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Viinapuud on koduaedades tuntud ja levinud aiakultuur, kuid tootmises uus 

aiandusvaldkond. 2016. aastal asutati  Viinamatjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liit, 

mille eesmärgiks on ühistegevuse abil liita Eesti tootjaid. Seoses istandike pinna 

suurenemisega on probleeme tekkinud erinevate taimede kahjustajatega. Käesoleva töö 

eesmärgiks on välja selgitada ja kirjeldada Eestis enam levinud viinapuu haiguseid ja 

kahjureid avamaal ning nende tõrje võimalusi. Hüpoteesiks oli, et viinapuu sordid on 

erineva haiguskindlusega ja välja on töötatud tõrjemeetodid. Eestis on aga  

viinamarjakasvatus tootmisistandikes uus kultuur ja seetõttu ei ole veel piisavalt kogemusi 

hübriidsortide haigus- ja kahjurikindlusest ning tõrjevõimalustest. Töö on 

koostatudseniste uuringute põhjal. Eesti tootjate istandikes on täheldatud järgnevaid 

haigused: viinapuu-ebajahukaste, viinapuu-jahukaste, viinapuu baktervähk, viinapuu lehe 

pahklest. Kahjustajateks on ka herilased, linnud, hiired, rebased. Ohtlikumateks haigusteks 

viinapuule osutusid jahukaste ja ebajahukaste, need nõrgestavad taimi ja võivad 

kahjustada oluliselt saaki. Viinapuu- ebajahukaste ja -jahukaste tõrjeks on võimalik 

kasutada fungitsiide, aga enne preparaatidega töötlemist on soovituslik kasutada haigust 

ennetavaid võtteid. Töös on koostatud viljeluskava, kus on toodud haigusi ennetavad 

võtted ja tõrje kemikaalidega. Uurimistööga on võimalik edasi minna ja uurida täpsemalt 

haiguste levikut Eesti erinevates tootmisistandikes.  

Märksõnad: Viinapuu, viinamari, ebajahukaste, jahukaste, pahklest, baktervähk.  



 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor’s Thesis 

Author: Marianne Kümnik  Curriculum: Horticulture 

Title: Diseases and pests of grapevine (vitis) prevalent in estonia  

Pages: 44 Figures: 22 Tables: 1 Appendixes: 0 

Department / Chair: Horticulture 

Field of research and (CERC S) code: Horticulture, B390 

Supervisors: prof. Kadri Karp, D. Sc 

Place and date: Tartu, 2018 

Grapevines are well-known and widespread culture in private gardens, whereas in 

production it is a new speciality. In 2016, the Union of Estonian Winegrowers and 

Winemakers was created. The purpose of the union is to connect Estonian producers. In 

connection with the enlargement of plantation areas, different pests have posed a problem. 

The purpose of this research is to determine and describe the most prevalent grapevine 

diseases and pests in an open field and the possibilities for their control. The hypothesis of 

the research paper was that different species of grapevine are of different resistance levels 

to diseases and that pest control possibilities have been worked out. In Estonia viticulture 

is quite a new culture and therefore, there is not enough experience in hybrid species’ 

disease and pest resistance as well as possibilities of pest control. The following diseases 

have been detected in the plantations of Estonian producers: downy mildew, powdery 

mildew, grape crown gall, grape lead blister mite. Among the pests there are also wasps, 

birds, mice and foxes. The most dangerous turned out to be downy mildew and powdery 

mildew - these weaken the plants and can seriously affect the harvest. To control downy 

mildew and powdery mildew, it is possible to use fungicide. However, it is recommended 

to use preventative measures before using any substances. In this research drawing up the 

cultivation plan where disease-preventing measures and chemical control are included 

according to vine growth phase. Further research could be done on the topic of the spread 

of diseases in different vineyards in Estonia. 

 

Keywords: Grapevine, Grape, downy mildew, powdery mildew, grape crown gall, grape 

leaf blister mite.  
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SISSEJUHATUS  

 

Viinapuid (Vitis) on Eestis kasvatatud juba mõisates ja hiljem ka koduaedades (Miidla, 

1964). Teadaolevalt on Eestis katmikalal viinapuid kasvatatud kauem kui avamaal.  Esmane 

teadaanne avamaal kasvatavatest viinamarjadest pärineb aastast 1887, Viljandis. Eesti 

jaguneb erinevateks suvesoojuse tsoonideks, A-tsoon (jahe suvi), B-tsoon (keskmine 

suvesoojus), C- tsoon (soe suvi). Kõige rohkem on viinapuu kasvatajaid B- tsoonis ja A- 

tsoonis kõige vähem (Kivistik 2012).  

Seoses tootmisistandike laienemisega üle Eesti loodi 2016. aastal Viinamarjakasvatajate ja 

Veinivalmistajate Liit (Evvliit 2018). Liidu eesmärgis on ühistegevuse abil liita Eesti 

tootjaid, eraisikuid ja mittetulundusühinguid. Liidu liikmed tegelevad veini – ja 

siidritootmise, viinamarjakasvatuse ja marja- puuviljakasvatuse, istikutootmise ning 

kaastoodete tootmise või kõikide eelnevate toodete teadusuuringute, koolitamise, 

esindamise tutvustamise või turustamisega.  

Varasematel aastatel on täheldatud Eestis väiksemates istandikes ja koduaedades erinevaid 

viinapuu kahjustajaid: herilased (Hymenoptera), linnud (Aves), rebased (Vulpes vulpes), 

kährikud (Nyctereutes procyonoides) ja hiired (Mus) (Kivistik 2012). Jaan Kivistik on 

täheldanud haigustest: hahkhallitus (Botrytis cinerea), viinapuu ebajahukaste (Plasmopara 

viticola), viinapuu-jahukaste (Erysiphe necator) ja baktervähk (Agrobacterium 

tumefaciens). 2016. aastal selgus Eesti Maaülikooli uuringust, et suuremate tootmisistandike 

rajamisega on tekkinud risk haiguste ja kahjurite suuremaks levikuks. Eestis 

tootmisistandikes osutusid olulistemaks haigusteks viinapuu-ebajahukaste ja -jahukaste 

(Kaints 2017).  2017. aastal ilmnesid probleemid tootmisistandikes ka baktervähi ja 

pahklestade sugukonda (Eriophyes) kuuluva liigi kahjustusi, edaspidi nimetades viinapuu 

pahklest (Eriophyes vitis).  Lähtuvalt tootmisistandike probleemidest on püstitatud 

käesoleva töö eesmärgid.  

Töö eesmärgiks on välja selgitada ja kirjeldada Eestis enam levinuid viinapuu haiguseid ja 

kahjureid avamaal, ning nende tõrje võimalused.   
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Uurimistöö hüpotees: 

Viinapuu sordid on erineva haiguskindlusega ja välja on töötatud vastavad tõrjemeetodid. 

Eestis on aga viinamarjakasvatus tootmisistandikes uus kultuur ja seetõttu ei ole veel 

piisavalt kogemusi hübriidsortide haigus- ja kahjurikindlusest ning tõrjevõimalustest. 

 

TÄNUAVALDUSED  

Tänan kõiki, kes olid antud uurimistöö koostamisel abiks. Enim tahan ma tänada enda 

juhendajat Kadri Karpi, kes andis häid nõuandeid lõputöö koostamiseks. Lisaks tahan tänada 

oma perekonda, kes toetasid mind igal võimalikul viisil.   
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1. VIINAMARJAKASVATUS EESTIS   

 

Esimene kirjalik teade Eestis viinapuude kasvatamisest avamaal oli 1887 aastal Viljandis, 

pagar Kelchi aias (Kivistik 2012). Aastal 1901 Ilmus ajakirjas Mesilane nr 6 H. Wichwelin’i 

artikkel „Väljaskasvavatest viinapuudest“. Räpina aianduskooli toodi 1937 aastal Viljandist 

Arved Kelchi aiaäärest viinapuud. Eestis senini kasvavad ’Madeleine Angevine’ ja Precoce 

de Malingre’ viinapuud. Harjumaal Rae vallas oli 1940 aastal Jaan Raeda aias 10 

viinamarjasorti. Aastal 1959 oli Tartu Ülikooli õppejõu Heigo Miidla kandidaadiväitekirja 

kaitsmine viinapuukasvatusest Eestis. Miidla uuris viinapuude kasvatust ja andis 1964. 

aastal välja raamatu „Viinamarjakasvatus“ (Kask 2005).  Aastal 1987 kujunesid Uno 

