
Rezultate obtinute etapa IV 

 

S-a definitivat optimizarea procedeelor de obţinere a produselor inovative 

pentru creşterea biodisponibilităţii fertilizanţilor cu seleniu (adjuvant agricol, 

modulatori din grupa izoxazolilor, modulatori din grupa furoxanilor).   

Rezultatele obtinute în cazul determinarilor compuşilor chemopreventivi 

analizati (sulforafan și SAH) din probele de crucifere se coreleaza cu cele 

raportate în etapa III/2016, evidentiindu-se urmatoarele concluzii: (i) 

tratamentele V4 + ISOX și V4 induc o crestere considerabila a nivelului de 

sulforafan și SAH în special în culturile de conopida; (ii) tratamentele V4 + 

TSA6 și V4 stimuleaza productia de sulforafan și SAH în special în culturile de 

varza; (iii) în conditii de stres hidric toate tratamentele aplicate (V4 + ISOX, V4 

+ TSA6 și V4) influenteaza pozitiv productia de sulforafan și SAH. Astfel, 

toate datele obtinute demonstreaza reproductibilitatea efectului tratamentelor de 

stropire nou propuse asupra nivelului de compuşi chemopreventivi din culturile 

de crucifere. 

Extractele obtinute din cruciferele supuse stresului hidric au avut activitate 

actitumorala (chemopreventiva) la concentratii mai mici (500 µg/mL) în 

comparatie cu extractele obtinute din cruciferele udate normal (1500 µg/mL). İn 

timp ce toate cele trei tratamente aplicate (V4, V4-ISOX5, V4-TSA6) au inhibat 

proliferarea celulara la concentratia de 1500 µg/mL în cazul udarii normale, în 

cazul stresului hidric, cel mai eficient tratament a fost V4-TSA6 urmat de V4-

ISOX5 și V4. 

S-a demonstrat funcționalitatea produselor utilizate (săruri de seleniu și 

inductori de oxid nitric) la tratamentele aplicate culturilor de varza și conopida, 

fiind evidentă protejarea suplimentară a plantelor față de stresul hidric, relevată 

și printr-o producție suplimentară realizată în condiții de stres hidric. Cea mai 

eficientă variantă de tratament a fost varianta cu saruri de seleniu în 

concentratie mai mare (10 µmol) și inductor de oxid nitrc din clasa furoxanilor 

(TSA 6), care a determinat cea mai mare producție atât la varză cât și la 

conopidă, conferind în același timp și cea mai eficientă protecție față de stresul 

hidric. Rezultatele raportate constituie de asemenea o validare a modelului 

experimental realizat, fiind comparabile cu cele obținute în cadrul 

experimentelor realizate în etapa anterioară (2016). 



Au fost elaborate studiile de analiză tehnico-economică ale produselor care 

potenţeaza efectele protective ale seleniului asupra cruciferelor: adjuvantul 

agricol, modulatorul de NO din grupa izoxazolilor (IZOX -6) și modulatorul de 

NO din grupa furoxanilor (TSA-6). Selectarea compuşilor s-a făcut pe baza 

eficienței demonstrată de aceste produse în testele efectuate în laborator și în 

câmp.  

A fost realizat un studiul de analiza tehnico-economica pentru tehnologia de 

obţinere a alimentelor biofortifiate protectiv cu seleniu care a demonstrat ca 

cele mai profitabile sunt culturile de varza și conopida de toamna tratate cu 

selenat de sodiu 10 µmolar + betaină 10 mmolar +adjuvant de stropire 1% și 

inductor de NO IZOX 5. 

Testele in vivo au demonstrat ca atat varza cat și conopida fortifiate cu seleniu 

au fost bine tolerate de catre animalele de laborator, supravietuirea acestora 

fiind de 100% în urma introducerii cruciferelor tratate în dieta lor zilnica. İn 

plus, la iepurii tratati cu cele doua crucifere crescute în conditii de udare dar și 

de stres hidric s-a constat ca  valorile principalilor parametri hematologici au 

crescut comparativ cu datele obtinute la loturile martor, ceea ce denota o 

inbunatatire a starii de sanatate a animalelor de laborator testate. De asemenea, 

s-a demonstrat caracterul de alimente funcționale chemopreventive pentru varza 

și conopida obtinute în urma tehnologiei de biofortifiere protectiva cu seleniu.  

Datele obţinute au aratat că prin utilizarea formulărilor inovative care conţin 

seleniu, compuşi inductori de NO, glicin betaină și adjuvanţi agricoli se poate 

asigura biofortifierea protectivă cu seleniu a culturilor, se asigura reechilibrarea 

metabolismul sulfului și reformarea seleno-compuşilor chemopreventivi la nivel 

optim în plante, precum și reducerea stresului abiotic (temperaturi ridicate, 

deficitul de apa, etc.). 

Rezultatele tuturor experimentelor și determinarilor efectuate în aceasta etapa au 

permis selectarea compozitiei optime de tratament și la elaborarea unei tehnologii 

de biofortifiere protectivă cu seleniu a culturilor de crucifere pentru producerea 

unor alimente funcţionale cu un conţinut sigur şi constant de compuşi 

chemopreventivi. 


