numër 12
dhjetor 2017

REVISTË PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

MBROJTJA E PEMËTOREVE DHE
VRESHTAVE NGA SULMET E
ZOGJVE DËMTUES

TË BASHKUAR
dhe të edukuar
ekonomikisht

Kungull i
përshtatshëm
për rajonin tonë

Maxhuni
– prodhim me Alergjia
vlerë të shtuar ndaj helmit
të rrushit të bletëve

Platforma për
mbledhjen e
luleshtrydheve

Përmbajtja
NË BE GJITHNJË E MË
PAK FERMERË TË RINJ
– NUK NDIHMON AS
FINANCIMI I MADH

4

FEDERATA E FERMERËVE NË R.M.
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

7

KOPSHT
PERIMESH
NË BALLKON

AGROPUKA
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

KULTIVIMI I
KANTARIONIT
TË VERDHË

16

AGRINET ALBANIA
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

BORONICA
KULTURË
FITIMPRURËSE

18

INITIATIVE FOR KOSOVA COMMUNITY
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

ALERGJIA
NDAJ HELMIT
TË BLETËVE

20
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.

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 Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të
hapur për bashkëpunime të reja dhe pronarë të rinj nga shtete të tjera me qëllim
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit
në suazat e sektorit bujqësor.
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BUJQ DUHET TË BASHKOHENI

P

unoni të bashkuar dhe kooperativisht, këta janë segmentet e bujqësisë. Fermat
e vogla dhe fermat familjare
po bëhen gjithnjë edhe më shumë nevojë për zhvillimin në rajon dhe po
mbështeten gjithnjë edhe më shumë
nga Bashkimi Evropian. Fermat e tilla janë simbol dhe traditë në Evropën
Juglindore. Në këtë moment situata
e tyre është shumë e vështirë, sepse
janë të ndarë, nuk janë të informuar
sa duhet dhe kjo kontribuon në qasjen
jo të mirë në tregun bujqësor. Në këtë
mënyrë mundësohet manipulim më i
madh nga blerësit. Si të ndryshojë kjo.
Çelësi janë kooperativat. Pikërisht në
këtë numër të revistës “Toka ime” janë
dhënë në një pasqyrë të veçantë shembuj pozitivë të cilët dëshmojnë se çdo të
thotë bashkimi dhe si mund të veprohet
bashkërish. Mbështetje e madhe në

këtë pjesë është dhënë nga organizata
We Effect i cila prej 50 vjetësh punon në
zhvillimin e kooperativave bujqësore në
mbarë botën, si dhe mbi mbështetjen e
zhvillimit të popullatës më të varfër dhe
më të dëmtuar. Marselo Dunjak.
Në këtë numër të revistës “Toka ime”
do të lexoni këshilla edukative për kultivimin si duhet të kulturave bujqësore.
Njëkohësisht janë përfshirë edhe aktivitet e realizuara gjatë kësaj periudhe
nga FFRM-ja, IKC-ja, Agrineti, Agropuka të cilat punojnë në zhvillimin e bujqësisë në rajon.

Me respekt,
mr. Biljana Petrovska
Redaktore e revistës "Toka Ime”
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Bujqësia është një nga
prioritetet për financimin e
Bashkimit Evropian. Në kuadër
të Politikës së përbashkët
bujqësore evropiane në
shtyllën e dytë gjatë periudhës
prej 2007 deri në 2020, është
parashikuar buxhet prej
15,7 miliardë eurosh për
financimin e fermerëve të rinj
në mjediset urbane të BE-së,
ndërsa në kuadër të shtyllës
së parë të financimit në pajtim
me politikën e përbashkët
bujqësore evropiane për
periudhën 2014 deri në 2020
janë parashikuar mjete në
shumë prej 2.6 miliardë eurosh.
Por, raporti i Gjykatës Revizore
Evropiane ka konstatuar se
edhe përkrah financimit të
madh nuk realizohen qëllimet.

287(4), second subparagra
ph, TFEU)

Shkruan: Bllagojçe Najdovski
Burimi:

jë numër gjithnjë e më i vogël i banorëve të BE-së
po merret me bujqësi dhe numri i përgjithshëm i
bujqve në BE po ulet në mënyrë rapide. Sipas të
dhënave të Eurostat nga 14,5 milion fermerë gjithsej në
nivel të BE-së në vitin 2005 është zvogëluar në 10.3 milion
në vitin 2013. Që paraqet më tepër se një të tretën e numrit
të përgjithshëm të fermerëve për periudhë prej një dekade.

Financimi i fermerëve të rinj në Kroaci është deri në
50000 euro mjete të pakthyeshme për fermerë të rinj
për fillimin e biznesit personal. Por edhe kjo masë nuk
është mjaft atraktive. Sa për krahasim, në programin
për zhvillim rural të Republikës së Maqedonisë kjo
masë është 10000 euro, por në Kroaci edhe pse shuma
është disa herë me e lartë, për ta nuk paraqet motiv të
mjaftueshëm që t’i mbajë fermerët e rinj të qëndrojnë
në vendlindjet e tyre. Këtu është edhe shembulli me
qytetin Osjek i cili i ka të gjitha kushtet për zhvillimin
e bujqësisë në tokë të pjellore (SLLAVONSKA), por
të rinjtë e kësaj pjese të Kroacisë po shpërngulen në
mënyrë masive në Irlandë.

Raporti special i Gjykatës Revizore Evropiane,
Mbështetja e BE-së për Fermerët e rinj do të duhet të
udhëzohet më mirë në inkurajimin e rindërtimit efikas të
gjeneratave, tregon të dhëna shqetësuese për situatën në
bujqësinë evropiane dhe duhet të jetë inkurajim për ndryshime rrënjësore të udhëzuara ndaj hapësirave rurale dhe
prodhimit bujqësor në BE në përgjithësi. Depopullimi i
mjediseve rurale në BE në veçanti është e shprehur periudhën e fundit në veçanti në vendet anëtare periferike të
BE-së ku po zvogëlohet vazhdimisht numri i fermerëve.
Dekadën e fundit Bashkimi Evropian ka humbur 3,8 milion
ferma që janë shndërruar në shifra, kjo përndryshe është
humbje e mijëra fermave në nivel ditor në BE. Nga të gjitha
anëtaret e BE-së vetëm Austria dhe Polonia kanë programe
efikase për ruajtjen e fermerëve të rinj në mjediset rurale
ku përqindja e fermerëve të rinj në numrin e përgjithshëm
të fermerëve është nën 10%.

Ndryshimi i gjeneratave në bujqësi është prioritet
i lartë i Parlamentit Evropian i cili në vitin 2008 theksoi se ndryshimi i gjeneratave në prodhimin bujqësor
duhet të ruhet në nivel të lartë të cilësisë së ushqimit
në BE, por edhe të vetë qëndrueshmërisë së prodhimit
të ushqimit në BE dhe kërkoi ajo të vihet si një nga prioritetet e politikës së përbashkët bujqësore Evropiane.
Gjithashtu, Parlamenti Evropian në vitin 2004 theksoi se
fermerët e rinj dhe ndryshimi i gjeneratave në bujqësinë
evropiane janë me rëndësi themelore për qëndrueshmërinë e bujqësisë evropiane. I autorizuari i BE-së për
bujqësi Fill Hogan theksoi se ndryshimi i gjeneratave
në prodhimin bujqësor nënkupton shumë më tepër se
uljen e moshës mesatare të fermerëve në BE. Këtu janë
edhe teknologjitë e reja por edhe qasja drejt tokës dhe
mjeteve financiare dhe dijes si parakushte për zhvillimin e bujqësisë evropiane.

1977 - 2017

Raporti special i Gjykatës Revizore
Evropiane; Mbështetja e BE-së për
fermerët e rinj duhet të drejtohet më
mirë që të nxitet ripërtëritja efikase e
gjeneratave.

N

4 | TOKA IME

BE

Përmbledhje e masave të BE-së për të mbështetur fermerët e rinj në periudhën 2017-2020

Mbështetje e BE-së për fermerët e rinj
Mjetet e përgjithshme buxhetore të BE-së, që janë ndarë në
mënyrë speciale për mbështetjen
e fermerëve të rinj gjatë periudhës 2007 - 2013 është 9,6 miliardë
euro. Kjo shumë u rrit për dyfish
prej 3,2 miliardë eurosh, që ishte
vendosur në dispozicion në kuadër
të masës për fillimin e biznesit në
shtyllën e dytë për periudhën 2007
- 2013 në 6.4 miliardë euro për
periudhën 2014 - 2020, kryesisht
për shkak të vendosjes së pagesave plotësuese të drejtpërdrejta
për fermerët e vegjël nga shtylla e
parë. Shpenzimet e përgjithshme
publike, duke përfshirë edhe fondet nacionale të cilat i financojnë
vendet anëtare për fillimin e shtyllës së dytë, është 18,3 miliardë
euro.
Gjatë periudhës 2007 - 2020
BE ka për qëllim të inkurajojë
ndryshimin e gjeneratave në fushën e bujqësisë që të akordojë 9,6
miliardë euro për pagesën e fermerëve të rinj. Gjykata zbuloi se

mbështetja e këtillë shpesh herë
nuk ka qenë e përkufizuar mirë
dhe nuk ka dhënë rezultatet e pritura dhe efektet.
Kur bëhet fjalë për shtyllën
e parë (pagesa të drejtpërdrejta)
në të kaluarën BE-ja ka siguruar
mbështetje në format të standardizuar i cili nuk u është përshtatur nevojave të fermerëve të
rinj, përveç nevojës për të ardhura
plotësuese.
Kur bëhet fjalë për shtyllën e
dytë ( zhvillim rural), mbështetja
ka qenë më e harmonizuar me
nevojat e bujqve të rinj (për shembull, vendosja e prodhimit organik
ose iniciativa kursimi i ujit ose energjisë) po trupat qeveritarë jo çdo
herë i kanë zbatuar procedurat për
zgjedhjen e projektit më të mirë.
Gjykata rekomandon të për
kufizohen më mirë qëllimet e
mbështetjes së BE-së dhe të
njëjtat të udhëzohen më mirë për
inkurajimin e ndryshimit të gjeneratave në bujqësinë evropiane.

STIMULIME Në nivel të Bashkimit Evropian në periudhën prej 2007 deri në 2020 në
kuadër të politikës së përbashkët bujqësore
evropiane në shtyllën e dytë gjatë periudhës
prej 2007 deri në 2020 , është parashikuar
buxhet prej 15,7 miliardë eurosh për financimin e fermerëve të rinj në mjediset urbane
të BE-së, ndërsa në kuadër të shtyllës së
parë të financimit në pajtim me politikën e
përbashkët bujqësore evropiane për periudhën 2014 deri në 2020 janë parashikuar
mjete në shumë prej 2.6 miliardë eurosh.
Por, raporti i Gjykatës Revizore Evropiane
ka konstatuar se edhe përkrah financimit të
madh nuk realizohen qëllimet dhe nuk ka
indikatorë të konsiderueshëm se mjetet e
investuara e kanë arritur qëllimin e tyre. Një
nga shkaqet është se burokracia e Brukselit
deri tani nuk i kupton mjaftueshëm nevojat
e fermerëve të rinj. Numri i fermerëve të
rinj në nivel të Bashkimit Evropian prej 3,3,
milion fermerë të rinj u zvogëlua në 2,3 milion fermerë. Depopullimi i mjediseve rurale
të BE-së dhe largimi i të rinjve po merr një
hov gjithnjë e më të madh. Një nga problemet kryesore të fermerëve të rinj është
prona e firmave, por edhe kamatat e papërshtatshme të kredive për investime të reja,
si edhe infrastruktura përkatëse shoqërore,
sociale dhe komunale e afërt me atë në
mjediset rurale. l
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MBROJTJA NGA DËMTUESIT

Mbrojtja e
pemëtoreve
dhe vreshtave
nga sulmet
e zogjve
dëmtues
Shkruan: Eftim Karakamçev
BALONA PËR TË PËRZËNË
ZOGJTË

TOP ME GAZ PËR TË PËRZËNË
ZOGJTË DHE KAFSHËT E EGRA

Balona duhet të mbushet me ajër
dhe të vendoset në një dërrasë prej
druri ose të vendoset në pemë. Nëse
ekziston mundësia është mirë të
mbushen me helium dhe të lihet të
qëndrojë pezull në ajër 4-5 metra mbi
të mbjellat.

