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Eestis on varasemast säilinud mitmeid vanu õunaaedu, mida oleks võimalik noorendamise 

abil taas kasutusele võtta. Üheks uuesti kasutusele võtmise aluseks võiks olla  uuring selliste 

vanade puude noorendamise mõju kohta nende viljade kvaliteedile ja tervislikkusele. Selle 

töö eesmärgiks on selgitada välja võra harvenduslõikuse mõju sortide ´Liivi sibulõun` ja 

´Paide taliõun` saagi askorbiinhappe sisaldusele, mis on üheks õunte kvaliteedi näitajaks, mis 

on seotud õunte tervislikkusega. 

Katse viidi läbi üle 80-aasta vanuste õunapuudega Eesti Maaülikoolile kuuluvas 

Mahekeskuse õunaaias Eerikal 2009. kuni 2012. aastal. Puud on istutatud umbes 1928. 

aastal. 

Keemilisteks analüüsideks korjati õunad septembris.  Sordile iseloomuliku välimusega õunu 

valiti võra kõigist ilmakaartest. Analüüsid viidi läbi EMÜ PKI aianduse osakonna 

taimefüsioloogia laboratooriumis sügisel vahetult pärast korjamist ja talvel pärast säilitamist. 

Askorbiinhappe sisaldus määrati jodomeetriliselt Tillman´i meetodil. Tulemus väljendati mg 

100 g värske massi kohta. 

Tulemused näitavad, et harvenduslõikusel on oluline mõju õunte askorbiinhappesisaldusele 

ja seda ka lõikamise järelmõjuna mitmel aastal. Sordil ’Liivi sibulõun’ ilmnes lõikamise 

negatiivne mõju kolmandal aastal pärast lõikamist, kuid sordile ’Paide taliõun’ oli esimesel 

aastal positiivne mõju ja kolmandast aastast samuti negatiivne mõju. 

Märksõnad: Vanad õunaaiad, askorbiinhape, harvenduslõikus 
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In Estonia there are many old neglected apple orchards that could be reused for apple 

production if the rejuvenation of the tree crowns was done. One of the basic aspects of the 

orchard reusage should be a research on how the rejuvenating of the old trees affects the 

quality and healthiness of the apples being produced. The objectives of the present study 

were to investigate the influence of canopy thinning on more than 80-year old apple trees  on 

the fruit ascorbinic acid content. Experiment was conducted with two old Estonian apple 

cultivars ´Liivi sibulõun` and ´Paide taliõun`. 

The researh was conducted in the years 2009 to 2012 at an old apple orchard that is 

aproximately 80 years old and is situated near the old Eerika test facility of The Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences. The trees were planted at about 1928. 

To make the chemical analyses the apples were picked in September and from all areas of the 

tree crowns. Analyses were conducted at the laboratory of plant physiology at the EMU 

Institute of Agricultural and Environmental Sciences immediately after picking in autumn. 

The levels of ascorbinic acid were measured by using iodometric  method of Tillman. The 

result was expressed as milligrams per 100 grams of fresh pulp.  

In conclusion the results show that thinning of tree crowns has a major influence on the 

levels of ascorbinic acid in apples and also for several following years. On the cultivar ´Liivi 

sibulõun` the negative effects of thinning were revealed on the third year afther the thinning, 

but on the cultivar ´Paide taliõun` the effects were positive at the start but also turned 

negative on the third year after thinning.   

Key words: Old orchards, ascorbinic acid, rejuvenating, rejuvenation 
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Sissejuhatus  

 

Õunapuu (Malus) on üks maailma vanimaid kultuuris kasvatatud viljapuid ja sealt tuleneval 

ka üks kõige levinumatest. Ka on tema pikaaegse kasvatamise tulemusel tekkinud väga palju 

erinevaid sorte, mis erinevad nii kasvutugevuselt, viljade kujult, suuruselt ja maitselt ning veel 

paljude muude omaduste poolest. Ka Eestis on õunapuid juba väga pikalt kasvatatud ning ka 

siin on tekkinud ja aretatud palju väga häid ja ainulaadseid sorte. 2012. aastal valiti õunapuu 

Eesti aasta puuks (Kukk, 2012). Lisaks uuematele ja meie lähipiirkonna sortidele on meil 

kasvatatud ka kaugemalt pärit vanu sorte, mida on kasutatud ka meie sordiaretuses. Selle 

pikaaegse kasvatamistegevuse tulemusena on Eestis rajatud palju suuri õunaaedasid, millest 

suur hulk on säilinud ka tänaseni. Kuna paljud neist on jäänud korraliku hoolduseta on 

sellised aiad tihti metsistunud ning ei anna enam korralikku saaki. Sealt tuleneb vajadus 

uurida vanade, veel säilinud ja elujõuliste aedade taastamise võimalusi ja samasuguste aedade 

muid väärtuseid lisaks õunte tootmisele. Selle töö eesmärgiks on selgitada välja võra 

harvenduslõikuse mõju sortide ´Liivi sibulõun` ja ´Paide taliõun` saagi askorbiinhappe 

sisaldusele, mis on üheks õunte sisemise kvaliteedi näitajaks, mis on seotud õunte 

tervislikkusega.  

 

1.Õunapuude kasv ja kasvatamine  
 

Õunapuu perekonda kuuluvad liigid on valgusenõudlikud, noores eas üsna kiirekasvulised. 

Tähtsad eelkõige viljapuudena, kuid heade mehaaniliste omaduste tõttu kasutatakse ka puitu 

ulatuslikult, peamiselt tisleritöödel. Mitmel liigil on rikkaliku õitsemise ja sügisel ilusate 

viljade tõttu ka dekoratiivne tähtsus. Looduses võivad õunapuud elada rohkem kui 150 aasta 

vanuseks (Tigane ja Miidla, 1968), kuid võsadest uuenemise läbi võib mõni puu elada 

mitmesaja aasta vanuseks. Tarbeaedades kasvavad puud elavad harilikult 50 kuni 70 (80) 

aasta vanuseks ja mõned puud tavaaedades võivad elada ka vanemaks - 100 (120) aastat. Võib 

oletada, et vahe elueas tuleneb sortide ja liikide väga erinevatest omadustest - metsikult 

kasvavad õunapuud on vastupidavamad metsõunapuud kuigi esineb ka metsistunud 

aedõunapuid. Ka Eesti suurim õunapuu ehk Oti mets-õunapuu Viljandimaal (vanusemäärangu 
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järgi 270 aastane) on määratud metsistunud aed-õunapuuks (mitte mets-õunapuuks) (Relve, 

2012). 

On kirjeldatud rohkem kui 30 looduses kasvavat õunapuuliiki ja  rohkem kui 60 teisendit 

(alamliiki, vormi), mis kasvavad Euraasia ja Põhja-Ameerika parasvöötmes, eranditult 

põhjapoolkeral. 

Aed-õunapuu (Malus domestica), esivanemate hulka arvatakse erinevate allikate kohaselt 

metsõunapuu (Malus sylvestris), madal õunapuu (Malus pumila) ja selle teisendid, 

ploomilehine õunapuu (Malus prunifolia), mariõunapuu (Malus baccata) (Tiganik ja Miidla, 

1968) ning mägi-õunapuud (Malus sieversii) (Hansman, 1970). 

