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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 
nuk janë me patjetër edhe qëndrime të Sida dhe We Effect. Pronarët mbajnë përgjegjësi për përmbajtjen.
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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" 
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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.



V arfërimi i mjediseve rurale e 
zmadhon mundësinë për shpër-
hapje të urisë në këto hapësira. 

Kjo do të thotë se importohet më tepër, 
ndërsa prodhohen prodhime venda-
se më pak, çmimet e ushqimit rriten 
dhe prandaj popullata në këto hapësi-
ra ballkanike nuk ka mundësi të blejë 
prodhimet themelore për jetesë. Kjo do 
të thotë se me zmadhimin e importit të 
grurit dhe qumështit, këto produkte do 
të bëhen pas një kohe edhe luks. Nga 
ana tjetër paaftësia e qeverive në kri-
jimin e strategjive dhe politikave për-
katëse jo vetëm që kontribuon që buj-
qësia të mbetet tradicionale, por edhe 
të mos zhvillohet. Ky fakt është vetëm 
nxitje e zhvillimit të varfërisë. Diskri-
minimi, edukimi i vogël, pamundësia 
ekonomike e bujkut, barrierat tradicio-
nale ndaj grave në pamjet rurale kon-
tribuojnë që të zmadhohet  varfëria dhe 
migrimi në këto rajone. Pikërisht këtë 
komet do ta përfundoj me një citat të 
SIDA-s të shkruar më 2003 dhe vetëm 
pyes se a ka ndryshuar apo do të ndry-
shojë diçka nga kjo që është thënë!?

VARFËRIMI DHE MIGRIMI

Me respekt,
mr. Biljana Petrovska
Redaktore e revistës "Toka Ime”

FJALA E REDAKTORIT

Rajoni i Ballkanit përshkruhet si “për-
zierje e rrezikshme e shteteve të do-
bëta, jo shteteve dhe protektorateve të 
tanishme apo të ardhshme”, ku procesi 
i erozionit dhe delegjitimiteti i rrëzon 
regjimet demokratike – edhe pse mbe-
ten në sipërfaqe institucionet e tyre. Që 
të kuptohet më mirë politika në rajon, 
është e nevojshme që të fokusohemi 
qartë në përvojën qytetare. Çështjet 
kryesore janë “Pse ndjehen kaq të pa-
sigurt?” dhe “Pse demokracitë ballka-
nase janë kaq të korruptuara?”. Tipike, 
në sistemin e dobët partiak, politikanët 
udhëheqës nuk i përkushtohen zhvilli-
mit social dhe ekonomik në dobi të qy-
tetarëve të zakonshëm, por në politikë 
mbisundon lufta e pandershme e eli-
tave për kontroll të shtetit me qëllim të 
lartësimit të vet. Në një mjedis të tillë 
politik, ballafaqimi i kokave e zëvendë-
soi ballafaqimin e ideve, kurse  blerja 
e lojaliteti duke u dhënë pozita të larta 
dhe vende pune të paguara mirë u bë 

“një dukuri normale politike”- SIDA, pje-
sa për EJL, 2003.
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Së bashku kundër ndryshimeve!



Shkruan: Bllagojçe Najdovski 

Evropa po plaket dhe është goditur 
nga vdekja e bardhë, kështu që 
77% e territorit të BE-së është 

rajon rural ku për më tepër faktorë 
rajone të tëra në Spanjë dhe Portugali 
po ballafaqohen me një depopullim të 
ngadalshëm por të sigurt të popullatës. 

Gjithnjë edhe më pak njerëz të cilët 
jetojnë në mjediset rurale të BE-së 
dëshirojnë të qëndrojnë në pronat e tyre 
dhe transferohen në mjediset urbane.

Gjatë tri dekadave të fundit numri 
i popullatës e cila jeton në mjediset 
rurale në Bashkimin Evropian po bie 
ndjeshëm dhe gjithnjë edhe më shumë 

fermerë varen nga subvencionet e 
shteteve anëtare të BE-së. 

Kështu 28 shtete të BE-së, në peri-
udhën nga viti 2005 deri në vitin 2014 
numri i të punësuarve në sektorin e bu-
jqësisë ka rënë me 23%. Popullata pla-
ket, kurse të rinjtë largohen nga vatrat 
e tyre dhe e kërkojnë fatin në mjediset 
më të mëdhaja urbane. Me Reformat e 
fundit në Politikën e përbashkët evropi-
ane byrokratët në Bruksel përpiqen të 
krijojnë politika se si të zvogëlohet ky 
proces nëpërmjet politikave të reja për 
zmadhimin e vendeve të punës në mje-
diset rurale të BE-së, por edhe masa 
për ruajtjen e asaj që ekziston. 

Gjithashtu, mbi seriozitetin e prob-
lemit flet edhe fakti se në vitin 2010 vetë 
7,5% e fermerëve në Evropë kanë qenë 
me moshë më të re se 35 vjet, kurse 
në të gjithë Evropën rreth 4,5 milionë 
udhëheqës momentalë të ekonomive 
familjare bujqësore kanë më tepër se 
65 vjet. Një pjesë e masave të Bash-
kimit Evropian janë edhe stimulimet e 
veçanta për rinovim të gjeneratave të 
cilat i udhëheqin ekonomitë familjare 
bujqësore. 

Por, në përputhje me analizat nëse 
ndërpriten subvencionet për fermerët 
në të njëjtin moment 30% e fermerëve 
evropianë do të detyrohen ta ndërpresin 

Evropa po e humb 
popullatën rurale

DEPOPULLIMI
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Evropa po e humb 
popullatën rurale



prodhimin bujqësor dhe burimin e ekzistencës do ta 
kërkojnë në ndonjë vend tjetër. 

Për këtë qëllim Programi LEADER/CLLD ishte i 
suksesshëm në pjesën e nxitjes së vendeve të reja 
të punës në mjediset rurale. Depopullimi i mjedis-
eve rurale në Bashkimin Evropian është shpërhapur 
mbarë. Në shumë rajone situata është alarmante, 
në Spanjë mbi gjysma e fshatrave prej 8.125 fshatra 

– 4 995 fshatra kanë rrezik të depopullohen krejtë-
sisht në një afat të mesëm dhe të gjatë. Ata humbin 
popullatë me shkallë mesatare prej 5 në orë, kurse 
banorët e tyre vazhdojnë të plaken, kurse të rinjtë 
largohen të gjejnë punë në vende të tjera.

Këto të dhëna gjenden në raportin “Población 
y despoblación en España 2016”. Studimi është 
kryer në bazë të regjistrimit të popullatës në vitin 
2016. Raporti paralajmëron se kriza demografike 
vazhdon të përkeqësohet dhe se efektet e saj do ta 
rrezikojnë të ardhmen e shumë komunave spanjolle. 
Tashmë ka 2.652 fshatra me më pak se 500 banorë. 
Prej tyre, 1.286 (pothuajse dy nga dhjetë komuna 
spanjolle) kanë më pak se njëqind banorë. Kjo është 
48 më tepër sesa në vitin 2015, kurse 358 më tepër 
sesa në vitin 200. Në Katalonjë ka vetëm 27 banorë 
në Santiago de Frontanija (Bergeda) fshati i saj me 
më më tepër banorë. 

Depopullimi rural krijon probleme të shumta 
ekonomike, sociale dhe ekologjike. Është shumë e 
shtrenjtë të sigurohen shërbime publike themelore 
për plakjen dhe shpërhapjen e popullsisë. 
Trashëgimia e vlefshme kulturore dhe historike ka 
humbur, kurse në tokën e punueshme bujqësore 
rriten barëra të cilat e bëjnë më të ndjeshme ndaj 
zjarreve.  l

Çfarë e pret Evropën 
Kroacia, Hungaria, Sllovakia, Portugalia, Bullgaria, Rumania, 

Greqia, disa vende baltike, por edhe Gjermania, gjithashtu, e cila 
do të ketë më pak popullatë nga mesi i shekullit, me tendencë që 
të bjerë edhe mandej deri në 1980. Hungaria dhe Sllovaki, për sh-
embull, mund të kenë gjysmë milion banorë më pak sesa sot deri 
në vitin 2050m Bullgaria do të ketë rreth dy milionë më pak, Polonia 
është rreth tri milionë më pak, kurse popullata e Gjermanisë mund 
të bjerë me gjashtë milionë. 

Migrimet e brendshme

Në BE ka edhe nj proces të migrimit të brendshëm ku popullata 
nga pjesët periferike të BE-së migron në shtetet e të ashtuquajturës 
Evropa e vjetër. Migrimi i brendshëm, nga Evropa “e re” në atë “të 
vjetrën” nga 1 janari 2016 deri më 1 janar 2017, të popullatës të 
shteteve në vijim ka rënë edhe zyrtarisht:

• Rumania ka humbur 122.000 njerëz

• Bullgaria është 51 900 

• Lituania 40 700 

• Kroacia ka humbur 36.500 banorë dhe  

• Lituania ka humbur 18.900 njerëz .
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Të ardhur dhe të ikur
Ndryshimet në popullatë, 2016
për 1.000 banorë Mesatarja e BE-së

Luksemburg
Suedi
Malta
Irlanda
Austria
Gjermania
Qipro
Danimarka
Britania 
Holanda
Belgjika
Franca
Finlanda
R. Çekia
Spanja
Sllovakia
Sllovenia
Polonia
Estonia
Italia
Greqia
Portugalia
Hungaria
Bullgaria
Kroacia
Letonia
Lituania

Burimi: Eurostat
* janar 2016 deri më 1 janar 2017

pjesëtuar me mesataren për 2016
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KOPSHTARI

HITHKA-
mbretëreshë e 
prodhimtarisë 
organike

Shkruan: Despina Kërstevska

Bujqësia organike nuk mund të 
paramendohet pa preparatet 
natyrore (me prejardhje bimore), 

kështu që ekzistojnë shumë bimë prej të 
cilave mund të fitohen mjete dhe plehra 
organike për mbrojtje. Për shembull, 
hithka është një bimë e shëndetshme 
me rendiment të mirë dhe të madh, i cili 
kontribuon në prodhimtarinë organike 
me përpunim të saj deri te preparatet 
organike. 

Prej hithkës mund të bëhen plehra 
dhe mjete për mbrojtjen e bimëve. Me 
hithkë mund të bëhen plehra të ndry-
shme, sepse është e pasur dhe me azot 
dhe elementë të tjerë, prej saj fitohet 
pleh azoti. 

PLEH AZOTI

Për fitimin e plehut të azotit, së pari 
merret 1 kg hithkë e thatë ose 200 gr 
hithka dhe mbulohet me 10 l ujë. Për 
përgatitjen e plehrave përdoren kova 
plastike, ku hithkat mbulohen me ujë 
dhe përzihen, kurse pastaj lihet të fer-
mentojë 10-15 ditë. Fermentimi është 
gati kur të ketë përfunduar dukuria e 
shfaqjes së shkumës. Përziejeni çdo 
ditë, kohë pas kohe përzierjen, kurse 
kova mbulohet me një leckë që të mos 
hyjnë insektet dhe lihet në një vend me 
hije. Pas fermentimit, përzierja e kovës 
kullohet dhe përdoret si pleh pasi të jetë 
holluar me ujë.  

   hollohet në raport 1:10 gjatë ujitjes

   hollohet në raport 1:50 kur kryhet 
plehërim i gjetheve.  

Përdorimi i rregullt i hithkave i për-
forcon bimët, ato do të duken më të 
shëndetshme dhe do të sulmohen më 
pak nga insektet dhe sëmundjet. 

PLEHËRIM PREJ HITHKE DHE 
BRUMIT (MAJA)  

Plehu mund të bëhet kur hithkës 
i shtohet pak maja, bukë, sodë, keks 
dhe të gjitha llojet e brumërave të bëra 
me maja. Kjo e përshpejton fermen-
timin dhe ai shkurtohet në 3-5 ditë. Tre 
e katërta e kovës mbushet hithka dhe 
pastaj u shtohet uji ku është vendosur 
pak maja ose bukë. Pas fermentimit, 
përzierja kullohet dhe hollohet në raport 
1:10. Në kombinim me mëllagën mjekë-
sore dhe kufirmë mjekësore (gjuhë 
demi) fitohet plehu NPK. 

INSEKTICID PREJ HITHKE  
DHE PELINI  

Hithka mund të përdoret dhe për 
mbrojtje nga insektet e dëmshme, veça-
nërisht nga morri i gjetheve. Merret 1 kg 
hithkë dhe 1 kg pelin, të cilët janë prerë 
paraprakisht në copëza të vogla. U hid-
het 8 L ujë i nxehtë. Kur të ftohet përzi-
erja, mbahen kështu edhe gjysmë ore, 
pastaj kullohet dhe lihet të ftohet. Man-
dej kjo mund të përdoret si insekticid, që 
mund të përdoret në çdo 5-7 ditë. l
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AeroponikaAeroponika

Shkruan: Despina Kërstevska

Në sistemet bashkëkohore të 
prodhimit të ushqimit përsosja 
e hidroponisë ka çuar drejt zh-

villimit të aeroponisë si teknologji e së 
ardhmes. 

