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MÄLESTUSPÄEVAD 
 

AARNE PUNG – 90 
 
Eestis on tavaks pühendada aasta mingile 

erakordsele sündmusele või inimesele. Loomakas-
vatajad võiksid 1999. aasta nimetada akadeemik 
põllumajandusdoktor professor Aarne Punga aas-
taks. Tema tegevus on puudutanud mitme põlv-
konna praktikuid ja teadlasi. Ta on olnud neile 
õppejõuks, juhendajaks, oponendiks, nõuandjaks 
või lihtsalt heaks kolleegiks. 

Aarne Pung sündis 30. juunil 1909. a. Harju-
maal Kõnnu vallas talupere viienda lapsena. Kuigi 
majanduslik olukord oli raske, sai sellest võitu 
huvi teadmiste vastu, mis viis pärast keskhariduse 
omandamist Tartu Ülikooli põllumajandusteadus-
konna agronoomia osakonda (1932…1936). 
Lõpetamisel jäeti noor kohusetundlik mees 
zootehnika katsejaama assistendiks esimese loo-
makasvatusprofessori Jaan Mägi juurde. Täpsus ja 
korrektsus viisid ta Tallinna Statistika Keskbüroo 
agronoom-referendiks. 

Sõda viis A. Punga Nõukogude armee töö-
pataljoni, kuid tema statistikukogemus tuli kasuks 
hiljem tagalas Sovhooside Rahvakomissariaadi 
vanemzootehnikuna Alma-Atas töötades. Oma 
teadmisi täiendas ta Moskvas G. Plehhanovi nime-
lises Instituudis kõrgema kvalifikatsiooni kursus-
tel. 1944. a. sügisel asus A. Pung tööle ENSV 
Riikliku Plaanikomisjoni põllumajandusosakonna 
ülemana. Teadushuvi viis ta aga järgmisel aastal 
tagasi Tartusse ülikooli õppejõuks. 

Juba 1946. aastal kaitses A. Pung kandidaa-
didissertatsiooni “Tõuaretustöö alused Eesti NSV 
piimakarja taastamisel”, mis järgmisel aastal ilmus 
raamatuna. 1947. aastal asutati Eestis mitmeid 
asutusi (riiklikud tõulavad, ELVI), mis otseselt 
olid seotud tõuaretusega. Siin kasutati noore tead-
lase kogemusi, kui ta töötas kohakaasluse alusel 
1947…1949 Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi sekto-
rijuhatajana. A. Punga teadustee jätkus doktoran-
tuuris Moskva Loomade Morfoloogia Instituudis. 
Nendel aastatel pandi alus hilisemale traditsioonile 
ekspeditsiooni korras mõõta ja hinnata kindel arv 
lehmi igast eesti veisetõust. Saadud andmed on 
unikaalsed ja võimaldavad aastakümnete tagant 
määrata muutusi veisetõugude kehaehituses, väli-
mikus ja jõudluses. Nende materjalide põhjal for-
meerus doktoriväitekiri “Kohalikkude veisetõu-
gude kujunemine ja edaspidise aretamise teed Eesti 
NSV-s” (või “Eesti NSV veisetõugude kujunemine 
ja teed nende parandamiseks”), mis sai edukalt 
kaitstud 1953. aastal. 

Järgmise kolme aasta jooksul (1953…1956) 
töötas Aarne Pung loomakasvatusinstituudi direk-
torina ning kohakaasluse alusel vastloodud Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia põllumajandusloo-

made aretuse kateedri juhatajana. Seega loodi juba 
tollal tihe side uurimisasutuse ja kõrgkooli vahel. 
Mõlemad asutused olid alles suhteliselt uued ja 
A. Punga kogemused tulid mõlemale kasuks. 1954. 
aastal omistati Aarne Pungale professorikutse. 

