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Käesolev kataloog tutvustab meie vabariigi puu
koolides toodetavat istutusmaterjali, kusjuures pa
remate sortide kohta on antud ülevaatlikud kirjel
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Перечень саженцев плодовых деревьев и ягод
ных культур, выращиваемых в питомниках Эс
тонской ССР.

О лучших сортах дано обзорное описание, 
о других — краткие замечания.

Приводятся адреса совхозов и питомников, вы
ращиваемых саженцы, помещен прейскурант и 
требования к качеству саженцев плодовых де
ревьев и ягодных культур.
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ÕUNAPUUD

SUVISORDID

«Krüügeri tuviõun» — VIII—IX, vili keskmine, 
kooniline, valkjaskollane, päikese poolt punase joo
neline, magushapu, hea lauaõun. Puu keskmise 
kasvuga, püramidaalne, üsna külmakindel ja vil
jakas.

«Martsipan» — IX, vili keskmine, lapikkooniline, 
magemagus lauaõun.

«Moskva pirnõun» — VIII—IX, vili väike, lapik- 
ümar, laua- ja töötlusõun.

«Raeda suviöun» — IX, vili keskmine, ümarkoo- 
niline, magemagus lauaõun. Puu võrdlemisi aeg
lase kasvuga, külmakindel ja viljakas.

«Suislepp» — VIII—IX, vili keskmine, ümarkoo- 
niline, pisut kandiline, kollakasvalge, roosa-punaste 
joonte ja laikudega kaetud, viljaliha sageli roosa- 
kiuline, veinhapu, peenemaitseline lauaõun. Puu 
jõudsa kasvuga, külmakindel ja viljakas, tundlik 
märja kasvukoha ja seenhaiguste suhtes.

«Tallinna pirnõun» — VII—IX, keskmise suuru
sega kooniline õun, valminult valkjaskollane, kae
tud karmiinpunaga, magus hea lauaõun. Puu tu
geva kasvuga, võra püramidaalne ja tihe, külma
kindel, viljakas vanemas eas. .

«Valge klaarõun» — VIII, vili keskmine kuni 
suur, piklik-kooniline või silindriline, ühel küljel 
õmblus, kollakasvalge, veinhapu lauaõun. Puu 
keskmise kasvuga, külmakindel, kannab vara ja 
rikkalikult.

Märkus. Seemnevili aliste viljade valmimis- ja 
ja säilimisajad on antud kuude tähistu
ses rooma numbritega.

SÜGISSORDID

«Aia ilu» — IX—X, vili suur, ümar, sile, valkjas
kollane, magushapu, laua- ja töötlusõun. Puu kesk
mise kasvuga, külmakindel ja viljakas.

«Belflöör-kitaika» — IX—XII, vili suur, ümar- 
ovaalne, laua- ja töötlusõun.



«Belflöör-punane» — X—XII, vili keskmine,
viljaliha punane, töötlusõun.

«Borovinka» — IX—XI, vili keskmine kuni suur, 
laiümar, töötlusõun.

«Croncels» — IX—XI, vili suur, ümar, magus
hapu, laua- ja töötlusõun.

«Kaja» — IX—X, vili keskmine kuni suur, pik
lik, kollakasvalge, peaaegu läbipaistev, hapumagus, 
peenemaitseline lauaõun. Puu kuni keskmise kas
vuga, püstümara võraga, viljakas ja vastupidav 
kaitstud kasvukohal.

«Kiir» — IX—X, vili keskmine, tömpkooniline, 
veinhapu, peenemaitseline lauaõun. Puu keskmise 
kasvuga, vastupidav kaitstud kasvukohal.

«Koit» — IX—XII, vili keskmine, tömpkooniline, 
valkjaskollane, roosaka punaga, hapukasmagus, 
peenemaitseline lauaõun. Puu tugeva püstise kas
vuga, külmakindel ja viljakas.

«Komsomolets» — X—XII, vili väheldane, pu
nane, töötlusõun.

«Liivi kuldrenett» ■— IX—XII, vili keskmine, 
ümar, valminult sidrunkollane, päikese poolt nõrga 
punaga, tiheda viljalihaga, hapumagus, peene
maitseline lauaõun. Puu keskmise kasvuga, külma
kindel kaitstud kasvukohal, väga viljakas ja vara
jase viljakande algusega.

«Liivi šampanjer» — IX—XI, vili keskmine, pik- 
lik-kooniline, laua- ja töötlusõun.

«Melba» — IX—X, vili keskmine kuni suur, üma
rik, rohekaskollane, karmiinpunaga, veinhapu, laua
õun. Puu keskmise kasvuga, külmakindel, kannab 
vara ja rikkalikult.

«Pärnu tuviõun» — IX—XI, vili keskmine, koo
niline, valkjaskollane, harva nõrga punaga, vein
hapu, peenemaitseline, kuid õrn lauaõun. Puu üsna 
tugeva kasvuga, rippuvate okstega, külmakindel ja 
viljakas, pikaealine ja terve kergematel muldadel 
heal agrofoonil.

«Rusikaõun» — IX—XI, vili keskmine kuni suur, 
ümarkooniline, töötlusõun.

«Seerinka» — IX—XII, vili keskmine, ümarkoo
niline, lauaõun.

«Säfstaholm» — IX—X, vili keskmine, kõrge- 
kujuline, kooniline, lumivalge mureda viljalihaga, 
magushapu, lauaõun. Puu keskmise kasvuga, vastu
pidav ja viljakas.

«Sõstra roosa» — IX—XI, vili keskmine, ümar, 
magemagus, lauaõun. Puu tugeva kasvuga, külma
kindel ja viljakas.

«Sügisdessert» — IX—XI, vili keskmine kuni 
suur, ümarkooniline, kantidega, rohekaskollane, 
karmiinpunaste triipudega, vürtsikas hapumagus, 
peenemaitseline lauaõun. Puu keskmise kasvuga, 
ebakorrapärase laiuva võraga, külmakindel ja vara- 
viljakas.

«Sügisjoonik» — IX—XII, vili keskmine kuni 
suur, kooniline, rohekaskollane, karmiinpunaste 
triipudega, veinhapu, laua- ja töötlusõun. Puu tu
geva kasvuga, laiuva võraga, külmakindel, vähe
nõudlik ja viljakas.
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«Titovka» — X—XII, vili suur, kõrgekujuline, 
suurte kantidega, laua- ja töötlusõun.

«Vambola» — X—XII, vili keskmine, lapikümar, 
lauaõun.

TALISORDID

«Aniis, joonik» — X—II, vili väheldane kuni 
keskmine, lapikümar, laua- ja töötlusõun.

