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JUUBELID 
 

HERBERT KORJUS – 75 
 

4. märtsil 1998. 
aastal tähistab oma 
75. sünnipäeva 
Jõgeva Sordiaretuse 
Instituudi va-
nemteadur põllu-
majanduskandidaat 
Herbert Korjus. Ta 
on oma kaasaegse-
test pikima staažiga 
sordiaretaja. 
H. Korjus tuli Jõ-
gevale tööle Tartu 
Ülikooli 

üliõpilasena 1948. aasta mais, alul praktikandina, 
kuid vormistati juba sama aasta septembris 
teaduriks ning nii võime käesoleval aastal 
tähistada kahte juubelit – täitub 75 eluaastat ja 50 
aastat teaduslikku tööd. 

Juubilar on õnnelik inimene – teda pole 
vintsutatud ühe uurimistöö teema pealt teisele. Ta 
on saanud töötada kõrreliste heintaimede sordi-
aretajana ja algseemnekasvatajana kogu oma 
soliidselt pika teadlaseelu. 

Juubilar on aretanud 12 uut sorti: kerahein 
‘Jõgeva 242’, ohtetu püsikluste ‘Lehis’, aas-reba-
sesaba ‘Haljas’, päideroog ‘Pedja’ (kõik neli koos 
A. Adojaaniga), põldtimutid ‘Tia’ ja ‘Tika’, 
harilik aruhein ‘Arni’, karjamaa-raihein ‘Raidi’, 
aasnurmikas ‘Esto’, punane aruhein ‘Kauni’, 
harilik kastehein ‘Harri’ ning sale haguhein ‘Ilo’. 

Kõrreliste heintaimede kui mitmeaastaste 
kultuuride sordiaretus on väga pikaajaline prot-
sess. Uue sordi aretamine vältab vähemalt 4 kat-
setsüklit, igaüks neist 4 aastat (rajamisaasta + 3 
saagiaastat). Kui juubilar oleks töötanud korraga 
vaid ühe liigiga (nagu see paljude naaberriikide 
sordiaretajatel tavaks on), oleks kulunud taolise 
sortidehulga loomiseks minimaalselt 192 aastat. 
Kuid H. Korjus pole kunagi piirdunud miini-
mumajaga. Ta on enesekriitiline kõhkleja, keda on 
tulnud sordi üleandmisele ergutada. See-eest on 
üleantud aretusmaterjal eelnevalt alati sedavõrd 
põhjalikult kontrollitud, et riiklikus sordi-
katsetuses pole kunagi tekkinud probleeme uue 
sordi tootmisse lubamisel. 

H. Korjuse poolt aretatutest oli aasnurmikas 
‘Esto’ esimene spetsiaalselt murude tarbeks are-
tatud sort kogu NSV Liidus, mis sai valmis para-
jasti enne 1980. aasta olümpiamänge. Sel ajal 
ehitati ja haljastati Tallinnas ja Moskvas palju. 
Õnnestunud nimevaliku tõttu tõi see sort Eestile ja 
Jõgevale tuntust, tunnustust ja populaarsust. 

Sale-haguhein on H. Korjuse poolt kultuur-
taimede nimistusse võetud liik, mis sobib hästi 
murutaimeks. Sort ‘Ilo’ on saanud seetõttu erilise 
rahvusvahelise tähelepanu osaliseks. 

Juubilari poolt Jõgeval aretatud sortide 
‘Esto’ ja ‘Kauni’ seemet on varem edukalt eks-
porditud Ida-Euroopa riikidesse. Eksport katkes 
mitte nõudluse puudusest tingituna, vaid meie oma 
rumalusest. Me lõhkusime nn. reformide käigus 
varem hästifunktsioneerinud seemnekasvatuse 
süsteemi ega ole juba pika aja vältel selle asemele 
midagi luua suutnud. 

Põldtimut ‘Tia’ on näidanud end väga hästi 
Soomes, karjamaa-raihein ‘Raidi’ aga Norras. 
Viimase kohta teatati Jõgevale, et kahjuks peavad 
nad karjamaa-raiheina sordivõrdluskatse katkes-
tama ja üles kündma, sest kõik teised katsesse 
võetud sordid peale ‘Raidi’ on talve jooksul hävi-
nud. 

Töökaaslased on kindlad, et H. Korjus pole 
sordiaretajana veel oma viimast sõna öelnud. 
Aretuse lõppstaadiumis on tal huvitavat materjali 
nagu tetraploidne karjamaa-raihein, suhkrurikas 
laialeheline kerahein, pikka aega talvekindlusele 
valitud itaalia raihein jne. 

Juubilari teadusliku tegevuse teine haru on 
seotud kõrreliste heintaimede seemnekasvatuse 
agrotehnika uurimisega. Selles ainevaldkonnas 
vormistas ja kaitses ta 1968. a. ka kandidaadi-
väitekirja. Tema kirjutatud on kõrreliste heintai-
mede seemnekasvatuse peatükid tähtsamais tai-
mekasvatuse käsi- ja õpperaamatuis. H. Korjus on 
hinnatud autor Eesti Entsüklopeedia toimetuses. 

Kolleegina on H. Korjus sõbralik, alati abi-
valmis, ta meenutab vestluses tihti hea sõnaga 
endisi sõpru – töökaaslasi Mart Viirandit ja Jaan 
Sarve ning oma ülikoolikaaslasi Elli ja Jüri 
Kuuma, Oskar Priilinna, Evald Raudvälja, Ludvig 
Raudseppa ja teisi kõigile APS-i liikmetele tuntud 
inimesi. 

Õnne ja tugevat tervist edaspidiseks! (Vt. ka 
Agraarteadus, nr. 1 1993, lk. 94) 

A. Bender 
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JAAN LEPAJÕE – 70 
 

Juubilar on 
sündinud 3. märtsil 
1928. a. Jaan 
(1899…1989) ja 
Kati (1904…1980) 
Jürissoni (hiljem 
Lepajõe) esimese 
lapsena Viljandi-
maal Taevere valla 
Lepakose talus. 
Alghariduse oman-
das ta sama valla 
Rääka ja Lahmuse 
algkoolis. Käies 

suviti kodutalus karjas ja suuremaks sirgunult ka 
põllutöödel, sai ta juba varakult oma nahal tunda 
nii talutöö kibedust kui veetlust. Ilmselt sellest sai 
alguse talumehele nii omane visadus edaspidiseks. 
Pärast Viljandi maakonnagümnaasiumi (1946. 
aastast 2. keskkool) lõpetamist astus J. Lepajõe 
Tartu Riikliku Ülikooli 
põllumajandusteaduskonda. Ülikooliõpingud 
lõpetas ta kiitusega 1952. a. vastmoodustatud 
Eesti Põllumajanduse Akadeemias. Järgnes 
kolmeaastane praktiline tegevus Otepää MTJ-s, 
algul jaoskonna-, siis peaagronoomina. Huvi 
teaduse vastu viis Jaan Lepajõe edasi õppima 
Leningradi Põllumajanduse Instituuti 
taimekasvatuse eriala aspirantuuri. Esimesed 
õppejõukogemused sai ta 1957. aastal EPA 
taimekasvatuse ja sordiaretuse kateedris, kuhu ta 
asus pärast aspirantuuri tööle assistendi ameti-
kohale. 

