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Sõstra kasvatamise  probleemid 
käesoleval aastal 

• Talv polnud  külm, kuid pikale soojaperioodile järgnesid palja maaga 
üsna krõbedad miinustemperatuurid. See tekitas mitmel pool 
ootamatusi. Pollis esines mitmel valitud seemikul ja sordil, kes siiani 
on olnud hea talvekindlusega, talvekahjustusi.  

• Tänavu oli sõstra õitsemine varajane ja rikkalik, õisi oli palju. 
Öitsemise ajal öökülma ei esinenud. Õite ja marjahakatiste 
varisemine jäi keskmiselt 15% piiresse, 

• Punast sõstart on kahjustanud kollane karusmarja lehevaablane, 
lehetäid ja kublatäi, viimase kahjustus Polli kollektsioonistandikus 
on käesoleval aastal mõnevõrra tagasihoidlikum kui eelnevatel 
aastatel. Kõigil eelnimetatud kahjustajatel on sordieelistused. 

• Saak on üldiselt rikkalik, sorditi ja paikkonniti varieeruv, oluline 
tähtsus põõsa on vanusel ja mullastikul. Marjade valmimine  on 
ebaühtlane. 
 



Sordi olulised omadused 

• Talvekindlus 

• Haiguste ja kahjuritekindlus 

• Hea ja stabiilne saagikus 

• Viljade hea kvaliteet 

• Leplikkus kasvutingimuste suhtes 

 



Sortide valik sõltub 

• Marjade kasutusotstarbest 

• Viljelusviisist 

• Koristusviisist 

• Kasvukohast 
 



PAMJAT VAVILOVA 
 

• Aretatud Valgevenes 

• Keskvalmiv 

• Sobib masinkorjeks 

• Hea saagikusega 

• Keskmiseviljaline 

• Vastupidav pahklestale ja 
suhteliselt vastupidav 
jahukastele 

• Leplik kasvutingimuste 
suhtes 



ZAGADKA 
 

• Aretatud Venemaal 

• Keskvalmiv 

• Hea korjatavusega nii 
masinaga kui käsitsi 

• Saagikas 

• Suhteliselt suure viljaga 

• Vastupidav pahklestale ja 
suhteliselt vastupidav 
jahukastele 

• Nõudlik kasvutingimuste 
suhtes 



TITANIA 
 

• Aretatud Rootsis 

• Keskvalmiv 

• Hea korjatavusega 

• Saagikas 

• Suureviljaline 

• Vastupidav jahukastele ja 
pahklestale 

 
Hea sõstrakasvataja!  
Olete oodatud must sõstra seminarile 28.01.2011 algusega kell 10.00 ...  
[loe edasi] 
•Teadustegevus  
•Tootearendus  
•Pakume  
•Uudised 
•Meist  
•Foorum 
Ilmajaam Projektid Publikatsioonid Vaatlused Säilikud (beta) Sordikataloog Polliine  
CA hoidla Aparatuur  
Istikute müük Energiapaju  
Kontakt Pildid Asukoht  
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INTERCONTINENTAL 

• Aretatud Rootsis 

• Keskvalmiv 

• Talvekindel 

• Suureviljaline 

• Saagikas 

• Põõsas püstise kasvuga 

• Vastupidav pahklestale ja 
karusmarja jahukastele 
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KARRI  (Mulgi must x Kantata) 

• Aretatud Polli 
aiandusuuringute keskuses 

• Viljad keskvalmivad, väga 
suured. Korjatavad nii 
üksikmarjana kui kobaratena.  

• Hea dessertsort 

• Põõsas püstise kasvulaadiga, 
üsna kõrge 

• Hea talvekindluse ja 
saagikusega, vastupidav 
pahklestale ja karusmarja-
jahukastele. 

• Vajab head agrofooni 

 



SYUITA KIEVSKA 

• Aretatud Ukrainas 

• Varajase valmivusega 

• Suureviljaline 

• Väga hea maitsega 

• Saagikas 

• Esialgsetel andmetel 
vastupidav pahklestale ja 
jahukastele 



ASKER (Pamjat Vavilova x Öjebyn) 

• Aretatud Polli 
aiandusuuringute 
keskuses UUS SORT! 

