
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaidi Kask 

 

LAUAVIINAMARJADE KASVATAMISE VÕIMALUSED 

JAHEDA KLIIMAGA ALADEL 

TABLE GRAPES GROWING POSSIBILITIES IN COOL 

CLIMATE CONDITIONS 

Bakalaureusetöö 

Aianduse õppekava 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Ele Vool, Ph.D. 

 

 

 

 

Tartu 2016 



2 
 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................................... 5 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ............................................................................................................. 7 

1.1. Viinapuude üldiseloomustus .............................................................................................. 7 

1.2. Viinapuude kasvatamise eripärad jaheda kliimaga piirkonnas .......................................... 9 

1.3. Viinapuude lauamarjadeks sobivad sordid ja nende valiku kriteeriumid jahedas kliimas11 

1.4. Lauaviinamarjade kvaliteet .............................................................................................. 13 

1.4.1. Fenoolsed ühendid ................................................................................................... 13 

1.4.2. Tehnoloogiline küpsus .............................................................................................. 14 

1.5. Kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinamarjade saagi ja viljade kvaliteedi 

mõjutamiseks ............................................................................................................................... 18 

1.5.1. Katmikala versus avamaa ......................................................................................... 18 

1.5.2. Väetamine ................................................................................................................ 19 

1.5.3. Võra lõikus– ja kujundusviisid .................................................................................. 20 

1.5.4. Viinapuude lõikus sõltuvalt kasvutugevus ............................................................... 26 

1.5.5. Tüve asendamine ..................................................................................................... 27 

1.5.6. Lehtede eemaldamine .............................................................................................. 27 

1.5.7. Vilikondade harvendamine ...................................................................................... 28 

2. ARUTELU ................................................................................................................................... 29 

KOKKUVÕTE ..................................................................................................................................... 32 

SUMMARY ........................................................................................................................................ 34 

KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................................................... 36 

 

  



3 
 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Kaidi Kask Õppekava: Aiandus 

Pealkiri: Lauaviinamarjade kasvatamise võimalused jaheda kliimaga aladel 

Lehekülgi: 41 Jooniseid: 5 Tabeleid: 5 Lisasid: 0 

Osakond: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

Uurimisvaldkond: 1.6. Põllumajandusteadus 

Juhendaja: Ele Vool, Ph.D. 

Kaitsmiskoht ja –aasta: Tartu 2016 

Jahedas kliimas on probleemiks lühike kasvuperiood, mis takistab võrsete ja marjade valmimist 

ning suhkrute kogunemist. Suhkrute sisaldus on oluline kvaliteetsete lauaviinamarjade tootmiseks. 

Varasemalt on uuritud genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel. 

Töö eesmärgiks oli selgitada sobilikud kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinapuude 

kasvatamiseks jaheda kliima tingimustes. Töös on käsitletud katmikala versus avamaa, 

võrakujunduse, lehtede eemaldamise ja vilikondade harvendamise mõju lauaviinamarjade 

kvaliteedile. Lauaviinamarjade tootmiseks on soovitatav kasutada muudetud Munson 

võrakujundust, kus võrsed asetsevad ülemistel toestustraatidel. See tagab paremad valgusolud 

marjade ühtlasemaks värvumiseks ja spaleertraatidel olev õhuke lehtede kiht kaitseb marju 

päiksepõletuse eest. Samas lühikest lõikust vajavatele sortidele on sobivaimaks võrakujunduseks 

kahepoolne Hudson’i kordon, kus vilikonnad asetsevad samuti ülemisel toestustraadil. Sagedaste 

külmakahjustusohuga piirkondades aga on soovitatav kasutada võrakujundusena lehvikukujulist 

põõsast, mis võimaldab okste mahapainutamist talviseks katmiseks. Kõrgem mahla 

kuivainesisaldus on saadud katmikalal, kus on pikem kasvuperood ja kõrgem temperatuur. Kuna 

viinapuud nõuavad vähemalt 150 päeva pikkust külmavaba perioodi, siis katmikala võimaldab 

lauaviinamarjade tootmist ka sellistes kohtades, kus see periood on lühem. Lehtede 

eemaldamisega saab parandada valgusolusid vilikondade piirkonnas, mis soodustab ühtlasemat 

marjade värvumist ja mahla kuivaine kogunemist. Kuna osad lauaviinapuu sordid on kompaktsete 

vilikondadega, siis nende harvendamine vähendab hahkhallituse ja mädanemise riski. Edasised 

uurimused võiksid keskenduda lauaviinapuude sortidele, et teada saada, kuidas need käituvad 

erinevates kliimaoludes ja kasvatustehnoloogiliste võtetega ning välja selgitada millised 

kasvatustehnoloogiad on erinevatele sortidele sobilikumad saagi kvaliteedi parandamiseks. 

Märksõnad: viinapuude võrakujundus, lehtede eemaldamine, vilikondade harvendamine, 

viinamarjade kvaliteet 
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Short growing period is a problem in cool climate conditions, because it prevents shoots and 

berries development and sugars accumulation. The content of sugars’ is important for high quality 

table grapes production. The purpose of the Bachelor’s thesis was to explain suitable growing 

technologies for table grapes in cool climate conditions. In the thesis are described protected 

versus open field cultivation, training systems, leaf removal and clusters’ thinning effect on the 

quality of table grapes. Modified Munson training system can be recommended for table grapes 

production. In this system the shoots lie on the upper wires and clusters hang freely among wires. 

This ensures better light conditions for berries colouring and thin layer of leaves protects the 

grapes from sunburning. However, cultivars that require short cutting are more suitable for 

Hudson River Umbrella training system, where clusters are also on the upper wires. The use of 

Fan training system that allows bending branches down for winter covering is recommended in 

regions of high frost risk. Higher soluble solids’ content is obtained with protected cultivation, 

which ensures longer growing period and higher temperature. As vines require at least 150 days 

frost free period, the protected cultivation enables the production of grapes also in those habitats, 

where this period is shorter. Leaf removal improves light conditions near the clusters’ zone and 

promotes berries’ colouring and soluble solids’ accumulation. As some table grape cultivars have 

compact clusters, could cluster thinning decrease the risk of gray mold and rot infections. The 

future studies could focus on table grapes’ cultivars and how they react to different climatic 

conditions and growing technologies. In addition is needed to investigate which growing 

technologies are the best for different cultivars to improve yield quality.  
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SISSEJUHATUS 

 

Viinapuu kuulub vanimate ja levinumate taimekultuuride hulka (Kivistik, J. ja U. 1996), 

mille toodangust 10% süüakse värskelt. Eestis on toodetud avamaal viinamarju üle sajandi 

ja huvi viinamarjakasvatuse vastu on aina kasvanud. Viinapuu on pärit parasvöötme 

soojast osast (Kivistik, Niiberg 2002), aga tänu sordiaretusele ja uutele 

kasvatustehnoloogiatele on viinapuu kasvatus võimalik ka jaheda kliimaga piirkondades. 

Lauaviinamarjade sordivalik suureneb pidevalt, mis aitab kaasa viinapuude kasvatuse 

edenemisele. 

 

Üha enam kasvab nõudlus kodumaiste lauaviinamarjade järele (Karp 2012). Eestlased on 

hakanud hindama kodumaist toodangut, sest imporditud viinamarjad sisaldavad 

puuviljadest enim taimekaitsevahendeid. Eestis on geograafilise asetuse tõttu head 

eeldused tervislike viinamarjade kasvatamiseks, sest siin on haiguste levikuks ebasoodsad 

tingimused. Jahedasse kliimasse sobivaid lauamarja sorte on aretatud peale hariliku 

viinapuu (Vitis vinifera) ka haigus- ja külmakindlamast amuuri (V. amurensis) ja põhja-

viinapuust (V. labrusca). Nende sortide viljad on maitselt vürtsikamad ja paremad, sest 

kohalikke marju saab korjata täisküpsuses. 

 

Jahedamates piirkondades istutatakse viinapuud lõunakallakutele ja tihti soovitatakse 

talveks katta mahapainutatud oksad täies ulatuses mullaga (Kivistik, J. ja U. 1996). Eesti 

lauaviinamarja tootjateks on Meelis Vändrik, Gaile Tammemägi, Liia Kaska ja Harri Poom 

(Saare-Tõrvaaugu aiand), kes kasvatavad viinapuid kiletunnelites, millelt talveks võetakse 

kile maha. Samas viinapuude kasvatamine avamaal on võimalik isegi Lõuna-Soomes tänu 

vara valmivatele sortidele ja talvisele katmisele (Kivistik, J. ja U. 1996). Polaarjoone taga 

saab aga viinamarju toota katmikalal. Jahedas kliimas on probleemiks just lühike 

külmavaba periood, mis on Kesk-Eestis 126, Lõuna-Eestis 145 ja läänerannikul 182 päeva 

(Miidla 1964). Kvaliteetse saagi saamise eesmärgil peaks öökülmavaba periood olema 

150-180 päeva (Strik 2011). Siinjuures kaitseb kiletunnel kevadiste ja sügiseste öökülmade 

eest ning seega pikeneb kasvuperiood. 
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Jaheda kliimaga piirkonnas mõjutavad kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinamarjade 

saagikust ja kvaliteeti. Võrakujundusega saab mõjutada saagi kogust ja tagada võrale 

parem valgustatus, mis aitab toota kvaliteetseid marju ning takistab viinapuul haiguste 

levikut (Zabadal 2002). Viinapuude puhul on võimalik kasutada kevadist, suvist ja sügist 

lõikust. Lisaks okste lõikamisele eemaldatakse ka lehti ja see võimaldab vilikondadel saada 

rohkem päikest marjade ühtlasemaks ja kiiremaks küpsemiseks. Vilikondade 

harvendamisega saab vähendada nende kompaktsust ja mädanemise riski ning anda 

marjadele ruumi kasvada suuremaks (Zabadal 2002).  

 

Käesolevas töös uuritakse lauaviinamarjade kasvatamise võimalusi jaheda kliimaga aladel. 

Käsitletakse viinapuude kasvatamise eripärasid, sortide valikut ja valiku kriteeriume. 

Kasvatustehnoloogilistest võtetest uuritakse katmikala versus avamaa, väetamise, võra 

lõikus- ja kujundusviiside, lehtede ning vilikondade harvendamise mõju viljade ja saagi 

kvaliteedile. 

 

Hüpotees: kasvatustehnoloogilised võtted mõjutavad oluliselt lauaviinamarjade kvaliteeti 

ja saagikust ning aitavad tagada jaheda kliimaga piirkondades viinapuude kasvatamise 

võimalikkuse. 