Järgmisel aastal kaitses ta edukalt kandi-
daadiväitekirja taliteraviljade talvekahjustuste 
põhjuste ja nende vältimise abinõude kohta. Eda-
sine teaduslik-pedagoogiline tegevus jätkus samas 
kateedris algul vanemõpetajana ja alates 1963. 
aastast dotsendina. Õppetöö kõrval jätkus ka 
intensiivne teadustegevus, mille üheks silma-
paistvaks tulemuseks oli 1973. aastal edukalt 
kaitstud doktoriväitekiri. Töötamine jätkus alates 
1975. aastast juba professorina ning 1992. ja 
1993. aastal veel taimekasvatussaaduste säilita-
mise ja töötlemise õppetooli juhataja ametikohal. 
1993. aastal omistati J. Lepajõele 
emeriitprofessori tiitel. 

Kolmekümne kuue ametisoleku aasta vältel 
on tänane juubilar jaganud teadmisi rohkem kui 
kuuele tuhandele üliõpilasele, kellele võib lisada 
ka tuhatkond täienduskursuslast. Tema otsesel 
juhendamisel on valminud üle 80 üliõpilase dip-
lomi- või lõputöö, kolm kandidaaditööd ja 
magistriväitekiri. Kraadiõppurite juhendamist 
jätkab J. Lepajõe ka praegu. 

Loengute ja praktikumide ettevalmistamise 
kõrvalt jätkus tal aega ka mitmete õpikute koos-
tamiseks. Temalt on ilmunud õpikud ja õppeva-
hendid Võitlus teraviljade talvekahjustustega 
(1960), Teraviljade kuivatamise, säilitamise ja 
ümbertöötamise alused (1964), Taimekasvatus-
saaduste kvaliteedi hindamine (1964) jne. Neis 
kasutatud andmestik toetus osaliselt ka tema enda 
teadusuuringute tulemustele. Taliteraviljade tal-
vekahjustuste põhjuste ja tõrjevõtete väljaselgita-
mine oli J. Lepajõe esimeseks uurimisteemaks, 
kus ta tegi kindlaks, et üleliia kõrge mullatempe-
ratuur kahjustab oraseid rohkem kui pakane. 
Edaspidistes rukki ja nisu uuringutes selgitas ta 
kasvukoha, sortide, väetamise ja muude faktorite 
mõju küpsetusomadustele, mille käigus töötati 
välja küpsetusomaduste prognoosimise viisid ja 
standardid ning publitseeriti tulemusi artiklite ja 
mitme raamatu näol. Väga tuntuks on prof. 
J. Lepajõe saanud uurimustega linnaseodra toot-
mise ja kvaliteedi parandamise selgitamisel, kus ta 
esmakordselt Eestis selgitas sordi, kasvutingi-
muste ning koristusjärgse töötlemise mõju linnaste 
ja virde kvaliteedile. Selle uurimisprogrammi 
lõpptulemuseks oli kvaliteetse õlleodra tootmise 
süsteemi väljatöötamine. Need teadusele ja 
praktikale tähtsad seisukohad sisaldusid ka tema 
doktoriväitekirjas. Uuringud jätkusid J. Lepajõe 
teaduslikul juhendamisel aastatel 1978…1982 
EPA maaviljeluse kateedri juures tegutsenud 
õlleodra laboratooriumis. 

Viimaste aastate teadustegevuses on juubilar 
pühendunud loodussõbralikule maaviljelusele ja 
keskkonnakaitsele. 

Intensiivse õppe- ja teadustöö kõrval on 
emeriitprofessor Jaan Lepajõe ka väga viljakas 
autor: 40 aasta (1957…1996) jooksul on ta kir-
jutanud ja avaldanud 25 raamatut-brošüüri, 355 
artiklit ja arvukalt käsikirjalisi töid. Kõik nad on 
ka loetletud EPMÜ raamatukogu poolt hiljuti 
väljaantud Jaan Lepajõe personaalnimestikus 
1944…1996. 

Viimasel kümnel aastal on prof. J. Lepajõe 
meelisteemaks olnud põhiliselt sünnikohaläheda-
sed kodu- ja kultuuriloolised uuringud. Ta kor-
raldab 1992. aastast alates eesti rahvuskultuuri 
probleeme käsitlevaid sümpoosione Lepakose 
lugemised. Samas osaleb ta ka aktiivselt mitme 
teadusorganisatsiooni tegevuses. Ta on Akadee-
milise Põllumajanduse Seltsi taastaja ja volikogu 
liige, B. G. Forseliuse Seltsi asutajaliige, Fr. Bergi 
Fondi halduskogu liige, Eesti Põlluma-
jandusmuuseumi nõukogu liige jne. 

Prof. J. Lepajõe on oma loova mõtteviisi, 
kompetentsuse ja õppetöö kõrge teadustasemega 
innustanud kolleege ja tõmmanud uurimistööle 
kaasa ka ärksamaid üliõpilasi. 
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Tema teened on ära märgitud 1989. aastal 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia teenetemeda-
liga. 

Emeriitprofessor Jaan Lepajõe panus põllu-
majanduskoolitusse ja teraviljakasvatusse on 
tunnustust vääriv. 

Jõudu ja jaksu edaspidiseks! 

J. Kuht 
 
 

HEINO KÄRBLANE – 70 
 

Põllumajandus-
doktor Heino 
Kärblane on sün-
dinud 9. mail 1928. 
aastal Petseri maa-
konna Vilo valla 
Kosselki külas 
kooliõpetajate pere-
konnas. Algkooli-
aastad möödusid 
kohalikus Kosselki 
algkoolis, mille lõ-
petas 1941. aastal. 
Keskhariduse 

omandamist alustas juubilar Petseri 
gümnaasiumis, kus õppis 1944. aastani, siis siirdus 
edasi õppima Võru Keskkooli. Keskkooli lõpetas 
ta 1946. aastal. Samal sügisel astus Tartu Riikliku 
Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia 
osakonda. 

Ülikooli lõpetas andekas noormees 1950. 
aastal kiitusega, olles enne riigieksameid erand-
korras sooritanud aspirantuuri sisseastumiseksa-
mid. Juba esimesel aspirantuuriaastal (1951) kut-
suti juubilar armeesse sundaega teenima. Pärast 
demobiliseerumist 1953. aastal jätkusid õpingud 
aspirantuuris, kuid nüüd juba Eesti Põllumajan-
duse Akadeemia mullateaduse ja agrokeemia ka-
teedris, juhendajaks oli endiselt prof. O. Hallik. 

Töömeheaastaid alustas juubilar 1957. aastal 
EPA mullateaduse ja agrokeemia kateedris, alul 
assistendina ja 1958. aastast vanemõpetajana. 
1961. aastast siirdus juubilar tööle Eesti 
Maaviljeluse Instituuti, kus töötas alul mulla-
uurimise osakonna vanemteadurina, 1964. aastast 
agrokeemia osakonna vanemteadurina, 1973. 
aastast radioisotoopide laboratooriumi juhatajana 
ja 1979. aastast agro- ja radiokeemia osakonna 
juhatajana. 1988. aastast kuni tänaseni samas 
peateadurina, hiljem agroökoloogia osakonna 
vanemteadurina. 