Topi me gaz kryen mbrojtjen e të
mbjellave nga zogjtë dhe kafshët e
egra në mënyrë ekologji pa shkaktuar
asnjë lloj dëmtimi mbi mjedisin, çmimi
i një topi me gaz lëviz nga 50 euro
jashtë shtetit deri në 100 euro te ne
plus shpenzimet për bombolën e gazit.

Balona është e përpunuar prej
vinili (vinyl) cilësor dhe me ngjyra
të çelëta. Kur zogu i afrohet balonës
sytë të cilët janë holografikë e ndjekin
gjithë kohën, lëvizin dhe e trembin
zogun. Përveç kësaj ngjyra e kuqe e
balonës i tremb zogjtë. Problemi tek
kjo mënyrë qëndron te fakti se zogjtë
me kalimin e kohës mësohen dhe nuk
tremben nga balona. Balonat mund
t’i porositni nëpërmjet internetit në
Aliekspres për rreth dhjetë dollarë
komplet.

Spektri i mbrojtjes është 5000m2,
konsumon shumë pak gaz, dhe është
i lehtë për përdorim.
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Karakteristikat e topit me gaz:
Prodhon zhurmë prej 120 DB.
Spektri i mbrojtjes 5000m2.
Intervali i shpërthimit nga 40 sekonda
deri në 40 minuta.
Mund të bëhen 30 000 intervenime
me 12 kg gaz.
Kushtet e motit nuk ndikojnë në punën e topit.
Temperatura e punës është
nga -4 deri në +40 gradë.

Është i thjeshtë për instalim dhe
për përdorim.
Punon pa vibracione.
Tek ne nuk janë pranuar tërësisht
këto mënyra të mbrojtjes, një pjesë
për shkak të mosinformimit të fermerëve, kurse problemi më i madh
është fakti se fermerët nuk kanë
mundësi për shpenzime shtesë duke
pasur parasysh gjendjen momentale
në bujqësi dhe çmimet e ulëta blerëse
për prodhimet bujqësore.
Në kushtet tona bujqit përdorin
disa modele të mbrojtjes nga zogjtë.
Metoda më e shpeshtë dhe më e
vjetër është bërja e dordolecit në formë e njeriut, pastaj përpunohen edhe
figura trembëse si dragua të cilët
gjatë kohës me erë qëndrojnë pezull
mbi të mbjellat.
Vendosen edhe zogj të ngordhur
ose zogj artificialë të ngordhur të cilët
sinjalizojnë rrezik për zogjtë e tjerë. l

PEMËTARI

N

ëse jetoni në apartament, dhe
nuk kinë kopshtin tuaj, mund
ta keni atë në ballkonin e
apartamentit tuaj i cili nevojitet të
jetë në jug, që të jesh kultivues i
perimeve dhe erëzave. Përveç kësaj
do të keni gjithmonë diçka të freskët,
bimët në ballkon do të krijojnë një
mikroklimë më të mirë në apartamentin tuaj, domatet do t’i largojnë
mizat, kurse borziloku mushkonjat.
Kopshtaria në ballkon kërkon më
pak plehërim, ujitje, prashitje sesa
koshtaria në toka të hapura. Bimët
në enët në ballkon i ujitim më shpesh
sesa në një kopsht më të madh, në

Kopsht
perimesh
në ballkon
verë duhet të ujiten në mëngjes dhe
në darkë. Plehërohen rregullisht me
pleh për perime. Para se të planifikoni kopshtin në ballkon, duhet të
përcaktohen kushtet:
•

•

•

ballkoni ku do të kultivoni perime
duhet të jetë i drejtuar gjatë kah
diellit;
nëse gjendeni në rrugë kryesore
me qarkullim të dendur nuk keni
vend të përshtatshëm për kultivim të bimëve të cilat do t’i përdornit për ushqim;
enët ku do të mbillni bimët duhet
të jenë më të thella që të zhvillohet rrënja dhe rritja dhe rendimenti më i mirë i bimës;

Enët mund të jenë kova ose
kuti, të cilat mund të jenë prej druri,
qeramike ose plastike.
Cilat perime ose erëza do të kultivohen në ballkon, kjo varet nga
hapësira që ka në ballkon për enët
dhe sa sipërfaqe të lirë keni që bimët
të mund të rriten. Në ballkon mund
të kultivoni gjithçka nga bimët leguminoze dhe fasulja deri te panxhari i
kuq, shëngjini (Salvia), borziloku etj.

Perimet që mund të mbillen në
ballkon janë kastraveci, piperka,
domatja të cilat piqen gjatë gjithë
verës deri në vjeshtën e hershme
dhe japin shumë fruta. Mblidhen
rregullisht dhe kjo e nxit zhvillimin e
frutave të reja.
Kastravecët mund të mbillen në
enë afër murit të të mund të vendoset një rrjetë ose dërrasa ku mund të
ngjiten lastarët.
KULTIVIMI I QEPËS NË
SHISHE PLASTIKE
Më të përshtatshme janë shishet
me vëllim prej 5 litrash. Së pari pritet
hapja e shishes dhe në të bëhen disa
hapje në fund që të bëhet kullimi i
ujit të tepërt. Në shishe bëhen hapje
në breza në lartësi prej 5 deri në 7
centimetra, bëhen hapje horizontale
me diametër 2 deri në 3 centimetra.
Është mirë të mbillet qepa e cila ka
mbirë tashmë dhe ka nxjerrë gjethe.
Në shishe vihet një radhë pleh një
radhë qepë e cila mbillet në kate. Për
një kohë relativisht të shkurtër qepa
do të rritet dhe mund ta konsumoni
të freskët. l
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Kultivimi i lufës

KUNGULL I
PËRSHTATSHËM
PËR RAJONIN TONË
Shkruan: Despina Krtevska

L

ufa është bimë njëvjeçare
perimore e cila i përket
familjes Cucurbitaceae,
gjinia Luffa, me dy lloje:
Luffa cylindrica Roem. – lufë cilindrike dhe Luffa acutangula Rohb.
– lufë e hullizuar. Prejardhjen e
ka nga Azia Juglindore, ku haset
në forma dhe lloje të ndryshme.
Në Maqedoni kultivohet në Strumicë që nga vitet gjashtëdhjetë të
shekullit të kaluar, kryesisht për
qëllime industriale, ku janë arritur rezultate të mira. Lufa kultivohet më shpesh në rajone tropikale dhe subtropikale, por me
sukses kultivohet gjithashtu edhe
në rajone me klimë kontinentale
në vende me diell dhe të ngrohta.
Lufa kërkon ngrohtësi për mbirje,
si dhe për pjekjen e frutave.

Fruti ka formë cilindrike, me
gjatësi nga 25 deri në 66 centimetra dhe gjerësi 8-12 centimetra. Ka lëkurë të lëmuar dhe të
gjelbër, gjatë pjekjes është ngjyrë
kafe dhe e lehtë dhe qërohet
lehtë. Lulëzon gjatë dhe jep fruta deri në vjeshtën me vesë. Në
fazat e para i nevojitet ngrohtësi
nga 18 deri në 20 gradë celsius.
Lufa kërkon shumë dritë dhe nuk
duhet të kultivohet në hije. Trualli
duhet të jetë i pasur me ushqim
dhe ujë, sepse zhvillon një masë
mbitokësore të gjelbër e cila
mbështetet në konstruksionin
mbështetës, kërkon një sasi të
madhe lagështie nën ndikimin e
diellit dhe erës. Sistemi rrënjor
është shumë i cekët që mund të
rezultojë me një kërkesë të mad-

KOPSHTARI

Supozohet se lufa së pari është
sjellë në Mesdhe nga arabët, kurse
në shekullin e 17 kultivohet në Egjipt
me emrin arab Luf. Lufa kultivohet
edhe në brezat tropikalë të Afrikës
dhe Amerikës ku janë gjetur edhe
lloje të egra. Sot, lufa kultivohet
më shumë në Japoni, kurse
përdoret edhe në Egjipt,
Australi dhe Afrikë.

he për ushqim dhe ujë. Kultivohet
me fidanë në prill dhe maj në saksi
ose direkt me fara. Vjelja e frutave
të pjekura kryhet gjatë vjeshtës
kur marrin ngjyrë të verdhë në
kafe.
Masa agroteknike për kujdes
ndaj të mbjellave janë ujitja e
rregullt, ushqimi me plehra foliarë, prashitja, lidhja dhe vendosja
e lastarëve përgjatë vastakut. Sipas disa autorëve, për konsumim përdoren frutat në pjekuri
teknologjike si kungulleshka.
Në pjekurinë fiziologjike përdoret për larjen e enëve, për larje, për përpunim të kapelave, për
papuçe, në kozmetikë për dorashka dhe rripa për masazh. Fara e
lufës përdoret në prodhimin e vajit,
kurse përdoret edhe për qëllime
industriale. Në Lindjen e Largët
e përdorin lëngun nga të gjitha
pjesët, frutat e thata dhe rrënjët
e lufës, për prodhim të medikamenteve të ndryshme, kurse vaji i
saj dhe mukoza e frutës përdoren
në mjekësinë tradicionale. Nga
masazhi me fibrat natyrale të

lufës, gjatë larjes nxitet qarkullimi
i gjakut, dhe ndikon mbi mirëqenien e organizmit, Përveç kësaj
e heq dhe tepricën e lëkurës së
harxhuar dhe ndikon mbi lëkurën
e rrudhur duke e bërë më elastike,
më të butë dhe më të tendosur.
Afati i mbjelljes së lufës ndikon
mbi gjatësinë dhe peshën e frutës
të cilat janë të rëndësishme gjatë
përpunimit për marrje të një prodhimi të gatshëm bimor – sfungjer
dhe rekomandohet mbjellja në
prill. Nëse doni të merrni farë,
periudha më e mirë për mbjellje
është muaji maj. l
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Maxhuni
– prodhim me vlerë
të shtuar
të rrushit
Shkruan: prof. Violeta Dimovska

Maxhuni është prodhim me
shenjë të prodhimit tradicional,
që do të thotë zbatim i
procedurave teknologjike
(trajtim me preparate) duhet
të jetë në minimum. Lëngu i
rrushit duhet të jetë i kthjellët
që gjatë ruajtjes të mos ketë
llum i cili e çrregullon si
karakterin vizual ashtu edhe
cilësinë e maxhunit. Për një
cilësi më të mirë, koha e
ndarjes së prodhimit të
lëngut të rrushit duhet
të jetë sa më e shkurtër
që të parandalohet
dukuria e oksidimit dhe
mundësia për fillimin e
fermentimit.
10 | TOKA IME

K

ultivimi i rrushit për verë ka traditë
të vjetër mbi 3.000 vjet. Rrushi konsumohet para së gjithash në gjendje
të freskët. Nevoja për ushqim gjatë vitit e
lind nevojën për gjetjen e mënyrave për konservim dhe para së gjithash të prodhimit të
përpunimeve prej rrushit. Nga zierja e lëngut
të rrushit apo mushtit fitohet një përbërje e
dendur e njohur si mjalti prej rrushi ose maxhun. Ai është me shije origjinale dhe aromë
specifike sipas llojit të rrushit prej të cilit
prodhohet. Ai është shumë i pasur me një
sërë përbërjesh ushqimore para së
gjithash me sheqerna natyrale, prej të
cilave dominon glukoza dhe fruktoza,
që e zëvendësojnë tërësisht sheqerin
e bardhë të rafinuar. Përmban shimë
materie minerale, taninë, acide organike, substanca të larta energjetike etj.
Rekomandohet edhe për përforcim të
imunitetit kështu që organizmi është
më rezistent ndaj sëmundjeve. Mjafton një sasi prej 30 – 50 ml për ruajtjen e imunitetit dhe një sasi prej 100
ml për shërim të organizmit.

