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JAAN METS - 110

Jaan Mets siindis vana kalendri jiirgi 21. der
sembril 1890. aastal, kuid uue kalendri rakendumisel
kandus tema si.innipiiev 2, jaanuarile 1891. a, Ta siin-
nikodu oli Piirnumaal Vana-Kariste (hiljem Tihe-
metsa) vallas Kurmi talus. Ristimisel anti talle isa-
poolse vanaisa eesnimi. Alghariduse omandas J, Mets
kodu6petajate juures. Aastatel 1901...1909 6ppis ta
Piirnu Kroonugiimnaasiumis, edasi iihe aasta Tartu
Ulikooli fi..itisika-matemaatikateaduskonnas loodustea-
duse erialal ning siis Piirnu-aegsete koolivendade
m6jutusel Riia Poli itehnikumi p6llumajanduse osa-
konnas. Viimased eksamid sooriras J. Mets Riias
1915. aasta mais. Vahepeal puhkenud Esimese maail-
mas6ja tOrtu 6nnestus tal diplomitOci kaitsta alles
1917. aasta jaanuaris Moskvas, kuhu Riia Poli itehni-
kum oli sOja eest evakueeritud. Poltitehnikumi l6pe-
tamisega omandas J. Mets esimese jiirgu 6petatud
agronoomi diplomi. Uli6pilasena kuulus ta Riia Eesti
Uli6pilaste Seltsi, mis iseseisvuse ajal registreeriti
Tartu Ulikooli juures ti l i6pilasseltsina Liivika. Oli
seltsi juhtivamaid ja kaalukamaid vil istlasi.

J. Mets alusras tddtamist juba ri l i6pilasena kodu-
vallas ja hil jem Vene p6llut66ministeeriumi teenistu-
ses s6javiiele loomascicida varumise osakonnas. 1917.
aastal valiti ta Eestimaa P6llumeeste Keskseltsi sek-
retiir-asjaajajaks Tallinnas, kus tcjciras ka ajakirja Talu
tegevtoimetajana ning p6llutciokursuste juhataja ja
lektorina. 1919. aastal valit i  ta Eesti Asuravasse
Kogusse. Jaanuaris 1920 valit i  J. Mets Eesti Sordipa-
randuse Seltsi eriteadlaseks heinakasvatuse alal. 10.
mail 1920. a. asus ta juhrima heintaimede osakonda
JOgeva Sordikasvanduses. Siin mdcidusid j i irgnevad 25
aastat pingelist aretaja166d. Tagandiirele otsustades
tegi ta lust J6geval oma elutcici. Selle tci6 tulemuseks
v6ib lugeda 23 heintaimesorti, mis selle aja jooksul
J6gevalt tootlani j6udsid. J. Metsa kui looja suurusr
iseloomustab kOige paremini asjaolu, et veel praegu,
s,o. 46 aastat piirast tema Eestist lahkumist, on tootmi-
ses kasutusel tema aretatud sordid punane ristik .J6-

geva 205', roosa ristik 'J6geva 2', valge ristik 'J6geva

4', p6ldtimut 'J6geva 54', haril ik aruhein 'Jdgeva 47',
kerahein 'Jdgeva 220', punane aruhein 'J6geva 70'ja
hiibri idlutsern 'J6geva 118' (viimane aretatud koos
H. Kotkaga).

J. Mets ei olnud ainult teadlane-sordiaretaja. Ta
kolraldas J6geval suure hulga p6ldkatseid heintaimede
bioloogia ja kasvatamise agrotehnika selgitamiseks.
Teda v6ib oigustatult pidada Eesti rohumaareaduse
alusepanijaks.

Alates 1928. a., piirast pikaajalist, 14 kuud kesr-
nud Opileisi Saksamaale, Oper.as J. Mets Tar.tu Ulitcoo-
lis heinakasvatust (tanapaevases m6istes rohumaavil-
jelust). Ta oli 1930. aastast eradotsent, 1938. aastast
dotsent, tiiites Oppetilesannet kuni 1944. aasta si.igiseni
valitsuse vahetusest tulenenud vaheajaga 1941. aastal.

Aastast 1921 oli J.Mets ajakirja Agronoomia

tegevtoimetaj a (1921 ...1926), hiljem peatoimetaja
(1926...1940). Ta ise on miii iratlenud ajakirja teadus-
lik-populaarteaduslikuks, milles avaldati algupiiraseid
uurimistulemusi, reisikirjeldusi, m6ttevahetusi, ar-
vustusi, referaate viiliskirjandusest ja kroonikat.
Viimases rubriigis leidsid kajastamist k6ik miirkimist
viiiirivad siindmused ja ametisse nimetamised Eesti
p6llumajanduses. Nii on ajakirja 20 aastakiiigu 1l 000
leheki.iljel dokumenteeritud olulisem osa toonaste
iseseisvusaastate p6llumajanduse ajaloost. Ajakirja
populaarsuses oli kaalukas panus J. Metsal kui asja-
tundlikul peatoimetajal, aga ka kui viljakal auroril.
Tema enda sulest on ajakirjas ilmunud ligi 90 kirjutist
(kokku 664 lk.).

1936. aastal sai J. Metsa initsiati ivi l alguse ligi-
kaudu 20000 miirks6naga P6llumajandusentsiiklo-
peedia koostamine. Kavandatud 12 vihikust jOuti
1940. aastani vii l ja anda 3 (kokku 288 lk.). Neis on 67
artikl it peatoimetajalt J. Metsalt endalt.

