
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZA DE DOCTORAT 

 

Cercetări privind calitatea soiurilor 

de soia create la SCDA Turda 
 

 

Doctorand Daniela (PAŞC) Cenan 
 

Conducător de doctorat Prof.univ. dr. Sevastiţa Muste 

 

 

 

         
 

 

 

 



II 

1. Conceptul de calitate şi importanţa soiei 

1.2 Producţia de soia pe plan mondial şi în România 

Masuda şi Goldsmith, 2008 afirmă că an de an cantitatea produsă de soia creşte 

cu 4,8 % din anul 1960 preconizându-se ca în anul 2030 creşterea să fie de 2,1 % 

utilizând un model de analiză, exponenţială cu o pantă ascendentă. Țările mari 

cultivatoare de soia sunt S.U.A., Argentina şi Brazilia, dar şi alte ţări au în sistemul de 

agricultură mari suprafeţe de cultură de soi Pe plan mondial s-au dezvoltat producțiile 

medii o data cu tehnologiile de cultură, necesitând introducerea de soiuri mai 

valoroase din punct de vedere al capacității de producție și al calității, această 

dezvoltare a tehnologiilor de producție a determinat creșterea factorilor negativi 

pentru mediu, cu influența asupra productivității După Ion, 2010, în țara noastră 

suprafețele cultivate cu soia au început să se dezvolte, ajungând la 100.000 ha în 1937. 

Între anii 1955 - 1956, datorită dezvoltării sectorului zootehnic a crescut cererea 

cantității de proteină, din acest considerent cultura soiei s-a extins pe suprafeţe din ce 

în ce mai mari, în special în unitaţile agricole de stat, care au folosit soia în furajarea 

animalelor sub formă de seminţe şi ca nutreț verde. Creșterea suprafețelor cultivate cu 

soia s-a făcut de la 900 ha cultivate, în anul 1964, la 110000 ha în anul 1970. 

 1.3.2 Beneficiile consumului de soia 
Zonele unde se consumă în cantitate mai mare soia au o incidență mai scăzută 

la anumite boli cum ar fi osteoporoza, boli cardiovasculare, cancerul, colesterolul etc. 

Efectele compoziției chimice ale soiei asupra organismului uman: 

 conţine fitoesterogeni, acţionează pe receptorii estrogenii ca agonişti sau 

antagonişti. 

 inhibă enzima PTK (protein-tirozin-kinaza) ce poate încetini creşterea 

tumorilor agresive. 

 rup lanţurile ADN din celulele maligne 

 inhibă 5 alfa-reductaza, stopând hipertrofia prostatei. 

 daidzeina produce un metabolit în intestin, sub acţiunea florei microbiene 

numit eqvol, cu acţiune foarte puternică antioxidantă dar şi cu acţiune 

estrogenică, cu acţiune pe receptorii acestora. 

 
2. Consideraţii privind cultivarea şi producţia de soia 

2.4 Corelații între principalele caractere cantitative 

Producția mare de semințe este corelată genetic cu înălțimea, rezistența la 

cădere și maturitatea și cu o greutate scăzută a boabelor și o perioadă lungă de rodire. 

Corelațiile între proteine și ulei au fost negative. Corelațiile genotipice și fenotipice 

între ulei și proteine sunt raportate de către numeroși cercetători ca fiind negative. 

Deoarece conținutul de ulei și de proteine alcătuiesc aproximativ 60 % din greutatea 
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uscată a semințelor celor mai multe genotipuri de soia, nu este surprinzătoare o 

corelație negativă între cele două componente (Dencescu şi colab, 1982). 

Conținutul în proteine se corelează pozitiv cu înălțimea tulpinii, cu numărul de 

ramificații și mărimea boabelor și se corelează negativ cu conținutul în grăsimi și 

producția. Conținutul în substanțe grase se corelează pozitiv cu producția de boabe și 

se corelează negativ cu conținutul de proteine și mărimea bobului. Din analiza 

corelațiilor obținute rezultă că soiurile productive vor fi înalte, cu noduri multe, cu 

număr mare de păstăi, cu număr mare de boabe pe plantă și în păstaie, dar vor avea 

boabe mici, bogate în grăsimi și cu conținut mai scăzut în proteine. Soiurile bogate în 

proteine vor fi cu tulpina înaltă, ramificată, cu bob mare și număr relativ mic de boabe 

în plantă (Dencescu şi colab, 1982). 

