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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.

AGROPUKA

AGRINET ALBANIA

INITIATIVE FOR KOSOVA COMMUNITy 

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: 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

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

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

uebfaqe: www.agrinet.al

Adresa: 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
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Shkruan: Dimitar Arnaudov

Në hapësirë të mbrojtur rrep-
ka kultivohet në periudhën e 
vjeshtës dhe dimrit. Në hapë-

sira të mbrojtura kultivohen lloje 
me vegjetim të shkurtër (30-45 ditë). 
Rrepka është e mirë si parakulturë, 
kurse gjithashtu edhe si ndërmjet-
kulturë në qepë dhe sallatë. 

Rrepka ka rrënjë të cekët prandaj 
ajo kërkon toka të lehta me humus me 
strukturë të mirë të cilat pas ujitjes 
nuk formojnë korre. Në toka ranore 
është e vështirë të arrihen të ardhu-
rat e dëshiruara, kurse në tokat prej 
gline mbledhja e tyre është e vështirë.

Fara mbillet në sipërfaqe të 
punuar mirë, në largësi midis rad-
hëve 10-15 cm, kurse në vetë radhën 
në largësi prej 3-4 cm. Fara mbillet 
jo thellë, me shpenzim prej 3-4 gr/m2.

Në fazën e mbirjes nevojitet tem-
peraturë 18-20 gradë gjatë ditëve 
me diell, kurse 12 gradë kur ka re. 
Me rritjen e rrënjës së trashë tem-
peratura optimale duhet të jetë 12-14 

gradë, por duron edhe temperatura 
më të ulëta. Kur kultivohet rrepka 
në periudhën e vjeshtës dhe dimrit 
duhet të përdoret agrotekstil që të 
arrihet temperaturë më e lartë dhe 
vjelja e dëshiruar. Rrepka ka nevojë 
për lagështi të njëtrajtshme, kurse 
më mirë rritet në pH prej 5,6-7. Në 
tokat alkale nuk merr ngjyrë të bukur, 
prandaj është shumë e rëndësishme 
të anashkalohen plehrat të cilat 
përmbajnë klor.  

 Prej elementëve makroushqyes, 
rrepka ka nevojë për 6 kg azot, 10 kg 
fosfor dhe 15 kg kalium në 1.000 m2.

Rendimenti mesatar i realizuar 
është rreth 4 kg/m2. l

Kultivimi i 
 rrepkës në 

hapësirë të mbrojtur

KoPSHTARIRrepka
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AGROTEKSTILI është material sintetik polipropilen 
me masë të vogël dhe me elasticitet të madh, që 
mundëson përdorim dhe manipulim të lehtë dhe 
e stabilizon rrezatimi UV, e përshpejton rritjen, 
mbron nga ngricat, breshëri, temperaturat e 
ulëta dhe insektet. 

Rëndësia e 
agrotekstilit  
në prodhimin 
e perimeve

AgrillKoPSHTARI

Shkruan: Stojan gligorov

Dimrat e ftohtë dhe temperatu-
rat e ulëta janë faktori kryesor 
për rrezikim të të mbjellave, 

pavarësisht se a kultivohen ato në 
fushë të hapur apo në hapësirë të 
mbyllur (sera). Me rëndësi të veçantë 
janë ngricat e hershme në pranverë, 
për shkak të rënies së temperaturave 
për një periudhë të shkurtër dhe 
duke mos i dhënë mundësi bimëve të 
përshtaten me këto temperatura.  

Ngrica, përkatësisht temperatu-
rat e ulëta nga njëra anë, e shkatër-

rojnë tërësisht farën, kurse nga ana 
tjetër e ndalojnë tërësisht rritjen e 
tyre, duke shkaktuar dëme të mëdha 
në prodhimin e bimëve. Nga ngricat  
e hershme prodhuesit mund të mbro-
hen në shumë mënyra:

 ¹ ndryshimi i shtresave të ndry-
shme të temperaturës me 
ventilatorë:

 ¹ ujitja me spërkatës;

 ¹ mbulimi i të mbjellave me 
agrotekstil. 

AGROTEKSTILI është mate-
rial sintetik polipropilen me masë të 

vogël dhe me elasticitet të madh, që 
mundëson përdorim dhe manipulim 
të lehtë dhe e stabilizon rrezatimi UV. 
Shtrihet në të gjithë fushën, përkatë-
sisht në sipërfaqe të mbyllura, duke 
e përshpejtuar kështu rritjen, mbron 
nga ngricat, breshëri, temperaturat e 
ulëta dhe insektet

Troll 

Trolli nën agrotekstil gjatë ditës 
ngrohet, kurse gjatë natës ftohet 
ngadalë, që është shumë e rëndë-
sishme për dallimet në temperatura. 
E përçon ujitjen, shiun, uji nuk ab-
sorbohet, kështu që mbetet e thatë. 
Pikat e ujit prej ujitjes shpërhapen. 
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Kalojnë ngadalë nëpër mikrosporet 
e agrotekstilit (agrill) dhe kështu i 
ujit në mënyrë të njëtrajtshme sipër-
faqen dhe bimët. Pastaj trolli tha-
het shkallë-shkallë dhe nuk krijon 
kore. Ngjyra e agrotekstilit është e 
bardhë, e përçon dritën, kështu që 
90% e rrezeve të diellit kalojnë nëpër 
agrotekstill kështu që bimët e mbu-
luara rriten normalisht. 

Me përdorimin e agrotekstilit 
lejohet mbjellja e hershme sepse e 
pengon humbjen e ngrohtësisë dhe 
lagështisë në fazën më të komplikuar 
të zhvillimit të bimës. Gjatë ditës e 
pengon veprimin dëmtues të rrezeve 
të diellit, kurse gjatë natës mundë-

son mbajtjen e temperaturave më të 
lartë si në truall edhe në ajër.   

Agrotekstili mund të shërbejë 
edhe si mbrojtje nga breshëri. Për-
çueshmëria e pjesshme e ndalon 
efektin e dëmshëm prej shirave të 
shumta. Gjithashtu, i mbron bimët e 
reja prej erërave të forta, zogjtë dhe 
insektet. Në treg hasen shumë emra 
të agrotekstilit siç janë agrill, llu-
trasill etj. 

Roli special i agrotekstilit është:

 ¹ mbulimi dhe mbrojtja e bimëve që 
janë të ndjeshme ndaj ngricave;

 ¹ përshpejtimi i rritjes së kulturave 
pranverore;

 ¹ mbrojtja e farës së mbjellë.

Për dallim nga mushamaja, 
agrotekstili ka qëndrueshmëri më të 
gjatë dhe investimet ekonomike janë 
më fitimprurëse. Është e nevojshme 
agrotekstili të përdoret te serat gjatë 
dimrit dhe në pranverë si dhe në 
fushë të hapur gjatë pranverës. Për 
përforcimin e trollit me agrill mund 
të përdoret tel me formën e shkro-
njës U, kurse përforcimi anësh në 
tokë nuk është i nevojshëm. Nëse 
përdoret me vëmendje mund të për-
doret minimum 2-3 vjet.l
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НаднасловРУБРИКА

Shkatërimi i barërave të duhet të fillojë në vjeshtë, 
përkatësisht pas mbjelljes së drithërave 

Shkatërimi i barërave të këqija  
te gruri dhe elbi në 

periudhën e vjeshtës 

MBRoJTJA KIMIKE

Shkruan:    
dipl. inxh. arg. Bllagojçe Dimitriev

Praktika e deri tanishme dësh-
mon se shkatërimi i hershëm 
i barërave të këqija e rrit 

rendimentin e drithërave. Gjith-
një dhe më i madh është interesi 
për një zgjidhje përfundimtare për 
shkatërimin e barërave të këqija 
gjethegjera dhe gjethengushta te 
gruri dhe elbi. Shkatërimi i barërave 
të këqija duhet të fillojë në vjeshtën 
e hershme, përkatësisht menjëherë 
pas mbjelljes. Ekzistojnë disa ar-
sye për shkatërimin e barërave të 
këqija në vjeshtën e hershme, kurse 
më të rëndësishmet janë sigurimi i 
kushteve më të mira për dimërim të 
drithërave, duke mos pasur konkur-
rencë e cila do t’ua marrë ujin dhe 
materiet ushqyese prej truallit dhe 
do të ketë fillim të shpejtë në pran-

verë. Për këtë qëllim rekomandohet 
përdorimi i herbicidit të ri MARATON 
375 SC për shkatërim të barërave 
gjethegjera dhe gjethengushta në 
gurin, elbin, tritikalen, tërshërën e 
vjeshtës. MARATON 375 SC është 
fitimtare në afate të gjata dhe është 
herbicid perzistent me periudhë të 
gjatë të veprimit dhe periudhë të 
gjatë të zbatimit. Herbicidi MARA-
TON 375 SC është formë e emulzi-
onit të përqendruar me dy materie 
aktive pendimetalin 250 gr/l dhe 
izoproturon 125 gr/l. Koha optimale 
e trajtimit të grurit dhe elbit vjesh-
tor pas mbjelljes dhe para mbirjes 
apo pas mbirjes së drithërave në 
fazën e 102 gjetheve. Trajtimi i gru-
rit dhe elbit vjeshtor mund të kryhet 
në fazën me 3-4 gjethe nëse barërat 
janë në fazën e mbirjes. Trajtimi më 
i vonshëm me zbatim të MARATON 
375 SC te gruri dhe elbi është para 
përfundimit të BRATIMEWE. Trajtimi 

i tritikales vjeshtore dhe tërshërës 
bëhet. në vjeshtë pas mbjelljes dhe 
pas mbirjes. Doza e MARATON 375 
SC është 4l/ha me shpenzim të ujit 
prej 200/400 l/ha. MARATON 375 
SC i lufton edhe barërat gjethegjera 
edhe gjethengushta: Aperaspica-
venti, Alopecurusmysuroides (bishti 
i dhelprës), Echinochloacrus–gal-
li, meli, Capselabursa - pastoris 
(qesja e bariut), Fumariaofficinalis 
(fier toke), Galiumaparine (ngjitës-
ja), Cirsiumarvense (orgishta e 
tokës), Geraniumsp. (barbarozë), 
Lamiumpurpureum(hithra e butë),  
Matricariasp. (kamomil), Papav-
errhoeas (lulëkuqe), Raphanis-
raphanistrum (rrepaninë), Stellari-
amedia (lule ylli),Sinapisarvensis 
(sinap), Thlaspiarvense (palamida), 
Veronicahederifolia (urthi), Violaar-
vensis (manushaqe), si edhe barërat 
e tjera shumëvjeçare rezistente me 
rrënjë të thella. l
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Drithëra
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Sëmundje VRESHTARI

MUNGESA E KALCIUMIT TEK hARDhIA 

Shkruan: dipl. inxh. arg. Vanço Zahariev

Në kultivimin e hardhisë, përveç 
dritës, temperaturës dhe 
lagështisë, pjelloria e tokës është 

gjithashtu një faktor i rëndësishëm i cili 
është përgjegjës për zhvillimin normal 
dhe prodhimtarinë e hardhisë. Të rëndë-
sishme janë edhe krasitja, mbrojtja dhe 
plehërimi, që është një prej punëve më 
përgjegjëse në vreshtari për vendosjen 
dhe mbajtjen e përmbajtjes optimale të 
elementëve ushqyes dhe materies or-
ganike. Plehërimi i pamjaftueshëm apo i 
tepërt mund të rezultojë me çrregullime 
të shumta shumëvjeçare në vreshta 
për të cilat zakonisht mendohet se janë 
shkaktuar nga insektet e dëmshme ose 
nga sëmundjet parazite. 

Një prej shumë sëmundjeve lidhur 
me këtë që është thënë më sipër është 
tharja e bishtit të veshulit dhe bishtave 
të kokrrave të rrushit e cila shfaqet në 
sipërfaqe të caktuara dhe te lloje të 
caktuara me tendencë që të shfaqet më 
shpesh dhe në më tepër vende. Sëmundja 
shpesh zëvendësohet me kalbëzim të er-
rët dhe me zjarr dhe mendohet se ato janë 
shkaktuesit e saj, por kjo ka ndodhur nga 
mirëmbajtja jo e mirë e pjellorisë së tokës, 
që më shpesh shkaktohet nga plehërimi 
jo i drejtë, pastaj nga aftësia, përkatësisht 
ndjeshmëria e tokave të caktuara dhe llo-
jeve të caktuara të hardhisë për verë ndaj 
plehërimit, nga kushtet klimatike dhe nga 
pozita e vreshtit. Zakonisht simptomat e 
para të tharjes së bishtit dhe bishtave të 
kokrrave të rrushit shfaqen nga fundi i 
gushtit si njolla të vogla, pak të thella me 
ngjyrë blu në të zezë ose ngjyrë kafe. 

Në fillim këto njolla janë kufizuar 
vetëm te një pjesë e vogël te bishti i ve-
shulit, por me kalimin e kohës, ato zgje-
rohen dhe bashkohen, kështu që gjatë 
pjekjes shihen edhe pasojat. Atëherë 
pjesa e poshtme e bishtit të veshulit është 
më e errët dhe thahet. Në pjesën e tharë 
shihen kokrra të rrudhura, të vyshkur dhe 
kokrra rrushi më pak të ngjyrosura, të 
cilat nuk piqen.  

Prodhimi mund të zvogëlohet edhe 
deri në 30%, kurse edhe më keq është që 
cilësia zvogëlohet sepse pjesa e rrushit 
që është tharë për shkak të asaj se nuk 
është pjekur ka pak sheqer, dhe më tepër 
thartësirë. Kjo sëmundje mund të thuhet 

se vjen nga faktorët e përmendur më 
sipër  dhe është e komplikuar, kurse në 
raportet midis faktorëve që e shkaktojnë 
atë është ende lëndë e shpjegimit të deta-
juar nga shkenca.

Sëmundja zakonisht shfaqet në 
vreshtat e dendur me prodhimtari të 
lartë, kurse me intensitet dhe madhësi 
të përcaktuara nga dendësia e truallit, 
mungesa e ekuilibrit dhe plehërimi i 
tepërt ose i një lloji me plehra minerale. 
Faktorët për të cilat shkenca thotë se janë 
përgjegjës për shfaqjen e kësaj sëmund-
jeje janë grupuar në këto grupe:

1. Të brendshëm (gjenetikë)–ndjesh-
mëri ndaj llojeve dhe tipave të caktu-
ara ndaj këtij çrregullimi fiziologjik. 
Midis llojeve të cilat ndikohen nga 
këto sëmundje janë kabernesovin-
jon, rajnski rizling, traminec e tëtjera, 
kurseprejtipave bazë janë: kobër 5BB, 
riparia, rihter 110, kuderk 3309 etj. 

2. Ekologjike–që ndikojnë mbi shfaqjen 
e kësaj sëmundjeje janë: trualli, tem-
peratura, sasia e rreshjeve, lagështia 
relative e ajrit në fazën e lulëzimit të 
hardhisë së bashku ose në raport të 
caktuar të përbashkët ndikojnë mbi 
intensitetin e shfaqjes së sëmundjes. 
Temperaturat e ulëta, koha me reshje 
dhe e vrenjtur në fazën e lulëzimit 
dhe pas saj e zvogëlojnë aktivitetin e 
bimëve dhe kontribuojnë në zvogëli-
min e futjes së kalciumit dhe magne-
zit në bimë, kurse kështu e zmadhojnë 
dhe shfaqjen e sëmundjes. Në kushte 
të thatësirës dhe temperaturave të 
larta, bima nuk mund të marrë sasinë 
e nevojshme të kalciumit dhe magnezit 
dhe sasia e tyre është më e vogël në 
krahasim me kaliumin, përkatësisht ai 
është në sasi shumë më të madhe dhe 
është shkaktar për mbylljen e enëve të 
qarkullimit të lëngjeve në bimë.  