. 1944. aasta stigisel lahkus J. Mets Eestist. Tal oli
viiga h?isti teada Kurmi naabertalu T6lla peremehe
Hans Meltsase ja hea sdbra Theodor Pooli saatus.
Sama oleks v6inud korduda tema endaga. Piirast isa
surma (1928) jiii Kurmi talu tema ja ema Elsi pidada.
Rongiga J6gevalt Kurmile s6ita oli viiga keeruline ja
aegan6udev - tuli iimber istuda, ldhimatest raudtee-
jaamadest (M6isakiila, Voltveti) jai koju veel l5 km.
Talu oli aga i isna suur: 113 ha maad, sellest 40ha
p6ldu, 6 hobust, 20 ltipsilehma jne. J. Mets piiiidis kiill
teleloni teel ema aidata, kuid talus tuli paratamatult
pidada palgalist tcidkorraldajat ja muidki abij6ude.
Nagu tagantjiirele teame, oleks taolise talu omamine ja
v6Srtridj6u kasutamine 1949. aasta marKis andnud
rohkem kui killl pdhjust Siberisse saarmiseks.

Kuigi J. Mets sai Rootsis erialasele t66le Uppsala
teadusasutustes, ei avaldanud ta paguluses enam tihtki
teaduslikku p6llumajandusalast artikl it. Siiaji i i inuil on
seda raske m6ista. P6hjuste kohta v6ib teha vaid ole-
tusi.

Jaan Mets oli Eestist lbhkudes 53-aastane - ki. i l-
lalt vana, et alustada uut elu uues kohas, uues keele- ja
teaduskeskkonnas. Tema esimene v66rkeel oli Rootsis
praktiliselt kasutu vene keel, teine aga saksa keel.
Viimastki pidi ta hiisti valdama, sest staZeeris omal
ajal Berliinis ja mujal Saksamaal. Saksamaa aga kao-
tas s6ja ja koos sellega kord-korralt ka keele tiihtsuse
teaduskeelena. J. Mets luges erialakirjandust kUll taani
ja rootsi keeleski, kuid t6en6oliselt ei rahuldanud teda
tema kirjakeele oskus - oli ju J. Mets eesti keele
kasutuse suhtes olnud enda vastu iiiirmiselt n6udlik.
Ta oli teinud juba giimnaasiumi6pilasena tugevat
td6d, et emakeelt eraldi riiiendavalr 6ppida. Tegelikku
kirjutamisvajadust t6estavad J. Metsa arvukad pagu-
lusaja eestikeelsed ajaleheartikl id aktuaalseil peieva-
teemadel teadaolevalt koguni seitsme eri varjunime
all, sh. paljud artikl id just keelektisimusres varjunime
Keelehiidaline all.

Nagu enamik Eestist minejaid, arvas kiillap ka
J. Mets, et minek on vaid ajutine. Perega lahkudes sai
kaasa v6tta viiga viiheseid, lahkujate arvates k6ige
viiiirtuslikumaid, hiidatarvilikke esemeid. J. Mets pidas
vajalikuks vdtta kaasa iilikooli 6ppet66ks koostatud
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loengukonspektid, aga ka J6geval korraldatud katse-
aruannete koopiad. vaatlusvihikud ja muid katse-
miilkmeid. Suur osa katsetulemustest j i i i  enne s6da
ii ldistamata ja tri ikis avaldamata. Vdib oletada, et dot-
sent J. Mets kavatses sdjapakku minnes kokku kiryu-
tada oma doktoridissertatsiooni. Aastad aga li iksid,
Eestisse naasmise veil javaated muutusid j i i l jest eba-
reaalsemaks ja koos sellega ka viiitekirjaga seotud
pelspekti iv.

J. Mets sattus Rootsi ajal, mil seal kujundati
i jmber p6llumajanduslike teadusasutuste v6rku.
Sellest tingituna vahetusid tihti tema otsesed i.ilemused
ja struktuuriiiksused, kus tuli tdcitada. Nagu me k6ik
teame, m6jub taoline olukord teaduses htiilivalt, segab
keskendumist ja v6tab kirjutamiseks vajaliku kind-
lustunde.

J. Mets ilmselt ei suutnud harjuda pagulassaatu-
sega. Tema juured olid stigaval Eestimaa mullas. Ta
armastas ja tundis Eestit-eestlasi, ta oli neile saanud
oma tegevusega kasulik olla. Teda ilmselt ei huvita-
nudki kirjutamine v66ras keeles. v66rale lugejale. See
muide v6ib olla Uheks p6hjuseks, miks meie p6llu-
majandusteadlased praegugi nii vi ihe kirjutavad rah-
vusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirj ades.

J. Mets oli Eestis tcicitamise ajal sageli reisiv.
rahvusvaheliselt tuntud teadlane. Rootsi sattudes ei
i lmutanud ta reisimise vastu enam mingit huvi. Arva-
takse (A. Mark), et vaevalt ta palju isegi Stockholmist
kaugemale sOitis, vil l ismaale s6idust rdakimata.
Armastatum li iklusvahend oli tal Rootsis jalgratas,
hiljem ka mopeed. V6ib oletada, et J. Mets reisis
Eestis olles ainult selleks, et tdiendada end erialaseltja
olla nii kasulikum oma kodumaale. V66rsil ta seda
vajadust ja kohustust enam ei tunnetanud.

