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ÕUNAPUU             suviõun 

JUULIKUINE 
Valmib augustis. Keskmise suurusega 
mahlane maitsev õun. Tugevat kasvu 
puu. Varaviljakas, saagikas. Hea 
talve- ja haiguskindlus.  

VALGE KLAARÕUN 
Varajane suvisort. Suuremapoolne 
magushapu maitsev õun. Tugevat 
kasvu puu. Varaviljakas, saagikas. 
Keskmine talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             suviõun 

MARTSIPAN 
Magus suviõun. Valmib augustis. 
Tugeva kasvuga puu. Viljakandealgus 
hiline. Saagikas. Vajab viljakat mulda. 
Hea talve-ja haiguskindlus. 

SUISLEPP 
Valmib augusti lõpus. Mahlane 
magushapu kuni hapukasmagus õun. 
Vajab viljakat mulda. Keskmine talve- 
ja rahuldav haiguskindlus.  



ÕUNAPUU             suviõun 

MELBA TÜTAR 
Hilissuvine sort, valmib septembri 
alguses. Mahlane maitsev vili. 
Varaviljakas. Hea talve- ja keskmine 
haiguskindlus. 

KONFETNOJE 
Keskmise suurusega magus õun. 
Valmib augusti keskelt alates. Tiheda 
võraga puu. Varaviljakas. Hea talve- 
ja keskmine haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             suviõun 

ROBERTS 
Valmib augusti lõpus-septembri 
alguses. Suur aromaatne väga 
maitsev, hapukasmagus õun. 
Saagikas, varaviljuv. Haiguskindel. 

RIGAS ROŽU 
Hilissuvine sort. Magushapu 
mahlane õun. Saagikas. Madal laia 
võraga puu. Hea talvekindlus ja 
vastupidavus kärntõvele. 



ÕUNAPUU             suviõun 

          KRÜGERI TUVIÕUN 
      Väga maitsev hapukasmagus õun. 

Valmib augustis. Tiheda võraga puu. 
Varaviljakas. Saagikas. Hea talve- ja 
keskmine haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sügisõun 

LIIVI KULDRENETT 
Valmib septembris, säilib jaanuarini. 
Väga maitsev, hapukasmagus õun. 
Keskmist kasvu puu. Saagikas. 
Keskmine talve- ja haiguskindlus. 

SÕSTRAROOSA 
Valmib septembris. Ilus keskmise 
suurusega mahlane ja väga maitsev, 
magus õun. Ümara võraga puu. Väga 
hea talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sügisõun 

MERRY GOLD 
Valmib septembris, säilib jaanuarini. 
Mahlane mahedalt magushapu õun. 
Hea salati-, kompoti- ja siidriõun. 
Saagikas. Talvekindel. 

KOVALENKOVSKOJE 
Ilus mahlane magus õun. Hea 
säilivusega. Keskmist kasvu ümara 
võraga puu. Varaviljakas, saagikas. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sügisõun 

TIINA 
Mahedalt magus hea säilivusega 
õun. Valmib septembri lõpus – 
oktoobri alguses. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 

ANANAS BERŽININKU 
Valmib septembri alguses, säilib 
novembrini. Suur väga mahlane 
aromaatne hapukasmagus õun. 
Saagikas. Hea talve-ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sügisõun 

AUKSIS 
Kauasäiliv sügisõun. Hapukasmagus 
mahlane maitsev õun. Tugeva 
kasvuga puu. Varaviljakas, saagikas. 
Hea talve- ja keskmine haiguskindlus.  

ANTONOVKA 
Sügis-taliõun. Valmib septembris, 
säilib detsembrini. Suur aromaatne 
magushapu õun. Tugevakasvuline 
puu. Saagikas. Väga talvekindel. 



ÕUNAPUU             taliõun 

BEFOREST 
Ilus vürtsikas hapukasmagus, maitsev 
kauasäiliv õun. Tugeva kasvuga puu. 
Saagikas, varaviljakas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. 

BELORUSSKOJE MALINOVOJE 
Suur mahlane hapukasmagus õun. 
Säilib kuni märtsini. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja keskmine 
haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             taliõun 

LIIVI SIBULÕUN 
Väike maitsev, hapukasmagus õun. 
Väga hea säilivus. Tiheda võraga puu. 
Saagikas. Hiline viljakande algus. 
Keskmine talve- ja haiguskindlus. 

