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Viinamarjade küpsus saagikoristusel määrab veini stiili ning kvaliteedi. Tehnoloogilist 

küpsust hinnatakse marjamahla kuivaine, orgaaniliste hapete ja pH sisalduse põhjal. 

Varasem katsetöö Eestis on näidanud, et jaheda suve tingimustes on marjadel probleeme 

liiga kõrge happesuse ning madala suhkrusisaldusega. Kasvatustehnoloogiliste võtetega 

on võimalik mõjutada marjade biokeemilist koostist. 2017. aasta suvel uuriti Eesti 

Maaülikoolis viljatsooni katmist küpsemise faasis, kuid mitmed võtmetähtsusega 

protsessid leiavad marjas aset arengu algfaasis. Sellest tingituna püstitati hüpotees, et 

kevad- ja sügiskatetega saab mõjutada viinamarjade küpsemist ja tehnoloogilise küpsuse 

parameetreid. Uurimistöö eesmärk oli hinnata katete mõju hübriidsortide ‘Zilga’ ja 

‘Hasanski Sladki’ marjade tehnoloogilise küpsuse parameetritele: mahla kuivaine, 

orgaaniliste hapete ja pH sisaldusele. 

Katse viidi läbi 2018. aastal avamaa tingimustes Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas 

Tartu maakonnas. Katsesortideks olid hübriidsordid ‘Hasanski Sladki’ ja ‘Zilga’. 

Kattematerjalidena kasutati polüetüleenkilet, varjutuskangast ja katteloori. Kevadkatted 

paigaldati mõlemale sordile perioodiks 16.05–11.06. Sordil ‘Hasanski Sladki’ olid 

kontrollvariandiks katmata viinapuud, sordil ‘Zilga’ kontrollvariant puudus. Sügiskatteid 

kasutati ainult sordil ‘Hasasnski Sladki’ ja katteid kasutati viinapuudel, mis olid kevadel 

katmata. Sügiskatted olid kasutusel perioodil 16.08–19.09.  

 



    
 

Mahla kuivainesisaldus kevadkatte kasutamisel oli hübriidsordil ‘Hasanski Sladki’ 21 

°Brix, katete kasutamine kuivainesisaldust ei mõjutanud. Kevadine katmine mõjutas 

hübriidsordi ‘Zilga’ mahla kuivainesisaldust, mis jäi vahemikku 14–16 °Brix. Kõige 

kõrgem tulemus saadi katteloori kasutades. Sügiskatete kasutamisel varieerus sordi 

‘Hasanski Sladki’ kuivainesisaldus vahemikus 20–21 °Brix, olles kõrgeim kilekatte 

kasutamisel.  

Orgaaniliste hapete sisaldus katsemarjade mahlas varieerus sordil ‘Hasanski Sladki’ 

vahemikus 0,51–0,63 mg/100g. Madalaim oli happesisaldus kilekatte kasutamisel ning 

kõrgeim kattelooriga. ‘Zilga’ orgaaniliste hapete sisaldus varieerus vahemikus 0,38–0,54 

mg/100g. Kõige kõrgem tulemus saadi varjutuskanga kasutamisel ning madalaim 

kilekattega. Sügiskatete kasutamisel varieerus sordi ‘Hasanski Sladki’ orgaaniliste hapete 

sisaldus vahemikus 0,62–0,85 mg/100g, olles kõrgeim linnuvõrguga variandis ning 

madalaim varjutuskangaga.  

Mahla pH jäi kevadkatteid kasutades sordil ‘Hasanski Sladki’ vahemikku 3,7–3,9, 

kõrgeim oli tulemus kilekatte kasutamisel ning madalaim kontrollvariandis. Sort ‘Zilga’ 

mahla pH varieerus vahemikus 3,1–3,5, kõige kõrgem oli pH kilekatet kasutades ning 

madalaim varjutuskangaga. Sügiskatteid kasutades jäi ‘Hasanski Sladki’ pH vahemikku 

3,6–3,8. Kõige kõrgem oli pH kilekatte kasutamisel, teiste katsevariantide pH oli 3,6. 

Tööst järeldus, et katete kasutamisega kevadel ja sügisel on võimalik mõjutada marjade 

tehnoloogilist küpsust. Senised katsed viinapuude katmisega on toimunud erakordselt 

jaheda (2017) või kuuma (2018) suve tingimustes, mis on oluliselt mõjutanud ka tulemusi. 

Katete mõju hindamine vajaks täiendavaid uuringuid. 

 

Märksõnad: viinapuu, mahla kuivaine, orgaanilised happed, pH, katted 
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The maturity of grapes at harvest determines the style and quality of the wine. 

Technological maturity is assessed on the basis of dry matter, organic acids and pH of 

berry juice. Previous testing in Estonia has shown that due to relatively cool summers the 

acidity in berries remains too high and sugar content too low. However, the biochemical 

composition of berries can be manipulated by different viticultural techniques. In the 

summer of 2017, covering of the fruiting zone after verasion was studied at the Estonian 

University of Life Sciences, but several key processes in berry development take place in 

earlier stages. Thus, the hypothesis was that spring and autumn covers can affect the 

ripening process and the technological maturity of grapes. 

The aim of the study was to evaluate the effect of covers on the technological maturity 

parameters of hybrid varieties 'Zilga' and 'Hasanski Sladki': the dry matter content, organic 

acids and pH in juice. 

The testing was carried out in 2018 under open field conditions at the Rõhu Testing Station 

of the Estonian University of Life Sciences in Tartu County. Hybrid varieties 'Hasanski 

Sladki' and 'Zilga' were studied. Plastic cover, shading fabric and polypropylene fabric 

were used as covering materials. Spring covers were installed on both varieties from 16th 

of May to 11th on June. The control group of 'Hasanski Sladki' variety consisted of 

uncovered vines, while there was no control group 'Zilga'. Autumn covers were only 



    
 

applied to 'Hasanski Sladki' vines that were not covered in spring. Autumn covers were in 

use from 16th of August to 19th of September. 

The dry matter content of the juice of 'Hasanski Sladki' was unaffected by the use of spring 

covers, resulting in 21 Brix °.Spring covers did affect the dry matter content of the juice 

of the hybrid variety 'Zilga', which ranged from 14 to 16 Brix °.The highest result was 

obtained with using a polypropylene fabric.  

With autumn covers, the dry matter content of the 'Hasanski Sladki' variety ranged from 

20 to 21 Brix °, reaching the highest levels with plastic cover. The content of organic acids 

in berry juice varied from 0.51 to 0.63mg / 100g in the 'Hasanski Sladki' variety. Acidity 

was the lowest in berries covered with plastic and highest in berries covered with 

polypropylene fabric. Organic acid content of 'Zilga' ranged from 0.38 to 0.54 mg / 100g. 

The highest result was obtained with the use of the shading fabric and the lowest with 

plastic cover. With the use of autumn covers, the range of organic acids in 'Hasanski 

Sladki' ranged from 0.62 to 0.85mg / 100g, being the highest with the use of bird netting 

and the lowest with the shading fabric. 

With the use of spring covers, the pH levels of the berry juice of 'Hasanski Sladki' ranged 

from 3.7 to 3.9, reaching their highest with plastic cover and lowest in control group. The 

pH levels of the variety 'Zilga' ranged from 3.1 to 3.5, reaching their highest with plastic 

cover and lowest with shading fabric. With the help of autumn covers, the pH levels of 

'Hasanski Sladki' ranged from 3.6 to 3.8. The pH levels were the highest when the plastic 

cover was used, the pH level of the other test variants was 3.6. 

The study concluded that the use of covers in spring and autumn can influence the 

technological maturity of grape berries. So far the tests have been made in exceptionally 

cool (2017) and hot (2018) summer conditions, which have also had a significant impact 

on the results. The assessment of the impact of covers would require further research. 

Keywords: vine, juice dry, organic acids, pH, covers 
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SISSEJUHATUS 

 

Maakera temperatuur on alates tööstusrevolutsioonist vähehaaval tõusnud. 

Keskkonnahoidlikust mõtteviisist on saamas ajastu sümbol. Seda iseloomustavad suured 

muutused rahva tarbimiskäitumise ja -harjumuste osas. Keskkonnahoidlikkuse fenomeni üks 

ilming on tervisliku ning puhta, kemikaalidevaba toidu eelistamine, isegi kui see maksab 

rohkem.  

Nõudluse kasv kohaliku tooraine järele on loonud uusi võimalusi tootjatele. Päevakorda on 

tõusnud nii hääbunud kultuuride taaselustamine kui ka uutega katsetamine. Üheks selliseks 

kultuuriks on viinapuu. Põhjamaad ei ole küll traditsioonilised veinitootmispiirkonnad, aga 

kliima soojenemine, sordiaretuse edenemine ja kasvatuspraktikate uurimine on loonud 

võimaluse viinamarjade kasvatamiseks jahedamatel aladel. Põhjamaist viinamarjakasvatust 

iseloomustab lühike vegetatsiooniperiood ja jahedamad temperatuurid (Gustafsson, 

Martensson 2005). Sellistes tingimustes kasvanud viinamarjadest valmistatud veinil on 

potentsiaali pakkuda tavapärasest erinevat maitsekogemust. Jahedate ilmadega 

sügisperioodil marjadesse kogunenud fenoolseid ühendeid peetakse väga tähtsaks veini 

tervislikkuse seisukohast ning neil on väga suur roll ka marja maitse- ning 

aroomikomponentide väljaarenemisel (Samoticha 2016). Lõunamaades pärsib soojenev 

kliima fenoolsete ühendite akumulatsiooniprotsesse ning seega on tervislikumate veinide 

tootmine põhjamaiseks fenomeniks (Meléndeza et al. 2013). See kõik on innustanud ka Eesti 

viinamarjahuvilisi veinitootmisega katsetama ning viinamarjakasvatusega tegelevaid 

väikeettevõtteid tekib aina juurde. 

Eesti autor August Gailit on kirjutanud „Kasvage, kuradid, sest meie põhjamaises karguses 

peavad olema tugevad inimesed, siin ei piisa armastusest ja sulgpadjast“ (Gailit 1945). Ka 

viinamarjakasvatus jahedas piirkonnas eeldab kasvatajalt visadust, kannatlikkust, 

paindlikkust ning valmisolekut ebaõnnestumisteks. Põhjamaised kasvatajad seisavad 

silmitsi heitlike kliimatingimuste, lühikese vegetatsiooniperioodi, jahedate suvede ning 

talvekülmadega (Plocher, Parke 2001). Viinamarjade kasvatamise ja veini tootmise 

õnnestumise tingimuseks põhjamaises kliimas on kogum läbimõeldud asukoha- ja 

sordivalikust ning kasvatusvõtetest. Põhjamaise viinamarjakasvatuse keskne küsimus on 
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seega viinapuule parima kasvukeskkonna tagamine, et kõik biokeemilised protsessid saaksid 

kulgeda maksimaalselt ja stressivabalt. 

Marja arengusse ning temas kulgevatesse biokeemilistesse protsessidesse on võimalik 

sekkuda ning neid saab mõjutada erinevate kasvatustehnoloogiliste võtetega. Istanduse 

asukoha ja kasvukoha kliimaga sobiva sordi valimine määrab viinapuu kasvamise 

võimalikkuse ning mõjutab oluliselt viinamarja küpsemisega seotud protsesse (Gustafsson, 

Martensson 2005). Bioloogiliselt on viinapuu eesmärk enese taastootmine seemnete abil 

ning kõik biokeemilised protsessid marjades teenivad nimetatut. Paraku loovad marja 

bioloogilised omadused nagu kõrge suhkrusisaldus, happesus ning aroomide ja 

maitsekomponentide unikaalne kooslus ideaalsed tingimused ka käärimisprotsesside 

edukaks kulgemiseks (Conde et al. 2007).  

Traditsioonilistes ja kuulsates veiniistandustes on soovitud veinistiil (kuiv punane, magus 

valge, vahuvein vms) teada juba enne kasvuhooaja algust ning saagi koristamise aeg 

määratakse selle järgi, kui marjad on saavutanud just selle õige suhkrute-hapete vahekorra, 

mis on vajalik soovitud veini valmistamiseks. Põhjamaades aga tingivad heitlikud 

kliimatingimused vegetatsiooniperioodil suurt variatiivsust marjas toimuvates 

biokeemilistes protsessides ning seetõttu on kasvatajatel keeruline prognoosida viinamarjade 

koostist enne kasvuhooaja lõppu (Plocher, Parke 2001). Seepärast rakendatakse Eestis pigem 

lähenemist, kus kasvatajad koristavad kõigepealt saagi ja seejärel valivad vastavalt marja 

biokeemilisele koostisele veinivalmistamise tehnoloogia ja -stiili. Põhjamaades on 

probleemiks marjade liiga kõrge happesus ja madal suhkrusisaldus (Gustafsson, Martensson 

2005), kuid ka sordiomadused mõjutavad suhkrute ja hapete sisaldust ning sellel skaalal on 

täheldatud varieerumist. Näiteks on 2004–2017 Eesti Maaülikooli katsetes hübriidsordi 

‘Hasanski Sladki’ suhkrute sisaldus varieerunud vahemikus 16-23 °Brix (Karp 2008; 2009; 

Tiisler 2010; Kaarlõpp 2012; Riitsalu 2013; Kotkas 2015; Eliaser 2016; Vool et al. 2016; 

Sipelgas 2017; Agu-Aasrand 2018). See vahemik on soodne nii valge vahuveini (Keller 

2007) kui ka punase lauaveini tootmiseks (Archer, Schalkwyk 2009).  