Kahjuritest esinevad õunapuul: Viljapuu võrgendilest (Metatetranychus ulmi) - toitub noorte 

võrsete lehtede alaküljel; Pirnipuu-Pahklest (Eriophyes pyri), kes tungib lehekudedesse lehe 

alumiselt küljel ja hakkab seal pahkasid tekitama; Viljapuu-kilptäi (Lepidosaphes ulmi), kes 

imevad okstel või ka viljadel või lehtedel mahla; Õunapuu lehekirp (Psylla mali) toitub 

pungade avaneval tipuosal ja hiljem ka noortel võrsetel ja lehtedel; Lehekärsakad (Phyllobius 

argentatus (hõbekarva lehekärsakas) ja Phyllobius pyri (kullakarva lehekärsakas) kahjustavad 

pungi ja lehti; Õunavaablane (Hoplocampa testudinea), kelle vastsed toituvad õuntes 

viljalihast; Õunakoi (Argyresthia conjugella), kelle röövikud tungivad viljalihasse ja keda 

võib olla ühes õunas kuni 15; Külmavaksik (Operophthera brumata), kelle vastsed söövad 

algul lehe- ja õiepungadesse auke ning hiljem ka lehti (Kõverjalg, 1982). Teiste hulgas veel: 

Õunapuu-lehetäi (Aphis pomi), kelle vastsed ja valmikud imevad mahla lehtede alumisel 

küljel ja võrsetippudes; Õunamähkur (Cydia pomonella), kelle röövikud teevad õuntesse 

käike; Õunapuu-võrgendikoi (Ypmonomeuta malinellus), kelle vastsed toituvad puukoorest ja 

hiljem lehtedest ja Õunapuu-õielõikaja (Anthonomus pomorum), kes muneb igasse õiepunga 

ühe valge muna ning kelle vastne nukkub pärast toitumisperioodi tühjaks söödud õiepungas 

(Koha, 2013). 

Haigustest esinevad: Puuviljamädanik (Monilinia fructigena), seenhaigus, millega nakatunud 

viljad lähevad mädanema ja varisevad puult või jäävad puule ja mumifitseeruvad; Viljapuu-

tüvevähk (Netria galligena), mille korral tekivad tüvele sissevajunud kuivanud servaga 

haavandid, mille keskel on näha paljastunud puit; Õunapuu-kärntõbi (Venturia inaequalis), 

mille korral viljade ja lehtede pinnale tekivad oliivjad laigud, mille tõttu viljad võivad jääda 

kängu ja lehed võivad kuivada ning variseda (Koha, 2013). 
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Teistest haigustest veel: Viljapuu-tüvepõletik (Cryptoporiopsis malicorticis), mille puhul 

okste ja tüvede koortele tekivad ovaalsed põletikuhaavandid, mis ei ulatu puiduni;  Viljapuu-

juurevähk (Pseudomonas tumefaciens), mis peale vigastusi häirib läbi tekkinud vaavade 

taimekudesid, pannes need vohama ja ebakorrapäraseid pahku moodustama ning õunapuu 

rosetthaigus (viirushaigus või teisel juhul ainepuudusest tingitud) - pungavahed lühenevad, 

mis põhjustab tavalistest väiksemate lehtede tihedalt (rosetjalt) paiknemise (Kõverjalg, 1982). 

1.1. Vanad õunaaiad Eestis 

 

Võrreldes teiste viljapuudega on õunapuu vastupidavam erinevate tingimuste suhtes. Eesti 

mullastik on väga mitmekesine. Põhja-Eestis on aluspõhi lubja- ja dolomiitkividest, Lõuna-

Eestis aga karbonaadivaestest devoni liivakividest ja savidest. Põhja-Eesti rannikul, Loode-

Eestis ja saartel on paest pärineval õhukesel murendil moodustunud kamar-karbonaatmullad. 

Seal leidub ka sügavamaid muldi, mis on sobilikud marjakultuuride ja viljapuude 

kasvatamiseks. Kesk-Eestis on sügavamad leetunud ja leostunud kamar- karbonaatmullad, 

mis on marja- ja puuviljaaedade rajamiseks sobivad. Lõuna-Eestis on leetmullad oma 

omadustelt ja viljakuselt mitmekesised. Seal on puuvilja- ja marjaaedade rajamiseks 

sügavamad ja viljakamad mullad. Kui arvestada mullastikku koos üldiste klimaatiliste 

tingimustega, siis on kogu Eesti ala erinevate marjakultuuride ja viljapuuaedade rajamiseks 

sobiv kui valitakse kultuuridele vastavad mullad. Kõige paremini kasvab viljapuudest Eestis 

just õunapuu, mis on küllaltki vastupidav erinevate tingimuste suhtes kuigi mõni sort võib olla 

teistest nõudlikum. Õunapuu head sobivust meie tingimustesse tõestab ka fakt, et Eestis on nii 

varasemal kui uuemal ajal aretatud suur hulk väärtuslikke õunasorte (Hansman, 1970). 

 

Esimesed puuviljaaiad Eestis rajati kindlate (kirjalike) andmete põhjal mõisate juurde, kuid 

leiud arheoloogilistelt väljakaevamistelt annavad põhjust arvata, et tegelikult hakati esimesi 

viljapuid aedades kasvatama juba 13. sajandil kloostrite juures (Eesti põllu- ja maamajanduse 

nõuandeteenistus, 2016). 

 

Kuna põld oli talupoja toitja ja katja, sai see viljakaima maalapi ning sellele anti kõik parim 

(Banner, 2009). Rukkipõllule anti esimesena sõnnikut, kui üle jäi, said teised viljad ka. Ja 

alles pärast põllutöid võeti ette muud toimetused. Maiuse eest olevate puuviljademarjade 

kasvatamine, rääkimata kasututest lilledest, oli õige talumehe arvates liigne luksus ega 

väärinud vaeva. Kuna hoonete juures oli ruumi vähe, istutati puud ligistikku. Sageli paigutati 
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marjapõõsad ridadesse puude alla või kasvas nende vahel kirsi- ja kreegivõsa. Kui hooned 

olid vanades taludes paigutatud kindlate reeglite alusel, siis aiad kujunesid üsna kaootiliselt: 

üks õunapuu siin, teine seal, peenramaa sageli mitmes tükis. Lillepeenraid polnud ollagi, vaid 

püsililli torgati kasvama sinna, kus parasjagu ruumi oli ning need vähem jalgu jäid. 

Aastal 1822 rajati Eestisse esimene viljapuid pakkuv puukool. Eriti hoogustus viljapuuaedade 

ja marjakultuuride rajamine 20. sajandi esimesel poolel. Seda innustas Eesti iseseisvumine 

(Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus, 2016) . 1920. aasta loenduse andmeil oli 

Eestis 314 000 kandeeas õunapuud ning need hõlmasid kolmveerandi kõigist selle aja 

viljakandvatest viljapuudest. Aedade rajamine hakkas hoogsalt edenema (Kask, 2012). Kahe 

maailmasõja vahel arenes marja- ja puuviljakasvatus väga jõudsalt. Eriti heal järjel oli see 

Lõuna-Eestis. 1925. aastal oli Viljandimaal keskmiselt 45,5 kandvat viljapuud talu kohta,  

mujal Lõuna-Eestis oli sama näitaja keskmiselt 30, samal ajal kui Põhja-Eestis oli 

puuviljandus märksa nõrgemini arenenud (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus, 

2016).  