TALVENAUDING 
Sinaka vahakirmega magushapu, 
maitsev õun. Säilib märtsini. Sobib 
mahlaks ja kompotiks. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             taliõun 

SINAP ORLOVSKI 
Suur magushapu õun, paks väliskest. 
Säilib aprillini. Tugeva kasvuga puu. 
Varaviljakas, saagikas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. 

TEREMOK 
Sügis-talisort. Keskmine või suurem 
mahlane hapukasmagus õun. 
Keskmist kasvu puu. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             taliõun 

RUBIN 
Tšehhi sort. Valmib septembri lõpus, 
säilib aprillini. Ilus hapukasmagus, 
maitsev õun. Keskmine talve- ja 
haiguskindlus. 

TŠEMPION 
Tšehhi sort. Valmib septembri lõpus, 
säilib märtsini. Keskmise suurusega 
magus õun. Väiksem puu. Varaviljuv. 
Saagikas. Vajab soojemat kasvukohta. 



ÕUNAPUU             paradiisiõun 

             DOLGO 

      Valmib septembris. Ilus magushapu 
vili. Hea kompoti-, salati-, mahlaõun. 
Kasvatatakse ka ilupuuna. Hea talve- ja 
keskmine haiguskindlus. 

 

 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

CIEPA 
Läti suvisort. Valmib augustis. 
Keskmise suurusega mahlane magus 
õun. Nõrga kasvuga puu. Varaviljakas. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 

Sammasõunapuud 

     Püstjad madalad, kuni 2 m 
kõrgused puud. Vajavad 
toestamist. Õied ja viljad 
moodustuvad ümber tüve. 
Varajane viljakande algus. 
Suvel eemaldatakse kasvud, 
mis muudaksid puu kuju. 
Elueaks loetakse 10-15 
aastat. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

ULDIS® 
Varasuvine sort, valmib augusti algul. 
Suur mahlane hapukasmagus õun. 
Tugeva kasvuga puu. Varaviljakas. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 

ZANE® 
Valmib augusti lõpus. Keskmise 
suurusega magus õun. Keskmist 
kasvu puu. Saagikas, varaviljuv. Hea  
talve- ja keskmine haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

PRESIDENT 
Hilissuvine sort, valmib augusti 
lõpus. Suur tugeva viljalihaga maitsev 
õun. Keskmist kasvu puu. Varaviljuv. 
Keskmine talve- ja haiguskindlus. 

BAIBA® 
Valmib augusti lõpus. Keskmise 
suurusega mahlane hapukasmagus 
õun. Keskmist kasvu puu. Varaviljuv. 
Väga hea talve- ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

ELINA (H-17-5) 
Punakate lehtedega sügissort. Väike 
väga magus aromaatne õun. Viljad ei 
varise kergesti. Keskmist kasvu puu. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus.  

DŽIN 
Vana sügissort, valmib septembri 
alguses. Väga suur maitsev õun. 
Keskmist kasvu puu. Hea talve- ja 
haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

MALJUHA 
Varasügisene sort. Väga maitsev 
keskmise suurusega aromaatne õun. 
Nõrga kasvuga puu. Varaviljuv. Väga 
hea talve-  ja hea haiguskindlus. 

SOLO 
Läti sügissort. Keskmine või suurem 
mahlane hapukasmagus õun. Variseb 
kergesti. Nõrga kasvuga puu. Talve- ja 
haiguskindlus keskmine.  



ÕUNAPUU             sammasvorm 

ARBAT 
Varasügisene sort. Väga ilus mahlane 
hapukasmagus keskmise suurusega 
õun. Varaviljakas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. 

OSTANKINO 
Hea säilivusega sügissort. Suur 
mahlane hapukasmagus õun. Nõrga 
kasvuga kompaktne puu. Hea talve- 
ja haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

DUET 
Sügis-talisort. Suur mahlane väga 
maitsev õun. Nõrga kasvuga puu. 
Varaviljakas. Talve- ja haiguskindlus 
hea.  

MANGO 
Sügis-talisort. Keskmise suurusega 
hapukasmagus (banaani-mango 
lõhnaga) õun. Saagikas. Hea talve- ja 
väga hea haiguskindlus.  



ÕUNAPUU             sammasvorm 

INESE® 
Hilissügisene sort, säilib märtsini. Ilus 
keskmise suurusega magus õun. 
Varaviljakas, saagikas. Hea talve- ja 
väga hea haiguskindlus. 

VALUTA 
Sügis-talisort, säilib jaanuarini. Suur 
mahlane maitsev õun. Keskmist 
kasvu puu. Varaviljakas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. 



