
1. Täienduskoolitusasutuse nimi 
Järvamaa Kutsehariduskeskus 

2. Õppekava nimetus 
Põhisööda tootmine, ratsiooni koostamine ja söötmise korraldus piimafarmis. 

3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise 
süsteemile ISCED-F 2013) 
Põllundus ja loomakasvatus 

4. Õppekeel 
eesti keel 

5. Õppekava koostamise alus(kui on) 
Loomakasvataja, tase 4, spetsialiseerumisega veisekasvataja tase 4: 
B.2.2 Loomade või lindude söötmine  
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekava loomakasvataja, tase 4 moodul veiste söötmine. 

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 
Maht 26 tundi, millest 9 tundi on auditoorset tööd, 17 tundi praktiline töö koolikeskkonnas. 

7. Õppekeskkond 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium. 

8. Sihtgrupp  
Veisekasvatuse valdkonnaga tegelevad isikud, kelle töö on seotud veiste pidamise ja 
söötmisega. 

9. Õppe alustamise tingimused (kui on) 
Soovitav eelnev kogemus veistega töötamisel. 
Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, 
põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev 
füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, 
aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja 

10. Eesmärk 
Koolituse tulemusel õppija planeerib erinevate söötade vajaduse vastavalt  toodangu 
mahule, loomade arvule, lähtudes söötade analüüsi tulemusest ning kasutab selleks 
söötmisprogrammi UNIFORM-Agri. 

11. Õpiväljundid 
Koolituse läbinu: 
• planeerib söödavajaduse, vastavalt toodangu mahule ja loomade arvule; 
• korraldab söötade analüüside võtmise, tõlgendab laborianalüüse; 
• kasutab söötmise korraldamisel  söötmisprogrammi UNIFORM-Agri; 
• kasutab tootmise korraldamisel digitaalset  monitooringut ja analüüse. 

12. Õppe sisu 
Auditoorse töö teemad - 9 tundi 
Teadmised söötadest/ sööda materjalidest, koostisest – 5 t; 
Söötmise korralduse tarkvara kasutamine – 2 t; 
UNIFORM-Agri söötmisprogrammi kasutamine – 2 t. 
Praktiline töö – 17 tundi 
Teadmised söötadest/ sööda materjalidest, koostisest – 2 t; 
Ratsioonide praktiline  koostamine – 7 t; 
Söötmise korralduse tarkvara kasutamine – 2 t; 
UNIFORM-Agri söötmisprogrammi kasutamine – 6 t. 

13. Õppemeetodid  



Loeng, demonstratsioon, analüüs, praktiline harjutamine 
14. Iseseisev töö 

Õppija sisestab söötmisprogrammi oma farmi andmed. 
15. Õppematerjalid  

 Loengukonspektid 

 Söötmisprogramm 
16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ja 
sooritanud praktilise töö. Mitteeristav hindamine. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  
Praktiline töö  sisestab programmi UNIFORM-Agri oma farmi 

andmed; 

 tõlgendab ja analüüsib vähemalt  kolme näitaja 
tulemused 

17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
Kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, väljastatakse koolituse läbinule tõend, 
kuhu kirjutatakse läbitud tundide maht ja teemad. 

18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 
Kõrg- või kutseharidus loomakasvatuse alal või vähemalt kaheaastast erialast töökogemust. 
Tõnis Jairus 
Töökogemus: Muuga PM OÜ loomakasvatusjuht alates 2015-2018. 2018 Sadala Piim OÜ 
tegevjuht. Täiskasvanuid koolitanud külalislektorina Eesti Maaülikoolis alates 2016 
aastast. Teemaks farmi ja karjatarkvarade tutvustamine. Osalenud ka tõlgina erinevatel 
seminaridel pakkudes sünkroon tõlget. Alates 2022 aastast karjahaldus tarkvara 
UNIFORM-Agri esindaja Eestis. Söödaratsioonide koostamisel kasutan AMTS (Agri 
modeling training system) programmi. See on väljatöötatud Cornelli ülikooli teadurite 
poolt. 2017 Eesti Maaülikooli magister lõputöö: „Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade 
praakimisele” 


