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SISSEJUHATUS 

Puu- ja köögiviljad on enim tarbitud aiakultuurid, seda nii värskelt kui töödelduna. Töötleva 

tööstuse märkimisväärsed kaod ja jäägid on muutumas toitumis-, majandus- ja 

keskkonnaprobleemiks. Kui tootmises tekkivaid jääke ei töödelda, põhjustavad need tõsist 

keskkonnaohtu, sest lagunemise käigus eralduvad mitmesugused kasvuhoonegaasid 

(Vilariño jt. 2017). Puu- ja köögiviljade töötlemine tekitab märkimisväärseid 

kõrvalsaadusi, mis moodustavad 25–30% kogu kaubagrupist. Tootmisjäägid koosnevad 

peamiselt seemnetest, kestadest, kooreosast jt vilja osadest, mis on potentsiaalsed väärtuslike 

bioaktiivsete ühendite allikaid, nagu karotenoidid, polüfenoolid, kiudained, vitamiinid, 

ensüümid ja õlid. Neid fütokemikaale saab kasutada ja osaliselt kasutataksegi erinevates 

tööstusharudes: toiduaine-, meditsiini-, farmaatsia- ja tekstiilitööstuses. Tootmisjääkide 

kasutamine erinevate oluliste bioaktiivsete komponentide tootmiseks on oluline samm 

säästva arengu suunas (Narashans jt. 2018). 

Hariliku viinapuu (Vitis vinifera L.) liiki kasvatatakse kogu maailmas. Enamus viinapuude 

istandusi asuvad vahemerekliima vööndis. Viinapuud ei kasva ainult lõunamaades, vaid on 

levinud ka põhjapoolsetes piirkondades nagu Rootsi, Taani, Norra, Soome, Poola ja ka 

Baltimaad. Neid piirkondi on eelnevalt peetud sobimatuks lühikese vegetatsiooniperioodi ja 

muutlike ilmastikuolude tõttu (Kennedy 2002, Karvonen 2014). Sordiaretus ja kliima 

soojenemine on võimaldanud kasvatada viinamarjasorte Euroopa põhjapoolsematel 

laiuskraadidel nii kasvuhoonetes kui ka avamaal.  

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetel kasvatati 2021. aasta 

seisuga Eestis viinapuid ligikaudu 11 hektaril, kuid hinnanguliselt võib see pind olla isegi 

suurem. Tootjate suur huvi viinamarjaveini tootmise vastu päädis sellega, et Eesti on arvatud 

2021. aasta detsembrist viinamarjakasvatusvööndisse (Maaeluministeerium 2022). Selle 

tulemusel hoogustub viinamarjakasvatus üle Eesti ja veini tootmine saab üha 

populaarsemaks tootmissuunaks väikeettevõtetes.  

Põhjamaade eripäraks on ekstreemsemad ilmastikutingimused ja Eestis tehtud katsetes on 

leitud, et avamaal sobib kasvatada hariliku viinapuu hübriidsorte `Hasanski Sladki`, ’Zilga` 

ja ´Rondo`. Eesti Maaülikooli teadlased on teinud pikaajalisi välikatseid tootjate istandikes 

alates 2003. aastast ja 2007. aastast ülikooli Rõhu katseaia viinamarjaistanduses. Põhjamaa 

https://ift.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Sagar%2C+Narashans+Alok
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piirkonna eeliseks on haiguskindlamad hübriidsordid, kuna vähem kasutatakse pestitsiide, 

millega saavutatakse suurem keskkonnasõbralikkus (Maante-Kuljus 2020). 

Paljudes tööstusharudes (farmakoloogia, kosmeetika, kulinaaria jt) kasutatakse 

veinitootmisjääke (kestad, seemned jms),  väiksemal määral kasutatakse viinapuu lehti. 

Viinapuude lehed ja viinamarjad sisaldavad mitmeid kasulikke biokeemilisi ühendeid. 

Viinamarjakasvatuses on vajalikud talvised- ja suvised hoolduslõikused, mille tulemuse 

tõttu tekib märkimisväärne kogus biojääke (viinapuu lehed, võrsed, oksad), mis tavaliselt 

kas põletatakse, põhjustades negatiivset mõju keskkonnale, või komposteeritakse. 

Viinapuu lehtede biokeemilise koostise uuringud on valdavalt läbi viidud Euroopa 

soojemates ja traditsioonilistes viinamarjakasvatuse maades kohalike sortidega. Samas 

kasutatakse lehti vähe, sest haigusõrnade sortide puhul võib lehtedes leiduda 

taimekaitsevahendite jääke. Siiski huvi suvel ja sügisel koristatud viinamarjade lõikamise 

jääkide vastu söödana on nende toiteväärtuse tõttu suurenenud. Hispaanias, Türgis, 

Austraalias on võrseid ja lehti söödetud lammastele, kitsedele, nuumveistele (Ates jt. 2007). 

Eelnevast lähtudes püstitati käesoleva magistritöö hüpoteesid: 

1. Viinapuu lehtede biokeemiline koostis sõltub sordist- ja lehtede eemaldamise ajast. 

2. Sileerimine mõjutab viinapuu lehtede biokeemilist koostist.  

Eesmärgiks oli selgitada välja sortide ‘Hasanski Sladki’ ja ‘Zilga’ lehtede eemaldamise aja 

ja sileerimise mõju nende biokeemilisele koostisele. 

Antud magistritöö uudsus seisneb selles, et selgitatakse välja hariliku viinapuu 

hübriidsortide lehtede biokeemiline koostis jahedama ilmastikuga tingimustes. Lehtede 

biokeemiline koostis sõltub lisaks sordile ka kasvukeskkonnast, kasvuaasta ilmastikust ja 

üldistuste tegemiseks on oluline katsed läbi viia mitmel aastal. Viinamarjakasvatuses 

hooldustöödel tekkinud tootmisjääke on võimalik kasutada ka loomakasvatuses 

söödalisandina või silona, seetõttu on uurimistöö raames kogutud andmed olulised nii 

viinamarja-, kui ka loomakasvatuses. 

Tänan kõiki, kes olid abiks käesoleva töö koostamisel. Eelkõige tänan oma juhendajaid, 

professor Kadri Karpi, teadur Reelika Rätsepa ja dotsent Marko Kassi katsel osutatud abi 

eest, heade nõuannete ja soovituste eest lõputöö koostamisel. Katsetöö toimus 
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“Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” 

aianduse valdkonna raames, mida toetab Euroopa Liit. 
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1. VIINAPUU LEHTEDE BIOKEEMILINE KOOSTIS JA 

SEDA MÕJUTAVAD TEGURID 

Euroopa viinapuu on sooja parasvöötme taim ja avamaal saab kasvatada varavalmivate 

viljadega sorte, mille võrsed korgistuvad hästi (Kivistik, 2012). Puitumiseks vajavad võrsed 

sooja suve ja pikka öökülmadeta sügist. Kuigi viinapuu ei ole nõudlik mullastiku suhtes, siis 

sobib paremini kergema lõimisega muld, mille pH jääb vahemikku 5-8. Mulla pH mõjutab 

toiteelementide kättesaadavust mullast, mis omakorda mõjutab fütokemikaalide sisaldust 

taimes. Samuti vajavad paljud taimed oma arenguks erinevaid kasvutingimusi, mille 

mõõtmiseks on vastavad näitajad. Huglin (1978) soovitas viinamarjakasvatuses kliima 

sobivuse hindamiseks kasutada heliotermilist indeksit (HI), mis on vahemikus ≤ 1500 ºC 

(väga jahe) kuni > 3000 ºC (väga soe) (Tonietto ja Carbonneau 2004). HI saamiseks 

arvestatakse piirkonna ööpäevased keskmised- ja maksimumtemperatuurid ning päeva 

pikkuse koefitsiendiga tähistatud tegurid, mis sõltub piirkonna geograafilisest laiuskraadist. 

HI indeks  annab infot, missuguseid viinamarjasorte sobib antud piirkonnas kasvatada. 

(Maante-Kuljus 2021). 

