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Temperatuuride kõikumised kevadel ja sügisel kahjustavad viinapuid ning selle pungi. 
Varakevadel erakordselt kõrgeks tõusev temperatuur ergutab taimi kasvama, sellele 
järgnev madalam temperatuur võib kahjustada oluliselt viinapuu pungi. Töö uudsus 
seisneb selles, et Eestis ei ole siiani viinapuu pungade puhkemise edasilükkamise 
võimalusi uuritud. Bakalaureusetöö eesmärgiks seati, selgitada viinapuu pungade 
puhkemise füsioloogia ja nende kaitsmise võimalused kevadiste ning sügiseste öökülmade 
eest. Bakalaureusetöö hüpoteesiks seati, et kevadiste hiliste öökülmade perioodil 
viinapuude pungade puhkemist edasi lükkavad võtted sõltuvad istandiku suurusest ja 
kasvatatavast sordist. Eestisse ja jahedama kliimaga aladele sobivad kasvatamiseks 
viinapuu liikidevahelised hübriidid. Oluline on jälgida, et valitakse hea külmakindluse ja 
võrsete valmimisega ning kiire valmimisajaga sordid. Toetudes teaduspõhisele 
kirjandusele leiti, et kasutades erinevaid mehhaanilisi kaitsevõtteid nagu viinapude 
lõikusviis, vihmutamine ja keemilisi kaitsevõtteid nagu taimeõli põhised preparaate on 
võimalik lükata edasi viinapuu pungade liiga varajast puhkemist. Jaheda kliimaga 
piirkondades mõeldakse välja erinevaid meetodeid kaitsmaks viinapuu pungade liiga 
varajast puhkemist. Uuematest meetoditest, mis selgus uurimusest on viinapuu pungade 
puhkemise edasi lükkamine lisaks mehhaanilistele võtetele, kasutades viinapuu pungade 
liiga varajase puhkemise ennetamiseks taimeõlidel baseeruvaid preparaate. Edasist 
uurimist vajaks taimeõli põhiste preparaatide kasutamine Eestis. 
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 Temperature fluctuations during the spring and autumn are damaging the vines and the 
bud. In early spring, rising abnormally high temperature encourages the plants to grow, 
followed by lower temperatures that can cause significant damage to the vine buds. It is 
important to select good frost resistance and fast maturing and ripening varieties. Estonia 
and cooler climates are suitable for growing grapevine interspecies hybrids. This 
Bachelor’s Thesis’ aim is to identify bud burst physiology and conservation options in 
spring and autumn frosts in grapevines. Since this subject has not been researched in 
Estonia thus far, the central question of the thesis is whether budburst postponement 
methods used in late spring frosts differ in grapevine cultivars and plantation techniques.  
The study revealed that the vine buds of various productive vines, and vine cutting way 
affects the buds break out. From the foregoing, it is important to further study to identify 
areas suitable for cooler climates vine buds broke delaying the methods. One of which 
could be a vegetable oil-based formulations. Which could be tested in Estonia in our 
climate 
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SISSEJUHATUS 

 

Viinamarjakasvatus Eestis kogub järjest enam populaarsust ja nõudlus omamaise toodangu 

järele on kasvutrendis (Karp jt. 2014). Kliima soojenemise ja uute viinamarjasortide 

aretamise tõttu levib viinamarjakasvatus aina enam põhja poole (Karvonen 2014). Aastatel 

1866…1999 tõusis Eesti keskmine õhutemperatuur 0,7 °C võrra. Samas võib ööpäeva 

keskmine õhutemperatuur tõusta üle 10 °C (Eesti ilma riskid 2008). Seega võib arvata, et 

just kliima soojenemine annab aiandustootjatele julgust kasvatada viinapuid jaheda kliimaga 

piirkondades. Negatiivseks pooleks on aga see, et talved muutuvad soojemaks ja aina 

sagedamini esineb ekstreemseid ilmastikuolusid nagu näiteks kuumalained, üleujutused, 

lumikatteta talved (Lizek 2007).  

Temperatuuride kõikumised kevadel ja sügisel kahjustavad viinapuid ning selle pungi 

(Plocher, Paker 2008). Varakevadel erakordselt kõrgeks tõusev temperatuur ergutab taimi 

kasvama, sellele järgnev madalam temperatuur võib kahjustada oluliselt viinapuu pungi. 

Viinapuu pungad on külmaõrnemad kui võrsed (Miidla 1964; Plocher, Paker 2008). Seega 

on väga oluline teada, kuidas kaitsta taimi sügiseste öökülmade eest ja hoida ära kevadel 

liiga varajast viinapuu pungade puhkemist.   

Viinapuusortide pungade puhkemine on erinev, samas isegi samal sordil võivad pungad 

puhkeda erineval ajal (Hellmann 2015). Kevadel võivad saada kahjustada viljakandvad 

primaarsed pungad (Gustafsson, Mårtensson 2005). Kui see juhtub, hakkab kasvama 

sekundaarne või tertsiaarne pung, kuid nendel pungadel on madal viljakandvus. Primaarse 

punga kaitsmine on oluline, kuna nad toodavad 300…400% rohkem viljakobaraid, mis on 

135…190% suuremad, kui teistel pungadel (Wiggans 1926; Qrunfleh 2010).  

Viinapuu kasvatamiseks on sobiv lõunasuunaline kallak, tagamaks väiksemad 

temperatuuride kõikumised (Poling 2008). Valida tuleb õiged sordid, mis sobivad 

kasvatamiseks jaheda kliimaga piirkonnas (Vool jt. 2015). Mehhaanilistest lahendustest 

pakutakse välja tuulemasinate, erinevate kütteseadmete ja vihmutite kasutamist istandikes, 

mis võivad ennetada viinapuude kahjustusi madalatel temperatuuride (Poling 2008). 
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2015. aastal USA toimunud viinamarjakasvatusele suunatud konverentsil VitiNord  leidis 

kajastamist öökülmade kahjustuste vähendamise võimalused taimede pritsimisel erinevate 

preparaatidega (Vool, Maante 2016). Nendeks võivad olla nii taimeõlidel, mineraalõlidel kui 

ka, erinevatel taimehormoonidel baseeruvad preparaadid, lisaks veel erinevad 

taimekasvuregulaatorid. 

 Põhja-Ameerikas Nebraskal on uuritud erinevate keemiliste preparaatide kasutamist 

viinapuu pungade edasilükkamiseks, kuna sealsete viinamarjakasvatajate sõnul on 

mehhaaniliste võtete  nagu näiteks tuulemasinad ja vihmutamine rakendamine kallis. 

Viinapuude kasvatus Eestis on muutumas järjest populaarsemaks. Kuna aga Eesti ilmastik 

on muutlik ja sagenenud on kevadised temperatuuride kõikumised, on oluline teada, kuidas 

edasi lükata viinapuu pungade puhkemist. 

 Võttes eelnevat arvesse, on oluline selgitada välja kaitsemeetmed, et ennetada viinapuu 

pungade öökülma kahjustusi.  

 Bakalaureusetöö hüpoteesiks seati, et kevadiste hiliste öökülmade perioodil viinapuude 

pungade puhkemist edasi lükkavad võtted sõltuvad istandiku suurusest ja kasvatatavast 

sordist. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada viinapuu pungade puhkemise füsioloogia ja 

nende kaitsmise võimalused kevadiste ning sügiseste öökülmade eest. Probleemi 

lahenduseks pakutakse välja erinevaid võtteid, mis kaitsevad viinapuid külma eest. Töö 

uudsus seisneb ka selles, et Eestis ei ole siiani viinapuu pungade puhkemise edasilükkamise 

võimalusi uuritud.  