2.5 Rolul aminoacizilor 

Aminoacizii au o importanță deosebită pentru organismul uman. Aceștia sunt 

elemente structurale de baza care intră in componența proteinelor, compuși cu 

importanță biologică remarcabilă. Aminoacizii au fost obținuți din proteine prin 

hidroliza acidă (6M HCl) a legăturilor peptidice. Primul aminoacid descoperit a fost 

asparagina (in radacina și tulpina sparanghelului; 1806). Ultimul aminoacid, treonina, a 

fost descoperit in 1938. Aminoacizii se afla in forma libera sau combinată in sânge. 

Aminoacizii sunt precursori ai hormonilor, purinelor, pirimidinelor, porfirinelor, 

vitaminelor sau aminelor cu rol fiziologic(www.bioterapi.ro/Aminoacizi.html). 

După importanţa pentru om, aminoacizi se împart în esenţiali (indispensabili) 

şi neesenţiali (dispensabili). 

 

3.Obiectivele urmărite 
Scopul acestui studiu a fost monitorizarea principalilor parametrii de calitate 

la soiurile de soia cultivate in Centru Transilvaniei 

 Obiectivele tezei de doctorat au fost: 

 Determinarea producţiei la 10 genotipuri de soia 

 Monitorizarea câtorva genotipuri de soia, prin prisma conținutului de ulei 

 Influența soii  privind conținutul de proteină 

 Determinarea aminoacizilor esenţiali la soiurile luate in studiu 

 Determinarea aminoacizilor neesenţiali la soiurile luate in studiu 

 

4. Particularităţile mediului natural 

4.7 Regimul termic și pluviometric în anii de experimentare 

Temperaturile înregistrate în anul 2014 au fost mai apropiate de media pe 57 

ani, anul fiind caracterizat ca normal termic, cu temperaturi mai ridicate în lunile iunie 

și iulie. Din prisma temperaturilor înregistrate, anul 2015 a fost un an cald. 

Temperaturile cele mai ridicate s-au înregistrat în lunile iulie și august, cu 2,70C peste 

media pe 57 ani. Din punct de vedere climatic anul 2014 a fost un an excesiv de ploios, 

http://www.bioterapi.ro/Aminoacizi.html
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dar precipitațiile nu au fost distribuite uniform luna iunie fiind caracterizată ca excesiv 

de secetoasă iar luna iulie excesiv de ploioasă. Anul 2015 a fost un an foarte ploios, cu 

precipitații abundente în lunile iunie şi iulie. 

5. Material şi metodă 

 5.1. Materialul biologic  
Mateialul biologic a fost reprezentat de 10 soiuri create la SCDA Turda: Safir, 

Eugen, Onix, Diamant, Perla, Felix, Granat, Darina TD, Malina TD, CristinaTD. 

5.2. Metode de executare a experienţelor 
 Studiul s-a efectuat în câmpul de ameliorare a leguminoaselor pentru boabe de 

la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.  Fiecare variantă a cuprins câte 

două rânduri cu lungimea de 12 metri. Distanța dintre rânduri a fost de 50 cm. 

Suprafața recoltabilă a unei parcele experimentale a fost de 10 metri. Pentru evitarea 

influențelor marginale, la fiecare rând, la maturitatea materialului biologic, înainte de 

recoltare s-a efectuat eliminarea plantelor pe o lungime de 1 m, la capetele rândului, 

rezultând astfel suprafața recoltabilă de 10 m2. 

5.3. Observaţii şi determinări realizate 

Profilul aminoacizilor liberi s-a determinat prin tehnica cromatografiei lichide 

cuplată cu detector de masă (LC-MS), recunoscută pentru selectivitatea şi 

sensitivitatea ridicată. Pentru izolarea și purificarea aminoacizilor din matrice s-au 

adus mai întâi probele in soluție. Peste 0.5g soia uscată și măcinată s-au adăugat 10 ml 

acid clorhidric 0.01N cu 25% acetonitril. Amestecul s-a sonicat 30 minute, s-a 

centrifugat 10 min la 10000 rpm, iar apoi s-a filtrat cu filtru nylon 0.45µm. Extractul 

obținut a fost supus în continuare procedurii de pregătire a probei descrisă in kit-ul 

EZ:faast  Phenomenex, procedură care cuprinde 3 etape: extracția în faza solidă, 

derivatizarea și extracția lichid-lichid. 

