
Põllumajanduslik teadustegevus läbi aegade Kuusikul 
 

 

Kuusiku mõisa roll Eesti põllumajandusteaduse arengus 

Kuusiku on leidnud esmast äramärkimist 1467. aastal Rapla kihelkonna 

Kuusiku kogukonnana. Samal ajal on leidnud äramärkimist Kuusiku mõis (saksa 

keeles Saage, mis on saadud läänimeeste Saxenite (Sagede) järgi), mille koosseisu 

kuulusid ümberkaudsed põliskülad Jalase (1389) ja Iira (Hiera, 1241). Kuusikul oli 

omariikluse-eelsel mõisaajal juba katsetööga tegeldud. Esmakatsed mullaharimiseks 

viidi Kuusikul läbi 1909.aastal, mil Kuusikule toodi nn. auruader. See komplekt 

koosnes kahest trossikeeramise seadeldisega varustatud iseliikuvast lokomobiilist ja 

nende trosside abil veetavast balanseerivast adrast, mille kahes sektsioonis oli 

kummaski viis hõlma. Rajati rohumaade reovetega valgniisutamise süsteem jne. Siin 

oli välja kujundatud asula ja siinsete inimeste sotsiaalses mälus oli säilinud tõsine 

suhtumine katseasjandusse ning olid omandatud korraliku palgatöölise harjumused. 

Kuusiku mõisast sai riigimõis 1922. aasta lõpus vastavalt samal aastal ilmunud 

valitsuse määrusele. 

Kuigi põldude kogupinnalt kuulus ta Eesti suuremate riigimõisate hulka, 

moodustas ta siiski vaid osa endisest Kuusiku eramõisast, mille suurus oli selle 

riigile ülevõtmise ajal 2996 hektarit. Kuusiku riigimõisa kogupindala oli 1938. aasta 

suvel 740,6 hektarit, sellest põldu 442,4 hektarit. 22,6 hektarit anti Kuusikule rajatud 

katsejaama kasutusse. 

Eriti oluliseks peeti Kuusiku riigimõisa tegevust ümbruskonnale heasordilise 

seemnevilja ja kartulisortide levitamise alal. Suurt tööd tehti Kuusiku talinisu 

paljundamise ja levitamise alal. Eriliselt on rõhutatud Kuusiku riigimõisa puhul seda, 

et katsetegevus ja praktiline põllutöö käisid käsikäes. Kuusiku riigimõis eksisteeris 

1944. aastani. 

 

Katsejaamade rajamine ja areng 

Eesti riigi iseseisvumisel oli vaja põllumajanduse edendamiseks viia see 

võimalikult kiiresti teaduslikult põhjendatud alustele. Selleks oli vaja luua Eestisse 

oma katsejaamade võrk, mis uuriks eesti olusid, kuna seni kasutati peamiselt vene ja 

saksa katsejaamade uurimusi, mis tihti meie oludele ei vastanud. Tollal oli 

katseasjanduse korraldamine usaldatud Kiievis agronoomiat õppinud ja Permis 



katseasjandust õpetanud ja korraldanud Jaak Ümarikule, kes sai ka 1920. aastal 

asutatud Põhja-Eestit hõlmavat Riigi Põllutöö Katsejaama juhatajaks. Katsejaama 

asukohaks valiti Aruküla riigimõis. 

Mitmel põhjusel ei sobinud valitud koht katsejaama edasiseks arendamiseks. 

1924. aastal otsustati leida katsejaamale uus koht, milleks osutus Kuusiku riigimõis 

Rapla kihelkonnas, kus olid paremad majandustingimused ja pikaajalised 

katseasjanduse töökogemused. Siin olid ka esindatud Põhja- ja Lääne-Eestile 

iseloomulikud mullad ja kliima oli parajalt karm. 

Arukülas lõpetas katsejaam töö 01.01.1925.a ja sügiseks lõpetati ka kolimine 

Kuusikule. Kuna Riigi Põllutöö Katsejaam toodi üle esialgsest asukohast Arukülast 

Kuusikule, siis on katsejaama ja katsejaamast moodustatud Eesti Põllumajandusliku 

Uurimis- ja Katseinstituudi asutamisaasta 1920.  

Esialgu oli katsejaama peahooneks karjamõisa häärber. Kuigi Kuusikul olid 

tingimused suhteliselt paremad kui Arukülas, oli siingi algusaastail palju raskusi: 

riigipoolne abi oli nõrk, hooneid vähe, põhiline majanduslik raskus oli riigimõisa 

kanda, kuid tänu heale kaadrile suudeti siiski edasi areneda.  

 

Uurimistööd ja sordiaretus Kuusikul 

Uurimistöö aluseks ja suunaandjaks sai katseprogramm, mille põhilised 

seisukohad esitas K. Liidak oma ettekandes “Põllumajanduse arendamise tingimused 

ja katsetöö ülesanded Põhja-Eestis” Katseasjanduse Büroo koosolekul 1924.a lõpul. 

