Iseseisev praktikatöö aianduse eriala 2. kursusel
puuviljanduse aine valikul
Ülesandeks on tehnoloogia väljatöötamine kooli lõpetamise aastaks ühe konkreetsel maatükil asuva
või sinna planeeritava puuvilja- või marjaistandiku jaoks.
Pealkirjast peab selguma: istandiku nimetus, vanus (rajamine, noor, kandev), asukoht ja aasta.
Näited:
1. Maguskirsipuu istandiku rajamine ja hooldamine Räpina AK õppemajandis 2013. aastal.
2. OÜ Figuraata 2011. aastal rajatud maasikaistandiku hooldamine 2013. aastal.
Tiitellehele kirjutatakse alapealkirjaks Iseseisev erialapraktika puuviljandusest.
Vältige liigseid sõnu, kordamisi. Jälgige, et töö tugineks lähteandmetele ja tema üksikosad poleks
vastuolus. Tehke viited kõigile kasutatud kirjanduses mainitud allikatele, töös olevatele joonistele,
tabelitele ja lisadele.
Töö võimalikud osad. Koostage ise omale töökava valides pakutu seast ja kasutades julgelt oma
mõtteid selle muutmiseks.
Sissejuhatus. Teema valiku põhjendus. Ülevaade kooliaja kestel sellel teemal tehtust.
1. Ülevaade ettevõttest (talust). Asukoht. Tootmissuunad. Kultuuri viljelemisel kasutatavad
masinad ja hooned. Tööjõud. Käsitletava istandiku asukoht (ettevõtte plaanil).
2. Istandiku maa-ala iseloomustus. Mikrokliima ja mullastik. Istandiku ajalugu: rajamine,
õnnestumised ja ebaõnnestumised. Praegune seisund. Rajamise korral eelmisel sügisel ette
tehtud tööd.
3. Istandiku kirjeldus (plaani seletuskiri). Tara, kaitseistandikud, teed. Istandikus kasvavad
sordid ja pookealused. Asetusviisid, vahekaugused, pöörderibad. Kujundusviisid. Toestus.
4. Planeeritud tööd istandikus (tehnoloogiakaardi seletuskiri). Maakasutus reavahedes ja
taimede läheduses. Tööde kirjeldamine tehnoloogiliste lülide kaupa: umbrohutõrje,
väetamine, niisutamine, taimekaitse, lõikamine ja kujundamine, istandiku rajamine, saagi
hooldamine ja koristamine. Mitmekesi tehtavate tööde organiseerimine. Kasutatud masinate
ja materjalide kirjeldused.
5. Kulud ja tulud (oluline hinde 4 ja 5 taotlemisel). Tööaja ja materjalide kulu 1 hektari sellise
istandiku majandamiseks. Otsekulud, sissetulek ja puhastulu 1 hektari kohta. Hea kui saaks
oma tehnoloogiat võrrelda kirjanduse andmetega või mõne õpingukaaslase tööga.
Kokkuvõte.
Kasutatud kirjandus (ainult viidatud allikad).
Lisad (mõelda kasutamismugavusele):
1. Lähteandmed (1. kursuse iseseisev aednikupraktika – sellest siin vaid kõige olulisem).
2. Istandiku plaan koos eksplikatsiooniga (olemasolev või pealkirjas märgitud aastal
rajatav).
3. Tehnoloogiakaart. Selles käsitletakse vaid pealkirjas märgitud aastal tehtavaid töid.
4. Infot (pilte) kasutatavatest masinatest, kemikaalidest jne.
Töö esitatakse 2. kursuse 5. sessioonil. Jääb koolile.
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