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ETAPA I 

REZULTATE OBTINUTE 

 

Etapa I 2014: Elaborarea metodelor experimentale 

Obiectivele etapei sunt: (i) elaborarea procedeelor pentru realizarea unor mijloace de intervenţie tehnologică, în 

scopul biofortifierii protective a culturilor de seleniu; (ii) elaborarea procedeelor de testare a noilor mijloace de intervenţie 

tehnologică / (bio)produse şi de integrare în tehnologia de cultură a cruciferelor; (iii) experimentări preliminare pentru 

determinarea efectului noilor produse asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din crucifere. 

Noile mijloace de intervenţie tehnologică / (bio)produse pentru biofortifierea protectivă cu seleniu sunt: (i) 

produse pentru creşterea eficienţeide utilizare a apei (poliacrilamidă anionică, betaină); (ii) adjuvanţi de stropire obţinuti 

prin prelucrarea unor bioresurse; (iii) compuşi chimici care modulează nivelul de oxid nitric în ţesuturile vegetale. In cele 

ce urmează sunt prezentate rezultatele obţinute în cadrul diferitelor activităţi ale etapei, care susţin atingerea / realizarea 

obiectivelor etapei.  

 
Activitatea 1.1.: Elaborarea procedeelor de determinare a efectului produselor pentru creşterea eficienţei de 

utilizare a apei şi a adjuvanţilor de stropire asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din cruciferele tratate cu 

seleniu 
 

Elaborarea procedeelor de determinare a efectului noilor produse asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din 

cruciferele tratate cu seleniu 
 

Cruciferele, şi în special broccoli, alături de cereale, sunt principalele plante de cultură pentru care s-au aplicat 

tratamente de biofortifiere cu seleniu (Se) (White şi Broadley, 2009). Efectele benefice asupra sănătăţii subiecţilor umani 

sunt determinate de conţinutul cruciferelor în vitamine şi in nutrienţi minerali cu biodisponibilitate ridicată, inclusiv 

seleniu, dar mai ales în compuşi sulfuraţi, în special glucozinolaţi (GLS), (Vasanthi et al., 2009, Verkerk et al., 2009).  

Având în vedere că Se este analog al sulfului (S), cu care are aceleaşi căi de preluare şi asimilare în plante (Sors et al. 2005, 

Pilon-Smits şi Quinn, 2010), au fost raportate inter-relaţii antagoniste între metabolismul Se şi S în cruciferele expuse la 

nivele ridicate de selenat şi sulfat (White et al., 2004, Finley et al., 2005).  

Ne propunem dezvoltarea şi aplicarea unor produse ca noi inputuri în  tehnologia de biofortiere protectivă cu 

seleniu a cruciferelor, prin care să se re-echilibreze metabolismul sulfului, menţinându-se formarea selenocompuşilor 

chemopreventivi la nivel optim. In plantele tratate cu seleniu are loc o supra-utilizare a rezervorului metabolic de S-

adenozilmetionină, compusul comun al căilor metabolice ale seleniului şi sulfului în plante (Keck si Finley, 2004). 

Principalele căi de intervenţie propuse sunt aplicarea de glicinbetaină, osmoprotectant cu rol de donor de grupări metil 

(pentru regenerarea metioninei din homocisteină) şi generatori tisulari de oxid nitric, pentru a stimula producţia de oxid 

nitric care activează metionin-adenosil-transferaza. Aceste căi de intervenţie au ca scop: (i) menţinerea unui nivel suficient 

de ridicat de S-adenozilmetionină, care  să suporte acumularea  unor nivele constante de metil-Se-cistină şi metil-Se-

metionină, principalii selenocompuşi chemopreventivi (Medina et al., 2001, Sinha si El-Bayoumy, 2004, Chen et al., 

2013); (ii) susţinerea anabolismului compuşilor cu sulf, inclusiv a glucozinolaţilor (Margret et al., 2013)  şi (iii) potenţarea 

efectelor protective ale seleniului prin formare de poliamine (Margret et al., 2013), cu rol în protejarea plantelor la 

stresurile biotice şi abiotice (Gupta et al., 2013). Tratamentul cu seleniu modifică nivelul de poliamine din plante, probabil 

datorită interferenţei cu rezervorul de S-adenozilmetionină (Turakainen et al., 2008). 

 Tratamentele pe care le propunem se vor realiza prin aplicare foliara. Pentru a imbunatati absorbtia foliara se vor 

utiliza adjuvanti de stropire.  

Căile de intervenţie pentru re-echilibrarea rezervorului metabolic de S-adenozil-metionină, suprasolicitat în 

reacţiile metabolice de asimilare a seleniului sunt urmatoarele: S-adenozil-metionina este donorul de grupari metil necesar 

producerii de Se-metionină şi derivaţi metilaţi ai seleniului, principalii compuşi chemopreventivi. Aplicarea de betaină 

exogenă are ca scop accelarea formării de metionină din homocisteină prin furnizarea de substrat suplimentar betain-

homocistein-metiltransferazei (BHMT). Metionina este necesară re-sintezei S-adenozil-metioninei de către metionin-

adenozin-transferaza (MAT), iar oxidul nitric produs prin aplicarea unui inductor al producerii tisulare de oxid nitric 

activează prin nitrozilare MAT (Yu şi Gu, 2013, Marget et al., 2013). 

In cadrul acestei etape am urmărit elaborarea procedeelor de determinare a efectului noilor formulări de produse 

destinate creşterii eficienţei de utilizare a apei (poliacrilamidă anionică, betaine) şi adjvuvanţi de stropire asupra nivelului 

de compuşi chemopreventivi din cruciferele tratate (şi) cu seleniu. Se realizează un experiment de tip split-split plot design. 

Răsadurile de 60 zile, sunt transplantate în solar, în sol fertilizat conform tehnologiei de cultură. La 28 zile de la 

transplantare se aplică o fertilizare uniformă cu 1000 litri de soluţie nutritivă 1 g/l de îngrăşământ 20–8–20 (N–P2O5–

K2O, Eurofertil, TimacAgro Romania) pentru fiecare 100 metri pătraţi. Martorul stresat hidric se irigă de două ori mai 

puţin decât cel nestresat. Irigarea se aplică săptămânal la martorul stresat hidric, cu aplicarea volumului de apă 

corespunzător pentru completare 100% capacitate de câmp. După determinarea volumului de apă reţinut de un volum dat 

din solul din solar, se consideră adâncimea de 0,4 metri ca fiind cea maxim accesibilă pentru plantele de varză / conopidă.  
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Tratamentele se aplică în a 2-a şi a 29-a zi după transplantare, prin stropirea fiecărei plante cu 15 ml de soluţie 

(conform schemei de tratament). La sfârşitul celor 8 săptămâni de la transplantare se desfiinţeaza experienţa,  

determinându-se parametri morfologici ai plantelor, respectiv înălţimea plantelor, lungimea rădăcinii, numărul de frunze şi 

suprafaţa frunzelor, ca şi masa acestora. 

In cruciferele tratate se determină efectul chemopreventiv al compuşilor formaţi ca urmare a tratatementelor cu 

seleniu prin mai multe teste in vitro. Pentru determinarea acţiunii de prevenire a transformării celulelor vom folosi 

sistemul-modelul al inhibării formării de celule neoplazice în culturile de celule de epiteliu traheal de şobolan (Sharma et 

al., 2002). Eficacitatea extractelor de crucifere biofortifiate cu seleniu este determinată în funcţie de numărul de celule 

transformate, comparativ cu martori pozitivi şi negativi.    

Activitatea antitumorală a extractelor vegetale este evaluată pe câteva linii celulare intestinale tumorale, cum ar fi 

CaCo2, HT29 sau HRT18. Proliferarea acestor celule tumorale este măsurată după expunerea la extractele vegetale, 

utilizând metodele MTT, LDH sau tehnici de microscopie optica. Variaţiile ciclului celular şi procentul de celule 

apoptotice/necrotice sunt detectate prin citometrie în flux. Evaluarea citotoxicităţii se realizează conform standardului SR 

EN ISO 10993-5, in laboratorul de culturi celulare acreditat RENAR al INCDSB, pe linii celulare stabilizate, utilizând 

metode spectrofotometrice (MTT, NR, LDH) şi de citometrie în flux, pentru a determina concentraţia la care substantele 

studiate nu au efect citotoxic. 

Viabilitatea celulara este măsurată prin citometrie în flux. 

 

Elaborarea procedeelor de obtinere a adjuvantilor de stropire si a produselor pentru creşterea eficienţei de utilizare a 

apei  

 

Adjuvanţii de stropire sunt amestecuri de compuşi sintetici, cu acţiune sinergetică şi rol multiplu în creşterea şi 

dezvoltarea plantelor, care conţin de obicei esteri ai acizilor graşi din grăsimi animale şi vegetale cu alcooli inferiori, 

fosfolipide, aminoacizi, betaine, poliamine, etc. Adjuvanţii de stropire au rolul de a mări penetrabilitatea membranelor 

hidrofobe ale plantelor în scopul creşterii eficienţei absorbţiei nutrienţilor şi a altor produse folosite pentru stimularea 

creşterii şi întăririi plantelor, concomitent cu ameliorarea rezistenţei plantelor la stres abiotic (secetă, salinitate, temperaturi 

scăzute, etc.).  