Esimesel, 1925.a rajati kartuli sordivõrdluse ja niitude mineraalväetistega 

väetamise katsed, 1926.a aga kultuurkarjamaade katsekoplite süsteem ning 1927.a 

külvikordade ja kesaliikide katsed.  

Esimesed väetistarbe määramised mullaanalüüside alusel tehti Riigi Põllutöö 

Katsejaamas Kuusikul 1928.a. Katsepõldude muldade kõrval määrati ka mitme 

riigimõisa mullaproovides omastatava fosfori ja kaaliumi ühendid. Uurimistööde 

põhjal tõstatas Nikolai Ruubel 1935.a kogu Eesti muldade väetistarbe süstemaatilise 

määramise vajaduse. 

Alates 1935.a asutigi Riigi Põllutöö Katsejaamas N. Ruubeli juhtimisel 

ulatuslikumalt tegelema muldade väetistarbe uurimisega. Uurimistöö suunati 

väetistarbe määramise meetodite võrdlemisele, et selgitada välja sobivaim. 

Väetuskatsete muldade analüüsi tulemuste kõrvutamisel saagiandmetega leiti, et 

fosforitarbe määramisel andis parimaid tulemusi Egneri laktaadimeetod (võrdluses 



olid Freseniuse, Driks-Scheferi, Morgani, Peive, Kirsanovi ja Bondorffi meetodid). 

Muldade kaaliumi ühendite sisalduse määramisel osutus paremaks Morgani 

atsetaatmeetod. Need kaks meetodit võetigi 1940. aastal kasutusele muldadest 

omastatavate fosfori- ja kaaliumiühendite laboratoorsel määramisel. Esimestest 

uurimistulemustest tegi kokkuvõtteid H. D. Engelhardt. Need on esimesed andmed ja 

viited fosforiidilademetest tingitud fosforirikaste muldade olemasolu kohta. 

Maaharimise vallas nähti ette katsetada uusi põllutöömasinaid Põhja-Eestile 

iseloomulikel rasketel muldadel. Katsetel otsustati kasutada võrdlusena atra, sampo 

äket ja hankmoäket. Selgitati, missugune maaharimisviis kindlustab mulla küpsuse ja 

vajaliku niiskuse tagavara, et saada suuremaid viljasaake. Maaharimiskatsetest 

lähtuvalt koostati külvikordade ka katsed. Külvide puhul keskenduti optimaalse 

külviaja leidmisele, seda nii kaera kui kahetahulise odra puhul Kuna Eesti riigile oli 

oluline tõsta kiiresti põllukultuuride viljakust, siis otsustati hakata tegema Kuusikul 

sordivõrdluskatseid kartuli, Jõgeval aretatud talirukkiga, ning erinevate kaera- ja 

odrasortidega. Oluliseks peeti põllukultuuride õiget väetamist, ka otstarbekat 

töökorraldust lauda ja põllutöödel. 

Vastavalt väljakujunenud uurimissuundadele loodi katsejaamas 1935.a põllutöö 

uurimise ja loomakasvatuse osakond. Alustati ka töö organiseerimise uurimisega, 

mis hiljem kujunes katsejaama struktuuris omaette osakonnaks. 1920.aastate lõpul ja 

1930 .aastate esimesel poolel oli võimalik katsetulemuste läbitöötamise ja 

kokkuvõtmise teel teha juba ka üksikasjalikke järeldusi saakide tõstmise 

võimalustest. 

Katsetati uusi põllutööriistu ja masinaid, sealhulgas ka kartulivõtjaid, 

rohuniitjaid ning viljapuhastajaid. Põllutööriistade turule oli jõudnud mitmete maade 

ja sageli tundmatute firmade toodangut. Ostjal puudus seega garantii, et mingi uus 

põllutööriist Eesti tingimustes kasutatav oli. Kuna eriasutus uute põllutööriistade 

katsetamiseks Eesti Vabariigis puudus, siis võeti selle küsimuse lahendamine 

1933/34.a katsejaama tegevuskavasse. 1935./36.a tuli Katseasjanduse Nõukogu 

otsusega hakata tegelema ka tööjõudluse uurimisega. Põllutööriistade katsetamine ja 

tööjõudluse uurimine tehti ülesandeks magister A. Käsebierile. Jooksva laboratoorse 

töö kõrval viidi läbi ka riigimõisate muldade ja laudasõnnikute analüüsimine. 

Aasta-aastalt laienes katsejaama tegevus kontrollasutusena. Alates 1930.a tehti 

koostööd Riigi Seemnekontrolljaamaga. Töö seisnes selles, et Kuusikul tehti 

kevadeti seemnekauplustes müügilolevatest seemnetest kontrollkülvid. Sügisel aga 



määras vastav eriteadlaste komisjon põllukultuuride sordiehtsuse ja sordipuhtuse. 

See oli vajalik selleks, et seemnekauplused ei saaks seemneid võltsida ja ükskõik 

missugust sorti nõutud sordi asemel müüa.  