Alles 1956. a. kuni 1979. a. oli A. Punga 
põhitöökohaks EPA põllumajandusloomade are-
tuse kateedri juhataja ametikoht. Sellele lisandus 
aastatel 1958…1961 zootehnikateaduskonna de-
kaani töö. Juba 1954. aastal valiti Aarne Pung 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondeeri-
vaks liikmeks ja 1969. aastal tegevliikmeks. 
Aunimetus tõi ka kohustusi. Nii tuli täita keemia ja 
bioloogia osakonna liikme, akadeemiksekretäri 
asetäitja ning 1964…1973 TA presiidiumi liikme 
kohustusi. Suur arv teaduste kandidaate ja 12 tea-
dusdoktorit on tänulikud akadeemik Aarne 
Pungale, et said kaitsta oma väitekirja emakeeles 
ENSV TA põllumajandusteaduste nõukogus, mille 
loojaks ja esimeheks (1960…1976) ta oli. 

Et jõuda väitekirja kaitsmiseni, tuli läbida 
aspirantuur või doktorantuur. Selleks peab noore ja 
teotahtelise inimese kõrval olema sihikindel 
juhendaja. Akadeemik juhendas 15 aspirandi kan-
didaadiväitekirja koostamist, kellest 3 suutsid tea-
dustöö kaitsta aspirantuuriaja sees. Neli neist jõud-
sid ka doktorikraadini. Oma kogemustest võin 
väita, et juhendamine oli lojaalne ja suunav, kuid 
mitmekülgseid võimalusi pakkuv. Suuresti oli 
A. Punga teene, et 1980ndate lõpus oli Eestis 6 
teadusdoktorit põllumajandusloomade aretuse alal. 

Õppetöös oli professor tasakaalukas ja põhja-
lik. Akadeemiku seisus võimaldas tellida eriala-
kirjandust välismaalt, mis leevendas väliskirjan-
duse puudumist EPA raamatukogus. Kateedris 
loodi rahulik õhkkond õppe- ja teadustööks, kuigi 
konkurentide püüe oma taotlusi rahuldada põhjus-
tas ka ootamatusi. 

Õppekirjanduse väljaandmine oli kateedris 
produktiivne. A. Punga õppevahend “Põllumajan-
dusloomade aretus” ning parandatud ja täiendatud 
kordustrükk on kasutusel veel praegugi, samuti 
prof. K. Kurmi “Veisekasvatus”, prof. L. Lepajõe 
“Põllumajandusloomade aretuse praktikum” ja 
dots. H. Mauringu “Hobusekasvatus ja ratsasport”. 

Teadustöös huvitas A. Punga eesti veisetõu-
gude, eriti eesti mustakirju tõu kehaehitus ja pro-
duktiivsus. Oli ju akadeemik 1964…1981 Eesti 
Mustakirju Karja Tõuaretuse Nõukogu esimees, 
mis võimaldas levitada oma seisukohti praktikute 
hulgas. 

A. Punga ühiskondlik tegevus oli laiahaarde-
line. Ta oli mitmete nõukogude liige või esimees, 
ülemnõukogu saadik, ajakirjade või teadustööde 
kogumike toimetuskolleegiumi liige. 

Akadeemik oli vilgas kirjamees. Ta on aval-
danud ligi 200 teaduslikku tööd, sealhulgas 5 
õpperaamatut, brošüüre ja monograafiaid. Üks 
unikaalsemaid ja mahukamaid (1500 lk. viies 
köites) töid “Veiste aretuse ja selektsiooniteooria 
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areng Eestis” valmis autori 75. sünnipäevaks 1984. 
aastal. Pensionieas töötas A. Pung 1979. aastast 
alates Tallinnas ETA Eksperimentaalbioloogia 
Instituudis professor-konsultandina. 

Tema tööd on tunnustatud Nõukogude Eesti 
preemia (1947 ja 1965), ordenite, medalite ja 
aukirjadega. Aarne Pung oli ENSV teeneline 
teadlane. Ilmselt oleks tema teeneid ja võimeid 
veelgi enam tunnustatud või kasutatud, kuid mitte-
kuulumine EKP-sse takistas seda. A. Pung kuulus 
hoopis üliõpilasseltsi Rotalia ning Akadeemilisse 
Põllumajanduse Seltsi, mille auliikme staatus 
omistati talle 1994. aastal. Kahjuks jäigi 85. sünni-
päev talle viimaseks. Aarne Pung lahkus 14. 
augustil 1994. aastal ja 19. augustil sängitati ta 
Metsakalmistul maamulda. 