 5.4. Metode statistico-matematice utilizate 
Calculul producției de proteină și grăsimi la unitate de suprafață s-a realizat pe 

baza producției medii și a conținutului mediu de proteine, respectiv grăsimi din anul 

2013. Producția utilă la hectar a rezultat din însumarea producției de proteină și a 

producției de grăsimi pe unitatea de suprafață. Calculul statistic s-a făcut cu programul 

POLIFACT şi EXCEL. 

6. Rezultate şi discuţii 
 6.1. Rezultate privind productivitatea soiurilor studiate 

 Producția de boabe este rezultanta mai multor caractere, care la rândul lor, 

sunt și ele complexe: înălțimea plantei, numărul de noduri pe plantă, numărul de păstăi 

pe plantă, numărul de boabe în păstaie, mărimea bobului. Pe lângă aceste elemente 

genetice producția de soia este influențată și de tehnologia de cultivare (lucrările 

solului, densitatea de semănat, etc) și condițiile climatice. Condițiile climatice din cei 
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doi ani experimentali au influențat producţiile la soiurile luate în studiu. Pe fondul 

precipitaţiilor căzute în luna iulie şi august, în anul 2014, producţiile înregistrate la 

soiurile de soia au fost foarte mari, cuprinse între 2131 şi 2733 kg / ha. Soiul care a 

înregistrat cea mai mică producţie a fost Diamant iar cea mai mare producţie  s-a 

remarcat la soiul Cristina TD (2733 kg/ha). În anul 2015, luna iunie a fost o luna 

ploioasă dar în următoarele luni precipitaţiile căzute au fost reduse, aspect care a 

influenţat negativ producţia de soia. După cum se poate observa în figura 6.1 

producţiile la cele 10 soiuri au fost mai mici faţă de anul 2014, la unele soiuri producţia 

fiind doar jumătate din cea înregistrată în anul 2014. Soiul cu producţia cea mai mică a 

fost Diamant (916 kg/ha) iar la soiul Felix s-a obţinut cea mai mare producţie în acest 

an (1800kg/ha). 

6.2 Rezultate privind parametrii calitativi ai soiei 

6.2.1 Rezultate privind conţinutul de ulei 

Din punct de vedere al influenţei anului şi soiului asupra conţinutului de ulei 

în bob, se poate observa o diferenţă între soiuri în cei doi ani experimentali. Soiul Safir 

iese în evidență, cu cel mai mare procent de ulei (27,59%), diferenţa faţă de martor 

fiind distinct semnificativ pozitivă. Granat şi Perla au fost soiurile cu cel mai redus 

conţinut de ulei, diferenţa faţă de martor fiind semnificativ negativă. La celelalte soiuri 

luate în studiu valorile conţinutului de ulei au fost apropiate de martorul experienţei, 

dar diferenţele nu au fost asigurate statistic. Pe fondul condiţiilor climatice din anul 

2015 conţinutul de ulei a fost mai mic la genotipurile luate în studiu. În condiţiile 

climatice ale anului 2015 genotipul cu cel mai ridicat procent de ulei a fost Safir, 

diferenţa faţă de media soiurilor fiind foarte semnificativ pozitivă. Soiuri cu un 

conţinut ridicat de ulei au fost Onix, Darina TD, Diamant şi Eugen, cu diferenţele faţă de 

varianta martor fiind asigurate statistic. Perla şi Felix au fost soiurile cu cel mai scăzut 

procent de ulei în anul 2015, diferenţa faţă de martor fiind foarte semnificativ negativă 

(tabelul 6.3).  

