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1. REZUMATUL ETAPEI 

 

În cadrul acestei etape a proiectului, s-a finalizat prelevarea probelor de la cele 3 ferme de 

porcine, 2 ferme de bovine și 2 ferme de bovine cu stație de biogaz, precum și analiza microbiologică 

a acestora, utilizând metodele standardizate agreate de toți partenerii proiectului.  Pe durata întregului 

proiect, au fost recoltate un număr total de 72 probe, în cadrul a 11 campanii de recoltare, din care 

au fost izolate 1455 tulpini rezistente la antibiotice. Dintre acestea, au fost confirmate în urma 

identificării cu ajutorul tehnicii MALDITOF 381 de tulpini de Escherichia coli cu fenotip ESBL 

(EC-ESBL) și 154 de tulpini MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus).  

 Analizele microbiologice bazate pe cultivare directă și prin îmbogățire, ale probelor de gunoi 

de grajd compostat și ale celor colectate din diferite puncte de la două ferme prevăzute cu instalație 

producer de biogaz au arătat prezența tulpinilor de EC-ESBL în toate etapele de tratament al 

gunoiului de grajd. Abundența tulpinilor EC-ESBL în probele de gunoi de grajd procesate prin 

compostare și destinate utilizării agricole este suficient diminuată la minim 5 luni pentru fermele de 

bovine, 3 luni pentru cele de porcine, precum și în faza solidă rezultată la finalul procesului de tratare 

a gunoiului de grajd prin digestie anaerobă. Genele codificatoare pentru ESBL au fost, în ordine 

descrescătoare a frecvenței, blaCMY-2, blaCTX-M, și blaTEM. Tulpinile de EC-ESBL au prezentat gene 

de rezistență și la alte clase de antibiotice, respectiv quinolone (qnrA și qnrB) și polimixine (mcr1-

3). Genele mcr 1,2,3 conferă rezistență la colistin, un antibiotic de ultimă linie, prezența acestora în 

probele de gunoi de grajd reprezentând un aspect îngrijorător deoarece aceste tulpini pot coloniza 

fermierii și pot contamina produsele agricole. Tulpinile MRSA au fost recuperate din probele de 

gunoi de grajd exclusiv după îmbogățire, ceea ce sugerează abundența foarte redusă și riscul minim 

de diseminare a acestora prin intermediul gunoiului de grajd utilizat ca fertilizator în agricultură, 

comparativ cu EC-ESBL.  

 Rezultatele obținute în cadrul acestui proiect confirmă prezența și diseminarea genelor de 

antibiorezistență în fermele zootehnice și subliniază importanța administrării corecte a tratamentelor 

cu antibiotice, a respectării standardelor de fermă, precum și necesitatea formulării unor recomandări 

privind rata maximă admisă a abundenței acestor bacterii rezistente în probele de gunoi de grajd 

procesate prin compostare și prin digestie anaerobă și a unor măsuri de  supraveghere a procedurilor 

de stocare a gunoiului de grajd.  

 În cadrul acestei etape, s-au realizat întâlniri online (la fiecare șase săptămâni) între partenerii 

consorțiului, în cadrul cărora s-a agreat prelungirea perioadei de implementare a proiectului, pentru 

finalizarea activităților de prelevare și procesare a probelor, analiza rezultatelor și concretizarea 

planului de diseminare a rezultatelor (scrierea în colaborare a articolelor științifice care prezintă 

comparativ rezultatele obținute în fiecare dintre țările participante). În cadrul acestei etape echipa 

partenerului român a publicat un articol ISI, a prezentat 4 lucrări la o conferință națională și au fost 

efectuate 5 lucrări de licență.  
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