K. Liidak alustas tööd talinisu sordivõrdluskatsetega. Teadaolevalt tegi ta seda 

omal algatusel, väljaspool katsejaama otseseid ülesandeid. Selle töö tulemusena 

õnnestus K. Liidakul leida Eesti maanisu liin K75, mis sai aluseks uuele talinisu 

sordile “Kuusiku 75” ja mis 1936. aastast kandis nimetust “Kuusiku nisu” Uus 

nisusort muutus kiiresti populaarseks ning teadaolevatel andmetel kasvatati seda ka 

veel Eesti NSV perioodil, eeskätt Lõuna- Eesti põldudel. 

Suvivilja katsetega uuriti maaharimis- ja külvi viise, mis kindlustaksid 

põllukultuure põua vastu. Samas püüti leida ka saagirikkamaid teraviljasorte, õigeid 

väetamisnorme. 

Eraldi tehti katseid kartuliga. Kuna see oli kõige tähtsam põllukultuur ning 

ühtlasi põllumeestele olulisem raha sissetooja. Lisaks Kuusiku katsepõldudele 

rajatud katsetele, loodi põldkatseid ka väljaspool katsejaama, otse paljudesse 

majapidamistesse.  

Üheks oluliseks teemaks oli Kuusikul ka köögiviljandus, mis algas 1953.a, kui 

Pollist toodi üle instituudi köögiviljanduse laboratoorium koos osaliselt selekteeritud 

köögiviljade aretusmaterjaliga. Tegeleti sordiaretuse ja –parandusega, 

seemnekasvatusega ja agrotehnikaga. Nii aretas Karl Vahenõmm koos Erich 

Niinepuuga hübriidkaalikasordi ‚Kuusiku’, mida kasvatati terves Nõukogude Liidus. 

Hinnatud olid Alide-Johanna Pajoma ja Karl Vahenõmme aretatud peakapsasort 

‚Kuusiku varajane’ ja redisesort ‚Võiredis’. 

Esimesed katsed heintaimedega rajati Eestis juba enne Esimest maailmasõda. 

Heintaimede kasvatamise probleeme uuriti nii Toomal, Jõgeval kui ka Kuusikul. 

Kuna rohumaade põhiuurimisasutused olid 1920. aastate alguses eraseltside 

ülalpidamisel, siis oli finantseerimine küllaltki juhuslik. Kuusikul uuriti peamiselt 

niitude ja kultuurkarjamaade väetamist, kusjuures peaeesmärgiks oli võimalikult 

väikeste väetisekoguste kasutamine. Uuriti ka võimalust asendada sisseveetav 

superfosfaat Eesti fosforiidiga. 1938. aastaks oli välja kujunenud rohumaaviljelust 

uurivate teadlaste pere: Johan Eichfeld, Richard Toomre, Edgar Keevallik jt. 

Nimetatud teadlased olid otseselt seotud Kuusikul tehtava uurimistööga. 

Mida rohkem katsetegevus laienes, seda tungivamalt oli vaja 

“agrikultuurkeemia” laboratooriumit. See vajadus tulenes sellest, et paljud katsed 



olid otseses ühenduses laboratoorsete uuringutega. Kuigi agrokeemialaboratooriumi 

rajamise ideele leidus Eestis rohkesti vastaseid, otsustas Põllutööministeerium siiski 

1926.aastal selle loomise kasuks. Kuna muldade väetistarbe määramiseks kasutusel 

olnud aparaadid (Dr. Lange foto-elektriline kolorimeeter ja C, Zeissi 

fotoelektromeetriline aparaat) ei vastanud enam täielikult vajadustele, siis nimetatud 

aparaate täiendati Kuusiku laboratooriumis. Nimelt asendati aparaatide 

valguskiiregalvanomeeter peegelgalvanomeetriga ning lisati ka vastav skaala. 

Sellega muutusid aparaadid töökindlamaks ning ühtlasi võimaldas see hakata tegema 

massanalüüse. Praktikas nägi see välja nii, et tunnis suudeti kummastki aparaadist 

läbi lasta 50 mullaproovi tingimusel, et proovi ettevalmistustöödel tegutseb vastav 

kaader. Mullaproovide võtmiseks valmistati spetsiaalsed mullapuurid, kühvlid, 

karbid, transpordikastid ning mullaproovide kuivatamise alused. Mullaproove 

kuivatati erilises kuivatuskapis. 

Jooksva laboratoorse töö kõrval uuriti ka teiste Eestis asuvate riigimõisate 

muldade koostist, korraldati asjasthuvitatuile õppepäevi ja –kogunemisi. Populaarsed 

olid uue põllutehnika demonstratsiooni päevad, kus agronoomid, taluperemehed ja 

üliõpilased-praktikandid nägid uut põllumajandustehnikat töötamas. 

Ruumipuudusest ülesaamiseks ehitati aastatel 1936-1939 teadustöö ja laborite 

tarvis uus hoone, arhidekt F. Wendach, millest sai ühtlasi ka katsejaama uus 

peahoone. Muretseti vajalik katsetehnika, seadmed ja aparatuur. 