Si lëndë e parë për prodhim të maxhunit
mund të përdoret lëng rrushi prej llojeve të
rrushit për verë dhe për në tryezë. Maxhuni
është prodhim me shenjë të prodhimit tradicional, që do të thotë zbatim i procedurave
teknologjike (trajtim me preparate) duhet të
jetë në minimum. Lëngu i rrushit duhet të jetë
i kthjellët që gjatë ruajtjes të mos ketë llum i
cili e çrregullon si karakterin vizual ashtu edhe
cilësinë e maxhunit. Për një cilësi më të mirë,
koha e ndarjes së prodhimit të lëngut të rrushit
duhet të jetë sa më e shkurtër që të parandalohet dukuria e oksidimit dhe mundësia për fillimin e fermentimit. Nga kjo lind edhe nevoja
e përdorimit të pajisjeve përkatëse siç është
pajisja për shtypjen e rrushit, për kullim, si dhe
enë me mundësi për rregullim të temperaturës.
Maxhuni është prodhim me vlerë të shtuar
në lëndën e parë përkatësisht në rrush. Pse:
Sepse çmimi i shitjes së 1 kg rrushi është 10-20
denarë në varësi nga lloji dhe dedikimi (për verë
ose për tryezë), kurse çmimi i shitjes për 1 litër
maxhun lëviz nga 350 deri në 500 denarë. l
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Të bashkuar
dhe të edukuar
ekonomikisht
Të bashkuar, të edukuar, të lidhur. Pikërisht këto janë
pikat kryesore të cilat Agrinet, Agropuka, Federata e
Fermerëve dhe IKC-ja në të cilat punojnë në suazat e
mbështetjes nga qendra kooperative suedeze WE Effect.
AGROPUKA - BLETARËT E RINJ PUKJAN

Të ëmbël si mjalti
Shkruan: Besmira Alia

Grupi i bletarëve të rinj pukjan
nisi nga ideja e një grupi të rinjsh ku
shprehen dëshirën dhe ambicien
për të mësuar dhe për të ndarë
eksperiencat e tyre rreth bletarisë. Kjo iniciativë u mirëprit nga
Shoqata Agropuka si një ide inovative e të rinjve pukjan. Mbështetur
në eksperiencat e mëparshme,
Agropuka bëri të mundur krijimin
e një rrethi studimi (study circle).
AgroPuka me mbështetjen e We
Effect mundësoi rrethin e studimit
për ndarjen e eksperiencave dhe
marrjen e njohurive rreth bletarisë.
Ky rreth studimi në shumë sesione
ka pasur edhe asistencën teknike
të ekspertit. Rrethi i studimit ishte
i organizuar në dialogë ndërmjet anëtarëve duke diskutuar për
12 | TOKA IME

problematika të ndryshme. Ata
kanë përdorur materiale audio e
video, libra, studime dhe gjithashtu
kanë pasur mundësinë të kryejnë
praktika direkt në parqet e bletëve.
Ambicia e anëtarëve të grupit për
të mbarështuar bletën vërehej
çdo ditë në rritje. Dy nga anëtaret
e rrethit të studimit morën pjesë
në Konferencën Ndërkombëtare
të Bletërritësve të Rinj në Pragë
të Çekisë ku hynë në 10 vendet
më të mira. Grupi i bletarëve të
rinj të mbështetur nga AgroPuka
dhe nga vullnetarja e Korpusit të
Paqes Mary Lou Surgi aplikuan
për një projekt tek Korpusi i Paqes
dhe u shpallën fitues. Projekti i
mbështeti të gjithë anëtarët e grupit me pajisjet e nevojshme për pu-

nën në bletari, me nga një familje
bletësh dhe vazhdimin e trajnimeve dhe shkëmbim eksperiencash.
Grupi “Bletarët e rinj pukjan” me
mbështetjen e projektit dhe Korpusit të Paqes morën pjesë në
Panairin e Prodhimeve Bujqësore
dhe Artizanale i cili organizohet
prej më shumë se 10 vitesh nga
Shoqata AgroPuka në Pukë, duke
u prezantuar me logon e grupit
dhe produktet e tyre. Grupi vazhdon akoma me ndarjen e ideve
për aplikimin e projekteve të reja
pranë shoqatave, fondacioneve
apo institucioneve , të cilat mund
të venë në jetë idetë inovative të
këtij grupi. Projekti që po realizohet aktualisht e ka nxitur grupin
dhe të rinjtë të mësojnë dhe të

punojnë së bashku si dhe ka nxitur
tek të rinjtë dëshirën që bletarinë
ta kthejnë në biznes, i cili do krijojë të ardhura për ta dhe familjen
e tyre. Anëtarët e grupit e shohin
bletarinë si një alternativë për biznes të suksesshëm pasi kushtet
gjeo-klimatike të Shqipërisë dhe
veçanërisht të rrethit të Pukës
japin mundësinë e zhvillimit të
bletarisë.
Rrethi i studimit përveçse ka
shërbyer si një vend mësimi informal ka shërbyer edhe për afrimin
e të rinjve afër njëri-tjetrit, për t’u
njohur, për të shkëmbyer përvojat
e tyre, traditat e zonës, zhvillimin
e aftësive komunikuese dhe të
punës në grup, largimin e ndrojtjes për të folur dhe për të njohur
shokë të rinj. Ata kanë organizuar
shumë aktivitete si grup në raste

festash, ditëve të pushimit etj.
Gatishmëria e tyre për të ardhur
nga fshatrat e ndryshme të rrethit
për të mësuar dhe për t’u argëtuar
me njëri-tjetrin jep mesazhin se të
rinjtë kanë nevojë të organizohen
për të punuar dhe bashkimi i tyre
sjell të mira për ata dhe komunitetin e zonës. Anëtarët e grupit çfarë
kanë mësuar gjatë sesioneve dhe
shkëmbimeve të përvojave e kanë
shpërndarë tek të afërmit, banorët
e fshatit, shokët e shoqet e klasës
në takime të ndryshme, aktivitete
kulturore si dhe kanë ndihmuar
edhe bletarët e tjerë në fshat për
t’u kujdesur për bletën.
Grupi i bletarëve të rinj u takua
edhe me Bordin e We Effect gjatë
vizitës së tyre tek Agropuka. Takimi u zhvillua tek njëri nga anëtarët
e grupit ku ata bashkëbiseduan për

ecurinë e tyre si grup duke filluar
si Study Circle e më vonë si grupi
“Bletarët e Rinj Pukjan”, me fokus
për të ardhmen për të jetuar në
vendlindje dhe për tu bërë bletarë.
Mesazhi dhe ideja që përcjell
ky grup të rinjsh tek miqtë e tyre,
bashkëmoshatarët, institucionet
ku edukohen është krijimi i sa më
shumë grupeve studimi jo vetëm
për bletarinë por dhe për aktivitete
të tjera, pasi bashkëpunimi në
grup është një mundësi më shumë
për realizimin e ideve të tyre.
Bashkimi në grup, vullneti për
të punuar së bashku dhe pjesëmarrja në aktivitete promovuese si
panaire dhe ditë tregu i ka dhënë
këtij grupi njohje edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, shkrimeve në
ueb-faqe etj.l
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AGRINET - HISTORI SUKSESI E FERMERIT ARJAN BAKI

Rikthimi i të Rinjve në
Zhvillimin Rural

Shkruan: Nikolin Karapançi

Në Shqipëri pas ndërrimit të
sistemit politiko-ekonomik fenomeni i braktisjes së jetës në fshat
dhe punës në bujqësi nga të rinjtë
u bë shumë akut për faktin sepse
jeta dukej e vështirë dhe me të ardhura të vogla. Kështu që shumica
e të rinjve iu drejtuan qendrave
urbane dhe emigracionit drejt
vendeve të Bashkimit Evropian
kryesisht Greqi, Itali etj. Në ditët
e sotme tendenca e të rinjve për
t’u larguar nga fshati nuk mund
të themi që është eliminuar fare,
por kohët e fundit ky fenomen sa
vjen dhe zvogëlohet duke parë që
shumë të rinj vazhdojnë jetën në
fshat për të punuar në fermat e
tyre por dhe shumë të tjerë janë
kthyer nga emigracioni.
Një ndër ta është dhe 33 vjeçari
nga fshati Dvoran i rajonit të Korçës, Arjan Baki i cili tregon si më
poshtë:
“Emigrova në Greqi në vitin
1995 për arsye sepse në fshatin
tim u krijua një gjendje e vështirë
jetese, puna në bujqësi kishte pak
të ardhura për të pasur një të ardhme të sigurt si dhe duke parë që
të gjithë të të rinjtë po largoheshin
nga fshati vendosa edhe unë të iki.
Për 15 vite me radhë kam kryer
punë nga më të ndryshmet, por
eksperiencën më të madhe e kri-

jova në bujqësi kryesisht në frutikulturë për kultivimin e mollës.
Kështu që në vitin 2010 vendosa të kthehem sërisht në fshatin tim Dvoran dhe të punoja në
fermën time. Megjithëse me një
sipërfaqe të vogël toke prej 0.2 ha
të trashëguar nga sistemi i vjetër
e mbjellë me pemë frutore mollë
arrija që të prodhoja me cilësi deri
në 7 ton mollë dhe më pas t’i shisja në treg për të mundësuar rritjen
e të ardhurave, ku më pas të shtoja sipërfaqen dhe si rrjedhojë dhe
prodhimin.
Për të folur për ditët e sotme
ku kam arritur të shtoj sipërfaqen e tokës deri në 1 Ha, e cila
ndikon në rritjen e cilësisë dhe
sasisë së prodhimit, aktualisht
në 30 ton mollë. Kuptohet dhe në
rritjen me dyfish të të ardhurave,
nuk harroj të përmend dhe përmirësimin e mekanikës bujqësore
me blerjen e një traktori si dhe të
disa agregateve shtesë që ndihmojnë në punën në bujqësi kryesisht në pemëtari. Të gjitha këto
arritje ndër vite i kam realizuar
falë eksperiencës dhe atyre pak
kursimeve të emigracionit si dhe
nuk dua të harroj mbështetjen e
dhënë nga organizatat qeveritare dhe joqeveritare. Këtu dua të
veçoj bashkëpunimin disa vjeçar

me AgriNet Albania dhe We Effect
në ndihmën e dhënë për rritjen e
bashkëpunimit midis fermerëve
dhe organizimin e “Shoqatës së
Fermerëve Dvoran”, në të cilën
jam dhe vetë anëtar por dhe në
mbështetjen teknike që na është
dhënë për të përmirësuar cilësinë
dhe sasinë e prodhimit.
Për sa i përket të ardhmes
synoj që sipërfaqen e tokës ’a çoj
deri në 1.5 ha duke future dhe
teknologjinë intensive të prodhimit të mollës dhe pse jo duke shkuar
drejt kthimit të një pjesë të sipërfaqes së prodhimit në produkt BIO.
Dukë qenë se të gjitha këto ndikojnë në rritjen e të ardhurave familjare për të pasur një të ardhme sa
më të sigurt.
Për të përfunduar fjalën time
dua t’i bëj një apel të rinjve Shqiptarë, por dhe atyre të rajonit të cilët
jetojnë në fshat që të mos e kenë
mendjen vetëm të largohen dhe
të braktisin jetën në bujqësi dhe
në fermë për të kërkuar një jetë
më të mirë në emigracion. Por të
qëndrojnë të punojnë tokën dhe të
shtojnë fermën e trashëguar nga
prindërit e tyre sepse është vërtet
një thesar i pazëvendësueshëm”,
me këto fjalë e ka mbyllur historinë e tij të suksesit fermeri Arjan
Baki. l

