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I ÜLDOSA

1.1. Õppekava koostamise alus

Õppekava  koostamise  aluseks  on  haridus-  ja  teadusministri  29.12.2008  määrus  nr  76 
„Aianduserialade riiklik õppekava“ ja Aednik I kutsestandard.

1.2. Õppekava eesmärgid ja ülesanded

1.2.1. Õppekava eesmärk

Abiaedniku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada 
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute 
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

1.2.2. Õppekava  ülesanne

Abiaedniku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada  selline  töötaja, 
kes: 

1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi; 
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd; 
3) oskab iseseisvalt rakendada kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates 

töösituatsioonides; 
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele; 
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades; 
6) töötab tervist ja keskkonda säästes; 
7) oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline;  
8) oskab suhelda, analüüsida ja teavet hankida ning on valmis meeskonnatööks.

1.3. Nõuded õpingute alustamiseks

Abiaedniku õppekava alusel võib õppima asuda põhiharidusega õppija, kelle tervislik seisund 
võimaldab  õppida  ja  töötada  aianduse  valdkonna  kutsealal.  Erialale  õppima  asumiseks  ja 
kutsealal  töötamiseks  vajalikku  tervislikku  seisundit  peavad  õppima  tulijad  kinnitama 
tervisetõendiga. 

Kooli  astumisel  tuleb  õpilaskandidaadil  esitada  kooli  vastuvõtukomisjonile  järgmised 
dokumendid:

1) vormikohane avaldus;
2) põhiharidust  tõendav  dokument  (lõputunnistus  koos  hinnetelehega)  või  selle  kinnitatud 

koopia; 
3) vanema  või  eestkostja  kirjalik  nõusolek  õppima  asumiseks  alaealise  õpilaskandidaadi 

puhul;
4) perearsti poolt väljastatud tervisetõend;
5) 4 fotot 3 x 4 cm;
6) isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

1.4. Õppekava struktuur

Abiaedniku eriala koolitus toimub 1 õppeaasta vältel.  Maht on 40 õppenädalat (edspidi õn) , 
millest üldoskuste omandamiseks on ettenähtud 5 õn, põhioskuste omandamiseks 31 õn sh 
praktikaks töökeskkonnas 10 õn, valikõpinguteks 4 õn. 
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Ühe õppenädala pikkus on 40 tundi, mis sisaldab nii teoreetilist õpet, praktilist õpet kui ka 
iseseisvat tööd.  

Auditoorne ja praktiline õpe toimub Räpina Aianduskooli õppeklassides, õppemajandi 
põldudel, haljasaladel, õppekasvuhoones. Praktika töökeskkonnas toimub aiandusettevõtetes sh 
Räpina Aianduskooli õppemajandis.

Õppekava jaguneb mooduliteks, mis on terviklikud õppekava osad antud kutseala teoreetiliste  
ja  praktiliste oskuste omandamiseks. Mooduli nimetus on valitud selliselt, et see kajastaks  
tervikoskust. Moodulõppe eesmärgiks on parandada kutseoskuste omandamise kvaliteeti, 
pakkudes kutsestandardile vastavaid kutseoskusi ning viia õppetöö vastavusse praktilise elu 
vajadustega abiaedniku kutsealal. 

Moodul on õppekava terviklik, eesmärgistatud ja hinnatav sisuline ühik, mis koosneb 
õppeainetest või nende osadest või erandjuhul ühest õppeainest. Moodulis sisalduvate 
õppeainete ja praktiliste oskuste õpetamine annab õpilastele vastava mooduli piires teadmised, 
oskused ja hoiakud, mis vastavad Aednik I tulenevatele kutseoskusnõuetele. 

Üldõpingute moodulite eesmärk on õppija kui isiksuse haridustaseme tõstmine ning 
üldhariduslike vajaduste rahuldamine. Üldõpingute kogumaht on 5 õn.

Põhiõpingute moodulite eesmärk on anda õppijale võimalus omandada eelkõige erialased  
teadmised ja oskused, samuti luua erialaõpinguteks piisav teadmiste ja oskuste baas. 
Põhiõpingute kogumaht on 31 õn.

Mooduli praktika töökeskkonnas eesmärk on anda õpilasele ülevaade praktikaettevõttest kui 
organisatsioonist, võimalus rakendada õppeasutuses omandatud teadmisi ja oskusi konkreetses 
töösituatsioonis, tutvuda tulevase töökeskkonnaga, tõsta kutsealase ettevalmistuse taset ning 
motiveerida õpilast edasiseks kutsealaseks ettevalmistuseks ja iseseisvaks tööks. 

Praktika töökeskkonnas kestab 10 õn, see moodustab 25 % õppekava üldmahust. 

Abiaedniku kutseharidusliku lõpueksami eesmärk on anda õppijale võimalus korrata 
omandatud teoreetilisi teadmisi ja arendada praktilisi oskusi ning näidata omandatud teadmisi 
ja oskusi eksamikomisjoni ees.

Valikõpingute eesmärk on anda õppijale võimalus omandada lisateadmised ja oskused valitud 
õppesuunas. Valikaineid läbitakse 4 õn ulatuses. 
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1.5. Moodulite nimetused ja mahud

Jrk 
nr

Moodulite nimetused
Kogu-
maht 
(õn)

Maht õppenädalates (õn)

Auditoorne 
ja praktiline 

töö
Praktika Kokku

I Üldõpingud 5 5 5

1. Sissejuhatus aednikuõppesse 1 1 1

2.
Töökeskkonnaohutuse ja 
tööseadusandluse alused

1 1 1

3. Majanduse ja ettevõtluse alused 1 1 1

4. Arvutiõpe ja asjaajamine 1 1 1

5. Suhtlemine 1 1 1

II Põhiõpingud 31 21 10 31

6.
Aiatöömasinate kasutamine ja 
hooldamine

1 1 1

7. Aianduse alused 20 10/10 20

8. Praktika töökeskkonnas 10 10 10

III Valikõpingud 
(valik järgmiste moodulite hulgast)

4 4 4

9. Karjääriõpetus 1 1 1

10. Eesti keel 1 1 1

11. Vitspunutised 1 1 1

12. Taimeseade 1 1 1

13. Haljasalade hooldamine 2 2 2

14.
Haljasalade hooldusmasinate 
kasutamine ja hooldamine

1 1 1

15. Puukoolimajandus 3 3 3

16. Marjakasvatus 1 1 1
KOKKU 40 30 10 40

1.6. Praktika korraldus 

Praktika on õppekava raames töökeskkonnas erialaspetsialistist juhendaja juhendamisel kindla-
te õpieesmärkidega tehtav töö.

Praktika  korralduse  alused  koolis  sätestab  Räpina  Aianduskooli  praktikakorralduse  eeskiri. 
Praktika korraldamisega taotletakse, et õppija omandab tööks vajalikud praktilised teadmised ja 
oskused, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi ning laiendab uute teoreetiliste ja praktiliste 
teadmiste omandamiseks tarvilikku otsustusalust. Õppija saab praktikalt tegeliku esmase tööko-
gemuse ja meekonnatöö kogemuse. 
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Õppekavajärgne  praktika  maht  on 10 õppenädalat.  Praktika jaotumine  erinevateks  praktika-
perioodideks  ning  praktikaperioodide  vaheldumine  koolis  toimuva  õppetööga   määratakse 
õppetöögraafikus. 

Kool  tagab  kõigile  õpilastele  nõuetekohase  praktikakoha.  Õpilasel  on  õigus  vabalt  valida 
praktikaettevõtet  tingimusel,  et  valitud  ettevõttes  on  võimalik  sooritada  praktika  vastavalt 
juhendile.  Kool tagab õppijale ning ettevõtte praktikajuhendajale vajaliku juhendamise enne 
praktika  algust  ning  praktika  ajal.  Praktika  korraldamise  ja  juhendamise  eest  vastutav  isik 
koolis  on  praktikakorraldaja,  kes  jääb  praktika  perioodil  kontaktisikuks  kooli,  õpilase  ja 
ettevõtte vahel. 

Praktika  sooritamise  järel  koostab  õpilane  nõuetekohase  praktikaaruande  ning  kaitseb  seda 
komisjoni ees.

Praktika  loetakse  arvestatuks  pärast  praktika  tegelikku  sooritamist  ettevõttes,  aruande 
koostamist  praktika  kohta  ning  aruande  kaitsmist  komisjoni  ees.  Õpilasel  pole  võimalik 
õpinguid lõpetada, kui praktika on sooritamata. 

1.7. Valikõpingute valiku võimalused ja tingimused 

Valikõpingute moodulitega soovitakse süvendada ja laiendada õppuri erialaseid teadmisi, mis 
aitaks õpilasel õppekava läbimisel saavutada enam iseseisvust ja pädevust erialal töötamisel. 
Väikseim  lubatud  õppijate  arv  valikõpingute  rühmas  määratakse  Räpina  Aianduskooli 
õppekorralduseeskirjas.

Valikõpingute maht on 4 õn. Valikõpingutena pakutakse õppijale võimalus läbida järgmised 
moodulid:  karjääriõpetus  (1 õn),  eesti  keel (1 õn),  taimeseade (1 õn),  vitspunutised (1 õn), 
haljasalade hooldamine (2 õn), haljasalade hooldusmasinate kasutamine ja hooldamine (1 õn), 
marjakasvatus  (1  õn),  puukoolimajandus  (3  õn).  Valikõpingute  moodulite  nimekiri  võib 
täieneda seoses muudatustega majanduselus ja õppijate soovides.

1.8. Hindamise üldpõhimõtted

1.8.1. Hindamise eesmärk 

Hindamise eesmärk on:
1) motiveerida õppijat sihikindlalt õppima;
2) toetada õppija enesehinnangut ja isikuomaduste kujunemist;
3) suunata õpetaja tegevust õppija õppimise ja arengu toetamisel;
4) anda õppijale,  õpetajale  ja  tööandjatele  teavet  õppija  teadmistest,  oskustest  ja  hoiakutest 
tööelu ning edasiste õpingute tarvis.

1.8.2. Hindamise põhimõtted

Hindamise  põhimõtted  ja  kriteeriumid  koolis  sätestab  Räpina  Aianduskooli  õppekorraldus- 
eeskiri.

Õppekava  näeb  ette,  et  hinnatakse  õpilase  teadmiste  ja  oskuste  õigsust,  esituse  täpsust  ja 
loogilisust,  suulist  ja kirjalikku väljendusoskust,  oskust kasutada erinevaid esitlusmeetodeid, 
praktilise töö teostust. Õppekava  näeb ette, et õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse mooduli 
eesmärkidega ja nende põhjal kindlaks määratud hindamise kriteeriumitega.  

Õppekava moodulis või selle osade lõikes nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja 
ja vormi teeb õpetaja õppijaile teatavaks esimeses ainetunnis.
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Õppekava moodulite hindamisel valitakse hindamismeetodid nii,  et nende abil oleks võimalik 
hinnata  eesmärkide  saavutatust,  toetada  õpilase  võimetekohast  arengut  ja  anda  teavet  tema 
õpiedukusest. 

Hindamine toimub õppeprotsessi,  arvestusliku ja kokkuvõtva hindamisena.  Hindavad õppija 
ise, rühmakaaslased ja õpetaja. 

Õpiprotsessi hindamise  ülesandeks õppekavas on anda õppijale pidevat tagasisidet õppimise 
edukusest, toetada tema õpimotivatsiooni ja positiivset  enesehinnangut.  Protsessihinnete 
alusel kohandab õpetaja õppeprotsessi ja –ülesandeid. Õppeprotsessi hinne on õppeprotsessi 
üksiktulemuste hinne. 

