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Haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a määruse nr 68 

„Põllumajanduserialade riiklik õppekava“ 

lisa 2 
 

 

Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulid 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
Maht Eesti kutsehariduse 

arvestuspunktides (EKAP) 

1 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas  5 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes 

elukestva õppe põhimõtetest 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning 

piiranguid 

2) mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni väljakutseid, probleeme ning 

võimalusi  

3) kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel 

enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 

 analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh 

õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava erialaga  

 sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab 

neid 

 koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega   

 selgitab meeskonnatööna turumajanduse toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

 kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku ettevõtluskeskkonda 

 selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi  

 kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtudes nende eesmärkidest 
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4) mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on motiveeritud ennast 

arendama 

 

 valib enda karjääri eesmärkidega sobiva organisatsiooni ning kirjeldab selles enda võimalikku 

rolli  

 seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud organisatsiooniga ning toob välja probleemid 

ja võimalused  

 analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas  

 kavandab meeskonnatööna uuenduslikke lahendusi, kasutades loovustehnikaid   

 kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

 valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku lahenduse probleemile  

 koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud lahenduse elluviimiseks 

 analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi eesmärkides ja/või tegevustes 

 kasutab asjakohaseid infoallikaid endale koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning koostab 

kandideerimiseks vajalikud materjalid 

 selgitab tegureid, mis mõjutavad tema karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada otsuste 

langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

 selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 

2 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine 27 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasvatab ning hooldab põllu- ja rohumaakultuure, rakendades agronoomia põhialuseid ja kasutades ohutult 

tööks vajalikku tehnikat. 

Õpiväljundid   
Õpilane  

1) võtab mullaproovid vastavalt juhistele 

2) koostab vastavalt juhistele viljavaheldusplaani ja 

täidab põlluraamatut  

3) valmistab juhiste alusel maa külviks ette   

4) hindab seemnete külvieelset kvaliteeti ja külvab 

külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele  

5) seadistab külvitehnika ja külvab külviplaanis 

olevad kultuurid vastavalt juhistele 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 mõistab olulisemaid mullas toimuvaid protsesse, muldade omadusi ning selgitab nende seoseid 

kultuurtaimede kasvuga  

 määrab mulla lõimise sõrmeprooviga; võtab mullaproove vastavalt juhendile, seostab 

analüüsivastuseid kasvatatavate kultuuride kasvunõuetega  

 selgitab külvikordade/viljavahelduse koostamise põhimõtteid  

 eristab ja iseloomustab põllu- ja rohumaakultuuride liike, selgitades nende kasvu- ja 

arengufaase, kasutusvõimalusi ja kasvunõudeid  

 koostab vastavalt juhistele külviplaani, kasutades etteantud vormi ning vormistades töö arvutil   
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6) väetab põllukultuure, arvestades määratud 

väetusnorme; seadistab tehnika 

7) teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele  

8) seadistab hooldustöödel kasutatava tehnika ja 

teeb kasvuaegseid hooldustöid vastavalt juhistele 

 täidab põlluraamatut jm dokumentatsiooni vastavalt etteantud juhendile, kasutades erinevaid 

usaldusväärseid teabeallikaid   

 eristab ning võrdleb mullaharimistehnoloogiaid ja - võtteid 

 valmistab maa külviks ette vastavalt juhistele, lähtudes külviplaanist ja mulla omadustest ning 

ettevõttes kasutatavast mullaharimistehnoloogiast 

 eristab põllu- ja rohumaakultuuride enamlevinud liikide seemneid  

 hindab organoleptiliselt seemnete kvaliteeti 

 valmistab seemned külviks ette, lähtudes kasutatavast kultuurist ja etteantud juhistest 

 seadistab vastavalt juhistele külviku olenevalt põllu- või rohumaakultuurist 

 külvab külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele, kasutades olemasolevat 

põllumajandustehnikat ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 külvab külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele, kasutades olemasolevat 

põllumajandustehnikat ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 selgitab mineraalelementide osa eluslooduses, toob esile taimetoiteelementide tähtsuse ja 

vajalikkuse 

 arvestab väetusnormid, lähtudes kultuuride nõuetest, mulla väetistarbest ja keskkonnanõuetest 

 võrdleb erinevaid väetamisvõimalusi, väetisi ja nende omadusi, selgitab väetiste mõju mullale 

ja taimele 

 seadistab väetisekülviku vastavalt juhistele 

 väetab põllukultuure ja rohumaid vastavalt normidele, kasutades olemasolevat 

põllumajandustehnikat ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 eristab ja põhjendab kasvuaegseid hooldusvõtteid, lähtudes kasvatatavast kultuurist ning 

kasvutingimustest   

 seadistab kasutatava tehnika vastavalt tehtavale hooldustööle 

 teeb kasvuaegseid hooldustöid (äestamine, muldamine jm), arvestades kasvatatavat põllu- või 

rohumaakultuuri ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 eristab enamlevinumaid umbrohtusid, kirjeldab nende omadusi, kasvufaase ja kahjulikkust 