IKC

Histori e suksesshme e
Shoqatës “Hortikultura”
dhe Shoqatë “Dija”
Të jesh prodhues në Kosovë
është mjaft sfiduese e sidomos
në sektorin e bujqësisë. Ky sektor
ballafaqohet me shumë probleme
të natyrave të ndryshme, duke filluar nga prodhimi i produkteve
bujqësore e deri te realizimi i
kontratave të qëndrueshme dhe
plasimi i tyre në tregun e stërmbushur me produkte të importuara
nga jashtë. Institucionet qendrore
dhe lokale nuk kanë bërë sa duhet
për të nxitur prodhimin bujqësor të
vendit dhe prodhuesit nuk mbrohen sa duhet përderisa përballen
me shumë barriera tarifore dhe jo
tarifore për eksportet e tyre. Nga
ana tjetër duket se marrëveshjet
për tregti të lirë nuk i favorizojnë
shumë fermerët vendor. Ky fakt

e shtyri IKC-në që të nxisë fermerët të fokusohen në prodhimin
dhe përpunimin e produkteve bujqësore, në mënyrë që të synojnë
të rrisin aftësinë konkurruese në
sektorin agroushqimor.
Shoqatat që tashmë kanë filluar
punën në sektorin e përpunimit janë
shoqata “Hortikultura” nga fshati
Sllatinë e Epërme nga Komuna e Vitisë si dhe Shoqata “Dija” nga fshati
Zborc, Komuna e Shtimes. Që të dyja
kanë qenë përfituese të makinave
për përpunim nga ambasada Gjermane, projekte këto të ideuara dhe
projektuara nga IKC-ja.
Që nga fillimi IKC ka përkrahur këto shoqata duke organizuar
trajnime ekonomike dhe teknike,

pastaj ka ndërmjetësuar bashkëpunime me kompanitë: Fito Farma,
Moea, Doni Fruits. Janë organizuar
panaire, vizita studimore brenda
dhe jashtë vendit në mënyrë që të
shohin praktika të reja të punës. Po
ashtu, shoqata “Dija” ka përfituar
nga projekti i përbashkët nga IKC
dhe Komuna e Shtimes me fidanë
të dredhëzës, mjedrës, sistem të
ujitjes pikë-pikë dhe të gjitha këto
kanë ndikuar që kjo shoqatë të operoj suksesshëm.
Tani produktet e këtyre shoqatave gjinden në treg, në disa nga
kompanitë vendore si Eli-Ab, Elira
market, Gryka, Rera, Plus Market,
Trimi Center, Market Labi, Market
Buli etj. l

FFRM

Gratë fermere të trajnuara praktikisht dhe
të punësuara në kompani bujqësore
Shkruan: Biljana Petrovska- Mitrevska

Përforcimi ekonomik i gruas
rurale është një nga aktivitetet më
të rëndësishme të cilat duhet të
ndërmerren për zhvillimin saj dhe
për përforcimin e statusit dhe zërit
të saj në shoqëri. Për këtë qëllim
Federata e Fermerëve tani e ribrenduar në Federata Nacionale e Fermerëve formoi grupe fokusi me gra
fermere nëpërmjet të cilave e ka
nxitur përforcimin e saj ekonomik.
Një grup fokusi i tillë është edhe në
fshatin Timjanik të Negotinës, i cili
përbëhet nga 10 gra fermere të cilat
kanë marrë trajnimin përkatës për
kalim të fidanëve të vreshtave nga
stratifikimi (shtresimi) në fushë dhe
të cilat përvojën e fituar do ta zbatojnë për një kompensim të caktuar
financiar në kompaninë bujqësore

“Agro Kalem”. Trajnimi është realizuar nga prof. dr. Klime Beleski i cili
praktikisht ua prezantoi procesin
hap pas hapi me këshilla si të punohet dhe kujt t’i kushtohet vëmendje
me fokus përdorimi si duhet me
fidanët nga nxjerrja deri stratifikimi dhe deri në fashim me dyllë. Ai
theksoi se me rëndësi të veçantë
është që temperatura e dyllit që
përdoret në fidanët që të fitohen sa
më tepër fidanë të klasës së parë, të
cilët janë më të kërkuarit në tregun
e materialit për mbjellje. Ky është
grupi i dytë fokus i formuar dhe ky
aktivitet është mbështetur nga projekti “Mbështetje institucionale e
FFRM-së” e mbështetur nga We Effect dhe ka për qëllim t’i ndihmojë
bashkësitë e vogla fermere dhe t’i

bashkojë ato që të veprojnë dhe të
zhvillohen ekonomikisht me theks
të veçantë te gratë e mjediseve rurale. Në suazat e organizatës ekzistojnë 4 grupe fokusi të formuara në
fshatrat Mustafino, Timjanik, Gorni
Podllog, si dhe fokus grupi në rajonin e Prespës. Të gjitha kishin si
qëllim përforcimin dhe zhvillimin e
grave rurale. l

BIMË MEDICINALE

KULTIVIMI I
KANTARIONIT
TË VERDHË
Shkruan: doc, dr. Zvezda Bogoevska
doc dr. Margarita Davitovska
LULE BASIANI (HYPERICUM
PERFORATUM).
Lule basani është bimë shumë
vjeçare e gjelbër. Është e njohur nga
kohërat e lashta për vetitë e saj kuruese. Prej saj bëhet vaji i njohur i lule
basanit i cili ka përdorim të shumëfishtë në mjekësinë popullore. Termi
latin për bimën është Hypericum
perforatum që buron nga fjala greke
hyper- mbi dhe exion – mendim që e
shënon edhe veçorinë e saj kuruese.
Si bimë që mbin vetë gjendet në pyjet

e ahut dhe pishës, luadhe dhe kullosa
si dhe në terrene të lëna pas dore. Për
momentin lule basani është një nga
bimët kuruese më të kërkuara dhe më
të hulumtuara në Evropë.
Lule basani buron nga Evropa Lindore dhe Siberia Perëndimor ndërsa
më vonë është zgjeruar edhe në gjithë
Evropën, Amerikën dhe Australinë.
Në mbi 20 vende (]Australi, Zelandë
të Re, Indi, vendet e Amerikës Veriore
dhe Jugore, Afrikën Jugore) edhe
përveç vetive shëruese lule basani
është bar i keq invaziv i cili e shtyp popullatën natyrore të bimëve foragjere
dhe në përqendrim ë të madh mund të
jetë toksike për kafshët.

VETITË MORFOLOGJIKE
Trungu i lule basanit është i fortë
dhe mund të arrijë lartësi prej 100
cm. Gjethet kanë formë vezore dhe të
zgjatur me gjatësi prej 3 deri në 4 cm.
Gjëndrat e gjetheve duken si pika të
imëta, kështu që nën dritë ato duken
si vrima. Për shkak të kësaj karakteristike morfologjike, lule basani mori
emrin latin perforatum. Rrënja është
e degëzuar. Lulet janë të verdha me
madhësi prej 2 deri 3 cm. Lulëzimi
zgjat nga korriku deri në gusht. Fryti
është një kapsulë që mban fara të

forta ngjyrë kafe. Farat piqen në gusht
dhe shtator.

KUSHTET AGROEKOLOGJIKE
PËR KULTIVIM
Temperatura
Lule basani nuk ka kërkesa të
mëdha për kushtet e jashtme. Terrenet me diell janë të përshtatshme
dhe shumica e nxehtësisë dhe dritës
së diellit nevojiten gjatë rritjes vegjetative dhe lulëzimit. I toleron mirë
temperaturat e ulëta të dimrit.
Uji
Duhet pasur kujdes me sasinë e
ujit në tokë, sepse është një kulturë
që nuk kërkon shumë lagështi në tokë.
Duhet të ujitet pas kositjes së parë,
sepse në këtë mënyrë sigurohet rendiment më i lartë për kositjen e dytë.
Toka
Kultivimi i lule basanit bëhet lloje
të shumta të tokës, madje edhe në
kodra të varfra malore. Megjithatë, rezultatet më të mira fitohen me kultivimin në dhe të thellë dhe të butë, pasi
kjo lejon zhvillimin e duhur të rrënjës.

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT
Frytëzimi
Lule basani është një bimë
shumëvjeçare, kështu që para kulturat më të mira janë ato që lënë tokë të
pastër nga barishtet e këqija siç janë
kulturat tropikale. Lule basani është
shumë e ndjeshme ndaj barishteve të
këqija, prandaj duhet t’u kushtohet vëmendje e veçantë barishteve të këqija.
Mbetet në vendin e njëjtë për 10 vjet.

PËRPUNIMI I TOKËS
Para mbjelljes kërkohet përpunimi i thellë i tokës. Rekomandohet që
lëvrimi të kryhet sa më thellë që është
e mundur, sepse lule basani është
bimë shumëvjeçare.

USHQIMI

KOSITJA DHE RENDIMENTI

Lule basani kërkon tokë pjellore,
prandaj rekomandohet përdorimi i
plehut organik në sasi prej 30 deri 50
ton / ha. Plehrat minerale përdoren
menjëherë para mbjelljes në sasi prej
300 deri 400 kg / ha. Ushqimi kryhet në dy herë në fillim dhe në fund
të vegjetacionit, zakonisht me plehra
azotike dhe nga 150 deri në 200 kg /
ha KAH.

Zakonisht kryhen dy kositje të lule
basanit në vit. Kositja e parë është në
qershor, ndërsa e dyta është në fund
të gushtit. Në vende me lartësi prej
më shumë se 800 m, është e mundur vetëm një kositje në vit. Gjatë
kositjes shkurtohen lulet së bashku
me gjatësinë e trungut deri në 25 cm.
Korrja realizohet në fazën e plotë të
lulëzimit. Kositja e dytë zakonisht kryhet 35 deri 50 ditë pas të parës. Në vitin e parë të kultivimit, mund të priten
nga 2000 në 3000 kg / ha, ndërsa nga
kulturat e vjetra në vit për dy kositjet
arrihen 4000 deri 6000 kg / ha.

MBJELLJA
Lule basani mund të rritet në
mënyrë prodhuese me farë ose vegjetative duke i ndarë copat e vjetra.
Në prodhimin komercial, lule basani prodhohet më shuma nga fara
me mbjellje të drejtpërdrejtë ose me
prodhim të fidanëve.
Prodhimi i fidanëve fillon me
mbjellje në korrik. Gjatë verës, bimët
e reja duhet të ujiten. Për 1m2 filiz,
nevojitet 0,5g farë, nga të cilat fitohen
300 deri 400 fidanë.
Mbjellja e bimëve të reja rekomandohet të kryhet në vjeshtë për rrënjosjen më të mirë të bimëve. Distanca
midis radhëve duhet të jetë nga 50 në
70 cm, dhe midis bimëve në renditjen
prej 30-40 cm. Struktura optimale
për një sipërfaqe prej 1 ha është nga
35,000 deri në 50000 bimë.

PËRDORIMI
Lule basani tradicionalisht është
përdorur si antiseptik për zbutjen dhe
shërimin e plagëve dhe gërvishtjeve.
Është i mirë për problemet e shkaktuara nga gastriti dhe ulcera e stomakut. Është përdorur prej kohësh në
raste të sëmundjeve mendore, sepse
vepron kundër depresionit dhe në
mënyrë qetësuese që është provuar
edhe shkencërisht. l

Mbjellja e drejtpërdrejtë e farës
në tokë bëhet në fund të vjeshtës dhe
pranverës së hershme. Rekomandohet distanca ndërmjet 50 dhe 70 cm.
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PEMËTARI

BORONICA
KULTURË
FITIMPRURËSE
Shkruan: Jasmina Llukanova

BORONICA ËSHTË NJË PREJ KULTURAVE MË
EKONOMIKE SEPSE JEP PRODHIM SHUMË
SHPEJT, QË NË VITIN E 2 KURSE NË VITIN E 5
KA PRODHIM TË PLOTË. PEMISHTJA MUND
TË SHFRYTËZOHET PËR NJË KOHË TË GJATË,
RRETH 25-30 VJET DHE MUNDËSON KTHIM
TË SHUMËFISHTË TË INVESTIMEVE.