3. Agroteknike – këtu futet plehërimi me 
të cilin sigurohen elementet ushqyese 
dhe si i tillë ndikon theksueshëm në 
shfaqjen e kësaj sëmundjeje, sepse 
plehërimi i njëjtë, intensiv dhe i tepru-
ar dhe plehërimi pa rend, sidomos me 
plehra azoti dhe kaliumi, kjo pasqy-
rohet në mënyrë të papërshtashme 
në marrjen e kalciumit dhe magnezit 
prej tokës. 

Duhet t’i kushtohet vëmendje e 
veçantë plehërimit të veçantë me plehra 

me azot (ure, KAN, shalitra) sepse azoti 
e zvogëlon, përkatësisht e pengon mar-
rjen e azotit nga bima prej tokës, kurse 
e zmadhon zhvillimin dhe dendësinë të 
cilat kontribuojnë në shfaqjen e kësaj së-
mundjeje.  

Përmbajtja e vogël e humusit dhe 
materiet organike, gjithashtu, kontribuon 
në shfaqjen e kësaj sëmundjeje, pran-
daj që të parandalohet dhe zvogëlohet 
kjo sëmundje theksohet gjithnjë dhe më 
tepër nevoja për ndjekjen e raportit të el-
ementëve kryesorë makro dhe mikro në 
bimë me ndihmë të analizës së përmba-
jtjes në masën e gjethes dhe gjatë përcak-
timit të raporteve të çrregullta menjëherë 
pas lulëzimit, intervenohet me plehra për 
gjethet (foliare) me intervenime dhe sasi 
derisa të vendoset raporti i rregullt. Edhe 
pse në praktikë për parandalimin dhe 
zvogëlimin e kësaj sëmundjeje duhet të 
ndërmerren këto hapa: 

1. Të zmadhohet sasia e materies or-
ganike nëpërmjet hedhjes së: plehut 
të stallave, plehërimit të gjelbër (të 
mbillet rrepa për vaj, tërshëra dhe 
kultura të tjera ndërmjet radhëve dhe 
të lërohen në pranverë) dhe vendosja 
e lastarëve në mbetjet pas përpunimit 
në verë dhe raki në truall. 

2. Kur kryhet përzgjedhja e plehrave 
minerale duhet të përzgjidhet pleh 
i tillë i cili do të përmbajë elementë 
makro dhe mikro, kurse edhe më 
mirë është nëse përmbajnë edhe ma-
terie organike.

3. Mos lihet shumë prodhim në bimë si 
edhe filizat të pastrohen.

4. Trajtimi i vreshtit me plehra prej 
gjethesh të cilat përmbajnë vetëm 
magnez dhe kalcium, një javë para se 
të fillojë kokrra e rrushit të bardhë të 
zbutet, kurse tek i kuqi para se të fil-
lojë të skuqet dhe përsëri pas 10-14 
ditë.  

Si përfundim nga materiali i më 
sipërm mund të themi se po vjen koha 
që gjatë kultivimit të hardhisë plehërimi 
të kryhet në bazë të analizave kimike dhe 
në sasi me të cilën do të bëhet balancim 
dhe harmonizim i të gjitha komponentëve 
(organikë dhe mineralë) në përbërjen e 
tokës, që të ketë vijim normal vegjetimi 
dhe marrje të sasisë së planifikuar të 
prodhimit.l
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Stresi te frutatPEMËTARI

Shkruan:    
dipl. inxh. arg. Llambe Kucinoski 

Për zhvillimin e vet të rregullt 
dhe për prodhimtari bimët 
kërkojnë kushte optimale për 

zhvillim. Çdo anashkalim i këtyre 
kushteve është stres i madh ose i 
vogël për vetë pemën. Pemët janë 
nën stres nëse rriten në kushte jo 
të mira (trualli, lagështia etj.), nëse 
janë të dëmtuara mekanikisht, nëse 
janë në thatësirë, të ftohtë ose nëse 
sulmohen nga sëmundjet dhe dëm-
tuesit. Shumica e këtyre parakush-
teve më shpesh ndikojnë së bashku, 
ose disa faktorë janë shkaktues së 
shfaqjes së të tjerëve, për shembull, 
nëse pema ka duruar për një kohë 
të gjatë thatësirën dhe mungesën e 
materieve ushqyese, atëherë është 
e ndjeshme ndaj sëmundjeve. Edhe 
pse vendi ynë ka kushte të përkr-
yera klimatike, për fat të keq, shpesh 
herë nuk kemi mundësi që pemëve 
t’u sigurojmë ndonjë optimum. Ose 
të paktën kështu mendojmë ne. Uji 
është elementi themelor për jetën 
dhe është parakushti kryesor që të 
anashkalohet stresi te bimët, kurse 
gjithashtu siguron edhe rendimente 
të larta dhe cilësore. Tek ne, në 
kushte të tilla klimatike, mungesa e 
ujit gjatë verës më shpesh nuk e than 
pemën, të paktën jo ato më të vjetrat 
dhe shëndetshmet, por do të ndikojë 
të ketë më pak prodhim, si dhe më 
pak lule vitin e ardhshëm. Këtë lloj 
stresi mund ta anashkalojmë nëse 
pemishtet i ngremë afër vendeve ku 
ka ujë, kurse kjo mund të lehtësohet 
gjithashtu edhe me përzgjedhjen e 

Kushtet 
optimale janë 
parakusht 
për prodhim 
të mirë

Të gjitha gjallesat e gjalla, madje edhe bimët 
që i kultivojmë, më mirë ndjehen kur rriten 
në kushte optimale për to. Çdo ndryshim 
i menjëhershëm i kushteve të jetës për 
pemën është stres. Kur bimët janë “të 
lumtura dhe të kënaqura” na japin edhe 
fruta të cilat i përdorim për ushqim. 

llojeve më rezistente ndaj thatësirës, 
frutat e të cilave piqen më shpejt 
(p.sh. qershi dhe vishnjë të shartu-
ara në magrite). 

Ushqimi në serë me plehra azoti 
në të cilat ka shtesë të mikroele-
menteve gjatë periudhës së thatë i 
ndihmon pemët ta kalojnë më lehtë 
stresin. Vlera pH e tokës, gjithashtu, 
mund të shkaktojë stres te pemët. 
Vlera e ulët e pH-së tek shumica e 
pemëve çon në pranimin e vështirë-
suar të disa elementeve kryesore 
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siç janë Ca, Mr, P, Mo, B. Prandaj 
tokat acide duhet të kontrollohen 
më shpesh dhe nëse është nevoja 
të intervenohet me vendosjen e 
një sasie të caktuar të plehrave 
gërqelore (nëse bëhet fjalë për pH 
të ulët), ose me hedhjen e plehrave 
me acide (sulfat kaliumi, sulfur el-
ementar, ure), nëse bëhet fjalë për 
vlerë të lartë të pH-së.

Shkaku për shfaqje të stresit 
mund të jetë edhe ushqimi i 
pabalancuar. Mungesa e ushqimit, 

si dhe teprica e lartë e materieve të 
caktuara minerale, mund të ndikojë 
negativisht mbi rritjen e dhe prodh-
imin e pemës. Marrja e pakontrol-
luar e sasive të mëdha të plehrave 
minerale çon në zmadhimin e pan-
evojshëm të elementëve të caktuar 
në shtet. Përqendrimi i zmadhuar 
i një elementi në tokë zakonisht 
shkakton mungesë të një elementi 
tjetër në indin e frutës, që shkak-
ton një sërë çrregullimesh të cilat 
ndodhin te vetë fruta. Ushqimi i 
pabalancuar te frutat më mirë vëre-

het te përdorimi i tepërt i plehrave 
të azotit, të cilat shkaktojnë dendë-
si të degëve, por prodhim të ulët të 
pemës, si dhe e zmadhojnë ndjesh-
mërinë ndaj sëmundjeve. 

Shkaktar i shpeshtë për shfaqjen 
e gjendjes së stresit tek pemët është 
edhe përdorimi jo i drejtë i mjeteve 
për mbrojtje. Me përdorimin e pre-
parateve jocilësore, me kombinimin 
e preparateve të cilat nuk durohen, 
si dhe zmadhimin e dozës, shpesh-
herë shfaqet fitotoksina te bimët. 
Pemët duhet të trajtohen vetëm kur 
është e nevojshme dhe me rekom-
andim nga personat ekspertë, si 
edhe duhet t’u përmbahemi reko-
mandimeve të vetë prodhuesit, për 
përqendrimin e nevojshëm dhe për 
mundësinë për përzierje me mjete 
të tjera ndihmëse. Përdorimi i 
tepërt i herbicideve ndikon në uljen 
e rezistencës së pemëve ndaj së-
mundjeve dhe thatësirës, sepse kjo 
ndikon në marrjen me vështirësi të 
ujit dhe elementeve ushqyese (Mn, 
Zn, B) që ndikon në çrregullimin e 
procesit normal të sintezës së ma-
terieve të rëndësishme për funk-
sionim normal të sistemit mbrojtës 
së pemëve. Me rritjen e barit midis 
radhëve në pemëtari ku ka kushte 
për ujitje mundësojmë rrethinë 
miqësore për rrënjët e pemëve 
duke siguruar kështu funksionim 
më të mirë të tyre dhe rendiment 
më të lartë. l
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Shkruan: Ivica Velinov

Kushte të përgjithshme për 
kultivimin e aronias

Një nga momentet më të rëndë-
sishme është sigurimi i fidanëve 
cilësorë. Për rritje të shpejtë dhe 
prodhim është më mirë të blini fi-
danë më të mëdhenj (dy dhe tre 

vjeçare). Ata nisin me prodhimin 
vitin e ardhshëm. Në vendin tonë 
si më të mira u dëshmuan llojet 
NERO dhe MELANOKARPA. Aro-
nia rritet në çdo lloj toke, kurse më 
mirë rritet në zona me diell dhe me 
lagështi të mjaftueshme të tokës. 
QË të mësoni se si është cilësia e 
tokës, është e nevojshme të bëni 
analizë agrokimike të tokës. Nëse 
toka juaj nuk është me cilësi të 

lartë, kërkoni këshillë nda ndonjë 
person ekspert në këtë fushë. 

Materie organike dhe vlera 
(ph) e tokës

Mund ta ndryshoni strukturën 
e tokës duke i hedhur materie or-
ganike (humus ose pleh organik). 
Sasia e zmadhuar e plehrave or-
ganike është një nga elementët më 
të rëndësishëm për të pasur një 
tokë pjellore për rendiment të lartë. 
Toka duhet të përmbajë 2% deri në 
5% materie organike, toka ranore 
duhet të ketë 2-3%, kurse toka 
prej gline duhet të ketë 4% deri në 
5% materie organike. Shtresa prej 
15-20 cm materie organike (kashtë, 
bar i thatë etj.) e mban lagështinë 
e dheut, kurse kursen njëkohësisht 
edhe ujë. 

Vlera optimale (pH) e tokës për 
rritje normale të aronia është me 
aciditet të ulët ose më saktë pH (6-
7), por toleranca është pak më e 
madhe dhe lëviz nga 5 deri në 8,5.

Kultivimi 
i aronias

Disa momente të rëndësishme të cilave duhet t’u kushtohet vëmend-
je gjatë kultivimit të aronias që të marrim rendimente maksimale. 

PEMËTARI Pemë me fara
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Ujitja

Fidanët e aronias nuk durojnë 
thatësirë të fortë dhe të gjatë (sido-
mos në vitin e parë), por mund të 
durojnë tokë të thatë për një kohë 
më të gjatë se cilado bimë tjetër. 
Nëse doni prodhim maksimal për 
fidan, duhet të siguroni ujitje. Sasia 
dhe ujitja e vazhdueshme janë të 

rëndësishme njëjtë si edhe mosha 
e fidanëve, temperatura dhe për-
bërja e truallit. Në periudhat më 
të ngrohta dhe më të thata të vitit 
është e nevojshme të ujiten një deri 
dy herë në javë (5-10 litra) për fidan. 
Në rajonin tonë ujitja me sistemin 
pikë për pikë është mënyra më eko-
nomike dhe më cilësore për kultiv-
im të aronias. Ujitja është mirë që 

të bëhet herët në mëngjes. Atëherë 
rrënjët e bimës janë më të afta që 
ta thithin ujin, sepse qelizat janë të 
hapura dhe bimët e marrin vesën e 
mëngjesit. 

Nuk duhet të bëhet ujitje kur 
dielli është i fortë – pasditja apo 
mbrëmja e hershme është koha më 
e keqe për ujitje!l
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85% e prodhimit të përgjithshëm të mollës në Shqipëri është në Korçë. Rreth 10% e bu-
jqve në Korçë përdorin teknologji moderne për prodhimin e mollëve (sistemi intensiv i 
kultivimit të mollëve) dhe kanë filluar me zbatimin e prodhimtarisë të integruar të mol-
lëve. Një prej këtyre bujqve në Shqipëri është edhe Arben Liçollari nga fshati Dvoran, Ko-
rçë. Familja e tij është marrë me vite me prodhimin e mollëve. Ai prodhon 60 ton mollë 
gjithsej, prej të cilave 30 tonë janë të llojit “starking” dhe 20 ton prej llojit “golden”.

PEMËTARI

Shkruan: Biljana Petrovska Mitrevska

Korça është një nga rajonet më 
të mëdha në Shqipëri ku prod-
hohet molla. 85% e prodhimit 

të përgjithshëm të mollës në Shqipëri 
është në Korçë. Rreth 10% e bujqve në 
Korçë përdorin teknologji moderne 
për prodhimin e mollëve (sistemi in-
tensiv i kultivimit të mollëve) dhe kanë 
filluar me zbatimin e prodhimtarisë të 
integruar të mollëve.

Një prej këtyre bujqve në Shq-
ipëri është edhe Arben Liçollari nga 
fshati Dvoran, Korçë. Familja e tij 
është marrë me vite me prodhimin 
e mollëve. Ai prodhon 60 ton mollë 
gjithsej, prej të cilave 30 tonë janë 
të llojit “starking” dhe 20 ton prej 
llojit “golden”.

“Shitjen deri më tani e kemi bërë 
në mënyrë individuale, por ne i hod-

hëm hapat e parë që ta shesim mol-
lën kolektivisht, me grupe të vogla 
bujqish, përkatësisht organizohemi 
në klube. Në këtë mënyrë sigurohet 
ndihmë teknike, blerje më e lirë e 
repromaterialeve dhe mjeteve për 
mbrojtje, por edhe shitja është e or-
ganizuar dhe ne mund të ndikojmë 
më tepër për të pasur një çmim më 
të mirë. Gjithashtu kemi plan që të 
formojmë edhe kooperativë, e cila 

Ekspansion i  
mollës cilësore 

në Shqipëri 
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Tabela: Dinamika e bruto-prodhimit dhe furnizimi me mollë në Shqipëri
Kategorija 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prodhim Mт 12,000 36,000 45,000 47,202 54,604 56,000 71,300

Import М Mт 28,163 22,516 15,641 12,928 17,702 11,399 11,469

Ekport М Mт 0 147 34 109 1,097 2,323 4,309

Furnizim Mт 40,163 58,369 60,607 60,022 71,209 66,399 78,460

Eksport-import % 0% 0,7% 0,2% 0,8% 6,2% 20,3% 37,6%

Prodhim / furnizim % 29,9% 61,5% 59,1% 78,6% 76,7% 84,3% 90,9%

Import/furnizim % 70,1% 38,6% 41,0% 21,5% 24,9% 17,1% 14,6%

Burimi: FAO (prodhim), UNSTAT (eksport-import), *MAFCP

do të na ndihmojë që të punojmë në 
mënyrë edhe më të organizuar në 
treg”; shpjegon Liçollari.