Juubilari teadusliku uurimistöö võib ajaliselt 
ja sisuliselt jagada nelja ossa. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemias 
(1953…1963) lahendas juubilar peamiselt hap-
peliste muldade lupjamisega seotud küsimusi. 
Peamiseks teemaks oli turbatuha lubiväetisena 
kasutamise võimaluste uurimine. Selle perioodi 
tulemused võttis ta kokku kandidaadidissertat-
sioonis Turbatuhk väetisena, mille kaitses 1957. 
aastal. 

Teisel uurimisperioodil (1963…1973), töö-
tades Eesti Maaviljeluse Instituudis, selgitas juu-
bilar muldade fosforirežiimi küsimusi ja fosfor-
väetiste efektiivsuse suurendamise võimalusi. 
Kasutades radiokeemilisi meetodeid selgitas 
mulla- ja väetisfosfori liikuvust ja omastatavust. 
Tegi kindlaks, et fosfor on mullas väheliikuv ja 
väetisfosfori osatähtsus keskkonna reostamisel on 
väike. Tõestas Eesti fosforiidijahu väikest omas-
tatavust ja efektiivsust otseselt väetisena kasuta-
misel, luues sellega teoreetilised alused “fosforii-
disõjaks”. Uurimistulemuste alusel vormistas 
doktoridissertatsiooni Põllumajanduskultuuride 
fosfortoitumise parandamise võimalusi Eesti 
NSV-s, mille kaitses 1972. aastal. 

Kolmandal perioodil (1974…1988) uuris 
väetussüsteemi täiustamise küsimusi. Radio-
keemiliste meetoditega selgitas põllukultuuride 
juurekava levikut mullas ja toitainete omastamist 
sealt. Töötas välja põllumajanduskultuuride 
paikliku väetamise teoreetilised alused. 

Viimasel ajal (1989. a. kuni tänaseni) pöörab 
erilist tähelepanu väetiste kasutamise ökoloo-
gilistele küsimustele. Selgitades väetistega antud 
taimetoitainete migratsiooni mullas, väetiste 
toimet saagi kvaliteedile, mulla ja väetiste rask-
metallisisaldust ning nende toimet saagile ja 
keskkonnale. 

Juubilar on avaldanud 307 teaduslikku tööd, 
kirjutanud ühe monograafia ja koostanud ühe 
käsiraamatu. On olnud tegev kaitsmisnõukogudes 
(Minsk, Riia, Tartu) ja teadusseltsides. On Eesti 
Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertko-
misjoni liige. Juubilarile on agrokeemiasüsteemi 
väljatöötamise eest (1970) omistatud Nõukogude 
Eesti riiklik preemia. 

Kõige selle kõrval on H. Kärblane leidnud 
aega ka Saku ajaloo uurimiseks. On hea isa ja 
vanaisa ning töökas aiaharija. 

Kolleegid soovivad juubilarile eelolevateks 
aastateks viljakat teadustööd, head tervist ja jaksu 
kodus ning aiatöödel. 

L. Kevvai 
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JUHAN SIMOVART – 60 
 

Juhan Simovart 
on sündinud töö-
liste perekonnas 
Tallinnas 2. det-
sembril 1937. a. 
Kooliteed alustas 
isakodus Kernus, 
kus lõpetas 1952. a. 
7-klassilise kooli, 
seejärel õppis 
Tallinna 2. 
keskkoolis (praegu 
Tallinna Reaal-
gümnaasium), mille 

lõpetas 1956. a. Pärast EPA 
veterinaariateaduskonna lõpetamist 1961. a. 
suunati J. Simovart tööle Saku veterinaar-
jaoskonda. Loomaarstina sai töötada mõne aasta, 
siis kutsus prof. V. Ridala ta aspirantuuri. 
Uurimisteemaks valiti leukoos. Kandidaaditöö 
Veiste leukoosi patomorfoloogiast ja diagnoosi-
meetodite võrdlevast uurimisest Eesti NSV 
tingimustest kaitsmine toimus 1969. a. suvel.  

Juubilari töökohaks sai EPA sise- ja nak-
kushaiguste kateeder, kus ta töötas assistendina 
(1968…1970), vanemõpetajana (1970…1971), 
dotsendina (1971…1989) ja vanemteadurina 
(1989…1992). Edasi järgnes töötamine EPMÜ 
biotehnoloogia õppetooli juhatajana professorina 
(1992…1994) ja alates 1995. aastast töötab Eesti 
Agrobiokeskuse vanemteadurina. 

Sise- ja nakkushaiguste kateedris toimus al-
guses prof. E. Nõmme ja hiljem juubilari juhen-
damisel intensiivne leukoosialane uurimistöö. 
Koostati leukoosi tõrje juhendid, anti soovitusi 
veterinaariavalitsusele ja majanditele, lepingutega 
olid haaratud vabariigi kõik rajoonid ja tugevamad 
majandid. Juurutati leukoosi seroloogiline ja 
immunoloogiline diagnoosimine, kujunes koostöö 
paljude selle ala uurimisasutustega Moskvas, 
Ukrainas, Lätis, Leedus jm. J. Simovardil valmis 
doktoritöö teemal Veiste leukooside etioloogia, 
epizootoloogia ja leukooside vastased 
tõrjemeetmed, mille ta kaitses edukalt Moskvas 
1991. a. oktoobris. 

J. Simovart on EPA-s õpetanud patoloogilist 
anatoomiat, epizootoloogiat, karusloomade hai-
gusi, kõige rohkem kliinilist diagnostikat ja 
EPMÜ-s veterinaarbiotehnoloogiat. 

1984. a. tunnistati J. Simovart Eesti NSV 
parimaks põllumajandusteadlaseks ja 1992. a. anti 
talle Eesti Vabariigi teaduspreemia leukoosialase 
uurimistöö ja tulemuste juurutamise eest. 

Juubilari ühiskondlik tegevus on olnud 
mitmekülgne. Juhan oli noorelt hea sportlane. 

Kaasaegses viievõistluses jõudis ta NSV Liidu 
noortekoondisesse, oli 1957. a. Tartu esimene 
meister viievõistluses, 1965. aastast tegutses üle-
liidulise kategooria kohtunikuna paljudel suurtel 
võistlustel ja oli Eesti kaasaegse viievõistluse 
föderatsiooni presiidiumi liige (1962…1986) ja 
Tartu sektsiooni esimees (1964…1991). 

Juubilar oli 10 aastat EPA korterikomisjoni 
esimees. See amet oli raske ja töömahukas. 

J. Simovardi kirjastusalane tegevus on olnud 
silmapaistev. Ta oli 1991. aastani paljude konve-
rentsimaterjalide ja teaduskogumike toimetaja. 
Trükis on avaldatud üle 220 artikli ja koos kaas-
autoritega 5 monograafiat ning üks õpik. 