Kivistikul Harju rajoonis Johannes Lauristini nimelises kolhoosis sordikollektsioonid, milles 

oli 40 sorti ja Räpina sovhoostehnikumis oli 14 sorti (Kivistik 2012). Raimu Aas alustas 

aastal 2000 sordikollektsiooni loomist Läänemaal Saunja külas. Tol hetkel oli ta kasvatanud 

üle 200 sordi , peamiselt avamaal. Aastaseks marjatoodanguks oli kuni 300 kg ja aastast  

2005 valmistab viinamarjaveine. Raimu Aasal on Läänemaal Haava Veinikoda (Eesti… 

2018a). Haapsalu lahe servas on tal Liigi- ja sordirohke kollektsioonistandus, mis sisaldab 

õuna- ja pirnipuid, ploome, kirsse, mureleid, viinamarju, eksootilisi puuvilju ning kauneid 

dekoratiivtaimi. Aastatel 2000-2004 kahjustas jahukaste avamaa viinamarju Kagu-Eestis, 

hiljem aga haigus taandus (Kivistik 2012). Professor Kadri Karp ja doktor Marge Starast 

alustasid aastal 2003 Eesti Maaülikoolis viinamarjasortide uurimist. Nad rajasid 

kaitseistandikud Kambjas, Lümandas ja Ruusmäel. 2004. aastal algab koostöö Soome 

veinimeistriga Juha Karvoneniga. Karvonen valmistab veini Räpinas kasvatatud 

viinamarjadest ja ta esineb ka Räpina õppepäevadel. Aastal 2004 kanti viinamarjasordid 

esmakordselt Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjoni soovitussortimenti. 2006. aastal 

avati Räpina aianduskooli veebileht „Eesti Viinamarjad.“ Samal aastal toimus Haapsalus 

koduveinikonkurs, kohalikest viinamarjadest 10 parema sekka, valmistajateks olid August 

ja Ruth Huik. Jurmalas toimus esimene Põhjamaise Viinamarjakasvatuse Konverents. Rõhu 

katsejaama rajati katseistandik aastal 2007, viinapuu sortideks olid ’Zilga’, ’Rondo’ ja 

’Hansanski Sladki’. Eestis oli esimene ebajahukastme leid Räpinas 2008 aastal. Boris ja Jane 
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Kivirand rajasid Räpinas 2010. aastal 1 hektari suuruse avamaaistandiku. Sellelt alalt saadi 

kolm aastat hiljem tonn marju ning osa neist müüdi lauamarjana Tallinna ja Tartu kauplustes.  

Aastal 2007 algas tootjate ühinemine ja loodi MTÜ Eesti Viinamari. Loodi ka koduleht, kus  

kirjutati viinamarjadest, Eestis kasvatavatest sortidest, Eesti koduveinidest ja paljust muust 

(MTÜ… 2018). Loodeti koondada kõiki kes kasvatavad, aretavad ning paljundavad 

erinevaid viinamarjasorte Eestis, samuti Eesti vinamarjadest koduveini teha proovivaid 

meistreid. 2016. aasta veebruaris asutati Eesti Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate 

Liit, mis on mittetulundus ühendus (Evvliit 2018). Liidu eesmärgis on ühistegevuse abil liita 

Eesti tootjaid, eraisikuid ja mittetulundusühinguid, kes tegelevad veini – ja siidritootmise, 

viinamarjakasvatuse ja teemaga seotud marja- puuviljakasvatuse, istikutootmise ning 

teemaga seotud kaastoodete tootmise või kõikide eelnevate toodete teadusuuringute, 

koolitamise, esindamise tutvustamise või turustamisega. Ärilisel eesmärgil tegelevad juba 

praegu mitmed liidu liikmed:  

Annemäe talu asub Otepääl (Eesti… 2018a). Esimene suurem veinitegu toimus aastal 2009, 

kui valmistati Otepää vallas Annemäe talus Jaak Enesalu viinamarja saagist veini (Kivistik 

2012). Istandik oli rajatud kolm aastat enne veinitegu. Siis ületas talus viinamarjaistandike 

pind hektari ja veini valmistamiseks kasutati umbes 0,5 tonni marju. Juba järgmisel aastal 

müüs Jaak Enesalu 183 Annemäetalu ’Rondo’ veini (joonis 1, 2). Ebajahukastme massiline 

kahjustus Annemäetalus oli 2010 aastal (Kivistik 2012). 2013. aasta saagist valmis 350 

pudelit viinamarjaveini (Raamets 2014). 2014. aastal kasvab Annemäe talus ühel hektaril 

3000 viinapuud.  



 

   

Joonis 1. Viinamarjasort ’Rondo’ 

Annemäetalus (Foto: Jaak Enesalu) 

   

Joonis 2.  Annemäetalu ’Rondo’ vein 

(Foto: Jaak Enesalu)

 

Vaigla talu istandike omanik Jaanus Lajal on Eesti Viinamarjakasvatajate ja Valmistajate 

Liidu juhatuse esimees (Eesti… 2018a). Lajal on pikaajalise kogemusega veinikoolitaja. 

Talle kuulub Tartus asuv kauplus „Veinimaailm.“  ja on tegelenud 2010. aastast kvaliteetse 

veini ja siidri tootmiseks vajaliku tehnika, tarvikute ja abistavate komponentide müügiga 

(Veinimaailm 2018). Tea Lajalil on veinikirjaniku ja – hindajana maailma veiniistanduses 

suur kogemus, ning sellele praktilise väljundi sai ta 2013 (Eesti… 2018a). aastal rajades 

Vaigla tallu viinamarjaistanduse. Esimesed sordid istandikku valiti veinivalmistamise 

eesmärgil ning hiljem lisandusid lauaviinamarjade sordid. Ka katse- eesmärgil on talus sorte 

Šveitsist, Kanadast, Moldovast, Venemaalt, USA Cornelli ülikooli aretustest, Saksamaalt, 

Austriast, Ungarist. Eesmärgiks on talul liikide ristandina sortide hulgast välja valida need, 

mis sobivad veinide valmistamiseks. Esimene saak valmis aastal 2015 ja sortideks olid 

’Rondo’, ’Solaris’, ’Alfa’, ’Leon Millot’.  

Pruuli-Kaska Viinamarjatalu omab Võrumaal Liia Kaska (Eesti… 2018a). Kaskal on 

kogemusi 20 aastat viinamarjasortide valimise, paljundamise ja kasvatamisega. Tänaseks on 

levinud tema uus aretis ’Liiso’, mis on levinudlauamarjana meie koduaedades. Talu 

kollektsiooni eesmärgiks on leida sordid, millele saab kindel olla nii kiletunnelites 

kuiavamaal. Talu veinid on tuntud hea maitse poolest, millele pole lisatud abistavaid 

lisandeid. Põhitegevuseks on veini- ja lauaviinamarjade kasvatamine ning istikute müük.   
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Järiste Veinitalu tegutseb Nõo Vallas Tartumaal, mille peremeheks on Martin Sööt (Eesti… 

2018a). Talu ajalooliseks südameks on 19. sajandil rajatud Järiste kõrts. Talu on seadnud 

sihi toota kvaliteetset viinamarja- ja marjaveini ning siidrit. Samuti panustab viinamarja 

sordiaretusse ja sobivate sortide leidmisega Eesti kliimasse. Talu tegeleb puuviljamüügiga, 

pakub õunamahla pressimise teenust ja toodab puuviljakasvatuseks sobilikke kasvuhooneid. 

Muidugi Ei ole Martin sööt ainuke juhatuse liige OÜ Jariste Veinitalul vaid ajab asja koos 

Olev ja Kristel Söödaga. Aastal 2017 võitis Järiste Veinitalu viinamarjavein rahvusvahelisel 

võistlusel Baltic Wine Competition esikoha (Eesti…2018b).  

Veinimäe talu omab Võrumaal Kärgula külas Roman Šarin (Eesti… 2018a). Šarin on 

agronoom ja töötab Oilseeds Trade Lõuna- Eesti piirkondliku esindajana. Viinamarjade 

kasvatamise huvi tekkis tal siis, kui õppis Eesti Maaülikoolis agronoomia erialal. 

Viinamarjade kasvatamiseni jõudis Šarin tänu Rõhu katsejaamas läbitud praktikale ja saades 

maitsta avamaal kasvatatud viinamarjade saaki.  

Murimäe Vein OÜ kuulub Jaanika Ilves ja Ilmar Metsanurgale (Eesti… 2018a). Jaanika 

Ilves on tegutsenud aianduse valdkonnas kakskümmend aastat. Tal on oma aiandus ettevõte 

Jardin OÜ. J. Ilves on nii mõnegi istanduse rajamise juures olnud ja loodab õppida teiste 

vigadest. Nüüd on nad rajanud Murimäele oma viinamäe (joonis 3). Seniks kuni nende enda 

istandik kasvab, siis tehakse veini teiste viinamarjadest. Esimesed veinid tehti Rõhu 

katsejaamast pärit viinamarjadega (joonis 4) (Jardin… 2018). Istandikus kasvab 400 taime, 

10 erineva sordiga (Eesti… 2018a). Käesolevast aastast on ametlik veinitootja.  
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Joonis 3. Murimäe viinamägi (Foto: 

Jaanika Ilves). 