Tani për tani prodhimi në Shqi-
përi është më tepër për tregun 
vendas, por ka edhe eksport për në 
Kosovë, Bullgari dhe Serbi. Edhe bu-
jqit nga Shqipëria kryesisht prodho-
jnë lloje të cilat kërkohen në treg për 
konsum të mollës, kurs vetëm 30% 
prodhohet “ajdaret” për industrinë 
ushqimore. Arbeni thotë se prodho-
jnë këto lloj molle sepse çmimet e 
mollës për konsum janë më të larta 
në krahasim me mollën për industri. 

Ekspansion i  
mollës cilësore 

në Shqipëri 

Gjatë 12 viteve të kaluara në 
Shqipëri prodhimi i mollës është 
rritur disa herë dhe importi i 
mollëve ka rënë në 55,55% , për 
shkak të zmadhimit të prodhimit 
vendas. Rajoni me nivelin më të 
lartë të prodhimit të mollëve në 
Shqipëri është Korça me 3 milionë 
pemë molle dhe 90.000 ton prodhim 
molle. Pastaj rajoni i Dibrës me 
600.000 pemë molle dhe 10.000 
ton prodhim molle, kurse pastaj 
vijojnë rajonet e poshtme (Lushnja 
dhe Kavaja) me 300.000 pemë 
molle dhe 7.000 ton prodhim molle. 
Qeveria e Shqipërisë, gjithashtu, e 
stimulon zhvillimin e prodhimit të 
mollëve nëpërmjet subvencioneve 
për ngritjen e pemëtarive të reja 
të mollëve, vendosjen e sistemit  të 
ujitjes pikë për pikë, furnizimin me 
mekanizim bujqësor, mbrojtjen prej 
breshërit me rrjeta, si dhe ndërtimin 
e objekteve për magazinim. 

“Unë u rekomandoj prodhuesve 
të mollës nga rajoni që të prodhojnë 
lloje të cilat kërkohen në treg, të mos 
kenë frikë të investojnë në teknologji 
të reja dhe të veprojnë në treg të or-
ganizuar, me qëllim që t’i zmadhojnë 
të ardhurat e veta”, thotë Arbeni. 

AgriNet është organizatë joqe-
veritare me seli në Korçë, Shqipëri. 
Ajo punon në projekte të cilat i ndih-
mojnë bujqit që të zhvillohen, sido-
mos në pjesën e edukimit mbi prod-
himin dhe sigurimin e relacioneve të 
biznesit midis prodhuesve të mol-
lëve dhe përpunuesve dhe shkëm-
bim të informacioneve me karakter 
edukativ dhe biznes. 

Federata e Fermerëve e Re-
publikës së Maqedonisë ka filluar 
të bashkëpunojë me ta nëpërmjet 
projekteve të përbashkëta të cilat 
zbatohen me mbështetje nga Orga-
nizata Suedeze WeEffect dhe qël-
limi i përbashkët është të ndihmo-
het zhvillimi ekonomik rajonal duke 

vendosur fokusin te bujqit e vegjël. 
Sipas AgriNet, që të mundësohet 
zhvillim rajonal në pjesën e prod-
himtarisë bujqësore, duhet të puno-
het mjaft dhe të bashkëpunohet në 
marketingun e bujqësisë dhe orga-
nizimin e bujqve në kooperativa. l

Fabrika për prodhimin 
e lëngut organik të 

mollës në Korçë
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Fruta me 
përfitime 
të mëdha

Mjedra është një ndër fru-
tat me potencial të lartë 
të zhvillimit ekonomik. Ajo 

ka arritur popullaritet të madh në 
mbarë botën për produktivitetin e 
saj dhe përshtatshmërinë për kul-
tivim. Në shumë vende evropiane 
mjedrat është përdorur e freskët 
për shitje, ndërsa në Evropën Qen-
drore si Poloni, Hungari dhe Serbi 
një sasi e madhe e kësaj kulture 
është destinuar për përpunim. Në 
Kosovë viteve të fundit jemi dësh-
mitar të një rritje të interesit në 
kultivimin e mjedrës. Shumica e 
fermave familjare në Kosovë janë 
krijuar me qëllim të gjenerimit të 
të ardhurave, dhe si rezultat ka 
treguar që në të vërtetë për shumë 
familje është duke u bërë burimi 
kryesor I të ardhurave. Edhe pse 
ferma të vogla, Kosova ka një 
potencial të madh në kultivimin 
e kulturave bujqësore me cilësi 
konkurruese. l

KUShTET EKOLOGjIKE PËR
 KULTIVIMIN E MjEDRËS

Mjedrat nuk kanë kërkesë të veçantë 
të llojit të tokës, ajo më së miri i përgjigjet 
tokës së shkrifët, më lagështi (75), aciditet 
të dobët dhe pjellshmëri (5% humus). Tokat 
pyjore dhe tokat e thella aluviale janë kon-
siderohen si më të favorshmet për kultivi-
min e mjedrës.

Edhe pse mjedra mund të gjenden në një 
lartësi deri në 2,000 m, është e rekoman-
duar që rajon i favorshëm për kultivimin e 
mjedrës arrin deri në 1.000 m. Për kultivi-
min e suksesshëm, konsiderohen rajonet 
me temperatura mesatare mujore rreth 
10oC, reshje vjetore 800-1000 mm, verëra të 
freskëta dhe dimra të ashpër. 

PËRFITIMET E KULTIVIMIT TË MjEDRËS

Mjedra është një frutë me përfitime të mëdha, si në shëndet të konsumatorëve 
ashtu edhe si aktivitet biznesi. Është një frutë me vlera të mëdha, i cili hap vende 
të reja të punës në bujqësi dhe në mënyrë indirekte në përpunim dhe biznese për 
përgatitje të ëmbëlsirave. Një karakteristikë e tregut botëror të mjedrës tregon 
një rritje të madhe të kërkesës për mjedër. Sasia aktuale e prodhuar është shumë 
më e vogël në krahasim me kërkesat e tregut. 

Në vendet e zhvilluara kemi hasur në avancimin e teknologjive, të cilat po 
përdoren edhe në kultivimin e frutave; si mjedra. Fermat e mëdha, me mbi 1 
ha mjedër të kultivuar, janë ato të cilat posedojnë këto teknologji. Me ardhjen e 
teknologjisë së avancuar ulen shpenzimet e fuqisë punëtore, duke u zëvendë-
suar më makineri të vjeljes. Frutat e mjedrës janë mjaft ndjeshme ato kërkojnë 
shumë kujdes gjatë vjeljes. Me përdorimin e teknologjisë së gjasat janë shumë 
më të mëdha që frutat të dëmtohen. 

Është vlerësuar se deri më tani në Kosovë janë të kultivuara mbi 500 ha 
mjedër, dhe pritet që kjo sipërfaqe të rritet dukshëm në vitet në vazhdim. Fer-
ma kryesisht të vogla dhe familjare, në pamundësi të blejnë teknologji të reja të 
vjeljes, angazhojnë familjarë të tyre të kryejnë vjeljen në një formë më tradicio-
nale; me duar, dhe kështu mundëson në ruajtjen e cilësisë së frutës, pa e dëmtu-
ar atë. Përderisa trendet e tregut evropian tregojnë rritje të kërkesës për mjedër, 
në këto kushte bën që mjedra e kultivuar në Kosovë është mjaft konkurruese në 
tregun evropian. Mjedra e kultivuar nga një prej grupeve të formuara nga IKC, 
gjatë panairit të organizuar në bashkëpunim midis IKC-së dhe Komunës së Vitisë. 

Mjedrat nuk kanë 
kërkesë të veçantë 
të llojit të tokës. 
Megjithatë ajo më 
së miri i përgjigjet 
tokës së shkrifët, 
me lagështi (75), 
aciditet të dobët 
dhe pjellshmëri (5 
humus). Tokat pyjore 
dhe tokat e thella 
aluviale janë më 
të favorshmet për 
kultivimin e mjedrës. 

Shkruan:Doruntina Kurteshi
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Si të përmirësohet 
konkurrenca е 

prodhimit të qumështit 
në Maqedoni?

Në këtë artikull do t’i shqyrtojmë zgjidhjet që i ofron iniciativa “Të kultivojmë më tepër 
misër” e Projektit të USAID-it për zgjerim të bizneseve të vogla, e cila është mbështetur 
me mjete të alocuara nga buxheti nacional për programin nacional për mbështetje finan-
ciare të zhvillimit rural.

PRoDHIMI I QUMËSHTIT

Shkruan:    
MartinTrajçev, Projekti i USAID-it për 
zgjerim të bizneseve të vogla

Momentalisht, çmimet e prod-
himeve bujqësore janë në 
nivelin më të ulët në këto 

shtatë vitet e fundit, kurse ky fakt 
lidhet edhe me çmimet e qumështit 
si lëndë e parë. Fermerët evropianë 
ballafaqohen me probleme serioze 
me plasmanin, kurse nëpërmjet këtij 
edhe me të gjithë çmimin e qumësh-
tit. Gjithnjë edhe më tepër ndodh edhe 
mbyllja e fermave. Tri shkaqet më të 
rëndësishme për këtë situatë janë 
lufta në Ukrainë, përkatësisht sank-
sionet e Federatës Ruse, përgjysmimi 
i kërkesës për qumësht nga kina por 
vetëm një vit (para një muaji është ha-
pur fermë me 100.000 lopë, trend që 
pritet jo vetëm të vazhdojë por edhe ta 
përforcojë tempon e vet) dhe përfundi-
misht ndërprerja e kuotave në BE, që e 
zmadhon në mënyrë drastike ofertën 
dhe ndikoi në çmimin e qumështiti cili 
mesatarisht është 30 eurocentë. 

Me qëllim që të mbrojnë fer-
merët evropianë, Komisioni Evropian 
tashmë ka vendosur një masë të re 
intervenuese me të cilën pritet të 
blihen 50.000 ton gjalpë dhe 109.000 
ton qumësht pluhur, prej të cilave një 
pjesë, me padyshim që do të përfun-
dojnë te përpunuesit nga Maqedonia, 

që do të ndikojë edhe mbi çmimet 
vendase. Këto probleme me mba-
jtjen e konkurrencës tashmë filluan 
të ndjehen edhe në Republikën  e 
Maqedonisë dhe të shqyrtohen të 
gjitha opsionet të cilat mund të sigu-
rojnë mbijetesë së prodhimtarisë në 
Maqedoni.

Ushqim për bagëti shtator - 2015 (euro/ton) gusht - 2015 (euro/ton) shtator - 2014 (euro/ton)

Soja (Argjentinë) 343 351 445

Soja Hipro 340 349 445

Rrepë për vaj 246 248 246

Misër 185 190 201

Grurë 148,5 159 163

Elb 133,7 / 151

PROjEKT PËR zGjERIM 
TË BIzNESEVE TË VOGLA
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Në këtë artikull do t’i shqyrtojmë 
zgjidhjet që i ofron iniciativa “Të kul-
tivojmë më tepër misër” e Projektit 
të USAID-it për zgjerim të bizneseve 
të vogla, e cila është mbështetur me 
mjete të alocuara nga buxheti na-
cional për programin nacional për 
mbështetje financiare të zhvillimit 
rural. Nëpërmjet kësaj iniciative deri 
më tani janë vendosur 280 sisteme 
pikë për pikë në fushat me misër dhe 
luledielli prej një hektari për demon-
strim të efektivitetit të tyre në rritjen 
e të ardhurave. Falë rezultateve të 
mira që janë arritur në dy vitet e kalu-
ara, një numër i madh fermerësh 
kanë investuar vetë në ujitjen pikë 
për pikë dhe kanë vendosur sisteme 
në 361 hektarë gjithsej me misër dhe 
lule dielli, prej të cilave 160 janë kofi-
nancuar nga programi nacional 50/50. 

Domethënë edhe këtë vit pritet 
të arrihen të ardhura të jashtëza-
konshme të misrit për kokërr (13 t/
ha) dhe për silazh (80 t/ha), por edhe 
të ardhurat e lulediellit te të cilat ka 
zmadhim prej 100% mbi mesataren 
nacionale. Të ardhurat më të lartë në 
misër që janë arritur me ujitjen pikë 
për pikë në Maqedoni janë 20 t/ha 
kokërr dhe 120 t/ha silazh. Me zmad-

himin e të ardhurave në mënyrë të 
njëtrajtshme zvogëlohet edhe çmimi 
i vetë  prodhimit, prandaj, një kilo-
gram misër që në bursat evropiane 
në shtator ka qenë 11,4 (çmimet janë 
dhënë te tabela më poshtë), kurse në 
Republikën e Maqedonisë 12 denarë, 
mund të prodhohet për çmim prej 4 
denarësh për misër kokërr dhe 0,4 

denarësh për silazh (e cila momen-
talisht në tregje shitet me 3,5 denarë/
kilogram) me zbatim të sistemit pikë 
për pikë për ujitje dhe për plehërim. 

Zbatimi i këtij lloji ujitjeje për 
zvogëlimin e çmimit të misrit, luledi-
ellit dhe kulturave të tjera të fushës 
është një prej mënyrave të pakta për 
mbajtjen e konkurrencës së prod-
huesve të qumështit nga Maqedonia. 
Në bisedimet me Ministrinë e Bujqë-
sisë, Pyjeve dhe Ujërave është arritur 
pëlqim paraprak që paratë e alocu-
ara për furnizim me sisteme pikë për 
pikë për kulturat e sipërpërmendura 
të zmadhohen theksueshëm në vitin 
2016, kurse njëkohësisht i njëjti të 
zgjerohet me nënmasa nëpërmjet të 
cilave do të mund të kryhet furnizim 
edhe me mekanizimin përkatës për 
kultivim më efektiv të misrit, siç janë 
mbjellëset bashkëkohore, makineritë 
për tharje, pajisja për puse për ra-
jonet të cilat nuk janë të mbuluara me 
sistemet për ujitje etj. Kjo mbështetje 
do t’u mundësojë bujqve të marrin 
sistem pikë për pikë me çmime të 
volitshme. l

Tharrëse për misrin kokërr Mbjellëse optike
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Puna që duhet të kryhet në kolonitë e bletëve pas përfundimit të mbledhjes së fundit të 
mjaltit dhe nxjerrjes së kornizave kryhet me qëllim që të krijojmë kushte më të mira për 
dimërim më të mirë shoqërive të bletëve.  

Kolonitë e 
bletëve pas 
mbledhjes së 
fundit të mjaltit

BLETARI

Shkruan: Rade Karanfillovski

Ky kujdes për kolonitë e bletëve fil-
lon në kohë të ndryshme, në varë-
si nga vendndodhja e vendpozitës 

së bletëve dhe kullota rreth saj. Famil-
jet të cilat nuk janë përgatitur mirë në 
vjeshtë nuk do të japin rezultate të mira 
pranverën e ardhshme edhe përkrah 
mundit të dhënë në pranverë. Këtu vlen 
ajo fjala e urtë popullore që e përmen-
dur “Ç’do të mbjellësh do të korrësh”. 
Gabimi më i madh të cilin e bëjnë shu-
mica e bletarëve është fakti se ata nuk 
sigurojnë ushqim të mjaftueshëm për 
dimërim të suksesshëm. 

