
Kursus: „Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine, 

nooremaednik tase 4 kutse ettevalmistamiseks“  HM2F2165 

 60 h (kontaktõpe 42h ja e-õpe 18h) 

 

ALGNE AJAKAVA (rakendamisel võimalikud muudatused) 

I õppepäev – R,30. sept. 

9.00 – 10.30 sissejuhatus kursusesse – K.Uurman    (arvutiklassis) 
10.30 – 10.40 paus 
10.40 – 12.10 Puuviljakultuuride paljundamine ja istikute kasvatamine – J.Kivistik (arvutiklassis) 
12.10 – 12.45 lõuna 
12.45 – 14.15 Ilupuude ja –põõsaste paljundamine ja istikute kasvatamine (teor) – U.Roht 
14.15 – 14.25 paus  
14.25 – 15.55 Ilupuude ja –põõsaste pistokste tegemine (prakt.)  - U.Roht 
15.55 – 16.05 paus 
16.05 – 17.35 Rooside paljundamine ja istikute kasvatamine – A.Torim 

 

II õppepäev -  L,  1.okt. 

9.00 – 10.30 Emataimede ja istikute tunnustamine – J.Kivistik 
10.30 – 10.40 paus 
10.40 – 12.10 Rohttaimede paljundamine ja istikute kasvatamine (prakt) – K.Uurman (klass 329) 
12.10 – 13.00 lõuna  
13.00 – 14.15  Rohttaimede paljundamine ja istikute kasvatamine (prakt) – K.Uurman  

 

III õppepäev – R, 7.okt 

9.00 – 10.30 Sõstra pistokste tegemine – S.Tooding (klass 210) 
10.30 – 10.40 paus 
10.40 – 12.10 Kloonaluste võrsikute eraldamine – S.Tooding (klass 210) 
12.10 – 12.45 lõuna 
12.45 – 16.00 Istikute väljakaevamine – S.Tooding 

 

IV õppepäev – L, 8.okt. 

9.00 – 10.30 Ilupuude ja –põõsaste paljundamine ja istikute kasvatamine (teor.)– U.Roht 
10.30 – 10.40 paus 
10.40 – 12.10 Ilupuude ja –põõsaste paljundamine ja istikute kasvatamine (praktil.) – U.Roht 
12.10 – 12.45 lõuna 
12.45 – 16.00 Ilupuude ja –põõsate paljundamine ja istikute kasvatamine (praktil) –U.Roht 

 

V õppepäev – R, 2.dets. 

9.00 – 10.30 Puuviljakultuuride paljundamine ja istikute kasvatamine – J.Kivistik 
10.30 – 10.40 paus 
10.40 – 11.25 Viinapuude paljundamine pistokstega – J.Kivistik 
11.25 – 12.10 lõuna 
12.10 – 14.25 puittaimede seemnete varumine ja eluvõime määramine – J.Kivistik ja U.Roht 
14.25 – 15.15 ARVESTUS 
15.15 Kursuse lõpetamine 

 



I e-õppe (rohttaimede paljundamise ja istikute kasvatamise teema) ülesanne  –  P. 16. okt.  

II e-õppe (rohttaimede paljundamise ja istikute kasvatamise teema) ülesanne  –  P. 30. okt.  

III e-õppe (rohttaimede paljundamise ja istikute kasvatamise teema) ülesanne – P. 13. nov.  

IV e-õppe (rohttaimede paljundamise ja istikute kasvatamise teema) ülesanne – P. 27. nov.  

I veebiseminar nädalal 24.-30. okt. Täpne toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg) lepitakse kursusel 

osalejatega kokku.  

II veebiseminar nädalal 14.-20. nov. Täpne toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg) lepitakse kursusel 

osalejatega kokku. Teine veebiseminar toimub vastavalt vajadusele. 

 


