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Používanie pesticídov v poľnohospodárstve je
aktuálnym problémom. Chemická ochrana sa stala
organickou súčasťou každej modernej
poľnohospodárskej veľkovýroby a bez nej nie je
možné dosiahnuť strategickú potravinovú
sebestačnosť. Používanie pesticídov má v modernej
štruktúre poľnohospodárskej prvovýroby
nezastupiteľnú funkciu, nakoľko efektívne nahrádza
drahú pracovnú silu. Na druhej strane, jedna tretina
produkcie potravín závisí od opeľovačov, vrátane včiel.

V posledných rokoch sa globálne populácie včiel
výrazne znížili, takže obavy z environmentálnych a
ekonomických dôsledkov tohto stavu narastajú.
Znečistenie pesticídmi v intenzívne
obhospodarovanej pôde je nebezpečný jav, pretože
tieto látky sa hromadia vo vegetácii, vode a pôde a
môžu spôsobiť smrť včiel alebo iného užitočného
hmyzu kontaktom, požitím, požitím nektáru, peľu,
živíc a/alebo kontaminovanej vody.

Aby sme našli rovnováhu medzi prírodou a
používaním chemikálií na pestovanie plodín, musíme
sa naučiť, ako správne a efektívne používať prípravky
na ochranu rastlín, aby sme minimalizovali ich
negatívny vplyv na životné prostredie.

1.November 2021 - 1. November 2023

Ciele Projektu

Eliminovať úbytok včiel
spôsobený nesprávnym

používaním
poľnohospodárskych

pesticídov
 

Aktualizovať a zlepšiť
vedomosti študentov

OVP, organizácií,
farmárov a ľudí

pracujúcich v oblasti
farmárskej výroby v

oblasti ekologického
včelárstva a správneho
používania chemických
prípravkov na ochranu

rastlín a hnojív
 

Vytvoriť učebné osnovy
a obsah interaktívneho
školenia zameraného

na ekologické
včelárenie a rozvoj

interaktívnych školení



DRUHÉ NADNÁRODNÉ

STRETNUTIE

Druhé nadnárodné stretnutie projektu
BeePro sa konalo v Nikózii na Cypre dňa
1.septembra 2022. Na stretnutí boli
prítomní zástupcovia všetkých šiestich
partnerských organizácií. Stretnutia sa
fyzicky zúčastnili všetci partneri projektu. 
Účelom stretnutia bolo nastavenie
pracovného plánu na nasledujúcich osem
mesiacov realizácie projektu a dohoda o
aktivitách, ktoré sa majú v najbližšom
období vykonať.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje

súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť

zodpovedná za prípadné použitie informácií,  ktoré sú v nej  obsiahnuté.



Č O  Ď A L E J ?
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Učebný plán bude sfinalizovaný v

najbližších dňoch a konečná

validácia dokončí túto úlohu.

Na základe týchto zistení partneri

projektu vypracujú témy o

ekologickom chove včiel a správnom

používaní chemických prípravkov na

ochranu rastlín a hnojív.

Okrem toho partnerské organizácie

vytvoria obsah interaktívneho

školenia zameraného na ekologické

včelárstvo a rozvoj interaktívnych

školení, ako aj relevantné prípadové

štúdie.

Nasledujúce

aktivity

Finalizácia
učebných osnov
Finalizácia obsahu
školenia
Vypracovanie
prípadových štúdií
Stretnutie v Poľsku

Partneri projektu sa
dohodli, že nasledujúce
nadnárodné stretnutie sa
bude konať v Poľsku.
Tretie nadnárodné
stretnutie BeePro
partnerov sa uskutoční 23.
a 24. marca 2023 a bude
organizované partnerskou
organizáciou Asociácia
ARID. Partneri vyhodnotia
prvý rok trvania projektu.

Sledujte nás:

Webová stránka: www.beepro.sk

FB stránka:  Project BeePro 

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