Tänuavaldus 

Soovin tänada enda bakalaureusetöö juhendaja dotsent Ele Voolu heade artiklite, heade 

nõuannete ja asjakohase  kriitika eest. 
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1.  KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Viinapuu morfoloogia ja füsioloogia 

1.1.1.Viinapuu võrsete ja pungade talvekindlus 

Eestis kasvatamiseks sobivate viinamarjasortide võrsed taluvad külma vähemalt -15 °C 

(Kivistik, Niilberg 2002). Seetõttu võib sügisel pärast lehestiku hävitavaid öökülmi 

rahulikult oodata, kuni toitained surevatest võrselatvadest alumistesse pungadesse liiguvad. 

Selleks kulub paar nädalat, mis ongi paras aeg sügislõikuseks ja talviseks katmiseks. Noored 

viinapuud vajavad esimesel paaril talvel kindlasti katmist, vanemad oksad on aga tunduvalt 

külmakindlamad. 

Külmakindlus, mis väljendub talvituvate pungade vastupidavuses madalatele 

temperatuuridele, on viinapuude taimedel suures osas määratud geneetiliste teguritega, kus 

liikide arengut mõjutavad looduslikus kasvupiirkonnas valitsevad klimaatilised tegurid 

(Alleweldt , Possingham 1988; Zabadal jt. 2007; Qrunfleh 2010 ). 

Agrometeoroloogilise määratluse järgi on öökülm põllu- ja aiakultuuride kasvuperioodil 

õhu, maapinna või taimede vahetu ümbruse temperatuuri langus alla 0 °C (Eesti ilma riskid 

2008). Öökülmasid on põhiliselt kahte tüüpi: advektiivsed ja radiatsioonilised. Advektiivne 

öökülm tekib kui  piirkonda saabub alla 0 °C õhumass. Ilm on siis enamasti tuuline ja öökülm 

levib üle ulatusliku territooriumi. Sageli tekib sellega koos ajutine lumikate, ööpäevased 

õhutemperatuuri muutused on suhteliselt väikesed ja õhukülma on järjestikku mitmel ööl. 

Varakevadele ja hilissügisele on selline öökülma tüüp iseloomulik.  

Radiatsiooniline öökülm tekib vaiksetel selgetel öödel maapinna ja taimelehtede 

soojuskiirguse tagajärjel, põhjustades maapinna, taimede ja nende ümbruses oleva õhu 

jahtumise (Eesti ilma riskid 2008). Varakevadel võib raditsiooniline külm kesta 8…12 tundi 

ja hiliskevadel lühikest aega enne päiksetõusu. Selline külm on tavaliselt väikestel aladel 

ning on tugevalt mõjutatud asukoha mikrokliimast. Sageli esinevad mõlemat tüüpi külmad 
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koos, millest advektiivne on ülekaalus öökülma algusjärgus, radiatsiooniline aga  hilisemas 

faasis. 

Viinapuude madalate temperatuuride taluvus kujuneb vegetatsiooniperioodi 

ilmastikutingimustest, taime vanusest, tervislikust seisundist ja saagikusest (Gustafsson, 

Mårtensson 2005). Aklimatiseerumise tulemusel on viinapuud võimelised kohanema liigi 

optimaalsetest temperatuurivahemikest ka madalamaga (Lisek 2005). 

Viinapuu sortidel ja pungadel on erinev külmataluvus (Lisek 2007). Hariliku viinapuu (Vitis 

vinifera) sortidel esinevad punga külmakahjustused temperatuuril -20…-22 °C (Alleweldt 

Possingham 1988). Põhja-viinapuu (V. labrusca,) mida kasutatakse ameerika hübriidide 

aretamisel ja kallas viinapuu (V. riparia), mida kasutatakse prantsuse-ameerika hübriidide 

(pärinevad V. vinifera, V. lincecumii ja V. rupestris ristamisest) saamiseks, on head 

lähtevanemad külmakindluse suurendamiseks, kuna enamus nende talvistest pungadest ja 

võrsetest taluvad isegi temperatuure -31…-40 °C (Lisek 2007). Väga hea madalate 

temperatuuride taluvusega olid prantsuse-ameerika hübriidsetest viinapuu sortidest 

’Marechal Foch’ (vähem kui 4% külmunud pungasid) ja ’Aurora’ (19% külmunud 

pungasid). Ainsad viinapuu sordid, millel ei ilmnenud pungade kahjustusi peale talvist 

madalate temperatuuride ja lumeta perioodi olid ’Alwood’ ja ’Zilga’. Ka Eesti Maaülikoolis 

2003. aastal alustatud viinapuude katsetes on ilma talvise katteta hästi talvitunud sordid 

’Zilga’, ’Hasanski Sladki’ ja ’Jubilei Novgoroda’ (Karp 2008). Nimetatud sordid sobivad 

lauamarjadeks. Veinisort ’Rondo’ on külmaõrnem ja vajab enamikes kohtades talvekatet.  

 

1.1.2. Viinapuude kasvufaasid  

Viinapuude kasvuperiood jagatakse tavaliselt kuueks fenofaasiks: mahlajooks ja pungade 

puhkemine, võrsete ja õisikute kasv kuni õitsemiseni, õitsemine, viljade kasvamine, viljade 

valmimine, lehtede langemine ja võrsete valmimine (Kivistik J. ja U. 1996). Fenofaaside 

lõpp ja algus sõltub oluliselt ilmastikust, nii temperatuuridest kui ka sademetest. Viinapuude 

kasvuks on vaja, et aasta keskmiste temperatuuride summa oleks 2500 °C. Väga varajaste 

sortide puhul piisab, kui aktiivsete temperatuuride summa on 2100 °C.  
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Mahlajooksu fenofaasi piiritleb mahla väljavool okstele tehtud lõikehaavadest (Kivistik, J. 

ja U. 1996). Hariliku viinapuu sortidel algab mahlavool siis, kui mulla temperatuur tõuseb 

üle 7…9 °C. Talvekindlamatel liikidel algab mahlavool juba 4…6 °C juures. Tugev 

mahlavool näitab, et taimel on suur ja hästi toimiv juuretik. Mahla väljavool lõikehaavadest 

ei tee olulist kahju, sest taimes liikuv mahl on üsna toitainetevaene. Sellegi poolest võiks 

mahla väljavoolu vältimiseks hoiduda viinapuude kevadisest lõikusest. Mahlaga liiguvad 

toitained säilituskohtadest pungadesse. Mahlavoolu kestvus sõltub kasvukohast, liigist ja 

sordist (Miidla 1964). Soojas kliimas ja kasvuhoonetes kestab see paarkümmend päeva, 

avamaal võib mahlavool kesta Eesti oludes 1,5 kuud ja lõppeda alles siis, kui pungadest on 

arenenud sentimeetri pikkused võrsed.  

Punga puhkemise fenofaas kulgeb Eestis aprilli lõpust kuni juuni alguseni (Kivistik. J. ja 

U. 1996). Temperatuur mõjutab faasi pikkust kõikide sortide puhul. Mida väiksem on 

aktiivsete temperatuuride summa seda aeglasemalt kulgeb faas ja hiljem algab õitsemine 

(Howell 2000). Hilisema pungade puhkemise puhul võib see faas soodsatel temperatuuridel 

kulgeda kiiremini kui väga varajase puhkemise korral ebasoodsatel tingimustel (Miidla 

1964; Kivistik J. ja U. 1996 ). Sooja saabudes toimub taimes olevate varuainete lagunemisel 

saadava energia arvel talvitunud pungade paisumine ja pungasoomuste avanemine (Howell 

2000). 

Rahvusvaheliselt on viinapuude pungade puhkemine jagatud 8 faasiks (Lorenz jt. 1994) 

(Tabel 1). Faase tähistatakse lühendi BBCH abil, mis tuleneb saksakeelsest väljendist 

Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie (Hack jt.1992). 

Kasvufaasi 00…01 on viinapuudel moodustunud punga alge, faasis 02…06 algab punga 

paisumine, näha on esimesed punga algmed ja sellel valged udemed, rohelist leheserva pole 

näha, faasis 07 on pung valmis puhkema ning viimases faasi 08 toimub täielik punga 

puhkemine. 
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Tabel 1. Viinapuu Vitis vinifera pungade kasvufaasid BBCH-skaala järgi (Lorenz jt.1994) 

 

Võrsete kasvamise fenofaas kestab Eestis mai lõpust kuni septembrini (Kivistik J. ja U. 