Hidroponika nënkupton kultivim 
të bimëve pa truall, të rrënjosura në 
një solucion uji në të cilin ka të tre-
tura materie minerale. Në aeroponikë 
rrënjët qëndrojnë të varura lirisht 
në ajër njëjtë si tek orkidetë të cilat 
qëndrojnë të varura në pemët tropi-
kale në pyjet tropikale ku i marrin 
përbërjet ushqyese nga atmosfera. 
Në aeroponikë materiet minerale me 

teknikën e specializuar 
vendosen në nivelin e ato-
mit në ajër ku varen rrënjët 
dhe në praktikë rrënjët janë 
të rrethuara me mjegull 
minerale ushqyese. Kjo 
bëhet në enë speciale në 
të cilat kultivohen bimët në 
këtë sistem. Bimët rriten 
deri në 50% sesa në sub-

strat, kështu që ato janë të gatshme 
për t’u vjelë edhe 2-3 herë më herët 
se normalisht. Për shembull, fidanët 
e domateve duhet të jenë minimum 
28 ditë të vjetra që të mbillen në sub-
strat, kurse tek aeroponika mjafto-
jnë vetëm 10 ditë. Materiet ushqyese 
vendosen drejtpërdrejt në rrënjën e 
bimës, të cilat shumë lehtë i thithin 
materiet ushqyese, sepse kanë ok-
sigjen në dispozicion dhe stimulohet 
rritja e rrënjëve të imëta. Sistemi i qa-
rkullimit të solucionit ushqyes mund 
të jetë i mbyllur tërësisht, duke bërë 
kështu një kursim të madh të ujit. Nuk 
ekziston rrezik prej sëmundjeve të 
cilat transmetohen nëpërmjet truallit 
apo nëpërmjet ujit rrjedhës, kurse 
ka mundësi të zmadhohet dendësia e 
mbjelljes.

Sistemet aeroponë mund ta 
zvogëlojnë konsumin e ujit për 98%, 
përdorimin e plehrave për 60%, për-
dorimin e pesticideve për 100%, kurse 
të japin njëkohësisht të ardhura 
maksimale. Bimët e kultivuara me 

këtë sistem u dëshmua, gjithashtu, se 
kanë më tepër vitamina dhe minerale, 
që i bën pontecialisht më të ushqyese 
dhe më të shëndetshme.  

Teknologjia është tërësisht e pro-
gramuar dhe automatike, madje edhe 
mund të llogaritet i gjithë sistemi, si 
dhe zbatim në kushte shtëpiake. Në 
varësi nga sistemet për kultivim, 
bimët mund të vendosen horizontal-
isht ose vertikalisht. Pjesa mbitokë-
sore e bimëve vendoset në një platfor-
më me ndihmë të një jake në pjesën 
e poshtme të kërcellit ose në saksi 
të perforuar kurse rrënjët lahen në 
mjegullën ushqyese. 

Në të kundërt me mendimin se 
këto bimë, për shkak të bollëkut me 
ushqim dhe ujë, janë të brishta dhe të 
thyeshme, ato pikërisht për këtë gjë 
kanë fortësinë e mjaftueshme që të 
zmadhojnë prodhimin. Për këtë sistem 
nevojitet pompë dhe mikrospërkatës – 
të ashtuquajtur togerë. Trysnia e ujit 
duhet të jetë shumë e lartë, kështu që 
spërkatëset ta shpërhapin solucionin 
me madhësi të pikave prej 5-50 mik-
rometra.  Sa më e vogël të jetë pika 
aq më tepër ajo do të qëndrojë pezull 
në ajër dhe do të formojë më tepër ok-
sigjen. Koha e spërkatjes është zakon-
isht dy sekonda në çdo 1,5 – 2 minuta 
apo një sekondë në minutë. Njëkohë-
sisht në ajër mund të formohet SO2, 
duke u zmadhuar kështu efikasiteti i 
fotosintezës. 

Mangësia kryesore e këtij sistemi 
është fakti që në dhomën për at-
mosferë gjysmë të lagësht shfaqen 
baktere, kështu që duhet të kryhet 
dezinfektim i rregullt me peroksid 
hidrogjeni. I gjithë sistemi është i sh-
trenjtë, kurse varet nga cilësia e lartë 
e pompës për trysni të lartë, prej to-
gerëve dhe matësi i kohës (tajmeri). l

Rezervuar 
për lëng 

me lëndë 
ushqyese

Kullimi 
gravitacional

fogerë

pompa

KOPSHTARI



Uria për 
zink te 
hardhitë

Zinku është mikroelement i cili hyn 
në përbërjen e fermenteve të cilat 
e mundësojnë fotosintezën dhe 

punën e hormoneve të rritjes (auk-
sinë) dhe ADN-së. Ky element e për-
shpejton sintezën e vitaminave, kar-
bohidrateve dhe proteinave kështu kur 
ka sasi të mjaftueshme zinku zmad-
hohet rezistenca ndaj thatësirës, të 
ftohtit, kripërave në tokë dhe djegiet 
nga e nxehta. Sistemi rrënjor është i 
zhvilluar më mirë dhe prodhimi është 
më i madh. Nëse nuk ka sasi të mjaf-
tueshme zinku hardhia rritet më me 
ngadalë për shkak të shkëmbimit të 
prishur të materieve. 

Duke parë nga jashtë, çrregulli-
met para së gjithash, vëzhgohet sipas 
gjetheve, kështu që:

   Gjethet e reja janë me ngjyrë të 
gjelbër të zbehtë ose me ngjyrë 
të verdhë, kurse sipas gjatësisë 
së nervave dhe nga fundi i gjethes 
ruhet shtresa e ngjyrës së gjelbër. 

   Gjethet janë të vogla dhe te dhëm-
bëzuara me prerje në pjesën e 
sipërme të zgjeruar, kurse në bazë 
janë të ngushta. 

   Lastarët rriten zik-zak dhe me in-
ternoidë të hollë dhe të shkurtër dhe 
dalin shumë filiza të rinj dytësore.

   Indi është i gjelbër, i butë dhe i 
varur, kurse pamja e bimës është 
si shkurre.

   Në majën e filizave formohet një 
spektër prej rozetash (gjethe të 
imta të mbledhura në rozetë).

   Veshulët kanë aftësi të bien vetë 
(përbëhen nga kokrra të vogla të 
pazhvilluara dhe kokrra mjaft të 
mëdha jonormale pa fara, bishtat 
e të cilave nuk mund t’i mbajnë 
prandaj edhe bien.

Nëse në vresht shfaqet rënie e vazh-
dueshme e kokrrave kjo gjë mund të jetë 
sinjal për mungesë të zinkut në ushqim.

Mungesa e zinkut në tokë shfaqet 
në rastet kur ka tepricë të bashkime-
ve të fosfatit me të cilat zinku formon 
fosfat-zinku të cilin si bashkim bima 
nuk mund ta përdorë zinkun. Prandaj 
duhet të kihet kujdes gjatë plehërimit 
të vreshtave. Plehërimi duhet të kryhet 
në bazë të analizave agrokimime me 
qëllim që të mbahet prania optimale e 
balancuar e elementeve ushqyese në 

truall, duke mundësuar kështu kushte 
optimale në ushqimin e bimës. Në re-
alizimin e kësaj që thuhet më sipër 
do të ndihmojë edhe  zëvendësimi 
përkatës sasior i plehrave minerale 
artificiale me pleh stalle sepse ai ka 
një përbërje të pasur dhe të balancuar 
të elementëve, ose të lërohet toka me 
gjethe prej vreshtit ose përsëri duke 
hedhur hi në mënyrë të njëtrajtshme 
nëpër të gjithë vreshtin në thellësi deri 
në 10 cm. Gjithashtu hiri prej filizave 
dytësorë që rriten te hardhia me tretje 
në ujë (që përzihet vazhdimisht për 
disa ditë), në raport 2 kg hi në 6 litra 
ujë dhe më pas kullohet dhe  shtohet 
ujë në solucion derisa të arrihet sasi 
prej 10 litrash. Nga kjo sasi solucioni 
merren nga dy litra dhe hollohen me 8 
litra ujë duke u formuar kështu solu-
cion u mbushur me elementë makro 
dhe mikro për spërkatje të gjethes 
në përputhje me nevojat e hardhisë. 
Gjithashtu ka një ofertë të madhe të 
plehrave të lëngshëm të cilët përm-
bajnë elementë ushqimorë mikro dhe 
makro dhe të cilët duhet të hidhen 
rregullisht sipas sasisë dhe rekom-
andimeve të dhëna nga prodhuesit me 
trajtime të rregullta për mbrojtje nga 
sëmundjet dhe dëmtuesit ose në faza 
të caktuara të mungesës së theksuar 
të ndonjë prej elementëve ushqyes. l

Shkruan: dipl.inxh.bujq. Vanço Zahariev 

Simptomat 
e mungesës 
së zinkut 
reduktojnë 
ndjeshëm 
madhësinë e 
fletëve dhe 
deformim, 
zigzaget e 
shkaktuara nga 
zhdukja e luteur 
(klorоza)

Mungesat e zinkut 
të shoqëruara nga 
mungesa e magnezit
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THARJA E  
KAJSISË
Në R. e Maqedonisë prodhimi i 

kajsisë nuk e plotëson nevojën 
e tregut dhe prandaj nevojitet 

që të zmadhohet prodhimi i kajsisë. 

Kajsia është frutë për desert e cila 
ka zbatim si e freskët ashtu edhe me 
fruta të përpunuara. Nga përpunimi 
i kajsisë bëhen xheme, marmelatë, 
lëng, komposto dhe në disa rajone 
përdoret për prodhim të rakisë. 

Kajsia e thatë është prod-
him i cili në dekadën e fundit 
po përjeton ekspansion dhe 
gjithnjë dhe më tepër po zmad-
hohet kërkesa e saj në tregjet në 
mbarë botën. Përveç frutave, edhe 
fara e kajsisë është interesante për 
përdorim. Sidomos farat me shije të 
ëmbël janë të pasura me proteina, 
sheqerna dhe materie minerale. Për-
doren si zëvendësim për bajamen e 
hidhur. 

Me prodhim të kajsisë së tharë 
nënkuptohet tharja e frutave me cilësi 
të lartë. Cilësia në rend të parë varet 
nga vetë lloji, por edhe nga teknologjia 

e tharjes. Llojet që janë për 
tharje duhet të plotë-

sojnë disa kushte 
të caktuara që 

janë: zbatimi i gjerë në përpunim, fruta 
me madhësi të njëjtë me konsistencë të 
fortë në fazën e pjekurisë teknologjike. 
Për tharje nevojiten lloje të kajsive me 
sasi më të madhe të materies së thatë, 
me raport të përshtatshëm të sheqer-
nave dhe acideve, me aromë të thek-
suar dhe me ngjyrë të verdhë të frutës. 

Efekti më i mirë i tharjes arri-
het me kombinim të teknologjisë me 
tharje osmotike, solucion sarakoze 
dhe tharje klasike kolektive. Me këtë 
proces nuk ka ndryshime të theksu-
ara në shijen dhe aromën e kajsisë.  

Frutat për tharje mblidhe me 
pjekuri të plotë teknologjike. Frutat 
duhet të jenë të pjekura, të shëndet-
shme dhe me cilësi të njëjtë. Pamja 
e jashtme duhet t’i plotësojë këto 
kritere: të freskëta, të shijshme, të 
pastra, të mos kenë goditje mekanike, 
shenja të dukshme të dëmtimit etj. 

Derisa të kryhet procesi tek-
nologjik i përpunimit kajsia duhet të 
vendoset në frigoriferë ose në vende 
të ftohta dhe të thata. 

Shkruan: Eftim Karakamçev  

PEMËTARI
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THARJA OSMOTIKE E KAJSIVE

Ky proces kryhet nëpër disa etapa: 
fruta, heqja e farës nga tuli, blanshim, 
sulfurim, zhytje në solucion me sara-
kozë, tharje dhe faza e fundit paketim. 

Pastrimi i frutave në këtë fazë së 
pari bëhet me kontrolli i frutave për-
katësisht heqja e të gjitha frutave të 
gjelbra, të dëmtuara dhe që nuk kanë 
madhësi të njëtrajtshme. Ky veprim 
kryhet mekanikisht në shumicën e 
rasteve. Frutat lahen me ujë të ftohtë, 
kurse pas përfundimit të procesit kry-
het kontrolli i frutave të pastruara. 
Heqja e farave bëhet mekanikisht me 
ndarje të frutës përgjysmë. Blanshimi 
kryhet me avull uji me afat prej 2-4 
minuta.   

Sulfurimi kryhet në dhoma të 
veçanta ku digjet sulfur i pastër, dhe 
ky proces duhet ta parandalojë nxirjen 
e frutave. Procesi zgjat 2-3 orë, kurse 
nevojiten 2,3 kg sulfur për 1000 kg 
fruta. 

Zhytja në solucionin e saharozës 
kryhet në solucion me 79-85% sakaro-
zë gjatë kësaj frutat e pastra duhet të 
vendosen menjëherë në solucion. 

Tharja më shpesh kryhet me de-
hidrim osmotik. Thelbi i këtij pro-
cesi është migrimi i molekulave të 
lagështisë në fazë të lëngshme prej 
frutave të cilat janë zhytur në solucio-
nin e saharozës kjo ndodh për shkak 
të dallimit në përqendrimin e moleku-
lave të ujit në fruta dhe në solucion. 