Componenţii principali ai adjuvanţilor de stropire eficienţi sunt esterii acizilor graşi din grăsimi animale sau 

vegetale cu alcooli inferiori, metanol sau etanol. În compoziţiile de esteri ai acizilor graşi se adaugă emulgatori, pentru a 

reduce vâscozitatea suspensiilor apoase şi tensiunea superficială dintre picăturile pulverizate şi suprafaţa frunzelor, 

îmbunătăţind astfel capacitatea de udare şi de acoperire. Emulgatorii sunt de obicei din categoria celor neionici, de 

preferinţă alcooli sau acizi graşi etoxilaţi netoxici. De asemenea se pot adăuga agenţi de control ai derivei stropirii 

(driftului), care reduc formarea picăturilor fine cu grad ridicat de dispersie şi agenţi de hidratare, care reduc rata de 

evaporare a apei şi a compuşilor activi de pe frunze (M.J. Green et al., 2007).
 

Pe baza datelor de literatură (M.J. Green et al., 2007) şi a experienţei proprii
 
(Vladulescu et al., 2012, Velea et al., 

2012) am elaborat un procedeu de obţinere a adjuvanţilor de stropire pe bază de materii prime naturale care să poată 

eventual îngloba betaine ca osmoprotectanţi şi/sau compoziţii cu săruri de seleniu.  

Adjuvanţii de stropire pe care i-am obtinut sunt amestecuri de esteri etilici ai acizilor graşi, săruri de potasiu ale 

acizilor graşi, in special oleat de potasiu, etanol, glicerină, lecitina şi emulgatori.  

Aduvanţii de stropire astfel obţinuţi se pot folosi direct sub acestă formă, sau se pot amesteca cu glicinbetaină (N-

trimetil glicina), perfect compatibili şi
 

acţionând sinergetic (E.M. Eklund et al., 2005). Betaina este folosită ca 

osmoprotectant pentru plante, aditiv furajer sau supliment nutritiv. În pofida efectului ei dovedit de regenerator eficient al 

metioninei la om şi animale, betaina nu a fost încă utilizată pentru refacerea rezervorului metabolic de metionină / S-

adenozil-metionină, consumat de metabolizarea seleniului în plante. Efectul osmoprotector este complementar celui al 

seleniului, de protecţie împotriva stres-ului hidric. Urmează să fie studiată interacţia dintre tratamentele cu betaine şi 

seleniu la plante. 

Pentru realizarea unor produse cu eficienţă ridicată la utilizarea apei şi pentru creşterea penetrabilităţii cuticulare a 

plantelor a compoziţiilor cu săruri de seleniu ne-am propus includerea betainei cu rol de osmoprotectant în compoziţiile de 

adjuvanţi de stropire şi, eventual, utilizarea lor împreună cu produse care să asigure o eliberare controlată în funcţie de 

activitatea apei în substrat (J.D. Felitsky et al., 2004). 

 

Activitatea 1.2.: Experimentari preliminare privind determinarea efectului noilor produse asupra nivelului de 

compuşi chemopreventivi din crucifere. 

 

Obiectivul acestei activităţi este stabilirea metodelor de determinare a nivelului de compuşi chemopreventivi din 

ţesuturile de varza si conopida prin utilizarea biotestelor pe culturi celulare. In această etapa s-a determinat 

biocompatibilitatea extractelor de varză si conopida, folosind teste alternative pe culturi de celule. Cele mai des utilizate 

metode de determinarea a citotoxicitatii sunt testul MTT, testul LDH si testul Rosu Neutru. Testatea biocompatibilitatii in 

vitro a fitoextractelor de conopida si varza s-a realizat cu ajutorul metodei Rosu Neutru, care este o metoda colorimetrica 

cantitativa dezvoltata de Borenfreund si Puerner (1985). Colorantul Rosu Neutru penetreaza membranele celulare, prin 

difuzie si se acumuleaza intracelular in lisosomi.  
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Rezultate  

Fitoextractul de conopida a fost testat in domeniul de concentratii 1-1500 µg/mL si s-a observat ca la concentratii 

mari, de la 1000 µg/mL, viabilitatea celulara scade dramatic, de pana la 50%. Fitoextractul de varza a fost analizat in 

domeniul 1-3000 µg/mL, la concentratia de 3000 µg/mL obtinandu-se o viablitate celulara de aproximativ 77%. 

Viabilitatile celulare obtinute in cazul expunerii celulelor timp de 24, respectiv 48 de ore, la diferite concentratii de 

fitoextracte sunt prezentate in Figura 1 pentru extractul de conopida si in Figura 2 pentru extractul de varza. Cea mai mare 

viabilitate celulara s-a obtinut pentru extractul de conopida la concentratia de 250 μg/mL (105%), iar pentru extractul de 

varza la concentratia de 500 μg/mL (113%). 

 
Figura 1. Biocompatibilitatea extractului vegetal de varza la 24, respectiv 48 de ore de cultivare. 

 

 
Figura 2. Biocompatibilitatea extractului vegetal de conopida la 24, respectiv 48 de ore de cultivare. 

 

Prin coloratia Giemsa s-a pus in evidenta morfologia celulelor tratate cu extractul de varza  (Figura 3), respectiv 

conopida (Figura 4) timp de 48 de ore. S-a observat ca celulele cultivate in prezenta extractelor au prezentat o morfologie 

normala.      

 
 Figura 3. Coloratie Giemsa a celulelor tratate cu extractul de varza in concentratie de 500 µg/mL (B), 750 

µg/mL (C) si 1000 µg/mL (D), unde (A) reprezintă martorul. A-D: 10 X. 
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Efectul extractelor vegetale de varza si conopida s-a determinat atat prin metode calitative (coloratia Giemsa), cat 

si prin metode cantitative (metoda spectofotometrica Rosu Neutru). Viabilitatile celulare obtinute prin metoda Rosu Neutru 

se coreleaza cu rezultatele morfologice obtinute in urma coloratiei Giemsa. Incepand cu concentratia de 1000 µg/mL 

extractul de varza devine citotoxic, in timp ce extractul de conopida prezinta o biocompatilbilitate in vitro pana la 

concentratia de 2500 µg/mL. 

 

Activitatea 1.3.: Elaborarea procedeelor de utilizare la crucifere a produselor pentru creşterea eficienţei de utilizare 

a apei şi a adjuvanţilor de stropire; stabilirea efectului aplicării concomitente a seleniului şi a adjuvanţilor de 

stropire asupra răspunsului cruciferelor la stress-ul hidric. 

 

Stabilirea efectului aplicării concomitente a seleniului şi a adjuvanţilor de stropire asupra răspunsului cruciferelor la 

stress-ul hidric 

 

Aplicarea foliară a seleniului prezintă avantajul unei eficacităţi ridicate şi a unui impact redus asupra mediului. 

Cuticula hidrofobă a frunzelor reprezintă însă o barieră de penetrabilitate majoră pentru absorbţia substanţelor ionizabile 

(Fernández et al.,  2009), inclusiv a seleniului, aplicat de obicei ca soluţii apoase ale unor săruri ionizabile. Pentru 

depăşirea acestei bariere de permeabilitate hidrofobe s-a testat aplicarea concomitentă a unor adjuvanţi de stropire. 

Adjuvanţii de stropire sunt folosiţi pentru a creşte eficacitatea produselor agrochimice şi sunt amestecuri de compuşi cu rol 

multiplu, sintetic reprezentate în fig. 5. Un rol important al adjuvanţilor de stropire este de a creşte penetrabilitatea foliară a 

ionilor de seleniu prin cuticula hidrofobă a plantelor de crucifere. 

 
Figura 5: Rolul adjuvanţilor de stropire în creşterea eficacităţii produselor agrochimice. Modificat după Green şi 

Beestman. 

 

 Adjuvanţi chimici de sinteză cresc preţul fertilizanţilor foliari  şi nu sunt compatibili cu  sistemele de agricultură 

ecologică. Ne-am propus obţinerea unor adjuvanţi foliari cu rol de creştere a permeabilităţii cuticulare a seleniului, realizaţi 

prin procesarea a unor produse naturale. Experimentul s-a realizat în condiţii de seră experimentală. Experimentul a fost 

organizat în bloc randomizat de tip spli-split, cu  câte 4 repetiţii pentru fiecare variantă, fiecare repetiţie incluzând câte 5 

plante.  

Figura 4. Coloratie Giemsa a celulelor tratate cu extractul de conopida in concentratie de 250 µg/mL (B), 500 µg/mL 

(C) si 3000 µg/mL (D), unde (A) reprezintă martorul. A-D: 10 X. 
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 Prepararea apei dure standard s-a realizat conform MT 18.3.1 Standard Hard Water al CIPAC (Collaborative 

International Pesticides Analytical Council).  

 Folosirea apei dure standard în aceste experimente porneşte de la necesitatea de a se obţine rezultate care să poată 

fi extrapolate în practica agricolă, tratamentele prin pulverizare în cazul culturilor agricole realizându-se prin folosirea de 

ape provenite de obicei din acvifer, care au o duritate ridicată. 

Plantele de varză (Brassica oleracea cv. Kevin F1), răsaduri de 45 zile, au fost transplantate în vase de vegetaţie 

de 25 cm şi 50 cm înălţime, în care s-au introdus câte 5 litri de substrat de creştere îmbogăţit cu nutrienţi pentru primele 

săptămâni de creştere (Canna Terra Professional Plus, Canna International BV). Vasele de vegetaţie au fost menţinute în 

condiţii de seră, la 22±2ºC în timpul zilei şi 17±2°C în timpul nopţii, cu o fotoperioadă de 12 ore, suplimentată cu lumină 

cu intensitatea de 160 mcE/m
2
/s, provenită din lămpi cu halogen, atunci când intensitatea luminoasă scădea sub 500 

mcE/m
2
/s. Experimentul a durat 42 zile.  Substratul conţinea rezerve de nutrienţi iniţiale, astfel încât plantele au fost 

fertilizate numai o singură dată, după 28 zile de la transplantare, prin aplicarea a 100 ml de soluţie nutritivă 1 g/l de 

îngrăşământ 20–8–20 (N–P2O5–K2O, Eurofertil, TimacAgro Romania). Tratamentele s-au aplicat în a 2-a zi după 

transplantare, prin stropirea fiecărei plante cu ajutorul un atomizor de sticlă cu dop metalic şi pară de cauciuc (model 15-

RD, DeVilbiss Healthcare, Somerset, PA, SUA).  