6.2.2 Rezultate privind conţinutul de proteină 

 În ceea ce priveşte interacţiunea an x soi asupra conţinutului de proteină, se 

poate observa că între cei doi ani există câteva diferenţe. Pe fondul condiţiilor climatice 

din anul 2014 genotipul Eugen s-a remarcat cu cel mai mare procent de proteină 

(43.50%), cu diferență distinct semnificativ pozitivă, faţă de martor. La celelalte soiuri 

diferenţele nu au fost asigurate statistic, conţinutul de proteină a fost mai mic sau mai 

mare faţă de media soiurilor. În anul 2015, genotipurile de soia s-au comportat diferit 

din punct de vedere al conţinutului de proteină. La soiurile Diamant şi Eugen s-a 

remarcat cel mai ridicat conţinut de proteină, diferenţele înregistrate faţă de media 

soiurilor este distinct semnificativ pozitivă. Conţinutul cel mai  ridicat de proteină a 

fost înregistrat şi la soiul Safir (43,83%). Cu cel mai mic procent de proteină înregistrat 

a fost soiul Perla (33,37%), cu diferenţe foarte semnificativ negative faţă de varianta 

martor. La soiul Mălina TD conţinutul de proteină a fost redus, diferenţa faţă de 
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varianta martor fiind semnificativ  negativă. La celelalte soiuri, ca și în anul 2014, nu s-

au înregistat diferenţe asigurate statistic. Per ansamblu, în cei doi ani experimentali cel 

mai ridicat conţinut de proteină s-a înregistrat la soiul Diamant, în anul 2015, conform 

clasificării Duncan. 

6.2.3 Rezultate privind corelația dintre producţie, proteină şi ulei 

 Datorită faptului că anul 2015 a fost un an atipic pentru cultura de soia se 

poate observa că sunt abateri de la această regresie, observându-se că între cele două 

variante există o legătură inversă, ceea ce se datorează probabil producţiilor mici de 

soia şi a creşterii conţinutului de proteine ceea ce a condus evident la scăderea 

conţinutului de ulei. Toate acestea vin să confirme influenţa hotărâtoare a mediului în 

formarea producţiilor cât şi în exprimarea calitativă a genotipurilor de soia analizate. 

Analiza regresiei dintre cele două variabile pentru anul 2015 ne arată că valoarea 

coeficientului deşi este negativă nu este asigurată statistic iar panta dreptei de regresie 

este foarte uşor descendentă, aproape oblică, ceea ce indică o relaţie stabilă între cele 

două elemente. 

 Este bine stabilită corelația negativă dintre conţinutul de proteină şi 

producţie, dar şi în cazul acestor două variabile se poate remarca influenţa importantă 

a factorilor de mediu, din valorile coeficientului de corelaţie şi din inclinarea opusă a 

punctelor de regresie din cei doi ani experimentali. Influenţa negativă a anului 2015 se 

poate explica şi din dispersia punctelor din jurul dreptei de regresie, aceasta fiind mult 

mai lungă comparativ cu cea din anul 2014. De asemenea se poate observa că în anul 

2014 punctele sunt mult mai grupate în jurul dreptei de regresie înspre valorile mai 

reduse ale conţinutului de proteină cu excepţia unui singur genotip, şi anume Darina 

TD, care are o producţie peste medie, dar un procent ridicat de proteină de aproape 

50%. Regresiile dintre anumite valori cunoscute trebuie privite sub aspectul că aceste 

variaţii se manifestă ca şi fenomene biologice complexe fiind mult influenţate de 

mediu. 

6.3 Rezultate privind conținutul  in aminoacizi esențiali la  soiurile de 

soia studiate 

6.3.1 Rezultate privind conținutul de aminoacizi esenţiali 

Între cei doi cei doi factori care interacționează în cei doi ani experimentali se 

poate observa o diferență între soiuri. În condițiile climatice din anul 2014, pentru 

genotipul Diamant s-a înregistrat cel mai ridicat conținut de Histidină (21,83 

mg/100g), diferența față de varianta martor fiind foarte semnificativ pozitivă (tabelul 

6.9). Histidina a înregistrat valoarea ridicată și la Darina TD (17,45 mg/100g) iar 

conţinutul cel mai redus de Histidină, în anul 2014, s-a înregistrat la soiul Safir (7.05 

mg/100g). În anul 2015 datorită condiţiilor climatice se poate observa că valorile de 

Histidină sunt mai ridicate, comparativ cu anul 2014. Pentru patru dintre soiurile luate 

în studiu, conţinutul de Histidină a fost ridicat, cu diferenţe foarte semnificativ pozitive 

faţă de martor. În anul 2014 soiul cu cel mai scăzut conţinut de Lizină a fost Safir (8,36 

mg/100g) iar în anul 2015 se remarcă soiul Felix cu 11,93 mg/100g Liznă. La soiurile 
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Felx, Cristina TD şi Onix, conţinutul de lizină a fost redus, dar diferenţele faţă de martor 

nu au fost asigurate statistic. În cei doi ani experimentali se evidențiază soiurile Eugen 

(11,21 mg/100g) şi Perla (22,60 mg/100g) cu cele mai ridicate valori ale conținutului 

de Lizină. 