   

Joonis 4.  Murimäe  vein  (Foto: Jaanika 

Ilves) 

 

Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitaluga rajas Karmo Haas on 2014. aastal (Eesti… 2018a). 

Kasvatatakse mahedalt õuna- ja viinapuid. Talus juhindutakse esivanemate kogemustele. 

Siider valmib traditsioonilisel meetodil, kus pudelis kääritamine ja pikk laagerdamisprotsess 

annab siidrile eriliselt rikkaliku, maalähedase ning täidlase maitse (Eesti käsitöö… 2018). 

Ökosiider Vintage Brut sai 2016. aastal auhinna- „Eesti Parim Mahetoode 2016“ 

Roogoja talus on tegeletud viinamarja kasvatusega 1954 aastast (Roogoja… 2018). Hetkel 

on katsetuses 150 erinevat viinamarjasorti, et väljaselgitada Eesti kliimaga sobivad 

viinapuud. Sammuti müüvad nad kevadest sügiseni viinapuuistikuid. Nele Jaago on 

Harjumaal asuvas Roogoja talus omandanud praktilised kogemused viinapuude 

kasvatamises, kuid on tekkinud huvi ka omandada teadmisi veinitootmisest (Eesti… 2018a). 

Ta on omandanud teadmisi Pariisis ning Hispaanias ja loodab tulevikus panustada nii Eesti 

veinitootmise arengusse kui ka viinamarjakasvatuse laienemisse.  

Seedri Puukool Elmar Zimmeri juhtimisel asub Viljandimaal (Eesti… 2018a). Tegeleb 

lisaks teiste puuviljakultuuridele ka viinapuu sortide paljundamisega. Paljundamissortimen 

on võimalikult kaasaegne, aga samas on alles ka vanad tuntud rahvalemmikud (Ettevõttest 

2018). Paljundatakse kaheksat viinapuu sorti, millest 3 (’Zilga’, ’Hasanski sladki’ ja 

’Supaga’) on veinisordid (Seedri… 2018). 
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Saare-Tõrvaaugu aiand kuulub Harri Poomile ja asub Pärnumaal (Eesti… 2018a). Talu 

tegeleb viljapuude ja marjapõõsaste istikute kasvatamise ja müügiga, kasvatatakse ja 

müüakse viinamarju, korraldatakse õppepäevi, võetakse vastu aiandushuviliste gruppe ja 

pakuvad lähikonnas viljapuude lõikamis teenust (Saare…2018).  

Viinapuudega on üldiselt vähe probleeme, kuid siiski nende vähestega on vajalik tegeleda 

(Karp 2017). Viinamarjakasvatuse populaarsuse kiire suurenemine toob kaasa istandike 

pindade suurenemise ja seega ka probleemid haigustega. Lõunapoolsemates riikides 

probleeme tekitavad haigused levivad ka Eesti jahedama kliimaga tingimustes ning on 

kujunenud probleemiks (Kaints 2017). Enim kahjustatud on Eesti viinapuud ebajahukastest, 

mis on levinud lõunapoolsemates riikides (Karp 2017). Marju aga kahjustab põhiliselt 

hahkhallitus, mis on eriti levinud tihedate vilikondadega sortidel (Kivistik 2011; Karp 2017). 

Oluline on, et vilikonnad saaksid õhku, seega eemaldatakse lehti ja vähendatakse vilikondi 

(Karp 2017).  Viinapuid kahjustab Eestis ka jahukaste, mis varasemalt levis ainult 

kasvuhoonetes, aga 1990 aastast on täheldatud seda ka Lõuna-Eestis avamaal (Kivistik 

2006). Eesti külmemates piirkondadest jahukaste pole veel probleemiks. Kergemini 

haigestuvad jahukastesse hariliku viinapuu sordid. Olulisteks kahjustajateks viinapuude 

puhul on ka herilased, linnud, kährikud ning rebased (Karp 2017). Herilased, kärbsed ja 

liblikad kahjustavad marja, ning selle tulemusena tekib mädanik. Marjade kaitseks on 

võimalik kasutada putukavõrku. Lindude kahjustust on võimalik eristada teistest 

kahjustustest katkirebitud marjade näol (Kivistik 2011). Kui aga alumistelt vilikondadelt  

kaovad ka heledad marjad, siis on kahjustajaks kas rebane või kährikkoer. 

Haigusi on hinnatud järgmistel viinapuusortidel: ’Jubilei Novgorod’, ’Kuzminski Sini’, 

’Severnõi Ranni’, ’Guna’, ’Supaga’, ’Zilga’, ’Rondo’ ja ’Hasanski Sladki’(Kaints 2017). 

Rõhu katseistandikus uuriti 2016. aastal levivaid haigusi, mille tulemusel saab väita, et 

peamiseks ohuks istandikes on seenhaigused, milleks olid ebajahukaste ja jahukaste. Enim 

haigestusid ebajahukastesse sordid ’Severnõi Rannii’ ja ’Kuzminski Sini’. Vähem 

vastuvõtlikeks sortideks osutusid ’Supaga’, ’Guna’ ja ’Zilga’. Keskmise vastuvõtlikkusega 

sordid olid  ’Jubilei Novgoroda’, ’Rondo’ ja ’Hasanski Sladki’. Tulemused näitasid, et 

sortide haiguskindlus on erinev, mille tulemusena on soovitatav jälgida seda istandike 

rajamisel. Haigust esines rohkesti Roiu tootmisistandikus ja keskmisel määral Rõhu 

katseaias ja alla keskmise Eerika avamaa viinapuudel ning haigustunnused puudusid Saunja 

ja Nõo istandikes.  
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2. VIINAPUUDE KAHJUSTAJAD EESTI 

TOOTMISISTANDIKES  

 

2.1. Viinapuu baktervähk    

 

Baktervähki (joonis 5) tekitab bakter Agrobacterium vitis (Bauer et al. 1994). Agrobacterium 

vitis on valdavaks liigiks, mis põhjustab viinapuu baktervähki (Burr et al. 1998). Itaalias, 

1897 aastal tehti kindlaks esimene nakkusohtlik bakter, mis põhjustab baktervähki viinapuu 

okstel ja tüvedel (Cavara 1897 tsit. Burr et al. 1998). Aastal 1907 isoleeriti Smith’i ja 

Townsend’i poolt esimene baktervähi bakter Ameerika Ühendriikides põõsas- 

hõbekarikakralt (Smith, Townsend 1907 tsit. Burr et al. 1998). Viimase 25 aasta jooksul on 

viinapuu baktervähki täheldatud Hiinas, Jaapanis, Lõuna- Aafrikas ja osades teistes riikides 

Euroopas, Lähis- Idas ning Põhja- ja Lõuna- Ameerikas (Burr et al. 1998). Haigust on leitud 

ka O.I.V (Office Interntional de la Vigne et du Vin, France) uuringust  aastal 1996. Toodi 

välja, et mõningatel juhtudel viinapuu baktervähi esines Prantsusmaal, Hispaanias, 

Saksamaal, Itaalias, Tšiilis ja Iisraelis. See on Lõuna-Aafrikas endeemiline ehk haigus, mis 

esineb pidevalt.  
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Joonis 5. Viinapuu baktervähk (Foto: K. Haas). 

 

Viinapuu baktervähk on süsteemne haigus ehk bakter hävitab aja jooksul kogu taime (joonis 

6) (Burr et al. 1998). Baktervähk tekib taimede pooke- ja vigastuskohtadesse  (Lehoczky 

1968). Haigust levitatakse paljundusmaterjaliga. Uuringud näitavad, et haigust tekitavat 

bakterit esineb ka viinapuu mahlas. Vahel ei pruugi bakterit esineda haigestunud okste 

mahlas vaid just tervete okste mahlas. Seega võib järeldada, et haigust tekitav bakter ei ole 

jaotunud ühtlased üle kogu taime (Lehoczky 1971; Lehoczky 1978 tsit. Burr et al. 1998; 

Malenin 1970 tsit Burr et al. 1998). Patogeen talvitub peamiselt juurtes. Kevadel liigniisketes 

oludes uhub vesi bakterirakud taimes ülespoole ja nakatavad taime vigastatud kohti. 