Taimed toodavad mitmesuguseid orgaanilisi ühendeid ehk sekundaarseid metaboliite, mis 

on liigiti erinevad (Taiz jt. 2006). Sekundaarsed metaboliidid on ainulaadsed ravimite, toidu 

lisaainete, maitseainete ja tööstuslikult oluliste biokemikaalide allikad. Selliste metaboliitide 

akumuleerumine toimub sageli taimedes, mis on allutatud stressile.  Sekundaarsed 

metaboliidid on olulised taimede kohanemisel keskkonnaga ja stressitingimustest 

ülesaamisel. Temperatuur, niiskus, valguse intensiivsus, veevarustus, mineraalid ja CO2 

mõjutavad taime kasvu ja sekundaarsete metaboliitide moodustumist. Põud, kõrge soolsus 

ja külmumistemperatuurid on keskkonna tingimused, mis avaldavad negatiivset mõju taime 

kasvule ja tootlikkusele (Ramakrishna ja Ravishankar, 2011). Taime kasvu, arengut,- ning 

saagi valmimist mõjutavad nii välised tegurid kui ka geneetika. Polüfenoolsetest ühenditest 

on eriti flavonoidide koostis spetsiifiline, mille määravad ära peamiselt geneetilised tegurid, 

kuid nende kogus sõltub suuresti viinamarjakasvatuse ja keskkonnateguritest, lisaks 

putukate ja patogeenide esinemine (Kocis jt. 2015).  

Taimed puutuvad kokku kombineeritud biootiliste stressiteguritega, nagu kahjurputukad ja 

patogeenid, ning abiootiliste stressiteguritega, nagu ebasoodsad kliima- ja mullatingimused 

(Taijma jt 2020). Lühiajaline stress võib aga kaasa tuua ka kaitse aktiveerumise ja need 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramakrishna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22041989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ravishankar%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22041989
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muutused viivad lõppkokkuvõttes muutusteni taimede füsioloogias ja ainevahetuses (joonis 

1)  (Jespersen, 2020). 

 

  

Joonis 1. Ebasoodsad tingimused viinapuudel, kus viinapuu lehtedel on tekkinud toitainete 

puudus (A) ja levimas ebajahukaste (B) (Foto E. Laupa). 

Keskkonnamõjud nagu kõrge ja madal temperatuur, põud, leeliselisus, soolsus, UV-stress ja 

patogeenidega nakatumine võivad olla taimedele kahjulikud. Samuti nagu patogeenide 

töötlemine suurendavad sageli fenüülpropanoidide kogunemist (joonis 1) (Dixon ja Paiva 

1995).  

Lõigatud lehtede biokeemilist koostist saab mõjutada ka kääritamise ehk sileerimise teel. 

Silo peetakse alternatiiviks söödakultuuride säilitamiseks, mida on praktiseeritud aastasadu 

(Wilkinson jt 2003). Sileerida on võimalik peaaegu igasugust taimset materjali, sealhulgas 

taimseid kõrvalsaadusi. Sööda töötlemine on üks kombineeritud tarbimise parandamise 

vahendeid, suurendab sünergiliselt veelgi bioaktiivsete ainete mõju molekulaarsetele 

mehhanismidele, mis on olulised haiguste ennetamiseks. Kombineeritud söödad/toidud 

suurendavad erinevate fütokemikaalide sünergistlikku toimet (Olomola jt. 2017). 

Sileerimine on sööda säilitamise tehnika, mille käigus sileeritav mass hapestatakse 

anaeroobsetes tingimustes. Hapestamisele kaasaaitamiseks võib kasutada keemilisi või 

bioloogilisi kindlustuslisandeid (Kung jr jt. 2003). Anaeroobses keskkonnas toodavad 

piimhappebakterid piimhapet, muutes seeläbi keskkonna happeliseks ja lahustuvad 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/plant-physiology
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Joonis 2. Bioaktiivsed ühendid, mis on taimedes erinevate biootiliste ja abiootiliste 

stressifaktorite poolt esile kutsutud (Dixon ja Paiva 1995).   

substraadid orgaanilisteks hapeteks. Silo käärimisprotsessis osalevad paljud 

mikroorganismid ja nende areng sõltub sileeritavate materjalide omadustest, nagu kuivaine 

ja vees lahustuvate süsivesikute sisaldusest, puhverdusvõimest ja taimel olevate bakterite 

olemasolust (Ramos jt. 2015).  

Silokindlustuslisandite kasutamise eesmärk on soodustada soovitud fermentatsiooni ja/või 

alla suruda mikroorganismide toimet ning seeläbi vähendada toitainete kadusid. 

Kindlustuslisandid jaotatakse kolme põhikategooriasse, milleks on bakteritel põhinevad 

bioloogilised silokindlustuslisandid, keemilised lisandid  ja orgaanilised 

happed/happesoolad. 

Bioloogilised lisandid jaotatakse omakorda kahte rühma, (Märs 2022):  

• Homofermentatiivseid bakteritüvesid sisaldavad lisandid. Homofermentatiivsed 

bakterid nagu näiteks Lacobacillus plantarum, Pediococcus 

Enterococcus ja Lactococcus toodavad piimhapet, mis viib kiirelt alla sileeritava 

massi pH ning parandavad fermentatsiooniprotsessi, misläbi vähenevad 

kuivainekaod, proteiini lagunemine ja soovimatute mikroobide arvukus.  

• Homo- ja heterofermentatiivseid baktereid sisaldavad kindlustuslisandid. Lisaks 

eelpool mainitud kasule, sisaldavad need tooted lisaks ka äädikhapet tootvat 

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/3208/Puumets_Annika%20_PS_mag_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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piimhappebakteri tüve, mille ülesandeks on konverteerida suhkruid äädikhappeks. 

Äädikhape tagab silo aeroobse stabiilsuse, ehk takistab õhuga kokkupuutel silofrondi 

kuumenemist. Enamkasutatavad heteofermentatiivsed bakterid on Lactobacillus 

buchneri, L. brevis ja L. kefiri. 

Keemiliste lisandite/hapete, propioon- ja sipelghappe kasutamise eesmärk on alandada silo 

pH väärtrust, et muuta see ebasoodsatele bakteritele (näiteks võihappebakteritele) vähem 

soodsaks keskkonnaks (Märs 2022). Kaaliumsorbaadi ja naatriumbensoaadi kasutamise 

eesmärgiks on pärm- ja hallitusseente kasvu allasurumine.  

Piimhappebakteri lisamise eesmärgiks silokindlustuslisandisse on viia nende arvukus 

sileeritavas materjalis domineerivaks (Tenso 2018). Sellega tagatakse piimhappebakterite 

konkurentsivõime ja see kiirendab käärimisprotsessi. Piimhape viib silos keskkonna kiiresti 

happeliseks, mis konserveerib söödamaterjali. Tekkiv happesus sileeritavas materjalis surub 

maha soovimatute mikroorganismide (nt klostriidide, listeeriate, enteropatogeenide jt) 

toime, millega välditakse käärimisel tekkivaid laguprodukte (võihape, 

ammoniaaklämmastik jt), sest need vähendavad silo söömust ning põhjustades tervise 

probleeme  

Kuivaine sisalduse alusel jaotatakse rohusilod: märg- (kuivainet < kui 25%), närb- 

(kuivainet 25–40%) ja kuivsiloks (kuivainet 40–55%) (Tamm 2019). Toorproteiini sisalduse 

järgi hinnatakse rohusilo järgnevalt: hea (toorproteiini kuivaines > kui 15%), rahuldav 

(toorproteiini kuivaines 12–15%) ja halb (toorproteiini kuivaines < kui 12%). Silo hügieeni 

olulisemad näitajad on pH, ammoniaak-lämmastik, piimhape ja hapete kogusumma. 

Vastavalt teooriale on vaja küllaldaselt suhkruid, et kiirel käärimisel, hapete tekkega pH alla 

viia. 

Silo on  piimakarjakasvatusega tegelevates ettevõtetes põhisöödaks, seepärast on oluline 

välja tuua silo keemiline koostis (kuivaine, toorproteiin, toorkiud jt) ja fermentatsiooni 

näitajad (pH, piimhape, võihape jt), mis iseloomustavad silo kvaliteeti ja on aluseks 

piimakarjale tasakaalus söödaratsioonide koostamisel. Nii rohusilos kui ka värsketes 

viinapuulehtedes on olulised erinevad biokeemiliste ühendite sisaldus. 