Është shumë e rëndësishme që 
çdo bletar i cili dëshiron të jetë i suk-
sesshëm të mos lejojë që numri i 
bletëve të zvogëlohet dhe të ndalojë 
krejtësisht zhvillimi, menjëherë pas 
përfundimit të kullotjes së fundit dhe 
të mos i lërë bletët pa punë të rrinë në 
zgjua dhe të kënaqet me faktin se në 
zgjua ka mjaft bletë. Ato bletë pas për-

fundimit të pashës janë mjaft të vjetra 
edhe nëse janë të shumta shumë shpejt 
do të zhduken dhe nuk do ta presin 
pranverën, kurse kjo do të thotë se në 
pranverë kolonitë do të jenë shumë të 
dobëta, me pak bletë, sepse shumica e 
tyre kanë vdekur në dimër.  

Bletarët të cilët i mbajnë bletët në 
mal shpesh kornizat e mjaltit i heqin 
mjaft vonë, sepse këtu ka nektar deri 
vonë, prandaj shpesh ndodh bllokimi 
i kornizave dhe mëmëza nuk ka se ku 
të vendoset ose ajo hapësirë është 
shumë e vogël për shtrat. Që të ar-
rihet kjo punë, që në gusht duhet të 
kullohen (centrifugohen) të paktën dy 
korniza nga mesi, kurse qelitë e lira 
(boshe) do t’i zërë bleta amë. Këtë e 
the për kolonitë të cilat janë me një 
kat. Nëse bëhet fjalë për koshere me 
shumë kate ato rrotullohen. Ka vite kur 
bletët ngjiten me vështirësi në kornizat 
e mjaltit. Në rast të tillë bëhet hapë-
sirë shumë më herët që në gusht që të 
vendoset bletë amë ose me marrjen e 
kornizave të mbushura me mjaltë ose 
shtim të bazave të enëve ose me cen-

trifugim të një pjesë të kornizave të 
bllokuara. 

Kjo është koha kur bletët e çojnë 
mjaltin nga kornizat e fundit në koshere 
te ato të mesit dhe i plotësojnë qelitë 
bosh prej të cilave kanë dalë bletët e 
reja. Është koha të kryhet kontrolli 
kryesor i vjeshtës i cili përfshin gjen-
djen e tërësishme në kornizë; sasia e 
mjaltit, numri i bletëve, gjendja dhe vi-
taliteti i bletës amë, nxjerrja e minimum 
një kornize nga ana polare e vendit të 
shtimit në koshere. Kur do të vërejmë 
brumbuj në koshere apo shtrat brum-
bujsh, kjo do të thotë se kolonia është 
pa mbretëreshë (bletë amë) dhe duhet 
të merren masa për normalizim të saj.  

Cilësia e mbretëreshës është me 
rëndësi enorme që dimërimi i kolonive 
të bletëve të jetë i suksesshëm. Bletët 
dimërojnë mirë kur kanë mbretëreshë 
dhe mblidhen rreth saj në grumbull. 
Kolonitë pa mbretëreshë nuk formojnë 
grumbull të dendur dhe mund të nda-
hen në dy pjesë ose të shpërndahen 
nëpër koshere dhe të vdesin nga i ftohti. 
Kolonitë pa mbretëreshë harxhojnë 
shumë mjaltë dhe shpesh vuajnë nga 
nozemoza. Ato hanë vazhdimisht mjaltë 
pa qenë nevoja. 

Dimërimi cilësor dhe zhvillimi i 
shpejtë pranveror lidhen drejtpërdrejt 
me cilësinë e mbretëreshës. Mbretëre-
sha shpesh ndodh që të fillojë të kryejë 
shtim në dimër, në janar ose shkurt, 
kurse kjo mundësohet nëse mbretëre-
sha është shumë e re, vitale, pjellore e 
padëmtuar nga mbrojtjet e shumta dhe 
të pakontrolluara nga varoa. Mbretëre-
sha e re mund të bëjë pauzë vetëm disa 
javë pas futjes në periudhën e dimrit. 
Duhet t’i kushtohet vëmendje e madhe 
edhe mjeteve për mbrojtje nga varoa. 
Këto mjete e lodhin dhe e dobësojnë 
shumë mbretëreshën, kështu që ajo 
pas vitit të dytë duket shumë e lodhur, e 
dobësuar dhe ka shtim të pakët. Bletët 
punëtore në jetën e tyre mund të bal-
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lafaqohen me mbrojtjen nga varoa një 
apo dy herë gjithsej, kurse mbretëre-
sha ballafaqohet shumë herë kështu 
që ajo bëhet e paaftë për punën e vet. 
Që të mos dëmtohet mbretëresha nga 
mbrojtësit, duhet ta mbrojmë me mjete 
organike të cilat nuk janë të rrezikshme, 
as për bletët, as për mbretëreshën – 
çdo mbrojtje është helm. Të rikthehemi 
dhe të kujtojmë se bletët janë në tokë 
60 milionë vjet para njeriut, atëherë 
askush nuk e ka detyruar mbretëreshën 
të bëjë shtim me asnjë lloj lëndësh kim-
ike, kurse kolonitë e bletëve kanë qenë 
vitale dhe të forta. Kjo na dëshmon se 
asnjë lloj testimesh të tjerash, përveç 
mbrojtjes së bletëve prej varoas, nuk 
janë të nevojshme. Kur bëhet fjalë për 
bletët, duhet të pyetemi gjithmonë se a 
e bëjnë vetë bletët atë që bëjmë ne për 
to? Nëse përgjigja është JO, atëherë të 
mos ua bëjmë! Kjo dëshmon se  duhet 
t’i çlirojmë bletët nga prangat që ua 
kemi vendosur, t’u ofrojmë mjedis të 
pastër dhe t’u lemë ushqim mjaft cilë-
sor. T’i ndihmojmë bletët, se në pjesën 
më të madhe të botës ato janë duke u 
zhdukur.  

Vdekshmëria e mbretëreshës në 
dimër më tepër varet nga mosha e saj, 
kurse tek mbretëreshat njëvjeçare ajo 
është 0,2%, tek dyvjeçaret 3%, kurse 
tek trevjeçaret 10% ose nëse i kra-
hasojmë njëvjeçaret dhe trivjeçaret, 
vdekshmëria tek trivjeçaret është 50% 
më e madhe. Mbretëreshë trivjeçare 
konsiderohet ajo që ka dimëruar tri 
dimra. Që të anashkalohet vdeksh-
mëria e mbretëreshave në periudhën 
e dimrit, ato duhet të zëvendësohen në 
çdo dy vjet, kurse zëvendësimi duhet të 
kryhet para ndryshimit të çdo pashe 
kryesore dhe më mirë është që ky 
zëvendësim të bëhet me amëzore të 
pjekur. Amëzore e pjekur do të thotë 
se kur mbretëresha del që të pllenohet, 
bëhet një pauzë biologjike në koloni (pa 
shtrat) kur nuk ka shtrat për kujdesje. 
Më mirë është të përdoret pasha krye-
sore dhe të ardhurat do të jenë më të 
mëdha. Një punë tjetër e mirë është se 
pauza biologjike e zvogëlon biologjiki-
sht edhe varoan, kurse të mos flasim 
edhe për jetëgjatësinë e bletëve. Kjo 
pauzë biologjike është shumë e rëndë-
sishme, sepse bletët të cilat nuk ku-
jdesen për shtratin, edhe pse nuk janë 
dimërore, mund të jetojnë më tepër se 
7 muaj. 

Ushqimi bë vjeshtë nuk është i 
padëshirueshëm për bletët, sidomos 
saharoza (sheqeri) i lodh dhe i mplak 
gjatë përpunimit të tij. Kur në koloni 
nuk ka ushqim të mjaftueshëm, në 

këtë kohë, është mirë të shtohet ndon-
jë ushqim me mjaltë prej rezervave të 
grumbulluara në pranverë ose të mer-
ret ndonjë hoj me mjaltë prej kolonive 
të cilat kanë më tepër ushqim. Për 
hapësirat tona 12-16 kg mjaltë janë 
të mjaftueshëm për dimërim të suk-
sesshëm dhe zhvillim të suksesshëm 
pranveror të kolonive. Bletari nuk 
duhet të lejojë që bletët të mbeten të 
uritura ose të kursejnë ushqim, sepse 
në pranverë kursimi e ngadalëso-
jnë zhvillimin pranveror. Gjithmonë në 
koloni duhet të ketë rreth 7 kg rezerva 
me ushqim, kurse kjo është rreth dy 
korniza të mbushura mirë D.B. ose tre 
korniza L.R. 

Gjatë dimërimit të bletëve në të 
njëjtën kohë kryhet edhe BASHKIM i cili 
nënkupton:

1. Kolonitë të cilat kanë shumë bletë, 
por pothuajse nuk kanë rezerva 
ushqimi për dimërim bashkohen 
me kolonitë të cilat kanë ushqim të 
mjaftueshëm, por numër të vogël 
bletësh.

2. Nga kolonitë e tilla merren 
kornizat me shtrat të pjekur dhe 
vendosen korniza boshe, por jo 
të ndërtuara të reja për shtim të 
mbretëreshës, kurse ajo duhet 
të dëshmohet punëtore, të mos 
zëvendësohet në qetësi.

3. Kolonitë e tilla, që të japin më 
tepër bletë, duhet të ushqehen 
rregullisht dhe mirë.

Në të gjitha rastet e sipërpërmen-
dura, mbretëresha zhduket sepse linja 
e tillë e bletëve nuk vlen të ndihmohet 
me ushqim – gjithashtu e njëjta do të 
bëhet dhe në vitin e ardhshëm. Men-
dimi im është se në zonën tonë disa 
mbretëresha të bletëve të cilat janë afër 
me kufirin grek pllenohen me brumbuj 
të racës italiane të cilët qëndrojnë nga 
ajo anë e kufirit gjatë verës, kurse janë 
në numër të madh dhe prandaj ndodh 
përzierja e kolonive. Kornizat e çelura 
dhe të reja hiqen nga mesi i hojit drejt 
fundit kurse në pranverë vendosen 
përsëri në mes. 

Kur bëhet fjalë për bletë në zonat 
malore ku ka shumë nektar, duhet të 
kihet kujdes që pjesën më të vështirë të 
dimrit të mos e kalojnë me mjaltë prej 
nektari. Disa në gusht i ushqejnë bletët 
me shurup sheqeri me qëllim që në fund 
të hojit të formohet një shtresë (unazë) 
prej disa centimetrash me mjaltë prej 
saharoze të përpunuar nga bletët. 

Ky mjaltë i unazës në dimër u shër-
ben bletëve për krijim të ngrohtësisë, 
kurse nuk lihen mbeturina prej zor-
rës së trashë të bletëve dhe nëpërmjet 
kësaj në masë të madhe anashkalohet 
nozemoza. Nëse mjalti i tillë mjafton 
për ushqim deri në fillim të shkur-
tit, rreziku i diarresë ka kaluar, kurse 
është mbajtur edhe vitaliteti i bletëve.

Që të mos e kryejmë atë që është 
përshkruar më sipër, sepse në bletari-
në organike me sheqerin tonë (joorgan-
ik) nuk lejohet ushqimi dhe që ta anash-
kalojmë nektarin, në dimër veprojmë në 
këtë mënyrë:

1. Në fillim të majit, dy kornizat e 
mbushura, sipas mundësisë me 
shtrat të mbyllur, i vendosim në 
dy muret anësore si të fundit. Pas 
daljes së larvave, bletët i mbushin 
këto hoje me mjaltë dhe qumësht 
blete. Procedura e tillë mund të 
bëhet edhe për më tepër se dy 
korniza. Kështu plot, kornizat me 
mjaltë dhe qumësht mjalti qën-
drojnë në fund të kosheres deri në 
dimërim të bletëve. 

2. Gjatë dimërimit i kalojmë këto 
dy korniza nga fundi në mes të 
kosheres. Kornizat e tilla shpesh 
janë të mbushura me mjaltë deri 
në fund. 

3. Gjatë dimërimit kornizat e tilla 
të mbushura i hapim nga pjesa e 
poshtme në formë të gjysmërrethit, 
kurse mjaltin e nxjerrë bletët do ta 
çojnë shpejt në kornizat fqinje. 

4. Në këtë mënyrë pa ushqim kemi 
siguruar mjaltë maji për dimërim, i 
cili kristalizohet me vështirësi dhe 
nuk le shumë mbeturinë në zorrën 
e trashë, përmban polen lulesh 
dhe është i përkryer për dimërim 
dhe zhvillim të shpejtë pranveror.

5. I kemi kursyer bletët prej mbin-
garkesës shtesë dhe vdekjes së 
parakohshme prej përpunimit të 
sheqerit. 

Nëse hiqen mbeturinat e mjaltit, 
nëse kosherja ka fund të dysheme të 
lëvizshme është mirë të vendoset më 
poshtë në dysheme, kurse mbi të shtra-
ti me bletë. Në këtë mënyrë do t’i mbro-
jmë bletët nga hyrja e drejtpërdrejtë e 
ajrit të ftohtë mbi grumbull. l 
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Platforma 
për bletë 

RisiBLETARIA

Shkruan:    
dipl. inxh. arg. Bllagojçe najdovski

Ndryshimet klimatike me eks-
treme të shpeshta klima-
tike, thatësira të menjëher-

shme, ndryshime të papritura të 
kohës pasqyrohen jo mirë në sasinë 
e mjaltit. Vendosja e bletëve në një 
vend, pa shpërngulje, është prob-
lem për bletarët, sepse mesatarisht 
ata kanë tri sezone të këqija dhe një 
të mirë. Prej këndej lind nevoja për 
transport të familjeve të bletëve 
sepse mjalti si kurrë më parë sot ka 

një çmim të mirë, por vetëm se nuk 
ka mjaltë. Megjithatë shpërngulja 
është aktivitet i vështirë fizik dhe 
shumë prej bletarë nuk përpiqen të 
shpërngulen.

Zgjidhje praktike e këtij prob-
lemi është shfrytëzimi i kontejnerëve 
dhe platformave kështu që familjet 
e bletëve gjatë gjithë vitit janë të ven-
dosura në platformë, kurse të njëjtat 
transportohen me rimorkio speciale. 
Investimi nuk është i vogël nëse mer-
ret parasysh se vetëm rimorkiot me 
dy boshte kushton 2.000 deri në 4.000 
euro dhe çmim plotësues për përpun-

im të një apo më tepër platformash. Në 
treg mund të gjenden edhe platforma 
tipike me rimorkio të cilat kushtojnë 
mbi 5.000 euro, rimorkio komplet me 
platforma në të cilat ka nda disa deri 
në tridhjetë familje bletësh. 

Kjo mënyrë e shpërnguljes është 
shumë praktike edhe nëse bëhen më 
tepër platforma, një rimorkio mund 
të mbajë më tepër platforma. Kjo e 
bën këtë sistem investim fitimprurës, 
kurse përpunimi i platformave është i 
thjeshtë, sepse mund të bëhen në bazë 
të parimit bëj vetë. l

Një fjalë e urtë thotë se “mjalti lind në boshtin e rrotës”, 
kjo sot po merr rëndësi gjithnjë dhe më shumë. 
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Përktheu: Dr. Vitor Malutaj

Marrë nga Bee culture 
(The magazine of American 
Beekeeping, november 18. 2015.)

Prej kohësh dyshohej se njerëzit 
kane filluar të punojnë me bletët 
mijëra vjet më parë, por pavarë-

sisht vizatimeve  egjiptiane dhe artit 
shkëmbor që përshkruan bletarinë e  
lashtë, nuk  ka pasur asnjë dëshmi solide 
deri më tani sa  gjatë njerëzimi ka pasur  
marrëdhënie të vazhdueshme me bletët.