B

oronica është kulturë e pasur me vitamina dhe është
gjithnjë e më pranishme në
ushqimin e shëndetshëm, siç
janë jogurtët me fruta, çokollata të
energjisë, drithëra, e kështu me radhë. Në vendin tonë, kërkesa për boronicën e freskët është shumë e vogël,
e cila në njërën anë mund të jetë rezultat i mungesës së shprehisë që të
konsumohet në formë të freskët, por
ndoshta për shkak të çmimit të lartë
në rrjetin e shitjes me pakicë.
Sidoqoftë, tregu jep sinjale të qarta se kërkesa për boronicë, sidomos
boronica organike, është rritur.

Në nivel botëor, prodhimi i boronicave mbahet nga Amerika dhe
Kanadaja me rreth 80% ose 350,000
ton në vit. Evropa ngadalë po i bashkohet ofertës globale: Polonia me 12,700
ton, Gjermania me 10,300, Franca me
9,000 dhe Spanja me 5,000 ton në vit.

ÇFARË KUSHTESH NEVOJITEN PËR
KULTIVIMIN E BORONICËS!
Faktori kryesor për kultivimin e
boronicave është pH e tokës. Nëse
dëshironi të shmangni probleme të
mëtejshme në procesin e prodhimit,
sigurojini boronicës tokë me pH 4.5 5.5. Për mbajtjen e pH të ulët të tokës
ndihmon shumë ujitja me shi. Mateni
pH në pranverë dhe, nëse është e
nevojshme hidhni në të përmbajtje
sulfuri. Natyrisht, kjo rregull nuk
është relevante për ata prodhues që
vendosin të prodhojnë një boronicë në
fuçi (enë) të mbjella në një përzierje
plehrash tashmë të përgatitur me pH
adekuate.
Nëse mund të kultivoni rododendron, camellia ose azalea në kopshtin
tuaj atëherë ju e dini me siguri se
mund të kultivoni edhe një boronicë.
Le të mos harrojmë edhe një moment shumë të rëndësishëm, kurse
ky është mbajtja e lagështisë së vazhdueshme në tokë. Toka duhet të drenojë mirë dhe të mos mbajë ujë në
sipërfaqe, por duhet të ketë gjithmonë
lagështi. Gjithmonë kërkoni anën me
diell edhe pse boronica është tolerante ndaj hijes sepse vendet me hije
mbajnë lagështinë në tokë për një
kohë të gjatë, por në atë rast frutat
humbasin ngjyrën.
Boronicë pothuajse nuk ka nevojë
të krasitet, sidomos në 2 vitet e para,
kurse mandej mund të formohen
shkurret me ndërhyrje të vogla në
periudhën nga fundi i shkurtit deri në
fillim të marsit. Gjatë krasitjes, hiqini
degët e vjetra dhe kujdesuni për degët
e reja në mënyrë që të mos reduktoni
produktivitetin e shkurres.
Dallimet klimatike tejkalohen duke
zgjedhur varietetin e përshtatshëm.
Çdo varietet ka nevojë për një numër
të ndryshëm të orëve të ftohta. Nëse e
dini rajonin ku dëshironi ta kultivoni, do
të vendosni lehtë për llojin e varietetit.
Boronica është një prej kulturave
më ekonomike sepse jep prodhim
shumë shpejt, që në vitin e 2 kurse

në vitin e 5 ka prodhim të plotë. Pemishtja mund të shfrytëzohet për një
kohë të gjatë, rreth 25-30 vjet dhe
mundëson kthim të shumëfishtë të
investimeve.
Në varësi nga pH e vendit tuaj,
shqyrtojini mirë teknikat e mbjelljes
së boronicave: mbjelljen e kreshtave
ku përmbajtja e lagështirës së tokës
mirëmbahet lehtësisht, mbjelljen në
gropa d.m.th. hapjen e vrimave me
një shtrëngim ose një ekskavator të
mbushur me plehrash të përgatitur
me pH të përshtatshme ose gropa të
bëra nga mbetjet e drurit.
Zgjedhja e plehrave adekuate që
nuk e zmadhojnë vlerën e pH është
gjithashtu një pikë shumë e rëndësishme të cilës duhet t’i kushtohet
vëmendje e veçantë. Sigurisht, plehrat organike të kafshëve nuk duhet të
përdoren.

PËRZGJEDHJA ADEKUATE E
MATERIALIT PËR MBJELLJE!
Në bazë të kushteve klimatike,
zgjidhni varietetin adekuat të boronicave dhe kini parasysh pllenimin duke
i mbjellë të paktën dy varietete të
ndryshme. Nëse fidanë janë në kontejnerë, rezultatet në pemishte janë
shumë më të mëdha. Nuk kërkon
një strukturë mbështetëse si në rastin e mollëve, dardhave dhe qershive.
Është mirë të ujitet me sistemin pikë
për pikë dhe është mirë të mbrohet
me një rrjet kundër breshërit. Është
shumë më e qëndrueshme se të gjitha
pemët e ngjashme me ti siç janë si
manaferrat, malina. Ajo mund të zgjasë deri në 30 ditë pas korrjes dhe
çmimi aktual i shitjes me shumicë në
tregjet evropiane është rreth 5 euro.
Prodhimi në serra do t’ju lejojë të kontrolloni më mirë kushtet, por edhe të
vendosni për varietetet e hershme të
cilat do t’i hidhni më herët në treg. l
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BLETARI

Alergjia
ndaj helmit
të bletëve
Shkruan: Irena Gareska, Dr. spec.
Nevenka Axhievska dermatovenerolog

ÇFARË ËSHTË ALERGJIA?
Gjatë kontaktit të organizmit me
alergjenët si ushqimi, ilaçet, poleni,
pickime të insekteve etj., krijohen antitrupa të cilat lidhen me qelizat e organizmit. Këta antitrupa i identifikojnë
alergjenët si substanca të dëmshme
për organizmin. Gjatë konsumit të ardhshëm ose thithjes së alergjenëve,
qelizat më të cilat paraprakisht janë
bashkuar antitrupat lirojnë histaminë,
ndërsa ai është shkaktar për simptomat e reagimit të alergjisë. Në varësi
të alergjenit dhe mënyrës se si a është
pranuar në organizëm simptomat e
alergjisë mund të manifestohen si
kruajtje, ënjtje dhe xhepa në lëkurë më
pas mund të paraqitet teshtitja, sekreti
nga hunda, sytë të lotojnë, frymëmarrje e vështirësuar, kollë të thatë, ngufatje. Simptomat e alergjisë mund të
jenë të buta, ndërsa mund të paraqiten
edhe në formë shumë të rëndë dhe të
cenojnë jetën e atij që është alergjik.
Unë jam bletar profesional dhe
merrem me bletari 4 vjet. Pas një viti
punë në kosheret me bletë dhe pickimeve të rregullta nga të cilat kisha
vetëm reagime lokale, ndodhi të përjetoj shok anafilaksie, të shkaktuar nga
pickimi i bletës. Për shkak se paraprakisht nuk isha i njohur me faktin se bletari i cili është i ekspozuar rregullisht
ndaj pickimeve menjëherë mund të
fitojë formë të rëndë të alergjisë, unë
nuk kisha as pajisje mjekësore që të
mund të përballem me situata të këtilla. Për pak mosinformimi im do të më
kushtonte jetë.
20 | TOKA IME

Alergjia ndaj helmit të bletës Helmi i bletës është sekret të cilin e tajisin bletët nga gjëndra helmuese. Ai
paraqet lëng pa ngjyrë të trashë i cili
ka shije të hidhur dhe ka aromë mjalti.
Bletët e përdorin helmin si mjet për
mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe
ai paraqet alarm për aktivizimin e
një familje në drejtim të mbrojtjes së
të gjithë komunitetit. Helmi i bletëve
përdoret në medicinë për shërimin e
sëmundjeve të ndryshme të atyre pacientëve të cilët nuk janë të ndjeshëm
ndaj tij por edhe për shërimin e pacientëve të cilët janë alergjik ndaj vetë
helmit. Helmi i bletëve gjatë pickimit
mund të shkaktojë reagime lokale dhe
të përgjithshme (sistemore). Reagime
lokale shkaktohen në vendet e pickimit dhe konsiderohen si reagim normal gjatë pickimit nga bleta. Ndërsa
reagimi i përgjithshëm (sistemor )
është detyrimisht i lidhur me vendin e
pickimit dhe mund të shkaktohet kudo
qoftë në lëkurë ose në organet dhe të
shkaktojë simptoma të rënda dhe shok
anafilaksie.
ANAFILAKSI
Alergjia e helmit të bletëve mund
të shkaktojë anafilaksi. Anafilaksia
paraqet gjendje që mund të rrezikojë
jetën, i cili kërkon ndihmë mjekësore
urgjente. Shenja dhe simptoma të shokut të anafilaksisë janë:
•
•
•
•
•

Puls i shpejtë dhe i dobët
Frymëmarrje e shkurtë
Urtikari
Humbja e vetëdijes
Përzierje, të vjellë, diarre, urinim
të pa kontrolluar
• Rënie të shtypjes
• Nëse gjendja nuk trajtohet menjëherë mund të shkaktojë vdekje
Reaksioni i përgjithshëm ndaj pickimit të bletës është dukuri e rrallë dhe
paraqitet tek 5% e popullatës. Është
interesant fakti se alergjia e helmit të

bletës është dukuri më e shpeshtë te ata
të cilët merren me bletari, te anëtarët e
familjes së tyre ose te fqinjët e tyre.
Mite të cilat u shkaktojnë huti
madje edhe atyre të cilët merren prej
shumë vitesh me bletari
MIT 1: Nëse pickimi i parë i bletës
nuk shkakton reagim alergjik të i pickuari kjo do të thotë se ai ose ajo nuk
janë alergjik ndaj helmit. E vërteta:
Pickimi i parë i bletës nuk shkakton reagim të përgjithshëm alergjik te askush,
madje as te ata të cilët janë shumë të
ndjeshëm ndaj helmit të bletës.
MIT 2: Nëse pas shumë vite bletari
dhe gjatë kësaj pranohen shumë pickime nga bletë nuk është paraqitur reagim alergjik, kjo do të thotë se ai i cili
ka pranuar pickime asnjëherë nuk do
të bëhet alergjik ndaj helmit. E vërteta:
Reagim alergjik mund të mos ketë deri
në, për shembull, pickimin e njëmijtë të
bletës, ndërsa të paraqitet në pickimin
njëmijë e një dhe reagimi të manifestohet nëpërmjet simptomave shumë të
vështira.
MIT 3: Ai i cili vuan nga reagimi
alergjik i helmit të bletëve dhe produkteve të bletëve vetë mund të shërohet
nga sëmundja pa iu drejtuar doktorit alergolog. E vërteta: Për shkak se
alergjia sistemore vetvetiu paraqet
gjendje që rrezikon potencialisht shëndetin, nuk rekomandohet i sëmuri vetë
të menaxhojë gjendjen. Ai i cili ka çfarë
do lloji të reagimit alergjik, në veçanti të
përgjithshme duhet të konsultohet me
doktorin për trajtim të mëtutjeshëm
pse shërimin e sëmundjes.
MIT 4: Alergjia e pickimit të bletës
është sëmundje e cila nuk mund të
parandalohet. E vërteta: Me imunoterapi të realizuar nga person profesional,
doktor, pacienti ka mundësi prej 80%
deri në 95% të jetë tërësisht i mbrojtur ( e cila nuk zgjat gjatë gjithë jetës).
Tek personat me rrezik të lartë mund

