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Hayvansal üretim dünya çapında önemli sorunlarla karşı karşıyadır; Örneğin bulaşıcı 
hastalıkların küresel yayılımı artarken hayvansal gıda üretiminde yükselen kalite ve talep 
beklentisi karşılanamamaktadır. Arıcılık sektörü, diğer hayvansal üretim sistemlerine göre 
kendine özgü özelliklere sahip olsa da, yukarıdaki risklere karşı ve gelecekteki zorluklara 
karşı uyum sağlamak için sürdürülebilirlik ve dayanıklılık konusunda şimdiden tedbir 
alınması gerekmektedir.

Bu talepler; rekabet edebilirlik, üretkenlikte esneklik ve iyileşme, çevresel 
sürdürülebilirliğin ve tüketici kabulünün artması, hayvan refahı, ürün kalitesi ve güvenliği, 
biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması ile ilgili toplumsal zorlukları ele almayı 
içermektedir.

BPRACTICES projesi, arıcılık sektörünün söz konusu kapsamda gerekliliklerini yerine 
getirmek amacıyla oluşturulmuştur. BPRACTICES, “Avrupa’da bal arısı sağlığını geliştirmek 
ve Aethina tumida ya karşı yeni nesil üretim uygulamalarının” kısaltmasıdır.

Bu proje Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı ERA-NET SusAn, 
Sürdürülebilir Hayvansal Üretim Sistemleri üzerine, Avrupa Araştırma Alanı tarafından, 
finanse edilmektedir. Projenin amacı arıcılıkta yenilikçi yönetim uygulamalarını (İyi Arıcılık 
UygulamalarıİAU) kullanarak, sürdürülebilir, güncel arıcılık sisteminin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasıdır. 

Projenin ana hedefleri şunlardır:

1. Bal arısı hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü için; İyi arıcılık uygulamalarının (İAU) 
arıcılıkta başarılı kullanım yollarını araştırmak;

2. Avrupa arıcılığının, rekabetçi yönlerini, rekabet gücünü ve esnekliğini ekonomik 
açıdan değerlendirmek;

3. Arıcılara ve tüketicilere ürünün menşei hakkında faydalı bilgiler sağlayacak; 
“yenilikçi izlenebilirlik sistemi” geliştirmek;

4. Proje tüm yenilikçi sonuçları mutlaka arı kovanı seviyesinde denemek ve 
onaylamak;

5. Proje sonuçlarının görünürlüğünü ve paylaşılmasını sağlamak için proje 
etkinliklerini organize etmek. 

Kimyasal içerikli tedavilerden kaçınılması öncelikle kovan ve arı ürünlerinin kalitesi 
ile gıda güvenliğinin teminatı olacaktır. Tüketicinin bilgilendirilerek ürünleri bilinçli 
kabulünü sağlanması balarısı sağlığının korunmasından geçmektedir bu nedenle mevcut 
sistemin zayıf ve güçlü yanların belirlenmesi amacıyla toplanacak veriler yürürlükteki 
uygulamaların optimize edilmesi için değerlendirilecektir. Bu hedefe APIMONDIA 
(Uluslararası Arıcılar Birliği) ile işbirliği içinde ulaşılacaktır.
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Deneysel Zooprofilaktik Lazio ve Toskana Enstitüsü “M. Aleandri “(İtalya), tarafından 
koordine edilen proje konsorsiyumu beş Avrupa ülkesinden ortakları içermektedir:

• Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (Türkiye)
• Slovenya Tarım Enstitüsü (Slovenya)
• Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (İspanya)
• Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (Avusturya)
• Deneysel Zooprofilaktik Enstitüsü (Padova - İtalya).

Ayrıca, proje şunları kapsamaktadır:

• Uluslararası Arıcılar Birliği (Apimondia) Federasyonu
• Cenova Üniversitesi (İtalya)

ve

• Arı Sağlığı için “Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı” (ANSES, Fransa)
• Mississippi Eyalet Üniversitesi (ABD)
• Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Teknolojileri ve küçük tarım 

üreticileri (TECA) platformu uygulamalarının değerli işbirliği.
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Websitesi: www.izslt.it/bpractices


