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Eesti viinamarjakasvatajatel on vähe kogemusi ja probleeme on olnud viinamarjade 

fenoolse küpsuse saavutamisel, lisaks ei ole olnud veel piisavalt palju katseandmeid 

veiniviinamarjade fenoolsete ühendite sisalduse ja stabiilsuse kohta.  

Lähtudes varasematest katsetöödest ja andmetest, püstitati uurimistöös hüpotees, et 

veiniviinamarjade fenoolne küpsus sõltub oluliselt aastast, ning sordivalikuga on võimalik 

toota stabiilsema kvaliteediga saaki. Bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada välja 

aastate mõju Eestis levinumate viinapuu hübriidsortide (’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja 

’Rondo’) fenoolsele küpsusele. Uurimistöö viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu Katsejaamas 

avamaa viinapuuistanduses aastatel 2010 – 2018.  

Uurimistöö tulemused olid järgmised: 

Katsesortide fenoolide kogusisaldus marjades varieerus aastati järgmiselt: 

 

• ’Hasanski Sladki’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 192…394 

mg/100g.  

• ’Zilga’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 214…372 mg/100g 

• ’Rondo’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 374…671 mg/100g 

 

Analüüsi käigus tuli välja aastate oluline mõju katsesortide fenoolide sisaldusele. 

Madalaimad fenoolide sisaldused kõikidel katsesortidel olid 2012. aastal. 2011. aastal 

saavutasid kõik sordid fenoolide sisalduse keskmisel või üle keskmise tasemel. ’Zilga’ 

fenoolide sisaldus marjades oli kõige stabiilsem, olles üheksast katseaastast kuuel üle 

keskmise või keskmisel tasemel.  

Katsesortide antotsüaanide sisaldus marjades varieerus aastati järgmiselt: 

• ’Hasanski Sladki’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 30…138 mg/100g 

• ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 32…150 mg/100g 

• ’Rondo’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 75…405 mg/100g 



 

Antotsüaanide sisaldus oli kõikide sortide puhul aastati varieeruv. ’Zilga’ ja ’Rondo’ 

saavutasid neljal aastal üle keskmise või keskmisel tasemel antotsüaanide sisalduse, 

’Hasanski Sladki’ seevastu viiel aastal. 2011. aasta antotsüaanide sisaldus oli igal sordil 

alla keskmise. Kõige madalam katsesortide antotsüaanide sisalduse tase oli 2014. aastal. 

Üle keskmise kõrged antotsüaanide sisaldused ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ 

viljades olid 2018. aastal.  

Lähtudes eelnevast, võib öelda, et uurimistöös püstitatud hüpotees leidis  kinnitust –  

aastad mõjutasid oluliselt sortide ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ fenoolide sisaldust 

marjades.  Katsetest selgus ka, et fenoolsete ühendite varieeruvus oli sorditi erinev. See 

näitab, et sordid on erinevate omadustega ja reageerivad aastate ilmastiku mõjule 

erinevalt. Punase viinamarjaveini valmistamisel on oluline toormaterjali kvaliteet. 

Katsetulemuste põhjal selgus et igal aastal ei saa valmistada kvaliteetset punast 

viinamarjaveini. Probleemsetel aastatel võib valmistada roosat või valget veini. 

Märksõnad: Viinapuu, fenoolid, antotsüaanid, viinamari, küpsus 
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Grapevine growers in Estonia do not have enough experience and there have been problems 

producing grapes with high phenolic compound content. Additionally there have not been 

enough research data about phenolic compound content and it’s stability in grapes. 

 

On the basis of recent research and gained knowledge, a hypothesis was raised, that wine grape 

phenolic maturity is significantly depending on year and with good selection of cultivars it is 

possible to produce yield with more stable quality. The aim of current Bachelor’s thesis was to 

determine the impact of the year conditions on phenolic compounds on common hybrid grape 

cultivars (‘Hasanski Sladki’, ‘Zilga’ and ‘Rondo’) In Estonia. The research was carried out at 

the Estonian University of Life Sciences at the Rõhu experimental station in 2010 to 2018. 

  

Results of the research were following:  

 

Phenolic compound content in researched cultivars varied as follows: 

• ’Hasanski Sladki’ phenolic compounds content varied in the range  192…394 mg/100g 

• ’Zilga’ phenolic compounds content varied in the range 214…372 mg/100g 

• ’Rondo’ phenolic compounds content varied in the range  374…671 mg/100g 

 

Research shows significant impact of years conditions on phenolic compounds content in 

‘Hasanski Sladki’, ‘Zilga’ and ‘Rondo’. Lowest values were in 2012. In 2011 phenolic 

compound content reached average or above average levels with every cultivar. ‘Zilga’ had 

most stable phenolic compounds content, as in 6 out of 9 experimental years, the results were 

above average.  

Anthocyanins content in researched cultivars varied as follows: 

 

• ’Hasanski Sladki’ anthocyanins content varied in the range 30…138 mg/100g 

• ’Zilga’ anthocyanins content varied in the range 32…150 mg/100g 

• ’Rondo’ anthocyanins content varied in the range 75…405 mg/100g 

 



 

 

Year conditions have significant impact on anthocyanins content in ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ 

and ’Rondo’ grapes. Out of 9 researched years, in 4 of them the antocyanins content in ’Zilga’ 

and ’Rondo’ were above average, with ’Hasanski Sladki’ it was 5 years out of 9. Lowest 

anthocyanins content in all cultivars were at 2014. Year 2018 stands out, as every cultivar had 

above average anthocyanins content. 

Taking research results into account, it can be concluded that the hypothesis of the research 

was confirmed.   Year conditions have significant impact on phenolic compounds content in 

in ‘Hasanski Sladki’, ‘Zilga’ and ‘Rondo’ cultivars. Research showed also that phenolic 

compound content was varying between cultivars. It means that cultivars have different 

characteristics and they react differently to weather conditions. For red wine production it’s 

important to use high quality grapes with high levels of phenolic compounds. Therefore it is 

not possible every year to produce good quality red wine. On years with problematic yield, 

there is possibility to produce rose or white wines. 

Keywords: Grapevine, grape, phenols, anthocyanins, maturity 
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SISSEJUHATUS 

Harilik viinapuu (Vitis vinifera) on üks vanemaid kultuurtaimi, mida on kultiveeritud juba 

6000…7000 aastat tagasi Taga-Kaukaasias, Kesk-Aasias, Süürias, Mesopotaamias ja 

Egiptuses (Miidla, 1964). Euroopasse jõudis viinamarjakasvatus 3000 aastat tagasi (Kivistik 

& Kivistik, 1996). Eestis esimene ametlik teave valmivatest viinamarjadest avamaal pärineb 

aastast 1887 (Kivistik, 2015). 

Tootmisistandike rajamine ja lauamarjade ning veinimarjade kasvatamine ärilisel eesmärgil 

algas 2000 aastate teisel poolel.  2016. aastal 26. veebruaril asutati Eesti 

Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liit, mille eesmärk on ühistegevuse kaudu liita 

selle alaga tegelevad Eesti tootjad, eraisikud ja mittetulundusühingud (EVVL kodulehekülg, 

2019) Liidu liikmetest pikemaaegsemalt tegelenud viinamarjakasvatajad on Haava 

veinikojast Raimu Aas, Pruuli-Kaska Viinamarjatalust Liia Kaska, Saare-Tõrvaaugu 

Aiandist Harri Poom ja perekond Kivistik Roogoja talust. Eesti esimeseks viinamarjaveini 

tootjaks peetakse Jaak Eensalu Annemäe talust. Viinamarjakasvatajatest üks olulisi 

lauamarja tootjaid on Meelis Värnik Võrumaalt, kellel on viinamarjade kasvatamiseks üle 

1500m2 katmikala (Leht, 2018). Uuemad tootjad on Karmo Haas Tori Siidritalust (Tori 

siidritalu kodulehekülg, 2019) ja terrass viinamäe rajanud Janika Ilves Murimäe 

Veinikeldrist (Murimäe Veinikeldri kodulehekülg, 2019). 

Eesti Maaülikoolis on viinamarjasorte uuritud alates 2003. aastast. Sellest ajast alates on 

katseistandikus uuritud lõikeaja ning lõikeviisi mõju viinapuu sordi ’Hasanski Sladki’ 

küpsusele (Rätsep et al., 2014), hübriidviinapuu ’Zilga’ tootlikkust (Rätsep et al., 2014), 

punaste veinide keemilist sisaldust (Pedastsaar et al., 2014), väetamise mõju sortidele 

’Hasanski Sladki’ ja ’Rondo’ (Vool et al., 2014) ja lehtede eemaldamise mõju viinapuu 

sortide ’Hasanski Sladki’ ning ’Zilga’ valmimisele (Maante et al., 2016) Varasemate 

katsetulemused on näidanud, et ka Eestis on võimalik toota hübriidviinamarjadest 

organismile kasulike ainete sisalduse poolest muu maailma veinidega võrreldava 

kvaliteediga punast veini (Karp & Lajal, 2015). Seega on võimalik ka Eesti kliimas kasvanud 
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viinapuude saagist toota tervislike omadustega punast veini, mis on üheks bioaktiivsete 

ühendite allikaks. 

