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Revista “Toka ime” financohet tërësisht nga Agjencia Internacionale Suedeze për Bashkëpunim (Sida) dhe We Effect. Qëndrimet e prezantuara në këtë revistë 
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Revista për bujqësi dhe zhvillim rural 
“Toka ime” është revista e parë rajonale 

onlajn në gjuhën shqipe, që u dedikohet 
të gjitha palëve të interesuara në sektorin 
bujqësor dhe është e lirë dhe pa pagesë 
për të gjithë lexuesit. Çdo person fizik 
dhe juridik nuk ka të drejtë ta printojë dhe 
shesë revistën “Toka ime” për të realizuar 
fitim. Pronarë të kësaj reviste janë FFRM, 
AGRINET, AGROPUKA, IKC për Shqipëri-
në, Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.   

FEDERATA E FERMERËVE NË R.M.

INITIATIVE FOR KOSOVA COMMUNITY

AGRINET ALBANIA

AGROPUKA

Adresa: rr. Hristo Smirnenski nr.15 1000 Shkup
Tel:389 02 3099 044, Faks:389 02 3099 044 

e-mail: ffrm@ffrm.org.mk
uebfaqe:www.ffrm.org.mk

Adresa: rr. Gjon Serreçi, p.n, Ferizaj, Kosovë
Tel: 038742190, Mob:+377 (0)44 368 356

Faks: 038742190
e-mail:main@ngoikc.org
uebfaqe:www.ngoikc.org

Adresa: Lagja 7 rr. "Ligor Rembeci" 
Nr. 8, Korçë Albania

Tel: +355 82254655, Mob.: +355 684060530
Email: info@agrinet.al  tpikuli@agrinet.al

uebfaqe: www.agrinet.al

Adresa: Lagjja e Re, Pukë
Tel.+355 212 2 2412. Mob.:+355 68 23 88 169/  

+35569 57 42 060/ +35567 20 70 490
e-mail: agropuka@gmail.com
uebfaqe: www.agro-puka.org

WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

së qëndrueshme dhe të drejtë të çliruar nga varfëria. 
WeEffect e mbështet revistën rajonale “Toka Ime” me 

qëllim që të zhvillohet lëvizja e bujqve në Ballkan dhe të 
përforcohet zëri i përbashkët i bujqve.



Punoni të bashkuar dhe të 
shoqëruar, këto janë segmentet 
më të rëndësishme për bujqësi-

në. Fermat e vogla dhe fermat famil-
jare në periudhën e kaluar janë gjith-
një dhe më të nevojshme për zhvillimin 
në rajon dhe po mbështeten gjithnjë 
dhe më shumë nga Bashkimi Evropian. 
Fermat e tilla janë simbol dhe traditë e 
Evropës Juglindore. Në këtë moment 
gjendja e tyre është shumë e vështirë, 
sepse janë të përçara, nuk janë të in-
formuara sa duhet dhe kjo kontribuon 
për qasje joadekuate në tregjet bu-
jqësore. Në këtë mënyrë mundësohet 
manipulim më i madh nga blerësit.

Si të ndryshojë e gjithë kjo. Çelësi 
i kësaj çështjeje është kooperimi. 

KOOPERIMI

Me respekt,
Biljana Petrovska-Mitrevska
Redaktore e revistës „Toka Ime”

FJALA E REDAKTORIT
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Pikërisht në këtë numër të revistës 
“Toka ime”një theks i veçantë vi-
het kooperimit në kooperativa. Një 
mbështetje e madhe në këtë pjesë 
është dhënë nga organizata We Ef-
fect e cila prej 50 vjetësh punon mbi 
zhvillimin fermave bujqësore në 
botë. Marselo Dunja, Zëvendësdrej-
tor rajonal për Evropën dhe Azinë i 
We Effect thekson se nuk ekziston 
ndonjë model tjetër i cili e promovon 
demokracinë në teori dhe në praktikë 
siç janë kooperativat. 

Në këtë numër të revistës “Toka 
ime” do të lexoni këshilla edukuese 
për kultivimin e shpargut, rukolës, 
nënkulturave në pemishte, pse ia 
vlen të jesh bletar. Njëkohësisht kanë 
përfshirë edhe aktivitete të realizuara 
në këtë periudhë nga FFRM-ja, IKC-ja, 
Agrinet, Agropuka të cilat janë në dre-
jtim të zhvillimit të bujqësisë në rajon.

Bujqёsia familjare pёrfshin aktivitete bujqёsore tё tё gjithё familjes dhe lidhet me disa rajone tё zhvillimit rural.

Ekzistojnё mbi
570 milionё ferma nё botё

prej tё cilave
500 milionё janё nё pronёsi familjare.

Ato janё pёrgjegjёse 
pёr minimum 56% 

tё prodhimeve bujqёsore.

bujqёsi pyje peshkim prodhime 
blegtoriale

akuakulturё

Fermerёt familjarё punojnё mbi njё pjesё tё rёndёsishme tё tokёs sё punueshme nё botё.

BUJQЁSIA FAMILJARE
E ushqeni botёn, kujdeseni pёr tokën
Bujqёsia familjare lidhet ngushtё me sigurinё e ushqimit nё nivel global dhe nacional. Si nё shtetet nё zhvillim 
ashtu edhe nё shtetet e zhvilluara, bujqёsia familjare ёshtё formё dominante e bujqёsisё nё prodhimin e ushqimit.
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Nuk ekziston një model tjetër ekonomik që promovon 
demokraci, në teori dhe në praktikë, siç bëjnë kooperativat

Bisedoi: Biljana Petrovska-Mitrevska 

Mbi 100 vjet, kooperativat bujqë-
sore janë një prej llojeve më të 
shpeshta të ndërmarrjeve të 

bujqve në botë. Rajoni i Ballkanik nuk 
është përjashtim dhe pas një periudhe 
të shkurtër pas rënies së rëndësi së 
tyre, ky model bashkëpunime e ktheu 
rëndësinë e vet në rajon. Si e shpjegoni 
këtë proces? 

Kooperativat e para bujqësor janë kri-
juar edhe në Evropë në gjysmën dytë 
të shekullit të XIX. Ato më vonë janë 
zgjeruar në Amerikën e Veriut dhe në 
kontinentet e tjera dhe u bënë një prej 
mjeteve më të rëndësishme për zhvil-
lim të bujqësisë në shtetet e zhvilluara 
dhe në shtetet në zhvillim. 

Kooperativat në bujqësi janë pjesë e një 
koncepti të përgjithshëm të bujqësisë 
kolektive dhe/apo të bashkësisë, ku 
shumë bujq punojnë në pronat e veta 

si një punë e përbashkët. Për fat të keq, 
kooperativa përdoret - dhe keqpërdo-
ret - në mënyra të ndryshme në pjesë të 
ndryshme të botës, sidomos pas Luftës 
së Dytë Botërore. Si pasojë e përdorimit 
manipulues të konceptit, te njerëzit u 
shfaq njëfarë refuzimi. Në Bashkimin 
Sovjetik , shtetet e Bllokut Lindor, Kinë 
dhe Vietnam ekzistonin ferma kolektive 
shtetërore, të cilat përkrah suksesit të 
tyre në prodhimtari, patën mangësi në 
një prej elementëve më të rëndësishëm 
të bashkëpunimi të vërtetë, domethënë 
kontroll dhe ndikim i anëtarëve të tyre 
në ndërmarrje. Në Amerikën Latine ko-
operativat bujqësore shfrytëzohen nga 
ShBA-ja, në vitet ’50 dhe ’60, si instru-
ment që t’u kundërvihen lëvizjeve revo-
lucionare në mjediset rurale. Në Afrikë 
para fitimit të pavarësisë, kooperativat 
janë shfrytëzuar nga fuqitë kolonizu-
ese si mekanizëm për kontroll dhe 
shfrytëzim të resurseve njerëzore dhe 
natyrore në kolonitë e veta. 

Në Evropën Juglindore, sidomos në 
shtetet të cilat ishin pjesë e ish-Ju-
gosllavisë, kooperativa ishte zhvilluar, 
promovuar dhe mbështetur nga shteti. 
Pas shkatërrimit të Jugosllavisë, kon-
cepti i kooperativës rrënohet, duke 
filluar një periudhë me shumë kritika 
negative për këtë koncept. Kritikat, në 
shumicën e rasteve ishin politike, ndër-
sa janë me karakter social dhe eko-
nomik, duke akuzuar për shkatërrimin 
relativ të kooperativave dhe për “efek-
tin negativ” për shkak të përfshirjes së 
shtetit. Ata nuk e pranonin faktin se ko-
operativat bujqësore shpesh shkatër-
rohen dhe kjo jo për shkak të kontrollit 
nga pushteti, por për shkak të prob-
lemeve të brendshme në menaxhimin 
e fermës, mungesës së përvojës në 
menaxhim dhe të njohurive, mungesës 
së kapitalit dhe mungesës së lojalitetit 
të anëtarëve për shkak të mungesës 
së përvojës dhe përgatitjes së pamjaf-
tueshme. 

“Pavarësisht nga fakti se si do 
të shikohet struktura rajonale 
dhe mundësitë e Ballkanit 
Perëndimor që të rritet 
produktiviteti në përputhje me 
standardet ndërkombëtare për 
cilësi dhe të ketë mundësi të hyjë 
në tregun evropianoperëndimor, 
nuk ekziston asnjë zgjidhje 
tjetër përveç organizimit të 
bujqve në lloje të ndryshme 
organizatash, kooperativash 
që është një nga faktorët më të 
rëndësishëm dhe sipas mendimit 
tim më të përshtatshëm me 
gjendjen aktuale në rajon”, 
thekson dr. Marselo Dunjak, 
Zëvendësdrejtor rajonal për 
Evropë dhe Azinë i We Effect, 
Suedi

me dr. Marselo Dunjak, Zëvendësdrejtor rajonal për Evropë dhe Azinë i We Effect, SuediINTERVISTË
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Megjithatë efektet negative të eko-
nomisë së tregut dhe liberalizimit të 
ekonomisë në sektorin bujqësor kon-
tribuuan për një fragmentim ekstrem 
të tokës bujqësore dhe mungesën e 
shërbimeve financiare të përshtatura 
për bujqit e vegjël dhe të mesëm të 
cilët janë të pranishëm sot në Evropën 
Juglindore. Zhvillimi i kooperativave 
bujqësore promovohet dhe nxitet nga 
aktorët nacionalë dhe ndërkombëtarë, 
si mënyra më efikase për zgjidhjen e 
prapambetjes në bujqësi dhe migrim-
in e shpejtë të popullatës nga mjediset 
rurale. 

Pas mbi 50 vjetësh punë në We 
Effect mbi zhvillimin e kooperativave 
në botë, çfarë u rekomandoni këtyre 
shteteve, që të kenë sukses në proce-
sin e rilindjes së kooperativave? 

Ekzistojnë disa shtylla themelore në ko-
operativizëm dhe ato janë parakushte 
për sukses. 

1. Shteti promovon, lehtëson dhe kri-
jon mjedis përkatës për zhvillimin e 
kooperativave si element i zhvillimit 
bujqësor, pa intervenim në menaxh-
imin dhe detyrat e kooperativave, por 
e lehtëson punën dhe legjislacionin në 
dobi të tyre.

2. Bashkëpunimi për zhvillim si shpre-
hje e vërtetë e nevojave dhe përpjekjeve 
të bujqve, kurse jo si përkushtim apo 
promovim i interesave ekonomike dhe/
ose politike të palëve jashtë lëvizjes bu-
jqësore. 

3. Duhet të vendoset qartë se jo të 
gjitha grupet e bujqve janë ose mund 
të jenë kooperativa. Kooperativa është 
ndërmarrje ekonomike e cila duhet të 
japë të ardhura dhe duhet të menax-
hohet nga menaxherë profesionalë dhe 
duhet të ketë anëtarë të edukuar dhe të 
përkushtuar. 

4. Para se të regjistrohet kooperativa 
duhet të sigurohet se anëtarët kanë tra-
jnim të mjaftueshëm, se i pranojnë dhe 
i kuptojnë të drejtat dhe obligimet e tyre 
dhe se grupi ka arritur pjekuri të mjaf-
tueshme organizative. 

5. Ndalim për formim të pseudoko-
operativave me qëllim të vetëm që të 
fitojnë mjete fizike (pajisje, materiale të 
para, grante, etj.). Këto grupe duhet të 
jenë në forma të tjera organizative, po 
jo si kooperativa. 

6. Parimet dhe vlerat e kooperativave 
respektohen, janë vendosur në mënyrë 
eksplicite në aktet nënligjore dhe res-
pektohen nga udhëheqja.

7. Në fund është me rëndësi funda-
mentale promovimi i anëtarësimit të 
grave dhe fitimet dhe pjesëmarrja e tyre 
e barabartë në marrjen e vendimeve. 

A mendoni se kooperativat mund ta 
lehtësojnë zhvillimin bujqve të vegjël?

Bujqit e vegjël dhe të fragmentuar indi-
vidualë janë karakteristikë e përbashkët 
e bujqve në të gjithë Ballkanin Perëndi-
mor, që sipas meje është kufizim se-
rioz i strukturuar afatgjatë për zhvil-
lim. Madhësia mesatare e fermës lëviz 
nga 1,2 hektarë në Shqipëri në më pak 
se 4 hektarë në Serbi, fermat e vogla 
familjare luajnë ende rolin dominues në 
prodhimtarinë bujqësore, me fokus të 
prodhimit për konsumin personal dhe 
tregjet lokale. Pavarësisht nga fakti se 
si do të shikohet struktura rajonale dhe 
mundësitë e Ballkanit Perëndimor që 
të rritet produktiviteti në përputhje me 
standardet ndërkombëtare për cilësi 
dhe të ketë mundësi të hyjë në tregun 
evropianoperëndimor, nuk ekziston as-
një zgjidhje tjetër përveç organizimit 
të bujqve në lloje të ndryshme organi-
zatash, kooperativash si një nga faktorët 
më të rëndësishëm dhe sipas mendimit 
tim më të përshtatshëm me gjendjen 
aktuale në rajon. 

Cilat shtete mendoni se kanë ko-
operativa me organizim, strukturë të 
mirë dhe kanë rezultate, që mund të 
jenë shembuj të mirë?