1996). Pungade puhkemisele järgneb võrsete kasvamise fenofaas, mille käigus sirguvad 

lõpliku suuruseni kõik pungades algmetena väljakujunenud võrseosad. Fenofaasi algul 

võrsete kasv pidevalt kiireneb ja lõpul aeglustub. Võrse pikeneb ööpäevas 2…5 cm (Creasy. 

G. ja L. 2009). Hübriidsordid võivad pikeneda soodsates tingimustes isegi 7…10 cm 

(Kivistik J. ja U. 1996). 

Võrsete kasvamise ajal algavad nende kudedes väliselt vähemärgatavad protsessid, mis 

tõstavad taime talvekindlust. Olulisemad neist on puitumine, koore korgistumine, varuainete 

ladestumine ja nendest kaitseainete moodustamine ning lehtede langemine. Kõik need 

protsessid algavad (puitumine enne teisi) võrse alumises osas ja kulgevad võrse tipu suunas. 

Jaheda kliimaga piirkondades on viinapuude puhul eriti oluline korgistumine. Korgistumise 

käigus kuivavad ja värvuvad pruuniks koore välimised kihid ning pungasoomused. Nõrgad 

öökülmad kiirendavad võrsete korgistumist. Tugevate öökülmade mõjul võivad 

korgistumata võrsed hävida juba sügisel. 

Generatiivsed fenofaasid on seotud õite ja viljade arenguga (Miidla 1964;  Kivistik J. ja U. 

1996; Creasy. G. ja L. 2009). Generatiivorganite areng saab alguse õisukualgmete 

tekkimisest talvepungades. Õisikualgmed asuvad pungade sisemuses ja tekivad peamiselt 

sel ajal, kui taime eelmisel suvel moodustunud õisikualgmed on alustanud õitsemist. 

Õisikualgmete areng jätkub hilissügiseni ja rohkelt tekib neid siis, kui taimes on palju 

Kasvufaas Kasvufaasi kirjeldus 

00-01 Punga puhkefaas, punga alge koonusekujuline, punga soomused 
kinni; talvepung 

02 Puhkefaasi lõpp, pung on paisunud, näha on punga algmed - valged 
udemed 

03 Punga paisumine on lõppenud, pung pole veel roheline 

05-06 Valged udemed on pungal selgelt näha 

07 Punga puhkemine on alanud, näha on roheline leheserv 

08 Täielik punga puhkemine 
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orgaanilisi toitaineid. Protsess jätkub pungas ka pärast talvitumist. Nii kestab õisikualgme 

areng pungas ja silmas peaaegu kogu aasta. Kiiremini areneb õisik vaid ennakvõrsetel. 

 

1.1.3. Viinapuu pungad ja nende puhkemise morfoloogia ning füsioloogia  

 

Võrseteks nimetatakse üheaastasi kasve, mis arenevad kevadel talvepungadest (Miidla 

1964). Võrsed on viinapuul pikad ja peenikesed ning koosnevad sõlmedest ja sõlmevahedest.  

Lehtede kaenlas paiknevad talve- ja ennakpungad. Talvepung, praktikas ja kirjanduses ka 

silmaks nimetatu, on pungade kogumik (Miidla 1964; Kivistik J. ja U. 1996) . See koosneb 

ühest hästi arenenud pea- ehk keskpungast ja tavaliselt kahest vähem arenenud 

kõrvalpungast (ka külg- ehk asenduspung) ( Joonis 1). Talvepunga (silma) pikilõikes võib 

näha kolme rohelist koonust – üht pea- ja kaht kõrvalpunga alget 6…8 või 8…10 sõlmega ( 

Zabadal 2002)). Talvepungades moodustuvad ainult õisiku algmed. Nende edaspidine areng 

toimub alles järgmisel kevadel üheaegselt kasvupungade arenemisega. Väliselt ei ole 

võimalik vilja- ja viljatuid pungi eristada, see selgub alles pärast pungade puhkemist (Miidla 

1964; Jackson 2008).  

 

 

Joonis 1. Viinapuu talvepunga ristlõige. P-peapung, S- teine kõrvalpung, T-kolmas 

kõrvalpung, LP –lehe alge, VA – varre alge, I – õisikualge (Sartorius 1937; Vasconcelos jt. 

2009) 

 

Kevadel puhkevad peapungad, nende kahjustumisel aga kõrvalpungad ( Howell 2000). 

Viimastest arenevad harilikult nõrgad võrsed. Kui peapung külma tõttu või mõnel muul 
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põhjusel hävib, asendavad teda kõrval- ehk asenduspungad, kuid siis jääb saagi valmimise 

algus mõnevõrra hilisemaks.  

Talvepungad ei arene võrsetel ühtlaselt (Miidla 1964; Kivistik, J. ja U. 1996). Üldiselt 

arenevad  nad kõige paremini võrse keskosal, 4…10 punga vahel, sest need pungad 

moodustuvad suvel heades kasvutingimustes. Võrse alumised pungad tekivad 

vegetatsiooniperioodi alguses, mil võrsete ja juurte kasv toimub üksnes varutoitainete arvelt. 

Selle tõttu jäävad nad nõrgaks ja on tavaliselt viljatud või moodustub nendest pungadest 

arenevates õisikutes vähe õisi. Võrse ladvapungad arenevad sügisel ja jäävad samuti 

nõrgaks. 

Jahedates kliimaoludes, kaasa arvatud Eestis, kus võrsed igal aastal varajaste sügiseste 

külmade tõttu ei jõua kogu pikkuses valmida, võivad keskmised pungad esimestel 

sügiskülmadel hävida (Miidla, 1964; Plocher, Parke 2008). Sügisel leiab sageli võrseid, mis 

on valminud ainult 4…5 sõlmevahe ulatuses. Seepärast on meie kliimatingimustes kõige 

paremad võrse keskosas paiknevad alumised pungad. Järgmise kasvperioodi õisikute algmed 

moodustuvad pungadest juba juulist kuni septembrini ja nende algmete arv pungas võib olla 

1…4, tavaliselt arenevad nendest õisikuteks aga kaks. 

 

1.1.4. Pungade külmumise ja ellujäämise mehhanism 

 

 Külma kliimaga maades on laialdaseks probleemiks madalad temperatuurid pungade 

paisumise, varajase võrsete kasvu ja õitsemise ajal (Plocher, Parke 2008). Viinapuu sortide 

pungade puhkemine on erinev, samas isegi samal sordil võivad pungad puhkeda erineval 

ajal (Hellmann 2015). Kevadel võivad saada kahjustada viljakandvad primaarsed pungad 

(Gustafsson, Mårtensson 2005). Kui primaarne pung saab kahjustada,  hakkab kasvama 

sekundaarne või tertsiaarne pung. Nende pungadel on aga madal viljakandvus. Primaarse 

punga kaitsmine on oluline, kuna nad toodavad 300-400% rohkem viljakobaraid, mis on 

sealjuures 135-190% suuremad, kui teistel pungadel (Wiggans, 1926; Qrunfleh 2010). 

Samas mõnedel viinapuu sortidel nagu näiteks ’Edelweiss’, ei ole sekundaarse ja tertsiaarse 

punga arenemisel saagikus nii produktiivne kui teistel sortidel (Smiley jt. 2008). 
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Varajasel kasvufaasil, BBCH skaala järgi 00-07 (tabel 1), on kõige ohtlikumad kevadised 

öökülmad (Hack jt. 1992; Parke, Plocher 2008). Miidla (1964) on välja toonud, et viinapuu 

pungad ja võrsed on kõige külmakindlamad detsembris ja jaanuaris, taludes kahjustamata -

20 °C, see on aeg, mil võrsetes on tärklist kõige vähem. Tärklis hüdrolüüsub madalate 

temperatuuridel suhkruteks ja toimib kaitseainena külma vastu.  Seega ei olene viinapuu 

külmakindlus alati varuainete hulgast, vaid sellest, missuguses ulatuses toimuvad 

kaitseainete hüdrolüütilised protsessid kudedes.  