Antud uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja Eestis levinumate viinapuu sortide fenoolse 

küpsuse varieeruvus sõltuvalt aastast. Uurimistöös püstitatud hüpotees: veiniviinamarjade 

fenoolne küpsus sõltub oluliselt aastast. Sordivalikuga on võimalik toota stabiilsema 

kvaliteediga saaki. Töös läbiviidav analüüs põhineb aastatel 2010 - 2018 Eesti Maaülikoolis 

aianduse õppetoolis kogutud andmetel. Katses osalenud sortideks on ’Hasanski Sladki’, 

’Zilga’ ja ’Rondo’.  

TÄNUAVALDUSED 

 

Tänan kõiki, kes olid antud uurimistöö koostamisel abiks. Eelkõige tänan oma juhendajat 

prof D. Sc Kadri Karp’i, katsetöödel abistanud M. Sc Mariana Maante-Kuljus’t, ning EMÜ 

Rõhu katsejaama kollektiivi. Lisaks soovin tänada oma lähedasi inimesi kõikvõimaliku 

toetuse eest. 
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1. VIINAMARJAKASVATUS JAHEDA KLIIMAGA 

MAADES 

Jaheda kliimaga maades nagu Ameerika põhjapiirkondades (Minnesota, Wisconsin, 

Kanada) ja Euroopa põhjapiirkonnad, kaasa arvatud Läänemere ümbruse riigid 

(Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Saksamaa), on 

viinamarjakasvatus laiemalt levimas, mida soodustab eelkõige uute liikidevahelise 

külmakindlamate hübriidsortide levik ja kliimasoojenemine (Kivistik & Niiberg 2002; 

Wimmer et al., 2018). Taanis, Rootsis, ja Soomes on juba üle 20 aasta viinamarjakasvatuse 

kogemust (Karvonen, 2014). Lisaks aretatakse hübriidsorte, mis oleksid edukamad lühema 

vegetatsiooni perioodiga piirkondades ja oleksid külmale vastupidavamad (Wimmer et al., 

2018). Hübriidsordid, mis on põhjamaades kasutusele võetud, on saadud hariliku viinapuu, 

amuuri viinapuu (Vitis amurensis), põhja-viinapuu (Vitis labrusca) või Põhja-Ameerika 

kallas-viinapuu (Vitis riparia) liikidevahelise ristamise teel (Gustafsson, Mårtensson 2005; 

Karp, Lajal 2016). On täheldatud, et antud liikide ristandid on edukad põhjamaades ja 

tulevad toime vegetatsiooniperioodiga, milleks on 180-220 päeva (Rötzer & Chmielewski 

2001; Karvonen 2014). Aastate 1961 – 2005 keskmine vegetatsiooniperioodi pikkus Eestis 

on 175 – 195 päeva (Keppart et al., 2006). Hübriidsortide suurimaks väärtuseks on väiksem 

soojusnõudlus suvel ning suurem talvekindlus ja haiguskindlus võrreldes euroopa viinapuu 

sortidega ja tänu nendele omadustele on võimalik ka Eestis ning teistes jaheda kliimaga 

maades kasvatada viinapuid lisaks katmikalale ka avamaal (Kivistik & Niiberg, 2002). 

Lisaks saab viinapuudele rakendada agrotehnilisi võtteid, et nad tuleksid paremini toime 

jahedamas kliimas  (Gustafsson & Mårtensson, 2005). Mõningad võtted selleks on: talviseks 

ajaks taimede katmine; pookimine külmadele vastupidavale alusele; umbrohtude eemal 

hoidmine erinevate multšidega; drenaažisüsteemide lisamine; sügav mullaharimine 

sügavama juurestiku toetamiseks ja vajadusel haiguste tõrje. Viinapuude lõikamisvõtetega 

on võimalik saavutada sobivad viinamarjade küpsusparameetrid, samuti soodustab see 

viinamarjade aklimatiseerumist külmade ilmade saabudes. 

Jaheda kliimaga maades nagu Eesti on viinamarjakasvatuse eripära viinapuude maha 

painutamine ja katmine talvekülmade eest, külmakindlamaid sorte õnnestub kasvatada 

https://et.wikipedia.org/wiki/Taani
https://et.wikipedia.org/wiki/Rootsi
https://et.wikipedia.org/wiki/Soome
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ti
https://et.wikipedia.org/wiki/Leedu
https://et.wikipedia.org/wiki/Poola
https://et.wikipedia.org/wiki/Venemaa
https://et.wikipedia.org/wiki/Saksamaa
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talvekatteta (Gustafsson & Mårtensson, 2005). Jaheda kliimaga aladel esineb mitmeid 

probleeme: taimede kahjustumine kevadiste ja sügiseste öökülmade poolt, jahedad suved 

mistõttu taimede viljad ei saavuta sobivaid küpsusparameetreid. Kevadised ja sügisesed 

öökülmad kahjustavad viinapuude võrseid kõige rohkem (Kivistik, 2015). J. Kivistik (2015) 

on aastate 1961 – 2005. keskmiste andmete põhjal, vastavalt suvepikkusele, jaganud Eesti 3 

tsooniks (joonis 1), mis näitab keskmist öökülmadeta perioodi pikkust, milleks võib olla 120 

– 180 päeva (Keppart et al., 2006). Kasvatajad saavad oma taimi kevadiste öökülmade eest 

kaitsta juba ennetavalt, istutades nad kallakule, kus külmad õhuvoolud ei jää pidama, sest 

külm õhk on sooja õhuga võrreldes raskem (Keller, 2015). Vaikse ja selge ilma puhul on 

võimalik kaitsta taimi öökülmade eest tuulemasinaga, mis toob 20 m kõrgusel asuvaid 

soojemaid õhukihte maapinnale ligemale. Üheks võimalusteks on kasutada aktiivseid 

sprinkler-tüüpi veepihusteid (Evans, 2000). Pihustades pidevalt taimedele vett, hoidavad 

need taime üleni veega kaetud, mis omakorda madalate õhutemperatuuride tõttu jäätub, selle 

käigus eraldub soojus ning see hoiab taimed kahjustuseta. 

 

Tsoon Keskmine öökülmavaba periood päevades 

A-tsoon – lühikese suvega <130  

B-tsoon – keskmise pikkuse suvega 130 - 160 

C-tsoon – pika suvega >160 

Joonis 1. Keskmine öökülmadeta perioodi kestus õhus (päevades) aastate 1961 – 2005 

andmetel ning selle põhjal tehtud tsoneering (Keppart et al., 2006; Kivistik, 2015). 
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Talvel kahjustab viinapuid suuresti varieeruvad temperatuurid (Gustafsson & Mårtensson, 

2005; Poom, Libek, & Arus, 2017). Päeva pikkuse lühenemine on taimedele esimene signaal 

puhkeperioodiks ning talveks valmistumisel ning aklimatiseerumise tulemusel on viinapuud 

võimelised kohanema liigi optimaalsetest temperatuurivahemikest ka madalamaga, aga kui 

toimuvad järsud temperatuurimuutused (nagu öökülmad sügisel) ajal mil taim ei ole jõudnud 

veel kohaneda võivad  ka puhkeolekus pungad ning ka puit kahjustada saada (Gustafsson & 

Mårtensson, 2005). Ootamatud külmad ilmad talve alguses võivad kahjustada viinapuid, mis 

ei ole veel täielikult aklimatiseerunud. Ootamatud soojad ilmad üle 0°C kesktalvisel 

perioodil võivad põhjustada viinapuul deaklimatiseerumise ja ka vastupidiseid edusamme 

sügava aklimatiseerumise suunas. Viinapuude deaklimatiseerumise aste ja määr soojade 

ilmade korral sõltub viinapuude puhkeolekust. Kõik viinapuud on sügisel sügavpuhkefaasis, 

kui nad ei reageeri soojusele. Viinapuude füsioloogilist puhkeolekut võib vaadelda kui 

kaitsemehhanismi, mis aitab vältida täielikku deaklimatiseerumist ja pungadesse puhkemist 

hilistalviste soojade ilmade korral, viinapuu puhkeperioodi ajal. Füsioloogiline puhkus 

jaotub eelpuhkuseks, sügavpuhkuseks ja järelpuhkuseks. Eelpuhkefaasis, kui päeva pikkus 

on lühenenud (juuli, august), algab taimede kasvu aeglustumine, varuainete talletumine ning 

faasi lõpupool puittaimede puitumine. Eelpuhkuse ajal on noored arenevad pungad 

võimelised puhkema, kuid sügavpuhkuse ajal seda võimet ei ole. Sügavpuhkefaasis 

(septembri lõpp kuni november), mis esineb viinapuudel peamiselt lehtede langemise ajal 

või varemgi (temperatuuril 0…10º C), toimub taimede kasvu ja arengu lõppemine ning 

jätkub varuainete talletumine (Lavee & May, 1997; Anderson et al., 2010). Puitumine ja 

korgistumine lõppeb ning pungad muutuvad veele ja gaasidele läbipääsmatuks ning sel ajal 

on nende pungades kasvuained, mis puhkemist takistavad (Kivistik & Niiberg, 2002). 