Hulumtuesit nga Universiteti i Bris-
tolit në Britani të Madhe kanë analizuar 
qeramikë nga më shumë se 6,400 anije 
parahistorike, dhe gjetën prova se fer-
merë të hershëm në atë pjesë që është 
tani Turqia, kanë përdorur dyllë blete  
qysh 7000 vjet para erës sonë. Nga kjo 
rezulton se bujqësia mund të ketë shtruar 
në fakt rrugën për zgjerimin e  kolonive 
të  bletëve. 

Me pakësimin  e shumë kolonive të 
bletëve në mbarë botën, të kuptuarit e 
marrëdhënieve midis njerëzve, bujqësisë, 
dhe bletëve është më e rëndësishme se 
kurrë.

"Tani ne e dimë se dylli është përdorur 
vazhdimisht qysh prej mijëvjeçarit të 
shtatë para erës sonë, ndoshta si pjesë 
integrale në mjete të ndryshme, në ritu-
alet, kozmetike, mjekësi, si karburant ose 
për të bërë enë të papërshkueshme nga 
uji", thotë një nga kërkuesit,  Alfonso Al-
day.

Hulumtimet e mëparshme kanë gje-
tur mbetjet e dyllit në anije të mëdha, që 
besohet të jenë koshere bletësh të her-
shme. Produkti është mbledhur prej ho-
jeve me mjaltë, dhe ai ishte në qendër të 
studimit jo vetëm për shumëllojshmërinë 
e tij të përdorimit, por për shkak se lipidet 
e tij janë tepër rezistente ndaj degradimit, 
që do të thotë se gjurmët e dyllit mund të 
gjenden në vendet arkeologjike mijëra 
vjet më vonë.

Duke kërkuar gjurmë të dyllit  në një 
varg  qeramikash nga rajone dhe peri-
udha kohore të ndryshme, ekipi ishte 
në gjendje për të rikrijuar një afat kohor 
të përafërt të përdorimit të dyllit  në të 
gjithë Evropën, Azinë lindore dhe Afrikën 
e Veriut.

Pas përdorimit të tij të parë në Turqi 
- në një rajon të njohur si Anatolia - për-
dorimi i dyllit duket se është përhapur në 
veriperëndim , duke u parë në qeramikën 
mesdhetare  rreth 1500 vjet më vonë, 
rreth  5000 vjet para erës sonë, shpesh të 
përziera së bashku me dhjamin e ripër-
typësve .

Nuk dukej që bletët  të ishin  përdorur 
në pjesën tjetër të Evropës, derisa pak 
më vonë - studiuesit gjetën prova të për-
dorimit të dyllit në Greqi që daton në vitet 
4900 deri  në 4500 p.e.s., në Rumani nga 
5500 deri 5200 p.e.s., dhe në Serbi 5300 
deri 4600 p.e.s.

Ka edhe dëshmi se produkti është 
përdorur në Afrikën Veriore, Angli, 
Danimarkë, Gjermani dhe Austri rreth 
të njëjtës kohë. Por përdorimi më pjel-

lor duhet të ketë qenë nga fermerët e 
hershëm në Gadishullin Ballkanik, me 
shumë gjurmë të dyllit në qeramikë janë 
gjetur në mes të  viteve 5800 dhe 3000 
p.e.s.

Interesante, ky afat kohor i përafërt 
tregon se përhapja e bujqësisë moderne, 
e cila ka përfshirë pastrimin e pyjeve për 
kullota, hapi rrugën për kolonitë e bletëve 
për të zgjeruar habitatin e tyre, shpjegon 
ekipi i studiuesve

"Hapja e pyjeve për të fituar tokë dhe 
kullota inkurajoi zhvillimin e peizazheve 
në të cilën shkurret dhe lulet ofruan 
mjedise të përshtatshme për bletët. Në 
një farë mënyre, bletët ishin “ndjekësit e 
bujqësisë” duke  përgatitur përhapjen e 
habitatit të tyre në tokë bujqësore."

Ekipi po hulumton ende për të gjetur 
gjurmët e mbetjeve të dyllit  në Skocinë 
Veriore dhe Gadishullin Skandinav në veri 
të Danimarkës , pasi ata  besojnë se këto 
vende mund të kenë qenë mbi kufirin  ku 
bletët mund të mbijetojnë .

Ne mendojmë se është mbresëlë-
nëse që marrëdhënia jonë mijëravjeçare 
e vjetër me bletët është tani një provë 
pak më zyrtare, por ne do të dëshironim  
të dimë më shumë në lidhje me atë sesi 
dukej mjalti  9000 vjet më parë. Sepse  
rasti i mjaltit misterioz blu në Francë 
na çon në atë që, mjedise të ndryshme 
mund të prodhojnë disa variacione të 
pazakontë.l

Hulumtimi është botuar në Nature. 
FIONA MACDONALD

 Provat arkeologjike tregojnë se 
njerëzit kanë mbajtur bletët të 

paktën që prej 9.000 vjetësh
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Shkruan: Monika Risteska

Në të ardhmen ndoshta në vend 
që t’i përzëmë insektet nga 
tavolina jonë dhe me kënaqë-

si do t’i ftojmë në pjatën tonë. Duke 
marrë parasysh faktin se numri i 
banorëve në planetin tonë deri në 
vitin 2050 do të arrijë një numër prej 
dhjetë miliarda banorë, Organizata 
për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve 
të Bashkuara (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 

- FAO) që para dhjetë vjetësh është 
interesuar për gjetjen e burimeve 
alternative për ushqim. Ekspertët e 
OKB-së në luftën kundër zvogëlimit 
të resurseve natyrore, promovojnë 
meny të re, e cila është e pasur me 
proteina, kurse përfshin, larva të 
pjekura, karkaleca në skarë si dhe 
buburrecë të skuqur etj.

Meqenëse gjysma e njerëzve në 
këtë planet vuajnë nga uria FAO ka 
bërë një listë prej 1000 insektesh 
të cilat mund të hahen dhe ka fil-
luar fushatën për promovimin e tyre. 
Duhet të kihet parasysh se numri i 
insekteve që mund të hahet është 
shumë më i madh dhe rritet përditë 
me përparimin e hulumtimeve. Të 
gjitha insektet e ngrënshme janë 
shumë ushqyese dhe në vetvete 
përmbajnë para së gjithash shumë 
proteina, yndyra të pangopshme 
dhe yndyra të tjera, minerale prej të 
cilave dominojnë hekuri dhe zinku, 
vitamina dhe kalori të mjaftueshme 
të fibrave bimore dhe karbohidrate.
Një tjetër përparësi është se ato 
shumohen shumë lehtë, janë të lira 
për prodhim, mund të kultivohen në 
hapësirë të vogël dhe për një kohë të 
shkurtër japin një sasi enorme të ma-
terieve organike. 

Në natyrë më shumë shumohen 
në rajone të pastra – të pandotura nga 
pesticidet, theksojnë nga FAO-ja. In-
sektet luajnë një rol të rëndësishëm 
edhe në përpunimin e mbeturinave dhe 
plehut në stalla. Për shkak të anëve të 
shumta të mira të prodhimit të insek-
teve të ngrënshme ekspertët mendo-
jnë se do të zvogëlohet theksueshëm 
ndotje e tokës dhe ujit dhe emisionet 
e gazrave të dëmshme në atmosfere 

– problemet më të shpeshta që lidhen 
me blegtorinë intensive. Shumë prej 
insekte të ngrënshme janë rezistuese 
ndaj mungesës së lagështisë, prandaj 
u duhet shumë pak ujë në krahasim 
me kafshët e tjera. 

Për banorët e shumtë të Afrikës, 
Azisë dhe Amerikës Latine, insektet 
nuk janë diçka e re dhe ato janë pjesë 
e ushqimit të përditshëm, më shpesh 
sepse në disa pjesë të atyre rajoneve 
peshqit dhe mishi nuk gjenden lehtë. 
Gjithashtu, ekzistojnë të dhëna histo-
rike se mënyra e tillë e ushqimit ka 
qenë e pranishme edhe në Evropë në 
Greqinë e Vjetër dhe në Romë. Zhvil-
limi i blegtorisë dhe shpendëve i ka 
ndryshuar shprehitë e të ushqyerit 
dhe pikërisht për këto arsye përdor-
imi i insekteve në këto pjesë të botës 
është harruar disi.

Kërkimet më serioze janë fokusu-
ar në studimin e mundësive që në ha-
jet e përditshme të vendosin insekte 
të ngrënshme të ndryshme. Ekipet e 
ekspertëve entomologë, agronomikë 
dhe nutricionistë janë mbledhur në 
Institutin në Vagenigen në Holandë 
dhe në “Laboratorin Nordik për Ush-
qim” në Danimarkë, me qëllim që ta 
kontrollojnë vlerën nutritive të insek-
teve dhe të shpikin një meny të re me 
të cilën njerëzit do të përshtateshin 
lehtë. Para pak kohësh në Vagenigen 
është organizuar degustimi i këtyre 
prodhimeve, kurse në promovimin 
e ushqimit me insekte që në fillim 
të kërkimit është përfshirë një nga 
restorantet më të njohura në Dani-
markë. 

Insektet janë burim alternativ 
për prodhimin e miellit – mënyrë 
ideale për përpunimin e insekteve të 
ngrënshme që mund ta konsumojnë 
njerëzit të cilëve u vjen ndot prej tyre. 
Shkencëtarët thonë se miellrat me 
proteina të larta, gjithashtu, mund të 
prodhohen pikërisht prej insekteve të 
ngrënshme. Njerëzit të cilët kanë pr-
ovuar insekte thonë se ato kanë shije 
të lehtë dhe të këndshme me të cilat 
shqisat e njeriut mësohen shpejt dhe 
lehtë. l

Siç rritet popullata globale ashtu rriten vazhdimisht 
edhe nevojat për proteina për të cilat ekspertët dyshojnë 
se mund të plotësohen vetëm nga industria e mishit. 
Prandaj vendet në zhvillim kanë nevojë për burime 
alternative të ushqimit. 

Si të zvogëlohet 
uria globale? 
Insekte të 
ngrënshme!

Insekte që hahenALTERnATIVË



Raca përmajmëri BLEgToRI

Shkruan: Dipl. inxh. agr. Jelica Beshliq

Raca hereford është krijuar në 
krahinën me të njëjtin emër në 
Angli, kurse e ka prejardhjen 

nga gjedhi autokton i madh me ngjyrë 
të kuqe dhe me brirë të gjatë. Me 
zbatimin e metodës së përzgjedhjes 
dhe me kultivimin në të njëjtën gjini, 
një grup mbarështuesish të kësaj 
race në shekullin e 18 kanë marrë 
një gjedh që rritet shpejt me aftësi 
të mira për majmëri. Ky gjedh është 
me konstruksion të fuqishëm, dhe 
me gjerësi dhe thellësi të zhvilluar 
theksueshëm dhe me këmbët të 
shkurtra. Ngjyra e qimes është e 
kuqe me zona të bardha në kokë, 
stomak dhe këmbë. Forma burimore 
e hereforditështë me brirë, lartësia 
e lopëve është mesatarisht 136 cm, 
kurse e demave 150 cm.  

Lopët e moshuara arrijnë peshë 
prej 650-730 kg, kurse demat 850-
1000kg. Prodhimi i qumështit nuk 
është i madh dhe është 1200-2000 
litra, që mjafton për ushqimin  e 
viçave. Mbarështimi i lopëve është i 
lehtë, kurse pesha e viçave të lindur 

është 30-35 kg. Randmani është i 
lartë dhe lëviz mbi 65%. Herefordi 
mbarështohet me gjak të pastër ose 
kryqëzohet me raca qumështi për të 
fituar viça për sistemin lopë – viç. Kjo 
racë mbarështohet në të gjithë botën 
falë aftësive të saj për adaptim ndaj 
kushteve natyrore dhe ushqimitdhe 
falë rezistencës ndaj sëmundjeve.

Në rrethin tonë herefordi përdoret 
si raca më e shpeshtë për majmëri, pas 
simentalit. Herefordi, para së gjithash 
kërkon kullota, duke e shfrytëzuar 
edhe kullotën më të keqe. Nuk është 
gjedh stalle, madje edhe në dimër kur 
ka borë, ai mund të qëndrojë jashtë. 
Ushqimi kryesor i tij është ushqimi 
tagji me celulozë: kashta e livadheve, 
kashta e tërfilit, bari i thatë, silazhi prej 

misri. Rritja ditore e demave lëviz nga 
1.000 deri në 1.100 gram pa përdorim 
të koncentrateve. Me përdorim të 
koncentrateve, ajo rritje është më 
e madhe, por kjo njëkohësisht e 
zmadhon edhe çmimin e një kilogram 
mishi. 

Për 5-6 muaj viçat vetëm me 
kullotë arrijnë peshë prej 180 deri në 
250 kg. Për shkak të randmanittë lartë 
dhe cilësisë së mirë të mishit, thertoret 
e blejnë pa problem, kurse çmimi i një 
kg mishi lëviz nga 3 deri në 3,5 euro për 
kg, që sjell edhe fitim të mirë.

Mbarështimi i gjedhit të racës 
hereford ka shumë përparësi, sidomos 
tek ata mbarështues të cilët posedojnë 
kullota të mëdha për majmëri sipas 
sistemit lopë – viç. Karakteristika 
e tyre kryesore është se rriten 
shpejt dhe adaptohen me kushtet e 
ndryshme të fermës. Janë të thjeshta 
për ushqim dhe nuk kërkojnë 
investime të mëdha financiare 
për objekte strehuese dhe pajisje. 
Gjithashtu, janë të vogla shpenzimet 
për fuqinë e punës, që i zvogëlon 
shpenzimet për mbarështim. l

Karakteristika dhe përparësitë e 
racës hereford

Kultivimi i 
gjedhit të racës 
hereford ka 
shumë përparësi 
sidomos tek ata 
mbarështues të 
cilët kanë kullota 
të mëdha për 
majmëri sipas 
sistemit lopë-
viç. Kjo racë 
mbarështohet në 
të gjithë botën 
falë aftësive të saj 
për adaptim dhe 
falë rezistencës 
ndaj sëmundjeve 
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Shkruan:     
dipl. agr. inzh.Rankica Bozhinovska

Facelia është bimë njëvjeçare me 
prejardhje nga Amerika, kurse 
në Evropë është futur nga fillimi 

i shekullit të 19. Ngjason me gjembat 
dhe rritet 60-90 cm. Fillon të degëzohet 
në pjesën e poshtme të kërcellit dhe në 
çdo degë ka degëza me lule të imëta. 
Lulet janë me ngjyrë vjollcë në pjesën 
e sipërme të bimës, kurse në pjesën e 
poshtme janë të bardha. Një bimë facelia 
ka 5.000-7.000 lule. 

Facelia është bimë leguminoze që do 
të thotë se në rrënjët e saj gjendet bak-
tere të cilat kanë aftësi ta marrin azotin 
e ajrit. Rrënja është dendur dhe arrin 
thellësi deri 70 cm duke e përmirësuar 
kështu strukturën e tokës. E gjithë bima 
mund të lërohet pas përfundimit të lu-
leve, kështu që është e përshtatshme 
për plehërim të gjelbër (sideracion) të 
pemishteve dhe vreshtave. 

Facelia mund të rritet në të gjitha 
llojet e tokave, por për shkak të farës 
së imët kërkon tokë të përgatitur mirë 
mbjellje. Është rezistente ndaj ngricave 
(deri në -5), kështu që mund të mbillet 
edhe në vjeshtën e vonë të fara të mund 
të mbijë në pranverën e hershme. 