Martorul nestresat hidric a fost udat o dată pe săptămână la 100% capacitate de câmp, iar variantele stresate hidric 

au fost udate la două săptămâni, de câte două ori pe săptămână, la interval de douăzi zile, la 100% capacitate de câmp. La 

sfârşitul celor 6 săptămâni de la transplantare s-a desfiinţat experienţa,  determinându-se parametri morfologici ai plantelor, 

respectiv înălţimea plantelor, lungimea rădăcinii, masa uscată a rădăcinii, masa uscată a tulpinii, masa uscată a frunzelor, 

masa uscată totală a întregii plante. Datele au fost prelucrate prin analiza varianţei (ANOVA, Statistica, StatSoft-Dell 

Software). 

 Rezultatele sunt prezentate în tab. 1 de mai jos. Parametrii de creştere au fost semnificativ afectaţi de tratamentele 

realizate. Stresul hidric determină o creştere mai accentuată a sistemului radicular, în detrimentul creşterii părţilor aeriene 

(tulpini şi frunze) şi a acumulării de biomasă în aceste părţi aeriene. In condiţiile experimentale date seleniu stimulează (la 

limita semnificaţiei statistice) creşterea plantelor, probabil datorită protejării şi împotriva stresului foto-oxidativ. Aplicarea 

seleniului reduce efectul stresului hidric, iar doza optimă de adjuvant este cea de 1% în apă dură standard. 

  

Tabelul 1. Efectul aplicării concomitente a  seleniului şi a adjuvanţilor de stropire asupra unor parametrii morfologici ai 

plantelor de varză (cv. Kevin F1) stresate hidric. 

 

Tratament seleniu (ST)  
LTR 

(cm)  

MUR 

(g)  

ITT 

(cm)  
MUT(g)  

MUF 

(g)  
MUP (g)  

Fără seleniu 

Cu seleniu 
35,67 

33,33  

0,32 

0,33  

11,31 

12,06  

0,43 

0,44  

2,95 

3,03  

2,26  

2,28  

Stress Hidric (SH)  

WS1 (Irigare săptămânală)  

WS2 (Irigare la 2 săptămâni)  

33,25 

36,67  

0,28 

0,34  

13,10 

11,39  

0,44 

0,36  

3,05 

2,72  

2,33  

2,05  

Aduvanţi de stropire (AS)  

0,5% AS 

1% AS 

2% AS 

38,46 

36,17 

30,25  

0,35 

0,35 

0,23  

11,77 

12,42 

12,52  

0,46 

0,44 

0,37  

2,92 

3,27 

2,71  

2,20  

2,46  

2,24  

Analiza  varianţei  

Sursa de variaţie df  F  P  F  P  F  P  F  P  F  P  F  P  

Blocuri  tratament 

seleniu (TS)  

2 

3  

1,31 

0,97  

0,33 

0,46  

0,64 

8,73  

0,56 

0,01  

1,35 

1,82  

0,32 

0,24  

0,08 

168  

0,92 

0,01  

2,30 

139  

0,18 

0,01  

2,15 

140  

0,19  

0,01  

Erori (a)  6  101,05  0,02  5,14  0,05  0,21  0,30  

Stress hidric (SH)  1  2,78  0,10  5,72  0,02  14,0  0,01  13,9  0,01  5,49  0,02  3,74  0,06  

Adjuvanţi stropire 

(AS)  
2  5,69  0,01  11,9  0,01  1,10  0,34  11,8  0,01  7,14  0,02  9,40  0,01  

Interacţii 

TS x SH  

TS x AS  

SH x AS  

TS x SH x AS  

3 

6 

2 

6  

0,78 

2,84 

1,10 

1,28  

0,51 

0,02 

0,34 

0,29  

2,59 

1,96 

1,35 

0,89  

0,07 

0,09 

0,28 

0,51  

1,45 

0,73 

0,90 

0,32  

0,24 

0,63 

0,41 

0,92  

6,41 

5,88 

0,34 

0,26  

0,01 

0,01 

0,71 

0,95  

4,53 

4,57 

0,45 

0,96  

0,01 

0,01 

0,64 

0,46  

3,72 

4,70 

0,58 

0,84  

0,02  

0,01  

0,56  

0,55  

Erori (b) 40  75,62  0,01  3,75  0,05  0,25  0,30  

LTR – lungime totală rădăcini; MUR- masa uscată a rădăcinilor; ITT înălţime totală tulpini; MUT – masa uscată a tulpinii; 

MUF – masa uscată a frunzelor; MUP – masa uscată a plantei în totalitate. 

 

Pentru stabilirea efectului aplicării concomitente a seleniului şi a adjuvanţilor de stropire asupra răspunsului 

cruciferelor la stress-ul hidric sunt utilizate metodele descrise în continuare.  

Activitatea radacinilor, masurata prin metoda imbunatatirii cu clorura de feniltetrazoliu (TTC). Varfurile 

radacinilor se introduc intr-o solutie mixta formata din 5 ml TTC 0.4% si 5ml tampon fosfat de sodiu 0.1M (pH=7.0) si se 
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incubeaza 60 de minute la 37
o
C. Apoi, peste amestecul initial se adauga 2 ml H2SO4 1M pentru a stopa reactia. Ulterior, 

varfurile radacinilor se introduc in 20 ml metanol si se incubeaza la 37
o
C

 
 pana se albesc, apoi absorbanta supernatantul se 

citeste la 485 nm.  

Determinarea cantitatii de clorofila din frunze. 100 mg de frunze intregi (fara a fi macerate) se introduc in 20 

ml DMSO si se incubeaza la 65
o
C in intuneric timp de 72 de ore. Absorbanta extractului de clorofila se citeste la 663 si 

645 nm cu ajutorul unui spectrofotometru. Concentratia totala de clorofila se calculeaza dupa urmatoarea formula: Chl 

(mg/l) = Chla + Chlb = 20.2A645 + 8.02A663. 

Continutul relativ de apa din frunze (RWC – low water content) se calculeaza dupa urmatoarea formula: 

RWC (%) = (FW – DW) / (SW – DW) x 100%, unde FW este greutatea substantei proaspete a frunzelor, DW greutatea 

substantei uscate obtinuta la 85
o
C timp de 3 zile si SW greutatea turgida a frunzelor obtinuta dupa introducerea lor in apa la 

temperatura camerei (aproximativ 25
o
C) timp de 4 ore.  

Gradul de peroxidare lipidica in frunze se evalueaza prin continutul de malondialdehida (MDA), iar continutul 

de MDA se determina prin reactia cu acid tiobarbituric (TBA). Frunzele proaspete (0.5 g) se omogenizeaza in 10 ml de 

acid tricloracetic (TCA) 0.1%, iar amestecul se centrifugheaza la 15 000 g timp de 15 minute. Peste 1 ml de supernatant se 

adauga 4 ml de TBA 0.5 % in TCA 20%. Amestecul se incalzeste la 95
o
C timp de 30 de minute si apoi se raceste imediat 

pe gheata. Dupa centrifugarea amestecului la 10 000 g timp de 10 minute, absorbanta supernatantului se citeste la 532 nm. 

Continutul de MDA se calculeaza folosind coeficientul de extinctie de 155 mM
-1

 cm
-1

. 

Continutul de prolina libera. 0.5 g de frunze se mojareaza cu 5 ml de acid sulfosalicilic 3%, iar amestecul se 

centrifugheaza la 20 000 g timp de 5 minute. Ulterior, 0.5 ml de supernatant se incubeaza la 100
o
C timp de 60 de minute cu 

0.5 ml de acid acetic glacial si 0.5 ml de reactiv ninhidrina. Dupa racire pe baie de gheata, 1 ml de toluen se adauga peste 

amestec si se citeste absorbanta la 520 nm.  

Activitatea superoxid dismutazei (SOD). 1 g de material vegetal se omogenizeaza la 4
o
C in 2 ml de mediu ce 

contine tampon potasiu-fosfat 100mM (pH 7.8), MgSO4 3mM, EDTA 3mM si PVP (polivinil polipirolidona) 2%. 

Amestecul se centrifugheaza la 20 000g  timp de 5 minute la 4
o
C, iar supernatantul se utilizeaza pentru determinarea SOD. 

In prezenta SOD, reducerea fotochimica a NBT (nitro blue tetrazoliu) este inhibata iar nivelul de inhibare este utilizat 

pentru a cuantifica enzima. Mediul de reactie pentru determinarea activitatii SOD este compus din: tampon potasiu-fosfat 

50 mM (pH 7.8), EDTA 0.1 mM, metionina 15 mM, riboflavina 60 µM, NBT 2.25 mM si un volum adecvat de supernatant 

intr-un volum final de 4 ml. Amestecul de reactie se ilumineaza cu o intensitate a luminii de 72 µmol m
-2

 s
-1

 timp de 15 

minute, dupa care reactia se masoara la 560 nm. O unitate de activitate enzimatica se defineste ca fiind cantitatea de 

enzima care reduce absorbanta probelor la 50% in comparatie cu cea a tuburile unde nu exista enzime. 

