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fitim. Pronarë të kësaj reviste janë FNF,
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B

letët vlejnë si një prej qenieve
më të organizuara në natyrë. Çdo ditë i realizojnë obligimet dhe planet e veta dhe
kontribuojnë për zhvillim të bletarisë
dhe prodhimtarisë së mjaltit. Pikërisht bletët janë asocimi më i mirë për
gratë nga mjediset rurale. Të shkathëta,
punëtore, të organizuara kujdesen edhe
për familjen e punën bujqësore. Janë
të urta, të padukshme për shoqërinë,
por kontribuojnë për zhvillimin e saj.
Për përforcimin e votës së tyre është i
rëndësishëm zhvillimi i tyre ekonomik
dhe për këtë nevojitet edhe kuptim nga
bashkësia e vet, por gjithashtu edhe
kuptim nga institucionet shtetërore. Një
prej pengesave të tyre kryesore në të
gjitha rajonet e Evropës Juglindore janë
norma tradicionale, të cilat lejojnë që
vetëm burrat të shfaqen si trashëgimtarë të pronës dhe tokës bujqësore dhe
të jenë mbartës të ekonomive familjare
në mjedisin rural. Gratë shfaqen rrallë

si mbartës të çfarëdo lloj prone. Pjesa
më e madhe e tyre nuk i perceptojnë
këto praktika dhe tradita si diskriminuese.
Kësaj problematike duhet t'i kushtohet
vëmendje e veçantë edhe nga shteti dhe
nga shoqatat. Institucionet shtetërore dhe organizatat joqeveritare filluan
të ndërmarrin aktivitete të veçanta në
Maqedoni, të cilat mund të shërbejnë
si shembull për veprimin e mëtejshëm
në rajon nëpërmjet nënshkrimit të deklaratave të përbashkëta në drejtim të
zgjidhjeve të problemeve dhe sfidave të
grave nga mjediset rurale.
Pikërisht për këtë mund të lexoni më
detajisht në revistën "Toka ime" për aktivitetet e FKF-së, IKC-së, Agropuka dhe
Agrinet si dhe këshillat për përmirësim
të ekonomisë bujqësore personale.

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

e qëllim që të rrisë futjen e frutave, perimeve,
qumështit dhe produkteve
të qumështit, si dhe të ngrejë vetëdijen mbi rëndësinë e ushqimit të
shëndetshëm te fëmijët e moshës
shkollore në Kroaci për 4 vjet u realizua programi Skema e shkollës
bëhet fjalë për program që ofron
ushqim falas të frutave, perimeve
dhe produkteve të qumështit për
fëmijët e moshës shkollore. Programi gjithashtu synon përmirësimin e shprehive të ushqimit te
fëmijët dhe rritjen e vetëdijes së publikut të gjerë në Kroaci mbi rëndësinë e ushqim të shëndetshëm për
fëmijët dhe zhvillimin e tyre në arsimin nëntëvjeçar dhe të mesëm.
Programi bazohet në një numër të
madh të direktivave evropiane të cilat synojnë rritjen futjes së frutave,
perimeve të freskëta dhe produkteve të qumështit dhe për të reduktuar futje e ushqimeve që përmbajnë përqindje të lartë të yndyrës,
sheqerit dhe kripës në ushqimin e
përditshme të fëmijëve të moshës
shkollore.
Qëllimi i këtij programi është
që fëmijët e moshës shkollore të
hanë fruta, perime dhe produkte
të qumështit, të freskëta, të prod-
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huara në vend. Në vitin shkollor që
është në vijim në Kroaci 1,119 shkolla kroate marrin pjesë në Programin Skema shkollore – ushqim
pa pagesë me fruta, perime, produkte të qumështit për fëmijët në
shkolla, kurse përparësi në përzgjedhjen e ushqimit kanë bujqit lokalë. Në këtë mënyrë pushtetet në
Kroaci bëjnë përpjekje për t’i ndihmuar në plasmanin e produkteve bujqësore fermerët kroatë dhe
ndihmë në zhvillimin e fshatrave kroate. Në një rast Ministri i
Bujqësisë i Republikës së Kroacisë tha: “Fëmijët tanë do të hanë
fruta dhe perime të prodhuara në
vend dhe do të pinë qumësht të
prodhuar në vend”. Kështu, përveç asaj se do të krijojnë shprehi
të shëndetshme në ushqim, do të
vendosin edhe shprehi të konsumohet ushqim i prodhuar në vend,
kurse do të kenë mundësi për të
vizituar fermat bujqësore familjare prej nga vijnë produktet.
Në kuadër të programit është
bërë një studim nga i cili dolën
rezultate zhgënjyese ku 66% e
nxënësve në Kroaci nuk hanë fruta në bazë ditore, 76% e fëmijëve
kroatë nuk konsumonin perime
në bazë ditore.