Juurestik viinapuudel sügavpuhkeperioodi ei lähe ning seega võib leida heledaid ehk 

kasvavaid juuri igal ajal (Kivistik & Kivistik, 1996). Järelpuhkefaasis (novembris, 

detsembris) muudetakse varuainetena kogutud tärklis taimerakkudes suhkruteks, mis on 

osmootselt aktiivsed kaitseained külma vastu, pungadel on võimalik selle faasi ajal puhkeda, 

kuid madalate temperatuuride tõttu ei ole see võimalik ning viinapuud on sundpuhkuses 

(Kivistik & Niiberg, 2002). 

Viinamarjakasvataja H. Poom (2017) on rõhutanud, et probleemseim faktor Eesti 

viinamarjakasvatuses on jahe ja lühike suvi, mistõttu tuleb meie kliimas kasvatada 

hübriidsorte. Teine probleem on meie ebaühtlaste ilmastikuoludega talved, ehk siis sula- ja 
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külmaperioodide vaheldumine, mis võivad kahjustada ka kõige külmakindlamate sortide 

oksi. J. Kivistik (1996) on oma kogemuste põhjal välja toonud, et soojus on põhjamaades 

viinapuude kasvatamist kõige enam piirav välistingimus, oluline näitaja on kasvuperioodi 

aktiivsete temperatuuride summa. Aktiivse soojuse summa saamiseks tuleb liita 

kasvuperioodi ööpäevased keskmised temperatuurid, mis ületavad 10°C (Kivistik, 2015). 

Eestis varieerub keskmine aktiivsete temperatuuride summa sõltuvalt piirkonnast, see on 

1850...2150°C (joonis 2)(Keppart et al, 2007). Väga varajaste viinamarjasortide 

valmimiseks vajalik aktiivsete temperatuuride summa on 2100°C (Miidla, 1964). 

 

Tsoon Aktiivsete temperatuuride summa (oC) 

A-tsoon – jaheda suvega 1850 - 1950 

B-tsoon – keskmise suvega 1950 - 2050 

C-tsoon – sooja suvega 2050 - 2150 

Joonis 2. Aktiivsete temperatuuride keskmised summad Eestis aastatel 1977 - 2006 ning 

selle põhjal tehtud tsoneering (L Keppart et al., 2007; Kivistik, 2015). 

Lumeta talvedel võib Eesti kliimatingimustes külmuda maapind 1 - 1,5 m sügavuseni 

(Miidla, 1964). Hariliku viinapuu juured kannatavad külma kuni -5 Co, millest allapoole nad 

juba külmuvad. Amuuri viinapuu juured külmuvad aga -9 Co kuni – 12 Co juures. Euroopa 

viinapuu pungad taluvad -18 Co kuni - 20 Co külma, noored üheaastased võrsed aga 

kahjustuvad -22 Co juures. Üheks juurte külmakindluse tõstmise viise, on sordi pookimine 

külmakindlamale ja vastupidavamale alusele. Viinapuu külma- ja talvekindlus sõltub aga 

konkreetsest sordist (Kivistik & Niiberg, 2002). Euroopa viinapuu ristamisel Põhja-
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Ameerika ning Ida-Aasia liikidega on saadud hübriidsordid mis tihtipeale omavad suuremat 

talve- ja haiguskindlust ning nende suureks omaduseks on väikesem soojusnõudlus suvel. 

Seejuures püütakse uute sortide aretamisel jätta alles euroopa viinapuu marjade omadused. 

Hübriidsordid, mis kuulusid 2013. aastal Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjoni poolt 

koostatud soovitussortimenti ja mida soovitati kasvatada lõunaseina ääres ning avamaa 

lõunakallakul on: ’Hasanski Sladki’, ’Kuzminski Sinii’, ’Sukribe’, ’Zilga’, ’Rondo’, ’Silva’ 

ja ’Solaris’ (Kivistik, 2015). Hübriidsordid, mida varasemalt on soovitatud kasvatada kütteta 

kilekasvuhoones on: ’Aljošenkin’, ’Krassavets’, ’Supaga’, ’Arkadia’, ’Kosmonavt’, 

’Somerset Seedless’ ja ’Swenson Red’. Nendest hübriidsortidest erilist tähelepanu on 

pälvinud sort ’Zilga’, mis Soome kliimatingimustes pidas avamaal kateteta vastu rohke 

lumega talvel temperatuuril -30.7°C (Karvonen, 2014). 

Eesti tootmisistandikes kasvatatakse veinimarju nii avamaal kui ka kasvuhoones. Järgnevalt 

tuuakse välja mõningate Eesti tootmisistandike või kasvatajate kasutuselevõetud 

kasvatusvõtteid. 

1. Pärnumaal, Tori siidritalus kasvatatakse veinimarju tasasel avamaal (joonis 3). Väike 

osa on ka kasvuhoones, kus viinapuu read paiknevad põhja-lõuna suunaliselt. 

Veinimarjaks kasvatatav põhiline sort on ’Rondo’. (Tori siidritalu kodulehekülg, 

2019)  

 

Joonis 3. Tasasel maal kasvavad viinapuud Tori Siidritalus 2018. aastal (Foto: Kristjan 

Robert Vaan) 
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2. Valgamaal kasvatab Jaak Eensalu Annemäe talus avamaal mäe küljel sorti ’Rondo’ 

(joonis 4) . Lisaks kasvatab avamaal ka muid sorte nagu ’Solaris’ ja ’Hasanski 

Sladki’. Jaak Eensalu on esimene viinamarjaveini tootja Eestis. (Jaagu viinamäe 

kodulehekülg, 2019) 

 

Joonis 4. Mäe küljel kasvavad viinapuud Annemäe talus. (Foto: Jaak Eensalu, 2013)  

 

3. Valgamaal, Murimäe Veinikeldris kasvatatakse viinamarju mäe küljel, terrassil 

(joonis 5). Murimäe Veinikelder on Eestis esimene, kes võttis sellise astangulise 

viinamarjakasvatamise tehnoloogia kasutusele. Selline istutusviis aitab kaasa mulla 

soojenemisele, samuti päikesevalguse juurdepääs on taimedele parem ja ühtlasem. 

Murimäel peamisi kasvatatavaid sorte on ’Zilga’ ja ’Hasanski sladki’. ’Zilga’ saagist 

tehakse punast veini ja ’Hasanski Sladki’ sordist poolkuiva roosat veini. (Murimäe 

Veinikeldri kodulehekülg, 2019) 
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Joonis 5. Murimäe Veinikeldri terrass-tüüpi viinamarjaistandus 2018. aastal. (Foto: 

Kristjan Robert Vaan) 

4. Tartumaal, Järiste veinitalus on võetud kasutusele kiletunnelis kasvatamise 

tehnoloogia (joonis 6). Põhilised kasvatatavad sordid on ’Solaris’ ja ’Regent’. 

