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Eestis on söödava kuslapuu alaseid teaduslikke uurimistöid tehtud vähe. Tänapäeval toimub 

sinise kuslapuu sortide aretustöö eelkõige Venemaal, Poolas ja Kanadas. Sinise kuslapuu 

marjad ja nende mahl sisaldavad sahhariide, lipiide, valke, orgaanilisi happeid ja fenoolseid 

ühendeid, askorbiinhapet, vitamiin B ning erinevaid toiteelemente. 

Katse eesmärgiks oli välja selgitada söödava kuslapuu aretiste viljade füüsikalised ja 

keemilised parameetrid ning taimede talvekahjustused.  

Katse viidi läbi 2016. aastal ning söödava kuslapuu (Lonicera caerulea L. var.edulis) 

istandik asus Eesti Maaülikooli (EMÜ) Mahekeskuse aias. Katses olid vaatluse all järgnevad 

genotüübid: sordid ’Lazurit’ ja ’Katjuša’ ning aretised 3//3, 4//7, 4//8, 4//10, 5//7, 13//4. 

Statistiliselt usaldusväärse erinevuse näitamiseks kasutati Tukey testi. Andmeid töödeldi 

programmis R. 

Aretise 4//8 viljad olid suured nii pikkuse, laiuse kui ka massi osas. Aretise 5//7 viljad olid 

suurima antotsüaanide ja fenoolsete ühendite sisaldusega, kuid viljad olid väikesed 

füüsikaliste parameetrite (pikkus, laius, mass) osas. Aretis 4//10 oli talveolude tõttu kõige 

enam kahjustunud. Sort ’Lazurit’ oli vaatluse all olevate genotüüpide hulgast talveolude tõttu 

vähem kahjustunud. Uuritud variantidest oli kõrgema askorbiinhappe (vitamiin C) 

sisaldusega ’Katjuša’ ning madalama sisaldusega ’Lazurit’. 

 

Märksõnad: Lonicera caerulea L. var. edulis, antotsüaanid, fenoolsed ühendid,  

askorbiinhape 
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There have been few edible honeysuckle related scientific research in Estonia. 

Nowadays, edible honeysuckle breeding works have been carried out in Russia, Poland 

and Canada. Honeysuckle berries and juice contains saccharides, lipids, proteins, 

organic acids and phenolic compounds, ascorbic acid, vitamin B and various mineral 

nutrients. 

 

The study aim was to identify the impact of blue honeysuckle genotypes for physical 

and chemical parameters also to plant winter damages.  

 

The experiment was carried out in 2016 and the edible honeysuckle (Lonicera 

caerulea L. var. edulis) plantation was located in Estonian University of Life Sciences 

Research Center of Organic Farming. In the experiment, there were following 

genotypes: varieties 'Lazurit', 'Katjuša' and breedings 3//3, 4//7, 4//8, 4//10, 5//7, 13//4. 

To show the statistically significant difference the Tukey test was used. The data were 

processed in the program R. 

 

Breed 4//8 fruits were large in both length, width and weight. Breed 5//7 fruits had the  

highest anthocyanin and phenolic compounds content, but the fruits were small in 

physical parameters (length, width, width). Breed 4//10 was most damaged due to 

winter conditions. Variety 'Lazurit' was among the genotypes less damaged by winter. 

From studied variants, the higher content of ascorbic acid (vitamin C) was in 'Katjuša' 

and lower content in 'Lazurit'. 

 

 

Keywords: Lonicera caerulea L. var. edulis, anthocyanins, phenolic compounds, 

ascorbic acid 
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SISSEJUHATUS 
 

Kuslapuu Lonicera L. perekond koosneb ligikaudu 200 liigist. Esimene teade sinise kuslapuu 

(Lonicera caerulea L.) kultuuris kasvatamise kohta ilmus Venemaal 1894. aastal (Plekhanova 

2000). Sinine kuslapuu kasvab looduslikult Euroopast kuni Jaapani põhjapoolsete saarteni. 

(Kask ja Arus 2007) ning hiljuti on kasutusele võetud ka USAs (Chaovanalikit et al. 2004; 

Ochmian et al. 2008).  

Söödava kuslapuu (Lonicera caerulea L. var.edulis) sordid pärinevad väga vormirohkest 

sinisest kuslapuust (Kask 2010). Caprifoliaceae sugukonnast leidub mitmeid liike 

mittesöödavate viljadega ja neid kasvatatakse dekoratiivsete põõsasastena või ronitaimena 

(Plekhanova 1996 ref Scarova 2007). Kuid liigid nimetusega söödav või sinine kuslapuu on 

söödavate ja magusa maitsega viljadega (Baranec 1998; Jurikova et al. 2012). Vähem tuntud 

marjakultuuride hulgas on söödav kuslapuu hea fenoolsete ühendite allikas, eriti rikkalikult 

leidub viljades antotsüaniine ning need ained on väärtustatud kõrge antioksüdatiivse 

aktiivsuse tõttu (Jurikova et al. 2012).  

Eestis on söödava kuslapuu alaseid teaduslikke uurimistöid tehtud vähe. Eesti Maaülikooli 

Polli Aiandusuuringute Keskuses on uuritud 25 sordi ja aretise saagikust, viljade massi ja 

keemilist koostist (Valdaru 2012). Need sordid tõi Polli 1980. aastate algul teadur Robert Piir. 

Tänapäeval toimub sinise kuslapuu sortide aretustöö eelkõige Venemaal (Plekhanova 2000), 

Poolas (Ochmian et al. 2008) ja Kanadas (Rupasinghe et al. 2012). Meie aianduskeskustes 

võib näha üha uusi aretisi, kuid pole täpsemalt teada, kuidas need taimed taluvad Eesti 

klimaatilisi tingimusi ning milline on viljade toiteväärtus. Just toiduainete bioaktiivsete 

ühendite sisaldusele, tervislikkusele on tarbijad üha rohkem tähelepanu hakanud pöörama 

(Eesti elanike toidukaupade… 2016). Söödava kuslapuu on küll väga külmakindel taimeliik, 

kuid paljudel sortidel esineb rohkesti tavakahjustusi (Thompson ja Chaovanalikit 2003; Arus 

ja Kask 2007). 

Töö hüpoteesiks oli, et söödava kuslapuu viljade kvaliteet ja taimede talvekahjustused 

sõltuvad genotüübist. 
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Katse eesmärgiks oli välja selgitada söödava kuslapuu aretiste viljade füüsikalised ja 

keemilised parameetrid ning taimede talvekahjustused.  

 

Põldkatse viidi läbi Eesti Maaülikooli Mahekeskuse aias Tartumaal, Ülenurme vallas, Õssu 

külas. 

Soovin tänada kõiki, kes olid abiks töö koostamisel. Eriti soovin tänada oma juhendajat 

dotsent Marge Starastit ja laborant Tiina Rikki. 
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1. SÖÖDAVA KUSLAPUU BIOLOOGILISED ERIPÄRAD 
 

Söödav kuslapuu on 0,8…1,5 m kõrgune põõsas (Plekhanova 2000). Vanemad varred on 

kaetud kollakaspruuni või pruunika koorega, mis eraldub ribadena (Paal 2015). Noored 

võrsed on karvased ning seetõttu hallika värvusega. Lehed asetsevad võrsetel vastakuti (Paal 

2015) ja on väikesed, süstjad, värvilt rohelised ning karvased (Plekhanova 2000). Nooremate 

varte lehed on kuni 8 cm pikkused, vanematel aga kuni 2 cm pikkused ning lühirootsulised 

(Paal 2015).  

Õied on rippuvad, asetsevad kahekaupa lehtede kaenaldes (Paal 2015). Ühe õierao otsas on 

kaks õit, mis kinnituvad kahe naaberõie kokkukasvanud sigimikule (joonis 1). Õied on 

väiksed, kollaka värvusega, punaste tolmukatega ja laia lehtri kujuga (Plekhanova 2000). 

Sinine kuslapuu on meil üks varasemaid õitsejaid (Paal 2015). Plekhanova (2000) andmetel, 

taluvad sinise kuslapuu õied kevadel külma kuni -8 °C. Eestis on õite areng ebaühtlane (Arus 

ja Kask 2007). Soojematel kevadel puhkevad üheaegselt aga jaheda kevade puhul võivad 

põõsal õied avaneda kahe kuni kolme nädala jooksul. Sellise õitsemise tõttu valmivad ka 

marjad kahe kuni kolme nädala kestel. 

