
 

Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Vähemlevinud marjakultuuride kasvatamine 

Õppekavarühm: Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

 aegunud erialase tasemeharidusega aednikud (lõpetamisest möödunud vähemalt 10 
aastat) 50+ 

 madalama haridustasemega põllumajanduse ja aianduse valdkonna väikeettevõtjad, 
kellel puuduvad erialased teadmised aianduses  

 madalama haridusega alustavad aianduse valdkonna väikeettevõtjad. 
 

Koolituse alustamise nõuded 

Algteadmised marjataimedest 

Kuulumine sihtgruppi 

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

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Kursuse läbinu: 

 Analüüsib istutuskoha mulda, parandab kasvukoha mullaomadusi. 

 Paljundab marjakultuure pistokstega, võrsikutega, haljaspistikutega ja juurevõsudega. 

 Teab söödava kuslapuu, ebaküdoonia, mesimuraka ja pampli sorte.  

 Määrab istikute kvaliteediklassi. Istutab, teeb istutusaegse tagasilõikuse ja multšib. 

 Määrab enamlevinud haigused ja kahjurid. 

 Oskab lõigata erinevaid marjakultuure. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Nooremaednik, tase 3 

Kasvukoha ettevalmistamine, paljundamine, istikute varumine, istutamine, maakasutusviisid.  
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Istandike hooldamine. 

 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Meie praktika on näidanud, et üha enam vajatakse aiandusalaste osaoskuste väljaõpet, mida 
tingivad mitmed asjaolud: väikeettevõtluse spetsiifika või soov laiendada väikeettevõtluse 
tegevusala, tööandja poolt kehtestatud tööülesanded jne. Seda kinnitab seegi, et järjest 
rohkem tunnevad nii tööandjad kui koolituse soovijad huvi osaoskuste koolituste järele. 

Vähemlevinud marjakultuuride  kasvatamine (maheviljeluses) on levinud ja seetõttu on 
õigustatud marjakultuuride kasvatamise koolituse läbiviimine. Sihtgrupi ja õpiväljundite valikul 
lähtusime nimetatud koolituse vastu huvi tundnute tööalast ning tööandjate soovitustest. 

Koolitus pakub võimalust õppida professionaalide käe all ja omandada marjakultuuride 
kasvatamise  osaoskus. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 44 

 sh kontaktõppe maht: 40 

  sh auditoorse töö maht: 16 

  sh praktilise töö maht: 24 

 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 

Auditoorne õpe – 16 h  

1. Söödava kuslapuu, ebaküdoonia, mesimuraka ja pampli tähtsus. Taimede ehitus ja 
kasvatamise tehnoloogiad – 5,0 h 

2. Soovitussortiment, enamlevinud sortide omadused – 1,0 h 

3. Lõikeriistad, tööohutus - 0,5 h 

4. Paljundamine, istikute tootmine – 1,0 h 

5. Mulla happesus ja lõimis – 1,0 h 

6. Istikute vajadus, taimede nõuded kasvukohale ja istutuskoha ettevalmistamine – 2 h 

7. Istutustööd, maakasutusviisid, multšimine  - 0,5 h 

8. Taimede lõikamine ja teised hooldustööd aias – 3,0 h 

9. Enamlevinud haigused ja kahjurid – 2,0 h 

Praktiline õpe  - 24 h 

1. Taimede nõuded kasvukohale, mullaproovi võtmine, istutuskoha mulla analüüsimine, 
mullakaardi kasutamine, mullaomaduste parandamine - 4 h 

2. Paljundamine pistokstega, võrsikutega, haljaspistikutega ja juurevõsudega - 4 h 

3. Istikute kvaliteediklassi määramine, istikute säilitamine - 1 h 
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4. Istutusaegne tagasilõikus, istutamine, multšimine - 3 h 

5. Taimede  hooldamine ja lõikamine - 6 h 

6. Enamlevinud haiguste ja kahjurite tundmine ning nende leviku piiramine - 6 h 

 

ÕPPEPÄEVAD   

1. päev  (8 tundi) - Söödav kuslapuu, ebaküdoonia. Tähtsus, taime ehitus, sordid ja 
kasvatamise tehnoloogia.  Lõikeriistad, tööohutus. Söödava kuslapuu ja ebaküdoonia 
paljundamine. Nõuded mullaproovile ja aias mullaproovi võtmine. Õpetaja Liisi Kont. 

