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INTRODUCERE 

Soia [Glycine max (L.) Merrill] este considerată „planta de aur” a omenirii, 

„plantă minune” sau „planta viitorului”, nu numai pentru valoarea nutritivă importantă 

și beneficii pentru sănătatea omului, dar și pentru hrana animalelor și aplicațiile 

industriale (SINGH. 2010). 

Soia este cea mai economică sursă de proteine din întreaga lume, iar uleiul de 

soia este al doilea, cel mai consumat ulei vegetal, dupa uleiul de palmier. Soia are o 

cantitate nesemnificativă de grăsimi saturate, nu are colesterol și este bogată în acizi 

monosaturați și polisaturați. Soia conține și tocoferoli, membri din familia vitaminei E. 

(THOENES, 2006).  

O altă componentă de bază în boabele de soia (și care se pare că este cea mai 

hotărâtoare când se face asocierea între consumul de soia și sănătate la om) este cea a 

substanțelor bioactive: izoflavonele, tocoferolii, carotenoizii și fitosterolii, care 

constitue principalele componente bioactive în boabele de soia. Cele mai importante 

izoflavone din soia sunt dazdeina, genisteina și glyciteina și formele lor glucoside 

corespunzatoare, daidzina, gestina și glycitina. Componenții bioactivi din soia au 

puternice efecte antioxidante, antitumorale, imunostimulatoare, hepatoprotectoare 

sau imuno-regulatoare (LARKIN et al., 2008).  

Este unanim recunoscut că factorii predominanți care afectează conținutul de 

substanțe bioactive din compoziția boabelor de soia sunt genotipul, condițiile de mediu 

sau o combinație între cele două.  

Conținutul de izoflavone în boabele de soia se pare că este influențat de mai  

mulți factori: tipul de cultură, locația, solul dar și durata depozitării. Unele studii 

efectuate asupra culturilor de soia în USA și Japonia arată că anul de cultură 

influențează mai mult compoziția izoflavonelor decât locația culturii (WANG și 

MURPHY, 1994). Studii asupra conținutului de izoflavone provenite din soia cultivată 

în condiții controlate de temperatură, umiditate și concentrație de dioxid de carbon 

arată că toate aceste condiții influențează semnificativ concentrația izoflavonelor 

(CALDWELL și colab., 2005).  

Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost raportate date care să ateste că 

sistemele de lucrare a solului în cultura de soia influențează cantitatea și calitatea 

proteinelor, izoflavonelor sau a tocoferolilor din boabele de soia, 

Tipul de cultură, convențională sau modificată genetic, la cultura de soia, 

rămâne în ultimii 25 de ani, o problemă mult discutată, cu implicații sociale, 

economice, politice, medicale și agronomice.  

 
Cuvinte cheie: Glycine max, izoflavone, proteine, tocoferoli. 
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STRUCTURA LUCRĂRII 

Lucrarea intitulată „Influența tipului de cultură și a factorilor tehnologici 

asupra calității producției de soia”, este redactată conform normelor în vigoare, 

conține 150 de pagini și este structurată în două părți.  

Prima parte prezintă stadiul actual al cunoașterii, este structurată în două 

capitole și se extinde pe 30 de pagini. Primul capitol cuprinde un studiu privind 

tehnologia de cultură la soia [Glycine max (L) Merr] abordând aspecte legate de cultura 

soiei în sistem convențional, în sistem conservativ și cultura soiei modificate genetic 

iar capitolul al doilea abordează aspecte legate de stadiul actual al cercetǎrilor privind 

compoziția boabelor de soia şi influența nutrienților în sănătatea omului . 

Partea a doua a tezei, contribuții personale, cuprinde un număr de 89 de 

pagini, fiind structurată în cinci capitole. În această parte sunt prezentate obiectivele și 

scopul cercetărilor, materialele și metodele utilizate, rezultatele și discuțiile, iar în final 

sunt prezentate concluziile rezultate în urma cercetărilor efectuate.  

Pentru prezentarea rezultatelor s-au folosit 90 figuri și 19 tabele iar 

documentarea s-a facut prin studiul celor 177 de surse bibliografice. 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

Scopul cercetărilor efectuate a fost de a analiza calitatea boabelor de soia, 

comparând cantitatea și calitatea componenților din boabele de soia obținute din 

genotipuri diferite, tipuri de cultură diferite și tehnologii de cultură diferite.  