 

Joonis 1. Söödava kuslapuu õis (Foto: Riinu Raamets) 
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Sinine kuslapuu ei ole isetolmlev, vaid vajab vähemalt kahte erinevat sorti. (Plekhanova 2000; 

Bożek 2012). Tolmeldajateks on pealmiselt mesilased ja kimalased (Bożek and Wieniarska 

2006; Bożek 2007; Bożek 2012). Bożek (2012) katsest selgus, et tolmeldavate putukate 

puudumisel on viljumine kehv ning see mõjutas kuslapuu viljade massi. Õied, mis olid 

kättesaadavad tolmeldavatele putukatele kogu õitsemise ajal, viljus nendest keskmiselt 90,6%. 

Viljad on väiksed kuni keskmise suurusega 0,3…2,0 g (Plekhanova 2000; Горбунов et al. 

2013). Viljamass sõltub põõsa viljakandvusest, põllumajandus tingimustest ja viljade 

küpsusastmest (Ochmian et al. 2012). Viljade kuju on ovaalne ja piklik tumeda sinise kuni 

lillaka värviga (Thompson et al. 2003; Svarcova et al. 2007) ning kaetud sinise vahaja 

kirmega (Plekhanova 2000; Svarcova et al. 2007). Vili on kahe õie sigimikkude 

kokkukasvamise tulemusena moodustunud mari (joonis 2) (Paal 2015). Euroopa tingimustes 

valmivad viljad juba mai- või juunikuus (Svarcova et al. 2007). Tumelilla viljaliha on 

aromaatne, mahlane, magus ja hapu ning vilja maitse meenutab mustikat (Małodobry et al. 

2010). Vahel on vilja maitse kergelt mõru. Mõrkja maitse tõttu on söödava kuslapuu marju 

peetud mittesöödavateks (Paal 2015). Mõru maitsega vilju võib eelkõige esineda alamliikidel 

Lonicera caerulea var. altaica (Plekhanova 1998 ref Jurikova et al. 2012) ja Lonicera 

caerulea ssp. pallassi (Vereshchagin et al. 1989 ref. Jurikova et al. 2012). Lühikese 

viljavarrega sortide puhul ei tule marjad kergesti lahti ja korjates võib kest rebeneda (Arus ja 

Kask 2007). Kuid sortidel, millel tekib eraldumiskude kiirelt, varisevad marjad juba 

puudutamisel või ka iseenesest. Kuna viljad eralduvad kergesti, sobib kuslapuule ka 

mehhaniseeritud koristamine (Skupień et al. 2009). Kergemini varisevad sordid on 

’Tomitška’, ’Baktšarskaja’ ja ’Roksana’ (Kask ja Arus 2007). 

 

Joonis 2. Söödava kuslapuu vili (Honeyberry 2017) 
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Mulla suhtes on kultuur leplik (Kask, 2010; Jurikova et al. 2012) ja kasvab hästi ka liivmullal 

(Kask 2010). Kuigi juurestik on pindmine, ulatub osa juuri sügavale ning taim ei kannata 

seetõttu ka veepuuduse all. Sobiv mulla happesus on pH 5…7 ja mullas peaks olema kõrge 

orgaanilise aine sisaldus (Svarcova et al. 2007).  

Sinise kuslapuu põõsad taluvad hästi madalat temperatuuri (Svarcova et al. 2007). Taimed 

võivad üle elada isegi temperatuuri -46 °C (Imanishi et al. 1998; Plekhanova 2000; Svarcova 

et al. 2007). Sinist kuslapuud iseloomustab ka väga lühike pungade füsioloogiline 

puhkeperiood, mis lõppeb oktoobris-novembris (Plekhanova 2000). Seetõttu, võib mõnedel 

aastatel esineda sügisel õitsemist. Lisaks vähendab lühike puhkeperiood taimedel 

talvekindlust ja seeläbi saagikust.  

Kuslapuu kasvatamisel tuleb arvestada lindude rüüstega (Kask ja Arus 2007; Kask 2010). 

Võib esineda lehetäisid, mille tõttu on lehed rullunud ja kollasekirjud. 
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2. SORDIARETUS 
 

Vene sordiaretajad alustasid Siberis ja Kagu-Idas sinise kuslapuu ulatuslikumat sordiaretust 

pärast Teist maailmasõda (Kask ja Arus 2007). Pavlovski katsejaamas kasutas Maria 

Plekhanova aretustöös Kaug-Idast saadud seemneid. Esimesed sordid ’Valentina’, 

’Izgannitsa’, ’Leningradskaja’ aretati Pavlosvki katsejaamas Peterburi lähedal 1970.aastatel 

(Piir 2008). 1998. aastaks oli Venemaal kaubandusliku sortide arv jõudnud 60 sordini. Vene 

sortide aretamisel on kasutatud sinise kuslapuu mitmeid varieteete, näiteks Lonicera caerulea 

var. kamtschatica, Lonicera caerulea var. edulis, Lonicera caerulea var. boczkarnikovae ja 

vähesel määral Lonicera caerulea var. altaica (Thompson ja Chaovanalikit 2003; Paal 2015). 

Järgnevalt on toodud mõned tuntumad Venemaal aretatud sordid ja nende iseloomustus.  

’Kamtšadalka’ on Siberis Kamtšadalka katsepunktis aretatud sort (Söödav kuslapuu…, 2017). 

Viljad sinakad kuni helesinised, tugeva vahakirmega ja ei varise. Keskmine marja mass on 

1,1g ning saagikus 1,2…1,8 kg põõsalt. 

’Tomitška’ on aretatud Siberis Baktšarski katsepunktis (Eesti Maaülikooli Sordivaramu 

2017). Viljad on varavalmivad, taime keskmine saagikus jääb vahemikku 1,5…2,2 kg põõsalt. 

Puuduseks on see, et viljad varisevad kergesti ja talvel ei talu temperatuuri kõikumisi.  

’Lenita’ on Lõuna-Uurali teadusuuringute instituudi aretis, mis saadi sordi ˈSmolinskajaˈ 

(originaalnimetus’Смолинская’) seemiktaimedest valiku teel (Жимолость 2017). Viljad on 

suured kuni 1,9 g, pikliku kujuga, magusad ja veidi kibeda maitsega. Viljades on suhkruid 

7,6%, tiitritavaid happeid 1,86% ja vitamiin C-d 32 mg/100 g. Saagikus on 1,4…2,0 kg/taim. 

Esile on tõstetud viljade varisemiskindlust ja taimede talvekindlust. 

’Lazuritˈ on samuti Lõuna-Uurali teadusuuringute instituudis aretatud sort (sordi 

’Smolinskaja’ seemik) (Жимолость 2017). Viljad on väga maitsvad, massiga kuni 2,1 g ja 

värvuselt sinised. Taime saagikus on 1,2…1,7 kg. Marjad sisaldavad 8,2 % suhkruid, 2,4% 

orgaanilisi happeid ja askorbiinhapet 41 mg/100 g. 

’Katjuša’ marjad on suured (1,3…2,7 g), keskvalmivad, magusa maitse ning värske aroomiga 

(Удивительная ягода… 2017). Taimed on vastupidavad madalatele temperatuuridele, 

haigustele ja kahjuritele. 
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Kanadas Saskatchewani ülikool tegeleb sinise kuslapuude aretustööga (Bors 2017). Alates 

1998. aastast hakati katsetamine nn Siberi tüüpi kuslapuid. Sortidest on laialdaselt kasutusel 

’Borealis’, ’Indigo Gem’ ja ’Tundra’ (Bors 2007; Rupasinghe 2012). Need on aretatud 

Saskatchewani Ülikoolis ja valitud seetõttu, et viljadel on kõrgem kvaliteet ja vastupidavad 

lehehaigustele. Sordi ’Borealis’ viljad on õrnad ja need sobivad pigem koduaeda, kuid seda 

aretist on kiidetud, kui kõige parema maitsega sorti (Lauritzen et al. 2015). ’Tundra’ ja 

’Indigo Gem’ viljad on aga tugevamad ja sobivad mehaaniliseks koristuseks. Paljud Kanada 

sordid on valitud alamliigist Lonicera caerulea ssp. pallassi, seda on pikka aega kasutatud 

dekoratiivse põõsana Loode-Venemaal (Thompson ja Chaovanalikit 2003). Kuigi selle 

alamliigi viljad on söödavad, siis viljad on väga väikesed ja ei ole eriti hea kvaliteediga. 