Aarne Pung oli loonud toreda perekonna, kus 
kasvasid tütar ja poeg. Mõlemal on juba ammu 
oma pered, kus kokku 5 last. Suviti puhati sageli 
koos kas Mustjärvel või Kablis, kus akadeemikule 
meeldis looduse rüpes enda rajatud suvekodudes 
ilusat Eesti loodust, päikest ja vett nautida. 

O. Saveli 
 
 

ELMAR LEMMING – 90 
 
Sellel aastal täitub 90 aastat Eesti Maavilje-

luse Instituudi mikrobioloogia laboratooriumi 
endise juhataja põllumajanduskandidaat Elmar 
Lemmingu sünnist. Ta oli tuntud nii piimanduse 
kui ka sileerimisala spetsialistina ja uurijana. 

Elmar Lemming sündis 2. augustil 1909. 
aastal Tartumaal Vana-Kuuste vallas talupidajate 
peres. Alghariduse sai Tartu eesti algkoolis, kesk-
hariduse Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumis, 
mille lõpetas 1929. aastal. 1931. aastal astus Tartu 
Ülikooli põllumajandusteaduskonda, kuid lõpeta-
mine venis ja agronoomi diplomi omandas ta alles 
1946. aastal. 

1937. aastal alustas Elmar Lemming tööd 
Õisu Piimanduse Instituudis, algul laborandina, 
hiljem assistendina, siis aga piimanduse tehnoloo-
gia laboratooriumi juhatajana kuni instituudi likvi-
deerimiseni 1944. a. Õisu Võitööstuses jätkas ta 
tööd 1961. aastani, millal siirdus tööle Eesti Maa-
viljeluse ja Maaparanduse TU Instituuti mikro-
bioloogia osakonna juhatajana. 

Õisu tööperioodi tuntumateks tulemusteks 
olid kohaliku laabipreparaadi ja atsidofiilbakter-
massi tootmise tehnoloogia väljatöötamine. 

Asudes tööle EMMI mikrobioloogia labora-
tooriumi, hakkas ta laiendama uurimisvaldkonda. 
Mulla mikrobioloogia kõrval kujunesid teiseks 
uurimisvaldkonnaks sileerimisprotsessid, millest 
kujunes instituudi juhtiv positsioon Nõukogude 
Liidus. Elmar Lemmingu initsiatiivil ja tema poolt 
kavandatuna rajati 1964. aastal sileerimislabora-
toorium, mis oli üks esimesi ka Euroopas. Labo-

ratoorium tegutseb tänaseni ja saab tänavu 
35-aastaseks. 

Uue laboratooriumi loomine võimaldas hoo-
pis põhjalikumalt uurida haljassöötade, eeskätt 
heintaimede sileerimisprotsesse. Esialgsete uuri-
mistulemuste põhjal valmis tal 1971. aastal 
dissertatsioon “Tähtsamate söödakultuuride silee-
rimiskadude olemus ja põhjused ning nende vä-
hendamise võimalused”, mille põhjal talle omistati 
põllumajanduskandidaadi teaduslik kraad. 

Sileerimise alal on Elmar Lemming avalda-
nud ligi paarkümmend tööd. Nendele lisaks oli ta 
ka mitmete leiutiste kaasautor; silokonservanti 
Siloben toodetakse tänaseni. 

Elmar Lemming suri 88 aasta vanuselt ja on 
maetud Kambja kalmistule. Kolleegid mäletavad 
tema rahulikkust, heatahtlikkust ja huumorimeelt. 
Sileerimisalasele uurimistööle pandud alus ja sel-
lest tulenev kogemus aitavad kindlasti Eesti põl-
lumehi ja piimandust praegused rasked ajad üle 
elada. 

R.-J. Sarand 
 
 

VÄINO LASTING – 70 
 
10. juulil 1999 möödus 70 aastat bioloogia-

kandidaat Väino Lastingu sünnist. Ootamatu surm 
viis täies loomejõus teadlase meie hulgast 
52-aastasena 23. juulil 1981. a. 