Uuringus võeti pistikud samalt 1 aastaselt oksalt ja kõik olid haigusega erinevalt nakatunud. 

See näitab bakteri ebaühtlast jaotumist viinapuus või tundlikust paljundamise meetodite 

suhtes. Tulemused on näidanud, et viinapuu baktervähi levikut soodustab peale külmumist 

pistikute tegemine ja kõige rohkem baktereid avastatigi kevadel (Stover et al. 1997 tsit. Burr 

et al. 1998; Bauer et al. 1994). 
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Joonis 6. Viinapuu baktervähi elutsükkel (Burr et al. 1998).  

 

Teadlased on uurinud haiguse liikumist võrsetesse (Tarbah, Goodman 1987). 

Inokulatsioonis võrsed pisteti baktersuspensiooni sisse ning seejärel jälgiti bakterite 

liikumist taimes. Bakter liikus 24 tunni jooksul 30 cm edasi. Lehoczky demonstreeris 

kaudselt võrsetes olevat bakterit. Haigestunud võrsed poogiti viinapuule ja selgus, et 6,75 % 

poogitud taimedest olid nakatunud (Lehoczky 1989 tsit. Burr et al. 1998). Taimede 

nakatumine bakteriga võib oleneda sellest, kui arenenud on vaskulaarne ühendus 

pookekohas. Katsetaimedel ei avastatud bakterit võrsetes, mis kasvasid baktervähiga 

nakatunud viinapuuistandikes kuni kasvuperioodi lõpuni (Burr et al. 1988). Viinapuu 

baktervähki ei avastatud ka kunagi viinapuu võrsete tippudes.  Agrobakteerium’i perekond 

on mullas tavaline, kuid on kindlakstehtud, et suur enamus tüvesid on mitte tummorigeensed 

(Burr et al. 1998). Uuritud on ka bakteriga nakatunud viinapuu koejäänuste püsivust 

pinnases (Burr et al. 1995). Tumorgeennse bakteri tüvi jäi viinapuu jäänustesse ja haigust 

tuvastati ka pärast kahte aastat. Käesoleva juhul tumorgeennsed bakterid püsisid 

saprofüütses (laguproduktidest toituv) faasis, sest üheski viinapuu koes ei moodustunud 

pahku. Tulemused näitavad, et kui viinapuuistandik muutub nakkusohtlikuks, siis bakter 

jääb ellu viinapuu jäänustes aastateks ka pärast viinapuu istandiku likvideerimist. Seetõttu, 
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on tõhus eemaldada nakatunud viinapuud istandikest ja jätta muld sööti või istutada 

haigusele mitte vastuvõtlikke taimi. Patogeenist vabanemise aeg varieerub vastavalt 

viinapuujäänuste kogusest mullas ja lagunemise kiirusest. Samas bakter ei tekita viinapuu 

juuretel pahkasid vaid lokaliseeritud nekroosi (Burr et al. 1987).  

Viinapuu istandikes ei pruugi olla baktervähki mitu aastat (Burr et al. 1998). Baktervähk 

tekib kui on nakatumiseks soodsad tingimused nagu näiteks külmakahjustused. Nii juhtus 

Itaalias 1984-1985 aasta talvel, millele järgnes tõsine haigus puhang mitmele tundlikule 

sordile. Ameerika Ühendriikide veinitööstustes on haiguse tõsisus ja esinemissagedus 

oluliselt suurenenud, kuna viinapuud on tänu miinuskraadidele haigustele vastuvõtlikumad. 

Arvestades, et enamikes viinapuu kasvukohtades külmakahjustused kutsuvad esile 

baktervähki, siis Lõuna-Aafrikas ja Iisraelis võib sama oluliseks pidada õhuniiskust ja kõrget 

temperatuuri. Baktervähk on tavaliselt viinapuu tüvel, kuigi võib areneda ka 1- aastasele 

oksale.  Pahad arenevad pungade vigastuskohtadesse, juurekaelale ja pookekohtadesse. 

Kuigi veel olulisem tähelepanek aednikelt on, et paljundus materjal võib olla süsteemselt 

nakatunud. Sageli, nakatatud viinapuud on halvema kasvuga. Mõningal juhul võib haigus 

põhjustada osalist või täieliku viinapuu surma.   

Uuritud on kuumavee ravi kui vahendit pistikutelt bakterite hävitamiseks (Burr et al. 1998). 

Kuigi esialgsed katsed olid paljulubavad, siis täiendavad uuringud näitasid, et ravi 30 või 60 

minutid 50ºC juures vähendab küll oluliselt bakteri rakke, aga ei eemalda neid täielikult 

(Burr et al. 1996). Parem on võrse tipuga paljundamine- nagu eelnevalt mainitud, sest bakter 

ei levi noortes võrsetes (Burr et al. 1998). Lähtuvalt eelnevast soovitatakse paljundada 

võrsetega, sest sellega eemaldatakse baktervähk viinapuudelt. Eestis on soovitatud 

vähikomudega oks sügisel eemaldada (Kivistik 2012). Vähikomudega oksa jäävad 

asendama nooremad terved oksad.  

 

 

2.2. Viinapuu-ebajahukaste  

 

Ebajahukastet põhjustab seen Plasmopara viticola (joonis 7) (Boso et al. 2014). Haigus 

põhjustab lehe, võrse ja vilikonna kahjustusi (Creasy, Creasy 2009). Ebajahukaste 
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talvituvaid spoore nimetatakse oospoorideks. Tegutsema hakkavad nad vee olemasolul kohe 

kui temperatuur tõuseb 11°C ja hakkavad moodustama eoslaid. Tavaliselt see sugutu 

(aseksuaalne) suguorgan (reproduktiivorgan) moodustab eluvõimelisi spoore vihmaga. 

Kattekoe pooridest tungivad läbi eoskandjad koos haigust levitavate eostega ning eosed 

levivad edasi tuulega (Creasy, Creasy 2009).  Sellepärast on vaba vesi eoste arengule väga 

oluline, vihm ja kõrge õhuniiskus on kõige olulisemad tegurid, et kiirendada ebajahukaste 

levikut (Creasy, Creasy 2009). Eosla on tundlik kuivusele ja päiksevalgusele (Kast, Stark-

Urnau 1999). Seega esiteks tuleb kontrollida lehestikku, et kiirendada lehtede ja viljade ära 

kuivamist, veendudes, et viinapuul oleks võimalikult vähe varju (Creasy, Creasy 2009).   

 

 

Joonis 7. Ebajahukaste elutsükkel (Berl, Toni 1964) 

 

Ebajahukaste algab lehe alumiselt pinnalt (joonis 8). Kahjustunud lehtede pealmisele pinnale 

tekivad heledad laigud ning laiguga kohakuti lehe vastas küljel võib esineda heledat 

hallituskorda (Creasy, Creasy 2009). Haiguse süvenemisega kaasneb lehtede pruunistumine 

(joonis 9). Kui haigus on hävitanud kõik viinapuu lehed, siis on oht, et taimel puhkevad 
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pungad enne talvitumist (joonis 10). Seega taimed ei ela talve üle. Nakatuda võivad ka 

õisikud ja marjad, mille tagajärjel nad pruunistuvad. Nakatunud marjadel ja võsudel on 

sarnane pehme valge konsistents. Räpinas on täheldatud marjade varajase nakkuse korral 

hävivad terved vilikonnad (Kivistik 2012). Eestis kasvataval ’Rondo’ sordil, esines 

ebajahukastet marjadel (joonis 11) . Hilise nakkuse korral jäävad marjad kõvaks ja hapuks. 

Eestis on täheldatud, et taimede nakatumine augusti lõpus või septembris ei osuta nii suurt 

ohtu. See võib isegi soodustada võrsete kasvu lõppemist ja parandada talveks valmistumist 

(joonis 12) (Karp 2017).  

 

  

Joonis 8. Ebajahukaste lehe alumisel pinnal ( Foto: Kadri Karp). 
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Joonis 9. Sort ’Rondo’ ebajahukaste 

lehtedel (Foto: Mariana Maante) 

 

 

Joonis 10. Lehed on hävinud ja viinapuul 

hakkavad pungad puhkema ja seega ei ela 

talve üle. (Foto: Mariana Maante) 

  

Joonis 11. Ebajahukaste ’Rondo’ 

marjadel ( Foto: Kadri Karp).  

