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9:45 Kogunemine, hommikukohv

10:00 Lühiülevaated söödavast kuslapuust, kultuurpihlakast, toompihlakast ja aedmurakast – Liina Arus

11:00 Puuvilja- ja marjakultuuride geneetilise mitmekesisuse säilitamine Pollis - Hedi Kaldmäe

11:30 Vähelevinud kultuuride kasvatustehnoloogiad, istandike rajamine, istutustihedus– Kersti Kahu 

12:00 Energiapaus

12:30 Vähelevinud kultuuride, sortide ja kasvatustehnoloogiate tutvustus aias - Liina Arus 

14:00 Söödava kuslapuu töötlemisvõimalused, tooted ja degusteerimine - Liina Arus 
14:30 Vähelevinud kultuuride paljundamine ja pihlaka töötlemisvõimalused - Elmar Zimmer, Seedri Puukool OÜ

15:00 Arutelu ja lõpetamine

Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuride esitlus
Päevakava:
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Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuurid
Pihlakas, Toompihlakas, Pampel, Kuslapuu

Liina Arus, Ph.D, Eesti Maaülikool, Polli aiandusuuringute keskus



Pihlakad: Sorbus

‘Alaja Krupnaja’ (foto: http://www.seedripuukool.ee/toode-1-78-kultuurpihlakas--alaja-krupnaja-.html

Pihlaka perekond (Sorbus) kuulub roosõieliste (Rosaceae) sugukonda ja õunapuuliste 

(Pomoideae) alamsugukonda 

Nad on levinud eelkõige põhja poolkeral, 

alates tundrast kuni troopika-vöötmeni

Pihlaka liike on üle saja, kuid Eesti looduses 
kasvab neid ainult kolm: harilik pihlakas, 
poopuu ning paljulehine tuhkpihlakas. 



Pihlaka liigid

Harilik pihlakas (S. aucuparia)

Kõige tuntuim ja enam levinud liik Euroopas, Pürenee 

poolsaarel, Põhja-Aafrikas, Türgis ning Iraanis.

Puu on kuni 15 m. 

Õied on tugevalõhnalised ning paiknevad paljuõielistes

kännastes. 

Kasvab segametsades, põlluservadel, metsa- ja 

aiaäärtes. 

Valgus- ja niiskusnõudlikkuse tõttu viljub ainult 

kohtades, kus on need tingimused täidetud. 

Samas pole eriti nõudlik pinnase suhtes, kasvab ja 

viljub ka liivaluidetel, siiski ei sobi raba- ja 

turvasmullad. 

‘Krasnaja’ (Mailis Vinogradov) 



Pihlaka liigid

Poopuu (S. intermedia)

Levib rohkesti Lääne-Eestis, saartel ja Saaremaal. Kuid tegu 
on suhteliselt noore liigiga, ka levimispiirkond pole lai. 

Maailmas esineb poopuud Inglismaal, Lõuna-Rootsis, Taanis 
ja Ahvenamaal. 

Liik on valgusenõudlik ning eelistab kasvamiseks lubjarikast 
mulda. 

Lisaks talub põuda ja linnade saastunud õhku ning on 
talvekindel. 

Viljadeks on jahuka sisuga väikesed õunakesed, mis pole eriti 
maitsvad. 

(Mailis Vinogradov) 



Pihlaka liigid

Paljulehine tuhkpihalakas

Liiki esineb Eestis piiratud ulatuses vaid Lääne-
Saaremaal ning on seetõttu looduskaitse all. 

Paljulehine tuhkpihlakas levib Kagu-Šotimaal, Põhja-
ja Lääne-Iirimaal, Inglismaal, Lõuna Skandinnavias ja 
Gotlandi saarel. 

Liik on nõudlik valguse suhtes ning eelistab 
lubjarikast pinda. 

Liik on väga dekoratiivne oma tumeroheliste ja 
alaküljel hallikarvaste lehtede poolest. 

Saarlased on kasutanud paljulehise tuhkpihlaka vilju 
kalja valmistamiseks. Arani tuhkpihlakas (Mailis Vinogradov)



Pihlaka hübriidid

Pihlakaliigid annavad hübriide:

pirnipuudega, 

tuhkpuudega, 

astelpihlakatega, 

mariõuna-puudega, 

toompihlakatega, 

viirpuudega ja 

õunapuuliste alamsugukonda kuuluvate 
teiste perekondade liikidega. 