Ndërkohë që kooperativa ekzistojnë 
në shumë pjesë të botës, praktika 
e tyre më e madhe dhe më e suk-
sesshme gjatë shekullit të kaluar 
është në Amerikën e Veriut dhe në Ev-
ropë. Megjithatë, kooperativa të suk-
sesshme mund të gjenden gjithkund. 
Të përmend vetëm disa shembuj. Do 
të gjejmë raste të suksesshme të për-
punimit të ushqimit në Argjentinë, Kili 
dhe Brazil, kooperativa për prodhim-
tari në Paraguai, kooperativa për për-
punim dhe marketing të qumështit, 
sheqerit dhe farës vajdhënëse në Indi 
etj., por shtetet e Ballkanit kanë të 
mësojnë më tepër edhe nga historia e 
kooperative nga Evropa Perëndimore 
dhe nga Kanadaja. Edhe pse koopera-
tivat në shtetet nordike janë zhvilluar 
gjithnjë dhe më tepër në ndërmar-
rje klasike private, ato kanë ende të 
ofrojnë shumë në kuptim të njohurive 
dhe përvojave. 

Për shkak të gjendjeve politike 
dhe konflikteve në rajon shumica e 
donatorëve momentalisht janë në 
funksion të mbështetjes së projek-
teve nga fusha e demokracisë, dre-
jtësisë, të drejtave të njeriut dhe 
harrohet disi ekonomia, sidomos 
sektori bujqësor. A mendoni se kjo 
është e saktë dhe se duhet të fokuso-
hen kryesisht në politikë duke e har-
ruar zhvillimin ekonomik?

Ndonjëherë ekziston keqkuptim 
midis agjencive për zhvillim; ato 
bëjnë gabim në ndarjen e rrugës 
drejt zhvillimit të demokracisë nga 
njëra anë dhe zhvillimit ekonomik 
nga ana tjetër. Përvoja dëshmon se 
qasja te fuqia politike dhe të drejtat 
e qytetarëve dhe të njeriut duhet të 
kalojë nëpër kontrollin e ekonomisë 
dhe mundësisë që njerëzit të jetojnë 
nga të ardhurat e veta. Nuk ekziston 
asnjë model tjetër ekonomik i cili 
promovon demokraci, në teori dhe 
në praktikë, siç janë kooperativat, të 
cilat shpesh konsiderohen si “shkolla 
të demokracisë”.

Vetë thelbi i demokracisë, përkatë-
sisht qasja te të drejtat e qytetarit dhe 
të njeriut, si edhe mundësitë për ven-
dimmarrje dhe pjesëmarrje në fitimet 
në mënyrë të barabartë, është baza e 
kooperativizmit, kurse kështu edhe 
një nga mënyrat më të njohura legji-
time të zhvillimit bujqësor. 

Bashkësia ndërkombëtare duhet ta 
nxjerrë mësimin se demokracia dhe 
të drejtat e njeriut pa zhvillim eko-
nomik i cili do të jetë në dobi të më 
të varfërve e legjitimon vetëm fuqinë 
e oligarkisë. l

Nuk ekziston një model tjetër ekonomik që promovon 
demokraci, në teori dhe në praktikë, siç bëjnë kooperativat
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SHPARG I PASUR ME   

Asparagu apo shpargu 
*Asparagus Officinalis) 
është kulturë shumëv-
jeçare e cila kultivohet 

për shkak të konsumit të degëve, 
të a.q. gonge. Ato janë me formën 
e qirinjve të bardhë apo të gjelbër, 
që janë të shijshme, të brishta 
dhe të lëngshme. 

Ai është ushqim delikates që për-
doret i freskët, në supa, salcë apo 
në konservë. Konsiderohet si një 
ushqim shumë i shëndetshëm 
për njeriun, sepse përmban 
shumë vitamina, minerale, ka 
vlerë të ulët kalorike dhe ka fuqi 
shumë të madhe në pastrimin e 
organizmit nga yndyrat dhe ma-
teriet e dëmshme. 

Shpargu është kulturë me inves-
tim të madh kapital, kurse efekti 
pozitiv ekonomik pritet në vitin e 
katërt.

Shpenzimet janë më të mëdha në 
vitin e parë dhe të dytë dhe pjesa 
më e madhe e tyre janë për fur-
nizim me fidanë cilësorë nga im-
porti, për sistemin e ujitjes, për 
punë dore, për mekanizim etj. Në 
vitin e tretë të ardhurat mesa-

Shkruan: 
dipl. agr. Savka Markudova 

Shpargu është kulturë me investim të madh kapital, kurse efekti pozitiv pritet 
në vitin e katërt. Në përgjithësi, ai është shumë modest në raport me nevojat 
për materie ushqyese, por për të vlen rregulli “ushqimi më i mirë është uji”. 

VITAMINA

Kultivimi i shpargutKOPSHTARI
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tare janë 3 deri në 4 t/ha, në vitin 
e katërt dhe të pestë 6 deri në 7 
ton, në vitin e gjashtë edhe man-
dej (në varësi nga mirëmbajtja e 
të mbjellave) nga 8 deri në 9 ton, 
që konsiderohet si një rendiment 
relativisht i mirë. 

Prandaj është shumë e rëndë-
sishme të bëhet një plan i mirë 
menaxhimi, përkatësisht plan për 
menaxhim dhe administrim me 
fermën. 

Për shkak të natyrës së ndjeshme 
të prodhimit, pozita e parcelës 
me të mbjellat duhet të jetë afër 
rrugëve të asfaltuara ose të ketë 
qasje në rrugë të mira, sepse nga 
transporti i gjatë deri te qendra e 
grumbullimit të prodhimi mund të 
pësojë dëmtime të caktuara.

Qendra e grumbullimit dhe pake-
timit duhet të jetë në një shkurtër 
nga parcela me të mbjellat që të 
ketë mundësi për ftohje të shpejtë 
të gongeve pas vjeljes. Ato duhet 
të zhyten në ujë të ftohët, men-
jëherë pas korrjes që të ftohen 
deri në 2°С. 

Nevoja për dorë pune është e 
madhe në periudhën e korrjes 
dhe mundësia për dorë pune në 
afërsi të vendit të banuar është 
përparësi, kur bëhet fjalë për 
sipërfaqe më të mëdha. l

Shpargu mund të kultivohet në një 
spektër të gjerë të kushteve klimatike, 
sepse toleron ndryshime të mëdha 
temperaturash: nga -40°С deri në 
+46°С, por për këtë arsye, cilësia 
e prodhimi dhe jetëgjatësia e të 
mbjellave lëvizin shumë. Rezultatet 
më të mira janë arritur në rajone me 
lagështi mesatare ku ka sezon të gjatë 
vegjetativ dhe ndriçim të mjaftueshëm 
për fotosintezë maksimale dhe 
temperaturë optimale rreth 19°С (+/-7). 

Mund të kultivohet në kushte të 
ndryshme klimatike, por kushtet më të 
përshtatshme dhe arritje të çmimeve 

më të larta në treg ka në Mesdhe 
(Spanjë, Itali, Francë, Greqi).

Në kushtet tona klimatike ka mundësi 
për prodhim të hershëm të cilësisë 
së lartë të shpargut të bardhë ose të 
gjelbër. Për këtë qëllim rekomandohet 
përzgjedhje e rajoneve me 
temperatura më të larta pranverore 
dhe me radiacion diellor më të gjatë. 
Kjo do të mundësojë të filloji korrjen 
në fillim të marsit. 

Nuk dëshirohet që temperatura të 
pasqyrohet ndaj temperaturave nën 
zero në muajin mars dhe në periudhën 

mars-maj të mos ketë pasqyrim në erë 
me shpejtësi të madhe, sepse era së 
bashku me temperaturat e ulëta do të 
reflektohen mbi cilësinë e prodhimit 
duke shkaktuar shtrembërim dhe 
dëmtim, sidomos të shpargut të gjelbër. 

Rekomandohet prodhimi në rajone me 
shira mesatare, por të gjitha rajonet 
potenciale për prodhim në Maqedoni 
kërkojnë ujitje shtesë. Në rajone me 
sasi më të mëdha shiu, shpenzimet për 
prodhim do të ishin më të vogla, por ky 
kursim kompensohet nga shpenzimet 
më të mëdha për kontroll të barërave 
të këqija.

TRUALL I 
PËRSHTATSHËM 
PËR SHPARGUN

KUSHTET KLIMATIKE

Në varësi nga lloji i prodhimit, 
kërkohen edhe kushte përkatëse 
për truallin. Prodhimi i shpargut të 
bardhë ka nevoja më specifike dhe 
rezultatet më të mira jep në toka 
mesatarisht të lehta, ranore. Për 
shkak të sistemit të thellë rrënjor 
i cili shkon edhe deri në 150 cm 
thellësi, duhet të anashkalohen 
toka të cekëta apo toka me ujëra 
nëntokësore të mëdha.  

Toka ku kultivohet shpargu i bardhë 
duhet të kenë profil uniform me 
thellësi minimale 1 metër, prandaj 
është shumë e rëndësishme 
përgatitja e tokës para mbjelljes që 
nënkupton lesim të obligueshëm.

Toka duhet të jetë e pastruar nga 
gurët në thellësi minimale prej 40 cm, 
sepse gurët do ta pengojnë krijimin 
e kreshtave dhe do ta zvogëlojnë 
mbajtjen e kapacitetit të ujit në tokë.

Shpargu kultivohet dhe jep rezultate 
të mira edhe në toka të kripura 
ku mund të kultivohen shumë pak 
kultura. Në përgjithësi, shpargu 
është mjaft modest në raport me 
nevojat për materie ushqyese dhe 
për të vlen rregulli “ushqimi më i 
mirë është uji”.
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KOPSHTARI

Rukola, apo e njohur edhe si 
“ari të gjelbër e romakëve”, 
është një sallatë që rritet 
kryesisht në rajonet bregde-

tare të Detit Adriatik. Klima mesd-
hetare i përshtatet dhe ajo shpesh 
mbillet si zbukurim në kopshte. Kjo 
kulturë, e cila përgatitet si sallatë 
dhe përdoret si shtesë me patate të 
ziera dhe peshk mund të mbillet edhe 
në vendin tonë. 

Rukola ka kërkesa modeste për 
ngrohtësi dhe është rezistente ndaj 
temperaturave të ulëta dhe ngricave. 
prandaj mund të prodhohet gjatë 
gjithë sezonit. Mund të mbillet në çdo 
lloj toke, por më mirë është që toka 
të ketë pH neutrale apo të jetë tokë 
alkale. 

Ari i gjelbër me

Rukola është bimë njëvjeçare ose dyvjeçare e cila 
kultivohet për shkak të gjetheve që kanë shije pikante 
dhe të ashpër dhe janë të pasura me vitamina, sidomos 
me vitaminë C. Rukola ndikon në mënyrë stimuluese 
mbi organizmin e njeriut, sidomos lukthin dhe sistemin 
e tretjes. Në kërcellin e shkurtër në fazën vegjetative 
rriten gjethe. Gjethet janë të dhëmbëzuara dhe mund 
të jenë të gjata edhe deri në 20 cm dhe të gjera deri në 
6 cm. Gjatë temperaturave më të larta mund të lëshojë 
dhe lule me ngjyrë të bardhë ose të verdhë të çelur me 
vija violetë. Fruta është me fara të rrumbullakëta të 
imëta me peshë deri në 2 gram.

RUKOLA KA KËRKESA 
MODESTE PËR NGROHTËSI 

DHE ËSHTË REZISTENTE 
NDAJ TEMPERATURAVE 

TË ULËTA DHE NGRICAVE. 
PRANDAJ MUND TË 

PRODHOHET GJATË GJITHË 
SEZONIT. MUND TË MBILLET 
NË ÇDO LLOJ TOKE, POR MË 

MIRË ËSHTË QË TOKA TË 
KETË PH NEUTRALE APO TË 

JETË TOKË ALKALE.

Shkruan: dipl. agr. Stojan Gligorov 

shumë vitamina

vetëm me mbjellje të drejtpërdrejtë 
nga fara, kurse fara është shumë e 
imët me masë prej (1.000 fara në 15 
gram). Ajo mbillet nga shkurti deri 
në shtator disa herë në periudhë nga 
15 deri 30 centimetra, kurse mbillet 
5 deri në 10 centimetra nga bima në 
bimë. Thellësia e mbjelljes duhet të 
jetë rreth një centimetër, kurse mbin 
për disa ditë.  

Rukola plehërohet me 60 deri në 
80 kg azot, 60 deri në 80 kg fosfor dhe 
100 deri në 120 kg kalium për një hek-
tar në raport NPK 1:1:2.

Kjo bimë kërkon përpunim midis 
radhëve gjatë vegjetimit dhe ujitjes. 
Pas mbjelljes, vlera e konsumit të 
rukolës arrin 40 deri në 60 ditë kur 
mund të mblidhet. l

Gjatë vapës së verës duhet të jenë 
nën hije, në të kundërt gjethet do të 
kenë cilësi të ulët.

Përpunimi i sipërfaqes ku mbillet 
rukola është e njëjtë si te perimet e 
tjera gjethore. Përpunimi bazë i tokës 
nuk duhet të jetë më i thellës e 20 
centimetra, sepse rukola prodhohet 
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në formë kastraveci

Shkruan: Ivan Shulog

Pjepri i hidhur (Momordicacha-
rantia – карела) i përket 
familjes së Cucurbitace dhe 
rritet në rajonet tropikale 

dhe suptropikale të Amerikës së Ve-
riut dhe të Jugut, Afrikës dhe Azisë. 
Përdoret si ushqim dhe medikament. 
Bima rritet si hardhi me gjethe të 
gjata dhe të prera dhe lule të verdha 
me frutë që duket si kungull i ashpër 
dhe formë të zgjatur dhe ngjason me 
kastravecin. Fruta e papjekur është e 
gjelbër, por kur piqet është me ngjyrë 
të verdhë në portokalli. Fruta e pjekur 
plas në tri pjesë dhe lëshon fara të 
shumta me ngjyrë të kuqe. Të gjitha 
pjesët e bimës janë të hidhura dhe të 
përshtatshme për konsum – gjethe, 
fruta dhe fara. Frutat e papjekura 
janë burim shumë i mirë me vitaminë 
C, kalcium dhe fosfor.

Kushtet klimatike dhe të tokës

Sipas hulumtimeve dhjetëvjeçare, 
karela mund të mbillet në pjesën kon-
tinentale dhe mediterane të Ballkanit. 
Rendiment më të mirë jep në toka të 
ushqyeshme dhe të kullueshme. Për 
kultivim të suksesshëm të karelës 
nevojiten 3-4 muaj pa ngrica. 

