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Revista për bujqësi dhe zhvillim rural 
“Toka ime” është revista e parë rajonale 

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

FEDERATA E FERMERËVE NË R.M.

INITIATIVE FOR KOSOVA COMMUNITY

AGRINET ALBANIA

AGROPUKA

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

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

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

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

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

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

uebfaqe: www.agrinet.al

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

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

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

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

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



Po bien çmimet e prodhimeve bu-
jqësore, po rriten shpenzimet, 
plasmani është i pagarantuar, 

bashkëpunimi rajonal i vogël, legjis-
lacione të paharmonizuara, ndarje, 
ndikime politike dhe shfrytëzim i bu-
jqve. Ja këto janë problemet tona të 
përbashkëta, të cilat me vite pa dal-
lim se në cilin shtet jeton, i has në të 
gjithë Evropën Juglindore. 

Dhe tani në një situatë të tillë nëse 
duam t’i ruajmë këto rajone dhe bu-
jqësia të jetë dega primare e ekono-

misë nevojitet bashkëpunim, ndërtim 
i platformave, veprim i përbashkët 
dhe ndërtim i tregut të përbashkët. 

Për këtë qëllim revista “Toka 
ime” fillon fushatën rajonale me foto-
grafi të bujqve dhe me mesazhe për 
përforcim të bashkëpunimit rajonal 
në bujqësi duke ndihmuar klasat e 
dobëta ku futen bujqit, popullata nga 
mjediset rurale dhe zhvillimi i kësaj 
dege e cila është e domosdoshme për 
zhvillim ekonomik të shteteve nga Ev-
ropa Juglindore. 

BASHKËPUNIMI I 
PËRBASHKËT RAJONAL

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

FJALA E REDAKTORIT

Заедно до успех

Заjедно до успехa
Së bashku drejt suksesit

Gra fermere nga Maqedonia dhe Kosova me mesazh të përbashkët "Së bashku drejt suksesit", 
duke theksuar se me bashkëpunimin dhe me shoqërimi më të madh rajonal mund të ketë përparim 
në sektorin bujqësor. Evenimenti është në pemishten me mjedra në fshatin Biti, komuna e Shtër-
pcës, rrëzë malit të Sharrit, gjatë vizitës së grave fermere nga Maqedonia. Aktiviteti është pjesë e 
projekteve të cilat FFRM-ja dhe IKC-ja i zbatojnë me fondacionin WE Effect.

Së bashku drejt suksesit
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ShartimKOPSHTARI

Kultivimi i këtyre dy bimëve si një kulturë është praktikë e 
zakonshme dhe e vjetër e kopshtarëve të cilët përballen 
me mungesë hapësire në kopshtin e tyre.  Që të arrihet 

harmoni në të mbjellat e tilla bëhet shartimi - metodë e shumim-
it a seksual.  Ky inovacion kopshtar ju mundëson kopshtarëve 
të rrisin bimë të vendosura në mënyrë vertikale në hapësirë të 
vogël.  Një shembull i tillë për lloj të tillë të prodhimeve është 
rritja e kryqëzuar e domates dhe patates e quajtur në gjuhën an-
gleze si „pomato“ ose „tomtato“ - që kanë prejardhjen nga fjalët 
angleze tomato ( domate) dhe potato ( patate). 

Përfitimet nga mënyra e tillë e kultivimit të patates dhe 
domates janë vërtet të shumta.  Falë tomtato bimës, bujqit e 
vegjël mund të maksimizojnë përdorimin e parcelave të tyre për 
që zmadhohen ndërkaq me këtë edhe të reduktojnë shpenzimet 
hyrëse. Tomtato hibridet, kanë efikasitet të vërtetuar, respe-
ktivisht vetëm më një bashkim të tillë japin maksimumin e tyre 
dhe janë më efikase sesa kur domatja ose patatja rritet veçantë.  
Kultivimi i pomato bimëve, jo vetëm që mund të rrisë rendimen-
tin dhe të kursejë para, por gjithashtu kursen kohë dhe punë, 
e njëjta ndikon në cilësinë dhe rendimentin.  Përfitimi tjetër i 
rëndësishëm i kësaj metode të shumimit për të gjithë fermerët 
është mundësia për përmirësimin e rezistencës ndaj insekteve 
në mënyrë natyrore.

KËSHILLA TË DOBISHME:

 Ô Përpiquni të merrni bimë me trungje me diametër të 
ngjashëm që të formohen më lehtë bimët e reja hibride.

 Ô Fletët e verdha dhe venitja tregojnë se shartimi nuk 
funksionon në mënyrën e duhur.

 Ô Nëse paraqiten lastarë të rinj nga bima e patates, lar-
gojini rregullisht.  Në të kundërt, ky është tregues se 
bima e  domates është e privuar nga përbërës të vlef-
shëm ushqimorë.

Hapa për kultivimin e pomato/tomtati bimëve:

https://www.youtube.com/watch?v=6V_X77CeTcs

Sipër domate...

...poshtë patate
Pomato është lloji i ri i bimës hibride të 
krijuar me shartimin e patates dhe domates 
për të kursyer hapësirën.  Pomato është 
bimë e cila njëkohësisht bën patate nën 
tokë ndërsa domate mbi tokë!
Shkruan: Monika Risteska

   Merrni një bimë domateje të shëndetshme me madhësi 
prej rreth 15 deri në 20 centimetra dhe bimë patate me 
lartësi përafërsisht të njëjtë. 

   Bëni një prerje në kërcellin e patates (me gjatësi prej 2,5 
centimetra) me thikë të mprehtë ose me bisturi.

   Bëni një prerje në formë të shkronjës “V” në trungun e 
domates  pasi të keni matur lartësinë e prerjes. 

   Vendosni “V” format e trungut së bashku, që të lidhen 
mirë dhe mbrojini me shirit për shartim.  Kontrolloni 
nëse pjesët e ekspozuara janë mbështjellë tërësisht. 

   Vendosni bimët nën ndriçim indirekt të diellit dhe kontrol-
loni nëse ka shenja të mbirjes së re në majën e domates.  

   Mbulojeni bimën me najlon plastik transparent që të 
mbajë një sasi të lagështisë.  Najlonin largojeni pas disa 
ditësh.  Nëse bima e re hibride tregon shenja se po venitet, 
mbulojeni përsëri edhe për disa ditë. 

   Largoni najlonin e plastikës dhe shihni nëse po ndodh zh-
villim. Kur të vëreni fletë të bujshme jeshile, largoni shiri-
tin që e përdorët për përforcimin e kërcejve në pjesën e 
shartuar. Gjatë kësaj faze pomtato bima është formuar 
me sukses – bima e cila njëkohësisht do të prodhojë pa-
tate nën dhe, kurse mbi tokë domate!

   Që të mbani bimën tuaj në shëndetin e saj më optimal, 
ujiteni rregullisht me hidhini plehra të lëngshme që tre-
ten në ujë. l
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Mbrojtja KOPSHTARI

Shkruan:Dimitar Arnaudov

 Brumbuj 

Dëmi i drejtpërdrejtë nga këto insek-
te shkaktohet nga larvat.  Simptom-
at manifestohen në formë të pjesëve 
të ngrëna në qafën e rrënjës dhe në 
pjesët e poshtme të fletës.  Ngjyra e 
larvave është kafe ( një lloj si ngjyra 
e tokës) dhe janë të gjata rreth 50 
mm.  Për zhdukjen efikase të brum-
bujve që hanë pjesët e specit, tra-
jtimi me insekticide duhet të kryhet 
gjatë orëve të natës.  Derisa larvat 
e brumbujve janë të vegjël, mënyra 
më efikase dhe më racionale për zh-
dukjen e tyre është me përdorimin e 
insekticideve me kontakt ( piretroide, 
insekticide karbamate) me përdorim 
më të madh të ujit. 

Për shkak të rëndësisë së specit gjatë peri-
udhës së vjeshtës, në veçanti speci i kuq, 

në këtë tekst do të analizohen insektet më 
të dëmshme të kësaj  kulture, si dhe masat 

që rekomandohen për t'i kontrolluar ato 
dhe për t'i zhdukur.

Dëmtues
të specit
Dëmtues
të specit

 Morra të gjetheve 

Sulmi i morrave të gjetheve mani-
festohet me deformime në majën 
e meristemit të specit dhe ngecje 
në zhvillim.  Gjethet e dëmtuara 
thahen dhe në fund bien.  Pjesa e 
pasme e gjethit për shkak të “vesës 
së nektarit” ngjitet dhe është cak 
i sulmeve të myshkut saprofil.  
Dëmi më i rëndësishëm ekonomik 
e shkaktuar nga morrat e gjetheve 

është bartja e viruseve.  Morrat e 
gjetheve për shkak se kanë mbi-
jetuar shumë gjenerata kanë af-
tësi për bartjen e viruseve, të cilët 
me infeksionin e realizuar bëhen 
të vështira për tu kontrolluar. Për 
shkak të aftësisë për rezistencë të 
shpejtë, gjatë kontrollit të morrave 
të gjetheve duhet të bëhet ndërrim 
i insekticideve nga grupe të ndry-
shme,  duke filluar nga neonikoti-
noidet, piretroidet, karbamatet. →



MbrojtjaKOPSHTARI

 Merimanga e kuqe

Dëmi nga merimanga e kuqe zakon-
isht paraqitet gjatë lagështisë rela-
tivisht të ulët në hapësira të mbroj-
tura.  Dëmet primare manifestohen 
si pika të verdha të përhapura në 
mënyrë jo të rregullt, gjatë çka në 
fillim, nervatura kryesore ngel e 
pa prekur.  Gjatë fazave që pasojnë, 
insekti përhapet në të gjithë gjethin 
dhe për pasojë në fund gjethi bie. 
Bimës së infektuar me merimangë 
të kuqe, në pjesën e prapme të gje-
thit me llupë mund të vërehen in-
sekte të vogla të kuqe, në formë të 
pikave. Masat për kontroll të këtij 
insekti janë zhdukja e vegjetacionit 
të barishteve për rreth, nivel relativ-
isht i lagshtë në objekt.  Në praktikë 
ndikim më të mirë nga insekticidet 
për kontrollin e merimangës të kuqe 
kanë abamektinet. 

 Krahëbardha 

Insekt i njohur që dëmton prodhi-
met bujqësore.  Gjatë infektimit ma-
siv me këtë insekt gjethet ngjiten, 
bëhen  ngjyrë gri, ndonjëherë edhe 
të zeza. Kur paraqiten shumë gjen-
erata, nevojitet kontroll i rregullt dhe 
mbrojtje e bimëve.  Si masë paran-
daluese rekomandohet zhdukja e 
vegjetacionit dhe shkurreve përreth 
dhe në hapësirën e mbrojtur. Gjatë 
përdorimit të insekticideve rekom-
andohet të njëjtat të përdoren sipas 
modelit të rotacionit (neonikotinoide, 
karbamate, piretroide, rregullator të 
hormonit të rritjes).

 Nematode 

Lloji më i shpeshtë i nematodeve të 
cilat i sulmojnë specat janë nema-
todet i llojit të Meloidogyne.  Bima 
e sëmurë në temperatura të larta 
venitet, ndërsa në sistemin e rrën-
jës manifestohen toptha të vegjël ( 
tumor).  Infektim më i madh shkak-
tohet kur speci kultivohet në tokë 
të lehtë, tokë ranore dhe më pak 
kur speci kultivohet në tokë më të 
rëndë, tokë argjilore. 

Nëse infeksioni shkaktohet 
gjatë fazave fillestare të rritjes 
dhe zhvillimit të specit, hum-
bjet biologjike dhe ekonomike 
janë të mëdha.  Për kontroll të 
suksesshëm nevojitet kultivimi i 
specit në rreshta.  Rekomandohet 
edhe mbrojtja biologjike kundër 
nematodeve,ndërsa përdorimi i 
nematodeve është i  kufizuar. l

→
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Shkruan: Agronom i diplomuar,  
Stojan Gligorov

Gjatë vegjetacionit ose prod-
himit të shalqirit, nevojitet 
kujdes i të mbjellave që do 

të thotë prashitje e rregullt për 
shkatërrimin e barishteve ose me 
anë të përdorimit të herbicideve, të 
cilat me sukses i zhdukin barishtet.  
Gjithnjë e më tepër përdoret mulç 
mbështjellësi i cili është i dobishëm 
për mbrojtje nga barishtet, e mban 
nxehtësinë, lagështinë dhe ka një 
sërë anë të tjera pozitive. 

Për mbrojtje rregullisht për-
doren preparate kundër vrugut, an-
traknozës, botritisit ose kalbjes gri. 
Këto janë sëmundjet të cilat zakon-
isht e sulmojnë shalqirin.  Më pas 
përdoren insekticide kundër mor-
rave të fletëve, merimangës, tripsit, 
si dhe insekteve të tokës që në fillim 
kur mbëltohet rasati i shalqirit.  Për 
insektet e lartpërmendura është 
me rëndësi të madhe mbrojtje prej 
tyre sepse gjatë periudhave të cak-
tuara përhapen shumë shpejtë dhe 
atëherë mbrojtja është më e vështirë 
dhe mund ti shkaktohen dëme të 

mëdha prodhimit. Për shembull, an-
traknoza është një nga sëmundjet e 
cila mund të shkaktojë dëme të mëd-
ha te shalqiri.  Me qëllim të pengohet 
dukuria e tillë, shalqiri nuk duhet të 
kultivohet në sipërfaqe të njëjtë 3- 4 
vjet. Për mbëltim duhet të përdoret 
farë e shëndetshme, e certifikuar, 
e dezinfektuar. Të kultivohen lloje 
dhe hibride të cilat do të jenë pak të 
ndjeshme ndaj antraknozës. Mbro-
het me Mankozeb, Kapta ose në bazë 
të triforinës – Saprol i cili ka efekt 
shërues.  

Krimbi i zi te shalqiri ose Di-
dynella bryoniae më rrallë paraqitet 
tek ne.  Bëhet fjalë për kërpudhë 
parazitore.  Në veçanti paraqitet në 
lagështi, kohë me shi dhe në tem-
peraturë prej 20 deri në 250C. Bimët 
e sëmura nxihen shpejtë dhe kalben.  
Kërpudha qëndron në pjesët e infek-
tuara dhe mbetjet. 

Përveç kërpudha parazitore, 
te shalqiri dëm te madh mund të 
shkaktojnë edhe insektet.  Në tokë 
dëme më të mëdha shkaktojnë 
krimbat e ndryshëm, gjethe ngrë-
nësit etj.  Ata mund të zhduken me 

përdorimin e preparateve në brazda 
në bazë të fenitrotion ose malation 
ose me inkorporimin e tokës me 
preparate nga grupi i piretroideve.  
Në pjesët mbi tokësore dëm mund të 
shkaktojë morri i gjetheve të pjesh-
kës.  Kur paraqitet shume ose gjatë 
ndonjë viti kur ka fatkeqësi natyrore, 
më shpesh duhet trajtuar gjatë veg-
jetacionit.  Dëme të mëdha mund 
të shkaktojnë edhe merimangat 
(tetranichys urticeae). Duke pasur 
parasysh se kanë numër të madh të 
gjeneratave, mund të shkatërrojnë 
bimën tërësisht.  Me përdorimin e 
akaricideve dhe disa insekticideve, 
bima e shalqirit, suksesshëm mund 
të mbrohet pa pasoja ose reduktim 
të rendimentit. 