Pas këtij procesi mbetet mjaft 
lagështi me të cilën frutat nuk mund 
të ruhen shumë kohë dhe prandaj 
është e nevojshme të thahen me pro-
ces konvektiv. Temperatura e tharjes 
lëviz në interval prej 45-55 gradësh. 
Ky proces zgjat 18-24 orë. 

Kajsia e thatë është një prodhim 
shumë i njohur dhe i vlerësuar në 
treg. Cilësia e kajsive të thata duhet t’i 
plotësojë të gjitha kriteret e tregut me 
përzgjidhje të teknologjisë së drejtë të 
tharjes dhe mënyrën e përpunimit dhe 
paketimit. 

THARJA E KAJSIVE NË DIELL

Kjo është një metodë e vjetër e 
kontrolluar ku frutat e forta së pari 
lahen, priten përgjysmë dhe thikë që 
nuk zë ndryshk, pastaj vendosen në 
dërrasa druri dhe vendosen në diell 
deri sa të thahen, frutat e thara ven-
dosen në qese apo qese të tjera që të 
mbrohen nga veprimi i insekteve, duke 
pasur parasysh se me këtë metodë 
kajsitë nuk marrin sulfur gjatë tharjes 
ato e humbin ngjyrën e vet dhe nxihen, 
por e ruajnë shijen e vet origjinale. l

PEMËTARI
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Shkruan: Despina Kërstevska 

TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË 
LULESHTRYDHEVE TË MALIT

Një prej llojeve më cilësore dhe 
më rezistente të luleshtrydheve të 
malit është lloji Rexhina, i cili e ka 
prejardhjen nga Alpet. Luleshtryd-
het e kultivuara duhet të mbillen, më 
herët, në fillim të pranverës, kurse 
më vonë deri në fund të qershorit 
apo në vjeshtën e hershme, me qël-
lim që rendimenti në vitin e para të 
jetë sa më i madh. Viti i dytë i kul-
tivimit do të sjellë prodhim të plotë. 
Është e nevojshme të respektojmë 
teknologjinë e prodhimit dhe të për-
doren mjete të provuara për mbrojtje. 

REXHINA-

Ujitja dhe plehërimi jo i rregullt do ta 
zvogëlojnë prodhimin si dhe tek çdo 
kulturë tjetër. Për fitimin e të ard-
hurave më të larta rekomandohet 
të vihet rrjetë për hije 35-40%, që të 
mbjellat të jenë nën hije. Rrjeta do 
ta zvogëlojë rrezatimin dhe do ta ulë 
temperaturën për 5-6°С, kurse të ar-
dhurat do të zmadhohen me 30-50%, 
gjithashtu duke përdorur rrjetën për 
hije do të eliminohet edhe tharja e të 
mbjellave. 

Kushtet më të përshtatshme për 
kultivimin e luleshtrydheve të malit 
janë zonat kodrinore-malore me 
lartësi mbi 500 m mbi nivelin e detit, 
sepse gjatë kultivimit të luleshtryd-
hes së kultivuar të malit në lartësi 
300 m mbi nivelin e detit shfaqen 
viruse dhe insekte të cilat ushqehen 
me lëngun e të mbjellave. Luleshtry-

dhet malore të kultivuara nuk rekom-
andohet të mbillen në serë për shkak 
të numrit të madh të dëmtuesve dhe 
të viruseve të cilët mund të shfaqen. 
Trualli duhet të jetë me aciditet të 
lehtë (5-5,6pH), pjellor, i shkrifët, 
përçues, kurse si parakulturë më e 
mirë është livadhi apo jonxha. Para 
se të lërohet duhet të hidhet pleh 
organik, pastaj të lëvrohet dhe sipër-
faqja spërkatet me solucion 25 l ujë 
100 gr bor (insekticid organik). Pastaj 
sipërfaqja lëvrohet edhe njëherë dhe 
formohen folie, vendoset sistemi 
për ujitje pikë për pikë dhe folia mbi 
tokë. Folia duhet të ketë hapje rreth 
70 mm. Më e rëndësishmja është që 
fidanët të mos mbillen thellë, për-
katësisht qafa e rrënjës të mbetet 
mbi tokë. Pastaj është e nevojshme 
të bëhet ushqim foliar i cili kryhet 
1-2 herë në javë.   

MBLEDHJA DHE MAGAZINIMI

Mbledhja e frutave të pjekura 
mirë dhe cilësore kryhet në çdo 3-5 
ditë në arkë plastike, maksimum 1 
kg në arkë. Frutat vendosen, men-
jëherë pas mbledhjes në frigorifer 
i cili përdoret vetëm për ngrirje të 
luleshtrydheve të malit. Pas 24 orësh 
frutat e ngrira vendosen me kujdes 
në kuti plastike dhe kthehen përsëri 
në frigorifer për blerje. l

 luleshtrydhe 
mali e 

kultivuar

PEMËTARI
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Shkruajnë:  
Biljana Petrovska-Mitrevska,  
Tomi Pikuli, Ekrem Bajrami,  
Vitor Malutaj 

AGROPUKA:  
TEKNOLOGJI TË REJA MBI 
PËRMIRËSIMIN E CILËSISË  
SË USHQIMIT 

Shoqata “Agropuka” në kuadër të 
projektit “Të Kontribuojmë në për-
mirësimin e qëndrueshëm  të kushteve 
të jetesës së popullsisë rurale të rrethit 
të Pukës” të mbështetur nga We Ef-

fect - Swedish Cooperative Centre ka 
mbështetur me futjen e teknologjive të 
reja fermerë të rrethit të Pukës. Viteve 
të fundit, edhe në vendin tonë ka filluar 
të kultivohet një numër i madh i kultur-
ave të reja bujqësore. Edhe interesimi 
i fermerëve për kultivimin e tyre, nga 
dita në ditë po vjen duke u rritur. “Agro-
puka”, si inovatore në ide, ka nisur me 
trajnimin e fermerëve për ndryshimin e 
të menduarit të tyre ,në lidhje me zh-
villimin e produkteve të reja që mund 
të kultivohen në rrethin e Pukës. Duke 
parë interesin e fermerit Xhemal Der-
vishi në fshatin Blerim, “Agropuka” në 
bashkëpunim me të ngriti një parcelë 
eksperimentale me manaferra të buta 

në vitin 2016 në fermën e tij. Xhemali 
është një fermer me eksperiencë dhe 
po ndihmon fermerët e tjerë për të 
mësuar se si të kultivohen kulturat e 
reja. Xhemali nën asistencën teknike 
të “Agropukës” arriti që në vitin e dytë 
të kultivimit të manaferrave të merrte 
edhe frutat e tyre. Në vitin e parë ai 
mori vetëm 2 kg prodhim fruta kurse 
tani në vitin e dytë ai arrin që këto 
fruta t’i nxjerr në treg të freskëta, t’i 
dërgoj në një qendër përpunimi duke 
siguruar të ardhura për familjen e tij, 
të përgatisë reçel për familjen e tij dhe 
të përgatis ëmbëlsira të ndryshme për 
një të ushqyer të shëndetshëm. Xhe-
mali, së bashku me familjen e tij, tani 

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja klimatike, si edhe përdorimi i teknologjive 
të reja janë mënyrat themelore për përmirësimin e cilësisë së ekonomive bujqësore 
dhe mundëson zmadhim të çmimit të prodhimeve bujqësore. Pikërisht mbi këtë temë 
japim informacione për involvimin e teknologjive të reja në bujqësi në revistën “Toka 
ime”, të iniciuar dhe të mbështetur nga “Agropuka”, “Agrinet” IKC dhe FFRM. 

TEKNOLOGJI TË REJA

Metoda për një 
cilësi më të mirë



po gëzojnë suksesin e arritur nga puna 
e tyre e palodhur e plot me dashuri. 
Gjatë diskutimeve fermeri shprehet: 

“Për momentin këto janë vitet e para të 
kultivimit, dhe kultura e manaferrës 
së butë në këtë fillim nuk jep prodhim 
të madh, prandaj për këtë arsye nuk 
kemi pasur mundësi të dalim në treg të 
gjerë përveç tregut lokal, por ne kemi 
planifikuar që në treg me manaferrën 
të dalim vitin e ardhshëm dhe të zgjero-
jmë sipërfaqet e mbjella pasi është një 
frutë prodhuese dhe tepër i shijshëm”.

Kjo parcele shërben edhe si parcelë 
demostruese për fermerë të tjerë që 
kanë interes për ta kultivuar manafer-
rën. Fermeri në bashkëpunim me “Ag-
ropukën” zhvilluan një ditë demostrimi 
për mënyrën e vjeljes ku morën pjesë 
fermerë dhe fermere, të rinj. Interesi i 
fermerëve të tjerë sa vjen duke u rritur 
duke parë edhe suksesin e Xhemalit. 

Motoja jonë: Mbështesim fermerët, 
zhvillojmë teknologji të reja, i duam 
produktet natyrale, ushqehemi shëndet-
shëm, sigurojmë të ardhura për familjen.

IKC: 
PËRDORIMI I METODAVE TË REJA 
NË KULTIVIMIN DHE PRODHIMIN E 
PRODUKTEVE BUJQËSORE

Initiative for Kosova Community   
(IKC) gjatë veprimtarisë së saj është 
gjithnjë duke punuar për të ndihmuar 
fermerët dhe për të përkrahur ata 
edhe në pozicionimin sa më të mirë 
në tregje. Këtë përkrahje po e realizon 
duke aktivizuar dhe duke nxitur për 
bashkëpunim edhe partnerë të tjerë, 
siç janë institucionet lokale, qendrore 
si dhe ato të shoqërisë civile.

Në Komunën e Vitisë, IKC në bash-
këpunim me Drejtorinë për Bujqësi, 
Pylltari dhe Zhvillim Rural të kësaj 
komune, vazhdimisht po mbështesin 
fermerët e këtij regjioni me këshilla 
bujqësore e gjithashtu edhe me ini-
ciativa për aplikimin e metodave dhe 
teknologjive të reja në kultura të ndry-
shme bujqësore. Gjatë vitit 2017 IKC 
ka mbështetur 5 fermerë kultivues të 
shalqirit nga Komuna e Vitisë, përkatë-
sisht Fshati Skifteraj. Kjo mbështetje 

është një pilot projekt që IKC po e zh-
villon në bashkëpunim me Komunën 
e Vitisë. Ky projekt ka të bëjë me ap-
likimin e metodave të reja të kultivimit 
të shalqirit të shartuar dhe po ashtu të 
kultivuar në tunele.

Paraprakisht IKC organizoi një viz-
itë studimore në Lushnjë të Shqipërisë, 
që t’u jepet mundësi fermerëve të 
përzgjedhur për të parë nga afër meto-
dat e aplikuara dhe gjithashtu të njohin 
e shkëmbejnë përvojat për kultivimin e 
shalqirit të shortuar. Më pas fermerët 
kanë përfituar fidanë të shortuara, foli 
të zezë, sistem të ujitjes dhe po ashtu 
foli për tunele. Gjatë tërë këtij projekti 
IKC ka bërë monitorimin e fermerëve 
duke i mbështetur me këshilla gjatë 
punës në fushë dhe duke mbikëqyrur 
implementimin e tij në tërësi.

Qëllim i këtij projekti ka qenë që me 
aplikimin e teknologjive të reja të prod-
himit dhe metoda të reja të kultivimit të 
shalqirit, fermerëve të ju mundësohet 
që përveç se të dalin më herët në treg 
me produktet e tyre ata gjithashtu edhe 
të rrisin prodhimin e tyre, që ndikon 
drejtpërdrejtë në zhvillimin e tyre. Kjo 
metodë e kultivimit të shalqirit ka re-
zultuar inkurajuese dhe atraktive edhe 
për fermerët e tjerë, marrë parasysh 
që fermerët përfitues kanë arritur të 
dalin në treg tre javë më herët se kul-
tivuesit e tjerë që po punojnë ende me 
metoda tradicionale dhe kjo ka ngritur 
interesimin e fermerëve të këtij regjio-
ni për aplikim të kësaj metode për kul-
tivim të shalqirit të shortuar.

IKC po shtrin punën e saj edhe në 
zona tjera rurale në Komunën e Vitisë, 
duke ngritur kapacitete dhe duke ndi-
hmuar në progresin fermerëve. Vlen të 
përmendet edhe suksesi me organi-
zatën e grave “Hortikultura” të fshatit 
Sllatinë. Ky grup i grave ka ndjekur 
trajnime të organizuara nga IKC për 
menaxhimin e organizatës, marketing, 
plan biznesi, dhe disa trajnime tjera 
teknike të fushës së bujqësisë për të 
ndihmuar ushtrimin e punës me metoda 
dhe teknologji të reja. Organizata e grave 

“Hortikultura” tashmë realizon konservi-
min e perimeve dhe ka arritur lansimin 
e suksesshëm të produkteve në treg.