Arvestusliku hindamise ülesandeks õppekavas on anda informatsiooni moodulis määratletud 
konkreetsete õpitulemuste saavutamise kohta. Arvestuslik hinne on moodulis määratletud kui 
konkreetseid õpitulemusi ja osaoskusi kajastav hinne. Arvestuslikul hindamisel arvestatakse 
üldiste pädevuste kujunemist, individuaalset arengut ja protsessihindeid. Arvestuslik hinne 
pannakse välja terviklike ainekursuste läbimise järel poolaasta- (semestri-) ja aastahindena. 

Kokkuvõtva hindamise ülesandeks õppekavas on anda informatsiooni mooduli eesmärkide 
saavutamise kohta. Kokkuvõttev hinne on mooduli õppetulemusi kajastav hinne. Kokkuvõttev 
hinne pannakse vähemalt kolme hinde põhjal.

Õppekava iga mooduli  hindamisse kuulub õpiprotsessi hindamine, mooduli õpitulemuste  
hindamist  võimaldavate  arvestusliku  ja  kokkuvõtva  hindamise meetodite  valik.  Arvestuslik 
hindamine  toimub  mooduli  teemade  läbimise  järel, kokkuvõttev hindamine mooduli 
läbimise järel.

1.8.3. Hindamise kriteeriumid ja skaala

Õppija  õpitulemuste  diferentseeritud  hindamine  mooduli  või  selle  osade  lõikes  toimub 
viiepallilise  hindamisskaala alusel alljärgnevalt:

1) hinne “5” (väga hea) - aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu põhjalik tundmine; 
tööks  sobivate  töömeetodite,  töövahendite  ning  töövõtete  õige  valik  ning  nende 
edasiarendamise  oskus;  hangitud  teadmiste  süstematiseerimise,  võrdlemise,  analüüsi  ja 
tõlgendamise  oskus;  alternatiivide  hindamise  ja  probleemide  lahendamise  oskus.  Kui 
õpitulemuse hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «5», 
kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust

2) hinne “4” (hea) – aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu tundmine; tööks sobivate 
töömeetodite,  töövahendite  ning  töövõtete  õige  valik;  hangitud  teadmiste 
süstematiseerimise, võrdlemise, analüüsi ja tõlgendamise oskus; alternatiivide hindamisel ja 
probleemide  lahendamisel  vajab  juhendamist.  Kui  õpitulemuse  hindamisel  kasutatakse 
punktiarvestust,  hinnatakse  õpitulemust  hindega  «4»,  kui  õpilane  on  saanud  70–89% 
maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

3) hinne “3” (rahuldav) - aine teoreetilise,  rakendusliku ja praktilise  sisu tundmises  esineb 
lünki;  lihtsamate  töömeetodite  ja  töövõtete  valdamine,  töövahendite  õige  valik  ja 
kasutamine, toimetulek tüüpsituatsioonides või juhendatavana. Kui õpitulemuse hindamisel 
kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «3», kui õpilane on saanud 45–
69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

4) hinne “2” (puudulik) - aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu piiratud tundmine või 
suutmatus seostada ainet reaalsete töösituatsioonidega; lihtsamate töömeetodite ja töövõtete 
valdamine  lisajuhendamisel;  suutmatus  tõlgendada  informatsiooni.  Kui  õpitulemuse 
hindamisel kasutatakse punktiarvestust, hinnatakse õpitulemust hindega «2», kui õpilane on 
saanud 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.
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5) hinne “1” (nõrk) - aine mittetundmine; suutmatus toime tulla töösituatsioonides; suutmatus 
hankida  ja  tõlgendada  informatsiooni.  Kui  õpitulemuse  hindamisel  kasutatakse 
punktiarvestust,  hinnatakse  õpitulemust  hindega  «1»,  kui  õpilane  on  saanud  0–19% 
maksimaalselt võimalikust punktide arvust. 

Hinded "1" ja "2" on mitterahuldavad hinded.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» kuni «5».

Arvestades õpilase individuaalseid võimeid ja suutlikkust võib õpetaja muuta skaala väärtusi 
5% võrra.

Õppija  õpitulemuste  mittediferentseeritud  hindamine  toimub  mooduli  või  nende  osade 
arvestamisena,  mille  puhul  positiivne  tulemus  on  «arvestatud»  ning  negatiivne  tulemus 
«mittearvestatud».

1.9. Nõuded õpingute lõpetamiseks

Kool  loetakse  lõpetatuks  pärast  aiandus  (abiaednik)  kutsehariduse  õppekava  täitmist  täies 
mahus  sealhulgas  ettenähtud  arvestuste,  praktika  ja  lõpueksami  sooritamist  positiivsetele 
hinnetele.

1.10. Kutsehariduslik lõpueksam

Abiaedniku  lõpueksamil  tõendab  õppija  teadmiste  ja  oskuste  terviklikkust,  süsteemsust  ja 
kasutamisoskust,  sotsiaalset  valmisolekut  tööeluks  ja  hoiakute  vastavust  õppekava 
eesmärkidele.

Abiaedniku  lõpueksami  eesmärgiks  on  võimaldada  õppijal  demonstreerida  oma  erialaseid 
teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning luua eeldused Aednik I kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. 
Lõpueksami võib ühildada Aednik I kutseeksamiga.

Lõpueksam koosneb teoreetiliste  teadmiste  testist,  taimmaterjali  tundmisest  ja praktilise  töö 
teostamisest. 

Teadmiste test

Eksami test koosneb 100-st küsimusest:
• mullaõpetus 4 küsimust;
• väetusõpetus 4 küsimust;
• taimekaitse 4 küsimust; 
• taimemorfoloogia 2 küsimust;
• taimefüsioloogia 2 küsimust;
• taimesüstemaatika 2 küsimust;
• taimekooslused 2 küsimust;
• puittaimed 20 küsimust
• rohttaimed 20 küsimust;
• tarbetaimed (puuviljandus) 18 küsimust;
• tarbetaimed (köögiviljandus) 18 küsimust;
• murud, teed  2 küsimust;
• taimeseade 2 küsimust.

Taimede tundmine

Eksamil esitatakse äratundmiseks  50 taime (taimede nimekiri vt Lisa 2): 
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• taimemorfoloogia, taimefüsioloogia, taimesüstemaatika, taimekooslused 3 taime;
• mullaõpetus (umbrohud)  3 taime;
• puittaimed 11 taime;
• rohttaimed 18 taime;
• tarbetaimed (köögiviljandus) 10 taime;
• tarbetaimed (puuviljandus)  5 taime;

Praktiline töö

Praktiliste tööde näidisloetelu: 
• aiatööriistade kasutus ja korrashoid;
• mulla lõimise ja reaktsiooni määramine;
• maa harimine (kaevamine, freesimine, tasandamine);
• kastmine;
• kultuurtaimede ja umbrohtude eristamine;
• umbrohutõrje läbiviimine;
• taimekaitsetööde läbiviimine vastavalt juhistele;
• taimede väetamine vastavalt juhistele;
• mullasegude ja kasvusubstraatide valmistamine vastavalt juhisele;
• kasvuala külviks ja istutamiseks ette valmistamine;
• seemnete säilitamine, külviks ettevalmistamine ja külvamine;
• taimede pikeerimine, pintseerimine, potistamine ja istutamine;
• taimede  vegetatiivne  paljundamine:  jagamisega,  tütartaimedega,  võrsikutega, 

haljaspistikutega, juurevõsudega, sibulatega; 
• pookimine;
• seemnete varumine, töötlemine ning säilitamine;
• taimede  hooldamine:  kobestamine,  kõplamine,  rohimine,  harvendamine,  toestamine, 

multšimine, kastmine, väetamine;
• saagi koristamine, esmane töötlemine ja säilitamine;
• taimede talveks ette valmistamine;
• juhendi alusel taimede lõikamine ja kujundamine;
• murude rajamine ja hooldamine;
• teede rajamine ja hooldamine;
• pärjaaluste ja vanikute valmistamine;
• aiatöömasinatega töötamine.

Lõpueksamil hinnatakse Aednik I kutseoskusnõudeid

Lõpueksami hinne kujuneb:
1) teadmiste test (teoreetilised teadmised) - 15%
2) taimmaterjali tundmine -25%
3) praktilise töö teostamine - 60%.

1.11. Aednik I (abiaednik) kutseoskusnõuded

Aednik I (abiaednik) peab omama tööks vajalikke praktilisi oskusi. Ta töötab tavaliselt koos 
juhendajaga ja tööülesannete täitmisel on oluline juhiste ja korralduste täitmise täpsus.

1.11.1. Üldoskused ja –teadmised – tegevusvaldkondi läbivad nõuded üldistele oskustele ja 
teadmistele.
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(1) Majandus – algtase
(2) Õigusaktid – algtase
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid
2) tööõigus
(3) Töökeskkonna ohutus – algtase
1) tööohutus
2) töötervishoid
3) tööhügieen
4) keskkond ja säästev areng
5) esmaabi
(4) Töökoha korraldamine
(5) Organisatsioonikäitumine
(6) Eesti keele oskus – algtase

1.11.2. Põhioskused ja –teadmised -  kutsealal  tegutsemiseks vajalikud nõuded oskustele ja 
teadmistele.

(7) Taimekasvatus – algtase
1) taimede ehitus (morfoloogia)
2) taimede areng aasta (fenoloogia) ja eluea vältel (arengustaadiumid)
3) taimede valguse-, soojuse- ja niiskusevajadus
4) mulla lõimis ja happesus
5) väetised ja taimekaitsevahendid ning nende säilitamine
6) mullaharimise võtted
(8) Materjalid – algtase
1) puuvilja- ja marjakultuurid
2) köögiviljakultuurid
3) maitse- ja ravimtaimed
4) ilutaimed ja nende perekonnad
5) umbrohud
6) aiakultuuride haigused ja kahjurid
7) kahjustajate looduslikud vaenlased
8) aiatarvikud
(9) Praktilised oskused – kesktase
1) taimede paljundamine
2) praktilised  aiatööd  (maa  ettevalmistamine,  seemnete  varumine,  seemnete  külviks 

ettevalmistamine  ja  külv,  taimede  istutamine,  mullasegude  valmistamine,  väetamine  ja 
taimekaitsetööd vastavalt juhendile, kastmine, kastmis- ning niisutussüsteemide kasutamine 
ja teenindamine, rohimine, harvendamine, multšimine, toestamine, sidumine, etikettimine, 
taimede  lõikamine  ja  kujundamine  vastavalt  juhistele,  saagi  koristamine,  saagi  esmane 
töötlemine ja säilitamine, taimede ettevalmistamine talvitumiseks, talvitumise jälgimine jm)

3) aiatöömasinate kasutamine (muruniiduk, trimmer, hekilõikur, mullafrees jm)
4) aiatööriistade korrashoid ja töövõtted
5) teede, muru jm rajamine ning aastaringne hooldamine, lihtsamad ehitustööd
6) dekoreerimata pärgade aluste ja vanikute valmistamine

1.11.3.  Lisaoskused  ja  –teadmised-  soovituslikud  oskused  ja  teadmised,  mis  toetavad  ja 
laiendavad kutseoskusi või seonduvad lisakvalifikatsiooniga.

