
In aceasta etapa s-au elaborat procedee pentru realizarea unor noi mijloace de intervenţie tehnologică, în 

scopul biofortifierii protective a culturilor de crucifere cu seleniu si anume: produse pentru creşterea eficienţei de 

utilizare a apei (poliacrilamidă anionică, betaină), adjuvanţi de stropire obţinuti prin prelucrarea unor bioresurse si 

compuşi chimici care modulează nivelul de oxid nitric în ţesuturile vegetale. S-a elaborat metoda de determinare a 

actiunii extractelor de crucifere tratate cu betaina si adjuvanti de stropire asupra nivelului de S-adenozilmetionina si 

S-adenozilhomocisteina (compusi chemopreventivi) din culturile celulare neoplazice si evolutia numarului de celule 

transformate. S-a elaborat un procedeu de obtinere a adjuvantilor de stropire si un procedeu de obtinere a unui 

produs pentru cresterea eficientei de utilizare a apei de catre plante. S-au efectuat experimente preliminare privind 

determinarea efectului noilor produse asupra nivelului de compusi chemopreventivi din crucifere si s-a stabilit 

nivelul de concentratie de la care extractele de crucifere au efect citotoxic. S-a stabilit efectul aplicării concomitente 

a  seleniului şi a adjuvanţilor de stropire asupra răspunsului cruciferelor la stress-ul hidric şi a fost selectată 

concentraţia de adjuvant de stropire optimă pentru favorizarea penetrării foliare a seleniului aplicat sub formă de 

soluţie de selenat de sodiu. S-a stabilit procedeul optim de utilizare la crucifere a produselor pentru creşterea 

eficienţei de utilizare a apei şi a adjuvanţilor de stropire. Au fost elaborate procedurile de analiza cantitativa a 

compusilor chemopreventivi (seleno-aminoacizi si glucozinolati), a cantitatii totale de seleniu si a aminoacizilor cu 

sulf din cruciferele tratate cu noile produse. S-au elaborat proceduri de sinteza a unei game de inductori ai oxidului 

nitric (NO) in plante. S-au obtinut primele variante de compozitii de adjuvant de stropire care s-au utilizat la 

realizarea tratamentelor preliminarii efectuate la cruciferele cultivate in solar. S-au elaborat procedurile de inalt 

randament pentru screening-ul compusilor chimici care moduleaza nivelul de NO din crucifere. A fost realizat un 

studiu intr-un dispozitiv experimental de cultura a cruciferelor pentru a verifica integrarea noilor tratamente cu 

practicile de cultivare durabila a acestor plante. Efectuarea tuturor activitatilor prevazute pentru aceasta etapa a 

permis obtinerea rezultatelor preconizate si atingerea obiectivelor propuse. 

 