ÕUNAPUU             sammasvorm 

GATIS® 
Talisort, säilib veebruarini. Mahlane 
maitsev keskmise suurusega õun. 
Tugeva kasvuga puu. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 

NATALJUŠKA 
Varajane talisort. Valmib septembris 
ja on kohe söögiküps. Suur maitsev 
õun. Nõrga kasvuga puu. Saagikas. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 



PIRNIPUU                

SAAREMAA PUNANE 
Varajane vana sort. Keskmine roosa 
viljalihaga pirn. Tugeva kasvuga puu, 
võrsed tumepunased. Viljakande 
algus hiline. Väga saagikas. Osaliselt 
isetolmleja. 

DUHMJANAJA 
Valmib augustis. Keskmise suurusega 
mahlane vili. Keskmist kasvu puu. 
Saagikas. Keskmine talve- ja hea 
haiguskindlus. Isetolmleja. Saaki 
suurendab teine pirnisort. 



PIRNIPUU 

PEPI 
Valmib septembri keskel. Keskmise 
suurusega magus mahlane vili. 
Keskmise kasvuga puu. Varaviljakas, 
saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Isetolmleja. 

MOSKOVSKAJA 
Valmib augusti lõpus. Mahlane 
poolsulav kerge kõrvalmaitsega 
hapukasmagus vili. Tugeva kasvuga 
puu. Varaviljakas, saagikas. Hea 
talve- ja haiguskindlus. Isetolmleja. 



PIRNIPUU 

MLIIVSKA RANNJA 
Varajane sügissort. Sulava viljalihaga 
mahlane maitsev pirn. Tugeva 
kasvuga puu. Varaviljakas, saagikas. 
Rahuldav talvekindlus. Isetolmleja. 

ALVITA 
Valmib septembri alguses. Keskmise 
suurusega magus pirn. Keskmine 
talvekindlus. Vastupidav kärntõvele. 



PIRNIPUU 

CONFERENCE 
Hea säilivusega sügissort. Suur väga 
maitsev pirn. Varaviljakas, väga 
saagikas.  Keskmine talve- ja hea 
haiguskindlus. Osaliselt isetolmleja. 

TREVOUX VARAJANE 
Valmib augustis. Aromaatne väga hea 
maitsega pirn. Varajane õitseja, vajab 
sooja kasvukohta. Keskmist kasvu 
puu. Nõrk isetolmleja (‘Conference’). 



PIRNIPUU 

MRAMORNAJA 
Varasügissort. Suur aromaatne väga 
mahlane magus pirn. Keskmist kasvu 
puu. Hea talvekindlus, vähenõudlik. 
Vajab tolmuandjat (‘Conference’, 
‘Belorusskaja Pozdnjaja’). 

BELORUSSKAJA POZDNJAJA 
Talisort. Säilib märtsini. Keskmise 
suurusega mahlane hapukasmagus 
pirn. Väheldase kasvu ja tiheda 
võraga puu. Varaviljakas. Talve- ja 
haiguskindlus hea. Isetolmleja. 



PLOOMIPUU 

AVE 
Keskvalmiv sort. Suur hapukasmagus 
vili. Luuseeme väike ja lahtine. 
Tugeva kasvuga puu, saagikas. Talve- 
ja haiguskindlus keskmine. Rahuldav 
isetolmleja (‘Victoria’, Edinburgh’). 

KUBANSKAJA KOMETA 
Varavalmiv sort. Suur väga maitsev 
vili. Luuseeme poollahtine. Madalat 
kasvu puu. Varaviljuv. Hea talve- ja 
haiguskindlus. Vajab tolmuandjat 
(‘Mara’, ‘Skoroplodnaja’). 



PLOOMIPUU 

JULIUS 
Varajane sort. Suur väga maitsev vili. 
Luuseeme poollahtine. Nõrk talve- ja 
haiguskindlus. Rahuldav isetolmleja 
(‘Victoria’, ‘Suhkruploom’). 

JUBILEUM 
Hiline sort. Väga suur maitsev vili. 
Luuseeme suur, aga õhuke. Keskmist 
kasvu puu. Saagikas. Nõrk talve- ja 
haiguskindlus. Isetolmleja. 



PLOOMIPUU 

NOAROOTSI PUNANE 
Keskvalmiv sort. Väiksem keskpärase 
maitsega vili. Luuseeme poollahtine.  
Variseb kergesti. Saagikas. 
Isetolmleja ja hea tolmuandja. 