Uurimistööde tarvis loodi mulla-uurimise, füsioloogia, mikrobioloogia, 

biokeemia, agrokeemia ja köögiviljanduse laborid. Siin on aretatud põllukultuuride 

sorte, töötatud välja uurimismetoodikaid ja uusi laboriseadmed, katsetatud 

põllutöömasinaid ja tehnoloogiaid. Kohale kutsuti omaala spetsialistid, kes olid end 

täiendanud või õppinud mitmel pool välismaal.  

Eesti okupeerimisel jäi instituudi struktuur põhiliselt endiseks. Ka 

koosseisuliste töötajate arv jäi enam-vähem samaks. Suuremad muutused teadusliku 

kaadri koosseisus toimusid 1941.a seoses sõja puhkemisega. Suurem osa senisest 

kaadrist lahkus, mitmed töötajad arreteeriti, küüditati. 1941.a arreteeriti A. Käpre ja 

N. Ruubel. samuti arreteeriti 1941.a ja küüditati Siberisse laboratooriumi juhataja A. 

Zõbin. Teadaolevatel andmetel N. Ruubel hukati. Aastatel 1940-1941 oli Kuusikul 

sõjavangilaager (Aasu küün), vange rakendati lennuvälja ehitamisel, esialgselt 

Kahametsas, hiljem praeguses asukohas (Iira küla).  



1941.a tuli Kuusikule K. Tarandi, 1942.a magister E. Raup, kelle tööleasumisega 

süvendati uurimistööd agrokeemia alal. 

Tolleaegne üks väetistarbe labori väetistarbe määramist korraldanu Kaarel 

Tarandi räägib (2004) sellest järgnevalt nii: „Kuusikul kujunes katsejaamast välja 

keskmine uurimisasutus põllunduse, agrokeemia, rohumaaviljeluse jm aladel. 

Paljudel uurimistöödel oli suur tähtsus põllumajanduse arengus, mille vastu tunti 

huvi Eestist väljaspool. Väljaõpet käidi saamas üle Nõukogude Liidu. 

Üheks olulisemaks uurimistööks, mis suures osas viidi läbi Kuusikul töötanud 

prof. Elmar Halleri poolt, on uuringud põllukultuuride idanemiskeskkonna alal. 

Erilist äramärkimist väärib põllumajanduse edendamisel ka pm.teaduste doktor 

Arnold Piho, kes uuris põllukultuuride agrotehnikat, mulla agrokeemilisi omadusi ja 

väetiste efektiivsust. 

 

Tegevustest Kuusiku Põllumajandusliku Uurimisinstituudis aastail 1920-1940 

annab järgnev lühiülevaade uurimisteemadest: 

 Maaharimine 

 Kõrrepõllu koorimine on andnud tulemusi, kui koorimine järgneb kohe 

viljakoristusele. 

 Kergetel ja keskmistel mullaliikidel võime leppida ajuti üsna pinnapealse 

maaharimisega 

 Külv, külviviisid ja külvi eest hoolitsemine 

 Mesikas sobiva kultuurina haljasväetiseks ja silokultuuriks, 1960.aastal 

omistati valgele mesikale sorditunnistus nimega ‚Kuusiku 1’, autorid E. Haller, K. 

Vahenõmm, L. Kõrgas, sordilehes ja on praktikas kasutusel haljasväetiskultuurina ja 

meetaimena tänaseni. 

 Sordivõrdluskatsed 

 Põhja-Eesti rühkmuldadel on saagirikkaimaks kartulisordiks‚ Jõgeva Tõnn’ 

 Kuusiku nisu on meie saagikindlaim talinisu 

 Kehra kaerad on meie saagikindlaimad kaerasordid 

 Väetamine 

 Mulla väetustarbe määramine laboratoorse kiirmeetodite abil 

 Tšiilisalpeeter rahuldab mikroelementide nõudlust 

 Varajane N-väetiste andmine taliviljaorastele on kõige tasuvam 



 Karjakoplite väetamine 

 Mereadru keemiline koostis 

 Sileerimiskatsed erinevate silosöötadega 

 Korralikult valmistatud heinarõugud ja heina saod annavad väärtuslikku heina 

 Otstarbekohane töökorraldus laudatöödel võimaldab suurt aja kokkuhoidu 

 Meie piimaveo olukord ja selle ümberkorraldamine 

 Elektrikarjane on üheks tähtsamaks uueks abiliseks karjatamisel 

 Vasikate jootmisel on võimalik säästa täispiima 

 Veiste kunstlik seemendus Kuusikul 

 Veiste soohaigust on võimalik vältida mulla väetamisega 

 Kas kahe- või kolmekordne lüps?  

 

Kuusiku Kontrollassistentide Kool 

Kahekümnenda sajandi algul hakkas Eestis levima Skandinaaviamaades 

kasutuselevõetud karja jõudluskontroll. Asutati karjakontrollühinguid, nende 

suhteliselt kiire kasv tingis ka vastavate ametnike, kontrollassistentide, 

ettevalmistamise vajaduse. Kui sajandi alguses oli neid välja õpetatud kursustel, siis 

1920.a hakati rajama vastavaid koole. 