Huvitav, mill ine oleks olnud Jaan Metsa kui
teadlase elukiiik Eestisse jii6des? See on kiisimus, mis
jiiiib tema elulugu kiisitledes paratamatult kummitama.

Jaan Mets suri Uppsalas 25 aastat piirast Eestist
lahkumist, 18. septembril 1969. aastal, s.o. Upselt sa-
mal kuupiieval, kui 4l aastat tagasi suri tema isa Hans.
Mactud on Jaan Mets Uppsala l inna kalmistule.
Temast j i i id maha ja elavad siiani Rootsis poeg
Hendr ik  (1930) ja  t i i tar  T i iu  (1934).  Jaan Metsa
abikaasa Helmi  (1906,  neiuna Univcr)  sur i  Uppsalas
I  954.  aasta l .

J. Metsa varasemaid bioglaafi l isi andmeid v6ib
leida E. Jdrvesoo raamat.ust "Dotsent Jaan Mets".
Toronto, 1988. 196lk.l ajakirjast Agraarteadus, 1991,
nr'. I. lk. 3...8; J6geva Sordiaretuse Instituudi teadus-
tocide kogumikust "Sordiaretus ja seemnekasvatus",
JOgeva.  1995,  lk .  211. . .228 (samas lk .228. . .255 ka
J. Metsa tri ikis avaldarud t6ode bibliograafia) ja EE
14. kciitest, Tln.. 2000. lk. 290...291,

A. Bender

ALEKSANDER SIIMON _ lOO

Eesti viiljapaistvaim puuviljandusteadlane ja sor-
diaretaja Aleksander Siimon stindis 29. detsembril
1900. a. Lilzinemaal Sinalepa vallas p6llumehe ja

kaluri perekonnas. Ta 6ppis kohalikus P6gali-Sassi
val lakool is ,  1914. . .1916. .Haapsalus Nikola i  kool is  ja

1 9 19 . . . 1 922 Ldiinemaa Uhi sgiimnaasi umi s, K6rghari-
duse omandas 1922. . .1927 Tar tu Ut i tool i  po l luma-
jandusteaduskonnas,  o l i  1927. . .1929 p6l lu toominis-
teeliumi stipendiaadina teadmisi t i i iendamas Berli in-
Dahlemi 6ppe-katsejaamas ja Oranienburgi aiandus-
koolis. Berli inis osales ta ka prof. E. Bauri piir i l ikkus-
6petuse kursustel. Eestisse tagasi tulles sai ta 1929. a.
Tartu Ulikooli diplomi cunt laude. 1931. a. j i irgnes

agronoomiamagistri diplom viiitekirja eest "Aluste ja

oksa asendite mOju tolmuterade idanemisele tel'aliste
ja luuvil jaliste kultuursortidel". P6llumajanduslike
ainete 6petaja kutse omandas ta 1930. ja kutsekesk-
kooli aiandus6petaja kutse 1935. a.

Teadust66 haaras A. Siimonit ja 1939. a. j6udis

ta p6llumajandusdoktori viiitekirja "Untersuchungen
iiber die gegenseitige Bufruchtung der in Estland
verbreiteten Apf'elsorten" kaitsmiseni Tartu Ulikoolis.

Tdcid alustas ta kodutalus, aidates isa kalapiitigil
ja paadiga kiviveol Haapsalu sadama muuli jaoks.

UlikooliOpingute j i i tkamiseks teenis ta 1923...1924. a.
raha Hiiumaal Leisu algkooli Opetajana. Ulikooli lO-
petamise j i irel t6otas ta 1929...1937 Kchtna Korgernas
Kodumajanduskoolis (aastani 193 I oli see Kehtna
Ttitarlaste POllut60 ja Majapidamise Kool) triandus-
osakonna 6peta jana,  o l i  1937. . .1941 Vahi  POl luto i j -
kooli ja Vahi Aiamajanduskooli abijuhataja ja aian-
dus6petaja. Aastatel 1942...1944 todtas A. Siimon
Kehtna Aiandusinstituudi direktorina ja 1944...1945
samas Kehtna Kodukultuuriinstituudi, kodumajan-
dustehnikumi ja Sppemajandi direktorina.

1945.a. miii irati A. Siimon vastloodud Poll i
Aianduse ja Mesinduse Instituudi direktoriks. Kui see
iimberkorralduste kiiigus allutati ENSV Teaduste
Akadeemia POllumajanduse Instituudile (hil jem
Taimekasvatuse Instituut), si is oli A. Siimon seal
1946...1950 Poll i f i l iaali juhataja. Kodanlike natsio-
nalistide tegemise aeg v6ttis talt juhatajakoha, mis-
t6ttu ta 

-|950...1956 
oli tddl teadurina. Aastatel

1956. . .1969 to i t tas ta EMMTUI Pol l i  katsebaasi
juhatajana, kuni insult ta tciov6imet piiras. Aastatel
1956. . .1960 o l i  ta  i . ih t las i  EPA 6ppe. i6ud,  a l -qul  dot-
sent ,  aastast  1959 professor .  28.  oktoobr i l  1970.  a.  tu l i
surm Tall inna haiglas. Ta maeti kodukoha Ridala
kalmistule.