‘Granatnaja’ (Har. Pihlakas x verev viirpuu)

‘Dessertnaja’ (‘Likernaja’ x astelpihlakas)

‘Likernaja’ ( Har. Pihlakas x must aroonia)

Puuviljanduslikku tähtsust omavad eelkõige hariliku pihlaka 

hübriidid, teised liikidevahelised hübriidid on olulised vaid 

dekoratiivsuse poolest.



Hariliku pihlaka sordid

’Määripihlakas’ (Moravica’)

See on vanim hariliku pihlaka teisend, 
sirgetüveline ning püstjate võrsetega 
kõrgekasvuline puu. 

Viljakobar on raske, viljad maitselt hapud, 
kuid mõrkjas maitse puudub. 

Kasvatamiseks sobib dekoratiivpuuna, sest 
kannab vilju perioodiliselt, rikkalik viljakanne 
kordub 1-3 aasta järel, seetõttu ei sobi 
kasvama istandikus.  

Foto: http://www.alamy.com/stock-photo-european-mountain-ash-rowan-sorbus-aucuparia-var-moravica-variety-
12344400.html



Hariliku pihlaka sordid

’Vene pihlakas’ (S. a. ’Rossica)

Noored võrsed on hõbedase läikega ning 
püstised. 

Sort on viljakas, kuid aastati on märgata 
viljakuse kõikuvust. 

Vorm sobib suuremate istandike rajamiseks. 

Foto: www.connonnurseries.com/plant/Sorbus-aucuparia-Cardinal-Royal-Michred



Pihlaka hübriidsordid

’Likernaja’

Ristand hariliku pihlaka ja musta aroonia 
vahel. 

Hübriid on kuni 2 m kõrgune puukene, 

viljub rikkalikult. 

Viljad meenutavad välimuselt kui ka maitselt 
musta arooniat. 

http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/liik/vk/a_vkn.htm



’Burka’

Tegu on alpi sorbaroonia (hübriid päris 
tuhkpihlakast ja punasest arooniast) ja hariliku 
pihlaka hübriidiga. 

Erinevus sordiga ’Likernaja’ peitub kasvutüübis, 
kui ’Likernaja’ eelistab kasvada puukesena, siis 
’Burka’ kasvab 2-2,5 m kõrguseks põõsaks. 

Viljakanne on varjane ja 

sort viljub rikkalikult, 

põõsaid saab kasutada ka dekoratiivsel 
eesmärgil.

Pihlaka hübriidsordid

http://www.szkolka-
przytok.pl/environment/cache/images/400_400_productGfx_7e47dac72f627b419a14abf18c8a
8428.jpg



Pihlaka hübriidsordid

’Granatnaja’

Hübriid saadi hariliku pihlaka ristamisel 
vereva viirpuuga (Grataegus sanquinea). 

Viljub hästi ka üksikpuuna, 

annab igal aastal rikkalikult saaki kuni 80 kg 
puu kohta. 

Viljad on suured ning värvuselt tumepunased. 

Sobib suurematesse istandikesse.

http://aianduskool.ee/jaan/mitmeotstarbelised_puittaimed/granatn.jpg



Fotod: Liina Arus





Toompihlakad: Amelanchier
ka Saskatoon

Foto: http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/liik/vk/a_vkn.htm

• Kuulub roosõieliste (Rosaceae) sugukonda ja õunapuuliste (Pomoideae) 
alamsugukonda. 

• Enamus toompihlaka liike on levinud USAs ja Kanadas, kus nad on 
esindatud hübriidide ja erinevate vormidena. 

• Erinevad toompihlaka liigid on üksteisega võrreldes üsna sarnased ning 
valdavalt on nende viljad ka söödavad. 

Toompihlaka liike on 25, kuid Eestis 
looduslikult ei esine 

Foto: http://www.flora.dempstercountry.org/0.Site.Folder/Species.Program/Species.php?species_id=Amel.alni

• Toompihlakas on enamasti 5-6 m hargnev põõsas. 
• Peaaegu mustad, sinkja vahakorraga viljad (õunviljad) 

valmivad igal aastal kesksuve paiku. 
• Kasvukoha suhtes on vähenõudlikud, kuid viljumiseks vajab 

kindlasti valgust.
• Taimed iseviljastuvad
• Lindude lemmik



Toompihlaka liigid

Peajas ehk tähk-toompihlakas (A. spicata) 

On pärit USA idapoolsetest osariikidest. 