 

Eesmärk: selgitada sobilikud kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinapuude 

kasvatamiseks jaheda kliima tingimustes. 

 

 

TÄNUAVALDUSED 

 

Avaldan tänu kõigile, kes on abistanud käesoleva töö koostamisel. Eelkõige tänan enda 

juhendajat dots. Ele Voolu artiklite, heade nõuannete ja asjakohase kriitika eest lõputöö 

koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Viinapuude üldiseloomustus 

 

Eesti oludes kasutatakse omajuurseid viinapuid, mis saadakse vegetatiivse paljundamise 

teel pistikutest või võrsikutest (Kivistik, J. ja U. 1996). Juurte aktiivne kasvamine toimub 

kevadel ja sügisel. Kevadel algab juurte aktiivne kasv viinapuude mahlajooksuga, mil 

mulla temperatuur tõuseb üle 6 °C ja kestab kuni õitsemiseni. Viinapuude juurtel puudub 

sügavpuhkeperiood ning seega võib leida heledaid ehk kasvavaid juuri aastaringi. 

 

Viinapuudel kestab puhkeperiood kuni ööpäeva keskmine temperatuur tõuseb umbes 10°C-

ni (Gustafsson, Mårtensson 2005). Kevadel temperatuuri tõustes toimub kiire võrsete kasv 

umbes kaheksa nädalat. Kui päeva keskmine temperatuur tõuseb 20°C-ni, siis alustab 

viinapuu õitsemist. Õisikualgmed tekivad talvesilmas õitsemiseelsel suvel, kui sellele 

eelneval suvel arenenud õisikualgmed hakkavad puhkema (Kivistik, J. ja U. 1996). Seega 

õisikute areng punga sees on peaaegu 10 kuud. Talvepung koosneb kolmest pungast ja 

keskmine neist on kõige suurem. Kui keskmine suur pung hävib, siis arenevad võrsed selle 

kõrval olevatest väikestest pungadest. Samaaegselt võib areneda ka mitu võrset. Võrsed 

võivad olla mitme meetri pikkused ja sõlmevahed paarikümne sentimeetrised. Sõlmevahele 

võib kinnituda ka väänel ehk kõitraag või õisik. Punga välimus ei aita leida õisikualgmeid 

sisaldavat punga, kuid tavaliselt asuvad need jämedamate üheaastaste okste neljandas kuni 

kaheteistkümnendas pungas. Võrsel moodustunud esimesest väänlast ülevalpool õisikuid ei 

teki, seega on õisikud võrse alumises osas. Õisikualgmeid võib tekkida ka ennakvõrsetel 

olevates ennaksilmades. Ühel võrsel võib areneda 1...7 õisikut, kuid suured õisikud asuvad 

võrse alumises osas. Õitest arenenud marjad võivad olla 1...4 seemnega või ilma 

seemneteta. Vilja hakkab taim kandma teisel-kolmandal aastal pärast istutamist (Miidla 

1964). 

 

Viinapuul on igas vanuses oksi ning võrsed arenevad eelmise aasta okstel olevatest 

pungadest (Kivistik, J. Ja U. 1996). Lehekaenlas on kaks silma, millest suurem on 
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talvesilm ja väiksem ennaksilm. Ennaksilm annab ennakvõrse, mis on sama ehitusega kui 

tavaline võrse. Ennakvõrsumine võib toimuda mitu korda ja seega võib vähestest 

talvitunud pungadest moodustuda kiiresti suur lehestik. Jõuline kasv takistab viljade teket 

ja võrsete valmimist talveks ehk korgistumist. Korgistumine toimub sügisel lehtede 

langemise ajal ja on ära tuntav üheaastase oksa koore muutumisel kuivaks ja helepruuniks. 

Okste korgistumisele kaasa aitamiseks tuleks reguleerida viinapuu kasvu suvise lõikusega. 

Seejuures tuleks taimede hooldamisel arvestada rohtsete kergesti murduvate 

võrselatvadega (Zabadal 2002). Pärast korgistumist taluvad noored oksad kuni -20 °C, 

korgistumata võrsed hävivad aga juba väikeste miinuskraadide juures (Kivistik, J. ja U. 

1996). Lisaks korgistumisele on iga-aastane sügisene või kevadine üheaastaste okste 

kärpimine vajalik ka kvaliteetse saagi saamiseks (Zabadal 2002). Mitmeaastastel okstel 

pole hargnemiskohtades külgpungi nagu need on üheaastastel okstel (Kivistik, J. ja U. 

1996). Külgpungade asemel on neil sõlmedelt hargnevad külgoksad või vähemärgatavad 

uinuvad pungad. Vanadel okstel võib areneda uusi lisapungi, mis annavad puhkedes 

vesivõsusid või kännuvõsusid samuti nagu uinuvad pungad ning neid võib kasutada puu 

noorendamiseks. Kännuvõsud kasvavad maapinnalt. Tavaliselt ei teki vesivõsudele 

esimesel suvel õisikuid ja nad on jõudsa kasvuga.  

 

Viinapuud on varjutaluvad, soojanõudlikud ja vegetatiivselt kergesti paljundatavad ning 

neid on võimalik kasvatada kehvadel ja kuivadel pinnastel tänu tugevale ja sügavale ning 

kaugele ulatuvale juurestikule (Miidla 1964; Kivistik, J. Ja U. 1996). Siiski tuleks jahedas 

kliimas istutada viinapuud väga päikesepaistelisele kasvukohale, kuna seal on rohkem 

soojust (Kivistik, J. Ja U. 1996). Jahedas kliimas on soojus suurimaks viinapuude 

kasvatamise piirajaks. Olulisteks temperatuurinäitajateks on kasvuperioodi aktiivsete 

temperatuuride summa, mille leidmiseks liidetakse üle 10 °C olevad ööpäeva keskmised 

temperatuurid. Viinapuude kasvuks vajalik aktiivsete temperatuuride summa on üle 2500 

°C. Väga varajastele sortidele piisab, kui see on 2100 °C. Eestis on see olnud paljude 

aastate keskmisena sõltuvalt piirkonnast 1650...1900 °C (Kivistik, J. ja U. 1996). 

Temperatuuri on võimalik tõsta kuni 150 °C võrra lõunaseina ääres ja üle 300 °C kütteta 

kasvuhoones. Soojus on oluline eriti taimede õitsemise ja viljade valmimise ajal, mil peaks 

keskmine temperatuur olema üle 15 °C. Õite viljastumiseks on soodsaim 25...30 °C ja 

viljade valmimiseks 28...32 °C. Enamuste viinapuusortide üheaastased oksad taluvad 

lühiajaliselt -22 °C ja pungad -16 °C, vanemad oksad on veidi külmakindlamad. Amuuri 
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viinapuu ja osad sordid nagu ’Zilga’ taluvad isegi kuni -40 °C (Pierquet jt 1977; Kivistik, J. 

ja U. 1996). Lumeta talvedel võib esineda viinapuudel juure kahjustusi, kuid selle 

vältimiseks on võimalik maapind taime ümbruses katta ning ka mururiba kasutamine 

taimeridade vahel hoiab kõrgemat mulla temperatuuri (Gustafsson, Mårtensson 2005; 

Kivistik, J. Ja U. 1996). Taimede ümbruses oleva maapinna katmiseks võib kasutada 

paarikümne sentimeetri paksust puulehtede kihti, mis võib paigutada alles külmade 

saabudes ja eemaldatakse aprillis, et muld saaks juurte ümbruses varakult sulada (Kivistik, 

J. Ja U. 1996). Minnesota Ülikooli andmetel külmus katteta maapind 50 cm sügavuseni, 

aga murukattega pind ainult 20 cm sügavuseni ja märtsis oli mulla temperatuur vastavalt 3 

°C ja 0 °C (Plocher & Parke 2001). Kevadel põhjustab kiire mulla soojenemine liiga 

varajast pungade puhkemist. Viinapuude õied ja lehed taluvad kevadel ainult 0...-1 °C ja 

sügisel viljad kuni -4 °C (Kivistik, J. Ja U. 1996). Öökülmavaba periood peaks olema 150 

päeva, mis on Eestis nii pikk ainult rannikualadel ja meresaartel. 

 

Viinapuudel pole tavaliselt niiskuse puudust, kuid üleliigne niiskus sügisel võib takistada 

võrsete kasvu õigeaegset lõppemist ning põhjustada marjade lõhenemist (Kivistik, J. Ja U. 

1996). Samuti võib sügisel üle 80% olev õhuniiskus soodustada seenhaiguste levikut 

viljadel. Katmikalal aga peaks pinnase hoidma alati parasniiske, sest läbi kuivanud mulla 

kastmisel võivad marjad lõheneda. Viinapuu on võimeline kasvama kehvadel muldadel, 

kuid mulla toitainetesisaldus ja lõimis mõjutavad siiski saagi suurust ja kvaliteeti. 

Viinapuude kasvuks on parimad kergema lõimisega kiiresti soojenevad pH-ga 6,5 mullad 

(Zabadal 2002). 

 

 

1.2. Viinapuude kasvatamise eripärad jaheda kliimaga piirkonnas 

 

Jahedas kliimas ei valmi viinapuu võrsed üheaegselt marjadega (Miidla 1964). 

Viljakandvate võrsete pintseerimine kiirendab viljumist ja asendusvõrsete kärpimine 

augusti viimasel dekaadil või septembri alguses kiirendab võrsete valmimist. 

Põhjapiirkonnas on oluline võrsete kärpimine, et saada korralikku saaki ja täisväärtuslikke 

asendusvõrseid järgneva aasta saagiks. 
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Jahedas kliimas külmakahjustuste vältimise parim meetod on sobiva kasvukoha valimine, 

kuid alati pole see võimalik (Fisher 2012). Sellises olukorras aitab see, kui teame, kuidas 

külmakahjustusi leevendada või ära hoida. Esiteks tuleks valida selline istandiku asukoht, 

kus on kõige madalam külma risk. Teiseks jaheda kliima tingimustega võitlemiseks tuleb 

valida sordid, mis saavutavad hea küpsuse ja/või on lühikese kasvuperioodiga ning sellise 

võrakujundusega ja -lõikusega, mis maksimeerib päiksevalguse ja –soojuse 

akumuleerumist viljade valmimiseks (Fisher 2012; Gustafsson ja Mårtensson 2005). 