Poolas aretatud sortideks on ’Atut’, ’Duet’ (Bożek 2012), ’Czarna’, ’Wojtek’ (Ochmian 2008) 

ja ’Brązowa’ (Ochmian et al. 2010). Ochmian et al. (2010) katses ’Wojtek’ marjad hakkasid 

varem valmima kui ’Brązowa’ sordi viljad. Ühe marja keskmine mass oli ’Brązowa’ puhul 

suurem (1,13…1,32 g) kui sordil ’Wojtek’ (0,71…1,04 g). Sordi ’Brązowa’ viljad on 

suuremad ja tugevamad ning tarbija jaoks atraktiivsemad ning sobivad paremini käitlemiseks. 
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3. VILJADE KEEMILINE KOOSTIS 
 

Sinise kuslapuu marjad ja nende mahl sisaldavad sahhariide, lipiide, valke, orgaanilisi 

happeid ja fenoolseid ühendeid ning askorbiinhapet (Thompson et al. 2003 ref Svarcova et al. 

2007), vitamiin B ning erinevaid toiteelemente (Shahidi ja Naczk 2003 ref Svarcova 2007). 

Mineraalelementidest on domineeriv kaalium (10175…14764 mg/kg), millele järgnevad 

fosfor (2252 mg/kg), kaltsium (1675 mg/kg) ja magneesium (952 mg/kg) ning vähem leidus 

marjades naatriumi (81,67 mg/kg) (Jurikova ja Matuškovič 2007). Samuti Lefevre et al. 

(2011) leidsid, et söödava kuslapuu marjad sisaldavad rohkelt kaaliumi ning seejärel kaltsiumi 

ja magneesiumi. 

Fenoolide sisaldus sõltub valmidusastmest, geneetilisest mitmekesisusest, saagikoristuseelsest 

kliimast, koristusjärgsest säilitustingimustest ja töötlemisest (Shahidi ja Naczk 2003 ref. 

Svarcova et al. 2007). Fenoolsetest ühenditest esineb rohkesti fenoolhappeid ja flavonoide, 

sealhulgas antotsüaniine (Chaovanalikit et al. 2004; Jurikova et al. 2012; Kula et al. 2013). 

Poolas läbi viidud katses hinnati fenoolsete ühendite sisaldust hooaja alguses ja lõpus korjatud 

marjadest (Ochmian et al. 2010). Alguses korjatud sordi ’Wojtek’ marjades oli fenoolsete 

ühendite sisaldus väiksem (174,95 mg 100 g) kui hilisema saagi korral (223,05 mg 100 g). 

’Brązowa’ marjades oli sisaldus alguses korjatud marjades 144,84 mg/100 g kohta ja hiljem 

239,48 mg/100 g. 

Kahte klassi fenoolhappeid on võimalik eristada: bensoehappe ja kaneelhappe derivaate 

(Manach et al. 2004). Hüdroksükaneelhape on rohkem levinud kui on hüdroksübenseohape 

ning koosnevad peamiselt p-kumariin-, kohv-, feerul- ja sinephapetest. Sinise kuslapuu viljad 

sisaldavad hüdroksükaneelhappe derivaate 30,4… 156,2 mg/100 g kohta (Chaovanalikit et al. 

2004). Palikova et al. (2008) katses määrati söödava kuslapuu värskest marjadest 

fenoolhappeid, millest kõige enam esines klorogeen- ja gentisiinhapet ning vähem leidus 

ellaag-, feerul-, kohv-, kumariin- ja protokatehoolhapet.  

Fenoolsetest ühenditest suure osa moodustavad flavonoidid (Jurikova et al. 2012). Flavonoide 

võib jagada kuude alamklassi: flavonoolid, flavoonid, isoflavoonid, flavanoonid, 

antsüanidiinid ja flavanoolid (katehiinid ja proantotsüanidiinid). Söödaval kuslapuul sõltub 

flavanoidide sisaldus liigist. Lonicera kamtschatica marjades on flavonoidide sisalduseks 
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leitud 1900 mg/100g kohta ning Lonicera edulis marjades 600-1800 mg/100 g kohta (Petrova 

1986; Jurikova et al. 2012). Mõnede uurimuste kohaselt oli flavonoolide sisaldus sinise 

kuslapuu viljades (12,60-32,80 mg/100 g) madalam kui kultuurmustikas (54-100 mg/100 g), 

mustsõstras (72-74 mg/100 g) sealhulgas mustikasordis ’Rubel’ (60,9 mg/100 g) 

(Chaovanalikit ja Wrolstad 2004 ref. Jurikova 2012). Flavonoididest on üldlevinud 

flavonoolid ning peamisteks esindajateks kvertsetiin ja kamferool (Manach et al. 2004). 

Antotsüaniinide sisaldus sõltub oluliselt liigist ja erinevates kasvatustingimustest ja väärtused 

on 400-1500 mg/100 g kohta (Jurikova et al. 2012). Söödava kuslapuu viljades oli sisalduseks 

1208 mg/100g kohta. Kucharska et al. (2017) vaatlesid katses 30 kuslapuusordi antotsüaanide 

sisaldust ning madalamaks osutus sort ’Viola’ (151,74 mg/100 g) ning kõrgema väärtusega oli 

’Amur’ (655,21 mg/100 g). Põhilised antotsüaniinid söödaval kuslapuul on tsüanidiin, 

peonidiin, delfinidiin ja pelargonidiin ning need esinevad kas glükosiidi või rutinosiidina 

(Jurikova et al. 2012). Sealjuures leidub marjades rohkesti tsüanidiin-3-glükosiidi, tsüanidiin-

3,5-diglükosiidi ja peonidiin-3,5-diglükosiid (Máriássyová et al. 1999; Małodobry et al. 2010; 

Jurikova et al. 2012 ). Gazdik et al. (2008) täheldasid, et tsüanidiin-3-rutinosiid on ülekaalus 

söödava kuslapuu viljades. Kuid Terahara et al. (1993) tuvastasid 

kõrgsurvevedelikkromotograafia (High-performance liquid chromatography- HPLC) 

analüüsil, et just tsüanidiin-3,5-diglükosiid on peamine antotsüaan Lonicera caerulea 

marjades (Jurikova et al. 2012). Lisaks leiti veel malvidin-3-glükosiidi ja tsüanidiin-3-

gentiobiosiidi. Chaovanakilit et al. (2004) uurimuses varieerus erinevate antotsüaniinide 

osakaal järgmiselt: tsüanidiin-3-glükosiid (79-88%), tsüanidiin-3-rutinosiid (1-11%), 

tsüanidiin-3,5-diglükosiidi (2,2-6,4 %). Lisaks leidsid nad esimest korda ka peonidiin-3-

glükosiidi (2.8–4.5%), peonidiin-3-rutinosiid (0.3–1.3%) ja pelargonidiin-3-glükosiidi (0.2–

1%) olemasolust. Kuslapuu viljade antotsüaniinide sisaldus on võrreldav musta leedri 

(Sambucus nigra, sort ’Hasberg’) ja aroonia (Aronia melanocarpa, sort ’Nero’) viljadega 

(Rop et al. 2010). 

Plekhanova (2000) andmetel Venemaal aretatud sortide puhul varieerus askorbiinhappe 

sisaldus vahemikus 44…83 mg/100g kohta. Slovakkias 2001…2003. aastal läbiviidud katses 

uuriti niisutamise mõju kahe liigi Lonicera kamtschatica ja Lonicera edulis viljade 

toiteväärtustele (Jurikova ja Matuškovič 2007). Askorbiinhappe kõrgem väärtus leiti 2001. 

aasta Lonicera kamtschatica niisutatud variandi puhul (86,95 mg/100 g) ning madalaim 

(28,56 mg/100 g) niisutamata variandil Lonicera kamtschatica 2003. aastal. Katsest selgus, et 

askorbiinhappesisaldus oli statistiliselt oluliselt mõjutatud saagi valmimise ajal valitsevatest 
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klimaatilistest tingimustest. 2001. aastal oli askorbiinhappe sisaldus kõrgema keskmise 

väärtusega, mis võis olla põhjustatud suurenenud keskmise sademete hulgaga sel aastal. 

