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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Puuvilja- ja marjaaia varakevadine hooldus 

Õppekavarühm: Aiandus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

1. Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja 

aiandusettevõtjad ning nende töötajad. 

2. Erialase aiandusliku erihariduseta madalama haridustasemega inimesed (eelistus 

keskhariduseta või 50+ soovijatel). 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Algteadmised viljapuude kasvutingimustest 

Kuulumine sihtgruppi 

 

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Kursuse läbinu: 

 hindab puuvilja- ja marjaaia hooldustööde vajaduse 

 teab enamlevinud võratüüpe ning valib kujundamiseks sobiva võratüübi 

 määrab lõikustööde vajaduse ning lõikab eri vanuses viljapuid ja marjapõõsaid 

 kujundab noort viljapuud 

 määrab viljapuude tüvekahjustused ja ravib kahjustusi 

 teeb vaarikataime lõikust 

 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel): 

Kutsestandard aednik tase 3  

Aiakultuuride hooldamine-, kujundamine ja lõikamine, hooldustööde vajaduse määramine 
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Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Maal elades on üheks alternatiiviks aianduslik väikeettevõtlus, kuid üsna paljudel puudub 

aianduslik tasemeharidus või on selle omandamisest möödunud aastaid ja ei tunta kaasaegseid 

töövõtteid, töövahendite võimalust või ei tunta end kindlalt viljapuude lõikamisel, 

kujundamisel. Väikeettevõtjatelt ja talunikelt saadud info kohaselt jääb neil sageli vajaka hoopis 

viljapuutüvede ravioskustest. Viljapuude lõikamise hooajal vajavad viljapuuaedade omanikud-

ettevõtjad ja talunikud lisatööjõudu, kuid viljapuude lõikamise oskustega väljaõppinud inimesi 

napib.  Maal on siiski olemas potentsiaalne tööjõud, eelpooltoodud sihtrühma kuuluvaid 

inimesi, kellel saaksime koolituse abil anda võimaluse vastavate oskuste omandamisega 

tööturule naasmiseks. Pealegi on tegemist aiandusliku osaoskuse omandamisega, mis sobib 

hästi väikeettevõtjatele. 

Kursus on nii täienduskoolituseks kui osaoskuse omandamise koolituseks erialase 

tasemehariduseta aianduslike väikeettevõtete töötajatele. Sellest johtuvalt on valitud nii 

sihtgrupid kui õpiväljundid. 

Antud koolitust on tellitud mitmesse maakonda. 2018. aastal otsustasime kursuse läbi viia 

Pärnumaal, Häädemeestes. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

 sh kontaktõppe maht: 24 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 16 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

1. AUDITOORNE TÖÖ – 8h 

1.1. Olulised varakevadised hooldustööd puuvilja- ja marjaaias 0,5 h 

1.2. Lõikamise ja kujundamise ajad 0,5h 

1.3. Töövahendid 0,5h 

1.4. Tööohutus 0,5 h 

1.5. Lõikamise ja kujundamise võtted 0,5 h 

1.6. Marjapõõsa ehitus 0,5 h 

1.7. Marjapõõsaste lõikamine 0,5 h 

1.8. Vaarikataime ehitus 0,5 h 

1.9. Vaarikate lõikamine 0,5 h 

1.10.Võra ehitus 1 h 

       1.11.Enamlevinud võratüübid 1h 

1.12.Tüvede ja põhiokste esinevad kahjustused, nende ennetamine ja  ravimine 1h 

1.13. Varakevadel märgatavad haigused ja kahjurid, nende leviku ennetamine 0,5 h 
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2. PRAKTILINE TÖÖ – 16h 

2.1. Lõikevõtted – 1 h 

2.1.1. kärpimislõige, harvenduslõige, noorenduslõige 

2.2. Viljapuu võra osade tundmine aias- 1 h 

2.3. Erinevate võratüüpide hindamine aias – 1 h 

2.4. Erinevate võratüüpide  lõikamine noores ja kandeealises viljapuuaias-2 h 

2.5. Ploomi- ja kirsipuude lõikamine -2 h 

2.6. Kandeealise õunapuu ja pirnipuu harvendamine -2 h 

2.7. Viljapuu noorendamine -2 h 

2.8. Tüve ja põhiokste hooldamine ja vigastuste ravimine -2 h 

2.9. Marjapõõsaste lõikamine 1 h 

2.10.Vaarikate lõikamine 1 h 

2.11.Talvituvad haigused ja kahjurid 1 h 

 

 

ÕPPEPÄEVAD  (märtsi lõpp – aprilli algus) 

1. Päev (8 tundi)- Aia hooldusvajaduse hindamine, lõikamise ja kujundamise ajad, 

töövahendid, tööohutus, lõikevõtted, taimeosade tundmine, vanuseperioodid. Noore 

viljapuu võra kujundamine, kandeealise viljapuu lõikamine. 

2. Päev (8 tundi) – Ploomi- ja kirsipuude lõikamine. Vanemate viljapuude noorendamine. 

Puude tüve ja põhiokste hooldamine ja vigastuste ravimine. Talvituvad haigused ja 

kahjurid. 

3. Päev (8 tundi)- Marjapõõsa ja vaarikataime ehitus. Marjapõõsaste, vaarikate ja teiste aias 

kasvavate marjakultuuride lõikamine.  

4.  

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub õpperuumis ja aias.  

Õpperuum on avar ja kaasaegse sisutusega õppeklass, kus igal osalejal on lauaga õppekoht. 

Klassis on õpetaja käsutuses vajalik esitlustehnika. 

Praktiline tegevus toimub aias, kus on vähemalt kahte liiki viljapuid (õuna- või pirnipuud, 

ploomi- või kirsipuud). Aed valitakse eelistusega, kus on erinevas vanuses viljapuid. 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke töövahendeid: oksakäärid, oksasaag, redel, haavamääre, aednikunuga, ja 

muud abivahendid viljapuude ja marjapõõsaste lõikuse ja hooldamise korraldamiseks. 

1. Moodle keskkonna e-kursus „Puuviljandus - Sirje Tooding “ https:moodle.e-ope.ee  

2. Jaan Kivistik "Taim ja aednik" 2013   

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 80% osalemine õppetegevuses. 
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Osalemine praktilises tegevuses. 

Arvestuse edukas läbimine 

Arvestus on praktiline töö: Kursusel osaleja lõikab etteantud võratüübi kujundust arvestavalt 

viljapuu ja marjapõõsa. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Sirje Tooding - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 1985. aastast, pedagoog – metoodik. 

Lõpetanud Räpina Sohvoos Tehnikumi 1975, Eesti Põllumajandusakandeemia 1990. 

Liisi Kont – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2015. aastast. Lõpetanud Eesti 

Maaülikooli 2013, aianduse eriala, Räpina Aianduskooli 2015. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Sirje Tooding – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, sirje.tooding@aianduskool.ee 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  

 

mailto:sirje.tooding@aianduskool.ee
mailto:eda.gross@aianduskool.ee