Lisaks i i l iSpilaste 6petamisele oli A. Siimon
paljude aspirantide, sealhulgas Arthur Jaama, Elsa
Kuke, Edgar Haagi, J{iri Nuusti, Ell ju Sarapuu, Asta
Libeki ja Toivo Univeri juhendaja. Jakob Palk,
Johannes Parksepp ja Koidu Kelt koostasid viiitekirja
A. Siimoni juhendamisel too k6rvalt.

A. Siimon on aretanud l5 6unasorti, mil lest
praegu on Eestis kasvatamiseks soovitatud sortide
nimest ikus 5: 'Talvenauding ' , 'S idrunkol lane ta l i6un' ,
'Tiina' (kaasautor K. Kask), 'Koit ' ja 'Siigisdesselt '.
'Tiina' on soovitussort Liit is, hil juti oli seal sortimen-
dis ka 'Talvenauding'. Teistest tema sortidest kasva-
tatakse viihemal miii iral 'Meelist ', 'Vahurit '  ja 'Kaja'.

A. Siimon tegi ka pirniaretust. Seda t0od ji i tkanud
Kalju Kask sai vii i irt pirnisordi 'Pepi'. Kehtnas to6ta-
mise aial aretas A. Siimon maasikat: tema sortidest
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olid m6nda aega perspektiivsortidena rajoonitud
'siimoni 30' ja 'Siimoni 47' . Peale nliirgitute aretas ta

ka sarapuud ja sai hiibriide karusmarja ning musta

s6stra vahel.
Innukalt korraldas A. Siimon haljasalade ja

vanade parkide hooldamist. Tema direktoriameti alg-

aastail tcidtasid Poll is i luaianduse ri ihm (erit i si lma-
paistev oli seal All i Siivalepp) ja kddgivil janduse
sektor. Poll is kti lvati hulgaliselt sirelisortide seemet,

millest kasvanud taimed istutati teede iiiirde hekiks.
Praegugi r66mustavad nad inimesi kevadel oma kau-

nite 6itega ja m6ned paremad on leidnud puukoolides
paljundamistki.

Peale sordiaretuse korraldas A' Siimon Eesti
rahvaselektsioonisortide kogumist, vastava kollekt-
siooniaia rajamist (mis oli maailma tiihenduseski iiks

suuremaid) ning 6unapuude agrotehnilisi katseid'
SOjajiirgsel veerandsajandil kujunes ta k6ige viilja-
paistvamaks puuviljandusteadlaseks. 1967' a. sai ta
kollektiivi juhina N6ukogude Eesti preemia. Koos
A. Siimoniga premeeriti tema kaastdcitajaid Polli
uurimisasutusest: Jakob Palki, Johannes Parkseppa ja

Julius Eslonit, kes k6ik olid oma kitsama eriala vlilja-
paistvad teadlased. Juba 1957. a. anti A. Siimonile
ENSV teenelise teadlase aunimetus, 1961. a. sai ta
Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi auli ikmeks'
A. Siimon oli t iks sagedasemaid esinejaid puuvil jan-
duse teemadel. Ta oli mitme teadusn6ukogu li ige ja

p6llumajandusministeetiumi pomoloogian6ukogu esi-
mees.

A, Siimon on avaldanud umbes 100 aiandusalast
artiklit ja mitu raamatut. Raamatutest miirgiksin jiirg-

misi: "P6llumehe kiisiraamat" (I[ osa 1930, kaas-
autor), "Tegeliku aianduse ja mesinduse kiisiraamat"
(1934... 1936, kaasautor), "Puuvil jandus" (1937, kaas-
autor), "Tolmuterade fiisioloogilised uurimused Eestis
enamlevinud 6unasortidel" (1937), "Kolhoosi puu-
vilja- ja marjaaia rajamine" (1951, kaasautor), "Eesti
NSV viiljapaistvate mit5uurinlaste t66 tulemusi
puuviljanduse alal" (1952), "Eesti NSV kohalikud
ktilmakindlad puuviljasordid" (1955), "Aianduse kiisi-
raamat" (1955, uustriikk 1956, kaasautor), "Puuvilja-
ja marjaaia agrotehnika" (1961, kaasautor), "Rajame
puuvil jaaiad siigavalt haritud ja viietatud maale"
( 1963 ) ja "Eesti pomoloogia" ( 1970. Ouna- ja kirsisor-
tide osa autor).

A. Siimoni siinnimajal P6gari-Sassi kij las on
miilestustahvel ja Poll i Aianduse Instituudi labotihoo-
nes on tema plonksbareljeef (kujur Juta Eskeli too).

A. Siimoni kahest pojast said samuti teadlased:
vanem poeg Aryo tddtab Kiiberneetika Instituudis
(peat66 arvutite projekteerimisest) ja noorem poeg
Ivar Tartu Ulikoolis kaubanduscikonoomika alal.

K. Kask

HEITI KOTKAS - 90

20. jaanuaril 2001. aastal oleks saanud Jdgeva
Sordiaretuse Instituudi veiga kauaaegne teadur-sordi-
aretaja Heiti Kotkas 9O-aastaseks. Ta piirines P[rnu-

maalt Audru vallast kooliOpetaja perekonnast. Hari-

duse omandas ta Pdrnu Poeglaste Giimnaasiumis
(l6petas 1929) ia Tartu Ulikooli P6llumajandustea-
duskonnas (lSpetas cum laude 1934).

