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Досліджували вплив застосування різних доз і поєднань мінеральних добрив у польовій 
сівозміні в умовах стаціонарного польового досліду на вміст основних елементів 
живлення в рослинах, господарське та відносне їх винесення пшеницею озимою, 
кукурудзою, ячменем ярим і соєю. Ґрунт – чорнозем опідзолений (Luvic Chernic Phaeozem) 
важкосуглинковий. Схема досліду включає 11 варіантів комбінацій та окремого внесення 
мінеральних добрив і варіант без удобрення. Встановлено, що рівень вмісту азоту 
легкогідролізованих сполук у ґрунті істотно впливає на вміст його в зерні ячменю ярого, 
кукурудзи, сої (R2 = 0,92–0,93), менше – пшениці озимої (R2 = 0,63). Вміст рухомих 
фосфатів у ґрунті має практично однаковий вплив на вміст фосфору в основній і 
нетоварній частині врожаю незалежно від культури (R2 = 0,39–0,70). Найслабший зв’язок 
між вмістом рухомих сполук у ґрунті та в урожаї констатовано для калію, проте в насінні 
сої і соломі ячменю ярого та сої він чітко простежувався (R2 = 0,53–0,68). У 
господарському вилученні елементів живлення з урожаєм зерна і насіння найбільшу 
частку становить азот (64,4–149,9 кг/га), потім – фосфор – 21,1–51,4 кг Р2О5/га залежно 
від культури. На формування одиниці врожаю (товарної і відповідної кількості нетоварної 
частини) культури засвоюють елементи живлення у такому співвідношенні N : P2O5 : K2O: 
пшениця озима – 1 : 0,4 : 0,7; кукурудза – 1 : 0,3 : 0,8; ячмінь ярий – 1 : 0,4 : 0,7; соя – 
1 : 0,4 : 0,4. З нетоварною частиною врожаю у ґрунт повертається (залежно від варіанту 
досліду) азоту, зі стебелинням кукурудзи – 28–36 %, фосфору, з соломою сої – 47–54 % і 
калію, з соломою пшениці озимої і стебелинням кукурудзи – 74–80 % від господарського 
винесення. 
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The effect of application of different doses and combinations of mineral fertilizers in field crop 
rotation on the content of basic nutrients in plants, economic and relative removal of winter wheat, 
corn, spring barley and soybeans was studied. Soil - Luvic Chernic Phaeozem. The scheme of 
the experiment includes 11 variants of combinations and separate application of mineral fertilizers 
and, including the variant without fertilizer. It was found that the level of nitrogen content of easily 
hydrolyzed compounds in the soil significantly affects its content in the grain of spring barley, 
corn, soybeans (R2 = 0,92–0,93), less - winter wheat (R2 = 0,63). The content of mobile 
phosphates in the soil has almost the same effect on its content in the main and non-commodity 
part of the crop, regardless of the crop (R2 = 0,39–0,70). The smallest relationship between the 
content of mobile compounds in the soil and in the crop was in potassium, but in soybean seeds 
and straw of spring barley and soybeans it was clearly traced (R2 = 0,53–0,68). Nitrogen (64,4–
149,9 kg / ha) has the largest share in the economic extraction of nutrients with grain and seed 
yield, followed by phosphorus – 21,1–51,4 kg P2O5/ ha, depending on the crop. On the formation 
of the crop unit of marketable and the corresponding amount of non-marketable crop products 
absorb nutrients in the following ratio N : P2O5 : K2O: winter wheat – 1 : 0,4:  0,7; corn – 1 : 0,3 : 
0,8; spring barley – 1 : 0,4 : 0,7 and soy – 1 : 0,4 : 0,4. With the non-commodity part of the crop, 
nitrogen with corn stalks returns to the soil from economic removal – 28–36 %, phosphorus with 
soybean straw (47–54 %) and potassium with winter wheat straw and corn stalks – 74–80 %, 
depending on the experiment variant. 
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Исследовали влияние разных доз и комбинаций минеральных удобрений в полевом севообороте в условиях 
стационарного полевого опыта на содержание основных элементов питания в растениях, общий и 
относительный их вынос пшеницей озимой, кукурузой, ячменем яровым и соей. Почва – чернозем оподзоленный 
(Luvic Chernic Phaeozem) тяжелосуглинистый. Схема опыта включает 11 вариантов комбинаций и отдельного 
внесения минеральных удобрений и, в том числе, вариант без удобрения. Установили, что содержание азота 
легкогидролизуемых соединений в почве существенно влияет на его содержание в зерне ячменя ярового, 
кукурузы и сои (R2 = 0,92–0,93), и меньше на содержание в пшенице озимой (R2 = 0,63). Содержание в почве 
подвижных фосфатов практически одинаково влияет на содержание фосфора в основной и нетоварной части 
урожая независимо от культуры (R2 = 0,39–0,70). Самая слабая связь между содержанием подвижных 
соединений в почве и в урожае констатирована для калия, однако в семенах сои и в соломе сои и ячменя его 
присутствие четко прослеживается (R2 = 0,53–0,68). Среди всех элементов, вынесенных с зерном, наибольшую 
часть составляет азот (64,4–149,9 кг/га), за ним следует фосфор – 21,1–51,4 кг Р2О5/га в зависимости от 
культуры. На формирование единицы урожая (товарной и соответствующего количества нетоварной 
составляющей) культуры усваивают элементы питания N : P2O5 : K2O в таком соотношении: пшеница озимая – 
1 : 0,4 : 0,7; кукуруза – 1 : 0,3 : 0,8; ячмень яровой – 1 : 0,4 : 0,7; соя – 1 : 0,4 : 0,4. С нетоварной частью урожая в 
почву возвращается (в зависимости от варианта опыта) азота, со стеблями кукурузы – 28–36 %, фосфора, с 
соломой сои – 47–54 % и калия, с соломой пшеницы озимой и стеблями кукурузы – 74–80 % от хозяйственного 
выноса. 
 
Ключевые слова: кукуруза; основные элементы питания; пшеница озимая; соя; удобрения; ячмень яровой. 

 


