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1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Mustikakasvatuse algkursus 

Õppekavarühm:  Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid  

Sihtrühma kirjeldus:  

 mustikakasvatusega alustav väikeettevõtja, kellel puudub kesk- või aiandusalane 

tasemeharidus 

 erialase hariduseta ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on soov hakata ise enda 

tööandjaks   

 aegunud oskustega 50+ inimesed, kel on küll aiandusalane ettevalmistus, kuid on aastaid 

töötanud muul alal ja soovivad nüüd naasta tagasi aiandusalasele tööle. 

 madala haridustasemega ja 50+ inimesed, kes soovivad omandada osaoskust 

mustikakasvatajana. 

 aiandusettevõtte töötaja, kellel puudub aiandusalane tasemeharidus ning vajab 

täienduskoolitust tööalase pädevuse parendamiseks 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtrühma. 

Rühma optimaalne suurus 

Õppegrupi maksimaalne suurus on 12 inimest 

Koolituse õpiväljundid  

Koolituse läbinu:  

1. tunneb kultuurmustikate bioloogilisi eripärasid (taime välised tunnused liikide 

eristamiseks, mustika juurestiku eripärad seoses taimede toitumisega, aastaajaline 

elutsükkel, taimede puhkeperiood, külmakindlus); 

2. teab mustikate kasvuks sobivaid keskkonnatingimusi (nõuded mullastikule, 

temperatuurile, valgusoludele); 

3. tunneb kultuurmustikate kasvatamiseks sobivaid kasvatustehnoloogiaid (tava-, 

keskkonnasäästlik ja maheviljelus) ja sobivaid kasvatustehnoloogilisi võtteid 

 istandiku asukoha valik 

 eelkultuuri valik 

 mullaparandusained 

 väetamine 

 taimede istutamine 
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 erineva vanusega taimede lõikamine 

 saagikoristusvõimalused 

 marjade lühiajaline säilitamine; 

4. teab, milliseid taime omadusi on vajalik jälgida Eesti tingimustesse sobivate 

mustikasortide valimisel tootmistingimustesse ja koduaeda (sortide jaotamine 

külmakindluse alusel, saagi valmimisperioodi pikkus, maitse omadused ja keemilise 

koostise näitajad); 

5. tunneb mustikate paljundamise üldpõhimõtteid, oskab valmistada paljundamiseks 

vajalikke pistoksi; 

6. teab kultuurmustikate kasvatamise majanduslikku potentsiaali, toiteväärtuslikke 

eripärasid ja väärindamise võimalusi. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga  

kutsestandard: Aednik, tase 4   Puuviljanduse moodul  

Kompetents: marjakultuurid 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

Nii Lõuna-Eestis kui ka üle riigi on hakatud hoogsalt tegelema metsamarjakasvatusega, kuid 

alles viimase 6 aasta jooksul käsitletakse antud teemat aianduse eriala õppekavas. Seega on 

tegemist üsna noore aiandusliku teemaga, kus oskustest napib isegi aednikuks õppinul. Kursuse 

kutsus ellu vajadus ja nõudlus kodumaise mustika järele. Meie poole pöördunud 

marjakasvatajad soovivad laiendada marjakasvatust ja hakata kasvatama ning turustama 

mustikat, kuid on ebakindlad, sest napib teadmisi mustika kasvatustehnoloogiast. Samas 

sooviksid üsna mitmed olla ise oma tööandjaks ja alustada pere ettevõtlust just 

metsamarjakasvatusega  (sealhulgas aiandusliku haridusega inimesed), milles näevad turunišši, 

kuid peavad iseõppimise teel nn. raamatutarkust väheseks ja soovivad vastavat koolitust. Siit 

lähtuvalt on põhjendatud, miks kursuse sihtgrupp on nii lai. Ka õpiväljundid on valitud lähtuvalt 

meile avaldatud soovist. Samas on antud koolitus täienduskoolituseks tegutsevale aednikule 

ning koolituse kaudu omandatakse väärtuslik osaoskus, mis on kindlasti jätkusuutlik.  