Cercetările întreprinse au urmărit evidențierea posibilelor diferențe ce pot 

apărea în calitatea boabelor de soia provenite din două tipuri de cultură: 

convențională și modificată genetic, apoi, efectul unor tehnologii de cultură 

diferite, în scopul promovării unor tehnologii care să asigure o calitate superioară a 

boabelor de soia, menită să îmbunătățească sănătatea consumatorului . Prin 

analiza compoziției chimice a boabelor de soia s-a urmărit stabilirea relației dintre 

tehnologia de cultură și îmbunătățirea calității proteinelor, a izofalvonelor și 

tocoferolilor din boabele de soia. Un alt aspect studiat a fost identificarea 

diferențelor privind conținutul de izoflavone, proteine și tocoferoli în 

compoziția boabelor de soia obținute prin cultura convențională și soia 

modificată genetic. 

Conceptul proiectului a vizat realizarea următoarelor obiective: 

1. Determinarea diferențelor calitative a boabelor de soia modificată 

genetic, soiul Roundup Ready 2 Yeld, produsă de compania Monsanto și 

calitatea boabelor de soia convențională, soiul Felix, produsă la SCDA 

Turda: conținutul de proteine, izoflavone și tocoferoli.  
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2. Stabilirea influenţei sistemului de lucrare a solului asupra calității 

producției de soia: influența sistemului convențional de lucrare a solului cu 

plug (SC), a sistemului minim de lucrare a solului (minimum tillage, MT) și a 

sistemului de semănat direct (no-tillage, NT) asupra conținutului de 

izoflavone, proteine și tocoferoli din boabele de soia convențională, soiul Felix. 

3. Producerea de calus de soia (soiul Felix), prin culturi in vitro și 

determinarea conținutului de izofalvone și tocoferoli. 

Factorii experimentali şi modul de organizare a experienţelor 
 Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au realizat trei serii experimentale: 

I. Producerea de soia prin diferite tehnologii de cultură . Experiența desfășurată la 

SCDA Turda a fost amplasată după metoda parcelelor subdivizate, parcelele mari fiind 

ocupate de sistemul de lucrare a solului, iar peste acestea s-au suprapus parcelele mici 

cu erbicidarea. Experiența s-a derulat în perioada 2014-2015. 

 Soiul de soia folosit în acest experiment a fost soiul Felix iar experiența a fost 

bifactorială, cei doi factori luați în studiu fiind sistemul de lucrare al solului și sistemul 

de combatere al buruienilor, astfel: 

Factorul A – Sistemul de lucrare a solului:  

a1- sistemul convențional de lucrare a solului cu plug: plug + pregătirea 

patului germinativ cu grapă rotativă + semănat + fertilizat;  

a2- sistemul minim de lucrare a solului: cizel + pregătirea patului germinativ 

cu grapă rotativă + semănat + fertilizat; 

a3 – sistemul de semănat direct: semănat + fertilizat. 

Factorul B – combaterea buruienilor:  
b1 - Neierbicidat 
b2 - Dual Gold 960 EC (S-metolaclor 960 g/l); Pulsar 40 (Imazamox 40 g/l) + Agil 100 
EC (Propaquizafop 100 g/l) - 1,5 l/ha ppi; 0,8 l/ha+1,5 l/ha post I, 
b3 - Frontier Forte (Dimetenamid 720 g/l); Basagran Forte (Bentazon 480 g/l) + 
Fusilade Forte (Fluazifop-P-butil 150 g/l) - 1,2  l/ha; 2,5 l/ha+1,5 l/ha post I. 
În aceste condiții au rezultat următoarele variante experimentale: 

V1 = a1b1 V4 = a2b1 V7 = a3b1 

V2 = a1b2 V5 = a2b2 V8 = a3b2 

V3 = a1b3 V6 = a2b3 V9 = a3b3 

II. Producerea de calus prin culturi in vitro. Pentru producerea de calus s-au utilizat 

semințe din soiul Felix cultivat în cele trei variante de lucrare a solului în sistem 

convențional.  

S-au utilizat două variante de medii de cultură: 

V1- MS+ 1,5 mg/l 2,4D 

V2 - MS+ 0,1 mg/l BAP+0,1mg/l TDZ 

III. Analize de laborator efectuate în Laboratorul de Nutriție, Genetică și Imunologie, 

Beltsville Human Nutrition Research Center (BHNRC) al Departamentului de 

Agricultură al Statelor Unite ale Americii (USDA).  
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a. Analiza conținutului de izoflavone: în probele de soia analizate au fost identificate 

următoarele izoflavone: daidzein, daidzin, genistein, genistin și glycitin. 

b. Analiza conținutului de proteine: în probele de soia analizate au fost identificate 

proteinele de depozitare: glycinin basic subunitatea 1, glycinin basic subunitatea 2, 

glycinin basic subunitatea 3, glycinin acid subunitatea 1, glycinin acid subunitatea 2, 

glycinin acid subunitatea 3, beta-conglycinin: beta subunitatea 1, beta-conglycinin beta 

subunitatea 2, beta-conglycinin subunitatea alpha, beta-conglycinin subunitatea alpha’, 

lipoxygenase. 

c. Analiza conținutului de tocoferoli: tocoferolii studiați au fost: alfa-tocoferol, gama-

tocoferol si  delta-tocoferol. 