Përgatitja e tokës

Përpunimi themelor i tokës që 
bëhet në vjeshtë duhet të jetë me 
thellësi deri në 40 cm. Në pranverë 
duhet të hapet brazda dhe të bëhet 
përgatitja për formimin e radhëve. 
Është i dëshirueshëm ujitja pikë për 
pikë.

Plehërimi

Plehërimi më i sigurt, i saktë dhe 
racional përcaktohet me analizë të 
truallit. Në përgatitjen pranverore 
bëhet plehërim me 50 kg N, 100 kg 
P dhe 150 kg K për hektar pleh Ital-
pollina. Duhet të kihet gjithmonë 
parasysh se karela kërkon plehërim 
në përputhje me plehërimin gjatë 
kultivimit të kastravecit. Plehërimi 
varet nga kultura e mëparshme dhe 
rezultatet e analizës kimike të tokës. 
Në toka me strukturë të keqe nev-
ojitet përdorimi i plehut të stallës 
apo kompost, por ky plehërim re-
komandohet dhe në të gjitha tokat e 
tjera nëse ka mundësi. Rezultate të 
përkryera janë dhënë me plehun or-
ganik Italpollina dhe gjatë vegjetimit 
hidhet ushqim foliar. 

Mbjellja

Karela mbillet në fushë rreth 15 
majit në pjesën kontinentale dhe rreth 
15 prillit madje dhe rreth 15 marsit 
në pjesën mediterane të Kroacisë, në 
kushte kur temperatura e tokës është 
mbi 10оC. Mbjellja bëhet me dorë ose 
me makineri. Mbillet midis shtyllave 
të rrjetës, largësia nga radha në radhë 
të jetë gjysmë metri. Mbjellja kryhet 
me shtylla të ngritura. Në rotacion 
kulture karela mbillet në të njëjtën 
parcelë pas katër vitesh. 

Kujdesi

Është e nevojshme që bimët të ujit-
en menjëherë pas mbjelljes dhe në 7-10 
ditët në vijim. Më vonë duhet të vazhdo-
het me ujitjen, por duhet të kihet kujdes 
të mos ketë shumë lagështi, sepse 
sasia shumë e madhe e ujit në zonat 
e rrënjës e zvogëlon theksueshëm 
rendimentin. Nëse është e nevojshme, 
barërat e këqija mund të hiqen me dorë 
15-20 ditë pas mbjelljes së bimës. Midis 
radhëve lejohet përdorimi me herbicid 
ose heqja mekanike e tyre. Në kuzhinë 
karela mund të përdoret në gjellë, e 
zierë, e pjekur dhe e skuqur. Gjethet e 
saj të thara përdoren për çaj. l

Pjepër i hidhur
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Nënkultura në të mbjellat me frutaPEMËTARI

Perimet – mbrojtësit 
më të mëdhenj

Në hapësirat e pashfrytëzuara 
nga parcelat zhvillohen 
barëra të këqija njëvjeçare 
dhe shumëvjeçare të cilat e 

pengojnë zhvillimin e kulturave krye-
sore në kuptimin e hijes, shfrytëzimit 
të materieve ushqyese, ujit etj. Gjatë 
investimeve intensive në procesin e 
prodhimit sigurohen kushte të për-
shtatshme për zhvillim të barërave. 
Shkatërrimi i tyre e shtrenjton proces-
in e prodhimit, nëpërmjet përdorimit të 
herbicideve, karburantin për përpuni-
met verore etj. 

Me qëllim që të eliminohet prania 
e barërave të këqija shumëvjeçare dhe 
për shfrytëzimin e hapësirës së lirë 
është e domosdoshme vendosja e kul-
turave njëvjeçare të cilat do ta shfry-
tëzojnë hapësirën dhe me vendosjen e 
tyre në prodhimtari do të mundësojnë 
kushte për zhvillim edhe të kulturave 
të frutave. Zbatimi i masave të shumta 
të përbashkëta do të kontribuojë për 
zhvillim më të shpejtë të pemëve fru-
tore dhe njëkohësisht do të mundësojë 
kushte për prodhim dhe shitje të pro-
dhimeve që të përmirësohet gjendja 
financiare. Kështu hapen mundësi, 

nga barërat e këqija

që një pjesë e të hyrave të investohen 
përsëri në ato të mbjella dhe të nor-
malizohet procesi i zhvillimit dhe pro-
dhimit.   

Është e arsyetueshme ekonomik-
isht shfrytëzimi i sipërfaqeve në të 
mbjellat me pemë frutore deri në veg-
jetimin e pestë. Me zhvillimin e mëte-
jshëm të pemëve zvogëlohet sipërfaqja 
e lirë, kurse zmadhohen aktivitetet për 
organizimin e prodhimit ku hyjnë edhe 
masat fitombrojtëse, vjelja, krasitja 
verore etj.     

Si të shfrytëzohen sipërfaqet e lira 
dhe me cilat kultura, duhet të analizo-
hen paraprakisht shumë faktorë dhe 
kushte të mikrolokacioneve. Nëse 
ekziston mundësia për ujitje është e 
nevojshme të përdoren ato kultura të 
cilat për vegjetimin e vet kërkojnë më 
tepër ujë. Gjithashtu, përbërja e truallit 
ndikon si faktor kufizues në kultivimin 
e kulturave njëvjeçare. Gjithashtu në 
plan të parë duhet të vendosen pemët 
frutore të cilat kultivohen, dendësia e 
kurorës, largësia midis pemëve të mb-
jella, për se kultivohen etj. Disa lloje 
pemësh frutore në fillimin zhvillojnë 

SI NËNKULTURA NË TË 
MBJELLAT ME PEMË FRUTORE 

MUND TË PËRDOREN TË GJITHA 
BIMËT NJËVJEÇARE, POR DISA 

PREJ TYRE NUK NDIKOJNË 
MIRË DHE E PENGOJNË 

ZHVILLIMIN DHE RRITJEN E 
TËRËSISHME. SI NËNKULTURA 

TË PAPËRSHTATSHME DO 
T’I VEÇONIM: KULTURAT E 

DRITHIT, PASTAJ KULTURAT N 
INDUSTRIALE, JONXHA, MISRI 

ETJ. NËNKULTURAT MË TË MIRA 
PËR KULTIVIM NË PEMISHTET E 
REJA ME PEMË FRUTORE JANË 
ATO TË CILAT ME RRITJEN E VET 
NUK E KALOJNË LARTËSINË E 

PEMËVE. SI NËNKULTURA MË TË 
PËRSHTATSHME TË CILAT MUND 
TË KULTIVOHEN JANË: PATATJA, 

SPECI, DOMATET, QEPA, 
PRESHI, LAKRA, MASHURKA, 
FASULJA E ULËT, BOSTANI, 

KUNGULLI, LULESHTRYDHET 
DHE KULTURA TË TJERA. DUKE 
U SHFRYTËZUAR HAPËSIRA E 
LIRË SIGUROHEN KUSHTE MË 
TË MIRA PËR ZHVILLIM TË TË 

GJITHA KULTURAVE.
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një kurorë të gjerë, kështu që tek to shfrytëzimi i sipërfaqes duhet 
të jetë sa më larg radhëve. Është shumë e rëndësishme që gjatë 
përzgjedhjes të nënkulturave të merret parasysh ndjeshmëria e 
kulturave ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe të harmonizohet 
me spërkatjen parandaluese të pemëve frutore të cilat janë mb-
jellë në pemishte. 

Si nënkultura në të mbjellat me pemë frutore mund të përdor-
en të gjitha bimët njëvjeçare, por disa prej tyre nuk ndikojnë mirë 
dhe e pengojnë zhvillimin dhe rritjen e tërësishme. Si nënkultura 
të papërshtatshme do t’i veçonim: kulturat e drithit, pastaj kulturat 
industriale, jonxha, misri etj. 

Nënkulturat më të mira për kultivim në pemishtet e reja 
me pemë frutore janë ato të cilat me rritjen e vet nuk e kalojnë 
lartësinë e pemëve.

Gjatë përzgjedhjes, gjithashtu, duhet të merren parasysh që 
nënkulturat të mos krijojnë hije në pjesët e poshtme të pemëve 
frutore dhe t’i pengojnë kështu njëkohësisht aktivitetet mbrojtëse 
dhe luftën kundt sëmundjeve dhe dëmtuesve e cila ndonjëherë 
nuk mund t’i japë rezultatet e pritura. Si nënkultura më të për-
shtatshme të cilat mund të kultivohen janë: patatja, speci, doma-
tet, qepa, preshi, lakra, mashurka, fasulja e ulët, bostani, kungulli, 
luleshtrydhet dhe kultura të tjera. Duke u shfrytëzuar hapësira e 
lirë sigurohen kushte më të mira për zhvillim të të gjitha kulturave. 
Zvogëlohen investimet të cilat janë pjesë përbërëse deri në peri-
udhën e prodhimit të frutave. Pastaj përmirësohet puna materiale 
dhe financiare e fermave dhe krijohen kushte për zhvillim të mëte-
jshëm dhe investime në riprodhimin primar dhe të zgjeruar etj. l



Shkruan: dipl. agr. Vanco Zahariev

N jë prej faktorëve themelorë në 
mbarështimin e dhive të buta 
është strehimi i duhur.

Në varësi nga gjendja financiare, 
vendosim çfarë vendstrehimi do t’u 
sigurojmë dhive tona, a do të ndërto-
jmë një objekt të ri, apo do të përsh-
tatim atë ekzistuesin. 

Lloji dhe sasia e stallës për 
dhi varet nga numri i kokëve, lloji, 
vjetërsia, qëllimet e prodhimit si dhe 
nga faktorët klimatikë në rajonin ku 
gjendet. Stalla duhet të jetë mini-
mum 500 m larg rrugës kryesore 
dhe të ketë lidhje të mirë me vend-
banimet, me burimet për ushqim, 
ujë dhe energji elektrike. Gjithash-
tu, është e rëndësishme renditja e 
rregullt e objekteve në fermë, loka-
cioni i tij të jetë përkatëse (sa më e 
thjeshtë) për nxjerrjen dhe mbledh-
jen e dhive nga kullota, stalla të jetë 
e thatë, e kulluar dhe në vend të 
lartë që nuk është e pasqyruar ndaj 
erërave të fortë dhe të jetë me diell 
të mjaftueshëm. Pjesa më e gjatë e 
objektit (me dyer dhe dritare) të jetë 
nga lindja ose juglindja. Dyshemeja 
të jetë e vendosur në tokë dhe me një 
pjerrësi të vogël që të kullojnë më 
lehtë urina dhe jashtëqitja e kana-
lit, nuk duhet të jetë e lëmuar dhe 
rrëshqitëse. Është e rëndësishme 
që shtrati të jetë i thatë dhe i ngro-
htë, me sasi kashte të mjaftueshme 

– 0,5 kg për dhi në ditë dhe 0,2-03 kg 
për kec në ditë. Muret më shpesh 
bëhen prej suvaje dhe izolohen me 
katran për të parandaluar lagësht-
inë dhe duhet të lyhen me gëlqere 

të paktën njëherë në vit. Lartësia e 
mureve duhet të jetë 2,25-3 m, në 
varësi nga faktorët klimatikë. Kon-
struksioni i çatisë shpesh është prej 
druri sepse është më ekonomike 
dhe më rezistente ndaj ndikimeve 
të fermave, por edhe më i lehtë për 
montim. Çatia është pllaka salloniti, 
kurse nën të në hapësirën e tavanit 
më mirë është të ruhet ushqim kaba 
për shkak të izolimit, përkatësisht 
për ruajtje të ngrohtësisë. 

Mikroklima në stallë: temper-
aturë optimale për dhi nga 10 deri në 
15°C, për keca 18-20°C, për lagështi 
60-80%, duhet të sigurojë 20 м³ ajër 
të pastër në orë për dhi deri në 50 kg. 

Stalla duhet të jetë e ndriçuar mirë 
kështu që dritaret do të mundësojnë 
grazhdet të jenë të ndriçuara mirë 
kështu që edhe drita të bjerë mbi 
kurrizin e dhive. Sipërfaqja e dri-
tareve duhet të jetë 8-10% e sipër-
faqes së dyshemesë dhe në mbrëm-
je të ketë ndriçim elektrik. 

Dhitë mund të ruhen të gjitha 
së bashku ose në ndarje me 5-30 
dhi, në varësi nga niveli i prodhimit 
dhe riprodhimit. Stalla duhet të ketë 
hapësirë edhe për ndarje për ushqim 
të kecave ku ata do të hyjnë e të da-
lin pa kufizim. Në hapësirat e cjepve  
për riprodhim duhet të ketë duhet të 
ketë një ndarje me gardh nëpër të 
cilën mund të shihen që të jenë më 
të qetë. Ky gardh është i nevojshëm 
edhe gjatë mjeljes fertilizimit, lind-
jes, dhënies së medikamenteve etj. 
Duhet të ketë korridor për ushqim 
në grazhd dhe vende për ujë, si dhe 
korridor për plehërim. Duhet të sig-
urohet edhe hapësirë e veçantë për 
dalje. Duhet të ketë hapësirë për 
mjelje dhe hapësirë për ruajtjen e 
qumështit. Në rast të tillë parashi-
kohet sipërfaqe e përgjithshme prej 
2 m2 për dhi. Në rast se dhitë janë 
në kullotë duhet të sigurohen edhe 
hapësira të mbyllura nga tri anët. 

Objekte të tjera ndihmëse të cilat 
duhet të sigurohen në fermat më të 
mëdha janë hapësirat për ftohje dhe 
përpunim të qumështit, silo, hapë-
sirë për ruajtjen e kashtës, magazinë 
për ushqim të përqendruar, hapë-
sirë për plehun, hapësirë për kurim 
të kafshëve të sëmura, karantinë, 
gropë për kafshët e ngordhura. l

SI TË NDËRTOHET
NJË SHTËPI E VËRTETË?