të mendohet edhe për imunoterapi të
përjetshme.
TRAJTIMI I ALERGJISË LOKALE
NGA PICKIMI I BLETËS
Gjatë pickimit të bletës paraqitet
dhimbje e fuqishme momentale në vendin e pickimit që ndonjëherë shoqërohet edhe me skuqje, kruajtje, dhe ënjtje
që zakonisht zhduket gjatë 24 orëve
pas pickimit. reagimi i këtillë është
lokal dhe nëse nuk kalon në reagim
të përgjithshëm trajtohet në mënyrë
që fillimisht me thuan ose me send të
fortë me gërvishtje largohet theku dhe
në atë vend vendosen fasha të ftohta,
uthull, ndërsa mund të pranohet edhe
tabletë antihistamin që të zvogëlohen
simptomat. Nëse reagimi nga pickimi
kalon në të përgjithshëm atëherë personi i pickuar nëse ka nevojë duhet të
pranojë fillimisht antihistamin si loratidin, aerius dhe ngjashëm dhe menjëherë të drejtohet vetë ose të çohet në
institucionin mjekësor për shërim të
mëtutjeshëm dhe mbikëqyrje.
Rekomandime të dr. spec. Nevenka
Axhievska ( mjeke specialiste dermatovenerolog pranë Klinikës Universitare
për Dermatologji në Shkup) për ata që
merren me bletari:
Ata që merren me bletari bëjnë pjesë në grupin e rrezikuar nga
paraqitja e alergjisë venomatike dhe/
ose anafilaksisë. Gjatë ekspozimit të
tyre konstant ndaj helmit të bletëve,
bletarët kanë më shumë përgjigje
alergjike ndaj pickimeve sesa popullata
tjetër. Reagime sistemore janë më të
shpeshta te bletarët të cilët kanë pasur 15 - 25 pickime nga bletë në nivel
vjetor, në krahasim me bletarët të cilët
janë në ASIT (allergen specific immunotherapy) dhe kanë pasur më tepër se
50 dhe më tepër pickime nga bletë në
vit. Gjithashtu është me rëndësi edhe
fakti se për dallim nga grera, te e cila
pickimi mund të jetë i shumëfishtë
dhe ajo nuk e humb thumbin pas pickimit, dhe helmi është më i dobët, te
bleta pickimi është një, thumbi humbet
( ngel në vendin e pickimit) de lirohet

sasi e madhe e helmit pas pickimit. Reagimi alergjik trajtohet me proteina në
venomin ( helmin) të cilat e aktivizojnë
sistemin imun të pacienti me alergji.
REAGIMI ALERGJIK NË VENOM
(HELM) NGA HYMENOPTERA
Reagime minore, lokale janë normale pas pickimit nga insekti Hymenoptera. Por, mund të ketë edhe reagime të mëdha lokale, të cilat mund të
jenë edhe me dhimbje, skuqje, ënjtje
dhe kruajtje, të cilat gjithashtu duhet
të jenë nën kontrollin e mjekut. Reagimi alergjik sistemor ndodh disa
minuta pas pickimit dhe ndryshon
nga urtikaria minore deri në humbje
të vetëdijes. Hipotensioni ose rënia e
tensionit është parametri kryesor për
peshën e reagimit alergjik. Gjithashtu
mund të paraqiten simptoma të sistemit respirator, si dhe kolaps dhe humbje të vetëdijes. Më rrallë mund të
zhvillohet edhe përgjigje anafilaksie
bifazore.
Reagimi alergjik sistemor mund të
jetë: i dobët – me paraqitjen e kruajtjes,
urtikarisë, angio - eden i lehtë, rinitis,
konjuktivitis, engio edem mesatare e
shprehur astmë e lehtë, dhimbje abdominale, vjellje, simptoma hipotenzive minore, marramendje dhe kokë
dhimbje dhe e rëndë: me edem laringeal, simptoma respiratorë e uri për
ajër hipotension, kolaps ose humbje të
vetëdijes, me inkontinencë të dyfishtë
(lirim i muskulit unazor). Më rrallë
mund të paraqiten reagime jo alergjike,
respektivisht reagime toksike. Ata të
cilët janë alergjik ndaj helmit të bletëve
ose pickimit nga grera duhet çdo herë
me vetë të kenë ilaçin e përcaktuar nga
doktori, të cilin do ta përdorin gjatë
shkaktimit të reagimit alergjik sistemor.
Nëse reagimi është mesatar, personi duhet të pijë tabletë, antihistaminë
( loratidinë, cetirizan dhe ngjashëm)
si dhe tabletë kortikosteroid prej 20
mg sipas nevojës një, dy se tre tableta
përnjëherë. Këshillojmë të mbahen
ampula Urbason prej 40 mg ( tre) dhe
ampula Synopen të cilat aplikohen në

muskul ( nëse ka person mjekësor i cili
do të mund ti aplikojë) në mënyrë përkatëse me një sërë gjilpëra dhe shiringa. Nëse reagimi alergjik është i rëndë
dhe janë në pyetje minuta atëherë
adrenalinë autoinjektuese për vetë
aplikim është i detyrueshëm. Thërritet
ndihmë e shpejtë ose personi çohet
në ambulancën më të afërt. Këtë ilaç
duhet ta posedojë çdo bletar në veçanti
nëse bletari gjendet larg spitalit. I njëjti
mund të furnizohet nga barnatoret në
Greqinë fqinje me respektimin e afatit
të skadencës. Personat e rrezikuar në
bletari nuk duhet të punojnë vetë me
bletë, si dhe t’u paraqiten të afërmve
nëse punojnë vetë. Rekomandohet të
mbajnë edhe telefon me vete për komunikim urgjent nëse është e nevojshme. Seti me ilaçe urgjente çdo herë
duhet të jetë pranë tyre dhe me vete të
kenë adrenalinë autoinjektuese, kortikosteroid në formë të ampulës dhe
tabletë, dhe antihistaminë në formë të
ampulës dhe tabletës.
PARANDALIM I ALERGJISË
NGA PICKIMI I BLETËVE
Te pacientët me reagim të kaluar
sistemor pas pickimit nga insekti pas
konsultimit me dermatolog dërgohen
në Institutin për Imunologji për ekzaminime të alergjisë ndaj insekteve
dhe IgE antitrupave totale, serologjike.
Gjithashtu bëhen edhe in vivi teste
të lëkurës në Klinikën tonë. Mbasi të
përcaktohet shkalla e antitrupave në
helmin e bletës më të lartë se vlera
referuese normale, hapi i radhës është
hyrje në hiposenzibilizim, respektivisht
pacienti sipas protokollit të përcaktuar paraprakisht sensibilizohet me
pranimin e alergjenit të caktuar. Kjo
përsëritet një herë në javë me rritjen
graduale të dozës derisa të arrihet
doza e qëndrueshme e cila pranohet
një herë në muaj. Pas çdo injektimi
pacienti observohet 60 minuta. Procedura quhet ASIT (allergen specific
Immunotherapy) ose SCIT (subcutaneous immunotherapy) ose VIT (venom
immunotherapy) ose hiposenzibilizim.
Kohëzgjatja e imunoterapisë zakonisht
zgjat prej 3 deri në 5 vjet. Supozohet se
pas 5 vjetësh nga VIT mbrojtja është
rreth 10 vjet, megjithatë, në varësi të
pacientit dhe çfarë reagime ka pasur
më herët. Te pacientët me rrezik të
lartë imun terapia mund të jetë edhe
gjatë gjithë jetës. të gjithë pacientët të
cilët janë në hipersenzibilizim këshillohen të mbajnë EpiPen autoinjektues
për vetaplikim të adrenalinës në raste
urgjente, në veçanti nëse edhe më tutje
janë të ekspozuar ndaj pickimeve nga
insekte ndaj të cilëve sensibilizohen
(kopshtarë, punëtorë në vende të hapura, bletarë). l
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Platforma për
mbledhjen e
luleshtrydheve
Platformat janë mobile ose transportuese me lëvizjen e këmbëve ose me tërheqje, me hapësirë
të përshtatshme ku do të vendoset mbledhësi dhe ambalazhi. Shumë e rëndësishme për këto
platforma është fakti se sigurojnë ambalazhim përkatës ku vendosen frutat e mbledhura.
Në këtë rast mbledhja mund të kryhet pa ndalim shtesë.
Shkruan: Despina Kërstevska

P

rodhimi i luleshtrydheve mund
të jetë shumë më i thjeshtë dhe
më rentabil, nëse mekanizohet
mbledhja, por në kufijtë e pagimit, ose
do të jetë tërësisht i parealizuar nëse
mbledhja kryhet vetëm me fuqinë punëtore të njeriut.

Për këtë grup frutash ekzistojnë dallime të mëdha në mënyrën e
mbledhjes, duke pasur parasysh karakteristikat e llojeve të veçanta. Mbledhja e luleshtrydheve mund të kryhet në
mënyrë manuale, në mënyrë manuale me ndihmë dhe me makineri për
mbledhje. Mbledhja me dorë e luleshtrydheve është punë shumë e vështirë,
por në të njëjtën kohë është edhe lloj i
frutës tek e cila është shumë e vështirë
të vendoset për mbledhje me mekanizim. Nga shpenzimet e përgjithshme
për prodhim, shpenzimet për mbledhje me dorë bien 70-75%. Prodhimet
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e luleshtrydheve dhe konstruktorët e
makinerive këmbëngulin konstruksioni i cili vendoset në makineritë e reja
t’i ulë shpenzimet për mbledhje, duke
përdorur mjete, platforma ose makineri të komplikuara. Mbledhje e luleshtrydheve mund të kryhet në dy mënyra:
përdorimi i mjeteve për mbledhjen
manuale dhe përdorimi i makinerive.
Platformat mund të jenë: të thjeshta dhe të komplikuara. Platformat janë
mobile ose transportuese me lëvizjen
e këmbëve ose me tërheqje, me hapësirë të përshtatshme ku do të vendoset
mbledhësi dhe ambalazhi. Shumë e
rëndësishme për këto platforma është
fakti se sigurojnë ambalazhim përkatës ku vendosen frutat e mbledhura.
Në këtë rast mbledhja mund të kryhet
pa ndalim shtesë. Gjatë përdorimit të
platformës, ambalazhi vendoset me
qëllim që t’i kenë të lira të dyja duart
mbledhësit e luleshtrydheve.
Platformat e thjeshta janë të
ngushta me tri rrota. Sedilja është në
mes, kurse në anën e përparme është
vendi për të vendosur ambalazhin, ku
mblidhen frutat. Në pjesën e pasme
vendoset ambalazhi i mbushur. Në
vendin përkatës vendoset ombrella e
cila është e domosdoshme që puna të
bëhet pa ndalim, ombrella nuk është
e nevojshme vetëm për mbledhësit

por edhe për frutat e mbledhur të cilat
duhet të mbrohen nga dielli. Gjatë
mbledhjes, mbledhësi e lëviz platformën duke e shtyrë nëpër tokë me
këmbë, pa zbritur nga sedilja. Platforma lëviz midis dy radhëve , kurse
mbledhësi mbledh nga të dyja radhët.
Platformat e komplikuara janë
përpunuar për katër ose më tepër
mbledhës (deri në 25 mbledhës). Këto
platforma mbështeten në rrota prej
gome, mbartësit e të cilave janë me
vidha, të cilat përshtaten me lartësinë
e sediljes të mbledhësit që të jetë e
përshtatshme për llojet e veçanta të
luleshtrydheve nga 22 deri në 55 cm.
Radhitja e mbledhësve në këto platforma është në dy radhë, që të mos
pengojnë njëri tjetrin. Është mirë kur
traktori apo makineria ka një sipërfaqe
të madhe për vendosjen e ambalazhit
(arka) e cila nevojitet për të mbledhur
të gjitha frutat në sipërfaqen e mbjellë.
Në varësi nga sipërfaqja për transport
përdoret traktor ose makineri të tjera
me motor me deri në 25-50 kW.
Në disa platforma në vendin e ambalazhit janë vendosur dy transportues
horizontalë (një nga ana e majtë, një
nga ana e djathtë) ku vendosen frutat
e mbledhura. Ky transportues i ngre
frutat nga sipërfaqja ku mbushet ambalazhi i cili renditet mbi platformë.l
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Bujqësi fitimprurëse
– fshat i qëndrueshëm
– motoja e re e
Federatës së Fermerëve
M

Federata u ribrendua në Federatën Nacionale e Fermere fjalimet përshëndetëse para anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve të pranishëm, duke theksuar rezulta- ëve (NFF) dhe zgjodhi kryetar të ri. Në vend të ish Nikolla
Stamenov, i cili është emëruar kryetar nderi i organizatës,
tet e arritura, duke dhënë mirënjohje për anëtarët
vjen Vaska Mojsovska. DSC 0532
më të suksesshëm të organizatës dhe me nënshkrimin e
memorandumeve me Kooperativën e Bashkuar të VojvodiShpërndarja dhe cilësia e prodhimit, ndryshimi i klimës,
nës dhe Platformës së Maqedonisë kundër Varfërisë, me
fuqizimi ekonomik i grave dhe fermerëve të rinj, zhvillimi
prezantimin e produkteve zë fokus grupeve, Federata e
rural, dhe mbrojtja e grupeve të cenueshme të qytetarëve
Fermerëve e RM-së shënoi përvjetorin e saj të 15 vjet të
ekzistencës së saj. Me fjalim përshëndetës në këtë përv- në fshatra do të jenë në fokusin e organizimit i cili nëpërmjetor mbajti zëvendësambasadori i Mbretërisë së Suedisë, jet dialogut dhe bashkëpunimit me Ministrinë e Bujqësisë
dhe Qeverinë si dhe në bashkëpunim me institucionet joqeAnton Irekvist dhe gjithashtu FFRM-ja e falënderoi për
mbështetjen e madhe të Suedisë për zhvillimin e organi- veritare, do të synojë të arrijë vizionin “Bujqësi fitimprurëse
zatës nëpërmjet SIDA-s, Federatës Suedeze të Fermerëve - fshat i qëndrueshëm”. l
dhe Qendrës Kooperative Suedeze WE Effect që synojnë zhvillimin e bujqësisë dhe fshatrave në shtet.