EDINBURGH 
Hiline sort. Ilus mahlane magushapu 
vili. Luuseeme kinnine. Tugevat kasvu 
puu. Saagikas. Talve- ja haiguskindlus 
nõrk. Isetolmleja ja hea tolmuandja. 



PLOOMIPUU 

RENKLOD HARITONOVOI 
Keskvalmiv sort. Suur või väga suur 
hapukasmagus vili. Luuseeme 
lahtine. Tugevat kasvu puu. Saagikas.  
Veidi talveõrn. Vajab tolmuandjat 
(‘Ave’, ‘Emma Leppermann’).  

PERDRIGON 
Hiline sort. Suur magushapu vili. 
Luuseeme poollahtine. Keskmist 
kasvu puu. Saagikas. Talvekindel. 
Rahuldav isetolmleja (‘Noarootsi 
Punane’, ‘Emma Leppermann’).  



PLOOMIPUU 

LIIVI KOLLANE MUNAPLOOM 
Valmib septembri alguses. Maitsev, 
magus vili. Luuseeme lahtine. Variseb 
kergesti. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Vajab tolmuandjat (‘Märjamaa’, 
‘Perdrigon’, ‘Noarootsi Punane’). 

VICTORIA 
Hiline sort. Suur vürtsikalt magus vili. 
Luuseeme poollahtine. Varaviljakas. 
Hea talve- ja keskmine haiguskindlus. 
Isetolmleja ja hea tolmuandja vara 
õitsvatele sortidele. 



PLOOMIPUU 

ONTARIO 
Valmib septembri alguses. Suur 
maitsev vili. Tugeva kasvuga puu. 
Saagikas. Keskmine talve- ja hea 
haiguskindlus. Isetolmleja. 

STANLEY 
Hiline sort. Keskmise suurusega 
mahlane hea säilivusega magus vili. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Isetolmleja ja hea tolmuandja. 



PLOOMIPUU          sammasvorm 

      Keskvalmiv. Suured roosa viljalihaga 
hapukasmagusad viljad. Nõrga kasvuga, 
kompaktne kitsas võra. Varaviljakas, 
saagikas. Hea külmakindlus. Vajab 
tolmuandjat (alõtša ja tema hübriidsordid).  

                           



HAPU KIRSIPUU 

LÄTI MADALKIRSS 
Keskvalmiv sort. Väike mahlane 
magushapu vili. Rippuvate okste ja 
madala võraga puu. Hea talve- ja 
rahuldav haiguskindlus. Isetolmleja.  

ŠOKOLADNITSA 
Valmib juuli teisel poolel. Suur 
maitsev vili. Madala võraga, 2-2,5 m 
kõrgune puu. Saagikas. Hea talve- ja 
keskmine haiguskindlus. Isetolmleja.  



HAPU KIRSIPUU 

NORTH STAR 
Valmib juuli teisel poolel. Keskmise 
suurusega mahlane magushapu vili. 
Keskmist kasvu ilusa võraga puu. 
Saagikas. Talve- ja haiguskindlus hea. 
Isetolmleja. 

TURGENEVKA 
Keskvalmiv sort. Suur mahlane 
magushapu vili. Püstiste okstega 
väike puu. Saagikas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. Rahuldav isetolmleja 
(‘Nõmme Liivakirss’, ‘Kampesur’).   



HAPU KIRSIPUU 

FANAL 
Keskvalmiv sort. Suured mahlased 
magushapud viljad. Keskmist kasvu 
puu. Väga saagikas. Hea talvekindlus. 
Isetolmleja. 

TAMARIS 
Valmib juuli lõpus. Suur maitsev vili. 
Madala võraga puu (1,5-2 m). 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Isetolmleja (saagikust suurendab 
‘Turgenevka’). 



PÕÕSASKIRSIPUU 

               CARMINE JEWEL 
      Hübriidne sort. 1,5-2 m kõrgune põõsas. 

Mahlane hapukasmagus vili, valminult 
mustjaspunane. Valmib juulis. Saagikas. 
Väga hea külmakindlus. Isetolmleja. 

 



MAGUS KIRSIPUU 

ARTHUR (KRISTIINA) 
Keskvalmiv sort. Suur väga maitsev 
mahlane vili. Tugeva kasvuga puu. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Vajab tolmuandjat (‘Leningradi 
Must’, ‘Polli Murel’). 

MEELIKA 
Keskvalmiv sort. Väike mahlane 
maitsev vili. Keskmist kasvu puu. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 
Rahuldav isetolmleja (‘Leningradi 
Must’, ‘Dönisseni Kollane’). 