Fermë moderne për dhi (Gjermani)

Fermë për dhi në Maqedoni

Mbarështimi i dhiveBLEGTORI
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Rritja e lepujve shtëpiakë AGROALTERNATIVA

“MBRETËROR”
Shkruan: Lubomir Stojanovski 

Në periudhën e kaluar 
në shtetin tonë interesi për 
rritjen e lepujve shtëpiakë 
është në zhvillim të 
vazhdueshëm. Mishi i 
lepujve shtëpiakë mund 
të gjendet në marketët 
dhe thertoret e furnizuara 
mirë. Ai shpesh quhet 
edhe “mish mbi mishrat” 
për shkak të përqindjes së 
lartë të proteinave, vitaminave 
dhe mineraleve, përkundrejt 
përqindjes së vogël të yndyrave që e 
bën mishin shumë të ushqyeshëm, por 
me kalori të ulëta. 

Tek ne ka disa raca lepujsh: i 
bardhë zelandez, i bardhë kalifornian, 
cjap gjerman, çinçila, si dhe hibridet 
hajkon, i bardhë panon dhe hila. Ruajtja 
bëhet në kafaze metalike ku lepujt 
meshkujt janë të veçuar nga lepujt 
femra dhe të vegjlit. Gjatë ruajtjes 
me rëndësi të veçantë është ushqimi 
i tyre i cili duhet të balancohet dhe ku 
janë përfshirë tërshëra, elbi, misri, 
tritikale si dhe dhënia e ujit të pastër 
dhe të freskët. Përveç mishit mund 
të përdoret dhe jashtëqitja e tyre. 
Domethënë, jashtëqitja e përdoret për 
prodhimin e bioplehut me cilësi të lartë, 
me përqindje të lartë të azotit. 

Përndryshe lepuri i bardhë zeland-
ez është racë e sjellë në ShBA për nev-
oja e industrisë së atyshme të lepujve, 
kurse më vonë, për shkak të karakteris-
tikave të veta të mira është shpërndarë 
në mbarë botën. Karakterizohet nga 
ngjyra e bardhë e theksuar dhe sytë e 
kuq. Qimet e gëzofit janë të shkurtra 
dhe të dendura, kurse trupin e ka të 
fortë dhe me renditje të mirë të mishit 
në pjesën prapa. Lepuri i rritur arrin 
peshë nga 4,5 deri në 5 kg, por pesha 
e tyre mund të jetë edhe më e mad-
he. Kjo është një racë rezistente 
me temperament të qetë. 
Lepujt femra karakteri-
zohen nga pjellshmëria 
dhe qumështi. Si nëna të 
kujdesshme, ato mund 
të kujdesen lehtë edhe për 
deri në tetë të vegjël. Me ush-
qim të veçantë dhe me kushte të 

tjera për qëndrim, janë të afta 
të kenë edhe deri në gjashtë 
riprodhime në vit pa mundim 

fiziologjik. Zakonisht numri 
i meshkujve dhe femrave 
është 1:5. Lepujt e veg-
jël përparojnë mirë. Për 
nëntë javë apo për 63 ditë 
mund të arrijnë peshë deri 
në 2 kilogram. Për një kilo-

gram rritje nevojiten rreth 2 
kilogram koncentrat dhe 1,5 

deri në 2 kg kashtë cilësore 
gonxheje, duke e llogaritur 

edhe ushqimin e nënës gjatë 
shtatzënisë dhe laktimit. Mishi 

është shumë i shijshëm, me përqindje 
të vogël të yndyrave, kurse me përqind-
je të lartë të proteinave, i lehtë për tret-
je dhe i përshtatshëm për konsum nga 
kategori të ndryshme konsumatorësh. 
Për shkak të karakteristikave të tilla, 
lepuri zelandez po bëhet raca më e 
preferuar edhe si kafshë shtëpiake dhe 
si racë komerciale për mish me linjë të 
pastër apo si bazë për krijim të llojeve 
të reja komerciale hibride. Gëzofi i tyre 
është shumë e vlerësuar në industrinë 
e lëkurës sepse ngjyroset lehtë sipas 
shijes së modës. 

Lepujt e racës së bardhe zelandeze, 
kaliforniane dhe hibridët e tyre futen 
në grupin e racës së lepujve me peshë 
mesatare të cilët përdoren më tepër 
në prodhimin industrial të mishit prej 
lepujve shtëpiakë. Këta lepuj dallojnë 
nga racat e lepujve të tjerë me rritjen 
e tyre të shpejtë. Për herë të parë 
fertilizohem para moshës katërvjeçare 
dhe kur janë 115 deri 120 ditë. Pas kësaj 
moshe fertilizimi është i vështirë sepse 
femrat janë të majme.    

Sa herë në vit do të fertilizohet një 
femër varet nga qëllimet e pronarit, 

përkatësisht a dëshiron prodhim 
të shpejtë dhe plakje të shpejtë 
të lepujve femra apo përdorim 
të tyre për një kohë më të gjatë. 

Cikli intensiv rekomandohet 
vetëm gjatë rritjes profesionale 

të lepujve duke siguruar me 
patjetër ushqim cilësor me të të 

cilin do të ndihmohet rimëkëmbja e 
shpejtë e lepujve femra. l

Prodhimi i mishit
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Aktivitetet e perbashketa ekonomike
KOOPERIMI

Shkruan: Monika Risteska 

Sa më të bashkuar që të jenë 
si kooperativa bujqësore në 
shoqëri ekonomike dhe sa 

më tepër që ta kuptojnë konceptin 
e kooperativizmit bujqësor, aq më 
shumë mund të zhvillohen dhe të 
marrin pjesë të organizuar në tre-
gun e vogël dhe të kenë qëndrime të 
organizuara dhe më të mira kur lo-
bojnë para institucioneve përkatëse 
të pushtetit. Problemet me të cilat 
ballafaqohen kooperativat bujqësore 
janë mangësitë e shumta në infra-
strukturën juridike, ku duhet të ndi-
hmohet në zmadhimin dhe përforci-
min e kooperativave, nuk trajtohen 
më tepër nga prodhuesit bujqësorë, 
një numër i vogël anëtarësh në ko-
operativa etj. Këto janë përfundimet 
dhe rekomandimet e përgjithshme 
në rajon. Në këtë numër të revistës 
rajonale onlaj “Toka ime” që është 
në pronësi të FFRM-së, ARINET-it, 
AGROPUKA dhe IKC-së për Shq-
ipërinë, Maqedoninë janë treguar 
gjendjet me kooperativizmin në Shq-
ipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe ku 
duhet të punojnë ato së bashku. 

Në Maqedoni problemi më i madh 
është mosekzistimi i menax-
herëve të vërtetë në koopera-

tiva, njerëzit nuk anë të bashkuar, kanë 
barriera në pjesën e tatimeve, si dhe te 
zmadhimi i anëtarësimit. Nëse anëtarët 
e rinj janë të papunësuar, ata në Maqe-
doni automatikisht fshihen nga regjistri 
i të papunësuarve. Federata e Fermer-
ëve të Republikës së Maqedonisë në 
Periudhën e kaluar nëpërmjet projek-
tit “Mbështetje institucionale të FFRM-
së” i mbështetur nga We Effect punon 
vazhdimisht mbi bashkimin në koop-
erativa, mbi përforcimin e vetëdijes së 
tyre për rëndësinë e kooperativave dhe 
zbaton program edukativ për koopera-
tivat. Problemi i dytë më i madhi cili e 
vështirëson formimin dhe funksionimin 
e suksesshëm të kooperativave qën-
dron në faktin se nuk ekziston besim 
midis anëtarëve. Është i nevojshëm për-
caktimi i strukturës transparente dhe 
demokratike në kooperativë. Mungesa 
e kuadrit të trajnuar, si agronomë në 
suazat e kooperativës është gjithashtu 
një problem i madh.

Programi edukativ për zhvillim të 
shoqërimit në kooperativa është me 
rëndësi të madhe për zhvillimin e fer-
merëve të vegjël dhe të mesëm. Pro-
grami edukativ përfshin 4 punëtori dhe 

kjo për: planifikim biznesi, strategji 
për marketing, komunikim afarist dhe 
menaxhim. Punëtoritë planifikim të 
biznesit dhe për strategji marketingu 
kanë fitime të shumta për pjesëmar-

Kooperimi në Maqedoni
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rësit. Në këto trajnime ata janë trajnuar 
mbi rëndësinë dhe përdorimin e planit 
të biznesit, strategjive të marketingut 
dhe menaxhimin e rregullt të koopera-
tivave bujqësore. 

Fitimet nga programi edukativ 
për kooperativat bujqësore janë të 
shumta. Materialet dhe mjetet e zh-
villuara do të jenë në dispozicion për 
të gjithë anëtarët e kooperativave 

nëpërmjet FFRM-së, Asociacionit 
Maqedonas për Kooperativat Bujqë-
sore de Minsitria e Bujqësisë, Pyjeve 
dhe Ujërave. Kooperativat bujqësore 
patën mundësi të shkëmbejnë ide 
dhe përvoja. U krijuan parakushte 
për koordinim dhe rrjetëzim të koop-
erativave. Megjithatë, është e nevo-
jshme pjesëmarrja e përbashkët dhe 
koordinimi për shkak të lotimit më 
stabil dhe më të theksuar në interes 
të kooperativave, si dhe zmadhim të 
informimit dhe edukimit në raport 
me menaxhimin, marketingun, por 
edhe me teknologjitë prodhuese. 
Profesionalizmi i ekipit i cili punon 
në kooperativë, sidomos menaxherët 
profesionale në kooperativën bujqë-
sore është e nevojshme, gjithashtu, 
por edhe harmonizimi i normave lig-
jore me nevojat e kooperativave që të 
nxitet zhvillimi (shitja më e madhe, 
pjesëmarrja etj.). Rekomandimi i 
fundit që del nga zbatimi i deritan-
ishëm i këtij programi edukativ është 
nevoja për përkushtim të zmadhuar 
dhe fokus në mbështetjen e koop-
erativave nga donatorët në pjesën e 
shoqërimit të bujqve.

Sipas Ligjit për Kooperativa Bu-
jqësore në Maqedoni, koopera-
tiva është person juridik i krijuar 

nga persona fizikë apo juridikë të cilët 
duhet të jenë bujq të cilët kontribuojnë 
në pronësinë e tyre private ndaj kapi-
talit aksionar (të ndarë). Gjithashtu, si-
pas këtij ligji kooperativat u sigurojnë 
shërbime anëtarëve të vet dhe nuk ba-
zohen në fitimin vetëm për vete. Së pari 
75% e qarkullimit bruto në kooperativë 
është prej aktiviteteve të anëtarëve. 

Kooperativat bujqësore kanë një 
numër të madh përparësish, prej të 
cilave dobi kanë bujqit, tregtarët dhe 
konsumatorët. IKC-ja ka për qëllim t’i 
nxitë bujqit, midis të tjerave, nëpër-
mjet krijimit të kooperativave. Feno-
meni i cili del në pah është se në treg, 
përkatësisht në Ekonominë e Tregut 
të lirë po shfaqet një bujqish të or-
ganizuar formalisht dhe joformalisht 
si kooperativa. Disa prej fitimeve të 
cilat i kanë kooperativat bujqësore 
janë: fuqia e zmadhuar që të blejnë 
lëndë të parë bujqësore me cilësi të 
mirë dhe çmime më të lira, sigurimi 
i teknologjive bujqësore, zvogëlimi i 
shpenzimeve etj. 

Kooperimi në Kosovë

Aktivitetet e perbashketa ekonomike
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KOOPERIMI

Në Shqipëri, kooperativat bujqë-
sore kanë ekzistuar që nga viti 
1953-1954 të krijuara nga qeveria 

komuniste e asaj kohe në një numër prej 
129 kooperativa, për të shkuar pas 14 
vitesh në një total prej 1900 të tilla në të 
gjithë vendin, por që përveç pakënaqë-
sisë dhe varfërisë tek fshatarët e asaj 
kohe ato nuk sollën asgjë tjetër. Kjo ishte 
dhe arsyeja e mos trashëgimit të tyre deri 
në ditët e sotme. Duke kaluar më pas në 
politikat e qeverive të viteve të fundit në 
Shqipëri i kanë dhënë me shumë prior-
itet dhe mbështetje krijimit të koopera-
tivave bujqësore me miratimin e ligjit të 
ri në vitin 2012 dhe fushatat promovuese 
për organizimin e fermerëve në “Shoqëri 
të Bashkëpunimit Bujqësor”. Me gjithë 
mbështetjen që bën qeveria në këtë 
drejtim për dhënien e subvencioneve, 
bashkëpunimin me donacione të huaja 
si dhe lehtësimin e të bërit biznes për 
këto “Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqë-
sor”, fermerët Shqiptarë janë ende skep-
tikë dhe ekziston akoma frika e krijimit 
të këtyre shoqërive për disa arsye: shija 
e hidhur që ka mbetur pas eksperiencës 
në epokën e komunizmit; për shkak të 
mungesës së informacioneve të nevo-
jshme për sensibilizim të bujqve për 
kooperimin bujqësor; mungesa e doku-
mentacionit të nevojshëm (dokumente 
për pronësi të tokës). 

Fondacioni AgriNet Shqipëria jep 
kontributin e vet në mbështetje të ini-
ciativave për organizim të kooperativave 
bujqësore. Nëpërmjet aktiviteteve të 
ndryshme siç janë promovimi i përparë-
sive dhe përvojave të suksesshme në 

shtet dhe jashtë shtetit, informacionet 
për legjislacionin, mbështetjen logjistike 
etj., ata e zmadhuan interesin te grupe të 
ndryshme bujqish që të organizohen në 
kooperativa. Falë këtij kontributi është 
themeluar në vitin 2014 një prej koop-
erativave bujqësore me seli në Gramsh, 
rajoni i Elbasanit me Shefqet Hysën për 
kryetar dhe qëllimi kryesor është prod-
himi i rrushit dhe bimëve mjekësore. Si 
dhe iniciativat e tjera prej prodhuesve të 
mollës janë mbështetur në rajonin e Ko-
rçës e më gjerë. 

Fondacioni Agrinet Shqipëria do 
të vazhdojë ta mbështesë formimin e 
kooperativave bujqësore, si një prej 
mënyrave bashkëkohore më të suk-
sesshme që të zmadhohet prodhim-
taria, që të përmirësohet tregu, kurse si 
rrjedhojë të zmadhohen edhe të ardhu-
rat nga bujqësia. 