«Aniis, punane» — X—II, erineb eelmisest vil
jade üleni punase kattevärvi poolest.

«Antoonovka» — X—I, vili keskmine kuni suur, 
kõrge ja ribiline, valminult valkjaskollane, vein- 
hapu, laua- ja töötlusõun. Puu tugeva kasvuga, hõ
reda võraga, külmakindel ja viljakas, kasvukoha 
suhtes vähenõudlik.

«Boiken» — XII—VI, vili keskmine kuni suur, 
lapikümar, lauaõun.

«Cortland» XI—V, vili keskmine kuni suur, 
ümar või lapikümar, rohekaskollane, kaetud tõm
mu punaga, hapumagus, peenemaitseline lauaõun. 
Puu keskmise kasvuga, allarippuva peeneoksalise 
võraga, külmakindel, tundlik seenhaiguste suhtes.

«Filippa» — XI—IV, vili keskmine, tömpkooni- 
line, veinhapu, peenemaitseline lauaõun. Puu kuni 
keskmise/ kasvuga, küllalt talvekindel kaitstud 
kasvukohal ja rannikualadel. ,

«Koidu renett» — X—II, vili väheldane, lapik
ümar, lauaõun. , e e

«Krameri tuviõun» — X—II, vili keskmine, koo
niline, magushapu, lauaõun. Puu keskmise kas
vuga, külmakindel ja viljakas.

«Leedu pepin» — IX—I, vili väheldane, ümar- 
kooniline, laua- ja töötlusõun.
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«Liivi sibulõun» — XI—V, vili väike, lapikümar, 
rohekaskollane, päikese poolt nõrga punaga, tiheda 
viljalihaga, hapumagus, hea lauaõun. Puu tugeva 
kasvuga, tiheda võraga, külmakindel ja viljakas.

«Meelis» — X—III, vili keskmine kuni suur, 
tömpkooniline, rohekasvalge, tõmmu punaga, 
magushapu, laua- ja töötlusõun. Puu tugeva kas
vuga, laiuva võraga, külmakindel ja varaviljakas.

«Nietschneri maasikõun» — X—III, vili kesk
mine, lapikümar, peenemaitseline lauaõun.

«Okerö», punaseviljaline — X—III, vili kesk
mine, piklikmunaja või rulja kujuga, valminult 
helekollane, kaetud üleni kahvatu telliskivipunaga, 
hapumagus, peenemaitseline lauaõun. Puu tugeva 
kasvuga, püstjas, külmakindel ja viljakas vanemas 
eas.

«Paide taliõun» — XI—V, vili väheldane kuni 
keskmine, lapikümar, rohekaskollane, kaetud trii
bulise punaga, veinhapu, hea lauaõun. Puu tugeva 
kasvuga, külmakindel, viljakas rasketel muldadel.

«Pobeda» — X—II, vili suur, ümar, töötlusõun.
«Polli kaunitar» — XI—III, vili keskmine, rohe

kaskollane, magushapu, lauaõun. Puu tugeva püs
tise kasvuga, külmakindel, viljakas, tundlik seen
haiguste suhtes. . . .

«Põltsamaa taliõun» — X—II, vili keskmine, 
ümarkooniline, muutliku kujuga, rohekaskollane, 
nõrga punaga, hapumagus, peenemaitseline laua
õun. Puu tugeva kasvuga, püstja võraga, külma
kindel ja viljakas.

«Safran-pepin» — X—III, vili keskmine, piklik- 
kooniline, rohekaskollane, kaetud peaaegu üleni 
heledama punaga, veinhapu, laua- ja töötlusõun. 
Puu keskmise kasvuga, ümara allarippuva võraga, 
külmakindel ja väga viljakas. ,

«Sidrunkollane taliõun» — XI—III, vili keskmine 
kuni suur, sidrunkollane, magushapu, hea laua
õun. Puu tugeva püstise kasvuga, külmakindel ja 
viljakas.

«Signe Tillisch» — X—I, vili suur, ümar, viie 
märgatava kandiga, peenemaitseline lauaõun. Puu 
vähese külmakindlusega.

«Talve nauding» — XI—IV, vili keskmine, koo
niline, tugevate kantidega, rohekaskollane, pruu
nika punaga, hapumagus, peenemaitseline lauaõun. 
Puu tugeva kasvuga, külmakindel ja viljakas.

«Tartu roosõun» — XI—IV, vili keskmine, ümar, 
rohekaskollane, karmiinpunase kattevärviga, paksu 
koorega, veinhapu, laua- ja töötlusõun. Puu võrd
lemisi nõrga kasvuga, hakkab vara ja rikkalikult 
kandma, vastupidavam kõrgel agrofoonil.

«Tellissaare õun» — XI—VI, vili keskmine, ümar, 
valminult helekollane, harva nõrga punaga, magus
hapu, lauaõun. Puu üsna tugeva kasvuga, külma
kindel, varajase viljakande algusega ja viljakas.
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PIRNIPUUD

«Aleksander Lucas» — XI—XII, vili keskmine 
kuni suur, tömpkooniline, rohekaskollane, hapu- 
magus, sulav, peenemaitseline lauapirn. Puu kesk
mise kasvuga, püramidaalne, viljakas, vastupidav 
ainult hästi kaitstud kasvukohal.

«Clappi lemmik» — IX, vili suur, ilusa pirni 
kujuga, valminult kollane, päikese poolt roosaka 
punaga, sulav, hapukasmagus, peenemaitseline laua
pirn. Puu tugeva kasvuga, püramidaalne, viljakas, 
vastupidav ainult hästi kaitstud kasvukohal.

«Espereni pirn» — X, vili väheldane kuni kesk
mine, ümar, peenemaitseline lauapirn.

«Järve seemik» — IX—X, vili keskmine kuni 
suur, tömpkooniline, rohekaskollane, päikese poolt 
roosaka punaga, hapumagus, lauapirn. Puu jõulise 
kasvuga, püramidaalne, külmakindel ja viljakas 
vanemas eas.

<$Karmla pirn» — IX—X, vili keskmine kuni suur, 
tömpkooniline, rohekaskollane, peaaegu üleni kae
tud tõmmu pruunika punaga, hapukasmagus, sulav, 
hea lauapirn. Puu tugeva kasvuga, tiheda pürami- 
daalse võraga, üsna külmakindel ja viljakas.

«Kirju juulipirn» — VIII, vili väheldane, tömp
kooniline, lauapirn.

«Krameri võipirn» (Krameri nr. 49) — IX—X, 
vili keskmine kuni suur, tömpkooniline, rohekas
kollane, hapukasmagus, sulav, peenemaitseline laua
pirn. Puu keskmise kasvuga, püramidaalne, võrd
lemisi külmakindel, kannab vara ja rikkalikult.

