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Защо има кошери с пчели на покрива на хотел „Хилтън” в София? * Могат ли хора и пчели да си б

Проектът е замислен като експеримент за да се потвърдят възможностите за съвместно същес
- да се провери доколко е възможно нормалното функциониране на няколко пчелни семейства
- как се отразява върху развитието и годишния цикъл на пчелното семейство урбанизираната с
- трябва ли да се предприемат допълнителни мерки, за да се поддържа съществуването на сем
- какви пчелни продукти могат да се произведат, какво е тяхното качество, доколко те могат да
Създаването и поддържането на такъв пчелин в хотел „Хилтън” ще даде отговор и на следнит
- как ще се промени отношението на хората към пчелите в техния пряк контакт, когато това се
- може ли хотелът да бъде ефективен пропагандатор за ползата от пчелите и пчелните продук
- как ще се промени отношението на клиентите и на медиите към дейността на „Хилтън”, когат

- по-добре ли ще се продават пчелни продукти, брандирани с марката „Хилтън” на клиентите н

Отношението на другите към проекта:
БАБХ - Българската агенция за безопасност на храните
- как Българската агенция за безопасност на храните ще използва резултатите от проекта, за
Ветеринарно-медицински институт София
- каква ще бъде оценката на ветеринарномедицинските специалисти и учени за взаимното вли
- как се развиват пчелите спрямо вредители, болести и паразити.
Медиен партньор на проекта – в. „Пчела и кошер”
- ще се интересуват ли производителите на пчелни продукти – пчеларите в България от експер
- какви ще са техните препоръки и мнения;
- необходимост ли ще е отразяването на проекта в електронните медии и интернет.
Всички тези аспекти на един толкова дребен на вид експеримент, могат да се окажат полезен

А дали това е полезно за пчелите или за хората?
Засега никой не може със сигурност да твърди нещо. Пчелите обаче, постепенно загатват, че
Пресконференцията
За да се представи начинанието за отглеждане на пчели на покрива на хотел „Хилтън”, беше
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Основната задача на представения проект е не да се превръща в битка отношението между х
И да си бъдат взаимно полезни!
Източник:
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