 Activitatea catalazei (CAT) se determina prin urmarirea consumului de H2O2 la 240 nm timp de 30 de secunde 

in 3 ml mediu de reactie ce contine tampon potasiu-fosfat 100 mM (pH 7.0), H2O2  15 mM si 50 µl extract din frunze. 

Activitatea se calculeaza utilizand coeficientul de extinctie (40 mM
-1

 cm
-1

) pentru H2O2. 

Activitatea peroxidazei (POD) se bazeaza pe determinarea oxidarii guaiacol-ului (coeficient de extinctie 26.6 

mM
-1

 cm
-1

) la 470 nm cu H2O2. Amestecul de reactie contine tampon potasiu-fosfat 50 mM (pH 7.0), guaiacol 20.1 mM, 

H2O2  12.3 mM si extractul vegetal intr-un volum de 3 ml.  

Activitatea ascorbat perozidazei (APOX) se stabileste prin inregistrarea descresterii densitatii optice la 290 nm 

datorita prezentei acidului ascorbic (AA). Amestecul de reactie de 3 ml contine tampon potasiu-fosfat 50 mM (pH 7.0), 

AA 0.5 mM, EDTA 0.1 mM, H2O2  1.5 mM si 0.1 ml extract vegetal. Reactia se incepe prin adaugarea H2O2, iar 

absorbanta amestecului se citeste la 290 nm. O schimbare de 0.01 a absorbantei la 290 nm se defineste ca o unitate de 

activitate a APOX.  

 Glutation reductaza (GR) se determina prin inregistrarea cresterii in absorbanta in prezenta glutationului oxidat 

si DTNB (acid 5, 5
’
-ditiobis-2-nitrobenzoic).  Amestecul de reactie de 3 ml contine tampon potasiu-fosfat 200 µmol (pH 

7.5), EDTA 1 µmol, DTNB 1.5 µmol in tampon potasiu-fosfat 0.01 M (pH 7.5), NADPH 0.2 µmol, 0.1 ml extract vegetal 

si apa distilata pana la completarea volumului. Reactia se initiaza prin adaugarea de GSSG (glutation oxidat) 0.2 µmol, iar 

cresterea in absorbanta la 412 nm se inregistreaza spectrofotometric la 25
o
C pe o perioada de 5 minute. O schimbare de 

0.01 a absorbantei la 412 nm se defineste ca o unitate de activitate a GR. 

 Elaborarea procedeelor de utilizare la crucifere a produselor pentru creşterea eficienţei de utilizare a apei şi a 

adjuvanţilor de stropire 

Procedeele de utilizare influenţează semnificativ eficienţa produselor aplicate prin stropire. Driftul, respective 

împrăştierea picăturilor ca urmare a dimensiunilor lor reduse, reduce cantitatea de ingredient activ care ajunge pe frunze. 

Pentru a limita driftul se folosesc adjuvanți care cresc vâscozitatea soluţiilor / suspensiilor de stropit, determinând formarea 

unor particule de dimensiuni mai mari, care au un drift mai redus. 

Comportamentul acestor picături de dimensiuni mai mari la impactul cu suprafaţa frunzelor este determinat de: (i) 

viteza de impact (determinată de presiunea aplicată în rezervorul pompei de stropit şi de viteza vântului în momentul 

aplicării) şi (ii) de hidrofobicitatea suprafeţei frunzelor de crucifere, varză şi broccoli, pe care se aplică prin pulverizare 

produsele –fig. 6. 

Hidrofobicitatea suprafeţelor este estimată prin determinarea unghiului de contact dintre picături de soluţie / 

suspensie apoasă şi suprafaţa hidrofobă a frunzelor.  Pentru a stabili unghiul de contact al frunzelor de varză s-au prelevat 

frunze de la plante tinere, cu o vârstă de 15 zile de la transplantarea unor răsaduri de 60 zile. Plantele şi răsadurile au fost 

crescute la o temperatură de 22±2ºC în timpul zilei şi 17±2°C în timpul nopţii, cu o fotoperioadă de 12 ore, suplimentată cu 
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lumină cu intensitatea de 160 mcE/m
2
/s, provenită din lămpi cu halogen, atunci când intensitatea luminoasă scădea sub 500 

mcE/m
2
/s, şi la o umiditate relativă de 45-75%. 

 

 

Figura 6. Factorii care influenţează comportamentul picăturilor pulverizate la impactul cu suprafaţa frunzelor – 

hidrofobicitatea şi unghiul de impact. 

  

Măsurarea unghiului de contact s-a realizat cu ajutorul unui dispozitiv dotat cu un microscop orizontal echipat cu 

un goniometru (DSA100M, Kruss, Hamburg, Germania), folosind picături de 2 – 3 mm diametru, depuse cu ajutorul unei 

micropipete pe suprafaţa frunzelor. Pentru determinarea compoziţiei optime de produse pentru creşterea eficienţei de 

utilizare a apei şi de adjuvanţi de stropire a fost realizat un experiment de optimizare prin utilizarea tehnicii suprafeţei de 

răspuns (software Design-Expert
®
, Stat-Ease, Minneapolis, MN, SUA). 

  Creşterea concentraţiei de poliacrilamidă este însoţită iniţial de o creştere a hidrofilicităţii şi a unghiului de 

contact. La concentraţii mai mari poliacrilamida creşte adezivitatea. Adăugarea adjuvantului de stopire are ca efect iniţial 

creşterea adezivităţii la suprafaţa frunzelor şi reducerea unghiului de contact. Betaina are de asemenea o acţiune iniţială de 

creştere a hidrofilicităţii, dar la concentraţii mari creşte aderenţa datorită reducerii tensiunii superficiale. Impreună 

poliacrilamida anionică şi betaina cationică formează un complex care reduce unghiul de contact al soluţiilor apoase cu 

frunzele de crucifere (varză). 

 Picăturile de soluţie cu compoziţie opimizată se pot comporta în trei moduri în funcţie de viteza cu care intră în 

contact cu frunza: (i) aderenţă, în care picăturile se etalează şi rămân pe suprafaţa frunzelor; (ii) ricoşare, în care picăturile 

etalate iniţial sar înapoi şi (iii) fragmentare, picăturile se sparg în picături mai mici care reculează de pe frunze. 

In conditiile date, cu un regim de udare care favorizează fixarea, datorită unui unghi de contact redus ca urmare a 

optimizării compoziţiei aplicate prin stropire, putem presupunem că picăturile nu se fragmentează. O picătură care este 

pulverizată pe frunze are o energie cinetică semnificativă, datorită vitezei verticale de pulverizare, şi o energie potenţială, 

datorită  tensiunii superficiale.  

S-a folosit ca trasor fluoresceină (sare sodică), care a fost încorporată în cele două amestecuri testate pentru a 

permite o cuantificare rapidă cantităţilor din cele două tipuri de amestecuri  reţinute pe suprafaţa plantelor. Ca suprafaţă de 

referinţă s-au folosit lamele de sitclă cu aceeaşi arie, spălate cantitativ (nu reţin apa de robinet pe suprafaţă). Frunzele de 

varză tratate şi lamele de sticlă (utilizate ca  suprafaţă de referinţă) au fost transferate ulterior în câte 20 ml de soluție 

tampon (K2HPO4, 8,71 g/l). Fiecare dintre  soluţiile rezultate au fost analizate apoi utilizând un spectrofluorimetru (RF-

1501, Shimadzu Corporation) la 460 nm lungime de unda de excitaţie şi 540 nm lungimea de undă de emisie. Figura 8  de 

mai jos ilustrează acurateţea predicţiilor modelului.  

 
Figura 8: Comportamentul picăturilor la contactul cu frunza de varză în funcţie de dimensiuni şi de viteza de 

pulverizare, descris de rezultate experimentale (simboluri grafice/ linii întrerupte) şi cele ale modelului  AGM (linii 
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continui). F1 – poliacrilamidă anionică 0,44%; F2- betaină 18 mM; F3 - 0,44% poliacrilamidă anionică, 18 mM betaină şi 

0,6% adjuvant de stropire 

 
Rezultatele experimentale sunt prezentate cu simboluri – simbolul „recul” semnifică o lipsă de aderenţă a picăturii 

la suprafaţa frunzei; „marginal” implică existenţa unor situaţii în care picăturile aderă, iar „aderare” se referă la situaţiile în 

care picăturile aderă. Apa dură standard, care are o tensiune superficială de  = 72 mNm
-1 

, este permanent peste pragul de 

ricoşar. Formularea F1, are include numai poliacrialmidă, are tensiune superficială de  = 49 mNm
-1

  şi prezintă un 

comportament de tip marginal. Formularea F2, cu o tensiune superficială de  = 42 mNm
-1

  aderă atunci când se află sub 

pragul de ricoşare şi prezintă un comportament marginal care merge uneori până la fragmentare. Formularea F3,  = 33 

mNm
-1

,  este sub pragul de ricoşare (în afara graficului) şi aderă atâta timp când nu depăşeşte pragul de fragmentare 

(datorită unei viteze prea mari de impact). 

 Modelul AGM şi rezultatele experimentale în ceea ce priveşte comportamentul  compoziţiei optimizate aplicate 

pe frunze stabilesc ca fiind necesară o aplicarea cu viteze ale picăturilor mai mici de 3 m/s.  

 

 

 

Activitatea 1.4.: Elaborarea procedeelor de determinare a efectului noilor produse asupra nivelului de compuşi 

chemopreventivi din cruciferele tratate cu seleniu. 