MAGUS KIRSIPUU 

LENINGRADI MUST 
Keskvalmiv sort. Väike mahlane 
magus vili. Tugeva kasvuga puu. 
Saagikas. Hea talvekindlus. Vajab 
tolmuandjat (‘Meelika’, ‘Arthur’). 

DÖNISSENI KOLLANE 
Hiline sort. Väike hapukasmagus vili. 
Keskmist kasvu püstine puu. Hea 
talve- ja haiguskindlus. Rahuldav 
isetolmleja (‘Meelika’, ‘Norri’). 



MAGUS KIRSIPUU 

                 STELLA 

      Keskvalmiv sort. Väga suur mahlane 
magus vili. Madala võraga puu. 
Varaviljakas, saagikas. Keskmine talve- 
ja haiguskindlus. Isetolmleja. 

                                   

 



APRIKOOSIPUU 

TIINA 
Keskvalmiv sort.  Väga mahlane 
magus vili, valmib augustis. Tugeva 
kasvuga puu. Väga hea talve- ja hea 
haiguskindlus. Isetolmleja. 

MOSKOVSKII KRUPNÕI 
Valmib juuli lõpus-augusti alguses. 
Suur mahlane maitsev vili. Keskmist 
kasvu puu. Saagikas. Hea talve- ja 
haiguskindlus. Isetolmleja.  



VIRSIKUPUU 

MAIRA 
Läti sort. Valmib juuli lõpus – augusti 
alguses. Suur hapukasmagus väga 
mahlane vili. Väga saagikas. Hea 
talvekindlus. Isetolmleja. 

PAMJATI ŠEVTŠENKO 
Ukraina sort. Valmib juuli lõpus – 
augusti alguses. Väga mahlane 
maitsev vili. Varaviljakas, saagikas. 
Vajab soojemat kohta. Isetolmleja.  



PIHLAKAS               hübriidsordid 

TITAN 
(‘Burka’ + õuna-, pirnipuu õietolm). 
Väga suured hapukasmagusad 
marjad. 2,5-3 m kõrgune puu. 
Saagikas, talvekindel. 

LIKJORNAJA 
Pihlaka ja tumeda aroonia ristand. 
Magusad, kergelt mõrkjad marjad.  
2-3 m kõrgune puu. Varaviljakas ja 
väga saagikas. Hea talvekindlus. 



HARILIK PIHLAKAS 

NEVEŽINSKAJA 
Suurte mahedalt magushapude 
mahlaste marjadega sort. 4-6 m 
kõrgune puu. Kiirekasvuline ja 
saagikas. Väga talvekindel. 

KRASNAJA KRUPNAJA 
Laia võra ja rippuvate okstega sort. 
Suured mahlased magushapud, 
maitsvad marjad. Saagikas ja väga 
talvekindel.  



HARILIK PIHLAKAS 

                    EDULIS 
      Vana tuntud sort. Suured söödavad 

marjad. Umbes 6 m kõrgune püstise 
võraga puu. Talvekindel. 

                                  



KREEKA PÄHKLIPUU 

         KRUPNOPLODNÕI   

      Tugeva kasvuga puu. Kannab 5.-6. 
aastal. Suured mahedalt maitsvad 
viljad. Valmivad oktoobris. Saagikas. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 
Esimesed talved katta. Isetolmleja.             



PUNANE SÕSTAR 

JONKHEER VAN TETS 
Varajane sort. Suured mahlased 
magushapud marjad. Suur püstine 
põõsas, vajab toestamist. Hea talve- 
ja haiguskindlus. 

JUNIFER 
Varajane sort. Keskmise suurusega 
aromaatsed magushapud marjad 
pikas kobaras. Madal põõsas. Väga 
saagikas. Hea haiguskindlus. 



PUNANE SÕSTAR 

ROSETTA 
Keskvarajane sort. Suured roosakad 
mahlased hapukasmagusad marjad 
pikas kobaras. Kompaktne püstine 
põõsas. Saagikas. Hea haiguskindlus. 

RED LAKE 
Keskmise suurusega mahlased 
hapukasmagusad marjad.  
Kompaktne põõsas. Saagikas. Hea 
talve-ja haiguskindlus.  



PUNANE SÕSTAR 

RONDOM 
Hiline sort. Keskmised või suured 
suhteliselt magusad marjad. Tugeva 
kasvuga põõsas. Väga saagikas. 
Rahuldav talve- ja haiguskindlus. 

