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     Aerul, apa și alimentele sunt printre

necesitățile esențiale vieții. Cu toate

acestea, probabil că viața noastră nu ar

exista fără albine. Albinele dispar din ce în

ce mai mult din cauza pesticidelor folosite

mai intens decât înainte. Un procent

semnificativ din producția mondială de

alimente depinde de capacitatea de

polenizare a albinelor, care este direct

afectată de sănătatea stupilor. Produsele

afirmate drept scut pentru protecția

plantelor (pesticide, erbicide) influențează

starea stupilor și a altor polenizatori.

     Mai multe studii recente au evidențiat

faptul că, pesticidele (neonicotinoidele)

pot avea diverse efecte pe termen lung

asupra coloniilor de albine, inclusiv

reducerea numărului de matci. Pierderile

apiculturii sunt considerabile din cauza

folosirii incorecte sau excesive a acestor

pesticide. Acest lucru poate contribui la

prăbușirea completă a coloniei de albine.

1 Noiembrie, 2021 - 1 Noiembrie, 2023

Obiectivele 

proiectului:

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



PRIMA ÎNTÂLNIRE

TRANSNAȚIONALĂ

     Prima întâlnire transnațională din cadrul
Proiectului BeePro a avut loc la Nitra, Slovacia,
fiind găzduită de către Agroinstitut Nitra,
coordonatorul proiectui. În format fizic, au fost
prezenți reprezentanții organizațiilor partnere
din Slovacia, Polonia, România și Spania, în
timp ce organizația din Cipru s-a alăturat
virtual datorită obstacolelor cauzate de
măsurile COVID-19 la nivelul țării. 

După discursul de bun venit al coordonatorului proiectului Peter Vnucko
(AIN), partenerii și-au prezentat instituțiile punând accent pe conexiunea și
experiența în cadrul subiectului proiectului. În plus, partenerii proiectului

au discutat observațiile și recomandările raportului de evaluare a propunerii
de proiect oferit de Agenția Națională din Slovacia. În final, coordonatorul
AIN a prezentat prioritățile proiectului, obiectivele, rezultatele dar și  cele

șase Pachete de Lucru ale proiectul BeePro.



CARE SUNT

URMĂTORII PAȘI?
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     În zilele următoare, va fi efectuat un

sondaj în toate țările partenere pentru a

afla ce cunoștințe și competențe le

lipsesc studenților, organizațiilor,

fermierilor și persoanelor care lucrează în

producția agricolă.

     Pe baza acestor constatări, partenerii

de proiect vor dezvolta subiecte despre

apicultura ecologică și utilizarea

adecvată a produselor chimice de

protecție a plantelor și a îngrășămintelor.

    Mai mult, organizațiile partenere vor

dezvolta un Curriculum și conținutul de

instruire interactiv axat pe apicultura

ecologică și dezvoltarea formării

interactive.

Următoarele

activități:

Sondaj internațional
Dezvoltarea unui
Curriculum și
Training Interactiv
A doua întâlnire
transnațională de
proiect organizată în
Cipru

   Cea de-a doua întâlnire
a partenerilor proiectului
BeePro este planificată
pentru 1 și 2 septembrie
2022 în Cipru, și va fi
organizată de către
Stando Ltd. Astfel,
partenerii proiectului vor
evalua prima perioadă a
proiectului.

Pentru mai multe

actualizări,  următiți:

Website-ul proiectului: www.beepro.sk

Pagina de Facebook:  Project BeePro

http://www.beepro.sk/