Esimene taoline kool avati Kuremaal 1921.a, teine viis aastat hiljem, Kuusiku 

riigimõisas. Loomasöödakasvatuse tunniandjaks sai agronoomiharidusega Kuusiku 

katsejaama tolleaegne juhataja Karl Liidak. Vastu võeti kuueklassilise algkooli 

lõpetanud poisse ja tüdrukuid. Aasta hiljem avati kontrollassistentide klass. Koostöös 

samas asuva Riigi Põllutöö Katsejaamaga korraldati loomade söötmiskatseid.  

1934.a alguses nimetati Kuusiku Kontrollassistentide Kool ümber Kuusiku 

Karjakontrollassistentide kooliks. Õppeasutus kandis uut nime 1. juulini 1938.a. 

Ajavahemikul 1926 – 1939 õppis Kuusikul karjakasvatajate klassis 276 ja 

kontrollassistentide klassis 319 noormeest ja neidu. Kooli lõputunnistuse 

kontrollassistentide erialal sai 241 õpilast. 

1. septembril, 1939.a alanud II maailmasõda tõi kaasa muutused ka vaikses 

maakoolis. Et Kuusiku koolihooned läksid Punaarmee kätte, viidi õppeasutus 1939.a 

sügisel Särevere riigimõisa. Kuusikul tegutses 1942./1943.–1943./1944.õppeaastatel 

lühemat aega nn. põllumajandustehniline kool, kus õppis 12 õpilast ning 

põllunduskool 8 õpilasega. Peamiselt korraldati Kuusikul lühiajalisi põllumasinate ja 



põllutööriistade käsitlemise kursusi. Seoses Riigi Põllutöö Katsejaama 

väljaarendamisega Eesti NSV Teaduste Akadeemia Põllumajanduse Teadusliku 

Uurimise Instituudiks, lõpetati 1946.a 15.detsembrist põllumajanduskooli tegevus. 

 

Kuusikul töötanud teadurid 

Kuusikul on töötanud palju teadureid. Samuti on paljud neist teaduskraadi 

kaitsnud Kuusikul läbiviidud uurimistööde põhjal, mis näitab katsejaama suurt 

potentsiaali ja tähtsust Eesti põllumajanduse arengus.  

Karl (Liideman) - Liidak – I juhataja Kuusikul, suur agraarpoliitik, üks Eesti 

Rahvuskomitee moodustajaid 

Erich Haugas – mag. Chem., abijuhataja 

Nikolai Ruubel – mag., juhataja 

Ants (Käsebier) – Käspre – mag. Agr., juhataja ja abijhataja 

Aleksander Zõbin – labori juhataja 

Edgar Keevallik – loomakasvatus 

Elmar Raup – keemia 

Elmar Haller – maaviljelus, taimekasvatus 

Dvoira Gurfel – mikrobioloogia 

Leonhard Kevvai – agrokeemia 

Ervin Talpsepp – maaviljelus 

Jaan Reeman – põllundus 

Peet Jaagupsaar – põllundus 

Arnu Rivis – taimekasvatus, katsebaasi juhataja 

Kaarel Tarandi – agrokeemia 

Heinrich Vipper – katsebaasi juhataja 

Paul Rahno – mikrobioloogia, 1947–50 TA Põllumajanduse Instituudi Kuusiku 

filiaali juhataja 

Jaak Ümarik – Riigi Põllutöö Katsejaama rajaja ja I juhataja, Kuusikul teadur 

Aino Raudsepp – köögivilja labori juhataja 

Alide Pajoma - köögiviljandus  

 

Kuusikul töötanud ja pm.teaduse doktorikraadi kaitsnud teadurid 

Ants (Käsebier) – Käspre  

Tamara Vinogradova  

Karl Vahenõmm 

Ilmar Jõgiste 

Valve Smoljakova 

Arnold Piho 

Lembit Kõrgas 

Erich Niinepuu 

Lembit Raave  

Raul Tüür  

Arvo Sirendi  

Arvi Sepp  

Ilmar Karjane  



Peeter Viil 

Endel Säga 

Endel Tikk 

Evald Raudväli  

Valli Loide  

Madis Häusler (pm. magister) 

 

Vabariiklik Agrokeemia Laboratoorium (VAL) 

Uues, Kuusiku katsejaama peahoones, kus olid avarad ruumid ka laborite jaoks, 

arendati edasi väetistarbe määramist. 1957.a mindi üle Eesti muldade väetistarbe 

süstemaatilisele määramisele. 1958.a organiseeriti tolleaegse Eesti Maaviljeluse ja 

Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMTUI) Kuusiku katsebaasi 

laboratooriumide baasil väetistarbe laboratoorium. 1964.a moodustati Eestis 

agrokeemiateenistus. EMMTUI juurde moodustati Vabariiklik Agrokeemia 

Laboratoorium (VAL), kuhu koondati väetistarbe laboratooriumi laboratoorne baas 

ja loodi mullaproovivõtjate ja väetistarbekaartide koostajate grupp. 