1934. aasta april l is asus H. Kotkas todle J6gevale
ja siin mdciduski peamine osa tema pikast tdcimehe-

teest. Vaid enne sOda t06tas ta liihemat aega ajakirja

Agronoomia sekrettir ina, ajakirja Aed toimetuse

sekretdrina, kirjastusiihistu "Agronoom" redaktor-kor-

rektorina ja oli Eesti Seemnekontroll i jaarna juhataja.

Viimase s6ja ajal oli H. Kotkas mobil iseeritud
armeesse. kuid halvenenud tervise t6ttu ei olnud ta

rindev6itleja.
L novembrist 1944. a. mdtirati H. Kotkas tcitile

J6gevale heintaimede osakonna juhatajaks ning selles

asutuses tddtas ta kuni surmani, vahepeal muutusid
vaid ametinimetused.

H. Kotka teadust66 J6geval oli seotud liblikdie-

liste heintaimede sordiaretuse ja seemnekasvatusega.
Ta on punase ristiku sortide 'J6geva 433', ' I l te' (4n,1 1a
'Varte' (4n) ning lutsernisordi 'J6geva I 18' autor
(viimane koos J. Metsaga). Ta oli Eestis eksperimen-
taalse poliiploidiseerimise esmakasutaja aretust<icis'
Oma kandidaaditoo tegi H. Kotkas punase ristiku

seemnekasvatuse alal ( 1 968).
Kolleegidele oli H. Kotkas dpsuse, tdtikuse ja

kohusetundlikkuse eeskuju. Ta valdas viiga head eesti
kirjakeelt, luges erialakirjandust kuues v66rkeeles,
tegi 6ppinud kunstniku tasemel teadusvil l jaannetele
jooniseid, oli kodus fotoasjanduses ja kirjutusmasina
taga. Loomulikult valdas ta oma eriala perfektselt' Ka
vaba aja harrastused olid tal erialaliihedased: ta tegi
igapiievaseid ilmavaatlusi, registreerides nii sademete
kui temperatuuri niiidud, tegi fenoloogilisi ja ornito-
loogilisi vaatlusi, aga pidas ka maitseka kujundusega
iluaeda ja kiiis segakooris abikaasa taktikepi all laul-
mas.

Kolleegina oli H. Kotkas tagasihoidlik, alati viiga
abivalmis.

Oma v6imetelt ja teadmiste poolest vzidrinuks

H. Kotkas kindlasti suuremat tiihelepanu, edutamist,
tdiendamisv6imaluste loomist viilismaal v6i sellele
ajale iseloomulikke dramiirkimisi autasude niiol. Kdik
see oli aga ti i iel ikult vdlistatud, sest tema esimene abi-
kaasa koos kahe pojaga lahkus 1944. aastal Eestist ja

elas USA-s. See oli p6hjus, miks teda isegi sotsialis-
mimaadesse turismireisile ei lubatud. H. Kotkas kAis
vii l ismaal kogu oma elu jooksul kahel korral: 1932'
aastal t i l ikooli praktikandina Taanis ja piirast Eesti
taasiseseisvumist (1992) USA-s kti las oma esimesel
abikaasal ja poegadel. S6ja ajal si.indinud nooremat
poega niigi H. Kotkas esmakordselt 1990. aastal, kui
poeg oli 48 aastat vana. Nii raudne oli eesriie. 1989.
aastaks olid riiklikud hirmud siiski sedav6rd taandu-
nud, et H. Kotkale omistati teenelise teadlase au-
nimetus.

H. Kotkas oli Akadeemilise P6llumajanduse
Sel ts i  akt i ivne l i ige juba enne s6da (1930. . .1940).
Kii l lap seda asjaolu ja tema olulist panust p6llumajan-
dusteadusse arvesse v6ttes valis APS H. Kotka 10.
april l i l  1991. a. seltsi auli ikmeks.

H. Kotkas suri Jdgeval 3. jaanuaril 1997. aastal
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ja ta on maetud Tallinnas Piirnamde kalmistul.
H. Kotka varasemaid bibliograafilisi andmeid

v6ib leida ajakirjast Agraarteadus l99l, nr' I '
l k .  1 0 5 . . . 1 0 6 ;  1 9 9 1 ,  n r . 3 ,  I k . 3 1 7 . . . 3 1 8 ;  1 9 9 7 ,  n r .  1 ,
l k .  132 . . . 133 ;EE  14 .  kd i t es t ,  T ln . , 2000 , l k .  180 .

A. Bender

ALEKSANDER ADOJAAN _ 90

29. jaanuaril oleks saanud 90-aastaseks sOja-
jiirgse perioodi iiks tuntumaid ja lugupeetumaid agro-
noome-teadlasi Aleksander Adojaan. Ta sUndis maa-
m66da peres Jepifani linnas Tuula oblastis. Et isa
Robert oli rahvuselt eestlane, kolis pere 1920. aastal
Eestisse. Aleksander Adojaani koolitee kulges liibi
Kuressaare Algkooli, Treffneri Giimnaasiumi (1929)
j a Tartu Ul ikooli P6ll umaj andusteaduskonna (1937 ).

Juba ii l ikoolis dppimise ajal (1935) asus
A. Adojaan tddle J6geva Sordikasvanduse heintai-
mede osakonnas vanemassistendina ja jti selle asutu-
sega seotuks kuni surmani. Vaid vahetult Teise
maai lmas6ja eel ja  a ja l (1938. . .1944) todtas ta 6peta ja
v6i kooli juhatajana Kuremaal, Helmes, J[nedal ja

Vaeki.ilas.
A. Adojaani tcici Jdgeval oli vi iga rnitmetahuline.