ROVADA 
Hiline hinnatud sort. Suured 
hapukasmagusad aromaatsed 
marjad pikas kobaras. Veidi laiuv 
põõsas. Saagikas. Hea haiguskindlus. 



VALGE SÕSTAR 

            JÜTERBOGI VALGE 
      Keskvalmiv sort.  Keskmise suurusega 

mahlased magushapud marjad. Ei 
varise. Väike laiuv põõsas. Saagikas. 
Hea talve- ja haiguskindlus.  

 



MUST SÕSTAR 

BEN MORE 
Keskvalmiv sort. Keskmise suurusega 
mahlased hapukasmagusad marjad. 
Valmivad ühtlaselt. Tugeva kasvuga 
põõsas. Hea talve- ja haiguskindlus.  

BEN SAREK 
Hilisepoolne sort. Suured hea 
maitsega marjad. Keskmise 
suurusega kompaktne põõsas. Hea 
talve- ja haiguskindlus.  



MUST SÕSTAR 

INTERCONTINENTAL 
Suured magushapud marjad. 
Valmivad ühtlaselt. Keskmine püstine 
põõsas. Saagikas ja vähenõudlik sort. 
Hea talve- ja haiguskindlus.  

TITANIA 
Keskvalmiv sort. Suured magushapud 
marjad. Tugeva kasvuga püstine 
põõsas. Saagikas ja vähenõudlik sort. 
Hea talve- ja haiguskindlus. 



MUST SÕSTAR 

OMETA 
Keskmise suurusega magusad 
marjad. Valmivad juuli lõpupoole. 
Suhteliselt haiguskindel. Hea 
talvekindlus. 

POLAR 
Suured mahlased magusad marjad. 
Varajane ja ühtlane valmimine. 
Tugeva kasvuga kompaktne põõsas. 
Saagikas. Hea haigus- ja talvekindlus. 



MUST SÕSTAR 

ÖJEBYN 
Keskvalmiv sort. Keskmise suurusega 
mahlased maitsvad marjad. Valmivad 
ühtlaselt. Saagikas. Rahuldav haigus- 
ja hea talvekindlus. 

TSEMA 
Keskvalmiv sort. Suured mahlased 
magushapud marjad. Laiuv põõsas. 
Saagikas. Keskmine talve- ja 
haiguskindlus. 



MUST SÕSTAR 

WELLINGTON XXX 
Suured mahlased magusad marjad. 
Valmivad juuli keskel. Tugeva kasvuga 
põõsas. Saagikas. Keskmine talve- ja 
haiguskindlus. 

DANIEL’S SEPTEMBER 
Suured magushapud mahlased 
marjad. Valmivad septembris. 
Keskmise kasvuga põõsas. Keskmine 
talve- ja haiguskindlus. 



KARUSMARI 

HINNONMÄEN KELTAINEN 
Keskvalmiv sort. Keskmise suurusega 
maitsvad marjad. Saagikas. 
Jahukastekindel, lehehaigustele 
vastuvõtlik. Talvekindel.  

HINNONMÄEN PUNAINEN 
Varajane sort. Ilusad õhukese 
väliskestaga magushapud marjad. 
Saagikas. Vastupidav jahukastele. 
Talvekindel. 



KARUSMARI 

KARLIN 
Keskmise suurusega mahlased 
magusad marjad. Valmivad juulis. 
Tugeva kasvuga põõsas. Rahuldav 
talve- ja haiguskindlus. 

LARELL 
Hõrgult magusad, maitsvad marjad. 
Valmivad juuli keskel. Keskmise 
suurusega põõsas. Saagikas. 
Rahuldav talve- ja haiguskindlus. 



KARUSMARI 

MUCURINES 
Suured aromaatsed magushapud 
mahlased marjad. Valmivad juuli 
keskel. Saagikas. Rahuldav talve- ja 
hea haiguskindlus. 

SPINEFREE 
Keskmised roosakad magusad 
marjad. Valmivad juulis. Ilma ogadeta 
põõsas. Varaviljakas, saagikas. 
Rahuldav talve- ja haiguskindlus.  



KARUSMARI 

ASHTON RED 
Väga vana sort. Väga magusad 
õhukese väliskestaga aromaatsed 
marjad. Keskmist kasvu põõsas. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 

TATJANA 
Keskvalmiv sort. Keskmised väga 
magusad aromaatsed marjad. 
Väheste ogadega püstine põõsas. 
Saagikas. Hea haiguskindlus. 