Väetistarbelaboratooriumi juhatajaks ja väljaarendajaks pm.kandidaat Raul Tüür. 

Seoses tööülesannete laienemisega jäid VAL-is laboratooriumiruumid kitsaks ja 

1982.a kolis VAL Sakku vastvalminud uude hoonesse. 

 

Katsemajandi tootmistegevus 

Katsemajandi majanduslik tegevus oli seotud taimekasvatusega, mis oli 

spetsialiseerunud seemnekasvatusele ja loomakasvatusega, kus oli veiste III kl 

tõukari noorkarja ja piima tootmiseks. Kõrvalharuna tegeldi veel mesindusega. 

Majandustegevuseks oli haritavat maad ca 450 ha.  

 

Lahkumised, millest sai uue algus 

Kuid nagu elus ikka – tõusud vahelduvad mõõnadega ja nii kulges elu ka 

Kuusikul. Tasapisi hakkas peahoone 70.aastate lõpupoole inimestest tühjenema. 

Manalateed lahkusid Arnold Piho ja Lembit Raave, väetistarbe määramise labor kolis 

praktiliselt täies koosseisus uutesse ruumidesse Sakku. Üksteise järel lahkusid eri 

põhjustel teisedki teadurid. Ja kõige lõpuks lahkus nõukogude võim …. 

 

Pikaajalise tegevuse vältel on katsejaam olnud mitmesugustes õigustes:  

1. Riigi Põllutöö Katsejaam (1920–1924–1938) 

2. Riigi Põllumajanduslik Uurimis- ja Katseinstituut (1939–1944) 



3. Kuusiku Põllumajanduslik Uurimisinstituut (1944–1946) 

4. ENSV TA Põllumajanduse (hiljem Taimekasvatuse) Instituudi Kuusiku filiaal 

(1946–1955) 

5. Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) Kuusiku Katsebaas (1956–1992) 

6. RE (Riiklik pm.ettevõtete) Kuusiku Katsejaam (1992–1995) 

7. EMVI mullaharimis- ja agrotehnika grupp (1994, üleminek EMVI alla ja see, 

mis katsejaamast peale erastamise järele jäi) 

8. EMVI Kuusiku Katsegrupp (1995–2001) 

9. Taimse Materjali Kontrolli Keskuse Kuusiku Katsekeskus (2002–2003) 

10. Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku Katsekeskus (2004–  

 

KUUSIKU Katsejaama/Katsekeskuse JUHATAJAD 

 

Jaak Ümarik    1920-1924 (Aruküla) 

Karl (Liideman) Liidak 1924-1928 

Ants (Käsebier) Käspre 1929-1933 

Nikolai Ruubel  1934-1941 

Elmar Haller  1942-1945 

Paul Rahno  1945-1946 ja 1946-1950 filiaali juhataja 

Arnu Rivis  1951-1953 (juhataja kohusetäitja ülesannetes) 

Evald Raudväli  1953-1957 

Arnu Rivis   1957-1962 

Arnold Piho  1962-1972 

Heinrich Vipper  1972-1978 

Arvo Sirendi  1978-1983 

Peeter Viil  1983-1988 

Raivo Rattasepp  1988-1992 (tootmine) 

Jaak Bahovski 1992- (juhataja kt ülesannetes, majandustegevuse lõpp) 

Peeter Viil  (1988) 1994-1997 (teadustegevus) 

Valli Loide  1997-2001 (teadustegevus) 

Viktor Lepik  2001-2018 (Põllumajandusuuringute keskuse alluvuses) 

Rut Kaeval  2019-  

 

Üleminek ühelt riigikorralt teisele - Eesti riik taasiseseisvus ja sellest 

tulenevad muutused Kuusiku katsejaamas 

Kui esimesel iseseisvumisperioodil oli katsejaama majandustoeks riigimõis, siis 

teisel iseseisvumisel katkes majandustegevus majandis üsna ruttu ja varsti oli pankrot 

käes. Katsebaas lakkas eksisteerimast ja anti üle erastamisagentuurile. Teadusgrupp 

viidi EMVI otsealluvusse ning jätkas tööd põhiliselt entusiasmi najal ja järgijäänud 

peaaegu olematute vahenditega. Kõige keerulisem oli koristusaeg, mil ei olnud 



viljakuivatit ega hoidlaid, mistõttu tuli neil vähestel inimestel saagiga täiendavalt 

käsitsitööna vaeva näha. Järgnes suur koosseisu koondamine, lahkusid mitmed 

noored, kellest oleks võinud tulevikus saada kaadrile täiendust ….  