Tehtud aretust6o tulemusena on ta autoriks (koos
H. Korjusega) neljale tootmises kasutatavale sordile:
aas-rebasesaba'Hal jas ' ,  p i i ideroog'Pedja ' .  ohtetu
ptisikluste 'Lehis' ja kerahein 'J6geva 242'. Aretustcici
k6rvalt uuris A. Adojaan sdjajiirgseil aastail heintai-
meli ikide bioloogil isi, okoloogil isi ja majanduslikke
omadusi. Sellesuunaliste uurimistcidde p6hjal kirjutas
ta koos kolleeg Heiti Kotkaga raamatu "Tiihtsamad
heintaimed" (Tartu, 1948) ning ainuautorluses raa-
matu "Heinaseemnekasvatus kolhoosides ja sovhoosi-
des" (Tall inn, 1950). Viiekiimnendatel aastatel piihen-
dus A. Adojaan kultuurkarjamaade agrotehnika ktisi-
muste uurimisele. Selle tdti kokkuv6ttena avaldas ta
tri.ikis monogtaafia "Rohumaaviljelus Eestis" (Tallinn,
1961). Mahukas raamat (5901k., 194 joonist ja fotot
ning 159 tabelit) v6imaldas hil jem kaitsta nii p6llu-
majandusteaduse kandidaadi (1964) kui p6llumajan-
dusteaduse doktori (1965) kraadi.

A. Adojaani kultuurkarjamaade agrotehnika ja
rohumaade ttipoloogia alased uurimistcicid leidsid
laialdase tunnustuse ja t6id kaasa tuntuse. Ta esines
ettekandega Helsingi ( 1966) ja Moskva (1974)
ti lemaaihnsel rohumaade kongressil ning Leipzigi
(1966) ja Brno (1961, 1969) rohumaavil jeluse alasel
rahvusvahelisel siimpoosionil. Loomulikult oli
A. Adojaan oodatud esineja prakti l iselt k6igil too-
kordses NSV Liidus ja Eestis korraldatud oma eriala
tippn6upidamistel.

Paljud Akadeemilise P6llumajandusseltsi liik-
med miiletavad A. Adojaani kui aktiivset, heatahtlikku
viiitekirjade kaitsmise nOukogu liiget v6i ametlikku
oponenti. Aastatel 1950...1953 todtas ta kohakaasluse
alusel Tartu Ulikoolis ja Eesti P6llumajanduse Aka-
deemias taimekasvatuse kateedris 6ppej6una.

Uldtuntud oli A. Adoiaani huvi ehisaianduse

vastu. Ta kollektsioneeris mitme lilleliigi sone. Koos
pereliikmetega kaunilt kujundatud ja alati eeskujuli-
kult korras peetud koduaed oli i.iks neist magnetitest,
mis t6i J6gevale bussitiiite kaupa ekskursante. Ehis-
aianduse vallas avaldas A. Adojaan triikis kaks raa-
matut: "Varakevadised sibull i l led" (Tall inn, 1959) ja

"Murud Eestis" (Tall inn, 1966).
Kuigi A. Adojaan ei osalenud s6jas ega olnud

NLKP li ige, oli tema panus teaduses ja tootmises
siiski sedav6rd suur, et teda hinnati mitmete tolleaeg-
sete k6rgete autasudega: Uleli idulise Rahvamajanduse
Saavutuste Nii ituse vii ikese (1955) ja suure (1957)
kuldmedaliga, ordeniga "Austuse miirk" ( I 95 8),
Lenini ordeniga (1966) ning talle omistati Eestis
iihena esimestest teenelise agronoomi aunimetus
( l  9s6).

A, Adojaan suri J6geval 14. april l i l  1983. aastal
ja on maetud Tartus Raadi kalmistule.

A. Adojaani varasemaid biograafilisi andmeid
v6ib leida ENE 1. kri itest, Tln., 1985, Ik.60; ajakirjast
Agraar teadus,  1991,  nr .  l ,  lk .  119. . .120;  Eest i  a ian-
duse bibliograafi l isest leksikonist, Tln., 1998,
lk. 12...13; Eesti p6llumajandusentstiklopeedia 1.
kciitest, Tln., 1998, lk. 13; EE 14. koitest; Tln., 2000,
lk, l l : Eesti teaduse bioeraafi l ine leksikoni l. kciitest,
T ln. ,2000,  lk .  36.

A. Bender

EVALD RAUDVALI-75

Seitsmekiimne viiendal eluaastal lahkus agro-
keemikute hulgast teadlane, kellel olid suured teened
Eesti agrokeemia teenistuse loomisel, olles sel alal
tuntud teadlane ka NSV Liidus.