Tek ne ka prodhues të cilët re-
alizojnë rendimente të larta, madje 
deri në 80 t/ha.  Mirëpo, parë në 
përgjithësi, rendimentet janë të ulë-
ta.  Shkaqet për rendimentet e tilla 
të ulëta janë: Zbatimi i dobët i ma-
save agroteknike, përdorimi i plehut 
mineral është shumë i vogël, mung-
esa e plehrave artificiale, mbrojtja 
e pa mjaftueshme nga parazitë dhe 
insekte të dëmshme.  →

Mbrojtja dhe ujitja 
të domosdoshme gjatë 

formimit të frytit

Kultivimi i shalqirit KOPSHTARI
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Gjatë përpunimit të tokës në fil-
lim duhet pasur kujdes të mos dëm-
tohen loza të cilat shalqiri i lëshon 
nëpër të gjithë sipërfaqen sepse 
krijohen kushte për përhapjen e 
sëmundjeve, ndërsa frutat e vegjël 
thahen dhe kalben. 

Gjatë gjithë sezonit nevojitet ujitje, 
por sasitë më të mëdha nevojiten 
gjatë krijimit të frytit.  Ekzistojnë më 
tepër mënyra për ujitje, ndërsa më 
e mira është përmes sistemit pikë 
pas pike dhe me shi artificial ose me 
përdorimin e spërkatësve.  Shalqiri, 
si kulturë e tokës më të lehtë dhe të 
shkriftë, kërkon ujitje të bollshme. 

Hedhja e plehut zakonisht re-
alizohet pas kryerjes së analizave 
të tokës dhe analizave agrokimike.  
Zakonisht, plehrat përdoren para 
mbëltimit, pastaj me mbëltimin dhe 
pas mbëltimit.  Zakonisht përdoret 
pleh në raport NPK 1:2:1 pastaj 1:3:1, 
përdorimi i KAN dhe në fund pleh më 
kombinim ku kalciumi është i pra-
nishëm në përqindje më të madhe për 
shkak të rritjes dhe pjekjes së frytit. 

Gjithashtu, bëhet këputja ose 
shpimi i majës së lastarit dhe ajo që 
është shumë e rëndësishme, duhet të 
qëllohet çasti i duhur.  Me realizimin 
e drejtë të kësaj mase, afati i mbled-
hjes mund të ndodhë një javë para 
kohe. 

Rendimenti  lëviz prej 40 deri 
në 50 t/hektar.  Mbledhja zhvillo-
het me dorë dhe nevojitet kujdes i 
madh rreth identifikimit të fazës së 
pjekurisë, rreth së cilës prodhuesit 
tanë ndonjëherë bëjnë gabime mjaft 
të mëdha.  Pjekuria dhe simptomat 
varen nga veçoria e llojit, nga ngjyra 
e frytit, periudha nga mbëltimi deri 
në mbledhje, si dhe nga temper-
aturat dhe të gjitha masat të tjera 
agroteknike të realizuara në kohë 
ose jo në kohë. l

Kultivimi i shalqiritKOPSHTARI

→
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Duhet pasur 
kujdes me 
farën

Kultivimi i patates së hershmeKOPSHTARI

Shkruan: Agronom i diplomuar,
Stojan Gligorov

Patatja është kulturë e cila kultivo-
het edhe në vend të hapur edhe në 
vend të mbrojtur- sera ku shumë 

herët kultivohet i freskët për shitje. 

Për shkak se patatja është kulturë 
mjaft e përshtatshme, kërkon dhe pun-
im të thellë, depërtues dhe të lehtë. Që të 
mundësohet rritje dhe rendiment i mirë, 
gjatë gjithë vegjetacionit, paraprakisht 
duhet të bëhet analizë ago - kimike e 
tokës dhe në bazë të analizës mund të 

kontribuohet në uljen e shpenzimeve, 
mbrojtjes, plehrave, ujitjes etj. 

Toka më e përshtatshme duhet të 
ketë reagim acidit të dobët ose pH 5,5 – 
6,5. Patatja filiza nxjerr në temperaturë 
prej 7-100C. Ndryshimet në prezencën 
e lagështisë së tokës rezultojnë me de-
formime të zhardhokut.  Për ndryshe, 
materiali faror është mjaft i shtrenjtë 
dhe çdo herë duhet të furnizohet ma-
terial faror me deklaratë dhe nga dis-
tributorë që janë të regjistruar për këtë 
punë. Materiali faror duhet të jetë në 
përputhje me normat e Ligjit për fara. l

KUSHTE OPTIMALE

Parametra të cilat duhet të respekto-
hen gjatë kushteve optimale për kul-
tivimin e patates: 

   Thellësia në raport me tokën 
është 50 - 60 cm, për shkak se pjesa 
më e madhe e rrënjës gjendet në atë 
thellësi.  Struktura e tokës duhet të 
jetë si pluhur, ranore, përshkuesh-
mëria e tokës duhet të jetë e lartë, 
sepse tokat e rënda dhe kompakte 
e pengojnë zhvillimin normal të 
zhardhokëve dhe humbet cilësia. pH 

vlera duhet të jetë prej 6 deri në 6,5. 
Në toka neutrale dhe alkaline ka 
rrezik më të madh nga shkaktarë të 
sëmundjeve, si për shembull tokë e 
varfër dhe sipërfaqja duhet të jetë e 
pasur me materie organike. 

   Temperatura gjatë nxjerrjes së 
filizave është prej 14 deri në 160C, 
ndërsa temperatura optimale është 
prej 18 deri në 200C. Maksimumi 
biologjik i temperaturës është mbi 
300C dhe temperaturat më të larta 
ndikojnë në mënyrë jo të volitshme 
mbi rritjen e vegjetacionit. 

   Sa i përket kultivimit të patates së 
re, duhen evituar rajone ku ekziston 
rreziku nga acare të vonshme gjatë 
stinës së pranverës.

MBËLTIMI 
Gjatë mbëltimi, distanca varet nga 
më tepër faktorë: 

   Madhësia e zhardhokëve 

   Procesi i mekanizuar i përpun-
imit 

   Mekanizimi në dispozicion 

   Gjatësia e vegjetacionit 

Distanca ndërmjet radhëve duhet të 
jetë 50 – 60 cm ( për përpunim me 
dorë) dhe 70 – 80 cm për përpunim 
me makineri.  Distanca nga zhard-
hoku në zhardhok duhet të jetë 30 

– 40 cm.  Mbëltimi bëhet prej 5 – 6 
cm, që varet nga struktura e dheut.  
Prerja e patates gjatë mbëltimit nuk 
rekomandohet sepse ekzistojnë 
kushte për zhvillim të më tepër së-
mundjeve fungale.  Ushqimi i patates 

– plehu varet nga faza e zhvillimit.  
Për shembull, nevoja për kalium 
është e madhe në fillim të vegjeta-
cionit ndërsa ulet gjatë fazës së 
lulëzimit.  Azoti e përshpejton veg-
jetacionin dhe ndikon në formimin e 
zhardhokëve më të mëdhenj si rrjed-
hojë edhe në rendiment më të madh.

PLEHRA MINERALE 
Nga plehra minerale më të volitshme 
janë kombinacionet NPK 8-16-24, 10-
30-20, 15-15-15.

Mungesa e elementëve mikro dhe 
makro, përcaktohet me anë të anal-
izën agrokimike, por edhe sipas njo-
hjes së simptomave të gjetheve dhe 
masës së gjetheve.

Rendimenti i patates lëviz prej 10 deri 
në 13 t/hektar.

VLERAT USHQYESE TË 
PATATES
Patatja është e pasur me element 
ushqyes dhe  përdoret  për ditë në 
dietën e njeriut dhe në industrinë e 
përpunimit të ushqimit si i ngrirë, 
patatina, niseshte dhe produkte të 
tjera. Origjinën e ka nga Amerika 
Jugore. 

Patatja përmban 75% ujë, 17-20% 
niseshte, 2% bashkëdyzime të az-
otit, 2,5% pektine, acid të mollës, 
limonit dhe verës.  Nga mineralet 
më tepër është e pasur me kalium.

MAJ 2016 | 9  
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Prej para pak kohe është zbuluar mundësia dhe po zbatohet 
në praktikë furnizimi i bimëve në fushë të hapur me sasi më 
të mëdha të dyoksidit të karbonit. Përveç furnizimit me dyok-
sid karboni bimëve u mundësohet edhe furnizim me elementë 
të tjerë makro dhe mikro të cilët i ka minerali i kalcitit.

UshqimBUJQËSI

Shkruan: dipl. inxh. Vanço Zahariev 

DYOKSIDI I KARBONIT SI NXITËS I 
ZHVILLIMIT TË BIMËVE

Nëse parashtrohet pyetja pse 
dyoksid karboni dhe prej kur përdo-
ret ai si nxitës i zhvillimit të bimëve 
që kultivohen nga njerëzit vlen të 
përmendet se bimët me ndihmë të 
dritës së diellit duke përdorur ujin, 
dyoksidin e karbonit, azotin dhe ele-
mentët minerale, në masën gjethore, 
si pjesë speciale e bimës në procesin 
e quajtur fotosintezë, krijojnë bash-
kime organike prej të cilave përbëhet 
e gjithë masa bimore. Ajo masë për-
bëhet nga 45% dyoksid karboni, 45% 
oksigjen, 6 hidrogjen, 1,5% azot dhe 
pjesa tjetër janë makro dhe mikro-
elemente. Në këtë proces çlirohet 
edhe oksigjen i cili është i nevojshëm 
për të gjithë jetën e gjallë. Zhvillimi i 
vetë fotosintezës varet nga më tepër 
faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. 
Prej faktorëve të brendshëm rëndësi 
më të madhe ka struktura  e gjethes, 
përmbajtja e klorofilit në të, shpe-
jtësia e mbledhjes së prodhimeve të 
fotosintezës në kloroplaste, ndikimi 
i fermenteve dhe prania e përqen-
drimeve të elementëve të domos-
doshëm të mineraleve. Faktorët e 
jashtëm prej të cilëve varet intensiteti 
i fotosintezës janë sasia dhe cilësia 
e dritës e cila bie mbi gjethe, tem-
peratura e mjedisit dhe përqendrimi 
i dyoksidit të karbonit dhe oksigje-
nit në afërsi të masës së gjethes. Të 

gjithë këta faktorë janë në marrëd-
hënie të përgjithshme të përbashkëta 
me të cilat ndikohet mbi fotosintezë.

Në lidhje me varësinë e ndërm-
jetme të sasisë dhe cilësisë së dritës 
dhe sasisë së dyoksidit të karbonit 
është vërtetuar se edhe pse ka dritë 
në sasi dhe cilësi të mjaftueshme, in-
tensiteti i fotosintezës varet nga sasia 
e pamjaftueshme e dyoksidit të kar-
bonit, sepse ai në natyrë është i ku-
fizuar dhe zë vetë 0,03% të sasisë së 
përgjithshme të gazrave. Është vër-
tetuar se me rritjen e intensitetit të 
dritës dhe me zmadhimin e përqen-
drimit deri në 0,1% të dyoksidit të 
karbonit nëse shoqërohen me tem-
peraturën dhe lagështinë përkatëse 
zmadhohet intensiteti i fotosintezës 
përkatësisht shfrytëzohet përqindje 
më e madhe e dritës diellore dhe kri-
johet sasi më e madhe e prodhimit 
bimor. 

Shfrytëzimi i dyoksidit të karbo-
nit si ushqim shtesë në kultivimin e 
kulturave të bimëve në hapësirë të 
mbyllur është një masë që zbatohet 
rregullisht në vendet e zhvilluara dhe 
është tërësisht e arsyetuar sepse 
shoqërohet me sasi të zmadhuara, 
cilësi dhe rezistencë të zmadhuar të 
bimëve. 

Në raste të ndryshme zbatohen 
burime të ndryshme të dyoksidit të 
karbonit. Diku përdoren gazra prej dj-
egies në industri ose objekte të tjera 
me pastrim të tyre dhe magazinim 

në rezervuare prej nga në sasisë dhe 
kohën e duhur transportohen në serë 
apo në oranzheri. Në vende të tjera 
përdoret dyoksid karboni i lëngët ose 
në gjendje të ngurtë. Prej para pak 
kohe është zbuluar mundësia dhe 
po zbatohet në praktikë furnizimi i 
bimëve në fushë të hapur me sasi më 
të mëdha të dyoksidit të karbonit. Për 
këtë qëllim përdoret minerali kalcit i 
cili i ka këta elementë dhe bashkime 
kimike: 77,9% karbonat kalciumi, 
7,4%  dyoksid siliciumi, 8,7% kar-
bonat magneze, 0,2% oksid kalciumi, 
0,02 fosfot, 0,03 natrium, 7418 mg/kg 
hekur, 6347 mg/kg alumin, 278 mg/
kg trioksid sulfuri, 804 mg/kg stron-
cium, 174 mg/kg barium , 172 mg/kg 
mangan dhe 10 mg/kg xing. Ky min-
eral me procedura të veçanta thër-
rmohet në grimca aq të imëta të cilat 
kryesisht përbëhen nga karbonat 
kalciumi dhe mund të futen në hapjet 
e porreve të gjethes ku me bashkimet 
kimike që krijohen në procesin e fo-
tosintezës futen në reaksion të ndër-
mjetëm duke u çliruar kështu dyok-
sid karboni pikërisht në hapësirën ku 
mund të shfrytëzohet kështu që bima 
përveç atij që merr nga atmosfera e 
ka dhe këtë me çka është siguruar 
një prej kushteve më të rëndësishme 
për rritje, zhvillim dhe prodhim, 
kurse ky është furnizimi me sasinë 
maksimale të dyoksidit të karbonit 
mungesa e të cilit ndikon keq në zh-
villimin e bimëve. Përveç furnizimit 
me dyoksid karboni të bimëve atyre 
u mundësohet dhe furnizim me el-
ementë të tjerë makro dhe mikro të 
cilët gjendet në mineralin e kalcitit. 
Prodhimi është vepër shkencës dhe 
industrisë gjermane dhe shitet me 
emrin LITOVIT (LITHOvit) si pleh foli-
ar (gjethor). Ky sot ka shumë emra të 
ndryshëm, gjithçka varet nga qëllimi 
i përdorimit dhe çfarë i është shtuar 
ose ku është përpunuar komponenti 
kryesor. Ja emrat me të cilët njihet 
prodhimi. l

Dyoksidi i karbonit 
si ushqim shtesë 
për bimët
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Nekroza prej diellit BUJQËSI 

Djegiet nga dielli 
janë dëmtime serioze 
të shkaktuara nga 
rrezatimi i diellit dhe 
shkakton humbje të 
mëdha ekonomike te 
frutat, perimet dhe bimët 
zbukuruese.

Djegiet nga 
dielli te bimët

Shkruan: Dr. Natasha Daniloska

Shfaqja e djegieve prej diel-
lit apo e a.q. nekroza e diellit, 
ndodh kur teprica e rrezatimit 

diellor (rrezatimi UV) shndërrohet 
në energji ngrohëse dhe shkakton 
temperaturë të lartë në sipërfaqen 
e bimës. Kur temperatura sipër-
faqësore do të arrijë 520C, ndodh 
vdekja prej të nxehtit e qelizave, e 
cila pasohet me shfaqjen e nekro-
zës, përkatësisht djegies. Gjithashtu, 
mund të shfaqet edhe një lloj tjetër 
i djegieve, të cilat quhen edhe er-
rësime, kurse shfaqen si rezultat i 
kombinimit të temperaturës së lartë 

sipërfaqësore te bimët (nga 46 deri 
në 490C) dhe rrezatimi i lartë diel-
lor (rrezatimi UV). Në këtë rast nuk 
ndodh vdekja e qelizave, por ndodhin 
ndryshime në pigmentim, kështu që 
bima merr zakonisht ngjyrë të verd-
hë ose kafe. 