(10) Taimeseadete valmistamine
(11) Põllumajandusmasinate ja traktorite kasutamine ja hooldamine
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1.11.4.  Isikuomadused  ja  võimed  -  nõuded  kutsealal  töötamiseks  eeldatavatele  isiku-  ja 
isiksuslikele omadustele ja füüsilistele võimetele
1) valmisolek töötada looduses
2) füüsilise koormuse taluvus
3) vastutusvõime
4) kohanemisvõime
5) koostöövõime

1.12. Kutsekvalifikatsioonisüsteemi terminid

I tase – töötaja täidab tööülesandeid ühesuguses olukorras, on omandanud kutsealased oskuse 
ja teadmised enamasti kutsealasel väljaõppel, võib vajada juhendamist töö käigus, vastutab oma 
tööülesannete täitmise eest;
II  tase  –  töötaja  täidab  tööülesandeid  erisuguses  olukorras,  lisaks  enamasti  kutsealasel 
väljaõppel omandatud oskustele ja teadmistele omab vilumust ja kogemust, töötab iseseisvalt, 
vastutab oma tööülesannete täitmise eest

1.13. Konkreetsete teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase  –  mõistete  ja  faktide  tõlgendamine  ja  võrdlemine,  seoste  loomine;  mitmekesiste 
töövõtete valdamine.
Kõrgtase – seostatud faktide alusel  analüüsimine,  prognoosimine,  järeldamine,  üldistamine, 
hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.

1.14. Keelte oskustasemete kirjeldused

Alljärgnevates  nõuetes  on  lähtutud  Eesti  Vabariigi  keeleoskustasemetest,  laiendades  samad 
nõuded võõrkeelele.
Eristatakse kolme keeleoskustaset: algtase, kesktase, kõrgtase.
Algtase  –  keele  piiratud  suuline  ja  elementaarne  kirjalik  oskus.  Isik  tuleb  toime  tuttavates 
keelekasutusolukordades, saab aru selgest kõnest igapäevaelu puudutavatel teemadel, mõistab 
üldjoontes lihtsama teksti  sisu ning oskab täita  lihtsaid tüüpdokumente ja kirjutada lühikesi 
tarbetekste.
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II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED

2.1. ÜLDÕPINGUTE  MOODULID

Moodul 1.  Sissejuhatus aednikuõppesse

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised aianduse valdkonnast, õppekavast ning 
selle täitmisega seonduvatest nõuetest. Motiveerib õppijat väärtustama ja hindama valitud 
kutseala. Mooduli läbimine annab õppijale ülevaate õppetöö korraldusest koolis, õppija õigus-
test ja kohustustest. Õppija omandab iseseisva töö, kutsealase informatsiooni hankimise, töötle-
mise ja kasutamise oskusi. Õpetus toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise, krii-
tilise mõtlemise, analüüsi- ja suhtlemisoskuste arengut ning annab eeldused erialaste oskuste ja 
teadmiste arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3. Õppe sisu
3.1. AIANDUSE ERIALA TUTVUSTUS JA KUTSE-EETIKA. Aianduse valdkonna üldine 
olemus, kutse-eetika. Valdkonna elukutsete kuvandid ja väärtustamine. Kutsealased infokana-
lid. Kutsestandard. Valdkonna ettevõtete külastus.
3.2. ÕPPEKAVA. Õppekava eesmärk ja ülesehitus. Kohustuslikud üldõpingud. Kohustuslikud
põhiõpingud. Valikõpingud. Hindamise põhimõtted.
3.3. ÕPPETÖÖ KORRALDUS. Õpperühma ja  kooliga tutvumine. Õppija õigused ja kohus-
tused. Õppijat puudutav dokumentatsioon. Õppematerjalid, nende paljundamine. Tunniplaan. 

4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• aianduse valdkonna toimimis- ja tegutsemispõhimõtteid;
• aedniku kutsestandardit ja kutsenõudeid;
• õppetöö korraldust koolis;
• õppekava ning selle täitmisega seonduvaid nõudeid;

oskab:
• orienteeruda kooli õppekeskkonnas;
• hinnata enda sobivust valitud kutsealal töötamiseks;
• hankida, töödelda ja kasutada kutsealast informatsiooni. 

5.  Hindamine

Hinnatakse:
• aianduse valdkonna toimimis- ja tegutsemispõhimõtete tundmist;
• õppekava ning selle täitmisega seonduvate nõuete tundmist;
• õppetöö korralduse tundmist,
• kutsealase informatsiooni hankimise, töötlemise ja kasutamise oskust.
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Moodul 2.  Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab töötada ennast ning keskkonda säästvalt; õppija oskab 
hinnata  töökeskkonna  ohutegureid,  käituda  õigesti  ohuolukorras,  teavitada  ohust,  kasutada 
päästevahendeid,  evakueerida  ennast  ja  teisi,  anda  esmaabi;  oskab  leida  ja  kasutada 
töökeskkonna- ja tööseadusandlusalast teabematerjali. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3. Õppesisu

3.1 TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED.
3.1.1 Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu 
tagamise  meetmed.  Töökeskkonna  ohutegurid  ja  ohutusjuhendid.  Tööandja  ja  töötaja 
kohustused  ja  õigused.  Turvalisus.  Õnnetusoht  ja  käitumine  ohuolukorras.  Tööõnnetus  ja 
kutsehaigus.
3.1.2  Esmaabi:  Tüüptraumad  õpitaval  erialal.  Tegutsemine  õnnetuspaigal.  Põhilised 
esmaabivõtted. Esmaabi vahendid töökohal. 
3.1.3  Keskkond  ja  säästev  areng:  keskkonnastrateegia  ja  säästva  arengu  põhimõtted; 
keskkonnareostuse  ennetamise  ja  vältimise  võimalusi  töökeskkonnas  ja  olmes. 
Jäätmemajandus:  Jäätmete  teke  ja  liigitus.  Ohtlikud  jäätmed.  Jäätmetekke  vähendamine. 
Jäätmehooldus ja esmane käitlus.
3.2 TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
3.2.1  Töölepinguseadus.  Lepingu  mõiste  ja  liigitus.  Töölepingu  pooled,  nende  õigused  ja 
kohustused.  Töölepingu sõlmimise,  muutmise  ja  lõpetamise  alused.  Töö tasustamise  alused 
Töö-  ja  puhkeaeg.  Puhkuse  andmise  ja  arvestamise  alused. Töösuhetest   tulenevate 
probleemide  lahendamise  võimalused.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi töökeskkonnaohutuse, -õnnetuste ja kutsehaiguste 

vallas;
• üldisi esmaabi põhimõtteid;
• üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
• jäätmekäitluse vajadust ja järgib jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid;
• peamisi töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
• töölepingu poolte seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi;
• töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid;
• töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi;
oskab:
• leida ja kasutada töökeskkonna- ja tööseadusandlusalast teabematerjali; 
• hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada;
• järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
• käituda ohuolukorras;
• tööspetsiifikast lähtuvalt osutada esmaabi;
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• märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada, vältida või 
teavitada ohust;

• töötada ennast ning keskkonda säästvalt.

5.  Hindamine

Hinnatakse:
• töökeskkonnaohutuse,  töötervishoiu,  isikliku  hügieeni  ning  keskkonna  ja 

jäätmemajanduse põhimõistete ja nõuete tundmist;
• peamiste  töösuhteid  reguleerivate  õigusaktide;  töölepingu  sõlmimise,  muutmise  ja 

lõpetamise aluste ning töölepingu poolte õiguste ja kohustuste tundmist;
• üldiste  esmaabi  põhimõtete  tundmist  ja  tööspetsiifikast  lähtuvat  esmaabi  osutamise 

oskust;
• tegutsemisvalmidust  ohuolukordades  käitumiseks  ja  töövaidluste  lahendamise 

võimaluste teadmist.

Mooduli hinne kujuneb tööohutuse (30%), esmaabi (30%) ja tööseadusandluse aluste (40%) 
kokkuvõtvate hinnete alustel.

Moodul 3.  Majanduse ja ettevõtluse alused 

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega   taotletakse,  et  õppija  mõistab  turumajanduse   toimimist,  omandab  teadmisi 
majanduse põhimõistetest. Õpetus  toetab  õppija  ühistööoskuste, probleemide lahendamise, 
kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja suhtlusoskuste arengut.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

3. Õppesisu

3.1  MAJANDUSE  ALUSED.  Majanduse  põhimõisteid.  Turumajanduse  olemus.  Inimeste 
majanduslik  käitumine  ja  mõtlemine  ühiskonnas.  Tööturu  olemus,  selles  orienteerumine. 
Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja nende olemus. Pank ja panga teenused. 
Pere eelarve.
3.2  ETTEVÕTLUSE  ALUSED.  Ettevõtluse  vormid.  Ettevõtluse  areng  Eestis.  Eesti 
maksusüsteem.
3.3  TURUNDUSE  PÕHIALUSED.  Turu  olemus  ja  tasakaal.  Nõudlus.  Pakkumine.  Hind, 
hinnakujundus. Tarbija käitumine. Konkurents.

4. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• riiklikke makse, maksumäärasid; 
• erinevaid ettevõtlusvorme;
oskab:
• lahti seletada majanduse põhimõisteid
• kasutada majandusalaseid teadmisi igapäevaelus;
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• orienteeruda tööturul;
• koostada pere eelarvet;
• kasutada tarbija ostukäitumise mõjureid ostuotsuste selgitamisel.

5. Hindamine 

Hinnatakse:

• majanduse põhimõistete tundmist; 
• erinevate ettevõtlusvormide erinevuste tundmist; 
• riiklike maksude, maksumäärade tundmist; 
• oskust koostada pereeelarvet.

Mooduli hinne kujuneb:

• teoreetilise osa - 50% hinde väärtusest;
• praktiliste ülesannete lahendamise oskus - 50% hinde väärtusest.

Moodul 4.  Arvutiõpe ja asjaajamine

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  teab  infotehnoloogia  rolli  ühiskonnas,  arvuti  üldiseid 
toimimispõhimõtteid,  arvutialast  sõnavara,  teksti-  ja  tabelitöötluse,  veebi  kasutamise  ja 
haldamise  põhimõtteid;  õppija  oskab  kasutada  arvutit  õppimis-  ja  töövahendina  teabe 
hankimiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja edastamiseks ning töös vajalikuks suhtluseks; teab 
igapäevase  asjaajamise  korraldamise  aluseid  ning  oskab  koostada  ja  vormistada  erinevaid 
dokumente  ja  ametikirju  nii  elektrooniliselt  kui  paberkandjal;  õppija  on  teadlik 
andmekaitseseadusest,  järgib  ohutusnõudeid  kuvariga  töötamisel,  teab  Interneti  olemust  ja 
oskab vältida selles peituvaid ohte.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 

Puuduvad

3. Õppesisu

3.1 ARVUTIÕPE
3.1.1 INFOTEHNOLOOGIA PÕHIMÕISTED JA INFOÜHISKOND. Põhimõisted. Riistvara. 
Mälu Tarkvara Arvutivõrgud. Arvutid igapäevaelus. Infotehnoloogia ja ühiskond Turvalisus, 
õiguskaitse ja seadusandlus. Infotehnoloogia ja Eesti. Infotehnoloogia ja eriala.
3.1.2  ARVUTI  KASUTAMINE  JA  FAILIHALDUS.  Elementaaroskused.  Töölaud. 
Failihaldus. Failide lihtne redigeerimine. Prindihaldus.
3.1.3  TEKSTITÖÖTLUS.  Alustamine.  Põhioperatsioonid.  Kujundamine  (vormindamine). 
Printimine. Dokumendi viimistlemine.
3.1.4  TABELITÖÖTLUS.  Elementaaroskused.  Põhioperatsioonid.  Kujundamine 
(vormindamine). Diagrammid ja objektid.
3.1.5 INFORMATSIOON JA SUHTLEMINE. Veebi kasutamise elementaaroskused. Veebis 
navigeerimine.  Otsing  veebis.  Järjehoidjad  (bookmarks).  Elektronposti  kasutamise 
elementaaroskused. Kirjavahetus. Adresseerimine. Postkasti haldamine. Listid ja uudisgrupid.
3.2 ASJAAJAMISE ALUSED. Asjaajamise alused ja -kord.
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3.2.1  DOKUMENDID.  Dokumendi  koostamis-  ja  vorminõuded:  dokumendiplangid, 
dokumendi rekvisiidid, dokumendi vormistamise protseduur.
3.2.2  AMETIKIRJAD.  Ametikirjade  koostamine  ja  vormistamine  elektrooniliselt  ja 
paberkandjal. Õigust ja vastutust delegeerivate ja ärikirjavahetuse- ning tööülesannetega seotud 
dokumentide koostamine ja vormistamine.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel;
• põhimõisteid, arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust;
• internetti ja selles peituvaid ohte;
• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid, 

oskab:
• kasutada arvutit töö- ja õppimisvahendina;
• kasutada arvutit tööde vormistamisel ja andmetöötluses;
• otsida veebist infot ja seda salvestada;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV) jt ametikirju elektrooniliselt ning 

paberkandjal;
• suhelda elektroonilises keskkonnas järgides hea suhtlustava põhimõtteid;

5. Hindamine

Hinnatakse:
• teadmisi arvutialastest põhimõistetest, riist- ja tarkvarast;
• ohutusnõudeid arvutiga töötamisel;
• tekstitöötluse oskust;
• tabeltöötluse oskust;
• ametikirjade  koostamise ja vormistamise oskust (nt CV, avaldus) elektrooniliselt ja
paberkandjal;
• erialase teabe hankimise oskust internetist.