Juhan Simovart oli üleliidulise inimeste ja 
loomade leukooside alase teadusliku uurimise 
koordineerimise nõukogu liige (1976…1991), Läti 
NSV TA A. Kirhensteini nim. Mikrobioloogia 
Instituudi leukooside probleemi koordineerimise 
nõukogu liige (1978…1991), on Ukraina TA 
leukooside probleemi koordineerimise nõukogu 
liige (1993. a-st), EPMÜ erialanõukogu liige 
aastast 1978, doktorinõukogu liige aastast 1992 ja 
biotehnoloogia erialakomisjoni esimees (a-st 
1994). 

Praegu on Eesti Agrobiokeskuse vanemtea-
duri prof. J. Simovardi uurimistöö seotud koerte 
katku hüperimmuunseerumi ja veiste 
kolibakterioosivastase vaktsiini väljatöötamisega.  

Abikaasa Helle on bioloogiakandidaat, töö-
tab teadurina Eesti Agrobiokeskuses. Poeg Martin 
on jurist, töötab advokaadibüroos Tallinnas. 

J. Simovart on alati sõbralik, tasakaalukas ja 
heatahtlik ning optimistlikult meelestatud. 
Kaastöötajatega on tal olnud hea läbisaamine. 

Soovime juubilarile tugevat tervist, palju 
õnne, jõudu ja tegutsemistahet ka edaspidiseks. 

H. Pärn 
 
 

JAAN PRAKS – 60 
 
Jaan Praks on sündinud 10. veebruaril 

1938. a. Rannu vallas Neemiskülas Sepa talu 
omanike teise lapsena. Õppimist alustas Jaan 
kohalikus Rannu algkoolis 1945. a. sügisel. Nelja 
aasta pärast asus ta õppima Tartusse, kus lõpetas 
Tartu I Keskkooli 1956. a. ja seejärel EPA 
Veterinaarteaduskonna 1961. a. 
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Noor looma-
arst Jaan Praks 
suunati tööle Pärnu 
sovhoosi peavete-
rinaararstiks. Sellel 
kohal töötas ta 4 
aastat ja 3,5 kuud 
ning tuli 15. no-
vembrist 1965. a. 
Tartusse aspiran-
tuuri EPA pato-
loogilise anatoomia 
ja parasitoloogia 
kateedrisse. 

Juhendajaks sai prof. Vassil Ridala ja uurimise 
alla võeti veiste babesioos. Uurimistulemustest 
valmis kandidaadiväitekiri Veiste babesioosi 
etioloogia, leviku ja tõrje küsimusi Eesti NSV-s, 
mille edukas kaitsmine toimus detsembris 1969. 

Pärast aspirantuuri töötas juubilar lühikest 
aega Balti Tsonaalses Lindude Haiguste Labora-
tooriumis. 1. veebruarist 1969. a. jätkas Jaan 
Praks assistendina EPA patoanatoomia ja 
parasitoloogia kateedris, kus asus õpetama 
parasitoloogiat (1969…1970). Seejärel oli EPA 
loomatervishoiu ja füsioloogia kateedri vanem-
õpetaja kohal, kus (1971…1972) õpetas patoloo-
gilist füsioloogiat ja füsioloogiat. Ühe aasta 
(1972) oli ta ametis EPA aü-komitee esimehena. 
Jaan Praksil õnnestus vabaneda ametiühinguliidri 
ebamugavast rollist ja leida tööd vanemteadurina 
põllumajanduse industrialiseerimise uurimisrüh-
mas (1973…1974). Selle rühma loojaks ja juhen-
dajaks oli rektor Arnold Rüütel ning J. Praks asus 
uurima lehmade kohanemist ja organismi 
reaktiivsust ning selle muutusi seoses uute pida-
mistehnoloogiatega. Edasi tehti Jaan Praksile 
ettepanek tulla tööle EPA loomatervishoiu ja 
füsioloogia kateedrisse (juhataja prof. Elfriide 
Ridala) vanemõpetaja kohale (1974…1976). 
J. Praks hakkas käsitlema loomatervishoiu ja 
piimahügieeni kursust ja õpetama ka veterinaaria 
aluseid. 1976. aastast on loomatervishoiualane 
õppe- ja teadustöö uue kateedri, EPA 
patoanatoomia, parasitoloogia ja loomatervishoiu 
kateedri koosseisus. J. Praks töötas siin dotsendi 
kt-na (1976…1982) ja dotsendina (1982…1994). 

Loomaarstiteaduskonnas (tookord veterinaa-
riateaduskond) moodustati reformide tulemusena 
1994. aastal teraapia instituut, mille juhatajaks 
määrati J. Praks. Juubilar töötab sellel ametikohal 
tänaseni 

Juubilar on õpetanud EPA-s parasitoloogiat, 
füsioloogiat, loomatervishoidu, piimahügieeni ja 
veterinaaria aluseid. Praegu õpetab prof. J. Praks 
kliinilist loomatervishoidu, piima ja piimasaaduste 
hügieeni, veterinaarprofülaktikat ja esmaabi ning 
lisaks veel põllumajandusloomade etoloogiat 

(käitumist). Uurimistöös on kesksel kohal loo-
made kohanemise ja käitumisega seonduv. 

Jaan Praksi doktoritöö Piimalehmade auto-
matiseeritud veterinaarse kontrolli printsiibid 
ning arendus südametalituse analüüsi näitel 
kaitsmine toimus EPMÜ veterinaarmeditsiini 
doktorinõukogus 27. juunil 1996. a. Töös on esi-
tatud piimakarja tervise monitooringu süsteem, 
mille kaudu on võimalik saada teavet nii iga 
looma kui kogu karja tervisest ja riskifaktoritest. 
See aga võimaldab piimakarja ökonoomsemat 
majandamist. Juubilarist sai veterinaarmeditsiini 
doktor ja professor. 

Jaan Praks on spordimees. Ta oli kindel 
mees EPA ja EPA õppejõudude võrkpallimees-
konnas ning praegu on ta asendamatu teaduskonna 
võrkpallimeeskonnas, kui kohtume Läti ja Leedu 
kolleegidega. Juubilar on ka praegu heas 
sportlikus vormis. Abiks on olnud kindlasti see, et 
Jaanile meeldib jala käia. Ta eelistab Eerikalt 
jalgsi teaduskonda tööletulekut (ja ka kojumine-
kut) autosõidule. Tänapäeval üha leviva 
automobilismi taustal on juubilar meile selles 
suhtes järgimist väärivaks eeskujuks. 

Juubilar on ELÜ (Eesti Loomaarstide 
Ühingu) asutajaliige (1988. a-st), APS-i liige 
(1996) ja ajakirja Agraarteadus toimetuskollee-
giumi liige (1997) ning Rahvusvahelise Looma-
tervishoiu Ühingu laiendatud komitee liige (1992. 
a-st). Praegu on prof. J. Praks EPMÜ 
loomaarstiteaduskonna doktorinõukogu esimees. 