Nagu juba mainitud, on jahedama kliimaga aladel, kuhu kuulub ka Eesti, 

viinamarjakasvatuse suurimaks probleemiks liiga kõrge hapete ning madal suhkrusisaldus, 

mis seab piiranguid kvaliteetse veini valmistamisele. Probleemile võib pakkuda lahendust 

piirkonna kliimaga sobivate kasvatustehnoloogiliste võtete väljatöötamine. Nende tundmine 

ning rakendamine võimaldab mõjutada marja arengut ning biokeemilist koostist soovitud 
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suunas. Piirkonda sobivate kasvatustehnoloogiate väljaarendamiseks on Eesti Maaülikoolis 

uuritud erinevate kasvatustehnoloogiate mõju viinapuule 2003. aastast. Häid tulemusi 

happesisalduse vähendamise osas on andnud lehtede eemaldamine ja kobarate vähendamine 

(Karp 2008; Kotkas 2014). Õigete võrakujunduspraktikatega on õnnestunud marja 

suhkrusisaldust tõsta (Riitsalu 2012). Viinapuu kasvatamiseks sobivate 

kasvatustehnoloogiate väljaarendamise vajadus Eesti kliimasse ei ole seotud ainult marja 

biokeemilise koostise mõjutamisega. Käesoleva töö eesmärgist lähtudes käsitletakse 

kasvatustehnoloogiate mõju teistele väljunditele vähe.  

Viinapuude katmine ja varjutamine erinevate kattematerjalidega on lõunamaades levinud 

kasvatuspraktika, kuid enamasti kasutatakse seda just liiga kõrgete temperatuuride 

negatiivse mõju pärssimiseks. Katete mõju marja biokeemilisele koostisele põhjamaises 

kasvatuses on veel vähe uuritud, kuid temaatika on aktuaalne. 2018. aastal toimus 

põhjamaised kasvatajaid ühendav VitiNord konverents, kus Richard Smart tegi ettekande 

katete positiivsest mõjust viinapuu mikrokliimale. Katsed näitasid, et katete kasutamine 

viljatsooni piirkonnas tõstab temperatuuri ning mõjub positiivselt marjade saagikusele ning 

küpsemisele (Smart et al. 2018). Eestis on katete mõju uuritud 2017. aastal, kui Eesti 

Maaülikoolis viidi läbi katsed sordiga ‘Hasanski Sladki’ (Agu-Aasrand 2018). Uuriti 

sügiskatete mõju saagi küpsusparameetritele ning selgus, et kilekatte kasutamine vähendab 

hapete sisaldust marjas. Ometi ei saavutanud nimetud katses happed veinivalmistamiseks 

soovitatud sisaldust, sest vegetatsiooniperiood oli keskmisest jahedam ning see tingis 

probleeme ka marja algarengus. Kirjandusest on teada , et hapete moodustumine toimub vilja 

arengu algfaasis ja nende sisalduse vähenemine küpsemisperioodil, mil toimub ka 

intensiivne suhkrute akumulatsioon (Kennedy 2002). Kuna mõlemad protsessid sõltuvad 

oluliselt temperatuuri- ja valgustingimustest, sõnastati uurimustöö hüpotees järgnevalt: 

kevad- ja sügiskatetega saab mõjutada viinamarjade küpsemist ning tehnoloogilise küpsuse 

parameetreid.  

Käesoleva töö eesmärk on kevad- ja sügiskatete mõju hindamine hübriidsortide ‘Zilga’ ja 

‘Hasanski Sladki’ marjade tehnoloogilise küpsuse parameetritele: mahla kuivaine, 

orgaaniliste hapete ja pH sisaldusele. 

Rahastus: MAK 2014-2020 meetme 16.1 Innovatsooniklaster toetusmeetme Aiandusklaster 

tegevuskava rakendamine. 
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Koostööprojekt „Aiakultuuride kasvatustehnoloogiate täiustamine. Innovaatiliste 

tootmistehnoloogiate arendamine aiandussektorile” (PRIA viitenumber 616116780011) 
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1. VIINAMARJAKASVATUSEST PÕHJAMAADES 

 

Hariliku viinapuu (Vitis vinifera) kasvamiseks on sobivad piirkonnad, kus on võrdlemisi 

kuumad suved ja jahedad talved (Gustafsson, Martensson 2005). Seda peegeldab ka 

viinamarjakasvatusalade praegune globaalne paiknemine: enamasti asuvad need sooja 

parasvöötme laiuskraadide vahemikus 30–50 põhjapoolkeral ja 30–40 lõunapoolkeral. 

Järjest enam kogub populaarsust viinamarjakasvatus ja veiniturism ebatraditsioonilistes 

jaheda kliimaga piirkondades. Guinessi rekordite raamatusse on kantud viinamägi Lätis 

Sabiles kui kõige põhjapoolsem viinamarjaistandik (Dobelis 1995). Tänapäeval leidub 

tootvaid viinamägesid juba ka näiteks Soomes, Norras, Rootsis ja Taanis (Karvonen 2014). 

Ka Poola ei ole tüüpiline veinimaa, kuid ka paljudes sealsetes regioonides on viinamarjade 

kasvatamine levinud (Samoticha et al. 2016). Põhjuseid, miks viinamarjakasvatuse 

populaarsus Põhjamaades on kasvamas, on mitmeid. Kõige olulisemaks võib pidada kliima 

soojenemist, kuid vähem tähtis ei ole ka sordiaretuse edenemine ja turunõudluse kasv 

kohaliku toote järele (Gustaffson, Martensson 2005).  

Tihe infovahetus teiste Põhjamaadega on andnud palju julgust ka Eesti huvilistele ja 

aiandustootjatele. Viinapuude kasvatamisega tegelevad näiteks Järiste Veinitalu OÜ, Pruuli-

Kaska viinamarjatalu, Saare-Tõrvaaugu aiand, Klaisi viinamarjatalu, Roogoja talu ja Haava 

veinikoda. Eesti Maaülikooli aianduse osakonnas alustati katsetega 2003. aastal, mil rajati 

katseistandikud Saaremaale, Ruusmäele ja Kambjasse. 2007. aastal rajati uus viinapuude 

katseistandik Rõhu katsejaama (Kivistik 2006; Karp et al. 2008; Karp 2009). Katseistandike 

eesmärk on leida parimad agrotehnilised võtted viinapuude kasvatamiseks avamaa 

tingimustes. Alates 2004. aastast on viinapuu ka Eesti Aiandusliidu puuviljakomisjoni 

soovitatud sortide nimestikus (Kivistik 2006). Vaatamata viinapuude lühikesele 

kasvatuskogemusele ja ebatraditsioonilisele kasvatuspiirkonnale on Eesti viinamarjadest 

toodetud vein saavutanud populaarsuse eelkõige turistide seas ja seda ostetakse meeleldi 

veinikeldrite külastusel. 
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1.1. Klimaatiliste tingimuste mõju viinapuukasvatusele  

 

Kliimategureid, eriti temperatuuri ja sademeid, on pikalt peetud viinamarja ja veini 

kvaliteedi olulisemateks mõjutajateks (Hellman 2003). Kasvuhoonegaaside 

kontsentratsiooni tõusust põhjustatud globaalne soojenemine toob tõenäoliselt endaga kaasa 

muutusi viinamarjakasvatuse geograafilises levialas (Agriadapt 2017). Euroopa kontekstis 

prognoositakse järgnevate kümnendite jooksul suurimat soojenemist talvel Kirde-Euroopas 

ja Skandinaavias ning suvel Lõuna-Euroopas. Selle protsessi tulemusel võivad paljud 

traditsioonilised veinitootmispiirkonnad muutuda viinamarjakasvatuse jaoks ebasoodsaks. 

Näiteks Saksamaalt Reini jõe piirkonnast pärit viinamarjasort ‘Riesling’ vajab kvaliteetse 

veini saamiseks jahedaid öid ja mõõdukat kliimat (Agriadapt 2017). Kõrgemad 

temperatuurid põhjustavad marjades liiga kõrge suhkru- ja madala happesuse taseme, mis 

mõjutavad oluliselt veini kvaliteeti.  

Ennustuste kohaselt avaldab kliimamuutus püsivalt negatiivset mõju väikestel laiuskraadidel 

paiknevatele aladele, samas suurematel laiuskraadidel võib kliimamuutus avaldada nii 

positiivset kui negatiivset mõju (Agriadapt 2017). Põhja-Euroopas võib põllumajanduse 

tootlikkus tänu pikemale vegetatsiooni- ja külmavabale perioodile kasvada (Agriadapt 

2017). Suuremas osas Euroopast prognoositakse 2050. aastaks kevade viimase öökülma 

kuupäeva varasemaks nihkumist 10–15 päeva võrra. Vegetatsiooniperioodi pikenemist on 

täheldatud juba praegu. Näiteks Saksamaal tehtud vaatluste käigus (1961–2000) leiti, et 

viljapuude vegetatsiooniperioodi algus on varasemaks nihkunud 2–3 päeva kümnendi kohta 

(Agriadapt 2017). On tõenäoline, et 21. sajandi lõpuks vähenevad sademete hulgad paljudes 

kuiva kliimaga parasvöötme ja lähistroopika piirkondades, samal ajal kui parasvöötme niiske 

kliimaga piirkondades sademete hulgad kasvavad (Luhamaa et al. 2014). Näiteks on juba 

praegu Kirde-Hispaanias vähenenud viinapuude saagikus alates 1960. aastatest 

reproduktiivsete faaside ajal suurenenud veepuuduse tõttu (Agriadapt 2017). 

Seoses kliima soojenemisega ennustatakse Eestis püsiva jää- ja lumikatte kadumist talvel, 

suvede pikemist ning kuumalainete ja põuariskide suurenemist (Luhamaa et al. 2014). 

Kevadised temperatuurid saabuvad varem ja sügisesed hiljem. Kuude võrdluses 

ennustatakse suurimat temperatuuritõusu märtsis, sest lumikatte puudumise tõttu kevadel 

tõuseb mullatemperatuur varem. Kliimamuutuse negatiivseks pooleks on muutlikud 

ilmastikuolud, mis võivad viinapuude saaki oluliselt kahjustada.  
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Selleks, et viinamarjad jõuaksid saavutada veinivalmistamiseks vajaliku küpsuse ja 

viinapuud jõuaksid valmistuda puhkeperioodiks, peaks külmavaba perioodi pikkus kestma 

üle 150–180 päeva (Dami 2005; Kivistik 2006). Paljud hübriidsordid jõuavad valmida ka 

lühema vegetatsiooniperioodi jooksul (Kivistik, Niiberg 2002).  

Eestis varieerub keskmine vegetatsiooniperioodi pikkus 126–182 päevani, olles pikim 

läänerannikul (Miidla 1964). Suur varieeruvus on tingitud geograafilisest asendist. Eesti 

paikneb Ida-Euroopa lauskmaa loodenurgas, jäädes vööndisse, kus toimub üleminek 

mereliselt kliimalt mandrilisele (Jaagus 2002). Suured Eesti-sisesed õhutemperatuuride 

erinevused on põhjustatud peamiselt Läänemere mõjust, mis hoiab sügisel ja talvel 

rannikualad tunduvalt soojematena kui sisemaa (Russak 2000). Põhjamaisele kliimale on 

iseloomulik ka päikesekiirguse ja õhutemperatuuri märkimisväärne kõikumine sõltuvalt 

aastaajast ja pikk, tavaliselt püsiva lumikattega talv (Jaagus 2002).  

Viinapuudele on eriti ohtlikud sügisesed ja kevadised öökülmad (Kivistik 2006). Sügise 

saabudes muutub suhkrute voog viinapuudes: selle asemel et soodustada vegetatiivset kasvu, 

talletatakse süsivesikuid viljadesse, juurtesse ja viinapuu puitunud osadesse (Gustaffson, 

Martensson 2005). Viinapuude aklimatisatsiooniprotsess algab pärast võrsete kasvamise 

peatumist ja jätkub varase talve vältel (Hellman 2003). Sügisesed öökülmad võivad hävitada 

võrsed enne, kui nende koor korgistuda jõuab (Kivistik 2006). Korgistumata aastakasvud 

talvituvad kehvasti. Suured miinuskraadid varasügisel võivad peatada suhkrute 

akumulatsiooniprotsessi marjades (Evans 2000). On aga märgatud, et kui madalate 

temperatuuridega perioodide esinemine küll aeglustab marjade küpsemist, soodustab see 

samas parema tasakaalu tekkimist suhkrute, hapete ja pH vahel ning võimaldab rohkemate 

maitse- ja aroomikoostisosade kogunemist (Gustaffson, Martensson 2005). Talviste 

madalate temperatuuride mõjul langeb kasvuainete tase, mis põhjustab sügavpuhkust, samas 

kui kevadtalvel on taimede sundpuhkus tingitud juba ebasoodsatest välitingimustest 

(Kivistik, Niiberg 2002).  

Viinapuid võivad kahjustada muutlikud kevadised temperatuurid: näiteks ergutab 

varakevadel temperatuuride järsk tõus taimi puhkeperioodist väljuma, kuid kui sellele 

järgneb temperatuuri langus, võib oluliselt langeda hilisem saagikus (Vool, Maante 2016). 

Kevadised öökülmad võivad hävitada küll saagi, aga taime hävimist pole õnneks karta 

(Kivistik 2006), sest talvepungal on kolm kasvupunkti: kui esmane pung hävib, võivad välja 

areneda ka teisene ja kolmas pung, kuid nende viljakus on esimesega võrreldes madal 
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(Gustaffson, Martensson 2005). Neis paikades, kus kevadised öökülmad rohkem muret 

teevad, tuleks eelistada hilisema algarenguga sorte. 

Külmades piirkondades piiravad viinamarjakasvatust peale lühikese vegetatsiooniperioodi 

ja öökülmade ka jahedad suved, mis pärsivad küpsemisprotsesse ning võivad põhjustada 

madalat suhkrusisaldust marjades (Gustaffson, Martensson 2005). Eriti oluline on soojus 

õitsemise ja marjade valmimise ajal. Õite viljastumiseks on soodsaim 25–30 °C. 

Temperatuuril alla 11 °C õietolm ei idane (Kivistik, Niiberg 2002). Kehv ilmastik õitsemise 

ajal põhjustab paljudel sortidel hõredate ja väljaarenemata marjadega vilikondade teket.  