Viinapuu pungade kahjustused ilmnevad ka erinevatel temperatuuridel sõltuvalt nende 

arengu staadiumist ja niiskusesisaldusest (Plocher, Parke 2008). Sordi ’Concordia’ puhul 

leiti, et kui pungad on paisunud nii, et roheline kude on nähtav ja taimes esineb vaba niiskust, 

siis juba mõned kraadid alla nulli (-3,5 °C) kahjustavad pungasid (tabel 2). Kahjustused 

vähendavad aga saagikust nii kvantiteedilt  kui kvaliteedilt (Wiggans 1926; Qrunfleh 2010). 

 

Tabel 2. Viinapuu punga arengu kahjustuse staadiumid (Plocher, Paker 2008) 

Punga arengu 
staadiumid 

Punga staadiumi kirjeldus Märja punga 
kahjustus-

temperatuur 

Niiske 
punga 

kahjustus-
temperatuur 

Punga 
moodustumine 

Vaatlusel on näha pung, mida 
ümbritseb kattesoomus 

-5,7 °C -9,4 °C 

Punga 
paisumine 

Punga kattesoomuste lahtiminek, 
punga tipp kattub valgete 

udemetega ja on värvuselt pruun 

-4,4 °C -7,9 °C 

Pung on 
puhkevalmis 

Punga koe roheline osa on 1,5…2 
korda pikenenud ja laienenud, lehe 

kude on roheline 

-3,5 °C -7,1 °C 

Avanev pung Punga kasvufaas, kus esimesed 
lehed on eraldunud, kuid need ei 
asetse varre suhtes täisnurga all 

-3,1°C -6,2 °C 

 

Külmakahjustused ilmnevad kõige enam võrse säsi välises osas (perimedullaarne tsoon) ja 

puidu säsikiires ning kõige vähem niine rakkudes (Lisek 2007). Kevadel on kambiumi 

kahjustus eriti märgatav. Punga kahjustust on võimalik kindlaks teha punga läbilõigetega 

(Plocher, Paker 2008). Elus pung on heleroheline, kahjustunud surnud pung on halli või 

pruuni värvi. 
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1.2. Pungade puhkemise edasilükkamine kasvatustehnoloogiliste võtetega  

1.2.1. Istanduse asukoha paiknemine maastikul 

Jahedas kliimas külmakahjustuste vältimise parim meetod on sobiva kasvukoha valimine, 

kuid alati pole see võimalik (Poling 2008; Hellmann 2015). Kevadised öökülmad võivad 

hävitada kogu saagi, kuid taime hävimist pole üldjuhul karta (Plocher, Parke 2008, Peterson 

2012). Seoses eelnevaga on oluline teada, kuidas külmakahjustusi ennetada, leevendada või 

ära hoida.  

Esiteks tuleks valida viinapuude istandikuks selline asukoht, kus on kõige madalam 

külmakahjustuste risk (joonis 2; Poling 2007a). Ideaalis võiks see olla lõunapoolne mäekülg. 

Jahedamas kliimas asukohta valides tuleks arvestada keskkonnatingimusi, mis mõjutavad 

positiivselt kohaliku mikrokliima temperatuuri (Gustafsson, Mårtensson, 2005). Nõlvadel 

paiknevatel istandustel on suurem ööpäevane temperatuuride summa, õitsemine ning viljade 

värvumine algab varem.  

 

Joonis 2. Sobiv viinapuude kasvukoht mäenõlv. (Centinari 2016) 

 

1.2.2. Viinapuude lõikamine 

Teiseks tuleb jaheda kliimatingimustega oludesse valida sordid, mis saavutavad hea küpsuse 

ja/või on lühikese kasvuperioodiga ning sellise võrakujundusega ja -lõikusega, mis 
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maksimeerib päiksevalguse ja –soojuse akumuleerumist viljade valmimiseks ( Percival jt. 

1997 Gustafsson, Mårtensson 2005). 

Viinapuu pungad on erineva elujõuga ja nende arengut ning puhkemist saab lõikamisega 

mõjutada (Zabadal 2002). Enne talvist katmist lõigatakse viinapuude oksad tugevasti tagasi 

(Kivistik J. ja U. 1996). Selleks on paras aeg, kui võrsete alumised oksad on jõudnud 

korgistuda. Nõrgad öökülmad, mis hävitavad taime lehestiku tulevad taimele kasuks, sest 

see kiirendab võrsete valmimist. Tugevamate öökülmade mõjul võivad korgistumata võrsed 

juba sügisel külmakahjustusi saada. Piirkondades, kus esineb sageli kevadisi hilisöökülmi, 

võib soovitada kevadist pikka lõikusviisi (Rätsep 2016) 

Viinapuude lõikusviisidest on enam levinud ühe- ja kahepoolne kordon ning klassikaline 

ehk pikk lõikusviis (Gustaffson, Mårtensson 2005). Erinevad lõikusviisid on abiks kevadiste 

öökülmade kahju vähendamisel ja saagi valmimise kiirendamisel (Riitsalu 2013, Rätsep 

2016). Kevadise lõikuse positiivseks omaduseks on veel see, et sellega eemaldatakse 

talviseid külmakahjustusi saanud oksad. Sügisene lõikamine kiirendab pungade puhkemist 

kevadel ja varasemat saagi valmimist (Riitsalu, 2013). 

Kevadise pika lõikusega on võimalik viinapuu pungade puhkemist edasi lükata vältimaks 

öökülmade kahjustusi. Samas kevadine lühike lõikus võib pikendada saagi valmimist 

(Kaarlõpp 2012). Piirkondades, kus esineb sageli kevadisi hilisöökülmi, võib soovitada 

kevadist pikka lõikusviisi.  

Viinamarjakasvatajad on täheldanud, et viinapuu võrsete kahekordne kärpimine vähendab 

kevadisi öökülma kahjustusi (Hellmann 2015). Esimese etapis lõigatakse lühivõrsed 5…8 

pungani. Apikaalpung puhkeb varem ja surub alla basaalpunga kasvu. Kui külmaoht on 

möödas või kui üks basaalpung alustab puhkemist, tuleb teha teine kärpimine teise pungani. 

Kahjustunud võrsete kõrval olevatest abipungadest arenevad uued, kuid enamasti õisikuteta 

võrsed (Jackson 2008). Pungad, mis puhkevad külgvõrsetest ei anna nii suurt saaki, see 

tähendab, et sekundaarsed ja tertsiaarsed pungad aktiveeruvad vaid siis, kui primaarsed ja 

sekundaarsed pungad surevad.  
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1.2.3. Suitsukate ja vihmutamine 

Viinapuude kaitseks avamaal hiliskevadiste öökülmade vastu on kasutatud suitsukatet 

(Miidla 1964). Suitsukatet on soovitatud teha, kui maapinna temperatuur langeb 2 °C. 

Temperatuuri langusest kuni päiketõusuni ehk ajani kuni päike hakkab õhku soojendama, 

peavad viinapuud olema suitsuga kaetud. Öösel takistab suits maapinnalt soojuse aurumist, 

päikese tõustes pidurdab see päiksekiiri, soodustades seega külmunud põõsaste pikaldast 

sulamist ja päästab taime koed hävingust.  

Heaks öökülmade tõrjevõtteks on põõsaste vihmutamine veega (Poling 2007a). 

Vihmutamine eeldab aga veekogu olemas. Viinapuid vihmutatakse iga 15…20 minuti järel, 

kuni päikese tõusuni. Veest eraldab soojus, mis teataval määral soojendab taimi. Suitsu 

tegemine ja veega pritsimine üheaegselt võivad kaitsta taimi -4 … -5 °C eest. Juhul, kui enne 

öökülma sadas tugevasti vihma, tekib temperatuuri langedes udu, mis kaitseb loomulikul 

teel põõsaid külmakahjustuste eest. Samasugust efekti annab tugev kastmine enne öökülmi. 