Pas shkatërrimit të ish-kooperati-
vave bujqësore në vitin 1991, bujqit nga 
Puka, Shqipëri u kthyen ta punojnë tokën 

e vet me përkushtim dhe entuziazëm që 
të kënaqen nevojat e familjeve të tyre. 
Më vonë, ata filluan ta shesin tepricën 
dhe të sigurojnë të ardhura shtesë. Por 
me kalimin e viteve, shitja e prodhimit 
i bë gjithnjë dhe më e vështirë, derisa 
një pjesë e prodhimit ishte dëmtuar dhe 
groposur. Në bisedat me tregtarët nga 
qytetet Pukë dhe Fushë-Arrëz, pyetja 
ishte: Pse ata nuk i marrin prodhimet 
e bujqve nga Puka dhe ata përgjigjen 
se bujqit nuk janë të organizuar që t’i 
shesin prodhimet e veta, kurse ata nuk 
mund të shkojnë shtëpi më shtëpi që të 
blejnë një sasi të caktuar. “Në Tiranë 
ose Shkodër shkojmë drejt e në treg, 
ne e gjejmë atë që na nevojitet, kurse 
çmimet janë pothuajse të njëtrajtshme. 
Nëse bujqit organizohen në Pukë ne do 
t’i blejmë prodhimet e tyre, të cilat janë 
më natyrore dhe kërkohen nga kon-
sumatorët” – thonë ata. AgroPuka në 
suazat e projektit të mbështetur nga 
We Effevt ka bërë një punë të përkryer 
në njohjen, lobimin dhe mbështetjen e 
bujqve apo grupeve të tjera në lidhje me 
nevojën e bashkëpunimit dhe vendosjen 
e kooperativave. Kështu në vitin 2016 
kishte trajnime për trajnerë, liderë të 
grupeve bujqësore për bashkëpunim në 
bujqësi. Gjithashtu, ata kanë zhvilluar 
disa vizita studimore në kooperativat 
e organizuara në rajonin e Shkodrës, 
Tiranës etj., që të njihen me përvojën 
dhe rezultatet e tyre. Në fund të këtyre 
aktiviteteve, Agropuka ka organizuar 
diskutim me bujqit në këto grupe në 
lidhje me mundësinë për vendosje të 
kooperative bujqësore. Bujqit ankohen 
se normativa ekzistuese ligjore i dënon 
nëse janë të organizuar në kooperativa, 
sepse duhet të paguajnë sigurim social 
dhe shëndetësor për të gjithë anëtarët e 
kooperativës, të deprivuar nga ndihma 
ekonomike që e marrin sot nga pushteti 
lokal. Vetëm një grup grash nga Kerreti 
shprehu interes për organizim të koop-
erativës duke e vendosur në strategjinë 
e zhvillimit për tri vitet e fundit. Agro-
puka do t’i mbështesë hap pas hapi deri 
në konsolidimin e tyre. l

Kooperativat bujqësore, 
ndryshimi për bujqit në 
Shqipëri
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Dobia nga bletaria është mjaft e 
madhe për një bletar. Përpos 
pjesës financiare, akoma më e 

madhe është dobia për shëndetin e tij. 
Është dëm që me bletari po merren 
më shumë njerëz të moshuar, por jo 
edhe të rinjtë. Bletarët shumë rrallë 
sëmuren nga sëmundje të rënda dhe 
sëmundje reumatike.  

Duke punuar me bletë, çdo herë 
jeni në natyrë të pastër dhe në ajër të 
pastër, por jeni edhe në lëvizje. Në ko-
shere sundon mikroklimë me temper-
aturë të caktuar, ndërsa ajri në vetë 
kosheren është plot me avull propoli-
si dhe balsami të cilët i mbrojnë bletët 

nga sëmundje të ndryshme. Ky ajër 
nga kosherja është më i ngrohtë sesa 
ajri i jashtëm (zakonisht) dhe si i tillë 
avullon sipër, ndërsa bletari i përkulur 
mbi koshere e thith. 

Është shumë i dobishëm për or-
ganet e frymëmarrjes, për organet e 
tretjes dhe për traktin e urinës.  

1. MJALTI I BLETËVE: Them 
“mjalti i bletëve” sepse kohën e fun-
dit në tregjet tona ka shumë mjaltë, 
kështu që mjaft ka edhe mjaltë blete. 
Në përbërjen e mjaltit të bletëve bëjnë 
pjesë mbi njëqind përbërës organik 
(sheqer, fermente, proteina, kripëra 

Pse ja vlen
BLETARIA

të jesh bletar?!
Shkruan: Rade Karanfillovski, këshilltar për bletari në “Apicentar” – Manastir minerale, mikroelement, vajra eterik, 

acide organike etj.). Mjaltin, organiz-
mi i njeriut e përdor pa asnjë mbetje 
dhe pa përpunim plotësues, për 20 
minuta jo të plota mjalti arrin te enët 
e gjakut, ndërsa kjo ka qenë shkaku 
që Hipokrati, të vijë te përfundimi se: 

„mjalti është mik i stomakut dhe zem-
rës“. Përpos asaj që përdoret për ush-
qim, ai është mjet kurues – dietek për 
shumë sëmundje. Bletari, duke pun-
uar me bletë, nuk mund të rezistojë 
pa i “lëpirë gishtat”. Mjaltin në sasi të 
vogla deri në 40 gram në ditë, mund ta 
konsumojnë edhe persona me diabet. 
Bletarët mund të kenë mjaltë në sasi 
të pa kufizuara për ushqim, prandaj 
mjalti çdo herë gjendet në tryezën e 
bletarit.  
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BLETARIA

2. DYLLI: Ky është produkti i dytë 
të cilin bletari e fiton në sasi më të 
mëdha. Për organizmin e njeriut, nuk 
ka veti ushqyese, por në industrinë 
farmakologjike, është shumë i kërkuar 
për përgatitjen e kremrave të ndrys-
hëm, vajrave dhe preparateve të tjera 
kuruese. Dylli përdoret edhe në koz-
metikë. Është i mirë edhe për fasha të 
ngrohta gjatë sëmundjeve reumatike, 
si dhe për sëmundjet e lëkurës.  

3. PROPOLIS: Propolisi paraqet 
materie rrëshinore e cila përmban 
dyllë, balsam, vajra eterik, vitamina, 
polen, ndërsa mund të përmbajë edhe 
acide organike, terpentina, aldehide, 
materie minerale, aminoacide dhe të 
tjera. Ka efekt qetësues mbi organet 
e frymëmarrjes, tretjes, shikimit, dëg-
jimit, lëkurës ( lëndime të ndryshme, 
djegie dhe plagë) ndërsa ka edhe ve-
prim anestetik ( e redukton dhimbjen). 
Propolisi me të drejtë quhet “ILAÇ I TË 
ARDHMES”, sepse veprimi i tij është an-
tibakterial, antimikrob, antivirozë, anti-
septik, antifungal dhe ka edhe shumë 
veti të tjera kuruese. Bletari, duke 
punuar mbi koshere, është në kontakt 
me të dhe e thith avullin e propolisit 
dhe balsamet nga kosherja. Kohën e 
fundit, thithet mikroklima nga kosher-
ja, dhe mbushen tullumbace, pastaj 
përdoret për inhalim për njerëzit dhe 
kafshët. Shërben edhe si konservues 
natyror, qumështi dhe mishi të zhytur 
në tretje me propolis nuk prishen. Në 
mjekësi, prej tij bëjnë ilaçe të ndrys-
hme për sëmundje të stomakut, syve, 
veshëve, për sëmundje antireumatike 
dhe në veçanti për ilaçe të cilat përdor-
en për shërimin e ulcerave në organet e 
tretjes. Propolisi nuk është hulumtuar 
ende mjaftueshëm, ndërsa mundësitë 
e tij potenciale janë edhe më të mëdha. 

4. QUMËSHTI I BLETËS: Paraqet 
ushqim shumë cilësor i dedikuar për 
ushqimin e larvave të reja në kosheret 
dhe për matkën. Matka e cila ushqe-
het me qumësht blete lëshon rreth 
2.000 vezë në ditë, të cilat peshojnë 
më shumë se pesha e saj. Matka jeton 
3- 5 vjet, ndërsa bleta punëtore rreth 
45 ditë, që është rezultat i ushqimit 
me qumësht blete. Qumështi i bletës 
paraqet materien e vetme në natyrë 
e cila rinon organizimin e njeriut. Për 
funksionimin normal të organizmit të 
njeriut, nevojiten 23 aminoacide të pa 
zëvendësueshme ndërsa qumështi 
i bletës përmban 21 prej tyre, ashtu 
që në natyrë në vend tjetër nuk mund 
të hasen aq acide të përqendruara në 
një ushqim. Bletarët kanë mundësi ta 
prodhojnë në sasi më të mëdha, por për 
fat t ë keq, ky produkt kurues nuk është 
i njohur për pjesën më të madhe të 
bletarëve. Duhet ta prodhojnë për nev-
oja vetjake dhe për tregun sepse është 
mjaft i kërkuar dhe mjaft i shtrenjtë. 

5. POLENI: Ky është prodhim gjinor 
(mashkullor) prej bimëve. Bletët duke e 
përhapur nëpër lulet e tjera, i polenizo-
jnë bimët. Si produkt i tillë i përmban 
të gjitha elementet që do t‘i japin pjesën 
fillestare të jetës së fetusit. Nuk ka 
asnjë element që është i domosdoshëm 
për njeriun dhe të mos e ketë në polen. 
Bletarët kanë mundësi ta prodhojnë 
në sasi të pakufizuara. Përveç si ush-
qim, ka edhe efekt stimulues. Është 
përdorur mjaft kundër infertilitetit te 
të dy gjinitë. Përveç kësaj që është i do-
bishëm për fëmijët e shëndetshëm dhe 
të sëmurë, prej tij kanë dobi të madhe 
edhe të moshuarit, megjithatë bletarët 
kanë pak interes për prodhimin e tij. 
Kohët e fundit, industria farmaceutike 
është shumë e interesuar për të. Nga 
poleni, me të përpunimit nga bletët, fi-
tohet pergë e cila është materie edhe 
më e dobishme, kurse ajo është polen 
i fermentuar i pasur me aminoacide. 
Perga ka çmim shumë të lartë dhe 
është e mangët në tregjet tona. Mund 
ta konsumojnë edhe njerëzit që janë 
alergjik ndaj polenit.

6. HELMI I BLETËVE: Bletët e prod-
hojnë si mjet mbrojtës dhe jo si një mjet 
sulmues. Është i dozuar nga bletët aq 
sa të shkaktojë dhimbje dhe frikë dhe jo 
ta vrasë sulmuesin e shoqërisë.

Sipas toksicitetit është gati i bara-
bartë me helmin e gjarprit dhe akrepit. 
Duke punuar me bletët, bletari merr të 
paktën dhjetë pickime në ditë. Të për-
mend se nga të gjitha prodhimet e për-
mendura të bletëve, bletari ka dobi më 
të madhe nga helmi i bletës. Kjo mund 
të duket e çuditshme, por ky është një 
produkt që stimulon imunitetin, pasi e 
ndihmon trupin me luftë ndaj një sërë 
sëmundjesh. Duke u përballur me 
helmin, trupi i njeriut lufton edhe me 
sëmundje të tjera. Në këtë rast, helmi 

i bletëve është stimulues në luftimin e 
sëmundjeve të tjera. Bletarët që mer-
ren kohë më të gjatë me bletari mund 
të durojnë pa problem njëkohësisht 
200- 400 pickime pa dëme të mëdha. 
Ata që nuk kanë marrë pickime të 
bletëve duhet të jenë të kujdesshëm 
që të mos alergjik në të. Ata që janë 
alergjik duhet ta harrojnë bletar-
inë ose të heqin dorë prej saj. Doza 
vdekjeprurëse për bletarët është 500 

-1000 pickime të njëkohshme, por kjo 
vështirë se mund të ndodhë. Çdo ble-
tar i reziston ndryshe numrit shumë 
të madh të pickimeve të bletëve. Hel-
mi i bletëve është shumë i dobishëm 
kundër sëmundjeve reumatike, artrit, 
çrregullimeve neurologjike, tension-
it të lartë të gjakut, uljen qarkullimit 
periferik, qarkullimin e gjakut dhe rrit 
temperaturën lokale në vendin e pick-
imit. Me helmin e bletëve trajtohen me 
sukses disa sëmundjeve autoimune, 
si skleroza e shumëfishtë, sëmund-
ja e Parkinsonit, paralizë cerebrale e 
fëmijëve, alkoolizmi, varësia e drogës 
etj. Për trajtimin e këtyre sëmundjeve, 
kam shumë spitale në botë. Njëri prej 
tyre është e vendosur në qytetin e 
Çelabinskut në Rusi. Këtë që e shkru-
am deri tani është pak, që të mund të 
tregohet gjithçka në lidhje me rolin e 
helmit të bletëve. Ai ka një të ardhme 
të madhe në mjekësinë moderne. l





NËNTOR 2016 | 19  

Ushqim BLEGTORI

MIKROELEMENTEMIKROELEMENTE

Njohuritë e reja shkencore dhe 
praktike janë shndërruar në 
prodhime të reja! Risitë vendo-

sin standarde dhe sigurojnë zbatim 
të tyre në prodhimtarinë në bleg-
tori. Por, nuk janë vendimtare vetëm 
rezultatet maksimale të prodhimit, 
kërkohet gjithnjë edhe më shumë 
ekonomizim dhe sa më shumë 
lehtësim i mjedisit jetësor. 

Të kushtëzuar nga ndërtimi i trak-
tit digjestiv (së pari nga stomaku), 
gjedhët kanë nevojë për një mënyrë 
tjetër për sigurim të energjisë dhe 
proteinave në raport me derrat dhe 
shpendët Në lidhje me mikroele-
mentet, ato janë të rëndësishme për 
zhvillimin e proceseve për shkëmbim 
të materieve tek të gjitha llojet e kaf-
shëve. 

Megjithatë, duhet të tejkalohen 
pengesat të cilat e bëjnë të pamund-
shëm furnizimin me mikroelemente, 
së pari për shkak të variabilitetit, në 
aspektin e përmbajtjes së tyre në 
pjesën themelore, kaba ku gjurmë të 
elementëve (Cu, Zn, Mn, I, Se, Co) nuk 
janë të pranishme në sasinë e mjaf-
tueshme që të plotësohen nevojat e 
gjedhit (përzierje minerale, d.m.th. 
minerale-vitamina). 