Viinapuult hooldustööde käigus eemaldatava lehed on viinamarjakasvatuse kõrvalsaadused, 

mis on  rikkalikeks polüfenoolide ja muude bioaktiivsete ühendite allikaks. Viinapuu leht 
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sünteesib erinevaid bioaktiivseid sekundaarseid metaboliite, sealhulgas polüfenoole, mis on 

olulised kogu taime arengu ja kasvu tagamisel ka ebasoodsates keskkonnatingimustes (Kocis 

jt. 2015). Polüfenoolid on taimedes esinevad looduslikud ühendid, millel on palju 

bioloogilisi toimeid (Hussain jt. 2016). Nad on taimedes levinud ning pakuvad 

oma antioksüdantsete omaduste tõttu märkimisväärset huvi. Toidu- ja 

põllumajandustoodete töötlev tööstus toodab märkimisväärses koguses polüfenoolide 

rikkaid kõrvalsaadusi, mis on väärtuslikud looduslike antioksüdantide allikad (Balasundram 

jt. 2006). Toiduõlides ning kala-, liha- ja linnulihatoodetes katsetatuna on polüfenoolide 

rikkad ekstraktid näidanud antioksüdantset toimet, mis on võrreldav sünteetiliste 

antioksüdantidega  

Kasvav huvi sünteetiliste toiduainete antioksüdantide ja antimikroobsete toimeainete 

asendamise vastu looduslike vastu, on soodustanud taimeallikate uurimist ja toorainete 

sõelumist uute looduslike toidulisandite tuvastamiseks, millel on lai antioksüdatiivse ja 

antimikroobse toime spekter (Moure jt. 2001) . 

Eestis läbiviidud uuringud on näidanud, et tumeda viljalihaga viinamarjasordid sisaldavad 

suuremas koguses polüfenoole, resveratrooli ja teisi antioksüdante. Olulisteks mõjutajateks 

on ebasoodsad keskkonnatingimused ja ka kasvatustehnoloogiad ehk kas viinapuude 

kasvatamine toimub avamaal või tunnelis (Nool-Kõre 2019; Maante-Kuljus 2021).  

Flavonoidid kuuluvad polüfenoolide hulka moodustades suure rühma aromaatseid 

aminohappeid , mis on taimeriigis laialt levinud. Flavonoidid on vabade radikaalide 

püüdjad (ahelat katkestavad antioksüdandid) (Waldiceu jt. 2012).  Yamagata (2019) väitel 

on mitmed varasemad uuringud näidanud, et toiduga saadavate flavanoidide tarbimine on 

seotud metaboolse riski vähenemisega. Üks tuntumaid flavanoide on kvertsetiin, mis on 

looduslik polüfenool ja on teaduspõhiselt kasutatud kemoterapeutilise ravimina. Varasemad 

teaduslikud andmed näitavad, et looduslikult esinevad flavanoid kvertsetiinid on I faasi 

kliinilisel uuringul paljutõotavad vähivastased omadused (Dhanasekaran ja Jaganathan 

2018). Kvertsetiini leidub laialdaselt punaste, roheliste ja lillade pigmentidega taimedes 

(Bansal jt. 2018). Kvertsetiini allikate hulka kuuluvad maitsetaimed, mis on üldiselt rikkad 

kõigi polüfenoolide poolest, kus kõigist õites leiduvatest flavonoididest moodustab 

kvertsetiin 25-30% ning lehtedes ja seemnetes 67,25–90,66% . 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/antioxidant-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/aromatic-amino-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/aromatic-amino-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/radical-scavenger
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/radical-scavenger
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Kaftariinhapet tuntakse polüfenooli derivaadina, mis moodustub kohvhappest ja viinhappest 

(Khaled jt. 2020). Seda leidub viinamarjaseemnetes ja -mahlas. Kaftarhappel on palju 

toimeid, nagu antioksüdant, põletikuvastane, antimutageenne ja antikantserogeenne, 

antitoksiline, diabeedi- ja hüpertensioonivastane, rasvumise ja ainevahetus sündroomi 

vastane toime ning neuroprotektiivne toime. 

Glükuroniid ehk glükuroonhape on glükoosist saadud suhkruhape (Yang jt. 2017). See 

ühend on oluline mikroorganismide, taimede ja loomade ainevahetuses ehk metabolismis. 

Glükuroniidid erituvad sageli sapi või uriiniga ja seetõttu peetakse neid kaitsemehhanismiks, 

mis aitab kehast eemaldada soovimatuid aineid, sealhulgas ravimeid ja keskkonnatoksiine. 

Seega on glükuronisatsioon oluline bioloogiline protsess, mis kaitseb mürgiste ainete liigse 

kogunemise eest organismi.  

Uuringud seostavad polüfenoole oksüdatiivse stressi vähenemisega, mida peetakse paljude 

haiguste põhjuseks (Perz-Garcia jt. 2017). Oksüdatiivne stress on organismi seisund, kus 

vabu radikaale on organismis rohkem kui neid neutraliseerivaid ühendeid (Qi ja Dong 2021). 

Organismi eksisteerimiseks peavad rakud tootma energiat, mille käigus tekivad aga 

lisaühendeid, mille hulka kuuluvad ka vabad radikaalid.  

Mõõdukas koguses vabu radikaale on organismile kasulik, sest siis käivitub organismi 

kaitsemehhanismid. Stressi suudavad pidurdada antioksüdandid ja need on ühendid, mida 

leidub palju taimedes, mis takistavad oksüdatiivseid protsesse ja seeläbi aeglustavad või 

hoiavad ära oksüdatiivse stressi teket (Willcox jt. 2004). Neil on võime ennetada ja 

vähendada vabade radikaalide kahjulikku toimet organismis. Antioksüdantide erilisus 

seisneb selles, et nad stabiliseerivad vabu radikaale, samas muutumata ise selle protsessi 

juures kahjulikuks. Vaja on erinevaid antioksüdante sest vabade radikaalide kahjulik toime 

on erinev keha erinevates piirkondades (Kiis 2020). Antioksüdantidele on iseloomulik nii 

aditiivne kui ka sünergistlik toime krooniliste haiguste riski vähendamisel (Jideani jt, 2020).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
https://www.tandfonline.com/author/Yang%2C+Guangyi
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/oxidative-stress
https://www.tandfonline.com/author/Qi%2C+Jian-hong
https://www.tandfonline.com/author/Dong%2C+Fang-xu
https://www.tandfonline.com/author/Jideani%2C+Afam+I+O
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2. TOOTMISJÄÄKIDE KASUTAMINE 

Kvaliteetse laua- või veiniviinamarja saamiseks on olulised hooldustööd viinapuu 

istanduses, mis toimuvad suures mahus mitu korda aastas (Bodo jt. 2017). Viinapuu lehed 

on üks peamistest viinamarjakasvatuses tekkivatest biojääkidest, mis on saadud lehtede 

eemaldamisel vilikondade tsoonist.  Saadav lehemassi hulk sõltub viinapuu 

sordiomadustest, samuti lehtede biokeemiline koostis (Karp jt. 2020). Prantsusmaal 

soovitatakse koguda punaseks värvunud viinapuu lehti 2–8 nädalat pärast viinamarjasaagi 

korjamist (Schneider jt. 2008). Viinapuu lehed võivad sisaldada rohkem antioksüdante kui 

marjakestad ja neil on mitmekülgsem antioksüdantide koostis kui seemnetel. Seega on lehed 

suurepärased bioaktiivsete ühendite allikaks toidu-, keemia- ja farmaatsiatööstustele.  

Toidutööstuses toodetakse viinamarjalehti konserveeritult. Värskeid viinamarjalehti on 

parem tarbida pärast aurutamist või blanšeerimist. Enam levinud toit on dolma rullid 

(täidisega viinapuulehed) ja värsketest võrsetest tehtud pesto ja joogiks tee. Iraanis läbi 

viidud uuringus kohalike sortidega selgus, et kohalike sortide lehtedes on rohkem 

polüfenoole aga antioksüdatiivne aktiivsus oli võrsetes kõrgem ja enim leiti kvertsetiini 

(Eftekhari jt. 2017). 

Meditsiinis on kasutatud viinapuu lehti sõltuvalt nende kasvufaasist. Lehtede terapeutilisi 

eeliseid on sajandeid kasutatud empiiriliselt meditsiinilistel eesmärkidel verejooksu 

peatamiseks, valu leevendamiseks, põletiku, iivelduse, kõhulahtisuse, gastroenteriidi või 

nahahaiguste vastu (Lacerda jt. 2016). Samuti võib lehti kasutada värskelt või kompresside, 

mähiste ja  vannidena. Kosmeetikatööstuses kasutatavad, taimeekstraktid sisaldavad 

antioksüdantseid polüfenoolseid ühendeid, mis võivad paiksel või süsteemsel manustamisel 

kaitsta nahka päikesepõletuse ja fotovananemise eest (Reuter jt. 2008).  