Põõsa kõrgus on 5-8 m, 

õied püstistes õisikutes 4-8 kaupa. 

Külmataluvuseks on kuni -45°C, 

kasvab nii klibusel pinnasel kui ka lausliival. 

Saagikus võib olla maksimaalselt põõsa kohta 8 kg.

Rahva seas kui „Poola kirss“ 

Fotod: http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/liik/vk/a_vkn.htm#1



Toompihlaka liigid

Lepalehine toompihlakas (A. alnifolia)

• Põhja- Ameerikas nimetatakse seda taimeliiki krii
indiaanlastelt laenatud, kuid mugandatud sõnaga 
saskatoon. 

• Kasvab USAs ja Kanadas kõrgendike nõlvadel. 

• On väga hea talvekindlusega, talub temperatuuri -50°C. 

• Õied lõhnavad meeldivalt ning asetsevad tihedates ja 
püstistes õisikutes. 

• Viljad on keraja kujuga, mustjad ning maitselt mahlased. 

• Saagikus on täiskande ajal 5-6 kg. 

• Puuviljanduslik sort ‘Thiessen’, ‘Northline’, ‘Pembina’, 

Foto: http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/liik/vk/a_vkn.htm



Toompihlaka liigid
Lamarcki ehk suureõieline toompihlakas (A. x lamarkii syn. A. 
grandiflora)

‘Lamarcii’

• Meie oludes kasvab kuni 7 m kõrguseks.

• Viljad on suured, magusad, kuid vilikond on pikkade viljavarte 
tõttu hõre. 

• Kannab igal aastal vilja ning on talvekindel. 

• Sellest toompihlaka liigist on enamasti aretatud ilutaimede sorte

Sile toompihlakas (A. laevis)

• Kõrgus on kuni 10 m. 
• Õitseb rikkalikult ning on väga dekoratiivne, 
• Viljad on suured ning on ka valminult punase värvusega. 
• Kuna viljakus on hea, siis sobib ka istandikesse kasvatamiseks. 

Foto: http://web03.bruns.de/bruns/en/EUR//Pflanzen/AMELANCHIER-
lamarckii-F--G-SCHROEDER%2C-Snowy-mespilus/p/646

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amelanchier_laevis_5393665.jpg



Toompihlaka liigid

Väheõieline toompihlakas (A. oligocarpa, syn. Abartramiana)

Põõsas võib olla kuni 2 m kõrgune. 

Õied paiknevad võrsel enamasti üksikult, õisikus on koos maksimaalselt neli õit 
ning oma õietolmuga ei viljastu. 

Viljad on suured ning maitse poolest meeldivad, kuid saagikus jääb siiski 
madalaks. 

Florida toompihlakas (A. florida)

• Püstiste okstega põõsa kõrgus on 2-6 m. 
• Õitseb toompihlakatest esmajärgus, 
• viljub rikkalikult, aga viljade valmimine on ebaühtlane. 
• Põõsa kohta on saak 4 kg.

http://science.halleyhosting.com/nature/go
rge/5petal/rose/amelanchier/alnifolia.htm



Toompihlaka sordid

’Thiessen’

• Põõsa kõrgus on kuni 4,5 m.

• Viljastub oma õietolmuga. 

• Talvekindel (talub temperatuuri kuni -45°C).

• Viljad on suured (läbimõõt kuni 17 mm) ning 
aromaatsed. 

• Valmivad 40-60 päeva pärast õitsemist. 

• Talub õhusaastet, mistõttu kasvatatakse ka 
linnahaljastuses dekoratiivtaimena või hekina.



Toompihlaka sordid

’Northline’

Kuni 1,8 m kõrgune põõsas, 

talvekindel (minimaalne temperatuur -45°C) 

Eelistab niisket ja hästi kuivendatud mulda. 

saak ühe taime kohta 4 kg 

viljad on keskmise suurusega 

on viljade valmimise poolest hilisem kui sort ’Thiessen’.

https://www.calgaryplants.com/products/amelanchier-northline-saskatoon

’Prince William’

kasvab kuni 3 m kõrguseks ja on kujult ovaalne või 

nooljas 

Talvekindel (kuni -34°C.

Õitseb rikkalikult, 

Viljad on maitselt magusad. 



