
Mittestatsionaarse õppe iseseisev praktika 
 

Teema: Okaspuudele ja põllumajanduskultuuridele uluksõraliste poolt 

tekitatud kahju suuruse hindamine 
 

Juhendaja: Arvi Lepisk 
Maht: 690 tundi 
 
Iseseisva praktikatöö eesmärk 
Hinnata ja kirjeldada okaspuunoorendikele ja põllukultuuridele uluksõraliste poolt tekitatud 

kahju. 

 

Töö teostamine. 

 

Iseseisva praktikatöö teostaja valib oma kodukohas või mujal temale sobivas kohas 

uurimiseks vähemalt 1,0 ha suuruse okaspuunoorendiku või kaks teraviljapõldu, kus 

uluksõralised on tekitanud kahju. 

Hindamised -uurimused teha valitud okaspuunoorendikus alates märtsikuust kuni maikuu 

lõpuni. Hinnatakse värskeid kahjustusi. Kahjustustega teraviljapõldudel hinnata kahju juulis ja  

augustis. Hilisemate kultuuride puhul ka septembris. Kahjustusaladel teha ka fotosid aruande 

illustreerimiseks. 

 

Kahjustuste hindamisel kasutada keskkonnaministri määrust : 

 
Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud 

kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise 

täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri 

Avaldatud Riigi teatajas: RT I, 04.04.2014,1 

 

Ei ole vaja koostada §10 toodud hindamisakti. 

 

Aruande hindamiskriteeriumid: 
 

Töö hindamisel kasutatakse eristavat hindamist. 
 
 

Hinne „3“ Hinne „4“ 

 

Hinne „5“ 

 

1. Aruanne esitatud tähtaegselt. 

2. Aruande koostamisel ja vormistamisel on lähtutud esitatud nõuetest, esinevad mõned 

sisulised või/ja vormistamise vead. Vaatlus- ja mõõtmistulemused läbitöötatud. 

 1. Aruanne esitatud tähtaegselt. 

2. Aruande koostamisel ja vormistamisel on lähtutud esitatud nõuetest, 

esinevad mõned sisulised või/ja vormistamise vead. 

3. Sisaldab põhjalikku materjalikäsitlust. 

  1. Aruanne esitatud tähtaegselt. 

2. Aruande koostamisel ja vormistamisel on 



lähtutud esitatud nõuetest, esinevad mõned 

sisulised või/ja vormistamise vead 

3. Sisaldab põhjalikku materjalikäsitlust ja 

analüüsi. 

4.Fotod  kahjustustest. 

 

Aruande osad: 
1. Sissejuhatus 
2. Üldandmed: 

 okaspuunoorendike ja põldude asukohad (maakond, vald, küla, riigimets, 

eramets, võimalusel GPS koordinaadid) 

 noorendiku liigiline koosseis ja pindala 

 noorendiku hinnanguline vanus 

 proovitükkide arv metsamaal 

 põllukultuuri liik ja pindala 

 

3. Uuringuala hindamise tulemused: 

 okaspuunoorendiku, teraviljapõllu üldseisukord 

 milliseid ennetavaid abinõusid on omanik kasutanud kahjustuste vältimiseks, 

vähendamiseks  

 kahjustatud okaspuude arv proovialal 

 tervete okaspuude arv hektaril 

 kahjustatud põllukultuuri pindala 

 kahjustusi tekitanud loomaliik 

 
4. Kokkuvõte 
5. Kasutatud kirjanduse loetelu 
6. Lisad (plaanid, joonised, fotod jm) 
 
*Aruande vormistamisel lähtuda Räpina Aianduskooli kirjalike tööde vormistamise juhendist. 
  
http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2013/09/Kirjalike-t%C3%B6%C3%B6de-
vormistamine_11.11.2016.pdf 
 

http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2013/09/Kirjalike-t%C3%B6%C3%B6de-vormistamine_11.11.2016.pdf
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