Mbjellja e facelias

Facelia mund të mbillet në çdo peri-
udhë të vitit vetëm nëse kohë është e 
përshtatshme dhe nëse trualli është i 
përgatitur mirë. Më shpesh mbillet nga 
shkurti deri në maj, por më mirë është të 
mbillet në mars sepse në tokë ka sasi të 
mjaftueshme të lagështisë dhe ende nuk 
ka rritje intensive të barërave të këqija, 
kështu që nuk është e nevojshme puni-
mi shtesë ose përdorimi i herbicideve 

të cilat nuk janë të dëshirueshme gjatë 
prodhimit të mjaltit. Nëse mbillet në këtë 
kohë, bletët mund ta përdorin si kullotë. 

Mbillet në thellësi prej 1,5 deri në 
2 cm me largësi të rregullt prej 20 cm. 
Për mbjellje përdoret 5-10 kg/ha farë 
në varësi nga afati i mbjelljes dhe cilë-
sia e përgatitjes së tokës. Për plehërim 
të gjelbër (sideracion) përdoret pak më 
tepër sasi fare. 

Kujdesi për të mbjellat 

Gjatë mbjelljes së vonshme (fil-
limi i qershorit) është e dëshirueshme 
që pas mbjelljes toka të ngjeshët që të 
mundësohet kontakt më i mirë midis 
farës dhe qelizave të tokës. Pas mbirjes 
e mbjella ka rritje të shpejtë vegjeta-
tive dhe i mbyt të gjitha barërat e këqija 
kështu që nuk nevojiten herbicide. 

Përdorimi i facelias

mund të kultivohet për shumë qël-
lime, për prodhim të ushqimit të gjelbër 
për bagëti, silazh, kashtë, si kulturë për 
plehërim të gjelbër (sederacion) dhe 
është kullotë e mirë për bletët dhe ka 
rendimant prej 1000 kilogram mjaltë për 
një hektar dhe është një prej kulturave 
që japin më tepër mjaltë së bashku me 
bagremin, kurse mjalti është i kate-
gorisë së parë dje me aromë të përkryer. 
Ajo përdoret më shesh e kombinuar, si 
kulturë për kullotje të bletëve dhe për 
plehërim të gjelbër (sideracion). 

Facelija konsiderohet kulturë nema-
tode, kështu që është shumë e dobishme 
për mirëmbajtjen e pedohigjienës së to-
kave duke zvogëluar nematodet në tru-
all. Sipas vlerës ushqyese ajo është e ng-
jashme me jonxhën e dobët. Në kohët e 
sotme facelia përdoret si kulturë mbro-
jtëse në rolin e akumulimit të sasive të 
mëdha të azotit.  

Facelia nuk mbillet si kulturë e dytë 
sepse gjatë vegjetacionit të vet prod-
hon sasi të madhe azoti (deri në 150kg/
ha azot), kurse kjo është e mundshme 
sepse për një kohë shumë të shkurtër 
formon masë të madhe gjethesh. Për 
shkak të masës së madhe të azotit në 
bimë pas lërimit të facelias ajo shpër-
bëhet shpejt në truall. Prandaj mbillet dy 
javë para mbjelljes së kulturave vijuese 
në dimër ose në vjeshtën e vonshme 
(nëntor) në rast se kultura që vijon është 
një kulturë pranverore. Me lërimin e 
vonshëm në vjeshtë, kur aktiviteti mik-
robiologjik në tokë është i pamundshëm 
dhe larja e azotit mineral mbetet për 
shkak të shpërbërjes së masës bimore 
të lëruar.l

Facelia mund të kultivohet për shumë qëllime, për prodhim të ushqimit të gjelbër për bagëti, 
silazh, kashtë, si kulturë për plehërim të gjelbër (sederacion) dhe është kullotë e mirë për 

bletët. Sipas vlerës ushqyese ajo është e ngjashme me jonxhën e dobët. 

FACELIA
Phacelia tanacetifolia

Bimët leguminoze BUJQËSI
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Mos marrja ose marrja 
e tepruar e ujit mund 
të ketë pasoja të këqija 
mbi shëndetin e lopëve 
dhe laktacion. Ndalimi 
i dhënies ujë përdoret 
si masë teknike gjatë 
shterimit të lopëve në 
fund të laktacionit. 

Nevojat 
ditore për ujë 
tek lopët për 
qumësht

Shkruan:    
Dipl. inxh. arg. Jelica Beshliq

Uji është i domosdoshëm që 
të zhvillohen funksionet 
fiziologjike të organizmit. 

Mungesa e ujit e rrezikon prodhimin 
e qumështit, rritjes, kurse ndikon 
edhe mbi gjendjen e përgjithshme 
shëndetësore të kafshëve. Për prod-
him të suksesshëm të qumështit 
është e domosdoshme që lopëve t’u 
sigurohet sasi e mjaftueshme cilë-
sore e ujit. Tek lopët në laktacion 
nevojat për ujë janë shumë të mëdha. 
Ato varen nga masa trupore, mosha 
dhe gjendja fiziologjike e vetë lopës, 
pastaj nga madhësia e prodhimit të 
qumështit, por edhe nga kushtet e 
ambientit në ferma. 

Temperatura 
e ambientit

Prodhimi i qumështit në litra
0 10 20 30

Nevoja për ujë në litra

0° 37 47 63 77
15° 46 65 81 97
30° 62 83 99 113

Në organizmin e lopëve uji përdo-
ret për:

   sigurim të metabolizmit normal;
   qarkullim të ushqimit nëpër trak-

tin digjestiv;
   zierje dhe thithje të materieve 

ushqimore;
   për mirëmbajtje të dendësisë në 

gjak;
   plotësim të nevojave të lëngut 

qelizor

Për një litër qumësht lopës i 
duhen 4,5 deri në 5 litra ujë. Në këtë 
llogaritje duhet të përfshihet edhe 
uji i cili është në ushqim. Nëse kon-
sumimi i ujit bën lëshim prej 15-20%, 
duhet të trajtohet si problem. Me 
rritjen e temperaturave, rriten edhe 
nevojat për ujë.

Nevojat ditore për ujë për një lopë 
prej 600 kg në varësi nga prodhimi i 
qumështit dhe temperatura e ajrit

 Gjatë mos marrjes së ujit të mjaf-
tueshëm shfaqen këto simptoma:

   jashtëqitje e fortë dhe jo mjaft e 
lagësht;

   zvogëlim i sasisë së urinës;
   zvogëlim i sasisë së qumështit.

Simptoma prej marrjes së tepërt 
të ujit janë:

   sasi e madhe e urinës;
   jashtëqitje shumë e lagësht (di-

arre);
   stomak i fryrë.

Në të dyja rastet duhet të reago-
het sa më shpejt dhe të përcaktohen 
shkaqet që kanë ndikuar në çrregull-
imin e konsumimit të ujit. Mosdhënia 
ujë përdoret si masë teknologjike për 
shterim të lopëve në fund të lakta-
cionit. 

Më mirë është që lopëve t’u kenë 
ujë në dispozicion sipas dëshirës. 
Llogaritet se nevojat për ujë te lopët 
lëvizin nga 4 deri në 6 litra për ki-
logram ushqim të thatë të konsu-
muar dhe 4,5 deri në 5 litra për litër 
qumësht, që për lopët me rendiment 
të lartë është 80-150 litra ujë në ditë. 

Përveç sasisë, është shumë e 
rëndësishme dhe cilësia e ujit. Ai 
duhet të jetë i mirë, pa baktere, pra-
nia e azotit prej nitrateve të jetë nën 
100 mg/kg (sasi më të mëdha mund 
të shkaktojnë helmim ose edhe abor-
time), niveli i sulfateve të jetë nën 350 
mg/kg, kurse solaniteti i përgjith-
shëm (minerale të shkrira) të jetë 
nën 3.000 mg/kg. Vlera e pH-së së 
ujit të jetë nga 5,5 deri në 8,3. Që të 
mbahet cilësia e mirë e ujit, duhet të 
pastrohen rregullisht govatat e ujit 
dhe të bëhet analizë e cilësisë së ujit 
në çdo 6 muaj. l

BLEgToRIA

Nevojat ditore për ujë për një lopë prej 600 
kg në varësi nga prodhimi i qumështit dhe 
temperatura e ajrit
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Shkruan: Ing.Arben Jakova

Prej disa muajsh, ka hyrë me suk-
ses në sektorin e përpunimit të 
qumështit në Shqipëri, një pajisje 

e re për trajtimin termik  të qumësh-
tit dhe perpunimin e tij të metejshëm.  
Pajisja e quajtur  “Polifood” , është e 
destinuar kryesisht për prodhimin e 
djathrave – me të mund të prodhohen 
rreth 15 lloj djathërash të ndryshëm. 
Kjo pajisje mund të përdoret gjithashtu  
për prodhimin e kosit, të gjizës, salcës 
së kosit, si dhe pasterizimin e kremës 
për prodhim gjalpi.

“Polifood”, falë lehtësisë dhe shumël-
lojshmërisë së përdorimit, paraqet një 
zgjidhje optimale për fermat me perma-
sa të vogla dhe të mesme, por njëkohë-
sisht mund të sherbejë edhe si një hap 
i parë për industrializimin e metejshëm 
të përpunimit.

Kyci i suksesit të kësaj pajisje, është 
fakti se cilësia e lartë dhe shumël-
lojshmeria e produkteve të përftuara, 
shoqërohen me kosto të ulëta prodhimi, 
vetëm 30% e kostos me metoda tradi-
cionale. Jo vetëm kaq, por dhe përdor-
imi është  mjaft  i thjeshtë dhe i  lehtë 
për t’u pervetësuar edhe nga punonjës  
jo profesionistë.

Nje faktor i rëndësishëm që e bën 
të preferuar përdorimin e Polifood, 
është mundësia e lehtë e transportimit 
të saj. Ajo mbështetet mbi katër rrota 
të levizshme, është e lehtë - pesha e saj 
shkon nga 200 kg deri ne 300 kg – në 
varësi tëkapacitetit të përpunimit dhe 
siperfaqja që zëështë më pak se 4 m2.

Duke qënë kështu, Polifood mund të 
transportohet edhe në terrene malore, 
pranë staneve apo fermave me numër 
të vogel krerësh.

SI FUNKSIONON POLIFOOD?

Qumështi brënda vaskës së përpun-
imit ngrohet/ftohet me anë të zhytjes 
direkte në të,  të një shkëmbyesi spiral 
nxehtësie. Brenda tubit spiral kalon ujë i 
ngrohtë apo i ftohtë, në varësi të procesit 
që duam të realizojmë. 

Në qendër  të shkëmbyesit spiral, 
është montuar një përzierës turbinë.
Në fund të perzierësit turbinëështë 
montuar një thikë në formë bajonete 
paralel me fundin e vaskës. 

Përzierësi vihet në levizje rrotulluese 
dhe përzien rrymat e qumështit nga 
poshtë-lart, duke rritur kështu efiçencën 
termike të shkembimit të nxehtësisë, pra 
ngrohja apo ftohja e qumështit të kryhet 
shpejt. Në fakt, procesi i pasterizimit të 
qumështit nuk i kalon 12 minuta, ndër-
sa ftohja realizohet per rreth 6 deri 10 
minuta, në varësi të sasisë së qumështit 
që ndodhet në vaskë.

Thika prerëse e montuar në fund 
të perzierësit sherben për prerjen në 
copa të vogla të masës së koaguluar, 
gjatë pjekjes së saj për prodhimin e 
djathrave të fortë.

Minifabrika ka në përbërjen e saj 
një kaldajë për ngrohjen e ujit, e cila 
punon me naftë. Sipas preferencës se 
klientit, kaldaja mund të punojë edhe 
me elektricitet apo gaz. Konsumi i naf-
tës është relativisht i ulët, vetëm 3,2 
litër naftë për 200 litër qumësht të për-
punuar.

Kapaciteti prodhues i saj ndry-
shon në varësi të volumit të vaskës së 
qumështit. Sasia e qumështit të për-
punuar në 8 orë pune mund të jetë1600 
lit, 2800 lit, 4000 lit, apo 6000 litër – në 
varësi të përzgjedhjes së kapacitetit 
nga ana e klientit.

Një sistem PLC kontrolli dhe ko-
mande i montuar në trupin e pajisjes, 
lejon programimin e çdo procesi apo 
teknologjie të prodhimit të djathrave 
apo produkteve të tjera.

ÇFARE PROCESESh REALIzON 
POLIFOOD?

Ngrohje të shpejtë të qumështit 
deri në 1000C, si dhe ftohje të tij deri 
në 20-30oC  me ujë rrjeti – në varësi të 
produktit që prodhohet.

Vaska e qumshtit mund të jetë inox, 
por mund të jetë edhe material plastik 
ushqimor, prej druri, bakri etj. Mjafton 

që të futet në të shkembyesi spiral dhe 
termizimi i qumështit do të kryhet me 
të njëjtën efiçencë dhe shpejtësi.

Rendiment i lartë prodhimi, që arri-
het duke përpunuar njëri pas tjetrit disa 
vaska qumështi. Kjo gjë lejon që duke 
kaluar nga vaska në vaskë, të përftohen 
edhe  lloje të ndryshem produktesh.

Pajisja mund tëpërdoret për prod-
himin e  ujit të nxehtë, të nevojshëm 
për larjen dhe higjenizimin e enëve dhe 
ambjentit për rreth.

Për ftohje përdoret ujë rrjeti, me 
një temperaturë mesatare 15 oC. 

E veçante e kësaj pajisjeje është 
edhe fakti që ajo punon me rrymë 
monofazë, me tension të zakonshëm 
220V, gjë që e lehtëson shumë përdori-
min e saj nëçfarëdolloj ambjenti. Kon-
sumi i energjisëështë shumë i vogël, 
me fuqi të instaluar  më pak se 2 Kw.

Polifood mund të vendoset nëçfarë-
dolloj ambjenti. Kohët e fundit, reko-
mandohen ambjente të ndërtuara me 
parafabrikate prej panelesh sandwitch 
me trashësi 40 mm, të cilat përbëjnë 
hapësira kompakte dhe mjaft higjenike 
për vendosjen e pajisjes Polifood si dhe 
mjeteve të tjera shoqëruese të punës.

Në perfundim mund të themi, që 
Polifood, është një pajisje unike për 
nga thjeshtësia e përdorimit, lehtësia 
e transportimit, shumëllojshmërisë së 
produkteve dhe kostove minimale të 
përdorimit. Ajo ofron zgjidhje përfekte 
për shkallë të vogla e të mesme për-
punimi, pa qënë nevoja për përshkal-
lëzim industrial me kosto të lartë dhe 
të papërballueshme nga ana e fermer-
eve dhe prodhuesve të vegjël. l

Risi në teknologjinë e 
përpunimit të qumështit 
- një pajisje e vetme 
zëvendëson një fabrikë

Insekte që hahenALTERnATIVË
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zetor 
Major 80
Me shfaqjen e vet shkaktoi interes 
të madh. MAjOR 80 i ri është traktor 
kompakt i klasës së traktorëve të 
lehtë me fuqi prej 80 KF

Shkruan: Sashko Stoshiq

ZETORI MAJOR 80 i ri është bërë në 
bazë të modelit me të njëjtin emër 
i cili u tregua si një prej traktorëve 

më të suksesshëm në historinë e 
ZETOR. MAJOR-i i parë është prodhuar 
në vitin 1960, kurse gjatë shfrytëzimit 
shumëvjeçar ka fituar reputacionin e 
traktorit të përjetshëm. Pasardhësi 
i tij, MAJOR-i i ri është konstruktuar 
me detyrë që të arrijë rezultate edhe 
më të mira. Me siguri, efikasitet dhe 
thjeshtësi të madhe jep komforditet 
të lartë me çmime të ulëta për 
mirëmbajtje. 