Mooduli hinne kujuneb arvutiõpetuse (50%) ja asjaajamise aluste (50%) kokkuvõtvate hinnete 
alustel:

• teoreetiline osa  - 20% hinde väärtusest.
• praktilised oskused  - 80% hinde väärtusest.

Moodul 5.  Suhtlemine

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppija omandab suhtlemise põhitõed; tunneb ja arvestab 
inimkäitumist mõjutavaid tegureid, tunneb ja rakendab erinevaid suhtlemistehnikaid, oskab 
maandada tööpinget ja stressi; püüab vältida suhtlemistõkkeid; õppija oskab käituda 
vastastikust suhet toetaval viisil, kuulata vestluspartnerit, analüüsida ja juhtida oma käitumist; 
oskab kasutada suhtlemisel sobivat kehakeelt ja sõnavara, kasutab suhtlemisel erinevaid 
tehnilisi vahendeid; töötada meeskonnas, lähtub kutse-eetika põhimõtetest. 
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2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3. Õppesisu

3.1.SUHTLEMISE OLEMUS. Suhtlemine kui vajadus. Eesmärgid ja suhtlemine. Verbaalne ja 
mitteverbaalne suhtlemine. Vahetu- ja vahendatud suhtlemine. Ametlik ja mitteametlik suhtle-
mine. Koosolekud ja läbirääkimised. Kirjalik suhtlemine. Suhtlemistõkked ja suhtlemishirm. 
Isikutaju eripära ja seda mõjutavad tegurid. Positiivne mõtlemine ja positiivne minapilt. Adek-
vaatne enesehinnang.
3.2.KÄITUMINE SUHTLEMISSITUATSIOONIDES. Positiivse mulje loomine. Käitumisstii-
lid (agressiivne, alistuv, eirav ja enesekehtestav käitumine). Erinevad suhtlemissituatsioonid. 
Probleemsituatsioonid ja nende võimalikud tekkepõhjused. Toimetulek erinevates suhtlemissi-
tuatsioonides situatsioonides. Meeskonnatöö.
3.3. STRESS. Pingete tekke põhjused. Stress ja seda põhjustavad tegurid. Tööstress. Läbipõle-
mine. Toimetulek pingete ja stressiga.
3.4. ENESEANALÜÜS Enesehindamine ja –analüüs, selle vajalikkus ning võtted.
Loovuse, isikupära ja suhtlemisoskuste kasutamine sihtide seadmisel. Enesehindamise või-
malused ning praktilised võtted igapäevaelus, selle tähtsus. Motiveeritud enesehinnang eesmär-
kide püstitamisel ja saavutamisel.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb: 

• töötaja kui ettevõtte esindaja rolli; 
• meeskonnatöö tähtsust;
• võimalusi tööpinge ja stressiga toimetulekuks,

oskab: 

• analüüsida oma suhtlemisoskusi; 
• luua endast positiivse mulje; 
• käituda erinevates suhtlemissituatsioonides;

5. Hindamine

Hinnatakse:
• eneseanalüüsi koostamise oskust;
• erinevates suhtlemissituatsioonides käitumise oskust,
• meeskonnatöö oskust.
Mooduli hinne kujuneb:
• praktilised oskused – 100% hinde väärtusest.
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2.2. PÕHIÕPINGUTE  MOODULID

Moodul 6.  Aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine
Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  tunneb  aia-  ja  põllutöömasinate  ehitust,  oskab  neid 
hooldada, reguleerida ja turvaliselt kasutada.

2. Nõuded  mooduli  alustamiseks

Puuduvad.

3. Õppesisu

3.1.AIATÖÖMASINAD.  Teoreetilised  teadmised:  aianduses  kasutatavate  masinate 
(väiketraktorid, murutraktorid ja -raiderid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid, puhurid) ja 
nende lisaseadmete ehitus, töötamise  põhimõtted ning hooldamine. Tööohutuse nõuded.
Praktilised oskused: aiatöömasinate tundmaõppimine, hooldamine, turvaline kasutamine.
3.2. PÕLLUTÖÖMASINAD. Teoreetilised teadmised:  põllunduses kasutatavate  masinate  ja 
riistade  (ader,  randaal,  kultivaator,  sügavkobesti,  frees,  rull,  äke,  libisti,  taimekaitseprits, 
külvik) liigitus, ehitus, töötamise põhimõtted, tööohutuse nõuded, agronõuded. 
Praktilised oskused: põllutöömasinate tundmaõppimine, hooldamine, turvaline kasutamine.
3.3.  PRAKTILISED TÖÖD. Muru niitmine  muruniidukiga,  -traktoriga  ja  –raideriga.  Muru 
trimmerdamine. Heki lõikamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija  teab  ja  tunneb:

• põllutöömasinate ehitust, süsteemide ja mehhanismide töötamise põhimõtteid;
• aiatöömasinaid, nende ehitust ja töötamise põhimõtteid;

oskab:
• kasutada aia- ja põllutöömasinaid tööohutuse ja keskkonna nõuetest lähtuvalt;
• igapäevaselt hooldada kasutuses olevat tehnikat; 

5. Hindamine 

Hinnatakse:
• aiatöömasinate liigituse, ehituse ja tööpõhimõtete tundmist;
• põllutöömasinate liigituse, ehituse ja tööpõhimõtete tundmist;
• aiatöömasinate kasutamise oskust tööohutuse nõuetest lähtuvalt.
Mooduli hinne kujuneb:

• teoreetiline osa  - 50% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 50% hinde väärtusest.
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Moodul 7.  Aianduse alused

Maht 20 õn 

1. Eesmärk

Võimaldada  õppijal  omandada  teadmisi,  oskusi  ja  hoiakuid  ning  luua  eeldused  Aednik  I 
kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.
Õpetusega taotletakse,  et  õppija tunneb kasutatavaid puit-  ja rohttaimi ning nende omadusi, 
taimekahjustajaid  ja  umbrohtusid  ning  nende  profülaktika-  ja  tõrjeviise;  õppija  omandab 
teadmisi  muldadest,  kasvusubstraatidest  ja  taimekasvatuses  kasutatavatest  kemikaalidest, 
tunneb ilmastiku ja kliima aiandusliku hindamise metoodika ning maaparanduse aluseid; õppija 
oskab rajada ja hooldada aeda, sh teha järgmisi töid: mullaharimine, taimede külv, pikeerimine,  
pintseerimine,  potistamine  ja  istutamine;  vegetatiivne  paljundamine,  seemnete  varumine, 
seemnete  külviks  ettevalmistamine  ja külv,  taimede  istutamine,  istutusalade  hooldamine, 
taimede lõikamine ja kujundamine vastavat juhistele; muru hooldamine; õppija oskab töötada 
tervist ja keskkonda säästvalt. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3.Õppesisu 

3.1 TAIMEKASVATUS (4 õn).  Muldade füüsikalised  ja  keemilised  omadused ning nende 
mõjutamise  võimalused;  mineraalsed  ja  orgaanilised  mullaparendusained.  Kasvusubstraatide 
liigid, sh kompostid ja nende valmistamine. Orgaanilised, mineraalsed ja sünteetilised multšid 
ning  nende  kasutamine.  Orgaanilised  ja  mineraalsed  väetised  ning  nende  kasutamine  ja 
säilitamise  nõuded.  Taimekahjustajate  grupid: putukkahjurid,  mitteputukkahjurid,  seened, 
viirused  ja  viroidid,  bakterid  ja  kiirikulised;  nende  profülaktika  ja  tõrjeviisid;  kasurid. 
Umbrohud ja  nende  agrobioloogilised  rühmad  ning  tõrjeviisid.  Taimekaitsevahendid: 
pestitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid jt kemikaalid; säilitamise nõuded ja tööohutus. 

3.2.  TAIMEMORFOLOOGIA (1  õn).   Taime juure ülesanded,  liigitus  ja ehitus.  Juurestiku 
tüübid roht- ning puittaimedel.  Taime varte liigitus,  harunemine ja ehitus rohttaimedel  ning 
puitunud  vartega  taimedel.  Pungade  liigitus  ja  ehitus.  Lehe  ülesanded  ja  ehitus.  Lehtede 
liigitus:  idulehed,  esilehed,  alalehed,  pärislehed,  kõrglehed.  Õie  tüübid  ja  ehitus  -  õiekate, 
tolmukad ja  emakad  (ülesanne,  ehitus,  liigitamine).  Ühe-  ja  kahekojalised  taimed.  Õisikute 
ehitus  ja  liigitamine.  Taimede  paljunemine:  suguta  paljunemine  (eoseline  ning  vegetatiivne 
paljunemine),  suguline  paljunemine  (tolmlemine,  viljastumine,  seemne  ja  vilja  arenemine). 
Seemne ehitus, erinevad tüübid. Viljade ehitus, liigitus. 

3.3.  TAIMEFÜSIOLOOGIA (1  õn).   Vee  ja  mineraalainete  liikumine  taimes.  Orgaaniliste 
ainete  liikumine  taimes.  Transpiratsioon.  Turgor.  Taimede  talve-,  külma-  ja  põuakindlus. 
Taimede  toitumine:  mineraalne,  mügarbakterite  ja  mükoriisa  abil  toitumine.  Parasiitne, 
poolparasiitne  toitumine.  Fotosüntees.  Hingamine.  Idanemine,  sügav-  ja  sundpuhkefaas, 
idanemistingimused.  Õitsemine.  Taimede  kasvu  regulatsioon  välistegurite  kaudu:  valgus, 
temperatuur, niiskus, õhk, eel-, sügav- ja sundpuhkus.

3.4.  TAIMESÜSTEMAATIKA  (1õn).  Taimesüstemaatika  alused,  taksonid  (hõimkond, 
sugukond,  perekond,  liik,  sort)  sammal-,  sõnajalg-,  paljasseemne-  ja  katteseemnetaimede 
erinevused. Taimemääraja kasutamine. 
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3.5. TAIMEKOOSLUSED (1õn). Eesti taimkonnad: niidu-, metsa-, soo-, luite-, liiviku-, vee-, 
kalju-, kultuur-, ruderaaltaimkond ja nendesse kuuluvad dekoratiivsed taimeliigid. 

