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VALVE JAAGUS- 80
Valve Jaagus (neiuna Aamisepp) siindis
j6ulukuu 15. piieval 1920. aasral J6geval, kuhu
vanemad olid samal aastal Harjumaalt kolinud.
Tema isa Julius oli valitud iisjaloodud sordikasvanduse kartuli,
juurja
kaunviljade
sordiaretajaks.
Valve JaaguslOpetasJ6geva 6-kl. algkooli
(1935), Tartu Eesti Noorsoo KasvatuseSeltsi
Ttitarlaste Gtimnaasiumi (1941), Kehtna
A i a n d u s i n s t i t u u d( i1 9 4 4 . c u n t laude) ja Eesti
POllumaianduse
Akadeemia
Kaug6ppeteaduskonnaagronoomia osakonna

( l9s6).

Nagu teisedki tookordsetearetajatelapsed,
puutusValve Jaaguskiaretust66gakokku oma isa
k6rvalt juba koolivaheaegadel.Iseseisvasordiaretajana asus ta J6gevaletdiile 1944. aastal. 1945.
aastal nimetati V. Jaagusvanemteaduriks.Sellel
ametikohal tciOtas ta 50 tulemuslikku aastar.
Tema poolt v6i tema osaluselon aretatudkokku
25 k66givilja- ja marjasorti.Valdav enamusneist
on kasutusel ka praegu. Redise, tomati ja
aedhernesordidolid varem rajoonitud tookordse
NSV Liidu teisteskikliimapiirkondades.
Lisaks sordiaretustdciletegeles V. Jaagus
k60giviljakultuuride
maitsetaimede
ia
kasvatamise agrotehnika uurimisega. See
ainevaldkondandis materjali ka 1965. aastal
edukaltkaitstudkandidaadi
viiitekirjaks.
KutsetcicikOrvalt oli V, Jaaguspikka aega
Eesti aianduseja mesinduseseltsi J6geva osakonna juhatuse liige (oli valitud ka nimetatud

seltsi auliikmeks). Ta oli paljude aiandus-ja
kesitddneituste
korraldaja j a aktiivne osaleja.
SOjajiirgseilaastakiimneiloli J6geva alevik
kuulus oma iluaedade poolest. Siia s6ideti
ja
liihedalt
kaugelt
vaatama J6geva
Sordiaretusjaama
teadurite
R. Tamme,
A. Adojaani, J. Sarve, H. Kotka jr. liigirikkaid,
hiisti
kujundatud
koduaedu.
Ilutaimede
kollektsioneerimineoli ka V. Jaaguse tiheks
hobiks.Tema aediirisesordikollektsioon
oli kahtlematavabariigii.ikssuuremaid,ahvatledesiuunis
kohalealati veigapalju lilleilu naurijaicl.
Tiihelepanuviidrsete teadussaavutuste ja
iihiskondlikutegevuseeest oli V. Jaagustmeeles
peetud paljude autasudega.1980. aastal omistati
talle teenelise
teadlaseaunimetus.
Valve Jaagussuri 10. juunil 1995. aastal
ning ta on maetud Raadi kalmistule Aamisepa
perekonnamatmispaigale.
V. Jaagusevarasemaidbiograafilisi andmeid
vdib leida: ENE 4. k6ide, Tln., 1989, lk. 3l; Ee
14. kdide, Tln., 2000, tk. 103; Eesti aianduse
bibliograafilineleksikon,Tln., 1989,lk.40; Eesti
p6llumajandusenrstiklopeedia
l. kdide, Tln., lk.
309; ajakiri "Agraarteadus",1990, nr.4, lk.462
ja 1995,nr.4, Ik.502; Eesti readusebiograafiline
leksikon,TIn., 2000, lk. 435.
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