• Keskvalmiv 
• Keskmiseviljaline 
• Stabiilse saagikusega 
• Põõsas püstise 

kasvulaadiga ja keskmise 
kõrgusega 

• Hea talve-  ja 
haiguskindlusega 

• Sobib masinkoristuseks 
 



Sordid, mis võiksid veel sobida 
masinkoristuseks 

• Ben Alder 

• Ben Lomond 

• Ben Avon 

• Triton 

• Gofert 

• Ruben jt. Poolas aretatud sordid 

 

 

 

 

 



DESSERTSORDID 

• Bona 

• Dainiai 

• Vučiai 

• Karri 

• Mairi UUS SORT! Aretatud Polli AK-s 

• Varmas 

• Lentjai 

• Bagira 

 



MUSTA SÕSTRA SORTIDE ARETUS 
EESTIS 

• Musta sõstra sordiaretust toetab 
Maaeluministeeriumi riiklik sordiaretusprogramm 
aastatel 2009-2019 „Marjakultuuride sordiaretus 
– musta sõstra ja vaarika aretus.“ 

• Uued sellel aastal sorditunnistuse saavad sordid 
on `ASKER` ja `MAIRI` 

• Hetkel kasvab Polli aiandusuuringute keskuses 
musta sõstra seemikuid ligikaudu 11500 

• Valitud musta sõstra seemikuid on 110 
• Perpektiivseid 6 

 



Eesti sortide saagid kg/põõsalt  
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Poola sortide saagid kg/põõsalt 
2011-2014 
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Šoti sortide saagid kg/põõsalt  
2011-2014 
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Eestis kasvatamiseks soovitatavad punase ja 
valge sõstra sordid on: 

• Hollandi punane (Red Dutch) (ÄK) 

• Jonkheer van Tets (K) 

• Vierlanden (Vierlandi esmik (K) 

• Viksnes (ÄK) 

 

• Jüterbogi valge (ÄK) 

• Hele (K) 

• Werdavia (K) 

 
 

 

 

 

 

 



HOLLANDI PUNANE (RED DUTCH) 

• Levinud kõikjal Euroopas 

• Enamkasvatatav ka Eestis 

• Hilisepoolse valmivusega 

• Viljad helepunased, pikkades 
tihedates kobarates, hapud 

• Põõsas suur, tugevate pikaealiste 
okstega 

• Saagikas ja haigusekindel 



JONKHEER VAN TETS 

• Aretatud Hollandis 

• Varajane 

• Viljad tumepunased, suured, 
maitse magushapu 

• Põõsas suur, püstine 

• Vastupidav sõstraroostele 

• Ei sobi suurte istandike rajamiseks 

 



VIKSNES 
 

• Aretatud Lätis 

• Suhteliselt varajase 
valmivusega 

• Viljad tumepunased, 
keskmise suurusega, 
asetsevad pikkades 
kobarates tihedalt 

• Põõsas keskmise 
suurusega, talve- ja 
haiguskindel 



HELE 

• Aretatud Polli aiandusuuringute 
keskuses 

• Keskvalmiv 

• Viljad kollakasvalged, suured, 
asetsevad pikkades kobarates 
keskmise tihedusega, hea 
maitsega.  

•  Põõsas keskmise suurusega, 
veidi laiuv.  

• Hea talvekindluse ja 
saagikusega, üsna vastupidav 
haigustele. 



WERDAVIA 
 

• Aretatud Saksamaal 

• Keskvalmiv 

• Viljad suured, 
kollakasvalged, pikkades 
kobarates üsna tihedalt 

• Põõsas keskmise 
suurusega, püstine 

• Talvekindel ja üsna 
vastupidav seenhaigustele 



BAJANA 

• Hilise valmivusega 

• Viljad keskmise 
suurusega, 
asetsevad pikkades 
kobarates 
võrdlemist tihedalt 

• Esialgsetel andmetel 
üsna saagikas 



• Täna viibime Karukäpa talus, kus kasvatatakse 
sõstraid ca kolmel hektaril ja sortiment on 
rikkalik, istandikus kasvab 20 erinevat sorti.  

• EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse geneetilise 
ressursi 2016. aastal rajatud sordikollektsioonis 
on 96 musta ja 40 punase sõstra sorti. Tegevust 
toetab Põllumajanduskultuuride geneetilise 
ressursi kogumine ja säilitamine 2014-2020  
programm. Kogutud säilikutega saab tutvuda 
EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse kodulehel 
oleva sordikataloogi vahendusel 
www.sordivaramu.emu.ee või tulla Polli. 
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Vanad sordid väärivad tähelepanu! 

• Et tagada kultuuripärandi ja geneetilise 
mitmekesisuse seisukohast oluliste vanade 
kohalike puuvilja- ja marjasortide säilimine, 
soodustab PRIA MAK 2014-2020 meede 10.1.5. 
uute istandike rajamist sortidega: 

• Must sõstar – Anneke, Albos, Mede must, Moka, 
Mulgi must, Musti 

• Punane sõstar – Krameri punane, Kurvitsa 4 

• Karusmari – Aamisepa viljakas, Jaanike, Polli 
esmik, Rae 1 

 

 

 

 



HEAD SÕSTRASAAGI KORISTUST! 

• HEA AEDNIK, KUI MÄRKAD OMA AIAS MÕNDA 
EESTI VANA MARJASORTI, MIS VÄÄRIB 
SÄILITAMIST, SIIS ANNA MEILEGI TEADA 
ave.kikas@emu.ee või helista tel. 5132081 
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