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Söödav kuslapuu
Paljundamine: põhiline viis on haljaspistikute abil. Sel juhul säilivad järglastes 
lähtetaimele iseloomulikud omadused.

Parim aeg meie tingimustes pistikute tegemiseks on juuni kolmas dekaad (võrreldes 
teiste marjapõõsastega nädal kuni poolteist varem).

Võrsed peavad olema selleks ajaks kasvu lõpetanud ning tipupung moodustunud.

Pistikud lõigatakse 10-12 cm pikkused, alumine lõige tehakse otse alumise punga alt, 
pikematest võrsetest saab teha ka mitu pistikut. Enamus lehti tuleb eemaldada, 
säilitades vaid ühe lehe ülemisel pungal. Pistikud tuleb asetada otsa pidi vette või 
vastavasse toitelahusesse ja teisel päeval turba-liiva segusse. Pistikuid niisutatakse 
päevas mitu korda. Juurdumine toimub ühe kuu jooksul.

Puitunud pistikutega paljuneb söödav kuslapuu halvasti. Üksikute taimede 
paljundamiseks võib põõsa alumised oksad painutada mulda, kus need võtavad juured 
alla.



Maa ettevalmistamine ja istutus
Mulla koostise suhtes kuslapuu eriti nõudlik ei ole, kuid eelistab siiski 
nõrga happelise reaktsiooniga, hästi õhustatud ja niiskemaid 
mullatüüpe. Ta võib kasvada ka raskel savimaal, kuid sel juhul jätab 
soovida saagikus. On niiskuselembeline kultuur, kuid ei talu kõrget 
põhjavee seisu. Looduses ei kasva kuslapuu kunagi soos. 

Istandiku alla võetav pinnas peab olema eelnevalt haritud. Sobivaim 
eelkultuur kartul või köögivili. Eriti ebasoovitav on juurumbrohi. Kui 
muld liighappeline (alla pH5,0) siis vajalik  lubjata. 

Istutus samal põhimõttel kui sõstra puhul. Soovitav kasutada erinevaid 
multše, aga ka läbi kile või peenravaiba istutust.

Istutamise optimaalne aeg on sügisel, alates augustist. 



Istandiku istutustihedus ja hooldamine

Kuslapuu eelised: varane viljakande algus, saagi varane valmimine, selle kõrge kvaliteet,  
põõsaste hea talvekindlus, küpsete viljade kerge eraldatus loob eelduse mehhaniseeritud 
koristamiseks.

Paremini peaks kuslapuu edenema Ida- ja Kagu- Eestis, kus kliima on kontinentaalsem, 
lumikate veidi paksem ja seega ka säilib pinnases rohkem niiskust. Istutustiheduse osas on 
pakutud erinevaid variante. Kui istandik rajatakse masinkoristuse jaoks, siis peaks põõsaste 
vahe olema kindlasti väiksem kui siianii koduaeda soovitatud 2m. 

Suuremas istandikus võiks kuslapuu istutada skeemiga 1-1,2 m x 3 m. Sellisel juhul kulub 
hektarile kuni 2700 istikut.

Esimesed aastad soovitav musta maa korral põõsaümbrusi kobestada, korraliku 
eelväetamise korral lisaväetise andmine vajalik ei ole.

Pärast neljandat aastat tuleks hakata istandikku korralikult väetama. Parim kandeaeg on 7-
15. aastani. Sel ajal suurt lõikust istandik ei vaja. Teha tuleks vaid esmast sanitaarhooldust. 
Hiljem tuleb põõsaid aga kindlasti harvendada. Istandikus peaks olema vähemalt 3-5 sorti. 



Toompihlakas

..kujutab endast enamasti kõrgekasvulisi hargnevaid põõsaid kõrgusega 5-6 m, mõni 
üksik liik kasvab puuna ja võib ulatuda kuni 8 meetrini.

Väga populaarne karmi kliimaga piirkonnas. Populaarsust kogub ka Eestis.

Paljundamine: toimub üldreeglina vegetatiivselt. Selleks kasutatakse põõsa 
jagamist, juurevõsa, rennvõrsikute tegemist, pookimist, haljaspistikuid ja 
meristeempaljundust.