 

 

Joonis 12. Sordi ’Zilga’ ebajahukaste 

levik septembris, sellises ulatuses ei tee 

taimele kahju (Foto: Kadri Karp) 

 

Ebajahukastet on võimalik vältida, kui optimeerida istandiku õhuringlust, kuivendada 

pinnast ja suurendada päikesevalguse juurdepääsu taimedel (Myers 2018). Optimaalseks õhu 

ja valguse juurdepääsuks rajatakse taimeread põhja-lõuna suunas. Ennetada tuleks liigse 

varju tekkimist. Soovituslik on umbrohu tõrje tegemine ja nakatunud leheriismete 
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eemaldamine istandikust. Kasvatamiseks on soovituslik võtta sordid, mis on vähem 

vastuvõtlikud ebajahukastele.  

Ebajahukastet esineb Eestis peamiselt avamaal harilikul ja amuuri viinapuul ja nende 

tunnustega sortidel (Kivistik 2012). Mujal on haigus peamiselt soojades ja niisketes 

piirkondades, näiteks Euroopas, Põhja- Ameerika idaosas, Hiinas ja Jaapanis (Creasy, 

Creasy 2009). Esimene juhtum ebajahukastest Eestis oli aastal 2008, Räpinas (Kivistik 

2012). Sademete puudumine ja kõrge õhuniiskus kevadel ja suvel vähendab haiguse levikut 

Vahemerekliimas, näiteks Tšiilis ja Californias (Creasy, Creasy 2009).  

Ebajahukaste on üks levinumaid viinapuu haiguseid (Dick 2002). Ebajahukaste tõrjeks on 

kasutatud juba 19. sajandi lõpust alates korduvaid pritsimisi bordoo vedelikuga (Kivistik 

2012). Tänapäeval on kasutuses ka kaasaegsemaid fungitsiide. Paljudele liikidevahelistele 

sortidele ebajahukaste olulist kahju ei tee. Neis asukohtades, kus kliima on soodne 

ebajahukaste arengule, kasutatakse peamiselt fungitsiide. Esmase ennetava meetmena 

kasutatakse vaske (Creasy, Creasy 2009). Vask on taimedele fütotoksiline, aga lubja 

lisamine vähendab seda (Creasy, Creasy 2009). Bordoo vedelik ehk Bordeaux’ vedelik 

koosneb vasksulfaadist ja lubjapiimast (Bordoo… 2006).  Mõned taimed on vasele 

tundlikumad kui teised (Pertot et al. 2006). Kõrgel temperatuuril kasutades tekib 

tõenäolisemalt fütotoksilisus. Liigse vase kasutamsega võib väheneda fotosüntees, marjade 

kvaliteet (Creasy, Creasy 2009). Väävel hüdroksiid ja väävel sulfaat ei hävita ebajahukastet 

vaid kaitsevad taime suurema nakkuse eest (Madge 2005). 

Vaske sisaldavad taimekaitsevahendeid on kasutatud mõningates viinapuu istandikes palju 

aastaid, seetõttu on mulla pealmises kihis kõrge vasekontsentratsioon (Parat et al. 2002; 

Pietrzak, McPhail 2004). Prantsusmaal leiti mõnest viinapuu istandiku mullast isegi kuni 

1500 mg Cu/kg (Flores-Veles et al. 1996). Eestis on tööstusmaal lubatud vase sisaldus 500 

mg/kg (Ohtlikute… 2010). Oluline on taimekaitse preparaate vahetada, kuna seenhaigustel 

tekib kergesti resistentsus (Boso et al. 2014). Koduaias soovitatakse kasutada rohelist seepi 

või puutuhka, kuna seened on väga tundlikud neid ümbritseva keskkonna suhtes (Karp, 

2012). Eestis on kasutusel 5 preparaati, kuid 3 neist on sama toimainega mankotseebiga 

(Dithane NT, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ning teised on Penkonasooliga (Topas 100 EC) 

ja tebukonasooliga (Tebusha 25% EW) (Starast et al. 2016). Seega see näitab, et viinapuule 

on vaja haiguste tõrje jaoks preparaate juurde.  
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2.3. Viinapuu jahukaste  

 

Jahukaste on seenhaigus, mida põhjustab Erysiphe necator (Berkett, Cromwell 2015).  

Haigus esineb paljudel kultuuridel kaasa arvatud viinapuudel (Fuller et al. 2014; Taksonyi 

et al. 2013). Haigus pärineb Põhja-Ameerikast (Berkett, Cromwell 2015). Haigus teeb muret 

eeskätt viinamarjatootjatele (Fuller et al. 2014). On rida fungitsiide üle maailma, mis 

võimaldavad hoida haigust enamus aastatest kontrolli all, aga see on kulukas ja võib 

mõjutada keskkonda ja inimeste tervist.  

Pungade puhkemisest kuni vahetult peale õitsemist vabanevad seenespoorid (kotteosed) 

talvitumispaikadest (eoskottidest) viinapuu koore pinnale, kui temperatuur on üle 10 kraadi 

ja on vihmane ilm (joonis 13) (Berkett, Cromwell 2015). Piisab kõigest 2,54 mm vihmast. 

Kuid lisaks moodustatakse eoseid (koniide), mis levivad tuulega, kogu hooaja vältel. 

Koniidid on võimelised taime nakatama 15 ºC kuni 32 ºC juures. Ideaalne temperatuur on 

20 ºC kuni 25 ºC kraadi. Kõige kriitilisem aeg haiguse levimiseks on enne õitsemist kuni 2-

4 nädalat peale õitsemist. Sellel hetkel on soovituslik haigust tõrjuda fungitsiididega. On 

oluline meeles pidada, et jahukaste võib olla probleemiks ka kuival kasvuperioodil, sest 

seente eosed (koniidid) levivad tuulega. Eosed nakatavad taime ka ainult kõrge 

õhuniiskusega ja ei vaja selleks vihma. Sügisel moodustuvad kotteosed, mis uhutakse 

viinapuu koorepragudesse talvituma. 
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Joonis 13. Viinapuu-jahukaste elutsükkel (Wenman 2011).  

 

Viinapuul on kõik rohelised koed jahukaste kahjustusele tundlikud (Berkett, Cromwell 

2015). Haigus esineb lehtedel ja marjadel valge- hallika jahuka kihina, mis on põhjustatud 

seeneniidistikust ja koniididest taime pinnal. Lehtedel tekivad esmased sümptomid 

klorootiliste laikudena lehe ülemisele pinnale, mis muutuvad peagi valkjaks haiguskoldeks 

(joonis 14). Hooaja lõpus tekivad haiguskoldele väiksed mustad ringid. Võsudel haigusega 

nakatunud kohtades on pruunid/mustad hajusad laigud. Puitunud vartel on laigud 

punakaspruunid. Rasked lehtede kahjustused võivad põhjustada taime moondumist, 

kuivamist ja enneaegset viljade langemist. Nakatunud marjad võivad olla kaetud seenega, 

muutuda tumepruuniks, närtsida, lõheneda või valmida ebaühtlaselt. Isegi vähene jahukaste 

kahjustus võib rikkuda edaspidist veini kvaliteeti.  
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Joonis 14. Jahukaste( Foto Kadri Karp)  

 

Haiguse levik on suuresti põhjustatud kõrgest õhuniiskusest, pilvisest ja suhteliselt soojast 

ilmast (Berkett, Cromwell 2015). Seega kärpides saavutatakse avatud lehestik ja õhuringlus, 

mis vähendab soodsaid tingimusi haigustekitajale. Taimed peaksid olema istutatud ridadesse 

päikest arvestades (põhjast- lõuna), õhuringluse ja vähese varju tagamiseks. Oluline on 

valida ka haiguskindlad sordid (Hilton, Mollov 2011). Need võtted võivad vähendada 

haiguse levikut ja tõsidust (Berkett, Cromwell 2015). Sammuti vähendada ka fungitsiidide 

vajalikkust. Haiguse kontrolli all hoidmiseks võib vaja minna varast fungitsiidi tõrjet. 

Varane tõrje on vajalik vastuvõtlikel kultuuridel ja kui eelmisel aastal oli nakatumis aste 

kõrge. 

 

 

2.4. Viinapuu pahklest  

 

Täiskasvanud pahklestade (Eriophyes)  sugukonda kuuluvad lestad on väga väiksed (Grant 

2018). Nende pikkuseks on 0,2 mm (Dunn, Zurbo 2014). Silmaga nähtavalt on nad kahe 

paari jalgadega ussikesed ning kreemja värvusega. Lestade kahjustusest tekivad polüübid 

(kasvajad), mis on õhukese seinaga rakud, aga 30 korda suuremad kui normaalsed rakud 
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(Smith, Schuster 1963). Pahklestade (Eriophyes vitis) kahjustus ilmneb noorte lehtede 

pealmisel pinnal (joonis 15), mis on tumedate roheliste kuni roosade varjunditega lainetavad 

laigud (Grant 2018). Lehe alumisel poolel on need nõgusad ning kaetud karvakestega (joonis 

16). Pahkade tekke tagajärjel muutub lehtede füsioloogilised funktsioonid (De Klerk 1985).  