Temperatura e lartë dhe rreza-
timi UV janë faktorë për stres dhe te 
bimët shkaktojnë formim të radika-
leve të lira të oksigjenit dhe radika-
leve të tjera kimike. Këto radikale i 
shkatërrojnë membranat e qelizave 
nëpërmjet oksidimi (stresi prej ok-
sidimit) që pason me vdekjen e qel-

izës. Ndaj këtij stresi oksidues bimët 
reagojnë me formimin e antioksi-
duesve, të cilët i eliminojnë radikalet 
e lira të oksigjenit dhe radikalet 
kimike, me qëllim që ta ndalojnë 
shkatërrimin e membranave të qel-
izave. Antioksiuesit më të rëndë-
sishëm në bimë janë α-tokoferol 
(Vitaminë E), acidi askorbin (Vita-
minë C),bashkimet karotenoide dhe 
fenole. Midis këtyre bashkimeve 
kimike, α-tokoferoli është antioksi-
duesi natyror më efikas. Domethënë, 
1 molekulë e α-tokoferol mund të 
deaktivizojë edhe deri në 220 mole-
kule prej radikaleve të lira. l

Stresi oksidues
(Ngrica, nxehtësia, rrezatimi, ...)

Reagimi i bimëve

Formimi i radikaleve të lira të oksigjenit (H2O2; O2) Formimi i antioksiduesve natyrorë

Dëmtimi i membranës së qelizave Neutralizimi i radikaleve të reja

Humbja e funksionimit të qelizës Ruajtja e funksionit të qelizës

Vdekja e qelizës Nuk ka dëmtime

EFEKTE TË STRESIT OKSIDUES DHE REAGIMI I BIMËVE

Funksioni themelor i α-tokoferoli është të sigurojë që mem-
brana e qelizës të funksionojë madje edhe në kushte të 
vështira jetësore (stres), si për shembull, nxehtësi. Në këtë 
proces, α-tokoferoli vepron së bashku me acidin askorbik. 
Duke pasur parasysh se në qelizën e bimës acidi aksorbik më 
shpesh gjendet në përqendrime të mjaftueshme, faktori ku-
fizues në reagimin antioksidues të bimës është α-tokoferoli.

Për fat, sot në treg mund të gjenden prodhime të cilat falë 
përbërjeve të veta fiziologjike aktive e intensifikojnë punën e 
α-tokoferolit dhe e pengojnë te bimët shfaqjen e dëmtimeve 
të shkaktuara nga rrezatimi diellor (djegiet).
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Kohë e mirë apo kohë  e keqe për bujqësinë
NDRYSHIME KLIMATIKE

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

Ndryshimet klimatike ndikimin më 
të madh negativ e kanë mbi bu-
jqësinë. Këtë e dëshmojnë edhe 

një numër i madh hulumtimesh të cilat 
flasin se të gjithë sektorët janë të rrezi-
kuar, por dëmet më të mëdha i kanë 
bujqësia, pemëtaria, kopshtaria, vresh-
taria dhe blegtoria.

Një informacion tjetër dëshmon se 
nëse nuk ka intervenim në kohë dhe nuk 
punohet në zgjidhjen e këtij problemi në 
mënyrë rajonale, në të ardhmen rajoni 
do të ballafaqohet me mungesën e ujit. 

“Në të ardhmen thatësirat dhe 
mungesa e ujit do të jenë armiq se-
riozë të ndryshimeve klimatike, kurse 
kjo do të rezultojë me zvogëlim të 
prodhimtarisë. Nevojiten më tepër 
sipërfaqe apo import më i madh, do të 
ketë rritje të çmimeve dhe përkeqësim 
të gjendjes së bujqve dhе popullatës”, 
thotë prof. dr. OrdanÇukaliev nga 
Fakulteti për Shkencat Bujqësore dhe 
Ushqim në Konferencën e parë nacio-
nale për ndryshime klimatike të cilën 
e organizuan projekti “Mbështetja in-
stitucionale e Federatës së Fermerëve 
të RM-së” WeEffect – FFRM, projekt i 
USAID-it për përshtatje të bujqësisë 
me ndryshimet klimatike dhe Amba-
sada e Mbretërisë së Suedisë. Eve-
nimenti kishte për qëllim t’i prezan-
tojë efektet negative të ndryshimeve 
klimatike mbi bujqësinë para të gjithë 

aktorëve dhe gjithashtu të prezantojë 
masat dhe teknikat të cilat do t’i  ndi-
hmojnë bujqit t’i zvogëlojnë pasojat 
e dëmshme në kopshtari, pemëtari, 
vreshtari dhe blegtori. 

Sipas NikollaStamenov, Presi-
denti i FFRM-së, është e nevojshme të 
ndiqendhe hulumtohen më aktivisht 
ndryshimet klimatike të cilat po ndod-
hin në shtet. Ai theksoi se më tepër do 
të ndjejnë humbje sektori i bujqësisë, 
vreshtarisë, pemëtarisë, kopshtarisë 
ku do të ketë zvogëlim të prodhimit. Por 
nga ana tjetër do të shfaqen edhe tash-
më po shfaqen sëmundje të cilat ndiko-
jnë negativisht më tepër mbi blegtorinë. 

Gjithashtu problem serioz është 
edhe fakti se një numër shumë i vogël 
i vendeve nga rajoni kanë ndërtuar 
strategji nacionale për ballafaqim dhe 
adaptim të bujqësisë me ndryshimet 
klimatike. Kurse strategjitë rajonale 
për ballafaqim me ndryshimet klima-
tike nuk ekzistojnë fare. Në Republikën 
e Maqedonisë ekziston masa e sub-
vencionuar nga qeveria ku për dëmin 
e shkaktuar nga breshëri, përmbytja 
dhe zjarri e mbjella e siguruar  60% të 
shpenzimevembulohet nga shteti dhe 
40% nga kompanitë e sigurimit. 

Në Kosovë në vitin 2013 është përpi-
luar Strategji për Ndryshimet Klimatike 
e cila mundësoi në një farë mënyre bal-
lafaqim me këtë problem të madh. 

“Nëvitin 2013 Ministria e Mjedisitd-
hePlanifikimitHapësinornëbashkëpun-
im me ministritë e tjeradheorganizatën 
UNDP, kanëzhvilluarstrategjinëpër-
parandalimin e ndryshimeveklima-
tike. Nëkuadërtëkësajstrategjie me 
qëllimqëtëarrihencaqet e BE-sëderi-
nëvitin 2020 pritettëreduktohenemeti-
met e gazravedhekonsumiienergjisëpër 
20%, dhetërritetpërdorimiien-
ergjisësëripërtëritshmenë 20%.”, thotë 
Ekrem Bajrami, drejtori ekzekutiv i or-
ganizatës kosovare IKC.

Sipas tij si rezultat i ndryshimeve 
klimatike ekzistojnë dëmtime në kul-
tura të ndryshme, siç janë dëmet nga 
përmbytjet, ngricat, shfaqja e sëmund-
jeve të ndryshme, bakteret apo viruset, 
insektet, brejtësit e të tjerë.  

“E tërëkjo e rritkoston e mirëm-
bajtjessëkulturavebujqësore duke 
aplikuar pesticide tëndryshmetëcilat 
çojnëprapë nëkontaminimine ushqim-
itdhetëambientit. Nga aspekti social 
dheekonomikndryshimetklimatike 
çojnëkahshpenzimeve e pallogaritur-
asidhendikojnëdirektnëmirëqenien e 
farmerit kosovar, prandajsirrjedhojëke-
mirritjen e pakënaqësisësëfermerëvep
ërt’umarrë me bujqësisitërësi”,theksoi 
Bajrami. 

Nga viti në vit në Shqipëri po zmad-
hohen efektet negative të ndryshimeve 
klimatike në bujqësi dhe në infrastruk-

Sektori bujqësor është i goditur nga ndryshimet klimatike dhe dëmet më të mëdha i 
kanë bujqësia, pemëtaria, kopshtaria, vreshtaria dhe blegtoria
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Kohë e mirë apo kohë  e keqe për bujqësinë

turën e bujqësisë. Sipas Enver Isufit, 
Instituti për Bujqësi Organike në Shq-
ipëri, shtetet e vogla kanë ndikim të 
vogël në ngrohjen globale dhe gazrat 
e serrë në natyre. Gjithashtu një prob-
lem i madh për ndryshimet klimatike 
janë edhe mosmirëmbajtja e kanaleve 
për ujitje dhe kullim, pastrimi i kori-
tave të lumenjve. Për sa i përket strat-
egjive për të parandaluar ndryshimet 
klimatike edhe vendi ynë nuk mbetet 
mbrapa vendeve të rajonit, për këtë 
Republika e Shqipërisë, me synim zh-
villimin drejt ekonomisë së gjelbër, ka 
mbështetur qëndrimin e vendeve të 
BE-së, ndaj Konventës së Kombeve të 
Bashkuara për ndryshimet klimatike, 
duke u angazhuar në marrjen e masave 
për përcaktimin e objektivit kombëtar 
për reduktimin e gazeve serrë deri në 
vitin 2020, për rritjen e burimeve të ri-
novueshme të energjisë me 35%, deri 
në vitin 2020; për rritjen e eficencës së 
energjisë me 9% deri në vitin 2018.

Sipas NikolinKarapancit nga orga-
nizata joqeveritare në Shqipëri AgriNet 
temperaturat e larta shkaktuan dëme 
të mëdha në bujqësi. 

“Në sektorin e bimëve të arave, 
drithërat do të korren më shpejt, 
ndërsa mungesa e ditëve të ftohta 
gjatë periudhës dhjetor-janar mund të 
reduktojë efektet e zhvillimit të shpe-
jtë të bimëve që rriten në temperature 
të ftohta dhe si rrjedhojë do të zgjasë 
pjesën e pare të sezonit të kultivimit 
për grurin dimëror. Ndërsa duke iu 
referuar rajonit tonë (Korçës) ku sh-
trirje të gjerë kap sektori i frutikulturës 

është e dukshme që sistemet e prodhi-
mit të frutave të mollës dhe dardhës 
janë të ndjeshme ndaj temperaturës 
gjatë gjithë ciklit të rritjes, këto bimë 
janë të varura nga një periudhë e qetë-
sisë dimërore që kërkon akumulimin 
e ngricave gjatë periudhës vjeshtës-
dimrit për t’i dhënë më pas një hov 
shpërthimit të sythave dhe lulëzimit, 
ndikimi shfaqet dhe tek çrregullimi i 
fazave fenologjike të sëmundjeve dhe 
dëmtuesve gjë që çon në vështirësi-
në e kontrollit të tyre, po kështu dhe 
gjatë fazës së rritjes ndikimi shihet 
tek madhësia e frutave dhe te cilësia 
e tyre të cilat preken drejtpërdrejt nga 
ndryshimet klima, përmes ndikimeve 
të temperaturës në shtyrjen e pro-
cesit të rritjes, zhvillimit të ngjyrës 
dhe dëmit që shkakton djegia nga di-
elli. Megjithëse ndryshimet klimatike 
kanë filluar të ndjehen në vendin tonë, 
efektet e këtij fenomeni nuk kanë pasur 
impakt të madh në prodhimin bujqësor, 
megjithatë fermerët kanë filluar të 
mendojnë për masat që duhet të mer-
ren në këtë drejtim për të ardhmen“, 
thotë Karapaci.

Sipas tij rekomandime për bal-
lafaqim dhe adaptim me ndryshimet 
klimatike janë:  shtimi i kapaciteteve 
të reja kulluese; rehabilitimi iinfra-
strukturës ekzistuese të kullimit; sh-
timi i kapaciteteve të reja ujitëse; për-
mirësimi ieficencës së përdorimit të 
ujit në fusha; ndryshimi i varieteteve 
të kulturave; punimi racional dhe ulja 
e dëmtimit të tokës;optimizimii përdor-
imit të balancuar i plehëruesve kimike; 
diversifikimi i fermës. →

ERLANDSSON- NDRYSHIMET 
KLIMATIKE E NXITIN VARFËRINË 

Varfëria dhe ndryshimet klimatike 
lidhen me njëra-tjetrën, sepse ndry-
shimet klimatike më tepër i prekin 
njerëzit më të varfër të cilët jetojnë 
në rajone të ndjeshme me shumë 
pak resurse dhe duhet të ndihmohen 
që të përshtaten ose të rimëkëm-
ben sa më shpejt nga katastro-
fat. Me përkeqësimin e efekteve të 
varfërisë, vështirësohet edhe ikja 
prej varfërisë. Ndryshimet klima-
tike kërcënojnë me goditjen, madje 
edhe me ndalimin e përparimit që 
është bërë për zvogëlim të varfërisë 
dhe promovim të zhvillimit.” – thotë 
Anna Erlandsson, Menaxhere e Pro-
gramit WeEffect për BE-në.



NDRYSHIME KLIMATIKE

Në maj të vitit 2014 Serbia, Bos-
nja dhe Hercegovina dhe Kroacia 
kanë pësuar dëme të mëdha nga 

përmbytjet dhe pjesën më të madhe të 
tyre e ndjenë bujqit. Dëme në bujqësi 
në Republikën Serbe pësuan 19.963 
shoqëri bujqësore. Dëmi i përgjithshëm 
i drejtpërdrejtë dhe i validituar në RS 
është 61.134.130,13 KM sipas fushave:

   Prodhimtaria bimore: 
52.132.075,31 KM;

   Prodhimtaria shtazore: 
5.558.240,60 KM;

   Sipërfaqe të pambjella: 
3.174.667,92 KM;

   Pajise bujqësore dhe 
repromateriale: 
113.434,00 KM;

   Objekte ndërtimore: 
132.872,99 KM;

   Mekanizim bujqësor: 
22.839,31 KM;

Me qëllim që të lehtësohen pasojat 
nga përmbytjet të cilat kanë shkaktuar 
një dëm enorm për një numër të madh 
banorësh në komunat e Bosnjës dhe 
Hercegovinës, Agjencia për Bashkë-
punim, Edukim dhe Zhvillim  - ACED nga 
Banja Lluka ka ndërmarrë mekanizmin 
për mbështetje për dhënie të ndihmës 
për amvisëritë më të dëmtuara. Në 
bashkëpunim me partnerin e vet, or-
ganizatën suedeze WeEffect (emërtimi 
i mëparshëm Qendra Suedeze Bashkë-
punuese), ACED u ka dhënë ndihmë të 
drejtpërdrejtë amvisërive nga rajonet 
rurale në Bosnjë dhe Hercegovinë.   

Në suazat e iniciativave të përbash-
këta WeEffect dhe ACED “Swedbank-
MastercardBankkort”  nga Suedia ka 
bërë donacion në mjete financiare në 
një shumë prej 500.000 SEK për dhënie 
ndihme amvisërive më të dëmtuara në 
mjediset rurale në Bosnjë dhe Herce-
govinë. Në bazë të nevojave të identifi-
kuara në terren, pjesa e parë e ndihmës 
për banorët ishte në drejtim të rimbjel-
ljes së të mbjellave të misrit të përm-
bytur, kështu në bashkëpunim me Mini-
strinë e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujërave 
të Republikës Serbe dhe me të punësu-
arit në vetëqeverisjen lokale në komu-
nat Llaktashi dhe Sërbac, në qershor, 
është kryer shpërndarja e materialit të 
farës, plehrave dhe mjeteve për kujdes 
dhe rritje të misrit për amvisëritë më të 
dëmtuara nga mjediset rurale të këtyre 
dy komunave. 

