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НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основу наукових інтересів складає застосування сильних електричних полів в рослинництві. 
Даний напрям є досить актуальним оскільки всі передові держави світу прикладають багато 
зусиль для переходу на органічне землеробство без використання різних хімічних засобів. 
В даному випадку якраз сильні електричні поля можуть бути ефективним засобом впливу 
для передпосівної стимуляції насіння, знезаражуючої обробки з метою знешкодження 
шкідливої мікрофлори та комах-шкідників. Застосування даної технології забезпечить 
екологічно безпечну обробку насіння з метою підвищення посівних якостей і 
знешкодження шкідливої мікрофлори продовольчого і фуражного зерна при зберіганні і 
переробці. 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=R7ZQ6O0AAAAJ&hl=ru
http://www.researcherid.com/rid/Y-1944-2018
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