
Etapa III – 2016 : Optimizarea modelelor experimentale si demonstrarea 
functionalitatii lor 

 
Rezultatele obținute au permis atingerea obiectivelor de etapă. Indicatorii de 
rezultat prevăzuți au fost realizați. Au fost obținute formulele finale ale produselor 
inovative pentru creşterea biodisponibilității fertilizanților cu seleniu care includ 
adjuvanţi obţinuţi din compuşi naturali (uleiuri vegetale), glicin-betaină și 
inductori de oxid nitric în țesuturile vegetale. S-au obţinut o serie de compuși cu 
rol de inductori de oxid de azot în plante din grupa furoxanilor (inclusiv noi 
derivați furoxanici, nedescriși în literatură) şi a izoxazolilor. Compușii noi 
sintetizați au fost complet caracterizați pe baza analizelor chimice elementare şi 
spectrale (GC-MS, IR, 1H and 13C RMN). Pe baza testelor preliminare pe plante 
model s-au selectat doi derivați furoxanici (TSA-5 și TSA-6) și doi derivați 
izoxazolici (IZOX-4 și IZOX-5), pentru teste de câmp. A fost optimizat 
procedeului de sinteză al inductorilor de azot a în plante din grupa furoxanilor şi a 
izoxazolilor, iar această optimizare a permis obținerea acestor compuși noi în 
cantităţi suficiente pentru toate analizele chimice, testele biologice efectuate în 
laborator şi pentru efectuarea testelor în câmp. S-au definitivat metodele de 
determinare a efectului noilor produse asupra nivelului de compuși 
chemopreventivi din cruciferele tratate cu seleniu. Aceste metode au fost utilizate 
pentru a determina influența tratamentelor cu inductori de oxid nitric asupra 
formării compușilor chemopreventivi. S-a realizat verificarea acțiunii celor mai 
activi modulatori de oxid nitric în condiții de cultivare experimentală în câmp. 
Inducerea speciilor reactive de oxigen (ROS) și a oxidului de azot (NO) se observă 
în toate cazurile de inductori folosiți, la ambele concentrații folosite 10 μg/ml și 50 
μg/ml. Aplicarea inductorului IZOX-6 împreună cu sărurile de seleniu, betaina ți 
adjuvantul de stropire a determinat o prezenta mai pronunțata a ROS și NO 
comparativ cu IZOX-6 si IZOX-7, aplicații separat. S-a realizat integrarea 
metodelor de aplicare a noilor compuși cu următoarele practicile de cultivare 
durabilă a cruciferelor: aplicarea fertilizanților organici solizi granulați (care sunt 
mai ușor de transportat și de aplicat și reduc poluarea prin levigare), folosirea de 
vinasă, fertilizant organic cu conținut ridicat de betaină, și aplicarea foliară de 
macerat fermentat de urzică. S-a demonstrat funcționalitatea compușilor inductori 
de oxid nitric pentru creșterea biodisponibilității seleniului aplicat foliar, fiind 
evidentă protejarea suplimentară a plantelor tratate față de stresul hidric. Au fost 
finalizate studiile privind utilizarea testelor alternative in vitro pe culturi celulare 
pentru dovedirea acțiunii chemopreventive a compușilor formați în culturile de 
crucifere tratate cu seleniu. S-au realizat prime teste care dovedesc 
reproductibilitatea efectului noilor produse asupra nivelului de compuși 
chemopreventivi din cruciferele tratate cu seleniu. Studiile privind toleranța și 



eficacitatea alimentelor funcționale - produse vegetale biofortifiate cu seleniu au 
arătat ca acestea sunt bine tolerate de animalele de laborator, înregistrându-se o 
creștere a activității sistemului imun, o biotransformare hepatică care se reflectă în 
valori normale ale GPT, o îmbunătățire a funcției de epurare a rinichiului de 
produșii finali ai metabolismului proteic uree și creatinină. Animalele hrănite cu 
produse vegetale biofortifiate cu seleniu nu prezintă fenomene negative și au un 
conținut seric ușor mai ridicat de seleniu, iar acestea se constituie în prime 
argumente în favoarea caracterului de aliment funcțional sigur al acestor produse. 