 

Scopul acestei activităţi este de a elabora procedeele de determinare a efectul noilor produse care induc oxid de 

azot în ţeusturile vegetale, singure sau împreună cu noile (formulări de) produse destinate creşterii eficienţei de utilizare a 

apei (poliacrilamidă anionică, betaine) şi adjuvanţi de stropire, asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din 

cruciferele tratate (şi) cu seleniu. 

Biofortificarea culturilor cu seleniu se realizeaza in general folosind fertilizatori pe baza de selenat de sodiu sau 

de bariu, insa exista studii care au folosit ca sursa de seleniu selenitul de sodiu sau selenometionina sau chiar amestecuri de 

selenat si selenit. Plantele insa absorb in special speciile anorganice de seleniu, iar dintre acestea cele aflate in starea de 

oxidare +6, Se (VI), sub forma de selenat, intrucat aceasta forma are cea mai mare disponibilitate in sol . 

O parte din seleniul acumulat de catre plante este utilizat pentru biosinteza selenoaminoacizilor, care ulterior sunt 

transformati in diferiti fitocompusi. Cel mai adesea seleniul se regaseste incorporat in compusii organici ai sulfului  sub 

forma de selenometionina (SeMet), selenocisteina (SeCys) sau in forma metilata a ultimului, metilselenocisteina 

(MeSeCys). MeSeCys este un precursor al metilselenolului, compus al carui efect chemopreventiv si antiproliferativ a fost 

demonstrat pe mai multe linii celulare tumorale.  

In studiul de fata biofortificarea culturilor de crucifere se va realiza cu un amestec de  selenat de sodiu, betaina, 

inductori de oxid nitric si adjuvanti de stropire.    

Glincin betaina este un compus natural sintetizat de plante in abundenta ca raspuns in cazul unui stres hidric. Se 

regaseste in principal in cloroplaste, unde are un rol esential in protectia structurilor membranare, mentinad astfel eficienta 

procesului de fotosinteza al plantelor (Ashraf si Foolad, 2007). In anumite culturi, sinteza naturala de glicinbetaina este 

insuficienta pentru a ameliora efectele dehidratarii, cauzate de factorii de mediu, astfel ca tratamentul foliar al plantelor cu 

betaina exogena reprezinata o alternativa viabila. O serie de compusi chimici de tipul nitril oxizilor, furoxanilor si bis-aryl 

metanonei vor fi utilizati ca inductori ai nivelului de oxid nitric in culturile de crucifere. Molecula de oxid nitric este 

implicata in cresterea, dezvoltarea plantei si are si rol de protectie (Zhang, 2012), nivelul acestuia crescand in fata invaziei 

unor agenti patogeni sau a unui stres abiotic, lucru care conduce la stimularea biosintezei metabolitilor secundari din 

plante. O suplimentare a nivelului de NO cu ajutorul acestor inductori sintetici va imbunatati toleranta  culturilor de 

crucifere tratate, la diferiti agenti de stres biotici si abiotici.    

Adjuvantii de stropire pe baza de esteri ai acizilor grasi, alcool, lecitina, lectina si glicerina vor avea ca scop 

obtinerea unei compozitii cu rol de surfactant si plastifiant cuticular, cu actiune umectanta.  

Dupa tratamentul de biofortificare al culturilor de crucifere se vor determina concentratiile principalelor clase de 

compusi chemopreventivi (selenoaminoacizi si glucozinolati), dar si continutul de seleniu total si de aminoacizi cu sulf.   

Culturile de crucifere tratate cu aceste noi produse vor fi supuse unor proceduri de extractie si apoi analizate prin 

tehnici specifice: spectrometrie de absorbtie atomica cu generare de hidruri (pentru Se total), cromatografie de lichide de 

inalta performanta (pentru glucozinolati si aminoacizii cu sulf - S-adenozinmetionina si S-adenozinhomocisteina), 

cromatografie de lichide cu spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv (pentru selenoaminoacizi).   

Elaborarea procedeului de evaluare a continutului de seleniu total 

Digestia probelor se va realiza dupa metoda lui Gao si colab. (2011). Atat probele (0.5-3g) cat si standardul de 

referinta utilizat se vor mineraliza peste noapte, la temperatura camerei intr-un volum de 10 mL amestec de HNO3 si 

HClO4 (4:1 v/v). Solutia rezultata se va incalzi la 100 
o
C timp de 1h, la 120 

o
C timp de 2h, la 180 

o
C timp de 1 h si in final 

la 210 
o
C, pana la formarea unui fum alb. Dupa digestie, peste solutia rezultata (2mL) se vor adauga 5mL HCl (12M) 

pentru reducerea Se (VI) la Se (IV) si se va incuba pentru cel putin 3h. Probele se vor transfera in recipiente de 25 mL, se 

vor dilua cu apa pura si se vor analiza cu ajutorul spectrometriei de absorbtie atomica cu generare de hidruri.  

Borohidrura de sodiu (NaBH4) sau de potasiu (KBH4) va fi folosita ca generator de hidruri, fiind si gaz purtator 

pentru Se (IV). 
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Elaborarea procedeului de evaluare a continutului de selenoaminoacizi 

Procedura de extractie a selenoaminoacizilor se va desfasura conform metodei lui Funes-Collado (2013). Peste 

0.3 g material vegetal se vor adauga 10 mL solutie NH4H2PO4 25 mM pH 7.5 continand 30 mg proteaza XIV (izolata din 

Streptomyces griseus) si se vor incuba la 37
o
C, timp de 16h sub agitare continua. Solutia rezultata se va centrifuga la 3000 

rpm,  timp de 10 min, la o temperatura de 4
 o

C, se va filtra folosind unitati filtrante de 0.45 µm si se va injecta in sistemul 

de analiza.  

Analiza selenometioninei (SeMet) si selenocisteinei (SeCys) se va realiza folosind un sistem HPLC-ICP-MS. Se 

va utiliza o coloana analitica Hamilton PRPX-100 (Φ 4.1 x 250 mm x 10 µm) si o faza mobila formata dintr-o solutie 

tampon NH4H2PO4 10mM, ajustata la pH 7, cu NH3 25%. Debitul fazei mobile va fi de 1 mL/min, volumul de injectie al 

probelor de 50 µL, iar detectia se va realiza cu spectrometru de masa cu plasma cuplat inductiv.  In paralel se vor pregati 

solutii de SeMet si SeCys 1 mg/mL in metanol, care se vor utiliza ca standarde de referinta.  

Elaborarea procedeului de evaluare a continutului de glucozinolati 

Glucozinolatii sunt compusi specifici cruciferelor ai caror produsi de degradare: izotiocianatii, tiocianatii sau 

indolii sunt recunoscuti ca agenti chemopreventivi (Hayes, 2008). S-au identificat cel putin 120 de glucozinolati distincti in 

speciile de crucifere (Fahey, 2001), insa dintre acestia glucorafininul si produsul sau de degradare, sulforafanul sunt cei 

mai studiati compusi chemopreventivi (Gu, 2012, Li, 2010). In studiul de fata vom determina continutul de sulforafan al 

culturilor de crucifere tratate si netratate.    

Pregatirea probelor se va realiza conform metodei lui Campas si colab. (2009). Peste 0.15 g material vegetal 

liofilizat se vor adauga 4 mL de apa pura ajustata la pH 6 cu HCl, iar apoi amestecul se va incuba la 45
o
C, timp de 2.5h. Va 

urma apoi o etapa de extractie cu 20 mL diclormetan timp de 1h la temperatura camerei, iar solutia rezultata, filtrata in 

prelabil, se va concentra la rotaevaporator. Compusul de interes, sulforafanul se va purifica folosind cartuse de extractie pe 

baza de Si(OH)3, activate cu diclormetan. Extractul organic va trece prin cartusul de extractie, care va fi spalat cu acetat de 

etil si apoi sulforafanul va fi eluat cu metanol. Solutia astfel rezultata se va concentra, se va relua in 2 mL acetonitril si se 

va injecta in sistemul HPLC.      

Analiza cromatografica se va realiza folosind un sistem Agilent 1200 format din degazor, pompa cuaternara, 

autosampler termostatat si detector de tip fotodioda. Se va utiliza o coloana cromatografica Zorbax XDB C18 (Φ 4.6 x 150 

mm), si o faza mobila de formata din solventul A: acetonitril solvent B apa pura. Detectia compusului se va realiza la o 

lungime de unda de 205 nm, folosind un sistem isocratic 30% solvent A si 70% solvent B, si un debit 0.5 mL/min. In 

paralel se va pregati o solutie de sulforafan 1mg/mL in acetonitril care se va utiliza ca standard de referinta. 

Elaborarea procedeului de evaluare a continutului de S-adenozil-metionina si S-adenozil-homocisteina 

S-adenozil-metionina (SAM) si S-adenozil-homocisteina (SAH) sunt intermediari in caile metabolice de sinteza ai 

metioninei si homocisteinei. SAM este principalul donator de grupari metil prezent in toate organismele vii, fiind implicat 

in multe in reactii de transmetilare al unor compusi de tipul hormonilor, neurotransmitatorilor, ADN-ului, ARN-ului si 

fosfolipidelor,  in timp ce SAH, metabolitul compusului SAM, este un puternic inhibitor al metiltransferazelor, enzime 

implicate in repararea sau degradarea proteinelor senescente.  

Procedura de extractie a probelor se va realiza la 4
o
C, conform metodei lui Nikiforova si colab. (2005). Peste 0.1 

g material liofilizat se vor adauga 150 µL methanol 80% (racit la -20
o
C), amestecul se va agita, iar dupa 5 min se va 

centrifuga la 10000 g. Se va colecta supernatantul, iar peste peletul ramas se va adauga 150 µL izopropanol (racit la -

20
o
C), va urma o etapa de agitare 5 min si apoi centrifugare la 10000 g. Se va colecta supernatantul care se va combina cu 

cel obtinut in prima etapa de extractie, urmand etapa de analiza.    