kultuurtaimele 

 tunneb ära enamlevinud taimekahjurid ja haigused ning selgitab nende poolt tekitatud 

kahjustusi 
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 eristab taimekaitsevahendite liike ja selgitab nende keemilisi omadusi ning kasutamist, 

lähtudes kasvatatavast kultuurist, kahjustajast ja ohutusnõuetest 

 koostab kirjaliku taimekaitseplaani, lähtudes juhistest ning kasutades  info leidmiseks erinevaid 

teabeallikaid 

 teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 juhendab kaastöötajaid lihtsamatel taimekaitsealastel tööoperatsioonidel 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab 

tähtaegadest kinni; hoiab korras oma töökoha; tuleb toime kriisiolukordades 

3 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine  6 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime saagi koristamise ja säilitamisega, kasutades ohutult tööks vajalikku tehnikat ja pidades kinni töö 

tehnoloogiast ning kvaliteedinõuetest.  

Õpiväljundid   
Õpilane  

1) hindab saagi küpsustaset; seadistab 

koristustehnika ja koristab saagi vastavalt 

juhistele  

2) eeltöötleb, sorteerib ja ladustab saagi vastavalt 

nõuetele  

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 eristab ja iseloomustab enamlevinud põllukultuuride liike ning selgitab nende kasvu- ja 

arengufaase ning kasutusvõimalusi   

 hindab vastavalt juhistele saagi küpsusastet ja kasvufaasi, arvestades põllukultuuride 

kasutuseesmärki  

 selgitab erinevaid koristustehnoloogiaid lähtuvalt koristatavast kultuurist ja koristusajast  

 seadistab ja hooldab koristustehnika juhiste alusel  

 koristab saagi vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid   

 selgitab saagi erinevaid säilitamisvõimalusi, lähtudes põllukultuurist ning saagi kasutamise 

otstarbest  

 eristab teraviljakuivatite tüüpe, selgitades nende tööpõhimõtet  

 selgitab kuivatustemperatuuride erinevust, lähtudes koristusaegsest niiskusest ja saagi 

kasutusotstarbest  

 annab ülevaate saagi eelpuhastamise ja sorteerimise põhimõtetest ning põhjendab selle 

vajalikkust  

 loetleb ja põhjendab põllukultuuride kvaliteedinõudeid ning selgitab kasvutingimuste mõju 

põllukultuuridele  
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 kirjeldab erinevate kultuuride hoiustamisele ja hoidlatele esitavaid nõudeid  

 kuivatab ja sorteerib saagi vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele  

 ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid 

 osaleb toodangu müügiks ettevalmistamisel 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab 

tähtaegadest kinni; hoiab korras oma töökoha; tuleb toime kriisiolukordades 

4 Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine 7 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane varub, ladustab ja hoiustab koresööda vastavalt juhistele ning kasutab ohutult selleks vajalikku tehnikat.  

Õpiväljundid  
Õpilane  

1) hindab rohumaakultuuride kasvu- ja 
arengufaase; seab töökorda söödavarumiseks 

vajalikud seadmed   

2) varub sööda (hein, silo) vastavalt juhistele  

3) ladustab ja hoiustab sööda vastavalt nõuetele, 

võtab proove juhiste järgi 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 eristab söödaks kasvatatavate põllu- ja rohumaakultuuride liike, seostades neid kasutamisalaga  

 määratleb põllu- ja rohumaakultuuride kasvu- ja arengufaase, seostades arengufaasi tehtava 

töö ja kasutatava söödavarumistehnoloogiaga 

 võrdleb erinevaid söödavarumistehnoloogiaid, arvestades nende majanduslikku tasuvust  

 seadistab ja hooldab kvaliteetse sööda varumiseks vajaliku tehnika, arvestades seadmete 

kasutamisnõudeid  

 määratleb sobiva niite aja ja kõrguse, lähtudes tehtavast söödast, maa omadustest ning 

taimikust; niidab vastavalt juhistele söödaks kasvatatava rohumaakultuuri, järgides liiklus-, 

töö- ja keskkonnaohutusnõudeid   

 iseloomustab sööda kvaliteedinäitajad ning nõudeid säilitustingimustele ja hoiustamisviisidele  

 põhjendab sööda varumistööde (niitmine, närvutamine, kuivatamine, kaarutamine, 

vaalutamine, pressimine, tallamine, kogumine, kiletamine, konserveerimine, katmine) mõju 

sööda kvaliteedile  

 hindab organoleptiliselt niidetud taimiku kuivusastet ja varub sööda vastavalt juhistele, 

arvestades tehnoloogiat ning eesmärki (hein, silo)  

 järgib oma töös head põllumajandustava ja tegutseb viisil, mis tagab ohutu sööda tootmise   

 valmistab ette sööda hoiustamistingimused vastavalt sööda liigile ja säilitusnõuetele; ladustab 

sööda vastavalt juhistele, tagades kvaliteedi säilimise  
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 leiab erinevatest teabeallikatest infot keskkonnanõuete kohta ja rakendab teadmisi töös; 

juhendab oma pädevuse piires kaastöötajaid sööda varumisel  

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab 

tähtaegadest kinni; hoiab korras oma töökoha; tuleb toime kriisiolukordades 

5 Põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamine  13 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hindab masinate ja seadmete korrasolekut, valmistab masinad ette hooajatöödeks ning hoiustamiseks, hindab 

tööseadmete kuluvosade seisundit ning vajadusel asendab need või remondib.  