REZULTATELE CERCETĂRII 

 În capitolul 3, intitulat Influența tehnologiei de cultură asupra producției 

la cultura de soia convențională, s-a urmărit modul în care sistemul de lucrare a 

solului a influențat producția obținută la cultura de soia convențională, în perioada de 

experimentare. S-a urmărit producția de soia în cele trei sisteme de lucrare a solului 

[sistemul convențional de lucrare a solului cu plug (SC), sistemul minim de lucrare a 

solului (minimum tillage, MT) și sistemul de semănat direct (no-tillage, NT)] și trei 

variante de erbicidare, cu scopul de a determina legăturile de dependenţă dintre 

lucrările tehnologice, sistemul de lucrare a solului și erbicidare, și calitatea 

producției (îmbunătățirea calității proteinelor, tocoferolilor și a izofalvonelor din 

boabele de soia). 

Rezultatele obținute arată că sistemul de lucrare a solului a influențat 

producția obținută la cultura de soia, în perioada de experimentare. Influența 

sistemului de lucrare a solului se regăsește în toate variantele experimentale (cu sau 

fără tratamente cu erbicide). Prin prelucrarea statistică a datelor obținute în variantele 

cu tratamente, pe total experiență, rezultă o producție mai mică la sistemul minimum 

tillage (93,0%) și la sistemul no-tillage (91,2%), comparativ cu sistemul convențional 

de lucrare a solului. 

Producția de soia realizată fără aplicarea tratamentelor cu erbicide reprezintă 

448,33 kg/ha. Aplicarea celor 2 variante de erbicidare asigură producții de soia 

cuprinse între 2004,17-2073,78 kg/ha.  

Capitolul 4, intitulat Analiza conținutului de izoflavone, s-a realizat pentru 

a determina influența sistemelor de lucrare a solului asupra conținutului de izoflavone 

din compoziția boabelor de soia obținute prin cultura convențională în cele trei 

sisteme de lucrare a solului precum și eventualele diferențe în conținutului de 

izoflavoane din compoziția boabelor de soia obținute prin cultura convențională și cea 

modificată genetic. 
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Identificarea și determinarea cantității izoflavonelor s-a realizat cu ajutorul 

cromatografiei de lichide de înaltă performanță (HPLC) după metoda modificată a lui 

Wang si Murphy (WANG and MURPHY, 1994). În cadrul prezentului studiu s-au 

identificat și evidențiat profilul specific al cinci izoflavone de interes, incluzând 

daidzeinul și genisteinul cu formele lor glycoside daidzin și genistin, precum și 

glycitinul. Glyciteinul nu a fost identificat în acest studiu.  

Rezultatele obținute în prezenta lucrare arată că cea mai mică cantitate de 

izoflavone s-a observat la soia modificată genetic (31.588 µg/ml), iar cea mai 

mare la soia provenită din cultura convențională (48.850 µg /ml), contrar unor 

rezultate anterioare unde compoziția boabelor de soia modificată genetic este similară 

cu cea provenită din cultura convențională (PADGETTE și colab,.1996).  

Concentrația daidzinului variază între valoarea minimă de 3.796 µg/ml 

obținută la soia modificată genetic (Roundup ready  2 yeld) și valoarea maximă de 

6.259 µg/ml obținută la soia provenită din România, varianta de cultură lucrată cu 

cizelul, iar la forma aglycona daidzein, concentrația variază între 3.303 µg/ml la soia 

modificată genetic provenită de la ferma Hagerstown din MD, USA și 5.343 µg/ml la 

soia modificată genetic provenită din comerț USA.  

Concentrația genistinului variază între un minim de 10.364 µg/ml la soia 

provenită din România din cultura la care s-a aplicat tehnologia clasică și un maxim de 

20.815µg/ml la soia modificată genetic provenită din comerț USA. Forma sa aglyconă, 

genistein, are o concentrație minimă de 3.619 µg/ml la soia modificată genetic 

provenită de la ferma Hagerstown și cantitatea maximă de 7.306µg/ml la soia 

modificată genetic provenită de la Monsanto, Missouri USA.  