Kõige üldisemalt võib iseloomustada aasta või kasvukoha suvesoojust aktiivsete 

temperatuuride summana (Kivistik 2006). Taimede intensiivne kasvu- ja arenguperiood 

algab, kui keskkonna temperatuur on tõusnud 10 °C-ni. Aktiivsete temperatuuride summa 

saamiseks liidetakse kasvuperioodi kestel kõik ööpäeva keskmised temperatuurid, mis on 

võrdsed või suuremad kui 10 °C. Prognooside kohaselt tõuseb Põhjamaades aktiivsete 

temperatuuride summa seoses kliima soojenemisega 250 °C vegetatsiooniperioodi kohta 

(Luhamaa et al. 2014). Viinapuudele oleks hea, kui aktiivsete temperatuuride summa ületaks 

2000 °C (Kivistik 2006). Sõltuvalt piirkonnast jääb Eestis aasta keskmine aktiivsete 

temperatuuride summa vahemikku 1750–1950 °C. Vaatamata vähesele soojushulgale on 

viinapuud kohanemisvõimelised. Heigo Miidla (1964) on oma uurimustöös täheldanud, et 

pikapäevatingimustega kohanenud sordid on võimelised fotosünteesima ka 8 °C juures. 

Seega võime võtta viinapuu bioloogiliseks nullkraadiks 7-8 senise 10 asemel (Kivistik 

2006). Põhjamaised praktikad on kinnitanud, et viinamarjakasvatus on võimalik ka 

piirkondades, kus aktiivsete temperatuuride summa jääb 1000–1500 °C vahele. Näiteks on 

Norra kasvatajal Hakon Lysnel 900 m2 istandik ja kuigi paiga aktiivsete temperatuuride 

summa on madal, teeb viinamarjade valmimise võimalikuks merepinnast 60 m kõrgemale 

jääv lõunakallak ja rohke suvine päikesepaiste (Syversen 2001). Sognefjordi Atlandi ookeani 

vesi hoiab eemal nii kevadised kui sügisesed öökülmad. 

Seega – valides jahedas kliimas viinapuuistandusele asukohta, tuleks enim tähelepanu 

pöörata asukohale ja keskkondlikele teguritele, mis mõjutavad positiivselt mikrokliimat 

(Gustaffson, Martensson 2005). Hästi valitud kasvukoht võib oluliselt vähendada 

külmakahjustuste potentsiaalset ulatust ja raskusastet (Evans 2000). 
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1.2. Põhjamaised viinapuusordid 

 

Vähendamaks kliimateguritest tulenevate kahjustuste ohtu, on oluline sordivalik. 

Põhjamaades on soovitatav kasvatada sorte, mis on hästi kohastunud jahedates tingimustes 

ja/või lühikese kasvuperioodi jooksul küpsema (Gustafsson, Martensson 2005). Jahedas 

kliimas ei sobi avamaal kasvatamiseks levinud hariliku viinapuu (Vitis vinifera) sordid, sest 

need on talveõrnad ja vajavad marjade valmimiseks pikemat suve (Gustafsson, Martensson 

2005; Karp et al. 2008).  

Hübriidsed viinamarjasordid saadakse kahe või enama liigi ristamisel (Samoticha 2016). 

Meil levinud sortide esivanematena on olulised põhja-viinapuu (Vitis labrusca) ja kallas-

viinapuu (Vitis riparia) (Gustaffson, Martensson 2005; Kivistik 2006; Karp et al. 2008). 

Venemaal võeti sordiaretuses külmakindla esivanemana kasutusele amuuri viinapuu (Vitis 

amurensis), mille oksad taluvad kuni -40 °C pakast (Kivistik 2006). Liikidevahelisi sorte 

veel korduvalt ristates on õnnestunud saada viljade omadustelt harilikule viinapuule 

lähedasi, kuid jahedamasse kliimasse paremini sobivaid sorte. Eestis levinud sort ‘Zilga’ 

sisaldab geene amuuri, põhja- ning harilikust viinapuust (Kivistik et al. 2012). Sordiaretuse 

käigus üritatakse ühendada hariliku viinapuu viljade head omadused teiste liikide talve- ja 

haiguskindluse ning vähese soojanõudlikkusega (Kivistik 2006). Lähtutakse peamiselt 

järgmistest parameetritest: külmakindlus, resistentsus haigustele, maitseomaduste sarnasus 

harilikule viinapuule, väike ennakvõrsumine, hilisem pungade puhkemine, produktiivsem 

sekundaarne pung, stabiilsem viljumine ja lühem vegetatsiooniperiood (Antes 2015). 

Hübriidsortide puhul on määravaks vegatatsiooniperioodi pikkus (Kivistik 2006). On 

oluline, et viljad saavutaksid tarbimisküpsuse lühema vegetatsiooniperioodi jooksul. Katsed 

Lõuna-Soomes on kinnitanud, et sort ‘Zilga’ suudab ka heitliku kliima korral maksimaalselt 

ära kasutada pikapäevatingimusi (juunis, juulis ja augustis), marjade ja suhkrusisalduse kasv 

sel perioodil oli märkimisväärne. Sort on saavutanud täisküpsuse 116 päevaga ja mahla 

kuivainesisaldus 19 °Brix on piisav kvaliteetse veini valmistamiseks (Karvonen 2015). Eesti 

Maaülikoolis katsetatakse erinevaid viinapuusorte ja kasvatustehnoloogiaid 2003. aastast. 

Mitme katseaasta tulemuste põhjal on selgunud, et sorti ‘Hasanski Sladki’ võib pidada heaks 

avamaasordiks (Karp 2012). Kolmel aastal järjest saavutas sort soovitud küpsuse. 

Hübriidsorte iseloomustab harilikust viinapuust erinev keemiline koostis – nad on tuntud 

oma kõrge antotsüaniidide sisalduse poolest (Samoticha 2016). Viinamarjade või neist 
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tehtud toodete (vein või mahl) kasutegureid tervisele ongi seotud peamiselt antioksüdantide 

ja polüfenoolsete ühendite rohkusega. Need koostisosad kaitsevad vilja ning neid süües 

paraneb inimkeharakkude ja -kudede võime võidelda vabade radikaalide vastu. Hariliku 

viinapuu sortidel on madalam fenoolsete ühendite sisaldus kui hübriidsortidel ning globaalse 

soojenemise jätkudes on traditsioonilistes veinviinamarja kasvatuspiirkodades suuri raskusi 

kõrge fenoolse küpsuse saavutamisega (Melendeza et al. 2013). Sellega kaasneb 

paratamatult ka viinamarjade kõrge suhkrusisalduse ja madala happesuseni jõudmine. 

Sellistest marjadest valmistatud veinidel oleks kõrge alkoholisisaldus ja pH, mis on pigem 

ebasoovitavad karakteristikud.  

Maitseomadustelt on hübriidsortidest tehtud veinid mõnevõrra erinevad harjumuspärasest 

(Kivistik 2006). Põhja-viinapuu on pärandanud aretistele lisaks headele omadustele ka sültja 

sisu ja harjumatu labrusca-maitse. Eriti taunivad neid maitsenüansse Euroopa tarbijad, 

samas Ameerikas, kus nendega ollakse kauem tuttavad, hinnatakse neist valmistatud 

mahlasid ja veine rohkem (Dishlers 2003; Karp et al. 2008). 14. märtsil 2019. aastal 

toimunud üritusel VinoDiversidas arutati kliima soojenemise mõju ülemaailmsele 

viinamarjakasvatusele ning kajastust leidis asjaolu, et tõenäoliselt on viinamarjad 30 aasta 

pärast oluliselt erinevad nendest, millega praegu oleme harjunud (Mulla ja selle... 2019). 

Seetõttu oleks oluline kohaneda, panustada kvaliteedile mitte kvantiteedile – üritusel kutsuti 

üles avatusele uute veinistiilidele ja -sortide osas. Samas käib aretustöö ka selles suunas, et 

saada harilikule viinapuule sarnase maitsekarakteriga hübriidsorte, mille kohastumused 

vastaksid põhjamaisele viinamarjakasvatusele (Chien 2011). Tehnoloogia aina paraneb ja 

kes teab – võibolla on meil mõne aja pärast koopia ‘Cabernet Sauvignonist’, mis küpseb 120 

päeva ja peab vastu -34 °C külmale. 
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2. VIINAMARJADE KÜPSEMISPROTSESSI MÕJUTAMINE 

KASVATUSEHNOLOOGIATEGA 

 

Kliima võib tinglikult jagada makro-, meso- ja mikrokliimaks (Creasy et al. 2009). Kui 

makro- ja mesoklimaatiliste tingimuste osas peab viinamarjakasvataja lihtsalt oludega 

leppima, siis viinapuu mikrokliimat on võimalik erinevate kasvatustehnoloogiate abil 

mõjutada. Mikrokliima on kogum keskkonnamuutujatest, millega taim on otseses 

kokkupuutes, näiteks lehtedele langev niiskus, temperatuur vilikondade ümber, ka avatus 

päikesevalgusele (Jones 1993). Võtteid viinapuude mikrokliimaga manipuleerimiseks on 

palju, kuid antud töö kontekstis on olulised võtted, mis on seotud valgus- ja 

temperatuuritingimuste muutustega: võrakujundus, lehtede kärpimine (+ kobarate 

harvendamine) ja marjade varjutamine (Creasy et al. 2009). Õigete kasvatuspraktikate valik 

võib mõjutada näiteks viljade arengu kiirust, biokeemilisi sünteesiprotsesse, saagikust jpm 

(Gustafsson, Martensson 2005). Käesoleva töö teemast lähtuvalt on fookuses taime ja 

marjade varjutamise ja katmisega seotud võtted. Kuna aga eduka viinamarjakasvatuse võti 

on õige võtete kombinatsiooni leidmine, kirjeldatakse järgnevalt lühidalt ka teisi võtteid, mis 

just eestimaises/põhjamaises kontekstis kasulikud võiksid olla. Kuivõrd põhjamaise 

viinamarjakasvatuse osas on veel oluliselt vähem kogemust ja uurimistöid, tuuakse 

võrdlusena välja ka lõunamaine kogemus võtete kohandamisel kliimale vastavaks. 

 

 

2.1. Võrakujundus 

 

Viinamarjaistanduse hooldamise perspektiivist ilmneb, et piirkonna kliimatingimustele 

kohastunud sordi jaoks on avatus päiksevalgusele marjade valmimisele kõige enam mõju 

avaldav faktor (Hellman 2003). Läbimõeldud võralõikus suurendab viinapuule langevat 

päikesevalguse ja soojuse hulka ning suurendab seeläbi tõenäosust saagi õigeaegseks 

valmimiseks ning küpsuse saavutamiseks (Hellman 2003; Gustafsson, Martensson 2005). 

Samas võib valesti kujundatud võra põhjustada saagi kvantitatiivset ja kvalitatiivset langust, 
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talvekahjustusi ning halvemal juhul isegi taime hukkumist (Poom 2014). Võrakujunduse 

vormi ja lõikusviisi valik sõltub peamiselt asukohast ja sordivalikust (Karp 2019). 

Põhjamaises kliimas soovitatakse külmakahjustuse minimeerimiseks kasutada madalama 

tüve ja asendusokstega kujundusvorme (Kivistik 2011, Karp 2019). Kuna külmakahjustused 

on ettearvamatud, võib viljaoksa hävides asendusvõrselt ikkagi saaki oodata (Kivistik, 

Niiberg 2002; Kivistik 2006; Chien 2011). Lõikusviiside valik sõltub sordist: enamik meil 

kasvatatavatest sortidest taluvad hästi lühikest lõikusviisi (Kivistik, Niiberg 2002; Kivistik 

2011). Seda rakendatakse ka Roogoja talus Harjumaal. Samas näitasid Eesti Maaülikooli 

katsed, et pika lõikuse korral on võrsed ühtlasema ja tugevama kasvuga, vilikondade 

valmimine on ühtlasem ja suhkrusisaldus marjades suurem (Riitsalu 2013). Lõikamise aeg 

mõjutab pungade puhkemist ja marjade valmimist. Kevadise lõikuse korral puhkevad 

pungad hiljem ning väheneb öökülma oht, kuid see mõjutab negatiivselt saagi valmimist. 

Sügisese lõikuse korral on taime algareng kevadel kiirem ja saagi valmimist on võimalik 

kiirendada, kuid on oht, et kevadised öökülmad võivad pungad hävitada. 

 

 

2.2. Lehtede eemaldamine 

 

Positiivseid muutusi marja biokeemilises koostises on saadud kasutades lehtede 

eemaldamist ja kobarate harvendamist vegetatsiooniperioodi jooksul (Frioni et al. 2017). 

Lehtede eemaldamise tulemusel suureneb päikesekiirguse ning temperatuuri hulk, mis 

soodustab suhkrute kogunemist (tabel 1) (Poni et al. 2006; Intriglioloa et al. 2014). Lehtede 

eemaldamise mõju küpsusparameetritele hinnati hübriidsortidel ‘Brianna’, ‘La Crescent’, 

‘Frontenac’ ja ‘Marquette’ (Loper et al. 2019). Katses selgus, et lehtede eemaldamine pärast 

marja moodustumist suurendab päikesekiirguse intensiivsust ning temperatuuri vilikonna 

piirkonnas ning on soovitatav võte marja suhkrute akumulatsiooniks. Positiivset mõju on 

täheldatud ka fenoolsete ühendite kogunemisele ning pH, õunhappe ja kaaliumi taseme 

langemisele (Staff et al. 1996; Poni et al. 2006; Lee et al. 2013; Intriglioloa et al. 2014; 

Loper et al. 2019). 
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Tabel 1. Kasvatusvõtete mõju saagi küpsuse parameetritele 

KASVATUSVÕTE SORT BRIX TA FENOOLSED 

ÜHENDID 

ALLIKAS 

 

Lehtede 

eemaldamine 

viljatsoonist 

 

‘Optima’ ↑ → → Staff et al. 1996 

‘Cabernet 

Franc’ 

→ → → Staff et al. 1996 

Varajane lehtede 

eemaldamine 

 

‘Sangiovese’ ↑ • ↑ Poni et al. 2006 

‘Trebbiano’ ↑ • → Poni et al. 2006 

‘Mando’ ↑ → ↑ Intriglioloa et 

al. 2014 

‘Pinot Noir’ • • ↑ Lee et al. 2013 

Lehtede 

eemaldamine enne 

küpsemist 

‘Le Crescent’, 

‘Brianna’, 

‘Frontenac’ 

‘Marquette’ 

↑ ↓ • Riesterer-Loper 

et al. 2019 

Lehtede 

eemaldamine 

viljatsoonist  

‘Hasanski 

Sladki’ 

→ ↓ ↑ Kotkas 2015 

Sipelgas 2017 

Marjakobarate 

harvendamine 

 

‘Nebbiolo ↑ • ↑ Guidoni et al. 

