
Viinamarjakasvatuse 2. õppepäeva täpsustatud kava

06.06.2013 Räpina Aianduskoolis ruumis 212

Õpetaja Jaan Kivistik tel 53475780
• 11.00 – 11.30  - õppetöö klassis 

Edasi sõidutab meid bussijuht Toomas Oja
• 11.40 – 12.40 –  taimede suvine lõikus EELK Räpina koguduse hooldekodu aias 
• 12.45 – 13.15 – viinapuu istutamine Räpina Aianduskooli õppeaias
• 13.15 – 13.45 – lõuna
• 13.45 – 14.30 – sõit Sõmerpalu valda
• 14.30 – 15.45 – Jüri ja Lija Kaska Pruuli talu (viinamarjade kasvatamine kasvuhoonetes, 

istandik avamaal, istikute tootmine, sordiaretus, veinivalmistamine)
• 16.00 – 16.15 – Meelis Värnik OÜ Võrumari (lauaviinamarjade tootmine kasvuhoones)
• 16.15 – 16.55 – tagasisõit Räpinasse

Kirjandus: Maalehe viinamarjaraamat 2012 lk 86-110

Istutamine (lk 86...)

• Aeg. Nõuistikud istutada sooja mulda kui öökülmad möödunud – juuni alguses. 
Kasvuhoonesse kuu aega varem. Väänel esimesel aastal pistikust saadud istikul näitab, et tal 
on juured kindlasti tekkinud.

• Koht. Võimalikult soe ja päikeseline. Pinnas olgu kergem ja toitainetevaene. Vaid 
istutusauku huumusrikast mulda, augu sügavamatesse kihtidesse võib segada 
lämmastikuvaeseid kompleksväetisi. Augupõhi läbi kasta.

• Istutussügavus. Endisest sügavamale – võrseteta korgistunud oksaosa mulda, et tekiks 
suurem juurestik. Võib istutada kaldu, et olemasolevad juured liiga sügavale ei satuks.

• Kasta niipea kui juured on mullaga kaetud ja augu servad jalaga kinni vajutatud. Pärast 
kastmist täita auk kuiva mullaga, tihendada jalaga astudes. Istutuskohas katta mullapind 
liivaga või turbamullaga. 

Võrse lõikamine

Võrse on pungast arenenud suvine juurdekasv. Viinapuul võib kasvada mitme meetri pikkuseks ja 
haruneda lehekaenaldest kasvavate ennakvõrsete abil. 

• Eemaldatakse õisikuteta võrsed pärast esimese väänla ilmumist.
• Pintseeritakse lehekaenaldest tulevad ennakvõrsed pärast 1. lehte.
• Pintseeritakse latva kui kasvab liiga pikaks või kasvu lõpetamiseks augustis.



Istutatud viinapuu hooldus

• Esimesel suvel siduda võrsed ajutise toe külge, pintseerida ennakvõrsed ja võrselatva 
augustis. Põuaperioodil kasta. Septembris mullata taime keskosa, et öökülmad korgistumata 
võrse alumist osa ei kahjustaks.

• Sügislõikuse ajal eemaldada korgistumata ladvaosad (sageli enamik võrsest) ja katta 
mahapainutatud oksad mullaga. Paljaskülma korral soojustada maapind aiaprahi või 
puulehtedega. Oksad võetakse mullast välja aprillis.

• Teisel suvel vajavad arenema hakkavad võrsed püsitoestust. Selle puudumisel võib hoone 
seina ääres kasvaval viinapuul oksalatva tihedalt seotud nööri (lk 106) pingutada mõne 
ehitusdetaili külge.

• Sügiseks arenevad enamasti tugevad võrsed, millised kolmandal suvel viljuvad. Viljumiseks 
jäetud pikad oksad siduda kevadeti rõhtasendisse.

Kujundusvormid

• Kombineeritud kujundusvorm (lk 101).
• Kõrge kujundusvorm talvekatet vajavatele sortidele (lk 102).
• Kolmeharuline põõsas või põõsaspuu.
• Püst-nöörpuu.

Suvine (roheline) lõikus

• Kevadsuvel eemaldatakse need õisikuteta võrsed, mida ei vajata taime kujundamiseks. 
Tüvelt eemaldatakse varakult kõik võrsed, mida ei vajata põhiokste jaoks. Taime 
kujundamiseks ja järgmise aasta viljaoksteks vajalikud võrsed suunatakse ülespoole. 
Viljuvad võrsed suunatakse üles või alla,  suunamisele mittealluvad kärbitakse pärast 
viimast õisikut vähemalt üht lehte jättes. Suuremate marjade ja tarjade saamiseks jäetakse 
ühele võrsele vaid 1-2 tugevamat õisikut.

• Kesksuvel jätkub võrsete suunamine. Pintseeritakse ennakvõrsed pärast 1. lehte ja liiga 
pikaks kasvavad võrseladvad.

• Hilissuvel kui algab marjade valmimine eemaldatakse võrsetel alumised lehed. Augustis 
kärbitakse vaksapikkuselt võrsete ladvad.
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