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BRZO DO DOBRE KAKVOĆE VODE

Dobra kvaliteta vode je prioritet za učinkovito 
funkcioniranje države. Zemlje članice Europske 
unije, prema važećim direktivama, moraju postići cilj 
- vremenski ‘dobar status’ svih voda, štiteći vodenu 
ekologiju, jedinstvena staništa, resurse pitke vode i 
štiteći vodu za kupanje.
Trenutačne tradicionalne tehnike uzorkovanja vode su 
dugotrajne, ograničene dostupnošću taksonomskih 
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stručnjaka i teško održive kod dugoročnih praćenja, te 
podrazumijevaju prikupljanje mikroorganizama koje 
potencijalno mogu oštetiti. 
Cilj projekta je razviti neinvazivan, molekularno 
učinkovit alat - test na osnovi nukleinskih kiselina 
potreban za otkrivanje prisutnosti i obilja vrsta kako bi 
se poboljšao nadzor kakvoće vode, što je od globalnog 
interesa za civilizaciju.