Viinapuu lehtede kasutamine loomakasvatuses ei ole maailmas uus teema. Hooldustööde 

käigus eemaldatud lehed söödetakse peamiselt mäletsejalistele nagu lambad, nuum- ja 

piimaveised (Emms, 2010). Seda on praktiseeritud Türgis, Hispaanias, Austraalias jm, kus 

viinamarjakasvatajad teevad koostööd loomakasvatajatega. Samuti on praktiseeritud 

lammaste karjatamist viinamarjaistanduses. Sel puhul on olulised pestitsiidide kasutamise 

ajastus ja piirnormid(mahetootmine).  
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Viinamarjaistanduste hoolduslõikuste tegemisel tekkinud võrsete ja lehtede jäägid on 

söödetud lammastele ja kitsedele, mis on tinginud uuringud hariliku viinapuu lehtede ja 

suviste ennakvõrsete  sööda- ja toiteväärtuse välja selgitamiseks (Ates jt. 2007). Rebolé ja 

Alvira (1986) uurimuses selgus, et viinapuu lehed koos võrsetega sobivad ka loomasöödaks. 

Antud uurimuses sisaldasid viinapuu lehed vastavalt 70% kuivainet; 6,7% toorproteiini; 

28,1% toorkiudu; 6,7% tuhka; Ca 1,15%; ja P 0,33% jne.  

Paljudes tööstusharudes (farmakoloogia, kosmeetika, kulinaaria jt) kasutatakse 

veinitootmisjääke (kestad, seemned jms),  väiksemal määral kasutatakse viinapuu lehti, kuid 

ka lehti on hakatud väärtustama nende biokeemiliste ühendite poolest. Mõningates 

piirkondades söödetakse viinapuude lehti põllumajandusloomadele.  
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3. UURIMUSTÖÖ METOODIKA 

3.1. Katsemetoodika  

Katse viidi läbi 2021. aastal EMÜ Rõhu katseaias Tartumaal. Katseistandik on rajatud 2007. 

aastal in vitro paljundatud viinapuu istikutega. Taimede võra on rõhtnöörpuu kujuga. Kogu 

katseala on multšitud peenravaibaga (joonis 3). 

  

Joonis 3. EMÜ Rõhu katseaed Tartumaal (Foto E. Laupa). 

Katsealal on näivleetunud muld, mis on Lõuna-Eestile omane mulla tüüp sobides paljudele 

taimedele. Mulla reaktsioonilt on katseala muld nõrgalt happeline, viimaste aastaste 

keskmine pH 5.8. Katseaeda ümbritseb paplitest rajatud hekk, mis kaitseb istandikku tuulte 

eest. Viinapuu istandik paikneb tasasel maapinnal ning seda ümbritsevad teised marja- ja 

puuviljakultuurid: aedmaasikas (Fragaria × ananassa), astelpaju (Hippophae rhamnoides), 

mustsõstar (Ribes nigrum), aedploomipuu (Prunus domestica) ja aedõunapuu (Malus 

domestica).  

Suvel (19.07.21) viljade värvumise alguses eemaldati alumised lehed vilikondade 

piirkonnast. Septembris, kaks päeva pärast saagi kogumist (21.09.21) korjati sügisesed lehed 

(joonis 4). Lehed korjati kolmes korduses ridade läänepoolsest küljest ja igas korduses oli 

10-15 lehte, sõltuvalt lehtede suurusest. Lehed pakiti sortide kaupa kilekottidesse ja 

leheproovid sügavkülmutati (-20° C) ja säilitati kuni edasiste analüüsideni. 
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Joonis 4. Suvel (A) ja sügisel (B) viinapuudelt võrsete, lehtede ning okste eemaldamine 

(Foto E. Laupa ja K. Karp). 

Sileerimine toimus juulis korjatud kahe sordi `Zilga`ja `Hasanski Sladki` lehtede seguga. 

Katse käigus koguti istandusest lehematerjal katsesilode valmistamiseks (19.07.2021). 

Hekseldatud lehemassi närvutati 22 tundi, mille järel valmistati katsesilod, mida sileeriti 

hermeetiliselt suletud 3 L suurustes klaasnõudes. Klaasanumad kaaluti ning hoiustati jahedas 

ja kuivas ruumis 90-päeva (fermentatsioon). Purkide avamise järel kontrolliti visuaalselt 

hallituse esinemist.  

Katsesilod valmistati kolmes paralleelis ning lisaks kontrollvariandile oli kasutusel 

bioloogiline kindlustuslisand Lactobacillus plantarum ja keemiline lisand AIV 2 Plus Na 

koostisega: sipelghape 76%, naatriumformiaat 5,5%, vesi 19%. 

Sortide ’Hasanski Sladki’ ja ’Zilga’ lehtedes analüüsiti polüfenoolide sisaldust ja 

antioksüdatiivset aktiivsust. Nendest lehtedest analüüsiti 15 polüfenoolset ühendit, milleks 

olid kaftariinhape, koutariinhape, fertariinhapemüritsetiin, müritsetiin O-glükoroniid, 

ellagiinhape, kvertsetiin O-galaktosiid, kvertsetiin O-glükuroniid, kvertsetiin O-rutinosiid, 
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kvertsetiin O-glükosiid, kämpferol O-galaktosiid, kämpferol O-glükuronid, kämpferol O-

glükosiid, floritsiin, kvertsetiin ja kämpferol.  

 

Leheproovid analüüsiti 15.12.2021 EMÜ PKI aianduse õppetooli Polli aiandusuuringute 

keskuse analüüsiüksuse laboratooriumis. Nende ühendite määramiseks purustati igast 

sordist 10 lehte ühtlaseks massiks, millest kaaluti analüüsiks 3x 1g materjali 

tsentrifuugituubidesse (Joonis 5A). Kaalutud massile lisati 40 ml 70% etanooli lahust. 

Saadud proovid jäeti seisma pimedasse külmkappi 30 minutiks, aeg-ajalt loksutati. Pärast 

proovid tsentrifuugiti kiirusel 5000 pööret minutis 10 minuti jooksul (Sigma 4-16KS, Sigma 

Labor zentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Germany) (joonis 5B).  

  

Joonis 5. Proovide võtmine (A) ja nende tsentrifuugimine (B) (Foto E.Laupa). 

Polüfenoolide üldsisaldus leheproovides määrati Folin- Ciocalteau meetodil ja 

antioksüdatiivne aktiivsus määrati DPPH meetodil kasutades spektrofotomeetrit (UV 1800, 

Shimadzu). Polüfenoolide üldsisaldus on väljendatud klorogeenhappe ekvivalentides mg 

/100g värske materjali kohta. Antioksüdatiivse aktiivsuse protsendi arvutamiseks kasutati 

valemit:  

  Ära redutseeritud radikaali hulk (%) = (a-b)*100/a,  

kus  a – puhta DPPH lahuse neelduvus vastu 70% etanooli lahust;  
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 b – proovi neelduvus 60, analüüsiminutit  

Lõplikuks tulemuseks loeti kolme paralleelkatse aritmeetiline keskmine. 

Polüfenoolide sisaldus viinapuu lehesilos määrati kuivatatud ja sileeritud lehtedest vedelik-

kromatograafilise meetodiga. Vedelik-kromatograafilistel analüüsidel lehtede ja silo 80% 

etanooliekstrakte  lahutati pöördfaaskolonnil ning analüüsiti UV-Vis detektori (Agilent 

Techologies 1290 Infinity) ja massispektromeetri 6540 UHD Accurate-Mass Q-Tof LC/M 

(Agilent Technologies) abil. Ekstrakti neelduvus määrati lainepikkusel 280 nm. 

Polüfenoolide identifitseerimiseks kasutati retentsiooniaegu, UV neelduvuse spektreid ning 

massi-laengu suhteid koos lähteioonide fragmenteerumise mustritega. Kõigi ainete täpset 

sisaldust ei määratud, vaid võrreldi suhtelisi sisaldusi. Enam esinenud polüfenoolide osas 

tehti ka kvantitatiivne määramine ja sisalduse hindamisel on kasutatud standardina 

gallushapet ja tulemused esitati µg /g kuivaines.  

Algmaterjali ja katsesilode keemiline koostis määrati üldtunnustatud metoodikate alusel 

(AOAC, 2005) EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse 

söödalaboris. Algmaterjalist ja söötades määrati kuivaine-, toortuha-, proteiini-, toorkiu-, 

toorrasva-, kaltsiumi- ja fosforisisaldus (Tabel 1 ja 2).  