Järelejäänud koosseisul –3 teaduril: Peeter Viil, Valli Loide ja Madis Häusler ja 

3 abitöötajal: Aino Rjazanov, Endla Ados, Mare Soone – tuli leida võimalusi, kuidas 

endal hing sees hoida ja et uurimistööd ei katkeks. Päeval, mil vene tankid Eestit 

ründasid, koristas katsegrupp vaikides, enesesse tõmbunult teraviljakatseid 

Kahametsas. Majandustegevus endise korra järgi lõppes ja uutmoodi majandamiseni 

läks veel aega. Ümberringi olid mahajäetud, umbrohtus põllud ja lagunevad tühjad 

hooned, peahoone muutus kütte ja vee puudumise tõttu kasutamiskõlbmatuks. 

Majandi eksisteerimise lõppemisega jäi kõigi katsetegevuste jaoks ainult 1852. a 

ehitatud Kasaka küün.  

 

Uus algus 

Otsused, mis tol korral olukorra lahendamiseks ette võeti, üllatavad veel 

hiljemgi. Nii tuli pärast pikka kaalutlemist langetada 07.07.1997.a otsus, mida 

mõistus tõrkus vastu võtmast, aga midagi ei olnud parata - uueks „peahooneks” pidi 

saama mesila vana majandushoone. Otsuse kolme 7-ga daatumit pidas EMVI 

pearaamatupidaja, Asta Jaansoo, kes seda märkas dokumendi vormistamisel, 

märgiliseks. Selle, üsna ettekujutlematu otsuse realiseerimine pani aga aluse kogu 

katsejaama edasisele eksisteerimisele. Nüüdseks on pikalt kasutult seisnud 

mesilahoone renoveeritud ja teeninud põllumajandusteadust üle 15 aasta ning kus on 

kirjutatud autori poolt seni Kuusikul viimane doktoriväitekiri (kaitstud 2002). 

Aastaid valmistas südamevalu peahoone halb käekäik. Sundomanik, kes sai 

peahoone omanikuks tervikvarana koos maadega, nägi, et maja ei õnnestu edukalt 

edasi müüa, jättis hoone valveta ja tulemuseks oli maja masendav rüüstamine. Isegi 

trepi käsipuu viidi minema, rääkimata muust … 

Katsed hoonet kuidagi päästa ei õnnestunud enne kui põllumajandusminister Tiit 

Tammsaar tegi selleks otsustava sammu - 2004. aasta 16. aprillil ostis 

põllumajandusministeerium maja tagasi, mis andis võimaluse hoone remontida ja 

päästa lagunemast, kuid kahjuks mitte taastada selles teadustegevust. Juhtus nii, et 

Rakvere viljasalves tegutsesid omapäi „rotid”, mille tulemusel astus Tiit Tammsaar 

ministrikohalt tagasi. 



Järgmiste sündmuste käigus leiti, et põllumajandusteadus ei vaja nii suurt hoonet 

ja maja jäi tühjana seisma ning nukrana meenutama maalähedast ja kompaktset ning 

tegusa kollektiiviga teaduskeskust. 

Viimaks läks maja eraomandusse (2016) ja perspektiivis hakkab seal asuma 

hooldekodu.  

 

Katsekeskus jätkab 

Kuusiku katsekeskus aga jätkab tööd endiselt üsna kitsastes oludes 

optimistlikult. Katsejaama üleminek Põllumajandusuuringute Keskuse koosseisu 

võimaldas hakata ehitama ja kaasaegsemaid töötingimusi looma. 2003. aastal valmis 

viilhall, kus saab tehnikat hoida ja seda remontida nüüd ka talvel. Maad on 

katsekeskusel käesoleval hetkel ligi 196 ha, millest 186 ha kuulub riigile.  

 

Kuusiku Katsekeskuse põhiülesanded on käesoleval hetkel järgmised: 

 teaduslike põldkatsete korraldamine, sh on Eesti Taimekasvatuse Instituudi 

pikaajalised katsed; 

 riiklikud sordivõrdluskatsed (raps, rüps, teravili); 

 tootmiskatsed; 

 iga-aastased põllupäevad põllumajandustootjatele; 

 

Kuusiku Katsekeskuse töötajad 2015. aastal:  

Viktor Lepik – juhataja; Rut Kaeval – peaagronoom; teenindav personal: Endla 

Ados, Madis Häusler, Maila Eranurm, Loona Isak, Mihkel Kosobenko, Andres 

Kaljumets, Rita Nuiamäe, Mirje Raba, Riho Veskimäe, Gennadi Tšubarov, Johannes 

Pedrauts. Katsekeskuse võimekus on oluliselt paranenud, kuid kahtlemata on veel nii 

mõndagi, mis vajaks parendamist. Koristusaeg on ka praegu (2015) peaagronoomi 

Rut Kaevali sõnul raskem periood, kuid kollektiivile omane ja ajast-aega ametiga 

kaasaskäiv entusiasm aitab sellest alati üle saada. 

 

Katsekeskuse päris uueks ettevõtmiseks on põllumajanduspark, mille rajamist 

alustati 2003. aastal põõsasriba istutamise ja kiviaia ehitamisega ja see jätkub. 

