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Abstract 

The article describes the results of the study of the formation of growth processes, namely: height, density 

and factors that affect their passage. The maximum survival rates of soybean plants were noted in the variant with 

double application of microfertilizer Vuxal Microplant in the budding and green bean phases. The number of 

plants of Merlin varieties for the harvesting period was 56.2 pcs / m2, and the survival rate was 93.2%, while in 

Kent, 45.7 pcs / m2 and 91.3%, respectively. 

Studies have shown that the average daily growth of plants of soybean Merlin varieties was in the range of 

0.90-0.94 cm, while in the Kent variety it was 0.96-1.00 cm. 

The area of the leaf surface of soybean plants reached the maximum values during the period of seed filling 

on variants with double application of foliar feeding. In this case, the Merlin varieties were 42.12 thousand m2 / 

ha, and the Kent variety - 43.53 thousand m2 / ha. 

Анотація 

У статті висвітлено результати по вивченню формування ростових процесів, а саме: висоти, гус-

тоти та факторів, які саме впливають на їх проходження. Максимальні показники виживаності рослин 

сої були відмічені на варіанті із двократним внесенням мікродобрива Вуксал Мікроплант у фазах бутоні-

зації та зелених бобів. При цьому кількість рослин сорту Мерлін на період збирання становила 56,2 

шт./м2, а виживаність - 93,2%, тоді як у сорту Кент, відповідно, 45,7 шт./м2 та 91,3%.  

У результаті проведених досліджень виявлено, що середньодобовий приріст рослин сої сорту Мерлін 

був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент він становив 0,96-1,00 см. 

Площа листової поверхні рослин сої максимальних показників досягла у період наливання насіння на 

варіантах з двократним застосуванням позакореневого підживлення. При цьому показними у сорту Мер-

лін були на рівні 42,12 тис. м2/га, а у сорту Кент – 43,53 тис. м2/га. 

 

Keywords: soybean, foliar nutrition, height, density, growth processes, variety. 

Ключові слова: соя, позакореневі підживлення, висота, густота, ростові процеси, сорт. 

 

За останні роки значно зросла і стала незмінно 

високою потреба  на сою. Адже ця культура у фі-

нансовому плані стоїть значно вище та коштує на-

багато дорожче ніж пшениця. Потреба в сої і про-

дуктах її переробки збільшується з кожним роком. 

Тому сою вирощують на всій території України, але 

найбільші площі посіву та врожаї  припадають на 

центральну частину України, зокрема Хмельни-

цьку, Вінницьку, Київську, Кіровоградську та Пол-

тавську області. 

У 2006 році Україна зайняла перше місце в Єв-

ропі за обсягами виробництва сої, а в - 2017-му вхо-

дить до дев’ятки найбільших країн-виробників цієї 

культури в світі та має велику перспективу розши-

рення посівів. Головними чинниками є створення і 

впровадження у виробництво сортів сої нового по-

коління, розробці та запровадженню сортової тех-

нології її вирощування, популярність культури на 

ринку. 

Одним з важливих факторів, що впливають на 

формування урожаю зерна сої є густота стояння ро-

слин. Відомо, що у процесі росту і розвитку рослин 

сої постійно зазнають впливу природних та антро-

погенних факторів, і тому природно що їхня кіль-

кість з часом може знижуватися. Таким чином ви-

живаність це величина, що вказує на частку рослин 

збережених в травостої за період від повних сходів 

до господарської стиглості.  

Аналізуючи проведені дослідження по якості 

насіння сільськогосподарських культур Алексей-

чук  Г.Н. та Ламан  Н. А. встановили, що густота 

стояння рослин сої залежить від стиглості сорту. 

Так, на момент збирання для більшості сортів сере-

дньоранньої та ранньостиглої груп оптимальною є 

кількість 600-750 тис. рослин на 1 га, для пізньос-

тиглої групи сортів – 500–550 тис./га  [1]. 

