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KROONIKA 
 

AKADEEMILISE 
PÕLLUMAJANDUSE SELTSI 

TEGEVUSEST 
 

13. aprillil 2000. a. peeti Tartus APSi 
eestseisuse koosolek. Koosolekust võtsid osa 
A. Bender, M. Järvan, O. Kärt, A. Lember, 
P. Lättemäe, H. Möller, J. Praks, O. Saveli, 
H. Tikk, H. Viinalass ja R. Viiralt. 

 
Päevakord:  
1. Seltsi auliikme ja preemiaettepanekute 

läbiarutamine  
2. 2000. a. eelarve projekti arutelu 
 

1. Seltsi auliikmeks otsustati esitada üldkoosole-
kule aruteluks akadeemik Hans Küüts. 

2. Noorteadlase preemia kandidaadiks otsustati 
esitada pm-mag. Pille Sooväli, eluajatöö pree-
mia kandidaatideks pm-knd. Karl Kaarli ja 
prof. emer. Harald Tikk. Otsustati, et üldkoos-
olekul antakse välja ainult üks eluajatöö pree-
mia. Aastapreemia kandidaadiks oli esitatud 
pm-knd. Uno Tamm. Eestseisuse poolt esitati 
teiseks kandidaadiks pm-dr. Priit Elias.  

3. Seoses ümberregistreerimisega on APSis 227 
liiget, 16 endist liiget ei ole ennast veel mää-
ratlenud. Liikmeskonnast 130…135 on seotud 
põllumajandusülikooli üksuste kaudu. 

4. O. Saveli informeeris, et põllumajandusminis-
teeriumist on saadud taime- ja loomakasvatus-
alaste artiklite publitseerimiseks 20 000 kr.  

5. Otsustati küsida asutustelt toetust 1000 kr. iga 
organiseeritud liikme kohta. 

 
* * * 

 
13.–14. aprillil peeti Tartus Akadeemilise 

Põllumajanduse Seltsi V aastakonverents. APSi 
aastakonverentsi avas seltsi president prof. 
O. Saveli, jätkates hiljem ka ühisistungi juhata-
mist. Lisaks ettekannetele oli võimalus tutvuda 
looma- ja taimekasvatusalaste stendiettekannetega. 

 
13. aprillil peeti seltsi aastakoosolek. 
Päevakord: 
1. Eestseisuse aruanne 
2. Revisjonikomisjoni aruanne 
3. Läbirääkimised ja aruannete kinnitamine 
4. Auliikmete valimine 
5. Aastapreemiate määramine 
 
APSi aastakoosolek algas seltsi presidendi 

prof. O. Saveli aruandega eestseisuse tööst ja seltsi 
tegemistest aruandeperioodi jooksul. Uus ümber-

registreeritud selts on 1920. a. asutatud seltsi tege-
vuse jätkaja. Toimus ka liikmete ümberregistree-
rimine. Seltsi nimekirjas on 227 liiget. Seoses üm-
berregistreerimisega ei ole 16 inimest ennast veel 
määratlenud. APSi tugeva küljena tõi esineja välja 
selle, et seltsi on koondunud erinevate erialade 
esindajad. Senini on olnud seltsi töö põhivormiks 
ettekandekoosolekud. Aruandeperioodil peeti viis 
ettekandekoosolekut ja kolm eestseisuse koosole-
kut. O. Saveli tänas EPMÜ rektorit, põllumajan-
dusministeeriumi, loomakasvatusinstituuti ja teisi 
asutusi, kes toetasid seltsi rahaliselt. 

Revisjonikomisjoni aruande luges ette 
A. Sukamägi. Seltsi aastaaruanne kinnitati ühe-
häälselt. Võeti vastu ja kinnitati seltsi 2000. a. 
eelarve (180 000 kr.). Iga organiseeritud liikme 
kohta otsustati küsida asutustelt toetust 1000 
krooni. 

Seltsi auliikmeks valiti akadeemik Hans 
Küüts. Noorteadlase preemia anti pm-mag. Pille 
Soovälile. Juhatuse koosolekul otsustati, et üld-
koosolekul antakse välja ainult üks eluajatöö 
preemia. Preemia kandidaatidena olid üles seatud 
pm-knd. Karl Kaarli ja prof. emer. Harald Tikk. 
Hääletamise tulemusena anti eluajatöö preemia 
pm-knd. Karl Kaarlile. Aastapreemia kandidaati-
deks olid esitatud pm-knd. Uno Tamm ja pm-dr. 
Priit Elias. Otsustati, et preemia jagatakse pooleks 
ning tunnustatakse mõlemat kandidaati. 