Märgadel aladel, eriti kui sademed on koondunud sügiskuudele, lüheneb kasvuperioodi 

pikkus veelgi ja pikeneb viinamarjade valmimisperiood. 

 

Esimeseks pungade kahjustajaks jahedas kliimas on kevadine öökülm, mille tulemusel 

kahjustuvad puhkenud pungad (Gustafsson ja Mårtensson 2005). Teiseks probleemiks on 

sügisene külm, mis võib hävitada lehed enne saagi küpseks saamist ning takistada 

valmimise protsessi. Sügiskülmad võivad kahjustada aga viinamarju, mis riknevad kiiresti, 

kui need pole korjatud varsti pärast külmakahjustust. Samas aeglustab sügisene külm 

viinamarjade arengut, luues parema suhkrute, hapete ja pH tasakaalu ning võimaldades 

toitainete kogunemist viljadesse soovitava maitse ning aroomi saamiseks. Kasvuperioodi 

lõpus, viinapuude puhkeperioodil võib temperatuur alla -15 °C, põhjustada 

külmakahjustusi ka puhkeolekus pungadele ja puidule (Gustafsson, Mårtensson 2005). 

Samas on viinapuud võimelised kohanema madalate temperatuuridega. Enne 

puhkeolekusse minekut kogub viinapuu pungadesse ja puitu suhkruid ning rakkude koostis 

muutub külmale vastupidavamaks. Samuti on taimes takistatud vee vool juurtest tüvesse ja 

okstesse ning väiksem veesisaldus muudab taime külmakindlamaks. 

 

Talve jooksul võib viinapuud kahjustada temperatuuride kõikumine (Gustafsson ja 

Mårtensson 2005). Temperatuurid üle 0°C võivad põhjustada viinapuu puhkeperioodi 

lõpetamist, mis sõltub sügavpuhkefaasist. Sügavpuhkefaas on loomulik viinapuude 

kaitsemehhanism, takistab puhkefaasi lõpetamist ja enneaegset pungumist soojade talviste 

ilmadega. Külmad talved ohustavad enim viinapuude kasvatamist. Madalad temperatuurid 

võivad olla hävitavad või kahjustavad kõigile viinapuu sortidele. Sordi külmakindlus, 

valmimine, viinapuu üldine tervis enne puhkeperioodi ja kasvatusmeetodid koos 

kasvukoha hoolika valimisega võivad tihti leevendada külmakahjustusi (Wang 1990; 

Seyedbagheri ja Fallahi 1994; Plocher ja Parke 2001). Lisaks peaks viinapuu istandikus 
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olema välistatud külma õhu kogunemine ja õhk peaks saama vabalt liikuda, et tagada 

viljade hea valmimine (Gustafsson, Mårtensson 2005; Fisher 2012). Kui istandikus on 

kohti, kust külm õhk ei pääse ise ära voolama, siis võib selle kogunemist takistada 

tuulemasinaga. Viinamarjade külmakahjustuste vastu võib kasutada ka kattematerjale 

(Bailly 1989). 

 

Põhja laiuskraadidel on parim viinapuu istandiku asukoht lõunapoolsed kallakud, et 

suurendada puudele langevat päiksekiirgust. Paremate valgusolude tagamiseks peaksid 

read asetsema põhja-lõuna suunas (Gustafsson, Mårtensson 2005). Viinapuu istandik peaks 

asuma sellises kohas, kus on välistatud teiste taimede poolt tekitatud varjud. Samas 

põhjaküljel olev taimestik ja lõunakallak kaitseb külmade põhjakaare tuulte eest, mis 

pikendab ka kasvuperioodi ja tõstab temperatuuri nii kevadel kui ka sügisel. Samuti 

pikendab kiletunnelis kasvatamine viinapuude kasvuperioodi (Taskinen 2012). Kriitilist 

tähtsust viinapuu istandikule võib omada ka suure veekogu lähedus, mis loob ühtlasema 

temperatuuri. Soomes on osutunud sobivateks kasvatusmeetoditeks madalate viinapuude 

kujundamine, mida on kergem ja odavam katta talveks (Taskinen 2012).  Jahedas kliimas 

istandiku asukoha valimisel on kõige olulisema tähtsusega keskkonnast tulenevad tegurid 

(Gustafsson, Mårtensson 2005). 

 

 

1.3. Viinapuude lauamarjadeks sobivad sordid ja nende valiku 

kriteeriumid jahedas kliimas 

 

Viinapuude sorte valitakse vastavalt nende soojanõudlusele ja kasvuperioodi pikkusele 

(Kivistik 1996), kuid ka külmakindlusele ja haigustele vastupidavusele (Vool, Maante 

2016). Sortide valikul on soovitatav arvestada ka vilikonna massi (peaks olema 75 g) ja 

viljade suhkrute sisaldust (UNECE 2011; Rätsep, Karp, Vool 2014). Hariliku viinapuu (V. 

vinifera) võrsed valmivad marjadest hiljem, mis vähendab viinapuu talvekindlust. Samas 

amuuri viinapuu (V. amurensis) tüüpilistel sortidel ja kalda viinapuul (V. labrusca) 

valmivad võrsed varem kui marjad. Miidla (1964) andmetel ei sobi nad seetõttu 

põhjamaises kliimas kasvatamiseks olenemata talvekindlusest. Oluline on veel 

viinamarjades tervislike ühendite sisaldus. Sordiaretajad teevad tööd leidmaks sorte, mis 

oleksid hilise pungade puhkemisega, lühikese kasvuperioodiga ning talvekindlad (Vool, 
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Maante 2016). Heade omadustega on end näidanud Elmer Swenson’i ja Tom Plocher’i 

aretatud sordid.  

 

Eestis kasvatatavate viinapuusortide eelduseks on varajane viljade ja hea võrsete 

valmimine (Kivistik, J. ja U. 1996). Köetavas kasvuhoones võib kasvatada ka hilisema 

võrsete valmimisega sorte. Eestis kasvatatakse suuremas osas viinapuuliikide hübriidsorte, 

mis on saadud hariliku viinapuu ristamisel põhja-viinapuu, kallas-viinapuu ja amuuri 

viinapuuga (Karp 2008; Kivistik 2006). Hübriidsordid taluvad kuni -30 °C, samuti on need 

vastupidavamad haigustele (Gustafsson, Mårtensson 2005). 

 

Saare-Tõrvaaugu aiandis kiletunnelis tehtud lauaviinamarjasortide võrdluskatses leiti 

Eestis äriliseks kasvatuseks sobivad sordid (Saare-Tõrvaaugu aiand) olevat: ’Arkadia’, 

’Canadice’, ’Kosmonavt’, ’Mars’, ’Osella’, ’Somerset Seedless’, ’Supaga’ ja ’Swenson 

Red’ (Tiideberg 2015). Sealjuures sort ’Arkadia’ (aretatud Ukrainas) on saagikas, väga 

suure tarja ja ilusa ning suure viljaga, pika lõikusviisi korral on olnud probleeme 

korgistumisega. ’Canadice’ (aretatud USA-s) marjad on väga hea vürtsika maitsega, 

puuduseks on aga väikesevõitu viljad, mille kompenseerib suur saak ja taime haiguskindlus 

ning külmataluvus kuni -30 °C. ’Kosmonavt’ (aretatud Venemaal) on ilusate ja suurte 

viljadega, kuid tema puuduseks on väike talvekindlus ja vastuvõtlikkus jahukastele. ’Mars’ 

(aretatud USA-s) ja ’Supaga’ (aretatud Lätis) on vastupidavad ja saagikad sordid, kuid 

vajavad siiski talvekatet. ’Osella’ (aretatud Saksamaal) on varajane ja väga saagikas sort 

ning hea talve- ja haiguskindlusega. ’Somerset Seedless’ (aretatud USA-s, Elmer Swenson) 

vajab vaid kerget talvekatet ja on varajase valmimisajaga, kuid saagikus on keskpärane või 

alla selle. ’Swenson Red’ (aretatud USA-s) marjad on suured ja taim on hea talve- ning 

haiguskindlusega, kuid mõnel aastal talvekahjustusi saanud sort. Sordi ’Swenson Red’ anti 

välja Minnesota Ülikooli ja Elmer Swensoni poolt (Reisch). Avamaa tingimustes 

lauaviinamarjaks sobivaks sordiks on leitud ka Venemaalt pärit ‘Severnõi Rannii’, mille 

marjad on kollakasrohelised (Karp 2008). Alternatiivseteks lauamarjadeks avamaa 

tingimustes sobivad ka ’Hasanski Sladki’ ja ’Severnõi Rannii’. 
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1.4. Lauaviinamarjade kvaliteet 

 

1.4.1. Fenoolsed ühendid 

 

Fenoolsed ühendid on tähtsad kvaliteetsete lauaviinamarjade saamiseks, sest need 

mõjutavad marjade maitset, lõhna ja värvust (Conde jt 2007; Rio Segade jt 2012; Meléndez 

jt 2013). Fenoolset küpsust mõjutab kuivainesisaldus, kuna suhkrud reguleerivad osade 

fenoolide ensüümide sünteesi (Meléndez jt 2013). Fenoolide sisaldust saab suurendada 

piisava valguse, kastmise ja väetamisega. Fenoolne küpsus määratakse fenoolide 

üldsisalduse või kesta antotsüaniinide sisalduse järgi (Ghozlen jt 2010). Lehtede 

eemaldamise aeg on mõjutanud jahedas kliimas fenoolide sisaldust viljades, kuid mõju 

suund on sõltunud sordiomadustest (Kotkas 2014). Fenoolide sisalduse suurenemist 

täheldati enim veiniviinamarjasordi ´Hasanski Sladki´ vilikonna värvumise ajal lehtede 

ühelt poolt eemaldamisel. Samuti mõjutas fenoolide sisaldust ka lõikusviis, mis oli kõrgem 

sügisese ja kevadise lühikese lõikusega ning väiksem sügisese ja kevadise pika lõikusega 

(Kaarlõpp 2012). Rohkem fenoole on leitud sinise viljavärvusega lauaviinamarjade 

sortides ’Osella’ ja ’Mars’ (tabel 1). Need tulemused on saadud  kiletunnelis, kus 

viinapuud olid kujundatud kahe viljaoksaga ja enamuste sortide puhul kasutati pikka 

lõikusviisi, ainult ’Arkadia’ puhul oli lühike lõikusviis.  