Tabel 1. Algmaterjali keemiline koostis  

         Hasanski Sladki  Zilga 

Kuivaine, %     24,5   23,1 

Toorproteiin, g/kg KA-s   186   193 

Toortuhk g/kg KA-s    96   95 

Toorkiud, g/kg KA-s    105   121 

Toorrasv, g/kg  KA-s    56   60 

Kaltsium, g/kg    20,0   23,1 

Fosfor, g/kg     3,0   2,7 

 

Kuivaine-sisaldus määrati söödaproovi kuivatamisel termostaadis 105 ºC juures (6 tundi). 

Toortuhasisaldus leiti pärast proovi 6-tunnist põletamist muhvelahjus temperatuuril 
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500…550 ºC. Proteiinisisaldus määrati analüsaatoriga Kjeltec Auto 1030 Kjeldahli meetodil 

(N × 6,25), toorkiusisaldus Fibretec süsteemiga ja toorrasvasisaldus Soxtec 1040 

analüsaatoriga (AOAC, 1990). Kaltsiumisisaldus määrati kompleksomeetrilise tiitrimisega, 

fosfor kolorimeetriaga (AOAC ametlik meetod 965.17). 

Tabel 2. Katsesilode keemilise koostise keskmised väärtused 

Näitaja    Kontroll     Keemiline     Bioloogiline 

       kindlustuslisand  kindlustuslisand  

Kuivaine, %   23,9   24,9   24,1 

Sööda kuivaines 

Toorproteiin, g/kg  177,7   181,7   184,3 

Toortuhk, g/kg  92,7   92,3   91,0 

Toorkiud, g/kg  119,7   130,7   118,0 

Toorrasv, g/kg   31,3   32,0   118,0 

N-ta ekstraktiivained, g/kg - 

Kaltsium, g/kg  19,6   20,97   19,97 

Fosfor, g/kg   2,80   2,63   2,97 

 

Fermentatsiooninäitajate analüüsiks kaaluti keskmisest proovist 50g silo. Lisati 100 g 

destilleeritud vett ning inkubeeriti toatemperatuuril kilega kaetult ühe tunni jooksul. Lahus 

filtreeriti ja määrati pH. Tabelis 3 on ära toodud etanooli, lenduvate ravhapete (äädik-, 

propioon- ja võihape) ning piimhappe sisaldused, mis analüüsiti gaas-kromatograafiliselt. 

Ammoniaaklämmastiku sisaldus üldlämmastikust määrati analüsaatoriga KjeltecTM 8400. 

Silo pH määrati pH-meetriga. Hanna Instruments HI 2210 klaaselektroodiga.  
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Tabel 3. Katsesilode fermentatsiooninäitajate keskmised väärtused 

Näitaja    Kontroll     Keemiline     Bioloogiline 

       kindlustuslisand  kindlustuslisand  

Etanool, g/kg 

Äädikhape, g/kg  1,70   1,90   2,23 

Priopioonhape, g/kg  0,13   0,33   0,07 

Iso- ja palderjanhape, g/kg   

Võihape, g/kg   0,00   0,00   0,00 

Piimhape, g/kg  2,37   5,60   10,27 

Kokku happeid  4,67   7,63   12,63 

1,2-propaandiool  0,00   0,00   0,00 

2,3-butaandiool, g/kg  0,10   0,07   0,07 

pH    3,56   3,48   3,59 

Ammoniaak-N üld N-st, % 0,37   0,19   0,27   

3.2.  Viinapuu sordid 

• Sort ʼZilgaʼ (joonis 6A) – sinakasmustade viljadega laua- ja veiniviinamarja hübriidsort, 

mis on aretatud sortide ’Smugyanka’ ja ’Dvietes Zila’ ristandi ristamisel sordiga ’Jubileinaja 

Novgoroda’ Lätis 1964. aastal (Vitis International Variety Catalogue).  

Sort ’Zilga’ sobib veiniks, mahlaks ja lauamarjaks. Vilja mass on vahemikus 3-4 g, sültja 

viljalihaga ja vili on kaetud vahakirmega ning rohkete seemnetega. Lehed on kolme 

hõlmaga, rippuvate labade ja hõreda madalhambulise servaga. Sügisel värvuvad lehed 

lühikeseks ajaks punaseks. Võrsed valmivad vara, puituvad ning korgistuvad õigeaegselt ja 

hästi, sordil on ilus lehestik ja vähene ennakvõrsumine. Selle sordi talve- ja külmakindlus 

on hea (-30…-35 °C). J. Kivistik (2012; 2014) on sordi puudusena välja toonud 

vastuvõtlikkuse ebajahukastele ning kasvatussoovituseks andnud teada, et `Zilga` kasvab 

eelistatult nõrgalt happelises mullas.  

Eesti puuvilja- ja marjakultuuride 2010. aasta soovitussortimendi järgi sobib ʼZilgaʼ nii äri- 

kui ka koduaeda. Põhja-Eestis avamaa jaoks hiline sort (Kivistik 2015).  
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• Sort ̓ Hasanski Sladkiʼ (joonis 6B) – sinakasmustade viljadega veiniviinamarja hübriidsort, 

mis on aretatud sordi ’Dalnevostochyni Tikhonova’ (Vitis vinifera × Vitis amurensis) ja 

amuuri viinapuu liigiga ristamisel Ukrainas 1960. aastal (Vitis International Variety 

Catalogue). Sünonüümid on ’Baltica’ ja ’Varajane sinine’.  

Sort sobib veini ja mahla valmistamiseks ning lauaviinamarjaks. Viljad on sinised, väikesed, 

vähese vaha kirmega ja paljude seemnetega. Vilikond on enamasti silinderjas kuni 

pikliksilinderjas, enamasti tihe, kuid soojas kasvukohas teinekord isegi väga hõre, viljad 

valmivad varakult. Vanemad oksad taluvad külma kuni -35 °C, sordil `Hasanski Sladki` on 

hea talvekindlus. (Kivistik, 2012). Võrsed on jõudsa kasvuga, viinapuul on suured lehed, 

sügisel värvuvad need erepunaseks. Sordile on omane kummunud leherood. (Kivistik, 2012; 

Kivistik, 2014; Kivistik 2015). Võrsete hilise korgistumise tõttu on noorematele taimedele 

ohtlikud sügisesed öökülmad seega vajab korgistumiseks pikka sooja sügist. (Kivistik, 

2014). Eesti Maaülikooli aiandusteadlaste katsed on näidanud, et sort on sobiv avamaa 

tootmisistandikes kasvatamiseks (Karp 2008).  

 

Joonis 6. Sordid ʼZilgaʼ (A) ja ʼHasanski Sladkiʼ (B) (Foto K. Karp ja J. Kivistik). 

3.3. Meteoroloogilised näitajad 

Ilmastikutingimused on sageli väga muutlikud tekitades taimes stressi mõjutades tema 

arengut. Riigi Ilmateenistus (2021) andmetel olid Tartu-Tõravere kuu keskmised 

õhutemperatuurid vastavalt mais 10,7 °C, juunis 19,5 °C, augustis 15,6 °C ja septembris 10,1 

°C. Kevadel (märts-mai) paistis kõige vähem päikest Tõraveres 468,8 tundi (norm 597,2) ja 



23 

 

suvel (juuni-august) mõõdeti 809,7 tundi (norm754,3). Maksimaalne UV indeksi väärtus oli 

6,2, mis mõõdeti 31. mail. Kõige soojem kuu 2021. aastal oli juuli, kus keskmine 

õhutemperatuur küündis 21,5 °C. Suve jooksul oli kaks kuumalainet, kus päevased 

õhutemperatuuri maksimumid ületasid 27 kraadi kolmel ja enamal järjestikusel päeval. 

Esimene kuumalaine kestis 5 päeva (18.–23. juuni), teine ja pikem oli 30. juunist 18. juulini. 

Kesk- ja Lõuna-Eestis oli üle 30-kraadiseid perioode mõlemal korral (joonis 7) (Riigi 

Ilmateenistus, 2022).  

.  

 

 

Joonis 7.  Keskmise õhutemperatuuri (0C)ja sademete (mm) võrdlus kliimanormidega viie 

kuu lõikes (Riigi Ilmateenistus, 2022).  

 

Soojuslike tingimuste poolest oldi sel aastal tavapärasest 20. päeva jagu ees ja kuumades 

tingimustes toimus taimede areng ülimalt kiiresti (Saue 2021). Juuli lõpuks oli kasvuperioodil 

efektiivseid temperatuure kogunenud Tartus 1167 °C - summa, mis koguneb keskmiselt 

augusti teise dekaadi alguseks (joonis 8). 
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Joonis 8.  Efektiivsete temperatuuride summa kasvuperioodil juuli lõpu seisuga, kus nool 

näitab katse asukohta (Saue, 2021).  

