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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

                                                                                                             Kinnitatud direktori 30.01.2020 

käskkirjaga nr 6.2-1/16 

Üldandmed 
Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Viljapuude lõikamine ja tüvede ravimine 

Õppekavarühm:  Aiandus ISCED 622 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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

Sihtrühm:  

 Eelistus Lüganuse valla elanikel   
 Kohtade olemasolul ka teised soovijad  

 Grupi suurus:  15 osalejat 

Koolituse alustamise nõuded: 

 algteadmised puittaimedest 

 

Õpiväljundid. 

 Valib kujundamiseks sobiva võratüübi. 

 Valib ja kasutab sobivad lõikamise ja kujundamise võtted. 

 Määrab lõikustööde vajaduse.  

 Lõikab viljapuid.  

 Ravib viljapuude tüvekahjustusi.  
  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Kutsestandard aednik tase 3  

Aiakultuuride hooldamine-, kujundamine ja lõikamine, hooldustööde vajaduse määramine 

Põhjendus.  

Maal elades on paljudel olemas oma kodu- või ka viljapuuaiad, mis vajavad oskusi mitte ainult 
nende kordategemiseks vaid ka viljakandvateks muutmiseks. Paljudes aedades on vanu viljapuid, 
mida saaks oskuslike lõikevõtete ja ravi abil säästa ja taas viljakandvaks muuta. 

Samuti on maal elades üheks alternatiiviks aianduslik väikeettevõtlus, kuid üsna paljudel puudub 
aianduslik tasemeharidus või on selle omandamisest möödunud aastaid ja ei tunta kaasaegseid 
töövõtteid või ei tunta end kindlalt viljapuude lõikamisel, kujundamisel. 
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Väikeettevõtjatelt ja talunikelt saadud info kohaselt jääb neil sageli vajaka ka viljapuutüvede 
ravioskustest.  

Maal on siiski olemas potentsiaalne tööjõud, kellele saaksime koolituse abil anda võimaluse 
vastavate oskuste omandamisega tööturule naasmiseks.  

Tegemist on aiandusliku osaoskuse omandamisega, mis sobib hästi  nii koduaia (suvila) omanikule 
kui ka väikeettevõtjatele. 

 

2. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 16 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 16 

 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)     

10 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

0 

 

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

Õppe sisu : 

A: Teoreetiline õpe 

AUDITOORNE TÖÖ – 6h 

1.1. Lõikamise ja kujundamise ajad  
1.2. Lõikamise ja kujundamise võtted  

1.3. Võra ehitus 
1.4. Enamlevinud võratüübid  
1.5. Tööohutus  
1.6. Töövahendid  

1.7. Tüvede ja põhiokste esinevad kahjustused, nende ennetamine ja  ravimine  

B: Praktiline õpe 

PRAKTILINE TÖÖ – 10h 

1.8. Lõikevõtted –  
1.8.1. kärpimislõige, harvenduslõige, noorenduslõige 

1.9. Viljapuu võra osade tundmine aias 
1.10. Erinevate võratüüpide hindamine aias  
1.11. Erinevate võratüüpide  lõikamine kandeealises viljapuuaias  
1.12. Kandeealise õunapuu harvendamine  
1.13. Viljapuu noorendamine  
1.14. Tüve ja põhiokste hooldamine ja vigastuste ravimine 



   

3 

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 tegevus toimub aias, kus on vähemalt kahte liiki viljapuid (õunapuud ja luuviljalised 
viljapuud). Aed valitakse eelistusega, kus on erinevas vanuses viljapuid. 

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

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt paljundatud õppematerjal ning praktiliseks 
tegevuseks vajalikke töövahendeid: oksakäärid, oksasaag, redel, haavamääre, 
aednikunuga, abivahendid võra kujunduslõikuse ja tüvede ravi korraldamiseks.  

b) Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid: töökindad, soovituslikult oksakäärid ja 
oksasaag 

c) Soovituslik abimaterjal õppijale: 

Moodle keskkonna e-kursus „Puuviljandus - Sirje Tooding “ https:moodle.e-ope.ee  

Jaan Kivistik "Taim ja aednik" 2013   

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 lõikab etteantud 
võratüübi kujundust arvestavalt viljapuu. 

Etteantud viljapuu on nõuetekohaselt lõigatud, lõiked on tasased ja puu paraja tihedusega. 

 

4. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolituse läbiviija 

Juta Lopp - Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja alates 2005 aastast. Lõpetanud Räpina 
Aianduskooli  ja Eesti Maaülikooli aianduse eriala(diplomiõppes 1998) ja magistriõppe(2006).  

Õppekava koostajad: /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 

Sirje Tooding – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja  

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik 

 