Õpiväljundid   
Õpilane  

1) kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut 

ning hooldab neid  

2) valmistab masinad ja seadmed ette hooajatöödeks 

ning hoiustamiseks  

3) määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade 

seisundit ning vajadusel asendab ja/või remondib  

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 selgitab põllumajandusmasinate ja seadmete tööpõhimõtteid  

 selgitab põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamis- ja tööpõhimõtteid lähtuvalt 

kasutusjuhenditest ja tööohutusnõuetest  

 kontrollib igapäevaselt masinate ja seadmete töökorrasolekut ja hooldab neid, lähtudes 

kasutusjuhenditest ja tööohutusnõuetest  

 leiab erinevatest eesti- ja võõrkeelsetest teabeallikatest hoiustamis- ja kasutamisjuhendid, loeb 

ja mõistab kirjapandut 

 valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades 

neid vastavalt juhistele  

 määrab ja hindab seadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja remondijuhistest  

 remondib ja vajadusel asendab seadmete osasid, lähtudes tootja remondijuhistest   

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, järgides tervist säästvaid töövõtteid, ohutusnõudeid ning 

töökultuuri  

 vastutab masinate säästliku kasutamise eest, analüüsib oma töö tulemusi  

6 Loomade või lindude hooldamine 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime loomaliigi või lindude hooldamisega vastavalt spetsialiseerumisele. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  
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1) hoolitseb loomade või lindude üldise heaolu 

eest  

2) grupeerib ja/või paigutab loomad või linnud 

ümber arvestades nende kasvatamise eesmärki 

ja tootmisperioodi  

3) vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete 

või surnud loomade või lindude leidmiseks, 

edastab teabe 

4) puhastab vajadusel loomad või linnud  

5) hooldab loomade või lindude jäsemeid  

6) kontrollib farmiseadmete töökorrasolekut ja 

teavitab kõrvalekalletest vastutavat isikut 

 

 hoolitseb loomade/lindude üldise heaolu eest, puhastab söötmis- ja jootmisala, söödab ja 

joodab loomad, eemaldab sõnniku, vajadusel lisab allapanu, kontrollib automaatsete 

kliimaseadmete näitajaid, kontrollib valgustust 

 grupeerib ja või paigutab loomad/linnud ümber, lähtudes loomade tootmisperioodist ja 

juhistest 

 vaatleb loomi või linde, tuvastab haiged või hukkunud loomad, kirjeldab haige looma 

füsioloogilisi näitajad ja käitumist 

 puhastab loomad või linnud, teostab vastavalt vajadusest erinevaid toiminguid; kammib, 

harjab, peseb jm, järgides tööohutust 

 abistab spetsialisti loomade sõrgade/kapjade värkimisel, korrastab küüniseid ja kärbib lindude 

tiibu, arvestades tööohutust 

 kontrollib farmiseadmete töökorrasolekut, jälgib seadmete tööd, kontrollib tehnilisi näitajaid 

ning annab hinnangu seadmete töövalmidusest 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

 vastutab oma tööülesannete täitmise eest 

7 Loomade või lindude söötmine 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane söödab ja joodab loomad või linnud vastavalt spetsialiseerumisele. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) jälgib loomade või lindude söömust  

2) ladustab ja hoiustab söödad  

3) hindab söötade ja vee kvaliteeti 

4) söödab ja joodab loomi või linde 

5) kontrollib söötmis-ja jootmisseadmete töökorras 

olekut 

 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 jälgib loomade või lindude söömust, selgitab loomade/lindude seedeprotsesse, toitainete 

vajadusi ja loendab toitefaktoreid, hindab visuaalselt loomade/lindude toitumust ning 

järelejäänud sööda koguseid 

 ladustab ja hoiustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab visuaalselt ja organoleptiliselt 

söötade ja vee kvaliteeti, eemaldab riknenud sööda ja vee, korraldab oma tegevust vastavalt 

olukorrale 

 söödab ja joodab loomi või linde, eristab enamlevinud söötade ja söödakultuuride liike, 

selgitab nende omadusi ja kasutamist, puhastab söötmisala ja- vahendeid 
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 kasutab eelseadistaud söötmisautomaatikat, selgitab söötmis- ja jootmisseadmete 

tööpõhimõtteid, kontrollib seadmete puhtust ja töökorrasolekut 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

 kasutab arvutit söötmisautomaatikaga töötades 

 vastutab tööülesannete täitmise eest 

8 Loomade või lindude tervishoid 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane jälgib loomaliigi või lindude tervislikku seisundit vastavalt spetsialiseerumisele. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) hindab visuaalselt loomade või lindude üldist 

