
Mitmeotstarbelised puittaimed 

2. õppepäev  20.05.2016 reede 

Kirjandus 

 Puuviljad ja marjad Eestis. 2012 

 Taim ja aednik. 2013  

 http://aianduskool.ee/jaan/mitmeotstarbelised_puittaimed/a_vkn.htm  

9.00 – 10.30  Õppekäik aeda ja parki. Värvirohke kevadrohelus ja õiteaeg. Paljundamine 

kombineeritud pistikutega (Taim ja aednik. lk 143). 

10.30 – 10.45 Paus 

10.45 – 12.15  Taimede vastamine piltide järgi. Istikute otsimine puukoolide kataloogidest. 

Taimede õppimine ja vastamine okste järgi. (Arvutiklassis, üks arvuti kahele õppijale) 

12.15 – 13.00 lõuna 

Taimed 

 Puud ja põõsad: pihlakad, toompihlakad, viirpuud, vilt-kirsipuu, kibuvitsad, nutka 
vaarikas, kuldsõstar, kukerpuud, läiklehine mahoonia, kirss-kontpuu, lodjapuu, 
must leeder, mooruspuu, taralõng.  

 Liaanid: sidrunväändik, aktiniidiad.  

 Pähklikultuurid: sarapuu, pähklipuud, seedermännid.  

Puukoolid 

  Seedri puukoolViljandimaal Karksi vallas  

  Saare Tõrvaaugu aiand http://e-aiand.com/  Pärnumaal Vändra vallas  

  Hansaplant Oü Harjumaal  

  Calmia istikuäri Oü Tallinnas  

  Haljassaare puukool Tallinnas  

  Rebase talu Valgamaal  

  Kloostrimetsa puukool Tallinnas  

  Asuva aed Põlvamaal Ahja vallas  

  AS Plantex (Juhani Puukool) Tartus  

  Räpina AK puukool  

Kodune ülesanne: Iseseisev töö: „Mitmeotstarbelisi puittaimi/rohttaimi minu aias“. Õppija 

valib ühe kahest võimalusest. 

3. õppepäev …………………………….. 2016 

 

  

http://aianduskool.ee/jaan/mitmeotstarbelised_puittaimed/a_vkn.htm
http://www.seedripuukool.ee/
http://e-aiand.com/
http://www.hansaplant.ee/
http://www.calmia.ee/
http://www.haljassaare.ee/puukool/index.php?limit=100
http://www.rebasetalu.net/index.php?page=8
http://www.kloostrimetsapuukool.ee/
http://www.asuva.eu/
http://www.plantex.ee/?mid=2&lang=et
http://www.aianduskool.ee/istikute-muuk/


Mitmeotstarbelisi puittaimi minu aias 

Töö koostaja ………………………………... E-aadress ……………………… Telefon …………………….. 

Retsensent …………………………………… E-aadress ……………………… Telefon …………………….. 

Maakond ……………………………………………. 

Linn …………………………………………………….    Vald ……………………………………………………………. 

Tänav ………………………………………………….    Küla ……………………………………………………………. 

Maja …………………………………………………..     Talu ……………………………………………………………. 

Liik või perekond Sort Väärtused Puudused 

OLEMASOLEVAD    

    

    

    

    

    

    

HANGIN JUURDE    

    

    

    

    

    

    

 

1. Olemasolevatel taimedel kirjeldage senist kasutamist ja uusi kasutusvõimalusi 

edaspidiseks, muudatusi senises hooldamises. 

2. Juurde hangitavatel taimedel otsustage, kas ostate istikud või paljundate ise. 

 Ostetavatel istikutel leidke, millisest puukoolist ostate, millise hinnaga, millal ja 

kuidas istutate. 

 Paljundatavatel istikutel märkige, kuidas saate paljundusmaterjali, millal ja kuidas 

paljundate, millal saate istutada kasvukohale. 

Soovitav on tööle lisada aiaplaan (skeem), mis hõlbustab arusaamist. 

Valmis tööd vahetage õpingukaaslase-retsensendiga (e-kirjaga), täiendage-muutke oma tööd 

arvestades tema soovitusi. Esitage töö hiljemalt 3. õppepäeva alguseks õpetajale. 

 

Jaan Kivistik   tel 53475780   jaan.kivistik@aianduskool.ee 

16.05.2016 

 

mailto:jaan.kivistik@aianduskool.ee

