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A fost studiată acţiunea substanţelor humice (LG) asupra conţinutului de ulei în seminţele de soia. S-a constatat că 
tratarea seminţelor înainte de semănat cu LG în concentraţie de 0,5% sporeşte conţinutul uleiului cu 1,88-15,21% în 
comparaţie cu martorul, cu excepţia soiului Colina. Concentraţia LG de 1% diminuează conţinutul uleiului în seminţele 
soiurilor studiate. 

Cuvinte-cheie: compuşi humici, soia, uleiuri, apă, productivitate. 
 
THE OIL CONTENT VARIATION IN THE SEEDS AT DIFFERENT SOY KINDS UNDER THE 
INFLUENCE OF HUMIC BATURE COMPOUND (LG) 
We studied the action of humic substances (LG) on the oil content in soybeans. We concluded that the soybean 

treatment before planting with LG concentration 0.5% increases the oil content with 1.88-15.21% comparing with the 
witness, with the exception of Colina kind. The LG concentration of 1.0% decreases the oil content at all studied kinds. 

Keywords: humic compounds (LG), soy, oils, water, productivity. 
 
 
Reglarea creşterii şi dezvoltării plantelor prin intermediul substanţelor biologic active este una dintre 

problemele prioritare ale biologiei moderne. Interesul faţă de această grupă de compuşi reiese din spectrul 
larg al acţiunii acestora asupra proceselor morfologice, fiziologice şi biochimice ale plantelor de cultură şi, 
nu în ultimul rând, asupra productivităţii lor. 

În literatura de specialitate sunt reflectate datele despre acţiunea biopreparatelor de natură algală [9], steroi-
dală [2] şi chimică asupra proceselor de fotosinteză [6,7] şi respiraţie [4,5], asupra activităţii enzimatice [1], 
asupra acumulării pigmenţilor asimilatori şi a elementelor de structură, asupra recoltei plantelor de cultură. 

Este cunoscut faptul că soia este o cultură nu doar bogată în proteine, dar şi o sursă de uleiuri vegetale, 
conţinutul cărora variază în limitile 16-27%. În componenţa uleiului de soia diferențiem trigliceridele şi sub-
stanţele lipoice. Trigliceridele alcătuiesc partea principală a lipidelor. O importanţă deosebită au acizii graşi 
nesaturaţi, care constituie circa 86-87% din suma totală a uleiului de soia. Acestea se sintetizează numai de 
către plante, fiind predecesorii biosintezei substanţelor hormonale.  

În ultimii ani, în agricultura modernă sunt pe larg utilizate un şir de preparate chimice de diversă origine, 
ceea ce necesită o studiere mai aprofundată a particularităţilor acţiunii acestora asupra plantelor. 

Reieşind din aceste considerente, scopul cercetării în cauză a fost elucidarea influenţei compsului de natură 
humică (LG) asupra productivităţii potenţiale a plantelor de soia (Glycine max.L.). 

Material şi metode 
Drept obiect de studiu au servit 6 soiuri de soia: Colina, Enigma, Licurici, S404, Zodiac şi Horboveanca.  
Seminţele genotipurilor indicate mai sus au fost tratate, înainte de semănat, timp de 2 ore, cu substanţa LG 

în următoarele concentraţii: 0,5% şi 1,0%. În calitate de martor a servit apa distilată. Plantele au fost crescute 
în condiţii de sol pe terenul experimental al AŞM. Materialul biologic a fost colectat în faza tehnică a seminţe-
lor de soia.  

Conţinutul sumar al uleiului în seminţele de soia a fost determinat prin degrasiere, folosind eterul etilic în 
apararatul Socsclet, iar conţinutul apei – după [3]. Datele au fost prelucrate statistic după metoda Dospehov [8].  

Rezultate şi discuţii 
Reieşind din datele prezentate în Tabelul 1, constatăm că utilizarea substanţelor de natură humică la tra-

tarea seminţelor înainte de semănat, luate în concentraţie de 0,5%, au influenţat pozitiv asupra acumulării 
conţinutului de ulei în seminţele următoarelor soiuri: Horboveanca, Licurici, Zodiac, S4O4 şi Enigma. La 
aceste soiuri se observă o sporire a conţinutului de ulei în limitele 1,88-15,21% faţă de martor, valoarea 
maximă revenind soiului Licurici – cu 15,1% în comparaţie cu martorul. Conţinutul sporit de ulei la aceste 
soiuri se datorează, probabil, stimulării activităţii enzimelor catalaza şi dehidrogenaza la administrarea pre-
paratului LG, ceea ce a fost demonstrat şi în [1]. 
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Tabelul 1 
Influenţa tratării seminţelor de soia înainte de semănat  

cu substanţa de natură humică (LG) asupra conţinutului de ulei 
 

Soiul Varianta Conţinutul de ulei, % În % faţă de martor Td 
Martor 19,20±0,330 100   
LG-0,5% 21,46±0,131 109,93 -5,464  

