
MARJAPÕÕSASTE LÕIKAMINE

AEG. Igal sügisel lehtede varisemisest lume tulekuni (XI-XII), Vaarikatel ka kevadel pärast lume sulamist 
(III).

TÖÖRIISTAD. Aiakäärid, nugasaag.

TÖÖ KVALITEET. Puhastada põõsa sisemus prahist ja lõigata tüükaid jätmata (kääride lõiketera 
maapinna poole). Eemaldada ka vanad tüükad.

OKSA VANUSE MÄÄRAMINE. Üheaastasel oksal (viimase aasta võrse) on pungad, vanemal oksal 
külgoksad. Oksa tipust alates lugeda aastaringe. Vanematel okstel koor tumedam. Nende üheaastastel 
osadel õiepungad. Kui pungi väheseks jääb, siis oks eemaldada. 
 
VÄLJA LÕIGATA (igal sügisel lõigates):

• asendusokstest peenemad, jättes neid alles nõutav arv (põõsa eri osadesse);
• vanematest okstest lõigata välja sama arv (väheste pungadega ja tumedama koorega) oksi.

LÕIKUSJUHEND KODUAIAS (põõsaste vahe üle 1,5 m, oksad saavad areneda kõigis suundades)
Kultuur Oksi lõigatud põõsas Okste aastakäike Jätta asendusoksi
Vaarikas ribas 10-12 vart meetri kohta 50 cm laiuse ribana, vähemalt 10 cm vahedega
Vaarikas põõsana 8-10 1 8-10
Must sõstar 12-16 4-6 2-4
Punane sõstar 12-16 6-8 1-3
Karusmari 15-30 10-12 1-3

OKSTE ARV PÕÕSAS ÄRILISTES ISTANDIKES (sõstardel  1, karusmarjal 2 oksa  iga põõsaste vahe 
10 cm kohta, oksad suunduvad peamiselt reavahedesse)
Põõsaste vahe reas m 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
Sõstrad 6 7 8 9 10 12
Karusmari 16 18 20 24

 

HINDAMINE

• 5  - põõsa sisemus puhas umbrohust ja lehtedest, tüükaid pole, eemaldatud kuivanud ja lamanduvad 
oksad, lõikehaavad head, okste koor terve, üks oks põõsastevahe iga 10 cm kohta (70 cm korral 7) ± 1 
(70 cm korral 6-8), need jaotunud ühtlaste vahedega ja suunduvad kiirjalt laiali, põõsas nõutud arv 
asendusoksi, samavanused oksad üksteisest eemal, peened asendusoksad eemaldatud, külgoksad alates 
20 cm kõrguselt maapinnast. 

• 4 - iluvead (hindamisel märgitakse), üksikud pindmised koorevigastused.
• 3 - vigastatud koorega kuni 50% okstest, välja lõigatud 1-2 tervet kandevõimelist (paljude pungadega) 

oksa, põõsasse pole jäetud asendusoksi, välja lõikamata olulisi oksi (kuivanud, lamanduvaid), pikad 
oksatüükad ja halvad lõikehaavad, erinevus optimaalsest okste arvust üle 50% (7 oksa puhul ± 4).

• 2 –  põõsa keskosa lõikamata, välja lõigatud 3 või enam tervet kandevõimelist oksa, üle 50% okstest 
vigastatud koorega.

Viimane muutmine 16.09.2013



Mustsõstrapõõsas (põõsavahed reas 40 cm) pärast lõikamist. Okste arv sõltub taimede vahest 
reas. Optimaalse okste arvu (±1) leiate eelnevatest tabelitest.                                                            

                      

           
Vaarikataim enne viljakandnud oksa eemaldamist. Viljakandevõime poolest on asendusoks ja 
juurevõsu võrdsed. Istikuks sobivad vaid juurevõsud.                    
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