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1.1. Asukoha valikul peab olema selge, kuidas hiljem saaki 

hakatakse koristama- kas käsitsi või marjakombainiga.  

1.2. Oluline on arvestada klimaatiliste tingimustega. Mustale sõstrale 

on kõige ohtlikumad kevadised öökülmad. Seega ei ole soovitav 

sõstraistandikke rajada öökülmaohtlikesse kohtadesse (reljeefi 

madalamad osad, orud, soised madalikud jne). 

1.3. Musta sõstra veetarve sõltub kasvuperioodist. Optimaalne 

veetarve nädalas kasvuperioodil oleks 25 mm. Viimastel aastatel 

on seda väga raske tagada, sest sademete hulk ei jaotu kõigile 

kuudele võrdselt. Sageli esineb pikki põuaperioode, mis 

kahjustavad musta sõstra arengut ja vähendavad saaki (näitena 

2018.a mai ja juuni kuu). Seega soovitus: kergemate muldadega 

aladel kasutada sõstra viljelemisel niisutussüsteemi. 

1.4. Must sõstar on valguse suhtes nõudlik. Heades 

valgustingimustes on võrsete kasv parem ja saak kujuneb 

suuremaks ja kvaliteetsemaks. Valgusküllastes kohtades 

kasvavatel sõstrapõõsastel on väiksem oht ka nakatumiseks 

seenhaigustesse. Valgusolusid saame parandada hõredama 

istutuse ning iga-aastase lõikusega (välja tuleks lõigata 

kuivanud, haigustest ja kahjuritest kahjustatud , saagikoristusel 

kahjustatud  ja üle kolmeaasta vanad oksad). 

1.5. Mullastiku suhtes on sõstar küllalt nõudlik kultuur. Kasvuks 

vajab ta nõrgalt happelist või neutraalset (pH 5,5-7) 

toitaineterikast kultuuristatud mulda. Paremini sobivad kamar-

karbonaat ja kamar-leetmullad, lõimiselt keskmise raskusega 

liivsavi –ja saviliivmullad. Kerged liivmullad on sõstra 

kasvatamiseks vähesobivad. 

1.6. Parema viljastumise ning sellest tulenevalt suurema ja 

kvaliteetsema saagi saamiseks on soovitav suuremad 

sõstraistandikud rajada mitme sordiga. Istikute vahekaugused 

sõltuvad koristustehnoloogiast. Eesti oludes on sobivamaks 



reavaheks 3,5-4,0 m. Põõsaste vahekaugus reas oleneb sellest , 

kuidas koristatakse, aga ka sordist. Masinkoristusel võiks 

soovitada vahekauguseks 0,6-0,8 m ja käsitsi korjel 0,8-1,0 m. 

Tugevakasvuliste sortide põõsaste vahekaugus jäetakse suurem 

kui nõrgemakasvulistel sortidel. Suuremat vahekaugust tuleks 

kasutada ka maheviljeluse puhul. 

1.7. Istandiku maa ettevalmistamisel on tähtis vabaneda  

mitmeaastastest juurumbrohtudest (ohakas, orashein, naat jne). 

Väga umbrohtunud põldudel tuleks eelnevalt kasutada 

herbitsiidi või kasvatada mitmeaastasi kultuure. Üheks 

võimaluseks on ka  hoida istandiku alla minevat maad 

mustkesas. Parimaks lahenduseks keskkonna seisukohast on 

mitmeaastaste kultuuride kasvatamine, mis võimaldab 

enamikest juurumbrohtudest vabaneda. 

1.8. Enne istandiku rajamist on vaja kindlaks teha mulla toitainete ja 

huumusesisaldus ning happesus. Vajalik teha mullaproov. Mulla 

happesust näitavad teatud määral ka põllul kasvavad taimed . 

Happelistel muldadel kasvab hästi paiseleht ja hapuoblikas. 

Happelisi muldi tuleks eelnevalt lubjata. Lubiväetised on 

soovitav anda eelkultuuri või kesa alla. Vajadusel võib 

lubiväetisi anda ka juba kandvas istandikus (näiteks 4-5 

saagiaastal). 

1.9. Istandikku on võimalik rajada erineva istutusmaterjaliga: kahe ja 

üheaastased paljasjuursed istikud, nõuistikud, aga ka pistokstest. 

Suuremate istandike puhul eelistada üheaastasi istikuid. 

Majanduslikult kõige otstarbekam. Samuti on must sõstar kiire 

kasvuga ja heades kasvutingimustes moodustab juba esimesel 

aastal ilusa põõsa. Parimaks istutusajaks Eesti tingimustes on 

sügis-septembri teine pool, oktoober. Siis on mullas 

niiskusevaru suurem, ilmad jahedamad ja istikuid ei ole peale 

istutamist vaja kasta. Suured istandikud rajatakse 

istutusmasinaga. Kui aga kasutatakse erinevaid multše (kile, 

peenravaip, biolagunev kile), siis sellisel puhul tuleb rakendada 

käsitsi istutamist, mis on küllalt aega ja tööjõudu vajav tegevus. 

1.10. Reavahede ja ridade hooldamise puhul on erinevaid võimalusi: 

reavahed hoitakse algul mustkesas, külvates talveks 

reavahedesse kattevili või hoida reavahed kohe rohukamaras, 

mida tuleks vegetatsiooniperioodi jooksul 4-5 korda niita. 

Ridade umbrohtumise vältimiseks on parim viis kas esimestel 



aastatel taimeümbruse kõplamine, freesimine või kasutada 

multšimist. 

1.11. Sõstraistandiku väetamine sõltub suuresti taimede kasvust, 

saagikusest. Üldine soovitus on, et kevadel kasutada 

lämmastikurikkamaid väetisi, suve teisel poolel aga rohkem 

fosfori- ja kaaliväetisi. Toitainete tugeva puuduse korral saab 

lisaväetamist teha  lehtede kaudu. Soovitavalt 3-4 korda enne 

saagi koristust. Väetamisel tuleks tähelepanu pöörata ka 

mikroelementide sisaldusele mullas. Näiteks boor suurendab 

taimede põua- ja haiguskindlust ning õite arvu, samuti soodustab 

juurte teket. Booripuudust võib esineda toitainetevaestel 

liivmuldadel ja lubjarikastel (lubja üleküllus) muldadel. 

1.12. Sõstraistandiku taimekaitse oleneb suurel määral istandiku 

olukorrast, vanusest. Sõstaristandikus on esmatähtis ennetav 

tõrje (sortide valik, terve istutusmaterjal, hõredam istutus, 

põõsaste hooldus- ja noorenduslõikus, juurumbrohtudest puhas 

istandik jne). Sõstraistandikus on soovitav ja lubatud keemilist 

tõrjet teha enne sõstrapõõsaste õitsemist ja peale saagi koristust. 

Õitsemise ajal keemiliste preparaatidega istandikku pritsida ei 

tohi. Peamised haigused ja kahjurid, mida tõrjuda on: 

karusmarja-jahukaste, antraknoos ehk lehevarisemistõbi, 

reversioon ehk täidisõielisus, sõstra-pahklest, sõstra kublatäi, 

sõstra-klaastiib, sõstra-nõvakoi, kollane karusmarja-

lehevaablane ning erinevad lestalised ning kilptäid.  


