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Hodowla zwierząt mierzy się z poważnymi problemami na całym świecie; na przykład 
w temacie chorób zakaźnych przenoszonych globalnie czy też w temacie rosnących 
oczekiwań dotyczących jakości i ilości. Sektor pszczelarstwa, w porównaniu z innymi 
systemami hodowli zwierząt pomimo tego, że posiada specjalne dla siebie właściwości, 
nie jest w tym przypadku wyjątkiem i zarówno dla przyszłości jak i w teraźniejszości, aby 
być w stanie poradzić sobie z przeciwnościami oraz być bardziej trwałym już teraz musi 
przedsięwziąć środki ostrożności.

Te wymagania; konkurencyjność, produktywność oraz wytrzymałość, zawierają w sobie 
zajęcie się przeciwnościami społecznymi związanymi przede wszystkim z zagadnieniami 
trwałości środowiskowej, wzrostem zgodności konsumenckiej oraz dostatkiem zwierząt, 
bioróżnorodności i zapewnienia usług ekosystemu.

Projekt BPRACTICES, został stworzony w celu zapewnienia wymagań w zakresie sektora 
pszczelarstwa. BPRACTICES jest skrótem dla „Nowe znaki i zastosowania nowych metod 
w ulach w celu poprawy zdrowia pszczół miodowych, w erze Aethina tumida w Europie”.

Ten projekt jest finansowany przez ERA-NET SusAn (Pola Badań Europejskich na temat 
Przedłużonych Systemów Hodowli Zwierząt) w ramach programu badan i innowacji Unii 
Europejskiej „Horizon 2020”. Celem projektu jest rozwinięcie systemu hodowli pszczół w 
oparciu o zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania (Dobre Praktyki Pszczelarskie- DPP).

Głównymi celami projektu są:

1.  Kontrolowanie i zapobieganie chorobom pszczół stosując we właściwy sposób 
Dobre Praktyki Pszczelarskie (DPP);

2. Ocena europejskiego pszczelarstwa w kontekście konkurencyjności oraz 
elastyczności;

3. Rozwinięcie systemu obserwacji, który zapewni pszczelarzom oraz konsumentom 
przydatne informacje na temat pochodzenia produktu;

4. Zatwierdzenie wszystkich nowości, związanych z projektem na poziomie ula;
5. Podzielenia się zdobytą wiedzą w celu zapewnienia przejrzystości związanych z 

projektem.

Podstawowymi zagadnieniami będzie unikanie stosowania leczenia zawierającego 
chemię oraz zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości produktów. W tym celu nawiązana 
zostanie współpraca z APIMONDIA. W celu wyznaczenia silnych i słabych stron 
istniejącego systemu oraz doprowadzenia systemu do jak najbardziej odpowiedniego 
stanu zostaną ocenione zebrane dane, zgodność i wiedza konsumentów.
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Schemat projektu BPRACTICES



Konsorcjum, koordynowane przez Instytut Zoo profilaktyko Doświadczalny Lazio oraz 
Toskania ”M. Aleandri” (Włochy), składa się z pięciu partnerów europejskich:

• Uniwersytet Namık Kemal (Turcja)
• Instytut Rolnictwa na Słowenii (Słowenia)
• Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (Hiszpania)
• Agencja Zdrowia I Bezpieczeństwa Produktów Spożywczych (Austria)
• Wenecki Instytut Zoo profilaktyko Doświadczalny (Włochy).

Oprócz tego do projektu wchodzą:

• Międzynarodowa Federacja Związków Pszczelarskich (Apimondia)
• Uniwersytet Genova (Włochy)

Oraz: 

• Laboratorium Norm Unii Europejskiej dla zdrowia pszczół - ANSES (Francja)
• Uniwersytet Stanowy w Missisipi (USA)
• PlatformaTechnologii i Praktyki dla Małych Producentów Rolnych (TECA) z Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
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Website: www.izslt.it/bpractices