Juubilari abikaasa Lea on meditsiinikandi-
daat, allergoloog ja kopsuhaiguste eriarst, töötab 
õppejõuna TÜ arstiteaduskonnas ja kopsukliini-
kus. Peres on kaks täiskasvanud tütart. Jaan on 
juba teist aastat vanaisa ja täidab hoolega sellega 
kaasnevaid ülesandeid.  

Praksidel on linna lähedal suvila, kus ehi-
tustööd ei ole veel lõppenud. Suvel seal tööst 
puudust ei tunta. Peale selle vajab korrashoidmist 
kodukoht Rannus. 

Kolleegid, sõbrad ja aspirandid tunnevad 
Jaan Praksi kui tasakaalukat, kohusetundlikku ja 
lahket inimest, kes oma töödes peab kinni luba-
dustest. Ta on üks kindla sõnaga mees, kellel on 
hea läbisaamine kaastöötajatega. 

Soovime juubilarile tugevat tervist, palju 
jõudu ja õnne oma valitud töödes ja ettevõtmistes. 

H. Pärn 
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HERMA OLAK – 60 
 

EPMÜ tehnika-
teaduskonna põl-
lumajandustehnika 
instituudi energo-
tehnika õppetooli 
õppejõud ja teadur 
Herma Olak on 
sündinud 14. veeb-
ruaril 1938. aastal 
Valgamaal Sangas-
te vallas väike-
talupidaja peres. 
Tema koolitee algas 
1945. aastal 

Sangaste 7-klassilises koolis ning jätkus Valga 1. 
Keskkoolis, mille lõpetas 1956. aastal. Herma 
Olaku töömehetee algas varases nooruses kodus. 
Lapsepõlvest on pärit ka tehnikahuvi (isa töötas 
Sangaste mõisa traktoril juba 1921. aastal). 
Keskkooli lõpetamise järel töötas Herma Olak 
Sangaste kolhoosis elektrikuna ja mehaanikuna. 
Kahe tööaasta jooksul süvenes veendumus 
haridustee jätkamise vajaduses. Huvi nii 
elektrotehnika kui masinaehituse vastu tegi valiku 
raskeks. 1958. aasta sügisest jätkas ta haridusteed 
EPA põllumajanduse mehhaniseerimise 
teaduskonnas, kuna seal oli võimalik ennast 
arendada mõlemal alal. Sihikindlat ja töökat üli-
õpilast märkas autode ja traktorite kateedri 
vanemõpetaja H. Tigane, kelle soovitusel kateedri 
tolleaegne juhataja V. Meerits kutsus Herma 
Olaku 1961. aastal kateedrisse tööle ning õpingud 
jätkusid kaugõppes. 

Töötades autode ja traktorite kateedris 
mehaaniku ja autojuht-instruktorina ning EPA 
lõpetamise järel (1963) assistendina, lülitus Herma 
Olak kateedri teadustöösse, osaledes traktorite 
tehniliste ja ökonoomiliste näitajate analüüsis. 
Olles harjunud püstitama endale sihikindlalt uusi 
eesmärke ja järjest raskemaid ülesandeid, oli 
haridustee loomulikuks jätkuks aspirantuur 
Leningradi PI-s. Aastatel 1966…1969 valmis LPI 
sisepõlemismootorite ja soojustehnika kateedris 
professor A. Nikolajenko juhendamisel väitekiri 
Soojusisolatsiooni ja jahutuse mõju kolvi 
termilisele pingestatusele kerge kütuse 
sissepritsimisel mootorisse, mille kaitsmise järel 
1970. aastal omistati talle tehnikakandidaadi 
kraad. Edaspidi Herma Olaku teadusliku uuri-
mistöö temaatika avardus vastavalt EPA autode ja 
traktorite kateedris väljakujunenud uurimissuun-
dadele. Nii on ta uurinud traktorite kasutamist ja 
töörežiime, töökindlust, tehnohoolde korraldamist 
ning teinud soovitusi mootorite tehnohoolde ja 
diagnoosimise optimeerimiseks. Ka on ta uurinud 
mootorite ja turbokompressorite remondi 

kvaliteeti ning selle parandamise võimalusi, 
samuti traktori diiselmootori efektiivsuse tõstmise 
võimalusi turbokompressori töö stabiliseerimi-
sega. Koos R. Muoni ja A. Müürisepaga on ta 
töötanud välja meetodi diiselmootori turbolaaduri 
turbiini koksistumise määramiseks ja seadmed nõe 
kõrvaldamiseks, millele on välja antud kaks 
NSVL autoritunnistust. Alates 1993. aastast on 
Herma Olaku tähelepanu olnud suunatud traktori 
diiselmootori alternatiivkütuste väljatöötamisele ja 
nende kasutusvõimaluste uurimisele. 

Aspirantuuri järel on Herma Olak töötanud 
EPA autode ja traktorite kateedri (EPA reformi-
mise järel EPMÜ energotehnika õppetooli) assis-
tendi ja dotsendina (alates 1972. a.) ning autode ja 
traktorite kateedri juhatajana 1977…1987. aastani 
ja veotehnika kateedri juhatajana 1992. aastal. Ta 
on õpetanud mitme teaduskonna üliõpilastele 
autode ja traktorite ehitust, liikluseeskirju ja 
liiklusohutuse aluseid ning tehnikateaduskonna 
üliõpilastele sisepõlemismootorite teooriat, on 
konsulteerinud aspirante kandidaadiväitekirjade 
koostamisel ning juhendanud magistrande. 
Kateedrijuhatajana on ta jätkanud dotsent 
H. Kedderi poolt alustatud mootorite katselabori 
ehitamist ja arendamist. Tema initsiatiivil 
rekonstrueeriti 1980…1981. a. mootorite katse-
tamise laboratoorium ja muretseti sel ajal kaas-
aegne diagnostikaseade KI-13940, hiljem 
KI-13950, mis avardasid õppetöö võimalusi ning 
tegid võimalikuks mitme noorema kolleegi kat-
setöö kandidaadiväitekirja koostamisel. Herma 
Olaku initsiatiivil on ehitatud ja sisustatud ka 
autode šassii laboratoorium. Praegu osaleb ta 
energiliselt alternatiivkütuste labori väljaarenda-
misel. 

Juubilar on olnud aktiivne ühiskondlikus 
töös. Ta on olnud Teaduslik-Tehnilise Ühingu 
sektsiooni esimees, on osalenud paljude komisjo-
nide töös ja teda on kutsutud sageli eksperdiks. 
Kolleegid tunnevad Herma Olakut ennekõike 
tõsise töömehena, kes räägib vähe ja teeb palju. 
Ta ei põlga lihttööd ja teeb käed, kui vaja, õliseks 
(või mullaseks). Juubilar on ehitanud endale 
mugava kodu. Tema hobiks on olnud konstruee-
rida ja ehitada aiatraktoreid. 

Herma Olak on täpne ja kohusetundlik kol-
leeg, sihikindel, oskuslik ja heatahtlik pedagoog, 
nõudlik, tasakaalukas  ja mõistev ülemus, hoolit-
sev isa ja perekonnapea. 

Kolleegid õnnitlevad Herma Olakut juubeli 
puhul, soovivad tugevat tervist ja edu seatud ees-
märkide saavutamisel! 