(Järiste veinitalu kodulehekülg, 2019) 

 

Joonis 6. Järiste veinitalu kiletunnel. (Foto: Järiste veinitalu kodulehekülg, 2019) 
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Eestis on soovitatud lauaviinamarju kasvatada kütteta kasvuhoones, mis aitab tõsta suvel 

aktiivseid temperatuure keskmiselt 300 oC võrra rohkem kui avamaal (Kivistik & Niiberg, 

2002; Kivistik, 2015). Kasvatades viinapuid katmikalal või lõunapoolse seina ääres, on 

võimalik viinamarjakasvatust harrastada kogu Eesti territooriumil (Poom et al., 2017).  Kuna 

katmikalal viinapuude kasvatamine on kulukas, tasub sinna valida sorte, mis avamaal meil 

ei valmi ning olemuselt on suuremad ja maitsvamad. Lauaviinamarjade ja veinimarjade 

erinevus algab juba sellest, et traditsiooniliselt enamus kvaliteetveini toodetakse Vitis 

vinifera sortidest, lauaviinamarjad pärinevad tihti Vitis Labrusca või Vitis Rotundifolia 

liikidelt (Teeter, 2016). Veiniviinamarja sortide toodang ühe viinapuu pealt on väiksem kui 

lauamarja suunitlusega viinapuul  (Puckette, 2017). Lauaviinamarjade sortide viljad on 

tavaliselt õhukesema kestaga, mis teeb nad kergemini söödavateks (Teeter, 2016). Eriti 

sobivad just punase veini valmistamiseks paksema kestaga marjad, mis annab veinile 

sügavama punase värvi ja suurema koguse tanniine. Veinipärmi elutegevuse käigus 

muudetakse suhkrud alkoholiks, seetõttu on suhkru sisaldus kõrgem just veiniks mõeldud 

marjadel. Veinivalmistamiseks sobivad väiksema suurusega viinamarjad, millel on  maitsed 

kontsentreerunud (Teeter, 2016; Puckette, 2017). Lauamarjad vastupidi sisaldavad rohkem 

vett ning on suuremad. Veini valmistamise eesmärgil kasvatatud viinamarju koristatakse 

ajaliselt hiljem, mistõttu on ka nende suhkrusisaldus suurem (Teeter, 2016). Suhkru sisaldust  

väljendatakse Brix kraadides (oBrix), mis näitab kuivaine kogust vedelikus (Keller, 2015). 

Anaeroobne fermentatsioon muudab suhkrud etanooliks ja CO2. Veinimarjade soovituslik 

kuivaine sisaldus valge veini valmistamseks on 19 - 22 oBrix kraadi ning punase veini puhul 

22 - 24 oBrix kraadi (Poikalainen et al., 2017). Punane vein käärib kõrgema temperatuuri 

juures, seetõttu aurustub ka veidi rohkem alkoholi selle käigus välja (Law, 2005). Iga oBrix 

kraad annab käärimisel 0,58 – 0,61 % alkoholi. Näiteks 22o Brix näiduga mahl annab 

käärimisel välja ligikaudu 13,2% alkoholisisaldusega veini (22 x 0,60 = 13,2). 
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2. VIINAMARJADE FENOOLNE KÜPSUS  

Viinamarjade korje aeg sõltub eelkõige tehnoloogilisest küpsusest, mis iseloomustab 

viinamarjade arengufaasi, kus mahla kuivaine sisaldus viljalihas on maksimaalne ja 

happesus on madal (Meléndez et al., 2013). Küpsusastme näitajaks seejuures, peetakse 

suhkrute ja hapete suhet, mis peab olema kõrge ja mis määrab ära ka marjade maitse. 

Kvaliteetsete veinimarjade saamiseks pole tähtis aga ainult tehnoloogiline küpsus, vaid ka 

fenoolne küpsus, mille jooksul toimuvad muutused tanniinide sisalduses, kestas 

akumuleeruvad antotsüaanid ja seemnetes vähenevad tanniinid. 

Peamised koostisosad veinis on vesi ja etanool, moodustades umbes 97% kogusisalduse 

(Haseeb et al., 2019). Ülejäänud koostisosad on suhkrud, happed ja fenoolsed ühendid. 

Fenoolid on olulised ühendid veinis, mis määravad maitse, värvi, füüsilise täiuslikkuse, 

lõhna ja antioksüdatiivsed omadused (Considine & Frankish, 2014; Jackson, 2014; Haseeb 

et al., 2019). Seega fenoolsed ühendid on olulised aspektid veinide valmistamisel, seda eriti 

just punaste veinide puhul, aga omavad vähesel määral tähtsust ka valgetel veinidel, küll aga 

väiksemates kontsentratsioonides (Jackson, 2014). Kõik fenoolid on küllastumata tsüklilised 

struktuurid ehk tsükkelühendid, mille hulka kuuluvateks loetakse aineid mis sisaldavad 

molekulis ühe kuni kolme hüdroksüülrühmaga seotud benseeniringi (Considine & Frankish, 

2014). Üheks võimaluseks on fenoolsete ühendite klassifitseerimise jaotus süsiniku aatomite 

arvu alusel molekulis. Taimedes enamlevinud fenoolsete ühendite rühmad on: C6-C1 ehk C7 

ühendid (näit. p-hüdroksübensoehape); C6-C3 ehk C9 ühendid (enamasti kaneelhappe 

derivaadid); C6-C3-C6 ehk C15 ühendid, mis on flavonoidid (näit. kvertsetiin) ja (C6-C3)n 

ühendid (ligniinid).  

Fenoolsed ühendid kuuluvad taime sekundaarsete metaboliitide hulka (Poikalainen et al., 

2017). Need on erinevad orgaanilised ühendid, mida taimed toodavad kas kaitseks 

herbivooride ja patogeenide vastu või peibutuseks tolmeldajatele ja seemneid levitavatale 

loomadele. Tuntuimad fenoolsed ühendid on ligniinid, flavonoidid ja tanniinid. Tanniinid 

on paljudele herbivooridele toksilised ning nad suurendavad taimse materjali tugevust. 

Toorete viljade tanniinisisaldus on kõrge, puuviljade valmimisel sisaldus väheneb. 
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Viinamarjad sisaldavad kahte erinevat tüüp gruppi fenoolseid ühendeid: flavonoidid, millel 

on üks fenüülrühm (C6H5) ja mitte-flavonoidid, mis omavad kahte fenüülrühma (Considine 

& Frankish, 2014; Jackson, 2014). Mitte-flavonoidide alla kuuluvad näiteks stilbeenid, 

fenoolsed happed ja hüdroksühapped. Flavonoidide grupi alla kuuluvad flavanoolid, 

flavonoolid ja antotsüaanid. Flavonoide leidub peamiselt kestas, seemnetes, aga ka vartes ja 

lehtedes. Üldiselt flavonoide ei leidu viljalihas, küll võib aga leida seal antotsüaane üksikute 

sortide puhul. Flavonoide sünteesitakse suures osas kestas ja seemnetes ning 75 kuni 90% 

ulatuses asuvad nad seemnetes (Jackson, 2014). Flavonoolid ja antotsüaanid asuvad 

peamiselt kestas, flavanoolid aga 80% ulatuses seemnetes ja vartes. Mitte-flavonoidsed 

fenoolid on olulised kõikide veinitüüpide puhul, kuna neid leidub ka viljalihas (Considine & 

Frankish, 2014).  

Kestas olevad flavonoolid asuvad epidermi ja välise hüpodermi vakuoolides, tumedate 

marjade puhul asuvad seal ka antotsüaanid (Jackson, 2014). Flavonoolid püüavad seal 

ultraviolettkiirgust, kaitstes niiviisi marja sisemisi kudesid. Viinamarjades olevatest 

flavonoididest on flavonoole kõige väiksemas kontsentratsioonis, varieerudes kuskil 1 - 10% 

juures kogu fenoolide sisaldusest. Veini sees olles võivad flavonoolid käituda 

antotsüaanidega koos kui kaaspigmendid. 

 

Joonis 7. Resveratrooli kahe fenüülrühmaga keemiline struktuur (Jackson, 2014). 

Resveratrool (joonis 7), mis kuulub stilbeeni derivaatide hulka, on viimasel ajal tähelepanu 

kogunud olulisena antioksüdandina (Jackson, 2014; Haseeb et al., 2019). Seda ühendit 

toodetakse viinamarja kestas kaitseks patogeenide, seenhaiguste või UV-kiirguse vastu. 

Kauem küpseda saanud viinamarjade resveratrooli sisaldus on suurem (Niculescu et al., 

2017). Mõõduka veini joomisel on täheldatud resveratrooli positiivset tervislikku mõju, olles 

efektiivne vabade radikaalide siduja, lisaks väheneb risk haigestuda südameveresoonkonna 

haigustesse (Jackson, 2014; Karp & Lajal, 2015; Haseeb et al., 2019). Resveratrooli on 
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peetud ka peamiseks kasulikuks ühendiks punases veinis mis põhjustab niinimetaud 

„Prantsuse Paradoksi“ (Lippi et al., 2010). Punases veinis leidub resveratrooli suuremates 

kogustes kui heledas veinis, kuna kasulike ainete eraldumine viinamarja rakkude 

vakuoolidest toimub just fermenteerumise käigus ning punase veini valmistamisel on kestad 

ja seemned virdega kontaktis palju pikemat aega (Fernández-Mar et al., 2012; Jackson, 

2014). Resveratrooli kogus veinis sõltub lisaks veel paljudest teistest faktoritest nagu: 

viinamarja sordist, geograafilisest asukohast, klimaatilistest faktoritest, stressist ja ka 

viinapuu kujundamisvõtetest (Fernández-Mar et al., 2012). Lisaks kasvukoha tingimustele 

ja ka kasvatustehnoloogiale on oluline ka veini valmistamise tehnoloogia (Karp & Lajal, 

2016). Punase veini valmistamisel koos kestade ja seemetega, eralduvad käärimisel veini 

sisse erinevad kasulikud ühendid, oluline on seejuures ka käärimise ajaline pikkus.  

