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    Vzduch, voda a jedlo patria k

základným životným potrebám. Niekedy

si však neuvedomujeme, že náš život by

zrejme nemohol existovať bez včiel, ktoré

čoraz viac vymierajú aj kvôli intenzívnemu

a nadmernému využívaniu pesticídov.

Značné percento svetovej produkcie

potravín závisí od opeľovacej schopnosti

včiel, ktorá je priamo ovplyvnená zdravím

včelstiev. Prípravky na ochranu rastlín

(pesticídy, herbicídy) ovplyvňujú stav úľov

a iných opeľovačov. 

             Viaceré nedávne zahraničné štúdie

ukázali, že pesticídy (neonikotinoidy)

môžu mať rôzne dlhodobé účinky na

včelstvá, vrátane zníženia počtu včelích

matiek. Straty vo včelárstve sú značné v

dôsledku nesprávneho alebo nadmerného

používania týchto pesticídov. To môže

prispieť k úplnému kolapsu včelstva.

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 učebný plán a
obsah interaktívneho

školenia zameraného na
ekologické včelárenie a

rozvoj interaktívneho
vzdelávania.



PRVÉ NADNÁRODNÉ STRETNUTIE

PARTNEROV PROJEKTU

     Prvé nadnárodné stretnutie v rámci projektu
BeePro sa konalo v Nitre, na Slovensku, dňa 27.
januára 2022 v priestoroch koordinátora
projektu- Agroinštitútu Nitra, štátny podnik. Na
prvom pracovnom stretnutí boli prítomní
zástupcovia všetkých šiestich partnerských
organizácií. Stretnutia v Nitre sa fyzicky
zúčastnilo päť partnerov zo Slovenska, Poľska,
Rumunska a Španielska, pričom virtuálne sa k
nim pripojil partner z Cypru, ktorý sa nemohol
dostaviť osobne pre prekážky spôsobené
opatreniami COVID-19 platnými na Cypre.

Po uvítacom príhovore koordinátora projektu, ktorým je Agroinštitút Nitra, štátny
podnik, zastúpeného Petrom Vnučkom (AIN), partneri predstavili svoje inštitúcie s

dôrazom na prepojenie a skúsenosti v rámci témy projektu. Ďalej partneri
prediskutovali pripomienky a odporúčania z hodnotiacej správy k návrhu projektu
vypracovanej SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a

odbornú prípravu. Nakoniec koordinátor projektu BeePro predstavil priority
projektu, ciele, očakávané výsledky spolu so šiestimi pracovnými balíkmi, do

ktorých je projekt BeePro rozdelený. 



ČO BUDE NASLEDOVAŤ

ĎALEJ?
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     V najbližších dňoch sa vo všetkých
partnerských krajinách uskutoční
prieskum formou dotazníkov, s cieľom
zistiť, aké vedomosti a zručnosti
chýbajú študentom OVP, organizáciám,
farmárom a ľuďom pracujúcim v
poľnohospodárskej výrobe. 
      Na základe týchto zistení, partneri
projektu vypracujú témy o ekologickom
chove včiel a správnom používaní
chemických prípravkov na ochranu
rastlín a hnojív.

Predpokladané

aktivity:

Medzinárodný
prieskum
Tvorba učebných
osnov a interaktívnych
školení
Druhé nadnárodné
stretnutie na Cypre

     Okrem toho, partnerské organizácie vytvoria učebné osnovy a
obsah interaktívnych školení zameraných na ekologické včelárstvo a
rozvoj interaktívneho vzdelávania. 
      Partneri projektu sa dohodli, že sa najbližšie stretnú na Cypre.
Druhé pracovné stretnutie BeePro je plánované na 1. a 2. septembra
2022 a organizuje ho partnerská organizácia Stando s.r.o. Partneri
vyhodnotia prvé obdobie realizácie projektu.

Sledujte naše aktivity aj  na internete a na

sociálnych sieťach:

Webová stránka projeku BeePro: www.beepro.sk

Facebooková stránka projektu BeePro: Project BeePro 

http://www.beepro.sk/