Toompihlaka sordid

’Krasnojarska’

Kasvab 4-5 m kõrguse puu või põõsana. 

Hiline sort, saagikus on üle keskmise. 

Viljad on maitse poolest magusad, kuid hapu 
järelmaitsega. Eelistab niisket mulda

’Obelisk’
Kuni 5 m kõrguseks 
mullastiku ja niiskuse suhtes on leplik. 

’Smoky’
Põõsa kõrgus on 2-2,5 m 
Viljad on maitselt magusad ja tugevalt vürtsikad. 
Produktiivne ja suurte viljadega. 

’Pembina’
Põõsa kõrgus on kuni 3,5 m 
on produktiivne.

’Sleyt’
1,5-2 m kõrgune põõsas 
pole nõudlik mullastikutingimuste suhtes. 
Viljad on kujult veidi piklikud ja magusa 
maitsega. 

’Forestburg’
Põõsa kõrgus on kuni 3 m
Viljad on kvaliteetsed ja suured



Aedmurakas e. pampel
(Rubus fruticosus cv) 

Pampel ehk aedmurakas on kultuurliik, mis kuulub 
roosõieliste (Rosaceae) sugukonda, muraka (Rubus). 
Muraka perekond jaguneb 12 alamperekonnaks, nendest 
olulisim on pärismurakas (Eubatus)

Foto: http://www.seedripuukool.ee/toode-3-132-pampel--agawam-.html



Aedmurakas e. pampel

Pampel on polüploid, mistõttu on ta võrreldes vaarikaga (diploid) 3-4 korda saagikam ja elujõulisem 

Pampel õitseb teise aasta oksal, see algab juuni keskel ning kestab kuni juuli lõpuni. Hiline õitsemine tagab igal 
aastal saagi, sest kevadised öökülmad ei saa pampli õisi kahjustada. 

Pampel on isefertiilne ning annab korraliku saagi ka siis, kui kasvatada korraga ainult üht sorti. 

Kuni 3 m pikkuste vartega, millel on teravad ogad, kuid on aretatud ka ogadeta sorte. 

Viljad võivad kujult olla ümmargused kuni munajad, värvuselt tumepunased kuni mustad ning maitselt 
magushapud kuni magusad. 

Pampli juured ulatuvad sügavamale kui vaarika omad, see tagab põuakindluse. Puudusena võib välja tuua vähese 
külmakindluse, kuid see erineb sorditi. 



Alamprk. Pärismurakas

Alamprk. Vaarikas

Pärismuraka ja vaarika perekond (Idaeobatus) erineb teineteisest selle poolest, et valmides jääb pampli vili viljapõhjale kinni.



Pampel ‘Agawam’

• Sort pärineb 19. saj. lõpus ühelt USA karjamaalt leitud 
vormist. Eestisse toodud 50-ndatel. 

• Viljad keskmise suurusega, säravmustad, piklikud. 

• Viljaliha hapukasmagus, mahlakas, omapärase aroomiga.

• Viljad valmivad augusti keskpaigast sügiskülmadeni 

• Varred viiekandilised, 1,5 m kõrgused, longus latvadega, 
ogadega kogu ulatuses.

• Lehed enamasti viietised, roodudel väikesed ogad.

• Juurevõsusid annab keskmiselt. 

• Saagikas, hea talvekindlusega.

‘Darrow’

‘Agawam’



• Sinine kuslapuu kasvab looduslikult 
laialdasel alal Euroopast Kaug-Idani, 
ulatudes põhjapoolsete Jaapani saarteni, 
samuti Kanadas. 

https://ediblebluehoneysuckle.wordpress.com/where-to-buy-2/where-to-buy/

Söödav kuslapuu (Lonicera caerula var edulis).

Sinine ehk söödav kuslapuu kuulub sugukonda 
kuslapuulised (Caprifoliaceae) ja perekonda 
kuslapuu (Lonicera L.).



• Sinisel kuslapuul on rohkesti alamliike, kuid kultuuristatud on neist vaid 
mõned. 