Vihmutamise negatiivseks pooleks võib olla üleujutuste tekkimine istanduses, kus on 

raskem savipinnas ja puudub vee vaba äravool (Poling 2008). 

 

1.2.4.Tuulemasinad 

Tehnilistest lahendustest sobivad suurematesse istandikesse näiteks tuulemasinad, mis 

külmalainete saabudes aitavad õhku liigutada ja takistavad sellega madalamatesse 

kohtadesse külma õhu seismajäämist (Poling 2008). Ka masin paigutatakse istanduse 

madalamasse kohta ja energia allikana kasutatakse generaatorit või traktorit. Minimaalne 

istanduse suurus, mis õigustab tuulemasina investeeringut on 2,8…4 ha. 

Ameerikas, Põhja-Carolina osariigi mägistes piirkondades, kus esineb enamasti 

raditsiooniline külm on tuulemasinad eelistatud külmakaitse meetodiks, kuna seal esinevad 

tihti kevadised öökülmad (kuni –2 °C ) härmatise näol (Poling 2007a). Samuti on selgunud 

selles piirkonnas läbi viidud uuringutes, et püsivad tuuled 1,8 m/s takistavad inversiooni 

moodustamist, millest tulenevalt ei paku tuulemasinad piisavat kaitset tuulistes tingimustes. 

Tuulemasinatega on võimalik ära hoida kuni -2 °C külmasid, kõrgematel temperatuuridel ei 

ole täielikku kaitset siiski võimalik saavutada ja tuleb lisaks täiendavaid kaitsemeetmeid 
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rakendada, näiteks kütteseadmed. Täiendavad soojendusmeetmed on soovitatud, kui 

temperatuur langeb alla -2,2 °C. Tuulemasinate kasutuselevõtuga võib kaasneda tugev müra, 

mis võib  häirida istandusele ligidal elavaid inimesi (Ker 2007; Poling 2008). 

 

1.3. Pungade puhkemise edasi lükkamine keemiliste preparaatidega 

1.3.1.Keemilised preparaadid 

Vähemtuntud mittemehhaanilised meetodid aktiivseks külmakaitseks viinapuu pungadel on 

pritsimised keemiliste preparaatidega (Wisniewski 2007). Seda peab tegema täpselt enne 

külma saabumist, näiteks kasutades erinevaid õlisid või rasvu, millega viinapuu pungasid 

töödeldes tekkiv hüdrofoobne kiht aitab ära hoida heitlikest ilmaoludest tulenevaid 

kahjustusi. Mõnedes Põhja-Carolina istandustes on kasutatud preparaate, mis alandavad 

kudede külmumispunkti (Lindemann jt. 1987). Samas on uuringutes täheldatud, et 

külmakaitse preparaadid, mis sisaldavad jäätumist soodustavaid baktereid, pole efektiivsed. 

 

1.3.2. Õlidel basseeruvad preparaadid 

 

Pungade puhkemise edasilükkamise võimalusi on uuritud kasutades erinevaid õlisid, 

sealhulgas mineraal- ja sojaoa baasil tootetud õlisid. Katsetulemustes on selguned, et nende 

õlide kasutamisel on võimalik viinapuu pungade liigvarajast puhkemist edasi lükata (Dami, 

Bean 2004; Qrunfleh 2010; Loseke jt. 2015). 

Amigo ja Prime õli (Amigo Oil, Prime Oil) on sojaoa õli baasil toodetud õlid, mida 

kasutatakse pungade puhkemise edasilükkamiseks ebasoodsal kevadel (Dami, Beam 2004).  

Amigo õli koostises on 93 % sojaoa õli ja 7 % emulgaatorit. Amigo õli kasutamisega on 

viinapuu pungade puhkemine edasi lükkunud 12…..20 päeva (Dami, Beam 2004; Qrunfleh, 

Read 2010). Õli ja vee 10% lahusega pritsimist on soovitatud kasutada korduvalt (Loseke jt. 

2015), sealjuures ei ole täheldatud negatiivset mõju ei taimedele ega ka saagikusele. 

Toksiline on see õli kui lahuse kontsentratsioon on suurem kui 20%. Soovitav on kasutada 

mitte suuremat kontsentratsiooni kui 10%. 



 

17 

 

Prime õli koosneb 83,0 % parafiinõlist 15,5 % alküüfenoolist, rasvhapetest ja 1,5 % 

kleepainetest (Winfield 2017). Pungade puhkemine  lükkub õliga töötlusel edasi 1…20 

päeva (Dami, Beam 2007). Selle õli kasutamisega on täheldatud aga fütotoksilist mõju 

viinapuu talvepungadele. Lisaks on täheldatud Prime õli kasutamisega taimede saagikuse 

vähenemist.  

JMS Stylet Oil on mineraalainetel põhinev õli, mis sisaldab 97,1 % parafiinõli ja 2,9 % teisi 

koostisosasid ( JMS Stylet Oil 2017). Kasutades JMS Stylet õli lükkub viinapuu pungade 

puhkemine edasi 2…19 päeva, kuid õli kasutus on mõjunud negatiivselt taimede 

saagikusele. Ka selle õli kasutamisega on täheldatud fütotoksilist toimet juba 2,5 % lahuse 

korral ja on seega sojaõlidest fütotoksilisem (Dami, Beam 2007).   

Kokkuvõtvalt omavad erinevatel õlidel baseeruvad preparaadid (JMS Stylet õli, sojaõli 

baasidel, Prime ja Amigo õlid), mille kontsentratsioon on üle 10 %, enamikele viinapuu 

sortidele fütotoksilist mõju (Dami, Beam 2007). Fütotoksilist mõju hinnatakse punga elujõu 

järgi. Samas on õlide kasutamisega täheldatud, et need ei avaldanud mõju viinapuu punga 

kesktalvisele külmakindlusele, kuid õliga töödeldud pungad aklimatiseeruvad paremini. 

Pungade puhkemine viibib õlidega töötluse tagajärjel 2…19 päeva ja seetõttu on need 

perspektiivsed varajaste viinapuusortide puhul (Dami, Beam 2004). Taime puhkeperioodil 

õlipõhiste preparaatide kasutamine ei ole põhjustanud viinapuu marjade ebaühtlast 

küpsemist. 

 

1.3.3. Taimehormoonidel baseeruvad preparaadid 

Lisaks õlidele on võimalus puhkevaid viinapuu pungi kaitsta ebasoodsate temperatuuride 

eest looduslike või sünteetiliste taimehormoonpreparaatidega (Vool, Maante 2016). Kõige 

vanem nendest on etefoon ja giberelliin ning viimase aja trendiks on saanud abtsiishappe 

(ABA) ja naftaleenäädikhappe (NAA, sünteetiline auksiin) kasutamine. 

Taimehormoonid ehk fütohormoonid (kasvuained) on taime poolt sünteesitavad orgaanilised 

ühendid, mis reguleerivad taime kasvu ja arengut (Miidla, 1984). Kasvuained 

(kasvuregulaatorid) on suure aktiivsusega, mis juba väga väikestes kontsentratsioonides 

(0,001…0,1%) mõjutavad taimede kasvu ja arengut (Kivistik 1983). Toime järgi jaotatakse 

kasvuained kasvu ergutavateks kasvustimulaatoriteks ja kasvu pidurdavateks 
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kasvuinhibiitoriteks. Noortes taimedes või taimeosades on ülekaalus kasvu stimuleerivad 

hormoonid, mis tagavad  taime intensiivse kasvu. Vananevas taimes või taimeosas suureneb 

kasvu inhibeerivate hormoonide osatähtsus. 

