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CUVÂNT ÎNAINTE

Pentru a putea răspunde cerinţelor Comunităţii Europene şi actualei
competitivităţi se impune cunoaşterea profundă a potenţialului genetic de
producţie şi calitate al soiurilor cultivate în ţara noastră, omologarea şi
înregistrarea, urmând a se realiza numai pentru cele dovedite superioare cu
diferenţe foarte semnificative.
în altă ordine de idei, prin strategia guvernului se urmăreşte creşterea
considerabilă a producţiei agricole cu scopul asigurării unor disponibilităţi atât
pentru export cât şi pentru piaţa internă la un nivel calitativ superior.
Soia este o plantă erbacee din familia leguminoase, cu un conţinut ridicat
în proteine şi cu o mare cantitate de grăsimi. Se cultivă intens în Asia şi cele mai
dezvoltate ţări ale lumii. O proprietate foarte importantă a plantelor din familia
leguminoase, din care face parte şi soia, este capacitatea lor de a fixa azotul liber
din

aer

cu

ajutorul

bacteriilor

care

se

găsesc

în

nodozităţile

de

pe rădăcinile plantei.
Soia principală plantă leguminoasă, prin simbioză cu bacteria Rhizobiutn
japonicum îmbogăţeşte solul cu azot şi devine un important component al
asolamentelor. Dintre multiplele utilizări trebuie menţionată cea de importantă
sursă de proteină la care, în prezent, se adaugă cea de biocarburant regenerabil
(Biodiesel), dar numai pentru zonele în care producţia medie la hectar depăşeşte
2000Kg/ha.
Datorită conţinutului şi calităţii proteinelor din boabele de soia utilizarea
este extinsă în alimentaţia umană şi furajarea animalelor. Aceste considerente au
fost relevante în direcţionarea experienţelor efectuate în scopul întocmirii tezei
de doctorat. Lucrarea cuprinde 144 de pagini, 35 tabele, 27 figuri şi este
structurată în 7 capitole.
Bibliografia este alcătuită din 128 titluri.
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