Sinise kuslapuu viljad sisaldavad ainult 1,52% lipiide (Svarcova et al. 2007). Lipiidide 

fraktsioon koosneb peamiselt süsivesinikest, steroolidest, triatsüülglütseroolidest ja 

fosfatidüülkoliinist. Rasvhapped moodustavad marjade kogumassist 0.89 %. Peamiselt on 

palmitiinhape (38,2%), oleiinhape (27,6%), steariinhape (14,7%), müristiin (9,2%), linool 

(5,9%), palmitiinhape (2,8%) ja lauriinhape (1,6%) kuslapuu marjades (Svarcova et al. 2007).  

Marjad sisaldavad 7,20 % sahhariide (Svarcova et al. 2007). Vabade sahhariidide seas on 3,2 

% glükoosi ja 2,9 % fruktoosi, seotud sahariididest on glükoosi 0,8% ja galaktoosi 0,2 % ning 

arabinoosi 0,1%. Fruktoosi, glükoosi, sahharoosi, rafinoosi ja stahhüoosi sisaldus sõltub 

kliimatingimustest ja hooajast. Marjad on ka head pektiini allikaks (Wojdyło et al. 2013). 

Kõrgeim pektiini tase on leitud kahel sordil ’Jolanta’ ja ’Czelabinka’ (1,26 ja 1,12 %). 

Happed annavad konkreetse maitse sinine kuslapuu marjadele, mis osadele inimestele 

meenutab mustika maitset (Ochmian et al. 2010). Sinise kuslapuu marjadest on leitud sidrun-, 

fütiin-, õun-, oblik-, kiina-ja šikimihapet (Wojdyło et al. 2013). Orgaanilistest hapetest 

(12,2% kuivainest) on esindatud õunhape (18,0%) sidrunhape (3,7%) ja teised (2,4%) 

(Shahidi ja Naczk 2003 ref. Svarcova et al. 2007 ). Kuid Wojdyło et al. (2013) leidsid, et 

sidrunhape oli orgaanilistest hapetest domineeriv (47%) ning oblik-, kiina- ja šikimihape 

väiksema osakaaluga (5%, 4% ja 1%).  

Kuslapuu viljade maitse kujundamisel on olulisel kohal sekundaarsed ainevahetusproduktid 

iridoidid, mis kuuluvad monoterpenoidide rühma (Kucharska ja Fecka 2016). Kuslapuu 

viljades on leitud üle 10 erineva iridoidi, mis annavad viljadele tüüpilist mõrkjat maitset. 

Erinevalt fenoolsetest ühenditest leidub iridoide väheste taimede viljades. 
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4. SÖÖDAVA KUSLAPUU VILJADE KASUTAMINE  
 

Usutakse, et söödava kuslapuu viljadel on erinevaid ravitoimed nagu näiteks aitab alandada 

vererõhku, väheneb südameinfarkti saamise risk, ennetab osteoporoosi, aneemiat ja 

hüperaktiivsust lastel, pakub tervistavat mõju malaaria ja seedetrakti häiretele ning aeglustab 

vananemisprotsessi (Lefol 2007; Ochmian et al. 2010). Poolas läbiviidud katses leiti, et sinise 

kuslapuu marjadel on mikroobe hävitav, põletikuvastane ja antioksüdantne toime (Kula et al. 

2013). 

Sinise kuslapuu marjad on suurepäraseks allikaks fütokemikaalidele (antotsüaniinid ja 

fenoolsed ühendid) (Chaovanalikit et al. 2004). Arvatakse, et fenoolsed ühendid neelavad ja 

neutraliseerivad vabu radikaale (Wu et al. 2004; Wojdyło et al. 2013) ning antotsüaniinidel ja 

proantotsüaniinidel on antibakteriaalsed omadused (Howell 2002 ref. Svarcova 2007). Just 

tänu loetletud ainete suurele sisaldusele on viljadel positiivne toime inimese organismile. 

Tänu iridoidide sisaldusele on rõhutatud kuslapuu marjade põletikuvastast toimet, sest ka 

nendel terpenoidsetel ühenditel on antimikroobne toime (Kucharska ja Fecka 2016).  

Antotsüaniinid annavad punast, sinist ja lillat värvi õitele, viljadele ja köögiviljadele 

(Koponen et al. 2007). Söödava kuslapuu viljade ekstraheerimisel saab looduslikku punast 

toidu pigmenti, mis on näidanud häid tulemusi uuringutes ja osutunud paljutõotavaks 

kondiitritööstuses (Sokolov 1988 ref. Jurikova 2012). Varem ei kasutatud antotsüaniine 

toitudes ja jookides, sest nad ei olnud nii stabiilsed kui sünteetilised värvaineid. 

Antotsüaniinide värvide püsivus sõltub mitmetest teguritest, nagu näiteks antotsüaniinide 

kontsentratsioonist ja struktuurist, pH-st ja temperatuurist (Mazza ja Broillard 1990 ref. 

Jurikova et al. 2012). 

Kuslapuu marju on sajandeid kasutatud traditsioonilises meditsiinis Venemaal, Hiinas ja 

Jaapanis. Värsket marjamahla kasutati kõhuvalude ja kurgumandlite ning nakkushaiguste 

raviks (Jurikova et al. 2012). Nii marju kui ka noori lehistunud võrseid kasutati ravimtaimena 

(Paal 2015). Siberis usuti, et regulaarne kuslapuu marjade söömine parandab mälu, alandab 

vererõhku, tugevdab veresoonte seinu, puhastab organismi.  
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Värsketest marjadest on võimalik kodustes tingimustes valmistada erinevaid tooteid (Lefol 

2007). Peamiselt tehakse moosi, marmelaadi, veini, komme, snäkke, teed, mahla (Liu et al. 

2010; Caprioli et al. 2016) ning limonaadi (Lefol 2007). Lisaks eelnevalt mainitutele, tehakse 

marjadest veel kisselli, kompotti, siirupit ning marju säilitatakse ka sügavkülmas (Paal 2015). 

Üldiselt peetakse kuslapuu vilju madala kalorsusega toiduaineks, kuid ka selles osa on 

täheldatud genotüübilist varieeruvust. Palikova et al. (2008) andmetel on söödava kuslapuu 

energeetiliseks väärtuseks 330 kcal/kg (1380 kJ/kg), kuid Caprioli et al. (2016) leidsid, et 100 

g marjade kohta on see 50 kcal. 
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5. METOODIKA 
 

5.1 Katse koht ja materjal 
 

Katse viidi läbi 2016. aastal ning söödava kuslapuu (Lonicera caerulea L. var.edulis) istandik 

asus Eesti Maaülikooli (EMÜ) Mahekeskuse aias Tartumaal, Ülenurme vallas, Õssu külas. 

Katseala suuruseks oli 65 m² (5x13 m). Katsetaimed olid istutatud 2012 aastal. Taimed olid 

istutatud 1,5 m vahedega. Söödava kuslapuu taimede vanus oli 10 aastat, eelnevalt olid 

katsetaimed kasvanud EMÜ Rõhu Katsejaamas. Katseistandikus oli kasutatud umbrohtude 

vältimiseks geotekstiili ja selle peale laotatud koorepurumultši. Katses olid vaatluse all 

järgnevad genotüübid: 

 sordid ’Lazurit’ ja ’Katjuša’;  

 aretised 3//3, 4//7, 4//8, 4//10, 5//7, 13//4.  

Taimede paljundamiseks algmaterjal oli saadud Siberi Keskbotaanikaaiast Novosibirskist, kus 

olid aretatud ka eelnimetatud aretised. Iga sort oli katses kolmes korduses ja aretised ühes 

korduses. Aretiste puhul ühelt taimelt korjatud viljad  jagati kolmeks võrdseks osaks, 

milledest võeti viljad mõõtmiste ja analüüside tarbeks kordustena. 