- Është kënaqësi për ne  që kemi 
shfrytëzuar bashkëpunimin e ngushtë 
që e kemi vendosur me partnerët tanë 
nga Suedia dhe arritëm të ndihmojmë 
një numër të caktuar të prodhuesve 
bujqësorë që të rinovojnë të mbjellat 
e tyre me misër dhe kështu të shpë-
tojnë prodhimtarinë e vet për këtë vit 

– deklaroi MiodragMatavul, menaxheri 
i programit të ACED-it për zhvillim 
bujqësor dhe rural. Matavuli ka shtuar 
se nëpërmjet kësaj ndihme janë sigu-
ruar mjete për rimbjellje dhe kujdes 
për të mbjellat pranverore të misrit 
për një sipërfaqe prej 50 ha, kurse 
kjo është vetëm njëra nga tri fazat e 
mbështetjes për banorët e rrezikuar 
të fshatrave, të cilën ACED së bashku 
me partnerin WeEffect do ta japë në 
periudhën e ardshme. l
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Mbështetja për 
fermerët e goditur 
nga përmbytjet

 Teksti është përgatitur në bashkëpunim me 
revistën për bujqësi dhe zhvillim rural "Fshati im"
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Përdorimi i masave mbrojtëse 
ndaj gjedhëve nga sëmundja

“lëkurë me gunga”
Me qëllim që të ndalohet hyrja 

dhe shpërhapja e sëmund-
jeve dhe dëmtuesve të cilët 

mund të shkaktojnë dëme të mëdha 
ekonomike në blegtori, prodhim të 
zvogëluar te kafshët dhe shpenzime 
shtesë për suzbimin dhe shkatërrimin 
e tyre, por edhe që të mos bjerë repu-
tacioni i fermave dhe të mos humbasë 
besimi te konsumatorët i cili mund të 
çojë në zvogëlimin e shitjes, Agjencia 
për Ushqim dhe Veterinë u rekoman-
don blegtorëve të marrin një sërë ma-
sash (masa biosigurie) të cilat duhet 
të zbatohen në fermë. Biosiguria 
është përgjegjësi e pronarit (ai duhet 
të bëjë plan për zbatimin e tyre dhe të 
njëjtin ta zbatojë), të punësuarve dhe 
vizitorëve të fermës. Masat e biosig-
urisë lidhen me zbatimin e praktikës 
së mirë higjienike në fermë. Çdo 
blegtor duhet të sigurojë:

   Ferma të ketë vetëm një hyrje dhe 
dalje;

   Të vendosë shenjë parandaluese/
hyrje e ndaluar;

   Të kryejë dezinfektim të këpucëve, 
duarve gjatë hyrjes dhe daljes nga 
ferma;

   Të vendosa barriera për dezinfek-
tim në hyrjen dhe daljen nga ferma si 
dhe në hyrje dhe dalje të çdo objekti;

   Të përdorë veshje mbrojtëse gjatë 
punës e cila duhet të jetë e pastër dhe 
e dezinfektuar vazhdimisht;

   Të izolohen në karantinë të gjitha 
kafshët e reja të blera;

   Të izolohen kafshët e sëmura 
(që të ndahen kafshët e sëmura, me 
mundësi në një hapësirë të veçantë);

   Punëtorët të cilët punojnë me kaf-
shët e sëmura mos kenë qasje te kaf-
shët e shëndetshme në fermë;

   Ta pastrojë rregullisht bërllokun 
nga objektet, të paketohet dhe hidhet 
sipas masave;

   Të mbahet evidencë për gjendjen 
shëndetësore të kafshëve (periudha 
kohore e shfaqjes së sëmundjes, 
numri i kafshëve të sëmura dhe të 
ngordhura);

   Të kryhet kontroll i ushqimit të pu-
nëtorëve në fermë, më mirë është që 
ferma të sigurojë ushqim që të anash-
kalojë futjen e ushqimit me prejardhje 
të panjohur;

   Të lëshohet ndalim për të punësu-
arit të mos mbajnë kafshë të njëjta me 
ato që kultivohen në fermë;

   T’u vendoset ndalim i gjuetisë të 
punësuarve. Është jashtëzakonisht 
e rëndësishme të kryhet kontroll i 
lëvizjes (hyrjes) së kafshëve në fermë, 
lëvizje në ambientin e fermës si dhe 
lëvizje jashtë fermës.

   Të mbahet evidencë dhe azhurnim 
i numrit të kafshëve të fermës. 

   Të mbahet evidencë mbi lëvizjen e 
kafshëve në objektet e fermës;

   Të mbahet evidencë e të gjitha kaf-
shëve të reja (shenjë identifikimi, data 
e mbërritjes);

   Të izolohen në karantinë të gjitha 
kafshët e reja në afat prej mbi 14 ditë 
për gjedhët;

   Të blihen kafshë me status të njo-
hur shëndetësor të cilat posedojnë 
certifikatë për gjendjen shëndetësore;

   Nëse kafshët (gjedhët) çohen në 
pazarin për bagëti kur të kthehen të 
mbahen të izoluara nga kafshët e tjera 
në afat prej mbi 14 ditësh; →
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   Të mbahet evidencë për çdo lëvizje 
të kafshëve jashtë fermës (data e 
daljes dhe destinacionit);

   Të mbahet evidencë e çdo lëvizjeje 
të kafshëve të egra dhe të buta në fer-
më (të vendoset gardh përkatës);

   Të kufizohet lëvizja e qenve dhe 
maceve në fermë;

Të mbahet evidencë e kafshëve të 
ngordhura dhe të kryhet mënjanimi 
përkatës i tyre nga ferma. është e 
domosdoshme të vendoset kontroll i 
lëvizjes së njerëzve në fermë, lëvizja 
në ambientin e fermës dhe dalja nga 
ferma me ndërmarrjen e masave të 
mëposhtme:

   Vendosje e evidencës për vizitorëve 
në fermë (data e vizitës, adresa e 
jetesës, profesioni, kontakti me kaf-
shët);

   Të kufizohet lëvizja e vizitorëve në 
fermë – lëvizje vetëm i shoqëruar nga 
personi i autorizuar;

   Të përdoret pajisje mbrojtëse dhe 
dezinfektim gjatë vizitës në fermë;

   Të kontrollohet lëvizja e punëtorëve 
në fermë (në punëtor të shërbejë në një 
objekt me kafshë, të mos ketë lëvizje të 
punëtorëve nga pjesa pastër te pjesa e 
papastër e fermës);

Të vendoset ndalim për punëtorët për 
takim me kafshë të tjera jashtë fer-
mës. Pjesë e masave të biosigurisë 
të cilat duhet të vendosen në fermë 
është edhe vendosja e kontrollit të 
lëvizjes së automjeteve dhe pajisjeve 
gjatë hyrjes në rrethin e fermës dhe 
gjatë daljes nga ferma duke u ndër-
marrë këto masa: 

   Mbajtja e evidencës për hyrje dhe 
dalje të automjeteve për sjellje të ush-
qimit, ujit, plehrave dhe materialeve të 
tjera;

   Dezinfektim i obliguar i autom-
jeteve gjatë hyrjes dhe daljes në fermë. 
Është jashtëzakonisht i rëndësishëm 
edhe kontrolli i ushqimit dhe ujit për 
kafshët;

   Të kryhet furnizim me ushqim dhe 
ujë që të jetë higjienik dhe vetëm nga 
burime të sigurta;

Ushqimi dhe uji të magazinohen dhe 
ruhen në kushte të përshtatshme 
në fermë. Është e patjetërsueshme 
të ndalohet hyrja dhe shumimi i 
brejtësve dhe insekteve nëpërmjet 
zbatimit të programit efektiv për dez-
infektim, dezinsektim dhe deratizim 
me masat e mposhtmë:

   Vendosje e gardhit përkatës në të 
gjithë sipërfaqen e fermës i cili duhet 
të vendoset nën tokë minimum 50 cen-
timetra;

   Të vendosen rrjeta në dritare, dyer, 
hapjet për ventilim. 

   Të përdoren mjete efikase për 
shkatërrim të brejtësve dhe insekteve. 
Kafshët duhet të jenë të mbrojtura nga 
thumbimi i insekteve:

   Të përdoren mjete kundër insekteve 
(repelenta) në përputhje me udhëzi-
min e prodhuesit dhe me mundësi të 
mos kenë karencë për qumështin dhe 
mishin;

   Të vendosen rrjeta në hapjet e ob-
jekteve për kafshët (dritare dhe dyer);

   Kafshët të mbahen të byllura në 
stallë e cila ka mbrojtje kundër hyrjes 
së insekteve e cila trajtohet rregullisht 
me insekticid në periudhën kur insek-
tet janë më aktive, përkatësisht nga 
orë 19.00 në mbrëmje deri në orën 
08:00 në mëngjes. Përdorim me ku-
jdes i plehrave me prejardhje shtazore. 
Plehu me prejardhje shtazore i tërheq 
insektet (mizat, mushkonjat dhe insek-
tet e tjera) të cilat e luajnë shumë lehtë 
rolin e vektorëve – mbartës të sëmund-
jeve ngjitëse të caktuara te kafshët dhe 
njerëzit. Insektet ushqehen me materie 
organike të plehut, i vendosin vezët në 
të (larvat) dhe shumohen. Sa më e mad-
he të jetë sasia e plehut me prejardhje 
shtazore aq më i madh është numri i in-
sekteve, kurse kështu rritet edhe rrezi-
ku i shfaqjes së sëmundjeve ngjitëse.    

Shkaktuesit e sëmundjeve (vi-
ruset, bakteret, parazitët) mund të 
shumohen dhe të mbahen në jetë 
në vektorë edhe gjatë kushteve të 
papërshtatshme (gjatë dimrit) ose 
vektorët mund ta mbartin shkaktue-
sin mekanikisht, nga kafsha te kaf-
sha si për shembull, shkaktuesin e 
sëmundjes së lëkurës me gunga. In-
sekte të caktuara në mënyrë të pa-
varur ose me ndihmë të erës mund 
të kalojnë largësi më të madhe (2-
100 kilometra) dhe kështu ta mbar-
tin sëmundjen më larg se vendi ku 
është shfaqur ajo. Që të ndalohet 
shumimi dhe dimërimi i larvave 
në jashtëqitjen e kafshëve është 
e nevojshme ajo të përpunohet në 
mënyrë përkatëse dhe të komposto-
het sepse aty zhvillohet temperaturë 
e cila me siguri i shkatërron larvat. 
Plehu i marrë në këtë mënyrë mund 
të përdoret për plehërim të sipër-
faqeve bujqësore.

   Kultivuesit e kafshëve duhet të 
pastrojnë rregullisht jashtëqitjen e 
kafshëve (çdo ditë), ta mbledhin, sa 
më larg objektit për kafshë apo ven-
dit ku qëndrojnë kafshët dhe ta mbu-
lojnë me mushama plastike.

   Që të shkatërrohen larvat është 
e dëshirueshme të kryhet dezin-
sektim i plehut me mjete larvicide, 
mundësisht organike, të cilat janë 
të regjistruara në Republikën e 
Maqedonisë. Është e rëndësishme 
të hiqen pajisjet ku mblidhet dhe 
qëndron uji sepse uji i ndenjur krijon 
kushte të përshtatshme për shumim 
të insekteve. l

→



Bletët ndryshojnë dietë 
për të mos u “djegur” 
nga mangësitë ushqyese

Marrë nga revista amerikane për bletari, Bee Culture BLETARI

Përshtati në shqip Dr. Vitor Malutaj

Bletët punëtore duke  mbledhur  
dietën me polen artificial nga një 
pjatë të ushqyeri. 

Bletët mund të dallojnë dietat me 
ngjyra, shije dhe / ose erë, dhe ato 
tregojnë preferencat ushqimore në 
përputhje me rrethanat. Për më tepër, 
në lidhje me të ushqyerit e mëparshëm 
të kolonisë, bletët ndryshojnë  marrjen 
e ushqimit, duke preferuar të ushqyerit 
plotësues. 

Ndërsa pesticidet dhe patogjenet 
janë rreziqe të qarta për shëndetin e 
bletëve, nevoja e kolonive të bletëve 
për ushqim të ekuilibruar po fiton gjith-
një vlerësim. Kur kolonitë mbahen në 
zonat bujqësore për pllenim kulture, 
ato mund të hasin deficite ushqyese kur 
ushqimi bazohet  kryesisht në një burim 
poleni. Në pemishtet e bajameve në Ka-
liforni për shembull, 1.6 milionë koloni 
mbahen çdo vit, pavarësisht rrezikut të 
diversitetit të ulët me lule, të cilat mund 
të zvogëlojnë jetëgjatësinë e bletëve. 

Në dritën e sfidës që intensifikimi 
i bujqësisë paraqet për mjediset po-
lenizuese, Dr. Harmen Hendriksma 
dhe Prof. Sharoni Shafir nga Univer-
siteti Hebraik i Jerusalemit raporto-
jnë se kolonitë e bletëve janë çuditër-
isht elastike ndaj stresit ushqyes. Në 
hulumtimet e reja  të raportuara në 
revistën Ekologjia dhe Sociobiologjia 
e sjelljes, ata zbuluan se bletët mund 
të zhvendosin përpjekjet e tyre për 
ushqim  në drejtim të burimeve që 
plotësojnë deficitet ushqyese.

Në eksperimentin e tyre, tetë  
koloni bletësh  janë mbajtur në  një 
vend të rrethuar me rrjetë dhe dieta 
ushqimore me  polen zëvendësues që 
janë deficitare në veçanti me  amino-
acidet esenciale. Më pas, bletët janë 
testuar për zgjedhjen e dietës  së 
tyre, mes të njëjtës dietë të ushqyer 
më parë, një dietë tjetër që ishte në 
mënyrë të ngjashme të mangët, apo 
një dietë që të plotësojë mangësitë.   
Këto bletë preferuan dietën plotë-
suese mbi dietat e njëjta ose të ng-
jashme.

Ky rezultat tregon se kolonitë e  
bletëve  jo vetëm  bëjnë përpjekje për 
të diversifikuar dietën e tyre, por që ata 
të shtrembërojnë përpjekjet e tyre për 
ushqim drejt një dietë që në mënyrë 
specifike balancon deficitet ushqyese 
të kolonisë. Si e perceptojnë dhe vlerë-
sojnë bletët përbërjen ushqyese ka 
nevojë për sqarim të mëtejshëm. Kjo 
aftësi e rigjetur te bletët  mjaltëse për 
të kundërshtuar të ushqyerit e mangët 
u kontribuon mekanizmave që insektet 
sociale përdorin për të mbajtur ekuili-
brat në nivel kolonie.

“Ky studim tregon se  bletët  për-
piqen për të balancuar ushqimin e tyre 
nëse burimet e përshtatshme të luleve  
janë në dispozicion. Kolonitë e bletëve 
mund të përfitojnë nga kjo  lloj për-
shtatshmërie  kur opsionet e ushqimit 
janë të rralla, për shembull në vendet 
e caktuara ose në sezonet e mungesës 
ose urisë! Nga që burimet alternative 
të  luleve mund të ndihmojnë bletët për 
të balancuar nevojat e tyre ushqimore, 
kjo duhet të shërbejë si një nxitje për të 
gjithë për të mbjellë lule, kudo dhe kur-
do që ata të munden, “tha Dr. Harmen 
Hendriksma. 