Põllumajanduspargi, mille rajamist alustati 2003. aastal, eesmärgiks on 

põllumajanduse (laiemalt maaelu) ajaloo ja tänapäeva, põllumajanduse 



keskkonnameetmete ning põllumajandusteaduste tutvustamine ja populariseerimine. 

Eriti suurt huvi on põllumajanduspark pakkunud koolilastele ja samuti 

täiskasvanuile, sest kõiki kultuure ei ole nemadki oma silmaga varem näinud. 

 

Pargi ca 5 hektarilisel maaalal paiknevad: 

põllukultuuride kollektsiooniaed – Eestis kasvatatavad suvi- ja taliteraviljad, 

õlikultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, liblikõielised ja kõrrelised heintaimed; 

köögivilja- ja dekoratiivaed – esindatud on enamus Eestis kasvatatavatest 

köögiviljade ja maitsetaimede liikidest. Dekoratiivtaimedest, ilma milleta ei saa läbi 

ükski aed, on esindatud saia- ja rukkililled ning dekoratiivmais jpm; 

viljapuu- ja marjaaed – õuna- ja kirsipuud, sõstrad, vaarikad, maasikad; 

näidiskatsed – 6-väljaline külvikord, väetuskatse. 

 

Vaatamata sügavale kriisile areneb tasapisi kogu Kuusiku, mille vilju on juba 

näha oluliselt Kuusiku aleviku ja selle ümbruse ilmet. Kadunud või on kadumas 

lagunenud hooned, hoolitsetum ümbrus, uued hooned, korras park jne. Enam ei ole 

kellelgi võimalik öelda, et tuul mängib laudaustega nagu papist lõugadega ja 

põldudel on põhikultuuriks ohakas. Tol ajal oli katsetöötajail raske kaugemate 

inimestele üldise tausta põhjal selgeks teha, et katsetööd ja –põllud on endises 

headuses, sest need ei paistnud suurele teele metsa tagant välja. Kord üks seeneline 

rääkis, kuidas ta metsast väljudes sattus ootamatult imeilusasse kohta, mis osutus 

põllumajanduspargiks. Üllatusmoment olevat nii suur olnud, et ta isegi häbenenud 

metsast tulnud välimusega seal pikalt olla.  

Lootus ja optimism on aidanud rasked ajad vastu pidada ja parem aeg ära 

oodata. Tasapisi on kadumas tühjad ja varemes hooned ning asendunud 

pilkupüüdvate ettevõtmistega. Oodata tuli ka väga pikka aega uut lasteaeda, kuid 

lõpuks siiski valmis Rapla valla ettevõtmisel 2015.a uus, kaasaegne lasteaed, mis 

valmistas rõõmu nii lastele kui ka tervele kogukonnale, kes tahab elada ja töötada 

Kuusikul ja ka loodetavasti teaduspõllul. Viimase osas on küll veel muret, kuidas 

seda ala muuta konkurentsivõimelisemaks ja loodame, et jätkuvalt leidub inimesi, kel 

on huvi põllumajandusteaduse ja katsetööde vastu.  

 

 

 



Lõpetuseks 

Kuusiku katsekeskuse ajaloolise lühiülevaate lõpetuseks ja tähtsuse hindamiseks 

Eesti põllumajanduses sobivad siia Kuusiku katsejaama I juhataja, agronoomi ja 

poliitiku Karl Liidemanni (Liidak) sõnad: „eestlus püsib nii kaua, kui Eestimaa on 

eesti põllumehe käes, tugevalt tema käes.” 

Veel lõpetuse lõpetuseks „südamelt ära” rubriigis. Kuusiku paikkonna ja Eesti 

põllumajandusteaduse ajalooline kujunemine on tihedalt seotud Kuusiku mõisaga, 

mille esmamainimise 550. aastapäeva 20.augustil, 2017 pidulikult tähistati. Aastal 

2004 tähistati sama suurejooneliselt 80 aastat põllumajandusteadustegevust 

Kuusikul, millest võttis osa rohkearvuliselt külalisi lähedalt ja kaugelt. Tänutäheks 

tehtu eest ja möödunu meenutuseks istutati pärnapuu peahoone ees olevale 

muruplatsile. Seda noort, kena pärnapuud aga täna selle maja ees, mis teenis kaua 

põllumajandusteadust, enam ei ole, vaid must maa haigutab sellel kohal. Kurb, et see 

puu uuele omanikule ette jäi. Sellega ei hävitatud mitte üksnes puu, vaid ka palju 

enamat. Mul lihtsalt ei ole sõnu. Sinul on? Mis edasi saab, eks seda näitab aeg. 

 

 

Foto1. Juubeliüritusest osavõtjad pärnapuu istutamisel. 



 

 

Foto 2 ja 3. Pärnapuu istutamine, esiplaanil Silvi Ojamurd, Tiit Tammsaar ja 

Illar Lemetti. 



 

Foto 4. Juubelipärna meenutab vaid kännu kõrval olev must muld. 

 

Foto 5. Hingedepäev, 2017, küünal asendamas hävitatud juubeli-pärnapuud. 
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