Giberelliinid soodustavad taimes rakkude suurenemist ja mõjutavad kasvu ning 

puhkeperioodi kulgu (Kivistik 1983). Giberelliini funktsioonid taimes on järgmised: taime 

kasvu soodustamine, rakkude jagunemise soodustamine kambiumis (teiskasv e. 

jämeduskasv), partenokarpsuse esilekutsumine; seemnepuhkuse katkestamine, seemnete 

idanevuse suurendamine. Giberelliinid on oma olemuselt diterpenoid, mida on avastatud üle 

90. Tuntum neist on giberelliinhape (GA3). 

Viinapuude puhul on giberelliini kasutatud pungade puhkemist edasi lükkamiseks kevadel 

(Weaver 1974). Sealjuures on täheldatud, et mida suurem on giberelliini kontsentratsioon, 

seda kauem võtab pungade valmimine aega. Giberelliini üks  piiranguid on selle suurem 

maksumus võrreldes teiste taime regulaatoritega (Erez 1987). 

Abstsiishape (ABA) kuulub sekundaarmetaboliitidest terpenoidide hulka (Miidla 1984). 

Abstsiishappe süntees toimub lehtedes ja viljades ning seda leidub kõrgemate taimede 

pungades, lehtedes, mugulates, seemnetes ja viljades. Üheks ABA sünteesi 

välisstimulaatoriks on päeva pikkuse (valguse) lühenemine. Abstsiishappe funktsioonid 

taimes on järgmised: jagunemis- ja venimiskasvu pidurdamine; vananemise mõjutamine 

(lagundab klorofülli, valke ja nukleiinhappeid ning muudab taime rakukesta struktuuri); 

külmakindluse suurendamine; füsioloogilise puhkuse põhjustamine; antagonistlik mõju 

auksiinidele, giberelliinidele ja tsütokiinidele; pärsib seemnete enneaegset idanemist ja 

varuainete ladestumist endospermi; lehtede ja viljade langemine ehk abstsissiooni 

soodustamine. 

ABA kasutamine viinapuudel kevadiste külmakahjustuste korral võib olla tõhus varajaste 

sortide puhul (Or 2009). Samuti soodustab ABA kasutamine viljade ühtlasemat värvumist 

(Mori jt. 2005). Viinapuude kasvatamisel kasvuhoones on häid tulemusi andud ABA-ga 

lehtede töötlemine kontsentratsiooniga 400 ja 600 mg L-1 (Dami jt. 2009). On leitud, et ABA 

lisamine üle 800 mg L-1 mõjub taimedele fütotoksiliselt. 
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Looduslik auksiin on indool-3-äädikhape (IAA). Auksiini sünteesitakse peamiselt kiiresti 

kasvavates algkudedes (kasvukuhikus, kasvavas embrüos), aga ka idu- ja noortes lehtedes 

(Miidla 1984). Auksiinide transport vajab energiat (aktiivtransport) ja seda võidakse 

blokeerida O2 puudumisel. 

Auksiinide funktsioonid taimes on järgmised: rakkude jagunemis– ja venimiskasvu 

soodustamine; juurte moodustamise stimuleerimine; rakuhingamise intensiivistamine; 

apikaalse domineeruvuse esiletõstmine; külgvõrsete arengu pidurdamine; abstsissiooni 

takistamine; partenokarpsuse (vilja arenemine viljastamata sugurakust) esile kutsumine. 

Inimesed on õppinud auksiini ka sünteetiliselt tootma, kuid nende liikumiskiirus (mõju) on 

peaaegu 10 korda aeglasem. Samuti  lagunevad nad palju aeglasemalt kui looduslikud. 

Tuntumad sünteetilised auksiinid on indool-3-võihape (IBA), 2,4-

diklorofenoksüüläädikhape (2,4D), fenüüläädikhape ja naftaleenäädikhape (NAA). 

Sünteetilise auksiini NAA kasutamine ennetab viinapuudel kevadisi külmakahjustusi, kuid 

täpsed kuupäevad ja kogused, kuidas preparaati kasutada on varieeruvad ning sõltuvad 

viinapuu sordist (Nigond 1960). NAA-ga töötlusel on võimalik aeglustada pungade 

valmimist 6…27 päeva (Nigond 1960) ja taimedele fütotoksilist mõju ei ole täheldatud 

(Loseke 2015). Samas viimased uurimised on näidanud, et NAA ei mõjuta viinapuu pungade 

puhkemist.  

 

1.3.4. Muud pungade puhkemist edasi lükkavad preparaadid 

 

Kiireim lahendus saabuva külmalaine eest (24…36 tundi enne) pungasid kaitsta on 

pritsimine kaaliumlaktaat-dekstroosiga (KDL), mis tõstab taimedes kaaliumi ja suhkrute 

sisaldust ning toimib ka juba puhkenud pungadele (Centinari 2016). See on lehtedele 

pihustatav mikrotoitainetest koosnev lahus, mis sisaldab 24 % kaaliumoksiid ja lisaks 

kaaliumkarbonaati ning merevetikaid (AGRO-K 2017). 
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Lisaks eelpool mainitule on taanlased saanud häid tulemusi valgupreparaadi FrostTect 

kasutamisel, mis aitab ära hoida jääkristallide teket rakkudes (Plant Helf Care 2017). Toode 

sisaldab proteiine, mis hoiavad ära jääkristallide tekke rakus ja selle tagajärjel peaks 

suurenema taime vastupidavus külmale. 
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2.Arutelu 

2.1. Pungade puhkemise edasilükkamine kasvatustehnoloogiliste võtetega 

Jahedas kliimas võib viinapuude kasvatamisel tekkida mitmeid probleeme, üks suurematest 

on öökülmad, mis võivad juba sügisel korgistumata viinapuid kahjustada ja kevadised sooja 

ning külma perioodide vaheldumised. Samas on Eestis viinapuukasvatamise eeliseks see, et 

meie kliimas ei levi veel need haigused ja kahjurid, mis on probleemiks soojema kliimaga 

piirkondades. 

Eestis soovitatakse kasvatada kiire valmimisajaga külmakindlaid viinapuu sorte, kuna meie 

suvi jääb lühikeseks ja marjad ei jõua valmida. Kahjustusteta viinapuude talvitumise 

eelduseks ei ole ainult korralik talvekate, vaid eelkõige hea võrsete korgistumine. 

Valmivatele võrsetele teevad kahju sügisesed öökülmad. Varavalmivate võrsetega sort on 

näiteks ’Zilga’, hilja valmivate võrsetega viinapuu sort ’Hasanski Sladki’. Seega on Eesti 

viinamarjakasvatajatele oluline teada, millised sordid sobivad jaheda kliimaga piirkonda ja 

kuidas vähendada ning ennetada kevadisi külmakahjustusi ja leida sobivad kaitsemeetmed 

viinapuu pungade puhkemise edasilükkamiseks. 

Viinapuude külmakindlus, agrotehnilised võtted ja õige kasvukoha valimine aitavad 

leevendada külmakahjustusi (Lisek 2005; Zabadal jt.2007; Plocher, Parke 2007; Striegler 

2007). Viinapuude külmakindlus on määratud geneetiliste teguritega, kus liikide arengut 

mõjutavad kasvukohas olev kliima. Hea külmataluvusega on meie kliimas viinapuu 

hübriidsordid. Eesti soovitussortimendis 2013 soovitatakse viinamarjakasvatuseks (tabelis 

3) toodud sorte. Kasvuperioodi pikkusest lähtuvalt sobivad nad kas avamaale lõunaseina 

äärde või kütteta katmikalale. Viinapuu sordid näiteks ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki´ sobivad 

kasvatamiseks avamaal ja on meie tingimustes vastupidavad ja hea saagikusega. ’Hasanski 

Sladki’ vanemad oksad on väga külmakindlad ja taluvad kuni - 35⁰C (Kivistik 2006) Taim 

annab saaki ka lühikeseks lõigatud (2-3 pungaga) okstelt. Sobib kasvatamiseks äriaeda. 