Tänapäeval on nimetatud 7 alamliiki:

• Lonicera caerulea subsp. altaica

(‘Sinjaja Ptitsa’, ‘Salut’)

• Lonicera caerulea subsp. caerulea

• Lonicera caerulea subsp. emphyllocalyx

• Lonicera caerulea subsp. kamtschatica

(‘Pavlovskaja’, ‘Leningradski Velikan’, ‘Start’, ‘Tomitshka’, 
‘Kamtshadalka’, ‘Roksana’, ‘Zolushka’, ‘Lazurnaja’, 
‘Kolokovchin’, ‘Kuvshinovidnaja’)

• Lonicera caerulea subsp. pallasii

• Lonicera caerulea subsp. stenantha

• Lonicera caerulea subsp. Venulosa

(‘Grushevidnaja’, ‘Baktsharskaja’)



• Väga populaarne Venemaal

• Kõige varajasem mari

• Dekoratiivne

• Talve- ja külmakindel

• Vähe haigusi ja kahjureid



• Erinevate sortide põõsad on erineva kuju ja 
kasvutugevusega. 

• Ühtedel on need ümarad, tihedad, 
madalamad ja läbipõimunud oksaharudega 
(’Tomitška’, ’Baktšarskaja’,’Kamtšadalka’). 

• Teised sordid on kõrgemad ja lopsakamad 
(’Iskra’, ’Herdi’, ’Lazurnaja’). 

• Mõne püstise kasvuga sordi noored põõsad on 
väga kaunid. Ilusa ja kompaktse kujuga on 
näiteks ’Zoluška’

• Sort ’Roksana’ on aga eriti aeglase kasvuga ja 
madal.



• Söödav kuslapuu ärkab kevadel ellu väga 
varakult – aprilli alguses 

• õied puhkevad enamikul aastatel juba aprilli 
keskel. 

• Soojal kevadel puhkevad õied üsna üheaegselt, 

• jahedal aga võivad ühe ja sama põõsa omad 
avaneda kolme nädala jooksul.

• Öökülm –10 °C söödava kuslapuu õisi veel ei 
kahjusta. 

• Kuna mesilasi liigub nii vara kevadel küllaltki 
vähe, tolmeldavad kuslapuu õisi põhiliselt 
mitmesugused kimalased. 

•



• Kuslapuu on risttomleja

• On andmeid ka tuule abil tolmlemisest

• Ei tolmle õie siseselt oma õietolmuga

• Risttolmlemine teise sordi õietolmga
suurendab saaki ja vilja massi

• Kuna mesilasi liigub nii vara kevadel 
küllaltki vähe, tolmeldavad kuslapuu õisi 
põhiliselt mitmesugused kimalased. 



• marjad valmivad enamasti enne 
maasikaid. 

• Mõnedel aastatel on esimesi vilju saadud 
juba juuni esimestel päevadel, teinekord 
aga alles 20. juuni paiku. See sõltub 
sellest, millised olid kevadised ilmad alates 
õitsemisest kuni saagi valmimiseni. 

• Kui õitsemise aeg on olnud jahedam ja 
veninud pikemaks, kestab ka viljade 
valmimisperiood mõnel aastal 2–3 
nädalat. 

• Sel juhul tuleb neid noppida mitu korda. 
Teisalt on see hea – marju saab süüa otse 
põõsast pikema aja jooksul.



• Söödava kuslapuu marjad on väga erineva suuruse ja kujuga. 

• Sinised viljad on tavaliselt piklikud, aga ka ebakorrapäraseid või peaaegu ümmargusi vilju. 

• Kaal on olenevalt sordist 1–1,4 grammi. 

• Marjad kasvavad enamasti kahekaupa eelmise aasta juurdekasvul. 

• Seemned on suhteliselt pehmed ega häiri söömisel. 

• Self-life – külmkapis 2 nädalat



• Viljade korjamiseks tuleb eelkõige varuda 
kannatust ja aega, sest oksad on tihedad

• mõnedel sortidel varisevad viljad 
küpsenult kergesti. 

• Maitselt on sordid samuti väga erinevad –
mõnede marjad on hapukama või 
mõrkjama maitsega, teistel magusamad 

Mõnel sordil on aga 
viljad väga tugevalt kinni



Tihedate põõsaste sisse, kus oksad on üksteisest läbi 
põimunud, armastavad väiksemad linnud ehitada pesi.



• Söödav kuslapuu on esimestel aastatel 
väga aeglase kasvuga, mistõttu marju 
hakkab saama alles paar aastat pärast 
istutamist 

• saagikus on  kuslapuul suhteliselt 
tagasihoidlik. 