 

     

 Joonis 15. Pahklesta (Eriophyes vitis) 

kahjustus viinapuu lehe pealmisel pinnal, 

Muhu saarel 2017. aastal.  (Foto: Peke 

Eloranta)

 

Joonis 16. Pahklesta (Eriophyes vitis) 

kahjustus viinapuu lehe alumisel pinnal, 

Muhu saarel. (Foto: Peke Eloranta) 

 

 

Pahklestad talvituvad viinapuudel ja liiguvad kevadel uutele kasvudele (Grant 2018,  De 

Klerk 1985). Nad toituvad gruppides allpool pahkasid. Nende arvukuse suurenedes liiguvad 

nad viinapuul uuele alale. Suve lõpust kuni sügiseni liiguvad lestad tagasi punga 

soomustesse talvituma.  

Kuigi pahklest on ebameeldiv, siis pole selle tõrjumine pestitsiididega siiski vajalik (Grant 

2018). Kui lehed, kus on levinud lestad ja pahad funktsioneerivad normaalselt, siis ei ole 

sellest mingit mõju viinapuule. Ohtlikuks muutuvad need taimele, kui taim kannatab lisaks 

veel haiguste, kahjurite või keskkonnastressi. Suuremaid kahjustusi on võimalik  ära hoida, 

kui noortelt taimedelt eemaldada kahjustatud lehti. Raske nakatumise korral tapaks lest 

esimesed pungad ja jääksid alles vaid teised pungad, mis on paljudel sortidel viljatud (De 

Klerk 1980 tsit. De Klerk 1985).  
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Aastal 1985 tehtud katsest selgus, et kõige tõhusamad kemikaalid pahklesta kahjustuse 

kontrolli alla hoidmiseks olid klorobensilaat ja propoksuur (De Klerk 1985). Parim tulemus 

saadi, kui pritsiti kolm korda hooaja jooksul 14 päevaste vahedega. Pritsimist alustati, kui 

pungad hakkasid puhkema. Igale viinapuule tuleb segu vähemalt 500 ml pritsida. Kui varem 

näitasid katsed, et hooldust on vaja teha rohkem kui kaks hooaega, siis nüüd kahest hooajast 

peaks piisama, kui jälgida korrektselt eelpool toodud pritsimis soovitusi. Eksperimendis, kus 

selline ravi kaasati saavutati 83% kontroll pahklesta nakkusele ainult ühe hooajaga. Käsitsi 

pihustamine on pungade puhkemis faasis soovituslik, kuna siis ei ole pestitsiidi kadu suur. 

Käsitsi on võimalik suunata taimekaitsevahendit täpselt sinna kuhu vaja.  
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3. ARUTELU JA SOOVITUSED 

 

Ohtlikumateks haigusteks viinapuule osutusid jahukaste ja ebajahukaste, need nõrgestavad 

taimi ja võivad kahjustada oluliselt saaki . Ebajahukaste on levinud mitmetes 

tootmisistandikes. Kuigi haiguste nimed on sarnased, siis haigused on erinevad. 

Ebajahukaste alustab seene niidistiku loomist lehe alumiselt pinnalt ja jahukaste lehe 

pealmiselt pinnalt. Mõlema haiguse puhul on oluline pöörata tähelepanu agrotehnilistele 

võtetele, sest see vähendab nakkust ja suurendab taimekaitse võtete mõjumist taimele. 

Oluline on teada jahukaste ja ebajahukaste elutsüklit, valimaks tõrjemeetodeid ja aega, et 

tulla toime nende tõrjumisega. Esmalt on soovituslik kasutada haigustele ennetavaid võtteid 

ja alles siis vajadusel keemilist tõrjet. Ebajahukaste levib ka lehtedel, rohus ja maapinnal, 

seega on soovituslik kasutada multše (joonis 3). Paljudes viinapuu istandikes kasvatatakse 

viinapuude ridade lõpus roose, sest nad on haigustele tundlikumad kui viinapuud 

(Pambianchi 2011). Kui roosil on tekkinud jahukaste, siis see on märgiks, et on soovituslik 

haigust tõrjuma hakata. Haiguse leviku piiramiseks on oluline ka võrakujundus. Eestis on 

võimalik kasvatada viinapuud ’Zilga’ kõrgema võraga. See tagab parema õhu liikumise 

võras. Sellisel juhul on võimalik talvekatted, milleks on varjutuskangas, paigutada üle 

traatide (joonis 17). Talvekatete kasutamine on oluline ka vanematel külmakindlamatel 

viinapuudel, kuna baktervähk levib enamasti külmakahjustuste kaudu.  
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Joonis 17. Talvekatete paigutus sordil ’Zilga’ (Foto: Kadri Karp)  

 

Viinapuudele on vaja juurde haiguste tõrjeks preparaate, kuna näiteks ebajahukastele on küll 

viis erinevat preparaati, aga kolm neist on sama toimainega (Starast et al. 2016). Ning 

Topas100 EC ja Tebusha 25% EW tõrjeefektiivsus viinapuu- ebajahukastmele on kaheldav. 

Eestis on registreeritud taimekaitsevahendid vähe levinud kultuuridele,  mille hulgas on ka 

viinapuu. Vastavad preparaadid on olemas ka taimekaitsevahendite registris (Eestis turule… 

2018). Taimekaitsevahendite registris on preparaadid, mis peavad Eestis turustamiseks ja 

kasutamiseks vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele (Taimekaitsevahendite… 2018). 

Ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimestele või keskkonnale. Eesti 

taimekaitsevahendite registris on haiguste ja kahjurite tõrjeks viinapuule 13 preparaati 

(Eestis turule… 2018). Kui tootja otsib registreeritud preparaate, siis peab ta arvestama 

sellega, et ei otsiks taime nime järgi vaid marja järgi. Neist üks on umbrohutõrjeks, kolm 

kahjurite tõrjeks ja üheksa haiguste tõrjeks. Pahklesta tõrjeks pole ühtegi tõrjevahendit. 

Jahukaste puhul on kirjanduses toodud järgnevad võtted, et vähendada haigestumise riski ja 

levikut (Madge 2010):  

• Lehestik: tagamaks võra õhustatus on oluline võra tihedus, millega on võimalik 

kontrollida niiskusastet. Võrsete harvendamisega on võimalik vähendada varjulisust 

ning parandada taimekaitsevahendite pritsimisel ühtlust kogu lehetikule. UV- valgus 

vähendab viinapuude tundlikust jahukastele, seega on oluline kujundatud lehestik, et 
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pärssida haiguse levikut. Et saavutada eespool nimetatud eesmärgid, saavad viinamarja 

kasvatajad eemaldada lehti käsitsi või mehaaniliselt vilikondade ümbert; 

• Vesi ja toitumine: on võimalik piirata suure lehestiku kasvu. Liigne mullaniiskus ja 

lämmastik soodustavad suure lehestiku kasvu, mis on tundlikud jahukastele. Lisaks 

liigne vesi soodustab kõrget õhuniiskust, mis soodne jahukaste tekkimiseks; 

• Võrse tipmine leht: nakatunud võrsete eemaldamine hooaja algul vähendab jahukastet, 

aidates minimaliseerida spooride paljunemist. Viinapuudel on oluline jälgida võrsumist 

ja tähelepanu pöörata just eriti kolmandast kuni viienda nädalani. Kõik nakatunud võrsed 

on soovituslik ära lõigata. Kuigi see on aeganõudev ülesanne toob see suurt kasu. Näiteks 

Riverlandi istandikus on fungitsiidide vajalikkus langenud poole võrra. Kuna haigus 

hakkab viinapuudel levima just võrse ülemistes lehtedes;  

Ebajahukaste ennetamiseks on soovituslik järgida järgmiseid võtteid (Myers):  

• Kasvatamiseks on soovituslik valida  haiguskindlaid sorte; 

• luua optimaalsed tingimused võra õhustatusele ja suurendada päiksevalguse juurdepääsu 

lehtedele, oluline on pinnase kuivendamine; 

• taimed tuleks istutada  põhituule suunas, et õhuliikuvus ja valguse juurdepääs oleks 

parem; 

• ridade vahekaugus peab olema piisav, et ei tekiks varju;  

• nakatunud leheriismed eemaldatakse istandikust ja tehakse ka umbrohutõrjet;  

• suvisel võra lõikamisel kujundamine lehestiku nii, et päike paistaks enamjaolt kõigile 

lehtedele, see parandab ka pihustamis ühtlust. 