 

Tabel 1. Lauaviinamarjade fenoolsete ühendite sisaldus sorditi kiletunnelis kasvatamisel 

Sort Fenoolsed 

ühendid, 

mg/100 g 

Allikas 

Siniseviljalised 

sordid 

’Kosmonavt’ 125 Tiideberg 2015 

267 Rätsep jt 2014 

’Osella’ 233 Tiideberg 2015 

164 Rätsep jt 2014 

’Mars’ 257 Tiideberg 2015 

324 Rätsep jt 2014 

Punaseviljalised 

sordid 

’Swenson Red’ 74 Tiideberg 2015 

201 Rätsep jt 2014 

’Canadice’ 122 Tiideberg 2015 

62 Rätsep jt 2014 

’Somerset Seedless’ 64 Tiideberg 2015 

57 Rätsep jt 2014 

Heledaviljalised 

sordid 

’Supaga’ 116 Tiideberg 2015 

100 Rätsep jt 2014 

’Arkadia’ 117 Tiideberg 2015 

67 Rätsep jt 2014 
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1.4.2. Tehnoloogiline küpsus  

 

Tehnoloogilise küpsuse määramiseks tehakse analüüsid viljaliha küpsust näitavatest 

parameetritest, milleks on mahla kuivainesisaldus, tiitritav happesus ja pH ning nende 

alusel otsustatakse koristusaeg (Meléndez jt 2013). Selleks arengufaasiks on saavutatud 

maksimaalne fenoolsete ja lõhnaühendite sisaldus ning selle kaudu määratakse 

viinamarjade kvaliteet (La Moigne jt 2008). Lauaviinamarjamahla kuivainesisaldus peaks 

olema seemneteta sortidel 14 °Brix’i ja seemnetega sortidel 13 °Brix’i (UNECE 2011). 

Lauaviinamarjade orgaaniliste hapete sisaldus peaks olema 0,5…1,4% kogu 

viinamarjamahlast (Nelson 1985). 

 

Tabel 2. Lauaviinamarjade orgaaniliste hapete sisaldus sorditi kiletunnelis kasvatamisel. 

Allikas: Tiideberg 2015 

Sort Tiitritavate 

hapete 

sisaldus, % 

Siniseviljalised 

sordid 

’Kosmonavt’ 0,59 

’Osella’ 0,68 

’Mars’ 0,79 

Punaseviljalised 

sordid 

’Swenson Red’ 1,31 

’Canadice’ 1,12 

’Somerset 

Seedless’ 

0,89 

Heledaviljalised 

sordid 

’Supaga’ 1,12 

’Arkadia’ 0,49 

 

Orgaaniliste hapete sisaldus viljades on väiksem kui mahla kuivaine sisaldus, aga esimesel 

on suurem mõju viljade maitsele ja kvaliteedile. Orgaaniliste hapete sisaldus hakkab 

langema viinamarjade küpsedes (Dokoozlian 2000). Lauaviinamarjade orgaaniliste hapete 

sisaldus sõltub kõige rohkem temperatuurist, aga lisaks mõjutavad seda veel 

kasvatustehnoloogiad, sort ja keskkonnatingimused (Liu jt 2006, Dharmadhikari 2016). 

Eestis tehtud katse põhjal saadi madalaim veinimarjade happesisaldus sügisese pika 

lõikusega ja happerikkamad marjad saadi kevadel lühikese lõikusviisiga kasvatatud 

viinapuudelt (Kaarlõpp 2012). Kevadine pikk lõikus vähendas orgaaniliste hapete suhet, 

mistõttu on see sobiv lõikusviis jahedas kliimas (Maante jt 2015). Marjade happesisaldus 

on leitud suurem katmikalal (0,74%) kui avamaal (0,65%) (Kamiloglu jt 2011). Samuti 

mõjutasid orgaaniliste hapete sisaldust sordiomadused (Kaarlõpp 2012). Kõrgeima hapete 
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sisaldusega lauaviinamarjad on olnud siniseviljalistest sortidest ’Mars’, punaseviljalistest 

’Swenson Red’ ja heledaviljalistest ’Supaga’ (tabel 2). 

 

Kuivainesisalduse järgi määratakse viljade küpsust ja kuna viinamarjad ei järelvalmi pärast 

koristust, siis on õige koristusaeg väga oluline (Guelfat-Reich, Safran 1971). Katmikalal 

tuleks jälgida, et temperatuur ei tõuseks üle 30 °C, mis pidurdab suhkrute tootmise 

täielikult (Coombe jt 1980). Kõrgete temperatuuride juures viljade küpsemine küll jätkub, 

aga need ei saavuta vajalikku °Brix’i sisaldust. Suhkrute kogunemine viljadesse saab 

alguse 21…60 päeva enne saagi koristust (Nelson 1985). Kuivainesisaldus sõltub 

taimekasvufaasist, aga selle kogunemist aeglustavad taimehaigused ja –kahjurid, ebapiisav 

päikesepaiste, soojus ning taime tugev kärpimine. Lehtede eemaldamisel on puudunud 

oluline mõju mahla kuivainesisaldusele, oluline mõju on leitud aga sordiomadustel (Tiisler 

2010; Kotkas 2014). Samas leidis Dishlers (2003), et lehtede eemaldamisel oli oluline 

mõju mahla kuivainesisaldusele. Mahla kuivaine kogunemist marjadesse mõjutas oluliselt 

viinamarja vilikondade arvu vähendamine viljavõrsel (Tiisler 2010). Samuti mõjutas 

oluliselt mahlakuivainesisaldust viinapuude lõikamise aeg ja viis (Kaarlõpp 2012). 

Kevadine pikk lõikus suurendas viljade marjamahla kuivainesisaldust (Maante jt 2015). 

Lüüste külas 2014. aastal tehtud lauaviinamarja katse kõige kõrgema kuivainesisaldusega 

sort oli ’Somerset Seedless’ (17,2…17,9 °Brix’i) (tabel 3).  Massachusettsi Ülikooli poolt 

tehtud lauaviinamarjade avamaa katses kasutati kasvu torusid, neljaõlalist (Kniffin’i) 

võrakujundust ja suurima kuivainesisaldusega oli sort ’Neptune’ (21 °Brix) ja väikseimaga 

’Jupiter’ (15…16 °Brix) (Schloemann 2005). Lauaviinamarja sortide ’Cardinal’ ja ’Ruby 

Seedless’ kõrgeim kuivainesisaldus on saadud Y-toestusega (Y trellis) ja sordil ’Emperor’ 

topelt T-toestusega (double T-trellis), katse tehti Austraalias (Taylor, Leamon 1991). 

Kentucky’s tehtud lauaviinamarjade katses kasutati neljaõlalist ja Geneva topelt 

võrakujundust (Geneva double curtain) ning nende vahel ei esinenud viljade mahla 

kuivainesisalduses statistiliselt usutavat erinevust (Brown 1997). 
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Tabel 3. Lauaviinamarjade mahla kuivainesisaldus sõltuvalt kasvatustehnoloogiast 

Sort Kuivainesisal

dus, °Brix 

Kasvatustehnoloogiline 

võte 

Allikas 

Siniseviljalised 

sordid 

’Kosmonavt’ 14,5…17,7 Kiletunnel Tiideberg 2015 

20 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

10,5…17,6 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Osella’ 16,1…18,2 Kiletunnel Tiideberg 2015 

22 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

14,1…22,6 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Mars’ 9,6…15,2 Kiletunnel Tiideberg 2015 

15 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

13,4…15,2 Kiletunnel Maante jt 2015A 

17 Kasvu toru (Grow tube) Schloemann 2005 

 ’Venus’ 16…18 Kasvu toru 

17,7 Avamaa Brown jt 1997 

’Jupiter’ 15…16 Kasvu toru Schloemann 2005 

Punaseviljalised 

sordid 

’Swenson Red’ 12,0…15,9 Kiletunnel Tiideberg 2015 

16 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

15,6…15,9 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Canadice’ 14,0…17,2 Kiletunnel Tiideberg 2015 

19 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

21,3 Avamaa Brown jt 1997 

19…20 Kasvu torud Schloemann 2005 

’Canadice’ 3,0…18,6 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Somerset 

Seedless’ 

17,2…17,9 Kiletunnel Tiideberg 2015 

23 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

22,1 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Vanessa’ 17,5…19,0 Kasvu toru Schloemann 2005 

 ’Reliance’ 18,5…20,5 Kasvu toru 

21,0 Avamaa Brown 1997 

’Cardinal’ 15,4 T-toestus Taylor, Leamon 

1991 16,9 Topelt T-toestus 

17,1 Y-toestus 

16,8 Kallutatud T-toestus 

’Ruby Seedless’ 18,9 T-toestus 

21,3 Topelt T-toestus 

21,8 Y-toestus 

21,4 Kallutatud T-toestus 

’Emperor’ 18,0 T-toestus 

19,8 Topelt T-toestus 

19,6 Y-toestus 

19,3 Kallutatud T-toestus 

Heledaviljalised 

sordid 

 

’Supaga’ 10,6…17,7 Kiletunnel Tiideberg 2015 

19 Kiletunnel Rätsep jt 2014 

10,6…18,9 Kiletunnel Maante jt 2015A 

’Arkadia’ 10,5…13,9 Kiletunnel Tiideberg 2015 

’Lakemont’ 18,5…20,0 Kasvu toru Schloemann 2005 

 ’Marquis’ 18 Kasvu toru 

’Neptune’ 21 Kasvu toru 

’Himrod’ 18,2…19,5 Kasvu toru 

19,0 Avamaa Brown jt 1997 
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Mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe mõjutab oluliselt viinamarjade maitset. 2010. 

aasta lauaviinamarjade standardis on välja toodud, et kui mahla kuivaine pole vähemalt 16 

°Brix’i, siis suhkrute ja hapete suhtarv peaks olema 20:1 (°Brix peaks olema 12,5…14) või 

18:1 (°Brix peaks olema 14…16) (UNECE 2010). Lauaviinamarjade kuivaine ja 

orgaaniliste hapete suhtarv on saadud vahemikus 12…30 (Tiideberg 2015). Kõrgeima 

mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhtarvuga on olnud ’Kosmonavt’ (30) ja ’Arkadia’ 

(28). Madalaima suhtarvuga on olnud ’Swenson Red’, ’Canadice’ ja ’Supaga’ (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Lauaviinamarja mahla kuivaine ja orgaaniliste hapete suhe sorditi kiletunnelis 

kasvatamisel. Allikas: Tiideberg 2015 

Sort Mahla 

kuivaine ja 

orgaaniliste 

hapete suhe 

Siniseviljalised 

sordid 

’Kosmonavt’ 30 

’Osella’ 27 

’Mars’ 19 

Punaseviljalised 

sordid 

’Swenson Red’ 12 

’Canadice’ 16 

’Somerset 

Seedless’ 

21 

Heledaviljalised 

sordid 

’Supaga’ 16 

’Arkadia’ 28 

 

Viinamarja mahla pH-d kasutatakse küpsusindeksi arvutamisel. Kõrgeima pH sisaldusega 

leiti olevat lauaviinamarja sort ’Kosmonavt’ (pH 3,98) ja madalaima pH sisaldusega oli 

’Canadice’ (pH 3,29) (Tabel5) (Tiideberg 2015). Mahla pH-d on tõstnud kaaliumiga 

väetamine (Morris ja Cawthon 1982). 