Зміна густоти рослин сої впливала на ступінь 

використання основних життєвих факторів, а їх 

взаємодія визначала величину врожаю та його 

структуру. Освітленість та площа живлення для сої 
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має важливе значення при формуванні урожаю. У 

відношенні густоти, соя відносно пластична куль-

тура. Найбільш оптимально підібравши ширину мі-

жрядь посіву та норму висіву насіння, можна дося-

гти потенційної врожайності сорту сої. У вирощу-

ванні сої неабияке значення мають не тільки 

показники продуктивності, але й інші характерис-

тики: висота рослин і галуження, висота прикріп-

лення нижніх бобів, схильність до вилягання, три-

валість вегетаційного періоду. В процесі росту і ро-

звитку рослин спостерігалася постійна зміна 

поширення їх підземних і наземних органів у гори-

зонтальному й вертикальному напрямах, змінюючи 

об’єми простору і ґрунту залежно від величини та 

конфігурації площі живлення.  Важливими показ-

никами, що впливають на величину врожаю, є ви-

сота рослин і висота прикріплення нижніх бобів. 

Висота рослин змінювалася під впливом способу 

сівби. [2]. 

Сокирко П.Г. зазначає, що ще одним з факто-

рів, що впливають на продуктивність рослин є їх 

висота. Відомо, що за динамікою цього показника 

протягом вегетації можна встановити, як склада-

лися умови росту і розвитку рослин в онтогенезі, а 

також з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

[3].  

За висновками Чинчика О.С.  кращі  показники  

структури  врожаю  у  всіх досліджуваних  сортів 

відзначені  на  варіанті  з  внесенням  повного  мі-

нерального  добрива  в норм і N30P60K60,  при засто-

суванні обробки  насіння  Ризогуміном  та  викори-

станні  мікродобрив  Вуксал [4].    

Дослідження проводились впродовж 2017-

2018 рр. на дослідному полі Вінницького націона-

льного аграрного університету. Дослідженнями пе-

редбачалось вивчення дії та взаємодії факторів: А – 

сорт; В – позакореневі підживлення. Градація фак-

торів 2х4. Повторність досліду триразова. Розмі-

щення варіантів систематичне у два яруси. Систе-

мою удобрення передбачалось внесення фосфор-

них і калійних добрив (суперфосфат простий 

гранульований та 40 % калійна сіль) з розрахунку 

Р60К60 кг/га д.р. під основний обробіток ґрунту та 

азотних у формі аміачної селітри (N30) під передпо-

сівну культивацію. 

Протруєння насіння проводили за 14 діб до сі-

вби протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т на-

сіння). За день до сівби проводили інокуляцію на-

сіння препаратом Оптімайз 200. 

Сівбу сої проводили широкорядним способом 

у першій декаді травня сівалкою СУПН-6, при рівні 

термічного режиму 12оС, із заробкою його на гли-

бину 3 см.  

У досліді використовували різні за групами 

стиглості сорти сої компанії SAATBAU: Мерлін 

(100 днів) та Кент (120 днів) з рекомендованими но-

рмами висіву, а саме 650 та 550 тис. шт./га відпо-

відно. Сорти відзначаються значною і стабільною 

врожайністю і високим якісним складом насіння. 

На відповідних варіантах досліду вносили ор-

гано-мінеральне добриво Вуксал Мікроплант з но-

рмою 1,5 л/га. Дане добриво рекомендується для 

позакореневого підживлення культур, які вирощу-

ються за інтенсивною технологією. Використання 

Вуксал Мікроплант гарантує постачання всіх мік-

роелементів, необхідних рослині в період її актив-

ного росту. Усуває гострий та запобігає прихова-

ному дефіциту мікроелементів, що підвищує про-

дуктивність культур. До складу Вуксал Мікроплант 

входять: азот загальний - 78,0 г/л; калій водороз-

чинний – 157,0 г/л; магній водорозчинний – 47,0 

г/л; сірка водорозчинна – 202,5 г/л; бор водорозчин-

ний – 4,7 г/л; мідь водорозчинна –7,9 г/л; залізо во-

дорозчинне –15,7 г/л; марганець водорозчинний – 

23,6 г/л; молібден водорозчинний – 0,15 г/л; цинк 

водорозчинний – 15,7 г/л. 

Дослідження, обліки та спостереження прово-

дилися згідно широко апробованих методик в рос-

линництві. Фенологічні спостереження за ростом і 

розвитком сої проводили відповідно до «Методики 

проведення досліджень по кормовиробництву» [5], 

«Основ наукових досліджень в агрономії» [6]  

Відмічали фази росту і розвитку рослин. Поча-

ток фази встановлювали, коли вона наступала в 10 

% рослин, повну фазу у 75 % рослин [7]; 

У процесі проведення польових досліджень 

проводили такі, фенологічні спостереження, та об-

ліки:  

- фенологічні спостереження проводили згідно 

"Методики Держсортовипробування сільськогос-

подарських культур". 