 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 27 

 sh kontaktõppe maht: 23 

  sh auditoorse töö maht: 14 

  sh praktilise töö maht: 9 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 4 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

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

Õppe sisu on üles ehitatud õppepäevade kaupa, mis sisaldavad nii auditoorset kui praktilist õpet. 

1. Õppepäev: 
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A: Kontaktõpe (6 tundi) 

 Mustikate bioloogilised eripärad ja nõuded kasvukeskkonnale. 4h 

 Praktiline õpe 2 tundi. Erinevate mustikaliikide morfoloogiliste tunnuste 

tundmaõppimine, kasvu- ja õiepungade eristamise tundmaõppimine, kahjustunud 

õiepungade vaatlemine mikroskoobiga  

 

2. Õppepäev: 

A: Kontaktõpe (6 tundi) 

 Kultuurmustikate  viljelustehnoloogiad ja kasutatavad tehnoloogilised võtted (sortide 

valik, istandiku asukoha valik, eelkultuurid, mullaparandusained, väetamine, 

istutamine). 2h 

 Mustikate paljundamine 2h 

 Praktiline õpe 2 tundi. Mustikate paljundamine pistokste ja haljaspistikutega 

 

B: Iseseisev, kodune töö (4 tundi) Kultuurmustika sortide tundmaõppimine. Koostatakse 

nimekiri koos sordikirjeldustega Eesti aianduskeskustest pakutavatest mustikasortidest 

(vähemalt 5 sorti) 

 

3. Õppepäev: 

A: Kontaktõpe (6 tundi) 

  Kultuurmustikate viljelustehnoloogiad ja kasutatavad tehnoloogilised võtted (erineva 

vanusega taimede lõikamine, saagikoristusvõimalused, marjade lühiajaline säilitamine). 

3h 

  Mustikate keemiline koostis ja väärindamine. 1h 

 Seminar 2 tundi. Iseseisva kodutöö „Kultuurmustikate sordid“ esitamine 

 

4. Õppepäev: 

A: Kontaktõpe (5 tundi) 

 Õppekäik kultuurmustikate tootmisistandikku. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

 Avar 20 kohaga õppetegevuseks ettenähtud õppeklass 

 Õppeklass on projektoriga õppejõu ettekande visualiseerimiseks 

 Praktikaruum on avar 15 kohaga, kus on õppurite praktiliste tegevuste tarvis olemas kõik 

vajalik (taimne materjal, skalpellid või teravad noad, lõikealused, mikroskoobid, 

oksakäärid, istikukastid substraadiga). Praktikaruum asub kasvuhoones. 

 Mustikate tootmisistandik (õppekäik) 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)  

Loengumaterjalid väljatrükitult 

Praktiliste ülesannete teostamiseks töölehed ja õppematerjalid ning-vahendid: taimne 

materjal, skalpellid või teravad noad, lõikealused, mikroskoobid, oksakäärid, istikukastid 

substraadiga 
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Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

Osalemine õppetööst vähemalt 70% 

Arvestuse nõuetekohane sooritamine 

Hindamise meetod Hindamise kriteeriumid  

Arvestus  

1. Test 

 

2. Praktiline ül._Mustikate paljundamine 

 

Test loetakse sooritatuks kui vähemalt 60% 

on õigesti sooritatud 

Praktilise ülesande sooritamisel hinnatakse 

oskust pistokste valmistamiseks.  

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

 

 

5.Koolitaja andmed.  

Marge Starast Ph.D. – EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse osakond, Dotsent; 

aiakultuuride biokeemia  

 

 

Õppekava koostajate andmed /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Õppekava on koostatud koostöös: 

Marge Starast – EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse osakond, Dotsent, 

marge.starast@emu.ee  

Elina Oeselg – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee  

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