 

Tabel 5. Lauaviinamarja mahla pH kiletunnelis kasvatamisel. Allikas: Tiideberg 2015 

Sort Mahla pH 

Siniseviljalised 

sordid 

’Kosmonavt’ 3,98 

’Osella’ 3,57 

’Mars’ 3,55 

Punaseviljalised 

sordid 

’Swenson 

Red’ 

3,38 

’Canadice’ 3,29 

’Somerset 

Seedless’ 

3,55 

Heledaviljalised 

sordid 

’Supaga’ 3,44 

’Arkadia’ 3,68 
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Küpsusindeksi ja viljade valmimise aja vahel on otsene seos ehk kiiremini tarbimisküpsuse 

saavutavad lauaviinamarjad on ka kõrgema küpsusindeksiga (Tiideberg 2015). Mõlemalt 

poolt lehtede eemaldamisega saadi kõrgem küpsusindeks kui ühelt poolt lehtede 

eemaldamisega (Kotkas 2014). Samuti oli kõrgem küpsusindeks sügisese pika ja lühikese 

lõikusega, kuid kevadise lõikuse puhul oli see väiksem (Kaarlõpp 2012). Suurem 

küpsusindeks on saadud avamaal kui katmikalal (Kamiloglu jt 2011). 2014. aastal oli 

Saare-Tõrvaaugu aiandis kõrgeima küpsusindeksiga sort ’Kosmonavt’ (283), mis tulenes 

kõrgest pH-st (pH 3,98) ja madala küpsusindeksiga olid sordid ’ Mars’ (187) ja ’Canadice’ 

(192). 

 

 

1.5. Kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinamarjade saagi ja 

viljade kvaliteedi mõjutamiseks  

 

1.5.1. Katmikala versus avamaa 

 

Sordid, mis on mõeldud katmikalal kasvatamiseks ei pruugi sobida avamaale, sest 

katmikala sordid on enamasti pika valmimisajaga ja varajaste sügiseste öökülmade korral 

ei jõua avamaa tingimustes valmida (Rätsep jt 2014). Siiski sobib enamik avamaa sorte 

kasvuhoones kasvatamiseks. Seega võimaldab katmikala kasvatada sorte, mida muidu ei 

saaks jaheda kliima tingimustes kasvatada, suurendades sellega sordivalikut. Kiletunnelite 

abil saab tagada paremat ja ühtlasemat mikrokliimat viljade valmimise ajal ja pikendada 

kasvuperioodi (Vool, Maante 2016) 

 

Katmikalal valmivad viinamarjad varem kui avamaal (Bachman 2014) ja saak saadakse 

15...18 päeva varem (Kamiloglu jt 2011). Kasvukoha mõju marja kaalule, pikkusele ja 

laiusele on sõltunud sordist. Osade sortide puhul on need näitajad katmikalal suuremad, 

aga osade puhul jäävad need väärtused avamaal kasvatusega võrdväärseks. Samas ei ole 

leitud olulist mõju kasvukohal vilikonna massile ja vilja ning vilikonna suurus sõltuvad 

enam sordiomadustest (Bachman 2014). Katmikalal kasvatamine ei vähenda viinamarjade 

kvaliteediomadusi, pigem tõstab neid. Katmikalal kasvanud marjades on leitud suurem 

suhkrute ja madalam hapete sisaldus, mis peaks tagama marjade magusama maitse 

(Bachman 2014). 
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1.5.2. Väetamine 

 

Viinapuud on võimelised kasvama ka väheviljakatel muldadel (Miidla 1964), kuid 

kaaliumiga väetamine võib aidata külmast kliimast põhjustatud stressi vastu (Gustafsson, 

Mårtensson 2005). Väetamine fosfor- ja kaaliumväetistega augustis soodustab marjade 

valmimist ja võrsete kasvu lõppemist (Kivistik J. ja U. 1996). Tasakaalustatud väetamine 

on väga oluline, samas tasakaalustamata väetamine võib vähendada taime elujõudu, saagi 

kvaliteeti ja talvekindlust (Gustafsson, Mårtensson 2005). Mineraalväetiste asemel võib 

kasutada looduslikke biostimulaatoreid, mis mõjutavad taimede kasvu ja ka viljade 

biokeemilist koostist ning marjades antioksüdantide sisaldust (Karp 2009). Samuti paraneb 

stressitaluvus, haiguskindlus, saagi valmimine ja kvaliteet. 

 

Jahedas kliimas on enim kasu lämmastik- ja kaaliumväetistest (Zabadal 2002). Lämmastik 

mõjutab viinapuu vegetatiivset kasvu, samas liigne lämmastik muudab taimed temperatuuri 

kõikumistele tundlikuks (Gustafsson, Mårtensson 2005). Seega lämmastikuga väetamine 

teeb head viinapuudele esimestel kasvuaastatel, kui on intensiivne võrsete, lehtede ja juurte 

kasv (Miidla 1964). Lämmastikku soovitatakse anda vastavalt viinapuu vanusele 32,5 

kg/ha või 67,5 kg/ha esimesel ja teisel aastal. Lämmastiku andmise kogus 32,5; 67,5 või 

112,5 kg/ha sõltub sellest, kas soovitakse viinapuu suurust vähendada, säilitada või 

suurendada (Zabadal 2002).  

 

Viinapuud on suure kaaliuminõudlusega, kuna suur osa sellest eemaldatakse saagi 

koristamisega (Gustafsson, Mårtensson 2005). Kaaliumi ja fosfori nõudlus suureneb 

õitsemise ja viljade valmimise ajal, kuna need toitained on vajalikud marjade seemnete 

ning võrsete valmimiseks ja suhkru talletamiseks marjadesse (Miidla 1964). Kaalium 

üldiselt ei suurenda taimede vastupidavust talvekahjustustele, kuid võib siiski hästi 

tasakaalustatud väetamise korral parandada taime tervist ja seega suurendada vastupidavust 

stressile talveperioodil (Gustafsson, Mårtensson 2005). Kaaliumväetise soovituslik annus 

on 170 kg/ha (Zabadal 2002). Fosfor tõstab samuti viinapuude talvekindlust ja seega peaks 

taimed ka fosforiga olema hästi varustatud (Gustafsson, Mårtensson 2005).  
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Mikroelementidest on kõige kriitilisema tähtsusega boor (Gustafsson, Mårtensson 2005). 

Boori puuduse tunnusteks on lühikesed sõlmevahed, kirjud ja paiguti klorootilised lehed, 

kehv või üldse olematu viljastumine, seemneteta marjad ja surnud võrse tipud. Liigne 

booriga väetamine on taimedele toksiline, mille tunnuseks on tume pruunid täpid või 

nekroos vanade lehtede servades ning noored lehed on veninud ja kortsulised (Christensen 

jt. 2006). Kevadel ja suvel soovitatav booriga väetamise kogus on 1,14 kg/ha ja see tuleks 

anda kahes osas ehk 0,57 kg/ha korraga, et vältida viinapuu kahjustamist. 

 

 

1.5.3. Võra lõikus– ja kujundusviisid 

 

1.5.3.1. Lõikamise eesmärk 

 

Lõikus on kõige tähtsam ülesanna viinapuuaias (Zabadal 2002). Jättes liiga palju pungi 

viinapuule on risk saada ebakvaliteetset saaki. Jättes liiga vähe pungi viinapuule on jällegi 

risk saada väike saak ja liigne võrsete kasv. Lõikamine on viinapuu soovimatute osade 

eemaldamine (Zabadal 2002). Kontrollitav viinapuu kasvuvorm on lõikuse tulemus, millest 

olulisem on saagi hulga ja kvaliteedi reguleerimise võimalus. Isegi kehv lõikus on 

viinapuude tervisele parem kui üldse mitte lõikamine.  

 

Välja on soovitatav lõigata umbes 85…90% eelmise kasvuperioodi kasvudest (Zabadal 

2002). See on eriti oluline lauaviinamarjade tootmisistandikes. Kui viinapuule jäetakse 

liiga palju kasvusid, siis areneb palju väikseid, ebaatraktiivseid viljakobaraid. Lõikuse 

põhiline eesmärk ongi hoida soovitud viljade hulk optimaalsel tasemel selle aasta 

potentsiaalseks saagiks. Mida rohkem on viinapuul viljapungi, seda suurem on saagi 

potentsiaal. Seevastu liiga suure saagi tulemuseks on kehv viljade kvaliteet. 

 

Erinevad lõikusviisid on abiks kevadiste öökülmade kahju vähendamisel ja saagi 

valmimise kiirendamisel (Riitsalu 2013). Kevadise lõikusega saab viinapuu pungade 

puhkemist edasi lükata vältimaks öökülmade kahjustusi ja selleks sobib paremini kevadine 

pikk lõikus, mis pole mõjutanud viinamarjade küpsemist ning on võrreldav sügisese pika 

lõikusega. Samas kevadine lühike lõikus võib halvendada saagi valmimist. Kevadise 

lõikuse positiivseks omaduseks on veel see, et saab näha talvekahjustuste ulatust ja kui 

hästi on taimed kasvama hakanud. Sügisese lõikusega on võimalik taime kasvu algus 
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varasemaks tuua, aga sellega kaasneb kevadiste öökülmakahjustuste oht. Eestis on 

katsetatud viinapuude kevadist lühikest ja pikka ning sügisest lühikest ja pikka lõikusviisi 

(Kaarlõpp 2012). Soovitud veinimarjade küpsusindeks on saadud nii sügisese pika kui ka 

lühikese lõikuse puhul (200...270), mida pole saavutatud kevadise lõikusega. Seda võib 

põhjustada taimede hilisem kasvu algus kevadise lõikuse puhul, millest on tingitud ka 

hilisem saagi valmimine (Maante jt 2015). 