2002 

‘Zilga’ ↑ • • Karp 2008 

‘Jubilei 

Novgoroda’ 

↑ • • Karp 2008 

Marjakobarate 

harvendamine + 

lehtede eemaldamine 

‘Cabernet 

Franc’ 

↑  ↑ Sabbatini et al. 

2014 

Kobarate 100% 

katmine  

‘Shiraz’ → • ↓ Downey 2008 

‘Pinot noir’ • • ↓ Cortell et al. 

2006 

Viljatsooni 

varjutamine   

‘Nebbiolo’ ↓ • ↓ Chorti et al. 

2010 

‘Cabernet 

Sauvignon’ 

↓ ↑ ↓ Rojas-Lara, 

Morrisson 1989; 

Smart et al. 

1988 

Viljatsooni katmine ‘Pinot Noir’ ↑ • • Smart et al. 

2018 
Märkused: 

1. Erinevad nooled tähistavad mõju suunda („↑” – tõusis;  „↓” – langes; “→” – mõju ei olnud; “•” – 

katses ei uuritud). 

2. Lühend TA tähistab üldhappesust. 

 

Eesti Maaülikoolis läbiviidud lehtede eemaldamise katsed sordiga ‘Hasanski Sladki’ ei 

tuvastanud statistiliselt usutavat mõju marjamahla kuivainesisalduse suurenemisele, küll aga 

vähenes lehtede eemaldamise tulemusel hapete sisaldus (tabel 1) (Kotkas 2015; Sipelgas 
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2017). Katsest järeldati, et lehtede eemaldamine on soovitatav meie kliimatingimustesse, 

kuid konkreetne mõju sõltub lehtede eemaldamise kogusest, ajast ning sordiomadustest. Ka 

tabelist 1 nähtub, et varjane lehtede eemaldamine tõstis nii ‘Sangiovese’ kui ka ‘Trebbiano’ 

marjamahla kuivainesisaldust, kuid mõju fenoolsete ühendite akumulatsioonile sõltus 

sordiomadustest (Staff et al. 1996).  

Kobarate harvendamist soovitatakse kasutada marjade valmimise ja biokeemilise koostise 

ühtlustamiseks (Karp 2008). 2007. aastal Eesti Maaülikoolis läbi viidud katsed näitasid, et 

kobarate harvendamine ühtlustab valmimist ning aitab kaasa ka suhkrute akumulatsioonile 

(tabel 1). Katsed sordiga ‘Nebbiolo’ näitasid, et harvendatud vilikondades arenesid 

suuremad marjad, vähenes mädaniku esinemine ning marjadesse kogunes rohkem fenoolseid 

ühendeid (Guidoni et al. 2002). Sordil ‘Cabernet Franc’ uuriti kobarate harvendamist koos 

lehtede eemaldamisega ning selgus, et nende koos rakendamine on edukas praktika saagi 

suuruse, ühtsuse ning küpsusparameetrite suurendamiseks (Frioni et al. 2017). 

 

 

2.3. Varjutamis ja -katmistehnikad 

Valgus- ja temperatuuritingimustega on võimalik manipuleerida, rakendades erinevaid 

viinapuude varjutamis- ja katmistehnikaid. Konkreetsete kattematerjalide valik lähtub 

soovitud eesmärgist ning sõltub kohalikest kliimaoludest (foto 1). Võrdluskonteksti 

andmiseks on esmalt kirjeldatud katete ja varjutamise otstarvet soojema kliimaga 

piirkondades.  

 

2.3.1. Varjutamine sooja kliimaga piirkondades 

Lõunapoolsetes istandikes põhjustab järjest enam probleeme liiga kõrge temperatuur ning 

intensiivne päikesevalgus, mis võib tingida saagi optimaalsest kiiremat valmimist või ajutist 

kuumastressi. Sealsetes tingimustes on seega vajalikuks osutunud eelkõige viinapuude 

katmine pealtpoolt, n-ö katusena (foto 1-B) – tihti pole vaja tõsta võra ümber olevat 

temperatuuri, vaid pigem seda langetada; lisaks aitavad sellised katted kaitsta liigse päikese 

eest. Austraalias vaadeldi sordi ‘Semillion’ reaktsiooni 40 °C kuumusele 14 päeva jooksul 

(Greer, Weedon 2013). Võrreldi keskkonnale avatud ning 35% varjutatud taimede 

metaboolseid protsesse. Selgus, et temperatuurid üle 40 °C mõjutasid negatiivselt saagi 
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valmimist: fotosüntees vähenes 35% ja transpiratsioon kasvas kolm korda, küpsemisprotsess 

aeglustus 50%, marjad tõmbusid kokku ning taimedel esines päikesepõletust. Lühiajaliste 

kuumaperioodide mõju marjale sõltub marja arengufaasist (Greer, Weston 2010). On leitud, 

et kõige rohkem kahjustab saaki kuumaperiood õitsemise ja küpsemise ajal (samas). Viljade 

moodustamise faasis on taimed kuumastressi suhtes kõrge tolerantsiga ja nende normaalne 

ainevahetus taastub umbes kahe nädala jooksul. Sordiomaduste mõju hindamiseks on 

võrreldud sortide ‘Shiraz’ ning ‘Cabernet Sauvignon’ ainevahetusprotsesside kiirust 35 °C 

ja 25 °C juures (Hochberg 2015). Kõrgemal temperatuuril suurenes oluliselt ‘Shiraz’ 

hingamisprotsess ning vähenes fotosüntees, samas kui sordi ‘Cabernet Sauvignon’ 

ainevahetuslikke protsesse temperatuur ei mõjutanud.  

  

Foto 1. Erinevad katmistehnikad Inglismaal (A) ja Austraalias (B) (Smart et al. 2018; Grape 

vine covers... 20.05.2019). 

Katsed on näidanud, et katete kasutamine sooja kliimaga piirkondades võimaldab vähendada 

istanduse temperatuuri kuni 6 °C võrra (Rana et al. 2003). Samas aeglustab temperatuuri ja 

valgustingimuste vähenemine marjade küpsemisprotsessi (Morrison, Noble 1990; Chorti 

2010; Greer, Weedom 2013). Katsed sordiga ‘Gewürztraminer’ näitasid, et suhkrute 

akumulatsiooni ning happesisalduse vähenemise protsessid lükkusid varjutatud marjades 

nädala võrra edasi (Reynolds 1984). Keskkonnatingimuste muutused toovad kaasa muutusi 

marja biokeemilises koostises. Sordi ‘Cabernet Sauvignon’ peal katsetati varjutamise mõju 

marja arengule ja suhkrute, hapete ning fenoolsete ühendite moodustumisele (Rojas-Lara, 

Morrisson 1989). Samu parameetreid hindasid teadlased ka 1988. aastal potis kasvatatud 

‘Cabernet Sauvignon’ taimedel, kuid lisaks rakendati kolme erinevat varjutatuse astet (Smart 

et al. 1988). Tulemused korreleerusid, kuid selgus, et iga parameeter intensiivistus varjutuse 

suurenedes. Tabelist 1 selgub, et üldiselt pärsib varjutamine suhkrute ning fenoolsete 

A B 
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ühendite kogunemist ja soodustab happesisalduse tõusu. Erandlikuks osutus Inglimaal läbi 

viidud katse sordiga ‘Pinot Noir’, kus suhkrusisaldus tänu taimede katmisele suurenes 

(Smart et al. 2018). Seletuse võib leida katsete klimaatiliste tingimuste erinevusest. 

 

 

2.3.2. Varjutamine jaheda kliimaga piirkondades 

 

Põhjamaise viinamarjakasvatuse probleemiks seevastu on madalad temperatuurid, 

öökülmad ning lühike vegetatsiooniperiood. On leitud, et katete kasutamine põhjamaises 

viinamarjakasvatuses võib suurendada temperatuuri taime läheduses kuni 6 °C (Smart et al. 

2018). Vastupidiselt lõunamaades levinud „katuse“-stiilis katmisele paigaldatakse 

Põhjamaades katted viinapuude marjatsooni ümber (foto 1-A). Varakevadine viinapuude 

katmine põhjustab marja algarengu kerget edasilükkumist, mis võib aidata vähendada 

öökülmakahjustuste ohtu (Gustafsson, Martensson 2005). Kevadkatete positiivset mõju on 

täheldatud ka marjade viljastumisele ja värvumisele. Katsed marjasordiga ‘Pino Noir’ 

näitavad,et marjad viljastuvad ja värvuvad katete all ühtlasemalt tänu väiksematele 

temperatuurikõikumistele (Smart et al. 2018). Katete kasutamine sügisel võib 

temperatuuritõusu kaudu aidata pikendada marja küpsemisperioodi, mis soodustab 

fenoolsete ühendite kogunemist (Parke, Plotcher 2001; Chorti 2010). Inglismaal tehtud 

katses sordiga ‘Pinot Noir’ suurenes katete kasutamine ka marjamahla kuivainesisaldust 

(Smart et al. 2018) 

2017. aastal Maaülikoolis läbi viidud katse suve- ja sügiskatetega näitas, et katete mõju 

jahedamas kliimas sõltub ka kasutatavatest materjalidest (Agu-Aasrand 2018). Sordil 

‘Hasanski Sladki’ vähendas kile kasutamine küpsemisperioodil hapete sisaldust. 

Varjutuskanga kasutamine hoopis tõstis hapete sisaldust. 
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3. MARJA ARENG JA KÜPSEMINE 

 

3.1. Marja areng 

 

Viinapuul on spetsiifiline aastatsükkel, kus puhkefaas kestab seni kuni keskmised päevased 

temperatuurid jõuavad 10 °C-ni. Õiekobarad hakkavad õitsema, kui päeva keskmine on 20 

°C (Gustaffson, Martensson 2005). Marja areng viljastumisest küpsuse saavutamiseni kestab 

ligikaudu 120 päeva (joonis 1) ning selle võib tinglikult jagada kaheks erinevaks etapiks, 

mida eraldab vahefaas (Kennedy 2002). 

 

Joonis 1. Viinamarja suuruse ja värvuse muutused läbi arenguetappide (Kennedy 2002). 
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Esimene kasvuperiood kestab alates õitsemisest ligikaudu 60 päeva. Sellel ajal moodustub 

mari, valmivad seemned ning marjas saavutatakse rakkude koguhulk (Kennedy 2002; 

Mansfield 2006; Conde et al. 2007). Sel perioodil akumuleeruvad happed ja suur osa 

lahustuvatest tahketest ainetest (tanniinid, mineraalid, mikrotoitained, aroomiühendid) 

(Conde et al. 2007). Paljud neist jäävad marja kuni saagikoristuseni, kuid nende 

kontsentratsioonid vähenevad küpsemise käigus (Kennedy 2002; Conde et al. 2007). 

Perioodi lõppedes on seemned jõudnud oma täieliku suuruseni, marjad on veel kõvad ja 

tumerohelised, kuid akumuleerivad aktiivselt orgaanilisi happeid (Hellman 2003).  

Kui marjad hakkavad üksteisega kokku puutuma, kasv aeglustub, ning seda nimetatakse 

soikuvaks faasiks (Mansfield 2006). Selles faasis muutub seemnekest tugevamaks, marjad 

jõuavad kõrgeima happesisalduseni ja algab suhkrute akumulatsioon (Hellman 2003). Faasi 

kestus sõltub sordist ja selle lõppedes algab marja küpsemine ning pehmenemine, mis 

omakorda sõltub keskkondlikest tingimustest ja algab põhjapoolkeral augustis ning kestab 

umbes 45 päeva (Mansfield 2006; Conde et al. 2007). Küpsemise algust on kergem märgata 

tumedaviljalistel sortidel, kuid ka heledate marjadega sordid muutuvad: nende marjad 

värvuvad aina heledamaks ning mõned sordid omandavad saagikoristuse ajaks kollaka või 

valkjas-roheka värvuse (Hellman 2003; Mansfield 2006). Teist kasvufaasi iseloomustab 

suhkrusisalduse suur kasv ning esimesel perioodil toodetud koostisosade (õunhape, 

fenoolsed ühendid) vähenemine. Marjad muutuvad väikesest, kõvast ja happelisest pehmeks, 

magusaks ning omandavad sordile omase värvi.  

Viinamarja kolm peamist ehituslikku osa on viljaliha, kest ja seemned (joonis 2). Viljaliha 

koosneb u 70–80% ulatuses veest ja selles lahustunud kuivainetest. Valdav osa veinist 

valmistatakse viljalihast ja seal akumuleerunud ühenditest, kuid kvaliteedi juures ei ole 

vähemolulised ka seemned ning kest. Kõigi kolme koostis varieerub ning see mõjutab ka 

valmiva veini kvaliteeti (Kennedy 2002; Bail 2008).  
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Joonis 2. Biokeemiliste ühendite paiknemine viljas (Kennedy 2007). 

Viinamarjade lehed kasutavad päikesevalguse energiat, et muuta süsihappegaas 

fotosünteesiprotsesside kaudu suhkruteks, seejärel imporditakse toodetud sahharoos 

viinamarja ning hüdrolüüsitakse glükoosiks ja fruktoosiks (Kennedy 2002; Gustaffson, 

Martensson 2005). Suhkrud kogunevad peamiselt viljaliha rakkudes, moodustades suurema 

osa marjamahla kuivainest, kuid väike kogus jääb ka kesta (Dharmadhikari 1994; Hellman 

2003). Küpsemise algfaasis on glükoosi ja fruktoosi tasemed võrdsed. Marjade küpsemise 

käigus suhkrute vahekord muutub ning üleküpsenud viinamarjades ületab glükoosi sisaldus 

fruktoosi oma (Dharmadhikari 1994). Nende lõplik sisaldus on osaliselt määratud sellest, 

kui kaua viinamarjal lastakse viinapuul olla, aga olulised on ka keskkondlikud tingimused 

ning sordiomadused (Kennedy 2002).  