“Hulumtimi ynë me bletët vazhdon 
për të zbuluar aftësitë e tyre të shquara. 
Kolonia e bletëve duhet të mbajë një 
dietë të ekuilibruar për shëndetin op-
timal. Të ushqyerit  e bletëve duket se 
ka evoluar aftësi të sofistikuara për të 
ndryshuar  përpjekjet e tyre drejt gjetjes 
së  ushqimit  që balancon mangësitë 
ushqyese të kolonisë. Duke bërë kështu  
ata na kujtojnë se në të ushqyerit, si në 
shumë gjëra të tjera, ruajta e  ekuilibrit 
të  duhur është e rëndësishme,” tha 
Prof. Sharoni Shafir. l
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Prania e një përmbajtje të tillë me vitamina komplekse, minerale dhe prania e karbohidrateve të fer-
mentueshme lehtë në përbërjen e masës se gjetheve halore ose miellit të saj (masë gjethesh me degë 
deri në 20 cm të gjata dhe me diametër 1 cm e tharë dhe e bluar) pasqyron në mënyrë të volitshme gjen-
djen fiziologjike të kafshëve, duke rritur produktivitetin e tyre dhe përmirësimin e tyre të riprodhimit.

Masa e gjetheve halore është e 
SHKËLQYER për rritjen e prodhimit
e qumështit dhe aktivitetin seksual

UshqimiBLEGTORI

Shkruan: agronom i diplomuar: Vanço 
Zahariev

Ushqimi i bagëtive me masë gjethesh 
halore (degë me gjethe jo më të gjera 
se 1 cm dhe jo më të gjata se 20 cm) 

prej bimëve halore (pisha e zeza dhe e bard-
hë, bredhi, etj.) nuk është punë e re tek ne, 
por mund të thuhet se është harruar. Qysh 
në shekullin e 17-të masa e gjetheve halore 
është përdorur si mjet shërimi dhe stimulimi 
në ushqimin e bagëtisë së madhe dhe të imët. 
Gjethet dhe degët e bimëve halore janë burim i 
rëndësishëm, por deri më tani burim natyror i 
papërdorur (ose pamjaftueshëm) i vitaminave 
dhe mineraleve në ushqimin e bagëtisë. Degët 
dhe gjethet e bimëve halore mund dhe duhet 
të përdoren ekskluzivisht në periudhën e dim-
rit, domethënë në periudhën e vegjetacionit të 
tyre kur është mbledhur sasia më e madhe 
e vitaminave, mineraleve dhe materieve të 
tjera ushqyese dhe përshtatet me periudhën 
në të cilën kafshët kanë nevojë të domos-
doshmëri për ato. Përveç asaj që përdoren 
në kohë të duhur, ato janë ekonomikisht më 
të pranueshme për shkak se janë dhuratë nga 
natyra që vetëm duhet të mblidhen nga vendet 
e prerjes apo krasitjes.1 kg i lëndës së thatë të 
gjetheve të bredhit apo pishës përmban me-
satarisht 350-360 mg karoten, 3000 mg vita-
minë C, 350-360 mg vitaminë E, 12-20 vitamin 
K mg, vitaminë B1 8-19 mg, B2 10-11mg, B 3 
16-28 mg, B6 1-1,2 mg, 0.6 - 0.15mg vitaminë 
H, vitamina P2 180-3110 mg dhe vitaminë PP 
142-290 mg. Përveç vitaminave, gjethet dhe 
degët përmbajnë mikroelementet si vijon: 
hekur (Fe) 150-180 mg, mangan (Mn) 320 mg, 
kobalt (Co) 10 mg, bakër, magnez, zink etj.

Prania e përmbajtjes së tillë komplekse 
me vitamina, minerale dhe karbohidrate të 
fermentueshme lehtë në përbërjen e masës 
së gjetheve halore ose miellit prej saj (masës 
së tharë dhe të bluar me degët deri në 20 
cm të gjata dhe 1 cm diametër) pasqyron në 
mënyrë të volitshme gjendjen fiziologjike të 
kafshëve duke rritur produktivitetin e tyre dhe 
përmirësimin e riprodhimit të tyre.

Në fillim te kafshët e rreja të majme jo më 
të rënda se 300 kg, fillohet duke i dhënë nga 1 
kg, nga mesi 1.5 kg dhe në fund të rritjes 2 kg 
të masës së freskët të fletëve halore. 

Për të plotësuar mungesën e karotenës 
- provitamina A në lopët, si pjesë përbërëse e 
koncentratit për ushqim mund të shtohet 3.5-
5 kg masë gjethesh halore e freskët e grim-
cuar apo e bluar në miell. Masa e gjetheve 
halore të freskët e grimcuar apo e bluar, de-
leve mund t’u jepet deri në 200 g në ditë, për 
derrave 1-2 gram për kg të peshës së gjallë, e 
pulave deri në 5%, dhe zogave deri në 3% të 
sasisë së koncentratit.

Është vërtetuar se në ushqimin e për-
ditshëm të lopëve dhe mëshqerrave në peri-
udhën e dimrit me 1,5-2 kg masë gjethesh 
halore të grimcuara si pjesë  përbërëse e 
vaktit të përditshëm nuk janë vërejtur rën-
dime në punën e organeve të tretjes, nuk 
ka pasur nënshtrime ndaj aborteve dhe 
sëmundjeve gjinekologjike, është ulur steri-
liteti, ndërsa viçat e lindur ishin të aftë për 
jetë dhe më pak të ndjeshëm ndaj sëmund-
jeve.

Si e rëndësishme duhet të përmendet 
se masa e gjetheve halore e mbledhur mund 
të ruhet për një kohë më të gjatë apo më të 
shkurtë, e cila gjatë temperaturave më të 
ulëta qëndron më e freskët pa asnjë humbje 
të përbërjes. Ajo gjithashtu përbën një kom-
ponentë të shkëlqyer për silazh dhe shkon 
në 5% e përbërjes së masës së silazhit, me 
çka liron disa përbërës negativ prej vetes, 
njëkohësisht duke dhënë aromë të veçantë 
dhe duke shërbyer si një konservues i mirë. 
Duhet ditur se gjatë përdorimit të masës 
së fletëve halore, për shkak të pranisë së 
sasive të vogla të rrëshirës dhe materive 
helmuese në përbërjen e saj, në çdo tre 
javë të përdorimit duhet të bëhet pushim 
prej tre ditësh. Që të mos bëhen pushime 
shumë ditore në përdorimin e masës së 
freskët të fletëve halore, ajo duhet  duhet të 
lirohet krejtësisht nga këta përbërës. Për ta 

arritur këtë, masa e freskët e fletëve duhet 
të trajtohet me ujë të nxehtë apo të  thahet 
në mënyrë të duhur dhe të bluhet në miell 
apo të formohet në fishekë me përbërjen 
si vijon: 38.8% masë flete me degë pishe, 
56.1% kashtë, 8.3% koncentrate dhe 1.8% 
ure (karbamid).

 
ANËT POZITIVE TË MASËS SË GJETHEVE 
HALORE DHE ÇAJIT 

Me përvojën e prodhimeve është vër-
tetuar se pas 10 ditësh të fillimit të ushq-
imit të lopëve me 4-5 kg masë  flete halore 
si pjesë e vaktit ditor, niveli ditor i qumësh-
tit ishte rritur për 2 litra dhe pas një muaji 
me këtë ushqim, niveli i vitaminave a në 
qumësht ishte rritur nga 300 I.E 800 I. E në 
krahasim me ato që nuk ishin ushqyer me 
atë. Marrë në përgjithësi, duhet ditur se në 
masën e gjetheve halore mund dhe duhet të 
zëvendësojë deri në 30% të pjesës së rëndë 
(kashtë, sanë) në ushqimin e ripërtypësve 
nga fillimi i nëntorit deri në fillim të mar-
sit. Përveç masës së gjetheve jeshile, nga 
masa e gjetheve halore përgatitet dhe çaj në 
mënyrën si vijon: 1 kg masë e fletëve halore 
e grimcuar imët, e shtypur apo e bluar 
përzihet me 10 litra ujë të nxehtë prej 70-80 
Cº dhe lihet të qëndrojë për 6-12 orë. Pastaj 
kullohet dhe mund t’i jepet bagëtisë si ush-
qim energjetik në sasi prej dy litra për der-
rat dhe 5 l për bagëtitë. Sa i përket dobive të 
këtij çaji, është vërtetuar me eksperimente 
përdorimi i 5-7 litra çaj për lopë dhe 0.5 
gram masë fletësh halore të freskët për kg 
të peshës së gjallë në ditë te lopët që janë të 
shëndetshme në mënyrë klinike, epshi sek-
sual arrihet brenda 15 ditëve. Dhe te derrat, 
duke përdorur 2-3 litra në ditë, ky çaj ose 
mielli i gjetheve halore rezulton me: rritjen 
e epshit seksual për një kohë të shkurtër, 
rritjen e shpejtë dhe e zmadhuar e mishit 
me një shije të veçantë. Tek delet dhe ripër-
typësit e tjerë të vegjël, përdorimi i masës 
së freskët të fletëve halore, miell i gjetheve 
halore ose çaj gjatë nëntorit deri në shkurt 
dhe mbron nga sëmundjet e mushkërive dhe 
sëmundjet e zorrëve nga disa parazitë. Për 
bagëtinë e imët, gjithashtu është një ndihmë 
si masë e freskët, e bluar në miell në për-
bërjen e ushqimit ose si çaj, sepse mbron 
nga sëmundje të caktuara dhe parazitë, 
stimulon bartje më të hershme në pranverë 
dhe rrit bartjen e vezëve. l
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Kombajnat  e ditëve të sotme për silazh disponojnë me zgjidhje teknike moderne të cilat 
përmirësojnë prodhimin, cilësinë e silazhit dhe kushtet për punë për kombajnerin.  Prod-
hues më të njohur dhe më të mëdhenj të kombajnave të silazhit janë Claas dhe John Deere 
prej të cilëve burojnë zgjidhjet më të reja teknike ndërsa pas tyre vijojnë New Holland, 
Krone, Mengele dhe prodhues tjerë më të vegjël.

Zgjidhje teknike bashkëhore te 
kombajnat për silazh

Mekanizimi për bagëti MEKANIZIMI

Kombajnat e ditëve të sotme për 
silazh, disponojnë me zgjidhje 
teknike moderne të cilat për-

mirësojnë prodhimin, cilësinë e si-
lazhit dhe kushtet për punë për kom-
bajnerin. Prodhues më të njohur dhe 
më të mëdhenj të kombajnave të si-
lazhit kanë Claas dhe John Deere prej 
të cilëve burojnë zgjidhjet më të reja 
teknike ndërsa pas tyre vijojnë New 
Holland, Krone, Mengele dhe prod-
hues tjerë më të vegjël. 

Te kombajnat moderne për silazh 
vëmendje e veçantë i kushtohet ko-
moditetit në kabinë që ti mundësohen 
kushte sa më të mira për punë kom-
bajnerit.  Është rritur dukshmëria në 
të gjitha drejtimet me dritare të mëd-
ha, janë reduktuar këndet e ngurta në 
pjesët anësore të shtyllave të kabinës 
dhe janë instaluar perde mbrojtëse 
kundër diellit, gjithashtu dukshmëria 
është rritur edhe për natën me ven-
dosjen e dritave halogjene dhe ksenon 
në të gjitha drejtimet.  Kombajneri 
maksimalisht është i përqendruar 
në punë sepse është reduktuar niveli 
i zhurmës në kabinë.Ulësja është 
komode dhe të gjitha instrumentet, 
ndërprerësi, pedalet janë lehtë të qa-
sshme dhe të vendosura në mënyrë 
logjike, instalohen pajisje për klimë 
si në automjetet me dhomëza për fto-
hjen e pijeve, radio - cd pajisje, e gjithë 
kjo që të zmadhohet ndjenja e mirë në 
kabinë dhe të mos ndjehet  lodhja pas 
orëve të gjata të punës.

Gjithçka që nevojitet për punë me 
makinën është vendosur në një tasti-
erë në të cilën është instaluar dorëz 
multifunksionale me të cilën kontrol-
lohet shpejtësia e punës, drejtimi i 
punës, ngritja dhe lëshimi i kokës së 
pajisjes, lëvizja e gypit transportues.         

Në kabinë instalohen disa ekrane 
në vende të ndryshme. Në varësi 
të asaj se cilat funksione shfaqen, 
zakonisht shfaqen informatat për 
punën e motorit, shpejtësia e pu-
nës, numri i rrotullimeve të motorit, 
shpenzimi i karburantit, intervalet 
për servisim dhe diagnoza për moto-
rin, informata në lidhje me detekto-
rin për metal, pajisje për mprehjen e 
thikave, gjatësia e prerjes së silazhit, 
produktiviteti, qarkullimi i masës së 
silazhit, sa orë ka punuar motori, sa 
karburant është harxhuar.                

Claas përdor ekran të vendosur 
në qendër me të gjitha informatat e 
nevojshme.  Rreth kornizës së ekra-
nit janë vendosur drita sinjalizuese 
për:  presionin dhe nivelin e vajit në 
motor, vajin në sistemin e hidraulikës, 
lëngu për ftohjen e motorit, për de-
tektorin e metaleve nëse është aktiv 
dhe nëse ka detektuar pjesë metalike, 
për funksionimin e fuqisë së pajisjes 
për tërheqje dhe imtësim, për indika-
torin e servisimit, për funksionimin e 
pompës për aditiv sistemin qendror 
për lyerje, për aktivizimin e frenës për 
parkim ose mos funksionimin e siste-

mit për frenim dhe mos funksionimin 
e pajisjes për klimë.  Në ekran mer-
ren shumë informata siç janë:  - ora, 
orët e punës në total, orët e punës në 
total gjatë një dite, numri i rrotullimit 
të motorit, shpejtësia e punës, sa 
sipërfaqe është përpunuar në total, 
sipërfaqja e përpunuar gjatë një dite, 
produktiviteti, koha deri në servisi-
min tjetër të rregullt, temperatura e 
lëngut për ftohjen e motorit, sasia e 
karburantit, presioni në cilindrat hi-
draulik dhe lartësia e adaptuesit. 

Ekziston mundësia të gjitha këto 
të dhëna në fund të ditës të printohen 
në shtypësin e instaluar në komba-
jnë ose të vendosen në kompjuter në 
ndërtesën administrative për analiza 
të mëtejshme.  Ekziston edhe pajisje 
e cila lidhet me pajisje për matje të 
vazhdueshme të rendimentit të ush-
qimit për kafshë dhe me sistemin e  
përgjithshëm për pozicionim (GPS).  
Për pozicionimin e kombajnave për 
silazh përdoren pajisjet e  njëjta si te 
kombajnat për grurë.  Mirëpo, matja 
e rendimentit gjatë kohës së lëvizjes 
së masës bimore nëpër kombajnë 
paraqet vështirësi. Megjithatë edhe 
kjo mund të zgjidhet me sukses edhe 
pse për qarkullim respektivisht për 
bartjen e masës përdoren më tepër 
variacione. Për matje më shpesh 
përdoren rul për tërheqjen e masës 
para se e njëjta të shoshitet. Për këtë 
matje të rendimentit të kulturave të 
ushqimit për kafshë shërbejnë të 

Shkruan: Prof. dr. Dragi Tanevski, 
Fakulteti për Shkenca Bujqësore 

dhe Ushqim - Shkup
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dhënat për distancën ndërmjet dy 
ruleve të cilat janë çift dhe numri i 
rrotullimeve të tyre. Njëkohësisht 
përdoret edhe informata në lidhje me 
shpejtësinë e lëvizjes së kombajnës 
së silazhit. Te kombajnat e silazhit 
gjatë periudhës prej vitit 1993 deri 
në vitin 1995 është punuar në zhvil-
limin e pajisjeve për matjen e vazh-
dueshme të rendimentit të bimëve që 
përdoren si ushqim për kafshë.  