Viinapuu ’Zilga’ väärtuseks on, et võrsed korgistuvad vara ja hästi. Taim on hea 

talvekindlusega ja lepib vähesema soojusega. Sobib kasvatamiseks äriaeda. Samas on 

viinapuu sordi puhul täheldatud kiire võrse kasvu tõttu kevadisi öökülma kahjustusi. 
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Tabel 3. Eesti puuvilja- ja marjakultuuride soovitussortiment 2013 (Eesti Aiandusliit ) 

Liigi- ja sordinimi Soovitus aasta Soovitus 

Lõunaseina äärde või avamaale lõunakallakule 

’Hasanski Sladki’ 2007 äriaeda 

’Kuzminskii Sinii’ 2005 koduaeda 

’Sukribe’ 2005 koduaeda 

’Zilga’ 2004 äriaeda 

’Rondo’ 2010 perspektiivikas sort 

’Silva’ 2010 perspektiivikas sort 

’Solaris’ 2013 perspektiivikas sort 

Kütteta kasvuhoonesse  

’Aljošenki’ 2004 äriaeda 

’Krassovets’ 2005 koduaeda 

’Supuga’ 2004 äriaeda 

’Arkadia’ 2013 perspektiivikas sort 

’Kosmonavat’ 2010 perspektiivikas sort 

’Somerset Seedless’ 2013 perspektiivikas sort 

’Swenson Red’ 2010 perspektiivikas sort 

 

Jaheda kliimaga piirkonnas on sordiaretajate eesmärgiks saada sorte, mis oleksid hilise 

pungade puhkemisega, lühikese kasvuperioodiga ning talvekindlad (Vool, Maante 2016). 

Sortide valik laieneb pidevalt, kuid positiivsetest külgedest on end tõestanud ameeriklase 

Elmer Swenson’i poolt aretatud sordid, mis sobivad ka Eesti kliimas kasvatamiseks, nagu 

näiteks ’Edelweiss’, ’Somerset Seedless’ ja ’Swenson Red’ (Tabel 3). Viinapuu sort 

’Edelweiss’ on põhja-viinapuu tunnustega hübriidsort, aretajaks Elmer Swenson. Tegemist 

on ameeriklaste seas populaarse viinapuuga, mis on juba levimas meie Eesti 

viinamarjakasvatajate seas. Tegemist on viinapuuga, millel on kiire pungade algareng seega 

suur oht saada kevadel külmakahjustusi. Enamuste Swensoni poolt aretatud sortide plussiks 

võib lugeda pungade hilist puhkemist (ei saa kahjustada hiliste kevadiste öökülmade poolt), 

probleemideta kuni -35 °C temperatuuri talumist ja väga head haiguskindlust. Valmimisajalt 
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on tegu kesk- või hiliste valmivate sortidega, mille kasvuperioodi pikkus on keskmiselt 160 

päeva.  

Eesti Maaülikoolis läbi viidud erinevate katsetulemuste põhjal on selgunud, et ilma 

talvekatteta talvituvad meil sordid ’Zilga’, ’Hasanski Sladki’ ja ’Jubilei Novgoroda’ (Karp 

2008).  Nimetatud sordid on samuti hübriidsed sobivad lauamarjadeks ja lisaks on kiidetud 

heaks 2013.a viinapuude soovitussortimendis (Eesti Aiandusliit 2017).  

Viinapuude talvepungadest moodustuvad õisiku algmed ja nende areng toimub üheaegselt 

kasvupunga arenemisega (Jackson 2008). Teada on, et talvepung koosneb lisaks kolmest 

kõrvalpungast. Kui peapung saab kahjustada, siis arenevad teised kõrvalpungad. Tundub, et 

probleemi ei olegi, kuid siiski on, sest näiteks viinapuusordi ’Edelweiss’ puhul on kindlaks 

tehtud, et peapunga kahjustumisel ei ole kõrvalpungad sama produktiivsed. Seega on 

viinamarjakasvatajate jaoks oluline teada, kuidas kaitsta viinapuid kevadiste öökülmade 

korral. 

Kõige esmaseks ennetusvõtteks viinamarjakasvatuses on viinapuudele sobilik kasvukoht, 

mis on tuulte eest kaitstud, lõunasuunaline. Tuulte kaitseks võiks kasutada näiteks 

kõrgekasvulisi hekke, arvestama peab viimaste kasvukiirusega. Viinapuud eelistavad 

kergema lõimisega kuivemat mulda, mis soojenevad kevadel kiiremini. Oluline on teada 

istanduses valitsevat  mikrokliimat ja vastavalt sellele võtta kasutusele meetmed, et ennetada 

ja vältida külmakahjustusi. 

On teada, et erinevate lõikusviisidega on võimalik mõjutada viinapuu pungade arengut ja 

saagikust (Hagen 2000, Hellmann 2015; Rätsep 2016). Põhilised lõikustööd on soovitav teha 

hilissügisel, enne talveks katmist. Levinud on arusaam, et Eestis pikaajalise mahlavoolu tõttu 

tuleb hoiduda viinapuude kevadisest lõikamisest. Maaülikoolis on uuritud viinapuude 

erinevaid lõikusviise ja katsetatud neid siis sügisel ning kevadel (Tabel 4; Kaarlõpp 2012; 

Rätsep 2016). 
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Tabel 4. Erinevate lõikusviiside mõju viinapuudele 

Lõikusviis Sort Lõikusviisi 
mõju 

Allikas 

Kevadine pikk  
lõikus 

’Edelweiss’ Keskmised 
pungad on 
tugevamad, 

parem saagikus 

Hellmann 2015 

Kevadist lühikest 
lõikust 

’Hasanski Sladki’ 

 

Saagikus vähenes Kaarlõpp 2012; 

Rätsep 2016 

Sügisene pikk 
lõikus 

`Hasanski Sladki’ Suurem saagikus Kaarlõpp 2012; 

Rätsep 2016 

 Katsetes olnud viinapuusordi ’Hasanski Sladki’ puhul selgus, et parema tulemuse andis 

sügisene pikk lõikus. Kevadise lõikuse puhul jäi sellel sordil nii lühikese kui pika lõikuse 

puhul saagikus võrreldes sügisese lõikusega väiksemaks. Seega, kuigi ’Hasanski Sladki´ 

puhul on tegemist varajase algarenguga viinpuuga, lisaks veel hiline võrsete valmimine, 

võiks arvata, et tulemuslik on kevadine lõikus, on soovitav kasutada sügisest lõikust. 

Sügisest lühikest lõikust soovitatakse keskmise ja kiire kasvuga viinapuu sortidele (Hagen 

2000). 

Selle tõttu võiks soovitada katsetada näiteks viinapuu sordil ’Edelweiss’ lisaks katmikalal 

ka avamaakasvatust ja pungade kevadise puhkemise edasilükkamiseks pikka lõikust.  

Külmakahjustusi on võimalik ära hoida viinapuude võraülese vihmutamisega, see eeldab, et 

istanduses peab olema veekogu või kui seda pole, tuleb see kaevata, mis võib aga osutada 

kulukaks. Lisaks veeressursi olemasolule nõuab see meetod vihmutite ja muude süsteemi 

paigaldamiseks vajalike vahendite soetamist. Kui arvestada kõiki eelpool nimetatud 

asjaolusid, võib eelnev kaitsemeetod majanduslikult päris kalliks kujuneda. Vihmutite 

miinuseks on see, et neid saab sisse ja välja lülitada, reguleerida neid aga ei saa ja see võib 

kaasa tuua ülekastmise, mis võib pinnast rikkuda. Lisaks võib liigne niiskus taimed nõrgaks 

muuta ja suurendada haigustele vastuvõtlikkust. Positiivne on vihmutamise juures see, et 

sellega on võimalik väidetavalt ära hoida kuni -5 °C külmasid (Poling 2008). Eesti kliima 

tingimuste juures võiks olla vihmutamine kindlasti üks kaitseviisidest , kuidas viinapuude 

kevadisi külmakahjustusi vältida.  
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Kaasaegsemateks tehnilisteks leiutisteks on tuulemasinad, mida on võimalik panna istanduse 

madalamates kohtadesse, kus nad hakkavad generaatorite abil külma õhku laiali ajama. See 

meetod õigustab ennast ära suuremates istandikes. Samas ei ole tuulemasinate korral kaitset 

kõrgemate külmakraadide korral. Kõrged külmakraadid võivad masinat ennast kahjustada. 