Orgaaniliste hapete sisaldus jõuab maksimumini marja küpsemise perioodi alguseks. 69–

92% moodustunud hapetest on viinhape ja õunhape, vähemal määral on küpsetes marjades 

leitud sidrunhapet, merevaikhapet, piimhapet ja äädikhapet (Dharmadhikari 1994; Kennedy 

2002; Conde et al. 2007). Viinhappe kogunemine marja toimub kasvuperioodi alguses: 

õunhape akumuleerub vahetult enne küpsemisperioodi algust, viinhape juba marja 

moodustumise algfaasis (Kennedy 2002; Conde et al. 2007). Küpsemise käigus, suhkrute 

akumulatsiooniga samal ajal hakkab hapete sisaldus vähenema (Dharmadhikari 1994). 

Õunhape metaboliseeritakse küpsemisfaasi ajal ja küpsemisperioodi lõpuks peaks viinhappe 

sisaldus ületama õunhappe oma. Samas on hapete lagunemise intensiivsusel tihe seos 
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temperatuuriga: külmades piirkondades toodetud viinamarjades on saagikoristuse ajaks 

tavaliselt õunhappe sisaldus kõrgem kui lõunamaades (Conde et al. 2007).  

Kvaliteetse veini valmistamist mõjutavad viinamarjade kestas ning seemnetes paiknevad 

fenoolsed ühendid – peamiselt antotsüaniinid ja tanniinid (Kennedy 2002; Conde et al. 

2007). Fenoolsetel ühendite tähtsus avaldub peamiselt veini maitse ja värvi määramisel 

(Dharmadhikari 1994). Tanniinid annavad punasele veinile omapärase mõruduse ning 

antotsüaniinid värvi. Fenoolsed ühendid mõjutavad ka veini stabiilsust ning on olulised veini 

tervislikkuse aspektist (Kennedy 2002; Karp 2008). Valged veinid toodetakse tavaliselt 

vähese kesta- ja seemnesisaldusega mahlast ning nende fenoolsete ühendite sisaldus on 

madalam kui punastes veinides (Dharmadhikari 1994). Heledaviljalistes viinamarjades 

antioksüdante ei leidu, küll aga on rohelise kuni kollase värvusega marjades esindatud teised 

fenoolsete ühendite rühmad (Rätsep et al. 2014). Globaalne soojenemine on tinginud 

olukorra, kus traditsioonilistes veinikasvatamise piirkondades on raskusi fenoolsete ühendite 

soovitud tasemete saavutamisega, mistõttu on negatiivselt mõjutatud veinide kvaliteet 

(Meléndez et al. 2013). Eesti Maaülikooli katsetest on selgunud, et optimaalsetest 

kliimatingimustest jahedamates oludes kasvavate taimede viljad sisaldavad rohkem 

fenoolseid ühendeid kui soojemates piirkodades kasvatatud sordid (Rätsep et al. 2014). 

Eestis on mõõdetud sordi ‘Zilga’ fenoolsete ühendite kogusisalduseks katmikalal 540 

mg/100g ning avamaal 372 mg/100g (Rätsep et al. 2014; Kaints 2017). Võrdluseks võib 

vaadata maailmas laialt levinud sortide ‘Cabernet Sauvignon’ (CS) ning ‘Merlot’ (M) 

üldfenoolide sisaldust, mis 2012. aastal Hiinas varieerus vahemikus 112,9–271 mg/100g 

(CS) ja 86–165 mg/100g (M) (Jiang, Zhang 2012).  

Kesta- ja seemneühendite osakaalu marjas mõjutab ka marja suurus, mis tuleneb sellest, et 

väikestes marjades on kesta osakaal proportsionaalselt suurem (Dharmadhikari 1994; 

Hellman 2003). Uuringud on kinnitanud, et marja suurus ei ole otseselt korrelatsioonis 

akumulatsiooniprotsesside intensiivsusega (Chen 2018). Sordil ‘Cabernet Sauvignon’ on 

võrreldud fenoolsete ühendite ja antotsüaniinide kogunemist suurtes, keskmistes ning 

väikestes marjades ning selgus, et kõrgeima fenoolsete ühendite sisaldusega on keskmise 

suurusega marjad. Erinevate keemiliste ühendite sisaldused kestas, seemnetes ning viljalihas 

on mõjutatud pigem sordist, kliimast, piirkonnast ja rakendatavatest kasvatuspraktikatest 

(Dharmadhikari 1994; Hellman 2003; Rätsep et al. 2014; Chen 2018).  
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3.2. Küpsemine 

 

Füsioloogiliselt jõuab mari küpsuseni siis, kui seemned on võimelised idanema, mis juhtub 

üldiselt küpsemis- ja värvumisperioodi alguses (Dami et al. 2005). Parimate omadustega 

veini tootmiseks ei ole see paraku piisav. Värvumise alguses tuleks kobarad jätta viinapuu 

külge küpsema veel vähemalt kaheks kuni neljaks nädalaks, sealjuures jälgides marjade 

keemilisi näitajaid (Mansfield 2006; Rätsep et al. 2014). Katsed Eesti oludes on seda 

kinnitanud, näiteks sordi ‘Hasanski Sladki’ puhul on viljad hea maitsega juba augustis, kuid 

veini jaoks saavad nad küpseks alles septembri teisel poolel (Karp 2008). 

Viinamarja optimaalne küpsus on kogum parameetritest, mida kasvatajad kasutavad 

soovitud omadustega veini koristusaja määramiseks (Dami et al. 2005). Veinis moodustuv 

maitse- ja värvikooslus on hapete, suhkrute, fenoolsete ühendite ja pigmentainete 

akumuleerumis- ning muutumisprotsesside tulemus (Mansfield 2006; Conde et al. 2007). 

Nende alusel eristatakse kahte tüüpi küpsust: tehnoloogilist ja fenoolset (Karp 2009). 

Tehnoloogiline küpsus vastab staadiumile, kus suhkru akumulatsioon viljalihas on jõudnud 

maksimumini, happesus on madal ning suhkru/happe vahekord kõrge (Meléndez et al. 

2013). Tehnoloogilise küpsuse mõõtmine on traditsiooniliselt kasutatav viis viinamarjade 

küpsuse hindamiseks, kuid sealjuures ei arvesta kesta ning seemnete küpsusega (Dami et al. 

2005). 

Staadiumi, kus antotsüaniini ühendid kestas on jõudnud maksimaalse kontsentratsioonini 

ning tanniinide osakaal on väike, nimetatakse fenoolseks küpsuseks. Fenoolsete omaduste 

määramine on paraku kallis ja töömahukas ettevõtmine ning leiab seetõttu vähem rakendust 

(Karp 2008). Selle tõttu soovitatakse viinamarjakasvatajatel võtta arvesse lisaks 

tehnoloogilisele küpsusele ka marjade sensoorseid omadusi (Dami et al. 2005). Võib 

juhtuda, et marja suhkrusisaldus on juba piisav, kuid viinamarjas ei ole veel täielikult välja 

arenenud sordiomast karakterit. Sellepärast tuleks perioodiliselt kontrollida marja kestasid, 

seemneid ja mahla maitset. See on subjektiivne viis hinnata sordi värvi, maitse ja aroomide 

arengut. 

Fruktoos ja glükoos on kääritatavad suhkrud, mis fermentatsiooniprotsessi käigus 

muudetakse alkoholiks ja süsihappegaasiks (Dami et al. 2005). Marja suhkrusisaldus on 
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seega võtmeteguriks veini alkoholisisalduses: 1% suhkur konverteerub 0.55% alkoholiks 

(Mansfield 2006). Üldiselt väljendab suhkrute taset °Brix, mis näitab suhkru gramme 100 g 

mahla kohta ning seda mõõdetakse refraktomeetriga. Mõõtmine näitab suhkrumolekulide 

valguse murdmisnuka – tihkem mahl on magusam ja seda enam murrab see valgust ning 

seda kõrgem on °Brix näitaja (Dami et al. 2005). Kuivainesisaldus kvaliteetse veini 

valmistamiseks peaks jääma 18–24 °Brix vahele, kuid täpsem määratlus sõltub sordist ja 

veini stiilist (Dami et al. 2005, Mansfield 2006). Näiteks koristatakse vahuveini tootmiseks 

‘Pinot Noir’ viinamarjad palju varem – kui suhkrusisaldus on madalam ja happesus on 

suurem – võrreldes kuiva valge veini tootmiseks mõeldud ‘Pinot Noir’ marjadega (Hellman 

2003). 

Suhkruid on lihtne mõõta ja see on levinud praktika saagikorjamise aja määramiseks, kuid 

üksinda ei ole ta küpsuse määramiseks piisav (Mansfield 2006). Oluliselt mõjutab valmiva 

veini maitseomadusi ka happesisaldus. Happed vastutavad veini hapuka maitse eest, 

tasakaalustavad suhkruid ning reguleerivad veini stabiilsust, värvi ning pH-d 

(Dharmadhikari 1994). Kui veinis on liiga vähe happeid, maitseb see lamedalt ja tuimalt, 

kuid kui happesus on kõrge, on vein liiga happeline, maitselt kirbe ja hapu (Conde et al. 

2007). Üldhappesus on happereservide tegelik kogus veinis (Dami et al. 2005). Oleks hea 

kui need tasemed jääksid koristusajal 0,6 ja 0,8 g vahele. Ebasoodsates ilmastikuoludes 

võivad happesisaldused marjades liiga kõrgeks jääda (Samoticha 2016). Sellisel juhul 

soovitatakse happe vähendamiseks kasutada malolaktilist kääritamist. Üldhappesust 

mõõdetakse tiitrides naatriumhüdroksiidi viinamarjamahla proovi, et neutraliseerida 

happesus mahlas. Tänapäeval on kasutusel ka refraktomeetrid, mis lisaks suhkrusisaldusele 

mõõdavad ka happesuse tasemed (Dami et al. 2005).  

Üldhappesusest võib eristada veel aktiivset happesust, mida väljendatakse ja mõõdetakse pH 

abil. See näitab vabade vesinikioonide kontsentratsiooni ja tugevust veinilahuses (Dami et 

al. 2005). pH ei ole korrelatsioonis hapete kontsentratsiooniga, vaid mõjutab ja peegeldab 

nende võimet laguneda. Veinivalmistamise seisukohalt mõjutab pH valmiva veini 

mikrobiootilist stabiilsust, värvi ja maitset (Mansfield 2006). Kõrge pH (3–4) takistab 

saastavate bakterite arengut, kuid samas pärsib ka veinipärmi tegevust, mille optimaalne pH 

vahemik on 4–6 (Conde et al. 2007). Kui veiniviinamarjade pH jääb allapoole optimaalset 

taset, muutub veini maitse „rohuseks“, liiga kõrge pH (üle 3,6) muudab veini maitse jällegi 

ebameeldivaks ning värvi tuhmiks (Mansfield 2006). Üldiselt koristatakse heledad 
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viinamarjad pH vahemikus 3,1–3,3 ja punased 3,3–3,5 (Dami et al. 2005, Samoticha 2016). 

pH mõõtmiseks kasutatakse pH-meetrit, mis registreerib numbri skaalal 1 (happeline) kuni 

14 (aluseline) (Dami et al. 2005).  

Globaalne soojenemine on toonud endaga kaasa liiga intensiivse küpsemise ning 

saagikoristuse kuupäevade nihkumise varasemaks. Näiteks on Prantsusmaal on täheldatud 

saagikoristuse aegade nihkumist kaks nädalat varasemaks võrreldes 1988. aastaga 

(Agriadapt 2017). Liiga kiire küpsemine põhjustab nihkeid marja koostisosade 

sünteesiprotsessides. Jooniselt 3 on näha, et optimaalsetes (A) ja soojades tingimustes (B) 

saavutavad happed ja suhkrud kiiresti optimaalsed ja isegi ülemise piiri lähedased 

sisaldused, kuid maitse- värvi ja aroomikomponendid ei jõua sammu pidada ning seeläbi 

kannatab oluliselt valmiva veini kvaliteet (Nicholas 2015). 

 

A 

B 
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Joonis 3. Küpsemine optimaalses (A) ja kuumades (B) tingimustes. 

Ka külmas kliimas tuleb arvestada suuremate hälbimistega optimaaltingimustest ning sellest 

tingituna võib juhtuda, et saak tuleb korjata enne soovitud küpsust (Gustafsson, Martensson 

2005). Kliimast tingitud suurt variatiivsust marja keemilistes näitajates on täheldatud ka 

Eestis. Polli aiandusuuringute keskuses uuris Koidu Kelt viinamarjade biokeemilist koostist 

perioodil 2001–2004, analüüsitud marjade suhkrusisaldus sordil ‘Zilga’ varieerus sõltuvalt 

hooajast vahemikus 13,8–18,2 (Kivistik 2006). Sama tendentsi täheldati ka pH ning 

happesisalduse puhul.   
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4. METOODIKA 

 

4.1. Katsekoha kirjeldus 

 

Katse viidi läbi 2018. aasta suvel Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas Tartumaal. Tegemist 

oli pikaajalise põldkatsega, kus uuritavateks viinapuu sortideks olid ‘Hasanski Sladki’ ja 

‘Zilga’. Katseistandik rajati 2007. aastal in vitro paljundatud istikutest. Viinapuude read 

paiknevad põhja-lõuna suunas. Taimede vahe reas on 2 m ning reavaheks on 2,5 m. Peenrad 

olid istandiku rajamisel multšitud 1 m laiuselt musta kilega. Viinapuude toestus paigaldati 

2008. aasta kevadel. 2017. aastal paigaldati ridade vahele umbrohtude kasvu tõkestamiseks 

peenravaip (foto 2). 10. mail 2018 istutati ridade algusesse indikaatortaimedena roosisordid 

‘Ferdinand Pichard’ ja ‘General Jacqueminot’, mille järgi määratakse taimekaitsetööde 

vajalikkus haiguste tõrjumiseks. 

  

Foto 2. Katseistandik Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas kevadel (A) ja suvel (B) (autor: 

A – L-H. Sipelgas; B – K. Karp). 