AGRINET: 
SISTEMI I UJITJES ME PIKA NË 
PEMËTORET ME MOLLË NJË 
TEKNOLOGJI BASHKËKOHORE

Korça është një nga rajonet më të 
njohura bujqësore në Shqipëri ku një 
përhapje të gjerë ka frutikultura. Molla 
është një nga kulturat kryesore e cila 
kap 85% të prodhimit të përgjithshëm 
në Shqipëri, më pas vjen qershia dhe 
më pak dardha dhe kumbulla. Vitet e 
fundit është shtuar akoma dhe më 
shumë sipërfaqja e kultivuar me mollë 
me gati 3 milion pemë mollë të mbjel-
la me një prodhim prej rreth 90 mijë 
ton. Kuptohet që në shtimin e prodhi-
mit rol ka luajtur edhe përmirësimi i 
teknologjisë së kultivimit duke shkuar 
drejt teknologjive moderne (siste-
met intensivë të kultivimit të mollës), 
duke shtuar shumë elementë dhe 
sistemesh ndihmëse që luajnë rol në 
shtimin e prodhimit. Një ndër to është 
edhe sistemi i ujitjes me pika me një 
sërë avantazhesh si:

•  Përdorimi maksimal i burimeve të 
ujit;

•  Asnjë tepricë e ujit nuk shkon për 
barërat e këqija;

• Efikasitet i lartë në përdorimin e 
plehrave;

•  Kosto e ulët si dhe kosto për krah 
pune relativisht e ulët;

•  Nuk ka erozion të tokës;
•  Përmirësim i infiltrimit në tokë me 

konsum të ulët;
•  Nuk ka shpëlarje të plehrave në 

ujëra nëntokësore;
•  Më pak humbje të ujit me avullim 

në krahasim me ujitje sipërfaqë-
sore.
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Rreth 20% e fermerëve e kanë 
përqafuar këtë teknologji duke qenë 
dhe një nga hallkat kryesore të Prod-
himit të Integruar. Një prej këtyre fer-
merëve është dhe Llambi Rapi nga 
fshati Zvirinë anëtar i “Klubit të prodhi-
mit të integruar të mollës”, i themeluar 
dhe mbështetur nga “Agrinet Albania”. 
Ai është marrë prej vitesh me prodh-
imin e mollëve ku vlen të përmëndet 
dhe kontributi i veçantë që i jep djali 
i tij Petrika Rapi i cili ka përfunduar 
studimet e larta në Fakultetin e Bujqë-
sisë, aktualisht ka të kultivuar rreth 2 
ha tokë me varitete e mollës Star King, 
Golden Delicious dhe Fuji.

“Fillimet janë gjithmonë të vështira, 
sipërfaqen e tokës prej 1 ha vendosa të 
kultivoja me mollë kryesisht varietete 
Star King dhe Golden Delicious. Me ka-
limin e kohës, me rritjen e pemëve shto-
heshin kërkesat por në të njëjtën kohë 
problemet dhe vështirësitë, ku një nga 
më të rëndësishmet ishte mungesa e 
sistemit të ujitjes. Gjatë kësaj periudhe 
aplikoja tek pemëtorja ujitjen me përm-
bytje por e shikoja që nuk ishin rezultate 
e pritshme për faktin sepse kërkonte 
shumë punë fizike dhe të lodhshme, 
uji harxhohej në një sasi të madhe, një 
pjesë e mirë e ujit nuk shkonte aty ku 
duhej tek pemët dhe në fund kuptohet 
që të gjitha do të pasqyroheshin tek ren-
dimenti i prodhimit të marrë tek 15 – 25 
Ton/Ha. Por me shtimin e sipërfaqes së 
pemëtores deri në 2 ha duke përdorur 
teknologjinë moderne vendosa që të ap-
likoja sistemin “pikë për pikë” të ujitjes, 
jo vetëm tek pemëtoret e reja por dhe 
tek të vjetrat. Ndryshimi tashmë është i 
dukshëm sepse mjafton të ndez pompën 
dhe uji shkon tek të gjitha pemët pa për-
jashtim dhe me sasinë e nevojshme pa 
harxhuar sasi të tepërta uji, të gjitha këto 
ndryshime vihen re dhe tek rendimenti 
që marr tashmë diku tek 40 – 50 ton/
ha. Për të ardhmen mendojmë tashmë 
bashkë me djalin tim Petrika që sistemit 
të ujitjes “pikë për pikë” t’i bashkëngjitim 
dhe sistemin e ushqimit duke përmbyllur 
procesin e quajtur fertirigim.

Unë nga ana ime si fermer me 
eksperiencë në fushën e kultivimit të 
mollës i këshilloj jo vetëm fermerët e 
rinj por dhe të vjetërit që ende nuk e 
kanë aplikuar sistemin “pikë për pikë” 
të ujitjes të mos hezitojnë por ta apliko-
jnë në pemëtoret e tyre sepse në fund 
do të shpërblehen”, kështu e mbylli 
fjalën e tij Llambi.

FFRM: 
KULTIVIMI I FASULES ME  KALLAM

Federata e Fermerëve të RM-së në 
kuadrin e Projektit “Mbështetje insti-
tucionale e FFRM-së” që e zbaton me 
We Effect ndihmon nëpërmjet edu-
kimit për futjen e teknologjisë së re 
për prodhimin e fasules në bambusë 
dhe kallam, dhe përdorimin e zeolitit, 
mineral që ndihmon në mbajtjen e 
lagështisë në tokë. Pikërisht një fushë 
eksperimentuese është bërë në fushat 
e kooperativës “Eko Fasule” në fshatin 
nga rajoni i Tetovë, Kamenjane e cila 
është formuar këtë vit. Kooperativa 

“Eko Fasule” është kooperativë bujqë-
sore e regjistruar më 29.01.2016 me 
10 anëtarë, veprimtaria kryesore e të 
cilës është prodhimi i fasules me zonë 
gjeografike të mbrojtur. Prodhimi i llo-
jeve të larta të fasules në kallam është 
një kultivim shumë më i thjeshtë dhe 
me më tepër fitim sesa kultivimi klasik 
i kësaj kulture në misër, kurse për kul-
tivimin e fasules në kallam janë shumë 
të interesuar edhe kalimtarët e rastë-
sishëm që i vënë re këto të mbjella. 

Për prodhimin e fasules në kal-
lam, këto kooperativa vendosin risi të 
reja në fushat e veta. Ato kanë për-
dorur zeolit, 50-60 kg për dynym para 
mbjelljes. Nëse toka është e lagësht 
ata thonë se zeoliti nuk është i nevo-
jshëm. Zeoliti e kontrollon lagështi-
në, kurse kur fasulja lulëzon i duhet 
lagështi, sepse kur nuk ka lagështi i 
bie lulja dhe nëse ndodh kjo nuk do të 
ketë prodhim. “Misioni i kooperativës 
është prodhimi i organizuar i fasules, 
krijimi i ushqimit të shëndetshëm dhe 
të sigurt, si edhe zmadhimi i fitimit dhe 
ruajta e trashëgimisë sonë rurale. Për 
ne është shumë e rëndësishme që të 
ofrojmë një produkt cilësor dhe të edu-
kojmë fermerët rreth metodave të reja 
të kultivimit të fasules. Bëmë një provë 
dhe erdhi koha për vjelje. Ne shkuam 
në Greqi, ku kontaktet u siguruan nga 
FFRM-ja dhe kuptuam se ata po i ri-
organizojnë kombajnat e vjetra të gru-
rit dhe po i përshtatin ato për vjeljen 
e  fasules dhe pamë se si duken ato. 
Një kombajnë e tillë i ngjan një maki-
nerie e cila zëvendëson 25 argatë në 
parcelën time. Kombajna përkatëse 
për vjeljen e fasuleve nga kallamet 
e bambusë e ngre materialin, kurse 
pastaj e pret. Mashurkat e mbledhura 
që janë të lagështa duhet të thahen një 

deri në dy ditë, kurse pastaj plasin. Ko-
operativa jonë ka dy modele makinash 
për shkundje, një është e imja, kurse 
tjetra është e Afrimit në varësi nga 
lagështia e moti i shkëmbejmë maki-
neritë – shpjegon nënkryetari i FFRM-
së dhe një nga kooperativistët e “Eko 
Fasules”, Memet Sinani.  

“Unë kam 16 dynymë të mbjellë me 
fasule, Afrimi ka dhjetë, kurse Arben 
Halili ka pesë, që do të thotë se gjithsej 
kemi mbjellë mbi 30 dynymë me fasule 
tetove në kallama dhe nga një hektar 
planifikojmë të fitojmë 3-4 ton fasule 
edhe më tepër. Nëse fasulja kultivo-
het në mënyrë klasike në misër, mund 
të merren nga 250 deri në 500 kg të 
ardhura për hektar. Fasulja e Tetovës 
të cilën po e kultivojmë është në fund 
të procesit të brendimit, tani vetëm 
po presim të marrim dokumentet e 
nevojshme. Fasulja që momental-
isht po piqet në fushat e kooperativës 
sonë deri tani duhej të mblidhej por 
për shkak të lagështisë, vjelja është 
shtyrë. Kemi dhe një problem të vogël 
me gjetjen e stapinjve prej kallami me 
çmim më të lirë, Vjet i kemi blerë me 
2,5 denarë për një copë, kurse këtë 
vit na kanë kërkuar për tre denarë e 
diçka. Kallamat e shëndetshëm mund 
të përdoren disa herë. Nuk e di se si 
do të furnizohemi me kallam, në këtë 
mënyrë planifikohet të kultivohen mbi 
50 hektarë vitin e ardhshëm”, - shton 
Memeti gjatë mbledhjes së vjetshme 
të fasules. 

“Fasulja në kallam mund të ketë 
sukses edhe në vend të thatë. Unë 
ka mbjellë një parcelë të thatë, por 
nuk kam vlerësuar se ajo tokë është 
e fortë. Është pak e ndërlikuar që të 
gjesh kohën e përshtatshme për ujitje, 
nëse është shumë nxehtë duhet të 
ujitet natën, nëse ujit ditën do t’i bjerë 
lulja, kurse nëse nuk ka lule – nuk 
ka as fasule. Unë kam paguar 500 
euro për heqjen e barërave të këqija 
me dorë, të cilat duhet të pastrohen 
vazhdimisht që fasulja të rritet më 
mirë. Bëjmë rreshta prej misri me 
fasule dhe grurë. Fasulen e mbjel-
lim me makineri speciale që e kemi 
blerë në Serbi e cila është për misër, 
megjithatë ka mekanizëm për mbjel-
ljen e fasules e cila ka katër radhë 
dhe e mbjell farën në 25 cm. Pasi të 
vendosen kallamat vendoset nga një 
kokërr për kallam” – shton Sinani. l

TEKNOLOGJI TË REJA



Shkuran doc. dr. Zvezda Bogoevska, 
doc. dr. Margarita Davitkovska

Luleshurdha mjekësore (Taraxa-
cum officinalis) – emri i lule-
shurdhës e ka prejardhjen nga 

fjala arabe tzarakhchakouza ose fjala 
greke taraxis që do të thotë inflama-
cion i syve. Luleshurdha mjekësore 
është shpërndarë në mbarë botën si 
bimë vetëmbirëse gjethet e të cilës 
gjatë dimrit dhe në pranverën e her-
shme përdoren si bimë zbukuruese 
ose përdoren në ushqim si sallatë e 
shëndetshme. Në anët tona ajo rritet 
kudo nëpër fusha dhe nëpër male.

MORFOLOGJIA

Luleshurdha mjekësore është 
bimë e gjelbër shumëvjeçare me 
rrënjë të thurur dhe pjesërisht të de-
gëzuar e cila arrin thellësi deri në 
30 cm. Nga koka e rrënjës zhvillohet 
rozeta gjethore. Gjethet janë të prera 
thellë dhe ngushtë. Rozeta arrin edhe 
deri në 50 cm. Kërcejtë e luleve janë të 
rrumbullakët, bosh dhe të padegëzuar. 
Në majë të kërcellit gjendet lulja me 
ngjyrë portokalli. Lulet hapen në orët 
e paradites. Luleshurdha çel nga prilli 
deri në vjeshtën e vonë. Fara është e 
gjatë, me ngjyrë gri dhe shpërhapet 
lehtë nga era. Pesha absolute e farës 

është 0,5 – 1,0 g. Fara mund të mbijë 
edhe pas tre vjetësh (rreth 75%). Bima 
është rezistente ndaj temperaturave 
të ulëta dhe dimëron pa dëme. Të 
gjitha pjesët e bimës përmbajnë një 
lëng qumësht të bardhë.

PËRBËRJA KIMIKE  
DHE PËRDORIMI

Në pjesën e rrënjës dhe të gjetheve 
të luleshurdhës ka materie të hidhura 
(taraksacinë), pastaj triterpenë, sek-
suiterpen, fitosterol dhe inulinë. Në 
rrënjën e nxjerrë në vjeshtë la deri 
në 40% inulinë. Gjethet në pranverë 
përmbajnë holinë. 

Luleshurdha mjekësore kultivohet me sukses në rajonet e ulëta dhe malore madje 
edhe në lartësi prej 2500 metrash. Bimët janë rezistente ndaj temperaturave të ulëta 
dhe dimërojnë pa dëme. Temperaturat e larta ndikojnë negativisht mbi luleshurdhën 
prandaj gjatë periudhës së verës bimët janë në prehje dhe zhvillohen përsëri nga 
fillimi i vjeshtës, përkatësisht me rënien e temperaturave dhe zmadhimin e lagështisë. 