Haiguste ennetamiseks soovituslikud võtted on küll head, aga kui taimel siiski ilmuvad 

haigus tunnused, siis on soovituslik teha keemilist tõrjet. Eestis on registreeritud 

taimekaitsevahendid vähe levinud kultuuridele,  mille hulgas on ka Viinapuu (Starast et al. 

2016). Viinapuu- jahukastele on kaks preparaati Topas100 EC ja Tebusha 25% EW (Tabel 

1). Tabelist 1 on näha kui palju kulub preparaati ja vett ühele hektarile. Mõlema preparaadiga 

on soovituslik pritsida kolm korda. Pritsida tuleks enne õienuppude ilmumist, sest seen 

talvitub pungades ja kui haigust ei pritsita, siis levib seen edasi noortele võsudele (joonis 7). 

Ebajahukaste puhul on vajalik peale niisket perioodi vaadata taim üle, kuna niiskusega 

moodustuvad eoslad ja vees vabanevad zoospoorid, millel on viburid ja liiguvad veega 

taimele ja taim nakatub (joonis 13). Haiguse tõrjeks on tabelis 1 välja toodud 4 preparaati, 

millest üks sobib ka mahe viinamarjakasvatajatele (Copfort). Dithane* NT on soovituslik 
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pritsida alles siis, kui esimesed lehed on täielikult välja arenenud. Teised sama toimainega 

pestitsiide on soovituslik pritsida kohe kui haigus ilmneb või alates esimeste lehtede 

avamisest kuni täisküpsuseni.  

 

Tabel 1. Taimekaitsevahendid ebajahukastele (Plasmopara viticola) ja jahukastele (Oidium 

tuckeri) (Starast et al. 2016) 

Preparaat Kulunorm Veehulk A B Ooteaeg Lisamärkused 

Topas 100 

EC  

 

(Topas… 

2004) 

0,3 l/ha 300 l/ha 3 8 päeva 28 päeva • Enne õienuppude ilmumist 

kuni täisküpsuse 

saavutamiseni 

• Toimaine: penkonasool 

• Süsteemne 

Tebusha 

25% EW 

 

(Tebusha… 

2011) 

0,4 l/ha 150-300 

l/ha 

3 14 päeva 14 päeva • Enne õienuppude ilmumist 

kuni täisküpsuse 

saavutamiseni 

• Toimaine: tebukonasool 

Süsteemne 

Dithane* 

NT  

 

(Dithane* 

NT 2010) 

2,0 kg/ha 400- 

1500 

l/ha 

4 10 

päeva 

56 päeva • Võib pritsida alates ajast, 

mil esimesed lehed on 

täielikult välja arenenud 

kuni õitsemiseni 

• Toimaine: mankotseeb  

Copfort  

 

(copfort… 

2018) 

 

20-30 ml/ 

100 m2 

10 l / 

100 m2 

- - Puudub • Pritsida enne õitsemist 

• Sobilik  

• mahepõllumajanduses 

• Toimaine: Vask 

• Toimib ka väetisena 

• Süsteemne 

• Kõrge vase (Cu) sisaldus 

mullas põhjustab tõsiseid 

tagajärgi viinpuu 

füsioloogiale (Rosa et al. 

2014) 

Manfil 75 

WG (Manfil 

75 WG 

2012) 

 

Manfil 80 

WP (Manfil 

80 WP 2012) 

2,13 kg/ ha 500- 

1000 

l/ha 

2 21 

päeva 

28 päeva 

(vähese 

veega) 

63 päeva 

(suure 

vee 

hulgaga) 

• Pritsida kohe kui on 

tekkinud oht haiguse 

tekkeks 

• Resistentsuse vältimiseks 

kasutada vaheldumisi teiste 

preparaatidega 

• Alates esimeste lehtede 

avamisest kuni enamik 

marju puutuvad kokku 

• Toimaine: mankotseeb 

• Kontaktne  

Märkused:  

1. A-Pritsimiskordade arv 

2. B- Pritsimiste intervall 
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Viinapuu sortide haiguskindlus ebajahukastele ja jahukastele on erinev. Eestis aastal 2016 

osutusid olulistemaks haigusteks ebajahukaste ja jahukaste (Kaints 2017). Uurimusest tuli 

välja, et kõige vastuvõtlikumad sordid ebajahukastele olid ’Severnõi Rannii’ ja ’Kuzminski 

Sini’. Vähem vastuvõtlikuks osutus sort ’Supaga’. Ning kõige haiguskindlamad olid ’Guna 

’ ja ’Zilga’. Rohkesti haigusnähte esines ka Roiu avamaaistandiku sordil ’Rondo’. Aga 

Saksamaa uuringutes selgus, et ’Rondo’ nakatus ebajahukastesse alla keskmise ja 

jahukastesse väga vähesel määral (Schwab et al. 2000). Ebajahukaste pole levinud 

kiletunnelis, sest haigus hakkab eluvõimelisi eoseid moodustama alles vihmaga ja kõrge 

õhuniiskusega.  

Viinapuu baktervähk on haigus, mida pole võimalik tõrjuda erinevate preparaatidega. 

Muidugi on viise kuidas aeglustada haiguse levikut taimel. Lõigates haigestunud oksad ära 

ja jättes terved oksad alles on võimalik taime eluiga pikendada. Taime ei ole võimalik enam 

päästa, kui on nakatunud kogu taim. Viinapuu püsib seni elus kuni bakteriga haigestunud 

kohtadest jõuavad toitained üles. Ennetavate võtetena on võimalik kasutada talvekatteid. 

Talve katete kasutamine on oluline, kuna enamasti just miinuskraadide tekitatud kahjustuste 

kohtadesse bakter levib. Kevadise haiguse leviku takistamiseks on vajalik teha sügislõikus. 

Kuna kevadel levib bakter taimejuurtest koos mahlaga taimes ülespoole.  

Viinapuu aedades võib ette tulla väga erinevaid kahjustajaid. Olulisemateks kahjustajateks 

on näiteks herilased, linnud, kährikud ning rebased. Nad kahjustavad põhiliselt marju. 

Herilased , kärbsed  ja liblikate kahjustuste tagajärjel tekib marjadel mädanik (joonis 18). 

Kaitseks kasutatakse putukavõrku või katteloori (joonis 19). Lindude kahjustused erinevad 

teistest aga sellega, et nad rebivad marjad katki. Lindude eest kaitstakse marju võrguga 

(joonis 20). Rebaste või kährikute kahjustus on teistest eristatav, kui alumistelt vilikondadelt 

kaovad heledad marjad. Kaitseks rajatakse viinapuu istandiku ümber aed või võrk (joonis 

21).  Muidugi on ka teistsuguseid kahjustajaid, näiteks närilised, kes kahjustasid Klaisi 

viinamarjatalus ning hoopis tegid kahju talvekatete all (joonis 16) (Pihelgas 2018). Nimelt 

kaeti talveks sorti ’Rondo’ ning kevadel katteid eemaldades ei olnud tulemused just sellised 

nagu loodeti. Hiirte poolt oli näritud umbes 40 taime. Kuna taimed on omajuursed, siis on 

võimalus, et taimed ajavad uued võrsed ja jäävad elama. Pahklestad on väga väikesed. 

Sellest tulenevalt ei ole neid võimalik enne märgata, kui taime lehtedele on tekkinud 

kahjustus. Kahjustus väljendub taimede lehtedel pahkade tekkimisega. Pahklesta pole vaja 



31 

 

pestitsiididega otseselt tõrjuda, kuna lest levib noortel lehtedel. Nende levikut taimel on 

võimalik kontrolli all hoida alumiste lehtede eemaldamisega. Alumisi lehti tuleb eemaldada 

ka päikse ligipääsu ja õhustatuse pärast. Seega ei ole pahklest taimedele suurel määral 

kahjulik.  

 

    

Joonis 18.  Herilase kahjustus, tagajärjeks 

marjade riknemine. (Foto: Kadri Karp) 

 

 

Joonis 19.  Eespool võrk lindude kaitseks 

ja tagapool katteloor putukate kaitseks 

(Foto: Kadri karp)  

 

    

Joonis 20. Ajutine võrk rebaste eest 

kaitseks (Foto: Kadri Karp)  

 

Joonis 21. Talvekatete all hiirte kahjustus 

Klaisi Viinamarjatalus  (Foto: Eve 

Pihelgas) 



32 

 

 

Lähtuvalt kirjanduses toodust ja taime kasvufaasidest võib koostada Eestis levinud 

kahjustajaid arvestades viljeluskava (joonis 22). Ennetavate võtetega on vajalik alustada 

juba istandiku rajamisel, mil valitakse sordid ja määratakse ridade ja taimede asukoht ning 

ridade hooldus. Ridade põhja-lõuna suund ja multšid tagavad soovitud tingimused nii mullas 

kui ka võras. Esimestel aastatel pole viinapuudel toestust vaja, põhiliselt areneb taimede 

juurestik. Kuid teisel aastal on vajalik taimed traadile siduda või kinnitada klambritega.  