Katsealal on näivleetunud mullad, mis oma tüübilt on ühed Lõuna-Eesti viljakamad, sobides 

paljudele taimedele (Astover, Leedu 2017). Reaktsioonilt on katseala muld nõrgalt 

happeline: 2007. aasta andmetel oli pH 5,8 ning 2011. aasta andmetel 5,4. Istandik paikneb 

tasasel maapinnal. Rõhu katseaeda ümbritseb paplitest rajatud hekk, mis kaitseb istandikku 

tuulte ja teelt lenduva tolmu eest. Rõhu katseaias ümbritsevad viinapuid teised marja- ja 

puuviljakultuurid: astelpaju (Hippophae rhamnoides), mustsõstar (Ribes nigrum), 

aedploomipuu (Prunus domestica), aedõunapuu (Malus domestica) jpm. 

A B 
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4.2. Meteoroloogilised andmed  

 

Katseaasta ilmastiku andmed pärinevad Tartu Ülikooli füüsikainstituudi, Riigi 

Ilmateenistuse ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi mõõtmistest. Eesti Taimekasvatuse 

Instituudi andmetel kogunes aktiivset soojust 2018. aasta suvel 2491 °C, mis on keskmisest 

550 °C ja normist 509 °C võrra rohkem. Katseaastal lõppesid öökülmad 23. mail ning algasid 

sügisel 29. septembril. Öökülmavaba periood vältas 128 päeva, mis on keskmisest 5 päeva 

võrra pikem ja normist ühe päeva võrra lühem (ETKI 2019). Aktiivne taimekasvuperiood 

(ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsivalt üle 10 °C) algas 6. mail (8 päeva keskmisest ja 

5 päeva normist varem) ja lõppes 23. septembril (2 päeva keskmisest hiljem ja vastab 

normile), kestis 140 päeva, st oli keskmisest 10 ja normist 5 päeva võrra pikem.  

Kevade (märts-mai) keskmine õhutemperatuur oli 5,6 °C (aastate keskmisena 4,6 °C) (joonis 

4). Kõige soojem kevadkuu oli mai, keskmiselt 14,3 °C (aastate keskmisena 10,4 °C). Alates 

aastast 1961 pole nii sooja maikuud esinenud. Jahedaim kevadkuu oli märts, keskmise 

temperatuuriga -3,3 °C (aastate keskmisena -1,1 °C).  

Suvi oli keskmisest kuivem, soojem ja päikesepaistelisem. Suve (juuli-august) keskmine 

õhutemperatuur oli 17,8 °C (aastate keskmisena 16 °C). Kõige soojemaks suvekuuks oli 

juuli, keskmise õhutemperatuuriga 19,9 °C (aastate keskmisena 17,4 °C), kõige jahedam 

juuni, keskmise temperatuuriga 15 °C (aastate keskmisena 14,4 °C) (joonis 4).  

Klimaatiline sügis (ööpäeva keskmine õhutemperatuur alla 13 °C) algas 2018. aastal kõikjal 

Eestis 23. septembril (2017. aastal 6. septembril). Sügise (september-november) keskmine 

õhutemperatuur oli 8,5 °C (aastate keskmisena 6,5 °C). Kõige soojemaks sügiskuuks oli 

september keskmise õhutemperatuuriga 14,2 °C (aastate keskmisena 11,5 °C), madalaima 

temperatuuriga sügiskuu oli november 3,5 °C (aastate keskmisena 1,4 °C). 
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Joonis 4. Katseperioodi ilmastik (TÜ Füüsikainstituut 2019). 

2018. aasta kevad, suvi ja sügis olid paljude aastate keskmisest sademetevaesemad: kevadel 

langes sademeid keskmisena 78 mm (aastate keskmisena 110 mm) (joonis 4); suvel oli 

sademeid keskmisena 149 mm (aastate keskmine 224 mm) ning sügisel keskmisena 186 mm 

(norm 201 mm). Püsiv lumikate hakkas kujunema 21. novembril.  

 

 

4.3. Sordikirjeldused  

 

Hübriidsordi ‘Hasanski Sladki’ (HS) (foto 3-A) aretas A. Bous Venemaal Primorjes ning 

enamik sordi geneetilisest materjalist on pärit amuuri viinapuult (Kivistik, Niiberg 2002; 

Kivistik et al. 2012). Marjad on varavalmivad, väikesed, sinised, vähese kirme ja paljude 

seemnetega (Kivistik, Niiberg 2002; Kivistik 2006). Aastast 2010 kuulub HS Eesti puuvilja- 

ja marjakultuuride soovitussortimenti. Katsed ja keemilised analüüsid on näidanud, et HS 

sobib Eestis avamaal kasvatamiseks veini valmistamise ja tootmise eesmärgil (Karp 2012). 

Eelised: Sordi väärtuseks on marjade varane küpsemine, värvumine algab juba augusti 

alguses (Kivistik 2006; 2012). Jaan Kivistiku (2006) kogemused on näidanud marjade kõrget 

happe- ja suhkrusisaldust (Kivistik 2006; Kivistik et al. 2012). Sordi suhkrusisaldused on 

EMÜ katsetes varieerunud perioodil 2004–2017 vahemikus 16–23,5 °Brix ning 
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happetasemed 1,0–1,6 mg/100g (Karp 2008; 2009; Tiisler 2010; Kaarlõpp 2012; Riitsalu 

2013; Kotkas 2014; Eliaser 2016; Vool et al. 2016; Sipelgas 2017; Agu-Aasrand 2018). Kui 

oksad on korralikult korgistunud, on taimel hea külmakindlus (Kivistik 2006). HS on talunud 

Räpinas kuni -35 ºC külma. Sort võiks sobida avamaal kasvatamiseks kõigis Eesti 

piirkondades (Kivistik et al. 2012).  

Puudused: Võrsete korgistumine algab hilja, nende valmimiseks vajab sort pikka sooja 

sügist (Kivistik 2006; 2012). Liiga soojas kasvukohas võivad vilikonnad pikaks venida ja 

hõredaks jääda. Tugeva ennakvõrsumise ja jõulise kasvu tõttu vajab HS hoolikat suvist 

lõikamist ja palju kasvuruumi (Kivistik 2006; Kivistik et al. 2012).  

Hübriidsordi ‘Zilga’ (Z) (Foto 3-B) aretas P. Sukatnieks Lätis, ristates sorti ‘Smugljanka’ 

sortide ‘Dvietes Zila’ ja ‘Jubilei Novgoroda’ õietolmu seguga (Kivistik 1996; Kivistik, 

Niiberg 2002; Kivistik 2014). Marjad on sinised, tugeva halli vahakirmega kaetud, ühtlase 

suurusega ning paljude seemnetega (Kivistik, Niiberg 2002; Kivistik 2006). Marjad 

valmivad hiljem kui HS, kuid on siiski pigem varajased. Z kuulub Eesti puuvilja- ja 

marjakultuuride soovitussortimenti aastast 2004 ning selle järgi sobib sort nii äri- kui ka 

koduaeda (Kivistik et al. 2012). Harri Poom soovitab kasvatada sorti Z kasvuhoones 

lauamarjana (Kivistik 2012; 2017). 

Eelised: Võrsed korgistuvad vara ja hästi, mis tõstab sordi külma- ning talvekindlust. Jaan 

Kivistiku (2006) kogemuste põhjal on Saare-Tõrvaaugu aiandis sordi katmata taim viljunud 

ka pärast -35 °C pakast. Sort ei vaja palju suvesoojust ning on seetõttu populaarne paljude 

põhjamaiste kasvatajate seas (nt Soomes, Lätis) (Dobelis 1995; Kivistik 2006; Karvonen 

2014). Vähese ennakvõrsumise ja aeglase kasvu tõttu vajab sort vähem korrapärast suvist 

hoolt kui HS.  

Puudused: Marjad on varase algarenguga ning kevadised öökülmad võivad kahjustada 

võrseid (Kivistik, Niiberg 2002). Põhja-viinapuu annab sordile omase labrusca-maitse, 

sültja sisu ning madalama suhkrusisalduse – need omadused võivad vähendada sordi väärtust 

veini- ja lauamarjana (Karp et al. 2008). Eesti Maaülikooli katsetes on perioodil 2004–2017 

Z suhkrusisaldus varieerunud 13–19,5 °Brix ning happed 1,0-1,6 mg/100g vahel (Karp 2008; 

2009; Tiisler 2010; Kaarlõpp 2012; Riitsalu 2013; Kotkas 2014; Eliaser 2016; Vool et al. 

2016; Sipelgas 2017; Agu-Aasrand 2018). 
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Foto 3. Katsesordid ‘Hasanski Sladki’ (A) ja ‘Zilga’(B) 19.09.2018 (autor: L-H. Sipelgas). 

 

4.4. Katsevariandid ja -istandiku hooldus 

 

Kasvuaegsed hooldustööd algasid mais võralõikusega. Võra kujundamiseks kasutati lühikest 

lõikust. Eelmisel aastal vilju kandnud oksad lõigati kahele pungale. Eemaldati maapinnalt ja 

tüvelt välja kasvanud oksad.  

Kevadkatted paigaldati viinapuudele 16. mai 2018, kohe peale võralõikust ja enne pungade 

puhkemist ning eemaldati pärast õitsemist 11. juulil. Mõlema sordi puhul katsetati kolme 

kattematerjaliga (foto 4): polüetüleenkile, katteloor ning varjutuskangas. Katses kasutati 3 

m laiust ja 0,1 mm paksust polüetüleenkilet. Õhustatuse tagamiseks tehti kilesse 

pliiatsijämedused augud. Katteloor oli laiusega 1,6 m ja tihedusega 17 g/m2. Tooteinfo 

kohaselt (Baltic Agro 2019) on tegu UV-kiirguse suhtes stabiilse materjaliga, mis on niiskust 

ja valgust läbilaskev (90% valgust taimeni). Kolmanda kattena kasutati varjutus- ja 

tuuletõkkekangast laiusega 1,5 m. Varjutuskangas on UV-kiirgusekindel ning 42% 

varjutusvõimega (Baltic Agro 2019). Sordil HS hinnati katete mõju võrreldes katmata 

taimedega. Sordil Z puudus katteta variant, kuna jahedal kevadel taimed kevadkatteta ei 

viljastu. 

A B 
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Foto 4. Katses kasutatud kattematerjalid: A – katteloor; B – kilekate; C – varjutuskangas; D 

– linnuvõrk (kontroll) (A, B, C autor: L-H. Sipelgas); (D autor: K. Karp). 

 

A B 

D C 
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Pärast õitsemist viidi iga kahe nädala tagant läbi viinapuude kasvuaegne hooldus, mille 

sisuks oli võrsete suunamine spaleeripostide külge kinnitatud traatide vahele ja ennakvõrsete 

pintseerimine asendusvõrsete lehekaenaldest. Augusti alguses toimus lehtede eemaldamine 

vilikondade ümbert, kärbiti asendusvõrsete latvu ja pintseeriti ennakvõrseid. Lehtede 

eemaldamise ajal harvendati ka vilikondi. 

Sügiskatteid kasutati ainult sordi HS kevadel katmata taimedel. Katted paigaldati taimedele 

pärast lehtede eemaldamist (16. august). Katses olnud kattematerjalid olid samad, mis 

kevadel. Lindude ja putukate kahjustuste vältimiseks paigaldati kontrollvariandile linnuvõrk 

(foto 4-D). Sügiskatteid hoiti peal kuni saagikoristuseni. Katted paigaldati küll suvel, kuid 

kuna neid on plaanis hoida saagikoristuseni, nimetatakse neid käesolevas katses 

sügiskateteks.  

Sordil HS koristati 19. septembril 2018 korraga kogu saak, kuid sordil Z vaid esimesed 

vilikonnad. 4. oktoobri korjati Z teised ja kolmandad vilikonnad. Hilisemateks analüüsideks 

kasutati mõlema sordi puhul esimesi vilikondi.  

 

 

4.5. Analüüsid 

 

Laboratoorsete analüüside jaoks külmutati viinamarjad pärast korjamist ja analüüsid viidi 

läbi 6.–7.12.2018 Eesti Maaülikooli aianduse osakonna taimefüsioloogia laboratooriumis. 

Tehnoloogilise küpsuse parameetritest olid katses vaatluse all marjamahla kuivainesisaldus 

(°Brix), orgaaniliste hapete sisaldus ja pH. Marjamahla kuivainesisaldust määrati vilikonna 

erinevatest marjadest kolmes korduses, sealjuures oli ühes korduses vähemalt 10 vilja. 

Orgaaniliste hapete sisaldus määrati 200 g külmutatud marjadest pressitud mahlast. Selleks 

valati keeduklaasi 1 ml viinamarjamahla ja lisati 50 ml destilleeritud vett. Orgaaniliste 

hapete ja marjamahla kuivainesisalduse mõõtmine toimus spetsiaalselt viinamarjade jaoks 

mõeldud digitaalse refraktomeetriga Atago 7102 Pocket Brix-Acidity Meter (Grape & Wine) 

(foto 5). Mõõdeti ka marjamahla pH-d, selleks kasutati automaattitraatorit Mettler Doledo 

Easy Pro, kasutades pH-elektroodi. 

Kevad- ja sügiskatete mõju hindamiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi ja 

variantidevahelise erinevuse hindamiseks arvutati piirdiferents. Andmetöötluses arvutati 
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piirdiferentside väärtused 95% usutavuse juures (PD 95%), mille põhjal hinnati mõju 

olulisust ja variantidevahelist erinevust. Andmeid töödeldi programmiga MS Excel. 

Tulemused on esitatud kolme korduse keskmisena. Oluline erinevus katsevariantide vahel 

on joonisel esitatud tähtedega. Joonistel on toodud kriipsudega soovitatud tehnoloogilise 

küpsuse tase kuiva punase veini valmistamiseks. 

 

Foto 5. Refraktomeeter viinamarjade mahla kuivaine ja hapete mõõtmiseks (Autor: L-H. 

Sipelgas). 
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5. TULEMUSED 

 

5.1. Mahla kuivainesisaldus (°Brix) 

 

Kevadkatete mõju sõltus sordist – oluline mõju ilmnes sordile Z, kuid mõju ei olnud sordile 

HS (joonis 5). Sordi HS marjade mahla kuivainesisaldus oli kevadkatete kasutamisel 21 

°Brix ja variantide vahel erinevust ei ilmnenud.  