Pajisja për matjen e rendimentit 
te John Deree funksionon në bazë të 
përcaktimit të qarkullimit të masës 
gjatë kësaj duke përdorur radiome-
tri.  Autorët kanë konstatuar se duke 
iu falënderuar  kalibrimit  të avancuar 
është arritur saktësi e mirë e rendi-
mentit.  Gjatë matjes është konstatuar 
se saktësia e matjes nuk mund  të re-
alizohet pa matjen e vazhdueshme të 
lagështisë sepse rendimenti i mater-
ies së thatë është informatë relative, 
në veçanti në rast të korrjes së llojeve 
të ndryshme të kulturave. Kjo pajisje 
përpunon hartë sipërfaqësore të ren-
dimentit të një parcele të caktuar me 
saktësi prej një metër katror. Me ndih-
mën e kësaj harte dhe të dhënave nga 
analiza e tokës mund të përcaktohet 
doza e farës së nevojshme, plehut dhe 
mjeteve për mbrojtje për sezonin e ar-
dhshëm për çdo pjesë të parcelës.   

Në kabinë ndodhen edhe kom-
anda për mprehjen e thikave të bara-
banit dhe rregullimin e gjatësisë së 
gypave. Mprehja kryhet disa herë 
në ditë që të ketë cilësi konstante të 
masës së imtësuar dhe me ndihmën 
e këtij procesi tërësisht të automa-
tizuar kombajneri nuk ka nevojë të 
dalë nga kabina. Mbrehja realizohet 
automatikisht, në mënyrë që bara-
bani rrotullohet me numër të madh 
të lëvizjeve dhe afër tij me ndihmën 
e senzorëve afrohet gur për mprehje 
dhe procesi zhvillohet shumë shpjet 
dhe saktë. Ekzistojnë dy mënyra të 
mprehjes ndërsa dallimi qëndron në 
drejtimin e lëvizjes së barabanit gjatë 
mprehjes. Claas përdor mënyrën me 
rrotullimin e barabanit në drejtim 
të njëjtë siç lëviz materiali i cili im-
tësohet, ndërsa John Deere e përdor 
mënyrën e rrotullimit në drejtim të 
kundërt të lëvizjes së barabanit.           

Te John Deree kalibrimi i gjatësisë 
së imtësimit të materialit barishtor 
prej 6 – 26 mm kryhet nga kabina me 
ndihmën e potenciometrit me saktë-
si prej 1 mm e gjithë kjo realizohet 
nëpërmjet transmisionit special për 
barabanin IVLOC, instalohet lidhëse 
sigurie për mbrojtje nga ngarkesa 
tepër e madhe dhe ndërprerës i cili 
qëndron pajisjen për imtësim për 40 
milisekonda nëse detektori i metalit 
detekton metal.  

 Detektori i metalit shërben që të 
mbrojë kombajnën nga dëmtimi nga 
pjesë metalike të grumbulluara nga 
parcela, ai për një pjesë të sekondës 
e ndërpret lëvizjen e rulit para se 
metali të vijë në kontakt me thikat.   
Detektori përbëhet nga magnete të 
vendosura në pjesën e poshtme të 
rulit të cilat krijojnë fushë magnetike 
dhe detektori reagon në ndryshimin 
e fushës magnetike nën ndikimin e 
trupit tjetër metalor dhe jep sinjal për 
ndërprerjen e lëvizjes së tërheqjes 
së rulit dhe ndërprerjen e punës së 
kombajnës.  Për përcaktimin më të 
lehtë të pjesës metalike në kabinën 
John Deree ka lokator i cili tregon 
ku ndodhet pjesa e metalit, që sa më 
shpejt të vazhdohet puna.                   

Laser Pilot është pajisje e cila 
punon në mënyrë të ngjashme por 
përdoret për grumbullimin e brezit të 
kositur. Impulset e dritës e përcaktoj-
në vendin e brezit të kositur, krahaso-
het pozita e kombajnës dhe korrigjo-
het pozita e kombajnës me ndihmën e 
rrotave dirigjuese.  Modelet e reja të 
kombajnave për silazh mundësojnë 
mirëmbajtjen e tyre të lehtë, qasje të 
lehtë dhe të shpejtë te barabani me 
thika dhe ruli për shtypjen e silazhit, 
qasje te motori nga të gjitha anët.         

Class dhe John Deree kanë sis-
teme qendrore të automatizuara për 
lyerjen e rezervuarit me vaj prej 8 
litra, ndërsa New Holland ka sistem 
për lyerje të lehtë në atë mënyrë që 
në një vend janë vendosur të gjitha 
lëmueset të ndara në disa grupe në 
varësi të asaj se cilat pjesë lyhen 
ndërsa lyerja zhvillohet me dorë. l

→
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Në botë po vendoset një prakti-
kë e përdorimit të droneve në 
bujqësi. Edhe pse kjo duket si 

fantastikë futuriste, dronet janë edhe 
një makineri e cila e ndihmon njeriun 
të arrijë te prodhimtaria më efikase 
dhe më efektive. Një numër i madh 
analistësh thonë se në të ardhmen 
dronet që do të përdoren në bujqësi 
do të jenë në numër më të madh dhe 
dronet do të bëhen mjet i nevojshëm 
për çdo bujk. Bujqësia me përdorimin 
e droneve mund të karakterizohet si 
bujqësi precize e cila po aktualizohet 
gjithnjë dhe më shumë. 

Bujqësia precize është shprehi mo-
derne e cila e zmadhon efikasitetin 
e prodhimtarisë. Me bujqësinë pre-
cize, bujqit punojnë më mirë, e jo me 
më shumë mund. Kultivuesit kanë 
mundësi fushat e mëdha me të mbjella 
t’i segmetojnë në më të vogla, kështu 
që mundësohet kontroll dhe menax-
him më i madh i bimëve. Segmenti-
mi në parcela më të vogla mundëson 
hedhje të tërësishme të preparateve 
aty ku është e nevojshme, kurse kësh-
tu zvogëlohet konsumi i preparateve. 
Bujqësia precize përdoret edhe në R. 
Maqedoni, duke filluar me traktorët 
dhe kombajnat GPS me të cilat zmad-
hohet prodhimtaria. Teknologjitë e tje-
ra të cilat mund të përdoren si pjesë e 
bujqësisë precize janë:

 Ô Mapimi elektromagnetik i truallit;
 Ô Mbledhja e ekzemplarëve të 

truallit;
 Ô Mbledhja e të dhënave për të 

ardhurat e kulturave;

 Ô Xhirime nga ajri;
 Ô Harta me indeks të ngjyrës së 

kulturës apo tokës;
 Ô Lloje të truallit;
 Ô Karakteristika të truallit;
 Ô Niveli i ujitjes;
 Ô Të ardhurat potenciale.;

Secili prej këtyre shtresave gjeo-
referenciale ndihmon gjatë ndarjes së 
një sipërfaqeje më të madhe në zona 
më të vogla të cilat mund të menax-
hohen lehtë. Përdorimi i zonave më 
të vogla e zvogëlon tepricën e prepa-
rateve dhe mundit të harxhuar, kurse 
e zmadhon potencialin e prodhimit.  

Një shembull për praktikën e bu-
jqësisë precize është evalvimi i vari-
abilitetit natyror të truallit. Nëse tru-
alli në një rajon të caktuar mban ujin, 
shumica e bimëve mund të mbillen 
më dendur dhe ujitja mund të jetë më 
racionale dhe më optimale. Gjithash-
tu nëse parcela përdoret për kullotje, 
shumica e bagëtive mund të kullosë 
në truall me cilësi më të dobët.

Bujqësia me përdorimin e droneve mund të kategorizohet 
si bujqësi precize e cila gjithnjë dhe më shumë po bëhet 
aktuale dhe është një shprehi moderne me të cilën rritet 
efikasiteti i prodhimtarisë.

Bujqësi precize 
me përdorim 
të droneve

Drone në bujqësi MEKANIZIM

Shkruan: Predrag Popoviq

→
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Drone në bujqësiMEKANIZIM

DISA QËLLIME PËR DRONET  
NË BUJQËSI JANË:

1. Mbikëqyrje e shëndetit të të 
mbjellave në mes të sezonit (ose 
mbikëqyrje)

Aftësia të kontrollohen kulturat në 
progres prej lart me Dallim të Norma-
lizuar të Indeksit Vegjetativ (Normalized 
Difference Vegetative Index - NDVI) ose 
me sendorë infra të kuq (near-infrared 

- NIR) është qëllimi i parë i përdorimit 
të droneve në bujqësi. Me skenimin me 
sensor të të rajonit zvogëlohet gabimi i 
njeriut në mbikëqyrjen tradicionale, por 
megjithatë është e rekomandueshme 
pas kontrollit të dhënat e marra nga 
droni rajonet për të cilat ka dyshime të 
vizitohen edhe fizikisht

2. Mbikëqyrja e pajisjeve për ujitje

Që të menaxhohen shumë sisteme 
ujitëse është e komplikuar, sidomos 
për të pronat e mëdha të cilat kanë një 
numër të madh fushash në disa lokaci-
one në shtet apo rajon. Pasi disa kultura 
të caktuara, si misri për shembull, ar-
rijnë një lartësi të caktuar, kontrolli në 
mes të sezonit të tubave dhe spërkatë-
seve të cilat e dërgojnë sasinë e nevojsh-
me të ujit mund të kontrollohen më lehtë 
dhe më shpejt me ndihmë të dronit.

3. Identifikimi i barit në mes të fushës

Me përdorim dhe procesimin e të 
dhënave nga sensori dhe fotot, krijohet 
një hartë e barit, me të cilën bujqit dhe 
agronomët e tyre mund ta dallojnë dhe 
shohin lehtë barin e keq me intensitet të 
lartë të proliferimit, prej bimëve të shën-
detshme të cilat rriten përkrah tyre. 

4. Normë e ndryshueshme e 
pjellshmërisë

Edhe pse fotografimi i tokës nga 
sateliti, së bashku me programin për 
marrjen e ekzemplarëve nga trualli 
me rrjetë tashmë të vendosur, janë 
më praktikë në pjesën e përcaktimit të 
sasisë së azotit, fosforit dhe kaliumit 
për aplikim në bujqësi, dronet kanë 
pjesën e vet. Dronet përdorin harta të 
bazuara në (NDVI) në sezon me qëllim 
që ta drejtojnë aplikimin e plehërave 
te misri dhe bimët e tjera. Me përdo-
rim të hartave të nxjerra nga droni me 
Normë Variabile të Aplikimit (NVA) që 
të përcaktohet fuqia e marrjes së për-
bërjeve të ushqyeshme në një fushë, 
bujku mund të aplikojë sasi të zmad-
huar në fushën problematike, sasi më 
të madhe në fushën me probleme me-
satare dhe sasi më të vogël në fushën 
e shëndetshme, kurse kështu i zvo-
gëlon edhe shpenzimet për plehërim.

5. Mbikëqyrja e tufave të bagëtive

Dronet përdoren edhe për kontroll 
të tufave të bagëtive, që të kontrollohet 
numri i tyre dhe aktiviteti i tyre në ku-
fijtë e pronës. Dronet janë të dobishëm 
të përdoren sidomos gjatë natës kur 
shikimi i njeriut është më i dobët.  

Me mbikëqyrjen e këtyre fak-
torëve dhe me përdorimin e bujqësisë 
precize, bujqit mund të prodhojnë më 
tepër ushqim me  një pjesë të çmi-
mit dhe gjithashtu ta ruajnë truallin 
për një prodhimtari të qëndrueshme 
të ushqimit. Bujqësia precize rezul-
ton me prodhimtari stabile, e cila 
mundëson bashkësi të sigurt dhe të 
fuqishme. l

→



Kooperativat kërkojnë heqje të tatimit të fitimit 
për donacionet dhe subvencionetе

Kooperativat për subvencionet e marra duhet të paguajnë tatim fitimi i cili është 
në përputhje me Ligjin për Tatim mbi Fitimin. Për këtë qëllim FFRM-ja ka nisur 
bisedimet me Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e 

të Ardhurave Publike për shqyrtim të problemit dhe gjetjen e zgjidhjes përkatëse. 
Kështu kooperativat marrin donacion më të vogël se ai që është parashikuar për sh-
kak të pagimit të tatimit mbi fitimin dhe kështu nuk kanë mundësi të bëjnë transak-
sione sepse në këtë mënyrë u zmadhohet edhe pagimi i tatimit.  Sipas Federatës së 
Fermerëve të RM-së dhe Asociacionit për Shoqëri Bujqësore të RM-së kërkohet që 
të hiqet pagimi i tatimit për subvencionet dhe donacionet e marra, përkatësisht të 
jepet një lehtësim tatimor në përqindje në varësi nga madhësia e subvencionit dhe 
donacionit të dhënë. 
Ky bashkëpunim dhe veprim i tillë i përbashkët filloi në suazat e projektit “Zhvillimi 
institucional i FFRM-së” nëpërmjet të cilit realizohen punëtori edukative për koo-
perativat me qëllim të zhvillimit të tyre. Punëtoria e parë është për krijim të plan 
biznesit dhe planifikimit të biznesit. Pikërisht ky aktivitet është një nga aktivitetet 
më të rëndësishme për zhvillimin e kooperativës dhe ndjekje të rrjedhës financiare, 
kurse, njëkohësisht, mundëson edhe aplikimin për donacione dhe subvencione të 
ndryshme. Në këtë takim morën pjesë 16 kooperativa dhe pjesa më e madhe e pjesë-
marrësve ishin menaxherë. Punëtoria e dytë ishte për marketingun dhe strategjinë 
e marketingut ku flitet për mjetet më të rëndësishme për zhvillim të strategjive për 
marketing në suazat e kooperativave. Sipas prof.. dr. Marina Macka, një marketing 
i mirë mundëson tejkalim të problemeve me plasmanin e prodhimeve dhe pagesës, 
gjetjen e tregut dhe blerësve të interesuar si edhe prezantim të prodhimeve në treg. l
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FFRM-ja e mbajti kuvendin e vet 
të rregullt vjetor 
Federata e Fermerëve në RM e mbajti mbledhjen e vet të 
rregullt në Kuvendin vjetor. Në mbledhje delegatët e sh-
qyrtuan Programin Vjetor dhe Buxhetin dhe i miratuan 
njëzëri. Në suazat e mbledhjes u bisedua për probleme 
konkrete në bujqësi dhe është kërkuar që udhëheqja e 
FFRM-së të ndërmarrë më tepër hapa për zgjidhjen e pro-
blemit me subvencione në pjesën e tatimimit të firmave 
bujqësore dhe kooperativave. Kuvendi u mbajt në Shkup 
në amfiteatrin e Fakultetit të Shkencave Bujqësore.  

“Bujqësia maqedonase dhe ndryshimet klimatike”
Konferenca e parë nacionale

Pаради Për shkak të ndikimeve 
negative të ndryshimeve tema-
tike siç janë: zmadhimi i tem-

peraturës së ajrit, intensiteti i ra-
diacionit diellor, shfaqja e valëve të 
ngrohta, reshjet intensive, breshëri 
si edhe deficiti i reshjeve në periud-
hën e vegjetacionit të ndjekura me 
thatësirë afatgjatë, prodhuesit bu-
jqësorë në Republikën e Maqedonisë 
ballafaqohen me një sfidë të madhe 
për ballafaqimin me to. 

Sfida në ballafaqimin me ndryshi-
met klimatike është proces ku prod-
huesi bujqësorë duhet të japin të 
gjithë kapacitetin e vet në adaptimin 
e prodhimtarisë me këtë dukuri, por 
njëkohësisht kjo kërkon mbështetje 
të madhe nga vetëdija publike dhe 
angazhim, bashkëpunim dhe koordi-
nim të përbashkët të të gjitha insti-
tucioneve relevante.  →



Evolucioni i vazhdueshëm dhe i për-
hershëm në aspektin e përzgjedhjes së 
kulturave, teknologjitë dhe praktikat e 
reja në ballafaqimin me prodhimtarinë 
bujqësore në përputhje me ndryshimet 
klimatike kërkon përfshirjen e eks-
pertizës shkencore-hulumtuese duke 
u garantuar në këtë mënyrë realizimi i 
prodhimtarisë bujqësore të qëndruesh-
me. 