3.6.  PUITTAIMED  (3  õn).  Puittaimede  eluvormid:  puud,  põõsad,  liaanid,  kääbuspõõsad, 
poolpõõsad. Igi- ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad. Puittaimede kasvukohanõuded, 
külma-  ja  talvekindluse,  eluea  pikkus,  kasvukõrgus,  haabitus,  õitsemise  ajad  ja  nende 
paljundamine. 

3.7.  ROHTTAIMED  (3  õn).  Rohttaimede  eluea  pikkus.  Suvikud  ja  nende  kasvunõuded. 
Püsikud sh eostaimed, sibul-, mugul- ja mugulsibultaimed, kõrrelised ja veetaimed ning nende 
kasvunõuded. Katmikkultuurid ja nende kasvunõuded ning paljundamine. Toataimed ja nende 
kasvunõuded ning paljundamine.

3.8. TARBETAIMED (4  õn). Köögiviljakultuurid,  maitse-  ja ravimtaimed,  katmikkultuurid, 
puuvilja-  ja  marjakultuurid,  nende  paljundamine  ja  kasvunõuded.  Puuviljakultuuride  ja 
marjakultuuride soovitussortiment.

3.9.  MURUD JA TEED (1  õn).  Murude rajamine: umbrohutõrje, maapinna ettevalmistamine 
muru rajamiseks, külviteede mahamärkimine, külvamine, seemne mulda rehitsemine, rullimine. 
Murude hooldamine: rullimine, muru remontimine, õhustamine, väetamine, niitmine, kastmine, 
umbrohtude  ja  sambla  tõrje.  Teede  rajamine:  tee  süvendi  kaevamine,  äärekivide  ja  tee 
aluskihtide  ning  katendite  paigaldamine,  vuukide  täitmine,  kinnivibreerimine.  Teede 
hooldamine:  teede  remontimine  ja  korrashoid.  Istutusalade  rajamine:  piirjoonte 
mahamärkimine, maapinna ettevalmistamine (1. umbrohutõrje, mullaomaduste parandamine ja 
freesimine,  tasandamine;  2.  umbrohutõrje,  mullaomaduste  parandamine  ja  kaevamine, 
tasandamine), istutusskeemi mahamärkimine, taimede ettevalmistamine istutamiseks (vajadusel 
ajutine säilitamine, leotamine, konteineri eemaldamine, juurekava avamine, juurte kärpimine), 
istutusaugu  ettevalmistamine  (kaevamine,  vajadusel  toestuse  paigaldamine,  kastmine,  põhja 
täitmine),  istutamine (istutussügavuse fikseerimine, mulla lisamine, tihendamine, kastmisvalli 
tegemine,  kastmine),  vajadusel  multšimine.  Istutusalade  hooldamine:  umbrohtude  tõrje; 
vajadusel  peenraserva  korrastamine,  kastmine  väetamine  ja  kobestamine;  vajadusel  taimede 
harvendamine, toestamine, multšimine, taimede talveks ettevalmistamine. 

3.10. TAIMESEADE (1 õn). Dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine

3.11. PRAKTILISED TÖÖD  vt Lisa 1
• kasvuala ettevalmistamine;
• turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele;
• generatiivne paljundamine;
• vegetatiivne paljundamine;
• pookimine;
• etikettimine;
• istutamine;
• kasvuala hooldamine;
• lõikustööd;
• aiatööriistade kasutamine ja korrashoid; 
• aiatöömasinate (muruniiduk, trimmer, hekilõikur ja mullafrees) kasutamine;  
• murude rajamine ja aastaringne hooldamine; 
• teede rajamine ja aastaringne hooldamine;
• dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
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• taimeriigi süstemaatilist ülesehitust; 
• taimeökoloogia põhimõtteid;
• taimedes toimivaid füsioloogilisi protsesse; 
• Eesti taimkondi;
• kultuurtaimi ja umbrohtusid ja nende omadusi;
• taimekahjustajate arengubioloogiat;
• multšimismaterjale;
• taimekaitsevahendeid ja ohutustehnika reegleid nendega töötamisel;
• taimse saagi säilitamise nõudeid;

oskab:
• määrata mulla lõimist ja  reaktsiooni;
• määrata kultuurtaimi;
• määrata umbrohtusid;
• määrata taimede kahjustajaid kahjustuspildi alusel; 
• vastavalt juhisele väetada taimi; 
• säilitada väetisi ja taimekaitsevahendeid;
• vastavalt juhisele valmistada turba- ja mullasegusid; 
• valmistada ette kasvualasid; 
• külvata, pikeerida, potistada, istutada ja pintseerida taimi; 
• paljundada taimi vegetatiivselt; 
• pookida taimi;
• taimi etikettida;
• varuda, puhastada ja säilitada seemneid; 
• hooldada kasvualasid, sh taimi talveks ette valmistada;
• lõigata taimi ja neid kujundada vastavalt juhistele; 
• rajada ja hooldada murusid; 
• rajada ja hooldada teid;
• valmistada pärjaaluseid ja vanikuid; 
• hoida korras aiatööriistu
• kasutada aiatöömasinaid. 

5. Mooduli aianduse alused hindamine 

5. 1. Üldsätted

5.1.1.  Õppeprotsessi  vältel  hinnatakse teoreetilisi  teadmisi,  praktilisi  oskusi ja taimmaterjali 
tundmist.  Mooduli  lõpphinne  kujuneb  selle  osamoodulite  õpetajate  poolt  esitatud  hinnete 
kaalutud keskmisena. Osamoodulite hindamine kajastub Lisas nr 2.

Moodul 8.  Praktika töökeskkonnas

Maht 10 õn

1. Eesmärk

Praktika käigus tutvub õppija töökeskkonnaga, omandab uusi oskusi ja kinnistab õpitut; tutvub 
ettevõtte  töö  planeerimise  ja  korraldusega,  saab  iseseisva  töö  kogemusi  tööülesannete 
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lahendamisel,  osaleb  meeskonnatöö  reaalses  töökeskkonnas,  järgib  tööohutust,  tervist  ja 
keskkonda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutustega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Õppija on osalenud praktilistes töödes õppekeskkonnas ja läbinud ettenähtud teoreetilise õppe-
töö positiivsete tulemustega.

3. Õppesisu

PRAKTIKA TEEMAD: aiataimede tundmaõppimine;  mullasegude ja kasvusubstraatide  val-
mistamine, maa kaevamine ja tasandamine, maa ettevalmistamine külviks ja istutamiseks; kül-
vamine,  pikeerimine,  potistamine ja istutamine;  taimede vegetatiivne paljundamine;  taimede 
hooldamine:  kobestamine,  multšimine,  kastmine,  väetamine,  rohimine,  kõplamine,  harven-
damine, toestamine; taimede lõikamine ja kujundamine; murude hooldamine; aiasaaduste tööt-
lemine, pakendamine,  säilitamine; aiatööriistade kasutamine ja hooldamine; praktikaettevõtte 
struktuur ja töökorraldus. 

4. Hinnatavad õpitulemused

Praktika läbimisel õpilane tunneb:

• muldi ja kasvusubstraate;
• avamaa- ja katmikalataimi;
• istikukasvatust;
• avamaa- ja katmikalataimede agrotehnoloogiat;
• praktikaettevõtte töökorraldust;
• töötajate õigusi, kohustusi, vastutust.

Praktika läbimisel õpilane oskab vastavalt juhisele:

• valmistada kasvusubstraate;
• paljundada taimi;
• kasvatada avamaa- ja katmikalataimi; 
• väetada taimi ja teha taimekaitsetöid;
• kasutada ja hooldada aiatööriistu ning –masinaid.

Praktika reaalses töökeskkonnas loetakse läbituks, kui õpilane on:

• läbinud aiandusettevõtte praktika;
• koostanud, esitanud ning kaitsnud praktikaaruande.

5. Hindamine

Hinnatakse praktikaaruande sisu, praktikaaruande kaitsmisel õpilase oskust kirjeldada soorita-
tud töid ning anda töödele omapoolseid hinnanguid.
Mooduli hinne kujuneb: 

• ettevõtte juhendaja hinnang 60 %
• praktikaaruande sisu 20 %
• praktikaaruande kaitsmine 20 %.
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2.3. VALIKÕPINGUTE  MOODULID

Moodul 9.  Karjääriõpetus 

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega   taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ja  oskused  planeerida  oma  karjääri 
lähtuvalt isikuomadustest, erialast ja tööturust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad 

3. Õppesisu

3.1. ENESETUNDMINE JA SELLE TÄHTSUS KARJÄÄRI PLANEERIMISEL.
Isiksuseomadused:  närvisüsteemi  tüüp,  temperament,  iseloom;  väärtused,  vajadused, 
motivatsioon,  hoiak,  emotsioonid,  positiivne  mõtlemine;  võimed,  intelligentsus,  huvid, 
oskused; minapilt ja enesehinnang, reflektsioon, sotsiaalne küpsus. 
3.2. TÖÖTURU TUNDMINE NING SELLE TÄHTSUS KARJÄÄRI PLANEERIMISEL
Muutuv  tööturg:  hetkeolukord,  trendid,  arengud,  prognoosid.  Hariduse  ja  tööturu  vahelised 
seosed, kutsesüsteem, elukestev õpe.
3.3. PLANEERIMINE, OTSUSTAMINE, KARJÄÄRIPLAAN
Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid – alternatiivid valikutes, omavastutus, aja planeerimine. 
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, 
info  otsimine,  karjäärinõustamine,  muutustega  toimetulek,  elurollid,  elulaad.  Tööotsimine: 
riigisisesed  ning  välisriikide  tööpakkumised,   tööpakkumises  sisalduva  info  adekvaatne 
tõlgendamine,  kandideerimisdokumendid,  töövestlus,  tööotsimisallikad.  Lühi-  ja  pikaajaline 
karjääriplaan lähtuvalt erialast (iseseisev töö). 

4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• oma isiksuseomadusi;
• hariduse ja tööturu vahelisi seoseid; 
• karjääriplaneerimise põhimõtteid;

oskab:
• tööintervjuul käituda
• planeerida lühi- ja pikaajalist karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt.

5. Hindamine

Hinnatakse
• oskust analüüsida oma huvisid, võimeid, vajadusi valitud eriala valguses;
• oskust planeerida karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt (isikliku 

karjääriplaani koostamine).
Mooduli hinne kujuneb:

• praktilised oskused – 100% hinde väärtusest.
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Moodul 10.  Eesti keel  

Maht 1 õn 

1. Eesmärgid 

Eesti  keele  õpetamisega  taotletakse,  et  õppija:  arendab  oma  suulist  ja  kirjalikku 
väljendusoskust; arendab suutlikkust vastu võtta, hinnata, kasutada ja edastada teavet; arendab 
oma õpioskusi ja tekstiga töötamise oskust; omandab suhtlemisvalmiduse; väärtustab emakeelt 
ja rahvuskultuuri.

2. Nõuded mooduli alustamiseks. 

Eelnevalt on omandatud eesti keel vähemalt algtasemel. 

3. Õppesisu 

3.1. EESTI KEEL  
Kõnelemise kui suulise suhtlemise arendamine, kasutades erinevaid meetodeid: rollimängud,  
improvisatsioonid, kirjeldused, jutustused jne. 
Vestlusoskuse arendamine: erinevad suhtlussituatsioonid, kaasvestleja kuulamine, arvamusega 
nõustumine ja mittenõustumise väljendamine, vastuväidete esitamine, oma arvamuse 
argumenteerimine, oma arvamuse avaldamine teksti, filmi jms kohta. 
Esinemisoskuse arendamine: ettekannete koostamine ja esitamine. 
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormide järgimine ja mõtete sobiv sõnastamine. 
Erisuguste tekstide lugemine. Ajakirjandustekstid teadmiste täiendamisel: uudis, olemuslugu, 
reklaam, teabetekstid. Ilukirjanduslikud tekstid, keelekasutuse kujundlikkus. Kirjeldus, 
jutustus, arutlus. 
Teksti vormistamine:  pealkirjastamine, liigendus ja paigutus. 
Eesti keele õigekiri: hääliku pikkuse märkimine kirjas, poolitamine, lühendamine, suur ja väike 
algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärkide kasutamine.
Eesti keele sõnaraamatud ja nende kasutamine.