Sort Z mahla kuivainesisaldus varieerus vahemikus 14–16 °Brix (joonis 5). Kõigi 

katsevariantide vahel oli statistiliselt oluline erinevus (PD 95% 1). Suurim mahla 

kuivainesisaldus oli katteloori kasutades (16 °Brix). Teiste katsevariantide tulemused jäid 

madalamaks ja ei saavutanud veinivalmistamiseks soovitatud mahla kuivainesisaldust.  

 

Joonis 5. Hübriidsortide Z ja HS mahla kuivainesisaldus (°Brix) sõltuvalt kevadkatetest. 

Punasete katkendjoontega on tähistatud kirjanduses soovitatud marjamahla 

kuivainesisalduse vahemik 17–22 °Brix (Plocher, Parker 2001). Siniste katkendjoontega on 

tähistatud labrusca-tüüpi viinapuu marjade soovitatav mahla kuivainesisalduse vahemik 16–

18 °Brix (Khanizadeh et al. 2008). Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist erinevust 

katsevariantide vahel sordi piires.  
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Sügiskatete kasutamisel varieerus sordi HS mahla kuivainesisaldus vahemikus 20–21 °Brix 

(joonis 6). Katsevariantide vahel esines statistiliselt usutav erinevus (PD 95% 1). 

Varjutuskanga ja kilekatte kasutamisel jäi mahla kuivainesisaldus statistiliselt madalamaks 

(20 °Brix) kui linnuvõrgu ning katteloori kasutamisel (21 °Brix ). Kõik katsevariandid 

saavutasid punase kuiva veini valmistamiseks soovitatud mahla kuivainesisalduse. 

 

Joonis 6. Hübriidsordi HS mahla kuivainesisaldus (°Brix) sõltuvalt sügiskatetest. Punaste 

katkendjoontega on tähistatud kirjanduses soovitatud marjamahla kuivainesisalduse 

vahemik 17–22 °Brix (Plocher, Parker 2001). Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist 

erinevust katsevariantide vahel. 

 

 

5.2. Orgaanilised happed  

 

Kevadkatete kasutamine mõjutas oluliselt katsesortide marjade mahla hapete sisaldust 

(joonis 7). Kevadkatteid kasutades varieerus sordi HS orgaaniliste hapete sisaldus 

vahemikus 0,51–0,63 mg/100g. Kõige madalamaks jäi hapete sisaldus kilekatte kasutamisel 

– 0,51 mg/100g. Kõrgeim oli happesisaldus kontrollvariandis ja katteloori kasutades – nende 

vahel ei esinenud statistiliselt usutavat erinevust (PD 95% 0,07). Veinivalmistamiseks 

soovitatud hapete sisalduse saavutasid kontrollvariant ja katteloor.  

Sordil Z varieerus orgaaniliste hapete sisaldus 0,38–0,54 mg/100g (joonis 7). Kõige suurem 

oli happesisaldus varjutuskanga kasutamisel – 0,54 mg/100g ning madalaimaks jäi tulemus 

kilekatte kasutamisel – 0,38 mg/100g. Kõigi katsevariantide vahel esines statistiliselt usutav 
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erinevus (PD 95% 0,06). Ükski katsevariant ei saavutanud veinivalmistamiseks soovitatavat 

hapete sisaldust. 

 

Joonis 7. Hübriidsortide Z ja HS orgaaniliste hapete sisaldus sõltuvalt kevadkatetest. 

Punased katkendjooned näitavad orgaaniliste hapete soovituslikku vahemikku 0,6–0,8 

mg/100g (Dami et al. 2005). Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist erinevust 

katsevariantide vahel. 

 

Sügiskatete kasutamisel varieerus sordi HS orgaaniliste hapete sisaldus vahemikus 0,62–

0,85 mg/100g (joonis 8). Kõrgeim orgaaniliste hapete sisaldus saadi linnuvõrku kasutades – 

0,85 mg/100g. Madalaim hapete sisaldus saadi katteloori ning varjutuskanga kasutamisel, 

tulemused olid statistiliselt sarnased (PD 95% 0,07). Veini valmistamiseks soovitatud 

orgaaniliste hapete sisalduse aitas ületada linnuvõrgu kasutamine.  
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Joonis 8. Hübriidsordi HS orgaaniliste hapete sisaldus sõltuvalt sügiskatetest. Punased 

katkendjooned näitavad orgaaniliste hapete soovituslikku vahemikku 0,6–0,8 mg/100g 

(Dami et al. 2005). Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist erinevust katsevariantide 

vahel. 

 

5.3. Marjamahla pH 

 

Katsemarjade mahla pH sõltus statistiliselt oluliselt kevadkatete kasutamisest (joonis 9). 

Sordil HS varieerus marjamahla pH vahemikus 3,7–3,9. Kõrgeim tulemus saadi kilekatte 

kasutamisel – pH 3,9. Madalaim oli tulemus kontrollvariandis – pH 3,7. Varjutuskanga ning 

katteloori kasutamisel ei olnud statistiliselt usutavat erinevust (PD 95% 0,1) Kõik 

katsevariandid ületasid veinivalmistamiseks soovitatud pH vahemiku. 

Sordi Z pH varieerus vahemikus 3,1–3,5 (joonis 9). Kõigi katsevariantide vahel esines 

statistiline erinevus (PD 95% 0,1). Kõrgeim oli pH tase oli kilekatte kasutamisel – pH 3,5 ja 

madalaim varjutuskangaga – pH 3,1. Punase veini valmistamiseks soovitatud pH vahemikku 

jäi ainsana variant, kus kattena kasutati katteloori.  
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Joonis 9. Hübriidsortide Z ja HS marjamahla pH sõltuvalt kevadkatetest. Punaste 

katkendjoontega on tähistatud kirjanduses soovitatud marjamahla pH vahemik 3,3–3,5 

(Dami et al. 2005). Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist erinevust katsevariantide 

vahel. 

 

Sügiskatete kasutamisel varieerus sordi HS marjamahla pH vahemikus 3,6–3,8 (joonis 10). 

Katse kõrgeim pH tase oli variandis, kus kattena kasutati kilekatet – pH 3,8. Linnuvõrgu, 

varjutuskanga ja katteloori kasutamisel statistilist erinevust ei leitud ja pH oli 3,6. Kõik 

katsevariandid olid veinivalmistamiseks liiga kõrge pH tasemega. 
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Joonis 10. Hübriidsordi HS marjamahla pH sõltuvalt sügiskatetest. Punaste katkendjoontega 

on tähistatud kirjanduses soovitatud marjamahla pH vahemik 3,3–3,5 (Dami et al. 2005). 

Erinevad tähed tulpadel tähistavad olulist erinevust katsevariantide vahel. 
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6. ARUTELU  

 

6.1. Mahla kuivainesisaldus 

 

Sordi HS kõik katsevariandid saavutasid veinivalmistamiseks soovitatud mahla 

kuivainesisalduse. Mahla kuivainesisaldusest sõltub veini alkoholisisaldus ja seetõttu on 

°Brix näitaja oluline mõõdik korjeaja ja veini tehnoloogia määramisel. Katsetulemuste 

hindamisel on kasutatud punastele lauaveinidele soovitatavat mahla kuivainesisalduse 

vahemikku 17–22 °Brix (Plocher, Parker 2001). 2017. aastal läbi viidud katsetes oli sordi 

HS mahla kuivainesisaldus aga ainult 17 °Brix (Agu-Aasrand 2018). See näitab, et HS saak 

ei saavuta igal aastal punase veini jaoks piisavat küpsust. Kahe katseaasta erinevused mahla 

kuivainesisalduses vahel võisid olla tingitud ilmastikust, sest antud katseaasta oli 

harukordselt soe ja põuane. 2018. aastal oli vegetatsiooniperioodil aktiivsete temperatuuride 

summa 2491 °C, mis on oluliselt rohkem kui 2017. aastal. Keskmised temperatuurid olid 

2018. aastal terve suve vältel kõrgemad kui 2017. aastal (joonis 11).  

 

Joonis 11. Temperatuurid aastatel 2017 ja 2018. Lilla püsijoonega on märgitud taimede 

aktiivseks kasvamiseks vajaminev temperatuur 10 °C. 
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Sordi Z mahla kuivainesisaldus oli madal ja jäi vahemikku 14–16 ºBrix. Sordi Z puhul ei 

saavutanud ükski katsevariant punase lauaveini valmistamiseks soovitatud mahla 

kuivainesisaldust. Aastal 2017 saadi Z mahla kuivainesisalduseks ainult 13 °Brix seega on 

ka selle sordi puhul oluline mõju katseaasta tingimustel (Kivistik, Niiberg 2002). Sordi Z 

marjade mahla kuivainesisaldus on enamikes varasemates katsetes olnud madalam 

soovitatust, varieerudes vahemikus 11–19 ºBrix (Karp 2009; Tiisler 2010; Kaarlõpp 2012; 

Kotkas 2014; Eliaser; 2016). Kirjanduses on märgitud, et labrusca-tüüpi viinapuusortide 

saak ei saavuta optimaalseid soovitatud suhkrusisalduse tasemeid isegi kui saak on jäetud 

võimalikult hiliseks koristuseks (Plocher, Parke 2001). Neil on raske isegi 18-20 ºBrix-ni 

jõuda ning mida kauem neid viinapuul hoida, seda tugevamaks muutub labrusca-maitse. 

Kirjanduse andmetel on veini valmistamiseks labrusca-tüüpi viinapuudel marjade parim 

biokeemiline koostis saavutatud just 16–18 °Brix sisalduse juures (Khanizadeh et al. 2008). 

Arvestades Z madalamat suhkrusisaldust, võiks sellest saada head vahuveini. 16 °Brix juures 

saab valmistada 8,8% vol veini (Brix Conversion Calculator 2019), mis ületab seaduste järgi 

vahuveinile määratud alkoholiprotsendi alampiiri – 8,5% vol. (Avaliku teenuse... 2019). 

 

6.2. Mahla pH ja hapete sisaldus 

 

Sordi HS orgaaniliste hapete sisaldus varieerus katsevariantides 0,5–0,9 mg/100g. Tulemus 

oli ebatavaliselt madal ning paljudes katsevariantides jäi hapete sisaldus allapoole punase 

veini jaoks soovitatud vahemikku (0,6–0,8 mg/100g). Eelnevatel aastatel Eesti Maaülikoolis 

läbiviidud katsetes on hapete sisaldus varieerunud vahemikus 1,1–1,6 mg/100g (Karp 2008; 

Kotkas 2014; Sipelgas 2016; Agu-Aasrand 2018). Madal hapete sisaldus on eeldatavasti 

põhjustatud ilmastikust. Orgaaniliste happed akumuleerivad suve esimesel poolel ja hapete 

sisaldus marjades hakkab langema suve teisel poolel (Kennedy 2002). Riigi Ilmateenistuse 

andmetel on sama sooja augustikuud esinenud ainult kahel aastal – 1997 ja 2002. Võib 

järeldada, et erakordselt soe ja päikseline (päiksepaistet 250 tundi, mis on 107% normist) 

august soodustas happesisalduse langust marjades. Sarnast tendentsi võis täheldada ka sordi 

Z puhul, kus hapete sisaldus katsevariantides oli 2018. aastal 0,5–0,6 mg/100g, varasemalt 

on sordi Z happesisaldus varieerunud vahemikus 1,0–1,6 mg/100g (Tiisler 2010, Agu-

Aasrand 2018, Kotkas 2014). 
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Sordi HS kõigi katsevariantide puhul oli pH soovitatust kõrgem, jäädes vahemikku 3,7–3,9. 

See võib tekitada häireid valmiva veini stabiilsuses ja värvis, kuid tõenäoliselt ei mõjuta 

veinipärmi elutegevust. pH tase võib olla mõjutatud sordiomadustest, sest sordil Z saavutasid 

mitu katsevarianti soovitud vahemiku. Ka varasemates Eesti Maaülikoolis läbi viidud 

katsetes on täheldatud soovitust kõrgemat pH taset sordil HS (3,7–3,9) ning sordil Z on see 

jäänud soovitatud vahemikku (Kotkas 2014).  

 

 

6.3. Kattematerjalide mõju 

 
 
6.3.1. Kevadkatted 

 

Kevadkatete kasutamine mõjutas mõlema katsesordi tehnoloogilise küpsuse parameetreid, 

kuid mõju suund ja ulatus sõltus kattematerjalidest. Kevadise katmise peamiseks eesmärgiks 

mõlema katsesordi puhul oli marja algarengu toetamine kevadise öökülmaohu 

minimeerimise ja viljastumisaegsete temperatuuride tõstmise kaudu. Kvaliteetse veini 

valmistamise seisukohast on oluline vilikonna ühtlane viljastumine ja küpsemine, see loob 

eelduse sarnase biokeemilise sisaldusega saagi saamiseks. Z-l puudus kontrollvariant, kuna 

sort on varajase algarengu ja õitsemisega ning on seetõttu oluliselt tundlikum kevadistele 

öökülmadele kui HS. 

Erinevused kevadiste kattematerjalide vahel mõjutasid sort Z suhkrusisaldust, mahla 

soovitud kuivainesisaldus saadi varjutuskanga kasutamisel. Sordil HS erinevad 

kattematerjalid suhkrusisaldust ei mõjutanud. 

Erinevate kattematerjalide kasutamine mõjutas oluliselt mõlema sordi happesisaldust. 

Hapete sisaldust vähendas oluliselt kile. Polüetüleenkile toimib taimede ümber sarnaselt 

kasvuhoonele, talletades taimede ümber pikalainelist soojuskiirgust ja tagades suurema 

temperatuuritõusu, mis marjade valmimise alguses pärsib hapete sünteesiprotsesse. 

Katseaasta kuumad temperatuurid tingisid erandlikult olukorra, kus kevadkatete kasutamisel 

jäid happesisaldused allapoole soovitatud vahemikku. Kilekatte mõju happesisaldusele 

langusele täheldati ka 2017. aastal maaülikoolis läbiviidud katses (Agu-Aasrand 2018). 