2. päev (8 tundi) – Mesimurakas,  pampel. Tähtsus, taime ehitus, sordid ja kasvatamise 
tehnoloogia. Taimede nõuded kasvukoha mullale ja mullakaardi kasutamine. 
Mesimuraka ja pampli paljundamine. Istikute kvaliteediklassi määramine, istikute 
säilitamine. Õpetaja Sirje Tooding. 

3. päev  (8 tundi) - Iseseisva töö tutvustus (ülevaade aias kasvavatest marjakultuuridest). 
Mulla happesus, lõimis ja muldade analüüsimine. Mullaparandusained ja multšid. 
Istutusala planeerimine, istikute vajadus, istutuskoha ettevalmistamine, istutustööd, 
maakasutusviisid ja multšimine. Õpetaja Liisi Kont 

4. päev  (8 tundi) – Vähemlevinud marjakultuuride haigused ja kahjurid ning nende leviku 
piiramine. Õpetaja Tairi Albert. 

5. päev  (8 tundi) – Taimede lõikamine ja teised hooldustööd aias. Õpetaja Sirje Tooding. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus : 
Õpe toimub kaasaegses õpperuumis, kus on olemas kõik vajalik arvutiesitluse tegemiseks, 
praktiline osa toimub aias. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
Õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt jagatud õppematerjale ning praktiliseks tegevuseks 
vajalikke töövahendeid: töökindad, oksakäärid, saed jm taime hooldamiseks vajaminevad 
vahendid. 
Õppetegevuses kasutatakse alljärgnevaid õppematerjale: 

 Jaan Kivistik „ Puuviljad ja marjad Eestis 2010“ 2010 TEA 

 Jaan Kivistik "Taim ja aednik" 2013 

 Õpetajate koostatud õppematerjalid 
 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 100% osalemine õppetegevuses. 

Osalemine praktilises tegevuses ja arvestuste edukas läbimine. 

Arvestuseks on praktilised tööd.   

 Kursusel osaleja tunneb taime ehitust, paljundab,  istutab ja lõikab erinevaid 
marjakultuure 

 Iseseisev töö: Ülevaade aias kasvavatest marjakultuuridest (kirjalik töö koos 
ettekandmisega). 

Arvestus on mitteeristav. 
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Koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend. 

Tunnistus väljastatakse, kui õpiväljundid on saavutatud.  

Tõend väljastatakse, kui õpiväljundid jäävad saavutamata 

 

Koolitaja andmed (sh kompetentsus) – nimi, kvalifikatsioon, e-post, telefoni nr. 

Sirje Tooding -  sirje.tooding@aianduskool.ee  

Räpina Aianduskooli kutseõpetajana 1984. aastast, pedagoog–metoodik. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1990, agronoomia eriala. 

Räpina Sohvoostehnikum 1975. 

Liisi Kont – liisi.kont@aianduskool.ee  

Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2015 aastast.  

Eesti Maaülikooli 2013, aianduse eriala.  

Räpina Aianduskooli 2015. 

Tairi Albert –   Räpina Aianduskooli kutseõpetaja 2007. aastast. 2014. aastast vanemõpetaja. 
Lõpetanud Eesti Maaülikooli doktorantuuri 2010. aastal (põllumajanduse doktor).   

         

 

Õppekava koostaja andmed: nimi, ametinimetus, e-post 

Sirje Tooding -  sirje.tooding@aianduskool.ee , Räpina Aianduskooli kutseõpetajana 

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