«Kurvitsa lemmik» (Kurvitsa nr. 10) — X—XI, 
vili keskmine kuni suur, piklik, rohekaskollane, 
päikese poolt tõmmu punaga, hapumagus, sulav, 
peenemaitseline lauapirn. Puu tugeva kasvuga, 
laiuva võraga, üsna külmakindel ja väga viljakas.

«Kurvitsa nr. 12» (Eesti pirn) — X—XI, vili 
keskmine kuni suur, ilusa pirni kujuga, peenemait
seline lauapirn. Puu keskmise kasvuga, üsna kül
makindel kaitstud kasvukohal, väga viljakas.

«Kurvitsa nr. 13» — X—XI, vili keskmine, tömp
kooniline, hea lauapirn, külmakindel.

«Kurvitsa nr. 14» — IX, vili keskmine, tömpkoo
niline, hea lauapirn.

«Kägi bergamott» — VIII—IX, vili väike, berga- 
motikujuline, rohekaskollane, päikese poolt kar- 
miinpunaste triipudega, magus, poolsulav, laua- ja 
töötluspirn. Puu’ üsna tugeva kasvuga, pürami
daalne, nõrkade okstega, külmakindel ja väga vil
jakas. 1 1 .

«Liivi roheline võipirn» — VIII, vili keskmine, 
kollakasroheline, hea lauapirn.

«Lutsu võipirn» — IX, vili keskmine kuni suur, 
ümar, rohekaskollane, hapumagus, lauapirn.. Puu 
tugeva kasvuga, püramidaalne, külmakindel ja vil- 
j akas

«Marianne» — X—XI, vili väheldane kuni kesk
mine, piklik, rohekaskollane, kaetud hallika võrgu- 
taolise roostega, hapukasmagus, sulav, peenemait- 
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seltne lauapirn. Puu keskmise kasvuga, pürami- 
daalse võraga, väga viljakas, vastupidav ainult 
kaitstud kasvukohal.

«Metsa nauding» — X—XI, vili keskmine, muut
liku kujuga, hea lauapirn.

«Mitšurini talivõipirn» — XI—I, vili keskmine, 
lapik pirnikujuline, lauapirn.

«Saaremaa punane pirn» — VIII—IX, vili kesk
mine, tömpkooniline, rohekaskollane, üleni kaetud 
tõmmu punaga, punase viljalihaga, hapumagus, 
laua- ja töötluspirn. Puu tugeva kasvuga, hõreda 
laiuva võraga, külmakindel ja viljakas.

«Seiu pirn» .— VIII, vili keskmine kuni suur, pik- 
lik-munajas, ebasümmeetriline, kollane, päikese 
poolt nõrga roosaka punaga, hapukasmagus, laua
pirn. Puu tugeva kasvuga, hõreda võraga, külma
kindel ja viljakas.

«Seemnetu» — IX, vili väheldane, bergamoti- 
kujuline, rohekaskollane, päikese poolt nõrga pu
naga, vesine, magus, lauapirn. Puu tugeva kasvuga, 
laia püramidaalse võraga, külmakindel ja viljakas, 
vastuvõtlik seenhaiguste suhtes.

«Tali nellis» — X—XII, vili väike, keeglikuju
line, peenemaitseline lauapirn.

«Tallinna pikk» (Krameri nr. 21) — IX—X, vili 
suur, piklik, kurgitaoline, rohekaskollane, hapu
magus, lauapirn. Puu keskmise kasvuga, kitsa püra- 
miaaalse võraga, viljakas, üsna külmakindel kaits
tud kasvukohal.

«Tervishoiunõunik» — VIII—IX, vili keskmine 
kuni suur, piklik pirnikujuline, rohekaskollane, 
laialivalguva triibulise punaga, hapukasmagus, 
sulav, peenemaitseline lauapirn. Puu tugeva kas
vuga, laialivalguva võraga, üsna külmakindel ja 
viljakas, väga tundlik seenhaiguste suhtes.

«Trevoux varajane» — IX, vili keskmine, koo
niline, valminult helekollane, päikese poolt triibu
lise punaga, magushapu, sulav, peenemaitseline 
lauapirn. Puu keskmise kasvuga, laialivalguva võ
raga, kannab vara ja rikkalikult, vastupidav ainult 
hästi kaitstud kasvukohal.

«Uus Poiteau» — XI—XII, vili keskmine kuni 
suur, piklik munakujuline, roheline, kaetud rooste 
värvi laikudega, hapukasmagus, sulav, hea laua
pirn. Puu keskmise kasvuga, püstpüramidaalne, 
viljakas, vastupidav hästi kaitstud kasvukohal.

PLOOMIPUUD

«Althanni renklood» — keskvarajane, vili suur, 
ümar, pruunikaspunane, peenemaitseline laua- ja 
töötlusploom.

Märkus. Ploomisortide viljade valmimisajad 
on antud sõnadega varajane, keskvarajane ja 
hiline. Varajane — augusti I pool; keskvarajane — 
augusti II pool ja septembri I pool; hiline — sep
tembri II pool ja oktoobri algus.
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«Crescent» — keskvarajane, vili keskmine või 
_ suur, ümar, helekollane, magus, hea lauaploom.
_ Puu kannab hilja ja tagasihoidlikult, selletõttu

paljundamine puukoolides vähendatud miinimu- 
а mini.

«Edinburgi» — keskvarajane, vili keskmine või 
suur, lapikümar, lillakaskollane, punakaslilla 
kattevärvusega, magushapu, hea laua- ja töötlus- 

a ploom. Puu tugeva kasvuga, hõreda võraga, üsna
külmakindel ja väga viljakas.

_ «Emma Leppermann» — keskvarajane, vili suur, 
_ ümar, kollane, punase kattevärvusega, hapumagus, 
' hea laua- ja töötlusploom. Puu keskmise kasvuga, 
_ võrdlemisi tiheda võraga, üsna külmakindel ja vil
t . jakas. *

«Experimental» — keskvarajane, vili keskmine, 
. tumelilla, hea laua- ja töötlusploom.

«First» — keskvarajane, vili üsna suur, ümar, 
" kollane, ilusa koidupunaga, hea lauaploom.