Flavonoidide rühma peamised taimsed pigmendid on antotsüaanid (Poikalainen et al., 2017). 

Need on veeslahustuvad ühendid, mis vastavalt keskkonna pH väärtusest värvuvad kas 

punaseks, siniseks või violetseks. Antotsüaanid on põhilised värviandjad punasele veinile 

(Kennedy, 2010). Antotsüaanide sisaldusest värvunud taimeosad on paremini kaitstud UV- 

kiirguse vastu (Keller, 2015).  Viinamarja puhul sisalduvad antotsüaanid eelkõige kestas, 

mis annavad tumeda värvuse nii marjadele kui ka punase veini tehnoloogia puhul kääritavale 

mahlale, millega kestad pikalt kontaktis on (Poikalainen et al., 2017). Antotsüaanid esinevad 

põhiliselt antotsüanidiidide glükosiidse vormina, mille rühmadeks on: pelargoniin, 

tsüanidiin, delfidiin, peonidiin, petunidiin ja malvidiin (joonis 8) (Crozier et al., 2007). 

Antotsüanidiidide värvus muutub vastavalt hüdroksüülrühmade arvule molekulis (Ananga 

et al., 2013). 

 

Joonis 8. Viinamarjades olevate antotsüanidiidid ning nende värvused (Ananga et al., 2013).  
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Tumedates viinamarjades asuvad antotsüaanid kestades ning enamasti malvidiin-3-0 

glükosiidina (Kennedy, 2010). Antotsüaanide kogunemine algab marjade värvi 

muutumisega ja kestab terve küpsemisstaadiumi vältel. Akumuleerunud lõppkogus sõltub 

erinevatest faktoritest: kasvukohast (terroir), sordist, küpsusastmest ja ilmastikust 

(Niculescu et al., 2017). Nähtav valgus (lainepikkusega 400 – 700 nm) stimuleerib 

antotsüaanide tootmist, seetõttu varjus ja kobaras sees olevad marjad sisaldavad vähem 

antotsüaane (Keller, 2015). Veel mõjutab antotsüaanide akumuleerimist päeva pikkus, kus 

pikema päeva puhul suureneb antotsüaanide tootmise intensiivsus. Seetõttu koguneb 

antotsüaane kiiremini ja suuremates konsentratsioonides kõrgema geograafilise 

laiuskraadiga aladel. Stress, tingitud madalatest ja kõrgetest temperatuuridest, tõstab samuti 

antotsüaanide hulka marjades (Ananga et al., 2013).  
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3. METOODIKA  

3.1 Katseistandiku kirjeldus ja metoodika 

 

2007. aastal rajati in vitro paljundatud viinapuu istikutega (58° 21′ 27″ N, 26° 31′ 16″ E) 

katseistandik EMÜ Rõhu Katsejaama, sortidega ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’, mis 

on antud töös sordivõrdluskatses olevad hübriidsordid. Kõiki taimi kasvatati 

avamaatingimustes ja kõik sordid on värvuselt tumedate viljadega.  Taimed istutati 2 x 2 m 

vahedega ning reavaheks oli 2,5 m. Istutati kilemultšiga peenardele ja 2016 aastal kaeti kogu 

pind peenravaibaga (joonis 9). Kasutati kahetüvelist madalat kujundusvormi ning teostati 

lühikest kärpimislõikust. Katseandmed pärinevad aastatelt 2010 kuni 2018. Sordi ’Rondo’ 

2013. ja 2014. aasta saak hävines talve külmakahjustuste tõttu ning 2010. aastal hävines 

’Zilga’ saak kevadiste öökülmade tõttu.   

 

Joonis 9. Rõhu katseistandik 2018. aastal (Foto: Kristjan Robert Vaan) 
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3.2 Katsesordid  

 

Sordi ‘Hasanski Sladki’ (joonis 10) aretas A. K. Bous Venemaal, Primorjes (Kivistik, 

2015). Marjad on varavalmivad ning ümarad või laiümarad, sinised ja hapukasmagusad. 

‘Hasanski Sladki’ õitseb vara ja on jõulise kasvuga, lehed on suured. Sobib Eesti 

kliimatingimustesse kasvatamiseks, kuigi Põhja-Eestis on täheldatud halvemat 

talvekindlust. Vanemad oksad on väga külmakindlad, taludes kuni -33 oC, on soovitatud ka 

äri- ja koduaeda kasvatamiseks, kuigi puuduseks on võrsete aeglane korgistumine, milleks 

vajavad pikka sooja sügist (Kivistik & Niiberg, 2002) 

 

Joonis 10. Sort ’Hasanski Sladki’ (Foto: K. Karp) 

Sort ‘Zilga’ (joonis 11) on aretatud Lätis P. Sukatnieks’i poolt (Kivistik, 2015). Ta ristas 

sordid ‘Smugljanka’ sortide ‘Dvietes Zila’ ja ‘Jubilei Novgoroda’ õietolmu seguga. ‘Zilga’ 

marjad on ühtlase suurusega, sinised, halli vahakirmega kaetud ja seemneid on marjas 

keskmisest rohkem. Marjad on seest sültjad. Sobib hästi kasvatamiseks kogu Eestis ja on 

hea talve ja külmakindlusega sort, taludes kuni -35 oC. Võrsed korgistuvad vara ja hästi ning 

ennakvõrsete kasv on vähene. Sordil esineb ka puudusi: on ebajahukastele vastuvõtlik ning 

varajase algarengu tõttu esineb kevadisi öökülmakahjustusi.  
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Joonis 11. Sort ‘Zilga’ (Foto: K. Karp) 

Sordi ‘Rondo’ (joonis 12) ristas V. Kraus Tšehhis 1964. aastal sortidest ‘Zarja Severa’ ja 

‘St. Laurent’ ning saadud seemikutest tehti valik Saksamaal (Kivistik, 2015). ‘Rondo’ 

marjad on ümarad, sinised, paksu väliskestaga, vahakirmega, mahlased. On varaviljuv ja 

saagikas, kuid saaki tuleks harvendada, siis valmivad marjad ühtlasemalt. Talvekindlus on 

rahuldav, vajab talvekatet ning ei ole sobilik kogu Eestis kasvatamiseks. ‘Rondo’ sobib hästi 

veinimarjaks ja on oluline veinimari põhjapiirkondades. Puuduseks on vastuvõtlikkus 

ebajahukastele ja talvekindlus on nõrgem võrreldes kahe eelnimetatud sordiga. 

  

Joonis 12. Sort  ’Rondo’ (Foto: K. Karp)  
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3.3 Ilmastikutingimused  

 

Katseaastate 2010 – 2018 ilmastiku andmed pärinevad Keskkonnaagentuuri Riigi 

ilmateenistuse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamast (tabel 1). Ilmastiku andmed algavad 

alates aprillikuust, lõpetades oktoobriga, mis on ka ühtlasi Eestis põhiline 

vegetatsiooniperiood viinapuudel. Tabelis on iga katseaasta kohta kuude lõikes välja toodud 

aktiivsete temperatuuride summa ning kõikide aastate keskmine näitaja. Samuti on välja 

toodud kogu perioodi sademete hulk ning öökülmavaba perioodi pikkus päevades.  

