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1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Põllumajandustöötaja, tase 4.
2. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS
Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega,
põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete
töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega
seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat,
eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat,
metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega
tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde
pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46 muutmine. Vastu
võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )
3. ÕPPE SISU
Teemad ja alateemad:
 Emiste heaolu ja tervishoid
- emise heaolu erinevates tootmisetappides ( poegimiseelne-ja järgne periood;
imetamine; paaritusperiood),
- emiste tervishoid erinevates tootmisetappides (poegimiseelne-ja järgne periood;
imetamine; paaritusperiood),
- emiste toitumus,
- bioturvalisuse meetmed.
 Põrsaste heaolu ja tervishoid
- põrsaste kõhulahtisuse põhjused imetamise ajal ja peale võõrutamist,
- põrsaste heaoluvajadused imetamisperioodil ja võõrutusjärgselt,
- põrsaste toitumuse jälgimine,
- bioturvalisuse meetmed.
4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Koolil on õppeklassid ja vahendid teoreetilise õppe läbiviimiseks. Koolitusel kasutatakse
koolitaja enda koostatud õppematerjale. Õppejõud esitleb loengutes näitlike materjale ja jagab
praktilisi kogemusi.
5. ÕPIVÄLJUNDID
Õpingud läbinud õppija:
 järgib ja hindab visuaalselt sigade heaolu, lähtudes looma käitumisest ja pidamisviisist
 hindab visuaalselt sigade toitumust

 tuvastab poegimiseelse seisundi ja osutab vajaduse korral abi, jälgib emise ja põrsaste
heaolu ja tervist
 avastab emise inda, jälgib indelva emise tervislikku seisundit, abistab seemendajat
 hindab visuaalselt sigade üldist tervislikku seisundit
 järgib farmis kehtsestatud bioturvalisuse meetmeid
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
Osalemine koolitusel 90%. Koolitusel läbinutele väljastatakse tunnistus.

7. KOOLITAJA
Julia Jeremejeva, PhD Eesti Maaülikool, sigade meditsiin

