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IstutamineIstutamineIstutamineIstutamine

Istutamine kilemultšiga

• 300 Rondo taime harimata maale. 
• Taimereas tilkkastmise toru. 
• Taimed olid samal talvel kasvatatud ja 

3-5 lehega. 

Taimed kasvasid ja  
võrsed puitusid

eeskujulikult 



Kartong multšiks

Umbrohu tõrjeks kaubakastide
kartong taimede vahel ja kivid

peale. 

Ei pea otstarbekaks. 



Istutamine haritud maale

• Kõige lihtsam 

• Maa ette valmistada eelmisel 

aastal ja kogu suvi hoida

mustkesana. 

Annab taimedele kasvueelise 

esimesel ja ka teisel aastal.



ToestamineToestamineToestamineToestamine

Puitpostid

• Oma metsast kuusepuust 

postid

• Vastupidavuse

suurendamiseks põletatud

Postid mädanesid ja murdusid 

juba mõne aastaga. 



Metallpostid

Tellitud Saksa firma Meiser
postid ja võib soovitada. 

Isegi koos saatmisega on 
need vastuvõetava hinnaga 

ning korralikud.



Öökülma kaitseÖökülma kaitseÖökülma kaitseÖökülma kaitse

Vihmutamine

Kevadised hiliskülmad ja 
sügisesed varakülmad. 

Lihtsam võimalus halla eest 

kaitsmiseks on viinamäe 
vihmutamine. 



Külm öö

Kui viinamäge külmal ööl 

vihmutada, siis kattuvad taimed 

hommikuks paksu jääkihiga. 

Jää sees on taime temperatuur 0 

kraadi ja pungadega ei juhtu 

midagi.



HaigusedHaigusedHaigusedHaigused

Ebajahukaste

Viinapuu ebajahukaste on siinsete 

avamaa viinapuude suurim 

probleem. Pritsin 1-2 korda lahja 

lahusega ja kasutan Ridomil-i. 

Pritsima peaks ennetavalt.

Rõhu - Tebusha 25% EW (tebukonasool)



Muud hädadMuud hädadMuud hädadMuud hädad
Linnud ja loomad

Loomadest kährik, rebane, mäger ja 
kindlasti mõni veel. Lindudest erinevad 
rästad. 

Suurim probleem on septembri lõpus, kui 
marjad juba valmivad ja põhjast saabuvad 
Eestisse erinevatest liikidest rästaste 
parved. 

Lindude vastu on kasutatud võrku. 



HarimineHarimineHarimineHarimine
Niitmine

Reavahede harimine on energiamahukas 
töö ja mullapinnalt vihmaga üles pritsiv 
pori määrib marju.  

Lihtsam on hoida pind rohelisena aga 
vajalik on niitmine. Väiksemaid pindasid 

saab trimmerdada, suurematel 

kasutada väiketraktorit hooldusniidukiga. 



KasvutorudKasvutorudKasvutorudKasvutorud

Tubex

http://www.tubex.com/products/vine-shelters/tubex-vine-original/overview.php

Jaheda suvega ei puitu võrsed talveks. 

Firma Tubex toodab erinevaid taimede 
tüvekaitseid ja kasvutorusid ning valik 
spetsiaalselt viinapuule mõeldud torusi. Need 

loovad hea mikrokliima, mis soodustab võrsete 
valmimist. 

2018 kevadel saavad 2000 noort taime torud
ümber



Asetada pärast pungade puhkemist
kevadel esimestel aastatel

• Kiirendab kasvu (mini kasvuhoone)

• Kaitseb taimi
• Taimekaitsetöödel

• Tuul

Eemaldada sügisel (4 nädalat enne külmasid)

Läbimõõt min 9, parem 11cm 
ühele võrsele



Tänan tähelepanu eest!

Jaak