Ennakvõrsete pintseerimist on vajalik alustada 5 kasvufaasis ja teha seda iga paari nädala 

tagant, kuna ennakvõrsed halvendavad viljakandvate võrsete toitetingimusi ja tigendavad 

liigselt võra, mis soodustab haiguste levikut. Kuuendas kasvufaasis parema saagi saamiseks 

on vajalik  õisikute harvendamine ja selleks lõigata nii, et jääks 1-2 õisikut oksale. Õisikute 

harvendamine vähendab oluliselt ka hilisemat hahkhallituse levikut ja parandab saagi 

ühtlasemat küpsemist. Seitsmendas kasvufaasis, kui marjad on hakanud värvuma, pannakse 

suvekatted (augustatud kile, katteloor või varjutuskangas, et ennetada lindude, herilaste ja 

teiste putukate kahjustusi , mis põhjustavad marjade riknemist. Enne katete panemist parema 

õhustatuse ja valgustatuse tagamiseks eemaldatakse võrsete alumised lehed, marjade 

ümbert. Lehed hävitatakse pärast nende eemaldamist, kuna viinapuu pahklesta korral 

leviksid nad viinapuule edasi. Baktervähi ennetamiseks on võrakujundus toodud sügisesse, 

kuna kevadise mahlaliikumisega levib ka bakter. Sügisel korjatakse ära kõik langenud lehed, 

kuna haigused ebajahukaste ja jahukaste talvituvad taimelehtedes. Enne suuremate külmade 

saabumist tuleb paigaldata talvekatted. Kevadel eemaldatakse talvekatted ja seotakse taimed 

traadile.   
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Joonis 22. Viljeluskava vastavalt Eestis levinud kahjustajatele (Joonis: Marianne Kümnik)  

Keemilise tõrjega alustatakse, kui ilmnevad esimesed haigusnähud roosidel. Kui aga 

eelneval aastal on esinenud suures ulatuses ebajahukastet või jahukastet, siis on vajalik koos 

ennetavate võtetega ka keemilist tõrjet teha.  Ebajahukaste ja jahukaste esimene pritsimine 

on vajalik teha viinapuudele 1. kasvufaasis, kui viinapuul on välja arenenud 3 pärislehte. 

Kasvufaasi 5 alguses, enne õiepungade avanemist on soovituslik teha teine pritsimine. 

Kolmas pritsimine on vajalik teha enne marjade valmimist, ehk seitsmendas kasvufaasis.  
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KOKKUVÕTE  

 

Teadaolevalt on Eesti koduaedades viinapuid kasvatatud juba 1887 aastast, Viljandis. 

Tootmisistandikes on viinapuu Eestis uus kultuur. Eesti Maaülikoolis alustati 2003 aastal 

viinamarja sortide uurimist. Katseistandikud rajati Kambja, Lümanda, Ruusamäele ja 

Rõhule. Seoses tootmisistandike laienemisega üle Eesti loodi 2016. aastal 

Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liit. Liidu eesmärgis on ühistegevuse abil liita 

Eesti tootjaid, eraisikuid ja mittetulundusühinguid ning kes tegelevad istikutootmise ja 

turustamisega. Viinapuu tootmisistandike pindade kiire suurenemine toob kaasa ka 

probleemid kahjustajatega.  

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja kirjeldada Eestis enam levinuid viinapuu 

haiguseid ja kahjureid avamaal, ning nende tõrje võimalusi. Selgus, et Eesti tootjatele 

valmistavad muret järgnevad haigused: viinapuu-ebajahukaste, viinapuu-jahukaste, 

viinapuu baktervähk, viinapuu lehe pahklest. Lisaks kahjustavad ka herilased, linnud, hiired 

ja rebased. Viinapuu- ebajahukaste ja -jahukaste tõrjeks on võimalik kasutada fungitsiide, 

aga enne preparaatidega töötlemist on soovituslik kasutada haigust ennetavaid võtteid. Tööst 

selgus veel,  et baktervähki pole võimalik tõrjuda vaid on võimalik kasutada võtteid haiguse 

aeglustamiseks. Pahklestad on väga väikesed, seega ei ole neid kohe märgata. Neid on 

võimalik taimel märgata, kui nad on lehti juba kahjustanud. Lähtuvalt viinapuu 

kasvufaasidest ja Eestis levinud probleemidest võib välja tuua. Kahjustusi ennetvad töö 

võtteid :  

• Haiguskindlaid sorte; 

• Taimeread piisava vahekaugusega ja suunaga põhjast-lõuna;  

• multšid või pidev niitmine tagab vajaliku õhu- ja niiskusreziimi istandikus; 

• kõrgema tüvega võra, tagab piisava õhustatuse ja valgustatuse; 

• marjade värvumisel suve teisel poolel eemaldatakse vilikondade piirkonnast lehed ja 

pidevalt lõigatakse ennakvõrseid; 

• katete kasutamine saagi valmimis ajal;  
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• võrakujunduslõikus sügisel vähendab haiguste levikut taimes kevadise mahlavooluga; 

• talvekatete kasutamine. 

Kui ebajahukaste ja jahukaste puhul ennetavad võtted ei toiminud, siis osutub vajalikuks 

teha keemilist tõrjet: 

1. pritsimine: kolmepärislehe faasis;  

2. pritsimine: enne õiepungade avanemist; 

3. pritsimine: enne marjade valmimist.  

Uurimistöö hüpotees leidis kinnistust. Viinapuu sortide haiguskindlus on erinev. Kõige 

haiguskindlamateks sortideks on ’Guna’ ja ’Zilga’ ning kõige vastuvõtlikumateks ’Severnõi 

Rannii’ ja ’Kuzminski Sini’. Eestis on viinamarjakasvatus tootmisistandikes uus ning sellest 

lähtuvalt ei ole piisavalt kogemusi taimede haigus- ja  kahjurikindlusega ning 

tõrjevõimalustega.  
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SUMMARY  

 

Grapevines are known to have been in grown in private gardens since 1887, in Viljandi. In 

plantations grapevine is a new culture. Research on the grapevine cultivars was started in the 

Estonian University of Life Sciences in 2003. Test vineyard were established in Kambja, 

Lümanda, Ruusamäe, and Rõhu. In connection with the expansion of plantations all over 

Estonia, the Union of Estonian Winegrowers and Winemakers was created. The purpose of 

the union is to connect Estonian producers, private persons and who participate in the 

producing of plants, and people who tend to marketing. The increasing area of vineyards 

also brings along problems with pests.   

The purpose of this research was to determine and describe the most prevelant grapevine 

diseases and pests in an open field, and the possibilities for their control. It was revealed that 

the areas of concern for Estonian producers are the following diseases: downy mildew, 

powdery mildew, grape crown gall, and grape lead blister mite. In addition damage wasps, 

birds, mice and foxes. In order to control grapevine downy and powdery mildew, it is 

possible to use fungicide. However, before using any substances it is recommended to use 

preventative measures. It is not possible to terminate grape crown gall but disease 

decelerating measures can be used. As mites are extremely small, they are not easy to notice. 

It is possible to notice them on plants after they have already damaged the leaves. Following 

the grapevine stages of growth and the problems spread in Estonia, cultivation measures can 

be brought introduced: 

• disease-resistant cultivars; 

• rows of grapevine with enough spacing in between and in direction from north to south; 

• mulching or continual mowing ensures ambient aeration and humidity levels in the 

plantations; 

• higher crown in order to hinder proper aeration and moisture; 

• in the second half of the summer, defoliatson around the clusters and continuously cut 

early shoots; 



37 

 

• using of covers in the maturation time; 

• shaping the canopy in autumn reduces the spread of disease in the plant with springtime 

sap flow; 

• using winter covers. 

When with downy mildew and powdery mildew preventative measures do not work, then 

chemical plantprotection is necessary: 

1. spraying: three leaf phase; 

2. spraying: before blossoming; 

3. spraying: before the ripening of the berries. 

The hyphothesis of the research paper was confirmed. Different cultivars of grapevine have 

different levels of disease-resistance. The most resistant to diseases are ’Guna’ and ’Zilga’ 

and the most prone to diseases are ’Severnõi Rannii’ and ’Kuzminski Sini’. In Estonia the 

production of grapes is quite new and therefore, the experience in the plants’ resistance to 

diseases, resistance to pests and pest control is quite limited.  
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