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Проектът е финансиран по Хоризонт 2020 –
програма за научни изследвания и иновации на
ЕС, споразумение № 817622.

Дейности за научни изследвания и иновации
по Хоризонт 2020

ВЪВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Проект B-GOOD ще даде насоки за прилагането
на здравословно и устойчиво пчеларство в Европейския съюз чрез използването на комбиниран
подход. След обединяването на данни получени
от мониторинг както на пчелните кошери, така и
на заобикалящата ги среда, B-GOOD ще разработи и тества иновативни инструменти за оценка на
риска, съгласно съществуващия индекс за здравословен статус - Health Status Index (HSI).

ЦЕЛ | Улесняване на пчеларите и други
заинтересовани страни при вземането на решения
чрез създаване на готови за употреба инструменти
за определяне на променливите в строго
измерими фактори в HSI, което ще позволи тяхното
измерване, емпирично и количествено.
ЗАДАЧА | Разработване на нови технологии,
прилагане на широкомащабни тестове и улесняване
на координиран и хармонизиран поток от данни. .

Основната цел на проекта е да предостави на пчеларите информация и насоки и да им помогне да
вземат по-добри решения.

ЦЕЛ | Тестване, стандартизиране и валидиране на
методите за измерване и докладване на избрани
показатели, които оказват влияние върху здравето
на пчелите.
ЗАДАЧА | Провеждане на едно пилотно и няколко
полеви проучвания в различни европейски страни.
ЦЕЛ | Изследване на социално-икономически
и екологични фактори в допълнение на
изследванията върху здравето на пчелите.
ЗАДАЧА | Определяне на устойчиви бизнес модели,
съобразени с различни нужди на ЕС.
ЦЕЛ | Насърчаване на гражданите на Европейския
съюз да събират и споделят знание, свързано с
медоносните пчели и тяхната околна среда.
ЗАДАЧА | Разработване на уебсайт и онлайн
платформа, съхраняващи данни за здравето и
управлението на медоносните пчели.
ЦЕЛ | Създаване на мрежа за обучение и иновации.
ЗАДАЧА | Обединяване на пчелари, инспектори по
пчелите, други заинтересовани страни и учени.
ЦЕЛ | Намаляване на въздействието на биотичните
и абиотичните фактори, оказващи негативен ефект
върху пчелите.
ЗАДАЧА | Осигуряване на адаптирани и
навременни действия, които да смекчат
неблагоприятното въздействие на различните
стресови фактори.

КАКВО Е УНИКАЛНОТО В B-GOOD?

Широка пространствена
мрежа от данни за пчелните
колонии, тясно свързана със
съществуващите бази данни

Иновативни автономни
технологии и устройства за
мониторинг на кошерите

Машинно обучение, което да
определи взаимовръзките между
HSI и състоянието на колонията

Симулационно компютърно
моделиране, свързващо данните
с желаните резултати от мрежите
от участници и заинтересованите
страни

Интерактивен подход, с много
участници, за създаване и
съвместно разработване на
реалистични решения за
заинтересованите страни,
пчеларите и политиците

Система за обучение и иновации
за трансфер на знание,
включваща и насочена към
европейските пчеларски мрежи