V. Lasting sündis teenistuja perekonnas 
Võrumaal Kanepis. Kanepi 7-klassilise kooli 
lõpetamise järel 1942. a. õppis paar aastat Tartu 
I Gümnaasiumis. Õppetöö jätkus Võru Keskkoolis, 
mille lõpetas 1947. a. Samal aastal astus 
V. Lasting TRÜ matemaatika-loodusteaduskonna 
bioloogia osakonda, mille lõpetas bioloog-botaa-
niku erialal 1952. a. 

Noor spetsialist asus tööle Eesti TA Taime-
kasvatuse Instituudis (1956. a. EMMTUI). Oman-
das bioloogiakandidaadi kraadi, kaitstes 1967. a. 
Tartus väitekirja “Mikrobioloogilised protsessid 
mullas valge mesika kasvatamisel ja haljasväeta-
miseks kasutamisel”. 

V. Lasting tegeles pidevalt mügarbakterite 
uurimisega liblikõieliste kasvatamisel. Ta varustas 
omaaegset Saue bakterväetiste laboratooriumi 
efektiivsete tüvedega. Viimastel aastatel kulutas 
palju jõudu ja energiat risotorfiini taastootmiseks 
Eestis. 

V. Lastingu osalemisel on eraldatud mügar-
bakter Rhizobium galegae 740 galeegale e. ida-
kitsehernele – autoritunnistus nr. 1427821. 

V. Lastingu juhtimisel on aastaid uuritud loo-
duslike tegurite ja kultuuristamise mõju põhiliste 
mullaerimite mikrofloorale. Erilist tähelepanu pöö-
ras ta turvasmuldade ja turvassubstraadi mikro-
floora uurimisele seoses väetiste efektiivsuse 
kasutamisega. 
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V. Lasting mullaseente uurijana oli uue tea-
dussuuna – mullamükoloogia rajajaks. Ta töötas 
välja mullaseente eraldamise metoodika. Suurt 
tähelepanu pööras indikaatorliikidele, mille esine-
mise alusel hindas muutusi mullas. 

Mullaerimitest eraldatud ja identifitseeritud 
mullaseened on praegugi eluskultuuridena säilita-
tud mikroorganismide kollektsioonis – EIAM. 

Vanemteadur V. Lasting oli suurte teadmiste 
ja kogemustega uurija. Tema sulest on ilmunud 63 
teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit, raa-
matud “Elav niit” 1958. a., “Eesti puravikulised” 
1974. a. (kaasautor K. Kalamees). 

Energiat jätkus ka ühiskondlikuks tööks. Ta 
oli Üleliidulise Mikrobioloogia Seltsi Eesti Osa-
konna juhatuse esimees 1965. a. alates, ELUS-i 
mükoloogia sektsiooni aseesimees ja Tallinna töö-
rühma juhataja. Üleliidulise Mikrobioloogia Seltsi 
poolt omistati talle Louis Pasteuri juubelimedal 
1979. a. 

Energilise ja loova uurijana jääb V. Lasting 
meile alatiseks meelde. 

Väino Lasting on maetud Kanepi kalmistule. 

R.-J. Sarand 
 
 

HELMUT IDARAND – 70 
 
20. juulil täitus 70 aastat teenelise teadlase, 

Eesti ühe silmapaistva veiste aretuse eriteadlase 
Helmut Idaranna sünnist. 

Helmut Idarand sündis Harjumaal, Padise 
vallas Põllkülas Idarandade pere teise pojana. 
Koolitee algas Paldiski algkoolis, jätkus 1940. a. 
Tallinnas. 1943. a. sooritas ta sisseastumiseksamid 
Tallinna Reaalgümnaasiumi, mille lõpetas 
1949. a., siis küll Tallinna II Keskkooli nime all. 
Samal aastal astus ta TRÜ põllumajandusteadus-
konda ja lõpetas EPA 1954. a. õpetatud zootehni-
kuna. 