În anul 2014 interacțiunea dintre an şi soi a influențat pozitiv soiul Granat  

înregistrând cea mai ridicată valoarea a conținutului de Triptofan (68,50 mg/100g), 

diferența față de martor fiind foarte semnificativ pozitivă. În acest an la soiul Perla s-a 

înregistrat cel mai redus conținut de Triptofan (27,61 mg/100g), cu diferenţă distinct 

semnificativ negativ.. Tot acest an a înregistrat conţinut scăzut de Triptofan şi la soiul 

Onix, cu diferenţă semnificativ negativă faţă de martor. La celelalte soiuri, conţinutul 

de Triptofan a variat, dar diferenţele faţă de martor nu au fost asigurate statistic În 

anul 2015 valorile conținutului de Triptofan au fost mai reduse, comparativ cu 2014. 

Cel mai ridicat conținut de Triptofan s-a înregistratat la soiurile Granat şi Diamant 

(76,23 mg/100g şi 68,35mg/100g), cu diferenţe foarte semnificativ pozitive faţă de 

media soiurilor în acest an. Cantitate ridicată de Triptofan s-a înregistrat şi la soiurile şi 

Felix. La polul opus se situează soiul Eugen (29,38mg/100g), cu cel mai scăzut conţinut 

de Triptofan, în anul experimental 2015. 

6.3.2 Rezultate privind conținutul aminoacizi neesenţiali la soiurile de soia 

luate în studiu 

În anul 2014, conţinutul de Aspargină, la cele 10 genotipuri studiate nu s-au 

înregistrat diferențe foarte mari, pentru nouă dintre cele zece soiuri diferenţele faţă de 

conţinutul de Aspargină al variantei martor, nu au fost asigurate statistic. În anul 2014 

cel mai ridicat conţinut în acest aminoacid, s-a înregistrat la soiul Granat (72,52 

mg/100g), cu diferenţă semnificativ pozitivă.  

Pentru anul 2015 situaţia este diferită, conţinutul de Aspargină a avut valori 

mult mai ridicate la soiul Perla (58,06 mg/100g). şi Darina TD(55,34 mg/100g), cu 

diferenţe foarte semnificativ pozitive faţă de martor. Pentru soiurile Mălina TD şi 

Cristina TD conţinutul de Aspargină înregistrat a fost ridicat, cu diferenţă distinct 

semnificativ pozitivă faţă de martor. Soiurile cu cel mai scăzut conţinut de Aspargină s-

a înregistrat la soiurile Granat (33,43 mg/100g) şi Eugen (74,39 mg/100g), diferenţele 

faţă de varianta martor fiind foarte semnificativ negative . 

La soiul Perla conținutul de acid Aspartic în anul 2014 a fost scăzut (39,62 

mg7100g), cu diferență foarte semnificativ negativă iar în anul 2015 la același soi se 

înregistrează cea mai ridicată valoare a acestui aminoacid (86,43mg7100g), cu 

diferențe foarte semnificativ pozitivă fașă de martor (tabelul 6.21). În anul 2014 

conținutul cel mai mare de acid Aspartic s-a înregistrat la soiul Diamnat iar cel mai 

redus conținut s-a înregistrat la soiul Mălina TD (29,18 mg/100g). În anul 2015 

conținutul cel mai redus al acestui aminoacid s-a înregistrat la soiul Eugen. 