Motori katër cilindrash i zetorit 
është tashmë i njohur dhe i dëshmuar, 
pa elektronikë dhe elementë të tjerë, që 
e bën të thjeshtë, të qëndrueshëm dhe 
të lehtë për mirëmbajtje. Performancat 
e motorit janë të tilla që ta zvogëlojnë 
nevojën për ndryshime të shpeshta të 
shkallës së transportit. Traktori është 
i pajisur me marsh të sinkronizuar me 
katër shkallë shpejtësie me reduktor 
treshkallor dhe rezervuar mekanik me 
12 shkallë të menaxhimit para dhe pas. 

Hidraulika e traktorit menaxhohet 
mekanikisht, kurse kabina e traktorit 
është e madhe dhe jep mundësi për të 
vështruar gjithçka dhe lehtësi për të 
punuar me kënaqësi të madhe.

Motori është me katër cilindra 
me fuqi prej 77 KF. Falë rezervës së 

madhe të momentit të rrotullimit 
prej 30% është zvogëluar nevoja për 
ndryshime të shpeshta të transferimit. 
Fuqia e motorit mbetet konstante në 
një spektër të gjerë të rrotullimeve të 
motorit. 

Ka marsh tërësisht të sinkronizuar 
me katër shkallë me reduktorin me tri 
shkallë me rezervuar mekanik që bën 
12/12 shkallë të transferimit.  

Boshti dalës është me 540 deri në 
1000 rrotullime;

Hidraulika është me menaxhim 
mekanik dhe shquhet për fuqinë e 
madhe të ngritjes dhe rregullimit të 
saktë, duke përfshirë edhe funksionin 
e bllokimit të hidraulikës gjatë 
transportit. 

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:

MOTORI:

TIER III A ZETOR 1105
Fuqia ISO 2000/25 (KV/KF)  57/77
Numri i cilindrave  4
Kompresor turbo  PO
Vëllimi (см3)  4156
Momenti maksimal i rrotullimeve/rezerva (ESE 24) 
(Nm/%)  317 / 30

hIDRAULIKA:

Pajisje për kyçje në “tri pika” Kategoria KAT II
Kapaciteti i hidraulikës (kg) Standard 2600
Kapaciteti i pompës (l/min) 50
Shtesa të hidraulikës 2 çifte + tub kthyes

DIMENSIONE:

Pesha (kg)  3290
Gjatësia (mm) 4212
Gjerësia përtej mbrojtëseve të rrotave të fundit (mm) 1860
Lartësia përtej tubit të gazrave dalëse (mm) 2656
Largësia midis boshteve (mm)  2210
Gomat e parme  11.2-24

Gomat e pasme
16.9-30 

opsioni:12.4-R36

Traktorë MEKAnIZIMI
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Rrjetëzimi për
zhVILLIMIN RURAL 

NË ShQIPËRI
massey FerGuson

ProdHuesi më i madH 
botëror i traktorëve

E RE
AUSTRO DIESEL SI 

IMPORTUES I PËRGJITHSHËM

Paleta e traktorëve 
nga 20 -400 KF

MASSEy FERgUSon DHE AUSTRo DIESEL
32 vjet bashkëpunim të suksesshëm

50.000 MF traktorë të servisuar
2.000 MF kombajna të servisuara

Kompetenca më e madhe për pjesë rezervë

Massey Ferguson distributorë nën:

Massey Ferguson është brend i njohur botëror i koncernit Agco
TEL. 00 385 99 22 98 415

w w w.  a u s t r o d i e s e l . a t

Përgjegjës për 10 shtet nga Evropa Qendrore (Austria, 
Çekia, Sllovakia, Hungaria, Sllovenia, Kroacia, Serbia, 

Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi)Paleta e kombajnave  
nga 176 – 500 KF

250.000 
traktorë në vit

Kombajna e parë 
vetëpunuese në treg
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Rrjetëzimi për
zhVILLIMIN RURAL 

NË ShQIPËRI
Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Me 26 shtator 2015, në qytetin 
e Pukës u mbajt Konferenca 
Kombëtare  “Rrjetëzimi për zh-

villimin rural në Shqipëri” organizuar 
bashkërisht nga Agropuka dhe IDM 
(Instituti për Demokraci dhe Ndërm-
jetësim). Konferencën e hapi zoti  Fat-
jon Dragoshi, Drejtor i QVZHI, IDM, i cili 
falënderoi të gjithë të pranishmit për 
pjesëmarrjen e tyre, dhe Agropukën e 
zotin Djaloshi për mikpritjen e shkëlqy-
er. Pastaj zoti Dragoshi u ndal në kon-
tekstin dhe objektivat e Rrjetit Shqiptar 
për Zhvillimin Rural. Ndër të tjerash 
zoti Dragoshi theksoi se:  Rrjetet luajnë 
një rol gjithnjë e më të madh në jetën 
sociale, politike dhe ekonomike. Rr-
jetet politikëbërëse ndërtohen me qël-
lim mbështetjen e zbatimit të një poli-
tike (apo disa politika të ndërlidhura) 
përmes përfshirjes direkte të aktorëve 
të interesit në formulimin dhe zbatimin 
e asaj politike. Këto rrjete të formali-
zuara politikash po bëhen gjithnjë e më 
të rëndësishëm për politikë-bërjen dhe 
qeverisjen dhe njihen tashmë si instru-
mente të fuqishme për të ndihmuar në 
adresimin e shumë sfidave që hasen 
nga politikat moderne publike. Prak-
tika na tregon se rrjetet janë një mjet 
efektiv për informimin, frymëzimin dhe 

fuqizimin e njerëzve në komunitetet 
rurale. Përmes inkurajimit dhe pro-
movimit të ndërveprimit mes aktorëve 
të ndryshëm ruralë, rrjetet rurale 
lehtësojnë dhe frymëzojnë të mësuarit, 
inovacionin dhe ndërtimin e kapitalit 
njerëzor dhe social duke u bazuar në 
eksperiencat e anëtarëve të tjerë të rr-
jetit. Rrjetëzimi në fushën e politikave të 
zhvillimit rural mund të jetë sfidues për 
arsye të numrit të madh të aktorëve dhe 
palëve të interesit që operojnë në nivele 
të ndryshme, në një tërësi kontekstesh 
të ndryshme socio-ekonomike dhe me 
një spektër të gjerë nevojash, përparë-
sish, interesash dhe pritshmërish.

Nisur nga ky botëkuptim, në linjë me 
angazhimet e Republikës së Shqipërisë 
përkundrejt proceseve integruese të 
vendit në Bashkimin Evropian dhe në 
konsultim të ngushtë me Ministrinë 
e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ad-
ministrimit të Ujërave, një grup prej 
15 organizatash jo-qeveritare/jofitim-
prurëse që operojnë në të gjithë ter-
ritorin e Shqipërisë, nën lidershipin e 
Institutit për Demokraci dhe Ndërm-
jetësim (IDM), kanë ndërmarrë nismën 
për themelimin e Rrjetit Shqiptar për 
Zhvillimin Rural (akronimi në Anglisht: 
ARDN). Këto organizata, në cilësinë e 
tyre si Anëtar Themelues të rrjetit, kanë 
punuar ngushtësisht përgjatë 8 mua-

jve të fundit për të ndërtuar një mjedis  
mundësues për krijimin e Rrjetit.

Në vijim të këtij bashkëpunimi, këto 
organizata do të krijojnë sot zyrtarisht 
Rrjetin Shqiptar për

Zhvillimin Rural përgjatë Konferencës 
e cila organizohet bashkërisht nga AG-
ROPUKA dhe IDM.

Në emër të shoqatës Agropuka, si or-
ganizatore dhe mikpritëse e kësaj 
Konference, përshëndeti Drejtori i saj 
Ekzekutiv z. Sabah Djaloshi, i cili u uroi 
mirëseardhjen të pranishme jo vetëm në 
këtë Konferencë, por edhe në Panairin e 
prodhimeve bujqësore, blegtorale dhe 
punimeve të dorës të organizuar nga 
AP me mbështetjen financiare të We Ef-
fect- Swedish Cooperative Centre. Ai tha 
se Agro-Puka është një shoqatë fermer-
ësh që kontribuon për zhvillimin e inte-

KonFEREncË KoMBËTARE
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PREzANTOhET  REVISTA  “TOKA IME”.

Në Konferencën Kombëtare "Rrje-
tëzimi Rural ne Shqipëri” të mbaj-
tur ne Pukë me 26 shtator 2015 u bë 
edhe prezantimi i revistës on line 

“Toka ime”. Përgjegjësi  i sektorit 
të trajnimit dhe këshillimit pranë 
shoqatës Agropuka, Dr. Vior Malu-
taj  bëri prezantimin e kësaj reviste, 
duke iu shpjeguar të pranishmëve 
të shumtë në këtë Konference se si 
me mbështetjen e We effect, katër 
organizatat ; Federata e Fermer-
ëve ne Republikën e Maqedonisë,  
Shoqata Agropuka dhe Fondacioni 
Agrinet ne Shqipëri  dhe Iniciativa 
për Bashkësinë Kosovare (IKC) ne 
Kosovë realizuan revistën  e për-
bashkët për bujqësi dhe zhvillim 
rural “Toka ime”. 

Dr. Malutaj shpjegoi ne këtë prezan-
tim se kjo reviste ne gjuhen maqe-
donase del e printuar me ngjyra  dhe 
u shpërndahet anëtarëve të Feder-
atës se Fermerëve  në Republikën 
e Maqedonisë, ndërsa në gjuhen 
shqipe botohet on line dhe kanë ak-
ses te gjithë fermerët e interesuar 
në Republikën e Shqipërisë dhe 
në Republikën e Kosovës. Përmes 
pamjeve të revistës të prezantuar 
në power –point  ai u tha të pra-
nishmeve se shoqata Agropuka e 
ka publikuar këtë revistë edhe ne 
facebook dhe ne websitin e Agro-
pukes dhe ka patur interesim për të 
jo vetëm nga fermerët por edhe nga   
shoqata dhe institucione të tjera në 
Shqipëri.

gruar rural të zonave rurale të Pukës 
përmes nxitjes dhe promovimit të zh-
villimit ekonomik rural, nismave dhe 
aksioneve për zhvillimin e komunitetit 
me qëllim përmirësimin e cilësisë së 
jetës për komunitetet Rurale në Pukë.

Konferencën e përshëndeti në emër 
të Ministrisë Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe Administrimit të Ujërave 
zoti Grigor Gjeçi Drejtor, Programimi 
dhe Zhvillimi i Politikave Rurale në 
këtë ministri.

Zoti Sasho Angelovski –nga  We Ef-
fect përshëndeti Konferencën dhe 
solli disa eksperienca të tijat dhe 
të rrjetit homolog në Republikën e 
Maqedonisë.

Z. Boban Ilić – Sekretar i Përgjith-
shëm, Standing Working Group foli 
për rolin që luajnë rrjete të tilla në 
zhvillimin rural të vendit.

Në emër të Bashkisë Pukë, Konfer-
encën e përshëndeti nënkryetari, 
zoti Mustaf Kopani, i cili falënderoi 
organizatorët dhe në veçanti AP për 
rolin që luan në zhvillimin rural të 
kësaj bashkie.

Përgjegjësi i Sektorit të Trajnimit dhe 
Këshillimit të AP, Dr. Vitor Malutaj foli 
për rolin e AP në zhvillimin rural të 
rrethit të Pukës që nga themelimi i saj 
në vitin 2001 e deri më sot. Gjithashtu, 
zoti Malutaj bëri edhe një prezantim të 
revistës “Toka Ime” që botohet on line 
në shqip dhe e printuar e me ngjyra në 
maqedonisht me mbështetjen e We ef-
fect, duke u ardhur në ndihmë fermer-
ëve në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri.

Në seancën plenare folën edhe për-
faqësues të organizatave të tjera pjesë-
marrëse, duke sjellë përvoja, mendime 
e sugjerime.

Në seancën e dytë u bënë diskutime 
dhe aprovimi i Statutit, diskutime dhe 
aprovimi i Planit Vjetor të Punës.

Në takimin u ra dakord që të gjithë or-
ganizatat të shprehen me shkrim edhe 
për qasjen që duhet të ketë rrjeti në ra-
port me organizata të tjera që duan, në 
të ardhmen, të jenë pjesë e Rrjetit. U ra 
dakord që  komentet për këtë çështje të 
dërgohen, deri në datën 20/10/2015, 

Konferenca theksoi se duhet të mer-
ret me seriozitetin maksimal ky afat 
për arsye se duhet të procedohet shpejt 
për  regjistrimin e Rrjetit pranë au-
toriteteve përkatëse me qëllim që të 
paraqesim kërkesën për anëtarësim në 
Rrjetin Ballkanik të Zhvillimit Rural dhe 
Rrjetin Evropian. Do të ishte me interes 
që në mbledhjen e radhës së SWG-së, 
që organizohet në muajin nëntor, të kemi 
mundësinë të prezantojmë rrjetin tonë si 

një entitet i formalizuar, u shpreh mod-
erator i kësaj Konference, z. Dragoshi.

Znj. Tatjana  Dishnica  u zgjodh në 
detyrën e  Sekretares së Përgjithshme 
të Përkohshme të Rrjetit, deri në orga-
nizimin e Asamblesë se Përgjithshme 
të radhës, planifikuar të organizohet në 
muajin shkurt 2016 (pasi rrjeti të jetë 
formalizuar dhe të ketë ngritur struk-
turat bazë të tij).

Konferenca doli me qëndrimin unanim 
të anëtarëve themeltarë të rrjetit, që 
Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (Al-
banian Network for Rural Development 

– ANRD) do të mbajë një profil të qartë 
si organizatë e cila advokon (advocates) 
tek të gjitha palët e interesit mbi çësht-
jet e rëndësishme të zhvillimit rural në 
Shqipëri. Qartazi, Rrjeti nuk do të ketë 
në fokusin e punës së tij zbatimin e pro-
jekteve zhvillimore të caktuara duke u 
bërë kështu konkurrencë me aktivitetin 
e organizatave anëtare të tij. Në hyrjen 
e Draft-Planit të Veprimit të rrjetit ky 
aspekt trajtohet qartazi. l
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Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Shoqata Agropuka, në bashkëpun-
im me Grupin e Grave Kryezi, në 
zbatim të projektit të mbështetur 

nga We effect, zhvilluan disa aktivitete; 
si ekspozita e gatimeve tradicionale të 
zonës së Kryeziut dhe trajnimin e një 
grupi grash dhe vajzash për prodhimin 
e djathit të dhisë në kushtet e familjes. 
Në këto aktivitete morën pjesë gra dhe 
vajza nga zona, disa mësues të shkol-
lës 9-vjeçare, Kryeplaku i fshatit Kryezi 
etj. Gjithashtu në aktivitet morën pjesë 
edhe disa nga bashkëshortët e grave që 
ekspozuan gatimet e tyre tradicionale. 

Aktivitetin e hapi Kryetarja e shoqa-
tës Agropuka, zonja Marie Frroku. Në 
ekspozitën e gatimeve tradicionale u 
ekspozuan edhe të gjitha produktet e 
Agropukës, ku nga Përgjegjësi i Sek-
torit te Këshillimit dhe Trajnimit u be 
një përshkrim për secilin produkt dhe 
arsyet pse Agropuka ka përzgjedhur 
këto produkte dhe punën që po bëhet 
për promovimin e tyre. 