4. Õpitulemused. 

Õppija teab ja tunneb: 
• eesti keele suulise ja kirjaliku eneseväljenduse olemust ning eripära;
• olulisemaid eesti keele sõnaraamatuid ja käsiraamatuid;

oskab:
• kasutada eesti kirjakeelt kõnes ja kirjas põhijoontes õigesti;
• kasutada keelekäsiraamatuid sõnavalikul, õigekirja kontrollimisel ja vormimoodustuses;
• leida ja kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
• valida väljendusvahendeid vastavalt suhtlusolukorrale;
• oma mõtteid kõnes ja kirjas edasi anda, arvestades eesmärki, adressaati, olukorda;
• oma seisukohti põhjendada ja näiteid tuua;
• loetut  ja  kuulatut  kokkuvõtlikult  refereerida,  väljendada  selle  kohta  oma  arvamust, 

saadud ainestikku uue teksti loomisel kasutada;
• koostada ja esitada olmekõnet;
• koostada ja vormistada korrektselt tarbekirju.

5. Hindamine 
Hinnatakse:
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• suhtlemis- ja erialase sõnavara tundmist;
• erinevate tarbekirjade, reklaami ja teabetekstide koostamist etteantud teemal;
• keelekäsiraamatu kasutamise oskust sõnavalikul, õigekirja kontrollimisel ja vormimoodus-

tuses.

Moodul 11.  Taimeseade

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Taimeseade  mooduli  õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmisi  taimeseadete 
tegemise põhialustest ja oskab praktiliselt erinevaid seadeid, pärgi ja vanikuid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad. 

3. Õppesisu 

3.1.  KUJUNDUSÕPETUSE  ALUSED  Kompositsiooni  elemendid:  vorm,  maht, 
sümmeetria,  asümmeetria,  harmoonia,  kontrast,  värvus,  struktuur,  faktuur,  dominant, 
aktsent, nüanss. Proportsioonid. Kuldlõige. 

3.2.PRAKTILISED  TÖÖD  Taimmaterjali  ettevalmistamine.  Spiraalkimp.  Seade. 
Istutusseade. Pärg. Vanik. Tööde tegemise tehnikad.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• kujundusõpetuse aluseid;
oskab:
• valmistada taimmaterjali taimeseadetöödeks ette; 
• valmistada spiraalkimpu, seadet, pärga ja vanikut erinevaid tehnikaid ja kujundusvõtteid 

kasutades.

5.Hindamine

Hinnatakse:

• kompositsiooniõpetuse aluste tundmist; 
• oskust taimmaterjali taimeseadetöödeks ette valmistada
• oskust valmistada spiraalkimpu, seadet, pärga ja vanikut erinevaid tehnikaid ja 

kujundusvõtteid kasutades;
• tööde tehniliselt korrektset teostust ja üldmuljet.

Mooduli hinne kujuneb:

• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.
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Moodul 12.  Vitspunutised

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  vitspunutistest,  mis  sobivad  aeda, 
haljasalale ja siseruumi ning oskab neid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

3. Õppesisu 

3.1. SISSEJUHATUS. Vitspunutiste praktilisus ja esteetiline väärtus. 
3.2.  MATERJALID. Kasutatav taimmaterjal,  selle kogumine ning töötlemine. Ohutustehnika 
materjali kogumisel.
3.3. TÖÖRIISTAD JA -VAHENDID NING NENDE KASUTAMINE. Käärid,  noad,  kirved, 
saed, tangid,  traadid,  nöörid,  võrgud, keevised jt. Erinevad töö- ja tehnilised võtted. Ohutus-
tehnika tööriistade käsitsemisel.
3.4.  VITSPUNUTISTE  VALMISTAMINE.  Korvide,  floraalsete  objektide,  ruumi  de-
koratsioonide ja avamaastikul kasutatavate vitspunutiste valmistamine.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• kasutatavaid taimmaterjale; 
• tööriistu ja –vahendeid; 
• ohutustehnikat materjalide kogumisel, tööriistade ning –vahendite kasutamisel.
oskab: 

• materjali  ette valmistada;
• kasutada  ohutult  töövahendeid;
• valmistada  erinevaid vitspunutisi.

5. Hinnatakse

• tööriistade ja –vahendite kasutamise oskust;
• materjalide ettevalmistamise oskust;
• erinevate vitspunutiste valmistamist.

Mooduli hinne kujuneb:

• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.
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Moodul 13.  Haljasalade hooldamine

Maht 2 õn

1. Eesmärk

Mooduliga  taotletakse,  et  õppija  omandab  haljasalade  hooldamise  tehnoloogia  alused  ning 
praktilised hooldustööde oskused vastavalt hooldustööde kavale.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul Aianduse alused.

3. Õppesisu

3.1. HALJASALADE HOOLDAMISE TEHNOLOOGIA. Tööohutus haljasalade hooldamisel. 
Haljasalade  hooldamisel  kasutatavate  tööriistade  kasutamine  ja  hooldamine.  Murude  ja 
istutusalade (kiviktaimla, turbaaed jm) sh hekkide hooldamine. Külmaõrnade taimede katmine 
talveks. Varjutamine. Teekatete hooldamine. 

3.2. KESKKONNAHOID HALJASALADE HOOLDAMISEL. Orgaaniliste jäätmete lubatud 
käitlemisviisid.  Hooldustöödel  tekkivate  jääkide  (jääkõlid,  kemikaalid,  plasttaara, 
puhastusvahendid) käitlemise viisid. Veekaitse haljasalade hooldamisel. Märgistused. Töötaja 
keskkonnaalane vastutus. 

3.3.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Muru  niitmine.  Muru  kevadine  hooldamine.  Heki  lõikamine. 
Töötamine  oksakääridega.  Muru  piiramine  teeservadest.  Puittaimedele  talvekatete 
paigaldamine. Väetamistööd. Umbrohtude, haiguste ning kahjurite mehhaaniline tõrje.

4. Tegevused mooduli omandamiseks

1. Klassitunnid 40% tundide mahust: 
• tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõudeid haljasalade hooldamisel; 
• murude hooldamine;
• istutusalade hooldamine; 
• hekkide hooldamine;
• talvekatete kasutamine; 
• varjutamine;
• teede hooldamine; 
• hooldustöödel tekkivate jäätmete käitlemine; 
• veekaitse haljasalade hooldamisel.

2. Praktiline tegevus õpikeskkonnas 60 % tundide mahust:
• muruniidukiga töötamine; 
• muru hooldamine; 
• hekkide hooldamine;
• muru piiramine teeservades;
• talvekatete kasutamine;
• istutusalade hooldamine. 

5. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõudeid haljasalade hooldamisel;

oskab:
• töötada muruniidukiga;
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• hooldada muru;
• hooldada hekke;
• asetada talvekatteid külmaõrnadele taimedele;
• asetada varjutuskatteid;
• hooldada teekatteid;
• piirata teede servades muru; 
• hooldada erinevaid istutusalasid 
• käidelda hooldustöödel tekkivaid jäätmeid;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

6. Hinnatakse

• taimede, muru, hekkide hooldamist;
• taimede ettevalmistamist talveks;
• teekatete vegetatsiooniperioodiaegset hooldamist;
• tervist ja keskkonda säästvate töövõtete kasutamist;
• haljasalade hooldamisel kasutatavate tööriistade õiget kasutamist ja hooldamist.

Mooduli hinne kujuneb:

• teoreetiline osa  - 20% hinde väärtusest;
• iseseisev töö – 5% hinde väärtusest
• praktiliste tööde tegemise oskus – 75% hinde väärtusest.

Moodul 14.  Haljasalade hooldusmasinate kasutamine ja hooldamine

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  tunneb  haljasalade  hooldusmasinate  ehitust,  oskab  neid 
hooldada  ja turvaliselt kasutada.

2. Nõuded  mooduli  alustamiseks
Nõuded puuduvad.

3. Õppesisu

3.1. HALJASALADE HOOLDUSMASINAD. 
Teoreetilised teadmised: haljasalade hooldamisel kasutatavad masinad (väiketraktorid ja nende 
lisaseadmed, murutraktorid ja -raiderid ning nende lisaseadmed, muruniidukid, murutrimmerid, 
hekilõikurid, puhurid) nende liigitus, ehitus ja töötamise põhimõtted. Tööohutuse nõuded.
Praktilised  oskused:  haljasalade  hooldusmasinate  tundmaõppimine,  hooldamine,  turvaline 
kasutamine. 
3.2.PRAKTILISED  TÖÖD.  Muru  niitmine  niidukiga,  traktoriga  ja  raideriga  Muru 
trimmerdamine. Heki lõikamine. Töötamine puhuriga.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• haljasalade hooldusmasinaid, nende liigitust, ehitust  ja töötamise põhimõtteid;

oskab:
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• kasutada  haljasalade hooldusmasinaid tööohutuse nõuetest lähtuvalt;
• igapäevaselt hooldada kasutuses olevat tehnikat.

5. Hindamine 

Hinnatakse:

• haljasalade hooldusmasinate (väiketraktorid ja nende lisaseadmed; murutraktorid ja 
-raiderid ning nende lisaseadmed, muruniidukid, murutrimmerid, hekilõikurid, puhurid) 
liigituse, ehituse, tööpõhimõtete tundmist;

• haljasalade hooldamismasinate kasutamise oskust tööohutuse nõuetest lähtuvalt.
Mooduli hinne kujuneb:

• teoreetiline osa  - 50% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 50% hinde väärtusest.

Moodul 15.  Puukoolimajandus

Maht 3 õn

1. Eesmärk

Õpetamisega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  praktilisi  oskusi  lillekultuuride,  puude  ja 
põõsaste paljundusviisidest ja istikute kasvatusmeetodite kohta puukoolis. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul Aianduse alused.

3. Õppesisu

3.1 PUUKOOLI OSAKONNAD. Emaistandikud, puukoolide väljad, puukoolide rajamiseks ja 
tegevuseks vajalik dokumentatsioon.
3.2  LILLEKULTUURIDE,  PUUDE  JA  PÕÕSASTE  PALJUNDAMINE.  Paljundamine 
seemnetega: seemnete külvieelne töötlemine, seemnete külv, külvide hooldamine. Vegetatiivne 
paljundamine:  taime  jagamine,  paljundamine  võrsikutega,  juurevõsudega,  haljaspistikutega, 
kombineeritud pistikutega, juurepistikutega, meristeemselt ja mikropistikutega, pookimisega.
3.3 ISTIKUTE KASVATAMISE TEHNOLOOGIAD. Nõuistikute ja  paljasjuursete  istikute 
tootmine. Tüvivormide kasvatamine. 
3.4  TAIMEKAHJUSTAJAD JA NENDE TÕRJE.
3.5  ISTIKUTE  MÜÜK.  Istikute  kvaliteedinõuded,  etikettimine,  säilitamine,  pakkimine  ja 
müük.