 

Lühiajaliselt sadas 6. mail mõnes kohas lund, mis püsis maapinnal ca kolm tundi (Riigi 

Ilmateenistus 2022). Kuivem kuu, mis asub katse koha lähistel, Tõravere ilmajaamas, 

mõõdeti sademete hulgaks juulis 17 mm (norm 67 mm) (joonis 9).  

 

Joonis 9. Juunikuu  sademete summa. Noolega märgitud katse asukoht (Riigi Ilmateenistus 

2022). 

 

Kõige sajusem kuu üle Eesti oli august sajuhulgaga 121 mm (norm 81 mm), kus Tartu-

Tõravere ilmajaamas mõõdeti 132 mm sademeid (joonis 10) (Riigi Ilmateenistus 2022). 
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Joonis 10. Augustikuu sademete summa. Noolega märgitud katse asukoht (Riigi 

Ilmateenistus 2022). 

Eestis on kliimatingimused olulised ka sortide valikul. Tartu-Tõravere ilmajaama andmetel 

oli aastatel 2017 kuni 2021 mai kuu temperatuuride keskmine summa 11,32 ℃. Madalam 

näitaja 2020. aastal (9,4 ℃) ja kõrgem 2018. aastal (15,2 ℃) (Tabel 4). Juuni ja juulikuu 

2021. aasta temperatuurid osutusid kõrgemaks ja augusti ning septembri kuu temperatuurid 

madalamaks, kui eelneval neljal aastal. Eesti keskmine õhutemperatuur septembris  oli 10,7 

°C, mis on 1,5 °C normist madalam (aastate keskmine12,2 °C).  

Tabel 4. Viie aasta keskmine temperatuuri (oC) ja sademete (mm) näit maist septembrini 

Tartu-Tõravere ilmajaama andmetel (Riigi Ilmateenistus 2022). 

      2021a.  2020a.  2019a.  2018a.  2017a.  

  0C / mm 0C / mm 0C / mm 0C / mm 0C / mm 

Mai  10,7 / 105 9,4 / 37 11,1 / 59 15,2 / 10 10,2 / 28  

Juuni  19,5 / 69 18,1 / 114 18,3 / 70 15,5 / 66 13,8 / 65 

Juuli  21,5 / 17 16,1 / 97  20,2 / 76 20,2 / 23 15,7 / 57  

August  15,6 / 132 16,5 / 51 16,3 / 58 18,5 / 80 16,5 / 112  

September 10,1 / 59 13,8 / 65 11,7 / 83 14,0 / 99 12,1 / 119 
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Mai kuu sademete hulk 2021. aastal oli 105 mm, kui 2017-2020. aastal aga 10-59 mm. Juuni 

kuu kõrgem sademete hulk viiel aastal jäi aastasse 2020 (11 mm) ja juulis kõrgeim aastal 

2021 (132 mm). Septembris suurim sademete hulk, 119 mm jäi aastasse 2017 (Tabel 4). 

(Riigi Ilmateenistus 2022).  

Kokkuvõttes võib öelda, et 2021. aasta taimekasvuperioodi oli jahe ja kuiv aprill, jahe ja 

vihmane mai, kuumad ja kuivad juuni-juuli, taas vihmane ja keskmisest jahedam august ja 

oluliselt jahedam september (Saue 2021) 

3.4. Andmeanalüüs 

Andmed analüüsiti kahefaktorilise dispersioonanalüüsiga, mille esimeseks mõju faktoriteks 

oli sort (kaks sorti) ja teiseks faktoriks oli lehtede korjamise aeg (suvi ja sügis).  

Viinapuu lehtedega katsevariandid olid: 

a. Sordi ’Zilga’ lehed - eemaldatud suvel 

b. Sordi ’Zilga’ lehed - eemaldatud sügisel 

c. Sordi ’Hasanski Sladki’ lehed - eemaldatud suvel 

d. Sordi ’Hasanski Sladki’ lehed - eemaldatud sügisel 

Iga variant oli kolmes korduses. Pidevateks kvantitatiivseteks muutujateks olid 

polüfenoolide sisaldus (mg/100g) ja antioksüdatiivne aktiivsus. Variantide vahelise 

erinevuse ja faktori mõju olulisuse hindamiseks arvutati piirdiferents (PD) 95% usutavuse 

juures. Statistiliselt oluliselt erinevad variandid on tulpadel märgitud erinevate tähtedega. 

Vearibana on tulpadel näidatud standardhälve.  

Viinapuu lehtede sileerimise katsevariandid olid: L -lehed, SKO - silo kontroll (lisanditeta), 

SBI - silo bioloogilise lisandiga, SKE - silo keemilise lisandiga. Iga variant oli kolmes 

korduses. Katseandmeid analüüsiti ühefaktorilise dispersioon analüüsiga, kus katse 

mõjufaktoriks oli sileerimine. Variantide vahelise erinevuse ja faktori mõju olulisuse 

hindamiseks arvutati piirdiferents (PD) 95% usutavuse juures. Statistiliselt oluliselt erinevad 

variandid on tulpadel märgitud erinevate tähtedega. Vearibana on tulpadel näidatud 

standardhälve. 
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4. TULEMUSED  

4.1. Sordi ja lõikamisaja mõju lehtede polüfenoolide sisaldusele 

Viinapuu sordi ’Zilga’ lehtede polüfenoolide sisaldus oli 466…551 mg/100 g ja sordil 

’Hasanski Sladki’ 424…557 g/100g (joonis 11). Mõlema sordi puhul avaldus lehtede 

lõikamise aja statistiliselt oluline mõju ja oluline positiivne mõju oli sügisesel korjamise ajal. 

Sügislehtede polüfenoolide sisalduses sortide vahelist erinevust ei olnud. Suvel eemaldatud 

lehtede puhul oli aga rohkem polüfenoole sisaldus sordil `Zilga` lehtedes.  

 

 

Joonis 11. Polüfenoolide sisaldus (mg/100g) viinapuu sortide `Zilga` ja `Hasanski Sladki` 

erinevatel aegadel eemaldatud lehtedes. PD 95%=17, vearibana on tulpadel näidatud 

standardhälve. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust. 
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Korjeaegade keskmisena sordi mõju ei olnud, kuid statistiliselt usutav mõju oli lehtede 

lõikamise ajal (joonis 12). Oluliselt kõrgem polüfenoolide sisaldus oli sügisel eemaldatud 

lehtedes. 

 

 

Joonis 12. Polüfenoolide sisaldus (mg/100g) viinapuu lehtedes sõltuvalt sordist ja lehtede 

eemaldamise ajast. PD95%sort=12 ja PD95%aeg=12. Erinevad tähed näitavad olulist 

erinevust. Horisontaalsed nooled näitavad omavahel võrreldud variante. 

4.2. Lehtede antioksüdatiivne aktiivsus sõltuvalt sordist ja lõikamise ajast  

Katses varieerus lehtede antioksüdatiivne aktiivsus 21-37% (joonis 13). Mõlema sordi puhul 

oli oluline positiivne mõju sügisesel lõikamisel ja sügislehtede antioksüdatiivne aktiivsus oli 

mõlemal sordil sarnane. Suvel eemaldatud lehtede puhul avaldus statistiliselt oluline 

erinevus sortide ’Zilga’ ja `Hasanski Sladki` antioksüdatiivse aktiivsuse vahel, mis oli 

kõrgem sordil `Zilga`. 
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Joonis 13. Antioksüdatiivne aktiivsus (%) viinapuu sortide `Zilga` ja `Hasanski Sladki` 

erinevatel aegadel eemaldatud lehtedes. PD 95%=3, vearibana on tulpadel näidatud 

standardhälve. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust. 

Antioksüdatiivne aktiivsus sõltus oluliselt nii sordi omadustest, kui ka lehtede eemaldamise 

ajast (joonis 14). Sügisel lõigatud lehtedel on antioksüdatiivsus kõrgem kui suvel. Sortidest 

olid kõrgema antioksüdatiivse aktiivsusega sordi `Zilga` lehed. 

 

 
 

Joonis 14. Antioksüdatiivne aktiivsus (%) viinapuu lehtedes sõltuvalt sordist ja lehtede 

eemaldamise ajast. PD95%sort=3 ja PD95%aeg=3. Erinevad tähed näitavad olulist erinevust. 