Kultivimi i 
luleshurdhës 
mjekësore 

Kultivimi i 
luleshurdhës 
mjekësore

KULTURA TE REJA
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Luleshurdha është e pasur me vi-
taminë C dhe me materie të hidhura të 
cilat e përmirësojnë oreksin, Gjethet e 
vogla përdoren në ushqim si sallatë, 
kurse rrënja e nxjerrë në vjeshtë për-
doret si zëvendësim i kafesë.  

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT

Luleshurdha mjekësore kultivo-
het me sukses në rajonet e ulëta 
dhe malore madje edhe në lartësi 
prej 2500 metrash. Bimët janë rezis-
tente ndaj temperaturave të ulëta dhe 
dimërojnë pa dëme. Temperaturat e 
larta ndikojnë negativisht mbi lule-
shurdhën prandaj gjatë periudhës së 
verës bimët janë në prehje dhe zh-
villohen përsëri nga fillimi i vjeshtës, 
përkatësisht me rënien e temper-
aturave dhe zmadhimin e lagështisë. 
Bimët zhvillohen intensivisht në pran-
verë. Për kultivimin e luleshurdhës 
mjekësore më të mira janë tokat me-
satarisht të rënda të pasura me hu-
mus. Tokat e rënda prej gline duhet të 
anashkalohen sepse rrënja hiqet dhe 
pastrohet me vështirësi.  

Luleshurdha mjekësore duhet të 
kultivohet në radhë. Parakulturata 
më të mira janë kulturat që hiqen 
shpejt nga sipërfaqja. Luleshurdha 
nuk është parakulturë e mirë për kul-
tivimin e kulturave të tjera, sepse lë 
shumë fara.

Përgatitja e tokës duhet të bëhet 
si edhe për kulturat e tjera. Përpun-
imi bazë duhet të kryhet me lërim 

të thellë prej 30 cm. Përgatitja para 
mbjelljes kryhet para vetë mbjelljes. 

Me përpunimin bazë mund të 
hidhet edhe pleh për ara, kurse në 
prodhimin konvencional edhe plehra 
minerale NPK. Në truaj mesatarisht 
pjellorë kryhet plehërim me 300-400 
kg/ha NPK (15-15- 15) plehra.

Luleshurdha mjekësore shumo-
het me mbjellje të drejtpërdrejtë ose 
me filiza. Mbjellja e drejtpërdrejtë 
mund të zbatohet vetëm në sipër-
faqe të vogla Prodhimi i filizave kry-
het gjatë verës në leha të ftohta. Fara 
mbillet manualisht dhe duhet të kihet 
kujdes që të shpërndahet në mënyrë 
sa më të njëtrajtshme në të gjithë 
sipërfaqen. Pas mbjelljes fara mbu-
lohet me një shtresë tokë pjellore, të 
shkërmuar ose me pleh organik me 
trashësi prej 0,5cm. Për 1 m2 nevo-
jitet 1 g farë. Gjatë prodhimit veror të 
filizave, fara mund të mbillet edhe në 
radhë me largësi prej 15-20 cm. Nëse 
filizat prodhohen në leha të ngrohta 
nevojitet 1,5 g farë për 1 m2 që të 
fitohen sa më shumë filiza për mbjel-
lje. Për 1 ha sipërfaqe, gjatë mbjelljes 
së filizit në largësi prej 70 cm x 20 cm 
nevojiten 71400 bimë. 

Luleshurdha duhet të mbillet 
gjatë vjeshtës nga mesi i tetorit ose 
nëse bëhet fjalë për prodhim pran-
veror filizat mbillen në fillim të prillit. 
Mbjellja kryhet në radhë në largësi   
60-70x20-25 cm. 

Mbjellja e drejtpërdrejtë zbatohet 
në sipërfaqe të vogla në kopshte. për 
1m2 nevojitet 0,1 g ose 100 fara. Kjo 
do të thotë se nevojiten rreth 1,6 kg/
ha fara nëse largësia midis radhëve 
është 60 cm. 

Kujdesi përfshin, prashitje, ush-
qim dhe ujitje nëse nevojitet. Prashitja 
kryhet midis radhëve dhe prashitje 
manuale midis bimëve. Për prodhim 
të suksesshëm trualli duhet të jetë 
në gjendje të shkrifët pa bimë të dëm-
shme. 

Ushqimi i luleshurdhës mjekësore 
ka rëndësi të veçantë, sepse bëhet 
fjalë për bimë nitrofile së cilës duhet 
t’i sigurohet sasi e mjaftueshme e 
plehrave prej azoti. Prandaj duhet të 
plehërohet me 150-200 kg/ha plehra 
azoti me të mbirë bimët dhe do t’i for-
mojnë radhët (gjysma e dytë e prillit). 

Gjethet mblidhen gjatë gjithë 
verës. Për ushqim duhet të mblidhen 
në pranverë kur bimët janë me cilësi-
në më të mirë. Gjethet për përpunim 
mblidhen 4-5 herë gjatë vegjetimit. 
Nëse luleshurdha kultivohet për rrën-
jën gjethet mblidhen gjatë shkuljes së 
rrënjës. Shkulja e rrënjës kryhet gjatë 
vjeshtës, përkatësisht nga fundi i veg-
jetimit. Atëherë rrënja e luleshurdhës 
ka më tepër inulinë. Rrënja e nxjerrë 
në pranverë përmban vetëm 1-2% 
inulinë. Rrënja nxirret me makineri 
ose thjeshtë me shkulje. Pas nxjerrjes 
rrënja lahet dhe sipas nevojës prihet 
përgjatë në 2-4 pjesë që të mundëso-
het tharje e njëtrajtshme. 

Gjethet thahen në makinë thar-
ëse në temperaturë deri në 450 C, 
kurse mund të thahen edhe në vende 
me hije. Gjatë tharjes duhet të kihet 
kujdes që gjethet ta ruajnë ngjyrën 
natyrore të gjelbër. Rrënja thahet në 
makina tharëse në temperatura nga 
50-550C, kurse mund të thahen edhe 
në diell. Rendimenti i rrënjës varet 
nga vjetërsia e të mbjellave. Pas vitit 
të parë të kultivimit rendimenti është 
1500-2000 kg/ha, kurse pas vitit të 
dytë 2500-3500 kg/ha. Kur kultivohet 
luleshurdha mjekësore për sallatë 
të freskët, gjethet mblidhen shkallë-
shkallë, derri kur shfaqet lulja. Ren-
dimenti është 10-20t/ha. Që të paran-
dalohet shpërndarja e farës nëpër 
fushë gjatë prodhimit të farës sipër-
faqja ku kultivohet luleshurdha duhet 
të mbrohet nga era. Mbledhja e farës 
bëhet disa herë gjatë ditës, ndërsa 
mblidhet fara e pjekur me gjithë pa-
pus (aparat për fluturim). Fara për-
punohet në hapësirë të mbyllur. Nga 
sipërfaqja prej 100 m2 mund të mblid-
het 0,8-1 kg farë. l
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Shkruan: prof. dr. Nikolla Pacinovski 

HISTORIA E DHISË

Raca e dhive mursiana-granadina 
(njihet edhe si mursia-granada, Mur-
ciano-Granadina etj.) e ka prejardhjen 
nga rajonet gjysmë të thata (gjysmë 
shkretëtirë) të mediteranit në pjesën 
juglindore të Spanjës, më saktë në 
provincën e Mursias, e cila i përfshin 
rajonet e qyteteve Mursia, Almeria, 
Granada dhe Alikante. Tradita e kul-
tivimit të dhive në rajonin e Mursias ka 
rrënjë të thella, ku njëkohësisht është 
krijuar edhe një nga racat autoktone më 
të rëndësishme në Spanjë. Raca shkak-
ton interes të madh si në nivel nacional 
ashtu edhe në nivel ndërkombëtar.

Ajo ka aftësi të përkryer për mba-
jtjen e qëndrueshmërisë (perzistencë) 
së prodhimit solid të qumështit në 
kushte të thata klimatike, si dhe në ra-
jonet të cilat janë të varfra dhe të pam-
jaftueshme me kullota. Me fjalë të tjera 
mund të kultivohet në rajonet ku lloje 
dhe raca të kafshëve vendase nuk do 
të mund të kultivohen ose do të ishte 
e vështirë të kultivohen. Për këto ar-
sye, është importuar në rajone të ndry-
shme të botës (Amerika Latine, Afrika e 
Veriut dhe në shumë rajone të Evropës). 
Raca mursia-granada, posedon karak-
teristika gjenetike për cilësi të mirë të 
qumështit, i cili në Spanjë përdoret krye-
sisht për prodhimin e djathit. 

Është krijuar në nga dy popullata lo-
kale: mursiano e cila ka lëkurë me qime 

të shkurtra me ngjyrë kafe (mahagon) dhe 
granadina e cila ka, gjithashtu, lëkurë me 
qime të shkurtra, por me ngjyrë të zezë. 

Shoqata themelore qëllimi i të 
cilës është popullarizimi, kultivime 
dhe shpërhapja e racës është shoqata 

“AKRIMUR” (ACRIMUR) selia e të cilës 
është në qytezën Humilja (Jumilla), qytet 
i vogël me rreth 22.000 banorë, që gjendet 
në pjesën qendrore të Mursias. Kjo shoqa-
të ka formuar qendra riprodhuese, me qël-
lim që të shesë këtë racë në pjesët e tjera 
të Spanjës, por dhe për eksportim të saj në 
Evropë dhe në pjesët e tjera të botës. Libri i 
parë i amzës (i a.q. flok-buk – Flock Book) 
për këtë racë të dhive në Spanjë është nga 
viti 1934, duke përfaqësuar kështu një prej 
librave amzë më të vjetër, në krahasim me 
racat e tjera të dhive në Spanjë.

Racë dhish 
a u t o k t o n e 
spanjolle

(Murciana-Granadina)
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GJENDJA NË NUMRA DHE 
SHPËRHAPJA E RACËS 

Mursiana-granadina është një racë 
dhish me shpërhapje të madhe, për-
katësisht distribuim të madh gjeografik, 
me një numër të përgjithshëm prej 
400.000 kokësh në të gjithë Spanjën, prej 
të cilave mbi 125.000 janë dhi të regjis-
truara në librin amë (Flock Book). 

Ky numër dhish prej 125.000 kokësh 
i cili gjendet në një numër të caktuar 
a.q. nukleusë të kontrolluar, të cilët e 
formojnë Librin zyrtar gjenealogjik të 
racës, duke e formuar kështu bazën e 
programit kultivues për përmirësimin e 
racës. Kusht për formim të një nukleusi 
të kontrolluar është fakti që ai të përf-
shijë rreth 800 dhi me minimum prej 30 
dhish në një kope, përkatësisht baxho.  

Kjo racë, nga rajoni i saj amë i kultiv-
imit, gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë 
dhe shtatëmbëdhjetë është transferuar 
edhe në Amerikën Veriore dhe Jugore, 
kështu që sot kultivohen në Argjentinë, 
Brazil, Venezuelë, Meksikë dhe shtete të 
tjera. Prej vendeve afrikane këtë racë e 
gjejmë në Algjeri, Marok, Tunizi, Sene-
gal, Kuvajt, Emiratet e Bashkuara Arabe, 
kurse në Evropë mursia-granada gjen-
det në Portugali, Francë, Greqi, Rumani, 
Shqipëri etj. 

Shpërhapja e madhe e kësaj race 
dhish i dedikohet para së gjithash aftë-
sisë së saj të madhe për përshtatje dhe 
aklimatizim, si dhe faktit se qumështi i 
saj ka një vlerë jashtëzakonisht të lartë, 
si rezultat i përqindjes së lartë të ma-
terieve të thata (yndyrë dhe proteina). 

KARAKTERISTIKAT PRODHUESE  
TË KËSAJ RACE

Madhësia e laktacionit te raca mur-
sia-granada është më shpesh 225 ditë. 
Duke marrë parasysh se në Spanjë ke-
cat izolohen prej nënave menjëherë pas 
lindjes, kjo periudhë mund të konsidero-
het lirisht si periudhë për mjelje. Lak-
tacioni standard te dhitë në laktacionin 
e parë (për kecin e parë) është 150 ditë, 
kurse te dhitë në laktacionin e dytë edhe 
mandej (keci i dytë dhe më tepër keca), 
është 210-240 ditë. Në raste të caktuara 
gjatësia e laktacionit te disa dhi më të 
rritura mund të arrijë edhe deri në 260 
ditë.  

Prodhimi mesatar i qumështit te kjo 
racë dhish është rreth 350 kg te dhitë 
në laktacionin e parë, kurse tek ato në 
laktacionin e dytë dhe mandej, prodhimi 
i qumështit lëviz nga 450-600 kg. Te disa 
dhi (a.q. rekordere), prodhimi mund të 
arrijë edhe deri në 1200 litra në lakta-
cion. Prodhimi ditor i qumështit, te kjo 
racë është në kufijtë e 1,5-2,5 litra, kurse 
përmbajtja e yndyrave të qumështit dhe 
të proteinave në qumësht lëviz nga 4,9 – 
5,6%, përkatësisht 3,2-3,8%. Te kjo racë 
dhish theksi i përzgjedhjes vendoset 
te niveli i proteinave, prandaj ajo kara-
kterizohet me një nivel më të lartë të 
kësaj përbërjeje të qumështit, kështu që 
qumështi ka një renditje jashtëzakonisht 
të lartë në prodhimin e llojeve të ndry-
shme të djathit. Raca u takon racave të 
dhive të lehta për mjelje, kështu që gjatë 
përzgjedhjet një vëmendje e veçantë i 
kushtohet edhe kinetikës përkatësisht 
rrjedhjes së qumështit gjatë mjeljes. 
Çmimi mesatar për një litër qumësht 
dhie, sipas fermerëve të cilët i vizituam, 
lëviz nga 70-80 euro centë ose kjo lëviz 
nga 42 deri në 50 denarë. 