1929. aastal oli noori puid arvestades Eestis üle 1,5 miljoni ja 1939. aastal juba 2 284 000 

õunapuud. Kõige rohkem viljapuid kasvas Tartu-, Viljandi-, Pärnu-, Harju- ja Võrumaal. Sel 

ajal jätkus õunu ka väljaveoks. Peamiselt eksporditi neid Soome ja Saksamaale. 

Eesti kliimatingimused on õunakasvatuseks küllaltki karmid ning maailma tähtsamad sordid 

siin hästi ei kasva. Karmimatel talvedel võivad hävida ka vastupidavamate sortide paljud 

puud. Nii hävis 1939/1940. aasta talvel ja sellele järgnenud kümnendil Eestis sõjategevuse ja 

külma tõttu 70% õunapuudest. Ka hiljem on olnud talvesid, mis on põhjustanud suurel 

ulatusel kahjustusi. 1978/79 talvel said väga tugevasti kahjustada Kirde- ja Kagu-Eesti aiad. 

1970. aastal oli viljapuude loenduse andmeil Eestis 2 137 000 ja 1984. aastal 1 938 000 

õunapuud. 2010. aastal oli Eestis õunaaedade pindalaks umbes 3500 ha. Kõige paremini on  

Eestis edenenud kohapeal aretatud sordid, mis on meie oludega paremini kohastunud (Kask, 

2012). 

Praegu Eestis toodetav puuviljakogus realiseeritakse siseturul ning meil on hetkel piisavalt 

konservitööstusi, mis  ostavad kvaliteetset toodangut kokku suuremates kogustes. Välisturule 

müüdavate odavate ja küllalt kvaliteetsete õunte, konkureerimise võimalused on küsitavad ja 

peamiseks probleemiks selles osas on säilivus. Aastatel 1994 kuni 1996 suudeti küll 

Statistikaameti andmetel väiksemaid õunte koguseid müüa ka välismaale, kuid lähiaastail ei 
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ole ilmselt ekspordi suurenemist oodata (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus, 

2016) . 2012. aastal toodeti Eestis 1855 tonni õunu (FAOSTAT, 2012). 

Enne õunaaia taastama hakkamist on tähtis selgitada välja seal kasvavate puude täpne vanus, 

sest see võib aidata aias kasvavate esialgu tundmatute sortide määramisel ja seega ka selgitada 

välja puude täpse väärtuse mingi sordi hoidjana või ka lihtsalt vanuselises mõttes. 

Üks tehnikatest, mida õunaaedade vanuse määramise juures kasutatakse, on ristdateerimine.  

Ristdateerimine on tehnika, mille puhul võrreldakse omavahel puude seas esinevaid 

tavapäraseid kasvumustreid, et sellepõhjal kindlaks teha kadunud kasvuringide ja 

topeltkasvuringide olemasolu ning seeläbi määrata täpsemini puude vanust. Ristdateerimisel 

kasutatakse statistilisi ja graafilisi andmeid. Kasvuringide laiused mõõdetakse ja tulemused 

jagatakse erinevatesse seeriatesse. Kasvuringide laiust aluseks võttes võrreldakse puude kasvu 

mõõdetavas aias, kohaliku klimaatilise statistikaga (sademete hulk ja maksimaalsed suvised 

temperatuurid). Selleks kasutatakse korrelatsiooni ja osalise korrelatsiooni analüüse (Routson, 

2012). 

Vanade, hooldamata õunaaedade uuendamine on raske töö. Enne nii suure töö ettevõtmist, 

tuleks korraks peatuda ja endalt küsida, milleks seda teha. Mõned põhjused selleks on 

järgmised: vanade puude välimuse parandamine, sentimentaalse väärtusega vanade puude 

taastamine, parema kvaliteediga viljade saamine, vääriselupaikade hoidmine ja loomine, 

vanade haruldaste ning eriliste omadustega sortide kaitse ja hoidmine. 

Vanade puude säilitamisel isiklikel põhjustel koduaias on esimeseks sammuks selle ümbert 

kõigi konkureerivate puude ja põõsaste eemaldamine. Õunapuud ei talu varju. Arvestada tuleb 

ka õunapuu enda tekitatud varjuga. Ülekasvanud õunapuud võivad hakata varjutama võra 

sisemist ja alumist osa. Okste harvendamine avab võra keskosale valguse ligipääsu. Vanad 

puud annavad tihti liiga palju väikseid madala kvaliteediga vilju. Võralõikusega eemaldatakse 

paljud konkureerivad viljapungad, mis soodustab suuremate ja parema kvaliteediga viljade 

arengut. 

Järjest kiirenev põllumaade kasutuselevõtt on nii Eestis kui mujal vähendanud neil aladel 

varem pesitsenud lindude populatsioone. Täpsemaks põhjuseks on kasvatatavate kultuuride 

tüüp ja sealt tulenev maastikutüüpide lihtsustumine ning intensiivne väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamine koos lindudele sobivate väikeste poollooduslike 
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keskkondade kadumisega (Wiącek&Polak, 2008). Vanad õunaaiad pakuvad lindudele 

poollooduslikku keskkonda killustatud põllumajanduslikul maastikul. Poolas 2008. aastal 

tehtud uurimuses leiti 12-st õunaaiast 1200 isendit linde 30-st liigist. Sarnane arv liike (26) 

saadi tulemuseks ka Itaalias. Viis liiki Poolas leitud lindudest moodustasid rohkem kui 5% 

kogu isendite arvust. 85% lindudest olid puudel pesitsejad, 10% maapinnal pesitsejad ja 5% 

õõnes pesitsejad.  

Suurbritannias tehtud uurimustöö näitas, et vanad õunaaiad on mitmete  erinevate selgrootute 

populatsioonide püsimise seisukohast olulise tähtsusega. Näiteks on nad tähtsad Gnorimus 

nobilis-e (põrnikas, kelle vastsed toituvad laialehiste puude kõdus) elupaigana ning ka paljude 

lehtpuuvõrades ning tüvedel elutsevate liikide jaoks, kellest mitu on kaitsealused (Alexander, 

2008). 

Vanade õunaaedade puhul on tähtis arvestada ka neis kasvavate vanade õunasortide erinevate 

väärtustega. Horvaatias viidi läbi uurimustöö, kus uuriti 9 vana õunasordi kvaliteeti ja muid 

omadusi nagu viljade suurus ja kuju ning võrreldi neid tänapäevaste ja teiste vanemate 

sortidega. Uurimustöö tulemusena selgus, et kuigi suuruselt ei vastanud vanad sordid 

tänapäeva normidele, leidus nende seas siiski häid sisulise kvaliteediga lauaõunu ja ka mõni 

siidri tegemiseks sobilik sort (Jakobek, Garcia-Villalba, & Tomas-Barberan, 2013). Samast 

tööst järeldub ka, et geneetilistel omadustel on viljale suurem mõju kui kasvukoha 

ökoloogilistel tingimustel. Sealt edasi toodi välja vajadus edasisteks uuringuteks, mis uuriksid 

ja hindaksid lõikamise, väetamise ja võra hõrenduse mõju viljade suurusele. 