Rëndësia e mikroelementeve (Мännеr, 2008)

Bakri  →Zhvillimi i skeletit, krijimi i elementeve të gjakut, pigmentimi, keratinizimi i flokut/leshit, pjellshmëria

Xingu  → Shkëmbimi ndërmjet qelizave në materie, zhvillim, mbylljen e plagëve, statusin e hormoneve, bilancin e kationeve në ujë, imunitet 

Mangani  →Zhvillim i skeletit, riprodhim, shkëmbim i yndyrave dhe karbohidrateve, imuniteti

Burimi: Erfolg im Stall No.2/2012, Spurenelemente verfugbar machen, Dr. Leonhard Raab

Madje edhe kur është siguruar 
sasi e mjaftueshme nëpërmjet ush-
qimit, shfaqet problem me krijimin 
e komplekseve të vështira për tretje 
të cilat do të mundësojnë shfrytëzim 
dytësor dhe sigurim adekuat me mi-
kroelemente. Dihet se për bakrin 
antagonistët më të rëndësishëm 
janë sulfuri, molibdeni dhe hekuri. 
Që në stomak mund të ndodhin sul-
fitet e bakrit që janë të vështirë për 
tretje. Molibdeni ka potencial shtesë 
që ta theksojë këtë veprim. Hekuri, 
kontribuon, gjithashtu në krijimin e 
komplekseve të vështira për tretje të 
sulfitit të bakrit dhe e pengon njëko-
hësisht absorbimin e bakrit në zorrën 
e hollë. 

të
rëndësishme
në ushqimin

e gjedhit

Interaksionet negative ndodhin 
midis bakrit dhe xingut, bakrit dhe 
manganit, hekurit dhe manganit. 
Meqenëse xingu, bakri dhe mangani si 
rregull plotësohen nëpërmjet kompo-
nentëve mineralë në racionin e ushq-
imit, ky çekuilibrim mund të balancohet 
deri në njëfarë mase. Problemi ndodh 
në rajonet ku hekuri është në masë të 
madhe në kërmat kaba ose në ujë. 

Me shfrytëzimin e elementëve të 
lidhur organikë në gjurmë mund të 
zvogëlohen theksueshëm interaksio-
net negative. Me përdorimin e prodhi-
meve te të cilat mikroelementet janë të 
lidhur në lidhje të dyfishtë me glicinën 
zvogëlohen raporte e tyre antagoniste 
të ndërmjetme dhe në këtë mënyrë 
përmirësohet shfrytëzimi. l

Shkruan: Predrag Popovic

Veprimi
Pjellori

Potenciali për zhvillim

Stabilitet i metabolizmit

Shfrytëzimi i materieve ushqimore Stabilitet i stomakt
Konsum dhe konservim i ushqimit

Shëndeti i gjirit Imuniteti

Shëndeti i thundrave
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Shkulja e patatesMEKANIZIM

Gjatë shkuljes së patates zihet një 
sasi e madhe e masës së përg-
jithshme. Për çdo një metër gjatë-

si përfshihen 2-3 kg patate, por dhe 60-
80 kg truall (edhe për gjatësinë më të 
vogël të prej 12-14 cm). Gjatë shkuljes 
së patates prej një hektari ngrihet dhe 
ndahet nga trualli rreth 900-1200 t tokë, 
ndonjëherë edhe deri në 1.600 t. 

Që të punojnë mirë makineritë 
për shkuljen e patates nevojitet që të 
plotësohen këto kërkesa agroteknike:

 Ô parcelat duhet të jenë të 
rrafshuara mirë

 Ô shtresa e sipërfaqes duhet të jetë 
e shkërmoqur mirë

 Ô gjatë shkuljes radhët duhet të 
jenë të drejta

 Ô sipërfaqja duhet të jetë e pastër 
pa barëra të këqija

 Ô numri i radhëve të mbjelljes 
duhet të jetë në harmoni me 
numrin e radhëve të makinerisë 
për shkulje

 Ô kupet e formuara gjatë rritjes 
duhet të jenë me lartësi të njëjtë

 Ô trualli duhet të jetë i shkërmoqur 
etj.

Makineritë për shkuljen e patates 
duhet t’i plotësojnë këto kërkesa:

 Ô t’i shkulin patatet me sa më pak 
humbje

 Ô të mos i dëmtojnë patatet

 Ô patatet t’i veçojnë nga toka, rrënjët 
etj.

 Ô të ngrejnë sa më pak tokë

 Ô të angazhohen sa më pak njerëz etj. 

Faza e parë gjatë shkuljes të patates 
është largimi i pjesëve të sipërme 
të patates. Ato duhet të hiqen para-
prakisht sepse prania e tyre çon në 
ngecjen e pajisjeve për shkuljen e 
patateve, sepse mbështillen rreth 
pjesëve që rrotullohen, kurse e 
zvogëlojnë, gjithashtu, dhe efika-
sitetin e pjesëve të punës që bëjnë 
veçimin. Pjesët e sipërme duhet të 
largohen nga parcela. 

Në praktikë hasen makineri të 
ndryshme për shkuljen e patates, të 
cilat mund të ndahen në tri grupe:

 Ô shkulës me pjesë rotuese të 
punës

 Ô shkulës me transportues për sit-
je të truallit

 Ô kombajna me të cilat kryhen në 
mënyrë të mekanizuara të gji-
tha operacionet e shkuljes së 
patates. 

Mbledhje e shpejtë

Shkruan: prof. dr. Dragi Tanevski

dhe efikase

Kombajnë për shkuljen e patateve
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SHKULËS PJESË ROTUESE  
TË PUNËS 

Shkulësit me pjesë rotuese të punës 
përbëhen nga një plug i rrumbullakët i 
cili futet nën zhardhokët e patates dhe 
i kap së bashku me dheun dhe pjesët e 
tjera. Masa e nxjerrë e kap rotorin me 
gishtërinj elastikë çeliku dhe e hedh 
anësh në sitën e cila mund të jetë prej 
thuprash metalike apo prej beze me 
ndihmë të të cilëve zhardhokët e nxjerrë 
vendosen në një lentë për mbledhje më 
të lehtë me dorë. Me ndihmë të rrotës 
mbështetëse rregullohet thellësia e 
shkuljes. 
Rrota shërben për stabilitetin e 
shkulësit. Me qëllim që të mbrohen 
zhardhokët nga dëmtimi, majat e 
gishtërinjve janë përkulur në drejtim 
të kundërt me rrotullimin. Për 
shfrytëzim të drejtë të shkulësve, është 
e nevojshme që të sigurohet regjim 
i rregullt kinematik i punës, d.m.th. 
harmonizim me shpejtësinë periferike 
(e cila lëviz nga 3 deri në 3,5 m/s) me 
shpejtësinë e lëvizjes së agregatit.
Përveç produktivitetit të ulët të kësaj 
metode të shkuljes, zhardhokët e 
shkulur dëmtohen prej goditjeve të 
gishtërinjve, kurse rreth 8-12% prej 
tyre mbeten të mbuluar me tokë. Këta 
zhardhokë mblidhen me dorë me 
ndihmë të grabujës, prandaj nevojitet 
fuqi pune shtesë. 
Nxjerrja më e mirë e zhardhokëve nga 
trualli arrihet me një çift rotorësh me 
gishtërinj çeliku elastikë, ku rotori i 
dytë shërben vetëm për shkuljen e 
zhardhokëve dhe mirëmbajtjen e tyre 
në sipërfaqen e parcelës. Shkulësi merr 
fuqi nga cilindri i vendosur në traktor.

KOMBAJNA PËR SHKULJEN E PATATES 

Bëhet fjalë për makineri komplekse të cilat e shkulin pataten,e largojnë 
truallin, kurse pataten e mbledhin në bunker, thasë apo e transportojnë 
drejtpërdrejt në rimorkio. Në këtë mënyrë zvogëlohet pjesëmarrja e njeriut 
në punë. 
Ndarja mekanike e plisave dhe gurëve paraqet akoma problem për 
përdoruesit dhe konstruktuesit e makinerive dhe sipas rregullit për këtë punë 
më tepër përdoret fuqi pune njerëzore. Vetëm në kushte të përshtatshme 
patatja shkulet me kombajna dhe ndahet me sukses mekanikisht toka, gurët 
dhe plisat me prani të vogël të fuqisë së punës. Kjo para së gjithash ka të 
bëjë me pataten që përdoret në industrinë e përpunimit, ndërsa për shkuljen 
e patates së konsumit nevojiten më tepër punëtorë për mbledhje. 
Kombajna zvarritëse për patate shpesh përbëhen nga korniza, rrotat, ruli, 
plugu, thika, lentat e transportit për veçim të tokës, ngritësit e lentave, 
lentat për heqje të mbetjeve bimore, elevator rotacion me ndarje, ndarës, 
veçues, lenta për mbledhje, bunker, pajisje hidraulike për mbyllje, platformë 
për punëtorët, mekanizëm transportues etj. Të gjitha pjesët lëvizëse të 
kombajnë marrin fuqi nga ruli i vendosur në traktor. Në transferim marrin 
pjesë: rrotat me dhëmbë, rripat, zinxhirë, bashkues etj. l 

SHKULËSI ME TRANSPORTUES  
PËR SITJEN E TRUALLIT

Këta shkulës përdoren më shesh në toka të lehta dhe mesatarisht të rënda. 
Përpunohen në një pse dy radhë. Ngritjen e zhardhokëve e bëjnë shkulësit 
janë me shumë pjesë. 

Zhardhokët e shkulur me tokë vendosen në transportues zinxhir ku janë 
vendosur thupra metalike ku ndodh ndarja e tokës nga zhardhokët, kurse me 
ndihmë të sitës i drejton zhardhokët e shkulur, plisat e dheut dhe brukthin 
nga sipërfaqja e parcelës në lenta që ta lehtësojë mbledhjen e zhardhokëve.

Shkulës patatesh

Shkulës patatesh 
me dy radhë
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FFRM

Përfaqësues të Federatës së Fer-
merëve të RM-së (FFRM) dhe 
Federata Nacionale e Fermer-

ëve të Moldavisë (FNFM) në suazat e 
Projektit “Mbështetje institucionale 
për FFRM” të mbështetur nga organi-
zata suedeze We Effect, i zbatuar nga 
FFRM-ja, organizuan qëndrim studi-
mor në Moldavi për bashkëpunimin 
ndërmjet FFRM-së dhe FNFM-së. Qël-
limi i vizitës ishte shkëmbimi i përvo-
jave praktike, shkathtësive dhe dijeve 
në lidhje me zhvillimin e bashkimit bu-
jqësor në rajone dhe bashkëpunim më 
i madh ndërmjet organizatave. 

Me vetë Memorandumin, ngrihet 
iniciativë për formimin e Platformës 
të përbërë nga shoqatat e bujqve 
të Moldavisë, Serbisë, Shqipërisë, 
Kosovës, Maqedonisë, Bosnjës dhe 
Hercegovinës, të cilat së bashku do të 
punojnë për problemet dhe sfidat në 
bujqësi dhe bashkimin bujqësor dhe 
roli i veçantë i kësaj platforme është 
që nëpërmjet saj të veprohet në BE, të 
mos i shohë këto vende dhe të gjithë 
Evropën Juglindore si vend prej nga 
dalin emigrantë, por të ndihmojë në 
drejtim të zhvillimit të saj, në veçanti 
në pjesën e ekonomisë në rastin 
konkret në bujqësi. 

Organizatat me Memorandum, 
pajtohen të hynë në partneritet në 
bazë të qëllimit, që të kontribuohet 
për përmirësimin e gjendjes eko-
nomike të bujqve të vegjël dhe të 
mesëm në Moldavi dhe Maqedoni, 
nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve 
të tyre për menaxhim dhe marketing 
dhe përmirësimin e transferimit të di-
jeve, këmbimin e përvojave, praktikat 
e mira, ekspertizë etj. 

Partneriteti është në lidhje të fortë 
me FNFM-në dhe FFRM-në, ku qël-
limi kryesor është rritja e mirëqenies 
të banorëve ruralë dhe zhvillimi i bu-
jqësisë në kontekst të harmonizimit të 
legjislacionit. 

Me qëllim të arrihen qëllimet e 
bashkëpunimit, palët do t’i kryejnë ak-
tivitetet si vijon:

1. Takime të shpeshta dhe këmbime të 
informatave me qëllim të bisedohet 
për planin e aktiviteteve.

2. Shkëmbimi i përvojave ndërmjet 
partnerëve dhe bujqve nga Moldavia 
dhe Maqedonia. 

3. Ndarja e përvojave të palëve në lid-
hje me bujqësinë dhe zhvillimin or-
ganizativ dhe t’i harmonizojnë me 
kërkesat e BE-së. 

