
In aceasta etapa a proiectului s-au obtinut formulele finale ale produselor inovative pentru 
plante - compoziţii eficiente pe bază de săruri de seleniu, adjuvanţi de stropire obţinuţi din compuşi 
naturali, glicin-betaină şi poliacrilamidă, care au stabilitate ridicată, asigura eliberarea controlată în timp 
şi în funcţie de disponibilitatea apei în substratul de aplicare şi favorizează penetrarea prin cuticulă a 
glicin betainei, a sărurilor de seleniu şi modulatorilor de oxid nitric. S-a realizat sinteza unor compusi 
originali (din grupa furoxanului si din grupa izoxazolilor) pentru inducerea in plante a oxidului nitric. 
Acesti compusi au fost complet caracterizati din punct de vedere fizico-chimic și partial caracterizati din 
punct de vedere al efectului asupra plantelor. S-a testat actiunea produselor de favorizare a efectelor 
protective ale seleniului asupra cruciferelor in conditii de productie, printr-un experiment in camp, 
asupra unei culturi de varza si asupra unei culturi de conopida. Concluzia experimentului a fost ca 
produsele inovative utilizate permit obtinerea unei productii similare, în conditii de stres hidric moderat, 
cu cea din cultura udata normal. A fost stabilita compozitia optima de tratament continand sare de 
seleniu, adjuvant de stropire si betaina, care detremina cresterea nivelului de compusi chemopreventivi 
in cruciferele tratate. S-a realizat un experiment prin care s-a stabilit care sunt cei mai activi modulatori 
de oxid nitric prin testarea a 4 noi formule de modulatori in sisteme de plante model de Arabidopsis 
thaliana. S-a stabilit modul in care aplicarea produselor de favorizare a efectelor protective ale seleniului 
poate fi integrata cu practicile de cultivare durabila a cruciferelor. Au fost elaborate teste alternative in 
vitro pentru demonstrarea actiunii chemopreventive a compusilor formati in plantele model de 
Arabidopsis thaliana tratate cu diferite concentratii de saruri de seleniu. Aceste teste au fost utilizate si 
pentru demonstrarea actiunii chemopreventive a compusilor formati in culturile de crucifere tratate cu 
seleniu. 

Au fost stabilite testele preliminare de verificare a actiunii chemopreventive a cruciferelor din 
culturile biofortifiate cu seleniu asupra animalelor de laborator. S-a stabilit cantitatea tolerata in hrana 
animalelor de laborator a produselor vegetale rezultate din culturile de crucifere (varza si conopida) 
biofortifiate cu seleniu; starea de sanatate si parametrii biochimici ai animalelor de laborator testate nu 
s-au modificat prin introducerea in dieta acestora a produselor mentionate. 