4. Tegevused mooduli omandamiseks:

1. Klassitunnid 40% tundide mahust: 
• puukoolide ülesehitus, dokumentatsioon, puukoolide kontroll;
• emaistandikud, puukooli väljad;
• generatiivne paljundamine;
• vegetatiivne paljundamine; 
• paljasjuursete istikute kasvatamise tehnoloogia;
• nõuistikute kasvatamise tehnoloogia;
• istikute kasvatamine talvise pookimisega;
• enamlevinud kahjustajad puukoolis ja nende tõrje.
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2. Praktiline tegevus õpikeskkonnas 60 % tundide mahust:
• taimmaterjali tundmaõppimine;
• seemnetega paljundamine;
• vegetatiivne paljundamine;
• istikute väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine ja säilitamine;

5. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• puukoolide ülesehitust ja tegevuseks vajalikku dokumentatsiooni;
• lillekultuuride, puude ja põõsaste paljundusviise;
• istikute kasvatamise tehnoloogiat;
• enamlevinud kahjustajaid ja nende tõrjet;
• istikute üldiseid kvaliteedinõudeid

oskab:
• ohutult kasutada ja hoida korras tööriistu;
• varuda, puhastada ja pakkida seemneid;
• säilitada, külviks ette valmistada ja külvata seemneid;
• pikeerida, potistada ja istutada taimi;
• paljundada taimi vegetatiivselt: pistikutega, võrsikutega, juurevõsudega, tütartaimedega, 

jagamisega;
• varuda ja säilitada pookeoksi;
• pookida oksastamisega (jätkamine, küljutus, koore alla, lõhesse, külglõhesse) ja 

silmastamisega (forkert, T-lõige);
• kujundada ja hooldada istikuid;
• istikuid välja kaevata, sorteerida, etikettida ja pakkida;
• säilitada  istikuid avamaal ja hoidlas.

6. Hinnatakse:

• taimmaterjali tundmist: oksad ja võrsed ning generatiivselt paljundatavate enamlevinud 
liikide seemned;

• aiakääride, oksastamis- ja silmastamisnoa teritamise oskust;
• lõikevõtteid aiakääridega: kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõige;
• seemnete pakkimist: pakendi valmistamine ja andmete märkimine;
• taimede ettevalmistamist istutamiseks ja istutamist kassetti, potti ning avamaale;
• haljaspistikute lõikamist ja juurdumapanekut, hooldamist;
• igihaljaste taimede pistikute lõikamist ja juurdumapanekut;
• kombineeritud pistikute lõikamist ja juurdumapanekut;
• juurevõsude varumist, juurepistikute lõikamist ja juurdumapanekut;
• võrsikutega paljundamist: muldamine, võrsikute eraldamine emataimest;
• tütartaimedega lõikamist ja juurdumapanekut; 
• taime jagamist;
• oskust pookida oksastamisega: jätkamine, küljutus, koore alla, lõhesse, külglõikesse;
• oskust pookida silmastamisega: forkerti viisil, T-lõikesse.

7. Hindamine:

• teoreetiline osa  - 30% hinde väärtusest;
• taimmaterjali tundmine – 10% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 60% hinde väärtusest.

32



Moodul 16.  Marjakasvatus  

Maht 1 õn

1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab kasvatada, säilitada ja turustada marju, õppija teab ja 
tunneb  enimlevinud  marjakultuure,  nende  ehitust  ning  aastaringset  arenemist,  teab   kasva-
tamiseks soovitatud sorte.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul Aianduse alused.

3. Õppesisu

3.1 MARJAKASVATUS. Maasika-, vaarika-, sõstra-, karusmarja-, astelpaju-, metsamarja- ja 
viinamarjakasvatus:  istandike  rajamine,  hooldamine,  saagi  koristamine  ja  istandike 
likvideerimine.

3.2  SÄILITAMINE  JA  TURUSTAMINE.  Kvaliteedinõuded.  Töötlemine.  Pakendamine. 
Märgistamisnõuded.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb: 
• marjakultuure;
• orienteerub soovitussortimendis;
• erialaseid mõisteid;
• haigusi ja kahjureid;
• kvaliteedinõudeid;
• istutussügavust, istutamisaega,

oskab: 
• valida sobivaid istikuid;
• teha praktilise tööna istutamist, toestamist, kastmist, istutusaegset tagasilõikust;
• marjapõõsaste lõikamist;
• määrata erinevaid kahjustajaid;
• koristada ja sorteerida saaki vastavalt standarditele; 
• pakendada, säilitada ja turustada marju. 

• 5. Hindamine

Hinnatakse:
• marjakultuuride tundmist;
• orienteerumist soovitussortimendis;
• õigete töövõtete sooritamist;
• põõsaste istutamist; 
• põõsa harvendamist;
• saagi koristamist ja sorteerimist.

Mooduli hinne kujuneb 

• teoreetiline osa  - 40% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 60% hinde väärtusest.
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III LISAD  

Lisa 1.  Mooduli aianduse alused praktilised tööd

• Kasvuala ettevalmistamine: 
o väetamine ja pritsimine vastavalt juhistele, 
o kaevamine, 
o freesimine, 
o tasandamine.

• Turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele. 
• Generatiivne paljundamine:

o seemnete külviks ettevalmistamine, 
o külvikoha ettevalmistamine
o külvamine, 
o piserdamine või kastmine
o pikeerimine,
o potistamine. 

• Vegetatiivne paljundamine:
o jagamisega, 
o haljaspistikutega,  
o võrsikutega
o sibulatega
o tütartaimedega
o juurevõsuga
o silmastamisega, oksastamisega

• Etikettimine
• Istutamine
• Kasvuala hooldamine:

o kobestamine, 
o kõplamine leht- ja välkkõplaga,
o rohimine, 
o harvendamine,
o muldamine, 
o toestamine, 
o multšimine, 
o kastmine, 
o väetamine vastavalt juhistele, 
o taimekaitsetööd vastavalt juhisele
o saagi koristamine
o saagi esmane töötlemine ja säilitamine
o seemnete varumine, puhastamine ja pakkimine
o taimede talveks ettevalmistamine. 

• Lõikustööd: 
o lõikevõtted (pintseerimine, kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõige); 
o puu ja põõsa harvendamine.

• Aiatööriistade kasutamine ja korrashoid 
• Aiatöömasinate (muruniiduk, trimmer, hekilõikur ja mullafrees) kasutamine  
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• Murude rajamine ja aastaringne hooldamine 
• Teede rajamine ja aastaringne hooldamine
• Dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine

Lisa 2.  Mooduli aianduse alused teemade hindamine

6.1 TAIMEKASVATUS

6.1.1. Väetusõpetus

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 80% tundide mahust:

• väetiste liigid, nende iseloomustus, kasutamine.
2. Praktiline töö õpikeskkonnas 20 % tundide mahust:

• väetiste kasutamine kasvuala ettevalmistamisel;
• väetiste kasutamine avamaal erinevate taimede väetamisel;
• eritüübiliste  väetiste  (tahked,  vedelväetised)  kasutamine  avamaal,  katmikalal  ja 

sisehaljastuses;
• katmikalal kasvavate taimede väetamine.

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise osa vastamine – 50% hinde väärtusest;
• praktiliste  tööde  (väetamine  erinevat  tüüpi  väetistega)  tegemise  oskus  –  50% hinde 

väärtusest;

6.1.2. Mullaõpetus 

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks: 

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• muldade füüsikalised ja keemilised omadused ning nende mõjutamise võimalused; 
• mineraalsed ja orgaanilised mullaparendusained; 
• kasvusubstraatide liigid, sh kompostid ja nende valmistamine;
• orgaanilised,  mineraalsed  ja  sünteetilised  multšid  ning  nende  kasutamine  ja  mõju 

mullale.
2. Praktiline töö õppekeskonnas 50% tundide mahust:

• mullaproovi võtmine,
• mulla happesuse määramine;
• mulla lõimise määramine;
• turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele;
• kasvuala ettevalmistamine;
• maa kaevamine;
• freesimine;
• kobestamine;
• kõplamine leht- ja välkkõplaga;
• rohimine;
• rehitsemine;

35



• multšide kasutamine.
Käsitletavate enamlevinud umbrohtude loetelu: 

• hanijalg; 
• harilik hiirekõrv; 
• harilik linnurohi; 
• harilik maajalg; 
• harilik naat; 
• harilik orashein; 
• harilik puju; 
• harilik võilill; 
• kesalill; 
• kõrvenõges; 
• murunurmikas; 
• paiseleht; 
• põld-harakalatv; 
• põldkannike;
• põld-litterhein; 
• põldmünt; 
• põldohakas; 
• põld-piimohakas; 
• põldsinep; 
• raudnõges; 
• roomav madar; 
• roomav tulikas; 
• valge hanemalts; 
• vesihein; 
• väike oblikas. 

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise osa vastamine - 30% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 60% hinde väärtusest;
• taimede tundmine – 10% hinde väärtusest. 

6.1.3. Taimekaitse

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid -  50 % tundide mahust:

• loengutes kirjeldatakse taimekahjustajate klassifikatsiooni ja enamlevinud haiguste ja 
kahjurite kahjustuspilti  ning tõrjeviise. Õpetatakse taimekahjurite looduslike vaenlasi. 

• teavitamine   tõrjevahendite  hoiustamisest  ning  töö  teostamine  ohutult  vastavalt 
juhendile. 

2. Praktiline töö õpikeskkonnas – 50 % tundide mahust:

• sügisesed  ja  kevadised  õppekäigud  kooli  ümbruses  (park,  lilleaed,  köögiviljaaed, 
viljapuuaed, katmikala) näidates välitingimustes kahjustajaid ning nende kahjustuspilte 
ja tutvustades iga haiguse või kahjuri puhul ka nende tõrjeviise;

• enamlevinud taimekahjustajate tundmaõppimine; 
• enamlevinud kasurite tundmaõppimine; 
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• taimekaitsetöö läbiviimine vastavalt juhendile.

Käsitletavate taimekahjustajate loetelu: 

1. Kahjurid:
1) ämblikulaadsed:

• punane kedriklest;
• sõstra-pahklest;

2) putukkahjurid:
• kapsa-tuhktäi;
• kasvuhoone-karilane;
• klaastiivad; 
• koid; 
• lehekirbud; 
• lehekärsakad; 
• lehetäid;
• lutikad; 
• maakirbud; 
• mardikad; 
• mähkurid; 
• naksurlased; 
• põrnikad; 
• ripslased  
• rõngakedrik
• sibulakärbes, ja porgandikärbes
• kapsaliblikad
• vaablased
• viljapuu-kilptäi
• õielõikajad 
• öölased

2. Haigused:
• antraknoos
• bakterioos
• ebajahukaste
• hahkhallitus
• helelaiksus
• jahukaste
• kärntõbi
• laikpõletik, tõusmepõletik, juurepõletik, lehepõletik
• lehevarisemistõbi
• mosaiik
• mädanikud: lehemädanik, pruunmädanik, mustmädanik, valgemädanik
• nuuter
• närbumistõbi
• roosted
• tüvevähk

3. Kasurid ehk kahjurite looduslikud vaenlased:
• jooksiklased
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• kiilassilm
• konnad
• lepatriinu
• linnud
• röövlest
• siilid.

II Õpitulemuste hindamine:

• taimekahjustuspildi  põhjal  kahjustaja  ära  tundmine  ning  tõrjeaegade  ja   -viiside 
teadmine – 80% hinde väärtusest;

• juhendi alusel keemilise tõrje läbiviimise tingimuste kirjeldamine ja selleks vajalike 
isikukaitsevahendite teadmine ning tundmine - 10 % hinde väärtusest;

• reaalne taimekaitse käsipritsi kasutamine ning taimekaitsetööde läbiviimine vastavalt 
juhendile loodussõbraliku tõrjevahendiga - 10 % hinde väärtusest. 

