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     Ο αέρας, το νερό και η τροφή συγκαταλέγονται
στα απαραίτητα για τη ζωή. Ωστόσο, η ζωή μας
πιθανότατα δεν θα υπήρχε χωρίς τις μέλισσες. Οι
μέλισσες εξαφανίζονται όλο και περισσότερο με
τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται πιο
εντατικά από ό,τι στο παρελθόν. Ένα σημαντικό
ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων
εξαρτάται από την ικανότητα επικονίασης των
μελισσών, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την
υγεία των κυψελών. Τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα (φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα)
επηρεάζουν την κατάσταση των κυψελών και
άλλων επικονιαστών.

     Αρκετές πρόσφατες ξένες μελέτες έχουν δείξει
ότι τα φυτοφάρμακα (νεονικοτινοειδή) μπορούν
να έχουν διάφορες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
στις αποικίες μελισσών, συμπεριλαμβανομένης
της μείωσης του αριθμού των βασιλισσών. Οι
απώλειες της μελισσοκομίας είναι σημαντικές
λόγω της λανθασμένης ή υπερβολικής χρήσης
αυτών των φυτοφαρμάκων. Αυτό μπορεί να
συμβάλει στην πλήρη κατάρρευση της αποικίας
μελισσών".

1η Νοεμβρίου 2021 - 1η Νοεμβρίου 2023

Στόχοι :
Εξάλειψη της απώλειας μελισσών

που προκαλείται από την
ακατάλληλη χρήση γεωργικών

φαρμάκων
 

Επικαιροποίηση και βελτίωση
των γνώσεων των σπουδαστών
της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, των οργανώσεων,
των γεωργών και των ατόμων

που εργάζονται στον τομέα της
γεωργικής παραγωγής στον

τομέα της βιολογικής
μελισσοκομίας και της ορθής

χρήσης των χημικών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

και λιπασμάτων 
 

Δημιουργία του περιεχομένου
του προγράμματος σπουδών και
της διαδραστικής κατάρτισης

που επικεντρώνεται στη
βιολογική μελισσοκομία και
ανάπτυξη της διαδραστικής

κατάρτισης



ΠΡΏΤΗ ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ
     Η πρώτη διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο
του έργου BeePro πραγματοποιήθηκε στη Νίτρα
της Σλοβακίας, στις 27 Ιανουαρίου 2022, στις
εγκαταστάσεις του συντονιστή του έργου
Agroinstitut Nitra. Στη διάσκεψη συμμετείχαν
εκπρόσωποι και των έξι οργανισμών-εταίρων.
Πέντε εταίροι από τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη
Ρουμανία και την Ισπανία συμμετείχαν φυσικά
στη συνάντηση στη Νίτρα, ενώ ο εταίρος από την
Κύπρο συμμετείχε εικονικά λόγω των εμποδίων
που προκλήθηκαν από τα μέτρα COVID-19 που
ισχύουν στο νησί. 

Μετά το καλωσόρισμα του συντονιστή του έργου Πητερ Βνακο (AIN), οι εταίροι
παρουσίασαν τα ιδρύματά τους δίνοντας έμφαση στη σύνδεση και την εμπειρία
τους στο θέμα του έργου. Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν παρατηρήσεις και

συστάσεις από την έκθεση αξιολόγησης της πρότασης του έργου που συντάχθηκε
από τον Εθνικό Οργανισμό της Σλοβακίας. Τέλος, ο συντονιστής AIN παρουσίασε
τις προτεραιότητες του έργου, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα μαζί

με τα έξι πακέτα εργασίας στα οποία είναι οργανωμένο το έργο BeePro.
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     Τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί
έρευνα σε όλες τις χώρες εταίρους για
να διαπιστωθεί ποιες γνώσεις και
δεξιότητες λείπουν από τους
σπουδαστές της ΕΕΚ, τις οργανώσεις,
τους αγρότες και τα άτομα που
εργάζονται στη γεωργική παραγωγή. 
     Με  βάση  αυτά  τα  ευρήματα ,  οι
εταίροι  του  έργου  θα  αναπτύξουν
θέματα  σχετικά  με  τη  βιολογική
μελισσοκομία  και  τη  σωστή  χρήση
χημικών  φυτοπροστατευτικών
προϊόντων  και  λιπασμάτων .  
     Επιπλέον, οι οργανισμοί-εταίροι θα
δημιουργήσουν το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών και της
διαδραστικής κατάρτισης με επίκεντρο
τη βιολογική μελισσοκομία και την
ανάπτυξη της διαδραστικής κατάρτισης.

προβλεπόµενες
δραστηριότητες

Διεθνής έρευνα
Δημιουργία του
προγράμματος
σπουδών και
διαδραστική
εκπαίδευση
Η δεύτερη διακρατική
συνάντηση στην Κύπρο

     Οι  εταίροι  του  έργου
συμφώνησαν  να
συναντηθούν  την  επόμενη
φορά  στην  Κύπρο .  Η  2η
συνάντηση  του  BeePro
προγραμματίζεται  για  την
1η  και  2η  Σεπτεμβρίου
2022 και  θα  διοργανωθεί
από  τον  εταίρο  STANDO
Ltd. Οι  εταίροι  θα
αξιολογήσουν  την  πρώτη
περίοδο  ζωής  του  έργου .

Ακολουθήστε  μας :

Ιστοσελίδα του έργου: www.beepro.sk

FB σελίδα:  Project BeePro 

http://www.beepro.sk/