 

Öökülmakahjustuste kontrollimiseks teha punga ristlõige okstele, mille kvaliteet on sama 

viljaoksteks valitavate okstega (Zabadal 2002). Surnud punga tunneb ära selle tumeda 

värvuse poolest. Esialgu kontrollida ühel oksal olevat kümmet punga. Kui surnud pungi on 

kolm ja rohkem, siis teha sama kontroll veel kümne oksaga. Kahjustuse ulatuse järgi saab 

määrata lõikuse raskusaste: 0...15% surnud pungade puhul teha tavapärane lõikus, 

20...50% surnud pungade korral jätta alles lisaviljaoksi surnud pungade asendamiseks, üle 

50% surnud pungade puhul lõigata välja ainult need oksad, mida on keeruline hooldada 

ehk kujundada. Lõikusega viivitada seni, kuni on teada elus pungade hulk ja siis sooritada 

kerge lõikus säilitamaks soovitud sõlmede arv. 

 

Kasvu alustavad rohtsed võrsed kahjustuvad kergesti või isegi murduvad toestusele sidudes 

ja ka viinapuu lõikamisel või muude hooldustööde käigus (Zabadal 2002). Normaalsetes 

tingimustes peaks olema lõikamine, võrestiku parandamine ning viinapuude sidumine 

tehtud enne viinapuude kasvu algust. Seevastu pärast rohkeid talvekahjustusi ja  kui 

viinapuud kasvavad kevadiste külmade poolt enim kahjustatavas asukohas, peaks lõikus 

olema tehtud pärast võrsete kasvu algust. Kui ilmuvad esimesed lehed, siis muutub 

viinapuu tundlikumaks kevadiste külmakahjustuste suhtes. Lõikamata viinapuudel 

avanevad pungad aeglasemalt kui lõigatud viinapuudel. Varasel kasvuperioodil põhjustab 

lõikamine tihti mahlajooksu lõikehaavadest. Sordi ’Alfa’ 4-aastase põõsa mahlakadu Eesti 

tingimustes on 6 liitri piires (Miidla 1964). Normaalselt ja tugevasti arenenud põõsastele ei 

tee selline mahlakadu halba, sest see koosneb peamiselt veest, küll aga pidurdab suur 

veekadu nõrkade põõsaste kasvamist ja arenemist. Seetõttu on soovitatav teha nõrkade 

viinapuude põhiline lõikus sügisel ja kevadised täiendavad lõikused teha võimalikult vara 

enne mahlavoolu algust või hoopis pungade puhkemise ajal. 

 

Viinapuude puhul alustatakse lõikust viljaokste valimisega (Zabadal 2002). Viljaokste 

pikkus mõjutab viinapuude võrakujunduse valimist. Kõigepealt keskendutakse viinapuu 
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uuendatavale alale, see on ala, kust valitakse uus viljaoks ja lõigatakse soovitud pikkuseni. 

Oksa kohta jäetakse tavaliselt 8, 10 või 12 punga. Pungade lugemist alustatakse oksa 

alumisest osast ja keskmise suurusega viinapuudel  jäetakse 30-35 punga. Kui oksad pole 

korralikult valminud siis jäetakse oksale 6 punga. Viinapuu tüve igale küljele jätta umbes 

sama palju oksi tagamaks viljade ühtlase asetuse ja võrestikule sidumisel hoiduda okste 

üksteisega risti asetamisest, et hoiduda liigtihedast kasvust. Augustis tehakse võrsete 

tagasilõikus 10 kuni 12 pungani, et nad sügiseks täielikult valmiksid (Poom 2014, Zabadal 

2002). Viljaoks lõigatakse 8 või 10 cm peale viimast loendatud punga tagasi. Valminud 

võrsete tunnuseks on lehtede langetamine enne külmade tulekut. 

 

Piisavalt lühikeste asenduskannuste (1.-2. pungalise asendusoksa) säilitamine teeb 

lõikamise järgnevatel aastatel lihtsamaks (Zabadal 2002). Asenduskannused ei valita saagi 

kandmiseks, aga lõigatakse ühe või kahe punga peale soodustamaks võrse kasvu. 

Eeldatakse, et uuendusala mõnedest võrsetest valmivad kvaliteetsed viljaoksad järgmiseks 

hooajaks. Hoidmaks ära liialt paljude asenduskannuste säilitamise on üldiseks suunaks 

luua üks asendusoks iga viljaoksa kohta, mis asetseb viinapuu vasakpoolsel küljel. Need 

valitakse pärast soovitud viljaokste valimist ja lõikamist selleks aastaks. Asenduskannused 

valitakse üldiselt viljaokstest alt poolt ja rohkem keskelt kui viljaoksad. Mõnedel 

viinapuudel võib olla palju kvaliteetseid oksi uuendus alas, aga puuduvad halvema 

kvaliteediga oksad neist allpool, mida saaks lõigata asenduskannusteks. Sellises olukorras 

valida võra keskosast kaugemad kvaliteetsed oksad pikkadeks viljaoksteks ja kasutada 

rohkem keskel asuvaid oksi asenduskannusteks. 

 

 

1.5.3.2. Võrakujundus 

 

Viinapuude võrakujundusega antakse neile kindel vorm, et oleks parem taimi hooldada 

(Miidla 1964). Võrsete mitte lõikamisel lähevad toitained viinapuude vegetatiivseks 

kasvuks ja moodustub vähe viljapungi. Viinapuude võralõikus mõjutab saagi kujunemist ja 

kvaliteeti väga palju (Poom 2014) ning lõikamise peamine põhjus ongi saagitaseme 

kontrollimine (Zabadal 2002). Marjade valmimise aega saab reguleerida lisaks 

võrakujundusele ka tüve pikkusega, kõrgema tüvega viinapuudel valmib saak varem kui 

madala tüvega viinapuudel (Vool, Maante 2016). Soomes on osutunud sobivateks 

kasvatusmeetoditeks madalate viinapuude kujundamine, mida on kergem ja odavam 
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talveks katta (Taskinen 2012). Lauaviinamarjade tootmises on võrakujundus suurema 

tähtsusega kui veinimarja istandikus (Nelson 1913). Hästi toestusele pandud viinapuu 

kobarad asetsevad nii, et ei hõõrdu lehtede, võrsete või toestuse traadiga ja seega areneb 

rohkem kvaliteetseid vilju ja kobarad küpsevad ühtlasemalt. Päiksekiirgust peaks saama 

maksimaalne arv lehti, sest see on vajalik suhkrute tootmiseks. Samas viljad ei peaks 

olema täispäikese käes, vaid neid peaks varjama õhuke lehtede kiht. Californias saavad 

varjutamata marjad sageli päiksepõletuse kõrgete temperatuuride ja intensiivse valguse 

tingimustes ning ei värvu sordiomaselt. Paljude lauaviinamarjade kasvatajate lemmik 

võrakujundus on horisontaalne risti süsteem (horizontal-crossarm system) ühe või kahe 

õlaga. Sellise võrakujundusega on parem juurdepääs viljadele viinapuu mõlemalt küljelt. 

Eestis kasutakse põhiliselt madalat kaheõlalist tüve. Allpool on näiteid võrakujundustest, 

mida on soovitatud jahedas kliimas lauaviinamarjade kasvatamiseks. 

 

Muudetud Munson võrakujundus (Modified Munson) on parim võrakujundus 

lauaviinamarjade kasvatamiseks jahedas kliimas (Zabadal 2002). Viljakobarad ja lehed 

asetsevad spaleertraadi peal, kus õhuke lehtede kiht filtreerib vilikondadele laskuvat 

päiksevalgust (joonis 1). See võrakujundus lihtsustab võrsete asetamist ja viljakobarate 

eraldamist, nii et viljakobarad ei takerdu võrsetesse ja need paiknevad mugaval kõrgusel 

saagikoristuseks. Võrsed asetatakse spaleertraadi keskelt külgedele rippuma. Parimate 

tulemuste saamiseks tuleks kasutada pikka lõikust ja iga-aastast viljaokste sidumist. 

 

 

Joonis 1. Muudetud Munson võrakujundus (Zabadal 2002). 

 

Neljaõlalise võrakujunduse (Modified 4– Arm Kniffin) puhul jäetakse ühe tüve kohta neli 

pikka viljaoksa, mis seotakse kahele erineval kõrgusel olevale toestuse traadile (Zabadal 

2002) (joonis 2a). Järgnevatel aastatel, kui viinapuud kasvavad suuremaks, siis viljad 
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alumisel toestustraadil ei arene või ei küpse nii hästi kui ülemisel toestustraadil. Seetõttu 

on soovitatav asetada neli viljaoksa kahele ülemisele toestustraadile (joonis 2b). 

Kahetüvelisel viinapuul peaks oksad siduma nii, et ühe tüve oksad on ühel pool ja teise 

tüve oksad on teisel pool, siis ei lähe ühe tüve oksad üle teise tüve. Sarnaselt eelmisele 

võrakujundusele nõuab ka see võrakujundus pikka lõikust kvaliteetsete lauaviinamarjade 

tootmiseks. 

 

 

Joonis 2. Traditsiooniline neljaõlaline võrakujundus (a), Muudetud neljaõlaline 

võrakujundus (b) (Zabadal 2002). 

 

 

Joonis 3. Muudetud neljaõlaline võrakujundus kasvuperioodi lõpus (Zabadal 2002). 

 

Kahepoolne Hudson’i kordon (Hudson River Umbrella - HRU) sobib kasvatajatele, 

kellel on vähe kogemusi talvekahjustustega ja tahavad minimeerida kevadisi töid 
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viinapuude istandikus (joonis 4; Zabadal 2002). HRU on sobiv lauaviinamarjade 

tootmiseks, sest viljad asetsevad suhteliselt kõrgel toestuse peal. HRU nõuab vähest 

viinapuu hooldust kevadel, sest viinapuud on poolpüsivalt kinnitatud lihtsale 

kahemõõtmelisele toestusele ehk kordon on seotud ülemisele toestustraadile ja viljaoksad 

on painutatud alla ning kinnitatud otstest alumisele toestustraadile moodustades nii 

vihmavarju kuju (Joonis 4). HRU võrakujunduse kujundamiseks kulub umbes kolm 

kasvuperioodi. 

 

 

Joonis 4. Kahepoolne Hudson’i kordon (Zabadal 2002). 