Horboveanca LG-1% 18,62±0,092 95,38 2,627 
Martor  20,24±0,096  100   
LG-0,5% 23,32±0,686 115,21 -4,443 

Licurici LG-1% 18,98±0,364 93,77 3,347 
Martor 19,62±0,176 100   
LG-0,5% 19,99±0,199 101,88 -1,393 

Zodiac LG-1% 19,23±0,112 98,01 1,871 
Martor 20,88±0,401 100   
LG-0,5% 22,67±0,132 108,57 -4,240 

S4O4 LG-1% 19,82±0,180 94,92 2,411 
Martor 19,75±0,602 100   
LG-0,5% 21,10±0,430 106,83 -1,825 

Enigma LG-1% 17,84±0,155 90,32 3,727 
Martor 21,99±0,420 100   
LG-0,5% 21,61±0,807 98,27 2,750 

Colina LG-1% 19,24±0,287 87,49 5,406 
 

O diminuare nesemnificativă a conţinutului de ulei s-a depistat la soiul Colina – cu 1,73% faţă de martor. 
Referitor la utilizarea compuşilor humici în concentraţie de 1%, nu s-a evidenţiat un efect pozitiv asupra acu-
mulării uleiului, are loc o scădere vădită a acestui parametru, mai ales la soiurile Enigma şi Colina – cores-
punzător cu 9,7 şi 12,5% în comparaţie cu martorul. 

Un rol important revine şi conţinutului de apă în seminţe, care determină calitatea boabelor în timpul păstră-
rii lor. Respectiv, conţinutul uleiului depinde considerabil de cantitatea de apă ce se acumulează în seminţe.  

Tabelul 2 
Influenţa tratării seminţelor de soia înainte de semănat  

cu substanţa de natură humică (LG) asupra conţinutului de apă 
Soiul Varianta Conţinutul apei, % În % faţă de martor Td 

Martor 7,81±0,81 100  
LG-0,5% 7,86±0,043 100,64 -0,061  

Horboveanca LG-1% 8,39±0,020 107,42 -0,715 
Martor 9,096±0,214 100  
LG-0,5% 7,36±0,120 80,91 7,082 Licurici 
LG-1% 8,22±0,022 90,36 4,076 
Martor 8,17±0,457 100  
LG-0,5% 7,76±0,045 94,98 0,893 Zodiac 
LG-1% 8,26±0.067 101,10 -0,215 
Martor 8,52±0,442 100  
LG-0,5% 7,46±0,058 87,558 2,378 S4O4 
LG-1% 8,24±0,101 96,710 0,617 
Martor 8,77±0,198 100  
LG-0,5% 7,49±0,256 85,40 3,956 Enigma 
LG-1% 8,18±0,063 93,27 2,840 
Martor 7,04±0,004 100  
LG-0,5% 7,25±0,052 102,98 -3,969 Colina 
LG-1% 8,55±0,216 101,44 -7,172 
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Astfel, rezultatele obţinute şi prezentate în Tabelul 2 demonstrează vădit că în varianta tratării seminţelor 
de soia înainte de semănat cu substanţa de natură humică (LG) în concentraţie de 0,5% are loc o diminuare a 
conţinutului apei la soiurile Licurici, Zodiac, S4O4 şi Enigma în limitele de 5,02-19,09% faţă de martor şi o 
creştere nesemnificativă la soiurile Horboveanca şi Colina cu 0,64%-2,98%, în comparaţie cu martorul.  

Varianta de 1%, utilizată în cercetări, sporeşte conţinutul apei în seminţele soiurilor Horboveanca, Zodiac 
şi Colina, conţinutul apei rămâne la nivelul martorului sau scade cu 3,3-9,63% faţă de martor la soiurile 
Enigma şi S4O4.   

Prin urmare, în baza datelor obţinute putem concluziona că tratarea seminţelor de soia înainte de semănat 
cu substanţa de natură humică (LG) în concentraţie de 0,5% sporeşte conţinutul de ulei, în timp ce concen-
traţia de 1% duce la diminuarea acestui parametru. 

În rezultatul cercetărilor realizate s-a stabilit că soiurile de soia, care au fost supuse investigaţiilor, pot fi 
clasificate, după conţinutul de ulei, în două grupe:  

a) soiuri cu un conţinut de ulei de circa 19,2-19,8%. Din acest grup fac parte soiurile Horboveanca, 
Zodiac şi Enigma; 

b) soiuri cu un conţinut de ulei de circa 20,2-22%. Din acest grup fac parte, respectiv, soiurile Licurici, 
S4O4 şi Colina. 
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