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Сільськогосподарське виробництво один з найбільш ризикованих видів 
підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд 
факторів, таких як: сезонність виробництва, залежність від погодних та 
кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни 
асортименту продукції та технології, та інші. Поняття ризику визначається як 
можливість втрати частини активів, недоотримання або неотримання прибутку 
в результаті впливу несприятливих факторів під час проведення господарської 
діяльності [1].

Ризики за вирощування кукурудзи можна класифікувати на дві основні 
групи: біотичні - виникають у результаті постійного прямого чи
опосередкованого взаємовпливу живих організмів, та абіотичні - спричинені 
неживою природою (Рис.1.) [2
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Рис 1. Структура ризиків за вирощування кукурудзи

Джерело: сформовано автором за даними відкритих джерел
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Біотичні ризики розділяються на спричинені хворобами та спричинені 
шкідниками.

В Україні найпоширенішою хворобою кукурудзи є пухирчаста сажка, яка 
вражає кукурудзу у всіх регіонах. Якщо у період цвітіння була посушлива 
жарка погода, пухирчаста сажка розвивається особливо сильно, спричиняючи 
втрати до 20 % врожаю. Розповсюдженою хворобою є фузаріоз (стебла, 
коренів, качанів. Рослини -  слабшають, качани втрачають товарні якості, зерно 
-  схожість [3].

Більше чотирьох сотень шкідників пошкоджують кукурудзу. З них 
найбільша шкодочинність спостерігається від озимої і хлопкової совки, 
дротянки, злакової попелиці, шведської мухи [4], стеблового кукурудзяного 
метелика [5] і західного кукурудзяного жука, який був виявлений на території 
України в 2001 р. [6].

В Україні втрати врожаю від пошкодження кукурудзяним метеликом 
можуть становити від 6 до 25%, іноді вони сягають 50-80 % [7]. Найбільшої 
шкодочинності посівам метелик наносить в агрокліматичних умовах Лісостепу. 
Середньостиглі гібриди більше пошкоджуються кукурудзяним метеликом, так 
як у період росту і розвитку рослин метелик встигає дати перше і друге 
покоління [8] Активному його розвитку сприяють висока температура повітря 
(+25° С) і надмірне зволоження (до 100 %). Тому, у посушливі роки 
спостерігається менший відсоток пошкоджених рослин [9]. Пошкоджені 
рослини більш схильні до ураження фузаріозом, бактеріозом, а також білою і 
сірою гнилями пухирчастою сажкою. Як наслідок, додаткові втрати врожаю 
зерна [10, 11].

Слід зазначити, що за повторного вирощування культури пошкодження 
метеликом може становити 10,2 %, тоді як на третій рік беззмінного 
вирощування воно збільшується до 12,8 %. Подібна тенденція спостерігається 
за ураження 42 сажкою. У другий рік вирощування кукурудзи у монокультурі 
уражується 4,8 % рослин, а у наступному спостерігалося їх збільшення до 6,1 % 
[12].

Створення і впровадження стійких, до хвороб та шкідників гібридів 
кукурудзи забезпечить максимально можливе отримання врожаю, зекономить 
кошти на захист посівів [13, 14 '.
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