«Hiiu sinine» (suureviljaline kreek) — keskva
’ rajane, vili väheldane, peaaegu ümmargune, must- 

jas-lillakassinine, hapumagus laua- ja töötlus-
■ ploom. Puu tugeva kasvuga, kõrge püstise võraga, 

külmakindel ja viljakas.
«Karksi ploom» — keskvarajane, vili suur, 

ovaalne, valkjaskollane, roosakaspunase kattevär
viga, hapukasmagus, hea lauaploom ja sobiv tööt- 

■ 1 emiseks. Puu keskmise kasvuga, püstjas, külma-
a kindel ja viljakas. e

1 «Liivi kollane munaploom» — keskvarajane, vili 
keskmine kuni suur, ovaalne või munajas, rohe- 

1 kaskollane, magushapu, hea laua- ja töötlusploom. 
" । Puu keskmise kasvuga, püramiidjas, külmakindel, 
* 1 viljakas hea tolmlemise puhul, tundlik kott-tõve 

suhtes.
«Lincoln» — hiline, vili suur, piklik munaploom, 

punane, hea lauaploom.
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«Lõveni iludus» — hiline, vili suur, roosakas
punane, piklikmunajas, lauaploom.

«Oullinsi renklood» — keskvarajane, vili suur, 
ümar, kollakasroheline, peenemaitseline lauaploom.

«Perdrigon» — hiline, vili suur, ümar-ovaalne, 
tumelilla, magushapu, laua- ja töötlusploom. Puu 
keskmise kasvuga, külmakindel ja viljakas.

«Pärnu sinine» — keskvarajane, vili keskmine, 
ovaalne või munajas, lillakaspunane, magushapu, 
hea töötlusploom. Puu üsna nõrga kasvuga, külma
kindel ja väga viljakas.

«Suhkruploom» — varajane, vili keskmine, pik- 
lik-südamekujuline, tumesinine, peaaegu must, 
hapukasmagus, peenemaitseline lauaploom. Puu 
hõreda püstise võraga, rahuldava külmakindlusega 
ja viljakas. . . . .

«Suur kollane munaploom» — väga hiline, vili 
suur, piklikmunajas, lauaploom. , ,

«Suur punane munaploom» — väga hiline, vili 
suur, piklikmunajas lauaploom.

«Tamme sinine» — keskvarajane, vili väheldane, 
töötlusploom (kreek).

«Tartu kaunitar» — keskvarajane, vili üsna 
suur, munajasovaalne, helekollane, roosaka vär
vusega, hapukasmagus, peenemaitseline lauaploom 
ja sobiv töötlemiseks. Puu üsna tugeva kasvuga, 
laia võraga, võrdlemisi külmakindel ja viljakas.

«Tartu kollane ploom» — varajane, vili kesk
mine, munajasovaalne, hea lauaploom.

«Tartu punane ploom» — keskvarajane, vili suur, 
ovaalne, roheline, tumeroosa kattevärvusega, hapu
kasmagus, peenemaitseline lauaploom, sobiv tööt
lemiseks. Puu tugeva kasvuga, hõreda võraga, üsna 
külmakindel ja viljakas.

«Tartu värviline» — keskvarajane, vili suur, 
ümar, punakassinine, hea laua- ja töötlusploom.

«Varajane sinine» — varajane kuni keskvara
jane, vili keskmine, ümarovaalne, tumesinine, pu
naka tooniga, hapumagus, hea laua- ja töötlus
ploom. Puu üsna tugeva kasvuga, rahuldava külma
kindlusega ja viljakas.

«Viktooria» — hiline, vili suur, ovaalne või mu
najas, punakaskollane, lillakaspunaka kattevärvu
sega, hapukasmagus, hea laua- ja töötlusploom. 
Puu keskmise kasvuga, laia võraga, üsna külma
kindel ja väga viljakas. Põhja-Eestis ei valmi vih
mastel suvedel.

«Wilhelmine Späth» — keskvarajane, vili kesk
mine, ümarovaalne, mustjassinine, hea laua- ja 
töötlusploom. Puu on püstja, püramiidja võraga, 
suhteliselt külmakindel.

«Zarja» — keskvarajane, vili suur, ümar, pur
purpunane, magus, hea lauaploom. Puu keskmise 
kasvuga, laia hõreda võraga, kannab hilja ja tagasi
hoidlikult.

«Zjuzini ploom» — keskvarajane, vili suur, 
ümarovaalne, lillakas-tumepunane, laua- ja tööt
lusploom.
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KIRSIPUUD

«Diemitzi amarell» — varajane, vili keskmine, 
helepunane, hea lauakirss. ,

«Hispaania klaaskirss» — varajane, vili kesk
mine, punane, hea lauakirss.

«Kaali must» — hiline, vili väheldane, lapik, 
ümar, tumepunane, magushapu, hea laua- ja tööt- 
luskirss. Puu tugeva kasvuga, külmakindel, kan
nab keskmiselt.

• «Kampesuru» — keskvarajane, vili üsna suur, 
neerjas, tumepunane, magushapu, hea töötluskirss. 
Puu võrdlemisi tugeva kasvuga, külmakindel ja 
viljakas.

«Kentkirss» — varajane, vili üsna suur, punane, 
hea lauakirss.

«Kose hapukirss» — hiline, vili väheldane, pu
nane, hea töötluskirss.

«Kõljala helepunane» — hiline, vili keskmine, 
lapik, ümar, helepunane, magushapu, laua- ja tööt
luskirss. Puu tugeva kasvuga, külmakindel ja vil
jakas. .

«Laiatarbeline must» — keskvarajane, vili kesk
mine, mustjaspunane, peenemaitseline lauakirss.

«Läti-leedu madalkirss» — varajane, vili kesk
mine, punane, laua- ja töötluskirss. Puu nõrga 
kasvuga, külmakindel ja väga viljakas.

«Mitšurini viljakas» — hiline, vili keskmine, 
helepunane, laua- ja töötluskirss.

«Nõmme liivakirss» — keskvarajane, vili kesk
mine, ümar, helepunane, magushapu, laua- ja kee- 
disekirss. Puu keskmise kasvuga, külmakindel ja 
viljakas.

«Ostheimi veiksel» — hiline, vili keskmine, pea
aegu mustjaspunane, magushapu, hea laua- ja 
töötluskirss. Puu väheldane, peenikeste paljastu
nud okstega, külmakindel ja viljakas.

«Polžier» — keskvarajane, vili suur, punane, 
hapu, töötluskirss.

«Punane viljakas» — keskvarajane, vili üsna 
suur, lapik-ümar, tumepunane, magushapu,, hea 
laua- ja töötluskirss. Puu väheldane, külmakindel 
ja väga viljakas.

«Säilisveiksel» — hiline, vili keskmine kuni suur, 
tumepunane, magushapu, hea laua- ja töötluskirss. 
Puu väheldane, külmakindel ja väga viljakas.

«Tambovtšanka» — keskvarajane, vili keskmine, 
ümar, tumepunane, magushapu, hea laua- ja tööt
luskirss. Puu keskmise kasvuga, külmakindel ja 
viljakas. .