 

5.2 Vaatlused ja mõõtmised katses 

 

Kevadel, kasvu alguses (4. mai 2016) hinnati talvekahjustusi visuaalse vaatluse teel 9-

pallilisel skaalal: 1 pall – üksikud varred kahjustunud, 9 palli kõik taimevarred kahjustunud. 

Viljad uurimistöö tarbeks korjati 20. juunil 2016.aastal. Mõõtmised vilja füüsikaliste 

parameetrite osas teostati samal päeval, enne viljade sügavkülmutamist. Viljade laiust ja 

pikkust (mm) mõõdeti elektroonilise nihkkaliibriga (firmalt ProsKit). Vilja mass (g) määrati 

elektroonilise kaaluga EMB 600-2 (maksimum mass 600 g, täpsus 0,01 g) firmalt Kern. Vilju 

mõõdeti kolmes korduses, igas korduses kümme vilja.  

Keemiliste analüüside tarbeks säilitati marjad sügavkülmikus temperatuuril -18 ⁰ C. 

Analüüsid teostati 24. ja 25. augustil 2016. Viljades määrati orgaaniliste hapete, 
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askorbiinhappe (vitamiin C), fenoolsete ühendite ja antotsüaanide sisaldused. Samuti mõõdeti 

viljamassi pH. 

Orgaaniliste hapete üldsisaldus määrati 0,1 N NaOH-ga tiitrimisel. Määratavate ainete 

ekstraheerimiseks taimmaterjal purustati blendriga püreeks ning marjamassi (ca 10 g) 

vesilahust (200 ml) töödeldi termiliselt (80 °C) 30 minuti jooksul. Seejärel jäeti 

toatemperatuurile jahtuma ja segu filtreeriti. Võeti 40 ml filtraati ja tiitriti 0,1 N NaOH-ga. 

Tiitrimiseks kasutati automaattiitratorit EasyPlus (firmalt Mettler Toledo). Orgaaniliste hapete 

üldsisaldus (%) väljendati sidrunhappena.  

Rakumahla kuivaine (sageli kasutatakse ka suhkrud, %) määramisel kasutati refraktomeeterit 

Pocket Pal-1 (Atago). Selge, läbipaistva mahla saamiseks tsentrifuugiti (4000 pööret minutis) 

marjapüreed 15 ml topsides 20 minutit. Sealjuures kasutati tsentrifuugi 2-16PK firmalt Sigma.  

Viljade magususe, hapususe hindamiseks arvutati suhkrute (rakumahla kuivaine, %) ja 

orgaaniliste hapete (%) suhtarv. 

Antotsüaanide ekstraheerimiseks kasutati soolhappe (0,1 M) ja etanooli (96%) lahust 

mahuvahekorras 15:85. Kolvid lahustega (ca 10 g marjamassi + 100 ml lahust) paigutati 2 h 

loksutile (Elpan, tüüp 375) ja hoiti ööpäev jahekapis. Seejärel lahused soojendati 

toatemperatuurini (22 ºC) ning filtreeriti. Antotsüaane määrati (joonis 3) spektoforomeetriga 

UV-mini-1240 (Shimadzu), lainepikkusel 510 ja 700 nm ning määramised teostati 

puhverlahustega pH 1,0 ja 4,5 juures (0,2 ml marjalahust + 3,8 ml puhverlahust). 

Antotsüaanide üldsisaldus väljendati tsüanidiin-3-glükosiidina (mg/100g). 
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Joonis 3. Antotsüaanide määramine EMÜ aianduse osakonna laboratooriumis (Foto: Marge 

Starast 2016) 

Fenoolsete ühendite üldsisalduse määramisel kasutati spektrofotomeetrit UV-mini-1240 

lainepikkusel 765 nm, kusjuures mõõdetava lahuse kogus küvetis oli 3 ml. Etanooli (96%) ja 

atsetoonia ekstraheerimislahusega mahuvahekorras 7:3 ekstraheeriti viljadest fenoolseid 

ühendeid. Kolbides lahuseid (ca 5 g marjamassi + 50 ml ekstraheerimislahust) töödeldi 2 h 

loksutil (Elpan, tüüp 375) ja seejärel hoiti ööpäev jahekapis, siis soojendati toatemperatuurini 

(22 ºC) ja filtreeriti. Fenoolsete ühendite üldsisaldus väljendati gallushappena (mg/100g). 

Askorbiinhappe (vitamiin C) tiitrimiseks kasutatid titraator Mettler Toledo EasyPlus. 

Määravate ainete ekstraheerimiseks lisati purustatud taimmaterjalile (ca 5 g) soolhapet (1 % 

HCl) 10 ml ning tsitraatpuhvrit 40 ml. Seejärel tsentrifuugiti (2-16PK,t Sigma) marjalahust 20 

minutit pööretel 4000 rpm. Tiitrimiseks võeti 20 ml selget lahust tiitrimistopsi, lisati 20 ml 

tsitraatpuhvrit ning tiitriti 0,01 M 2,6-dikloorfenool-indofenooli lahusega. Askorbiinhappe 

sisaldus väljendati mg/100g. 

Purustatud viljamassi pH mõõtmiseks (joonis 4) kasutati seadeldist HD 2156.1 (Delta OHM). 

Mõõteriista sensor asetati homogeensesse marjamassi, seda hoiti uuritavas materjalis kuni 

aparaat fikseeris näidu. 
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Joonis 4. Purustatud viljamassi pH mõõtmine EMÜ aianduse osakonna laboratooriumis 

(Foto: Marge Starast 2016) 

 

5.3 Hooldustööd katseistandikus 

 

Kogu katsealale anti kevadel väetiseks Kanakaka graanuleid. Väetises on kõiki põhi- ja 

mikrotoitaineid, mida taimed kasvuks vajavad (Baltic Agro 2017). Väetise kirjelduses on 

öeldud, et see tagab taimedele tugeva kasvu ja rikkaliku õitsemise, suurendab saagikust ning 

parandab mullaviljakust ja elavdab mullaorganismide tööd. Väetamine viidi läbi kevadel, 

ühekordselt. Väetis laotati mulla pinnale, ühtlaselt kogu taimevõra ulatuses. Väetusnormi (1,2 

t/ha väetist) puhul arvestati väetise tootja keskmisi soovitusi marjapõõsaste väetamisel. 

Katseala rohiti vegetatsiooniperioodil kolmel korral käsitsi. Enne viljade värvumist paigutati 

taimedele linnuvõrk rüüste vältimiseks. 
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5.4 Statistiline andmetöötlus 

 

Kõik mõõtmised, määramised katses teostati kolmes korduses. Katseandmete matemaatiliseks 

töötlemiseks kasutati analüüsimisel ühefaktorilist dispersioonianalüüsi. Statistiliselt 

usaldusväärse erinevuse (P≤0.05, jooniste tulpadel erinevad tähed) näitamiseks kasutati Tukey 

testi. Andmeid töödeldi R programmis (R Core Team 2016).  

 

5.5 Ilmastik  

 

Keskmiste õhutemperatuuride ja sademete vaatluskohaks Tartu-Tõravere, kuna oli 

katsekohale kõige lähemal (tabel 1). Võrdlusena on toodud kliimanormid perioodil 

1981…2010 (Kliimanormid 2017). 2015. aasta talve maksimaalne õhutemperatuur mõõdeti 

Tõraveres 12,5 °C (20.dets. 2015), mis oli ühtlasi ka uus Eesti detsembrikuu rekord ning 

minimaalne temperatuur -13,4 °C (30.dets. 2015) (Kallis et al. 2015). 2016.aasta jaanuaris oli 

minimaalne -30,0 °C (8.jaanuaril) ning maksimaalne temperatuur 6,4 °C (28.jaanuaril) 

(Loodla et al. 2017). Aprillis 2016.aastal oli maksimaalne õhutemperatuur 20,1 °C (6.aprill) 

ning 10. aprillil oli öökülm -3,3 °C, kuid vegetatsiooni periood hakkas juba 6. aprillil (Loodla 

et al. 2017). Mai kuu minimaalne temp 0,1 °C ja maksimaalne oli 27,7 °C. Kõige kuivem ja 

soojem kevadkuu oli mai. Juunis oli minimaalseks õhutemperatuuriks 1,1 °C (7.juuni) ja 

maksimaalne 31,5 °C (26. juuni) ning vaatlusandmete põhjal pole Tartus varem nii sajust 

juunikuud olnud. 

