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PROFESSOR, AKADEEMIK LOIT REINTAMI NIMELINE PINK 

4. juulil 2020. aastal toimus Loit Reintami nimelise

pingi avamine tema kodukohas endise Kernu valla rah-

vamaja juures olevas pargis. 

12. novembril 2019. a möödus 90 aastat Loit Rein-

tami sünnist ja 17. jaanuaril 2020. a 10 aastat tema sur-

mast. 

Loit Reintam astus TRÜ põllumajandusteaduskonda 

1949. a ja jätkas 1951. a õpinguid vastavatud EPA ag-

ronoomiateaduskonnas ning lõpetas selle 1954. a õpe-

tatud agronoomina kiitusega. Pärast lühiajalist agro-

noomina töötamist astus ta samal aastal aspirantuuri 

mullateaduse erialal. 1960. a kaitses Loit kandidaadi 

kraadi, 1973. a doktorikraadi, 1989. a on ta teeneline 

teadlane ja 1990. a akadeemik. Üle 50 aasta Loidi 

elust möödus aktiivse, viljaka ning sisutiheda teadus-

liku, pedagoogilise, administratiivse ja ühiskondliku te-

gevusega. Loit oli osalejaks-esinejaks-organisaatoriks 

ligi 350 teaduskonverentsil Eestis, endistes NSV Liidu 

piirkondades ja teistes riikides üle maailma. Trükis jõu-

dis ta ilmutada ca 600 kirjatööd ja toimetada ligi 50 ko-

gumikku, populaarteaduslike loengutega jõudis ta esi-

neda üle 2000 korra. Oponendi-eksperdi hinnanguid 

andis Loit ca 700 doktori- ja kandidaadiväitekirjale. 

Mullateadust ja ökoloogiat õpetas ta Eesti Põllumajan-

duse Akadeemias ja selle järeltulijas EPMÜ-s kuni 

1999. aastani, lisaks TRÜ-s aastatel 1958–1993 ja Juh-

timise Kõrgemas Koolis 1986–1992. aastani. Õppetööd 

tegi ta kokku 100 semestri jooksul ja tema loengutelt on 

läbi käinud mitu tuhat tudengit, nende hulgas ligi poo-

led APS-i liikmetest. 

Oma elu viimastel aastatel pensionipõlves hooldas 

Loit oma isakodu Mälivere talu Harjumaal Kernu val-

las ja oli aktiivseks osalejaks koduvalla tegemistes.  

Tänutäheks organiseeris pikaaegne Kernu vallava-

nem ja tema kunagine õpilane Enn Karu Loit Reintami 

nimelise tahvliga pingi. Pingi avamine lükkus Covid-

19 tõttu 2020. a juuli algusse ja jäi kehtivate kogune-

mise piirangute ning vihmase ilma tõttu suhteliselt ta-

gasihoidlikuks. 

Enn Leedu,  

Loit Reintami aspirant aastatel 1970–1973 
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