
 

Kinnitatud direktori 08.01.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/2 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale 

Õppekavarühm: Põllumajandus 

Õppekeel: Eesti  

 

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 

 Oma sülearvuti või nutiseadme olemasolu 

 Aegunud taimekaitse tunnistuse omanikud täienduskoolitusel osaleda ei saa. 

 

Rühma optimaalne suurus 

20 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

 Teab taimekaitsevahendite ja nende kasutamisega seotud ja kehtivaid õigusakte ning oskab neid rakendada igapäevatöös 

 Teab uusi kasutusel olevaid taimekaitsevahendeid ning nende kasutamispõhimõtteid ja –võimalusi ning oskab kasutada taimekaitsevahendeid 
vastavalt nõuetele 

 Teab meetodeid ebaseaduslike taimekaitsevahendite tuvastamiseks  

 Teab taimekaitsevahendite riske: 
- inimesele ja teab nende vähendamise võtteid ning oskab neid rakendada 

            -  sihtrühmavälistele taimedele, elusloodusele, kasulikele putukatele, bioloogilisele    
                mitmekesisusele ja  keskkonnale üldse ning oskab ennetada riske nimetatud   
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                objektidele.  

 Teab taimekaitsevahendite valiku põhimõtteid ning oskab valida konkreetse taimekaitseprobleemi puhul kõige sobivama taimekaitsevahendi. 

 Teab ja oskab kasutada taimekaitsevahendeid, neid ladustada, segada, käidelda tühje pakendeid ning kõrvaldada hea tava kohaselt kasutamisest 
ülejäänud taimekaitsevahendi  

 Teab ja oskab teostada taimekaitseseadmeid tööks ettevalmistamise toiminguid, kasutada ja hooldada ning valida taimekaitseseadme sobivaid 
kasutamisvõtteid. Teab kasutatavate taimekitseseadmete tehnilise kontrolli eesmärke ja pritsimiskvaliteedi parandamise abinõusid 

 Teab inimese ja keskkonna kaitse toiminguid taimekaitsevahendi juhusliku mahavalgumise korral 

 Teab taimekaitsevahendi mürgisuse sümptomeid ja oskab kasutada esmaabimeetmeid 

 Teab tervisekontrolli  ja võimalikest õnnetustest teatamise olulisust ja vajalikkust 

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: 11 

 sh kontaktõppe maht: 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 (7,8 
õppetundi) otsest õppetegevust ja 144 minutit (3,2 õppetundi) praktilist tööd ja lisaks 135 minutit (3 õppetundi) eksam. 
Täienduskoolitus läbitakse uue taimekaitsetunnistuse taotlemise korral kuni kolm kuud enne eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivuse lõppemist.   
 
Käsitletavad teemad Teemade lahtikirjutus e. alateemad Kestus Lektor 
Taimekaitsevahendi valdkonnas 
käsitletavad teemad: 

 Kokku 
315 min 

 

Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, 
Euroopa Liidu ja rahvusvahelised 
õigusaktid; taimekaitsevahendite 
turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele 

Selle teema all käsitletakse: 
Taimekaitseseadus § 782.  Taimekaitsetunnistus. Taimekaitseseadus § 62. 
 Taimekaitsevahendi turulelaskmise nõuded. Taimekaitsevahendile loa 
andmine turulelaskmiseks ja kasutamiseks- määrus (EÜ) nr 1107/2009 

60 minutit Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Merike Aomets 
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esitatavad nõuded. 

 
 
 
 

artikkel 28 lg 1.  
Taimekaitseseadus § 76: Taimekaitsevahendi turustamise nõuded.  
Töödeldud seemnete turulelaskmine, Eur.Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ 
nr 1107/2009 artikkel 49. Seemnete puhtimine, puhtimise tingimused, 
puhtimisel arvestatavad kaitsetsoonid - Põllumajandusministri määrus 
29.11.2011 nr 90. 
Taimekaitseseadus § 77. Taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskoht. 
Taimekaitseseadus § 682. Paralleelse kaubanduse loa andmine, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009, artikkel 52. 
Taimekaitseseadus, § 78-taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha 
täpsemad nõuded.;  
Taimekaitseseaduse § 781   taimekaitsevahendi kasutamise erinõuded. 
 Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord 
Looduskaitseseadus § 31. Piiranguvöönd 
Veeseadus § 281. Kitsendused veehaarde sanitaarkaitsealal. § 29. 
Veekaitsevöönd. Taimekaitsevahendite kasutuspiiranguid, sealhulgas 
kehtestatud puhvertsoon ning keeld kasutada taimekaitsevahendit samal 
põllul järjestikustel aastatel. 
 