tervislikku seisundit  

2) tuvastab looma või linnu haigusliku seisundi, 

annab esmaabi, ravib ja hooldab haiget looma 

vastavalt loomaarsti juhistele 

3) abistab loomaarsti veterinaarsetes toimingutes  

4) teavitab surnud loomast vastutavat isikut ja 

järgib juhiseid 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 hindab visuaalselt loomade või lindude üldist tervislikku seisundit, kirjeldab loomade/lindude 

anatoomilisi iseärasusi ja füsioloogilisi näitajaid,  

 tuvastab looma või linnu haigusliku seisundi, tuvastab haige looma või linnu, kirjeldab 

haigustunnuseid, teavitab loomaarsti haigest loomast 

 ravib haiget looma või lindu, eraldab haige looma või linnu, osutab esmaabi, ravib vastavalt 

loomaarsti juhistele, tagab loomale sobiva keskkonna ja heaolu , jälgib ohutusnõudeid 

 teavitab surnud loomast vastutavat isikut, selgitab korjuste hoiustamist ja edasise käitlemise 

nõudeid 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

 täiendab ennast tööalaselt, omandab uusi töövõtteid 
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9 Loomade karjatamine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane rajab, hooldab karjaaedu ja jälgib karja.  

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) rajab ja hooldab karjaaedu ja – teid vastavalt 

juhistele  

2) hindab karjamaasööda tagavara, tagab vee ja 

lisasöötade olemasolu  

3) hooldab karjamaid vastavalt juhistele 

4) jälgib karja ja ajab vastavalt juhistele 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 rajab ja hooldab karjaaedu ja –teid, kirjeldab erinevaid tarastamise viise, teostab karjaaia ja –

tee vaatluse ja nimetab vajalikud hooldustööd 

 hindab karjamaasööda tagavara, viib läbi karjakopli vaatluse hinnates rohumaa seisundit, 

tunneb ära enamlevinud rohumaa kultuurid, selgitab erinevate loomaliikide karjatamisviise ja 

karjatamisperioodi pikkust 

 jälgib visuaalselt karja, vaatleb karjamaal loomagruppi ja selgitab tavapärasest erinevate 

loomade käitumist 

 jälgib karjamaade seisukorda, hooldab karjamaad vastavalt juhistele, kirjeldab hooldusvõtteid, 

kontrollib lisasööda ja vee olemasolu ning tegutseb vastavalt olukorrale 

 korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

10 Lüpsmine 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane lüpsab veised, järgides toorpiima käitlemise hügieeninõudeid.  

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette  

2) suunab loomad turvaliselt lüpsile ja tagasi  

3) valmistab loomad lüpsmiseks ette ja lüpsab 

loomad  

4) puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari ning 

lüpsiala  

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 kirjeldab udara ehitust ja talitlust, selgitab piima tekkimise ja väljutamise protsesse ning piima 

koostist  

 valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette, seab lüpsiinventari ja töökoha lüpsivalmidusse, selgitab 

masinlüpsi tööpõhimõtet ja kirjeldab erinevaid lüpsitehnoloogiaid 

 suunab loomad lüpsile ja tagasi ettenähtud gruppi järgides ohutusnõudeid 
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5) kasutab lüpsmiseks lüpsirobotit  

 

 valmistab loomad lüpsmiseks ette ja lüpsab loomad, puhastab nisad, teeb eellüpsi, hindab 

visuaalselt piima kvaliteeti, kinnitab lüpsiriista nisadele, põhjendab hügieeninõuete 

vajalikkust lüpsmisel ja piimakäitlemisel 

 eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu piima ning märgistab haige udaraga looma 

 lüpsab loomad, veendub lüpsi lõppemisest, järgib lüpsihügieeninõudeid  

 puhastab ja desinfitseerib lüpsijärgselt lüpsiinventari ja lüpsiala vastavalt juhistele, selgitab 

pesu- ja desinfitseerimisaine keskkonnasäästliku kasutamist 

 jälgib lüpsiroboti tööprotsessi, selgitab arvuti ekraanil olevat informatsiooni kasutusvõimalusi 

ja tegutseb vastavalt sellele 

 peseb ja desinfitseerib lüpsiroboti, teostab lüpsiroboti pesu järgides juhiseid 

 jätab lehma kinnisperioodile, selgitab kinni jätmise protseduuri, järgib juhendit ja arvestab 

looma füsioloogilisi näitajaid 

 kasutab oma töös arvutit lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 
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11 Veiste taastootmine 3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane avastab innad ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) avastab indlevad veised ning abistab veiste 

seemendamisel ja tiinuse kontrollimisel  

2) jälgib veise poegimisprotsessi, abistab oma 

pädevuse piires, identifitseerib vastsündinud 

vasika ettevõttes kehtestatud korrale 

3) jälgib poeginud looma ja vastsündinu tervist 

ning heaolu 

4) tagab vasikale ternespiima 

5) võõrutab lihaveise vasika 

 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 tuvastab indlevad veised, avastab innatunnuste põhjal loomad, registreerib indleva looma, 