«Urožainaja» (stepikirsiseemik) — keskvarajane, 
vili keskmine, punane, hapu töötluskirss.

«Vladimiri kirss» — hiline, vili keskmine, lame- 
ümar, mustjaspunane, hapumagus, peenemaitseline 
laua- ja töötluskirss. Puu keskmise kasvuga, pik
kade paljaste okstega, külmakindel ja viljakas.

Märkus. Kirsisortide viljade valmimisajad on 
antud sõnadega varajane — valmimisaeg juuli
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I pool; kesk varajane — juuli II pool ja hiline — 
august.

MAGUSKIRSIPUUD

«Leningradi kollane» .— hiline, vili keskmine, 
krõmps j as, lauavili.

«Leningradi must» — keskvarajane kuni hiline, 
vili keskmine, valminult must, väga magus, hea 
lauavili. Puu tugeva kasvuga, üsna külmakindel ja 
viljakas.

«Leningradi roosa» — varajane, vili väheldane, 
südamekujuline, hea lauakirss.

«Turu varajane» (Marki varajane) — varajane, 
vili keskmine, tömpsüdajas, valminult punakas
pruun, magus, peenemaitseline lauavili. Puu kesk
mise kasvuga, võrdlemisi külmaõrn.

«Viljandi kollane» (Dönisseni kollane) — kesk
varajane, vili keskmine, munajasümar, kollane, 
mõnikord roosaka küljega, magus, hea lauavili. Puu 
üsna tugeva kasvuga, laia püramiid j a võraga, suh
teliselt külmakindel ja viljakas.

«Zorka» — keskvarajane, vili keskmine, muna- 
jasovaalne, kollane, roosa küljega, magus, peene
maitseline lauavili. Puu tugeva kasvuga, üsna kül
makindel ja viljakas.

MARJAKULTUURID

MUSTAD SÕSTRAD
«Anneke» — keskvarajane, kobar keskmine, mari 

suur, hapukasmagus, hea laua- ja töötlusmari. 
Põõsas tugevakasvuline, püstjas, üsna külmakindel 
ja viljakas.

«Boskoobi hiiglane» — varajane kuni keskvara
jane, kobar pikk ja hõre, mari suur, magushapu, 
hea laua- ja töötlusmari. Põõsas keskmise kasvuga, 
laialivalguv, hõre, külmakindel kaitstud kasvuko
hal, viljakas.

«Festival» — keskvarajane, mari ebaühtlase suu
rusega, hapukasmagus, hea laua- ja töötlusmari. 
Põõsas suur, laiuv, külmakindel, sageli- vähe vil
jakas.

«Hiline must» — hiline, kobar keskmine, mari 
' keskmine, hapukasmagus, laua- ja töötlusmari. 
Põõsas tugeva kasvuga, laialivalguv, külmakindel 
ja viljakas.

«Inglise must» — keskvarajane, mari väike, ha
pukasmagus, laua- ja töötlussort.

«Koljat» — keskvarajane, kobar lühike, mari 
ebaühtlase suurusega, magushapu, hea laua- ja 
töötlusmari. Põõsas püstjas, suhteliselt külmakindel 
ja viljakas.

«Laxtons tinker» — keskvarajane, kobar üsna 
pikk, mari ebaühtlase suurusega, hapumagus, tööt
lussort. Põõsas suur ja laialivalguv, külmakindel ja 
viljakas.
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«Must viljakas» — keskvarajane, mari väheldane, 
magushapu, hea töötlusmari.

«Polii pikk-kobar» — varajane, kobar pikk, mari 
keskmine kuni suur, hapukasmagus, hea laua- ja 
töötlusmari. Põõsas tugeva kiire kasvuga, laiali
valguv, külmakindel ja varaviljakas.

«Uus must» — varajane, kobar keskmine kuni 
pikk, mari suur, magushapu, peamiselt töötlusmari. 
Põõsas tugeva kasvuga, laialivalguv, külmakindel 
ja viljakas.

Märkus. Sõstarde ja karusmarjade valmimis- 
ajad on antud sõnadega varajane, keskvarajane ja 
hiline. Varajane — juuli I—II dekaad, keskvara

jane — juuli III dekaad ja augusti I dekaad, 
hiline — augusti II ja III dekaad.

PUNASED SÕSTRAD

«Hollandi punane» — kaunis hiline, kobar kau
nis pikk, mari keskmine kuni suur, magushapu, 
hea töötlusmari. Põõsas tugeva kasvuga, külmakin
del, suure viljakuse ja pika elueaga.

«Heros» — varajane, kobar pikk, mari suur, hea 
lauamari, väheviljakas.

«Krameri punane» (Krameri seemik nr. 1) — 
keskvarajane, mari keskmine, hapukasmagus kuni 
magus, hea lauasort. Põõsas keskmise kasvuga, 
viljakus rahuldav.

«Kurvitsa seemik nr. 4» — suhteliselt hiline, 
mari võrdlemisi suur, hapukasmagus, hea laua- ja 
töötlusmari. Põõsas keskmise kasvuga, küllalt 
vastupidav ja viljakas.

«Varajane punane» — varajane, kobar pikk, mari 
keskmine, maitse hapu, töötlusmari. Põõsas kõrge 
kasvuga, külmakindel ja viljakas.

«Vierlandi esmik» — keskvarajane, kobar pikk, 
mari keskmine, hapukasmagus, laua- ja töötlus
mari. Põõsas tugeva püstja kasvuga, külmakindel 
ja küllalt saagikas. ,
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VALGED SÕSTRAD
«Inglise valge» — üsna varajane, mari keskmine, 

magushapu, hea laua- ja töötlussort.
«Jüterbogi valge» — keskvarajane, kobar pikk, 

mari suur, magushapu, hea laua- ja töötlusmari. 
Põõsas keskmise kasvuga, laiuv, külmakindel, ant- 
raknoosikindel ja viljakas.

«Krameri valge» (Krameri seemik nr. 7) — üsna 
hiline, mari keskmine, hapu, väga hea töötlussort. 
Põõsas tugeva kasvuga, vastupidav antraknoosile, 
võrdlemisi viljakas.

«Suur valge» — keskvarajane, kobar keskmine 
kuni pikk, mari üsna suur, hapumagus, hea laua
ja töötlusmari. Põõsas keskmise kasvuga, laiuv, 
külmakindel, võrdlemisi antraknoosikindel ja vil
jakas.

«Versailles valge» — keskvarajane, kobar pikk, 
mari üsna suur, magushapu, hea laua- ja töötlus
mari. Põõsas keskmise kasvuga, külmakindel, 
võrdlemisi antraknoosikindel ja viljakas.