Programi mbulon fëmijët e
moshës shkollore të të gjitha klasave në shkollat nëntëvjeçare dhe të
mesme, kurse për qumështin dhe
produktet e qumështit nxënësit në
shkollat nëntëvjeçare nga klasa e
parë deri në klasën e katërt.
Sasia e rekomanduar ditore
për një nxënës është: nga 100 deri
150 g fruta ose perime - 0,15 deri
0,25 litra qumësht ose ekuivalent
qumështi. Deri më tani, gjatë zbati-

Skema shkollore

SKEMA SHKOLLORE

BE

Shkolla mban evidencë për:
datën, llojin, sasinë dhe çmimi (me TVSH)
të frutave dhe perimeve të blera apo të
qumështit dhe prodhimeve të qumështit
emrin dhe adresën e furnizuesit i cili
i sjell frutat dhe perimet apo qumështin
dhe prodhimet e qumështit

BLEJNË
FURNIZOJNË
Në kërkesën për mbështetje të
shkollave duhet të dorëzohet:
• origjinal ose kopje të llogarisë për
frutat dhe perimet e blera apo
për qumështin dhe prodhimet e
PRODHIME TË QUMËSHTIT qumështit të nënshkruara dhe të
NJË HERË NË JAVË
arkivuara nga furnizuesi;
MINIMUM 12 JAVË
• kopje ose origjinal nga llogaria e
nënshkruar dhe të arkivuara nga
FRUTA DHE PERIME
furnizuesi dhe nga shkolla.
NJË HERË NË JAVË
25 JAVË

mit katërvjeçar të Skemës Shkollore, në shkollat nëntëvjeçare dhe të
mesme janë shpërndarë 4.000 ton
fruta dhe perime gjithsej, ndërsa
furnizuesve u është paguar shumë
prej 50 milionë kunash gjithsej.
Me këtë program janë përfshirë
shumë produkte bujqësore kroate
si: mandarina, mollë, dardha, kumbulla, pjeshkë, nektarin, qershi,

luleshtrydhe, domate dhe karota.
Qumështi përpunohet nëpërmjet
një procesi të pasterizimit, dhallë,
kos, jogurt, kefir dhe qumësht të
fermentuar ose ajkë kosi.
Në kuadër të programit po
zbatohen edhe masa edukative te
fëmijët në shkollat nëntëvjeçare
dhe të mesme. l

Te fëmijët, të ngrihet vetëdija për shprehitë e shëndetshme në ushqim, degustim/punëtori për gatim fëmijët së bashku
me agronomët do të mbajnë leksione për
mundësitë për shfrytëzim të ushqimit
dhe zvogëlim të kurseve për formim të
ushqimit dhe pijeve, leksione, punëtore
për angazhim të fëmijëve në bujqësi dhe
mbrojtjen e mjedisit jetësor.
MASA EDUKATIVE SHOQËRUESE

Oborri i
shkollës

Fëmijë mësojnë si të
rritin bimë

Fëmijët nga shkollat nëntëvjeçare dhe të
mesme të cilat kanë oborr shkolle, së bashku
me arsimtarët realizojnë përgatitje të truallit,
mbjellje dhe mbledhje të frutave dhe perimeve
dhe kujdesin për mbrojtjen e tij.

Vizita në
ferma, tregje
të gjelbra,
bulmetore

Fëmijët mësojnë si
prodhohen frutat
dhe perimet

Fëmijët nga shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme
do të punojnë me arsimtarët në vizitat në ferma
ku prodhimet janë fruta dhe perime, fëmijët do
të mësojnë se si kultivohen frutat dhe perimet.

Vizita në ferma
dhe bulmetore

vizituan ferma/ tregje bujqësore/ bulmetore

Punëtori
Degustime

Ngritja e vetëdijes
për shprehitë e
shëndetshme
ushqimore

Fëmijët së bashku me nutricionistët provojnë
lloje të ndryshme perimesh, frutash dhe
prodhime qumështi.

