ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!
Колтунов Віктор Андрійович народився 3 грудня 1935 р. в с. Піни Біловського
р-ну Курської області. У 1959 р. закінчив
Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва і одержав спеціальність агронома. У 1967 р. захистив кандидатську, а в 1990 р. – докторську дисертацію. Має науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, вчене звання професора, дійсний член (академік) академії технологічних наук України. Автор майже 200
наукових і методичних праць – монографій,
підручника, навчальних посібників, авторських свідоцтв, патентів, статей. Має урядові нагороди, медалі виставок.
Професор В. А. Колтунов – вчений, який відомий широкому колу фахівців в Україні і за кордоном насамперед завдяки своїм науковим досягненням, широкому впровадженню їх у виробництво, тісним зв’язкам з
практикою. Віктор Андрійович вніс великий вклад у фундаментальну аграрну науку. Ним вперше у світовій практиці на основі математичних підходів
розроблені методи прогнозування збереженості картоплі, овочів і плодів.
В. А. Колтуновим особисто і науковцями під його керівництвом вивчено лежкоздатність і стійкість до хвороб реєстрованих в Україні сортів моркви, столового буряку, редиски, кабачків, цибулі, картоплі; розроблено методи обеззаражування насіння овочевих культур, маточних і
продовольчих коренеплодів від збудників хвороб; встановлено дози мінеральних добрив для вирощування лежких високоякісних овочів. Велика
частка досліджень проведена В. А. Колтуновим з метою розробки і модифікації методів прогнозування збереженості овочів, оцінки економічної
ефективності їх зберігання, визначення якості та конкурентоспроможності плодоовочевої продукції, що впроваджено в державних стандартах
України.
Наукова спрямованість праць В. А. Колтунова заклала основи для
розробки об’єднаної технології вирощування і тривалого зберігання багатьох овочів (від поля до споживача), що дало змогу запропонувати
виробництву комплексну систему управління збереженості овочевої продукції, яка значно скоротила втрати при зберіганні з економічним ефектом в Україні – майже 25 млн крб. щорічно в цінах 1990 року.
В. А. Колтунов активно займається підготовкою кадрів магістеріуму і аспірантури університету, являється науковим консультантом і
рецензентом докторських дисертацій, є членом двох спецрад по захисту
кандидатських і докторських дисертацій, тривалий час був членом
експертної комісії ВАК з аграрних і лісотехнічних наук.
Шановний Вікторе Андрійовичу! Щиро вітаючи Вас з ювілеєм, бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у роботі, нових творчих досягнень.
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