Horisontaalsed nooled näitavad omavahel võrreldud variante.  
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4.3. Polüfenoolid viinapuu lehtedes ja sileerimise mõju peamistele 

polüfenoolidele 

Viinapuu lehed sisaldasid viitteist plüfenoolset ühendit millest suurema osatähtsusega olid: 

kvertsetiin O-glükuroniid, kaftariin hape, kvertsetiin O-glükosiid ja koutariinhape. Teiste 

polüfenoolide osatähtsus oli väiksem ja jäi vahemikku 0- 3% (joonis 15), 

 

 

Joonis 15. Erinevate polüfenoolide osatähtsus (%) kahe viinapuu sordi ’Hasanski Sladki` ja 

’Zilga’ lehtede segus. 
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Koutariinhappe sisaldus oli väiksem sileerimata lehtedes 227 µg/g, ja suurem sileeritud 

variantides, vastavalt – 324 – 455 µg/g (joonis 16). Sileeritud variantidest oli oluliselt 

väiksem koutariinhappe sisaldus bioloogilise lisandiga proovis. Suurem sisaldus oli 

kontrollsilos, kuhu sileerimis vahendit ei lisatud ja statistiliselt ei erinenud sellest ka variant, 

kus kasutati keemilist sileerimisvahendit. Oluline erinevus oli kuivatatud ja sileeritud 

lehtede vahel. 

 

 

Joonis 16. . Sileerimisviiside mõju koutariinhappe sisaldusele viinapuulehesilos. PD 

95%=142, vearibana on tulpadel näidatud standardhälve. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust. 

Kvertsetiin O-glükosiidi sisaldus oli 73…149 µg/g ja oluline mõju oli sileerimisel (joonis 

17). Viinapuulehtedes oli  kvertsetiin O-glükuroniidi sisaldus oluliselt suurem, kui sileeritud 

lehtedes. Võrreldes katsesilosid omavahel, siis kvertsetiin O-glükuroniidi sisaldusele 

avaldas negatiivset mõju keemiline kindlustuslisand. 
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Joonis 17. Sileerimis viiside mõju kvertsetiin O-glükosiidi sisaldusele viinapuulehesilos. PD 

95%=58, vearibana on tulpadel näidatud standardhälve. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust. 

Kaftariinhape sisaldus oli katses varieeruv: viinapuulehtedes oli 483…2192 µg/g ja oluliselt 

kõrgem oli sisaldus sileeritud variantides (joonis 18). Võrreldes silovariante omavahel, siis 

kaftariinhappe sisaldusele viinapuulehesilos avaldas negatiivset mõju bioloogiline lisand.  

 

 

Joonis 18. Sileerimis viiside mõju kaftariinhappele. PD 95%=633, vearibana on tulpadel 

näidatud standardhälve. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust. 
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Kvertsetiin O-glükuroniidi sisaldus oli 1004…1294 µg/g ja olulist mõju avaldas sileerimine 

(joonis 19). Viinapuu lehtede sileeritud variantide vahel olulist erinevust ei täheldatud. 

 

Joonis 19. Sileerimis viiside mõju kvertsetsiin O-glükuroniidile viinapuulehesilos. PD 

95%=176, vearibana on tulpadel näidatud standardhälve. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust. 
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5. ARUTELU 

Katses selgus, et viinapuu lehtede biokeemiline koostis sõltus oluliselt nende eemaldamise 

ajast - suvel viljade tsoonist korjatud ja sügisel lõigatud võrsete ülemised lehed olid 

omavahel erinevad. Sügisel lõigatud lehtedes oli bioaktiivseid ühendeid rohkem mõlema 

viinapuu sordi, nii `Zilga` kui ka `Hasanski Sladki` puhul ja oluline mõju oli ka katse 

keskmisena. Sügislehtede erinevust võisid põhjustada jahedamad ilmad sügisel. 

Viinamarjakasvatust Eestis ei mõjuta madalad temperatuurid vaid pigem lühikesed 

külmavabad perioodid sest keskmiseks kasvuperioodi pikkuseks loetakse 188 päeva (Miidla 

1964). Lisaks madalatele temperatuuridele kahjustavad taimede lehti ka liiga kõrged 

temperatuurid ja UV-kiirgus ehk taimel tekib kuumastress, mis võis mõjutada lehtede 

polüfenoolide sisaldust suvel. Nende ebasoodsate tingimustega toimetulemiseks rakendavad 

taimed erinevaid mehhanisme, nagu rakumembraani stabiilsuse säilitamine kui ka 

antioksüdantide tootmine, mis tagab taimede püsima jäämise ning hakkama saamise 

ekstreem oludes (Wahid jt, 2007). 

Suvel ja sügisel eemaldatud lehtede polüfenoolide sisaldus oli erinev, sest suvel hooldustööde 

käigus eemaldatud lehtedele oli stressifaktorite mõju lühemat aega (mai-juuni). Sügisestes 

lehtedes (matuurses faasis)  aga oli rohkem polüfenoole ja antioksüdante, sest ka stressi 

faktoreid oli rohkem. Juulis (2021) oli keskmine õhutemperatuur 21,5 C ja sademete hulk 

minimaalne 17 mm (tabel 4). Sademete hulk võrreldes kliimanormidega oli oluliselt 

suurenenud mai ja augusti kuus ja oluliselt vähenenud juulis ning õhutemperatuurid tõusnud 

(joonis 7) (Riigi Ilmateenistus, 2022).  

 

Juulikuu kuumus põhjustas taimedel põua ning UV-kiirguse stressi. Kõrge temperatuur 

mõjutab negatiivselt fotosünteesi, hingamist ja membraani stabiilsust ning samuti võimet 

moduleerida hormoonide ning primaarsete ja sekundaarsete metaboliitide taset (Wahid jt 

2007). Augusti kuu oli aga sademete rohke ja temperatuur madalam, mis võis tekitada stressi 

viinapuudele jahedate ööde ja liigniiskusega. Septembrikuus olid päevad lühemad ja jahedad 

ilmad jätkusid, mille tulemusel osutusid polüfenoolide ja antioksüdantide tase sügisestes 

viinapuulehtedes kõrgemaks mõlemal avamaal kasvatatud viinapuusordi puhul. Sademete 

hulk võrreldes kliimanormidega oli oluliselt suurenenud mai ja augusti kuus ja oluliselt 

vähenenud juulis ning õhutemperatuurid tõusnud (joonis 7) (Riigi Ilmateenistus, 2022).  
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Antud katsega sarnased tulemused on saadud ka eelnevatel aastatel. 2017. aasta katses 

sortidega ’Zilga’ ja ’Hasanski Sladki’ oli sügisel lõigatud lehtedes samuti rohkem 

polüfenoole (1213-1841 mg/100g) ja ka resveratrooli (1,1 mg/100g) ning kõrgem 

antioksüdatiivne aktiivsus (88-91%) (Nool-Kõre 2019). Siis oli samuti katseaasta 

erakordselt jahe ja sademete rohke. Viinapuusordil `Regent' oli 2017. aastal kõrgem 

polüfenoolide ja resveratrooli sisaldus. 2018. aastal oli erakordselt soe ja siis olid sortide 

`Solaris`, 'Zilga' ja 'Hasanski Sladki' sügislehed suurema polüfenoolide- ja resveratrooli 

sisaldusega. Kirjanduses on märgitud, et sügislehed sisaldasid jahedate ööde tõttu rohkem 

polüfenoolseid ühendeid ja nii viljade värvus, kui ka lehtede biokeemiline koostis sõltus 

sordiomadustest, kuid ka päiksekiirgusest (Bodo jt. 2017).   

Katseaastal analüüsiti ka mõlema viinapuu sordi lehesegu polüfenoole ja sileerimise mõju 

peamistele polüfenoolidele. Välja toodi viisteist erinevat polüfenoolset ühendit ja nendest 

suurema osatähtsusega olid: kvertsetiin O-glükuroniid 64%, kaftariin hape 11%, kvertsetiin 

O-glükosiid 7% ja koutariinhape 5%. Teiste polüfenoolide osatähtsus jäi vahemikku 0,… - 

3%. Arvestades 2021. aasta ekstreemseid ilmastiku tingimusi vallandusid taimedes kaitse 

mehhanismid. Polüfenoolid on taimede sekundaarsed metaboliidid ja tavaliselt osalevad nad 

kaitses ultraviolettvalguse või patogeenide agressiooni eest (Mukherjee 2019). Uuringud 

lõunapoolsemates istandikes on samuti näidanud, et polüfenoolide sisaldus lehtedes sõltub 

korjamisajast. Septembris kogutud lehed olid rikkamad üldfenoolide, flavonoidide, 

flavonoolide ja stilbeenide poolest (Katalinic jt. 2010). Tuvastati erinevatest 

viinapuulehtedest saadud erinevad fenoolsed ühendid, nagu kumarhape, trans-kaftarhape, 

kvertsetiin-3-O-glükosiid ja rutiin (Jordão jt. 2019). Kuigi antud katses uuriti punaste 

viljadega sorte, kirjutavad Singleton jt. (1986), et hariliku viinapuu sortides ei esinenud 

erinevusi, olenemata kas tegemist oli valgete või punaste viljadega sortidega. Ameerika 

viinapuu ja selle sortide keskmised näitajad olid märkimisväärselt kõrgemad ja hübriidid 

olid üldiselt oma vanemliikidega vahepealsed (Singleton jt. 1986).  