 

Tabel 1. Keskmised õhutemperatuurid ja sademed katseaastal 2016 ja perioodil 1981…2010.  

 Õhutemp. (°C) Sademed (mm) 

2016  1981…2010 2016  1981…2010 

Aprill 5,9 5,5 70,2  30 

Mai  14,1 11,5 2,1  55 

Juuni 16,3 15,0 206,5  84 
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6. TULEMUSED 
 

6.1 Vilja füüsikalised parameetrid 

 

Vilja laiuse poolest paistsid silma 4//10 (13,0 mm) ja 4//8 (12,8 mm) kuigi viimase puhul ei 

olnud statistilist erinevust sordiga ’Katjuša’ (joonis 5). Võrreldes teiste genotüüpidega oli 

väiksema laiusega 13//4 (9,3 mm), kuid sealjuures see ei erinenud aretisest 5//7 (9,6 mm). 

Aretise 3//3 viljad oli pikemad (24,2 mm) ent see näit ei erinenud aretisest 4//8 ja sordist 

’Katjuša’ (joonis 6). Kõige lühemaks osutusid aretise 5//7 viljad (14,4 mm). Massi poolest 

olid raskemate viljadega 4//10 (1,7 g), 4//8 (1,7 g), 3//3 (1,4 g) ja ’Katjuša’ (1,4 g) (joonis 7). 

Väiksema viljamassidega olid 4//7 (0,9 g), 13//4 (0,8 g) ’Lazurit’ (0,8 g) ja 5//7 (0,7 g).  

 

Joonis 5. Söödava kuslapuu vilja laius (mm) sõltuvalt genotüübist. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 
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Joonis 6. Söödava kuslapuu vilja pikkus (mm) sõltuvalt genotüübist. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 

 

 

Joonis 7. Söödava kuslapuu vilja mass (g) sõltuvalt genotüübist. Erinevad tähed näitavad 

statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 
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6.2 Vilja keemilised parameetrid 

 

Antotsüaanide sisaldus jäi vahemikku 180…329 mg/100g (joonis 8). Suurema antotsüaanide 

sisaldusega oli 5//7 (329 mg/100 g), sealjuures see ei erinenud aretistest 13//4 (266 mg/100g) 

ja 4//7 (244 mg/100g). Võrreldes aretistega 5//7 ja 13//4 oli antotsüaanide sisaldus madalam 

3//3 (180 mg/100g) puhul. Fenoolsete ühendite sisaldus oli vahemikus 255…424 mg/100g 

(joonis 9). Katses olnud variantidest oli suurima fenoolsete ühendite sisaldusega 5//7 viljad, 

sellele järgnes aretis 4//7. Vähem oli fenoolseid ühendeid ’Katjuša’ (269 mg/100g), 3//3 (261 

mg/100g) ja 4//8 (255 mg/100g) viljades, samas ei täheldatud erinevust sordiga ’Lazurit’ (272 

mg/100g).  

 

Joonis 8. Antotsüaanide sisaldus (mg/100g) söödava kuslapuu viljades sõltuvalt genotüübist. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 
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Joonis 9. Fenoolsete ühendite sisaldus (mg/100g) söödava kuslapuu viljades sõltuvalt 

genotüübist. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey 

test 

 

Rakumahla kuivaine osakaal osutus kõige suuremaks aretisel 5//7 (13,3 %) ning väikseimad 

4//10 (10,9%) ja 4//8 (11,0%) (joonis 10). Vaatluse all olnud genotüüpide viljades sisaldas 

kõige enam orgaanilisi happeid 4//8 (3,5 %) ning vähem sordil ’Lazurit’ (2,3 %) (joonis 11). 

Rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv oli vahemikus 3,1…4,9 (joonis 12), 

sealjuures suurima tulemusega oli ’Lazurit’ ning väikseim aretisel 4//8. Statistiliselt sarnaste 

näitajatega olid ’Katjuša’ ja 4//7.  
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Joonis 10. Rakumahla kuivaine (suhkrud) sisaldus (%) söödava kuslapuu viljades sõltuvalt 

genotüübist. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey 

test 

 

Joonis 11. Orgaaniliste hapete sisaldus (%) söödava kuslapuu viljades sõltuvalt genotüübist. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 
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Joonis 12. Suhkrute (rakumahla kuivaine) ja orgaaniliste hapete suhtarv söödava kuslapuu 

viljadel sõltuvalt genotüübist. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust 

(P≤0.05), Tukey test 

 

Askorbiinhappe sisaldus varieerus vahemikus 21,9…30,4 mg/100g (joonis 13). Uuritud 

variantidest oli kõrgema vitamiin C sisaldusega ’Katjuša’ (30,4 mg/100g) ning madalama 

sisaldusega ’Lazurit’ (21,9 mg/100g), kuid viimane ei erinenud statistiliselt aretistest 4//7 

(22,8 mg/100g) ja 5//7 (22,8 mg/100g).  

Viljamassi pH näit varieerus vahemikus 2,6…3,6 (joonis 14). Ühe kõrgema pH näiduga oli 

’Katjuša’ ning sellest oluliselt madalama pH-ga oli aretis 4//8.  
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Joonis 13. Askorbiinhappe sisaldus (mg/100g) söödava kuslapuu viljades sõltuvalt 

genotüübist. Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey 

test 

 

Joonis 14. Söödava kuslapuu viljamassi pH näit sõltuvalt genotüübist. Erinevad tähed 

näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 
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6.3 Taimede talvekahjustused 

 

Talveolude tagajärjel oli kõige enam kahjustunud aretis 4//10 (7,7 palli) ning vähem 

kahjustunud oli sordil ’Katjuša’ (1,6 palli), kuid sealjuures ei olnud usutavat erinevust 

aretistega 13//4 ja 3//3 (joonis 15). 

 

Joonis 15. Talvekahjustused (palli) söödava kuslapuu taimedel sõltuvalt genotüübist. 

Erinevad tähed näitavad statistiliselt usaldusväärset erinevust (P≤0.05), Tukey test 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

 

ARUTELU 

 

Varasematest uurimustest on selgunud, et söödava kuslapuu vilja pikkus võib varieeruda 1…4 

cm-i, laius 0,5…1,5 cm (Горбунов et al. 2013). Käesolevas katses viljade pikkus ulatus kuni 

24,2 mm (2,42 cm) ning viljade laius oli vahemikus 9,3…13,0 mm (0,93…1,30 cm). Seega 

maheviljeluse tingimustes kasvanud kõikide vaatluse all olnud taimede viljad olid söödavale 

kuslapuule tüüpiliste mõõtmetega. Ühe vilja mass jääb valdavalt vahemikku 0,5…1,2 g (Kask 

ja Arus 2007), kuid mõned üksikud marjad võivad kaaluda kuni 3,0 g (Thompson 2003). 

Katses olnud variantide viljamass jäi vahemikku 0,7…1,7 g ning suurema massiga olid 

aretised 4//10, 4//8, 3//3 ja sort ’Katjuša’. Lambrik (2012) katses oli samuti suurima 

viljamassiga aretised 3//3, 4//10 ja 4//8 ning väiksemaks osutusid sordid ’Lazurit’ ja ’Katjuša’. 

Aretise 3//3 puhul ilmnes käesolevas katses, et viljad olid küll väga pikad, kuid vilja mass oli 

mõneti tagasihoidlikum. 4//10 viljad olid ühed raskemad ja suurema laius, kuid pikkuse 

näitaja oli keskpärane. Füüsikaliste parameetrite kvaliteetsemate viljadega genotüübiks osutus 

aretis 4//8, sest nii viljade pikkus, laius kui ka mass olid suured. Poolas 2010…2012 aastal 

viidi läbi katse, kus uuriti sortide ‘Czelabinka’, ‘Dlinnopáodna’, ‘Duet’, ‘Warszawa’, 

‘Woáoszebnica’, ‘Wojtek’ ja aretiste nr 9, P, T2 geneetilist variatsiooni DNA tasemel ning 

lisaks sellele saagikust ja viljade parameetreid (Gawroński et al. 2014). Ühe marja mass 

aastate keskmiselt oli vahemikus 0,56…1,75 g, kus väiksemaks osutus ‘Dlinnopáodna’ ja 

suurimaks aretis T2. Poolas uuritud genotüüpide viljade mass sarnanes käesoleva katse 

tulemustega.  