T. Sõõro 
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HINDREK OLDER – 60 
 

Rohumaatead-
lane professor põl-
lumajandusdoktor 
Hindrek Older on 
sündinud 27. veeb-
ruaril 1938. aastal 
Järvamaal Mäo 
vallas Tõniste talus 
talupidajate peres. 
Haridusteed alustas 
ta Mäo algkoolis, 
jätkas Paide kesk-
koolis ning Eesti 
Põllumajanduse 

Akadeemia agronoomiateaduskonnas, mille 
lõpetas 1962. aastal. Seejärel töötas EPA 
taimekasvatuse kateedris ja Sootaga sovhoosis 
ning 1965…1968. aastani järgnesid õpingud 
aspirantuuris EPA rohumaaviljeluse kateedri juu-
res dotsent A. Sau juhendamisel. Pärast aspiran-
tuuri töötas Hindrek Older vanemteadurina EPA 
rohumaaviljeluse kateedris ja 1972. aastast 
vanemteadurina Eesti Maaviljeluse Instituudi 
(EMMTUI) kultuurrohumaade osakonnas. 1973. 
aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja Lämmastik-
väetiste norm, andmise aeg ja efektiivsus kul-
tuurkarjamaal. 1984. aastal sai temast Eesti 
Maaviljeluse Instituudi kultuurrohumaade osa-
konna juhataja.  

Doktoriväitekirja Mitmeaastaste heintaimede 
bioloogiliste iseärasuste ratsionaalne kasutamine 
intensiivse viljeluse tingimustes nende 
toiteväärtuse tõstmiseks kaitses H. Older 1986. 
aastal Läti Maaviljeluse ja Põllumajanduse Öko-
noomika erialanõukogu ees Skriveris. Ulatuslike 
põldkatsete uurimustulemustel põhinev dissertat-
sioon käsitleb optimaalseid saagikoristuse aegu, 
sagedust ja niitekõrgusi kultuurrohumaade erine-
vates agrofütotsönoosides. Professori kutse omis-
tati H. Olderile 1993. aastal ja 1994. aastast on ta 
Eesti Maaviljeluse Instituudi direktor. 

H. Olderi teaduslik uurimistöö on seotud 
peamiselt rohusöötade tootmisega piimakarjale, 
kus erilist tähelepanu on pööratud söötade toite-
väärtusele ja kvaliteedile. Juubilar on avaldanud 
161 teaduslikku artiklit nii kodu- kui välismaa 
teadusajakirjades ja kogumikes. Osa töid on kir-
jutatud koos kolleegidega. Ta on mitme raamatu, 
näiteks Piimakarjapidaja ja konsulendi käsiraa-
mat (1997) jt., koostaja ja kaasautor. Pingelise 
teadustöö käigus on juubilaril valminud mitmed 
õppefilmid, mille sisuks on lühidalt öeldes: rohust 
piimani. 

1993. aastal taastati H. Olderi algatusel Eesti 
Rohumaade Ühing. 

Ta on osa võtnud mitmete rohumaakongres-
side tööst (Moskvas 1974; Leipzigis 1977; Ken-
tuckys 1981) ja Euroopa Rohumaade Föderat-
siooni konverentsist Lahtis (1992) ning 
Wageningenis (Hollandis, 1994). Viimasel esines 
ettekandega rohumaaviljeluse ja söödatootmise 
arengust Ida-Euroopas peamiselt Eesti näitel. 
Sellel konverentsil võeti Eesti Rohumaade Ühing 
Euroopa Rohumaade Föderatsiooni täieõigusli-
kuks liikmeks. 

1996. aastal oli H. Olderil ettekanne (koos 
kolleegidega) rahvusvahelisel silokonverentsil 
Walesis (Suurbritannias). 

1997. aastal osales ta Euroopa Rohumaade 
Föderatsiooni sümpoosionil Poolas, kus kõne all 
oli rohumaade mitmekesisuse säilitamine. Eesti 
Põllumajanduse Ülikoolis loeb H. Older sööda-
tootmise tehnoloogia kursust.  

Rohusöötade säilitamise konservandi välja-
töötamise eest koos kaastöötajatega on H. Olderile 
antud autoritunnistus (1988). 1997. aastal sai ta 
taimekasvatuse ja söödatootmise 
vanemkonsultandi atesteerimistunnistuse. 

H. Olderi juhendamisel on kaitstud 2 ma-
gistritööd ja 1 doktoritöö. Praegugi on ta dokto-
ritöö juhendajaks. 

H. Older osaleb aktiivselt mitmete prog-
rammide ja projektide töölerakendamisel. On 
vabariikliku programmi “Piim” töörühma liige; 
Eesti–Hollandi ühisprojekti “Söödad ja piima-
karjafarmide majandamine” Eesti poole juht; teeb 
koostööd usaldustaludega. 

Lisaks eeltoodule on H. Older Eesti Põllu-
majanduse Ülikooli doktoridissertatsioonide 
kaitsmise nõukogu liige, põllumajandusliku nõu-
andekomisjoni liige, Eesti Rohumaade Ühingu 
president, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
asepresident ja Eesti Konsultantide Ühingu liige. 
Aga ka Ida-Euroopa põhjaregiooni (Eesti, Läti, 
Leedu, Poola, Valgevene) esindaja Euroopa 
Rohumaade Föderatsiooni täitevkomitees, Vene 
Põllumajandusteaduste Akadeemia kirjavahetaja 
liige ja Briti Rohumaade Ühingu liige. 

Viimasel ajal on juubilari huvidering laie-
nenud looduslike rohumaade säilitamise ja taas-
tamise probleemidele. Hingele annab kosutust 
looduse pildistamine ja filmimine ning töötamine 
kodutalu aias. 

Vaba aega sisustab juubilar ka laulmisega. 
Ta on Saku meesansambli “Viis” üks asutajaid 
(1976. aastal) ja laulnud selles esimest tenorit üle 
20 aasta. Ansambli laul on kõlanud paljudes 
Eestimaa paikades, kuid ka Soomes, Rootsis, 
Belgias, Hollandis ja Saksamaal. 

Kolleegide parimad soovi ja õnnitlused 
andku juubilarile jõudu ja jaksu Eesti rohumaa-
teaduse edendamisel ja maailmale tutvustamisel. 
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Jätkugu tal ikka aega ka laulmise ja Eestimaa 
kauni looduse jaoks. 

V. Hein 
 

KATRIN KARELSOHN – 50 
 

Katrin Karelsohn 
(sünd. Jürisson) on 
sündinud 9. det-
sembril 1947. a. 
Pärnus. Alghari-
duse sai Kehtnas, 
keskhariduse Tal-
linna 22. Keskkoo-
lis, mille lõpetas 
1966. a. Samal aas-
tal asus ta tööle 
Eesti Maaviljeluse 
ja Maaparanduse 
TU Instituudi 

mikrobioloogia laboratooriumi laborandina. 
1967. a. astus ta EPA agronoomiateaduskonda, 
mille lõpetas 1973. a. Seejärel jätkas tööd EMMI 
mikrobioloogia laboratooriumis, algul noorem-, 
hiljem vanemteadurina. Alates 1988. a. oli 
K. Karelsohn EMMI taimekasvatuse keskuse 
silolaboratooriumi vanemteadur. Sellel ametikohal 
töötas ta kuni 1994. a. Seejärel asus ta tööle Riigi 
Taimekaitseametisse, kus töötab peaspetsialistina 
tänaseni. 