- польову схожість насіння сої та збереженість 

рослин визначали за загальноприйнятими методи-

ками [7]. 

- висоту рослин визначали шляхом заміру на 

закріплених кілочками 25 рослинах в основні фази 

росту і розвитку рослин сої у двох несуміжних по-

втореннях [7]; 

- густоту рослин визначали на постійно закріп-

лених кілочками площадках, у триразовій повтор-

ності [7]; 

- площу листкової поверхні сої у відповідні 

фази росту визначали методом «висічок» з подаль-

шими розрахунками відповідно до методики А. А. 

Нечипоровича [8]. 

- перед збиранням врожаю проводили відбір 

пробного снопа з кожного варіанта для визначення 

індивідуальної продуктивності рослин сої.  

В ході проведених досліджень встановлено, 

що показники густоти стояння рослин сої в процесі 

росту й розвитку зазнавали змін. Так у період пов-

них сходів густота стояння рослин у сорту Мерлін 

знаходилася в межах 59,7-60,3 шт./м2, в той час, як 

перед збиранням врожаю цей показник становив 

54,4-55,5 шт./м2 для сорту Мерлін. Залежно від 

схеми застосування позакореневих підживлень на 

сої кількість рослин, які залишились на період зби-

рання врожаю  як видно різнилася. На варіанті без 

підживлень перед збиранням сої сорту Мерлін за-

лишилося 54,4 шт./м2, при цьому виживаність скла-

дала 90,4 % (табл.1). 
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Таблиця 1 

Густота стояння та виживаність рослин фітоценозів сої залежно від прийомів технології вирощу-

вання, (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Густота стояння рослин, шт./м2 
Виживаність рослин, % до кі-

лькості сходів 
у фазі повних 

сходів  

перед збиран-

ням 

Мерлін 

без підживлень 60,2 54,4 90,4 

у фазі бутонізації 59,7 54,6 91,5 

у фазі утворення зелених бобів 59,9 55,5 92,7 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 60,3 56,2 93,2 

Кент 

без підживлень 49,8 44,6 89,5 

у фазі бутонізації 50,3 45,3 90,1 

у фазі утворення зелених бобів 50,0 45,4 90,7 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 50,1 45,7 91,3 

 

При застосуванні мікродобрива Вуксал Мікро-

плант у фазу бутонізації кількість рослин порівняно 

з контрольним варіантом збільшилася не суттєво і 

становила 54,6 шт./м2. Виживаність при цьому ста-

новила 91,5 %. 

Дещо вищі показники виживаності рослин сої 

сорту Мерлін (92,7%) були при застосуванні мікро-

добрив у фазу зелених бобів сої. Тоді як густота 

стояння рослин у період перед збиранням стано-

вила 55,5 шт./м2. 

 Найвищі показники виживаності рослин сої 

сорту Мерлін були відмічені на варіанті із двократ-

ним внесенням мікродобрива Вуксал Мікроплант у 

фазах бутонізації та зелених бобів. При цьому кіль-

кість рослин на період збирання становила 56,2 

шт./м2, а виживаність - 93,2%. 

Вирощування сої сорту Кент на варіанті без пі-

дживлень забезпечило формування наступних по-

казників: кількість рослин на період збирання – 44,6 

шт./м2, при цьому виживаність становила 89,5%. 

Проведення позакореневого підживлення сої у 

фазу бутонізації сприяло тому, що при збиранні кі-

лькість рослин була в межах 45,3 шт./м2, тоді як ви-

живаність складала 90,1%. При застосування поза-

кореневого підживлення у фазу зелених бобів кіль-

кість рослин на момент збирання становила 45,4 

шт./м2, а виживаність при цьому – 90,7%. 

Поєднання позакореневих підживлень у фазах 

бутонізації та зелених бобів мікродобривом Вуксал 

Мікроплант на сої сорту Кент сприяло формування 

45,7 шт./м2 рослин на період збирання врожаю, при 

цьому виживаність становила 91,3 %. 

Таким чином, встановлено що позакореневі пі-

дживлення не суттєво впливали на показники ви-

живаності рослин сої. У порівнянні до контроль-

ного варіанту виживаність рослин при двократному 

застосуванні мікродобрив зросла лише на 1,8-2,8%.  