FEDERATA E FERMERËVE

Punëtori me fokus grupin në Resnjë

– Alternativa ekonomike për
bujqit në rajonin e Prespës
“Alternativa ekonomike për bujqit
në rajonin e Prespës” është broshura
e re e botuar nga Federata e Fermerëve në suazat e projektit “Mbështetja
institucionale e FFRM-së”, i mbështetur nga We Effect, kurse është përpiluar nga profesorët e Fakultetit Bujqësor në Universitetin “Goce Dellçev” në
Shtip. Broshura është pjesë e aktiviteteve me fokus grupi gratë fermere
të shoqatës “Bllagoj Kotllarovski”
anëtare e FFRM-së me të cilat është
realizuar edhe një punëtori dyditore në
Oteshevë, ku profesorët nga Fakulteti
Bujqësor (prof. dr. Lupço Mihajllov,
prof. dr. Violeta Dimovska , prof. dr.
Fidanka Ilieva, mr. Vasko Zllatkovski)
nëpërmjet leksioneve shpjeguan cilat
janë fitimet ekonomike nga veprimtaria e tyre shtesë nga kultivimi, vjelja
dhe tharja e bimëve mjekësore aromatike, prodhimi i produkteve shtesë prej
molle. Është vendosur bashkëpunim
me kompaninë “Flores” e cila merret
me mbledhjen e bimëve mjekësore
dhe e cila dëshiron të vendosë bashkëpunim me gratë e fokus grupit në
pjesën e mbledhje dhe kultivimit të
bimëve aromatike dhe mjekësore.

“Prodhimi i mollës në Prespë udhëheq në sasinë e prodhuar të mollëve në Republikën e Maqedonisë dhe
është burimi themelor i të hyrave për
popullatën e këtij rajoni. Megjithatë,
varësia nga kushtet e motit ndikon në
masë të madhe mbi familjet bujqësore, ndonjëherë mund të kenë edhe
dëme të mëdha. Kështu, në vitin 2014,
breshëri ka shkaktuar dëme të mëdha
te 3.000 hektarë të mbjella, duke lënë
një numër të madh familjesh pa të hyra
dhe me probleme financiare. Dëmet e
mëdha shkaktuan edhe ngricat e vona
pranverore në vitin 2016 dhe 2017, të
cilat gjithashtu shkaktuan shkretim
nëpër pemëtoritë në Prespë. Në një
vit të rregullt pjellor, merren rreth
100.000 ton mollë, prej të cilave 20% i
takojnë të a.q. mollë industriale. Nga
kjo sasi, pjesa më e madhe përfundojnë në tregun jashtë Republikës së
Maqedonisë, kurse një pjesë shitet në
tregjet lokale nëpër shtet. Duke pasur
parasysh këtë, nuk është e vështirë të
nxirret përfundimi se gjendja financiare e bujqve të cilët merrem me prodhimin e mollëve në Prespë nuk është
e kënaqshme. Njëkohësisht, për shkak

të mungesës së veprimit të organizuar
dhe për shkak të mos pasjes së kapaciteteve për t’u vendosur në kushtet e kontrolluara, një pjesë e sasisë
prishet dhe hidhet, që e përkeqëson
edhe më tepër gjendjen e familjeve
bujqësore. Dalje nga kjo gjendje duhet
të kërkohet në hulumtimin e mundësive për realizim të të hyrave shtesë”,
thuhet në këtë doracak i cili është
ndarë në tri pjesë të pavarura, ndërsa
përsëri përbëjnë kapituj që ndërlidhen
duke dhënë në këtë mënyrë pasqyrë
të llojeve të mollëve të cilat janë të
përshtatshme për kultivim si lëndë
industriale për mollë të thatë dhe
uthull molle. Pastaj, pjesa e dytë jep
njohuri mbi mënyrat e kultivimit dhe
mbledhjes së bimëve mjekësore dhe
aromatike të cilat mund të gjenden në
Prespë, kurse pjesa e tretë jep njohuri
mbi mënyrat e përgatitjes së lëndëve
të para për tharjen dhe fitimin e prodhim të plotë me vlerë të lartë të shtuar.
Aktiviteti i tërësishëm është pjesë
e projektit “Mbështetja institucionale
e FFMR-së” e mbështetur nga We
Effect. l
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MEKANIZIM
AGRINET

Vizitë studimore
e fermerëve anëtarë të
rrjetit AgriNet Albania
në Gjilan, Kosovë

Shkruan:Nikolin Karapanci

P

rodhimi dhe zhvillimi i biznesit, por sidomos shfrytëzimi në
maksimum i të gjithë hallkës së
prodhimit nga ana e fermerëve është
një nga komponentët kryesorë të projektit “Zhvillimi i Komunitetit Rural
nëpërmjet Shoqatave të Fermerëve’’
të cilin AgriNet Albania është duke
e implementuar me mbështetjen e
WeEffect, Suedi, në rajonet Korçë,
Elbasan dhe Dibër.
Në këtë kuadër u zhvillua një vizitë
për shkëmbim eksperience në një nga
kompanitë më të njohura në Kosovë,
Shqipëri por edhe më gjerë e quajtur
“MOEA”, me emër produkti “FrutoMania”, me fermerë anëtarë të rrjetit
AgriNet Albania kryesisht nga rajoni i
Korçës, Elbasanit dhe Dibrës.
Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte
njohja me teknologjinë modernë të
përpunimit dhe prodhimit të lëngjeve
të frutave, si dhe forcimi i mëtejshëm
i bashkëpunimit me këtë kompani për
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blerjen e frutave të cilësisë së dytë dhe
të tretë nga fermerët anëtarë të rrjetit
AgriNet Albania.
Grupi i vizitoreve i përbërë prej 17
fermerësh u prit në ambientet e kompanisë nga menaxheri i përgjithshëm z.
Nijaz Shpendi. Zoti Nijaz prezantoi para
vizitoreve të gjithë historikun e krijimit
dhe të zhvillimit të kësaj kompanie në
këtë zonë por dhe duke theksuar faktin
e zgjerimit të tregut të saj në Shqipëri
por dhe më gjerë në rajon.
Gjithashtu ai beri një pasqyrë të
plotë të:
• Ruajtjes së produktit (frutave)
gjysmë të përpunuara;
• Ruajtjes së produktit (frutave) në
mënyrë të papërpunuar në dhoma
frigoriferike;
• Teknologjisë së plotë të të gjitha
hallkave të përpunimit të frutave
dhe prodhimit të lëngjeve;

• Teknologjisë së plotë të tharjes së
frutave për prodhimin e produkteve të thata;
• Si dhe të vizionit për të ardhmen
për rritjen e kapacitetit prodhues.
Përveç vizitës në fabrikë, në
shoqërimin e menaxherit u realizuan vizita në terren në disa parcela
të kultivuara me mollë dhe kryesish
me vishnjë dhe këto të kultivuara me
teknologji moderne të prodhimit intensiv të frutave, parcela të cilat shërbenin për të plotësuar një pjesë të nevojave të fabrikës.
Gjatë pyetjeve dhe diskutimeve
të shumta tek vizitorët u krijuan përshtypje pozitive për shtimin dhe forcimin e bashkëpunimit të mëtejshëm
midis tyre dhe kësaj kompanie me qëllim shtimin e kapacitetit prodhues të
saj, dhe sidomos shfrytëzimi në maksimum i të gjithë hallkës së prodhimit
duke shitur produktet e cilësisë së dytë
dhe të tretë nga ana e fermerëve.

AGRINET

Shkruan: Nikolin Karapanci
Korça është një nga rajonet më të
njohura të prodhimit të mollës në Shqipëri. Për këtë qëllim në javën e parë të
muajit tetor, periudhë e cila përkon dhe
më fillimin e procesit të vjeljes u organizua në fshatin Dvoran të rajonit të
Korçës “Festa e Mollës Korçë 2017”. Ky
event erdhi falë dhe një bashkëpunimit
për të dytin vit radhazi midis Bashkisë
Korçë, AgriNet Albania, dhe Shoqatave
të Fermerëve Prodhues të Mollës në rajonin e Korçës.
Kjo festë mblodhi fermerë prodhues
të mollës nga i gjithë rajoni i Korçës. Me
qëllimin kryesor shtimin në të ardhmen
e partneritetit midis aktorëve në fushën

Pjesëmarrje në
Panaire rajonale
dhe kombëtare
e prodhimit të mollës në rajon. Impakt
do të jetë i dukshëm në zhvillimin e tyre
ekonomik, por do të ndikojë në shtimin
e numrit të vizitorëve në fshatin Dvoran,
i cili konsiderohet si vendi më i rëndësishëm në prodhimin e mollës në rajonin e Korçës dhe kthimin e kësaj Feste
në një traditë të përvitshme.
Për t’u vlerësuar ishte dhe përfaqësimi i fermerëve anëtarë të rrjetit
Agrinet Albania në panairin kombëtar
“Shqipëria punon tokën, konsumon shqip” të organizuar në Tiranë në muajin
nëntor. Këtu nuk munguan fermerë nga
rajoni i Korçës dhe Dibrës me produktin
e tyre kryesor mollën, por edhe fermerë

nga rajoni i Elbasanit me produkte të
tilla si bimë aromatike dhe mjekësore.
Pa harruar të përmendim vizitat që
u bënë stendave në të dyja eventet nga
njerëz të thjeshtë të cilët ishin të shumtë
dhe mundën të degustonin produktet
dhe t’i blinin ato. Stendat gjithashtu u
vizituan nga përfaqësues të pushtetit
lokal por dhe atij vendor, duke i inkurajuar fermerët për të prodhuar me cilësi
dhe duke iu garantuar mbështetjen dhe
bashkëpunimin e vazhdueshëm që këto
evente të shërbejnë si një dritare për
eksport të sigurt të prodhimit në vendet
e rajonit dhe më gjerë në të ardhmen.l

Organizohet takimi i Këshillit
Konsultativ të rrjetit AgriNet Albania

Shkruan: Tomi Pikuli
Këshilli Konsultativ është një organ
i cili përfaqëson Shoqatat e Fermerë të
të tri rajoneve Korçë, Elbasan dhe Dibër,
në planifikimin, implementimin dhe
vlerësimin e projektit të AgriNet Albania.
Ai është i përbërë nga 35 anëtarë prej të
cilëve 50 % përfaqësohen nga gra, ky
organ takohet 2 herë në vit për të diskutuar kryesisht mbi aspekte të ndryshme
të përfshira në aktivitete dhe projekte të
ndryshme të AgriNet Albania.
Në këtë kuadër në fund të muajit tetor u organizua takimi i radhës i
Këshillit Konsultativ të rrjetit AgriNet