KARUSMARJAD

«Aamisepa nr. 563» — hiline, mari keskmine, 
hapumagus, laua- ja töötlussort. Põõsas tugeva 
kasvuga, suhteliselt jahukastekindel ja keskmiselt 
viljakas.

«Aamisepa viljakas» — hiline, mari suur, ovaalne, 
rohekas tumepunane, magushapu, hea laua- ja 
töötlusmari. Põõsas tugeva kasvuga, laialivalguv, 
külmakindel, suhteliselt jahukastekindel ja väga 
viljakas.

«Hansa» — keskvarajane kuni hiline, mari suur, 
ovaalne või munajas, kollakaš-valkjasroheline, ma
gushapu, hea lauasort. Põõsas üsna tugeva kas
vuga, suhteliselt jahukaste- ja külmakindel, vil
jakas.

«Houghtoni seemik» — hiline, mari väike, ümar, 
tuhmpunane, töötlussort.

«Höningi varajane» — varajane, mari keskmine, 
ümarovaalne, valminult kuldkollane, hapukasma
gus, hea lauamari ja sobiv töötlemiseks. Põõsas on 
tugeva püstja kasvuga, suhteliselt jahukaste- ja 
külmakindel, saagikas.

«Kollane võidumari» — keskvarajane, mari suur, 
piklikovaalne või munajas, helekollane, üsna paksu 
kestaga, magushapu, hea lauamari ja sobiv tööt
lemiseks. Põõsas tugeva kasvuga, tihe ja püstjas, 
suhteliselt jahukaste- ja külmakindel, viljakas.

«Kolumbus» — keskvarajane, mari suur, ovaalne, 
rohekasvalge, hea laua- ja töötlussort.

«Leba valitu» — keskvarajane, mari keskmine, 
ümar või piklik, valkjasroheline. magushanu. 
peamiselt töötlusmari. Põõsas üsna tugeva püstise 
kasvuga, külmakindel, võrdlemisi jahukastekindel 
ja väga viljakas.

«Must neegus» — keskvarajane, mari keskmine, 
hea töötlussort, sobiv põõsasheki rajamiseks.
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«Polii esmik» — hiline, mari suur, ümar, punane, 
hapu, hea töötlussort. Põõsas tugeva kasvuga, 
laialivalguv, üsna jahukastekindel ja väga viljakas.

«Punane üllasmari» — hiline, mari suur, ovaalne, 
tumepunane, hea lauamari, sobiv töötlemiseks.

«Rae nr. 1» — keskvarajane, mari keskmine, 
ümarovaalne, tumepunane, magushapu, laua- ja 
töötlusmari. Põõsas tugeva kasvuga, laiuv, külma
kindel, võrdlemisi jahukastekindel ja viljakas.

«Rekord» — keskvarajane kuni hiline, mari üsna 
suur, ümar, pruunikaspunane, hapukasmagus, hea 
lauamari ja sobiv töötlemiseks. Põõsas tugeva kas
vuga, külmakindel ja peaaegu täiesti jahukastekin
del, küllalt viljakas.

«Smeena» — keskvarajane, mari kuni keskmine, 
ümarovaalne, tumepunane, magushapu, laua- ja 
töötlusmari. Põõsas tugeva kasvuga, võrdlemisi 
jahukaste- ja külmakindel, viljakas.

«Valge võidumari» — keskvarajane, mari suur, 
piklik, rohekasvalge, hea lauamari.

«Veenus» — keskvarajane, mari keskmine, rohe
kasvalge, hea laua- ja töötlussort.

VAARIKAD
«Cornwall’s viktory» — keskvarajane, mari kesk

mine, valkjaskollane, magus, peenemaitseline laua
mari.

«Herbert» — keskvarajane, mari keskmine kuni 
suur, munajas, punane, magus, hea lauamari ja 
sobiv töötlemiseks. Põõsas kõrge, varred punakas
pruunid, üsna külmakindel ja viljakas.

«Inglise» (Llyod George) —- keskvarajane, mari 
suur kuni väga suur, piklik, tumepunane, magus
hapu, hea laua- ja väga hea töötlusmari. Remon- 
tantsort.

«Kaliningradi» — keskvarajane, mari suur, mu
najas, helepunane, magus, hea lauamari ja sobiv 
töötlemiseks. Põõsas kõrge ja püstjas, varred pu
nakaspruunid, võrdlemisi külmakindel ja saagikas.

«King» — keskvarajane, mari keskmine, helepu
nane, peamiselt töötlusmari.

«Kuzmini uudis» — keskvarajane, mari suur, 
tompkooniline, tuhmpunane, magushapu, hea laua
ja töötlusmari. Põõsas kõrge, võrdlemisi kompaktne, 
varred pruunikashallid, külmakindel ja viljakas.

«Marlboro» — varajane, mari üsna suur, punane, 
hea laua- ja töötlussort.

«Progress» — keskvarajane, mari suur, tömp- 
kooniline, tumepunane, magushapu, hea laua- ja 
töötlusmari. Põõsas kõrge, võrdlemisi kompaktne, 
varred hallikaspruunid, külmakindel ja viljakas. 
Remontantsort.

«Red poth» — keskvarajane, mari keskmine kuni 
suur, poolkerajas või munajas, helepunane, hapu
kasmagus, peamiselt töötlussort. Põõsas kõrge ja 
tugev, varred punakaspruunid, külmakindel ja vil
jakas.

Märkus. Vaarikate valmimisajad on antud 
sõnadega varajane, keskvarajane ja hiline. Vara
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jane — juuli I pool; keskvarajane — juuli II pool 
ja hiline — august.

«Spiirini seemik nr. 10» — keskvarajane, mari 
väheldane, punane, hapukasmagus, hea lauamari ja 
sobiv töötlemiseks.

«Võrratu» — üsna hiline, mari suur, tömpkoo- 
niline, punane, magus, peenemaitseline lauamari 
ja sobiv töötlemiseks. Põõsas kõrge, püstine, var
red hallikaspruunid, ebakindla talvitumisega, vil
jakas.

PAMPLID

«Ägavam» — hiline, mari suur, pikergune, must, 
hapumagus, laua- ja peamiselt töötlusmari. Põõsas 
tugevakasvuline, laiuv, võrsed pruunikad, külma
kindel ja viljakas.

MAASIKAD

«Aeliita» — keskvarajane, mari keskmine, ümar 
või tömpkooniline, punane, magushapu, laua- ja 
töötlussort. Puhmik kõrgekasvuline, tihe, helerohe
line, talvekindel ja viljakas.

«Bergi hiline» — hiline, mari suur, tumepunane, 
peamiselt töötlussort.