Teknologjitë dhe njohuritë e reja si 
dhe zmadhimi i vetëdijes te prodhue-
sit bujqësore në lidhje me masat për 
përshtatje me ndryshimet klimatike 
duhet të transmetohen me përfshirje 
aktive të shërbimeve bujqësore kës-
hillëdhënëse si pjesë e praktikave të 
tyre të rregullta në dhënien e shërbime-
vekëshillëdhënëse për planifikim dhe 
realizim të suksesshëm në prodhim-
tarinë bujqësore.

Në të ardhmen politikat për bujqë-
sinë dhe zhvillimin rural në RM duhet 
të udhëhiqen kah politikës e cila do ta 
marrë parasysh nevojën për përshtatje 
të prodhimtarisë bujqësore dhe do t’i 
promovojë praktikat bujqësore që janë 
kompatibile me kushtet e reja klimatike 

dhe njëkohësisht do të kontribuojnë në 
ruajtjen e resurseve natyrore. 

Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Eko-
nomisë së Ujit duhet të bëjë vlerësim 
të nevojave të prodhuesve bujqësorë 
për mbështetje plotësuese për adaptim 
të bujqësisë me ndryshimet klimatike 
në suazat e masave për mbështetje 
nëpërmjet programeve për bujqësi dhe 
zhvillim rural. 

Nevojitet koordinim midis institucioneve 
dhe organizatave nga rajoni që të ketë 
informim në kohë, shkëmbim të përvo-
jave dhe krijim të masave të ngjashme 
të cilat japin praktika të suksesshme 
për tejkalimin e efekteve negative të 
ndryshimeve klimatike. Është sidomos i 
rëndësishëm bashkëpunimi për krijimin 

e një sistemi të përbashkët parandalues 
rajonal për ndryshimet klimatike.. 

Këto janë përfundimet e Konferencës 
së Parë Nacionale “Bujqësia e Maqe-
donisë dhe ndryshimet klimatike” e cila 
u mbajt në Strumicë në bashkëpunim 
me projektin “Mbështetja institucionale 
e Federatës së Fermerëve të RM-së” 
WeEffect – FFRM, projekt i USAID-it për 
përshtatje të bujqësisë me ndryshimet 
klimatike dhe Ambasada e Mbretërisë 
së Suedisë. Evenimenti kishte për qël-
lim t’i prezantojë efektet negative të 
ndryshimeve klimatike mbi bujqësinë 
para të gjithë aktorëve dhe gjithashtu 
të prezantojë masat dhe teknikat të ci-
lat do t’i  ndihmojnë bujqit t’i zvogëlojnë 
pasojat e dëmshme në kopshtari, pemë-
tari, vreshtari dhe blegtori. l
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Përfaqësues të FFRM-së morën 
pjesë në Konferencën Ndër-
kombëtare për Bujqësi e cila u 

mbajt në Osijek. Kjo është konferen-
ca e parë e këtij lloji në  Republikën 
e Kroacisë. 
Në këtë konferencë morën pjesë për-
faqësues të sektorit qeveritar, joqe-
veritar dhe shkencor-hulumtues me 
qëllim që të diskutohen gjendjet në 
bujqësi, që të shkëmbehen përvoja 
në përdorimin e fondeve evropiane 
për zhvillim rural dhe bujqësi si dhe 
të nxirren përfundime për përmirësi-
min e prodhimtarisë dhe eksportit në 
të gjithë nënsektorët e bujqësisë. 
Në suazat e konferencës janë 
prezantuar: Programi për 
Zhvillim Rural i BE-së, 
përvojat e Bankës Evro-
piane për Rindërtim 
dhe Zhvillim në sh-
frytëzimin e mjeteve 
për mbështetje të bu-
jqësisë, programet e 
Bankës së Londrës 
për Mbështetje të 
Zinxhirëve të Vlerave, 
përvoja të fermerëve që 
kanë marrë fonde evropi-
ane, krijimi i projekteve bu-
jqësore inovative etj.  
Ky takim ishte një mundësi e për-
kryer që të shkëmbehen përvoja të 
shtetit tonë dhe të dëgjohen përvoja 
të përparuara në shfrytëzimin e fon-
deve evropiane. Gjatë konferencës 
përfaqësuesit e FFRM-së realizuan 
takime me përfaqësues të organiza-
tave të tjera joqeveritare, fakulteteve 

FFRM-ja në 
Konferencën 
Ndërkombëtare 
për Bujqësi në 
Osijek

→

organizimit të konferencës me karak-
ter të ngjashëm edhe në Republikën  
e Maqedonisë. me përfaqësuesit e 
organizatës së blegtorëve Holshtajn 
është dakorduar bashkëpunim në të 
ardhmen në shkëmbimin e përvojave 
me blegtorët e Maqedonisë. l

për bujqësi nga Osijeku dhe Zagrebi, 
Ministrin e Bujqësisë së Republikës 
së Kroacisë, z. DavorRomiq si dhe 
me përfaqësuesit e dy revistave më 
të mëdha bujqësore Agrogllas dhe 
Gospodarskilist. Pikërisht këto ta-
kime nuk e  përjashtuan mundësinë e 
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Përgatitur nga Nikolin Karapanci

Të gjitha këto probleme së bashku 
mund të kenë pasoja të paripa-
rueshme për një kohë të gjatë dhe 

për gjeneratat që vijnë, prandaj është 
e nevojshme një ndërhyrje emergjente. 
Në këtë kontekst, projekti i Fonda-
cionit AgriNet Albania ka dhënë kon-
tributin e vet modest për të ndikuar 
sadopak në rritjen e ndërgjegjësimit 
dhe të përgjegjshmërisë së komunitetit 
rural nëpërmjet krijimit të Klubeve 
Ekologjike.

Në kuadrin e projketit “Zhvillimi 
rural nëpërmjet organizatave fermere 
në Shqipëri”, financuar nga We Effect, 
Suedi, Fondacionit AgriNet Albania ka 
realizuar një bashkëpunim me disa 
shkolla rurale në Shqipëri për të rritur 
nivelin e ndërgjegjshmërisë së të rinjve 
dhe të komunitetit rural përsa i përket 
çështjeve mjedisore dhe ndryshimeve 
klimatike. Shkollat e përfshira në pro-
jekt janë në tre rajone, të Korçës, El-

basanit dhe Dibrës. Nëpërmjet Klubeve 
Ekologjike projekti ka mbështetur inisi-
ativat e të rinjve dhe të komunitetit rural 
për ruajtjen dhe mbajtjen pastër të mje-
disit në shkollë, familje dhe komunitet.

Qëllimi i programit ka qënë i 
thjeshtë për rritjen e ndërgjegjsh-
mërisë së të rinjve dhe komunitetit 
rural të komunave ku projekti ka qënë 
prezent për rëndësinë që ka ruajtja 
dhe mirëmbajtja e mjedisit për jetën e 
njerëzve, gjallesave dhe bimësisë dhe 
pasojat negative që shkakton ndotja e tij.
Në objektivat më kryesore të këtij pro-
jekti janë përfshirë këto:

   Rritja e njohurive teorike të të rinjve 
(nxënësve) për ruajtjen e mjedisit 
dhe ndryshimeve klimatik;

   Nxitja dhe përmirësimi i aftësive 
praktike të të rinjve për mbajtjen 
pastër të mjedisit;

   Përmirësimi i mjedisit të 
brëndëshëm dhe atij të jashtëm i 
shkollave rurale dhe komunitetit;

   Krijimi i një imazhi pozitiv në 
komunitet për mjedisin nëpërmjet 
aktiviteteve të projektit.
Përsa i përket impaktit deri më tani 

ka qënë i kënaqëshëm, kështu për real-
izimin e qëllimit dhe objektivave të këtij 
projekti u përfshinë në të 6 (gjashtë) 
shkolla 9 – vjeçare ku në bashkëpunim 
me drejtoritë e tyre u krijuan 6 Klube 
Ekologjike me 25 të rinj (nxënës) dhe 
tre mësues pra në total 150 të rinj dhe 
18 mësues. Secili Klub Ekologjik hartoi 
një miniprogram dhe në bashkëpunim 
me Fondacionin AgriNet Albania zhvil-
luan një sërë aktivitetesh duke filluar 
me treinime me tematikë ruajtjen dhe 
rigjenerimin e mjedisit, shpërndarjen e 
mjeteve dhe stimujve material si bluza, 
kapele dhe postera me slogane referuar 
mjedisit, realizimin e fushatave sensi-
bilizuese si për pastrimin e ambjenteve 
brënda dhe rreth territorit të shkol-
lës ashtu edhe jashtë tij, si dhe fushata 
për gjelbërimin, mbjelljen e luleve dhe 
pemëve dekorative në këto ambjente. 
Një vënd të veçantë kapën dhe ekskur-
sionet për shkëmbim experience midis 
Klubeve Ekologjike si dhe nëpër Parqet 
Kombëtare me vlerë të madhe natyrore.

Për të ardhmen projekti i Fonda-
cionit AgriNet Albania synon shtimin 
e numurit të Klubeve Ekologjike për të 
përcjellë një impakt më të madh pozitiv 
në komunitetet rurale për rëndësinë e 
ruajtjes së mjedisit dhe krijimit të një 
kulture të shëndetëshme për pastrimin 
dhe zbukurimin e mjedisit ku jetojmë, jo 
vetëm në familje por edhe në mjediset 
publike. l

AKTIVITETE

“Mjedisi, shtëpia jonë e përbashkët”, 
një projekt i Fondacionit AgriNet 
Albania me Klubet Ekologjike

Në Shqipëri gjatë 20 viteve 
të fundit janë krijuar shumë 
problem në fushën mje-
disore, si ndotja nga mbetjet 
plastike, metalike etj, zënia 
e hapsirave të gjelbëra pub-
like, prerja pa kriter dhe pa 
kontroll e pyjeve dhe shkat-
rimi i shtretërve të lumenjve 
nga shfrytëzimi i inerteve që 
në shumë raste bëhet pa lejë 
mjedisore. Gjuetia pa kriter, 
pa respektuar rregullat për 
shtimin e kafshëve të pyllit 
si dhe për peshkimin është 
një tjetër aspekt që ka ndikim 
negativ në mjedis.



26 | TOKA IME

AKTIVITETE

Themelohet Rrjeti 
Shqiptar për 
Zhvillimin Rural
Përgatitur nga Tomi Pikuli

Në dhjetor 2015 u formalizua Rr-
jeti Shqiptar për Zhvillimin Ru-
ral (ANRD) me pjesëmarrjen 

e organizatave të ndryshme të cilat 
mbështetin zhvillimin e zonave rurale 
në Shqipëri. Fondacioni Agrinet Albania 
është një nga bashkëthemeluesit dhe 
anëtar i bordit drejtues të këtij rrjetin.

Më 11 mars 2016, në ambientet e 
Hotel Tirana International, Rrjeti Shq-
iptar për Zhvillimin Rural lançoi debatin 
mbi zhvillimin rural në agjendën kom-
bëtare. Përfaqësues të lartë të institu-
cioneve publike qendrore dhe vendore, 
të shoqërisë civile, sektorit privat si dhe 
përfaqësues të organizatave ndërkom-
bëtare dhe misioneve të huaja në vendin 
tonë morën pjesë në punimet e Konfer-
encës. 

Konferenca synoi mundësimin e 
sinergjive kombëtare ndërmjet të gjithë 
aktorëve publikë dhe jopublikë që kanë 
rol në zhvillimin rural për të artikuluar 
në mënyrë të qartë angazhimin e tyre 
në avancimin e agjendës së vendit në 
zhvillimin rural. Rrjeti Shqiptar për Zh-
villimin Rural përfaqëson rrjetin më të 
fundit të krijuar në vendet e Ballkanit, 
në valën e zgjerimit të lëvizjeve rurale 
mbarëevropiane në përpjekje për të 
siguruar cilësi jetese të përmirësuar të 
komuniteteve në zonat rurale.

Panelistët sollën çështjen e zhvil-
limit rural nga perspektiva të ndryshme 
duke theksuar qasjen ndërsektoriale që 
zhvillimi rural kërkon. Çështjet krye-
sore të prezantimeve dhe diskutimeve 
ishin: agjenda kombëtare e zhvillimit 
rural, implikimet e zbatimit të saj, rolin 
e shoqërisë civile, përpjekjet e Qeverisë 
në avancimin e kësaj agjende, roli i 
bashkive dhe kapacitet e tyre për zhvil-
limin rural, iniciativat që ofron sektori 
privat dhe roli i ANRD-së si aktor ndry-
shimi në zhvillimin rural. 

Ndër të tjera me pjesëmarrësit u 
ndanë edhe arritjet e ANRD si dhe plan-
et për të ardhmen. ANRD është anëtare 
e rrjetit rural evropian – PREPARE - si 
dhe anëtare e Rrjetit Ballkanik për Zh-
villim Rural. Në shtator 2016, ANRD do 
të presë takimin vjetor të PREPARE në 
rajonin e Korçës. Takimi, një aktivitet 3 
ditor, do të sjellë së bashku përfaqësues 
të rrjeteve rurale të vendeve anëtare në 
BE dhe të vendeve ballkanike, si dhe 
shumë aktorë publike dhe jo publik lo-
kal për të qenë më afër problematikës 
së zhvillimit rural, shkëmbyer eksperi-
enca e përvoja dhe për t’u angazhuar 
në aktivitete advokuese për të fuqizuar 
zërin e komuniteteve vendore. Vitin 
tjetër, ANRD-ja planifikon të organizojë 
Parlamentin e parë Rural Shqiptar, në 
vazhdën e përvojës shumë vjeçare që 
rrjetet evropiane kanë krijuar si një 
mënyrë për të ndikuar politikëbërjen e 
zhvillimit rural. 

ANRD-ja arriti të sigurojë angazh-
imin e institucioneve publike poli-
tikëbërëse për të qenë partnerë dhe për 
të pasur bashkëpunim në procesin e 
formulimit dhe zbatimit të politikave të 
zhvillimit rural.  Ndër konkluzionet më 
kryesore vlerësojmë:

   ANRD përfaqëson mekanizmin për 
të lobuar, advokuar për politika më 
efektive rurale, më pranë banorëve 
të komuniteteve rurale; politika që 
janë hartuar me pjesëmarrjen e 
banorëve të komuniteteve lokale, 
janë kuptuar fillimisht nga ata dhe 
zbatuar bashkë me ta; 

   ANRD në fillimin e rrugës së vet, 
bashkë me zgjerimin e anëtarësisë 
së saj duhet të përballet me sfidën 
e konsolidimit dhe unifikimit të zërit 
përfaqësues në nismat advokuese 
për problematikat e zhvillimit rural; 

   Qeverisja lokale dhe sektori privat 
janë aktorë të rëndësishëm në zh-
villimin rural. 