Gjithashtu u bë edhe njohja e të 
pranishmeve me grupin e ri të grave të 
Kryeziut dhe dëshirën  e tyre për t’iu 
bashkuar AP-së.  

Ne takim u prezantua edhe vera 
“Merlot” e prodhuar nga fermeri Mark 
Frroku, si një produkt mjaft defici-
tar i fermerëve të Pukës për shkak të 
mungesës së njohurive të nevojshme 
për prodhimin e saj. U shpjegua puna 
që ka bërë Agropuka  që nga theme-
limi i saj, duke mbështetur mbjelljen e 
kultivarëve cilësor për prodhim vere, 
trajnimet teoriko-praktike të zhvil-
luara në fushën e vreshtarisë dhe 
enologjisë dhe rezultatet e arritura, 
duke e demonstruar me këtë fermer 
dhe verën shumë cilësore “Merlot” të 
prodhuar nga ai. 

E veçanta e demonstrimit të gati-
meve tradicionale të zonës është se 
gratë pjesëmarrëse jo vetëm ekspo-
zuan gatimet e tyre, por edhe shpje-
guan recetat, mënyrën e gatimit dhe 
të servirjes si dhe preferencat e tur-
istëve vendas apo të huaj që i  kanë pr-
ovuar këto gatime. 

Të gjitha gatimet dhe produktet e 
paraqitura u testuan nga të pranish-
mit dhe në fund të cilët me unanimitet 
votuan që  çmimi i  parë t’i jepet zonjës 
Sadie Hamza për gatimin lakror me 
hithra, l

Aktivitete për 16 Tetorin- 
Ditën Botërore të Ushqimit 

AKTIVITETE
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Panair i prodhimeve bujqësore, 
blegtorale dhe punimeve të dorës

AKTIVITETE

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Më datën 26 shtator 2015 ne 
Hollin e Pallatit të Kulturës  
dhe sheshin para Bashkisë 

Pukë u realizua Panairi i prodhimeve 
bujqësore, blegtorale dhe punimeve 
të dorës. Ky ishte panairi i 10-të që 
organizon Shoqata Agropuka. Pa-
nairet e Agropukës konsiderohen si 
festë nga banorët e rrethit të Pukës. 
Që në mëngjes herët, altoparlantët e 
Pallatit të Kulturës jepnin njoftimin 
për këtë eveniment, ndërsa një grup 
të rinjsh ekzekutonin valle tradicio-
nale pukjane në sheshin kryesor të 
qytetit.  

Në Panair morën pjesë  ekspo-
zues me produkte bujqësore si:   
mollë,   rrush, kumbulla, pjeshkë, fiq,  
arra,   fasule, patate, perime të ndry-
shme , kunguj,  produkte blegtorale 
si : djathë, gjizë, gjalpë, mjaltë,  vezë, 
zogj fushe, prodhime druri e poçerie, 
punime dore në qëndistari dhe sido-
mos  veshje popullore tradicionale, 
produkte të përpunuara në kushtet 
e familjes, gatime tradicionale si 
byrekë, ëmbëlsira etj. Gjithashtu u 
paraqit edhe një shtëpi  pritëse për 
turistë (Guesthouse). 

 Në Panair morën pjese dhe 
ekspozuan produktet e tyre (fruta 
pylli të kultivuara si mjedër etj.) edhe 
një grup grash nga IKC Kosovë.

 Panairin e hapi z. Sabah Djaloshi, 
i cili ju uroi mirëseardhjen fer-
merëve  dhe personave të tjerë që 
ekspozuan në këtë panair. Z. Djaloshi 
falënderoi autoritetet lokale dhe të 
qeverisjes qendrore  për pjesëmar-
rjen. Gjithashtu z. Djaloshi falënderoi  
donatorin We effect për mbështetjen 
financiare të kësaj veprimtarie.

Në emër të Bashkisë Pukë për-
shëndeti Kryetari i saj z. Gjon  Gjonaj,i 
cili falënderoi Shoqatën Agropuka 
për realizimin e këtij aktiviteti dhe 
rolin që luan kjo shoqatë në zhvil-
limin rural të Bashkisë Pukë  e më 
gjerë. Gjithashtu, Kryetari Gjonaj 
theksoi edhe një herë gatishmërinë 
e Bashkisë  për të bashkëpunuar dhe 
mbështetur shoqatën Agropuka dhe 
gjithë shoqërinë civile në aktivitete 
që u vijnë në ndihmë fermerëve puk-
janë dhe ndikojnë në zhvillimin rural.  
Zoti Gjonaj u bëri thirrje donatorëve 
të ndryshëm që veprojnë në Shqipëri 
të mbështesin OJQ-të e Pukës, pasi 
Puka është rrethi me i varfër në Shq-
ipëri dhe me burime të kufizuara fi-
nanciare.

Në emër të Ministrisë së Bujqë-
sisë, Zhvillimit Rural dhe Admin-
istrimit të Ujërave përshëndeti Drej-
tori i Programimit dhe  Zhvillimit  të 
Politikave Rurale  z. Grigor Gjeçi, i cili 
tha  se “Ju përshëndes edhe në emër 
të Ministrit, i cili për shkak të agjendës 
së zënë në një aktivitet tjetër të rëndë-
sishëm nuk mundi të vinte”. Zoti Gjeçi 

u ndal në mbështetjen që Ministria e 
Bujqësisë  do të japë për zonat malore, 
duke përfshirë edhe Pukën.

Në emër të donatorit We effect foli 
zoti  Sasho Angelovski , i cili vlerësoi 
Shoqatën Agropuka për rolin e saj në 
zhvillimin rural dhe uljen e varfërisë 
në këto zona. Zoti Angelovski vlerësoi 
në mënyrë të veçantë pjesëmarrjen 
në panair, larminë e produkteve   dhe 
cilësinë e lartë të tyre .

Në emër te IKC Kosovë foli Drejtori 
Ekzekutiv i saj Z. Ekrem Bajrami, i cili e 
vlerësoi shumë pjesëmarrjen e madhe 
të fermerëve dhe ekspozuesve në këtë 
panair.  Z.  Bajrami tha:      “Unë vij për 
herë të tretë në panairet e organizuara 
nga AP. Herën e parë ekspozuesit ishin 
vetëm në Hollin e Pallatit të Kulturës, 
herën e dytë u shtua edhe një rresht në 
sheshin para Bashkisë, ndërsa këtë vit 
ju keni 2 rreshta .” Përveç shtimit nu-
merik të pjesëmarrësve zoti Bajrami 
vlerësoi edhe cilësinë e produkteve  
dhe paraqitjen e tyre.

Vizitorët e shumtë e vlerësuan 
panairin si për larminë e produkteve, 
cilësinë e tyre, mënyrën e ambala-
zhimit dhe paraqitjes. Tregtarët lokal, 
por edhe të zonave për rreth, paraq-
itën interes për shumë produkte dhe 
hynë në bisedime me fermerët prod-
hues për të lidhur kontrata blerje. 

Në fund të panairit u shpërndan 
edhe 11 çmime për fituesit. l
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Shoqërim më i madh dhe punë e 
përbashkët në realizimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave dhe 

interesave tona. Ky ishte masazhi 
kryesor i grave rurale të cilin ato 
e përcollën me rastin e 15 Tetorit – 
Ditën Ndërkombëtare të Gruas Ru-
rale të cilën Federata e Fermerëve 
të Republikës së Maqedonisë dhe 
Rrjeti për Zhvillim Rural e shënojnë 
me një festim të veçantë. Evenimenti 
u mbajt në fsh. Josifovo, Valandovë, 
dhe në të morën pjesë 150 gra nga 
mjediset rurale në mbarë vendi. 
Përveç objekteve dhe stolive tradi-
cionale të punuara me dorë, gratë e 
shkathëta prezantuan edhe ushqim 
të shijshëm të përgatitur në mënyrë 
tradicionale dhe karakteristik për 
rajonin nga vijnë. 

Presidenti i Këshillit Drejtues në 
MZhR i RM-së, Vesella Lambevska-
Domazetova dhe presidenti i Feder-
atës së Fermerëve në RM, Nikolla 
Stamenov, iu drejtua të pranishmëve 
me qëllim që të flasë për rolin e 
rëndësishëm të grave në bujqësi 
dhe në zhvillimin rural dhe t’u japë 
mirënjohje për punën e tyre dhe për 
kontributin e dhënë në ruajtjen e 
vlerave dhe zakoneve tradicionale. 
Pas prezantimit të Shoqërisë Kul-
turore-Artistike “Kirill i Metodij” nga 
fsh. Illovica janë ndarë fletëlavdëri-
mi për gratë anëtare të RZhR-së dhe 
të Federatës së Fermerëve të cilat 
kanë dhënë kontribut të veçantë dhe 
kanë marrë pjesë aktivisht në realiz-
imin e qëllimeve të organizatës dhe 
zhvillimit organizativ. FFRM ka dhë-
në tri fletëlavdërimi, Vase Mojsovs-
ka, Suzana Dimitrievska dhe Lubica 
Xhoniq, të cilat dhanë kontribut të 
veçantë në zbatimin e aktiviteteve në 
këtë organizatë. 

Dimitrievska theksoi se në Maqe-
doni ekzistojnë potenciale të mëdha 
në raport me lëvizjen kooperative ku 
lojtarët kryesorë në bujqësi janë fir-
mat private, monopoli dhe tregtarët 
individë, të cilët kontribuojnë në 

fragmentarizimin e prodhimtarisë. 
Fermerët janë mjaft të dobët dhe 
kanë nivel shumë të ulët të inves-
timeve në fermat e veta. Prandaj, 
modeli kooperativ që u dëshmua si 
shumë efikas në shumicën e vendeve 
është potencial i madh i cili duhet të 
investohet.  

“Kjo do të thotë se edhe ne, gratë, 
duhet të jemi më aktive dhe të kon-
tribuojmë në këtë punë.Duhet të pu-
nojmë më tepër mbi edukimin tonë, 
të përdorim teknologji të reja në 
prodhim, në ballafaqimin me ndry-
shimet klimatike, fitimin e të drejtave 
të pronësisë mbi tokën që e punojmë, 
në sigurim, sigurim pensional, ulje 
të normave të kamatës së kredive, 
zmadhim të bujqësisë, përforcim të 
sipërmarrjes bujqësore. Vetëm në 
këtë mënyrë, me bisedë dhe veprim 
të përbashkët mund të përparojmë 
dhe t’i realizojmë të drejtat dhe in-
teresat tonë”, theksoi Dimitrievska. 

Evenimenti është pjesë e aktiv-
iteteve të cilat FFRM-ja i zbaton në 
suazat e projektit “Mbështetja in-
stitucionale e FFRM-së”, të cilën 
Federata e zbaton së bashku me or-
ganizatën suedeze We Effect. l
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AKTIVITETE

Familjet me të ardhura të ulëta 
kanë zgjedhur sektorin e bujqësisë si 

burim kryesor i të ardhurave

Ndër të gjithë sektorët në Kosovë, bujqësia është 
shtylla kryesore e cila kontribuon  në zhvillimin 
e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Kjo është 

dëshmuar nga fakti se Kosova është e pasur me tokë 
bujqësore, ku 53% është tokë e punueshme. Burimet e 
marra nga Agjencia e Statistikës e Kosovës tregon se 
një numër i madh i fermave në Kosovë janë të vogla në 
kapacitetin e prodhimit, ndërsa të mëdha në numrin e 
anëtarëve të familjes të punësuar në këto ekonomi famil-
jare. 

Duke pasur parasysh potencialin e zhvillimit të bujqë-
sisë në Kosovë dhe kontributin e saj të fuqishëm, IKC ka 
orientuar aktivitetet e saj kryesisht në fuqizimin e komu-
nitetit rural nëpërmjet ekonomive familjare fitimprurëse. 

Në 2014 IKC dhe Komuna e Vitisë kanë nënshkruar 
një marrëveshje, ku IKC është zbatuesi i projektit të bu-
jqësisë, i bashkëfinancuar nga të dyja palët. Marrëveshja 
synon krijimin e ekonomive të vogla shtëpiake, si burimi 
kryesor i të ardhurave për të përmirësuar jetën e tyre. 

Analiza e tregut janë kryer para çdo ndërhyrje. Në ko-
hën kur trendet e tregut treguan një rritje të kërkesës 
për mjedër në njërën anë, dhe rënien e furnizimit në anën 
tjetër, IKC e ka parë si mundësi të mirë ngritjen e 3 ha 
mjedër (përfitues janë 30 fermerë) në komunën e Vitisë.

Pasi që këta 30 përfitues janë fermerë te rinj, inter-
venimi është dizajnuar në përputhje me nevojat e tyre. 
Përgjatë vitit janë organizuar trajnime të cilat i janë për-
shtatur kultivuesve të rinj të mjedrës. Trajnime teknike 
si përgatitja e tokës, menaxhimi i insekteve, ushqyesh-
mëria dhe ujitja ishin ndër trajnimet më të mirëseard-
hura nga fermerët. Përveç trajnimeve teknike nevoja për 
përforcimin e aftësive në menaxhimin e organizimit të 
tyre, ngritjen e fondeve dhe marketingun e produkteve te 
tyre, çoi në organizimin e trajnimeve në menaxhimin or-
ganizativ, shitje dhe marketing si dhe përgatitje të planit 
të biznesit. 

Për faktin se shkalla e lartë e papunësisë theksohet 
kryesisht midis grave, më shumë se 50% e përfituesve 
janë gra. 

Të dhënat e fundit të ASK (Agjencia e Statistikës e 
Kosovës ) nxjerrin në pah se sektori i bujqësisë karakter-
izohet me ferma të vogla dhe të shpërndara, gjë që ndikon 
në uljen e fuqisë së tyre negociuese në treg. Më qëllim të 
rritjes së fuqisë negociuese dhe rritjen e konkurrencës 
në treg, IKC ka krijuar grupe formale dhe jo-formale. Kjo 
qasje tek fermerët ka ndikuar në forcimin e aftësive të 
fermerëve dhe ngritjen e kapacitetit të këtyre grupeve. 
Nga suksesi i treguar nga këto grupe ka çuar në rritje 
të interesit për bashkëpunim edhe nga autoritetet lokale 
të komunës së Shtimes, Shtërpcës, Hanit të Elezit, Ka-
çanikut për të bashkëfinancuar projekte të ngjashme në 
komunat e tyre.  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 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 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 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 aktiv-
itetet 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 nëpër-

mjet organizimit dhe zhvillimit 
të biznesit. Për faktiv se IKC-ja 
i përfshin të gjitha grupet et-
nike, 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, Par-
tesh, Han i Elezit, Kaçanik dhe Gjakova. Deri më tani IKC-ja ka 
organizuar mbi 700 bujq në organizata të grave (WOs) dhe në 
organizata bujqësore (FOS). Midis tyre, më tepër se 50% janë 
WOs, kështu që gratë përforcohen ekonomikisht, politikisht dhe 
në anën sociale. 

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

AgriNet siguron shër-
bime të zgjeruara në 
pjesën më të madhe të 
rasteve për grupe for-
male 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 trajni-
meve të moderuara nga ekspertë në nivel nacional, organizim 
i shkëmbimit të përvojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, 
organizim i parcelave demonstruese për testim dhe zbatim të 
teknologjive inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë 
të bëjnë me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP.    

INITIATIVE FOR KOSOVA 
CommunIty-IKC

FONDACIONI AGRINET ALBANIA