«Direktor Echtermeier» — keskvarajane, mari 
suur, ümar või tömpkoonusjas, punane, magus, 
peenemaitseline lauamari, sobiv ka töötlemiseks. 
Puhmik keskmise kasvuga, viljakus keskmine.

«Edu (Polli 4-52-7)» — keskvarajane, mari kesk
mine, punane, hea laua- ja töötlussort.

«Ernst Preuss» — keskvarajane, mari keskmine, 
tömpkooniline, tumepunane, magushapu, hea laua
ja töötlussort. Puhmik on suur, kõrge, tugeva kas
vuga, külmakindel ja võrdlemisi viljakas, õied 
ühesugulised.

Märkus. Maasikate valmimisajad on antud 
sõnadega varajane, keskvarajane ja hiline. Vara
jane — juuni III dekaad; keskvarajane — juuli I— 
II dekaad; hiline — juuli III dekaad ja augusti 
algus. .
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«Festival» — keskvarajane, keskmine kuni suur, 
piklikkoonusjas, punane, magushapu, hea laua- ja 
töötlussort. Puhmik tugeva kasvuga.

«Idun» — keskvarajane, mari suur, punane, 
peenemaitseline lauamari, sobiv ka töötlemiseks. 
Puhmik madala kasvuga.

«Jõgeva hiline» — hiline, mari üsna suur, eba
korrapärane või tömpkoonusjas, säravpunane, 
laua- ja töötlussort. Puhmik keskmine kuni suur. 

. «Jõgeva viljakas» — keskvarajane, mari kesk
mine, veidi ribiline, säravpunane, magushapu, 
laua- , j a töötlussort. Puhmik keskmine.
' «Komsomolka» — keskvarajane, mari keskmine, 

‘ tumepunane, peamiselt töötlussort. Õied on ühesu- 
gulised.

«Mõssovka» — varajane, mari keskmine, lai-mu- 
najas või ebakorrapärane, punane, magus, hea 

Лаиа- ja töötlussort. Puhmik kõrge, kompaktne, 
külmakindel ja võrdlemisi viljakas.

«Saksa evern» — varajane, mari keskmine, esi
mesed marjad suured, tömpkoonusjas, helepunane, 
magushapu, hea lauamari. Puhmik kõrge, talve
kindlus hea, viljakus keskmine.

«Senga sengana» — keskvarajane, mari keskmine 
kuni suur, südamekujuline, veinpunane, läikiv, 
magushapukas, hea laua- ja töötlussort. Puhmik 
tugeva kuni väga tugeva kasvuga.

«Talisman» — keskvarajane, mari suur, kooni
line, säravpunane, peenemaitseline lauamari, sobib 
ka töötlemiseks. Puhmik keskmine.

«Uudis» (Novinka) — keskvarajane, mari suur, 
tömpkoonusjas, punakasroosa, hapukasmagus, hea 
lauamari. Puhmik kõrgekasvuline, suur, külma
kindel ja viljakas.

«Viktooria» — keskvarajane, mari keskmine, 
ümarkoonusjas, tumepunane, magushapu, laua- ja 
töötlusmari. Puhmik keskmine või suur, tihe, kül
lalt vastupidav ja viljakas. -

«Zagorje hiline» — hiline, mari suur, ebakorra
pärase ümara kujuga, ribiline, tumepunane, ma
gushapu. hea töötlussort, sobiv ka lauamarjana. 
Puhmik keskmise kõrgusega, tihe, külmakindel ja 
väga viljakas.

«Zagorje iludus» — keskvarajane, mari suur, 
piklikmunajas, laua- ja töötlussort.

ISTUTUSMATERJALI TOOTVATE SOVHOOSIDE 
JA PUUKOOLIDE AADRESSID EESTI NSV-s

I. Aianduse Valitsusele alluvad sovhoosid

1. Harku-Järve sovhoos 
(ilupuud ja -põõsad, 
roosid, püsililled)

— Harju rajoon, Ha- 
bersti s.-jsk.
Telefon: Tallinn 
610-156

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU



2. Kullaaru sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad, roosid)

3. Kurvitsa sovhoosi 
Muri osakond 
(viljapuud, marja
põõsad, roosid)

4. Lahmuse sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad, ilupuud ja 
-põõsad, roosid)

5. Mitšurini sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad)

6. Rõngu sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad)

7. Vasula sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad, roosid)

— Rakvere rajoon, Velt- 
si pk. 2.
Telefon: Rakvere 
24-86

— Viljandi rajoon, 
Karksi k/n.
Telefon: Tuha
laane 20

— Viljandi rajoon, 
Suure-Jaani k/n. 
Telefon: Suure- 
Jaani 181

— Rapla rajoon, Rapla 
k/n.
Telefon: Rapla 219

— Tartu rajoon, Rõn
gu k/n.
Telefon: Rõngu 26

— Tartu rajoon, Haava 
s.-jsk.
Telefon: Tartu 944-50

II. Põllumajandusliku tootmise valitsustele 
alluvad sovhoosid

1. Alliku sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad)

2. Kõljala sovhoos 
(viljapuud)

3. Nurme sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad)

4. Uusna sovhoos 
(viljapuud, marja
põõsad)

— Paide rajoon, Järva- 
Jaani k/n.
Telefon: Alliku auto
maat 95-31

— Kingissepa rajoon, 
Pihtla k/n.
Telefon: Kingis
sepa 601

— Pärnu rajoon, Aud
ru k/n.
Telefon: Lindi 1-a
9-21-33

— Viljandi rajoon, 
Uusna k/n.
Telefon: Pirmastu 2(

III. Teised

1. Polli Katsebaas 
(viljapuud, marja
põõsad, ilupuud ja 
-põõsad, roosid)

2. Räpina Aiandusteh- 
nikumi õppemajand 
(viljapuud, marja
põõsad)

3. ETKVL Põltsamaa 
Põllumajandus- 
kombinaat 
(viljapuud, marja
põõsad)

majandid

— Viljandi rajoon, 
Nuia s.-jsk.
Telefon: Polli 20

— Põlva rajoon, Räpina 
Telefon: Räpina 11

— Põltsamaa linn
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VILJAPUU- JA MARJAISTIKUTE HINNAD 
EESTI NSV-s

I. Viljapuuistikud (seemne- ja luuviljalised)
Üheaastased . . ................................... 1 tk. 0.50 rbl.
Kaheaastased.........................................1 tk. 0.70 rbl.
Kolmeaastased . . .............................. 1 tk 0.90 rbl.
Nelja-aastased........................................1 tk. 1.00 rbl.
Kahelivääristatud viljapuud 

(üheaastase võraga).................... 1 tk. 1.00 rbl.
Kääbusviljapuud, üheaastased . 1 tk. 1.20 rbl.
Kääbusviljapuud, kaheaastased . 1 tk. 1.50 rbl.