Kasutati UPOV numbrikoodi, et anda ühtset objektiivset kirjeldust uuritud sortidele (Király, 

Redeczki, Erdélyi, & Tóth, 2012). Nelja sorti grupist Batul ja viite sorti grupist Sóvári uuriti 

SSR markeranalüüsiga. Tulemused näitasid, et kultuursordi kirjeldused tuleks asendada 

morfoloogiliste, bioloogiliste ja geneetiliste analüüside kombinatsiooniga, kui soovitakse 

õunasorte usaldusväärselt eristada.  

Keeruliste ja kompleksete analüüside tulemusena saadi teada, et Beregi sóvári varianti, mis 

võeti uuesti kasutusele Suurbritannias ning varianti, mida korjati Sub-Karpaatias ei saa pidada 

üheks sordiks. Tuginedes olulisele pomoloogilisele kirjandusele, selgus, et sort, mida korjati 

Sub-Karpaatias on algupärane sort. Beregi sóvári genotüüpi, mis oli kasutusel Suurbritannias, 

tuleks käsitleda kui tundmatut teisendit. 

Erinevusi kirjanduses kirjeldatud Mosolygó batul  ja Batul sortide vahel, ei suudetud kinnitada 

morfoloogiliselt ega ka SSR markeranalüüsiga kaheteistkümnes lookuses. Samuti Batul teised 



11 
 

tüübid, mida korjati erinevatest kohtadest, ei erinenud nendest sortidest. Zöld Batul teisest 

küljest ei omanud mittemingisugust otsest seotust Batul sordiga. See tuleks tulevikus 

registreerida eraldi sordina UPOV numbrikoodis. 

Belgias tehtud töös leiti, et vanad sordid on tähtsad sordiaretuses kuna vanade haiguskindluse 

järgi valitud sortide fenoolsete ühendite sisaldus erines oluliselt tänaste sortide samast 

näitajast - võrreldes neid näitajaid saab fenoolsete ühendite sisalduse järgi tuvastada aretuse 

käigus saadud haiguskindlamaid ning muude paremate omadustega sorte (De Paepe, 2014). 

 

1.2.Vanad aiad kui ümberpookimise võimalus 

 

Õunapuude ümberpookimise all mõeldakse vanade õunapuude väärindamist, mille puhul 

jäetakse alles endise puu tüveosa koos tüvepikendustega ja võra põhiokste alumiste osadega, 

millele poogitakse uus soovitud sort või sordid (Mägi, 1975). 

Ümberpookimise kohta tehtud tööd näitavad, et tegemist on protsessiga, mis võib suurendada 

saaki ja ka kasumit, kuid seda küllaltki pika aja jooksul. Selle põhjuseks on töö maht ja 

keerukus ning poogitud sortide täis kasvamiseks ja viljakande alguseks kuluv aeg. 

Tulemustest lähtub ka, et vanade puude madalamat saagikust võib kompenseerida uutelt, 

parema kvaliteediga sortidelt saadav kõrgem hind. Samas ei sõltu reaalne oodatav tulu mitte 

välja vahetatava sordi kindlast väärtusest  ja selle vahest uue sordiga vaid pigem pookealuse 

kasvutugevusest (ja ka õunaaia täpsest istutusskeemist), õunaaia terviklikkusest ja puude heast 

tervislikust seisundist, mis kõik on aia pikema kasutamise alustingimusteks. Veel peaks välja 

tooma, et ümberpookimise mõjud sõltuvad ka turu järgi valitud kasvatatavast sordist, millel 

oleks kasvukoha kliimas vähemalt keskmine saagikus (Lažek, Alta, Ávra, & Eneš, 2002). 

Ümberpookimisega on seotud ka eelpool mainitud mitme sordiga puude ehk perepuude 

loomine, milleks vanade õunapuude suur võra annab sobivad tingimused. Nii saab vanad 

puud muuta palju huvitavamaks ja lisada neile tänapäevaste sortide näol lisaväärtust. 
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2. Vanade õunaaedade noorendamise tehnoloogiad 

2.1. Lõikamine ja selle tehnikad 

Kõige tähtsam osa õunapuude, nagu ka teiste viljapuude, noorendamisel on nende võra õige 

hõrenduslõikus. Eemaldatakse kõik konkureerivad ja ristuvad ning kattuvad oksad. Ära 

lõigatakse ka oksad, mis suunduvad otse üles või alla. Oksad, millel on kergelt ülespoole 

suunduv nurk (pisut rohkem kui horisontaalne), on alles jätmiseks parimad. Lõpptulemusena 

peaks võra jääma ühtlane, ilma tihedate oksakogumiteta. Joonisel 1. on näidatud noorendus- 

ja harvenduslõikuse põhivõtted. 

 

Joonis 1. Lõikamisviisid: heading- kärpimine; thinning- harvendamine; bench cut- 

noorendamine (Marini, 2014). 

Järgnevad reeglid hõlbustavad edukat võralõikust: Võralõikust võiks teha  puude talvitumise 

ajal. Parim aeg on märtsis-aprillis, kui suuremate külmade oht on möödas, kuid enne puu 

kasvu algust. Valida tuleks töö tegemiseks õige suurusega tööriistad. Tavaliselt on parem teha 

mõned suured lõiked, kui palju väikseid. Järgida kolmandike reeglit, eemaldades umbes 

kolmandik oksa kasvust igal aastal kolme aasta jooksul, alustades ladvast. See on koht, kust  

kärpimine annab kõige enam kasu. Võras allapoole liikudes vähendada järjest äralõigatava 

osakaalu. Kasvud ja oksad on vaja eemaldada täies pikkuses, jätmata lühikesi oksajuppe või 

könte.  Okste ja kasvude täies pikkuses eemaldamine väldib hiljem ülemääraste kasvude teket 

(Schupp, 2002). 
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Soe ilm veebruaris tähendab seda, et õunapuude hoolduslõikusega läheb kiireks. Üldiselt on 

võralõikust kõige parem teha puhkeseisundis olevatel puudel. Vähesed puud vajavad iga-

aastast lõikamist nii palju kui õunapuud. Vabalt kasvades võivad õunapuud muutuda mugava 

saagikoristuse jaoks liiga kõrgeks, kandes vaid ülemistel okstel rohkesti vilju, mille 

maitseomadused on kesised. Lisaks sellele võib neil esineda perioodiline viljakandvus, mille 

puhul puud annavad saaki vaid igal teisel aastal. Mitu aastat lõikamata õunapuud võivad 

osutuda tõsiseks väljakutseks (Mason, 2013). 

Õunapuid noorendades tuleb arvestada, et vanadel puudel on tihti teistsuguse kasvukiirus ja   

kasvutugevus. Enamus varemalt istutatud õunapuudest, mis pärinevad ajast, kui veel 

madalakasvulisi aluseid ei kasutatud, on täissuuruses tavalistele seemikutele poogitud puud. 