Analiza HPLC a compusilor SAM si SAH se va realiza dupa metoda lui Birsan si colab (2010), folosind un sistem 

Agilent 1200 format din degazor, pompa cuaternara, autosampler termostatat si detector de tip fotodioda. Compusii SAM 

si SAH se vor separa pe o coloana cromatografica Zorbax XDB C18 (Φ 4.6 x 150 mm), cu o faza mobila de formata din 

solventul A: methanol 15% ajustat la un pH 3.9 cu acid acetic si solvent B apa pura. Detectia compusilor se va realiza la o 

lungime de unda de 258 nm, iar separarea lor folosind un sistem isocratic 60% solvent A si 40% solvent B, si un debit 

0.1mL/min, timp de 10 min. In paralel se vor pregati solutii de S-adenozil-metionina si S-adenozil-homocisteina 1 mg/mL 

in metanol, care se vor utiliza ca standarde de referinta. 

 

Activitatea 1.5.: Elaborarea procedurilor de sinteză a unei game de compuşi chimici care modulează nivelul de oxid 

nitric în plante 

 

Oxidul nitric (NO) este o molecula de semnalizare comună plantelor şi animalelor (A. Abd El-Rehim et al., 2005; 

M. Delledonne et al., 1998). În plante, NO are rol în germinare, înflorire, închiderea stomatelor, în apărarea împotriva 

agenţilor patogeni, şi participă de asemenea la interacţiuni complexe de semnalizare în controlul rezistenţei la boli ( L. 

Perchepied et al., 2010).
 

Pentru a clarifica căile de semnalizare a moleculei de NO în plante este necesară identificarea unor noi compuşi 

sintetici cu rol de modulatori ai nivelului de NO. Din acest motiv, cercetările noastre s-au concentrat pe dezvoltarea unor 

procedee de sinteză a unor compuşi sintetici din grupa furoxanilor şi a izoxazolilor substituiţi ca potenţiali modulatori ai 

nivelului de NO în plante. 

Dezvoltarea unor procedee de sinteză pentru obţinerea unor compuşi donori de NO din grupa izoxazolilor a avut 

în vedere sinteza unei game variate de izoxazoli care să permită studierea proprietăţilor biologice ale acestor compuşi. 

Singurul compus cunoscut ca elicitor de NO din această clasă este 3,5-difluorofenil-[3-metil-4-(metilsulfonil) isoxazol-5-
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il]-metanonă (NUBS-4190) care stimulează producerea de NO şi răspunsul de apărare în Nicotiana benthamiana împotiva 

Phytophthora infestans (M. S. Monjil et al., 2013).
 

Cea mai convenabilă sinteză a sistemului izoxazolic are la bază reacţia de cicloadiţie 1,3-dipolară a alchenelor sau 

alchinelor cu nitriloxizii generaţi in situ din aldoxime (K.A. K.umar et al., 2012), de obicei obţinându-se ambii izoxazoli 

regioizomeri. Nitriloxizii se prepară din aldoximele corespunzătoare prin halogenare / dehidrhalogenare via cloruri de N-

hidroxi-benzencarboximidoil. Astfel, prin tratarea benzaldehidelor substituite cu hidroxilamină se obţin aldoximele 

corespunzătoare care au fost tratate cu N-clorsuccinimidă în dimetilformamidă la 35÷55 
o
C şi, după răcire, s-au recuperat 

clorurile de N-hidroxi-benzencarboximidoil substituite corespunzatore prin diluare cu apă şi filtrare. 

Compuşii furoxanici şi izoxazolici sintetizati vor fi caracterizati pentru stabilirea corectă a structurii, a 

proprietăţilor fizico-chimice şi biologice şi vor fi testaţi ca modulatori de NO, cu scopul de a identifica candidaţii potenţiali 

pentru aplicare practică şi care pot contribui la dezvoltarea unor metode noi pentru o agricultură sustenabilă.   

 

Activitatea 1.6.: Obţinerea variantelor preliminare a produselor inovative pentru creşterea biodisponibilitatii 

fertilizantilor cu seleniu 

 

În cursul lucrărilor de cercetare efectuate în cadrul proiectului am elaborat un procedeu de obţinere a adjuvanţilor 

de stropire pe bază de materii prime naturale. Ca materii prime am folosit uleiuri vegetale de floarea soarelui, rapiţă sau 

soia, care conţin trigliceride cu un conţinut ridicat de acid oleic. De asemenea, ca alcool inferior am foloisit alcool etilic în 

loc de alcool metilic datorită toxicităţii ridicate a alcoolului metilic.  

Procedeul de preparare este simplu şi economic, nu produce deşeuri sau produse secundare, toţi produşii rezultaţi 

din proces fiind utilizaţi pentru pentru prepararea adjuvanţilor de stropire. 

Adjuvantul de stropire obţinut se poate folosi direct sub acestă formă, sau se poate amesteca cu glicinbetaină. În 

acest scop, adjuvantul de stropire obţinut s-a amestecat cu cantităţi variabile (între 1÷3%) de glicinbetaina (96%). 

Produsele sunt perfect compatibile, stabile în timp, obţinându-se astfel alte trei variante complet caracterizate de adjuvanţi 

de stropire cu rol în cresterea disponibilităţii fertilizanţilor cu seleniu. 

Compoziţia adjuvantului de stropire se poate varia în funcţie de cantitatea de catalizator, respectiv acid oleic folosit 

pentru neutralizare, dar şi prin proporţiile de emulgator şi lecitină, în funcţie de necesităţile practice. 

 

Activitatea 1.7.: Elaborarea procedurilor de înalt randament pentru screening-ul compuşilor chimici care modulează 

nivelul de oxid nitric în plantele model de crucifere  

 

Oxidul nitric (NO) are multiple roluri functionale in plante, printre care miscarea stomatelor, interactii gazda-

patogeni, semnalizare hormonala in timpul cresterii si dezvoltarii si adaptarea la stress abiotic/biotic. In plante, NO poate fi 

un semnal de inducere a acumularii de metaboliti secundari si de a initia moartea celulara (Gupta et al., 2011; Bellin et al., 

2013). Marirea nivelului de NO in celulele de aparare este un eveniment cunoscut si predominant in timpul inchiderii 

stomatelor si este indus de diferiti factori, cum ar fi hormonii, inductorii microbieni (drojdii, bacterii, fungi, patogeni) sau 

factori de mediu abiotici, in functie de specie. 

Compusi chimici care moduleaza nivelul de NO in plante 

Hormonii 

Dintre hormonii vegetali, actiunea acidului abscisic (ABA) este bine caracterizata (Cutler et al., 2010). Inchiderea 

stomatelor indusa de ABA implica o serie de evenimete, inclusiv cresterea nivelului de specii reactive de azot si, implicit, 

de NO. Multe studii au fost efectuate pe celulele de aparare de la modelele de cultura de plante de Arabidopsis, Pisum 

sativum, Vicia faba si Commelina communis. Cu ajutorul lor, s-a aratat ca NO este o componenta de semnalizare esentiala 

in timpul inchiderii stomatelor indusa de ABA (Neill et al. 2008).  

Inductorii microbieni 

Stomatele sunt porti de intrare pentru apa/CO2, dar pot limita si invazia bacteriilor patogene si, astfel, fac parte din 

sistemul imun nativ al plantelor. Cresterea brusca a productiei de NO a fost identificata ca fiind unul dintre raspunsurile de 

aparare la plante. De asemenea, NO joaca un rol foarte important in moartea celulara si activarea genelor de aparare contra 

patogenilor vegetali. Desi rolul NO in apararea contra patogenilor a fost studiat intens, exista putine analize asupra 

mecanismului de crestere a NO in celule de aparare ale plantelor expuse la patogeni.  

Compusii chimici de sinteza 

Pe langa agentii naturali, multi cercetatori au utilizat agenti donori si de neutralizare a NO in experimente pentru a 

elucida semnalizarea NO (Khan et al., 2012). Astfel de compusi sunt nitroprusiatul de sodiu, un compus care poate genera 

NO
+
, S-nitrozoglutation, un compus care elibereaza NO dar poate avea si alte efecte, S-nitrozo-N-acetil-penicilinamina 

(Hogg, 2000).  

 In ultimii ani, cercetarea s-a axat pe sinteza de compusi chimici, care pot induce generarea de NO in plante, pe 

langa agentii sau extractele naturale. Studii recente au aratat ca un posibil candidat este 3,5-difluorofenil-[3-metil-

4(metilsulfonil)isoxazol-5-il]-metanona (NUBS-4190), pentru care s-a dovedit ca a marit productia de NO in plante de 

Nicotiana benthamiana, inducand rezistenta fata de mana (Monjil et al., 2013). 

 Pe langa acest compus, ce va fi utilizat ca produs de comparatie, in acest proiect se vor sintetiza compusi derivati 

de 1,2,5-oxadiazol 2-oxizi (furoxani) substituiti la pozitia 3 a ciclului cu grupe carbetoxi si SO2Me si se vor testa din punct 

de vedere al potentialului lor inductor de NO in celulele si tesuturile vegetale studiate. Tratamentele cu betaină şi inductori 

de NO vor avea rolul de a echilibra metabolismul compusilor cu sulf si seleniu si de a stabiliza rezervorul de S-adenozil-
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metionina, suprasolicitat de metabolizarea compusilor seleniati si vor proteja plantele de cultură impotriva diferitelor tipuri 

de stres într-un mod complementar seleniului.  