Ряд науковців відзначають, що формування 

врожаю будь-якої культури, в тому числі і сої від-

бувається  з  початкових  фаз  їх  росту  та  розвитку  

і  практично залежить  від усіх факторів, що поста-

влено на вивчення. Досліджуючи  процеси  росту  

рослин  сої  у висоту, накопичення надземної їх бі-

омаси, формування площі листкової поверхні, 

тощо, встановлено, що лінійний ріст  висот  рослин  

протягом всієї   вегетації  має  тенденцію  до збіль-

шення.  Проте  несприятливі  умови  вирощування  

можуть впливати на цей  показник: він   може зали-

шатися без істотних змін, тобто на одному рівні, 

або збільшуватись несуттєво. Певні періоди росту 

та  розвитку сільськогосподарських рослини,  як  

правило,  визначаються  певними показниками лі-

нійної висоти. Висота рослин дає оцінку  впливу 

того чи іншого фактора вирощування будь-якої ку-

льтури [9,10]. 

Численна кількість  дослідників зазначають, 

що на ріст рослин у висоту найбільш сильний вплив 

мають  мінеральні добрива [11, 12]. До того ж, під-

вищення дози азотного живлення, веде цей показ-

ник до істотного зростання. Про роль удобрення,  

при підсиленні  ростових  процесів  таких  як лі-

нійна  висота, накопичення надземної маси вказу-

ють ряд інших дослідники [13, 14, 15].  

Звісно, що  ріст    рослин    у    висоту    залежить    

від  багатьох інших  факторів вирощування, як на-

приклад,  від забезпечення їх вологою, густоти сте-

блестою рослин, попередників, біологічних особ-

ливостей сорту або гібриду, зони, де вирощують 

тощо.  

Наші дослідження засвідчили, що лінійна ви-

сота рослин сої змінювалася під впливом створених 

фонів живлення та відповідно до  сортових особли-

востей культури. 

У результаті проведених нами польових дослі-

джень було виявлено, що висота рослин сої протя-

гом вегетації зазнавала змін та суттєво залежала від 

досліджуваних факторів, а саме позакореневих пі-

дживлень та сортових особливостей культури. 

У ході проведених досліджень встановлено, 

що висота рослин сої сорту Мерлін у фазі 3-трійча-

стий листок була однаковою на всіх варіантах і ста-

новила 16,1 см, тоді як у сорту Кент – 16,6 см. У 

фазі початку цвітіння  висота рослин сої сорту Ме-

рлін була в межах 33,8-35,5 см, а у сорту Кент – 

55,1-56,0 см (табл. 2). 

Під кінець фази цвітіння висота рослин сої 

сорту Мерлін на варіанті без підживлень становила 

74,9 см, з підживленням у фазі бутонізації – 77,8 см, 

у фазі зелених бобів – 77,0 см, та при поєднанні пі-

дживлень – 78,5 см. 
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У цій фазі (кінець цвітіння) висота рослин сої 

сорту Кент на варіанті без підживлень становила 

95,6 см, з підживленням у фазі бутонізації – 97,6 см, 

у фазі утворення зелених бобів – 97,2 см. На варіа-

нті з поєднанням підживлень у фазі бутонізації та 

утворення зелених бобів висота рослин у фазі кі-

нець цвітіння становила 98,5 см. 

Таблиця 2 

Лінійний ріст  рослин сої залежно від сорту та позакореневих підживлень,  

см (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази росту і розвитку 
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Кент 

без підживлень 16,6 55,1 95,6 111,8 0,96 

у фазі бутонізації 16,6 55,9 97,6 114,1 0,98 

у фазі утворення зелених бобів 16,6 55,1 97,2 115,1 0,99 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 16,6 56,0 98,5 116,0 1,00 

Мерлін 

без підживлень 16,1 33,8 74,9 88,4 0,90 

у фазі бутонізації 16,1 35,3 77,8 89,6 0,91 

у фазі утворення зелених бобів 16,1 33,9 77,0 90,5 0,92 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 16,1 35,5 78,5 91,8 0,94 

 

Найбільш суттєвою різниця між варіантами 

була у фазі повного наливу насіння. Так у сорту Ме-

рлін висота рослин на варіанті без підживлень ста-

новила 88,4 см. При проведенні позакореневого пі-

дживлення у фазі бутонізації висота рослин була в 

межах 89,6 см, у фазі зелених бобів – 90,5 см, а при 

поєднанні цих фаз – 91,8 см. 