Kurse,
leksione,
punëtori

Lidhje të fëmijëve
së bashku me
bujqësinë dhe
mbrojtjen e mjedisit
jetësor.

Në shkollat nëntëvjeçare, së bashku me
arsimtarët, vizita në fermë ku kultivohen lopë,
fëmijët mësojnë si prodhohet qumësht, fëmijët
punojnë me nutricionistët që t’i shijojnë llojet e
ndryshme të frutave dhe perimeve, qumështit
dhe prodhimeve të qumështit dhe të mësojnë për
vlerat e tyre ushqimore.
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Shkruan: doc. dr. Zvezda Bogevska, doc. dr. Margarita Davitkovska

E

ndivia (Cichorium endivia L.) është një
sallatë e përhapur shumë në rajonin e
Mediteranit, kurse shpesh rritet si bimë
që mbin vetë në disa rajone. E kanë kultivuar
dhe përdorur edhe grekët dhe romakët e
vjetër. Endivia formon rozetë me gjethe ovale, me nuancë të ndryshme, të gjelbra, me
formë të plotë ose me gjethe të dhëmbëzuar,
të sheshta ose të valëzuar, kurse është formuar nga speciet e egra Cichorium pumilium.
Gjethet e endivisë janë të pasura me proteina,
insulinë, vitaminë C dhe A, me minerale K, Ca
Mg, kurse ndikojnë si diuretik.

KARAKTERISTIKA BOTANIKE TË ENDIVISË
Rozeta gjethore mund të jetë e imët, por edhe
e gjerë, të ketë mbi 100 gjethe të renditura në
një kërcell të shkurtër. Gjethet e endivisë mund
të jenë të lëmuara, të dobëta ose të mbledhura
fuqishëm, ovale, të rrumbullakëta, me anë të
plotë ose të dhëmbëzuar, por edhe me ngjyrë
të gjelbër në të verdhë. Te endivia dallohen tri
forma: 1) gjethe të gjata, ovale eskariol (Cichoriumendivia L. var. lapatifolia Lam.) që formon
një kurorë të lëshuar; 2) endivia me gjethe të
dredhura, të prera imët (Cichoriumendivia L.
var. crispum) dhe 3) endivia (Friseeтип) me
rozetë të madhe, me numër të madh gjethesh,
anët të dhëmbëzuara, me ngjyrë të gjelbër
dhe të verë në pjesën e mesit. Në vitin e dytë
formohet një kërcell lulesh,tufë lules me lule
hermafrodite me ngjyrë të kaltër, manushaqe
të çelur dhe të bardhë. Fruta e vetme mbjellëse është ahenia me formë pykë, me ngjyrë kafe
të çelur dhe papus që ka formë kurore. Në 1 g
mund të ketë rreth 700 fara dhe masa absolute
(masa e 1000 fara) është 1.3-1.6 g.
Karakteristika biologjike Temperatura. Endivia është një bimë nga zona me klimë të
butë dhe nevojat e saj për ngrohtësi janë të
ngjashme me ato të sallatve, është më rezistente ndaj temperaturave të ulëta dhe mund
të rritet në zona me lartësi 1200 m mbi nivelin e detit. Mbin në temperaturë prej 2-3°C,
temperatura optimale për rritjen vegjetative
është 15-18°С, kurse për të lulëzuar 22°С.
Endivia e ndalon rritjen në një temperaturë
minimale prej 5°C dhe maksimale prej 30°C,
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kurse mund të tolerojë temperatura të ulëta
deri në -7°C. Si dhe sallata kërkon temperatura të ulëta të natës (rreth 9°C).
Uji. Endivia ka nevojë për një lagështi mesatare të tokës (deri në 70% të PKV-së).
Ndriçimi. Është më pak e ndjeshme ndaj
mungesës së dritës sesa sallatës. Endivia
është bimë e një dite të gjatë, kështu që zakonisht rritet si kulturë vjeshta-dimër dhe pranverore. Në një ditë të gjatë, gonxhet rriten me
shpejtësi dhe fillojnë të lulëzojnë.

TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË ENDIVISË
Trualli. Endivia kultivohet më mirë në toka
mesatarisht të lehta dhe mesatarisht të rënda
pjellore, pas varieteteve të cilat janë plehëruar me pleh organik mirë (domate, piperka,
lakra). Endivia kërkon toka të strukturuara,
pjellore dhe të ngrohta me pamje nga jugu.
Është shumë e ndjeshme ndaj reagimit acidor
dhe alkal të truallit. Vlera optimale e pH e truallit për kultivim të endivisë është 6,5-7,8.
Rotacioni i kulturës. Në rotacionin e kulturës,
ajo është një kulturë paraprake ose e dytë,
dhe kjo e përcakton përgatitjen e tokës.
Përpunimi i tokës është i kushtëzuar nga
koha e mbjelljes, përkatësisht, rimbjellja. Për
mbjelljen e pranverës, përpunimi bazë është
në vjeshtë (deri në 30 cm), kurse në pranverë,
me përpunimin e pranverës, kryhet përgatitja
e parambjelljes. Për prodhimin e vjeshtës dhe
të dimrit, përpunimi është i cekët, me përgatitjen e parambjelljes menjëherë pas grumbullimit të kulturave të mëparshme.
Plehërimi. Për një rritje të suksesshme të endivisë, nevojitet një sasi e mjaftueshme e azotit
dhe kaliumit, sidomos deri në formimin e rosetës. Gjatë plehrimit, duhet të shmanget klori,
ndaj të cilit endivia është e ndjeshme. Për një
rendiment prej 10 t, endivia merr 50 kg N, 34
kg P2O5 dhe 84 kg K2O. Ashtu si sallata, ajo
është një kulturë e kaliumit. Në tokë të lehtë,
pavarësisht nga vegjetacioni i shkurtër, mund
të plehërohet me pleh organik (2 kg / m2). Për
rendiment të mirë, endivisë më shpesh plehërohet me 80-150 kg / ha N dhe P2O5 dhe 100-

200 kg / ha K2O; si dhe sallata reagon shumë
mirë nëse ajo plehërohet me magnez.
Mënyra e prodhimit. Endivia mund të prodhohet me mbjellje të drejtpërdrejtë, duke përdorur 4 kg / ha farë, por më shpesh është rritur nga fidanët. Për konsum të pranverës dhe
të verës së hershme, mbillni në zonat e mbrojtura të ngrohta ose të ftohta gjatë marsit dhe
prillit (2-3 g / m2 farë), dhe përzihet për 25-45
ditë. Për konsum të vjeshtës mbjellja bëhet
në qershor në lei të hapur, ajo rimbillet në
gusht. Mbjellja është në rreshta (40 x 25-30
cm), kurse më shpesh në 4 radhë të drejta ose
trarëve me distancë midis radhëve 50-60 cm,
distanca midis rreshtave është 30 cm dhe në
rresht deri në 30 cm në varësi të varietetit.
Kujdesi. Deri në mbylljen e rreshtave kultivohet një herë, ujitet rregullisht (20-30
mm ujë), sidomos deri në formimin e rozetë.
Ashtu si sallata, endivia reagon shumë mirë
ndaj ushqimit pas mbjelljes së bimëve (me
50% të shumës totale të plehrave). Në fazat
e mëvonshme të rritjes, rezultate të mira jep
ushqimi foliar i endivisë.
Korrja. Endivia mblidhet për 80-100 ditë, me
prerje të të gjithë rozetës (masa nga 200-900
gr). Për konsum endivia mblidhet ngadalë për
1-2 muaj dhe është sallatë shumë cilësore gjatë
vjeshtës dhe ditët e para të dimrit. Endivia e mbledhur mund të ruhet në temperaturë nga 0 deri
në 8оС 2-3 ditë, kurse në temperaturë 0-1оС dhe
lagështi të ajrit mbi 97% edhe deri në 21 ditë.
Rendimenti është 20 deri në 40 t/ha. l

Наднаслов

РУБРИКА
KOPSHTARI

Наслов
во два реда
Поднаслов

Ендивија
LULELAKRA
Shkruan: dipl.inzh.agr Stojan Gligorov

L

ulelakra
(brasicaoleraceaevar
botrytis) është bimë që i përket
familjes së lakrave me shije delikate të shijshme. Përmban materie të
mëdha ushqyese, kurse vlera kalorike
të vogla, ose në 100 gram ushqimore
përmban 25 gram kalori. Për ushqim
përdoret lulja që është shumë e ngjeshur te koja dhe e cila është e pasur
me vitaminë C. Përmban proteina,
vajra bimore, sheqerna, minerale (kalium, kalcium, fosfor, squfur, hekur).
Mesi prej tuli i lulelakrës janë lule të
ngjeshura në formën e kokës, kurse
përkrah kësaj shpërndan gjethe jeshile dhe të mëdha.