Thompson ja Chaovanalikit (2003) leidsid, et antotsüaanide sisaldus oli vahemikus 116…593 

mg/100g. Käesolevas katses suurima antotsüaanide (329 mg/100 g) ja fenoolsete ühendite 

(424 mg/100g) sisaldusega oli aretis 5//7. 2011. aasta sinise kuslapuu antotsüaanide sisaldus 

viljades jäi vahemikku 82…376 mg/100g (Lambrik 2012). Kõrgeim sisaldus oli aretises 13//4 

(376 mg/100g) ja madalaim aretistes 5//7 (82 mg/100g). 2016. aastal aretise 5//7 

antotsüaanide sisaldus oli suurem võrreldes Lambrik (2012) saadud katsetulemusega. Skupien 

et al. (2009) andmetel fenoolsete ühendite sisaldus varieerus vahemikus 164…284 mg/100g, 

mille sisaldus on väiksem kui antud katses. 2011. aasta sinise kuslapuu viljade fenoolsete 

ühendite sisaldus jäi vahemikku 322…409 mg/100g (Lambrik 2012). Üldine fenoolide 
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sisaldus oli kõige suurem aretises 5//7 ja madalam sordis ’Katjuša’. Võrreldes varasema 

katsega oli käesolevas katses fenoolsete ühendite vahemik veidi suurem (255,1…424,3 

mg/100g). Fenoolsete ühendite, sealhulgas antotsüaanide sisaldus on oluliselt mõjutatud 

viljade valmimise ajal valitsevatest klimaatilistest tingimustest konkreetsel aastal (Manach et 

al. 2004). Seetõttu on ka ilmne, miks samade genotüüpide vastavad näitajad varieerusid 

aastati. Ochmian et al. (2010) andmetel fenoolsete ühendite sisaldus sõltub eelkõige 

genotüübist ja saagi korje ajast. Kusjuures nad tõestasid oma uurimuses, et ühe ja sama sordi 

korjeaja algus võib varieeruda 16 päeva sõltuvalt aasta klimaatilistest tingimustest. Samuti 

Poola katsest selgus, et hilisemalt korjatud marjad, mis valmisid kõrgema temperatuuride ajal 

(hilisem korjeaeg), oli suurema antotsüaanide ja fenoolsete ühendite sisaldusega (Skupien et 

al. 2009). Võrreldes Eestis läbiviidud katseid siis ilmneb sarnane trend. Lambriku (2012) 

läbiviidud katses korjati kuslapuude viljad 5 päeva varem kui käesolevas uurimistöös ning 

fenoolseteühendite sisaldus oli madalam.  

 

Käesolevas katses rakumahla kuivaine osakaal oli vahemikus 13,3… 10,9% ning orgaanilised 

happed vahemikus 2,3… 3,5%. Võrreldes antud uurimustööga oli orgaaniliste hapete sisaldus 

väiksem Lambrik (2012) katses, mis jäi vahemikku 0,96…2,04 %, kuid rakumahla kuivaine 

sisaldus oli suurem (11,5…14,5 %). Wojdyło et al. (2013) andmetel leiti kõrgem rakumahla 

kuivaine sisaldus sordist ‘Duet’ (15,8 %) ja madalaim sordist ‘Wojtek’ (10,1 %) ning need 

tulemused sarnanevad käesoleva katsega. Poola teadlaste poolt läbi viidud katses oli 

hilisematel marjadel, mis valmisid kõrgematel temperatuuridel oluliselt kõrgem rakumahla 

kuivaine sisaldus (Skupien et al. 2009). Vastupidiselt rakumahla kuivainele oli orgaaniliste 

hapete sisaldus marjades hilisema saagikoristuse korral madalama sisaldusega. Kelt et al. 

(1997) on toonud välja, et kui rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarv on väiksem 

kui 12…15, siis vilja maitse on hapu ning kui see näitaja on sellest vahemikust suurem, siis 

tajub inimene magusat maitset. Rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete vahelise suhtarvu 

põhjal olid katses kõik marjad hapud. Sealjuures kõige suurem (vähem hapud) oli see näitaja 

sordi ’Lazurit’ puhul ning seda tänu madalale orgaaniliste hapete sisaldusele. Kõrgema 

orgaaniliste hapete sisaldusega olid 4//8 (3,5 %) ja 3//3 (3,4%) ning need olid ka hapumate 

viljadega vastava suhtarvu alusel.  

 

Askorbiinhappe sisaldus antud katses oli kõrgem sordil ’Katjuša’ (30,4 mg/100 g) ning 

madalam ’Lazurit’ (21,9 mg/100g) viljades. Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute 

keskuses läbiviidud katses oli vitamiin C sisaldus vahemikus 52…77 mg/100g (Hanni et al. 
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2005), mille tulemused on suuremad kui antud katses. Madalam askorbiinhappe sisaldus leiti 

Valgevenes läbiviidud katses, mis jäi vahemikku 28,0…48,0 mg/100 g (Kamzolova et al. 

2006 ref Skupien et al. 2009) ning need katsetulemused sarnanevad käesoleva katsega. 2011. 

aasta katsetulemustest selgub, et sinise kuslapuu viljade vitamiin C sisaldus jäi vahemikku 

15…29 mg/100g (Lambrik 2012). Selle aasta viljade vitamiin C sisaldus oli madalam 

võrreldes käesoleva katse andmetega. Seega antud katses maheviljeluse tingimustes kasvanud 

söödava kuslapuu genotüüpide vitamiin C sisaldus oli madal. Juríková ja Matuškovič (2007) 

täheldasid, et sademete rohke ilmastiku tõttu oli askorbiinhappe sisaldus viljades kõrgem ning 

Skupien et al. (2009) andmetel hilisem korjeaeg vähendas askorbiinhappe sisaldust. Lambrik 

(2012) katses saagi valmimise ajal oli sademete vaene ning saagikoristus toimus varem (5…6 

päeva) kui käesolevas katses.Seega võib järeldada, et antud katses askorbiinhappe sisaldus oli 

mõjutatud sademete rohkest juunikuust ja hilisemast korjeajast. 

 

Poolas läbi viidud katses varieerus viljamassi pH vahemikus 3,0…3,6 ja kõrgema näiduga oli 

sort ‘Jolanta’ ning madalam aretis Klon 44 (Wojdyło et al. 2013). Käesolevas katses oli 

kõrgema viljamassi pH näiduga sort ’Katjuša’ (3,6) ning katse tulemused sarnanesid Poola 

uurimistööst saadud andmetega.  

Söödava kuslapuu taimed on suure külmakindlusega (Svarcova et al. 2007), kuid nendel on 

ilmnenud talvekahjustusi varieeruvate temperatuuridega kliimas (Arus ja Kask 2007) ning see 

võib osutuda tõsiseks probleemiks selle kultuurtaime laialdasemaks kasvatamiseks 

tootmistingimustes. Käesolevas katses oli kõige enam kahjustunud aretised 4//10 ja 4//8. 