6.2. TAIMEMORFOLOOGIA  

       TAIMEFÜSIOLOOGIA 

       TAIMESÜSTEMAATIKA 

       TAIMEKOOSLUSED 

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• taimede tähtsus, süstemaatika, ehitus, areng ja kasv ning paljunemine; 
• taimekooslused.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

• taime ehituse tundmaõppimine;
• õppekäigud erinevatesse taimekooslustesse;
• taimede korjamine, määramine taimemääraja abil ja taimede vastamine;
• herbaariumi koostamine.

Käsitletavate taimeperekondade loetelu:

1. Paljasseemnetaimed:

• jugapuu;
• kadakas; 
• kuusk;
• mänd;

2. Katteseemnetaimed:

• haab;
• jalakas;
• kask; 
• lepp;
• lodjapuu;
• paju;
• pihlakas;
• pärn;
• sarapuu;
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• sõstar;
• tamm;
• toomingas;
• tuhkpuu;
• vaher.

3. Samblad:

• karusammal;        
• laanik;
• lehviksammal;
• palusammal;
• turbasammal.

4. Sõnajalgtaimed:

• kilpjalg;
• laanesõnajalg.

5. Muud eostaimed:

• kold;
• osi.

 6. Õistaimed:

• angervaks;  
• harakputk; 
• hiirehernes;       
• härjasilm; 
• imikas; 
• jumikas; 
• kanarbik;  
• kannike;
• karuputk; 
• kellukas;      
• kopsurohi; 
• kukehari; 
• kuldvits;       
• kullerkupp;      
• käbihein; 
• liivatee; 
• lõosilm; 
• maajalg; 
• maavits; 
• madar;        
• mailane;       
• maran;  
• mesikas; 
• metspipar; 
• naistepuna; 
• pajulill;     
• pune; 
• raudrohi; 
• ristik; 
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• seahernes; 
• sinilill; 
• tulikas; 
• varsakabi; 
• vereurmarohi; 
• vesiroos;        
• ülane. 

7. Üheidulehelised taimed:

• kaer;
• nisu;
• oder; 
• rebasesaba;
• rukis;
• tarn;
• võhumõõk.

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise  osa vastamine - 40 % hinde väärtusest;
• taimede  ja  taimeosade  tundmise  kontroll  toimub  iga  matka  lõpus–  50  %  hinde 

väärtusest;
• herbaariumi  koostamine:  taimede  määramise  õigsuse  ja  nõuetekohase  vormistuse 

hindamine – 10 % hinde väärtusest.

6.3. PUITTAIMED

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• puittaimede  eluvormid:  puud,  põõsad,  liaanid,  kääbuspõõsad,  poolpõõsad.  Igi-  ja 
suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad.

• puittaimede  kasvukohanõuded,  külma-  ja  talvekindluse,  eluea  pikkus,  kasvukõrgus, 
haabitus, õitsemise ajad, nende paljundamine ja kasvunõuded.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

• puittaimede üheaastaste okste määramine ja vastamine;
• puittaimede fenoloogilised vaatlused; 
• lehtpuude ja –põõsaste herbaariumi koostamine ja iseseisev töö; 
• puittaimede viljade tundmaõppimine ja söödavate viljadega taimed;
• õppekäik arboreetumitesse või haljasaladele;
• puittaimede paljundamine;
• puittaimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• puittaimede harvendamine;
• puittaimede lõikamine ja kujundamine juhendi alusel;
• taimede talveks ettevalmistamine.

Käsitletavate puittaimede perekondade loetelu:

1. Okaspuud:

• ebaküpress;
• ebatsuuga;
• elupuu;
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• jugapuu;
• kadakas;
• kuusk;
• lehis;
• mikrobioota;
• mänd; 
• nulg:

2. Lehtpuud ja -põõsad:

• aktiniidia;
• deutsia;
• ebajasmiin;
• eerika;
• elulõng;
• enelas;
• forsüütia;
• hobukastan;
• hortensia;
• jalakas;
• kanarbik;
• kask;
• kibuvits; 
• kikkapuu;
• kontpuu;
• kukerpuu;
• kuldvihm;
• kuslapuu;
• leeder;
• lepp;
• lodjapuu; 
• lumimari;
• läätspuu;
• mahoonia;
• metsviinapuu;
• näsiniin;
• paju;
• pappel; 
• pihlakas; 
• pukspuu;
• põisenelas;
• põõsasmaran;
• pähklipuu;
• pärgenelas;
• pärn;
• pöök;
• rododendron;
• saar;
• sarapuu;
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• sirel; 
• sõstar;
• tamm;
• tobiväät;
• toompihlakas;
• tselaster;
• tuhkpuu;
• ubapõõsas;
• vaher; 
• viirpuu;
• äädikapuu.

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise  osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
• taimede tundmise kontroll – 40 % hinde väärtusest;
• herbaariumi  koostamine:  taimede  määramise  õigsuse  ja  nõuetekohase  vormistuse 

hindamine – 10 % hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 20% hinde väärtusest.

6.4. ROHTTAIMED

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• rohttaimede eluea pikkus;
• suvikud ja nende kasvunõudedning paljundamine ;
• püsikud sh eostaimed, sibul-, mugul- ja mugulsibullilled, kõrrelised ja veetaimed ning 

kasvunõuded ja paljundamine;
• katmikkultuurid ja nende kasvunõuded ning paljundamine;
• toataimed, nende paljundamine ja kasvunõuded ning paljundamine.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

• suvikute,  püsikute  sh   eostaimede,  sibul-,  mugul-  ja  mugulsibullillede,  kõrreliste, 
veetaimede ja sisehaljastustaimede tundmaõppimine; 

• generatiivne ja vegetatiivne paljundamine; 
• suvikute,  püsikute  sh   eostaimede,  sibul-,  mugul-  ja  mugulsibullillede,  kõrreliste 

istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• taimede talveks ettevalmistamine;
• katmikala lillekultuuride istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• toataimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine. 
• seemnete kogumine, taimede talveks ettevalmistamine

Käsitletavate taimeperekondade loetelu:   

1. Suvelilled:

• aedaster;
• begoonia; 
• kannike; 
• kivikilbik; 
• kosmos; 
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• lobeelia; 
• lõosilm; 
• lõvilõug; 
• mungalill; 
• nelk;
• peiulill; 
• petuunia; 
• pruudisõlg;  

päevalill; 
• päsmaslill;  
• raudürt; 
• rebashein;
• ristirohi;  
• saialill;
• sõrmkübar.  

2. Püsilillede perekonnad:

2.1. Eostaimed:

• maarjasõnajalg;
• naistesõnajalg.

2.2. Püsikud:

• akakapsas;
• aster;
• astilbe;
• aubrieeta;
• bergeenia;
• hanerohi;
• helmikpööris;
• hosta;
• härjasilm;
• igihali;
• kipslill;
• kivirik; 
• kukehari;
• kukekannus;
• kurekell;
• kurereha;
• käoking;
• leeklill;
• magun;
• maikelluke;
• murtudsüda;
• nelk; 
• pojeng;
• priimula;
• päevaliilia;
• siilkübar. 

2.3. Külmakindlad sibultaimed:
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• hüatsint; 
• krookus; 
• lauk;
• liilia;
• lumikelluke; 
• märtsikelluke;
• nartsiss;
• püvilill;
• sügislill;
• tulp.

2.4. Külmaõrnad sibultaimed:

• daalia; 
• gladiool;
• kanna.

2.4. Kõrrelised heintaimed:

• aruhein; 
• hirss;
• kastik;
• oder;
• piiphein;
• siidpööris;
• sinihelmikas;
• tarn;
• vareskaer;
• värihein.

2.5. Vee- ja kaldataimed:

• varsakabi; 
• vesiroos;
• võhumõõk.

2.6. Katmikkultuurid: 

• flamingolill;
• krüsanteem;
• liilia;
• hollandi iiris;
• jõulutäht; 
• tulp;
• nartsiss;
• hüatsint;
• alpikann;
• roos.

2.7. Toataimed:           

• alpikann;
• asalea;
• begoonia;     
• datlipalm;                               
• draakonipuu;     
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• havisaba;  
• hibisk;                          
• kalanhoe;                
• kalla;          
• kuuking;         
• lehtliilia;                        
• lülikaktus;  
• nefroleep;                      
• nõelköis;                        
• näsakaktus;                    
• tsissus;               
• tups-rohtliilia;              
• tõlvlehik;                   
• tääkliilia; 
• viigipuu.                

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise  osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
• taimede tundmise kontrollimine – 30 % hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 40% hinde väärtusest.

6.5. TARBETAIMED

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust: 

• köögiviljakultuurid,  maitse-  ja  ravimtaimed,  katmikkultuurid,  nende paljundamine  ja 
kasvunõuded;

• puuvilja- ja marjakultuurid, nende paljundamine ja kasvunõuded.
2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

• tarbetaimede tundmaõppimine ning degusteerimine;
• õppekäigud köögivilja-, marja- ja puuviljaaeda;
• taimede tundmaõppimine erinevates kasvufaasides;
• tarbetaimede paljundamine;
• tarbetaimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• viljapuude ja marjapõõsaste harvendamine;
• saagi koristamine;
• saagi esmane töötlemine ja säilitamine;
• seemnete varumine, puhastamine ja pakkimine;
• taimede talveks ettevalmistamine.

Käsitletavate tarbetaimede perekondade loetelu: 

1. Köögiviljataimed:

• hernes;
• kaalikas; 
• kapsas;
• kurk;
• kõrvits;
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• lauk;
• mädarõigas;
• paprika;
• peet;
• petersell;
• porgand;
• rabarber;
• redis; 
• rõigas;
• salat;
• seller;
• sibul; 
• till;
• tomat;
• uba. 

2. Maitsetaimed:

• basiilik;
• estragon;
• köömen;
• lavendel;
• liivatee;
• majoraan;
• meliss;
• piparmünt;
• piparrohi;
• rosmariin;
• salvei. 

3. Puuvilja- ja marjakultuurid:

• aroonia
• astelpaju
• ebaküdoonia
• jõhvikas
• karusmari;
• kirsipuu;
• maasikas;
• mustikas
• pampel
• pirnipuu;
• ploomipuu;
• must sõstar;
• punane sõstar
• söödav kuslapuu
• vaarikas;
• viinapuu
• õunapuu.

II Õpitulemuste hindamine:

• teoreetilise  osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
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• taimede tundmise kontroll – 40 % hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 30% hinde väärtusest.

6.6. MURUD JA TEED

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks:

Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust.

• Murude rajamine: 
o umbrohutõrje;
o maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks;
o külvieede mahamärkimine;
o külvamine;
o seemne mulda rehitsemine;
o rullimine.

• Murude hooldamine: 
o rullimine;
o muru remontimine;
o õhustamine;
o väetamine;
o niitmine;
o kastmine. 

• Teede rajamine: 
o tee süvendi kaevamine;
o äärekivide ja tee aluskihtide ning katendite paigaldamine;
o vuukide täitmine;
o kinnivibreerimine.

• Teede hooldamine: 
o teede remontimine;
o teede korrashoid.  

II Õpitulemuste hindamine:

Praktiliste tööde tegemise oskus:

• muru rajamine ja hooldamine 50% hinde väärtusest
• teede rajamine ja hooldamine 50 % hinde väärtusest

6.7. TAIMESEADE

Õppe sisu

I Tegevused aine omandamiseks

Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust:

• dekoreerimata pärjaaluste valmistamine; 
• vanikute valmistamine.

II Õpitulemuste hindamine:

• praktiliste tööde tegemise oskus; 
• dekoreerimata pärjaaluste valmistamine 50% hinde väärtusest;
• vanikute valmistamine 50 % hinde väärtusest.
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