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MAIA RAUDSEPING – 75  

Maia Raudseping on sündinud 

13. veebruaril 1942 Jõgeva-

maal Kurista külas talupidajate 

perekonnas. Alghariduse sai ta 

Siimusti Algkoolis ja edasi viis 

koolitee Jõgeva Keskkooli, 

mille lõpetas 1960. aastal. Järg-

misel aastal asus Maia Raud-

seping õppima Räpina Aian-

dustehnikumi, mille lõpetamise 

järel 1965. a asus samasse 

õppeasutusse tööle algul labo-

randina ja tunniandjana, hiljem täiskohaga õpetajana. 

1965. a asus töö kõrvalt õppima Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia Kaugõppeteaduskonna agronoomia osa-

konda, mille lõpetas 1971. aastal õpetatud agro-

noomina. Peale esimese tütre sündi ja elama asumist 

Jõgevamaale alustas M. Raudseping 1972. aastal eri-

alase tööga (dekoraator-lillekasvataja) Jõgeva näidis-

sovhoosis. Kuid soov teaduslikku tööd teha viis teda 

1974. aastal Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse 

Teadusliku Uurimise Instituudi köögiviljanduse 

osakonna statsionaarsesse aspirantuuri, mille lõpeta-

mise järel 1977. a alustas nooremteadurina ja 1984. a 

vanemteadurina tööd Jõgeva Sordiaretusjaamas köögi-

viljade sordiaretuse ja seemnekasvatuse alal. Paljud 

erialased ja teadustöö kogemused omandas ta töötades 

kõrvuti staažika köögiviljade aretaja Valve Jaagusega. 

Nii valmis juubilaril 1994. a dissertatsioon "Agrotehni-

lised võtted ja spontaanse risttolmlemise võimalikkus 

aedherne seemnekasvatuses Eestis", mille kaitsmise 

järel omandas ta filosoofiadoktori (PhD) kraadi. Töö 

tulemusi sai edaspidi kasutada nii aedherne sordi-

aretuses kui seemnekasvatuses. Uurides seda teemat 

edasi, on ta praktikasse rakendanud mitmeid aedherne 

seemnekasvatuse agrotehnilisi võtteid. Maia Raud-

seping töötas 36 aastat köögiviljade sordiaretuse ja 

seemnekasvatuse alal, kust ta 2013. a pensionile 

siirdus. Ta on olnud nii kaas- kui peaautoriks paljudele 

köögiviljasortidele. Nendeks on: aedherned 'Valma', 

'Herko', 'Erme' ja 'Virges'; aeduba 'Vaia' ja 'Lemmik'; 

tomatid 'Erk', 'Vilja', 'Terma', 'Varto', 'Maike', 'Valve' ja 

'Malle'. Enne pensionile siirdumist jõudis ta välja anda 

koos aretaja Lea Naritsaga Eestis esimese sojaoa sordi 

'Laulema', mille eest autasustati 2017. a Bergi Inno-

vatsiooni preemiaga ning samal ajal juhtis ta projekti 

"Sojakasvatuse arendamine kõrgeväärtuslike valgu-

toodete tootmiseks Eestis". Tema juhendamisel on 

kasvatatud 9 tomatisordi, 5 hernesordi, 2 aedoa, 1 

porgandi, 1 redise, 1 sibula ja 1 söödapeedi seemet.  

Aja jooksul kujunes M. Raudsepingust teadur-are-

taja, kelle kirjatööd on nauditavad paljudes välja-

annetes. Temalt telliti ettekandeid nii kodumaistele 

väljaannetele, teabepäevadele kui ka rahvusvahelistele 

teaduskonverentsidele. Tulemusliku teadustöö eest 

autasustati M. Raudsepingut 2007. a Valgetähe teenete-

märgiga. 

Juubilari elu pole koosnenud ainult õppimisest ja 

teadustööst. Koos abikaasa Kaleviga ehitati Jõgeva ale-

vikus valmis nägus elamu, mille ümber asjatundlikult 

planeeritud tarbeaed ja liigirohke maitsekas iluaed. 

Maia Raudsepingu eeskuju ja lahke nõuande mõju on 

märgata ka ümbruses asuvate majade aedades. Kõrget 

kunstiannet on ta kasutanud oma teise hobi – käsitööga 

tegelemisel. Teda tunnevad kolleegid kui alati igas 

olukorras tasakaalukat ja hea nõuga abistajat. Suur 

aitäh talle selle eest!  

Peres on üles kasvatatud 2 tütart, kes elavad juba oma 

elu ja on kinkinud vanematele rõõmu lastelaste näol. 

Ka lastesse on vanemad osanud sisendada töökust ja 

kunstihuvi. 

Õnnitleme juubeli puhul ning soovime jätkuvalt 

tervist ja jõudu kõigis ettevõtmistes, nüüdseks elama 

asununa oma uude kodusse Pärnus.  
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