Proceduri de screening al inductorilor de oxid nitric 

Experimentele de screening al inductorilor de oxid nitric se vor realiza pe plantule de Arabidopsis thaliana, 

crescute in Arasystem, conform practicilor de laborator recomandate. Aceasta planta de dimensiuni mici face parte din 

familia cruciferelor, servind ca planta model pentru acestea si fiind utilizata in cercetare.  

Cultivarea in Arasystem este un model de cultura special conceput pentru cresterea completa a plantelor de A. 

thaliana si recoltarea semintelor.  

 In cadrul acestui proiect, cresterea A. thaliana in laborator, in Arasystem se va realiza in mai multe etape: 

prepararea semintelor, insamantarea, germinarea, pregatirea solului si a vaselor, cresterea plantelor, irigarea si controlul 

daunatorilor, tratamentul cu compusii de analizat. 

  

Plantele vor fi tratate cu solutii de 10 si 20 µg/ml din compusii potential inductori de seleniu, suspendati in apa 

distilata cu Tween 20 0,5% sau cu  adjuvant de stropire 1%. Se vor utiliza cate 20 plantule pentru fiecare varianta de 

compus / concentratie / agent de suspensie.  Tratamentele se vor aplica cu ajutorul unui dozator, prin stropirea cu cate 0,1 

ml suspensie a fiecarei plante, crescute separat intr-un vas Arasystem. Se vor realiza si variante martor, stropite cu apa 

distilata, solutie Tween 20 0,5% si adjuvant de stropire 1%, precum si o varianta tratata cu produsul considerat referinta I.  

Folosind acelasi protocol experimental, se vor realiza studii ale interactiei tratamentelor cu cei mai eficienti 

inductori de NO (in 3 concentratii diferite, 1, 2 si 5 mg %) cu tratamentele cu seleniu. Moleculele care vor determina cea 

mai semnificativa inducere a NO in tesuturile vegetale vor fi selectate si testate in experimentele ulterioare. La 24 h de la 

tratament se va determina nivelul de NO in tesuturile vegetale ale plantelor prin metoda cu coloranti fluorescenti.  

Proceduri de determinare a inducerii de Oxid nitric (NO) in tesuturile vegetale 

Cantitatea de NO produs in plante variaza mult in functie de metoda, raportandu-se valori intre 0,1-200 nmol/h/g 

greutate umeda (Planchet et al., 2005). Productia de NO poate fi restransa doar la cateva celule, de exemplu, celulele de 

aparare (Bright et al., 2006). De aceea, metodele de masurare trebuie sa fie foarte sensibile pentrua putea detecta productia 

de NO din plante.  

Metoda cu coloranti fluorescenti (DAF-FM) 

Nivelul de NO in celulele de aparare in timpul inchiderii stomatale este monitorizat, in general, prin utilizarea de 

coloranti fluorescenti specifici, ca 4-amino-5-metilamino-2’,7’-difluorofluorescein (DAF-FM) si DAF-FM diacetat, care 

permit cuantificarea concentratiilor mici de NO (Kojima et al., 1998). Aceasta metoda se bazeaza pe conversia DAF-FM 

sau a diacetatului, care nu sunt compusi fluorescenti, intr-un compus benzotriazolic fluorescent dupa reactia cu NO.  

Reactia are loc prin difuzia pasiva prin membrana celulara a DAF-FM diacetatului, care este celular permeabil. In 

interiorul celulei, este deacetilat de esterazele intracelulare si transformat in DAF-FM. Cantitatea de fluorescenta a DAF-

FM este ~0.005, dar creste de 160 de ori, la ~0,81 dupa reactia cu NO. Maximul de excitatie/emisie al compusului format 

este la lungimile de unda de 495/515 nm si poate fi detectat de orice instrument care detecteaza fluoresceina, incluzand 

citometrul in flux, microscopul, cititoarele de placi cu fluorescenta si fluorometrele.  

 Un alt indicator al NO este 4,5-diaminofluorescein diacetatul (DAF-2 diacetat).  

Acest colorant poate fi utilizat in citometria de flux, dar a fost aplicat in principal pentru a evidentia productia de 

NO celulara in imagini de microscopie de fluorescenta confocala. 

In etapele experimentale ale proiectului, metoda va fi aplicata probelor (frunze) de Arabidopsis recoltate la 24 h 

de la tratament, prin folosirea de 4-amino-5-metilamino-2’,7’-difluorofluorescein diacetat pentru fixarea NO. Intensitatea 

fluorescentei in tesuturile vegetale va fi determinata cu un microscop inversat Axio Observer D1, cu cameră de inalta 

rezolutie. Din imaginile fluorescentei tesuturilor vegetale se va determina intensitatea fluorescentei, folosind softul de 

analiză a imaginii aferent microscopului. Valorile de intensitate a fluorescentei, care este un indicator al nivelului de NO 

tisular, vor fi analizate statistic si se va stabili care este molecula cea mai eficienta in inducerea NO  in tesuturile vegetale.  

 

Activitatea 1.8.: Pregatirea dispozitivului experimental pentru integrarea metodelor de utilizare a noilor compuşi cu 

practicile de cultivare durabilă a cruciferelor 

 

Descrierea lucrărilor 

Metoda de pregatire a dispozitivului experimental 

Pregatirea spatiului de cultivare experimentala, solarul, 

presupune o serie de lucrari care se refera atat la sol cat si la 

constructie (amplasarea si montarea acestuia), cu scopul de a crea 

conditiile necesare pentru cresterea, dezvoltarea si fructificarea 

plantelor. 

Lucrarile de pregatire a solului au o mare influenta asupra 

productiilor obtinute in solarii. Aceste lucrari constau in: nivelarea 

de exploatare, administrare fertilizanti, mobilizarea solului, 

dezinfectia chimica a solului, maruntirea si pregatirea substratului 

de cultura, modelarea in straturi a spatiului de cultura. 

Producerea rasadurilor in solarii 
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Producerea rasadurilor se realizeaza in general prin consum ridicat de energie. Tocmai de aceea eforturile se 

indreapta catre producerea acestora cu energie conventionala cat mai mica. Astfel, s-a decis alegerea unui solar cu folie 

dubla datorita avantajelor pe care acesta le prezinta, respectiv mentinerea unei temperaturi cu 2-8ºC mai mare fata de 

solarul cu folie simpla. 

Pamanturile folosite in producerea rasadurilor 

Alaturi de factorii de vegetatie (temperatura, lumina, umiditate, aer) substratul pentru producerea rasadurilor are o 

importanta foarte mare deoarece prin intermediul lui trebuie asigurata plantelor hrana necesara. Datorita acestui fapt 

trebuie acordata o atentie mare amestecului de pamanturi (substraturi) care este indicat sa posede o foarte buna 

permeabilitate, capacitate mare de retinere a apei, aprovizionare buna cu elemente nutritive si sa fie liber de boli si 

daunatori.  

Pentru realizarea substratului nutritiv am folosit: mranita, pamant de țelină si nisip; am folosit un substrat nutritiv 

destinat umplerii cuburilor nutritive. 

Pentru varza si conopida am folosit urmatoarea reteta: 20% mranita, 70% pamant de țelină si 10% nisip. La un m
3
 

amestec am mai adaugat 5kg gunoi de pasare fermentat.  

De mare insemnatate si cu un caracter profilactic deosebit sunt lucrarile de dezinfectie a substraturilor nutritive. 

Dezinfectia chimica s-a realizat folosind CuSO4 5%. 

Am practicat semanatul in ladite cu alveole pentru ca laditele 

prezinta avantajul de a se manevra usor si pot fi mutate in diferite 

spatii si locuri in functie de lumina si caldura. Laditele folosite sunt 

din material plastic cu peretii scunzi, avand lungimea de 50-60 cm, 

latimea de 30-35cm si inaltimea de 6-8 cm. La baza alveolelor am 

asternut un strat subtire de nisip apoi am introdus amestecul nutritiv, 

l-am tasat usor si am repartizat semintele in alveole. Dupa aceea le-

am acoperit cu amestec nutritiv in grosime de 1cm, am tasat din nou 

apoi am udat cu stropitoarea cu sita fina. Am etichetat notand ziua 

semanatului si apoi am acoperit laditele cu folie de polietilena. 

Imediat ce au inceput sa rasara plantele am indepartat folia deoarece 

plantele tinere au mare nevoie de lumina. Factorii de vegetatie, in special temperatura, umiditatea si aerisirea trebuie astfel 

condusi incat rasarirea sa fie grabita, iar in perioada de la repicat la plantat sa fie evitata alungirea rasadului si imbolnavirea 

acestuia. 

Repicatul rasadului se face cat mai timpuriu, in faza de 

cotiledoane si inceputul aparitiei primei frunze adevarate la cca. 6-10 

zile de la rasarire, avand grija ca umiditatea cubului nutritiv sa aiba 

valoarea de 70-80% din capacitatea dea retine apa a amestecului si 

temperatura de 20-22ºC. Rolul cel mai de seama al lucrarii de 

repicare consta in asigurarea accesului corespunzator al luminii la 

plante precum si al volumului de spatiu de nutritie necesara.  

Lucrarile de ingrijire ale rasadurilor 

Complexul lucrarilor de ingrijire poate fi rezumat la 

dirijarea factorilor de vegetatie in stransa corelatie cu particularitatile 

de crestere si dezvoltare a plantelor. Un rasad de buna calitate 

trebuie sa fie viguros, de culoare verde inchis si cu radacini bine 

formate. Inainte de plantare la locul definitiv se reduce temperatura 

timp de 10-15 zile pentru ca plantele sa se caleasca. 