2) Ülevaade turule lastud 
taimekaitsevahenditest, nende liigitamine 
kasutusotstarbe, toimemehhanismi, 
toimespektri ja ohuklasside järgi ning 
sobiva taimekaitsevahendi valiku 
põhimõtted 

Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, sh Põllumajandusameti 
veebilehel avaldatud taimekaitsevahendite registri tutvustamine ja 
kasutamine, kust mida leida. 
 Taimekaitsevahendite liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, 
toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku 
põhimõtted  
Praktiline tegevus 
Taimekaitsevahendite Registri praktiline kasutus – etteantud 
probleemülesannete praktiline lahendamine  

80 minutit 
 
 

Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann või 
Merike Aomets 

3) Kultuurtaimede kahjustajad ja nende 
tõrjevõimalused 

Kultuurtaimede (sh teravili, kartul, õlikultuurid, köögivili, viljapuud, 
marjakultuurid,) haigused, kahjurid, umbrohud; erinevad tõrjemeetodid 
(näiteks kemikaalivabad tõrjemeetodid: bioloogiline, mehaaniline, 
agrotehniline jne; ning keemiline tõrjemeetod), resistentsus, I-taimekaitse, 
hea põllumajandustava, hea taimekaitsetava. Tõrjekriteeriumi arvestamine. 
Praktiline tegevus 
Taimekahjustajate ja umbrohtude tundmaõppimine 
 

65 minutit Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann või Sirje 
Tooding või Merike 
Aomets 
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4) Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus. Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus – milline teave peab etiketil olema, 
kuidas etiketti ja ohutuskaarti lugeda, etiketi ülesehitus. Mida teha, kui 
pakendi märgistus muutub loetamatuks. 
Taimekaitseseadus § 74.  Taimekaitsevahendi pakendamine, esitlemine ja 
märgistamine.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 
artikkel 64 Pakendamine ja esitlemine. DIREKTIIV 1999/45/EÜ, Artikkel 9, 
Pakendamine. Komisjoni määrus (EL) nr 547/2011, taimekaitsevahendi 
märgistusnõuded.  
Taimekaitsevahendi klassifikatsioon. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. Uue CLP märgistusega 
tutvumine. 
Praktiline tegevus 
Taimekaitsevahendi etiketil vastavalt kehtivatele nõuetele. Uute CLP 
piktogrammide ja momendil taimekaitsevahendi pakendil olevate 
ohusümbolite võrdlev õppimine. 
 

20 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
 

5) Taimekaitsevahendi tühja pakendi, 
pesuvee, pritsimislahuse ning 
taimekaitsevahendi jääkide käitlemine 

Taimekaitsevahendi pakend kui ohtlik jääde. Tühja pakendi loputus ning 
loputusvee manustamine pritsipaaki. Tühja pakendi hoidmine kuni 
jäätmekäitlusjaama viimiseni taimekaitsevahendite kapis või 
taimekaitsevahendite hoiuruumis. Täpse pritsimislahuse hulga 
väljaarvutamise vajadus. Paagisegude ja taimekaitsevahendi jääkide 
nõuetekohane kõrvaldamine.   Pakendiseadus, pakendijäätmete kogumise 
korraldamine 

20 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
 

5) Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest 
tulenevad riskid ning meetodid sellise toote 
tuvastamiseks. 

Võltsimise ja piraatluse ulatus. Mis on illegaalsed taimekaitsevahendid. 
Illegaalne paralleelimport. Kuidas ära tunda illegaalset taimekaitsevahendit. 
Võimalikud ohud (keskkonnale, tervisele, kultuurile).  Praktikas esinenud 
juhtumid. Pakendite puhul tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka 
partiinumbritele 
 

30 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
 

6) Integreeritud taimekaitse põhimõtted. Integreeritud taimekaitse  põhimõtete tutvustamine.  I-taimekaitse 
programmi kasutamine. Uute enamlevinud põllukultuuride integreeritud 
taimekaitse juhendite tutvutamine, kättesaadav Eesti Taimekasvatuse 
Instituudi kodulehelt. Samuti  Kartuli –lehemädaniku ja rapsi valgemädaniku 

 20 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
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tõrjevajaduse otsustamine ja nende kasulikkuse tutvustamine. 

7) Ohutusnõuded taimekaitsevahendi 
kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas 
riskid sihtrühmavälistele taimedele, 
kasulikele putukatele, elusloodusele, 
bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, 
valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased 
meetmed nende riskide vähendamiseks.  
 

Neonikotinoidid. Taimekaitse ja mesilased, nende hukkumise põhjused. 
Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, insektitsiidide, fungitsiidide 
ja herbitsiidide (eriti glüfosaadi) mõju mesilastele jt kasulikele putukatele, 
risk sihtrühmavälistele taimedele ning keskkonnale, sealhulgas kuidas viia 
veeressurssidele kaasnev risk miinimumini. Kuidas mesilasi jt kasulikke 
putukaid kaitsta?  
 
