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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.09.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed   

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Mahemaasika kasvatamine 

Õppekavarühm:  Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  
Erialase tasemehariduseta marjakasvatajad; keskhariduseta täiskasvanud, kes soovivad alustada 
marjakasvatusettevõtlusega. 

 Grupi suurus: 
10 inimest 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

Õpiväljundid. 

 Oskab ette valmistada maasikale sobiva istustuskoha 

 Tunneb, oskab kirjeldada ja kasutada maasikakasvatustehnoloogiaid. 

 Teab ja oskab kirjeldada kastmissüsteemide võimalusi ja selle rajamise, kasutamise  ning 
hooldamise põhimõtteid. 

 Oskab arvutada tahkeväetiste norme ja valmistada väetiselahuseid ning neid kasutada. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.. 

Kutsestandard: Aednik, tase 4; 11-17042018-1.3/8k 

Kompetentsid: Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine; aiakultuuride 

hooldamine. 

Räpina Aianduskooli õppekava: Aednik, tase 4, moodul 4 Puuviljandus 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  26 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Kompetentsid/vaata/10687700
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 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

18 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)    

8 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

- 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu :  

A: Teoreetiline õpe 18h 

1. Maasika botaaniline kuuluvus ja bioloogilised iseärasused – 1h 
2. Kuumaasikakasvatustehnoloogiad -5h 

- Mulla harimine 
- Istikute ettekasvatamine 
- Istutamine 
- Hooldamine 
- Saagikoristus ja pakendamine 

3. Aedmaasika kasvatustehnoloogiad – 6h 
- Asukoha valik ja maa ettevalmistus 
- Istutusmaterjal ja vahendid (istikute kvaliteet) 
- Istanduse rajamine (kile laotamine, kile augustamine, taimede istutamine jms) 
- Istutusjärgne hooldamine 
- Maasika kahjustajad (haigused, kahjurid) ja profülaktika 
- Saagikoristus 
- Turustamisnõuded 
- Istandiku hooldamine peale saagikoristust 
- Istandiku likvideerimine 

 
4. Kastmissüsteemid - 2h 

- kastmissüsteemide erinevad võimalused 
- kastmissüsteemide rajamine 
- kastmissüsteemide kasutamine 
- kastmissüsteemide hooldus 

5. Väetamine – 4h 
-  vedelväetised (vees lahustuvad) väetised  
- tahked väetised - mineraalväetised (kuidas tootjad seda nimetavad) 
- pritsid 

 

B: Praktiline õpe – 8h 

1. Kastmissüsteemi rajamine - 4h 
2. Kile laotamine – 1h 
2. Maasikataimede istutamine – 1h 
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3. Väetislahuste valmistamine ja tahkeväetisnormide arvutamine - 2h 

Praktiline õpe toimub Punni talus, Räpina v., Põlvamaal 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Auditoorne õpe toimub kaasaegses avaras 24 kohalises õppeklassis. Praktiline õpe toimub Punni 
talus, Räpina v., Põlvamaal 

Õpikeskkond toetab õpiväljundite saavutamist. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
 

a) Õppevahendid ja -materjalid õppetegevuse(teor kui praktil) läbiviimseks:  

Õpetaja esitlus ning kaasa toodud kirjandus. 

b) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: Praktilises õppes ilmastikule vastav tööriietus. 
  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Osalemine õppes vähemalt 70% ulatuses. 
 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid  

Test Hinnatakse: 

  osaleja oskust välja tuua erinevate maasika 
kasvatustehnoloogiate võimalusi ning oskust välja tuua nii 
positiivseid kui negatiivseid võimalusi, mis 
kasvatustehnoloogiatega kaasnevad; 

 maasikapõllu rajamisega kaasnevat protsessi mulla harimisest 
kile koristamiseni; 

 oskust valida istutusmaterjali vastavalt turunõudlusele ja 
istutusmaterjali kvaliteedile;  

 enimlevinud sortide omaduste tundmist; 

  oskust vastavalt mulla toitainete sisaldusele valida väetisi ja 
arvutada nende norme; 

  kuumaasika kasvatamisel ettekasvatamisega kaasnevat 
tehnoloogiat ja kasvunõudeid; 

 Kastmissüsteemide  ja selle rajamise võimalusi ning 
hooldamise põhimõtteid. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

6. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Kaarel Pent- Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magister (Põllumajandusteaduse 

magister). Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetaja. 10-aastane kogemus marjakasvatus 

ettevõtetes. Marjakasvataja. 

Tarmo Loid – Räpina Aianduskooli maastikuehituse eriala õpetaja, vanem-maastikuehitaja, tase 5, VT 
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Haljastus OÜ projektijuht. Lõpetanud 1992.aastal Eesti Põllumajandusülikooli aianduse erialal. 

 

Õppekava koostaja: 
Kaarel Pent – Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetaja, kaarel.pent@aianduskool.ee 
Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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