Lumina trebuie dirijata cu multa atentie pentru ca plantele sa beneficieze de cat mai multa pentru evitarea 

alungirii si etiolarii. 

Aerisirea este necesara zilnic pentru refacerea compozitiei aerului din spatiul protejat. 

Udatul este foarte important in aceasta perioada pentru ca o cantitate prea mare de apa poate provoca putrezirea 

tulpinii rasadului. Udatul se face numai atunci cand se observa ca pamantul s-a uscat pana la nivelul radacinilor. 

 

Pregatirea rasadurilor pentru plantare 

Se impun urmatoarele operatii: 

 eliminarea plantelor bolnave, vatamate sau slab dezvoltate; 

 dezinfectarea rasadului cu solutie de CuSO4 0,15%; 

 udarea pana la saturarea substratului cu 24h inainte de plantare; 

 scoaterea esalonata a rasadului din locul in care a fost produs; 

 mocirlirea radacinilor rasadului produs; 

 indepartarea unei parti din limbul foliar la varza si conopida pentru reducerea 

suprafetei de transpiratie si impiedicarea ofilirii dupa plantare. 

Pregatirea rasadului s-a facut pe masura plantarii acestuia si acesta nu a fost expus 

la soare. Desprinderea ghivecelor in care s-a produs rasadul a avut loc numai in 

momentul plantarii. 
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Infiintarea culturilor legumicole protejate 

Dupa ce s-a pregatit adapostul, s-au infiintat loturile de plante crucifere prin plantat. Culturile de varza si conopida 

sunt mai rezistente la frig, soiurile folosite sunt cu perioada mai scurta de vegetatie. S-au folosit urmatoarele soiuri de 

crucifere (Producator: Satimex): 

- varza: soiul Premiere 

- conopida: soiul All seasons improved SX 

Factorii de vegetatie sunt dirijati in concordanta cu cerintele plantelor. Schema de plantare este cea prezentata mai 

jos. 

 

Lucrari de ingrijire aplicate culturilor legumicole 
Dupa infiintarea culturilor de legume prin plantarea rasadurilor, trebuie sa li se asigure conditii optime de crestere 

si dezvoltare prin lucrari de ingrijire. Acestea se pot imparti in lucrari de ingrijire aplicate solului si lucrari de ingrijire 

aplicate plantelor. 

Lucrarile de ingrijire aplicate plantelor se pot grupa astfel: 

 Lucrari cu caracter general: verificarea si completarea golurilor, pentru a asigura o cultura cu densitate normala; 

lucrarea se face imediat dupa prinderea rasadurilor, folosindu-se rasad din acelasi soi si aceeasi varsta. Pentru 

completarea golurilor solul trebuie sa fie reavan si sa existe posibilitati de udare imediata. Nu trebuie sa se intarzie 

cu aceasta operatiune pentru a nu exista diferente intre plante. 

 Irigarea culturilor: legumele au mare nevoie de apa; momentul aplicarii udarii trebuie sa se stabileasca cu multa 

atentie astfel incat gradul de umiditate din sol sa fie mentinut in mod permanent la nivelul considerat optim pentru 

fiecare faza de vegetatie. 

Lucrari de ingrijire efectuate: 

 completarea golurilor: s-a executat la 3-6 zile dupa plantare, cu rasad de aceeasi varsta si acelasi soi; 

 irigatul – s-au aplicat 4-10 udari cu norma de 20-40 L/mp; momentele cele mai importante pentru aplicarea 

udatului sunt: la plantare, la formarea rozetei de frunze si in perioada formarii partilor comestibile; 

 fertilizarea in timpul vegetatiei: se aplica 1-3 ingrasari faziale la cca. 10 zile dupa plantare, in perioada formarii 

rozetei de frunze, la inceputul formarii capatanilor, cu ingrasaminte cu azot, fosfor si potasiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamente realizate dupa plantare  

Variantele de tratament (furnizate de INCDSB) aplicat in solar pentru varza si conopida, in cadrul experimentului 

realizat conform schemei de plantare sunt urmatoarele: 

 Selenat de sodiu: solutie 10µM in apa distilata 
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 Betaina: solutie 10 mmolar in apa distilata 

 Adjuvant de stropire: solutie 1% in apa distilata 

Pentru fiecare planta se aplica 15 ml tratament. 

S-au executat doua tratamente, la interval de 2 saptamani. 

 

 

 

 

 

 CONCLUZII 

 

1. Determinarea efectului tratamentului cu betaina si adjuvanti de stropire asupra nivelului de compusi 

chemopreventivi din crucifere se realizeaza prin teste in vitro pe culturi de celule neoplazice. Se determina 

actiunea extractelor de crucifere tratate asupra nivelului de S-adenozilmetionina si S-adenozilhomocisteina din 

culturile celulare si evolutia numarului de celule transformate. 

2. S-a elaborat un procedeu de obtinere a adjuvantilor de stropire, care consta in transesterificarea uleiurilor vegetale 

(de flarea soarelui, rapita sau soia) cu etanol in exces, in prezenta de KOH, urmata de neutralizare cu acid oleic si 

adaugare de lecitina si emulgatori. S-a elaborat si un procedeu de obtinere a unui produs pentru cresterea 

eficientei de utilizare a apei de catre plante. Acest procedeu presupune adaugarea de betaina cu eliberare 

controlata (legata de poliacrilamida anionica) in compozitia adjuvantului de stropire. 

3. Experimentele preliminare privind determinarea efectului noilor produse asupra nivelului de compusi 

chemopreventivi din crucifere au constat in testarea efectului extractelor de varza si conopida asupra viabilitatii si 

morfologiei celulelor in vitro. S-a stabilit nivelul de concentratie de la care extractele de crucifere au efect 

citotoxic. 

4.  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 1% adjuvant de stropire ca fiind optimă pentru favorizarea 

penetrării foliare a seleniului aplicat sub formă de soluţie de selenat de sodiu 10 µM. 

5. Procedeul optim de utilizare la crucifere a produselor pentru creşterea eficienţei de utilizare a apei şi a 

adjuvanţilor de stropire este: (i) aplicarea unei norme de udare de 250 litri de soluţie, care conţine concentraţii de 

0,44% poliacrilamidă anionică, 18 mM betaină şi 0,6% adjuvant de stropire, în apă de fântână; pulverizarea cu o 

duză tip single flat-fan, la o presiune şi o viteza a vântului care să nu determine viteze ale picăturilor mai mari de 

3 m/s. 

6. In cruciferele tratate cu adjuvanti de stropire, betaina si saruri de seleniu se determina cantitatea totala de seleniu, 

cantitatea de compusi chemopreventivi (seleno-aminoacizi si glucozinolati) si cantitatea de aminoacizi cu sulf – 

comparativ cu probe-martor provenite de la crucifere netratate. Au fost elaborate procedurile de analiza cantitativa 

a acestor compusi. 

7. S-au elaborat proceduri de sinteza a unei game de inductori ai oxidului nitric (NO) in plante, respectiv a unor 

compusi sintetici din grupa furoxanilor si a izoxazoloilor substituiti. 

8. S-au obtinut primele variante de compozitii de adjuvant de stropire (adjuvant de stropire simplu si adjuvant de 

stropire cu betaina) care s-au utilizat la realizarea tratamentelor preliminarii efectuate la cruciferele cultivate in 

solar. 

9. Screening-ul compusilor chimici care moduleaza nivelul de NO din crucifere se realizeaza pe plante-model de 

Arabidopsis thaliana intr-un Arasystem. S-a elaborat o metoda cu coloranti fluorescenti care permite cuantificarea 

acumularii de NO in tesuturile vegetale. Metoda presupune masurarea intensitatii fluorescentei cu ajutorul unui 

microscop inversat, utilizand softul de analiza a imaginii aferent. 

10. 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. A fost amenajat un solar in care s-au cultivat 

rasaduri de crucifere (varza si conopida). Au fost aplicate doua tratamente cu noile produse (adjuvanti de stropire, 

betaina si saruri de seleniu) in conditii de udare normala si stress hidric. Dupa aplicarea tratamentelor, cultura din 

solar se desfiinteaza iar plantele vor fi analizate in etapa urmatoare. Rezultatele analizelor vor conduce la 

stabilirea concentratiilor optime ale compozitiilor solutiilor ce vor fi utilizate la tratarea culturilor de crucifere in 

camp. 

 

Rezultatele obtinute in cadrul activitatilor desfasurate in aceasta etapa au permis realizarea obiectivelor propuse. 

 

Activitatea 1.9.: Diseminare 

 

S-a realizat site-ul proiectului: www.safesel.dbioro.eu 

 

Participare la simpozionul internatiomal PRIOCHEM (Bucuresti, 30-31 oct. 2014) cu lucrarea: PROTECTIVE 

BIOFORTIFICATION WITH SELENIUM OF CRUCIFEROUS CROPS FOR PRODUCTION OF 

FUNCTIONAL FOOD 

Autori: Anca Oancea, Florentina Georgescu, Valentin Petrus, Danut Turcu 

http://www.safesel.dbioro.eu/
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Participare la sesiunea anuala de comunicari a INCDSB (Bucuresti, 18 dec. 2014) cu lucrarea: 

EFECTUL TRATAMENTELOR CU SELENIU SI INDUCTORI AI OXIDULUI NITRIC ASUPRA NIVELULUI 

DE COMPUSI CHEMOPREVENTIVI DIN CRUCIFERE 
Autori: Anca Oancea, Oana Craciunescu, Alexandra Gaspar, Ana Maria Seciu, Lucia Moldovan 

 

Intalniri in consortiu – comunicarea rezultatelor partiale.  
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