
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Põllumajandus/aiandus ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed 

taimekaitsevahendite kasutajad. Eelkõige 50+ vanuses inimesed. 

 

Grupi suurus: 15 inimest 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Õppija soov ja tervislik valmisolek teostada taimekaitsetöid 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Leiab Riigi Teatajast ja rakendab kehtivaid taimekaitsealaseid õigusakte; 

 omab ülevaadet turule lubatud taimekaitsevahenditest, nende ohutust  kasutamisest ja 

hoiustamisest kasutades selleks pma.agri.ee lehel olevat taimekaitsevahendite registrit; 

 eristab taimekultuuride kahjureid, haigusi, umbrohte ning nende tõrjevõimalusi 

rakendades integreeritud taimekaitse põhimõtteid; 

 leiab ja rakendab GPS seadmete  ja põllumonitooringu kaudu kogutud infot praktikas; 

 valmistab tööohutusnõuetekohaselt taimekaitseseadme tööks ette; 

 seadistab traktori/pritsi GPS süsteemi 

 arvutab taimekaitsevahendi töölahuse kulunormi lähtuvalt pritsipaagi ja pritsitava pinna 

suurusest. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Kutsestandard: Taimekasvatustootja tase 5 
B.2.1 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine 
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse  õppekava: Taimekasvatustootja tase 5 moodulid: 

 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine; 

 Põllumajandusmasinate- ja seadmete hooldamine 



   
 

  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus vormis) 
12 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
14 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

   Auditoorne töö – 12 tundi  

• Integreeritud taimekaitse põhimõtted - 1 tund; 

     Eesti Taimekasvatuse Instituudi GPS seadmete  ja põllumonitooringu kaudu kogutud 

info töötlemine ning kasutamine – 1 tund; 

• turule lubatud taimekaitsevahendite liigitus, taimekaitsevahendite registri kasutamine 

pma.agri.ee lehel – 1 tund; 

• taimekaitsevahendite kasutamise info sisestamine e-agronoomi, põlluraamatusse - 1 

tund; 

• piraattaimekaitsevahendid vs. Taimekaitsevahendite registris olevad taimekaitsevahendid 

– 1 tund; 

• taimekaitsevahendi pakendi märgistuse ja ohutuskaardi lugemine, taimekaitsevahendi   

pakendi käitlemine - 1 tund; 

• tööohutus, ohutusnõuded taimekaitsevahendite  kasutamisel, isikukaitsevahendid – 1 

tund; 

• kultuurtaimede kahjustajad, umbrohud nende määramine netis olevate fotode, 

programmide  järgi,  nende tõrjevõimalused – 1 tund; 

• PMA taimekaitse valdkonna kodulehe tutvustamine, kasutamine  – 1 tund; 

• taimekaitseseadme tüübid, ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel,  

taimekaitseseadme tehniline kontroll – 1 tund; 

• taimekaitseseadme ettevalmistamine tööks, GPS seadme häälestamine,  andmete 

laadimine arvutisse ja saadud andmete analüüsimine – 1 tund; 

• taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine, kulunormi arvutamine digivahendeid 

kasutades -  1 tund 

 

Praktiline töö – 14 tundi 

• Eesti Taimekasvatuse Instituudi  GPS seadmete  ja põllumonitooringu kaudu kogutud 

info töötlemine ning kasutamine – 1 tund ; 

• turule lubatud taimekaitsevahendite liigitus, taimekaitsevahendite registri kasutamine 



   
 

  

pma.agri.ee lehel – 2 tundi; 

• taimekaitsevahendite kasutamise info sisestamine e-agronoomi, põlluraamatusse -  2 

tundi; 

• piraattaimekaitsevahendid vs. Taimekaitsevahendite registris olevad taimekaitsevahendid 

– 1 tund; 

• tööohutus, ohutusnõuded taimekaitsevahendite  kasutamisel, isikukaitsevahendid –1 

tund; 

• kultuurtaimede kahjustajad, umbrohud nende määramine netis olevate fotode, 

programmide  järgi,  nende tõrjevõimalused – 2 tundi; 

• seadusandlus, vajaliku info leidmine Riigi Teatajast – 1 tund; 

• PMA taimekaitse valdkonna kodulehe tutvustamine, kasutamine – 1 tund; 

• taimekaitseseadme tüübid, ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel,  

taimekaitseseadme tehniline kontroll – 1 tund; 

• taimekaitseseadme ettevalmistamine tööks, GPS seadme häälestamine,  andmete 

laadimine arvutisse ja saadud andmete analüüsimine – 1 tund; 

• taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine, kulunormi arvutamine digivahendeid 

kasutades -  1 tund. 

• EKSAM 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium ja arvutiklass, mis on 

varustatud vajalike IKT vahenditega. 



   
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75% ja  sooritanud 

eksami. Eksam koosneb kahest osast: teadmiste testist ja praktilisest tööst. Mitteeristav 

hindamine. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Eksam  

1) Teadmiste test 1) taimekaitseregistrit kasutades leiab testis 

antud taimehaigustele ja -kahjuritele sobivad 

taimekaitse vahendid; 

2) arvutab digivahendit kasutades vajalikud 

andmed; 

3) leiab meilile saadetud õppematerjalidest 

vajaliku info; 

4) leiab internetist vajaliku seadusandluse. 

Positiivseks soorituseks on vaja  maksimum 

punktisummast saada kokku vähemalt 60%  

2) Praktiline töö: leiab netist 

(telefoni äppidest) etteantud 

fotodel olevate  umbrohtude, 

taimehaiguste ja -kahjurite nimed 

Positiivseks soorituseks on vaja  maksimum 

punktisummast saada kokku vähemalt 60%  

 

 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

Kaja Marrandi- Täiskasvanute koolitaja 2008 aastast. 2016 sügisest Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse taimekasvatuse valdkonna kutseõpetaja. 2003-2013 Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse taimekasvatuse kutseõpetaja/praktikajuhendaja, kursusejuhataja, kooli 

õppemajandi agronoom/nõustaja. 2013 -2016 Põllumajandusameti  taimekaitse – ja väetise 

osakonna taimekaitsevahendite efektiivsuse peaspetsialist.  Lõpetanud 1990. aastal EPA 

agronoomia eriala. 2005 -2006  läbitud kutsepedagoogika 320 tundi. Omab kehtivat  nõustaja 

taimekaitse tunnistust. 9.-10. jaanuar 2019 läbitud Taimekaitsevahendite kasutamise 

täienduskoolitus nõustajatele, 19 tundi. 

Marek Kõbu – Täiskasvanute koolitaja taimekaitsealastel koolitustel alates 2014. 2014 sügisest 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse taimekasvatuse valdkonna kutseõpetaja. Lõpetanud EPA 

1997.aastal põllumajanduse mehhaniseerimine eriala. 17.07.07-31.12.13  OÜ Paunvere Agro 

juhataja, 01.06.10.-31.07.12  Kõbu Tooma Talu OÜ juhatuse liige. Alates 07.2012  Kõbu Agro 

OÜ omanik ja juhatuse liige.  Omab kehtivat taimekaitse tunnistust. 

 