Kevadkatete kasutamisel pH sisaldused HS marjamahlas tõusid. Kõige kõrgem oli pH 

sisaldus kilekatte kasutamisel. Kirjandusest on teada, et temperatuuritõus ning vähenenud 
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valgus põhjustavad pH sisalduse suurenemist (Falcao 2008). Võrreldes kontrollvariandiga 

põhjustasid katteloor ning varjutuskangas samuti pH sisalduse suurenemist. Võib arvata, et 

kattematerjalide tiheduse erinevused mõjutasid kobarate temperatuuri vilikondade 

piirkonnas erinevalt ning kilekatte kasutamine põhjustas kõige suuremat temperatuuritõusu.  

 

 

6.3.2. Sügiskatted 

 

Sügiskatete kasutamine mõjutas sordi ‘Hasanski Sladki’ tehnoloogilise küpsuse 

parameetreid, kuid mõju suund ja ulatus sõltus kattematerjalidest. Sügiskatete kasutamise 

eesmärgiks oli temperatuuritingimuste tõstmise kaudu suurendada marjamahla 

kuivainesisaldust, vähendada happelisust ning pikendada küpsemisperioodi. 

Sordiomadustest lähtuvalt Z-l sügiskatteid ei kasutatud. Võrreldes sordiga HS on Z 

vilikonnad kompaktsemad ning marjad suuremad. Kattematerjalide all võivad 

temperatuurivarieerumised tekitada veeauru kondenseerumist, mis koos valgustingimuste 

ning õhustatuse vähenemisega loob soodsa pinnase seenhaiguste, näiteks hahkhallituse 

levikuks. Sama efekti võivad põhjustada vihmasajud – tihedalt asetsevad marjad ei pruugi 

suve lõpu jahenevate temperatuuride ja väheneva valguse tõttu piisavalt kiiresti kuivada. 

Seetõttu on selliste sordiomadustega viinapuude puhul soovitatav sügisel kasutada 

võrkkatteid. Selleks et hinnata kevad- ja sügiskatete mõju erinevust, paigutati sügisel katted 

katsevariantidele, millel kevadkatteid ei olnud. 

Sügiskatted ei avaldanud mõju HS suhkrusisaldusele, see ei olnud mõjutatud ka katete 

kasutamise ajast, saavutades kõigis katsevariantides soovitatud mahla kuivainesisalduse. 

Marjamahla pH oli oluliselt kõrgem kilekatte kasutamisel. Kõik katsevariandid ületasid 

soovitatud sisalduse, kuid katses keskmisena oli sügiskatete kasutamisel pH sisaldus natuke 

madalam (keskmine pH 3,65) kui kevadkatete puhul (kesmine pH 3,8). Kattematerjalide 

kasutamise aja mõju pH sisaldusele vajaks edasist uurimist.  

Oluliselt mõjutas katete kasutamine hapete sisaldust. Kõige kõrgemaks jäi hapete sisaldus 

kontrollvariandis, kus taimi ümbritses loomade ja putukate kaitseks paigaldatud linnuvõrk. 

Kõik kattevariandid langetasid happesisaldust marjades. Jahedal 2017. aastal katsetati sordil 

HS samu sügisesi kattematerjale ning ainsana saadi positiivne tulemus hapete vähendamisel 

kilekatte kasutamisel (Agu-Aasrand 2018). Paradoksaalsel kombel jäi katseaastal 
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happesisaldus soovitatud tasemest kõrgemaks vaid kilekatte kasutamisel. Katseaasta 

tulemusi mõjutas oluliselt jahedam ilm õitsemise ajal, mille tulemusel oli viljastumine 

ebaühtlane ja seega ka hilisem marjade küpsemine. Seetõttu oli tõenäoliselt kõrgem 

happesisaldus tingitud pigem ebaühtlasest viljastumisest kevadel kui kasutatud 

kattematerjalist. Fotolt 6-A on näha sügisel kilekatte all olevad vilikonnad, mis olid kevadel 

katmata; võrdluseks on fotol 6-B HS marjad, mille puhul kasutati kevadkatteid. See fenomen 

võis mõjutada ka teisi sügiskatetega katsevariante. Kui võrrelda katsevariantide keskmisi 

(kevadkatted – 0,57 mg/100g; sügiskatted – 0,73 mg/100g), nähtub, et sügiskatete 

kasutamisel jäi keskmine happesisaldus kõrgemaks. Hapete vähenemine sügisel sõltub ka 

ajast, kui kaua marjadel lastakse puu küljes valmida. Seoses katseaasta augustikuiste kõrgete 

temperatuuridega toimus marjade küpsemine kiiresti ning ilmnesid esimesed marjade 

kuivamise tunnused. Seetõttu toimus saagikoristus varakult – 19. septembril. Varasemates 

uuringutes on saagikoristus jäänud septembri lõppu või oktoobri algusesse (Karp 2009; Agu-

Aasrand 2018). Kõrgetest temperatuuridest tulenenud saagi kiire küpsemine võis oluliselt 

mõjutada ka katete mõju. Varane saagikoristus võis happesisalduse langemist sügisel 

negatiivselt mõjutada.  

  

Foto 6. ‘Hasanski sladki’ marjad sügisel: A – kevadkatteta ebaühtlaselt viljastunud marjad 

küpsemise faasis (K. Karp 2018); B – kevadkattega kaetud ühtlaselt viljastunud marjad 

küpsemise faasis 19.06.2018. 

A B 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö hüpotees oli, et kevad- ja sügiskatetega saab mõjutada viinamarjade küpsemist 

ja tehnoloogilise küpsuse parameetreid. 

Töö eesmärgiks oli hinnata katete mõju hübriidsortide ‘Zilga’ ja ‘Hasanski Sladki’ marjade 

tehnoloogilise küpsuse parameetritele: mahla kuivaine, orgaaniliste hapete ja pH sisaldusele. 

Katse viidi läbi 2018 aastal avamaa tingimustes Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas Tartu 

maakonnas. Tegemist oli pikaajalise põldkatsega, uuritavateks katsesortideks olid Eesti 

Aiandusliidu soovitussortimenti kuuluvad hübriidsordid ‘Hasanski Sladki’ ja ‘Zilga’. 

Kevadkatted paigaldati mõlemale sordile perioodiks 16.05 –11.06. Pärast nimetatud perioodi 

katted eemaldati ning taimed olid ülejäänud kasvuperioodi avatud keskkonnas. Sügiskatted 

paigaldati ainult neile sordi ‘Hasasnski Sladki’ taimedele, mida eelnevalt kevadkatetega ei 

kaetud. Sügiskatteid kasutati perioodil 16.08–19.09. Kattematerjalidena kasutati 

polüetüleenkilet, varjutuskangast ja katteloori. Sordil ‘Hasanski Sladki’ olid kevadel 

kontrollvariandiks katmata viinapuud, sordil ‘Zilga’ kontrollvariant puudus. Sügisel 

paigaldati mõlema sordi katmata marjadele lindude ja putukate kahju vältimiseks linnuvõrk. 

Saak koristati 19. septembril 2018 ja edasisteks analüüsideks proovid külmutati. 

Laboratoorsed analüüsid viidi läbi 6.–7.12.2018 Eesti Maaülikooli aianduse osakonna 

taimefüsioloogia laboratooriumis. Marjamahla kuivainesisaldus määrati vilikonna 

erinevatest marjadest kolmes korduses, ühes korduses oli 10 vilja. pH ja orgaaniliste hapete 

sisaldus määrati 200g külmutatud marjadest pressitud mahlast. Orgaaniliste hapete ja mahla 

kuivainesisalduse mõõtmine toimus digitaalse refraktomeetriga, pH mõõtmiseks kasutati 

automaattitraatorit pH-elektroodiga. 

Katsete tulemused:  

• Hübriidsordi ‘Hasanski Sladki’ mahla kuivainesisaldus varieerus 20–21 °Brix. 

Varjutuskanga ja kilekatte kasutamisel sügisel oli mahla kuivainesisaldus madalam. 

• Hübriidsordi ‘Zilga’ mahla kuivainesisaldus varieerus vahemikus 14–16 °Brix. 

Kõige kõrgem tulemus saadi katteloori kasutades, madalaim kilekattega. 
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• Orgaaniliste hapete sisaldus varieerus sordil ‘Hasanski Sladki’ kevadkatteid 

kasutades vahemikus 0,51–0,63 mg/100g. Madalaim oli happesisaldus kilekatte 

kasutamisel; kõrgeim tulemus saadi katteloori kasutades.  

• Sügiskatteid kasutades varieerus ‘Hasanski Sladki’ orgaaniliste hapete sisaldus 

vahemikus 0,62–0,85 mg/100g, olles kõrgeim linnuvõrguga variandis ning madalaim 

varjutuskangaga. 

• ‘Zilga’ orgaaniliste hapete sisaldus varieerus kevadkatteid kasutades vahemikus 

0,38–0,54 mg/100g. Kõige kõrgem tulemus saadi varjutuskanga kasutamisel ning 

madalaim kilekattega.  

• pH varieerus kevadkatteid kasutades sordil ‘Hasanski Sladki’ vahemikus 3,7–3,9. 

Kõrgeim oli tulemus kilekatte kasutamisel ning madalaim kontrollvariandis. 

• Sügiskatteid kasutades jäi ‘Hasanski Sladki’ pH vahemikku 3,6–3,8. Kõige kõrgem 

oli pH kilekatte kasutamisel.  

• Sort ‘Zilga’ mahla pH varieerus vahemikus 3,1–3,5, olles kõrgeim kilekatet 

kasutades ning madalaim varjutuskangaga. 

Katsetulemused kinnitasid osaliselt hüpoteesi: kevad- ja sügiskatete kasutamine mõjutas 

mõlema hübriidsordi tehnoloogilise küpsuse parameetreid, kuid mõju suund sõltus katete 

kasutamise ajast ning materjalidest. Kuigi ‘Zilgal’ puudus kontrollvariant, oli võimalik 

hinnata erinevate katete mõju marja tehnoloogilise küpsuse parameetritele omavahel. 

Võrreldes kontrollvariandiga langetas kevadine kilekatte ja varjutuskanga kasutamine 

‘Hasanski Sladki’ happesisaldust. Kõige suuremat mõju avaldas kilekate. pH taset mõjutasid 

kõik kattevariandid negatiivselt, mahla kuivainesisaldusele katted mõju ei avaldanud.  

Sarnaselt ‘Hasanski Sladkile’ võis ka sort ‘Zilga’ puhul täheldada madalaimat orgaaniliste 

hapete sisaldust kilekatte kasutamisel. pH-le ja suhkrusisaldusele avaldas kilekatte 

kasutamine negatiivset mõju. Kattematerjalid mõjutasid mahla kuivainesisaldust, katses 

olnud variantidest võiks eeldada, et ‘Zilga’ mahla kuivainesisaldust mõjutab kõige 

positiivsemalt katteloori kasutamine.  

Mahla kuivainesisaldusele avaldas negatiivset mõju kilekatte ja varjutuskanga kasutamine. 

Erinevad kattematerjalid avaldasid olulist mõju orgaaniliste hapete sisaldusele. Happed olid 

madalamad katteloori ja varjutuskanga kasutamisel. pH sisaldust mõjutas negatiivselt 

kilekatte kasutamine.  
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Järeldused 

Kõige enam mõjutas sordi ‘Hasanski Sladki’ happesisalduse vähenemist kevadine kilekatte 

kasutamine, samas ilmnes negatiivne mõju pH sisaldusele. Marjade happesisalduse 

vähenemisele mõjus positiivselt ka varjutuskanga kasutamine, mis sealjuures ei mõjutanud 

negatiivselt pH-d. Sort ‘Zilga’ puhul oli kilekatte mõju analoogne. Alternatiivina sobiks 

kasutamiseks katteloor, mis vähendas happesisaldust ja ei avaldanud negatiivset mõju 

teistele parameetritele. Katsest kevadkatetega võib järeldada, et kilekatte kasutamine on 

mõlema sordi puhul kõige efektiivsem kattematerjal happesisalduse vähendamiseks, kuid 

kilekatte kasutamine mõjutab negatiivselt teisi küpsuse parameetreid.  

Kevad- ja sügiskatete kasutamise aja mõju marja biokeemilisele sisaldusele näitab, et 

keskmiselt on kevadkatete kasutamisel happesisaldus madalam ning pH sisaldus ja 

suhkrusisaldus kõrgem kui sügiskatteid kasutades.  

Kui hinnata katseaasta ja tulemuste sobivust veinivalmistaja seisukohast, siis peab tõdema, 

et kuuma suve tingimustes oleksid marjad saavutanud tõenäoliselt vajaliku küpsuse ka ilma 

kateteta. Kevadkatete kasutamisel vastasid sordi ‘Hasanski Sladki’ kontrollvariandi 

tulemused tehnoloogilise küpsuse soovitatud parameetritele või olid ligilähedased (pH 3,7). 

Mõlema sordi puhul vajaks katete kasutamine edasist uurimist. ‘Zilgal’ puudus katseaastal 

kevadine kontrollvariant, sest ‘Zilga’ on tundlik kevadistele öökülmadele. Ka ei paigaldatud 

tiheda kobara tõttu sordile sügiskatteid. Katsete põhjal selgus, et kevadine katete kasutamine 

mõjutab ‘Zilga’ tehnoloogilise küpsuse parameetreid, kuid mõju suuruse hindamiseks oleks 

tarvis kontrollvariandi olemasolu. Katete mõju hindamiseks sordi tehnoloogilise küpsuse 

parameetritele oleks tarvis edaspidi katsetada katete kasutamist ühe hooaja jooksul nii 

kevad- kui sügisperioodil. Katseaastal võis visuaalselt täheldada sordi HS puudulikku 

viljastumist kevadkatteta marjadel, mis muutis marjade küpsemise ebaühtlaseks ning 

mõjutas tõenäoliselt tulemusi sügiskatete kasutamisel. Seega vajaks uurimist ka kevadkatete 

mõju marjade viljastumisele ning saagi biokeemilisele ühetaolisusele.  

Soovituste jagamiseks vajaks katete kasutamine põhjalikumaid uuringuid, mis mõõdaksid 

katete kasutamise mõju ka marja morfoloogilistele tunnustele ning nende muutusele. 

Edasises uurimistöös tuleks arvesse võtta ka käesolevas katses välja tulnud kitsaskohti, et 

teadmisteväli viinamarjakasvatuse potentsiaalist Eestist aina kasvaks. 
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