Tabel 1. Aktiivsete temperatuuride summa aastate 2010 - 2018 vegetatsiooniperioodil (aprill 

- oktoober) ning öökülmavaba periood ja sademete kogus 

 Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kesk

-mine 

A
k

ti
iv

se
te

 t
em

p
er

a
tu

u
r
id

e 
su

m
m

a
 

(℃
) 

Aprill 26 72 51 21 98 36 12 11 72 44 

Mai 323 300 286 435 295 260 427 232 443 333 

Juuni 448 531 388 547 374 437 461 390 456 448 

Juuli 700 636 569 556 605 500 564 487 630 583 

August 572 513 472 533 522 529 504 511 573 525 

September 262 376 317 293 332 348 320 320 365 326 

Oktoober 0 71 99 105 47 47 23 31 121 60 

Kokku 2331 2499 2182 2490 2273 2157 2311 1982 2660 2321 

Öökülmavaba 

periood 

(päevades) 

148 162 172 150 140 149 165 156 180 158 

Sademed (mm) 566 325 514 352 507 398 520 497 399 453 

 

Kõikide aastate keskmine aktiivsete temperatuuride summa on 2321 oC. Sellest üle keskmise 

suurem aktiivete temperatuuride summa oli aastatel 2010, 2011, 2013 ja 2018. Aasta 2018 

oli neist kõige soojem kui näiduks oli lausa 2660 oC. Sellele eelnes aga kõige madalama 

näiduga aasta 2017, kui aktiivseid temperatuure kogunes ainult 1982 oC ning ka kuude lõikes 

oli aktiivseid temperatuure keskmisest näidust igas kuus vähem. 2018 oli erakordselt soe 

aasta, mida näitab ka asjaolu, et aprillist saati oli iga kuu üle keskmise soojem. Aastate kõige 
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suurema aktiivsete temperatuuri näiduga kuu on juuli (583 oC), millele järgneb august (525 

oC) ning seejärel juuni (448 oC). Aprillis, kui viinapuudel hakkavad pungad vaikselt 

avanema, on ilm tegelikult veel alles jahe (kesk. 44 oC) ning väga suure võimalusega esineb 

ka öökülmi. Ka oktoobris, kui ära on olnud juba sügisene pööripäev, enam märkimisväärselt 

palju aktiivseid temperatuure ei kogune (kesk. 60 oC). Mai aktiivsete temperatuuride summa 

on keskmiselt 333 oC ja septembris 326 oC. Viinapuude puhul on fenoolsete ühendite 

kogumise suhtes oluline aeg suve teine pool (august, september ja ka oktoober), sel ajal 

hakkavad küpsevad marjad värvust muutma ning selle käigus akumuleeruvad marjadesse ka 

erinevad fenoolsed ühendid.  

Siinkohal tuleb esile tuua öökülmavaba perioodi pikkus, millest sõltub kui kaua saab saak 

sügisel küpseda. Katseaastate keskmine öökülmavaba periood on 158 päeva. Sellest pikem 

periood oli aastatel 2011, 2012, 2016 ja 2018. Jällegi paistab silma aasta 2018, kui 

öökülmavaba periood oli lausa 180 päeva, lühikeseim periood oli aastal 2014, ainult 140 

päeva. Alla keskmise lühem öökülmadeta periood oli veel aastatel 2010, 2013, 2015 ja 2017. 

Katseaastate keskmine (aprill - oktoober) sademete kogus oli 453 mm. Üle keskmise 

sademete hulgaga aastad oli 2010, 2012, 2014, 2016 ja 2017, mille hulgast 2010 aasta oli 

kõige sademeterikkam (566 mm). Kõige kuivem aasta oli 2011, kui sademeid oli kõigest 

325 mm. Liigsed sademed, eriti just suve lõpu poole, lühendavad viinapuu kasvuperioodi, 

seetõttu on oluliseks faktoriks, mõjutades viinapuu kasvu ja küpsemist (Gustafsson & 

Mårtensson, 2005). 

3.4 Biokeemilised analüüsid 

 

Katsematerjal keemilisteks analüüsideks on pärit viinapuude ida- ja läänepoolsetelt 

külgedelt, võrse alumisest vilikonnast. Valim moodustub vilikondade juhusliku valiku teel. 

Igalt sordilt koguti juhusliku valiku teel tavapärased vilikonnad, mis paigutati 

säilituskarpidesse, igasse karpi ühes korduses 500 grammi vilju (joonis 13), kokku tehti igale 

sordile 3 korduses marjade biokeemilist analüüsi. Proovid transporditi Eesti Maaülikooli 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laborisse ja säilitati -20 oC juures kuni edasisteks 

analüüsimiseks. Biokeemilised analüüsid kolmes korduses teostati aianduse õppetooli 

laboratooriumis.  
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Viljakestadest määrati polüfenoolide üldsisaldus (mg 100gˉ¹), mis mõõdeti Folin Ciocalteu 

meetodil spektrofotomeetriga (UVmini-1240 Shimadzu) lainepikkusel 765 nm ja arvutati 

seejärel kalibratsioonigraafiku alusel gallushappele, mida arvestati 100 grammi värske 

materjali kohta. Viljakestadest määrati ka antotsüaanide üldsisaldus (mg 100gˉ¹) ning 

mõõdeti pH erinevuste meetodil spektrofotomeetriga (UVmini-1240 Shimadzu). Määrati 

lahuste optilised tihedused lainepikkusel 510 nm ja 700 nm ning mõõdeti puhverlahuste pH 

1,0 ja pH 4,5 juures. Antotsüaanide üldisaldus 100 grammi värskete marjade kohta, 

väljendati  malvidiin-3-0 glükosiidina, see on enamlevinud antotsüaan viinamarjades 

(Kennedy, 2010). 

 

Joonis 13. Laboris katsematerjali ettevalmistamine analüüsideks. (Foto: Kristjan Robert 

Vaan) 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1 Aastate mõju sortide ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ fenoolide 

sisaldusele 

 

Katses olnud sordi ’Hasanski Sladki’ fenoolide sisaldus oli katseaastatel oluliselt varieeruv, 

jäädes vahemikku 192…394 mg/100g ja aastate keskmine oli 274 mg/100g (joonis 14). 

Statistiliselt oluliselt suurim fenoolide sisaldus oli 2011. aastal ja väikseim 2012. aastal. 

Aastatel 2010, 2011, 2013, 2017 ja 2018 saavutasid marjad aastate keskmisel või kõrgemal 

tasemel fenoolide sisalduse ja oluliselt vähem kolmel aastal.  

 

Joonis 14. Sordi ’Hasanski Sladki’ fenoolide sisaldus (mg/100g)  sõltuvalt aastast 

(PD95%=10, tulpadel tähistatud kriipsuga). Läbiva joonena on tähistatud katseaastate 

keskmine näit, 274 mg/100g.  

Rohkem stressi kogedes ja valgust saades, toodavad taimed enda kaitseks fenoolseid 

ühendeid. ’Hasanski Sladki’ tari on katsesortidest ülesehituselt kõige hõredam (joonis 10), 

mis laseb päikesevalgusel ja soojusel ligi pääseda kõikidele marjadele ja seetõttu reageerib 

ilmale kergesti. Aastad 2017 ja 2018 olid drastiliselt erinevad, kui 2017. aastal oli aktiivseid 

temperatuure kokku 1982 oC, siis 2018. oli 2660 oC, samuti oli 2017. aasta sajusem ja lühema 
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öökülmavaba perioodiga. Sellest hoolimata on nende aastate fenoolide sisaldus samal 

tasemel: 2017. aastal 293 mg/100g ja 2018. aastal isegi veidi vähem 289 mg/100g. Seega 

2017. ja 2018. aastate mõju ’Hasanski Sladki’ fenoolide sisaldusele ei ole. See võib olla 

põhjendatud 2018. aasta jahedate ilmadega viinapuude õitsemise ajal, mis põhjustas 

ebaühtlase viljastumise ja seega ka ebaühtlase küpsemise (joonis 15). 

 

Joonis 15. ’Hasanski Sladki’ ebaühtlane valmimine EMÜ Rõhu Katsejaamas 31.08.2018. 

(Foto: EMÜ aianduse õppetooli lehekülg) 

Sordi ’Zilga’ fenoolide sisaldus aastatel 2011-2018 oli varieeruv, jäädes vahemikku 

214…372 mg/100g (joonis 16). Statistiliselt oluliselt suurim fenoolide sisaldus oli 2016. 

aastal ja väikseim 2012. aastal. Aastate keskmine fenoolide kogus ’Zilgal’ oli 280 mg/100g. 

Kuuel aastal saavutasid marjad keskmisel või kõrgemal tasemel fenoolide sisalduse ja 

oluliselt vähem oli aastatel 2012 ja 2013. Aastal 2010 puudus ’Zilga’ saak kevadiste 

öökülmakahjustuste tõttu.  

’Zilga’ tari on katsesortidest kõige tihedama ehitusega, mis ei lase valgust ega soojust 

sisemiste marjade ligi (joonis 11),  seetõttu peaks ka fenoolide sisaldus sõltuma vähem 

aastatest, kui hõredama vilikonnaga sortidel. ’Zilga’ fenoolide sisaldus on olnud aastate 

jooksul üpris ühtlane, saavutades või ületades enamus aastatel keskmise fenoolide taseme. 

