
 Помощници – към всеки пчелин 
могат да се добавят помощници, с 
различни права на достъп, които 
могат да се променят и индивидуално 
за всеки кошер и майка от пчелина.

 Майки – информация за всички 
придадени пчелни майки, по кошери, 
цветове и години.
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   Таблица с цветовете за 
маркиране на майките, 
спрямо последната цифра 
на годината на придаване.

 QR код – уникален qr код за 
всеки пчелин и кошер, улесняващ 
достъпа до тях.

 BeekeeperAssistant цели да улесни 
работата в технологично отношение 
на пчеларите в България. Така ще се 
ограничи използването на записки по 
тетрадки и хвърчащи листа, които се 
замърсяват и губят много лесно по 
време на полевата работа.

 Системата позволява управление на 
неограничен брой пчелини и кошери, в 
зависимост от нуждите на пчеларя. 
Възможностите които предоставя са:

  Пчелини – извежда списък със 
създадените пчелини на потребителя, 
достъп до информацията и кошерите на 
всеки пчелин.

    Кошери – списък с кошерите, 
групирани по пчелини и достъп до 
информацията за тях. Възможно е 
добавяне на прегледи, третирания и 
добиви.

BeekeeperAssistant



BeekeeperAssistant

Дневникът на съвременния пчелар

”Пчеларите се грижат за една от 
основните животоподдържащи системи 

на планетата - пчелите“
Авторите

 Целта на приложението е да се 
обединят различните пчеларски 
практики, нужди за обработка и 
съхранение на информация. По този 
начин системата става по-удобна и 
лесно достъпна за малки и големи 
стопанства.

Предимства на BeekeeperAssistant:
- уникален qr-код за всеки пчелин и 
кошер; 
- прогноза  за  времето  за  всеки   
пчелин;
- следене на здравето на пчелните 
семейства и състоянието на майките;
- не изисква заплащане;
- възможност за добавяне на помощ- 
ници.

Към системата
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