Alates 28. märtsist 1953 asus ta veel üliõpila-
sena tööle Eesti Loomakasvatuse Instituuti, kus 
töötas ühtejärge 40 aastat. Alustas zootehnikuna, 
edasi noorem- ja vanemteadurina ning 21 aastat 
töötas ta sektori- või osakonnajuhatajana. Pideva 
töö ja edasiarendamise tulemusena omistati talle 
nooremteaduri kutse (1956), põllumajanduskandi-
daadi kraad (1964), vanemteaduri kutse (1971), 
teenelise teadlase aunimetus (1981), Nõukogude 
Eesti (1972) ja ENSV riiklik preemia (1985). 
Helmut Idaranna võimete ja töökuse juures oleks 
doktorikraadki reaalne olnud, kuid sukeldumine 
praktilise aretustöö korraldamisse ei jätnud talle 
doktoridissertatsiooni kirjutamiseks aega. 

Teadlasetöö algperioodil, 50ndatel aastatel, 
valmisid tal käsikirjad eesti mustakirju veisetõu 

aretustulemuste kohta, kus ta analüüsis tõu struk-
tuuri ja andis juhised tõu kui terviku edasiarenda-
miseks. Lähtudes vajadusest, hakkas H. Idarand 
50ndate aastate lõpul järjekindlamalt tegelema 
eesti punase tõu aretusega. Esimene üldistus selle 
tõu kohta anti kaitstud kandidaaditöös “Pullide 
valik, paaridevalik ja liinaretus eesti punases karjas 
kunstliku seemenduse tingimustes”. Tema juhtimi-
sel ja osavõtul täiustati viimase veerandsajandi 
jooksul eesti punast veisetõugu, toodi ja võeti are-
tuskomponentidena kasutusele uued, suure piima-
jõudlusega punased tõud nagu šviitsi, punasekirju 
holsteini, uus taani punane ja rootsi punane veis. 
H. Idarand süstematiseeris kaasaegse eesti punase 
karja liinidesse ja sugulusrühmadesse. Uurides 
pidevalt punaste tõugude genealoogiat oli ta selle 
ala kõige parem tundja, seda mitte ainult Eestis, 
vaid ka endises Nõukogude Liidus. 

Vähem tähtis ei olnud H. Idaranna osa are-
tuse üldküsimuste lahendamisel. Alates esimese 
kunstliku seemenduse jaama asutamisest vabariigis 
(1956) osales ta kogu oma edaspidise tööaja jook-
sul aktiivselt pullide valiku, kasvatamise, hinda-
mise ja sihipärase kasutamise küsimuste lahenda-
misel. Tema algatusel ja juhendamisel rajati eesti 
punase ja eesti mustakirju tõu noorpullikasvandu-
sed. Kohe oma töötee alguses lülitus H. Idarand 
sõdadega katkenud veiste jõudluskontrolli ja are-
tusarvestuse taastamisse. Tema koostatud on karja 
jõudluskontrolli juhendid (1969, 1981 ja 1993). 32 
aasta jooksul (1960…1993) organiseeris ta veiste 
jõudluskontrolli aastaraamatute väljaandmist, olles 
enamikul aastatel ka selle koostajaks. H. Idarand 
oli üheks instituudi juurde andmetöötlusosakonna 
rajamise initsiaatoriks ja organiseerijaks ning võt-
tis osa veiste aretusarvestuse üleviimisest arvuti-
tele. Tundes hästi veiste välimikku ja omades selle 
hindamisel head silma, kuulus ta alati vastavate 
töökomisjonide koosseisu. 

H. Idarand oli nobe kirjamees. Ta on brošüü-
ride ja artiklitena avaldanud üle 150 töö. Tema 
kirjutatud tekstid on täpse sõnastuse ja selge mõt-
tega. H. Idaranna juhendamisel on valminud ja 
kaitstud 6 kandidaaditööd. 

Helmut Idarand tegi väga palju tööd, aga töö 
ei lõppenud. Tema töölaud nii instituudis kui 
kodus ei saanud kunagi “puhtaks”. Tal oli tahtmine 
liiga palju ise teha. Oma seisukohti kaitses ta 
ääretu impulsiivsusega ega tunnistanud kompro-
misse. 

Temale omase järjekindlusega ehitas 
H. Idarand Võrtsjärve äärde suvekodu, kus, käsi 
mullas, ta suri 15. mail 1993. a. Helmut Idarand on 
maetud Tartu Vana-Jaani (Raadi) kalmistule. 

E. Lokk 
 

 
 