 
 

20 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann või 
Merike Aomets 
 

 
Taimekaitseseadme valdkonna teemad: 

 
 

 Kokku  
135 min 

 

1) Taimekaitseseadmete tüübid ja 
taimekaitseseadmete kasutamise võtted. 

Eestis kasutatavad taimekaitseseadmete tüübid, nende ehitus ja osad ning 
nende kasutamisega kaasnevad iseärasused. Pritsimistehnoloogiad. 
Eriomased riskid. Käes ja seljas kantavate seadmete nõuetekohasele 
kasutamisele ja nende kasutamisega seotud riskid.  
 

20 min Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla 

2) Taimekaitseseadmete ettevalmistamine 
tööks ning taimekaitseseadmete toimimise 
kontroll, sealhulgas nende reguleerimine.  
 

Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete 
toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine – antakse ülevaade 
tegevustest, mis on vajalikud taimekaitseseadme ja selle osade korrapärase 
toimimise tagamiseks. Õppefilm. 
 
 

45 min Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla 

3) Taimekaitsevahendi töölahuse 
valmistamine ja kulunormi arvestamine.  
 

Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine.  
Kulunormi mõjutavad faktorid – liikumiskiirus, sama tähistusega pihustiotsad, 
pumba rõhk jne. Kulunormiketta kasutamine. Eriomased riskid 
 
Praktiline tegevus: 
Töölahuse arvutamine vastavalt etteantud kulunormile või 
taimekaitsevahendi kontsentratsioonile arvestades taimede kasvufaase ja 
pritsitava pinna ulatust (praktiline töö)  

35 min Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla või Tiiu Annuk või 
Tairi Albert, Pille Hermann 
või Merike Aomets 

4) Taimekaitseseadme tehniline kontroll. 
 

Eestis toimiv tehnilise kontrolli süsteemi tutvustamine ja tehnilise kontrolli 

läbiviijaid leidmine Põllumajandusameti kodulehelt. Tehnilise kontrolli 

10 min  Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla 
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sagedus.  

5) Ohutusnõuded taimekaitseseadme 
kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel 
ning hoidmisel. 

Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel 
ning hoidmisel. Eriomased riskid, mis on seotud põllumajanduses 
kasutatavate taimekaitseseadmetega. Ohutusnõuded käes kantavate 
töötlemisseadmete ning seljas kantavate pritsidega. Asjakohased 
riskijuhtimise meetmed (isikukaitsevahendite kasutamine). 

25 min   Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla                             

 Tööohutuse valdkonna teemad:  Kokku 45 min  
1) Taimekaitsevahendi mürgistuse 
sümptomid ja esmaabivõtted. 

Taimekaitsevahenditega seonduvad riskid inimestele ja nende riskide 
vähendamise võtted. Taimekaitsevahenditega seotud riskide suurendavad 
mõjud ja nende ennetamine. Taimekaitsevahendite võimalikud mürgistused 
ja mürgistuse sümptomid. 

10 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann või 
Merike Aomets 
 

2) Isikukaitsevahendid ja nende praktiline 
kasutamine. 
 

Isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine – turulolevate 
isikukaitsevahendite ülevaade, kuidas saada teada, milliseid 
isikukaitsevahendeid tuleb kasutada: õige isikukaitsevahendi valimine, 
hoidmine, puhastamine ja praktiline kasutamine.  
 

20 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann või 
Merike Aomets 
 

3) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.  
 
 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus 
ettevõttes, tööandja kohustused ja töötaja õigused, töökoht ja töövahend, 
tööõnnetus ja kutsehaigus, töökeskkonna ohutegurid taimekaitsevahendite 
üldteema valguses, sh riskid inimestele ja selliste tegurite nagu suitsetamine 
riske suurendav mõju. 

15 min Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann 
 

  EKSAM Praktiliste tööde edukas teostamine ja testi sooritamine  135 min  Tairi Albert või Tiiu Annuk 
või Pille Hermann 
 Aivo Pedosk või Mart 
Kiisküla või Eda Gross 

Märkus: Vastavalt vajadustele ja olukorrale võib päevade temaatiline paigutus erinevate koolituste puhul muutuda.  
 
Praktilist laadi tegevused õppekeskkonnas (kokkuumbes. 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. 
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Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 
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). 
Lisaks kasutatavad õppevahendid: 

a) Taimekaitsevahendid ja kasvuregulaatorid kasutamiseks Eesti Vabariigis. Saku, 2013 (paberkandjal, uue Registri ilmumisel kasutatakse viimast versiooni).  

b) Jaotusmaterjalid 

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 arvestatuks kui testi on vähemalt 60% ulatuses õigesti täidetud (lahendatud). 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus. Kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend. 

 

5. 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                    

Tairi Albert - Räpina Aianduskooli köögiviljanduse, taimekaitse ja mahepõllumajanduse kutseõpetaja 2006.aastast. Alates 2010. aastast viib läbi taimekaitse 
täienduskoolitusi.   
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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 

 

 