Glycitinul s-a evidențiat în soia modificată genetic de la Monsanto ca fiind în 

cantitatea cea mai redusă, respectiv 5.964µg/ml, iar la soia provenită din Romania, din 

varianta clasică de lucrare a solului cu plugul  cu concentrația cea mai ridicată, 

respectiv 16.798 µg /ml. 

În capitolul 5., intitulat Analiza conținutului de proteine, s-a investigat 

modul în care sistemul de lucrare a solului a influențat acumularea de proteine în 

boabele de soia precum și diferențele ce apar privind conținutul de proteine din 

compoziția boabelor de soia obținute prin cultura convențională și cea modificată 

genetic. Pentru depistarea și cunatificarea proteinelor s-a folosit electroforeza – SDS-

PAGE (sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel elecropharesis) după modelul 

Laemmli (LAEMMLI, 1970) cuplată cu analiza densiometrică a gelurilor de 

poliacrilamidă. Au fost analizate fiecare subunitate a celor două globuline majore din 

boabele de soia, glycinina 11S (proteinele 2, 3, 4, 5, 6) și 7S globuline (β-conglicinina), 

(proteina 9 - alpha, proteina 10 - alpha’, proteina 7 - β) și proteina lipoxygenase 

(proteina1). 

În urma analizelor statistice a datelor obținute din fracționarea proteinelor 

prin elecroforeza cuplată cu densiometria celor 27 probe de soia s-a constatat că nu 
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există diferențe majore în ceea ce privește cantitatea totală de proteină în soia 

provenită din culturi la care s-au aplicat cele trei lucrări diferite ale solului.  

Rezultatele obținute arată că, în ceea ce privește conținutul de proteine din 

compoziția boabelor de soia, nu sunt diferențe semnificative între soia 

modificată genetic și cea covențională ceea ce este în concordanță cu rezultate 

obținute în alte cercetări (PADGETTE și colab,.1996). 

Capitolul 6., Analiza conținutului de tocoferoli, cuprinde cercetările 

efectuate cu scopul de a determina modul în care tipul de cultură și lucrările solului 

influențează acumularea de tocoferoli în boabele de soia. Tocoferolii gama și delta se 

găsesc în concentrații mai mari în boabele de soia, reprezentând 66 % și, respectiv, 

29% din totalul tocoferolilor (KIM și colab., 2007) iar alfa-tocoferolul reprezintă mai 

puțin de 10% și beta-tocoferolul mai puțin de 1% din compoziția tocoferolilor în 

boabele de soia( WANG și colab., 2007). Beta-tocoferolul nu a putut fi identificat cu 

aparatul HPLC, motiv pentru care analiza lui nu a fost inclusă în această lucrare.  

Tocoferolul alfa este cea mai potentă formă a vitaminei E deoarece omul și 

animalele au o proteină specifică (tocopherol-binding protein TBP), care permite 

absorbția și distribuirea acesteia în corp (TAVVA și colab. 2007). Activitatea biologică a 

alfa-tocoferolului este de 2 până la 33 ori mai mare în comparație cu a celorlalți tocoli 

(Institute of Medicine, DRI. 2000). 

În ceea ce privește conținutul de tocoferoli alfa, rezultatele obținute arată că 

interacțiunea celor doi factori, sistemul de lucrarea a solului și combaterea buruienilor, 

a determinat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește conținutul de 

tocoferoli alfa în cazul soiului Felix. De asemenea, și în cazul soiului Roundup 

Ready 2 Yeld provenit din trei locații diferite din SUA există diferențe 

semnificative statistic privind concentrația tocoferolului alfa . 

Concentrația tocoferolului alpha variază între valoarea minimă de 

0.001µg/ml obținută la soia modificată genetic soiul Roundup Ready 2 Yeld de la 

Monsanto Company și valoarea maximă de 0.004  µg g/ml la soiul Felix din 

cultura la care s-a aplicat sistemul minim de lucrare a solului (minimum tillage, 

MT) cu cizel + pregătirea patului germinativ cu grapă rotativă + semănat + fertilizat 

fără erbicidare.   