VAARIKAS 

GLEN AMPLE 
Suured maitsvad viljad. Pikad 
ogadeta varred, vajab toestamist. 
Saagikas. Vähene talvekindlus. 
Vastuvõtlik varrepõletikule. 

POLANA 
Taasviljuv sort, suhteliselt varajane. 
Suured maitsvad viljad. Valmivad 
juulis ja seejärel augusti lõpus. 
Saagikas. Hea talve- ja haiguskindlus. 



VAARIKAS 

                 POLKA 

      Taasviljuv sort. Suured aromaatsed 
hapukasmagusad viljad. Valmivad 
septembris. Saagikas. Ei kahjustu 
vaarikamardikast. Hea talvekindlus.  



AROONIA 

NERO 
Must aroonia. Suured magusama 
maitsega mahlased viljad. Valmivad 
septembris. Umbes 1,5 m kõrgune 
põõsas. Väga talvekindel. 

VIKING 
Must aroonia. Suured magusad, 
arooniale omase kõrvalmaitsega 
vitamiini- ja mineraalainerikkad 
viljad. Umbes 2 m kõrgune põõsas. 



AROONIA 

BRILLIANT 
Punane aroonia. Hapukasmõrkjad 
punased viljad. Sobivad hoidiseks. 
Kuni 3 m kõrgune püstine kompaktne 
põõsas. Lehed sügisel erepunased. 

TUME AROONIA 
Lillakasmustade viljadega kuni 2 m 
kõrgune põõsas. Lehed sügisel 
punastes toonides. Leplik tingimuste 
suhtes ja külmakindel. 



KAMTŠATKA KUSLAPUU 

SINITŠKA 
Varajane sort. Hapukasmagusad, 
põua korral veidi mõrkjad viljad. 1,5-
2 m kõrgune põõsas. Saagikas. Leplik. 
Väga hea talvekindlus. 

LENINGRADSKII VELIKAN 
Keskvalmiv sort. Hapukasmagusad 
suured aromaatsed viljad. Ei varise. 
1,5-2,5 m kõrgune põõsas. Saagikas. 
Väga hea talve- ja haiguskindlus. 



KAMTŠATKA KUSLAPUU 

TROJE DRUZEI 
Keskvalmiv. Keskmised või suured 
aromaatsed hapukasmagusad viljad. 
Ei varise. Saagikas. Talub hästi külma, 
kuiva ja kuuma. Hea haiguskindlus. 

KULON 
Ilusa korrapärase kujuga keskmise 
suurusega hapukasmagusad viljad. 
Valmivad juuni keskel. Tugeva 
kasvuga põõsas. Külmakindel. 



TARALÕNG e. GOJI 

PÕHILIIK 
Mahedalt magusad viljad. Valmivad 
augustist oktoobrini. Söödavad on 
ainult täiesti küpsed viljad. 2-3 m 
kõrgune põõsas. Talvekindel. 

NEW BIG 
Põhiliigist suuremate ja magusamate 
viljadega sort. Valmivad augusti 
lõpust oktoobrini. 2-2,5 m kõrgune 
põõsas. Vähenõudlik. 



ASTELPAJU 

HERGO 
Keskvalmiv sort. Keskmised 
heleoranžid viljad. Valmivad 
septembris. Saagikas. Vajab 
tolmuandjat (‘Pollmix’).  

LEIKORA 
Hiline sort. Suured mahlased viljad, 
valmivad septembris. Väga saagikas. 
Põõsa kõrgus 3-4 m. Vajab 
tolmuandjat (‘Pollmix’). 



ASTELPAJU 

                  POLLMIX 
     Isastaim. Pika õitsemisajaga, ei vilju. 

2-3 m kõrge. Tolmuandjaks 3-6-le 
emastaimele. Tolmeldab sorte 
‘Frugana’, ‘Hergo’ ja ‘Leikora’. 



VIINAPUU 

ALJOŠENKIN 
Keskvarajane sort. Keskmise 
suurusega väga maitsvad marjad. 
Vähesed seemned, suured kobarad. 
Vastuvõtlik seenhaigustele. Vajab 
talvekatet. 

MADELEINE ANGEVINE 
Vana sort. Suured maitsvad marjad. 
Vajab tolmeldamiseks teist sorti 
kõrvale. Õitseb hilja, viljub vara. 
Vastuvõtlik seenhaigustele. Vajab 
kerget talvekatet. 



VIINAPUU 

SUPAGA 
Hiline sort. Suured magusad marjad, 
seemneid üle keskmise. Saagikas. 
Vastuvõtlik seenhaigustele. Soovitav 
kasvatada kasvuhoones. Lauamari, 
aga sobib ka veiniks. 