Uuringutest tuleb välja, et tuulemasinate kasutuskulud on kõrgemad võrreldes 

vihmutamisega (Poling 2008). Tuulemasinate kasutuselevõtt kevadiste külmakahjustuste 

vältimiseks tuleb kõne alla, suuremate viinapuuistanduste korral. Minimaalne istanduse 

suurus on 4 hektarit, Eestis teada olevat nii suuri istandikke veel pole. 

 

 

2.2. Pungade puhkemis edasi lükkamine keemiliste preparaatidega  

Mittemehhaanilistest kaitsemeetoditest on ameeriklased soovitatud viinapuudel kasutada 

pungade puhkemise edasilükkamiseks erinevate keemiliste preparaatidega pritsimist nagu 

näiteks erinevad taimeõlidel (Amigo Oil, Prime Oil), mineraalainetel (JMS Stylet Oil) ja 

taimehormoonidel põhinevad preparaadid (tabel 5) ning erinevaid taimekasvu regulaatorid . 

Ameerika viinapuukasvatajate seas kogub populaarsust Amigo õli kasutamine viinapuudel 

külmakahjustuste ärahoidmiseks. Katsetes on selgunud, et 10% Amigo Oil’i kasutamine, 

näiteks viinapuu sordil ’Edelweiss’ hoiab ära pungade liiga varajase puhkemise ja 

negatiivset mõju saagikusele ei ole täheldatud. Samas sojaoal põhinev Prime õli ja 

mineraalõli  JMS Stylet , võivad olenevalt viinapuu sordist mõjuda taimele fütotoksiliselt.  
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Tabel 5. Keemiliste preparaatide mõju erinevatel viinapuudel 

Preparaat Töödeldud 
sort 

Kontsentra
tsioon 

Töötlemine 

 

Toime 
pungade 

puhkemisele 

Allikas 

Amigo Oil ’Edelweiss’ 10 % 3 x Lükkus edasi Loseke jt. 
2015 

Amigo Oil ’Chancellor
’ 

’Chambourc
in’ 

’Chardonel’ 

10 %  

3x 

20 päeva 

1-20 päeva 

1-20 päeva 

Dami, 
Bean2004 

Amigo Oil ’Edelweiss’ 10 % Ei ole 
avaldatud 

12 päeva Qrunfleh 
2010 

Giberelliin ’Riesling’ 250 ppm Ei ole 
avaldatud 

Lükkus edasi Patterson, 
Howell 1995  

NAA ’Edelweiss’ 1000 ppm Ei ole 
avaldatud 

2-6 päeva Loseke 2013 

 

Or 2009.a on leidnud, et ABA kasutamine viinapuu varajaste sortide puhul võib olla tõhus 

vältimaks kevadisi külmakahjustusi. Pigem soodustab ABA kasutamine viinapuu  tarjade 

ühtlasemat valmimist (Mori jt. 2005). NAA (sünteetilise auksiini) kasutamisega on võimalik 

ennetada kevadisi külmakahjustusi, kuid täpsed kuupäevad ja kogused, kuidas preparaati 

kasutada on individuaalsed ja sõltuvad viinapuu sordist. NAA kasutamisel on täheldatud, et 

see mõjub taimedele fütotoksiliselt ja seetõttu ei soovitata seda kasutada.  

Lähtudes sellest, et Eestis on võimalik kasvatada kemikaalivaba viinamarja, võib soovitada 

katsetada just sojaoa baasil põhinevat taimeõli preparaati Amigo õli. Taimeõlidel 

baseeruvaid preparaate võiksid Eesti Maaülikooli teadlased koostöös 

viinamarjakasvatajatega katsetada enne, kui see muutub kõigile kättesaadavaks. Katsetada 

sellepärast, et me ei tea, kuidas see preparaat meie kliimas ja meil kasvavatele sortidel 

toimib. Kõikide viinapuude kasvatajate koostöös on võimalik arendada viinapuude kasvatust 

Eestis. 

 

  



 

27 

 

Kokkuvõte 

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli selgitada teaduspõhisele kirjandusele toetudes 

viinapuu pungade puhkemise füsioloogia ja nende kaitsmise võimalused kevadiste ning 

sügiseste öökülmade eest. 

Kuna varem ei ole Eesti seda teemat uuritud siis seati töö hüpoteesiks, et kevadiste hiliste 

öökülmade perioodil viinapuude pungade puhkemist edasi lükkavad võtted sõltuvad 

viinapuu sordist ja istandiku suuruset. 

Töös selgitati, kuidas toimub viinapuu pungade puhkemine, millised mehaanilised ja 

keemilised kaitsevõtteid võiks külmakahjustuste vältimiseks kasutada.   

Eestisse ja jahedama kliimaga aladele sobivad kasvatamiseks viinapuu liikidevahelised 

hübriidid (V. vinifera ristatud liikidega V. labrusca, V. riparia, V. rupestris, V. lincecumii, 

V. amurensis). Oluline on jälgida, et valitakse hea külmakindluse ja võrsete valmimisega 

ning lühikese viljade valmimisajaga sordid.  

Viinapuude kasvatamisel on oluline leida nende kasvatamiseks sobiv asukoht. Olenevalt 

viinapuude kasvatamise asukoha mikrokliimast ja istandiku suurusest on võimalik leida 

sobilikud meetmed lükkamaks edasi viinapuu pungade liiga varajast puhkemist. Kasutades 

selleks viinapuude vihmutust või mujal maailmas levinud tuulemasinaid. Kahjuks Eesti 

viinapuude istandikud on väikesed ja tuulemasinate kasutamine meil ennast ei õigusta.  

Uurimusest selgus, et viinapuu pungad on erineva produktiivsusega ja viinapuude lõikusviis 

mõjutab pungade puhkemist. Jaheda kliimaga piirkondades mõeldakse välja erinevaid 

meetodeid kaitsmaks viinapuu pungade liiga varajast puhkemist. Uuematest meetoditest, 

mis selgus bakalaureusetööd tehes on viinapuu pungade puhkemise edasi lükkamine 

kasutades  selleks erinevaid keemilisi preparaate. Edasist uurimist vajaks taimeõli põhiste 

preparaatide kasutamine Eestis. 

Lähtudes eelnevast, töö eesmärk ja hüpotees leidsid kinnitust ─ kasutades erinevaid 

kasvatustehnoloogilisi ja keemilisi meetodeid on võimalik viinapuu pungade puhkemist 

jaheda kliimaga aladel edasi lükata. 
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Summary 

This Bachelor’s Thesis’ aim is to identify bud burst physiology and conservation options in 

spring and autumn frosts in grapevines.  

Since this subject has not been researched in Estonia thus far, the central question of the 

thesis is whether budburst postponement methods used in late spring frosts differ in 

grapevine cultivars and plantation techniques.  

The thesis explains how bud-break in grapevines works, and which mechanical and chemical 

protective methods may be used to avoid frost damage to grape buds. Interspecies hybrids, 

such as V. vinifera crossed with V. labrusca, V. riparia, V. rupestris, V. lincecumii and V. 

amurensis are better suited for growing in cooler climates, like Estonia. It is also important 

to ensure that highly frost resistant cultivars whose shoots mature quickly and fruit ripens 

fast.  

One important factor in vine cultivation is to find a suitable location for growing. The 

microclimate and total area of the plantation have significant roles in deciding which 

methods of delaying bud-break might be implemented. Sprinkler systems and wind-

machines are widely used all over the world. Estonian grape plantations however might be 

too small to justify wind-machine usage.  

The study revealed that the buds have varied productivity and different vine cutting 

techniques affect bud-break. Areas with cooler climate could use treatments with various 

chemical formulations to postpone bud-break.  

The hypothesis is confirmed by using different cultivation techniques and chemical methods 

to delay bud-break in cooler climates.  
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