   Fuqizimi i shoqërisë civile në zonat 
rurale dhe i gjithë sektorit jopublik 
përbën prioritet për të mundësuar 
zhvillimin me qasje nga poshtë-lart; 
lloji i zhvillimit që ndodh nga vetë 
komunitetet rurale;

   Shoqëria civile dhe sektori privat 
përbëjnë aktorët kryesorë jopublik 
të LAG-eve (Grupeve lokale te ve-
primit). LAG përfaqësojnë partne-
ritet trepalësh ndërmjet shoqërisë 
civile, aktorëve publik dhe sektorit 

privat dhe përbën strukturën bazë 
për të përfituar ndihmën financiare 
të BE-së, Instrumenti i Paraaderim-
it për Zhvillimin Rural, komponenti 
IPARD;

   Alternativa e vetme, e provuar dhe  
e suksesshme e zhvillimit rural  
është qasja nga poshtë lart, Gru-
pet lokale të veprimit (LAG-et) – një 
partneritet që duhet të kthehet në 
pjesë e strukturës sociale dhe in-
stitucionale të komuniteteve rurale 
zonës;

   Krijimi i LAG-eve dhe hartimi i strat-
egjive të zhvillimit nga këto grupe 
janë kusht për të aksesuar fondet 
nga komponenti IPARD. Aktualisht, 
përpjekjet dhe nismat në lidhje 
më këto kanë qenë të kufizuara, të 
paqëndrueshme dhe pa rezultate 
konkrete;

   Me qëllim për të pasur kapacitete 
njerëzore të afta për të thithur fonde 
për zhvillimin rural, ANRD do të 
mbështesë aktorët vendorë për re-
alizimin e Strategjisë Ndërsektoria-
le për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor, 
në mënyrë të veçantë zbatimin e 
strategjive lokale për Grupet Lokale 
të Veprimit - LAG dhe Leader+;

   Sensibilizimi dhe ngritja e kapac-
iteteve lokale në lidhje me krijimin 
e LAG-eve dhe konsolidimi i tyre, 
asistenca në hartimin dhe zbatimin 
e strategjive lokale kërkon për-
pjekje dhe angazhim në vazhdimësi 
drejt praktikave dhe modeleve të 
mira evropiane zhvillimore;

   Paralelisht, krijimi i kuadrit ligjor që 
mundëson krijimin dhe funksioni-
min e grupeve vendore të veprimit 
do t’i jepte shtysën e duhur gjithë 
iniciativave në këtë kuadër.

Në përfundim të Konferencës, u 
theksua nevoja e fuqizimit të komu-
niteve vendore dhe forcimit të shoqërisë 
civile në zonat rurale si një mënyrë për 
të nxitur qeverisje më të mirë dhe për 
të përfituar nga avantazhet që proce-
set integruese ofrojnë për zhvillimin 
rural. Në këtë aspekt, ANRD-ja është 
në pozicionin më të mirë për të prom-
ovuar zhvillimin rural të udhëhequr nga 
komuniteti nëpërmjet advokacisë dhe 
nismave në hartimin dhe zbatimin e 
politikave të zhvillimit të qëndrueshëm 
rural me qëllim përmirësimin e cilësisë 
së jetës të komuniteteve rurale në Shq-
ipëri. l
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AKTIVITETE

Shkruan: Besmira Alia,  
Dr.Vitor Malutaj

Cikli i studimit „Ringritja dhe 
ripërtëritja e trashëgimisë kul-
turore të zonës së Gjegjanit“ 

është realizuar nga  një grup i themelu-
ar më datën 27.02.2015 me mbështetjen 
e shoqatës Agro – Puka bazuar mbi një 
model pune të realizuar në Suedi. Që 
nga kjo datë janë realizuar gjithsej 15 
takime me tematika të ndryshme, të 
cilat kishin si qëllim përfundimtar re-
alizimin e një dhome kulturore për të 
gjithë zonën e Gjegjanit. Në takime 
kanë marrë pjesë 12 anëtarët e grupit, 
por edhe persona të tjerë, të cilët ishin 
të interesuar rreth temave të trajtuara. 
Diskutimet e shumta gjatë takimeve 
treguan se anëtarët pavarësisht se i 
përkisnin të gjithë zonës së Gjegjanit 
kishin mangësi informacionesh për 
sa i takon trashëgimisë kulturore të 
zonës së tyre. Pikërisht ky rreth stu-
dimi i mbështetur nga We effect u krijoi 
atyre mundësinë të shtonin dijet e tyre, 
duke marrë informacione të shumta 
për veshjet popullore të zonës, këngët 
e dasmave, objektet e kultit, rapso-
dët , valltarët etj. Përveçse nga lideri 
ata dëgjuan nga njeri- tjetri  rrëfime të 
veçanta  në lidhje me zonën, të cilat nuk 
i kishin dëgjuar asnjëherë, duke i bërë 
të reflektonin për vlerësimin e kësaj pa-
surie të çmuar e cila në shumicën e ras-
teve po shkon pothuajse drejt zhdukjes. 

Anëtarët e rrethit të studimit për një 
periudhë të shkurtër kohore arritën 
të grumbullonin disa këngë popullore 
dasmash të kënduara në ceremonitë që 
organizoheshin një javë para dasmës. 
Këngët i kushtoheshin dhëndrit ose 
nuses gjatë momenteve të ndryshme si 
p.sh parapërgatitjet  që ata  bënin për të 
krijuar një imazh sa më të mirë tek das-
morët dhe familjarët, kishte dhe shumë 
këngë që i kushtoheshin marrëdhënies 
së nuses me nënën, babanë, vjehrrin, 
vjehrrën, motrën, vëllain, kunatën etj.

Të gjitha këngët e grumbulluara 
u përzgjodhën dhe u grupuan në një 
broshurë nga përfaqësuesit e Agro 

– Pukës me një kopertinë të veçantë, 
e cila pastaj do të përdorej për t’u 
ekspozuar tek dhoma kulturore. Kemi  
bashkëpunuar me drejtuesit e shkol-
lës dhe stafin e komunës Gjegjan gjatë 
gjithë kohës. Për një periudhë kohore 
8 mujore është përgatitur dhoma kul-
turore në të cilën janë vendosur ob-
jekte tradicionale si: vorba, kandila, 
sofër, çorape brezi, veshje popullore 
për gra dhe burra, e shumë të tjera. 
Ndër objektet e rralla dhuruar nga një 
banor i fshatit është ungjilli 114 vjeçar i 
ruajtur në fshehtësi për të mos u djegur 
nga sistemi komunist. Artistët  popul-
lor të nderuar me çmime kombëtare 
e ndërkombëtare që janë bij të kësaj 
zone nuk kishin si të mungonin në këtë 
dhomë kulture si: Ndue Shyti (Art-
ist i Popullit) dhe Frrok Haxhia (Artist 

i Merituar). Po kështu, ne dhomën e 
kulturës janë vendosur të gjitha figurat 
e ndritura të zonës si në fushën e artit, 
kulturës, traditës, mësimdhënies, dre-
jtues etj. E gjithë kjo përvojë na ka bërë 
të kuptojmë se sa efikase është metoda 
e studimit në formën e një cikli studimor 
për të arritur gjera të cilat mendohet se 
kërkojnë shumë fonde. Hapja e dhomës 
së kulturës u realizua me një aktivitet 
kulturor ku anëtarët e ciklit të stu-
dimit së bashku me nxënësit e tjerë të 
shkollës transmetuan tek të ftuarit tra-
ditën dhe kulturën e zonës së Gjegjanit 
përmes një drame, vjershash, këngësh, 
vallesh. Të ftuar në hapjen e dhomës 
së kulturës ishin figura të shquara të 
zonës, biznesmenë, drejtoria arsimore, 
njësia administrative, bashkia Pukë dhe 
banorët e zonës së Gjegjanit. 

Anëtarët e Grupit të Ciklit të stu-
dimit dhe banorët falënderuan Qendrën 
We Effect për mundësinë e krijuar me 
shpresën se do të kenë mundësinë të 
bashkëpunojnë sërish për të arritur 
gjëra me vlerë. l

Dhoma e 
kulturës 
Gjegjan
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AKTIVITETE

Dita e Tokës: Të mbrojmë tokën
Shkruan: Besmira Alia,  
Dr.Vitor Malutaj

Data 22 prill shënon Ditën 
Ndërkombëtare të Tokës, e 
cila ndryshe konsiderohet si 

dita e apelit ndaj problemeve që lid-
hen me degradimin e tokës, braktis-
jen dhe keqpërdorimin e saj, ndotjen 
nga industritë kimike, erozionin e 
shkaktuar nga shpyllëzimet ma-
sive. Degradimi dhe shkretëtirëzi-
mi i tokës vijnë si një rezultante e 
veprimit të faktorëve natyrorë dhe 
atyre njerëzore. Natyrisht, kushtet 
klimatike janë shpesh determin-
uese në stimulimin e këtij fenomeni. 
Thatësirat e zgjatura apo reshjet 
e dendura, pjerrësitë e mëdha të 
shpateve e mungesa e mbulesës 
bimore në to, kanë bërë që mjaft 
sipërfaqe të humbasin vetitë dhe 
karakteristikat thelbësore të 
tokës. Terreni shqiptar me bukuritë 
dhe larmit e tij, është ndoshta nga 
më të veçantit ndër territoret evro-
piane. Zonat kodrinore, kodrinore-
malore dhe ato malore, që shpesh 
lartësohen në skaj të ultësirave dhe 
zonave fushore, përshkuar nga lu-
menj me prurje të fuqishme, bëhen 
potencialisht të mundshëm për t’u 
degraduar në rast se nuk veprohet. 
Ky peizazh me variacione e larmi të 

Shoqata AgroPuka, në kuadër të 
projektit “Të kontribuojmë në për-
mirësimin e jetës së banorëve në 
zonat rurale të Pukës”, të mbështetur 
nga We Effect - Swedish Coopera-
tive Centre (SCC) zhvilloi aktivitetin 
sensibilizues me nxënësit e shkollës 
9- vjeçare “Migjeni” Pukë: “22 Prilli 
Dita Ndërkombëtare e Tokës”, me 
slloganin “Mjedis i pastër, jetë më e 
shëndetshme”. Aktiviteti sensibilizu-
es filloi me një marshim rrugës krye-
sore të qytetit, ku nxënësit mbanin në 
duart e tyre postera dhe  vizatime të 
punuara nga ata. Me këtë marshim, 
nxënësit donin që të gjithë banorët 
e qytetit të ndërgjegjësohen dhe të 
bëhen pjesë për mbrojtjen e tokës. 
Pas marshimit sensibilizues,  grupi 
i nxënësve prej 90 vetash, të pajisur 
me doreza dhe qese plastike, pas-
truan ambientet rreth pallateve të 
qytetit. Gjithashtu ata mbollën edhe 
20 pemë. l

tillë, shoqërohet gjithashtu dhe nga 
një klimë po aq të ndryshueshme, 
ku shirat përbëjnë elementin më 
erodues e degradues për gjithë 
sipërfaqen e territorit shqiptar.
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AKTIVITETE

Shkruan: Agronom, Ilir Gashi

Ndryshimet klimatike sido-
mos gjatë 15 ditëshit të fundit 
të muajit prill kanë ndikuar 

negativisht në disa kultura bujqë-
sore veçanërisht në zona të thella 
rurale-malore në regjionin e Feriza-
jit, Lipjani dhe Shtimës. Gjatë kësaj 
periudhe temperatura të ulëta kanë 
arritur deri në -2 °C, duke shkaktuar 
dëme te disa kultura e në veçanti te 
ato pemëtare, si:

   Pemët bërthamore (kumbulla, 
vishnja, qershia, kajsia, pjeshka)

   Pemët farore (molla, dardha)

   Pemët e imëta (dredhza). 

Duke pas parasysh që kjo është 
nuk hera e parë që ngricat e vonshme 
kanë dëmtuar kulturat bujqësore, 
paraprakisht IKC u ka ofruar këshilla 
fermerëve rreth mbrojtjes së bimëve 
nga temperaturat e ulëta. Disa nga 
masat që duhet marrë janë:

   Ujitja në formë të shiut, 

   Ndezja e dengjeve të kashtës (të 
lagur me ujë, deri në 10 dengje ku 
duhet të vendosen në pjesët anë-
sore të pemishtes), 

„Ngricat e vonshme 
të muajit prill”

   Eco-Freeze (ulë pikën e ngrirjes-
dëmtimit nga të ftohtit. Përveç 
kësaj ky preparat ka edhe anë të 
tjera pozitive si: rritë kapacitetin 
e fotosintezës dhe shtypjen osmo-
tike, bimët më mirë i shfrytëzo-
jnë materiet ushqyese dhe ujin, 
zvogëlohet nevoja për plehra, 
rritet rezistenca e bimëve nga së-
mundjet etj.).

Ky trajtim aplikohet dy ditë para 
se të bien temperaturat nën 0 °C. 
Fermerët të cilët kanë aplikuar këto 
metoda kanë arritur të mbrojnë pe-
mishtet nga dëmtimet. Çdo trajtim i 
mëhershëm ose i mëvonshëm nuk e 
ka efektin e duhur. l
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Fuqizimi i grave 
të papunësuara 
në viset rurale

AKTIVITETE

Shkruan: Doruntinë Kurteshi

Shtërpca është një nga komunat 
e Kosovës e cila njihet për di-
versitet dhe burime natyrore që 

përfaqësojnë një zhvillim të shpejtë 
ekonomik të kësaj komune. Përveç 
turizmit i cili ka potencial të madh 
zhvillimi, Shtërpca ofron mundësi të 
shumta për kultivimin e produkteve 
të ndryshme bujqësore. 

Ndër të tjera, ajo çfarë është më 
preokupuese është numri i lartë i 
grave të papunësuara dhe niveli i 
tyre i ulët i shkollimit, gjë që pengon 
krijimin e perspektivës së tyre në 
të ardhmen. Meqenëse roli i IKC-së 
është të fuqizojë shoqërinë rurale, 
në veçanti grupet e margjinalizuara, 
IKC ka ofruar përkrahjen e saj te këto 
gra. Mënyra më e duhur e cila do të 
fuqizonte shoqatën ishte organizimi 
i këtyre grave në grup. Me vullnetin 
e tyre krijuam shoqatën e grave “Bo-
ronica e Sharrit”, me përbërje prej 10 
shqiptareve dhe 5 serbeve. 

Përveç organizimit të grave në 
shoqatë ka arritur të bindë Komunën 
e Shtërpcës të përkrahë 15 anëtaret 
me fidanë të mjedrës. 

Fakti se “Boronica e Sharrit” nuk 
kishte njohuri të mjaftueshme rreth 
menaxhimit të shoqatës së tyre si 
dhe menaxhimit të fermës – kul-

tivimin e drejtë të mjedrës – IKC ka 
dizajnuar një pako të trajnimeve e 
cila ju kishte përshtatur kërkesave 
të shoqatës. Trajnimet teknike kanë 
aftësuar gratë në temat si: mbjellja e 
duhur e fidanëve të mjedrës, mbrojtja 
nga sëmundjet dhe dëmtuesit si dhe 
kujdesi ndaj mjedrës. Trajnime në 
fushën ekonomike përfshijnë të dre-
jtat politike të grave, menaxhim or-
ganizativ, përpilim i planit të biznesit, 
marketing si dhe mbajtje të librave. 

Një përfitim tjetër i kësaj shoqate 
është edhe pjesëmarrja e tyre aktive 
në aktivitete të cilat kanë për qëllim 
shkëmbimin e përvojave dhe njo-
hurive midis fermerëve. 

Shumica e aktiviteteve të zhvil-
luara vetëm se kanë filluar të japin 
rezultate pozitive, për faktin se së 
fundmi “Bornica e Sharrit” ka për-
fituar një tharëse të frutave nga US-
AID, dhe sigurimi i tregut për shitjen 
e produktueve. l

Në parcelën e njërës nga anëtaret e 
shoqatës së grave “Boronica e Sharrit”

Mjedrat në Shtërpce me 13 Prill, 2016.



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



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

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

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

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

INITIATIVE FOR KOSOVA 
COMMUNITY-IKC

FONDACIONI AGRINET ALBANIA