Evald Raudviili (end. Raudberg) stindis Eesti
Vabariigis Petserimaal Mtie vallas Peresje kiilas talu-
pidaja perekonnas 21. miirtsi l 1926. aastal. Alghari-
duse omandas V66psu algkoolis, Edasine haridustee
viis teda Riipina Aianduskeskkooli, kus peale eriala
6ppimise puutus kokku j6uka timbruse pdllumajan-
duse ktisimustega - maaharimine, viietamine, p6llu-
kultuurid, samuti i ihistegevuse organiseerimine. Sel-
line iimbrus jiittis oma jiilje erksa vaimuga hakkajale
noormehele ka edaspidises tcicis. Aianduskeskkooli
lOpetas ta 1943. a. Oma erialal laiema silmaringi saa-
miseks astus ta Kehtna Aiandusinstituuti, kus olude
sunnil sai 6ppida ainult aasta. Seeji irel l i iks ta Tartu
Ulikooli p6llumajandusteaduskonda, mille l6petas
1948, a. 6petatud agronoomi diplomiga. Oma 6pin-
guid jiitkas aspirantuuris agrokeemia erialal ja kaitses
viiitekirja teemal "Obulus-fosforiidr.yahu kasutamis-
viise Eesti NSV muldadel", mil le alusel omistati talle
p6llumajandusteaduste kandidaadi teaduslik kraad.

Teaduslikku t6od alustas Evald Raudvali ENSV
TA Kuusiku filiaalis. alul noorema teadusliku toota-
jana, siis Kuusiku katsebaasi juhatajana ja EMMTUI
direktori asetiiitjana teaduslikul alal. 1957. a. kiiis ta
Saksa DV-s agrokeemiaalaste teadmiste tiiiendamise
otstarbel. Oma uurimistdode alusel kaitses ta 1974. a.
Moskvas Vdetiste ja Mullateaduse Instituudi 6petatud
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n6ukogu ees doktoriviiitekirja teemal "Faktorid, mis
m6jutavad fosfori ja kaali kasutamist Eesti NSV mul-
dadel". Dissertatsioon tunnusrati doktoritri6 viiiirili-
seks, kuid seda hiljem ei kinnitatud. Miks, selle
p6hjust kellelegi ei teatatud. 1958. a. moodustati
EMMTUI-s viietistarbe laboratoorium, mille juhata-
jaks sai Evald Raudviili. Hiljem nimetati viietistarbe
laboratoorium agrokeemia osakonnaks ja E. Raudviili
ol i selle juhatajaks kuni 1980. aasrani. Selle j i irel
tdotas ta samas kohas edasi alul vanemteadurina, siis
juhtivteadurina agro- ja radiokeemia sektoris.
lnstituudi to6tades osales ta par.teitu teadlasena
VASHNIL-i Lii i ine osakonna maavil jeluse, mullarea-
duse ja agrokeemia sektori tricis kuni osakonna tcj6
l6puni.

Evald Raudviilja nimi on seotud ajajdrguga, kus
agrokeemiline uurimistO<i oli tema juhtimisel Eestis
kOrgpunktis. Uurimistdddeks projekteeriti ja ehitati
viilja erialaline k6rge tociviljakusega, originaalse
sisusrusega viietistarbe labor, mis oli tol ajal ainu-
laadne kogu NSV Liidus ja sai ka kogu N6ukogude
Liidu agrokeemiateenistuse juhtiva kaadri viitjadppe
keskuseks vaetiste ratsionaalsel kasutamisel. Uuriti
orgaaniliste, mineraal- ja lubiviietiste kasutamise
norme, viise ja aegu, nende viietiste vastastikust
toimet ja seaduspiirasusi erinevate kultuuride saagile.

Eduka uurimistdci ja selle pr.aktikasse rakenda-
mise eest on Evald Raudviilja premeeritud N6ukogude
Eesti preemiaga agrokeemiasiisteemi vtiljatci6tamise
eest ja teeneliseks teadlaseks nimetamisega, mitme
NSV Liidu Rahvamajanduse Saavurusre Nii ituse
medaliga, ENSV Ministrire N6ukogu miilesrusmedali
ja mitmete aukirjadega. Uurimistulenrusi on avaldatud
koguteostes, 6pikutes ja artiklites rohkem kui 90
korral.

Ta on juhendanud nelja aspiranti.
Evald Raudviili on olnud mitmete orsanisatsioo-

nide akti ivne l i ige, mill istest olgu nimetatid Akadee-
miline .P6llumajanduse Selts, Eesti Taimefiisioloogia
Selts, Uleli idulise Mullateadlasre Seltsi Eesti f i l iaal,
UNESCO programmi MAB Eesti komitee. Akadee-
miliselt kuulus ta UIS Liivlta vil istlaskonda.

Inimesena oli Evald Raudviili suure eruditsioo-
niga teadlane ja organisaator, tagasihoidlik, s6bralik ja
abivalmis. Ta omas suuri teadmisi ka praktikas, ehita-
des oma kiitega tiles moodsa elumaja vundamendist
katuseni koos keskkijtte, veeviirgi ja elektriseadme-
tega. Teda ji i id leinama abikaasa, ri. i tar ja kaks poega.
Evald Raudvii l i  on rnaetud Metsakalmistule.

