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Gunoiul de grajd reprezintă unul din principalele rezervoare ambientale de rezistență la 

antibiotice, iar aplicarea directă favorizează dispersarea în mediu a factorilor RA. 

Studiul de față are ca scop investigarea prezenței unor bacterii rezistente la antibiotice în timpul 

compostării gunoiului de grajd în vederea identificării efectelor aplicării acestuia asupra emergenței RA 

și corelarea prezenței RA cu diferiți parametri fizico-chimici din probele analizate. 

Au fost luate în studiu probe de compost/gunoi de grajd, izolarea tulpinilor bacteriene s-a 

realizat prin metode bazate pe cultivare, iar identificarea izolatelor s-a realizat cu ajutorul metodelor 

automate Maldi-Tof și Vitek.  Măsurarea parametrilor fizico-chimici s-a realizat utilizând metodele 

electrometrică și spectofotometrică. 

Studiul evidențiază colonizarea mediului cu tulpini rezistente și creșterea clară a valorilor 

nutrienților, aspect care întărește necesitatea evaluării strategiilor de intervenție și elaborarea unui set 

de  recomandări care să conducă la diminuarea riscurilor de expunere și o reducere ulterioară 

a  impactului asupra sănătății umane. 
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