În anul 2014 soiul cu cel mai ridicat conținut de Acid Glutamic a fost Mălina TD 

(127,30 mg/100g), diferențele față de varianta martor fiind foarte semnificativ 

pozitive. Soiul cu cel mai redus conținut de Acid Glutamic a fost Felix (55,20 mg/100g) 

cu diferențe foarte semnificativ negative față de martor. În anul 2014 cel mai ridicat 
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conţinut de Acid Glutamic s-a înregiststrat la soiul Mălina TD iar cel mai redus, la soiul 

Felix. În anul 2015 valorile Acidului Glutamic au fost mai mari, comparativ cu anul 

2014, în acest an remarcându-se soiul Perla, cu cea mai mare valoare a acestui 

aminoacid (173,35 mg/100g).  

În urma cercetărilor efectuate in anii 2004-2005, pe un eşantion de 159 de 

probe de soia provenite din diferite zone geografice ale Braziliei, Goldflus et all., 2006, 

afirmă că profilul aminoacizilor din boabele de soia poate influenţat de zonele de 

cultură a soiurilor de soia, de condiţiile climatice şi caracteristicile soiului.  Aceste 

afirmaţii confirma cercetările noastre, in urma cărora s-au identificat cantități diferite 

de aminoacizi la cele zece soiuri studiate.  

După CARRERA (2011) condiţiile climatice din timpul perioadei de umplere a 

boabelor afectează în mod semnificativ compoziţia aminoacizilor din boabele de soia. 

Reacţia aminoacizilor la condiţiile de mediu este diferită indicând existenţa unor efecte 

compensatorii între aceştia. Aceeași autoare afirmă că principalii factori climatici care 

afectează conţinutul de aminoacizi sunt temperaturile medii zilnice şi radiaţia solară 

din timpul perioadei de umplere a boabelor precum şi deficitul de precipitaţii şi 

creşterea evapotranspiraţiei din perioada de fecundare.  

 

7. Concluzii şi recomandări 
7.1. Concluzii privind producţiile obţinute la soia 
Condiţiile climatice sunt un factor hotărâtor in obţinerea de producţii ridicate. 

În anul 2014, producţiile înregistrate la soiurile de soia au fost foarte mari, cuprinse 

între 2131 şi 2733 kg / ha. Soiul cu cea mai mică producţie a fost Diamant iar cea mai 

mare producţie s-a înregistrat la soiul Cristina TD (2733 kg/ha). În condiţiile climatice 

ale anului 2015, producţiile la cele 10 genotipuri studiate au fost mai mici, la unele 

soiuri producţia fiind doar jumătate din cea înregistrată în anul 2014. Soiul cu 

producţia cea mai mică a fost Diamant (916 kg/ha) iar la soiul Felix s-a obţinut cea mai 

mare producţie în acest an (1800kg/ha). 

7.2. Concluzii privind comportarea unor soiuri de soia, din 

punct de vedere al conținutului ulei 

Anul şi genotipul au influenţat conţinutul de ulei, pe fondul condiţiilor 

climatice din anul 2014 se remarcă soiul Safir, cu cel mai mare procent de ulei 

(27,59%), soiurile cu cel mai redus conţinut de ulei au fost Granat şi Perla. În anul 

2015 conţinutul de ulei a fost mai mic la soiurile luate în studiu;  în aceste condiţii soiul 

cu cel mai ridicat procent de ulei a fost Safir, urmat de Onix, Darina TD, Diamant şi 

Eugen. Perla şi Felix au fost soiurile cu cel mai scăzut procent de ulei în anul 2015. 

7.3. Concluzii privind comportarea unor soiuri de soia din 

punct de vedere al conținutului de proteină 

În anul 2014 cel mai mare conţinut de proteină s-a determinat la soiul Eugen 

(43.50%), În general procentul de proteina a fost mai mic sau mai mare faţă de media 

soiurilor, la celelalte genotipuri. Genotipurile de soia s-au comportat diferit în anul 
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2015, din punct de vedere al conţinutului de proteină, la soiurile Diamant şi Eugen 

înregistrându-se cel mai ridicat conţinut de proteină. Cu un conţinut ridicat de proteină 

a fost şi soiul Safir (43,83%). Cel mai mic procent de proteină s-a înregistrat la soiul 

Perla (33,37%). Per ansamblu, în cei doi ani experimentali cel mai ridicat conţinut de 

proteină s-a înregistrat la soiul Diamant, în anul 2015. 