Seda tüüpi puud kipuvad kasvama kõrgemaks ja neil on pikemad oksad, mille tõttu paljud 

võrsed jäävad varju, eriti alumistel okstel. Samas võivad  ka madalakasvulistel alustel 

hooletusse jäetud puud minna kontrolli alt välja (Mason, 2013). 

Harvendamata õunapuude puhul kipuvad suuremad viljad arenema võra ülemises osas, kuhu 

jõuab rohkem valgust. Väiksemad ja inetumad viljad tekivad tavaliselt võra varjulisemates 

osades. Viljade inetu välimus võib tuleneda ka haigustest või kahjurite tekitatud kahjustustest. 

Nende puude noorendamiseks ja nende viljakandvuse suurendamiseks on vaja läbi viia 

noorenduslõikus, et kõik oksad ja võrsed saaksid piisavalt päikest ja et nendeni ulatuks ka 

pritsitavad taimekaitsevahendid. Pügatud puude oksad saavad rohkem valgust, neilt on parem 

koristada, kuna nad on väiksemad ja neil on paremate nurkade alla oksad, mis kannatavad 

suuremaid raskemaid saake. Ka on neid parem pritsida ja neil kasvavad viljad on parema 

kvaliteediga (Mason, 2013). 

Parim aeg varakevadiseks okste lõikamiseks on siis, kui päeval ei lange temperatuur alla -7... 

-8º ja puit ei jäätu seest. Kui temperatuur on lõikamise ajal nii madal, et vesi puidu 

rakkudevahelises ruumis külmub, esineb hiljem lõikekoha ümber koorekahjustusi. 

Lõikamisele järgnevad lühiajalised tugevad külmad  (-25...-28º) ei kahjusta lõikekohti. Lõikus 

tuleb lõpule viia enne esimeste pungade puhkemist. (Mägi, 1975). 

Vanade puude noorenduslõikust tehakse tugevamini, kui iga-aastast kärpimist. Üldiselt 

kannavad õunapuud vilja lühivõrsetelt, mis arenevad rohkem kui ühe aasta vanustel okstel. 

Esimesena eemaldatakse alati surnud oksad või võrsed. Kui kahtlustatakse haigust, peaks 
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vastavat piirkonda lõigates peale lõiget tööriista antibakteriaalse või muu puhastava 

vahendiga puhastama (Mason, 2013).  

Mõnikord on vaja  vanu puid väga tugevasti harvendada. Seda tehakse võra ülemise osa 

tugevate külmakahjustuste ja võraharude hulgalise hukkumise korral. Väga tugeva 

noorendamise korral lõigatakse vanu oksi tagasi 1/2 kuni 2/3 pikkuse võrra. Uus võra 

kujundatakse vesivõsudest, mis tekivad peale tugevat tagasilõikamist (Mägi, 1975). 

Järgmiseks sammuks ongi püstiste ehk vesivõsude ja alla kasvavate võsude eemaldamine ning 

alles jätmise korral nende kujundamine. Horisontaalselt kasvavad oksad on kõige tugevamad. 

Kolmandaks sammuks on teisi oksi ületavate ja varjutavate okste eemaldamine või mujale 

suunamine. Viimasena eemaldatakse tüve alaosast tulevad võsud, sest need võivad olla 

kahjurputukate peidupaigaks. Kui puu on noorenduslõikuse läbinud, peaks see igal aastal 

läbima kerge kevadlõikuse (Mason, 2013). Väga vanu ja kidura kasvuga puid ei saa väga 

tugevalt noorendada, sest nad ei suuda enam kasvatada uusi elujõulisi oksi (Mägi, 1975). 

Samas ei tohiks üldise põhimõtte järgi alles jätta ühtegi oksatüügast. Samuti on 

hõrenduslõikuse puhul eelistatud täielik hõrendamine osalise oksatippude kärpimise asemel. 

Okste kärpimine ainult tipust võib tekitada võras  juurde liiga tihedaid kohti. Puude pügamisel 

ainult ühe aasta jooksul on miinuseks paljude uute vesi- ja tüvevõsude teke. Seepärast on 

parem, kui noorenduslõikus jagatakse kolme aasta peale võrdselt. Planeerida tuleks pigem 

mõnede suuremate okste eemaldamist paari kuni kolme aasta jooksul selle asemel, et teha 

kogu lõikus ära korraga ühel aastal (Mason, 2013).  

2.2. Juurte noorendamine 

Võimalikult heade tulemuste saavutamiseks tuleks üheaegselt õunapuude võrade 

noorendamisega noorendada ka juuri. Paremaid tulemusi on saadud kündes plantaažiadraga 

reavahedes 1 - 2-meetriste vagudena, kuhu on lisatud orgaanilist või mineraalväetist. 

Vaatlused on näidanud, et õunapuud ei kannata sellise juurte läbilõikamise mõjul ning on 

andnud juba järgneval aastal tugevaid noori võrseid ja head saaki. Kõige parem aeg juurte 

noorendamiseks on aeg septembri keskpaigast kuni lehtede langemiseni. Sellel ajavahemikul 

läbilõigatud juureotsad jõuavad paraneda veel samal sügisel ja suudavad kasvatada juba uusi 

väikseid juuri. Kui võimalik, siis tuleks juurte noorendamine jagada kahe kuni kolme aasta 

peale, noorendades igal aastal kindla osa juurestikust (Mägi, 1975). 
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2.3. Vanade puude väetamine 

Vanade õunapuude taaselustamisel on väetis tähtsamal kohal kui pügamine (Schupp, 2002). 

Mulla testimisel saab kindlaks teha, kas on vajadus lubja, kaaliumi või magneesiumi järgi. 

Lämmastik (N) on toitaine, mida tuleb kasutada ettevaatlikult. Noorenduslõikus on tavaliselt 

üsna suuremahuline ning kui sellistes tingimustes on palju lämmastikku, võib vegetatiivne 

tagasikasv olla liiga suur. Kui vana puu pole just peaaegu surnud, tuleks lämmastikkust 

hoiduda noorenduslõikuse ajal. 

Lõikuse lõppedes tuleks kasutada 30-45 cm reeglit võrse kasvu hindamisel. Kui see on 

väiksem kui 30 cm, tuleks suurendada väetist; 30-45 cm tuleks kasutada sama palju kui 

eelmisel aastal; kui rohkem kui 45cm ei tohiks lämmastikku lisada. Tüüpilised lämmastiku 

kogused standard suurustele puudele on 0,23-0,46kg puhast lämmastikku ühele puule aasta 

kohta. Kui lämmastikku lisati noorenduse ajal, tuleks koguseid poolitada. 