4. Zbatimi i planit të përbashkët për punë.

5. Vendosja dhe menaxhimi me projekte 
të përbashkëta në bujqësi dhe në 
sferën e zhvillimit të organizuar. 

6. Përpilimi i strategjisë së përbashkët 
ose metodologjisë për trajnim të 
personelit të projektit dhe pjesë-
marrësve. 

7. Pjesëmarrja e ekspertëve dhe shër-
bime përkatëse teknike. 

8. Pjesëmarrje e përbashkët në 
ekspozita, festivale dhe aktivitete 
të tjera me qëllim të promovohen 
produktet bujqësore të Moldavisë 
dhe Maqedonisë,

9. Ndarja e dijeve dhe përvojave për 
etiketimin dhe certifikimin e 
produkteve, 

10. Organizimi i konferencave dhe taki-
meve të përbashkëta, 

Gjatë vizitës studimore janë re-
alizuar edhe vizita në ferma. Një nga 
këto ferma që prodhon në sera, e cila 
është biznes familjar dhe në vit prod-
hon 50 ton domate nga 11 sera. Ferma 
është biznes familjar dhe atje puno-
jnë së bashku burri me gruan, ashtu 
që edhe fëmijët e tyre ndihmojnë dhe 
përvojën bujqësore ua trashëgojnë 
fëmijëve. FNFM-ja i ka ndihmuar këto 
ferma nëpërmjet edukimit dhe qasjes 
drejt mbështetjes financiare në mënyrë 
që të zhvillojnë biznesin e tyre. Shem-
bull i ngjashëm është edhe ferma me 
lepuj, ku rriten 10 000 lepuj, ndërsa 
në suazat e vizitës studimore u vizitua 
edhe qumështorja, pronari i së cilës 
nga fermer shumë i varfër ia ka dalë të 
zhvillojë biznesin e tij. Në qumështore 
prodhohet djathë, kaçkavall dhe mo-
carela. Në fund u vizitua edhe qendra 
shpërndarëse për pemë dhe perime, e 
cila shpërndan produkte bujqësore në 
supermarketet lokale në Kishenjev dhe 
janë të interesuar për blerjen e pemëve 
dhe perimeve nga Maqedonia, me atë 
që shprehën dëshirë të komunikojnë me 
qendrat maqedonase të shpërndarjes, 
kooperativat dhe fermat. l

Përforcimi i 
bashkëpunimit 
maqedonas 
me bujqit e 
Moldavisë
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Lënda e parë, nëse nuk shpenzo-
het, për kohë të shkurtë do të pr-
ishet, ndërsa me transformimin 

në produkt të gatshëm, afati i përdor-
imit prolongohet dhe në këtë mënyrë 
kemi produkt të gatshëm të cilin mund 
ta ruajmë dhe ta plasojmë në momen-
tin kur do të arrihet çmim i kënaqshëm 
në treg. Maqedonia është e njohur për 
prodhimin e llojeve të ndryshme të glik-
ove në mënyrë tradicionale dhe prod-
himi i glikove paraqet një mënyrë të 
ruajtjes së produkteve bujqësore për një 
periudhë më të gjatë kohore. Pikërisht 
gatimi tradicional i glikove ishte qëllimi 
i kooperativës “Eko Ilinden”. Aktiviteti u 
zhvillua më 29 tetor, ku grupi i fokusit e 
kësaj kooperative e përbërë nga 10 fer-
merë (zakonisht gra) të fshatit Mustafino, 
rajoni i Shtipit, në mënyrë aktive u përf-
shinë në prodhimin me dorë të reçelit 
tepër të shijshëm prej karotash organ-
ike. Me këtë ngjarje të mbështetur nga 
FFRM-së, projekti “Mbështetje institu-
cionale për FFRM-së” e mbështetur nga 
We Effect , u prodhua reçel karotash në 
mënyrë tradicionale. Nga 70 kg karota 
gjithsej, janë prodhuar 200 kavanoz nga 
250 gram, që do të thotë fituan gjithsej 50 
kg reçel të gatshëm. Çmimi promovues 
i reçelit prej karotash organike është 
2 euro për kavanoz. Kjo është glikoja e 
parë prej karotash organike e prodhuar 
në mënyrë tradicionale dhe produkti i 
parë final i krijuar në suazat e koopera-
tivës bujqësore me pjesëmarrjen aktive 
të fermerëve të vegjël dhe gra - fermerë. 

Menaxheri i projektit Biljana Petro-
vska-Mitrevska, theksoi se qëllimi i këtij 
aktiviteti është të tregohet se të bash-
kuar me punë të përbashkët mund të 
arrihet plasim i garantuar, grumbullim 
dhe profit më i madh, që ende nuk është 
praktikë ndërmjet bujqve tek ne. Në 
mënyrë të këtillë do të jepet edhe shem-
bull pozitiv për kooperativat që të kryejnë 
shitje nëpërmjet kooperativës bujqësore, 
sepse në RM është ende problem që të 
kryhet shitja nëpërmjet kooperativave. 
Nga ana tjetër do të prodhohet produkt 
unik, ndërsa në fazën tjetër do të kalohet 
edhe në brendimin e saj. “Fokus grupe 
të këtilla janë në fazë të formimit edhe 
në Koçan në suazat e kooperativës nga 
Gorni Pdlog dhe në rajonin e Negotinës, 
qëllimi është të involvohen bujq të veg-
jël dhe të nxitet zhvillimi i tyre nëpërmjet 
shoqërimit dhe punës së përbashkët me 
involvimin e veçantë të grave fermere për 
përforcimin e tyre ekonomik”, përfundon 
Petrovska - Mitrevska. 

I gjithë procesi u përcoll nga profe-
soresha Ljubica Karakashova, profesore 
e rregullt në Katedrën e Frutarisë në 
Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe 
Ushqimit në Shkup, sfera profesionale 
e së cilës është pikërisht përpunimi i 
frutave dhe perimeve. Ajo gjatë kësaj ng-
jarje kishte rolin e mbështetjes teknike 
dhe e shprehu kënaqësinë e saj për 
gjithë ngjarjen, por edhe gatishmërinë 
e anëtarëve të fokus grupit. “Paraqet 
nder të veçantë për mua që po zhvillo-

FFRM

Në kooperativën 
“Eko ilinden” nga 

Mustafino është 
prodhuar reçeli i 

parë prej karote në 
mënyrë tradicionale

het vetëdija edhe në mjediset rurale, që 
të zhvillohet produkt i ri bujqësor për-
fundimtar. Shoh se ka bashkëpunim të 
shkëlqyer ndërmjet grave, bashkëpuno-
jnë, interesohen, ndjekin, duan të mëso-
jnë dhe në këtë mënyrë mendoj se mund 
të kenë sukses. 

Gratë kanë teknikën e tyre të pu-
nës, ndër të tjerat duhet të kenë kujdes 
për finesa të caktuara gjatë perfeksion-
imit të produktit të tyre të ri, siç është 
përbërja e materies së thatë, balanca 
ndërmjet sheqerit dhe acideve, sa të 
zihet, në fund të kryhet një pasterizim, 
që kualiteti të ruhet një periudhë më të 
gjatë dhe të fitohet produkt me cilësi të 
mirë i gatshëm për konsumim. Edhe pse 
kjo është mënyrë tradicionale e prodhi-
mit, megjithatë duhet të respektohen 
parametra të caktuar të cilët e kënaqin 
cilësinë e produktit të gatshëm siç është 
reçeli” – sqaron profesoresha Karakash-
ova. 

Ngjarja e prodhimit të reçelit prej 
karotave organike, si dhe prodhimi i 
karotave u udhëhoq dhe u zhvillua falë 
punës udhëheqëse të kryer në mënyrë të 
shkëlqyer nga Suzana Dimitrievska, Dre-
jtore e Kooperativës “Eko Ilinden”. “Pa 
ndihmën e FFRM-së do ta kisha shumë 
të vështirë ta organizoj dhe ta realizoj 
këtë ngjarje dhe nuk e di sa seriozisht do 
të më kuptonin bujqit. Këtë e bëjmë me 
qëllim të përfshijmë një numër sa më të 
madh fermerësh dhe njerëzish të cilët 
janë pjesë e grupeve të margjinalizuara 
nga fshati Mustafino. Janë dhjetë anëtarë 
të rinj të kooperativës, detyra e të cilëve 
ishte së bashku të prodhojnë karota or-
ganike në 5 sera gjatë muajve të kaluar 
prej të cilave sot u gatua reçeli, i cili nuk 
gjendet në tregun tonë. Kishim edhe 
edukim praktik nga Stojan Gligorov, nga 
AXZhB në lidhje me prodhimin e karo-
tave dhe nga profesoresha Karakashova 
nga Fakulteti Bujqësor, e cila na e kush-
toi gjithë ditën që ta prodhojmë reçelin 
prej karotash organike. Pjesëmarrësit 
nuk ndihmuan vetëm si vullnetarë, por 
fitojnë nga 40 denarë për kilogram karo-
ta të prodhuara dhe 2% nga çdo kavanoz 
reçel të shitur. Edhe pse këtë që e kemi 
bërë deri sot nuk është sasi e madhe, por 



Organizohet “Festa e Mollës Korçë 2016”
AGRINETFFRM

Korça është një nga rajonet më 
të njohu të prodhimit të mollës 
në Shqipëri. Për këtë qëllim 

në javën e parë të muajit Tetor, pe-
riudhë e cila përkon dhe më fillimin 
e proçesit të vjeljes u organizua në 
fshatin Dvoran të rajonit të Korçës 

“Festa e Mollës Korçë 2016”. Ky event 
erdhi falë dhe një bashkëpunimi mid-
is Bashkisë Korçë, Fondacionit Agri-
net Albania, Organizatës SWG dhe 
Shoqatave të Fermerëve Prodhues të 
Mollës në rajonin e Korçës.

Kjo festë mblodhi fermerë prod-
hues të mollës nga i gjithë rajoni i 
Korçës, por dhe fermerë nga rajoni i 
Resnjës, Maqedoni. Qëllimin kryesor 
shtimin në të ardhmen e partneritetit 
midis aktorë në fushën e prodhimit të 
mollës të të dy rajoneve. Kjo do të ketë 
impakt në zhvillimin e tyre ekonomik, 
njohjen dhe shkëmbimin e kulturës 
dhe të traditave folklorike dhe në 
kulinare. Ky aktivitet pritet të ndikojë 
në shtimin e numrit të vizitorëve në 
fshatin Dvoran, i cili konsiderohet 
si vendi më i rëndësishëm në pro-
dhimin e mollës në rajonin e Korçës 
dhe kthimin e kësaj Feste në një tra-
ditë të përvitshme.

Festa filloi me fjalën e hapjes nga 
ana e kryetarit të Bashkisë Korçë 
i cili ftoi të gjithë të pranishmit dhe 
vizitorët të ishin pjesë e këtij eventi. 
Vizita e stendave të panairit me pro-
dukt kryesor mollën, të përfaqësu-
ara nga fermerët e shoqatave prod-
huese të mollës nga të dy rajonet 
ishte kryefjala e eventit, pa harruar 

Shkruan: Nikolin Karapançi
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me prodhim më të madh në të ardhmen, 
të ardhurat që mund t’i realizojmë në 
këtë mënyrë, nuk janë të papërfillshme” 

- thotë Dimitrievska. Serat do të jenë pro-
në e kooperativës dhe do të vazhdojmë 
me kultivimin e karotave, dhe të njëjtat 
do të përdoren për kultivimin e kulturave 
të tjera organike pas mbledhjes së karo-
tave dhe kjo përsëri nga njerëzit e njëjtë. 
Pas prodhimit të karotave organike gjatë 
periudhës së vjeshtës, kooperativa do të 
prodhojë spinaq organik, ndërsa gjatë 
periudhës së dimrit sallata organike, të 
cilat do të shiten në tregjet dhe restoran-
tet lokale. l 





AGRINET

këtu dhe vizitat në stendat me gatime 
tradicionale me bazë mollën nga 
ana e grave anëtare të Shoqatës së 
Dvoranit, por edhe stendat e fëmijëve 
me punimet e tyre simbolike për ru-
ajtjen e mjedisit. Pjesë e eventit ishte 
dhe vjelja e mollëve, ku qytetare dhe 
të ftuarit në event iu bashkuan pro-
cesit të vjeljes në një nga fermat e një 
prej fermerëve më të njohur të zonës. 

Festa përfundoi me një koncert me 
këngë dhe valle tradicionale inter-
pretuar nga këngëtarët dhe valltarët 
më të njohur të të dyja rajoneve. Duke 
shpresuar që kjo festë, e cila ofroi 
diçka për të gjithë pjesëmarrësit, 
ngjarje të ndryshme, ekspozita dhe 
panaire, ushqime të shijshme dhe 
argëtim, në të ardhmen të kthehet në 
një traditë të përvitshme. l
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AGRINET

Mbështetja e iniciativave të fer-
merëve për organizimin e tyre 
në Shoqata të Bashkëpunim-

it Bujqësor është një nga objektivat 
e projektit  “Zhvillimi i Komunitetit 
Rural nëpërmjet Shoqatave të Fer-
merëve’’ të cilin AgriNet Albania 
është duke e zbatuar me mbështetjen 
e We Effect, Suedi, në rajonet Korçë, 
Elbasan dhe Dibër.

Në këtë kuadër u zhvillua një 
vizitë për shkëmbim eksperience në 
Shoqatën e Bashkëpunimit Bujqësor 
(Kooperativë) “Kote Farm” me qendër 
në Xarrë të Sarandës. Kjo është një 
nga shoqatat më të suksesshme 
në Shqipëri me një numër prej 180 

anëtarësh, me një sipërfaqe prej 800 
ha dhe një prodhim total prej 16 000 
ton mandarina.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte 
njohja me mënyrën e organizimit, 
funksionimit, avantazhet dhe rezu-
ltatet e arritura në drejtim të rritjes 
së të ardhurave të anëtarëve të kësaj 
kooperative. Në këtë vizitë morën 
pjesë gra, anëtare të Shoqatave të 
Fermerëve të fshatrave Dvoran dhe 
Zvirinë të rajonit Korçë.

Grupi i vizitoreve i përbërë prej 
45 grash u prit në pemtoret me 
mandarina (produkti kryesor i asaj 
zone) të kooperativës nga kryetari 

i kësaj kooperative zoti Dhimo Kote 
dhe anëtarë të tjerë të po kësaj ko-
operative. Zoti Dhimo prezantoi 
para vizitoreve të gjithë historikun 
e krijimit të kooperativës, qëllimin, 
mënyrën e organizimit, funksionimin, 
vështirësitë dhe sfidat e hasura gjatë 
kësaj periudhe dhe synimet për të 
ardhmen. Gjithashtu ai beri një pas-
qyrë të teknologjisë që zbatohet për 
prodhimin e mandarinave me qëllim 
rritjen e prodhimit dhe cilësisë për të 
siguruar një treg sa më fitimprurës 
brenda dhe jashtë vendit.

Në shoqërimin e kryetarit të 
kooperativës u realizuan vizita në 
pemëtore dhe ambientet e tjera të saj, 
ku binte në sy një prodhim i bollshëm 
dhe cilësor.