JUNIOR 
Valmib septembris. Väga maitsvad 
keskmise suurusega marjad. Suured 
seemned. Nõrga kasvuga, leplik. Hea 
haigus- ja külmakindlus. Sobib 
dessertveiniks.  



VIINAPUU 

GOLUBOK 
Varajane sort. Valmib septembris. 
Aromaatsed magusad marjad. Lehed 
muutuvad sügisel punakaspruuniks. 
Saagikas. Hea haiguskindlus. Vajab 
kerget talvekatet. 

MOLDOVA 
Hiline sort. Valmib septembri lõpus – 
oktoobri alguses. Suured paksema 
kestaga maitsvad marjad. Keskmine 
seeme. Saagikas. Hea haigus- ja 
keskmine talvekindlus. Lauamari. 



KÄNNASMUSTIKAS 

BLUEJAY 
Tugeva kasvuga (kuni 2 m) laiuv 
põõsas. Suured magusad marjad. 
Valmivad juuli lõpus. Saagikas. Vajab 
tugevat lõikust. Hea talvekindlus. 

BLUECROP 
Keskvarajane sort. Tugeva kasvuga 
ümar põõsas. Suured tugevad 
marjad. Valmivad augusti alguses. 
Väga saagikas. Põua- ja talvekindel. 



KÄNNASMUSTIKAS 

BRIGITTA 
Keskvalmiv sort. Jõuline püstine (kuni 
1,8 m) põõsas. Suured tugevad 
marjad valmivad augustis. Suurema 
saagi jaoks vajab tolmuandjat. 

DARROW 
Keskmine ümar põõsas (kuni 1,5 m). 
Väga suured aromaatsed maitsvad 
marjad. Valmivad septembri keskel. 
Saagikas. Rahuldav talvekindlus. 



KÄNNASMUSTIKAS 

DUKE 
Tugeva kasvuga ümar põõsas. Suured 
vürtsikalt magusad marjad. Valmivad 
juuli lõpus. Saagikas. Vajab tugevat 
lõikust. Hea talvekindlus. 

HERBERT 
Keskvalmiv sort. Keskmise kasvuga 
põõsas. Väga suured maitsvad 
marjad, kaetud vahakirmega. 
Saagikas. Nõrk talvekindlus. 



KÄNNASMUSTIKAS 

NELSON 
Keskvalmiv sort. Tugeva kasvuga 
(kuni 1,8 m) põõsas. Suured väga 
aromaatsed maitsvad marjad. 
Saagikas. Hea talvekindlus. 

NORTHBLUE 
Ümar põõsas, kõrgusega 60-80 cm. 
Suured hapukasmagusad marjad. 
Valmivad alates juuli lõpust. Hea 
talvekindlus. 



KÄNNASMUSTIKAS 

NORTHCOUNTRY 
Madal, 50-70 cm kõrgune laiuv 
põõsas. Väiksemad maitsvad marjad. 
Valmivad juuli lõpus. Väga hea 
külmakindlus. Hea tolmuandja. 

PATRIOT 
Keskmise kasvuga põõsas. Väga 
suured maitsvad marjad. Valmivad 
juuli lõpus. Väga saagikas. Kasvab ka 
raskel pinnasel. Talvekindel. 



KÄNNASMUSTIKAS 

SPARTAN 
Keskvarajane sort. Tugeva kasvuga 
põõsas. Väga suured maitsvad 
marjad. Valmivad augusti alguses. 
Saagikas. Rahuldav talvekindlus. 

TORO 
Keskvalmiv sort. Keskmise kuni 
tugeva kasvuga püstine põõsas. 
Suured mahedalt magusad marjad. 
Hea talvekindlus. 



MAASIKAS 

BELTRAN 
Varajane sort. Keskmise suurusega 
koonilised magusad mahlased viljad. 
Viljub juunist külmadeni. Võib 
kasvatada ka amplis ja rõdukastis. 

ROMAN 
Heleroosad õied ja suured magusad 
viljad läbi suve. Taasviljuv sort. 
Saagikas, hea külmakindlus. Võib 
kasvatada ka amplis ja rõdukastis. 



MAASIKAS 

            TOSCANA   

     Tumeroosad õied. Keskmised 

magusad mahlased viljad. Viljub 
juunist külmadeni. Võib kasvatada ka 
amplis ja potis. Vajab talvekatet. 

  

 