Fenoolide sisaldusel ei ole erinevust  aastatel 2017 ja 2018, kui esimene neist oli jahedaim 

ning ka vihmasem ja teine oli kõige soojema ja pikema vegetatsiooniperioodiga. 
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Joonis 16. Sordi ’Zilga’ fenoolide sisaldus sõltuvalt aastast (PD95%=36, tulpadel tähistatud 

kriipsuga). Läbiva joonena on tähistatud katseaastate keskmine näit, 280 mg/100g. 

’Rondo’ fenoolide sisaldus oli sõltuvalt aastast vahemikus 374…671 mg/100g (joonis 17). 

Aastate keskmine fenoolide sisaldus ’Rondol’ on  463 mg/100g. 2018. aastal olid marjad 

suurima fenoolide sisaldusega (671 mg/100g), ülejäänud aastatel on ’Rondo’ fenoolide 

sisaldus püsinud stabiilne, olles vahemikus 374…482 mg/100g. Statistiliselt väikseim 

’Rondo’ fenoolide sisaldus oli 2012. aastal, 374 mg/100g.  Aastatel 2013 ja 2014 ei olnud 

sordil ’Rondo’ arvestatavat saaki, seega pole ka katseandmeid. 

 

Joonis 17. Sordi ’Rondo’ fenoolide sisaldus sõltuvalt aastast (PD95%=54, tulpadel 

tähistatud kriipsuga). Läbiva joonena on tähistatud katseaastate keskmine näit, 463mg/100g. 
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Neil aastail kui ’Rondo’ andis saagi, on fenoolide kogusisaldus alati kõrgeim olnud, 

võrreldes ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki’ga’, seda ka kehvema ilmastikuga 

vegetatsiooniperioodidel. Silma paistab aasta 2018, kui fenoolide sisaldus on märgatavalt 

üle keskmise, millele aitas kaasa soodne vegetatsiooniperiood, mis oli keskmisest soojem, 

pikemalt öökülmavaba ja kuiv. ’Rondo’ suuremale fenoolide kogusele aitab kaasa ka tema 

tarja keskmiselt hõre ehitus, mis laseb valgusel ja soojusel ligi pääseda ka tarja sisemuses 

olevatele marjadele (joonis 12). Seetõttu on ’Rondol’ ka fenoolide sisaldus oluliselt erinev 

sõltuvalt aastast, mida on näha kahe järjestikuse vastandliku aasta puhul (2017 ja 2018). 

Aastad 2012 ja 2015 oli keskmisest jahedamad ning ka sajusemad, seetõttu ei saavutanud 

’Rondo’ keskmist fenoolide sisaldust, siiski vaatamata sellele on ’Rondo’ fenoolide sisaldus 

alati suurem kui teistel katsesortidel. 

 

4.2 Aastate mõju sortide ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ 

antotsüaanide sisaldusele 

 

Katses olnud sordi ’Hasanski Sladki’ antotsüaanide sisaldus oli katseaastatel väga varieeruv, 

jäädes vahemikku 30…138 mg/100g ja aastate keskmine oli 90 mg/100g (joonis 18). 

Statistiliselt oluliselt suurim antotsüaanide sisaldus oli 2013. aastal ja väikseim 2014. aastal.  

 

Joonis 18. Sordi ’Hasanski Sladki’ antotsüaanide sisaldus (mg/100g) sõltuvalt aastast 

(PD95%=11, tulpadel tähistatud kriipsuga). Läbiva joonena on tähistatud katseaastate 

keskmine näit, 90 mg/100g. 
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Üle keskmise kõrgemal tasemel antotsüaanide sisaldus oli aastatel 2010, 2012, 2013 ja 2018, 

neil kõigil aastatel oli ka üle keskmise kõrgem aktiivsete temperatuuride summa, mis näitab, 

et tumedate viinapuu sortide kasvatamiseks on vaja keskmisest soojemat suve. Väga madal 

tase oli aastatel 2014 ja 2015, kui näidud oli vastavalt 30 mg/100g ja 51 mg/100g. 2014. 

aasta antotsüaanide sisaldus oli 3 korda madalam katseaastate keskmisest, mis on 

põhjustatud selle katseaasta lühikesest 140 päevasest öökülmavabast perioodist, mis oli 

kõikide katseaastate madalaim. Rõhu katsejaam asub keskmise suvepikkusega tsoonis, kus 

öökülmadeta periood on vahemikus 130 - 160 päeva (joonis…) (Kivistik, 2015). 2014 aastal 

oli ka üle keskmise sademeid (507 mm) ning aktiivsete temperatuuride summa 2273 oC, mis 

jääb ka alla keskmise. Ka 2015. aastal oli öökülmavaba periood üpris lühike: 149 päeva ning 

aktiivseid temperatuure kogunes alla keskmise 2157 oC, sellest tulenevalt ka madal 

antotsüaanide sisaldus marjades. 

Sordi ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus oli katseaastatel oluliselt varieeruv, jäädes vahemikku 

32…150 mg/100g ja aastate keskmine oli 83 mg/100g (joonis 19). Statistiliselt oluliselt 

suurim antotsüaanide sisaldus oli 2018. aastal ja väikseim 2014. aastal. ’Zilga’ saavutas 8-st 

aastast pooltel (2015, 2016, 2017 ja 2018) keskmise või kõrgema antotsüaanide sisalduse 

taseme. 

 

Joonis 19. Sordi ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus (mg/100g) sõltuvalt aastast (PD95%=8, 

tulpadel tähistatud kriipsuga). Läbiva joonena on tähistatud katseaastate keskmine näit, 83 

mg/100g. 
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Aastatel 2016 ja 2018 oli ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus oluliselt kõrgem keskmisest 

näitajast. Nendel aastatel oli öökülmavaba periood keskmisest pikem ja 2018. aastal oli 

katseaastate kõrgeim aktiivsete temperatuuride summa. Nii nagu ’Hasanski Sladki’ sordil, 

on ka ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus madalaim 2014. aastal, kusjuures vahe kõrgeima 

näiduga aastaga (2018), on lausa viiekordne. 2014 aasta madal antotsüaanide sisaldus on 

tingitud lühikest öökülmavabast perioodist (140 päeva), üle keskmise koguse sademetest ja 

alla keskmise aktiivsete temperatuuride summast. ’Zilga’ suur antotsüaanide koguse 

varieerumine ja pooltel aastatel kõvasti alla keskmise näidud, näitavad et igal aastal ei saa 

valmistada sellest sordist punast veini. ’Zilga’ puhul on antotsüaanide kogumisel takistavaks 

teguriks tema tihe tarja ehitus, mis ei lase UV-kiirgusel ja muudel ilmastikust põhjustatud 

teguritel tarja sees olevatele marjadele stressi tekitavalt mõjuda, mistõttu ei ole vaja taimel 

sünteesida juurde teda kaitsvaid antotsüaane. 

Katses olnud sordi ’Rondo’ antotsüaanide sisaldus oli katseaastatel oluliselt varieeruv, 

jäädes vahemikku 75…405 mg/100g ja aastate keskmine oli 176 mg/100g (joonis 20). 

Statistiliselt oluliselt suurim antotsüaanide sisaldus oli 2018. aastal ja väikseim 2012. aastal. 

Keskmisel või keskmisest suuremal taseme antotsüaanide sisalduse saavutas ’Rondo’ 7-st 

aastast neljal viimasel katseaastal. 

 

Joonis 20. Sordi ’Rondo’ antotsüaanide sisaldus (mg/100g) sõltuvalt aastast (PD95%=32, 

tulpadel tähistatud kriipsuga) Läbiva joonena on tähistatud katseaastate keskmine näit, 176 

mg/100g. 
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2018 aasta pikk, soe ja kuiv suvi mõjus hästi antotsüaanide kogumisele, teiste aastatega 

võrreldes on vahe 2 – 3 kordne. ’Rondo’ puhul võib mõjutada tulemusi ka teistest sortidest 

erinev võrakujundus, kuna sort on talveõrn ja on saanud viimaste aastate talvedel kahjustada. 

Võra moodustas kaks üheaastast oksa ja seetõttu olid valgustingimused oluliselt erinevad 

kui kahe tüvega võrades.  

Katse tulemustest tuleb välja kui suur on veiniviinamarjade fenoolsete ühendite sisalduse 

varieerumine aastati ja see sõltub ka sordiomadustest. Selgelt on näha aastate mõju näiteks 

kui vaadelda 2012 aastat, kus fenoolide sisaldus jäi kõigil kolmel sordil alla keskmise piiri. 