7.4. Concluzii privind conținutul de aminoacizi esenţiali la 

soiurile studiate 

 În urma determinărilor efectuate la cele zece genotipuri, au fost identificaţi 

nouă aminoacizi esenţiali, în cantităţile cele mai mari au fost Lizina, Histidina şi 

Triptofanul. În medie pe cei doi ani experimentali la cel 10 genotipuri luate în studiu, 

cel mai ridicat conținut de lizină s-a înregistrat în anul 2015, soiul cu cel mai mare 

conţinut ce lizină a fost Eugen (11,21 g/100g) în anul 2014 şi Perla (22,60 mg/100g) în 

anul 2015; în cei doi ani experimentali soiul Safir a avut cel mai scăzut conţinut de 

Lizină. Pe fondul condițiilor climatice din cei doi ani nu există diferențe semnificative 

în ceea ce privește conținutul de Histidină, in anul 2015 conținutul acestui aminoacid 

este mai ridicat, comparativ cu anul 2014. 

7.5. Concluzii privind conținutului de aminoacizi 

neesențiali la soiurile studiate  

În ceea ce priveşte aminoacizii nesaturaţi, în soiurile de soia au fost identificaţi 

un număr de 17 aminoacizi. La toate soiurile luate în studiu în cantitatea ce mai mare 

s-au identificat Aspargina, Alanina, Acidul Aspartic şi Acidul Glutamic. Soiurile luate în 

studiu s-au comportat diferit din punct de vedere al conținutului de Arginină, soiul 

Cristina TD având cel mai ridicat conținut de Arginină,  valori ridicate ale conținutului 

de Arginină s-au înregistrat și la soiurile Mălina TD și Darina TD iar el mai redus 

conținut de Arginină a fost determinat la soiul Perla La soiul Perla Acidul Glutamic a 

fost identificat în cantitatea ce a mai mare , în ambii ani experimentali; în cazul soiului 

Granat, cantitatea cea ai mare de Aspargină s-a înregistrat în anul 2015, urmat de 

Acidul Glutamic, în acelaşi an; la soiul Diamant, cantităţile cele mai mari ale 

aminoacizilor nesaturaţi s-au înregistrat în anul 2015, cea mai mare valoare fiind a 

Acidului Glutamic, urmat de Aspargina. 

La soiul Darina TD valori mai ridicate se întâlnesc şi la Glutamina, Serina, Acid 

Gama-Aminobitiric în cazul Alaninei şi Acidului Aspartic valori mai ridicate s-au 

înregistrat în anul 2014 iar în cazul soiului Cristina TD, valori mai ridicate ale 

aminoacizilor se înregistrează în anul 2014, comparativ cu celelalte soiuri la care 

valorile mai ridicate ale aminoacizilor se regăseau în anul 2015. Cea mai mare valoarea 

s-a înregistrat în cazul Acidului Glutamic, în anul 2014. 

7.6. Recomandări 
În urma cercetărilor efectuate putem spune că  din punct de vedere al 

producţiilor obţinute, cel mai bine s-au comportat soiurile Onix, Felix şi Cristina TD, cu 

cele mai mari producţii, chiar şi intr-un an nefavorabil, aşa cum a fost anul 2015, de 

aceea se recomandă ca aceste soiuri sa se cultive în vederea obţinerii unor producţii 
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bune chiar şi în ani mai puţini favorabili culturii de soia. 

În ceea ce privește conţinutul de ulei cel mai bine s-a comportat soiul Safir, în 

ambii ani experimentali de aceea îl recomandăm pentru conţinutul ridicat în ulei. 

Soiurile cu cel mai ridicat conţinut de proteină au fost Eugen şi Diamant, de aceea se 

recomandă pentru cultivare. 

In soiurile de soia create la SCDA Turda,, în urma analizelor efectuate au fost 

identificaţi un număr mare de aminoacizi (27) din care zece esenţiali, aspect ce le 

recomandă pentru cultivare pe suprafeţe cât mai ridicate 

8. Originalitatea şi contribuțiile  

inovative ale tezei 
 Originalitate şi contribuţia inovativă a tezei de doctorat constă în 

aprofundarea studiilor privind determinarea aminoacizilor (27 aminoacizi esenţiali şi 

neesenţiali determinaţi) la soiurile de soia create la SCDA Turda, aspect care vine să 

completeze informaţiile referitoare la aceste soiuri. 
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