Pärast EPA lõpetamist osales K. Karelsohn 
peamiselt silo konservantide kasutamise uuri-
mistes. Keskseks uurimisteemaks kujunes 
bensoehappe ja kohaliku konservandi Siloben 
konserveerimisomaduste selgitamine ja võrdlus 
teiste orgaaniliste hapete ning nende segudega 
erinevates arengufaasides koristatud heintaimede 
konserveerimisel. Seejuures selgitati sileerimis-
kadude suurust ja selle olenevust kasutatavast 
konservandist, samuti konserveeritava sööda 
keemilisest koostisest. Uuriti ka erinevate konser-
vantide ja nende mitmesuguste kasutusnormide 
mõjul konservsööda mikroflooras toimuvaid 
muutusi. 

Uurimistulemused on kajastatud K. Karelsohni 
kandidaadidissertatsioonis Talveks varutavate 
rohusöötade kadude vähendamine ja kvaliteedi 
parandamine bensoehappe ning Na-bensoaadi 
lahuse kasutamisel, mille põhjal talle 1984. a. 
põllumajanduskandidaadi teaduslik kraad omistati. 

K. Karelsohn on trükis avaldanud kümneid 
rohusöötade konserveerimist käsitlevaid kirjutisi. 
Ta on kahe autoritunnistusega leiutise kaasautor. 

Oma vabal ajal lööb K. Karelsohn aktiivselt 
kaasa laulukooris ja rahvatantsurühmas. 

Õnnitleme juubilari ja soovime jätkuvat 
tervist! 

R.-J. Sarand 
 

OLAV KÄRT – 50 
 

4. jaanuaril 
tähistas oma esi-
mest juubelit 
EPMÜ Loomakas-
vatusinstituudi di-
rektor põllumajan-
dusteaduste doktor 
professor Olav 
Kärt. Juubilar on 
sündinud Järvamaal 
Imavere vallas, kus 
isa pidas majandis 
zootehniku ametit, 
ema oli 

kultuuritöötaja-kooliõpetaja. Imaveres sai juubilar 
ka esimese koolihariduse. Haridustee jätkus Vana-
Võidu Põllumajandustehnikumis, mille lõpetamise 
järel 1967. aastal sai Olav Kärdist keskharidusega 
loomakasvatusspetsialist. Huvi teadmiste vastu tõi 
õpihimulise maapoisi Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia zootehnikateaduskonda ning 1972. a. 
sai ta juba õpetatud zootehniku kutse. Paljude 
loomakasvatusõpetajate ja professorite kõrval 
hindab ta väga kõrgelt oma isa teadmisi ja 
elukogemusi. Isa käe all töötades ja õppides 
omandas ta iseseisvaks tööks vajalikud praktilised 
loomakasvatusalased oskused.  

Oma iseseisvat töömeheteed alustas O. Kärt, 
nagu paljud temaealised poisid ikka, suvevahe-
aegadel karjapoisina. Edasi, pärast tehnikumi 
lõpetamist, tulid juba vastutusrikkamad ametid: 
karjabrigadir, jõudluskontrolli laborant, seemen-
dustehnik, tõuaretuse zootehnik jne. Kõik see 
andis hea pagasi, et pärast akadeemia lõpetamist 
töötada edukalt Adavere näidissovhoosi vanem-
zootehnikuna, hiljem Hellenurme kolhoosi pea-
zootehnikuna.  

Sellega aga noormehe pürgimused ei piir-
dunud. Juba üliõpilasena külastas ta aspirantidele 
mõeldud filosoofialoenguid ja täiendas end erialal, 
kuna palju loomakasvatusteaduse saladusi oli tema 
jaoks veel avastamata. Sihipärase teadustöö 
alguseks võib pidada prof. Ülo Olli juurde tööle 
asumist 1976. a. Vabariikliku Jõusööda 
Kesklaboratooriumi juhataja asetäitja ametikoht 
aastatel 1977…1979 andis võimaluse põhjaliku-
malt süveneda teadusesse ja alustada sihikindlate 
teaduseksperimentidega. Edasi tuli loogilise jät-
kuna aspirantuur (1980…1982). Uurimistöö 
põhisuunaks sai proteiini kaitsetöötlemine mälet-
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sejaliste söötmisel. Kandidaadidissertatsiooni 
teemal Võimalusi proteiini efektiivsemaks kasu-
tamiseks mäletsejalistel kaitses ta 1983. a. Veel 
enne kaitsmist läksid aga juhendaja ja juhendatava 
teed kümneks aastaks lahku. Olav Kärt kutsuti 
Ministrite Nõukogu Asjadevalitsuse 
põllumajandusnõunikuks. 1986. a., pärast põllu-
majanduse juhtimise ümberkorraldamist sai temast 
põllumajandusministeeriumi teaduse osakonna 
juhataja. 1992. aasta 1. septembrist valiti ta 
EPMÜ Loomakasvatuse Instituudi põllumajan-
dusloomade söötmise kateedri juhatajaks, profes-
soriks ning 1994. aastal, pärast Eesti Loomakas-
vatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 
Instituudi ühinemist põllumajandusülikooliga – 
loomakasvatusinstituudi direktoriks. Doktoritöö 
teemal Uurimused veiste söödaratsiooni energia-
sisalduse suurendamise võimaluste kohta kaitses 
juubilar 1996. aastal ja talle omistati põllumajan-
dusdoktori teaduslik kraad põllumajandusloomade 
söötmise alal.  

Professor Olav Kärt loeb põllumajandusüli-
koolis põllumajandusloomade söötmisõpetuse 
kursust ja magistrandidele teadustöö metodo-
loogiat. Ta on mitmete vabariiklike erialakomis-
jonide liige, Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 
volikogu liige ja asepresident, EPMÜ Loomakas-
vatusinstituudi magistritööde kaitsmise komisjoni 
liige ning Rootsi Kuningliku Põllu- ja Metsama-
janduse Akadeemia välisliige. Ta on avaldanud 
töid veiste söötmise ja vatsafüsioloogia alal. 

Teaduslikus uurimistöös on juubilar otsiva 
vaimuga, kõigest uuest ja kaasaegsest innustuv 
teadlane, kes oskab ka noori teaduse radadele 
suunata. Tema juhendamisel töötavad mitmed 
doktorandid ja magistrandid. Tore on see, et lap-
seeast saadud spordipisik ei ole teda maha jätnud. 
Oma vähest vaba aega sisustab juubilar sulg-
pallimängijate klubis kaks-kolm korda nädalas 
sulgpalli mängides. See aitab ka head füüsilist 
vormi hoida. Juubilar on sõbralik ja alati abival-
mis kaaslane kolleegidele. Ta on ka hoolitsev 
pereisa. Koos abikaasaga on üles kasvatatud kaks 
toredat tütart. 

