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EESTI KARTULIT EI TASU KARTA
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Kartulisort on ühe hübriidi vegetatiivsel 

paljundamisel saadud järglaskond

Vegetatiivse paljundamise tõttu võib 

seda alal hoida ja hinnata pika aja jooksul



Eestis on tänaseks registreeritud 41 omamaist kartulisorti:

• 1. ‘Kalev’ 1934 21. ‘Jõgeva valge’ 1958

• 2. ‘Kungla’ 1934 22. ‘Lehola’ 1958

• 3. ‘Jõgeva sinine’ 1937 23. ‘Tõnu’ 1958

• 4. ‘Tõnn’ 1937 24. ‘Sulev’ 1960

• 5. ‘Lembitu’ 1938 25. ‘Viru’ 1961

• 6. ‘Kratt’ 1940 26. ‘Varmas’ 1965

• 7. ‘Näkk’ 1940 27. ‘Vahur’ 1971

• 8. ‘Jõgeva varane 1941 28. ‘Ando’ 1973

• 9. ‘Virulane’ 1941 29. ‘Villu’ 1973

• 10. ‘Jõgeva kollane’ 1942 30. ‘Ere’ 1973

• 11. ‘Linda’ 1943 31. ‘Ane’ 1979

• 12. ‘Paala’ 1943 32. ‘Sarme’ 1984

• 13. ‘Mulk’ 1943 33. ‘Vigri’ 1984

• 14. ‘Jõgeva piklik’ 1945 34. ‘Mats’ 1987

• 15. ‘Suvine’ 1948 35. ‘Ants’ 1992

• 16. ‘Uku’ 1949 36. ‘Anti’ 1997

• 17. ‘Olev’ 1953 37. ‘Juku’ 1997

• 18. ‘Talvik’ 1953 38. ‘Piret’ 2000

• 19. ‘Jõgeva sangar’ 1953 39. ‘Maret’ 2003

• 20. ‘Dr. J. Aamisepp’ 1957 40. ‘Reet’ 2007

• 41. ‘Teele’ 2013



Kartuli sordiaretuse peamiseks 

eesmärgiks on aretada:

keskvalmivaid ja hilisepoolseid 

 laua- ja tööstuskartulisorte

 ohtlikematele haigustele vastupidavaid 

 kohalikesse tingimustesse sobivaid 



Aretusskeem ETKIs



Peab olema antud keedutüüp  

Hea maitse

Konsistents

Mittetumenev

Hea toiteväärtus

Ilus välimus (korrapärane kuju, madalad silmad, 

defektideta)

Väike koorimiskadu

Toidukartuli keedu- ja maitseomadused



Kartuli kasutustüübid:

A – salatikartul

B – tavaline lauakartul

C – jahune lauakartul

D – püreekartul



Tarbijal ja töötlejal on erinevad nõudmised:

Lauakartuli tarbijal:

 maitsev

 jahune

 kollase sisuga

 välimus

 mittetumenev

Töötlejal:

 välimus

väheste koorimisjääkidega

 tänkjas

 mittetumenev



Eesti  ja EU sordilehel

 Anti 1997

Ants 1992

 Piret 2000

 Maret 2003

 Reet 2007

 Teele 2013

 Jõgeva Kollane 2010 (säilitussort)

 Endla 2011 (säilitussort)

 Väike verev 2011 (säilitussort) 



ANTS

 Hilisepoolne lauakartul

 A/B kasutustüüp

 Ümarovaalsed kuni ümarad

 Kollane koor ja sisu

 Tärklisesisaldus madal

 Väga hea säilivus

 Salatiteks



ANTI

 Hiline  kõrgesaagiline lauakartul

 Kasutustüüp B

Mugulad ümarovaalsed

 Koor ja sisu kollane

 Tärklisesisaldus madal kuni keskmine

 Ei esine tumenemisi

 Sobib mahekartulikasvatusse

 Koristusel jälgida mugulate küpsust et 
vältida vigastusi

 Kõrge lehemädanikukindlusega



MARET

Keskvarajane

Kasutustüüp C/D

Heade maitseomadustega

Suhteliselt hea lehemädanikukindlus

Mugul ümar punasekooreline

Helekollase sisuga

Tärklisesisaldus keskmine kuni kõrge

Ei esine tumenemisi

Sobib krõpsu ja friikartuliks

Sobib mahekartulikasvatusse

 Hea lehemädanikukindlusega



PIRET

 Keskvalmiv

 Kasutustüüp B/C

 Hea maitsega

Mugulad ümarovaalsed

 Kollane koor ja sisu

 Ei esine tumenemisi

 Tärklisesisaldus keskmine

 Sobib krõpsdeks ja friideks

 Säilib hästi



REET

 Keskvalmiv 

 Kasutustüüp B/C

 Palju kaubanduslike mugulaid

Mugul ovaalne

 Kollane koor ja helekollane sisu

 Keskmine tärklisesialdus

 Ei esine tumenemist

 Hea koorimisefektiivsus

 Sobib krõpsudeks ja friideks

 Hea lehemädanikukindlus



TEELE

 Keskvalmiv

 Kasutustüüp B

 Mugula  koor ja sisu kollased

 Madalad silmad

 Kõrgesaagiline

 Head kulinaarsed omadused

 Kõrge koorimisefektiivsus

 Hea lehemädanikukindlus

 Sobib mahekartulikasvatusse



 kartulile mittesobilik mullastik   

 vegetatsiooniperioodi ilmastik

 valed agrotehnilised võtted

 “kartulivaenulik” kombain jne

Sordi hea kvaliteedi “nullivad” tihti:



Maitsetundlikkust mõjutavad:  

 Konsistents

 Valgus 

 Õhuhapnik

 Temperatuur

 Nälg

 Haigused

 Vanus
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VÄIKE VEREV

ENDLA



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