abistab spetsialisti veise seemendamisel,  

 abistab spetsialisti tiinuse diagnoosimisel, osaleb tiinuse diagnoosimisel, märgistab loomad, 

kirjeldab tiinuse diagnoosimisemetoodikaid 

 jälgib poegimisprotsessi, kirjeldab selle kulgu ja loote probleemseid asetusi, identifitseerib 

vasika 

 jälgib poeginud looma ja vastsündinu tervist, hooldab vastsündinud vasikat vastavalt juhistele 

 tagab vasikale ternespiima, kontrollib ternespiima olemasolu ja kvaliteeti, joodab vasika, 

selgitab sondiga jootmise metoodikat  

 võõrutab lihaveise vasika, selgitab erinevaid meetodeid 

 dokumenteerib innad ja registreerib sünnid, vastavalt juhendile 

 tuleb toime kriisiolukordades osutades abi loomadele, vajadusel teavitab vastutavat isikut 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

12 Sigade taastootmine 14 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab sigade aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes 

lähtudes sigade heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) valib aretusloomad vastavalt juhistele 

2) tuvastab indleva emise liigiomase käitumise 

alusel ja valmistab emise 

paarituseks/seemenduseks ette 

3) teostab kuldiga paaritust, 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 valib aretusloomad, kirjeldab ja nimetab Eestis aretatavaid ja kasvatatavaid seatõuge, selgitab 

seakasvatuses kasutatavaid aretusmeetodeid 

 tuvastab indleva emise füsioloogiliste näitajate ning käitumise eripära alusel 

 valmistab emise paarituseks/seemenduseks ette, selgitab kuldi ja emiste suguorganite ehituse 

ja talitluse eripära ja emise sigimistsüklit, abistab seemendajat 
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4) osaleb tiinuse määramise protsessis, abistades 

loomakasvatusspetsialisti  

5) valmistab poegimiskohad ette, jälgib emise 

poegimist ja abistab vajadusel ning teeb 

põrsastega vajalikud toimingud  

6) jälgib poeginud emise ja vastsündinute 

tervislikku seisundit, kontrollib ternespiima 

olemasolu ja selle kättesaadavust järglastele  

7) paigutab põrsad ümber, valib vajadusel 

ammemised ja kasuemad vastavalt juhistele  

8) registreerib sündinud põrsad ja teeb 

ümberpaigutusi vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

9) lihvib põrsaste hambad, kupeerib sabad ja 

kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele ja 

hügieeninõuetele  

10) võõrutab põrsad vastavalt spetsialisti juhistele  

 

 teostab kuldiga paaritust, sooritab kuldiga paarituse jälgides kuldi ja emise käitumist, 

registreerib paarituse, järgib ohutusreegleid 

 abistab tiinuse määramise kontrollimisel spetsialisti, märgistab, registreerib ja  eraldab tiined 

ja mittetiined emised 

 käsitleb mittetiinet emist vastavalt juhistele, tuvastab aborteerunud või mittetiineks jäänud 

emise 

 valmistab poegimisosakonna ja– poksid poegimiseks ette vastavalt juhistele, puhastab 

poegimisosakonna ja -poksid jälgides hügieeninõudeid, tagab poegimiseks sobiva keskkonna  

 jälgib emise poegimise kulgu, selgitab loodete võimalikke asetusi normaalseid ning 

poegimishügieeni 

 abistab emist poegimisel oma pädevuse piirides, tagab poegimishügieeni, kasutab puhtaid 

abivahendeid, raske poegimise korral teavitab vastutavat töötajat 

 identifitseerib sündinud põrsad, märgistab ja registreerib põrsad vastavalt  töökorraldusele, 

vajadusel lihvib hambad 

 jälgib poeginud emise käitumist ja tervislikku seisundit, kontrollib emise udara seisundid, 

jälgib imetamiskäitumist, kontrollib ternespiima olemasolu 

 jälgib vastsündinud põrsaste käitumist ning tervislikku seisundit, jälgib põrsastele ternespiima 

kättesaadavust, kontrollib põrsaste toitumust, veendub põrsaste ohutuses 

 paigutab põrsad ümber, valides amm- ja/ või kasuemad vastavalt juhistele, selgitab amm- ja 

kasuemade valiku põhimõtteid 

 kupeerib sabad ja kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele, teostab sabade kupeerimise ja 

kastreerimise järgides loomakaitse- ja hügieeninõudeid 

 võõrutab põrsad vastavalt juhistele, teostab põrsaste võõrutuse, jälgides põrsaste heaolu, 

ohutust, selgitab võõrutusjärgse perioodi terviseriske 

 kasutab vajadusel elektroonilist andmebaasi, dokumenteerib paaritused /seemendused ja 

registreerib sünnid 

 kasutab oma töös arvutit lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

13 Lammaste ja kitsede taastootmine 3 EKAP 
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Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes loomade heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) moodustab paaritusgrupid ja dokumenteerib 

