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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:  Vähelevinud söödavate viljadega  puittaime liikide ja sortide 
kasvatamine. 

Õppekavarühm:  Aiandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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

Erialase tasemehariduseta täikskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond,  kes on maaomanikud 

ja põllumajandusettevõtjad (s.h. taimlate ja puukoolide töötajad) ning kelledel on soov hakata 

kasvatama vähelevinud söödavate viljadega puittaimeliike alternatiivtootmise eesmärgil.      

 Grupi suurus: 
12  osalejat 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

 

Õpiväljundid. 

Kursuse lõpetanu: 

 tunneb ära Eesti looduses kasvavad pärismaised söödavate viljadega puittaimeliigid  ning  
kirjeldab nende kasvukohta ja kasvatusnõudeid.  

 tunneb ära vähelevinud perspektiivsed söödavate viljadega sissetoodud puittaimeliigid ja 
sordid ning oskab kirjeldada nende kasvukoha ja kasvatusnõudeid. 

 paljundab ja kasvatab söödavate viljadega puittaimi ning rajab tootmisistanduse. 

 hooldab  (väetab, lõikab, teostab taimekaitse tõid)  söödavate viljadega puittaimi   

saagi suurendamise eesmärgil.   

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

           Nooremaednik, tase 3, Kutsestandardi tähis:11-17042018-1.2/8k 

A.2.1 Külvi ja istutuspinna ettevalmistamine külvamine ja istutamine.  
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A.2.2 Aiakultuuride hooldamine. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  

32 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: (miinimum 26 akadeemilist 
tundi) 

26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

18 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

6 

 

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

Õppe sisu :  

A: Teoreetiline õpe – 8h 

1. Pärismaiste ja introdutseeritud söödavate viljadega puittaimeliikide morfoloogilised 
tunnused, õitsemise ja viljumise fenoloogia 3 h.  
Käsitletavad alateemad : Lehed, õied ja õisikud. Viljumise liigilised eripärad.  

2. Söödavate viljadega puittaimeliikide kasvukohanõuded 2h. 
Käsitletavad alateemad: Puittaimede nõuded valguse, mullastiku ning veevajadusele. 

3. Söödavate viljadega puittaimeliikide hooldamine 3h. 
Käsitletavad alateemad:  puittaimetaimeliigi eripärast lähtuv väetamine ja lõikamine.  

B: Praktiline õpe -18h 

1. Pärismaiste ja introdutseeritud söödavate viljadega puittaimeliikide praktiline 
tundmine taime eluvormi, okste alusel 8 h. 

Praktilised tööd: okste alusel liigi määratlemine 

2. Söödavate viljadega puittaimede paljundamine  5h. 

Praktilise tööd: paljundamine generatiivselt (seemnetega) ja vegetatiivselt.  

3. Söödavate viljadega taimede hooldamine 5h. 

Praktilised tööd: hoolduslõikuse teostamine. 

C: Iseseisev töö: Koostada söödavate viljadega taimede morfoloogilistest tunnustest ja 
viljadest fotokogu  6h 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)  

Õppekeskkond toetab igati õpiväljundite saavutamist, sest õppetegevuse läbiviimiseks on 
õppurite käsutuses nii Räpina Aianduskooli kaasajastatud sisustusega 24 kohaline klassiruum 
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auditoorse õppe läbiviimiseks kui ka Räpina Aianduskooli kollektsioonid praktilise õppe 
läbiviimiseks.  

 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
a) Õppevahendid ja -materjalid õppetegevuse (teor kui praktil) läbiviimseks:      

õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (PowerPoint esitlus), 
aiakäärid, 
taimmaterjal,  
paljundusmaterjal. 

b) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid:  
   töökindad, 
   ilmastikule vastav riietus praktiliseks õppeks. 

c)  Soovituslik abimaterjal õppijale (näit. Kirjandus, õppematerjalid veebis vmt):  
          Dirr, M.A., Heuser, W:C. 2012. The Reference Manual of Woody Plant Propagation. 410p.  
          Laas, E., 2019 Dendroloogia ja pargindus. 640lk  
          Piir, R., Kask, K., 1980. Uusi puuvilja- ja marjakultuure.   
          Piir, R., 2000. Toompihlakad kultuuris.  Agraarteadus 2000/4   
          Sarapuu, H., 1969. Puude ja põõsaste paljundamine. 285 lk 
         

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid..  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Arvestusülesannete edukas sooritamine. 

 

Arvestusülesanne. 
Arvestusülesandeid on valida 3, 
mis valitakse liisku tõmmates. 
Ül.1. Tunda väliste tunnuste alusel  
söödavate viljadega puittaimi. 
 
Ül. 2. Valida puittaimeliigist 
lähtuvalt sobiv paljundamisviis ja 
demonstreerida paljundusviisi. 
Puittaimi on 3. 
Ül. 3. Hinnata üht söödavate 
viljadega puittaime tervislikku 
seisundit ning valida lähtuvalt 
puittaimeliigist sobiv 
hoolduslõikuse viis. 
 
 

Hindamise kriteeriumid 
ÜL.1. Hinnatakse morfoloogiliste tunnuste 
alusel käsitletud söödavate viljadega 
puittaimeliikide äratundmist (positiivne 
sooritus on kui osaleja tunneb ära vähemalt 
60%). 
ÜL.2 Hinnatakse kolme söödavate viljadega 
puittaime paljundamist ja sobivate 
paljundusviiside valikut, lähtuvalt puittaime 
liigist. 
ÜL.3. Hinnatakse söödavate viljadega 
puittaime tervisliku seisundi hindamise 
kirjeldust ja lähtuvalt puittaime liigist sobiva 
hoolduslõikuse liigi valimist ning 
hoolduslõikuse teostamist. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  
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4. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Andres Vaasa  
EPMÜ aianduse eriala 1996 
Põllumajandusteaduste magister aianduse erialal 1998 
Aednik III kutsetase (kutsetunnistus nr 069046)  
Avaldanud üle 50-ne erialase artiklit eesti aiandusajakirjades, esinenud arvukates aiandussaadetes erinevates 
telekanalites.  
Eesti ühe suurima puittaimede erakollektsiooni omanik, aias kasvab üle 2000 taimetaksoni. 

 

 

Õppekava koostaja:  

Andres Vaasa Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, Andres.Vaasa@aianduskool.ee   
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