
 Etapa 4 - Validarea modelelor experimentale realizate 

 

În cadrul etapei a IV–a a proiectului s-a definitivat optimizarea procedeelor 

de obţinere a produselor inovative pentru creşterea biodisponibilităţii fertilizanţilor 

cu seleniu (adjuvanţi agricoli și modulatori de oxid nitric), cât și a procedeelor 

inovative de biofortifiere protectivă a cruciferelor. A fost finalizată demonstrarea 

funcționalităţii produselor care cresc biodisponibilitatea seleniului în condiţii de 

cultivare în câmp, rezultatele raportate constituind de asemenea o validare a 

modelului experimental realizat, fiind comparabile cu cele obținute în cadrul 

experimentelor realizate în etapa anterioară. S-a studiat influența tratamentelor (cu 

seleniu și inductori de oxid nitric) asupra producțiilor de varză și conopidă în 

condiții de udare normală și de stres hidric în cadrul unui experiment realizat pe 

culturi experimentale în câmp. S-a stabilit reproductibilitatea efectului noilor 

produse asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din cruciferele tratate cu 

seleniu. În acest sens s-a determinat cantitatea de compuşi chemopreventivi 

(sulforafan, SAH – S-adenozil homocisteina, SAM – S-adenozilmetionina) în 

extractele de varză și conopidă tratate cu săruri de seleniu, adjuvanţi de stropire și 

inductori de NO în conditii de udare normală și de stress hidric. S-au efectuat teste 

in vitro pentru aceleași extracte de varză și conopidă și s-a determinat viabilitatea 

și morfologia celulară în prezenţa acestora. Tot prin teste in vitro s-a determinat 

efectul antiproliferativ al extractelor de varza și conopida asupra unei linii de 

celule tumorale. În urma acestor determinari s-a stabilit varianta optima de 

tratament care confera culturilor de varza și conopida caracteristici de aliment 

funcțional prin creşterea cantităţii de compuşi chemopreventivi pe care le care le 

contin. 

Rezultatele testelor in vitro au fost confirmate și de testele in vivo pe animale de 

laborator. Analiza caracteristicilor de alimente funcționale sigure ale produselor 

vegetale rezultate din culturile biofortifiate protectiv cu seleniu prin teste 

Reduction-Refinement pe animale de laborator a confirmat ca aceeași varianta de 

tratament aplicata la varza și conopida a conferit acestor crucifere capacitatea de 

protectie antitumorală la animalele supuse unui tratament cu substante 

carcinogene. Introducerea cruciferelor tratate cu saruri de seleniu în dieta zilnica a 

animalelor de laborator nu a dus la modificarea parametrilor hematologici și 

biochimici ale acestora și nu le-a afectat negative starea de sanitate și dezvoltare. 



A fost realizat un studiu de analiza tehnico-economica pentru produsele care 

potenţează efectele protectivele seleniului asupra cruciferelor și un studiu de 

analiza tehnico-economica pentru tehnologia de obţinere a alimentelor biofortifiate 

protectiv cu seleniu. 