need vastavalt juhistele 

2) valmistab ette poegimisala, jälgib poegimise 

kulgu, teostab toimingud vastsündinutega, 

eraldab poeginud ute või kitse teistest vastavalt 

juhistele 

3) jälgib ute või kitse ja talle tervislikku seisundit, 

tagab ternespiima kättesaadavuse tallele, valib 

vajadusel amme ja / või kasuema 

4) registreerib sündinud talled, surnultsünnid ja 

hukud ning märgistab talled 

5) võõrutab talled vastavalt juhistele 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 moodustab paaritusgrupid, selgitab paaritusgruppide moodustamise põhimõtteid, täidab 

algdokumentatsiooni  

 valmistab ette poegimisala, korrastades aediku tagades puhta ja sobiva keskkonna, kontrollib 

vajaliku inventari olemasolu  

 jälgib poegimise kulgu, kirjeldab loote normaalseid ja probleemseid asetusi ning 

poegimishügieeni vajalikkust 

 tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse visuaalselt, hinnates tervislikku seisundit, 

komplikatsioonide tekkimisel abistab poegimisel, vajadusel teavitab vastutavat isikut 

 teostab vastsündinuga vajalikud toimingud, hinnates tervislikku seisundit, tagades tallele 

ternespiima kättesaadavuse, identifitseerib, märgistab ja registreerib sünni vastavalt juhistele 

 valib vajadusel kasuema ja või amme, jälgides amme või kasuema käitumist ja talledele 

ternespiima kättesaadavust 

 võõrutab talled vastavalt juhistele, selgitab võõrutuseks sobivate tallede tervist, kasvu ja 

arengut  

 kasutab vajadusel elektroonilist andmebaasi, dokumenteerib paaritusgrupid ja registreerib 

sünnid 

 kasutab oma töös arvutit lähtuvalt ettevõtte töökorraldusele 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 
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14 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane pügab loomad, valmistab nahad ette parkimiseks, lüpsab piimalambad või kitsed järgides toorpiima 

käitlemise hügieeninõudeid. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) pügab lambad, sorteerib villa ja pakendab  

2) valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette 

(soolab) vastavalt juhistele 

3) lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt 

juhistele  

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 pügab lambad vastavalt juhistele järgides ohutusnõudeid ja hooldab pügamistarvikud 

 sorteerib villa ja pakendab villa vastavalt juhistele, selgitab villa sorteerimise vajalikkust ja 

säilitamistingimusi 

 valmistab lamba-või kitsenaha parkimiseks ette, soolab naha vastavalt juhistele 

 lüpsab piimalambad ja –kitsed, järgides ohutust ja toorpiima käitlemise hügieeninõudeid 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

15 Hobuste taastootmine 8 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes hobuse heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) tuvastab visuaalselt inna, valmistab 

suguhobused ette paarituseks või seemenduseks, 

abistab paaritusel või seemendusel  

2) tuvastab poegimiseelse seisundi, osutab 

vajaduse korral sünnitusabi, jälgib varsa ja mära 

heaolu  

3) jälgib varssade iseseisvat söömist 

4) hooldab varssunud mära, jälgib tervislikku 

seisundit 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 tuvastab visuaalselt inna, jälgides hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära  

 valmistab suguhobused ette paarituseks või seemenduseks, selgitab abivahendite kasutust ning 

vajadusel kasutab neid, järgib ohutuid töövõtteid 

 tuvastab visuaalselt mära poegimiseelse seisundi, kirjeldab füsioloogilisi näitajaid ja käitumise 

eripära, osutab vajaduse korral sünnitusabi oma pädevuste piirides. 

 jälgib varssade iseseisvat söömist ja seedimise toimimist 

 tagab ternespiima kättesaadavuse varsale, kontrollides ternespiima olemasolu, kvaliteeti ja 

selle kättesaadavust varsale 

 jälgib varssunud mära tervislikku seisundit, selgitab füsioloogilisi näitajaid ja käitumise 

eripära  
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5) talutab varsaga märasid, õpetab varssu 

sotsialiseeruma, võõrutab varsad vastavalt 

spetsialisti juhistele  

 talutab varsaga märasid, õpetab varssu sotsialiseeruma ( puhastab, talutab, päitsestab jm), 

jälgides komplekteerimisel ja ajamisel hobuste käitumise eripära ning hobuste ja inimeste 

turvalisust 

 võõrutab varsad vastavalt juhistele, selgitab võõrutusprotsessi 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

16 Lindude taastootmine 7 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes lindude heaolust.  

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) seemendab linnud kunstlikult vastavat juhistele; 

2) kogub ja valib haudemunad vastavalt 

kvaliteedile, valmistab haudemunad ette 

hautamiseks, paigutab embrüod koorumiskappi 

vastavalt juhistele; 

3) jälgib haude- ja koorumiskapi tööd,  vajadusel 

likvideerib kõrvalekalded; 

4) kontrollib koorunud tibusid, valmistab tibud ette 

transpordiks vastavalt juhistele;  

5) teostab munemise jõudluskontrolli vastavalt 

juhistele; 

6) jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, 

järgides lindude üleskasvatusrežiime. 

