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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Mullaõpetus 

Õppekavarühm:  Aiandus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. 

Sihtrühm:  

 erialase tasemehariduseta täiskasvanud,  

 keskhariduseta täiskasvanud, 

 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +.     

 

 Grupi suurus: 12 osalejat 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

 

Õpiväljundid 

 Teab enamlevinud mullatüüpe ja valib taimele sobiva mulla. 

 Võtab ja pakib mullaproovi. 

 Määrab mulla lõimise, happesuse ja N P K  sisalduse. 

 Tunneb mullaparandusaineid.  

 Valib sobiva mullaparandusaine ja arvutab selle vajaduse. 

 Kasutab info leidmiseks mullastikukaarti. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. 

Aednik, tase 4 (2019). Aianduse alused. Õppekava õpiväljund nr 4.  

Eristab peamisi Eestis esinevaid mullatüüpe, kirjeldab nende omadusi, määrab mulla 
happesuse ja lõimise sobilike vahendite ja meetoditega.  
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3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

6 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Iseloomustab peamisi Eestis esinevaid mullatüüpe, loeb infot mullastikukaardilt. 
Määrab mulla happesuse ning lõimise sobilike vahendite ja meetoditega.  

Õppe sisu : 

A: Teoreetiline õpe 

AUDITOORNE TÖÖ – 6 tundi 
Mulla mõiste  0,5 h 
Muldade kaitse 0,5 h 
Enamlevinud mullad Eestis ja nende omadused. 4 h 
Taimede nõuded kasvukohale 1 h 

B: Praktiline õpe 

PRAKTILINE TÖÖ – 20 tundi 
Mullaproovi võtmine 1 h 
Mulla lõimise määramine, mulla pH ja N P K sisalduse määramine 7 h 
Mullaparandusained, kasvusubstraadid ja multšid. Ülesannete lahendamine. 6 h 
Mullakaart, info kasutamine, mullakaardi lugemine. 6 h 

C: Iseseisev töö: puudub 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub õpperuumis ja aias. Õpperuum on avar ja kaasaegse sisutusega õppeklass, kus igal 
osalejal on lauaga õppekoht. Klassis on õpetaja käsutuses vajalik esitlustehnika. 

Praktiline mullaproovi võtmine toimub aias. Õppeklassis on võimalik mulda analüüsida, 
tutvuda erinevate mullaparandusainete, kasvusubstraatide ja multšide näidistega ning teha 
teisi praktilisi tegevusi. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid  
a) Õppevahendid ja -materjalid teoreetilise ja praktilise õppetegevuse läbiviimiseks 
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b) Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt paljundatud õppematerjali ning 
praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid: 

c) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: arvutusülesannete lahendamiseks kalkulaator. 
d) Soovituslik abimaterjal õppijale: mMoodle keskkonna e-kursus „Mullaõpetus“ 

https:moodle.e-ope.ee     
e)  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

Õpingute lõpetamise eelduseks on 70% osalemine õppetegevuses. Osalemine praktilises 
tegevuses. Arvestuse edukas läbimine. Arvestuseks on praktiline töö. Kursusel osaleja 
analüüsib mulda, hindab selle olukorda ja vajadusel arvutab mullaparandusainete vajaduse.   

 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid  

Mulla analüüsimine, olukorra 
hindamine ja mullaparandusainete 
vajaduse arvutamine. 

Juhendite abil on muld analüüsitud ja 
etteantud pinnale mullaparandusaine 
vajadus arvutatud. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Sirje Tooding - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 1985. aastast, pedagoog – metoodik. 
Lõpetanud Räpina Sohvoostehnikumi 1975, Eesti Põllumajandusakadeemia 1990. 

 

Õppekava koostaja:  

Sirje Tooding – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, sirje.tooding@aianduskool.ee 

 