Показники висоти рослин у сорту Кент у даній 

фазі були дещо вищими. Так на варіанті без піджи-

влень висота становила 111,8 см, з підживленням у 

фазі бутонізації – 114,1 см, у фазі зелених бобів – 

115,1 см, тоді як при поєднанні цих фаз – 116,0 см. 

У результаті проведених досліджень виявлено, 

що середньодобовий приріст рослин сої сорту Ме-

рлін був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент 

він становив 0,96-1,00 см. 

Крім того, важливим показником формування 

лінійного росту рослин вважається площа листової 

поверхні рослин. Соя як світлолюбна культура фо-

рмує високий урожай тільки за оптимальної площі 

живлення та доброї освітленості рослин. Для сої ха-

рактерною є висока пластичність відносно густоти 

рослин, що виявляється у зміні індивідуальної про-

дуктивності – коливанні кількості вузлів, гілок, бо-

бів, насіння, їх маси, висоти прикріплення нижніх 

бобів та ін. [16]. 

Недобір врожаю зерна сої нерідко зумовлю-

ється недостатньо швидким наростанням площі ли-

стової поверхні, внаслідок чого посіви не повною 

мірою реалізують свої фотосинтетичні можливості. 

Тому, для вирішення цієї проблеми необхідно нау-

ково обґрунтувати норму висіву насіння з ураху-

ванням сортових особливостей сої та проведення 

позакореневих підживлень у відповідні фази росту 

та розвитку. 

Облік площі листової поверхні у рослин сої 

при проведенні наших досліджень показав, що її ве-

личина залежала від сортових особливостей куль-

тури та строків проведення позакореневих піджив-

лень (табл. 3). 

Перший облік площі листової поверхні рослин 

сої проводили у фазу 3-го трійчастого листка. Вста-

новлено, що площа листової поверхні варіювала за-

лежно від сортових особливостей культури. Так, у 

сорту Мерлін показники площі листя були в межах 

9,46-9,52 тис. м2/га, тоді як у сорту Кент – 9,50-9,56 

тис. м2/га. 

Площа листової поверхні рослин сої у процесі 

росту та розвитку поступово зростала, і досягла ма-

ксимальних показників у період наливання насіння. 

При цьому у сорту Мерлін площа листя на варіанті 

без проведення позакореневих підживлень стано-

вила 39,44 тис. м2/га. При однократному піджив-

ленні сої мікродобривом Вуксал Мікроплант площа 

листя зросла до 41,32 тис. м2/га, тоді як при піджи-

вленні у фазі зелених бобів – 41,95 тис. м2/га. Мак-

симального рівня площа листя сої сорту Мерлін 

була на варіанті з двократним внесенням мікродоб-

рив у фазах бутонізації та утворення зелених бобів 

і становила 42,12 тис. м2/га. 
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Таблиця 3 

Формування площі листової поверхні сортів сої залежно від позакореневих підживлень,  

тис. м2/га (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази росту та розвитку 
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Мерлін 

без підживлень 9,48 32,94 38,08 39,44 29,28 

у фазі бутонізації 9,46 33,85 39,47 41,32 30,84 

у фазі утворення зелених бобів 9,52 33,41 38,61 41,95 31,67 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 9,47 33,92 39,52 42,12 32,54 

Кент 

без підживлень 9,50 34,60 39,76 42,21 31,76 

у фазі бутонізації 9,55 35,43 41,17 42,97 32,32 

у фазі утворення зелених бобів 9,53 34,65 40,57 43,18 32,52 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 9,56 35,53 41,20 43,53 33,75 

 

Показники площі листя сої сорту Кент у фазі 

наливу насіння також були максимальними і стано-

вили: на варіанті без підживлень – 42,21 тис. м2/га, 

з підживленням у фазу бутонізації – 42,97 тис. м2/га, 

у фазу зелених бобів – 43,18 тис. м2/га. Максима-

льне значення площі листя зафіксовано на варіанті 

з поєднанням підживлень мікродобривом Вуксал 

Мікроплант у фазах бутонізації і утворення зелених 

бобів, що склало 43,53 тис. м2/га. 

У пізніші фази росту та розвитку сої площа ли-

стової поверхні рослин зменшувалася, що можна 

пояснити біологічними особливостями культури, а 

саме посиленим відтоком пластичних речовин з ве-

гетативної маси у насіння, що у свою чергу призво-

дить до поступового відмирання та опадання лист-

ків. 