Vaadeldes selle aasta ilmastikuandmeid, siis selgub et aktiivseid temperatuure kogunes alla 

keskmise taseme (2182 oC), eriti just fenoolide kogumiseks olulistel kuudel nagu august ja 

september, oli aktiivseid temperatuure vähem. Sellele eelneval 2011. aastal, saavutasid või 

ületasid kõik sordid keskmise fenoolide sisalduse taseme. 2011. aasta ilmastikuandmetest 

paistab silma keskmisest oluliselt suurem aktiivsete temperatuuride summa (2499 oC), soe 

september ja oktoober ning vähem sademeid. Samas ei tule alati esile aastate mõju, kui 

võrrelda 2017. ja 2018. aasta ’Hasanski Sladki’ ja ’Zilga’ fenoolide sisaldust, siis on need 

sama näiduga mõlemal aastal, kuigi ilmastikutingimused olid väga erinevad. Küll tuleb aga 

’Rondo’ fenoolide sisalduse erinevus välja neil aastail. ’Rondo' fenoolide sisaldus on igal 

katseaastal olnud ’Hasanski Sladki’st’ ja ’Zilga’st’ üle. Siit tulebki välja, et 

veiniviinamarjade fenoolide sisaldus on mõjutatud väga paljudest erinevatest faktoritest: iga 

aasta on omamoodi erinev ja sordid on olemustelt kui ka ilmastikule reageerimisega 

erinevad. 

Võrreldes omavahel sortide fenoolse küpsuse stabiilsust, paistab silma ’Zilga’, mille 

fenoolide sisalduse varieeruvused ei olnud nii suured. Kuuel aastal saavutas ’Zilga’ 

keskmisel või kõrgemal tasemel fenoolide sisalduse, samas ei saavutanud ’Zilga’ pooltel 

aastatel piisavat antotsüaanide sisaldust. Katsest tuleb välja ka sortide üldine sobivus meie 

keerulisse kliimasse. ’Hasanski Sladki’ suutis igal aastal anda saagi, samas ’Zilga’ saak 

puudus 2010 aasta öökülmakahjustuse tõttu ning ’Rondo ’ ei andnud kahel järjestikusel 

aastal (2013 ja 2014) arvestatavat saaki.   

Punase viinamarjaveini valmistamisel on olulise tähtsusega toormaterjaliks olevate 

viinamarjade antotsüaanide sisaldus, mis määrab veini värvuse. Katsetulemused näitasid, et 

igal aastal ei saa valmistada punast veini, sest veinide puhul on väga oluline värvus ja selle 
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püsimine. Antotsüaanide sisaldust ei saa ainult hinnata marjade välimuse ja värvuse järgi. 

Aeg-ajalt on soovitatav teha ka fenoolse küpsuse hindamiseks analüüse, mis ongi saanud 

rutiiniks paljudele veinitootjatele (Kennedy, 2010), see aitab valida veinivalmistamise 

tehnoloogia. Näiteks väga  madala antotsüaanide sisalduse korral on otstarbekas teha hoopis 

roosat veini ning punast veini valmistada ainult sobivatel aastatel. Katsetulemuste põhjal 

võib väita, et keskmiselt pooltel aastatel saab teha kvaliteetset punast veini. Võrreldes 

omavahel erinevaid punaseid ja roosasid kvaliteetveine, paistab silma punaste veinide 

kõrgem hind, järelikult tasub tootmisel sihtida punase veini toodangu suunas, kuigi 

arvestama peab, et iga tootja ja edasimüüja võib panna hinna just oma nägemuse järgi. Siiski, 

soovides toota kvaliteetset punast viinamarjaveini ka kehvema ilmastikuga aastal, tuleks 

kasvatada viinapuid kiletunnelis, mis võimaldab edukalt reguleerida vegetatsiooniperioodi 

marjade täisküpsuse saamiseks (Agu-Aasrand, 2018). Kiletunnelis on võimalik saavutada 

marjades kõrgem antotsüaanide sisaldus, mida avamaal ei pruugi kehva ilmastikuga aastatel 

saavutada. Ainult kvaliteetsest toormaterjalist on võimalik valmistada kõrgete fenoolsete 

ühendite sisaldusega punast veini (Karp & Lajal, 2015). Eestis, suuresti kõikuva ilmastikuga 

maal, peab veinimeister kasutama erinevaid tehnoloogilisi võtteid et igal aastal stabiilselt 

kvaliteetset saaki saada, sest tavakasvatusega avamaalt seda alati tulemas ei ole.  
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KOKKUVÕTE 

Eestis on uuel aastatuhandel rohkem populaarsust koguma hakanud viinapuu hübriidsortide 

kasvatamine ja ka nende saagist veini valmistamine. Huvi selle ala vastu on jätkuvalt suur, 

ning viimasel on ajal juurde tulnud uusi tootmisistandikke. Varasemalt Eestis vähelevinud 

alana, on Eesti kasvatajatel veel vähe kogemusi ja katsetulemusi viinamarjade fenoolsete 

ühendite sisalduse ja stabiilsuse kohta. Tootjatel on olnud probleeme toota igal aastal 

kvaliteetset punast veini, kuna Eesti kliima on viinamarjakasvatamiseks keeruline. 

Lähtudes eelnevatest katsetöödest ja kogutud andmetest võis uurimistöös püstitada 

hüpoteesi, et veiniviinamarjade fenoolne küpsus sõltub oluliselt aastast, ning sordivalikuga 

on võimalik toota stabiilsema kvaliteediga saaki. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja 

selgitada aastate mõju Eestis levinumate viinapuu hübriidsortide (’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ 

ja ’Rondo’) fenoolsele küpsusele. 

Uurimistöö viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu Katsejaamas avamaa viinapuuistanduses 

aastatel 2010 – 2018. Viinamarju analüüsiti Eesti Maaülikooli Aianduse osakonna 

laboratooriumites.  

Uurimistöö tulemused olid järgmised: 

Katsesortide fenoolide kogusisaldus marjades varieerus aastati järgmiselt: 

• ’Hasanski Sladki’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 192…394 mg/100g 

• ’Zilga’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 214…372 mg/100g 

• ’Rondo’ fenoolide kogusisaldus varieerus vahemikus 374…671 mg/100g 

Analüüsi käigus tuli välja aastate mõju katsesortide fenoolide sisaldusele. Madalaimad 

fenoolide sisaldused kõikidel katsesortidel olid 2012. aastal. ’Zilga’ fenoolide sisaldus 

marjades oli kõige stabiilsem, olles 9-st katseaastast kuuel üle keskmise või keskmisel 

tasemel.  2011. aastal saavutasid kõik sordid fenoolide sisalduse keskmisel või üle keskmise 

tasemel. 
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Katsesortide antotsüaanide sisaldus marjades varieerus aastati järgmiselt: 

• ’Hasanski Sladki’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 30…138 mg/100g 

• ’Zilga’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 32…150 mg/100g 

• ’Rondo’ antotsüaanide sisaldus varieerus vahemikus 75…405 mg/100g 

Antotsüaanide sisaldus oli kõikide sortide puhul aastati varieeruv. ’Zilga’ ja ’Rondo’ 

saavutasid neljal aastal üle keskmise või keskmisel tasemel antotsüaanide sisalduse, 

’Hasanski Sladki’ seevastu viiel aastal. 2011. aasta antotsüaanide sisaldus oli igal sordil alla 

keskmise. Kõige madalam katsesortide antotsüaanide sisalduse tase oli 2014. aastal. Üle 

keskmise kõrged antotsüaanide sisaldused ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ viljades 

olid 2018. aastal.  

Lähtudes eelnevast, võib öelda, et uurimistöös püstitatud hüpotees leidis  kinnitust –  aastad 

mõjutasid oluliselt sortide ’Hasanski Sladki’, ’Zilga’ ja ’Rondo’ fenoolide sisaldust 

marjades. Fenoolide ja antotsüaanide lõpliku sisalduse kogus marjades sõltub paljudest 

erinevatest faktoritest. Katsetest selgus ka, et fenoolsete ühendite varieeruvus oli sorditi 

erinev. See näitab, et sordid on erinevate omadustega ja reageerivad aastate ilmastiku mõjule 

erinevalt. Punase viinamarjaveini valmistamisel on oluline toormaterjali kvaliteet. 

Katsetulemuste põhjal selgus et igal aastal ei saa valmistada kvaliteetset punast 

viinamarjaveini. Üheksa katseaasta jooksul oli punase veini tootmiseks sobivaid aastaid 

olenevalt sordist neli või viis. Neil aastatel saab valmistada kvaliteetset ja kõrgete fenoolsete 

ühendite sisaldusega punast veini. Probleemsetel aastatel võib valmistada roosat või valget 

veini. 
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