kupolitsei poolt. Vabanenud sama aasta septembris
Tallinna Keskvanglast, jiitkas ta 6pinguid r66srusreh-
nikumis, 1945. a. alguses asus ta paralleelselt Oppima
6-kuulistel kursustel, mis olid ette niihtud keskkooli
l6petamiseks, ning ktipsustunnistuse saigi ta 1945.a.
Tall inna L Keskkoolis. Opingud jetkusid sama aasta
siigisel Tartu Riikliku Ulikooli pdllumajandusteadus-
konnas, mille ta lOpetas 1949. a. agronoomidiplomiga.
Piirast iilikooli lOpetamist tcicitas ta aasta rakendus-
zooloogia kateedris (uhataja August Eenlaid) katse-
tehnik-entomoloogi kohal. seeji irel Ioomakasvatuska-
teedli assistendi kohal. Eestr P6llumajanduse Aka-
deemia asutamise j i irel 195 l. a. asus K.-R. Kurm
tocitab vanem6petajana p6llumajandusloomade s66t-
mise kateedris, kuid 1952. a. sai temast p6llumajan-
dusloomade aretuse kateedri vanem6petaja ja hakkas
6petama veisekasvatust zootehnika- ja veterinaaria-
teaduskonna iili6pilastele. Samal ajal asus ta paralleel-
selt 6ppet66ga ka kandidaadidissertatsiooni koostama.
Kandidaaditcici teemal "Veiste paaritusaegse vanuse
m6ju jiirglaste omadustele ja selle tAhsus paaride
valikul" (uhendaja D. Kislovski) kaitses Karl-Robert
Kurm 1955. a. Moskvas. Samal aastal sai temast
kaug6ppeteaduskonna dekaan (1955...1960) ja 1957
anti talle dotsendi kutse. Zootehnikateaduskonna
dekaan o l i  ta  kahel  korra l ,  1961. . .1965.  a.  ja
1971...1974. a. Doktorirdo kairses K.-R. Kurm
1971. a. Tartus teemal "Veiset6ugude tiiiustamise
metoodikast Eesti NSV-s", 1972 valiti ta professori
kohusetii i t laks 1a 1974. a. sai professoriks. Samal aas-
tal omistati talle ka teenelise teadlase nimetus. profes-
sorina tootas ta kuni 1992. a., mil si irdus pensionile,
viimased l3 aastat (1979,..1992) tOdtas ta eri looma-
kasvatuse kateedris, kuhu veisekasvatuse 6petamine
oli i i le viidud.

Prof. K.-R. Kurm oli viljakas readlane ja hea
lektor. Tal oli v6imalus esineda nii NSV Liidu kui ka
vzilismaa teaduskonverentsidel ja stimpoosionidel,
Euroopa Loomakasvatajate Assotsiatsiooni ja Ule-
maailmse Veterinaaria Assotsiatsiooni kongressidel
T5ehhoslovakkias (1970), Mehhikos (19j1), Kr-eekas
(1975), Sveitsis (1976), Belgias (tgii) ja Moskvas
(1979). Ta oli komandeeritud suguveiste eksperdina
Taani (1974), kus aitas valida NSV Liitu osteravaid
veiseid.

Nende riikide iilikoolide 6ppeto6 korralduse ees-
kujul huvitus ta 6ppeainere Opetamise plokksi.isteemist
ja i. i l i6pilaste iseseisva tod suuremast osakaalust
veisekasvatuse 6petamisel teaduskonnas. I lmselt ei
osutanud see plaan ebapiisava metoodil ise ctteval-
mistuse ja teiste tegulite m6jul edukaks - tollasessc
6ppekorraldusse ja arusaamadesse see veel ei sobinud.
Pika teaduslik-pedagoogil ise t6ci jooksul on prof.
K.-R. Kurm 6petanud tuhandeid ri l i6pilasi ja t i i iend-
Oppest osavOtnuid. Ta oli otsitud lektor rajooni;a ma-
jandite loomakasvatajate Sppepdevadel. Samas oli ta
kompromissitu oma t6ekspidamistes ja soovides - see
ei leidnud alati m6istmist. Uhiskondlikult oli ta ak-
ti ivne inimene, oli valitud Tartu Linna Rahvasaadikute
N6ukogusse, oli pikka aega Eesti Punase Karja t6u-
aretusn6ukogu aseesimees. Piirast Eesti taasiseseis-
vumist sai temast uuesti Tartu linnavolikogu liiee

R. Kalmet

KARL.ROBERT KURM -75

75 aastar ragasi, 15. veebruaril 1926, stindis
Piirnu maakonna Pati (praegu Saarde) vallas rahvus-
vahelise tuntusega Eesti veisekasvatusteadlane ja pr.o-
fessor Karl-Robert Kurm. Haridusteed alustas ia Abja
Keskkoolis, 1942. a. l6peras 8. klassi ning seejiirel
l i iks 6ppima Tall inna l. Tcidsrustehnikumi. Opingud
katkestas 1944. a. algul arreteerimine Saksa julgeole-
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( 1994).
Prof. K.-R. Kurm on uurinud veiste aretuse,

noorveiste kasvu ja arengu, piima ja veiseliha tootmise
kiisirnusi. Ta on loonud veiste vanuselise paaride-
valiku ja veiste kehaehituse kujunemise geneetilise
regulatsiooni teooria. Oma erialal kirjutas ta k6rgkoo-
li6piku "Veisekasvatus" (1970), mil lest i lmus veel
reine, t i i iendatud tri ikk (1981). See on jaanud tanini
ainsaks sellealaseks teoseks. Prof. K.-R. Kurm on

avaldanud hulgaliselt artikleid kodu- ja viilismaa viil-
jaannetes.

Prof. Karl-Robert Kurm suri 26. mail 1995. a.
69-aastaselt ja on maetud oma abikaasa Helju k6rvale
Tartu Jaani kalmistule.

V. Kaarupun
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