Me pyetje dhe diskutime rreth 
avantazheve të kësaj mënyre organ-
izimi të fermerëve dhe rezultatet e 
arritura pasuan prezantimin e bërë 
nga zoti Dhimo Kote duke krijuar tek 
vizitoret përshtypjen më pozitive dhe 
bindjen se organizimi i Shoqatave të 
Bashkëpunimit Bujqësor (Kooper-
ativë) është mënyra më efektive për 
zhvillimin e fermës dhe rritjen e të 
ardhurave. Në këtë mënyrë organ-
izimi gjithashtu lehtësohet ndjeshëm 
puna e gruas në fermë nëpërmjet 
mekanizimit dhe përmirësimit të 
proceseve të punës. l
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Vizitë e suksesshme 
në Shoqatën e Bashkëpunimit  
Bujqësor "Kote Farm"  
Xarrë, Sarandë

Shkruan: Eljona Meleq
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AGROPUKA

Vizitë studimore 
në Korçë

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Agropuka, në kuadër të pro-
jektit “Të Kontribuojmë në 
përmirësimin e qëndrueshëm 

të kushteve të jetesës së popullsisë 
rurale të rrethit të Pukës” të mbështe-
tur nga We Effect - Swedish Coopera-
tive Centre dhe me bashkëpunimin e 
Fondacionit “Agrinet” zhvilloi një vizitë 
studimore pranë këtij fondacioni dhe 
grupeve të fermerëve dhe prodhuesve 
të zonës së Korçës. Qëllimi i kësaj 
vizite studimore ishte njohja me aktiv-
itetet e “Agrinet” dhe të mësojmë nga 
përvojat e tyre në fushën e pemëtarisë, 
përpunimit, blegtorisë dhe turizmit. 
Grupi u prit në zyrat e fondacionit nga 
i gjithë stafi. Drejtori i fondacionit, zoti 
Tomi Pikuli, na njohu me punën e zh-
villuar deri tani. Pastaj u vizitua Klubi 
i prodhimit të integruar të mollës dhe 
u vizitua një pemëtore me mollë në 
fshatin Dvoran. Shumë mbresëlënëse 
ishte vizita në fabrikën e prodhimit të 

lëngjeve të frutave “Agrofruit” ku për-
punohen frutat për lëngje dhe reçelra 
me një teknologji shumë moderne dhe 
produktet ishin të gjitha natyrale. Më 
pas u vizitua Qendra e Transferimit të 
Teknologjive Bujqësore Stacioni i Bagë-
tive të Imta, Boboshticë, Korçë. Special-
istët e blegtorisë dhe fermerët e Agro-

pukës që vizituan këtë QTTB shprehen 
interes për lopën “Taranteze”, racat e 
dhive “Sana” dhe “Alpine”.Tre fermerë 
pjesëmarrës kërkuan të blejnë nga një 
mëshqerre të racës Taranteze. Grupi 
i Agropukes falënderon AgriNet dhe 
mikpritësit korçarë për angazhimin në 
realizimin e kësaj vizite studimore. l
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Dita botërore e  
Grave Rurale dhe  
Ushqimit në Iballë

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Agropuka organizoi disa aktivi-
tete në zonën e Iballës me ras-
tin e 15 Tetorit ditës botërore 

të Grave Rurale dhe 16 Tetorit ditës 
botërore të Ushqimit.:

a. Minipanair me produkte bu-
jqësore e blegtorale të zonës, ku 
të pranishëm dhe ekspozues ish-
in edhe grupi i grave Qerret, grupi 
i grave Gjegjan dhe Agropuka me 
produktet e tyre,

b. trajnim për përpunimin e 
qumështit, 

c. konkurs i gatimeve tradicionale të 
zonës se Iballës. 

Qëllimi i organizimit të këtyre 
aktiviteteve ishte vënia në pah të 
rolit kyç dhe kontributit të grave ru-
rale në përmirësimin dhe zhvillimin 
e agrokulturës dhe të zonave rurale, 
duke përmirësuar ushqimin dhe 

cilësinë e të jetuarit mirë dhe shën-
detshëm, që i paraprinë edhe datës 
16 Tetor, që është Dita e Botërore e 
Ushqimit. Dita Ndërkombëtare e 
Gruas Rurale është një mundësi për 
t’i dëgjuar ato dhe për t’u përgjigjur 
shqetësimeve të tyre. l

AGROPUKA
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IKC

Xheva është një nga fermeret e 
cila ka përfituar nga projekti i 
financuar nga We Effect, dhe 

zbatuar nga IKC. Ajo është krye-
tare e Shoqatës së Grave “Dija” 
nga fshati Zborc 
t h e m e l u a r 
në vitin 2012. 

Që nga fillimi, Xheva ka fokusu-
ar kapacitetet e saj në kultivimin e 
dredhëzës. IKC në bashkëpunim 
me Komunën e Shtimes ka përkra-
hur anëtaret e kësaj shoqate, duke 
përfshirë Xheva Hazirin, me fidanë 
të dredhëzës, sistem të ujitjes dhe 
mjete të tjera përcjellëse. Duke 
parë nevojat e kësaj shoqate, IKC 

ka organizuar trajnime ekono-
mike dhe teknike rreth të dre-

jtave të tyre, marketing, 
plan biznesi, menax-
him organizativ, si dhe 

trajnime rreth kul-
tivimit të drejtë të 
dredhëzës. 

Përveç trajnimeve IKC ka or-
ganizuar edhe vizita studimore si 
në Kosovë ashtu edhe në regjion. 
Meqenëse në ditët e sotme tregu 
është një nga sfidat më të mëdha 
në të bërit biznes, IKC ka ndërm-
jetësuar kontratat për shit-blerje 
midis Shoqatës së Grave “Dija” dhe 
Kompanive të Përpunimit të fru-
tave. 

Pas një pune të vazhdueshme, 
tani Xheva bashkë me anëtaret e 
kësaj shoqate arrijnë të gjenerojnë 
të ardhura për familjet e tyre dhe të 
krijojnë një biznes të qëndrueshëm 
dhe afatgjatë. l

Xheva Haziri -
Kultivuese e dredhzës, 
fshati Zborc, Komuna Shtime

Skruan: Doruntina Kurteshi
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Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

John Afernik dhe ekipi i drejtuar prej 
tij në këtë studim, analizuan me 
kujdes sjelljen e dhjetra kolonive 

me bletë në vende të ndryshme të 
Shteteve të Bashkuara. Ata vunë re 
se një pjesë e bletëve, silleshin çu-
ditshëm. Ato fluturonin jashtë hojeve 
në orët e natës, që është e pazakontë 
për to dhe prireshin t’i drejtoheshin 
dritave artificiale që gjenin.

Pikërisht këto ishin bletët 
që u studiuan më imtësisht prej 
shkencëtarëve dhe pas kryerjes së 
dhjetra analizave u arrit në përfundi-
min se këto bletë, nuk ishin më bletë, 
por “zombi”.

Ka disa vite që shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara janë 
munduar që të kuptojnë shkakun e uljes së popullsisë në 

shumë prej kolonive të bletëve dhe duket se shkakun e ka 
nxjerrë një grup studiuesish nga Kalifornia.

Bletët

Këto insekte që shkëputeshin nga 
kolonitë rezultuan të gjitha të infek-
tuara nga larvat e mizës fluturuese 
të njohur si miza gungaçe, emri 
shkencor i së cilës është “phoridae”. 
Joh Hafernik thotë se kjo mizë ka fil-
luar të përdorë mjaltin e bletëve për 
t’u shumuar dhe kjo bën që një pjesë 
e larvave të futen në trupin e bletëve 
gjatë kohës që kjo e fundit prodhon 
mjaltin në hoje.

Me të hyrë në trupin e bletës, lar-
va e mizës fillon të zhvillohet brenda 
saj dhe e konsumon bletën gradual-
isht, deri në momentin që ajo ngordh. 
Tashmë, Hafernik dhe ekipi që ai dre-
jton deklarojnë se janë përqendruar 
në gjetjen e një kure për të shmangur 
këtë epidemi, që ka ulur ndjeshëm 
numrin e bletëve në Shtetet e Bash-
kuara. l

po kthehen
në "zombi"



FFRM-ja i organizon dhe bashkon fermerët në nivel nacio-
nal, me qëllim të përbashkët që të zgjidhen problemet dhe të 
përmirësohet prodhimtaria në bujqësi dhe zhvillimi rural në 
Republikën e Maqedonisë. Qëllimi kryesor është të jetë orga-
nizatë moderne, transparente dhe demokratike e fermerëve 
e cila është e njohur në nivel nacional dhe i njeh dhe bashkon 
pjesën më të madhe të bujqve, i përfaqëson dhe i mbron intere-
sat e tyre dhe vepron në drejtim të përmirësimit dhe zhvillimit të 
prodhimit bujqësor dhe rajonet rurale në përputhje me nevojat 
reale të bujqve në Republikën e Maqedonisë. FFRM-ja vepron në 
nivel nacional, në përputhje me nevojat dhe nevojat e anëtarëve 
të vetë. Si model i strukturuar hapëron sipas gjurmëve të bujqve 
suedezë me nënshkrim të marrëveshjes për bashkëpunim me 
Federatën Suedeze të Fermerëve. Mbi 10.000 njerëz janë përf-
shirë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte të përfshira në 
organizatë, domethënë: si anëtarë të organeve të menaxhimit, të 
punësuarit, vullnetarët, pjesëmarrësit në trajnime për punëtori 
edukuese, pjesëmarrësit në udhëtimet studimore jashtë shtetit, 

në organizimin e 
panaireve dhe shu-
më formave të tje ra. 
Përveç kësaj, reali-
zohet bashkëpunim 
intensiv me organi-
zata nga rajoni, siç janë Shqipëria, Bullgaria, Bos nja dhe Herce-
govina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Rumania, Sllove nia si dhe me 
organizata nga shtetet evropiane siç janë Suedia, Franca dhe 
Holanda. Një prej mjeteve më efikase të FFRM-së për informim 
dhe edukim është revista e saj mujore "Toka ime" e cila është e 
vetmja revistë mujore në Republikën e Maqedonisë e cila jep ko-
mentet dhe mendimet e bujqve, ekspertëve dhe institucioneve 
relevante, raporte, këshilla edukuese dhe analiza. Në drejtim 
të zhvillimit të fermerëve të vegjël, bashkëpunimit rajonal dhe 
kooperativave, FFRM-ja filloi me realizimin e projektit "Zhvil-
limi institucional i FFRM-së" i cili realizohet në bashkëpunim 
me organizatën suedeze We Effect. 

AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe 
blegtoralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është 
krijuar në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zh-
villim të Zvicrës (SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur 
anëtarësinë e saj dhe ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, 
për të plotësuar nevojat e anëtarëve dhe komunitetit në 
përgjithësi. 

Shoqata kontribuon në zhvillimin e integruar rural nëpërm-
jet inkurajimit dhe promovimit të zhvillimit ekonomik si dhe 
të iniciativave dhe veprimtarive për të përmirësuar jetesën e 
anëtarëve të AP dhe komuniteteve që jetojnë në zonat rurale. 
Në këtë mënyrë AP ndikon në reduktimin e varfërisë dhe pa-
drejtësive sociale në zonat rurale. 

Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin "Të kontribuo-
jmë në përmirësimin e qëndrueshëm të jetës së banoreve të 
zonave rurale të Pukës” që financohet nga We Effect (Suedi). 

Projekti është në 
fazën e dytë të tij 
(2014-2016; faza e 
parë u zbatua gjate 
2011-2013) dhe 
synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës në zonat ru-
rale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve të vegjël 
dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes lokale. 

 Në tre vitet e ardhshme shoqata do të përqendrohet ne tre 
fusha: (1) Përmirësimin e kushteve te jetesës së anëtarëve 
të AP dhe të komuniteteve në zonat ku punon AP nëpërmjet 
promovimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të prodhimit, market-
ingut, dhe modeleve te kooperimit; (2) Promovimin e mbrojtjes 
dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Promovimin e demokracisë 
lokale dhe përfshirjes sociale të komuniteteve rurale në ven-
dim-marrjen lokale. Për këtë Agropuka do të rrisë qëndruesh-
mërinë, përgjegjësinë dhe kapacitetin organizativ të saj. 

FFRM

AGROPUKA



IKC, Initiative for Kosova Community është themeluar në vitin 
2005 si një prej organizatave lokale joqeveritare në Kosovë. Ajo 
është formuar si spin-off organizatë e organizatës joqeveritare 
belgjiane Balkanactie vwz. Ajo është themeluar nga personeli 
lokal i Balkanctie vzw. Duke ditur se Kosova vuan nga shkalla 
e lartë e varfërisë dhe papunësisë, përjashtim të grave nga 
aktivitetet socioekonomike, ne i drejtuam resurset tona kah 
zhvillimit socioekonomik të Kosovës. Momentalisht IKC-ja po 
zbaton dy projekte, një të financuar nga Kooperativa Suedeze 
We EFFECT, kurse tjetri i financuar nga Ambasada Britanike. 
Të dy projektet kanë për qëllim zhvillimin e shoqërisë rurale të 
Kosovës nëpërmjet organizimit dhe zhvillimit të biznesit. Për 

faktiv se IKC-ja i përfshin të 
gjitha grupet etnike, gjinitë 
dhe sidomos bashkësitë e 
margjinalizuara, IKC-ja pu-
non në 10 komuna ku për nevojat për punësim janë më tepër 
se kruciale: Ferizaj, Shtime, Lipjan, Viti, Kllokot, Stërpçe, Par-
tesh, Han i Elezit, Kaçanik dhe Gjakova. Deri më tani IKC-ja ka 
organizuar mbi 700 bujq në organizata të grave (WOs) dhe në 
organizata bujqësore (FOS). Midis tyre, më tepër se 50% janë 
WOs, kështu që gratë përforcohen ekonomikisht, politikisht dhe 
në anën sociale. 

AgriNET është organizatë shqiptare apolitike, joqeveritare dhe 
jofitimprurëse e regjistruar në shkurt të vitit 2005 me seli në 
rajonin e Korçës. Tani ajo është rrjetë e 15 organizatave bujqë-
sore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj organizate 
është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në proceset so-
ciale, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të qëndrueshëm 
të bashkësive të cilat jetojnë në rajone rurale në partneritet 
me sektorët ruralë të margjinalizuar, bashkësitë e tyre dhe 
palët e ndryshme të prekura. AgriNet e realizon misionin e 
vet nëpërmjet implementimeve të ndryshme në projektin në 
fushën e zhvillimit rural financuar nga institucionet vendase 
dhe ndërkombëtare, si edhe nëpërmjet përfshirjes së drejt-
përdrejtë të bashkësive, pushtetit lokal dhe organizatave të 
tjera joqeveritare në fushën e zhvillimit rural të bashkësisë. 
AgriNet siguron shërbime të zgjeruara në pjesën më të madhe 

të rasteve për grupe 
formale dhe jofor-
male të prodhuesve 
bujqësorë. Lloji 
kryesor i grupeve 
bujqësore për shër-
bime të zgjeruara 
janë: grupet e prodhuesve të cilët zbatojnë Praktika bujqësore 
të mira (Good Agricultural Practices - GAP), zbatim i trajni-
meve të moderuara nga ekspertë në nivel nacional, organizim 
i shkëmbimit të përvojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, 
organizim i parcelave demonstruese për testim dhe zbatim të 
teknologjive inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë 
të bëjnë me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP. 

INITIATIVE FOR KOSOVA 
COMMUNITY-IKC

FONDACIONI AGRINET ALBANIA