Prezența tocoferolului gama în boabele de soia - soiul Felix este influențată, 

semnificativ statistic, atât în ceea ce privește influența factorului A – sistemul de 

lucrare a solului cât și în ceea ce privește factorul b – sistemul de erbicidare precum și 

interacțiunea acestora. Tocoferolul gama se găsește în cantități semnificativ mai 

mici (p<0.05) în soia modificată genetic provenită din comerț (USA, Distribuitor 

HAITAI INC.) în comparație cu soiul Felix cultivat în România, în toate variantele 

experimentale.  
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La tocoferolul gama s-a observat o concentrație maximă (0.260 µg /ml) la 

soiul Felix cultivat în România în sistemul minim de lucrare a solului (minimum 

tillage, MT) cu cizel + pregătirea patului germinativ cu grapă rotativă + semănat + 

fertilizat fără erbicidare și o concentrație minimă (0.092 µg /ml) la soia modificată 

genetic comercializată în USA (USA, Distribuitor HAITAI INC.).  

În ceea ce privește concentrația tocoferolului delta, valoarea minimă de 

0.006 µg/ml s-a obținut la soiul Felix cultivat în România în sistemul de lucrare a 

solului semănat direct, iar concentrația maximă, de 0.095 µg/ml, s-a obținut la același 

soi cultivat în sistemul de lucrare minimă a solului cu cizelul.  

Capitolul 7, intitulat Analiza compușilor bioactivi din calusul de soia 

obținut prin culturi in vitro cuprinde date referitoare la producerea de calus la soia 

convențională, soiul Felix, în vederea determinării conținutului de izoflavone și 

tocoferoli. Rezultatele obținute arată că în urma separării cromatografice a 

izoflavonelor, peak-urile izoflavonelor de interes au fost extrem de mici sau chiar 

inexistente în toate probele analizate. 

În ceea ce privește conținutul de tocoferol, în calusul de soia obținut pe 

ambele variante de mediu de cultură s-a obținut o cantitate mult mai mare de 

tocoferoli față de tocoferolii din boabele de soia obținute în aceleași variante de lucrare 

a solului. 

O importanță majoră are faptul că tocoferolul alfa, cu rol important în nutriție, 

a fost prezent în cantitate semnificativ mai mare în calusul de soia (5.632±0.12303 

µg/ml) față de semințele de soia (0.002±0.00037 µg/ml), în special pe mediul de 

cultură MS+ 0,1 mg/l BAP +0,1mg/l TDZ. 

CONCLUZII GENERALE 

▪ Sistemul de lucrare a solului a influențat producția obținută la cultura de soia, 

soiul Felix, în perioada de experimentare. Influența sistemului de lucrare a 

solului se regăsește în toate variantele experimentale (cu sau fără tratamente 

cu erbicide).  

• Cea mai mare cantitate totală de izoflavone s-a înregistrat la soia provenită 

din cultura la care s-a aplicat sistemul de lucrare al solului semănat direct 

(143.61 µg/ml) iar cantitatea cea mai scăzută la soia provenită din cultura 

unde s-a aplicat sistemul clasic de lucrare a solului (135.09 µg/ml). Până în 

prezent, nu am găsit studii care să arate că tipul de lucrare a solului ar 

influenta compoziția izoflavonelor din boabele de soia. 

▪ În urma analizelor statistice a datelor obținute din fracționarea proteinelor 

prin elecroforeza cuplată cu densiometria celor 27 probe de soia s-a constatat 

că nu există diferențe majore în ceea ce privește prezența proteinelor în 
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soia provenită din culturi la care s-au aplicat cele trei lucrări diferite ale 

solului.  

▪ Rezultatele obținute arată că, în ceea ce privește conținutul de proteine din 

compoziția boabelor de soia, nu sunt diferențe semnificative între soia 

modificată genetic și cea covențională. 

▪ Analizele efectuate au evidențiat o cantitate semnificativ mai redusă a 

tocoferolului alpha (p<0.05) în boabele provenite din soia modificată genetic 

în comparație cu cele provenite din soia convențională.  

▪ Analiza statistică a datelor arată că tocoferolul gama se găsește în cantități 

semnificativ mai mici (p<0.05) în soia modificată genetic, soiul Roundup 

Ready 2 Yeld obținută de la Monsanto (USA) în comparație cu soiul Felix 

cultivat în Romania.  

▪ Spre deosebire de tocoferolii alfa și gama, concentrația tocoferolului delta 

este mai mică în soia convențională, soiul Felix provenit din România din 

cultura semănată direct, față de soia modificată genetic provenită din cele trei 

surse din USA. 

• În calusul de soia s-a evidențiat o cantitate mult mai mare de tocoferoli 

față de cel din boabele de soia. Rezultatele obținute arată posibilitatea 

utilizării calusului de soia provenit din hipocotil pentru a produce cantități 

mari de tocoferoli, în special tocoferolul alfa care se găsește în cantități foarte 

mici în semințe, evitând astfel utilizarea plantelor transgenice pentru 

producerea de tocoferol. 
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