Albania me pjesëmarrjen e të gjithë
anëtarëve. Qëllimi kryesor i këtij takimi
ishte diskutimi i arritjeve gjatë implementimit të projektit, efektivitetit të
aktiviteteve të zhvilluara nga shoqatat
e fermerëve anëtarë të këtij rrjeti. Përfaqësuesit e shoqatave të fermerëve e
fokusuan diskutimin e tyre rreth situatës së bujqësisë në rajonet ku ata shtrijnë aktivitetin, problematikat që ata
kanë hasur për të realizuar sasinë dhe
cilësinë e prodhimit të pritur.
Gjatë takimit fokusi i diskutimeve u
përqendrua gjithashtu edhe në punën

që duhet bërë për hartimin e projekteve për të ardhmen ku ata dhanë mendime rreth objektivave specifikë dhe
aktiviteteve te nevojshme në drejtim të
forcimit dhe konsolidimit të mëtejshëm
të shoqatave të fermerëve, rritjes së
të ardhurave të fermës, përfshirjen e
grave dhe të rinjve në lidership, si dhe
pjesëmarrjen aktive të tyre në aktivitete
lobuese dhe advokacije. Zhvillimi i organizimit të fermerëve drejt kooperativave
bujqësore u trajtua si një domosdoshmëri për rritjen e prodhimit bujqësor
dhe përmirësimin e tregut. l
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AGROPUKA
РУБРИКА

Наднаслов

Наслов
во
два
реда
Hangarët dimërorë.
Pse ka më shumë bletarë
amerikanë të veriut që dimërojnë
bletët e tyre në ruajtje të ftohtë?
Поднаслов

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

G

jithnjë e më shumë bletarë amerikanë po fillojnë të
vendosin bletët e tyre në hangarë, për dimërim të
brendshëm.

Ndërsa bletarët në Kanada e kanë bërë këtë për dekada,
popullariteti i praktikës në SHBA është më i fundit. Bletarët
filluan duke përdorur strukturat e ndërtuara tashmë për
qepë dhe magazinimin e patates në Idaho për të strehuar
bletët e tyre në vjeshtë. Këta bletarë pastaj heqin bletët në
janar, dhe i sjellin ata në Kaliforni për pllenim bajameje.
Shumë bletarë vazhdojnë të përdorin hangarët e patateve
dhe të qepëve në Idaho, por ndërsa popullariteti i kësaj
praktike është rritur, disa bletarë kanë ndërtuar hangarë
vetëm për qëllim të dimërimit të bletëve. Këta hangarë nuk
janë me dysheme të pista si hangarët e qepës dhe patates
në Idaho. Ato janë të pastra, struktura të reja me sisteme
të filtrimit dhe ventilimit të ajrit, vakumeve, dyoksidit të
karbonit dhe monitorëve të oksigjenit, monitorëve të temperaturës dhe sistemeve të ftohjes. Pse janë më shumë
bletarë që zgjedhin të përdorin magazinimin e ftohtë dhe të
dimërojnë bletët e tyre brenda?
NJË STRUKTURË E PASTËR E HANGARIT DIMËROR E
NDËRTUAR RISHTAZI
I anketova bletarët në Ekipin e Transferimit Teknik të Miduestit, duke u kërkuar atyre pse i vendosin bletët e tyre në
hangarë. Ndërsa bletarët më të sinqertë pranuan se duan
një pushim për veten e tyre pas një viti të gjatë e të vështirë
(ata mund të marrin pak kohë në vend që të punojnë për të
mbajtur bletët e tyre të ushqyer dhe të shëndetshëm në Kaliforni), të gjithë bletarët që ruajnë bletët në kasolle besojnë
se praktika është mirë për shëndetin e bletëve të tyre.
BLETËT BRENDA NJË OBJEKTI SHTËPIE TË DIMRIT
Këtu janë disa nga arsyet që bletarët i dhanë:
1. Bletët në hangarë janë në gjumë, kështu që bletarët
nuk kanë nevojë të blejnë sheqer ose të kalojnë kohën
duke ushqyer dhe duke punuar në parkun e bletëve.
Kjo mund t’i shpëtojë paratë e bletarëve, meqenëse
peizazhi i Kalifornisë në nëntor / dhjetor nuk mund të
mbështesë kolonitë pa ushqim plotësues. Bletët në
hangarë nuk fluturojnë, nuk ushqehen, ose nuk rriten
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larva (aktivitetet që kërkojnë shumë energji), kështu që
ata mund të ruajnë energji dhe të rrisin yndyrën e trupit
2. Hangarët e dimrit qëndrojnë të ftohtë, kështu që
kolonitë janë pa pjellje. Disa bletarë e konsiderojnë
këtë periudhë pa pjellje të jetë një trajtim për rriqra,
sepse rriqrat Varroa nuk janë në gjendje të riprodhohen pa pjellë. Kjo do të thotë se numrat e rriqrave nuk
do të rriten, dhe rriqrat në koloni mund të vdesin ose
të bëhen shumë të vjetra për të riprodhuar me sukses.
Prandaj, kolonitë potencialisht mund të fillojnë pllenim
bajame me ngarkesa të vogla të rriqrës se varroatozës.
3. Pasi që kolonia kalon nëpër një “dimër”, dhe është në
gjumë, mbretëresha nuk pjell veze për një periudhë kohore. Kjo i jep mbretëreshës një pushim nga hedhja e
vezëve. Disa bletarë thanë se ky pushim rrit jetëgjatësinë e mbretëreshës.
4. Kur kolonitë vendosen në tokë në Kaliforni, ata përjetojnë
një ndryshim dramatik në temperaturë. Mbretëresha
fillon pjelljen përsëri shumë shpejt, të cilën disa bletarë
thanë se çon në një bum të popullsisë. Nëse kolonitë
kalojnë dimrin në Kaliforni, temperatura është e ndryshueshme, dhe rritet ngadalë në shkurt dhe mars, duke
shkaktuar që bletët të rritin prodhimin e gjeneratës me
pjellje përmes një procesi të ngadaltë. Disa bletarë thanë se bletët e mbajtura ne hangarë dimërorë dukeshin
më të shëndetshme dhe më të mëdha gjatë pllenimeve
të bajameve dhe thanë se kjo ka të ngjarë për shkak të
kërcimit të shpejtë që këto koloni i bëjnë për të rritur
gjenerate me pjelle përsëri.
5. Bletët krijojnë dyoksid karboni brenda kolonive të tyre,
kur ata janë në një hapësirë të mbyllur ku ventilimi
është i kufizuar. Lejimi që nivelet e CO2 të rriten shumë
mund të vrasin bletët, por meqë rriqrat janë më të vogla,
atyre u duhet më pak CO2 për t’i dëmtuar ato sesa duhet
për të dëmtuar një bletë. Disa shkencëtarë po punojnë
për të gjetur një “vend të ëmbël”, që do të thotë një nivel
CO2 që nuk është i dëmshëm për bletët, por është për
rriqrat. Megjithëse bletarët nuk mbështeten në mbajtjen
në hangarë si trajtimi kryesor i tyre, tani shumë bletarë
shpresojnë që me hulumtime të mëtejshme mund të
jetë çelësi për fillimin e vitit me bletë të shëndetshme. l

Наднаслов

РУБРИКА
IKC

RëndësiaНаслов
e sektorit
joqeveritar
në zhvillimin
во два реда
e agrarit në Kosovë
Shkruan: Ardiane Lecaj dhe Lorentina Sherifi

Поднаслов

G

jatë vitit që po e lëmë pas ngricat e vonshme pranverore si dhe temperaturat e larta gjatë sezonit veror
kanë ndikuar në uljen e prodhimtarisë së kulturave
bujqësore në Kosovë. Kryesisht të prekura kanë qenë kulturat pemëtare, me theks te veçantë dredhëza dhe mjedra,
të cilat përbëjnë shumicën e kulturave të kultivuara nga
fermerët me të cilët IKC bashkëpunon. Sa i përket këtyre,
përkundër rendimentit të ulët të dredhëzave çmimi i tyre
ka qenë i mirë, përderisa prodhuesit e mjedrës janë ballafaquar edhe me problemin e shitjes, përkatësisht me çmime
të ulëta.
Meqenëse misioni i IKC-së është që të kontribuojmë në
zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë rurale nëpërmjet aktiviteteve bujqësore, në rritjen e mirëqenies duke forcuar kapacitetet e komunitetit, shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale, edhe gjatë këtij viti janë organizuar një seri aktivitetesh
për realizim të këtij misioni. Me përkrahjen nga partneri ynë
We Effect, IKC-ja ndihmoi një numër të konsiderueshëm të
fermerëve përmes trajnimeve teknike dhe ekonomike, vizitave studimore, këshillave direkte, takimeve të ndërmjetësuara, promovimit të produkteve si dhe granteve direkte etj.
Risi e këtij viti ishte sjellja në treg e kulturës së shalqirit

të shartuar, projekt ky që u implementua në fshatin Skifteraj
të Vitisë, në bashkëpunim me komunën e Vitisë. Fermerët
përfitues u ndanë te kënaqur me rendimentin, cilësinë e
prodhimit, si dhe daljen e suksesshme në treg me produkte
e cila u realizua tri javë më herët se viteve të tjera.
Gjithashtu, janë organizuar katër panaire tashmë tradicionale, një ditë fushore për shalqirin e shartuar si dhe për
herë të parë u shënua Dita Ndërkombëtare e Grave Rurale
nëpërmjet një Panairi të produkteve bujqësore, ku gratë e
viseve rurale patën rastin të promovojnë produktet e tyre.
IKC-ja gjatë vitit 2017 është licencuar si organizatë për
shërbime këshillimore nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural në Republikën e Kosovës. Si e tillë është
ndër organizatat/kompanitë e pakta të licencuara në Kosovë,
ka dy anëtarë të stafit të licencuar për këto shërbime dhe
përmes projekteve dhe aktiviteteve të organizatës e realizon
këtë të drejtë për të kontribuar në zhvillim të qëndrueshëm
rural. Gjatë këtij viti një nga anëtarët e stafit IKC-ja është licencuar si auditor për standardet e sigurisë së ushqimit GAP
dhe HACCP. Dhe tërë këto arritje janë duke u kurorëzuar me
procesin e shndërrimit të IKC-së në organizatë të bazuar në
anëtarë që ka filluar që nga viti 2017.l
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FFRM
FFRM-ja i organizon dhe bashkon fermerët në nivel nacional, 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 organizatë 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 interesat 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 përfshirë 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 tjer a.
Përveç kësaj, reali
zohet bashkëpunim
intensiv me organizata nga rajoni, siç janë Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Rumania, Sllovenia 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 komentet 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 "Zhvillimi institucional i FFRM-së" i cili realizohet në bashkëpunim
me organizatën suedeze We Effect.

AGROPUKA
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 Zhvillim 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 nëpërmjet 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 padrejtësive sociale në zonat rurale.
Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin "Të kontribuojmë 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 rurale 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, marketingut, 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 vendim-marrjen lokale. Për këtë Agropuka do të rrisë qëndrueshmërinë, përgjegjësinë dhe kapacitetin organizativ të saj.

INITIATIVE FOR KOSOVA
COMMUNITY-IKC
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 IKCja i përfshin të gjitha grupet
etnike, gjinitë dhe sidomos
bashkësitë e margjinalizuara, IKC-ja punon në 10 komuna ku
për nevojat për punësim janë më tepër se kruciale: Ferizaj,
Shtime, Lipjan, Viti, Kllokot, Stërpçe, Partesh, 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.

FONDACIONI AGRINET ALBANIA
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 bujqësore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj
organizate është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në
proceset sociale, 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 drejtpërdrejtë 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 joformale
të prodhuesve bujqësorë. Lloji kryesor i grupeve bujqësore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricultural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve 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.

