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Juhend iseseisva praktilise töö (640 h) koostamiseks 

katmikköögiviljanduses. 

Töö eesmärk: Koostada ühe kultuuri agrotehnoloogiline plaan.                                             

Töö kohustuslikud osad: 

1. Sissejuhatus – kirjeldada kasvatamise asukohta ( piirkond eestis, looduslik 

iseloomustus, katmikala kirjeldus), kasvatamiseks planeeritud ajavahemik, valitud 

kultuuri tootmise võimalused, toodangu kogus, turustamise võimalused ja 

põhjendused, miks antud kultuur valiti. 

2. Sordi või sortide kirjeldus – juhul kui kavatsetakse kasvatada ühte kindlat või mitut 

erinevat sorti ehk tehakse sordivõrdluskatse. Sortide lühikirjeldused ja väike analüüs, 

miks just antud sordid sobiksid katsesse näit. kliendi eelistused, värvus, haiguskindlus 

jne. 

3. Kultuuri kasvatamise päevik – tööde kronoloogiline järjekord/ ajakava, praktiliste 

tööde kirjeldused, tulemused.  

4. Materjalide loetelu – kõik kasvatamiseks vajalikud materjalid (substraadid,väetised, 

seemned) ja vahendid (kogus, oletatav maksumus), soovitav esitada tabeli kujul. 

Katmikala rajamisel tuua välja ka kasvuhoone rajamisele tehtud kulutused. 

Materjalide kulude alla, võimalusel kanda elektrienergiale ja veele tehtud kulutused. 

Kulutused masintehnoloogiale ja transpordile (kütus). 

5. Tööaja arvestus – Soovitav esitada samuti tabeli kujul. Teostatud tööde loetelu ja 

sellele kulutatud aeg, isegi siis kui kogu töö teostate ise või teostavad pereliikmed. 

Tööde loetelu võimalusel loogilises kronoloogilises järjestuses.  

6. Omahinna arvutamine teadaolevate kulutuste põhjal. (Ei eelda täpset arvutuskäiku, 

kuna kõik kulutused on oletuslikud). 

7. Kokkuvõte – millisele tulemusele jõudsite antud kultuuri kasvatades ja tootmist 

planeerides.  Millised positiivsed või negatiivsed tegurid mõjutasid teie valitud 

kultuuri kasvatamist. Mida õppisite või saite kasulikku teada seda plaani koostades. 

8. Kasutatud materjalide loetelu – läbitöötatud kirjanduslikud materjalid, artiklid ja 

külastatud internetileheküljed koos kuupäevadega. 

Töö vormistamise aluseks on Räpina Aianduskooli kirjalike tööde juhend (leiate kooli 

koduleheküljelt) ja sellega seotud nõuded. Erisused  juhendaja nõusolekul ja kokkuleppel. 

Hindamine: hinne(5/väga hea) saamiseks peab töö sisaldama eelkirjeldatud kohustuslikke 

osi ja põhjalikku materjalikäsitlust. Andmed kantud korrektselt tabelitesse. Kasutatud 

põhjalikku, illustreerivat  foto/ videomaterjali. Korrektselt vormistatud. Ilma kirjavigadeta.                                                                                                                     

Hinne(4/hea) saamiseks esineb üksikuid eksimusi nii sisulises kui vormistuslikus pooles. 

Kogu materjal on edastatud vaid tekstilisel kujul. Lubatud on üksikud tähevead.                                                                                                                 

Hinne(3/rahuldav) saamiseks puudub maksimaalselt 2 kohustuslikku osa. Esineb eksimusi 

nii sisulises kui vormistuslikus pooles. Töö on koostatud pinnapealselt ja sisaldab  lohakus- ja 

tähevigasid.                                                                                                    
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Hinne(2/mitte rahuldav) saamiseks puuduvad töö olulised osad, vormistus ebakorrektne, 

puuduvad kasutatud kirjanduse loetelu ja töö analüüs. 

Enne töö esitamist hindamiseks, saata see juhendajale paranduste ja täienduste tegemiseks. 

Töö koostamise ajal on õpilasel õigus küsida juhendajalt abi ja nõuandeid. 

Edukat töö koostamist! 