Väiksemate talvekahjustuste osas saab välja tuua sordi ’Katjuša’ ja aretise 13//4. Kuna 

talveolude tagajärjel olid taimed kahjustunud, siis saagikus oli väike ning seda ei mõõdetud 

katsetaimedel. Thompson ja Chaovanalikit (2003) täheldasid, et võib eristada nn. 

kontinentaalset kliimat eelistavaid sorte, milledel on väga lühike füsioloogiline puhkeperiood 

ning taimed on kiiresti võimelised alustama uut vegetatsiooniperioodi siis, kui temperatuur 

keskkonnas tõuseb sobivale tasemele. Sellised sordid ei sobi näiteks Lääne Oregoni 

merelisema kliimaga, sest seal esineb taimedel ulatuslikke talvekahjustusi tänu 

temperatuuride vaheldumisele sundpuhkefaasis. Kuid need sordid võivad sobida rohkem 

Põhja-Ameerika külmema kliimaga piirkondadesse, kus kliimatingimused on sarnasemad 

Siberi omale. Teisalt, taimed, mis pärinevad Kuriili saarelt ja Hokkaidost on sobilikumad 

Oregoni piirkonda, merelisemasse kliimasse. Seda näitasid ka käesoleva katse tulemused, et 

mõnedel genotüüpidel esines olulisi talvekahjustusi, mis olid põhjustatud meie 

ilmastikutingimustest. Nii 2015. aasta detsembris (Kallis et al. 2015) kui ka 2016. aasta 
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jaanuaris (Loodla et al. 2017) eines perioode, kus temperatuur püsis mitmeid päevi üle 5 °C 

ning see ärgitas taimepungi paisuma. Samas järgned soojemale perioodile alla -10 °C 

temperatuure, mis eeldatavalt kahjustasid juba paisunud pungi. Sellisest temperatuuride 

suurest varieerumisest saavad kahjustada eelkõige õiepungad ning see omakorda põhjustab 

olulist saagi kadu (Bors 2017). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö hüpoteesiks oli, et söödava kuslapuu viljade kvaliteet ja taimede 

talvekahjustused sõltuvad genotüübist. Katse eesmärgiks oli välja selgitada söödava kuslapuu 

aretiste viljade füüsikalised ja keemilised parameetrid ning taimede talvekahjustused.  

Katse tulemustest selgus järgmist. 

 Aretise 4//8 viljad olid suured nii pikkuse, laiuse kui ka massi osas. Kuid 

antotsüaanide ja fenoolsete ühendite sisaldus viljades oli madal. Orgaaniliste hapete 

sisaldus viljades oli kõrge ning seetõttu oli rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete 

suhtarv madalam. Aretises oli kõrge askorbiinhappe sisaldus. Lisaks oli aretises madal 

viljamassi pH näit ning taimedel esines rohkesti talvekahjustusi. 

 Aretise 5//7 viljad olid suurima antotsüaanide ja fenoolsete ühendite sisaldusega, kuid 

viljad olid väikesed füüsikaliste parameetrite (pikkus, laius, mass) osas. Viljade 

rakumahla kuivaine suurim sisaldus oli just selle aretise viljades. 

 Aretise 4//10 viljad tõusid esile nii vilja laiuse kui ka massi poolest. Viljade rakumahla 

kuivaine sisaldus oli madal, kuid ka orgaanilisi happeid oli vähe. Aretis oli talveolude 

tõttu kõige enam kahjustunud. 

 Aretises 4/7 oli rohkelt fenoolseid ühendeid, antotsüaane, orgaanilisi happeid ja 

rakumahla kuivainet. Vilja massilt, pikkuselt ja laiuselt oli veidi tagasihoidlikum. 

Askorbiinhappe sisaldus oli madal ning vähem esines ka talvekahjustusi. 

 Aretise 3//3 viljad olid pikad, kuid mass oli veidi tagasihoidlikum. Fenoolseid 

ühendeid, sealhulgas antotsüaane oli marjades vähe. 

 Aretises 13//4 viljades oli fenoolsete ühendite, antotsüaanide, askorbiinhappe sisaldus 

kõrge. Füüsikaliste parameetrite (mass, pikkus, laius) osas olid viljad väiksed. 

Orgaaniliste hapete sisaldus oli madal. Talveoludest tingitud kahjustusiesiones 

taimedel vähe. 

 Sordil ’Lazurit’ olid väikese massiga viljad. Orgaaniliste hapete sisaldus oli madal 

ning seetõttu rakumahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe oli kõrgem. 
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Askorbiinhappe sisaldus viljades oli madal. Vaatluse all olevate genotüüpide hulgast 

oli see sort talveolude tõttu vähem kahjustunud. 

 Sordi ’Katjuša’ viljades oli kõrgeim askorbiinhappe sisaldus ja ka viljamassi pH näit 

oli üks kõrgematest. Teiste vilja kvaliteedi näitajate osas oli see sort keskpärane. 

Samas esines taimedel vähe talvekahjustusi. 

Katses püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Lähtudes tulemustest võib järeldada, et meie 

kliimatingimustes kasvatamiseks sobivad aretis 13//4 ja sort ’Katjuša’, sest neil esines vähe 

talvekahjustusi. Viljade kvaliteedi parameetrite järgi sobiksid aretised 13//4, 5//7, 4//8, 4//10 

ja 3//3. Aretise 13//4 viljad olid väiksemad aga sisaldasid rohkelt antotsüaane, fenoolseid 

ühendeid ja askorbiinhapet. Aretise 5//7 viljad olid küll enamike parameetrite osas väiksed 

aga see-eest oli rohkelt fenoolseid ühendeid ja antotsüaane. Suuremate viljadega on aretised 

4//8, 4//10, 3//3 ja sort ’Katjuša’. Aretis 4//8 viljad on küll suured aga sisaldab vähem 

fenoolseid ühendeid ja antotsüaane, kuid see-eest rohkem askorbiinhapet.  

Söödava kuslapuu alaseid uurimistöid on Eestis vähe tehtud ning käesolev töö baseerub vaid 

ühe aasta andmetel. Ent sellealane töö vajab edaspidist tõhustamist, sest see väärtuslik 

marjakultuur väärib laialdasemat tähelepanu meie toidulaua rikastamisel.  
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EDIBLE HONEYSUCKLE FRUIT QUALITY AND PLANT 

WINTER DAMAGES DEPENDING ON GENOTYPE 

 

Summary 

 

The hypothesis of this thesis was, whereas the edible honeysuckle quality of the fruits and 

winter damages depends on the genotypes. The study aim was to identify the impact of blue 

honeysuckle genotypes for physical and chemical parameters also to plant winter damages.  

The test results were: 

 In breed 4//8 both length and weight of the fruit were large. However, anthocyanins 

and phenolic compounds content was low. Organic acid content (titratable acidity) in 

fruits were highest and therefore the soluble solids and titratable acidity ratio was 

lower. In breed, there was high ascorbic acid content. In addition pH in breed 4//8 was 

the lowest. 

 Breed 5//7 had the highest anthocyanin and phenolic compounds content and the fruits 

were low in all parameters. 

 Breed 4//10 fruits emerged from the other genotypes as well as the width and weight. 

The soluble solids content was low. Plants were most damaged by winter terms. 

 Breed 4//7 had plenty phenolic compounds, anthocyanins, titratable acids and soluble 

solids. The fruit weight, length and width was modest. Ascorbic acid content was low 

and there was less winter damage. 

 Breed 3//3 fruits were long, but the mass was slightly weaker. Fruits contained less 

anthocyanins and phenolic compounds. 

 In breed 13//4 the phenolic compounds, anthocyanins and ascorbic acid content was 

high. Physical parameters (weight, length, width) of the fruits was small. Titratable 

acid content was low. This breed was less damaged by winter. 

 The variety ’Lazurit’ had low organic acid content in fruits, therefore the soluble 

solids and the titratable acitidy ratio was higher. Ascorbic acid content in fruits was 

lowest. Under observation of the genotypes this variety was less damaged due winter 

conditions. 
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 Variety 'Katjuša' fruits had the highest content of ascorbic acid and pH. 

 

Experiment hypothesis was confirmed. Based on the results we can conclude that in our 

climate it is suitable to grow breed 13//4 and variety 'Katjuša', because they were less 

damaged by winter conditions. By the quality characteristics of the fruit following breeds are 

recommended for growing in our climate conditions: 13//4, 5//7, 4//8, 4//10 and 3//3. Breed 

13//4 had small fruits. However, they contained a large number anthocyanins, phenolic 

compounds and ascorbic acid. Breed 5//7 fruits were in all parameters small, but it contained a 

lot of phenolic compounds and anthocyanins. Larger fruits were in breeds 4//8, 4//10, 3//3 and 

variety ’Katjuša’. Breed 4//8 fruits were large, but contained less phenolic compounds, 

anthocyanins and instead higher content of ascorbic acid. 

In Estonia, few research studies have been done about edible honeysuckle and current work is 

based only on one-year data. However, it requires more work on further improvement because 

this valuable berry deserves wider attention to enrichment our diet. 
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