
   

1 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Puittaimede vegetatiivne paljundamine 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste erialaoskuste, 

haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on optimaalne grupi suurus; ära tuua 

kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
- Aiandusliku hariduseta aianduslikule tööturule sisenejad, kelledel puudub puukoolis 

töötamiseks vastav kompetents  
- Aegunud oskustega inimesed vanuses 50+ 
- Keskhariduseta täiskasvanud 

 

 Grupi suurus: 12  

Koolituse alustamise nõuded:  

Algteadmised puittaimedest. 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal 

 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised teadmised, 

oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Kursuse läbinu: 

Tunneb ja kirjeldab erinevate puittaimeliikide vegetatiivse paljundamise viise ning spetsiifilisi 
töövõtteid.  

Paljundab leht- ja okaspuid pistokste, haljaspistikute ning pookimisega.  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Nooremaednik, tase 3, Kutsestandardi tähis:11-17042018-1.2/8k 

A 2.3 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine. 

2 Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine. 
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Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Eestis on arvestatav hulk puukoole, kes vajavad põhitöötajate kõrval oskustega hooajatöölisi 
ning lisaks nendele alustab igal aastal tegevust puittaimede kasvatamisega tegelevaid 
väikeettevõtteid mille asutajatel napib või puuduvad spetsiifilised teadmised  ja oskused (näit. 
taimede paljundamine). Seetõttu on pöördutud koolitussooviga meie poole. 

 Näiteks paljundatakse puukoolides puittaimi erinevate vegetatiivsete paljundusviisidega, mille 
teostamiseks vajatakse spetsiifilisi oskusi. Kursuse läbinu omandab algteadmised erinevatest 
paljundusviisidest ning valib puittaimeliigist lähtuvalt sobiva paljundusviisi ja paljundab. 
Tegemist on aiandusliku osaoskusega, mis tuleb kasuks ka aedniku kutse omandajale. 

Õpiväljundid on valitud vastavalt tekkinud praktilistele vajadustele vastavate oskustööliste 
järele, mis on sobilikud valitud sihtrühmale. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 32 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

6 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

18 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

8 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada auditoorne ja 

praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse 

kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke 

õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu : 
A: Auditoorne õpe: 6 akadeemilist tundi 
1.Puittaimede pistokstega paljundamine -2h  
Alateemad: paljundamise aeg; pistoksa lõikamiseks sobilik paljundusmaterjal; pistokste 
lõikamise viisid; pistokste juurdumiseks sobilik substraat; pistokste juurdumiseks sobilik 
keskkond. 
 
2. Puittaimede haljaspistikustega paljundamine – 2h 
Alateemad: paljundamise aeg; haljaspistiku lõikamiseks sobilik paljundusmaterjal;            
haljaspistikute lõikamise viisid; haljaspistikute juurdumiseks sobilik substraat; haljaspistikute 
juurdumiseks sobilik keskkond. 
 
3. Puittaimede pookimine -2h 
 Alateemad: pookimiseks sobilikud pookealused; pookeoksteks sobilik materjali valimine; 



   

3 

pookimise aeg ja -viisid; aluse ja poogendi kokkukasvamiseks sobilik kasvukeskkond.  
 
B: Praktiline õpe 
1) Substraadi valmistamine, pistokste lõikamine ja substraati istutamine (maht 6 tundi). 
2) Substraadi valmistamine, haljaspistikute lõikamine ja substraati istutamine (maht 6 tundi). 
3) Pookealuste pookimiseks ettevalmistamine, pookimine erinevate okastamisviisidega, 
poogendite kinnisidumine (6 tundi). 
 
C: Isesesiev töö: Õpilane koostab Eesti puukoolides müüdavate puittaimeliikide 
paljundamisviiside kohta tabeli, milles toob välja erinevate vegetatiivsete paljundusviiside 
osatähtsuse. Analüüsib kui paljusid taimeliike paljundatakse pistokste, haljaspistikute või 
pookimise teel.  
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Kontaktõpe toimub kaasaegse õppesisustusega avaras 30 kohalises klassiruumis kus õpetaja 
käsutuses on vajalik esitlustehnika. 

Praktiline tegevus toimub nii õppekasvuhoones kui kooli aias ja pargis, kus õppurid on 
varustatud vajalike töövahendite ja materjalidega. 

 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid: 

Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (PowerPoint esitlus). 
Aiakäärid, pookenoad, pooketeip. 
Paljundusmaterjal (pistoksad, haljaspistikud, pookoksad). 
Pookealused.  

2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: 
Töökindad. 

 
3. Kasutatav kirjandus:  

Dirr, M.A., Heuser, W:C. 2012. The Reference Manual of Woody Plant Propagation, 410 p. 
Garner, J.,R. 2013. The Grafter’s Handbook 320 p  
Laas, E., 1987 Dendroloogia. 822 lk 
MacDonald T.,P. 2014. The Manual of Plant Grafting 228 p 
Sarapuu, H., 1969 Puude ja põõsaste paljundamine. 285 lk 

 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 70% 

kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 
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Arvestusülesanded: 

1.Õpilane valib puitaimeliigist 
lähtuvalt pistoksa ja haljaspistiku 
lõikamise viisi ning lõikab pistoksa ja 
haljaspistiku. 

2. Õpilane valib puittaimeliigist 
lähtuvalt pookimisviisi pookealuse 
ning poogib taime. 

Õpilane esitab igast liigist hindamiseks 10 lõigatud 
pistoksa ja haljaspistikut. Lõigatud pistoksad ja 
haljaspistikud on liigile omaselt õige pikkuse ning 
lõigetega, mis tagavad nende juurdumise ning 
võimaldavad kasvatada elujõulise taime.  

Õpilane esitab hindamiseks igast poogitud 
taimeliigist 3 poogitud taime. Hinnatakse poogendi, 
lõigete täpsust ja poogendi sidumist, mis peaksid 
tagama pookealuse ja poogendi kokkukasvamise. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Andres Vaasa  
EPMÜ aianduse eriala 1996 
Põllumajandusteaduste magister aianduse erialal 1998 
Aednik III kutsetase (kutsetunnistus nr 069046)  
Avaldanud üle 50-ne erialase artiklit eesti aiandusajakirjades, esinenud arvukates 
aiandussaadetes erinevates telekanalites..  
Eesti ühe suurima puittaimede erakollektsiooni omanik, aias kasvab üle 2000 taimetaksoni. 

 

 

Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Andres Vaasa, Räpina Aaianduskooli kutseõpetaja, Andres.Vaasa@aianduskool.ee  

 

 