 

Lehvikukujulise põõsa (põõsaspuu) kujundamisel kasutatakse kahte kuni nelja tüve 

(joonis 5; Zabadal 2002). Lehvikukujulise põõsaspuu võrakujunduse puhul pole püsivad 

viinapuu osad nõutavad. Mitmekordne tüvi levib kaugele viinapuu alumisest osast ja 

asenduskannuste kasvamine maapinna lähedal võimaldab sagedast tüve uuendamist.  

 

 

Joonis 5. Lehvikukujuline põõsas. (Zabadal 2002). 

 

Sügisel painutatakse lehvikukujulise võrakujundusega viinapuu osaliselt või kogu ulatuses 

vastu maapinda ja külma kaitseks kaetakse oksad mulla, lehtede või muu materjaliga. 
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Kevadel vabastatakse viinapuu talvekattest ja seotakse toestustraadile. See võrakujundus 

on abiks sagedaste talvekahjustuste korral. 

 

 

1.5.4. Viinapuude lõikus sõltuvalt kasvutugevus 

 

Järgnevad lõikusvõtted on mõeldud lauaviinamarjade tootmiseks jahedas kliimas vastavalt 

viinapuu suurusele eeldades, et viinapuude istutuse vahekauguseks on umbes 2 m. 

 

Väga nõrgakasvuliste viinapuude puhul ületab puitunud okste kõrgus harva kahte meetrit 

ja tihti võivad need olla 60 või vähem cm-t (Zabadal 2002). Väga nõrgakasvulisel 

viinapuul on soovitatav säilitada 15 sõlme puu kohta. Kui võrsed on keskmiselt 30 cm, siis 

eemaldada kõik arenevad vilikonnad soodustamaks viinapuu kasvu, see tagab suurema 

saagi järgnevatel aastatel. 

 

Nõrgakasvulised viinapuud on kasvuhooaja lõpuks umbes pool kahe viinapuu vahelistest 

tühimikest täitnud kasvudega (Zabadal 2002). Nõrgakasvulisel viinapuul on soovitatav 

säilitada 20 – 25 sõlme puu kohta. Kui võrsed on keskmiselt 30 cm pikaks kasvanud, siis 

säilitatakse võrse kohta maksimaalselt üks vilikond. Kõik teised kobarad eemaldatakse. 

See tagab järgnevatel aastatel suurema saagi. 

 

Keskmisekasvulised viinapuud on kasvuhooaja lõpuks umbes kolm neljandikku kahe 

viinapuu tühimikest täitnud kasvudega (Zabadal 2002). Keskmisel viinapuul on soovitatav 

säilitada maksimaalselt 30 – 35 sõlme puu kohta. 

 

Tugevakasvulised viinapuud on kasvuhooaja lõpuks kahe viinapuu vahelised tühimikud 

täielikult kasvudega täidetud (Zabadal 2002). Tugevakasvulisel viinapuul on soovitatav 

säilitada maksimaalselt 40 – 50 sõlme puu kohta. 

 

Kui eelneval aastal valmis saak hästi 30 viljapungaga ja viljaoks kasvas väga pikaks, siis 

peaks järgmisel aastal säilitama rohkem kui 30 sõlme. Kui saak küpses halvasti ning 

võrsed olid suhteliselt lühikesed või mõlemat, siis peab säilitama vähem sõlmesid (Zabadal 

2002). Lauaviinamarjade tootmisistandikes ei soovitata jätta mitte rohkem kui 50 sõlme 

taime kohta. 
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1.5.5. Tüve asendamine 

 

Tüve uuendamine võib olla vajalik talvekahjustuste ja haiguste tõttu (Zabadal 2002). Väga 

külmas kliimas on soovitatav kasutada kahte tüve ja igal aastal vähemalt üks neist 

asendada uue tüvega, et vältida suuri külmakahjustusi. Tüve uuendamiseks tuleks lõigata 

võimalikult pikk oks (üle 10 cm), mis jääb ülemisest võrestiku traadist allapoole. Samuti 

tuleks veenduda, et tüve viimane pung on elus – seda näitab oksa lõikekoha roheline 

värvus. 

 

Kui asendustüvi on säilinud eelmisest kasvuperioodist, siis kasutatakse selle tipu lähedal 

olevat oksa kordoni ehk tüvepikenduse asendamiseks (Zabadal 2002). Kordon on tüvel 

kasvav oks, mis on painutatud horisontaalselt toestuse traadile. Kui asendustüvel on ainult 

nõrga kasvuga oksad, siis säilitada 2 või 3 kahepungalist oksa tüve tipu lähedal 

soodustamaks tugevat oksa arengut järgmiseks aastaks. Kui see pole võimalik, siis lõigata 

asendustüvi täielikult välja. Kui asendustüvel on olemas soovitud arv viljaoksi, siis lõigata 

välja vana tüvi hoidmaks viinapuu lihtsat struktuuri, aga kui vana tüvi on vajalik viljaokste 

allikana, siis mitte kiirustada selle välja lõikamisega. 

 

 

1.5.6. Lehtede eemaldamine 

 

Lehtede eemaldamise efektiivsus sõltub ajast, sordist ja eemaldatavatest lehtedest (Staff jt 

1996). Kvaliteetsete ja maitsvate viinamarjade tootmiseks on vajalik tagada piisav valgus 

vilikondade piirkonnas (Kivistik, Niiberg 2002). Valikuline lehtede eemaldamine 

vilikondade lähedusest võimaldab suurendada viinamarjadele langevat päiksevalgust (Staff 

jt 1996, Dishlers 2003) ja seeläbi vähendada hahkhallituse esinemist (Percival jt 1994). 

Varjus olevad viinamarjad valmivad ebaühtlasemalt (Gustafsson, Mårtensson 2005). 

Lisaks saab lehtede eemaldamisega parandada viinamarja biokeemilist koostist (Dishler 

2003, Kaarlõpp 2012, Kotkas 2014). Käsitsi lehtede eemaldamisel on saadud viinamarjad, 

mis sisaldavad rohkem suhkruid ja on tunduvalt madalama üldhappesusega kui 

mehhaanilisel teel lehtede eemaldamisel (Staff jt 1996). Lehtede murdmist on soovitatav 

alustada viljakanvate võrsete alumisest osast, siis kui viljad hakkavad värvumist (Kivistik, 
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Niiberg 2002). Igalt võrselt eemaldatakse korraga üks leht ja seda tehakse 3-4 korda 

paaripäevaste vahedega, et marjad harjuksid otsese päikesekiirgusega. Suuremad lehed 

võib paigutada vilikondade taha ilma murdmata ja nii saab säilitada fotosünteesivat 

lehestikku. 

 

 

1.5.7. Vilikondade harvendamine 

 

Vilikondade harvendamine ja kobarate arvu piiramine soodustab maksimaalse suurusega 

viinamarjade moodustumist ning lisaks tagab ühtlase viljade küpsemise (Rätsep, Karp, 

Vool 2014). Paljud lauaviinamarjade sordid nagu näiteks ’Alden’, ’Sheridan’, ’Steuben’, 

’Canadice’, ’Lakemont’, ’Saturn’ on loomupoolest kompaktsete vilikondadega, kus viljad 

on tundlikud lõhenemisele ja mädanemisele (Reich jt; Zabadal 2002). Vilikondade 

harvendamine teostatakse enne õitsemist ja pärast viljumist, kui need on paremini näha 

ning samaaegselt saab teha ka võrsete harvendamise (Kivistik 2012). Kui viinapuude 

õitsemise ajal on rohkem vilikondi, siis areneb nendes vähem marju (Zabadal 2005). Seega 

enne õitsemist tehtud harvenduse korral vilikonnad  tihedamad, kui pärast viljumist tehtud 

harvendamisega ja suureneb hahkhallituse (Botrytis cinerea) oht (Mildwest Grape…2012). 

Samas sortide ’Suffolk Red’ ja ’Himrod’, mille vilikonnad on hõredad, on tihedus 

positiivne (Reich jt). Vilikondade harvendamisel pärast õitsemist on soovitatav välja 

lõigata väiksemaid õisikuharusid 3-5 marja kaupa ja harvendada 10-30% marjahakatisi 

(Kivistik, Niiberg 2002). Vilikondade lühendamine võib aidata vähendada nende 

kompaktsust ja viljade mädanemist. See võib kaasa aidata ka viljade suurenemisele 

vilikonnas. 
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2. ARUTELU 

 

Jahedas kliimas on võimalik kvaliteetseid lauaviinamarju kasvatada katmikalal. Avamaal 

kasvatamise võimalikkus sõltub konkreetse piirkonna külmavabast perioodist ja sordist. 

Avamaaviljeluseks peaks külmavaba periood olema vähemalt 150 päeva, mis on Eestis nii 

ainult läänerannikul (182 päeva). Enim kahju teevad viinapuudele kevadised öökülmad, 

mis kahjustavad puhkenud pungi. Seega öökülmaprobleemiga kohtades on soovitatav 

kasvatada viinapuid katmikalal või kasutada avamaa tingimustes kattematerjale nagu 

näiteks geotekstiil. Samuti lõunakallak, viinapuude ridade asetus põhja-lõuna suunas, suure 

veekogu lähedus ja tuulemasina kasutamine külma õhu ära juhtimiseks loovad avamaal 

viinapuude kasvatamiseks hea mikrokliima. 

 

Pikem kasvuperiood katmikalal võimaldab kasutada suuremat sordivalikut 

lauaviinamarjade tootmiseks selliste sortide võrra, mille võrsed ja/või viljad ei jõuaks 

avamaa tingimustes jaheda kliimaga aladel valmida. Saare-Tõrvaaugu aiandi andmetel on 

sellisteks sortideks ’Supaga’ ja ’Mars’. Lisaks sordivaliku laienemisele aitab katmikala 

lahendada ka jahedast kliimast tulenevat viinamarjade madalat mahla kuivainesisalduse 

probleemi. Nimelt on katmikalal pikem kasvuperiood ja kõrgem temperatuur, mis 

soodustab suhkrute kogunemist. Samas võib probleemiks osutuda üle 30 °C temperatuur, 

mis peatab suhkrute tootmise täielikult. Seega katmikalasid projekteerides peab olema 

tagatud jahutus kuumaperioodidel. 