• Ühe põõsa kohta saab keskmiselt 1 kg 
marju, samas on olnud ka aastaid, kui 
vilju on olnud isegi 3 kg.



• Kuigi tegu on väga vastupidava ja külmakindla kultuuriga, sõltub kuslapuu 
saak eelnevast talvest. 

• Kuid enam mõjutab tema saagikust siiski eelnev sügis – mõnikord puhkeb 
meie pikal soojal sügisel hulk õisi ning see vähendab järgmise aasta saaki. 

• Põõsad võivad siis talvituma minna suurte, juba puhkemisvalmiks arenenud 
õitega, mis saavad aga krõbeda külmaga kannatada.

Võrsetippude kahjustus



• Tegemist on väga kasuliku ja 
tervisliku marjaga eelkõige 
seetõttu, et kuslapuu on meie 
oludes kõige varajasem looduslik 
vitamiinide allikas. 

• Söödava kuslapuu viljad ületavad 
teisi puuvilja- ja marjakultuure 
antioksüdatiivse aktiivsuse 
poolest ning 

• antotsüaanide sisalduselt on ta 
aroonia järel teisel kohal. 



• Väga kõrgel tasemel sinise kuslapuu sordiaretust tehakse 
Venemaal, Baktšarskis. 

• Suurem osa kuslapuu sortidest ongi sealt pärit. 

• Sealt pärinevad uuemad sordid on oluliselt suuremate ja 
maitsvamate marjadega ning ka saagikamad kui vanemad 
sordid. 

• Pollis on uuemaid vene sorte katsetatud veel väga lühikest 
aega, kuid tõenäoliselt sobivad need meil väga hästi 
kasvatamiseks. 

• Kuslapuu aretust tehakse veel Poolas ja Kanadas. 

• Juhtivad kuslapuu uurijad ja aretajad aga sõnavad, et 
kasvatamiseks on perspektiivsemad siiski Venemaalt pärit 
sordid, sest need on suuremad, saagikamad ja magusamad.



Söödav kuslapuu - sordid

Tomitška

• Varavalmiv. 

• Viljad piklikovaalsed, nõrga vahakirmega

• Vili 0,9g, hapumagus, aroom meeldiv, degusteerimise
hinne 4,0. 

• Saagikas 

• Põõsas keskmise kasvuga, tihe ja ümara kujuga. 

• Viljad varisevad kergesti. 

• Külmakindel, kuid ei talu temperatuuri kõikumisi. 

• Eesti tingimustes kasvatamisel üks perspektiivikam sort.



Roksana

• Degusteerimisel on ära märgitud
maitsvaimate sortide sekka, 
maitsehinne 4,6. 

• Hilisema valmivusega sort.

• Vili 1,1g

• Viljad varisevad valminuna väga 
kergesti. 

• Põõsas väga madal ja 
dekoratiivne.

• Saagikas



’Goluboje Vereteno’

• Põõsas tugevakasvuline ja ümar. 

• Viljad piklikud ja helesinised. 

• Maitse kergelt kibe. 

• Keskmine marja mass 1g.

• Viljad varisevad kergesti. 

• Külmakindel. 

• Saagikus 1,5-2,0 kg põõsalt.

http://polli.emu.ee/index.php?sub=sordikat&action=showpic&value=222


’Baktšarskaja’

• Lonicera caerulea subsp. Venulosa

• Põõsas tugevakasvuline, lai, tihe ja ümar. 

• Viljad tilgakujulised 

• Keskmine marja mass 0,8 g. 

• Hapumagus, meeldivalt kibekas, nõrga aroomiga, 

• Viljad varisevad kergesti 

• Külmakindel kuid ei talu temperatuuri kõikumisi. 

• Saagikus 1,5-2,5 kg põõsalt. 

http://polli.emu.ee/index.php?sub=sordikat&action=showpic&value=224


Pavlovskaja,

• Keskmise valmivusega. 

• Viljad piklikud, tiheda kestaga. 

• Vili 1,1g, hapumagus, nõrga 
aroomiga, 

• Väga saagikas 

• Põõsas tugevakasvuline, lai, tihe ja 
ümara kujuga. 



Esitlustegevus toimub „Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit

Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuurid
Pihlakas, Toompihlakas, Pampel, Kuslapuu

Liina Arus, Ph.D, Eesti Maaülikool, Polli aiandusuuringute keskus


