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TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

RÄPINA AIANDUSKOOL

Õppekava nimetus:

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

Õppekavarühm:

Põllumajandus ja loomakasvatus

Õppekeel:

Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühma kirjeldus

Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad.
Koolituse alustamise nõuded:




Osalejad saavad olla professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle vana tunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu
jooksul ja soovivad pikendada oma taimekaitsetöötaja tunnistust;
PRIA rahastatavate koolituste korral peavad kursusel osalejad vastama PRIA rahastuse nõuetele (koolitusest võivad osa võtta
põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev
füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja);




oma sülearvuti või nutiseadme olemasolu
aegunud taimekaitse tunnistuse omanikud täienduskoolitusel osaleda ei saa.

Rühma optimaalne suurus
20 inimest
Koolituse õpiväljundid
Kursuse läbinu:







rakendab kehtivaid taimekaitsealaseid õigusakte;
teab turule lubatud taimekaitsevahendeid ning kasutab ja hoiustab neid ohutult;
eristab taimekultuuride kahjustajaid, umbrohte ja nende tõrjevõimalusi, sh. integreeritud taimekaitse;
valmistab nõuetekohaselt, ohutult taimekaitseseadme tööks ette;
arvutab taimekaitsevahendi töölahuse kulunormi lähtuvalt pihustitest, liikumiskiirusest, töörõhust, ilmastikust jne.

Täienduskoolituse õppekava koostamise alus
Põllumajandusministeeriumi määrus 18.11.2013 nr.67 „ Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja
koolituse kestuse nõuded“
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:
sh kontaktõppe maht:

11
11

sh auditoorse töö maht:

7,8

sh praktilise töö maht:

3,2

sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht:

-

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus
Koolituse üldmaht on 495 minutit, sellest kontakttunde 495 minutit (11 õppetundi, üks õppetund kestab 45 minutit). Kontakttundidest
(495 min), 351 minutit teoreetilist õppetegevust ja 144 minutit praktilist tööd ja lisaks 115 minutit eksam.
Täienduskoolitus läbitakse uue taimekaitsetunnistuse taotlemise korral kuni kolm kuud enne eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivuse
lõppemist.
Käsitletavad teemad:
I Taimekaitsevahendid: 220 min.
1. Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele,
hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.
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2. Integreeritud taimekaitse põhimõtted.
3. Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside
järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted.
4. Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele
putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende
riskide vähendamiseks.
5. Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks.
6. Kultuurtaimede kahjustajad ja nende tõrjevõimalused.
7. Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus.
8. Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine
II Taimkaitseseaded: 110 min.
1. Taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted ning ettevalmistamine tööks. Ohutusnõuded
taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel. Taimekaitseseadmete toimimise ning tehniline kontroll.
2. Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine.
III Tööohutus: 50 min
1. Taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted.
2. Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine.
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.
IV Taimekaitse eksam: 115 min.
Praktilist laadi tegevused õppekeskkonnas (kokku umbes. 45% õpingute mahust):

Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine eelkõige suurtel pindadel, liikumiskiiruse arvestamine.

Taimekaitsevahendite Registri praktiline kasutus – etteantud probleemülesannete praktiline lahendamine

Taimekahjustajate ja umbrohtude tundmaõppimine
Õppemeetodid
Loeng, vestlus, arutelu, Internetist vajaliku info otsimine, harjutamine, aktiivõpe läbi praktilise töö, praktilise töö analüüs, kogemuste
vahetamine.
Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor.
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Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid.
Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)
Kasutatavad õppevahendid: Koolitusest osaleja saab õpimapi koos kirjutusvahendiga, milles on õppepäevade temaatiline ajakava,
tagasisideleht ja koolitusmaterjalid paberkandjal (sh kahjustajate kirjeldused).
 Rooma, L.,Marrandi, K. (2016) „Taimehaigused ja -kahjurid, umbrohud“ KUMA trükikoda;
 Põllumajandusamet (2015) „Taimekaitsevahendid ja kasvuregulaatorid kasutamiseks Eesti Vabariigis 2015“.
 Eesti Taimekasvatuse Instituut (2015) „Taimekaitse pritsimiskaod. Põhjuseid ja vähendamisvõimalusi“;
http://www.etki.ee/images/Trukised/Pritsimiskaod.pdf
Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
 Õpingute lõpetamise eelduseks on 90% osalemine õppetegevuses.
 Osalemine praktilises tegevuses.
 Eksami edukas läbimine
Hindamismeetod-mitteeristav

Hindamiskriteeriumid

Eksam (taimekaitse testi täitmine)

Eksami teste on 3 erinevat varianti, igas 15 praktilist küsimust ja
ülesannet. Küsimused on valikvastustega, praktilisi ülesandeid on testis
kaks.
Eksam loetakse sooritatuks kui testi on vähemalt 60% ulatuses õigesti
täidetud (lahendatud).
Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

1. Edukalt eksami sooritanule, kes on saavutanud vajalikud õpiväljundid, väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse
tunnistus.
2. Osalejale, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid osales vähemalt 80% ulatuses koolitusel või kes ei sooritanud eksamit
vastavalt hindamiskriteeriumitele, väljastatakse tõend. Tõendile kantakse märge “Eksam sooritamata”.
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3. Koolitaja andmed (sh kompetentsus)
Taimekaitsevahendi ja tööohutuse lektorid (koolituse läbiviimisel osaleb üks või kaks antud lektoritest vastavalt lektori võimalusest)
Tiiu Annuk – Põllumeeste Ühistu Kevini agronoom. Taimekaitsealane koolituskogeemus ja koostöö Räpina Aianduskooliga 15
aastat. EPMÜ 2001. loodusteaduste magister entomoloogia alal.
Pille Sooväli- Eesti Taimekasvatuse Instituut, teadur. Koolituskogemus ligi 10.aastat. Teinud koolitusalast koostööd Räpina
Aianduskooliga ka 2012.aastal. 2011.a. ja 2017.a. PhD taimekaitse eriala, Eesti Põllumajandusülikool
Pille Hermann – Tallinna Botaanikaaia taimekaitsespetsialist alates 2013.aastast.
Tairi Albert - Räpina Aianduskooli köögiviljanduse, taimekaitse ja mahepõllumajanduse kutseõpetaja 2006.aastast. Alates 2010.
aastast viib läbi taimekaitse täienduskoolitusi.
Sirje Tooding – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja
Merike Aomets- Räpina Aianduskooli kutseõpetaja
Taimekaitseseadmete ja taimekaitseseadmete tööohutuse lektorid:
Mart Kiiskküla – INTRAC Eesti AS, tootejuht. Koolituskogemus 7 aastat (Põhiteema: Põllumajandusmasinate kasutamine ja
ekspluatatsioon). Jätkab õpinguid Eesti Põllumajandusülikoolis põllumajandustehnika inseneri erialal.
Aivo Pedosk - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja (aia- ja põllutöömasinad, taimekaitseseadmed. Taimekaitseseadmeid
täiskasvanute koolitusel õpetab 11.aastat.
Õppekava koostaja andmed
Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee
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