 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane  

 seemendab linnud kunstlikult vastavalt juhistele, kirjeldab sigimisfüsioloogiat ja selgitab 

sugulindude valikut; 

 kogub ja valib haudemunad vastavalt kvaliteedile, valmistades haudemunad ette hautamiseks, 

selgitab haudemunade kvaliteedi vajalikkust 

 jälgib haude- ja koorumiskapi tööd, kirjeldab põllumajanduslindude hautamisrežiimi 

 paigutab embrüod koorumiskappi, selgitab koorumiskapi töörežiimi 

 kontrollib koorunud tibusid, korjab tibud koorumiskastist, eraldab haudepraagi 

utiliseerimiseks, valmistab tibud ette transpordiks 

 teostab munemise jõudluskontrolli, dokumenteerib jõudluskontrolli üksiknäite 

 jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, järgides lindude üleskasvatusrežiimi 

 järgib hügieeni, peseb ja desinfitseerib haudejaamas kasutatava inventari vastavalt juhendile 

ning töösisekorraeeskirjadele 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 
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17 Linnusaaduste tootmine 7 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kogub, sorteerib, pakib ja ladustab munad ning kogub ja töötleb linnusuled vastavalt ettevõtte töökorraldusele.  

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) valmistab linnud ja lindla ette realiseerimisele 

saatmiseks vastavalt juhistele; 

2) kogub, sorteerib mune kvaliteediklassidesse 

vastavalt nõuetele; vajadusel puhastab ning 

märgistab, pakendab ja ladustab; 

3) puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja pakendab 

linnusuled. 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 valmistab linnud ja lindla ette realiseerimisele saatmiseks, kirjeldab lindude ettevalmistamise 

protsessi, järgib juhiseid 

 kogub mune, sorteerib kvaliteediklassidesse, vajadusel puhastab ning märgistab, pakendab ja 

ladustab 

 töötleb linnusuled, puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja pakendab, järgib keskkonnanõudeid 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

18 Karusloomade- ja küülikute taastootmine 7 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane valib taastootmiseks loomad ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes loomade heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) valib aretusloomad vastavalt juhistele (vajadusel 

koostab aretusringid)  

2) tuvastab indleva karuslooma visuaalselt, 

valmistab looma ette seemenduseks/paarituseks 

3) valmistab puurid ette poegimiseks vastavalt 

juhistele 

4) tuvastab poegiva ja /või poeginud karuslooma, 

vajadusel abistab poegimisel, registreerib 

sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid 

vastavalt juhistele 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 valib aretusloomad lähtuvalt juhendist, selgitab suguloomade valikut ja aretusringide 

koostamist 

 tuvastab indleva karuslooma visuaalselt, arvestades füsioloogilisi näitajaid ja käitumise 

eripära, kirjeldab sigimisfüsioloogiat liigist lähtuvalt 

 valmistab looma seemenduseks/paarituseks ette, märgistades, eraldades ja vajadusel 

fikseerides järgides ohutust 

 valmistab puurid ette poegimiseks, teostab puuride ettevalmistuse tagades sobiva keskkonna 

ja vajaliku inventari 

 tuvastab poegiva ja /või poeginud karuslooma, registreerib sündinud pojad, hukud ja 

surnultsünnid, vajadusel teeb ümberpaigutamist 
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5) jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja 

käitumist  

6) võõrutab pojad vastavalt töökorraldusele 

 vajadusel abistab poegimisel, kirjeldab poegimisabi osutamist, põhjendab poegimishügieeni 

vajalikkust, vaatleb loomade tervislikku seisundit selgitades füsioloogilisi näitajaid ja loomade 

käitumist 

 võõrutab pojad vastavalt töökorraldusele, kirjeldab võõrutusprotsessi 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

19 Karuslooma- ja küülikusaaduste tootmine 7 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane valib loomad välja nahastamiseks, valmistab ette nahastamisruumid, osaleb looma surmamisel, eeltöötleb 

nahad realiseerimiseks vastavalt ettevõtte töökorraldusele.  

Õpiväljundid  

Õpilane  

1) valib nahastamiseks loomad ja valmistab ette 

nahastamise ruumid vastavalt juhistele  

2) surmab looma vastavalt juhistele, tööplaanile ja 

õigusaktide nõuetele 

3) nahastab looma 

4) eeltöötleb ja pakendab nahad vastavalt juhistele 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 valib nahastamiseks loomad, hindab ja selgitab looma välimikku ja nahastamisvalmidust, 

märgistab loomad  

 valmistab ette nahastamise ruumid, hooldab sisseseaded ja tarvikud, kirjeldab õigusaktidest 

tulenevaid nõudeid 

 surmab looma vastavalt juhistele, selgitab õigusaktide nõudeid,  arvestab tööohutust  

 nahastab looma nülgides, puhastab nahad ja kraabib rasva 

 eeltöötleb nahad, trummeldab, paigutab vormile, kuivatab, võtab vormilt maha, sorteerib 

emas-ja isaslooma nahad, pakendab nahad 

 täidab tööülesandeid vastutustundlikult, suheldes kaastöötjatega informatsiooni vahetades, 

kannab hoolt heakorra ja puhtuse eest 

20 Praktika 45 EKAP  

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane saab ettevõttes kogemusi, omandab oskusi ja vilumusi iseseisvaks tööks põllumajandussektoris. 
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Õpiväljundid   