Sipas praktikës së fermerëve span-
jollë, prodhimi i mishit të kecit te kjo 
racë dhish, ka rëndësi dytësore. Kecat i 
ndajnë menjëherë pas lindje, kurse ko-
lostrumin u jepet nëpërmjet një sistemi 
përkatës për pirje, pas një trajtimi ter-
mik të tij, që të mbrohen nga CAEV (Cap-
rine Arthritis Encephalitis Virus). Kecat 
theren kur të kenë mbushur 30-40 ditë, 
me peshë 8-10 kg peshë e gjallë (a.q. 

Choto keca). Rendimenti i këtyre kecave 
është midis 45-55%. Kjo do të thotë se 
dhitë fillojnë të milen 2-3 ditë pas lindjes 
së kecave (menjëherë pas pastrimit nga 
qumështi kolostrum). 

Nga ajo që arritëm të shohim dhe 
mësojmë në këtë periudhë të shkurtër 
kohore të qëndrimit në Spanjë, mund 
të nxirret përfundimi se raca mund të 
përshtaten në kushtet të cilat ekzistojnë 
në R. Maqedoninë, megjithatë fermerët 
potencialë, mbarështuesit e kësaj race, 
do të duhet të bëjnë ndryshime të cak-
tuara në teknologjinë e kultivimit, e cila 
është mjaft e ndryshme nga ajo të cilën 
e kanë përdorur fermerët deri tani. Kjo 
do të thotë kalim nga mënyrë ekstensive 
në mënyrë gjysmë intensive dhe deri në 
intensive të mbarështimit, që nënkup-
ton mbarështim në stallë, me kullotje 
ditore në kullotat më të afërta, maksi-
mum 4-5 orë në ditë. Me fjalë të tjera 
përkrah ushqimit të cilin do ta përdorin 
nga kullotat përreth, gjatë periudhës 
së dhënë kohore, ato duhet të ushqe-
hen me ushqim shtesë çdo ditë (gjatë 
gjithë vitit) me përbërje të koncentru-
ara në sasi prej 1 kg/ditë, përkatësisht 
ushqim kaba në sasi prej 1,2-1,5 kg në 
ditë, në varësi nga faza fiziologjike në 
të cilën gjenden dhitë. Puna rentabile 
në këtë degë të blegtorisë me siguri do 
të varet edhe nga çmimi, të të dy prod-
himeve kryesore (qumështi dhe mishi 
i kecit), sidomos nga qumështi i dhisë 
dhe prodhimet e qumështit, të marra 
nga ai. Çmimi i deritanishëm i qumësh-
tit të dhive prej 15-20 denarësh për litër, 
thjesht nuk do të mund të sigurojnë 
punë rentabile, sipas teknologjisë së re 
të propozuar për mbarështimin e kësaj 
race dhish. Duke pasur parasysh fuqinë 
e dobët blerëse të konsumatorëve tanë, 
ndoshta plasman për këto prodhime me 
çmime të larta do të duhet të kërkohet 
edhe në tregjet e tjera, si nëpër Evropë 
ashtu edhe nëpër botë, ku sipas të gjitha 
anketave dhe informacioneve ekziston 
një kërkesë e lartë për prodhime dhie 
cilësore, organike dhe të shëndetshme, 
të prodhuara sipas standardeve evro-
piane. Për këtë gjithsesi do të na duhet 
organizim shumë më i mirë në suazat e 
kësaj fushe. . l

BUJQËSI



Feromone 

për kapjen 
e rojeve në 
koshere
Shkruan: Irena Gareska 

Feromonet janë sub-
stanca kimike të cilat 
i sekretojnë gjënd-

rat ekzokrine të kafshëve 
të cilat shkaktojnë një 
lloj sjelljeje apo reagimi 
fiziologjik te kafsha tjetër 
e të njëjtit lloj. Sekretimi 
i feromoneve nga bletët 
është një nga mënyrat më 
të përparuara të komunikimit te insektet. 

Feromonet përfshihen pothuajse në çdo aspekt të jetës 
së familjes së bletëve: zhvillim dhe  shumim (duke përfshirë 
edhe fekondimin e bletës mëmë dhe shumimin), mbledhjen 
e ushqimit, mbrojtje, orientim dhe në përgjithësi integrimin 
e tërësishëm të aktiviteteve në familje, nga formimi deri 
në shkatërrim. Feromonet mundësojnë komunikim midis 
të gjitha rangjeve të bletëve: bleta mëmë – bletë punëtore; 
bletë punëtorë – bletë punëtore; bleta mëmë – letë mash-
kull; dhe midis bletëve të rritura dhe shtratit.  

LLOJE TË FEROMONEVE TË CILAT I  
SEKRETON BLETA MËMË 

Feromoni mandibular amë 

Feromoni më i rëndësishëm të cilin e sekreton bleta 
mëmë, kurse njëkohësisht dhe më i hulumtuari është FMA. 
Ky feromon sekretohet nga gjëndra mandibulare e bletës 
mëmë. Organet të cilat e sekretojnë janë një çift gjëndrash 
që ngjasojnë me qese dhe gjenden në kokë mbi bazën e 
mandibulës. 

Funksionet e FMA-së 

   Tërheqja e bletëve shoqëruese – në varësi nga mosha e 
bletës amë ndryshon edhe sasia e FMA-së, kurse kësh-
tu ndryshon edhe aftësia e bletës mëmë që të tërheqë 
shoqëruese. 

   Tërheqja e bletëve meshkuj.
   Tërheqja e rojit – para se të ndodhë roitja krijohet bletë 

mëmë e re. Pasi të fekondohet bleta mëmë e re dhe 
pasi të jetë gati për lindje, bleta mëmë e vjetër e çon 
rojin në një vend të ri. Ajo e tërheq rojin me ndihmë të 
FMA-së dhe 5 komponentët e tij. 

   Ndrydhja e instinktit për roitje dhe shkaktimi i roitjes 
– kur familja është një amë e vogël shumë lehtë kalon 
FMA-ja te të gjitha bletët dhe në këtë mënyrë e kontrol-
lon instinktin për roitje, por kur bëhet fjalë për familje të 
madhe kalimi i feromonit nga bleta në bletë e dobëson 
sinjalin për bletët në periferi të cilat marrin informacion 
se feromoni është me intensitet të dobët dhe se nevo-
jitet një bletë mëmë e re. Në këtë mënyrë shkaktohet 
roitja natyrore. 

LLOJE TË TJERA TË FEROMONEVE TË CILAT I 
SEKRETON MËMA:

   Feromone të gjëndrës tergale

   Feromon shenjë: Feromone të gjëndrës tarzale

   Sinjali i  pjellorisë: Feromone të gjëndrës së Dufurit

   Plakja e sinjalit të bletës mëmë: Feromone të gjëndrës 
së plakjes  

BLETARI
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BLETARI

LLOJE TË FEROMONEVE TË CILAT 
I SEKRETOJNË BLETËT E TJERA 
DHE ZGJOI 

Ekzistojnë shumë lloje të fero-
moneve të cilat i sekretojnë bletët e 
tjera, por në këtë tekst do të numëro-
jmë vetëm disa prej tyre, kurse më 
detajisht do ta përshkruaj feromonin 
e nasonit dhe rolin e tij komercial

   Feromon shenjë: Feromone të 
gjëndrës tarzale

   Feromon alarm

   Feromon i bletës mashkull

   Feromon për të njohur zgjuan 

   Rregullim i aktivitetit të punëtor-
eve: etil oleat

   Rregullim i zhvillimit të sjelljes së 
bletëve punëtore

   Rregullim i riprodhimit të pu-
nëtoreve: feromone të gjëndrës 
mandibulare. 

Orientimi dhe regrutimi:  Fero-
mone të gjëndrës së nasonit 

Ky është feromon të cilin e sekre-
tojnë vetëm bletët punëtore dhe deri 
më sot është feromoni më i analizuar.

Feromoni i nasonit ka më tepër 
funksione:

   Shënimi i hyrjes në koshere, me 
qëllim të orientohen më lehtë 
anëtaret e tjera të kolonisë.

   Shënimi i burimeve të ushqimit 
dhe regrutimi i bletëve punëtore.

   Shënimi potencial i larvave të reja 
– kandidate për bletë amë.

   Mbledhja e rojit në një vend, kur 
bletët e para vijnë në një loka-
cion të përkohshëm e lëshojnë 
menjëherë feromonin e nasonit 
që t’i gjejnë pjesa tjetër e rojit. Ky 
funksion i feromonit të nasonit 
përdoret për qëllime komerciale, 
kështu prodhohet përziere sinte-
tike feromone prej komponentëve 
kimikë e cila i tërheq me sukses 
rojet e bletëve. Komponentët më 
të shpeshtë janë: geraniol, Acid 
citrik E dhe acid neroli.  

Roitja më shpesh është dukuri e 
padëshiruar në bletari, por nëse nuk 
mund ta shmangë këtë dukuri bletari, 
atëherë duhet ta shfrytëzojë pozitiv-

isht, kurse kjo nënkupton kapje dhe 
mbledhje të suksesshme të roit. 

Për këtë qëllim mund të përdoren 
tërheqësit sintetikë të roit të cilët 
mund të blihen në dyqane të caktuara 
për pajisje për bletari. 

LLOJE TË TËRHEQËSVE 
SINTETIKË  

Pasta për tërheqje të roit 

Ky tërheqës është në formë të 
pastës e cila përmban shumë aroma 
lulesh të fuqishme të cilat i tërheqin 
rojet e bletëve dhe i drejtojnë në ko-
shere.

Mënyra e përdorimit të pastës: 

Së pari marrim një koshere ku 
janë vendosur korniza bosh. Kosher-
en e vendosim në një lartësi prej një 
metri nga toka dhe e vendosim në një 
vend ku ka hije dhe është në largësi 
nga 200 m deri në 500 metra nga zg-
joi. Lokacioni duhet të jetë aty ku dhe 
normalisht do të kalonin bletët, kurse 
hyrja e kosheres të jetë nga jugu. 
Mandej, vendoset një shtresë e hollë 
paste në muret e kosheres dhe në ko-
rniza. Ky veprim përsëritet në çdo tetë 
ditë. 

Sprej për tërheqje të zgjoit  

Kosherja përgatitet si në rastin me 
pastën.

Me sprej spërkaten muret e 
brendshme të kosheres dhe sipër-
faqja e kornizave. Spërkatja kryhet 
në largësi prej 30 cm. Kjo procedurë 
përsëritet në çdo 10 deri 15 ditë.  

Tuba feromoni

Kosherja përgatitet si në shem-
bullin me pastë.

Tubat vendosen në hyrje nga ana 
e brendshme e kosheres. Kjo metodë 
nuk garanton më tepër se 60% sukses.  

Facoleta të lagura për tërheqjen e 
roit 

Kosherja përgatitet si në shem-
bullin me pastën, vetëm se në këtë 
rast kosheret vendosen 50 deri 100 
metra larg. 

Facoletat janë të patentuara nga 
një firmë greke për pajisje për bletari 
dhe përmbajnë përzierje të kompo-
nentëve kimikë prej feromoni dhe uji 
me aromë trëndafili. Janë të paketuar 
në qese që nuk përçojnë dhe e ruajnë 
lagështinë dhe efektivitetin e facole-
tave derisa të hapen. Pasi të hapen 
mund të përdoren nga një deri në dy 
javë në varësi nga temperatura e ajrit. 
Një facoletë mund të ndahet në dy 
pjesë dhe të përdoret për dy koshere 
në të njëjtën kohë. Efikasiteti i tyre 
është 90% dhe për dallim nga spreji i 
cili nuk i dëmton kosheret përreth.  

MASA PËR KUJDES 

Që ta mbrojmë kosheren nga 
ngjitja e sëmundjeve mbi bletët, pas 
kapjes së roit, ajo duhet të trajtohet 
kundër sëmundjes së varoas dhe no-
zemozës. 

Rekomandohet që gjatë mano-
vrimit me tërheqës sintetikë të roit të 
mbahen doreza me qëllim që të ruhet 
efikasiteti i tërheqësit. l



Temperatura e mbirjes së elbit në kushte ideale është rreth 200C, me lagështi të lartë, por jo 
të tepruar, që të mos shfaqet myku. Gjithashtu, nevojitet edhe ventilimi i rafteve me mbirjen. 
Për kultivimin e sythave nevojitet ndriçim, varianti më i lirë janë llambat LED me regjim 18 orë 
dritë dhe 6 orë errësirë.

