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1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õppekava Põllumajandustöötaja, tase 4, kutseõppe esmaõpe 60, EKAP Kooli direktori kk. nr
31.05.2014, mis on registreeritud Eesti Haridus ja infosüsteemis 03.03.2015 õppekava kood
129457. Õppekava koostamise aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, mis on
kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 25.07.2014 määrusega nr. 68. Kutsestandard:
Põllumajandustöötaja, tase 4.
2. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS
Täienduskoolitusest 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:
 Karja-ja heinamaade kasutamine
Alateemad:
- kultuurrohumaade rajamise ja parandamise võtted, kasvutingimused
- seemnesegude valik ja liikide sobivus ( praktiline õpe)
- saagikus ja saagiarvestus ( praktiline õpe)
- saagikuse parandamise võtted mahekasvatuses
- maheväetiste ja mullabioloogiliste preparaatide kasutamine
 Rohusöötade toiteväärtust mõjutavad tegurid ( sh söötmine)

4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Õppetöö toimub kontakt- ja praktilise õppe tundidena. Praktiline õpe viiakse praktilisi
ülesandeid lahendades. Koolitusel kasutatakse õpetajate enda koostatud õppematerjale.
Õppejõud esitlevad loengutes näitlike materjale ja jagavad praktilisi kogemusi. Õppetöö ei
sisalda iseseisvat tööd.
5. ÕPIVÄLJUNDID
Õpingud läbinud õppija:
 Teostab heintaimede valikut lähtuvalt mullaomadustest ja rohumaa kasutusotstarbest

 Rajab, hooldab ja kasutab rohumaid arvestades heintaimede kasvunõudeid ja püsivust
kamaras.
 Korraldab karjamaade kasutust
 Rakendab rohumaade saagikuse parandmise võtteid
 Mõistab rohusöötade toiteväärtust ja söömust
 Teostab karja-ja heinamaa saagiarvestust
 Korraldab mahetootmises maheväetiste ja mullabioloogiliste preparaatide kasutust
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
Osalemine koolitusel 90%. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

7. KOOLITAJAD
Are Selge, EMÜ Põllumajandus-ja Keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse
osakond, dotsent PhD .
Margus Ess, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda juhatuse liige. Osalenud mahetootmise
rakendusuuringutes ja - katsetes.