Õnnitleme juubilari ja soovime talle edaspi-
diseks viljakat teadustegevust ja edu kõigi ees-
märkide saavutamisel.  

V. Sikk 
S. Tölp 
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EPMÜ tehni-
kateaduskonna põl-
lumajandustehnika 
instituudi energo-
tehnika õppetooli 
professor Rein 
Muoni on sündinud 
21. jaanuaril 1948. 
aastal Jõgevamaal 
Voldis paljulapse-
lises põllumehe-
peres. Kooliteed 
alustas ta 1955. 
aastal Maramaa 

algkoolis ja jätkas Lähte keskkoolis, kus 1963. 
aastal lõpetas 8. klassi. Järgnesid õpingud Tartu 
17. kutsekoolis (kaks klassi ühe aastaga) ja kaks 
tööaastat 20. autobaasis. Huvi autotehnika vastu 
viis noore mehe 1966. aastal Tallinna Ehitus- ja 
Mehaanikatehnikumi, mille ta lõpetas 
autoremondi ja tehnohoolde erialal 1970. aastal. 
Tehnikumi lõpetamise järel suunati Rein Muoni 
tööle koondisesse Tartu Autoveod, kus ta lisaks 
koolis õpitud erialastele teadmistele-oskustele 
omandas mehaaniku, TKO juhataja, kolonniülema 
ja garaažijuhatajana töötades organiseerimis- ja 
juhtimisvilumuse. Vastutusrikastel ametikohtadel 
töötades koges Rein Muoni hariduse täiendamise 
vajadust ja nii asus ta töö kõrval haridusteed 
jätkama TPI-s, mille kaugõppeteaduskonna 
lõpetas 1981. aastal autode ja automajandite 
insenerina. 

Oma teadmisi ja töökogemusi hakkas 
R. Muoni EPA üliõpilastele jagama 1982. aastal, 
õpetades mehaanika kateedris tunniandjana tõste- 
ja transportmasinaid, teoreetilist mehaanikat ja 
masinaelemente. Energiline, organiseerimis-
võimeline ja teadushuviline Rein Muoni paelus 
H. Olaku tähelepanu, kes kutsus ta 1984. aastal 
tööle autode ja traktorite kateedrisse lepingulise 
uurimistöö juhtivinsenerina. Pingeline teadustöö 
algas traktori diiselmootori CMD-62 
kapitaalremondi kvaliteedi uurimisega. Töösse 
süvenemisel avardus uurimisvaldkond ja Rein 
Muoni seadis eesmärgiks otsida võimalusi 
diiselmootori efektiivsuse suurendamiseks. Esi-
algsest lepingulisest uurimistööst arenes välja 
probleemistik, millele R. Muoni otsis lahendusi 
mittestatsionaarses aspirantuuris EPA autode ja 
traktorite kateedri juures Leningradi PI sisepõle-
mismootorite ja soojustehnika kateedri juhataja 
professor A. Nikolajenko juhendamisel. Väitekirja 
Traktoridiisli CMD-62 turboagregaadi töövõime 
stabiliseerimine turbiini koksist puhastamisega 
turbokompressorit osandamata eduka kaitsmise 
järel 1989. aastal omistati Rein Muonile 
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tehnikakandidaadi kraad. Lepinguliste 
uurimistööde ja kandidaadiväitekirja koostamise 
käigus on juubilar koos dotsent H. Olaku ja 
assistent A. Müürisepaga töötanud välja meetodi 
diiselmootori turbolaaduri turbiini koksistumise 
määramiseks ja seadmed nõe eemaldamiseks, 
millele on välja antud kaks NSVL autoritunnistust. 

Edu innustas ja et ühele probleemile vastuse 
otsimisel kerkis mitu uut selle kõrvale, siis jätkas 
energiline R. Muoni 1992. aastast diiselmootorite 
efektiivsuse suurendamise võimaluste otsimist 
doktoriõppes EPMÜ põllundustehnika õppetooli 
(1994. aastast põllumajandustehnika instituudi 
energotehnika õppetooli) juures. Et EPMÜ-s (ja 
kogu Eesti Vabariigis) ei olnud sel ajal teadus-
aparatuuri mootorite katsetamiseks rahvusvaheli-
selt arvestataval tasemel, otsis R. Muoni võimalusi 
teha uurimistöö katsed hästivarustatud laboris. 
Tänu energilisele tegutsemisele ja Helsingi 
Ülikooli ning Soome põllumajandustehnika 
uurimisinstituudiga VAKOLA arenenud teadus-
kontaktidele osutus võimalikuks teha uurimistöö 
eksperimendid Helsingi Tehnikaülikooli kaas-
aegse uurimisaparatuuriga varustatud sisepõle-
mismootorite laboris. 1995. aastal kaitses juubilar 
Helsingi Tehnikaülikoolis edukalt doktoriväite-
kirja Määrdeõli pidevalt lisatavate manuste mõju 
kiirekäigulise diiselmootori töövõimele ja kulu-
misele rasketes töötingimustes ning talle omistati 
tehnikadoktori teaduskraad. See oli esimene 
EPMÜ tehnikateaduskonna õppejõu välisriigis 
kaitstud doktoriväitekiri. Nii kandidaadi- kui 
doktoriväitekirja on Rein Muoni kaitsnud enne 
ametlikku tähtaega. Doktoritöö koostamise käigus 
on juubilar välja töötanud mootoriõli omaduste 

stabiliseerimise meetodi ja vahendid (USA 
patent). 

Käesoleval ajal on juubilari tähelepanu suu-
natud traktori diiselmootori kütuste ja õlide 
väljatöötamisele taastuvas (taimset päritolu) 
toormest ja nende kasutusvõimaluste uurimisele. 

EPA autode ja traktorite kateedri vanem-
õpetajana, EPMÜ põllumajandustehnika instituudi 
energotehnika õppetooli dotsendina ja 1996. 
aastast professorina on Rein Muoni õpetanud 
liikluseeskirju ja liiklusohutuse aluseid, 
hüdrosüsteeme ning hüdroajamite teooriat ja 
konstrueerimist. 

Juubilar on aktiivne ühiskondlikus elus. Ta 
tegutseb aiandus- ja garaažikooperatiivi juhatus-
tes, on mitme EPMÜ ja TTÜ nõukogu liige ja 
Soome Akadeemilise Tehnikaliidu liige. Auto-
tehnika ja mootorite asjatundjana on teda sageli 
kutsutud eksperdiks. 

Rein Muoni edukus nii insenerina, õppejõuna 
kui teadlasena tuleneb suures osas tema ülisuurest 
energiast, erksusest, kiirest otsustusvõimest, 
valmisolekust iga probleemi arutada ja iga tööd 
ette võtta. Ta on erakordselt vastutulelik ja 
abivalmis, mida sageli ka ära kasutatakse.  

Juubilar on hoolitsev perekonnapea ning 
tubli isa tütardele ja pojale. Kolleegid õnnitlevad 
Rein Muonit juubeli puhul ja soovivad jätkuvat 
energiat ja edu kõigis ettevõtmistes! 

T. Sõõro 
 
 

 
 