Aastakoosolek jätkus meeleoluka koosviibi-
misega. 

 
* * * 

 
14. aprillil jätkus V aastakonverentsi töö 

sektsioonides. Loomakasvatuse, veterinaaria ja 
tehnika sektsiooni juhatas prof. emer. H. Tikk, 
taimekasvatuse sektsiooni prof. R. Viiralt. 

Ühisistungi avas seltsi president prof. 
O. Saveli. 

Taimekasvatuse sektsiooni tööst tegi kokku-
võtte sektsiooni juhataja prof. R. Viiralt. Kokku 
kuulati sektsioonis ära 15 ettekannet esitatud 20st. 
R. Viiralti sõnul olid ettekanded suhteliselt ühtlase 
tasemega ja uurimuste tüübilt mitmekesised, alates 
pikaajalistest külvikorra põldkatsetest kuni bioteh-
noloogia laboriuuringuteni. Mitmekesine oli ka 
kultuuride valik – alates kartulist, odrast, rohu-
maadest kuni orhideedeni. Huvitavamate ettekan-
netena tõi R. Viiralt välja järgmised: O. Priilinn – 
Tasakaalustatud arengu geneetilisi aspekte taime-
kasvatuses, M. Järvan, M. Zirk, T. Valgus – Lubi-
väetiste otsemõjust kartulile ja odrale, R. Kõlli – 
Eesti muldkattes leiduvad WRB referentsmullad. 
Esineja märkis, et terminoloogilistes probleemides 
oleks vaja asjad selgeks vaielda. 

Prof. emer. H. Tikk märkis, et ettekannete 
tase on ühtlustunud. Loomakasvatuse, veterinaaria 
ja tehnika sektsiooni 19st ettekandest kanti ette 16. 
H. Tikk nentis, et sarnane proportsioon nagu seltsi 
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liikmeskonnas kajastus ka ettekannete osas. Esita-
tud ettekannetest 4 oli tehnika alalt (neist 3 agro-
noomilise suunaga), varia alalt 4 (neist 3 majan-
duse ja üks toiduainete tehnoloogia suunaga), vete-
rinaaria alalt üks ja loomakasvatuse alalt 12. Loo-
makasvatuslikest ettekannetest oli 10 veise-, 1 sea- 
ja 1 linnukasvatusest. Plenaaristungil oli agronoo-
miaalaseid ettekandeid 8, loomakasvatusalaseid 3 
ja üks toitumusuurimus. Seega suhe 2:1, mis näitab 
veel kord värvikalt, et agronoomilisi teadusüksusi 
on mitmeid, samas loomakasvatusalaseid ainult 
üks.  

H. Tikk tegi ettepaneku viia konverents ühe 
päeva peale ja esitada teise päeva ettekanded sten-
dil. Osa ettekandeid võiks olla tellitud. Ta rõhutas, 
et ühele päevale koondades oleks saavutatav efekt 
suurem. Sama ettepanekut toetas ka T. Univer. 
Lepiti kokku, et kui järgmisel aastal laekub sama 
arv ettekandeid, siis peetakse konverents kahel 
päeval, kui vähem, siis ühel päeval. 

M. Järvan tegi ettepaneku valida konverent-
sipäev nii, et see ei kattuks teiste üritustega. 
A. Nummert pani ette kutsuda ettekandeid kuu-
lama konsulenditeenistuse esindajad. V. Raudsepp 
märkis, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata esine-
misele – sõna peab olema selge ja välja öeldud hea 
diktsiooniga.  

Järgnevate ettekandekoosolekute temaatika 
osas pakuti välja koosolekut seakasvatusest kas 
maikuu viimasel nädalal või juunikuu alguses. 
Suvine ettekandekoosolek toimub 4. augustil 
Piistaojal meenutamaks Th. Pooli tegevust. 

H. Viinalass 
 
 

AKADEEMILISE 
PÕLLUMAJANDUSE SELTSI 

UUSI LIIKMEID 
 

Laidna, Toomas – sünd. 22.07.1958, põllu-
majandusteaduste magister. EPMÜ lektor. Eriala – 
rohumaaviljelus, fütoproduktsioon ja lämmastiku-
bilanss. 

Resev, Jüri – sünd. 04.01.1950, tehnika-
magister. EPMÜ doktorant. Eriala – tehnika. 

 
 
 