2.4 Vanade puude kaitse ehitustegevuse ajal 

Kui säilitada tahetava vanaõunaaia läheduse toimub juhuslikult mingit laadi ehitustegevus, on 

vaja jälgida, et sellega ei kahjustataks puude tervist. Kõige tavalisemad vead, mille eest puid 

kaitsma peab, on maapinna tõstmine ja langetamine, vee- ja valgusrežiimi järsk muutmine, 

juurte, tüve või võra vigastamine. Puude ehitusaegne kaitse on eelkõige seotud ehitajate või 

ehitusettevõtte töökultuuriga. Ehitusplatsil tööd alustades tuleks esimese asjana määrata juba 

olemasoleva taimestiku säilitamise ja kaitsmise abinõud. Objektil peaksid olema määratud 

kindlad alad, kus võib ehitusmasinatega liikuda, mujal oleks masinate kasutamine keelatud. 

Masinate valimisel peab lähtuma sellest, et nende mass olemasolevat taimestikku ei 

koormaks. Ka ei tohiks puude najale ladestada ehitusmaterjale või ehitusprügi. Inimeste seas 

läbi viidud küsitluse käigus selgus, et enamus inimestest arvab, et puude kaitse ehituse ajal 

peaks läbi viima asjaga kursis olev inimene, näiteks ehitusobjekti juht või ülem (Varm, 2013). 

 

3. Varasemad uuringud vanade sortidega  
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Maaülikoolis on varasemalt viidud läbi uurimustöö, mille käigus uuriti võra harvendamise 

mõju vanade õunapuude viljade suurusele, värvile, biokeemilisele ainesisaldusele ja 

lehekahjurite hulgal. Katse ülesandeks oli võra hõrendamise abil taastada vana 80. aastane 

õunaaed. Sortideks olid ´Liivi sibulõun` ja ´Paide taliõun`. 

Harvenduslõikuse järel lehtede klorofülli sisaldus suurenes (Vool et al., 2014). Lehekahjurite 

arvukus suurenes lõikamisele järgnenud aastal märgatavalt. Samas ei suurenenud 

kahjurputukate looduslike vastaste arvukus ja neutraalsete putukaliikide arvukus. Õuna värvus 

muutus rohelisemaks, viljaliha oli kollasem ja õunte mass suurenes kuni 60%. 

Askorbiinhappe sisalduse muutus õuntes oli peale lõikamist sorditi erinev.  

Maitseparameetrite seas jäi samaks suhkru happesuse vahekord. 

Vanade õunapuude võrade hõrendamine suurendas toitainete assimilatsiooni ja parandas 

sellega nende olukorda (Vool, 2014) . Sordid ´Paide taliõun` ja ´Liivi Sibulõun` erinesid 

välimuses viljade ja puude üldises kujus ja sellest tulenevalt varieerusid nende lõikamise 

tulemused. Samas mõjutas vanas õunaaias tehtud võrade hõrendamine märgatavalt viljade 

massi, välimust ja biokeemilist koostist. Lehtede lämmastikusisaldus suurenes tänu 

lõikamisele, aga ei parandanud viljade kvaliteeti. Seejuures suurendas lõikamine lämmastiku 

hulka lehtedes ja viis kahjurite arvukuse märgatava tõusuni; vastav mõju tuli rohkem esile 

sordil ´Paide taliõun`. Tööst järeldus uurimistöö jätkamise vajadus samal teemal ja 

põhimõttel, kuna pikema aja jooksul võivad saadavad tulemused esialgsetest erineda. 

 

Oksüdatiivne stress on organismi seisund, mille puhul on häiritud oksüdatiivsete stressorite ja 

antioksüdantide omavaheline tasakaal. Ülekaalus on oksüdatiivsed stressorid, mis on 

kahjustavad tegurid. Nendeks on näiteks O2 ehk hapnikuradikaal ja OH ehk 

hüdroksüülradikaal, kuid ka näiteks H2O2 ehk vesinikperoksiid, mis ei ole küll ise radikaal, 

kuid on aktiivsete radikaalide tekkimisel oluliseks prekursoriks (DiGiovanna, 2000). 

Oksüdatiivne stress on seotud mitmete degeneratiivsete haigustega, sealhulgas vähk ja 

neurodegeneratsioon (Faramarzi et al., 2015). Sealt tulenevalt näib loogiline, et õunte, mis 

sisaldavad antotsüaniine ja teisi fütokemikaale, igapäevane tarbimine võiks pakkuda tähtsat 

vahendit oksüdatiivse stressi ja selle mõjudega võitlemiseks. Uuringus on näidatud, et kahe 

Iraani punase viljalihaga vana sordi koores ja viljalihas sisalduva antotsüaniini ekstrakt on 

näidanud väga tugevaid antiradikaalseid omadusi ja on kaitsenud organismi oksüdatiivsete 

stressorite nagu H2O2 vastu. Samas on vajalik samade sortide keemilise koostise edasine 

täpsem uurimine, et täpsemalt suurendada teadmisi nende toiteväärtuse kohta. Nende ja teiste 
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kohalike vanade sortide ainesisalduste põhjalik mõistmine on aluseks edasisele sordiaretusele 

ja vanade sortide uuele kasutuselevõtule.  

 

Taanis uuriti askorbiinhappe sisaldust ja selle muutumist töötlemise käigus vanades 

õunasortides. 5 minuti jooksul, mil õunamahl seisis pärast pressimist, lagundati askorbiinhape 

39-91%, sõltuvalt sordist. Suured sordisisesed erinevused võivad olla põhjustatud erinevustest 

antioksüdantide ja ensüümide tasemes. Erinevused õunasortide vahel on näidatud 

askorbiinhappe lagundamisel UV-ga õunamahlas. Sealjuures madalam pH kaitseb 

askorbiinhapet (askorbiinhapet). Keskmine aksorbiinhappe lagundamine on 75% pärast viite 

minutit, võrreles teiste puuviljadega tundub see vahe suur. Näiteks mustsõstarde 

protsessimisel toormahlaks lagundatakse ainult 12% ja industriaalsel astelpaju mahla 

tootmisel lagundati 5-12%  askorbiinhapet.  

 

Väiksemad kaod viitavad sellele, et erinevatel liikidel on erinevaid tingimused askorbiinhappe 

kaitsmiseks/lagundamiseks. Ilmneb, et fenoolsed antioksüdandid kaitsevad askorbiinhapet 

oksüdatiivse lagunemise eest.  

Askorbiinhappe ulatusliku lagunemise tõttu pressimisel ning tõenäolisel edasisel lagunemisel 

õunamahla protsessimisel, mis on põhjustatud pikaajalisest hapnikuga kokkupuutest, 

pastöriseerimisest ja kontsentreerimisest, on küsitav, kui palju askorbiinhapet jääb õunamahla 

alles. Seejärel uuriti 18 kommertsiaalselt kättesaadavat õunamahla lähemalt. Neljateistkümnel 

neist oli askorbiinhappe tase madalam kui 1mg/100ml. Ainult neljas mahlas (kaks- 

orgaanilised kontsentraadist, üks konventsionaalne kontsentraadist, üks orgaaniline mitte-

kontsentraadist) oli askorbiinhappe tase 1,2 - 2,6 mg/100 ml vahel.  

 

Sealjuures teistest mahladest on leitud kõrgemat askorbiinhappe taset: näiteks tomati-, 

apelsini-, viinamarja-, juurvilja-, ananassi- ja porgandimahlast. Saab öelda, et C-vitamiini 

taseme poolest on õunamahl halb valik kui just askorbiinhapet pole keemiliselt lisatud enne 

mahla pakendamist. Teine alternatiiv on süüa töötlemata õunu. 

