Viktor
Trajkovski

Buvęs Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, agronomas, profesorius. Gimė 1941-1117 Sofijoje (Bulgarija). Mirė 2018-04-20 Švedijoje.
Viktoras Trajkovskis 1964 m. baigė Žemės ūkio universitetą Skopėje (buvusi Jugoslavija).
Nuo 1964 m. gyveno Švedijoje. Čia 1968 m. Lundo universitete baigė genetikos bakalauro studijas.
1970 m. įgijo sodininkystės specialybę Švedijos žemės ūkio mokslų universitete, Upsaloje. 1971 m.
gavo agronomo diplomą (Alnarpe). 1975 m. Upsaloje apgynė daktaro disertaciją. 1978 m. jam
suteiktas valstybės sodininkystės specialisto vardas ir jis tapo pagrindiniu Karaliaus ir vyriausybės
patarėju sodininkystės plėtotės klausimais.
V. Trajkovskis profesinę veiklą pradėjo Švedijos žemės ūkio universitete Alnarpe asistentu.
1973 m. paskirtas juodųjų serbentų selekcininku Švedijos žemės ūkio universiteto Sodo augalų
selekcijos skyriuje Balsgarde. Nuo 1978 m. pradėjo vadovauti šiam institutui. Čia jis įkūrė elitinių
sodo augalų stotį ir jai vadovavo.
Prof. V. Trajkovskis dirbo sodo augalų (serbentų, vyšnių, slyvų, trešnių) selekcijos srityje;
tyrė sodo augalų veisles, netradicinių sodo augalų maistines ir farmakologines savybes. 1989–1993
m. vadovavo sodininkystės ir augalų apsaugos mokslo tyrimų programoms Švedijos žemės ūkio
universitete. Dvidešimt metų (1983–2003) buvo Švedijos vaisinių augalų selekcininkų asociacijos
sekretorius. Nuo 1985 m. dirbo, o nuo 1999 m. vadovavo Šiaurės šalių genų banko uoginių ir
vaisinių augalų grupei. 1996 m. buvo išrinktas Švedijos karališkosios žemės ir miškų ūkio
akademijos tikruoju nariu. 2004 m. įkūrė ir vadovavo Švedijos pomologijos centrui.

Profesorius paskelbė per 150 mokslinių publikacijų, yra 15 Europoje paplitusių sodo augalų
veislių autorius. Jis redagavo daugelį sodininkystės leidinių. Buvo ilgametis Lietuvos sodininkystės
ir daržininkystės instituto bei Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbų „Sodininkystė ir
daržininkystė“ redakcinės kolegijos narys.
Prof. V. Trajkovskis buvo tiesiogiai susijęs su intensyvios sodininkystės atsiradimu ir plėtra
Lietuvoje bei Lietuvos sodo augalų selekcijos kokybiniu šuoliu. Lietuvos mokslininkams jis atvėrė
kelius į Švedijos sodininkystės mokslinius centrus ir sudarė sąlygas įgyti aukščiausią kvalifikaciją
Švedijoje.
2007 m. kovo 20 d. prof. Viktoras Trajkovskis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos
užsienio nariu.
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