II. Marjapõõsad, vaarikad ja maasikad
Punane ja valge sõstar, kahe

aastane .................................................. 1 tk. 0.16 rbl.
Mustsõstar, kaheaastane . ... 1 tk. 0.12 rbl.
Karusmari, kaheaastane . ... 1 tk. 0.25 rbl.
Vaarikas.................................................. 1 tk. 0.03 rbl.
Maasikas, pikeeritud.........................2 tk. 0.05 rbl.

Märkus. Hinnakirjas toodud hinnad on mää
ratud esimese valiku istutusmaterjalidele. Istutus
materjalid, mis kvaliteedinõuetelt vastavad teisele 
valikule, müüakse 20% odavamalt hinnakirjas 
tähendatud hindadest.

Hinnakirja hinnad on kehtivad franko puukool 
või aiandussovhoos. Istutusmaterjalide realiseeri
misel vastavate müügipunktide või kaubandusor
ganisatsioonide kaudu arvestatakse hinnakirja hin
dadele juurde 20%.

VILJAPUU- JA MARJAISTIKUTE 
KVALITEEDINÕUDED

I. VILJAPUUISTIKUD, SEEMIKALUSEL

Juurestik

Tüvi

Võra

Tüve jämedus

Tüve kõrgus

Esimene valik

— peab olema vähemalt kolm-neli 
30 cm pikkust pea juurt, ilma 
mehaaniliste vigastuste ja hai
gusteta.

— ühtlane, terve ja vigastusteta. 
Jämendusokste, konkurentsvõr- 
sete ja tüügaste eemaldamisel 
tekkinud haavad peavad olema 
vähemalt poolest saadik arm- 
koega kaetud.

— õigesti kujundatud ja omab 
peale juhtoksa 3—4 põhioksa, 
pikkusega vähemalt 50 cm.

— kaheaastastel seemneviljalistel 
15—20 mm, üheaastastel luu
viljaliste! 10—12 mm.

— õuna- ja pirnipuud 50—60 cm, 
kirsipuud 40—50 cm või põõ- 
saspuu; ploomipuu-põõsaspuu.
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Juurestik

Tüvi

Võra .

Tüve jämedus
Tüve kõrgus

Teine valik
— peab omama vähemalt kolm 

30 cm pikkust peaharu, ilma 
mehaaniliste vigastuste ja hai
gusteta.

— terve, ilma vigastusteta, väike 
kõverus (15—20°) lubatud, on 
lubatud väikesed kinnikasva
nud haavad.

— õigesti kujundatud ja omab 
peale juhtoksa vähemalt 3 põ- 
hioksa, pikkusega 40 cm.

— sama mis I valikul.
— sama mis I valikul.

II. VILJAPUUISTIKUD, VEGETATIIVALUSEL
Üheaastased

Juurestik — peab omama vähemalt kolm 
30 cm pikkust peaharu, ilma 
mehaaniliste vigastuste ja hai
gusteta.

Tüvi — ühtlane, terve ja vigastusteta, 
ilma tüükata.

Tüve jämedus — vähemalt 8—12 mm.
Kaheaastased

Juurestik — peab omama vähemalt kolm 
30 cm pikkust peaharu, ilma 
mehaaniliste vigastuste ja hai
gusteta.

Tüvi — ühtlane, terve ja vigastusteta. 
Jämendusokste, konkurentsvõr- 
sete ja tüügaste eemaldamisel 
tekkinud haavad peavad olema 
vähemalt poolest saadik arm- 
koega kaetud.

Võra — õigesti kujundatud ja omab 
peale juhtoksa vähemalt 2—3 
põhioksa, pikkusega vähemalt 
40 cm.

Tüve jämedus
Tüve kõrgus

— vähemalt 12—16 mm.
— põõsaspuu.

III. MARJAPÕÕSAD JA PUHMIKUD 
Sõstrad I valik

Istikute vanus — puukoolis üleskasvatatud 1—2- 
aastased istikud.

Juurestik — 20—25 cm pikk, hästi arenenud 
narmas j uurestikuga.

Maapealne osa — 3 hästi arenenud võrset, mis 
on vähemalt 30 cm pikad.

Sõstrad II valik
Istikute vanus — puukoolis üleskasvatatud 1—2- 

aastased istikud.
Juurestik — 15 cm pikk, narmasjuurestik 

nõrgem kui I valikul.
Maapealne osa — 2 hästi arenenud võrset, mis 

on vähemalt 20 cm pikad.
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Karusmarjad I valik
Istikute vanus — puukoolis üleskasvatatud 2—3- 

aastased istikud.
Juurestik — vähemalt 18 cm pikk, hästi

Maapealne osa
arenenud narmas juurestikuga.

— 4 mitte alla 25 cm pikkust 
võrset.

Karusmarjad II valik
Istikute vanus — puukoolis üleskasvatatud 2—3- 

aastased istikud.
Juurestik — vähemalt 15 cm pikk ja nõr

gema narmasjuurestikuga.
Maapealne osa — vähemalt kolm hästi arenenud 

mitte alla 20 cm pikkust võr
set.

Vaarikad I v а 1 i к
Istikute vanus
Juurestik

— üheaastased.
— vähemalt 10 cm pikk, hästi are

nenud narmasjuurestikuga.
Maapealne osa — 1—2 hästi arenenud, vähemalt 

70 cm pikkust võrset, millede 
' jämedus alumises osas on vä

hemalt 10 mm.

Vaarikad II valik
Istikute vanus 
Juurestik

— üheaastased.
— vähemalt 8 cm pikk, narmas- 

juurestik võib olla nõrgem kui

Maapealne osa
I valikul.

— võrse pikkus vähemalt 45 cm. 
jämedus alumises " osas vähe
malt 8 mm.

Maasikad I valik
Istikute vanus 
Juurestik

— üheaastased.
— hästi arenenud, vähemalt 5 cm 

pikk.
Maapealne osa — vähemalt 3 täiesti väljaarene

nud lehte, lehevarred lühike
sed, lehepungad terved.

Maasikad II valik
Istikute vanus
Juurestik

— üheaastased.
— hästi arenenud, vähemalt 3 cm 

pikk.
Maapealne osa — vähemalt 2 täiesti väljaarene

nud lehte, lehevarred lühike
sed, lehepungad terved.

Üldnõuded. Viljapuude ja marjakultuuride 
istikud kõikides valikutes peavad olema karantiin
sete haiguste ja kahjurite vabad, ilma haigus- 
sümptoomideta ja kahjuritest kahjustamata.
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