4. MATERJAL JA METOODIKA 

4.1. Õunaia kirjeldus (asukoht) 
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Katse viidi läbi üle 80-aasta vanuste õunapuudega Eesti Maaülikoolile kuuluvas Mahekeskuse 

õunaaias Eerikal 2009. kuni 2012. aastal. Puud on istutatud umbes 1928. aastal. Peale rajamist 

esimesed 20. aastat kasutati seda aeda õunte tootmiseks, hiljem aga pargina. Regulaarselt 

hooldati aeda ajavahemikus 1928 – 1945, hilisemal ajal tehti aia korrashoiuks ainult 

hädavajalikke hooldustöid, nagu murdunud, vigastatud või haigete okste eemaldamine. Aed 

on ümbritsetud 3 m laiuse kaitseribaga, mis koosneb erinevat liiki puudest ja põõsastest. 

Katses olid vaatluse all kaks vana õunasorti: ’Liivi sibulõun’ istutusskeemiga 8 x 8 m  ja 

´Paide taliõun` istutusskeemiga 8 x 9 m. ´Liivi sibulõun` on Liivimaa päritolu sort (endise 

nimega ´Livländischer Borsdorfer`), mis hakkas levima Eesti aladel 19. sajandi teisel poolel. 

Teine sort, ‘Paide taliõun’, on 19. sajandi teises pooles Eestis levima hakanud maasort. 

Mõlemad sordid on taliõunad, mistõttu saavutavad oma tarbimisküpsuse oktoobris või 

novembris ning säilivad mai kuuni. Puude all kasvas looduslik taimkate. 

Sordi ´Liivi sibulõun` vili on väike, laiümmarguse kujuga, rohekaskollase koore 

põhivärvusega, päiksepoolsel küljel esinevate punakate pikitriipude või laikudena esineva 

kattevärvusega. Viljaliha on kollakasvalge. (EMÜ, Polli, 2013) 

Sordi ´Paide taliõun` viljad on laiümmarguse kujuga ja rohekaskollase koore põhivärvusega, 

mis on kaetud punase pikitriibulise kattevärvusega. Viljalihale on sordiomane punane värvus. 

(EMÜ, Polli, 2013) 

Katse viidi läbi kahes variandis: 

• lõikamata variant (4 puud mõlemast sordist); puudealust taimkatet niideti üks kord 

juuli keskel; 

• lõigatud variant (4 puud mõlemast sordist); puudealust taimkatet niideti üks kord kuus 

juunist augustini. 

 

2009. aasta aprillis tehti vanadele õunapuudele pärast paljusid aastaid taaskord 

harvenduslõikus. Vesivõsusid ja kuivanud oksi eemaldati kõigil järgnevatel aastatel. 

Lisakastmist, fungitsiide ja insektsiide katses ei kasutatud. 
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A 

 

B 

Foto 1. Sordi ’Liivi sibulõun’ puu enne jä pärast võra harvendamist (Foto E. Vool).  

 
Foto 2. Sordi ’Liivi sibulõun’ puud katseaias (Foto K. Karp). 
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4.2. Mulla ja ilmastikutingimused 

Katseaia muld oli näivleetunud (FAO mulla klassifikatsioon). Mullaproovid võeti 2009. aastal 

puude võra alt 20...50 cm sügavuselt. Mulla analüüsidest selgus, et pinnas sisaldas huumust 

3,5...5,4 %, fosforit 127...285 mg/kg
-1

, kaaliumi 200...2004 mg/kg
-1

, kaltsiumi 2310...2740 

mg/kg
-1

 ja magneesiumi 4644...95 mg/kg
-1

 . 

Katseaastate ilmastiku kirjeldamisel on põhinetud E-ilmajaama andmetel, mis paikneb Tartus 

füüsikahoone katusel ja andmeid on võrreldud Eesti paljude aastate (1966-1998) keskmistega 

(Jaagus, 1999).  Eesti paljude aastate (1966-1998) keskmine õhutemperatuur oli juulis 16,7 

ºC, augustis 15,6 ºC ja septembris 10,4 ºC ja sademete hulk vastavalt 72, 79 ja 66 mm. 2009 

aasta aprill ja september  olid paljude aastate keskmisest soojemad ja juuni aga jahedam. 

Esimene öökülm registreeriti 3. oktoobril, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur oli -0,4ºC. 

2009. aasta kevad oli kuiv, aprilli sademete hulk oli ainult 3,2 mm ja mai 18,4 mm, kuid 

juuni, juuli ja august olid aga vihmased -  sademete hulk oli vastavalt 151 mm, 97,4 mm ja 85 

mm. Paljud aastate keskmisega võrreldes oli ka september sademeterikkam. 2010. aastal olid 

vegetatsiooni perioodil kõik kuud peale septembri soojemad kui paljude aastate keskmised, 

näiteks juulis oli keskmine temperatuur 21,7ºC, mis on üle 5ºC kõrgem kui pikaajaline 

keskmine. Sademeid oli tavapärasest rohkem augustis ja juuli oli põuane. 2011. ja 2012. aasta 

juulis oli keskmine õhutemperatuur katsealal vastavalt 20 ºC ja 18 ºC, augustis 16 ºC ja 15ºC 

ning septembris 13 ºC ja 12 ºC. Eesti paljude aastate (1966-1998) keskmine õhutemperatuur 

oli juulis 16,7 ºC, augustis 15,6 ºC ja septembris 10,4 ºC (Jaagus, 1999). See näitab, et 2012. 

aasta juulis oli õhutemperatuur 3 ºC võrra kõrgem kui paljude aastate keskmisena. 2011. aasta 

juulis, augustis ja septembris oli sademete hulk vastavalt 49 ja 80 mm, 2012. aastal aga 80, 80 

ja 61 mm. Eesti paljude aastate keskmine sademete hulk oli vastavalt 73 ja 66 mm. Seega oli 

2012. aasta võrreldes 2011. aastaga jahedam ja vihmasem. 

5.3. Mõõtmised ja analüüsid 

Keemilisteks analüüsideks korjati õunad septembris.  Sordile iseloomuliku välimusega õunu 

valiti võra kõigist ilmakaartest. Analüüsid viidi läbi EMÜ PKI aianduse osakonna 

taimefüsioloogia laboratooriumis sügisel vahetult pärast korjamist. Askorbiinhappe sisaldus 

määrati jodomeetriliselt Tillman´i meetodil. Tulemus väljendati mg 100 g värske massi kohta.  
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4.4. Statistilised analüüsid 

Andmetöötlus teostati arvutiprogrammis Microsoft Office Excel 2010. Lõikamise mõju 

hindamiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (ANOVA). Aasta mõju ja võra 

harvendamise üldmõju hindamiseks kasutati kahefaktorilist dispersioonanalüüsi.  

Variantidevahelise erinevuse hindamiseks arvutati piirdiferentsi väärtused 95% usutavuse 

juures (PD95%). 

