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Utilizarea produselor chimice asupra mediului înconjurător
este o problemă actuală. Protecția chimică a devenit o
parte organică a fiecărei producții agricole moderne pe
scară largă. În majoritatea țărilor din întreaga lume, este
imposibil să se realizeze autosuficiența alimentară
strategică fără aceasta.
Pesticidele sunt utilizate în producția agricolă actuală
pentru a controla și elimina diferite tipuri de organisme
dăunătoare. Utilizarea pesticidelor are o funcție de
neînlocuit în structura modernă a producției agricole
primare, deoarece înlocuiește efectiv forța de muncă
costisitoare, care nu ar putea înlocui eficacitatea
pesticidelor moderne.
Pe de altă parte, o treime din producția de alimente
depinde de polenizatori, inclusiv de albine. În ultimii ani,
populațiile de albine la nivel mondial au scăzut
semnificativ, astfel încât preocupările legate de
consecințele ecologice și economice sunt din ce în ce mai
mari. Poluarea cu pesticide a terenurilor cultivate intensiv
este un fenomen periculos, deoarece aceste produse se
acumulează în vegetație, apă și sol și provoacă daune
organismelor benefice, cum ar fi albinele. Utilizarea
excesivă și necorespunzătoare a produselor agrochimice, în
general, afectează albinele și alte insecte benefice,
deoarece acestea le pot provoca moartea prin contact,
ingestie a nectarului, polenului, sau a apei contaminate. 
Pentru a găsi un echilibru între natură și utilizarea de
substanțe chimice pentru creșterea culturilor, trebuie să
învățăm cum să folosim produsele de protecție a plantelor
în mod corespunzător și eficient pentru a minimiza
impactul negativ asupra mediului.

1 Noiembrie 2021 - 1 Noiembrie 2023

OBIECTIVE

Creșterea conștientizării
publicului larg asupra

problemei pierderilor de
albine cauzate de utilizarea

necorespunzătoare a
pesticidelor agricole

 
 Actualizarea și
îmbunătățirea

cunoștințelor studenților
VET (înrolați în sistemul de

Educație și formare
profesională), organizațiilor,

fermierilor și persoanelor
care lucrează în zona de

producție agricolă în
domeniul apiculturii
ecologice și utilizarea

corespunzătoare a
produselor chimice de

protecție a plantelor și a
îngrășămintelor 

 
Dezvoltarea unui

Curriculum și a unui
conținut de instruire

interactiv axat pe apicultura
ecologică și dezvoltarea de

formare interactivă 



CEA DE-A DOUA ÎNTÂLNIRE

TRANSNAȚIONALĂ 

     Cea de-a doua întâlnire transnațională a
proiectului BeePro a avut loc la Nicosia,
Cipru, la 1 septembrie 2022, fiind prezenți
reprezentanți ai tuturor celor șase
organizații partenere în proiect.

      Scopul întâlnirii a fost stabilirea planului
de lucru pentru următoarele opt luni de
implementare a proiectului și și a pașilor
cheie în activitățile care urmează să fie
realizate în viitorul apropiat.

Conţ inutul prezentului material  reprezintă responsabilitatea exclusivă a

autorilor,  iar Agenţ ia Naţ ională şi  Comisia Europeană nu sunt responsabile

pentru modul în care va fi  folosită informaţ ia.

 



CARE SUNT PAȘII 

URMĂTORI?

Curriculum-ul va fi finalizat în zilele

următoare, iar validarea finală va

încheia această sarcină.

   

Pe baza acestor constatări, partenerii

de proiect vor elabora subiecte

privind apicultura ecologică și

utilizarea corectă a produselor

chimice de protecție a plantelor și a

îngrășămintelor.

În plus, organizațiile partenere vor

crea conținuturi interactive de

formare axate pe apicultura

ecologică și pe dezvoltarea de cursuri

interactive, precum și pe studii de

caz relevante.

Următoarele

activități:  

Finalizarea
curriculumului
Finalizarea
conținutului formării
Elaborarea studiilor
de caz
Întâlnire
transnațională în
Polonia

Partenerii de proiect au
convenit să se
întâlnească pentru ce-a
de-a treia întâlnire
transnațională în
Polonia, între 23 și 24
martie 2023. Întâlnirea
va fi organizată de către
Asociația ARID,
evaluarea primului an de
viață al proiectului fiind
subiectul principal al
discuției. 

URMĂRIȚI:

Website-ul : www.beepro.sk
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https://beepro.sk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079176514163