Ushqimi i të 
ardhmes për 

bagëtinë

Ushqimi i të 
ardhmes për 

bagëtinë

Shkruan: Stevan Orozoviq

Në periudhën e fundit  është evi-
dent ndikimi i ndryshimeve kli-
matike në prodhimin e ushqimit 

për bagëti. Prandaj gjetja e metodave 
alternative për prodhim të ushqimit 
për bagëti me cilësi të lartë është 
gjithnjë dhe më aktuale. Prodhimi 
i sythave që është mjaft i njohur në 
ushqimin e njerëzve po merr një zhvil-
lim më të madhe dhe në ushqimin e 
kafshëve. Ideja për prodhimin e syth-
ave e ka prejardhjen para 4 shekujsh, 
por teknologjitë e sotshme të kontrol-
lit të lagështisë dhe të ndriçimit sido-
mos me përdorimin e llambave LED 
të cilat janë efikase dhe shpenzojnë 
pak energji dhe kanë një afat të gjatë 
të përdorimit kanë bërë revolucion në 
këtë fushë. Një numër i madh kompa-
nish shesin sisteme automatike dhe 
gjysmë automatike të cilat janë mjaft 
të lehta për punë dhe shumë efikase 
sidomos në blegtorinë organike. 

USHQIM BUJQËSOR
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Fitimi bazë prej sythave në kraha-
sim me ushqimin kokërr është për-
mirësimi i proteinave, niseshtesë dhe 
sheqernave. Pothuajse e gjithë nise-
shteja që gjendet në kokërr konver-
tohet në sheqerna nëpërmjet mbirjes, 
që përpunohet më mirë në rumenin e 
ripërtypësve sesa kokrra e thatë. Kjo e 
zvogëlon problemin me acidet, kurse 
vlera pH e rumenit është më stabile.   

Mineralet dhe vitaminat në sytha 
është mjaft më e madhe sesa në 
kokërr dhe absorbohen më mirë nga 
organizmi i kafshës. Sythat sigurojnë 
sasi të përkryera të vitaminës A, E, C 
dhe B kompleks. Përmbajtja e vitami-
nave mund të zmadhohet njëzet herë 
në raport me kokrrën e thatë, vetëm 
për disa ditë saç është edhe periudha 
e mbirjes së kokrrës. 

Kur lopa ha ushqim të freskët 
sythash, ajo ha enzima digjestive, të 
cilat nuk janë të pranishme në ushqi-
min e thatë. 

Elbi është ushqimi më nutriutiv 
prej drithërave, që kultivohet lehtë. 
Hapësirat për mbirje duhet të kenë 
madhësi në përputhje me sasitë e 
nevojshme për ushqim me sytha në 
bazë dite për një lopë shumëzuar me 
numrin e lopëve. Lopa për qumësht 
i plotëson nevojat e veta me 9-18 kg 
ushqim me sytha në ditë, në varësi 
nga sasia tjetër e ushqimit kaba të 
cilin e konsumon ajo. 

Temperatura e mbirjes së elbit në 
kushte ideale është rreth 200C, me 
lagështi të lartë, por jo të tepruar, 
që të mos shfaqet myku. Gjithashtu, 

nevojitet edhe ventilimi i rafteve me 
mbirjen. Për kultivimin e sythave 
nevojitet ndriçim, varianti më i lirë 
janë llambat LED me regjim 18 orë 
dritë dhe 6 orë errësirë. Kështu që të 
fitohet një sipërfaqe sythash duhet të 
kultivohen në rafte. Para se të vendo-
set elbi, nevojitet që të pastrohet dhe 
të ketë përqindje të lartë të mbirjes. 
Kokrrat e papastra mund të kenë 
problem me mykun, kurse përqindja 
e vogël e mbirjes mund të jetë prob-
lem. Kokrrat e pastra mund të lihen 
në ujë 8-12 orë, kurse uji vendoset 
në hidrogjen peroksid që të shkatër-
rohen sporet. Pas kësaj kokrrat kullo-
hen dhe vendosen në raftet. Tem-
peratura duhet të jetë  15-25 °C në 
procesin e mbirjes, kurse farat duhet 
të jenë vazhdimisht të lagështa. Nëse 
prodhimi kryhet në mënyrë manuale, 
kokrrat spërkaten në çdo 4-8 orë me 
mikrospërkatës pse mund të vendo-
set sistem automatik me rele kohore 
për spërkatje, ku lagështia optimale e 
hapësirës është 70%.  

Sythat janë gati për përdorim 6-8 
pas qëndrimit në ujë, kur kokrra do të 
mbijë dhe lartësia e kërcellit të sythit 
është përafërsisht 15 cm, kurse rrën-
ja 5 cm.  Me përfundimin e çdo cikli, 
fillon me ciklin e ri të prodhimeve të 
sythave në përputhje me nevojat e 
ushqimit në fermë. l

USHQIM BUJQËSOR
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FFRM, REPUBLIKA E MAQEDONISË

U promovua analiza 
multidimensionale 
mbi varfërinë në RM

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

Federata e Fermerëve së bashku 
me Platformën Maqedonase 
kundër Varfërisë më 18.07.2017 

në Zyrën e të Rinjve në Komunën 
“Qendër” e promovuan analizën mul-
tidimensionale mbi varfërinë në RM, 
e cila është përpunuar mbi bazën e 
mjetit të zhvilluar nga Agjencia Inter-
nacionale Suedeze për Bashkëpunim 
(SIDA) dhe është përdorur si mjet për 
zhvillim të një numri të madh strat-
egjish të organizatave ndërkombëtare 
në pjesën e intervenimit të tyre për 
luftën kundër varfërisë. Raporti pre-
zanton përpjekjen e parë që nëpërm-
jet të dhënave statistikore të përsh-
kruhet kjo çështje e rëndësishme në 
Maqedoni dhe ai bazohet në burime 
zyrtare të të dhënave. Raportin e ka 
përpunuar Federata e Fermerëve e 
Republikës së Maqedonisë në part-
neritet me Fakultetin e Shkencave 
Bujqësore dhe Ushqimit në suazat e 
USHKM në Shkup dhe në konsultim 
me Platformën Maqedonase kundër 
varfërisë. Analiza është pjesë e ak-
tiviteteve të Projektit “Mbështetje in-
stitucionale e FFRM-së”, i mbështetur 
nga WE Effect. 

Në fillim mbajtën fjalime përshënde-
tëse Anton Irekvist – Zëvendësshef në 
zyrën e Ambasadës së Mbretërisë së 
Suedisë, Vllaste Dimkoviq zëvendës-
ministër i bujqësisë dhe Stevan Ozo-
zoviq, drejtor ekzekutiv i Federatës 
së Fermerëve në RM (FFRM), të cilët 
theksuan se informacionet e tilla janë 
të domosdoshme edhe për vetë shtetin 
në drejtim të zbatimit dhe krijimit të 

përbashkët të politikave për varfërinë. 
Analizën mund ta gjeni në formë elek-
tronike në këtë vegëzë: http://ffrm.org.
mk/images/stories/brosuri/studija_
za_siromastija_web.pdf

Analiza është prezantuar nga autorët 
prof. Emel Tuna – Fakulteti i Shken-
cave Bujqësore dhe Ushqimit; mr. Bil-
jana Petrovska-Mitrevska – FFRM dhe 
Biljana Dukovska, presidente e Plat-
formës Maqedonase kundër Varfërisë, 
moderatori i promovimit. 

Në këtë promovim është theksuar se 
77% e popullatës rurale e cila mer-
ret me bujqësi futet në kategorinë e 

“punës së papaguar”. Kjo është edhe 
më e dukshme te gratë rurale, prej të 
cilave 63% konsiderohen si joaktive. 
Nuk kanë qasje në edukim, një pa-
kicë e vogël e tyre janë të punësuara, 
ndërsa nëse janë të punësuara mar-
rin vetëm gjysmë rroge prej rrogës 
që do ta merrte një burrë i punësuar 
në bujqësi. Gjithashtu, gruaja rurale 
është e privuar nga e drejta e pronës. 
Vetëm 5% janë pronare të pronës dhe 
tokës. Në kushte të tilla, gruaja rurale 
nuk është e vetëdijshme se kryhet dis-
kriminim tradicional mbi të.  

Për profesoreshënn Emel Tuna nga 
Fakulteti i Bujqësisë kjo gjë është 
alarmante nëse merret parasysh fakti 
se rreth 87% e territorit të përgjith-
shëm karakterizohet si “rajon rural” 
ku, jeton rreth 45% e popullatës së 
përgjithshme. 

“Njëkohësisht, ato rajone rurale du-
rojnë edhe shkretimin, depopullimin 
me një migrim të madh të brendshëm 

– rreth 34%. Përkatësisht 34% e pop-
ullatës rurale tashmë ka migruar në 
qendrat urbane. Nëse shtohet edhe 
migrimi i jashtëm kjo është një prob-
lem serioz jo vetëm për mjediset rura-
le por edhe për shtetin në përgjithësi. 
Varfëria si dukuri ndikon edhe është 
nën ndikim të shumë faktorëve në niv-
el mikro dhe makro”, tha profesore-
sha Tuna, e cila është një nga autorët 
e analizës. 

Sipas Biljana Petrovska-Mitrevska 
nga Federata e Fermerëve të RM-së 
goditjen më të madhe nga varfëria e 
kanë rastet sociale, përkatësisht am-
visëritë që jetojnë me ndihmë sociale.  

“90% e tyre jetojnë në varfëri. Hapi 
tjetër janë amvisëritë bujqësore të 



cilat realizojnë të ardhura vetëm 
nga bujqësia – 57,4%. Pikërisht këtu 
janë edhe ato amvisëri të cilat ekzis-
tojnë nga punësimi i përkohshëm 
me 57,3%/. Varfëria në mjediset ru-
rale është me të vërtetë në një nivel 
shumë të lartë. Nga aspektet e ndry-
shme të cilat i kemi analizuar, përveç 
faktit se popullata rurale ka të hyra 
të ulëta, njëkohësisht është evidente 
dhe qasja e kufizuar te institucionet 
shëndetësore dhe arsimore, te fon-
det investuese, gjithashtu edhe in-
frastruktura e keqe”, - shtoi Biljana 
Petrovska-Mitrevska.   

Me këtë analizë janë ndarë tri grupe 
të amvisërive të varfra rurale. Ato 
që realizojnë të ardhura vetëm nga 
bujqësia, mandej familjet me shumë 
anëtarë ku ka edhe të moshuar pa 
pension, personat me invaliditet, të 
punësuarit e përkohshëm apo pu-
nëtorët sezionalë, kurse grupi i tretë 
janë familjet e varfra tradicionalisht.  

“Personat e moshuar pa të hyra, pa 
të drejtë pensioni, me invaliditet dhe 
pengesa, por edhe familjet të cilat nuk 
kanë aspak të hyra, kultivojnë diçka 
vetëm sa për t’u ushqyer”; - theksoi 
Biljana.

Pa dallim se a bëhet fjalë për mjedis 
rural apo urban, theksoi ajo, qytetarët 
më të goditur janë të rinjtë, gratë dhe 
fëmijët me invaliditet dhe aftësi të 
kufizuara. Në raport me përkatësinë 
etnike, më e goditur është popullata 
rome. 

 “Rekomandohet që mjedisi rural të 
rigjallërohet. Së pari duhet të jepen 
investime. Të ekzistojë krijimi i poli-
tikave. Kur flasim për mjedisin rural, 
nuk mund të themi se politikën për 
bujqësinë duhet ta përfshijë vetëm 
Ministria e Bujqësisë por edhe Min-
istria e Punës dhe Politikës Sociale.  
Mandej duhet të përpilohet strategji 
për mbrojtjen e popullatës, e cila si-
pas Bankës Botërore me ndryshimet 
klimatike është zhytur në varfëri. 
Duhet të ketë përshtatje, intervenim 
me ndryshimet klimatike. Normal-
isht këtu hyn edhe prodhimi i dakor-
duar dhe investimet. Problem është 
dhe fakti se kur bëhet fjalë për kredi, 
nuk vlerësohet ende toka bujqësore, 
përkatësisht trajtohen si njerëz të 
paaftë për kredi. Gjithashtu, duhet të 
përmendet edhe niveli i ulët i arsim-
it”, - përfundoi Petrovska-Mitrevska.   

Kjo analizë përfshin të dhëna statis-
tikore nga viti 2008-2016. Janë për-
dorur të dhënat e Entit Shtetëror të 
Statistikës në RM, Bankës Botërore, 
UNDP-së, nga strategji të ndryshme 
të institucioneve shtetërore. l

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

30 kilogram petka i janë dhuruar Kry-
qit të Kuq në Koçani për familjet e var-
fra në këtë rajon. Petkat janë prodhuar 
gjatë manifestimit “Festivali i petkave” 
të cilin për herë të pestë e ka organi-
zuar FFRM-ja dhe për herë të parë në 
Gorni Podllog, Koçani.  

- Qëllimi i manifestimit i cili edhe këtë 
vit ka karakter humanitar, është t’i 
mbledhë në një vend gratë nga mje-
diset rurale të Maqedonisë. Në festi-
valin e sivjetshëm të petkave morën 
pjesë rreth 50 gra nga të gjitha ra-
jonet – deklaroi presidenti i FFRM-së, 
Nikolla Stamenov.  