Praktiliselt kõik toompihlaka liigid annavad juurevõsa. Üha laialdasemat kasutamist 
leiab pookimine (aprilli lõpp, maikuu algus). Paljundusmaterjaliks, kuhu pookida või 
silmastada sobivad peale toompihlaka enda seemikute ka hariliku pihlaka 
seemikud. Nendel jäävad toompihlaka liigid ja sordid madalama kasvuliseks, aga ka 
lühiealiseks.

Masstoodangu saamiseks sobib toompihlakat paljundada haljaspistikutega juuli 
teisel ja kolmandal dekaadil. Puitunud pistikutega toompihlakat paljundada ei saa.



Istandiku rajamine

Tööstusliku kallakuga istandikke on maailmas veel väga vähe. See aga ei 
välista, et neid ei võiks rajada Eestisse, eriti sobiksid Kesk- ja Kirde-Eesti.

Mullastiku suhtes ei ole nõudlik, kasvab igasugusel mullal, saagikus hea 
sobib masinaga koristamiseks. Istandik on soovitav rajada poogitud( 
silmastatud) materjaliga. Soovitav kasutada 2-3 sorti, nende read 
peaksid olema istutatud vaheldumisi.

Istutusskeem 1-1,8 mx 3,5-4 m. Reavahe sõltub niiduki 
liikumisvõimalusest. 

Parim istutusaeg sügisel. 



Väetamine ja istandiku hooldus.

Väetamisele reageerivad toompihlakad väga positiivselt. Soomes 
soovitatakse väetada toompihlakat nagu musta sõstart. Spetsiaalseid 
toompihlaka väetuskatseid on maailmas tehtud vähe. 

Üldine reegel on, kui juurdekasvud aastas jäävad alla 40 cm, tuleks 
kindlasti anda väetist( kas lämmastikku või lämmastikurikast 
kompleksväetist).

Kogemused on näidanud, et rammus kompost koos puutuhaga on 
toompihlakate jaoks parimaid väetisi. (Robert Piir).

Hooldus: reavahede niitmine, sanitaarlõikus, juurevõsude 
eemaldamine, latvade lõikamine. Kui kasvud alla 10 cm, teha tugev 
tagasilõikus.



Kultuurpihlakas
Sorte paljundatakse ainult vegetatiivselt, sest seemnetega paljundades lähtevormi 
omadused enamjaolt ei säili.

Pihlaka istandik on soovitav rajada sügisel või kevadel suhteliselt vara. Maa 
ettevalmistamine ja istutusskeemi osas peaks järgima samu nõudeid, mida 
kasutatakse keskmise kasvutugevusega õunapuude puhul. Istutusskeem 2-3m x 3,5-4 
m. Sõltub väga palju sellest, millist niidukit ridade vaheltharimiseks kasutatakse.

Kasvutingimuste osas eriti nõudlik ei ole, kuigi eelistab valgust. Võib kasvada ka 
kehvades mullastikutingimustes, kuna nende juurestik on hästi hargnev, kuid ei tungi 
pinnasesse eriti sügavale. Niiskust vajavad eriti kevadel, kui on võrsete kasvamise aeg. 
Ei talu liigniiskust. 

Lubja- ja toitainete poolest rikkal ja parajalt niiskel pinnasel kasvavad pihlakad 
rohkem puu kujuliseks, kehvemal aga jäävad madalaks ja rohkem põõsa kujuliseks. 
Soodsates kasvutingimustes õitsevad ja viljuvad pihlakad rikkalikult. 



Aedmurakas 

Kasvukoht: avarad, päikesepaistelised, tuulevaiksed kohad, toitaineterikkad, 
keskmise raskusega, nõrgalt happelised mullad.
Eelviljad: teraviljad haljasväetisena, köögiviljad, v.a. ristõielised, kaunviljad.
Ei sobi maasikas, maavitsalised, kurk, kapsas, lutsern, ristik- ühised 
kahjustajad
Maa peaks enne istandiku rajamist olema juurumbrohtudest puhtaks tehtud. 
Võimaluse korral anda enne orgaanilist väetist. Istutusaeg sügisel.
Sobib kasutada erinevaid multše.
Istutusskeem, sõltub masinapargist, peamiselt 0,4-0,6m x 3-4m 
Üldiselt sobivad samad kasvukohad, sama agrotehnika ja sama istutusskeem, 
mis vaarikalgi.