Так у сої сорту Мерлін, у фазі фізіологічної 

стиглості насіння найнижчі показники площі листя 

були відмічені на варіанті без підживлень і стано-

вили 29,28 тис. м2/га, тоді як найбільші – на варіанті 

з двократним внесенням мікродобрива у фазах бу-

тонізації і зелених бобів, що складало 32,54 тис. 

м2/га. 

У фазі фізіологічної стиглості насіння найни-

жчі показники площі листя сої сорту Кент тради-

ційно були на варіанті без внесенням мікродобрив і 

становили 31,76 тис. м2/га, тоді як найвищі (33,75 

тис. м2/га) зафіксовані при поєднанні позакорене-

вих підживлень у фазах бутонізації і зелених бобів. 

Слід відмітити, що позакореневі підживлення 

багатокомпонентним водорозчинним добривом 

Вуксал Мікропалант в цілому позитивно впливали 

на підвищення показників площі листової поверхні 

посівів сої обох сортів. 

Отже, можна з вищевикладеного матеріалу 

сформувати такі висновки: найвищі показники ви-

живаності рослин сої були відмічені на варіанті із 

двократним внесенням мікродобрива Вуксал Мік-

роплант у фазах бутонізації та зелених бобів. При 

цьому кількість рослин сорту Мерлін на період зби-

рання становила 56,2 шт./м2, а виживаність - 93,2%, 

тоді як у сорту Кент, відповідно, 45,7 шт./м2 та 

91,3%.  

У результаті проведених досліджень виявлено, 

що середньодобовий приріст рослин сої сорту Ме-

рлін був у межах 0,90-0,94 см, тоді як у сорту Кент 

він становив 0,96-1,00 см. 

Площа листової поверхні рослин сої максима-

льних показників досягла у період наливання на-

сіння на варіантах з двократним застосуванням по-

закореневого підживлення. При цьому показними у 

сорту Мерлін були на рівні 42,12 тис. м2/га, а у 

сорту Кент – 43,53 тис. м2/га. 
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Abstract 

Formation of dairy products competitive production, in particular cheese production, is one of the most im-

portant tasks for solving our country’s food security and successful development of the agricultural sector of the 

economy. 

Today, the improvement of quality indicators of cheeses is one of the main problems to be solved in the cheese 

making industry of Ukraine. Firstly, it is closely related to the low quality of dairy raw materials; secondly, with 

the expansion of the range and the introduction into production of new types of cheeses with short maturation. 

The article deals with the issues of production technology and quality indicators of bryndza cheese with kelp. 

It was found that organoleptic parameters of bryndza cheese with kelp had better results than with other fillers. 

The amino acid score of the bryndza is well balanced with all the essential amino acids. 

Анотація 

Формування конкурентоспроможного виробництва молочної продукції, зокрема сиру є одним із най-

важливіших завдань щодо вирішення продовольчої безпеки нашої країни та успішного розвитку аграрного 

сектору економіки. 

На сьогоднішній день однією із головних проблем, яку слід вирішити сироробній промисловості Укра-

їни, це підвищення якісних показників сирів, що у першу чергу тісно пов’язано, з низькою якістю молочної 

сировини; по-друге – з розширенням асортименту і впровадженням у виробництво нових видів сирів з 

коротким терміном дозрівання.  

У статті висвітлено питання технології виробництва та якісних показників бринзи з ламінарією. 

Встановлено, що за органолептичними показниками бринза з ламінарією мала кращі результати, ніж з 

іншими наповнювачами. Амінокислотний скор бринзи добре збалансований за всіма незамінними аміноки-

слотами.  

 

Keywords: bryndza, kelp, quality, technology. 

Ключові слова: бринза, ламінарія, якість, технологія 

 

У теперішній час проблема харчування людей 

різного віку є однією з найважливіших соціальних і 

медичних проблем. Повноцінне життя людини, 

його здоров’я і працездатність неможливі без раці-

онального харчування. Згідно багатьох досліджень 

із збалансованого харчування у щоденному раціоні 

людини мають міститися не тільки білки, жири і ву-

глеводи у встановленій нормі, але й такі речовини, 

як незамінні амінокислоти, вітаміни, макро – та мі-

кроелементи у визначених, корисних для людини, 

пропорціях. В організації правильного харчування 

першочергова роль відводиться молочним продук-

там. Це повною мірою відноситься і до сиру, хар-

чова цінність якого обумовлена високою концент-

рацією у ньому молочного білка і жиру, наявністю 

незамінних амінокислот, солей кальцію і фосфору, 
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