 

Lauaviinamarjade puhul on oluline nende välimus ja maitse, mistõttu nad peaksid olema 

ühtlaselt värvunud ja magusad. Selleks, et marjad värvuksid ühtlaselt on vaja piisavat 

päiksevalgust, mille saab tagada võrakujunduse ja lehtede harvendamisega. Päiksevalgus 

on oluline ka suhkrute tootmiseks viljades. Lauaviinamarjade kuivainesisaldus peaks 

olema seemneteta sortidel 14 °Brix’i ja seemnetega sortidel 13 °Brix’i. Eestis tehtud 

lauaviinamarjade katsetes on see olnud sorditi 15…23 °Brix’i olles vastav UNECE 

lauaviinamarjade standardile. Suhkrute kogunemiseks on oluline, et päiksekiirgus laskuks 

võimalikult suurele lehtede pinnale. Oluline on ka marjadele laskuv valgus, samas peaksid 
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need olema päiksepõletuse vältimiseks otsese päiksevalguse eest kaitstud õhukese lehtede 

kihiga. Lahenduseks on siinjuures lehtede eemaldamine vilikondade ümbert, kuid nende 

kohale peaks siiski jääma ka õhuke lehtede kiht. Viinapuude lehtede eemaldamise katsetes 

on mõju mahla kuivainesisaldusele olnud erinev. See erinevus võib olla põhjustatud 

sordiomadustest. Mõlemalt poolt lehtede eemaldamine on andnud kõrgeima viljade 

küpsusindeksi. Lisaks kuivainesisaldusele on oluline ka hapete sisaldus. Mida rohkem 

suhkruid ja vähem happeid seda magusamad on marjad. Veinimarjade katsetes on saadud 

madalaim hapete sisaldus sügisese pika lõikusega ja katmikalaviljelusega ning jällegi on 

leitud oluline mõju sordiomadustel. Lauaviinamarjade katses erines hapete sisaldus sorditi 

suures ulatuses (0,49…1,31%, Tiideberg 2015), kuid suur erinevus on toodud ära ka 

soovitatud vahemikus (0,5…1,4%, Nelson 1985). Eestis tehtud lauaviinamarjade katses ei 

olnud selles vahemikus ainult heledaviljaline sort ’Arkadia’ (0,49).  

 

Lauaviinamarjade tootmiseks on parim selline võrakujundus, kus vilikonnad ei höördu 

lehtede, toestustraadi ja võrsete vastu, mis võivad marju vigastada ning takistada ühtlast 

värvumist. Selliseks võrakujundusteks on muudetud Munson, kus viljakobarad ja võrsed 

ripuvad spaleertraadi peal nii, et vilikonnad on üksteisest ja võrsetest eraldatud ning õhuke 

lehtede kiht filtreerib marjadele laskuvat päiksevalgust. Samuti soodustab kõrgem tüvi 

viljade varasemat valmimist ja need asuvad saagi koristuseks mugaval kõrgusel. Kuna 

muudetud Munson võrakujundusel on neli spaleertraati võimaldab see viljade ja võrsete 

paremat eraldatust üksteisest ning on tagatud paremad valgusolud võras. Tihti kasutatakse 

jahedas kliimas pikka lõikust ja iga-aastast viljaokste sidumist. Sügisese pika lõikusega on 

saadud ka madalaim hapete sisaldus. Samas aga käituvad sordid erinevalt ning pikk lõikus 

ei pruugi alati sobida. Näiteks on lühikest lõikust nõudvaks sordiks ’Arkadia’. Lühikest 

lõikust nõudvate viinapuude puhul saab kasutada kahepoolset Hudson’i kordoni, kus viljad 

asetsevad samuti ülemisel toestustraadil. Sagedaste talvekahjustustega piirkonnas on 

sobivaimaks võrakujunduseks lehvikukujuline põõsas, kuna selle oksi saab maha painutada 

talviseks katmiseks ja maapinna lähedalt kasvavad asenduskannused võimaldavad sagedast 

tüve uuendamist.  

 

Probleemiks võib olla ka liiga tihe vilikond, kus viljad kipuvad mädanema ja on ohustatud 

hahkhallituse arenemisele. See omakorda mõjutab viljade kvaliteeti ja atraktiivsust. Tiheda 

vilikonnaga sortideks on näiteks ’Lakemont’, ’Canadice’, ’Saturn’, ’Alden’, ’Sheridan’ ja 

’Steuben’. Mädanemise ja hahkhallituse vältimiseks tuleks neid harvendada, mis omakorda 
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soodustab ka suuremate marjade arengut. Väga hõredate vilikondadega sortide (’Himrod’, 

’Suffolk Red’) puhul võib havendamine soodustada kompaktsemate vilikondade arenemist. 

Vilikondade kompaktsuse vähendamiseks tuleks harvendamine teha pärast viljumist ja 

kompaktsuse suurendamiseks enne õitsemist.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö hüpoteesiks oli, et kasvatustehnoloogilised võtted mõjutavad oluliselt 

lauaviinamarjade kvaliteeti ja saagikust. Töö eesmärgiks oli välja selgitada sobilikud 

kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinapuude kasvatamiseks jaheda kliima tingimustes. 

Töö hüpotees leidis kinnitust, nimelt mõjutavad kasvatustehnoloogilised võtted oluliselt 

lauaviinamarjade kvaliteeti sh viljade fenoolset ja tehnoloogilsit küpsust ning saagikust.  

 

Sobilikud kasvatustehnoloogilised võtted lauaviinapuude kasvatamiseks jaheda kliima 

tingimustes on sortide õige valik, katmikalaviljelus, muudetud Munson võrakujundus, 

lehtede eemaldamine ja vilikondade harvendamine. 

 

Katmikalal pikeneb võrreldes avamaaga kasvuperiood ja viinapuud on kaitstud kevadiste 

ning sügiseste öökülmade eest. Seetõttu suureneb ka sordivalik nende arvelt, mille viljad ja 

võrsed ei jõuaks avamaa tingimustes valmida. Pikem kasvuperiood võimaldab ka suurema 

hulga suhkrute kogunemist ja madalat hapete sisaldust, mistõttu katmikala marjad on 

magusama maitsega. Väiksema külmariskiga piirkondades võib olla avamaal sobivaks 

alternatiiviks katmikalale lõunakallaku kasutamine ja ka tuulemasinaga külma õhu ära 

juhtimine.  

 

Võrakujundusega saab parandada lauaviinamarjade kvaliteeti ja reguleerida saadava saagi 

hulka. Lauaviinamarjade tootmiseks tuleks valida selline võrakujundus, mille puhul 

viinamarjad ei höördu lehtede, võrsete, toestustraadi ega üksteise vastu ning marjadel oleks 

piisavalt valgust ühtlaseks värvumiseks. Sellistele tingimustele vastab kõige paremini 

muudetud Munson’i võrakujundus. Samas suure külmariskiga piirkondades, kus viinapuud 

vajavad talvekatet, tuleks valida võrakujunduseks lehvikukujuline põõsas, mille puhul on 

võimalik okste maha painutamine. 

 

Lehtede eemaldamisega saab parandada valgusolusid vilikondade piirkonnas, mis 

soodustab suhkrute kogunemist ja marjade ühtlast värvumist. Lehtede eemaldamise aeg 

mõjutab ka fenoolide sisaldust, mis omakorda mõjutab viljade tervislikkust. 
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Vilikondade harvendamine vähendab mädanemist ja hahkhallituse esinemist. Samuti 

soodustab see suuremate marjade arenemist. Selleks tuleks vilikondade harvendamine teha 

pärast viljumist. Antud kasvatustehnoloogiline võte aitab toota kvaliteetsemaid ja 

atraktiivsemaid marju nii kompaktsete kui ka hõredate vilikondadega sortide kasvatamisel. 

 

Eelneva põhjal võib järeldada, et erinevad kasvatustehnoloogilised võtted mõjutavad 

lauaviinamarjade kvaliteeti. Muudetud Munson’i võrakujundus, lehtede harvendamine, 

katmikalaviljelus ja vilikondade harvendamine loovad paremad tingimused marjade 

ühtlaseks värvumiseks, ja suhkrute kogunemiseks ning hapete vähenemiseks, mis on 

oluline atraktiivsete ja maitsvate lauaviinamarjade tootmiseks. Samas sobiva 

kasvatustehnoloogia rakendamise täpsem valik, vilikondade harvendamise aeg ning 

lehtede eemaldine ühelt või kahelt poolt sõltub sordist. Lauaviinamarja sortide kohta oleks 

vaja läbi viia rohkem katseid, et teada saada, kuidas üksikud sordid reageerivad erinevatele 

võrakujundustele, lehtede eemaldamisele ja vilikondade harvendamisele ning konkreetsele 

kasvukohale. 

  



34 
 

 

 

SUMMARY 

 

The purpose of the Bachelor’s thesis was to find out suitable growing technologies for 

table grapes in cool climate conditions. The hypothesis was that growing technologies 

significantly influence table grapes’ quality and yields. 

 

Suitable growing technologies for table grapes are protected cultivation, Modified Munson 

training system, leaf removal and clusters’ thinning in cool climate conditions. 

 

The protected cultivation ensures longer growing period and grapevines are protected 

against spring and autumn frost. This expands considerably the choice of cultivars for cool 

climate conditions which would not ripe well on open field conditions. Longer growing 

period ensures also higer accumulation of sugars’ therefore, berries could taste sweeter in 

protected cultivation. Against the frost risk is helpful alternative vineyards location in 

south slope and wind maschine to prevent cold air stopping in open field habitats.  

 

Right training system helps to improve table grapes’ quality and also regulate yield 

amount. For production of table grapes those training systems should be choosen that 

ensure enough light in clusters’ zone. The best from this point of view is Modified Munson 

training system, where clusters hang on the upper wire. However, the Fan training system 

is the best for high cold risk regions, where grapevines need winter cover and branches are 

bent down. 

 

Leaf remowal improves grapevine canopy light conditions and promotes the accumulation 

of sugars and grapes’ colouring. Time of leaf removal also affects sugars’ content. 

 

Clusters thinning decreases rot, the occurrence of gray mold, and promotes development of 

bigger berries. The best timing for cluster thinning is after berry set. This growing 

technology helps to produce high quality and attractive grapes as well as ensures optimum 

density of clusters. 
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Based on the previous we can conclude, that different growing technologies affects table 

grapes quality. Modified Munson training system, leaf removal, protected cultivation and 

cluster thinning creates better conditions for grapes colouring and sugars accumulation. At 

the same time it decreases acids content what is important for formation attractive and tasty 

table grapes. All the previously mentioned growing technologies are significantly 

influenced by cultivars. The future experiments should focus on how individual table grape 

cultivars react on different training systems, leaf removal and cluster thinning and habitat 

conditions.  
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