5. Tulemused ja arutelu 

5.1. Askorbiinhappe sisaldus 

Aastatel 2009 - 2012 esines sortide ´Liivi sibulõun` ja ´Paide taliõun` lõikamata ja lõigatud 

puude viljade askorbiinhappe sisalduses  viljalihas olulisi erinevusi (joonised 1. ja 2.). 2009. 

aastal oli sordil ´Liivi sibulõun` askorbiinhappe sisaldus ei erinenud oluliselt kontrollist, kuid 

sordil ´Paide taliõun` oli lõikamisel positiivne mõju. 2010. aastal oli kummagi sordi 

lõikamisel olulist mõju ei olnud. 2011. aastal avaldas lõikamine mõlema sordi puhul 

askorbiinhappe sisaldusele negatiivset mõju. Lõigatud puudel oli 2012. aastal nii sordil ´Liivi 

sibulõun` kui ka sordil ´Paide taliõun`  askorbiinhappe sisaldus viljalihas väiksem. Seega oli 

lõikamisel kahel aastal järjest negatiivne järelmõju. 

 

Joonis 1. Võra harvendamise mõju sordi ’Liivi sibulõun’ õunte askorbiinhappe (mg/100g) 

sisaldusele 2009–2012. 
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Joonis 2. Võra harvendamise mõju sordi ’Paide taliõun’ õunte askorbiinhappe (mg/100g)  

sisaldusele 2009–2012. 

Kahefaktorilisest analüüsist järeldus, et katsetulemustele oli oluline aasta mõju ja seda 

mõlema sordi puhul (joonis 3 ja 4). Mõlema sordi puhul vähenes askorbiinhappe sisaldus 

katse teisel aastal ja suurenes kolmandal aastal. Smas aga neljandal aastal olid sorditi erinevad 

tulemused. Viimasel aastal sordil ’Liivi sibulõun’ askorbiinhape suurenes, aga sordil ’Paide 

taliõun’ vähenes.  Katseaastate keskmisena ilmnes võralõikuse negatiivne mõju sordil ’Liivi 

sibulõun’, aga sordile ’Paide taliõun’ mõju puudus (joonised 3. ja 4.). 

 

Joonis 3. Aastate (2009-2012) ja võra harvendamise mõju sordi ’Liivi sibulõun’ õunte 

askorbiinhappe (mg/100g) sisaldusele. 



23 
 

 

 

Joonis  4.   Aastate (2009-2012) ja võra harvendamise mõju sordi ’Paide taliõun’ õunte 

askorbiinhappe (mg/100g) sisaldusele. 

 

 
Vanade õunapuude võra harvendamine on vajalik võra valgustingimuste parandamiseks ja 

kasvu ergutamiseks. Lõikusjärgsetel aastatel oli näha, et võralõikus soodustas võrsete kasvu, 

kuid lõikamata puudel juurdekasv peaaegu puudus (foto 3) Seega võib arvata, et 

katsetulemusi mõjutas oluliselt õunapuude kasvutugevus. Katsetulemused näitasid, et 

lõikamise mõju säilis veel kolm aastat pärast lõikamist ja kasvu soodustamisega ilmnes 

negatiivne mõju askorbiinhappe sisaldusele, seega ka õunte tervislikkusele.  Katseaastad olid 

ka erineva ilmastikuga, mis samuti mõjutab õunte valmimist ja ka biokeemilist koostist.  
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A 

 
B 

Foto 3. A - Sordi ’Paide talõun’ lõikamata puudel juurdekasv puudus. B - lõigatud puude 

juurdekasv. 
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Kokkuvõte 
 

Antud töö eesmärgiks oli uurida võra  harvenduslõikuse mõju sortide ´Liivi sibulõun` ja 

´Paide taliõun` saagi askorbiinhappe sisaldusele ning samuti aastate mõju samale näitajale 

ning tuua lisaks välja ka muu, mis seondub vanade õunaaedade ja nende väärtustega. 

Katse viidi läbi üle 80-aasta vanuste õunapuudega Eesti Maaülikoolile kuuluvas Mahekeskuse 

õunaaias Eerikal 2009. kuni 2012. aastal. Puud on istutatud umbes 1928. aastal.  

 

 

Olulisemad katsete tulemused olid: 

 

 Tulemused näitavad, et harvenduslõikusel on oluline mõju nii sordi ´Liivi sibulõun` 

kui ka sordi ´Paide taliõun` õunte askorbiinhappesisaldusele ja seda ka lõikamise 

järelmõjuna mitmel järgneval aastal. 

 

 Sordil ’Liivi sibulõun’ ilmnes lõikamise negatiivne mõju kolmandal aastal pärast 

lõikamist, kuid sordile ’Paide taliõun’ oli esimesel aastal positiivne mõju ja 

kolmandast aastast samuti negatiivne mõju. Suurenes küll lämmastiku sisaldus ja 

tugevnes puude kasv, kuid askorbiinhappe sisaldus õuntes vähenes. 

Saadud tulemused näitavad, et kuigi puude võrade harvenduslõikus tugevdab nende tervist ja 

kasvu on sellel siiski negatiivne mõju õunte kvaliteedile ja tervislikule kasulikkusele. Lisaks 

mõjutab väga suuresti õunte kvaliteeti ka erinevate aastate erinevused ilmastiku tingimustes. 
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Summary 
 

In Estonia there are many old neglected apple orchards that could be reused for apple 

production if the rejuvenation of the tree crowns was done. Also there are many other values 

that the old apple orchards hold. They can be important to the conservation of old and rare 

apple cultivars or for future breeding of new cultivars. Further more they help to research the 

genetic heritage that the modern cultivars have. There are researches that prove the 

necessarity of old orchards to many different lifeforms like birds and insects.    

One of the basic aspects of the orchard reusage should be a research on how the rejuvenating 

of the old trees affects the quality and healthiness of the apples being produced. Earlier 

research has not been long enough to show the real long term effects of the rejuvenation to 

these figures. The main target of this research is to find out how the rejuvenation on the tree 

crowns of two old Estonian apple cultivars ´Liivi sibulõun` and ´Paide taliõun` affects the 

levels of ascorbinic acid in the fruits. That is an important figure that directly shows the 

quality and healthiness of the apples.  

The researh was conducted in the years 2009 to 2012 at an old apple orchard that is 

aproximately 80 years old and is situated near the old Eerika test facility of The Institute of 

Agricultural and Environmental Sciences. The trees were planted at about 1928. 

To make the chemical analyses the apples were picked in September and from all areas of the 

tree crowns. 50 for the analyses in September and 50 for preservation and later analyses. The 

apples were preserved in a preservationchamber at temperatures of 2...5º C until the end of 

January. Analyses were conducted at the laboratory of plant physiology at the EMU Institute 

of Agricultural and Environmental Sciences immediately after picking in autumn and in the 

winter after preservation. The levels of ascorbinic acid were measured by using iodometric  

method of Tillman. The result was expressed as milligrams per 100 grams of fresh pulp.  

In conclusion the results show that  the weather conditions of the different years play a major 

role to the levels of ascorbinic acid in both the apple cultivars. Also the second  important 

conclusion is that the rejuvenating of the tree crowns has a negative effect on the levels of 

ascorbinic acid in apples. 
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