Kõiki taimseid materjale on võimalik kääritada eesmärgiga parandada nende säilivust. 

Antud katses avaldas sileerimine mõju viinapuu lehtede polüfenoolide sisaldusele välja 

arvatud kvertsetiin O-glükosiidile, mille puhul oli oluliselt kõrgem sisaldus sileerimata 

viinapuulehtedes. Kehvemaid tulemusi näitas kindlustuslisanditega lehesilo. Samas on igal 

aastal  algmaterjalil erinevad kasvutegurid nagu soojus, valgus, niiskus ja mulla omadused 

ja selleks, et lehesilo säiliks ning kääriks tootjale vajalikus suunas on soovitav 

kindlustuslisandeid kasutada. Fermentatsiooni edukus sõltub sileeritavast taimsest 
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materjalist ja silo valmistamise tehnoloogilistest võtetest. Raskesti sileeritav on madala 

kuivaine- ja veeslahustuvate süsivesikutesisaldusega ning taimse materjali omadusest 

vastupanna keskkonna järsule muutumisele hapete lisamise korral (Tenso, 2022). Katses 

olnud viinapuu sortidel `Zilga` ja `Hasanski Sladki` lehtede keemiline koostis ei erinenud 

oluliselt, mõlemad kvalifitseerusid kuivaine protsendiga märja silo hulka. Katsesilode 

keskmised kuivaine sisaldused olid vastavalt kontrollsilol 23,9, bioloogilise 

kindlustuslisandiga lehesilol 24,1 ja keemilise kindlustuslisandiga silol 24,9%. Varasemates 

katsetes on lehe kuivainesisaldus sõltunud sordist ja kasvuperioodist, varieerudes vahemikus 

27–36% (Kamalak, 2005). Toorproteiinisisaldused olid head vastavalt sordile 'Zilga' 193 

g/kg ja 'Hasanski Sladki' 186 g/kg kuivaines. Toorproteiin iseloomustab söödas olevaid kõiki 

lämmastikku sisaldavaid ühendeid. Peamiselt on nendeks valgulised ja mittevalgulised 

lämmastikühendid. Hea rohusilo toorproteiinisisaldus on ligikaudu 150 g/kg (Henderson, 

1972). Oluline osa on silo fermentatsiooni näitajatel nagu pH. Suur proteiinisisaldusega 

taimedel on suurem puhverdusvõime, mistõttu on pH alanemine raskem. Silo pH sõltub silo 

kuivainesisaldusest. Märjema silo korral peaks hea silo pH olema 4 (Harmipaik ja Akk 

2019). Katsesilode fermentatsiooninäitajate keskmised väärtused ei erinenud oluliselt, 

väiksem näitaja oli keemilise kindlustuslisandiga pH 3,48, järgnes kontrollsilo pH 3,56 ja 

bioloogiilise kindlustuslisandiga pH 3,59. Olulisteks näitajateks on ka piim- ja võihappe, kus 

piimhape on üks tähtsamaid hea fermentatsiooni indikaatoreid. Analüüsid näitasid, et 

väiksem, 2,37 g/kg oli sisaldus kontrollsilol ja suurem, 10,27 g/kg oli bioloogilise 

kindlustuslisandiga lehesilol, keemilise kindlustuslisandiga lehesilo oli sisaldus 5,6 g/kg. 

Samas võihappe sisaldused olid kõigi katsevariantide puhul null. Võihapet toodavad 

anaeroobsed bakterid klostriidid. Klostriidid langetavad üleüldist silo kvaliteeti sest langeb 

silo toitaineline väärtus. Klostriidibakterid lagundavad piimhapet ja suhkrut põhjustades 

silos pH tõusu (Harmipaik ja Akk 2019).  

Varasemalt on lehtede orgaanilise aine seeduvuseks leitud keskmiselt 47% (Romero jt, 

2000). Mida suuremad on sööda orgaanilise aine seedekoefitsiendid, seda kergemini seeduv 

ja väärtuslikum on sööt. Kuivaine efektiivne lõhustuvus on 50% (Gurbuz, 2007). 

Ühesuguses vanuses koristatud heintaimede toiteväärtust mõjutavad kõige enam 

temperatuur ja sademed. 
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KOKKUVÕTE 

Viinamarjaistanduste haldamine hõlmab mitmeid võrahooldusega seotud töid. Sellega 

tagatakse viinapuudele sobivad kasvutingimused, soodustatakse tarjade kasvu- ja 

küpsemistingimusi. Viinapuu võrsete kärpimine, lehtede eemaldamine ja okste lõikamine 

tekitavad viinamarjakasvatuses suures koguses biomassi jääke, mille taaskasutuseks on 

mitmeid võimalusi. Uuringud on näidanud, et viinapuulehtedes ja võrsetes on mitmeid 

kasulikke polüfenoole ja antioksüdante, mida annaks otstarbekalt ära kasutada.  

Käesoleva magistritöö hüpoteesid oli; 

1. Viinapuu lehtede biokeemiline koostis sõltub sordist- ja lehtede eemaldamise ajast.  

2. Sileerimine mõjutab viinapuu lehtede biokeemilist koostist.  

 

Eesmärgiks oli välja selgitada viinapuu sortide ‘Hasanski Sladki’ ja ‘Zilga’ lehtede 

eemaldamise aja ja sileerimise mõju nende biokeemilisele koostisele. Katse viidi läbi 2021. 

aastal Tartumaal EMÜ Rõhu Katsejaama katseaias avamaa tingimustes.  

Tuginedes püstitatud hüpoteesile ja eesmärkidele, on järeldus järgmine: 

• Polüfenoolide sisaldus oli suvel eemaldatud lehtede puhul oli kõrgem sordil ’Zilga’, 

sügislehtedele sordi mõju ei olnud. Oluliselt kõrgem polüfenoolide sisaldus ja 

antioksüdatiine aktiivsus oli sügisel eemaldatud lehtedes. 

• Antioksüdatiivne aktiivsus sõltus oluliselt nii sordi omadustest, kui ka lehtede 

eemaldamise ajast. Sügisel lõigatud lehtedel oli antioksüdatiivne aktiivsus kõrgem 

kui suvel. Sortidest olid kõrgema antioksüdatiivse aktiivsusega ’Zilga’ lehed. 

• Lehtede kääritamisel ehk sileerimisel oli positiivne mõju enamikele polüfenoolidele, 

välja arvatud kvertsetiin O-glükosiid, mille sisaldus vähenes võrreldus algmaterjaliks 

olnud lehtedega. 

Magistritöö hüpoteesid leidsid kinnitust, sest nii sort, korjamise aeg kui ka sileerimine 

mõjutasid viinapuu lehtede biokeemilist koostist. Katseaasta tulemustest järeldub, et 

viinapuu lehed sisaldava märkimisväärselt antioksüdante ja seetõttu võib soovitada viinapuu 

lehtede kasutamist looma organismi toetava söödana. Soovituslikult võib eelnevalt 

fermenteerunud lehed kuivatada ja siis jahvatada pulbriks. Viinapuulehtedest valmistatud 

jahu saab segada muu sööda koostisosadega ja toota sellest söödalisandit. Lehtede 
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kasutamine söödalisandina on kasulik nii viinamarja-, kui ka loomakasvatusele, samuti 

aitavad vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid. Põllumajandus- ja aiandustootmises 

tekkivate jääkide kasutamine erinevate oluliste bioaktiivsete komponentide tootmiseks on 

oluline samm säästva arengu suunas.  

 

Katseaasta suvi oli taimedele stressirohke pikemate kuumalainete ja sademete vähesuse tõttu 

samas sügis oli jahe ja vihmane. Arvestatavate tulemuste saamiseks  on vajalik uuringute 

jätkumine, täpsemalt võiks uurida viinapuulehe- ja rohusilo koosmõju sileerimisel. 
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