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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародився 09 грудня 1937 р. в с. Піщане 
Золотоніського району Черкаської об-
ласті. У 1964 р. закінчив Українську 

сільськогосподарську академію за спеціальністю 
ґрунтознавство та агрохімія. З 1963 р. по 1969 р. 
працював в Інституті мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного АН УРСР на посадах інже-
нера та молодшого наукового співробітника ла-
бораторії вірусів рослин. 

З 1969 р. по 1974 р. – завідувач лабораторії біофі-
зики Українського НДІ сільськогосподарської мі-
кробіології; потім завідувач лабораторії електрон-
ної мікроскопії; зав. відділом експериментальної 
вірусології і мікоплазм; зав. відділом вірусних і мі-
коплазмових хвороб рослин; а з 1981 р. по 1997 р. – 
заступник директора з наукової роботи Інституту 
сільськогосподарської мікробіології УААН.

У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Штами Х-вірусу картоплі та їх електро-
нно-мікроскопічне дослідження» та здобув сту-
пінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 
«вірусологія». Його дослідження присвячені удо-
сконаленню діагностики вірусних хвороб, роз-
робці та впровадженню заходів боротьби з вірус-
ними хворобами томатів і картоплі, оздоровленню 

та захисту оздоровлених рослин картоплі від вто-
ринного зараження вірусами.

Вченим проведено вивчення штамового складу 
Y-вірусу картоплі в Україні; із широким застосу-
ванням методу електронної мікроскопії отримано 
нові дані щодо взаємодії X-, S-, M-, Y-вірусів карто-
плі з клітинами рослини-господаря; удосконалено 
методи електронно-мікроскопічної діагностики 
вірусів картоплі; вперше виявлено та вивчено нову 
вірусну хворобу картоплі, збудником якої є баци-
ловидний вірус – кучеряву карликовість, доведено 
її шкодочинність. Вивчено склад штамів вірусу тю-
тюнової мозаїки на томатах в умовах закритого 
ґрунту. Запропоновано новий метод боротьби з ві-
русними хворобами рослин – вакцинація ослабле-
ним штамом вірусу. Підтверджена ефективність 
вакцинації рослин на 20 тис. га.

За результатами досліджень Ф. Ю. Козара опу-
бліковано більше 150 наукових та науково-мето-
дичних праць, отримано більше 10 авторських 
свідоцтв і патентів. За його наукового керівни-
цтва підготовлено один кандидат наук. 

Нагороджений Почесними грамотами і По-
дяками Президії Національної академії аграрних 
наук України. 
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