Õpilane  

1) planeerib praktikajuhendi alusel isiklikke praktika 

eesmärke 

2) töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes 

taimekasvatuse valdkonnas järgides ettevõtte 

töökorraldust ja tööohutusnõudeid 

3) vastavalt spetsialiseerumisele töötab juhendamisel 

põllumajandusettevõttes loomakasvatuse 

valdkonnas, järgides ettevõtte töökorraldust, 

tööohutusnõudeid ja loomade heaolu 

4) koostab juhendi järgi praktika aruande, hinnates 

oma tegevusi ja praktika eesmärkide saavutamist 

 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane  

 selgitab praktika olemust, praktikaks vajaminevate dokumentide esitamise nõudeid ning 

praktika protseduuri 

 hindab praktikale seatud eesmärke ning koostab juhendi alusel isiklikud eesmärgid 

 koostab juhendi alusel arvutis keeleliselt ja vormiliselt korrektse praktika aruande ja esitleb 

seda 

 valmistab masinad ja seadmed ette kasutamiseks ja hoiustamiseks, puhastades ja hooldades 

neid vastavalt juhistele  

 valmistab maa külviks ette lähtudes külviplaanist ja ettevõttes kasutatavast 

mullaharimistehnoloogiast  

 valmistab seemned külviks ette, lähtudes kasutatavast kultuurist ja etteantud juhistest  

 külvab külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele, kasutades olemasolevat 

põllumajandustehnikat ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid   

 väetab põllukultuure ja rohumaid vastavalt normidele järgides liiklus-, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid  

 teeb kasvuaegseid hooldustöid arvestades kasvatatavat põllu- või rohumaakultuuri ning 

järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid  

 teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid   

 hindab vastavalt juhistele saagi küpsusastet ja kasvufaasi, arvestades põllukultuuride 

kasutuseesmärki  

 koristab saagi vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid   

 kuivatab ja sorteerib saagi vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele  

 ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid 

 osaleb toodangu müügiks ettevalmistamisel 

 niidab vastavalt juhistele söödaks kasvatatava rohumaakultuuri, järgides liiklus-, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid   

 varub sööda vastavalt juhistele, arvestades tehnoloogiat ning eesmärki (hein, silo)  

 valmistab ette sööda hoiustamistingimused vastavalt sööda liigile ja säilitusnõuetele; ladustab 

sööda vastavalt juhistele, tagades kvaliteedi säilimise 
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 puhastab loomade või lindude liikumise- ja puhkeala, vastavalt vajadusele vahetab allapanu 

kasutades selleks farmiseadmeid, -tarvikuid ja –tehnikat 

 puhastab loomi või linde, hooldab jäsemeid pidades kinni nii looma/linnu kui enda 

turvalisusnõuetest 

 grupeerib või paigutab loomad või linnud ümber, lähtudes nende tootmisperioodist ja juhistest 

 söödab loomi või linde vastavalt juhistele, kasutades selleks farmiseadmeid või –tehnikat 

 hindab organoleptiliselt söötade ja vee kvaliteeti, eemaldab riknenud sööda ja vee 

 jälgib igapäevaselt loomade või lindude tervislikku seisundit, eraldab vajadusel probleemse 

looma või linnu ja annab esmaabi ning teavitab loomaarsti 

 hooldab ja ravib haigeid loomi vastavalt loomaarsti juhendamisele 

 käsitseb hukkunud looma vastavalt juhistele 

 tuvastab poegima hakkava looma, eraldab ta vajadusel, valmistab ette poegimisala ja annab 

vastavalt vajadusele poegimisabi, arvestades ohutus- ja hügieeninõudeid 

 hooldab vastsündinuid vastavalt juhistele 

 rajab karjaaedu vastavalt karjatatava loomarühma vajadustele 

 jälgib karjatatavat loomarühma ja karjamaade seisukorda, hooldab karjamaad vastavalt 

juhistele 

 valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette, kontrollides puhtust ja vaakumitaset ning vajalike 

tarvikute olemasolu 

 suunab loomad turvaliselt lüpsile ja peale lüpsi tagasi ettenähtud gruppi 

 lüpsab loomad vastavalt ettevõtte töökorraldusele järgides hügieeninõudeid 

 pügab lambad ja käsitseb villa vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja arvestades ohutusnõudeid 

 surmab karusnahalooma lähtuvalt loomakaitseseaduse õigusaktidest ja nahastab looma 

vastavalt juhistele ning eeltöötleb naha parkimiseks 

 kogub, sorteerib, pakib ja ladustab linnumunad vastavalt toidukäitlemise hügieeninõuetele  

 puhastab, peseb, kuivatab ja pakendab linnusuled vastavalt juhistele 

 järgib oma töös head põllumajandustava 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, hoiab korras oma töökoha, tuleb toime kriisiolukordades  

 




