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Досліджували вплив тривалого застосування різних доз і співвідношень мінеральних 
добрив у 4-пільній польовій сівозміні на вміст основних елементів живлення в рослинах 
сої. Роботу виконано у стаціонарному польовому досліді на чорноземі опідзоленому 
важкосуглинковому у Правобережному Лісостепу України. У статті представлено середні 
дані врожайності сої та складу рослинної продукції за результатами визначень упродовж 
2016–2018 рр., на час другої ротації сівозміни. Схема досліду включає 11 варіантів 
комбінацій та окремого внесення мінеральних добрив  і, в тому числі, контрольний 
варіант без удобрення. У варіанті досліду, де середня доза елементів живлення у 
сівозміні на гектар становить N110P60K80, заплановано повне (100 %) компенсування 
добривами господарського винесення культурами основних елементів живлення. 
Порівняння маси елементів живлення, внесених у ґрунт з мінеральними добривами, з 
умістом елементів у насінні й соломі сої визначили тісноту прямого зв’язку за такими 
показниками: азот (R2 = 0,82–0,92); фосфор (R2 = 0,69–0,80); калій (R2 = 0,63–0,68). 
Внесення на 1 га сівозмінної площі N110P60K80, порівняно з ділянками без добрив, 
збільшує винесення з урожаєм сої азоту на 102 %, фосфору – 86 і калію – на 100 %. 
Показано, що на формування 1 т насіння та відповідної кількості соломи, залежно від доз 
і співвідношень добрив у сівозміні, соя засвоює 52,0–59,4 кг азоту, 20,6–26,9 кг Р2О5 і 
23,4–26,4 кг К2О.  З соломою сої у ґрунт повертається від 6–8 % азоту, 47–54 – фосфору і 
51–52 % калію від усієї маси елементів, винесених врожаєм (господарського винесення), 
залежно від системи удобрення. 
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 The effect of prolonged use of different doses and ratios of mineral fertilizers in 4-field 
crop rotation on the content of essential nutrients in soybean plants investigated. The 
work was carried out in a stationary field experiment on chernozem podzolized heavy-
loam in the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. The article presents the average 
yield data of soybean and the composition of plant products according to the 
determinations during 2016-2018, at the time of the second crop rotation. The 
experiment scheme includes 11 variants of combinations and separate application of 
mineral fertilizers and, including, the control variant without fertilizer. In the experiment, 
where the average dose of crop rotation nutrition per hectare is N110P60K80, full (100 %) 
compensation of essential crop nutrients removal by fertilizers planned. Comparison of 
the mass of nutrients introduced into the soil with mineral fertilizers with the content of 
the elements in seeds and straw of soybean determined the close direct correlation 
according to the following indicators: nitrogen (R2=0,82–0,92); phosphorus (R2 =0,69–
0,80); potassium (R2 =0,63–0,68). Application of N110P60K80 on 1 ha of crop rotation 
area, compared to areas without fertilizers, increases nitrogen absorbing with the 
soybean yield by 102%, phosphorus by 86 % and potassium by 100%. It shown that 
soybean absorbs 52.0–59.4 kg of nitrogen, 20.6–26.9 kg of Р2О5, and 23.4–26.4 kg of 
К2О by forming 1 ton of seeds and an appropriate amount of straw, depending on the 
doses and fertilizer ratios in the rotation. With soybean straw, 6–8% of nitrogen return 
to the soil, 47–54% of phosphorus and 51–52% of potassium from the entire mass of 
the elements, removed by the harvest (economic removal), depending on the fertilizer 
system. 
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Исследовали влияние длительного применения разных доз и соотношений минеральных удобрений в 4-
польном полевом севообороте на содержание основных элементов питания в растениях сои. Работа выполнена 
в стационарном полевом опыте на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом в Правобережной Лесостепи 
Украины. В статье представлены средние данные урожайности сои и химического состава растительной 
продукции по результатам определений в 2016-2018 годах, во время второй ротации севооборота. Схема опыта 
включает 11 вариантов комбинаций и отдельного внесения минеральных удобрений, в том числе, контрольный 
неудобренный вариант. В варианте опыта, где средняя доза элементов питания в севообороте на гектар 
составляет N110P60K80, запланировано полное (100 %) компенсирование удобрениями хозяйственного выноса 
культурами основных элементов питания. Путем сравнения массы элементов питания, внесенных в почву с 
минеральными удобрениями, с содержанием элементов в семенах и соломе сои определили тесноту прямой 
святи по таким показателям: азот легкогидролизуемых соединений, по методу Корнфилда (R2 = 0,82–0,92); 
подвижные соединения фосфора, по методу Чирикова (R2 = 0,69–0,80); подвижные соединения калия, по методу 
Чирикова (R2 = 0,63–0,68). Внесение на 1 га севооборотной площади N110P60K80, по сравнению с вариантом без 
удобрений, увеличивает вынос с урожаем сои азота на 102 %, фосфора – 86 и калия – на 100 %. Показано, что 
на формирование 1 т семян и соответствующего количества соломы, в зависимости от доз и соотношений 
удобрений в севообороте, соя усваивает 52,0–59,4 кг азота, 20,6–26,9 кг Р2О5 и 23,4–26,4 кг К2О. С соломой сои 
в почву возвращается от 6–8 % азота, 47–54 фосфора и 51–52 % калия от общей массы элементов, вынесенных 
урожаем (хозяйственный вынос), в зависимости от системы удобрения. 
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