Sipas Ruzha Stojmillova, një nga gratë 
të cilat ndihmuan në organizimin e 
manifestimit në Gorni Podllog, përveç 

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

Federata e Fermerëve e RM-së, In-
stituti për Zhvillim të Bashkësive 
dhe Rrjeti për Zhvillim Rural në 

RM nënshkruan Deklaratë për formim 
të Komitetit Nacional për Bujqësi Famil-
jare në Maqedoni. Komiteti i bashkon të 
gjitha palët e interesuara që kanë për 
qëllim ta mbështesin procesin dhe zh-
villimin e bujqësisë familjare dhe do të 
përpiqet të mbështesë familjet të cilat 
merren me bujqësi nëpërmjet zhvillimit 
të masave dhe zbatimin e aktiviteteve 
në përputhje me nevojat dhe sfidat e zh-
villimit të tyre. Komiteti Nacional do të 
komunikojë dhe do të bashkëpunojë me 
të gjithë personat fizikë dhe juridikë, or-
ganizatat shtetërore dhe komunale, in-
stitucionet dhe shoqatat të cilat mund të 
ndihmojnë zhvillimin e bujqësisë famil-
jare në Republikën e Maqedonisë.   l

FFRM, REPUBLIKA E MAQEDONISË

30 kilogram petka 
për familjet e varfra  

U Nënshkrua Deklarata për formimin e 
Komitetit Nacional për Bujqësi Familjare

hapjes së petkave, ideja është edhe 
shoqërimi dhe shkëmbimi i përvojave 
për punën në fshat dhe për jetën e 
gruas në mjedis rural, si dhe promov-
imi i fshatrave. 

“Pikërisht FFRM-ja formon një grup 
fokusi në suazat e kooperativës bujqë-
sore “Agro Podllog” të cilat do të prod-
hojnë petka për shitje”; shton Stojmillova.

Në këtë manifestim  morën pjesë 
40 gra nga Koçani, Shtipi, Strumica, 
Negotina, Rajoni i Prespës dhe Man-
astirit dhe Rajoni i Berovës. 

Janë hapur petka në mënyrë tradi-
cionale maqedonase me produkte të 
prodhimit vendas dhe janë bërë petka 
të zakonshme dhe integrale, kurse 
për nder të mysafirëve të vet amviset 
punëtore të Gorni Podllog poqën edhe 
lakror tradicional.  

Manifestimi kaloi në një atmosferë të 
gëzuar e cila i relaksoi në një mënyrë 
pjesëmarrëset në një mot mjaft të 
ngrohtë. 

Manifestimi është mbështetur nga 
Komuna e Koçanit, mulliri “Kadino” 
dhe Projekti “Mbështetje institucio-
nale e FFRM-së” i mbështetur nga WE 
Effect.  l
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Forumi rajonal i gruas rurale Ko-
rçë i krijuar para një viti me rreth 
150 anëtare në përbërjen e tij, i 

mbështetur nga “Agrinet Albania” në 
zbatim të projektit “Zhvillimi i komu-
nitetit rural nëpërmjet shoqatave të 
fermerëve” mbështetur nga We Effect, 
Suedi organizoi në Hotel “Millennium” 
Pogradec seminarin me temë “Situata 
social-ekonomike e grave në zonat ru-
rale” me pjesëmarrjen e 50 anëtareve. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezan-
timi i një studimi të bërë nga FAO mbi 
situatën social-ekonomike të grave në 
zonat rurale. Në këtë studim, të reali-
zuar në rang kombëtar, shpalosen të 
dhëna mbi rolin që kanë gratë në eko-
nominë bujqësore dhe familjare. Pa-
varësisht se kontributi i tyre në fermat 
familjare është më i madh se i burrave 
ato janë ende shume pak të vlerësuara 
ku vlen të përmendet se:

• vetëm 6% e fermave drejtohen 
nga gra;

• të ardhurat e fermës menaxho-
hen nga burri dhe është ai që 
merr vendimet kryesore mbi fer-
mën;

• gratë në zonat rurale punojnë 2.5 
herë më shumë se burrat pa pag-
esë në fermat familjare;

• gratë kanë vështirësi punësimi 
jashtë fermës dhe kanë shumë 
pak njohuri mbi teknologjitë e 
reja që përdoren në bujqësi;

• në zonat rurale ka pabarazi 
gjinore në shfrytëzimin e pronës.

Situata ekonomike është akoma 
më e vështire për kryefamiljaret gra të 
cilat jetojnë nën mesataren e shpenzi-
meve familjare. Po kaq vështirësi gratë 
hasin dhe në jetën e tyre sociale për 
faktin se;

• kanë një ngarkesë të konside-
rueshme në punët e shtëpisë (duke 
shpenzuar rreth 5 ore në ditë);

AGRINET, REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Seminar i  
Forumit rajonal  

të gruas  
rurale Korçë

• mentaliteti patriarkal vështirëson 
pjesëmarrjen në trajnime të ndry-
shme dhe në aktivitete sociale, 
kulturore dhe politike;

• pjesëmarrje në postet drejtuese 
është shumë e ulët;

• 60% përjetojnë dhunë fizike dhe 
psikologjike.

Pjesëmarrëset pajtoheshin me 
pikat e lartpërmendura dhe gjatë se-
ancës së diskutimit u dhanë shembuj 
realë të prezencës së këtyre prob-
lemeve në jetën e përditshme. Gjatë 
diskutimit u prekën edhe çështje të 
cilat lidhen me dhënien e disa zgjidhje 
të mundshme që situate social - eko-
nomike e gruas rurale të ndryshojë sa-
dopak. Në fund të seminarit u theksua 
nevoja e rritjes së aktivitetit të grave 
anëtare të forumit, në drejtim të pjesë-
marrjes aktive në jetën sociale dhe 
ekonomike.   l

Shkruan:Eljona Meleq
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MEKANIZIM

Një nga komponentët kryesorë 
të projektit “Zhvillimi i Komu-
nitetit Rural nëpërmjet Shoqa-

tave të Fermerëve’’ të cilin “AgriNet 
Albania” është duke e implementuar 
me mbështetjen e WeEffect, Suedi, 
është zhvillimi organizativ dhe i bi-
znesit të fermerëve.

Në këtë kuadër të projektit, por 
edhe në atë të bashkëpunimit me part-
nerët rajonalë, u zhvillua një vizitë për 
shkëmbim eksperience në një nga 
zonat më të njohura të organizimit të 
fermerëve në kooperativa por dhe të 
prodhimit të frutave (kryesisht mollë) 
në rajonin e Resnjës, Maqedoni. Në 
këtë aktivitet morën pjesë 46 fermerë 
anëtarë të Shoqatave të Fermerëve të 
Dvoranit, Zvirinës, Polenës dhe Progrit 
nga rajoni i Korçës.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte 
shkëmbimi i eksperiencës në drejtim 
të mënyrës së krijimit, organizimit dhe 
funksionimit të kooperativës së “Kran-

it”, e formuar vitet e fundit nga fermerë 
të po të njëjtit fshat në rajonin e Resn-
jës, Maqedoni.

Grupi i vizitoreve u prit në ambi-
entet ku kooperativa zhvillon takimet 
nga kryetari i saj z. Mehmet Hoxha dhe 
nga menaxheri. Përfaqësuesit e koop-
erativës prezantuan para vizitorëve të 
gjithë historikun e krijimit dhe të funk-
sionimit të kooperativës si dhe disku-
tuan për çështje të tilla si:

 Ô Domosdoshmërie e krijimit të 
kooperativës;

 Ô Detyrimet që duhet të 
përmbushte anëtarësia në bazë 
të legjislacionit për krijimin e 
kooperativave;

 Ô Avantazhet, disavantazhet, 
mbështetja që jep qeveria 
(në formë grantesh dhe 
subvencionesh) për të qënit i 
organizuar në një kooperativë;

 Ô Përfitimet e anëtarëve të 
kooperativës (blerjen e imputeve 
bujqësore me çmim të ulët dhe 
shitjen e prodhimit të organizuar 
me çmim më të lartë).
Në shoqërimin e dy përfaqësuesve 

të kooperativës u realizuan vizita në 
terren në disa pemëtore të kultivuara 
me mollë pronë e anëtarëve të koop-
erativës për të parë cilësinë e prodhi-
mit por edhe për të parë teknologjinë e 
prodhimit të zbatuar në to.

Gjatë diskutimeve të zhvilluara 
u trajtuan probleme që lidheshin jo 
vetëm me organizimin dhe funksioni-
min e kooperativave por dhe probleme 
të cilat lidheshin me cilësinë e prodhi-
mit dhe marketingun.

Si konkluzion nga ana e pjesëmar-
rësve u vlerësua pozitivisht nevoja e 
organizimit të tyre në kooperativa bu-
jqësore me qëllimin kryesor rritjen e të 
ardhurave nga aktivitetet në fermë.  l

Vizitë studimore  
në Kooperativën  
e prodhuesve të  
mollës “Krani”,  
në Resnjë, Maqedoni

Shkruan:Nikolin Karapanci

AGRINET, REPUBLIKA E SHQIPËRISË

26 | TOKA IME



AGROPUKA, REPUBLIKA E SHQIPËTISË

Realizohet studimi 
“Potencialet e prodhimit   
të produkteve bujqësore  

dhe blegtorale  të  
certifikuara  në  

territorin e Pukës”

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Shoqata  “Agropuka”  në përpjek-
je për të ndihmuar  fermerët  që 
të jenë  më konkurrues  në treg  

ka  qenë  dhe është  në kërkim të do-
natorëve  për të mbështetur bizneset 
bujqësore  ose të ngjashme  me to, me  
synimin përfundimtar;  rritjen e të ar-
dhurave  ekonomike  si bazë kryesore 
për rritjen e mirëqenies  të familjeve  
fermere. Për  të lehtësuar gjetjen e 
burimeve financiare,  “Agropuka” ka 
gjetur  si mjet,  studimin  për të përcak-
tuar   bizneset me potencial për tu cer-
tifikuar. Produktet  e certifikuara  rrisin 
konkurrencën  e produkteve  bujqësore  
në tregun vendas, agroturizmin e zonës 
dhe për eksport.

Shoqata  “Agropuka”  dhe stafi i saj, 
si një ndër shoqatat më të suksesshme  
në Shqipëri  mendon se  Puka  ka 
burime  të pa  shfrytëzuara  që kanë 
perspektivë zhvillimi  edhe në kush-
tet e reja  të ekonomisë  së tregut të 
lirë. Shoqata “Agropuka”  ka ftuar  një  
specialist  të pavarur për të kryer një 
studim  për potencialin e Pukës për të 
prodhuar produkte  që i nënshtrohen 
standardeve  të cilësisë ,si  një argu-
ment për  të gjetur mbështetje  finan-
ciare  për fermerët  e zonës  së Pukës.

Studimi u krye nga eksperti i 
mirënjohur i kësaj fushe, prof. as. dr. 
Enver Isufi – Drejtor i Institutit te Bu-
jqësisë Bio, ne periudhën maj-qershor 
2017.

Realizohet studimi 
“Potencialet e prodhimit   
të produkteve bujqësore  

dhe blegtorale  të  
certifikuara  në  

territorin e Pukës”
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Studimi   kaloi disa hapa si: Njohja  me  situatën social 
ekonomike, evidentimi  i  fermave  ose  bizneseve bujqësore 
me potencial  prodhimi  dhe zhvillimi. Gjithashtu u bënë viz-
ita dhe takime  direkte  në ferma dhe biznese bujqësore. U 
organizua një takim për  një  diskutim të hapur  me familjet  
e mëdha fermere  dhe bizneset me shanse  zhvillimi për të 
evidentuar problematikën e tyre, për të mbledhur propozime  
dhe vërejtje, nga  ku është bërë  edhe  një rangim, klasifikim  i 
përparësive  të bizneseve  me më shumë shance për zhvillim 
të shpejtë  dhe që mund ti nënshtrohen standardeve të cilësisë. 
Pas kësaj, fermerët  dhe përpunuesit potencial  bënë një vizitë 
në  disa  ferma të certifikuara  në territorin e Bashkisë Durrës. 
Në takimet me fermerë, biznesmenë dhe specialistë të këtyre 
fushave u bë edhe analiza  SWOT  e  gjendjes  së bizneseve  
bujqësore dhe potenciali tyre si dhe u dhanë rekomandimet,  
të cilat  fokusohen    në bizneset   bujqësore  që meritojnë  
mbështetje financiare  për një zhvillim më të  shpejtë  në dy-
tre  vitet  në vijim.  l
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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
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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 orga-
nizatës 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 papu-
nësisë, 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 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 bu-
jqësore (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 organiza-
tave 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, bash-
kësitë e tyre dhe palët e ndryshme të prekura. AgriNet e 
realizon misionin e vet nëpërmjet implementimeve të ndry-
shme në projektin në fushën e zhvillimit rural financuar nga 
institucionet vendase dhe ndërkombëtare, si edhe nëpër-
mjet 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 ras-
teve për grupe for-
male dhe joformale 
të prodhuesve bu-
jqësorë. Lloji krye-
sor i grupeve bujqë-
sore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve 
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricul-
tural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderuara nga 
ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit të për-
vojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i par-
celave 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