Lulelakra përdoret në gjendje të
freskët duhet të përdoren menjëherë
sepse është e prirur për dekompozim
të shpejtë ose kalbëzim. Është e vështirë të tretet për trupin e njeriut, sepse
përmban shumë celulozë ose 0.91%.
Lulelakra përdoret e freskët, e ngrirë
dhe e arme.

Meqenëse i takon familjes së
lakrës, kushtet e kultivimit janë mjaft
të ngjashme gjatë gjithë periudhës së
kultivimit. Mbillet në kohë të ndryshme
të vitit, sidomos pas kalimit të rrezikut
të ngricave pranverore të vonshme.
Nëse mbillet në kohë shumë të nxehtë
dhe me diell, atëherë ndodh zverdhje e
frutave dhe ka shije të hidhur.
Në vendin tonë rritet kryesisht për
ditët e vjeshtës së vonshme kur temperatura është më e ulët se periudha
e verës. Farat e lulelakrës duhet të
mbillen në hapësira të mbyllura ose
leu, të cilat në fillim duhet të jenë me
hije, sidomos gjatë mbirjes kur është
më e ndjeshme. Për mbjelljen duhet
të kihet kujdes rregullisht gjatë vegjetacionit ose ujiten, mbrohen, ushqehen dhe duhet theksuar se është mjaft
e ndjeshme ndaj elementit të borit.
Bimët kur arrijnë një lartësi prej 15
cm ose pas 3-4 javëve mbillen në një
vend të përhershëm në një distancë
prej rreth 50 cm. Gjatë mbjelljes hiqen dy gjethet e para të cilat formohen
më e ulët dhe mbillen në sipërfaqe të
përgatitur mirë. Ajo duhet të jetë mesatarisht e depërtueshme, e pasur me
humus dhe lëndë ushqyese dhe gjatë
prodhimit duhet të kihet kujdes për
mbrojtjen dhe masat e domosdoshme
agroteknike siç janë ujitja, ushqimi,
prashitja etj.

Lulelakra kërkon sasi të mëdha
të ushqimit dhe materieve ushqyese
gjatë vegjetacionit. Në lidhje me varietetet, disa varietete në formimin e frutave janë të hapura dhe për shkak të
ngjyrës së bardhë të kokës kërkojnë të
mbulohen nga lart, për shembull me
një fletë anësore nga vetë lulelakër,
ndërsa në kohët e fundit përdoren
fara jashtëzakonisht hibride, varietete
që rreth luleve kanë gjethe të mbështjella të lulelakrës dhe nuk lejojnë që
fruti të marrë një ngjyrë të verdhë që
nuk është adekuate për vetë hibridin.
Varësisht nga lloji, varieteti i lulelakrës, korrja ndodh kur arrihet një
diametër prej 15-30 cm. ose 0.5-2
kg. Është shumë e rëndësishme që
vjelja e lulelakrës të kryhet para se
të hapen lule. Fruti është i formës së
rrafshët ose të rrumbullakët. Në rast
se lule janë të hapura gjatë korrjeve,
lulelakra e humbet cilësinë dhe shijen
e saj. Kur mblidhet lulelakra, rrënja
duhet të pritet sa më afër kokës. Lulelakër bëhet për t'u mbledhur për
rreth 60 ditë pas mbjelljes në një vend
të qëndrueshëm. Paketimi duhet të
bëhet me kujdes dhe në paketim të
përshtatshëm. l

Sistemi rrënjë është i shpërhapur
në formë si te lakra. Trungu i bimëve të reja është i gjelbër në pjesën
e poshtme të kërcellit, i fortë dhe i
trashë, në lartësinë prej 20-30 cm.
Gjethet mblidhen në një rozetë fletë
të zgjatur ovale. Temperatura optimale për rritje dhe zhvillim është 1518 gradë gjatë ditës dhe 12-15 gradë
brenda natës.
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Наслов
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Поднаслов

VRESHTARINË
ORGANIKE

Shkruan: inzh. agr. Gjoko Danaillov
VRUGU I HARDHISË SË VERËS (PLASMOPARA VITICOLA)
Vrugu është një nga sëmundjet më të rrezikshme te
hardhitë për verë. I sulmon të gjitha pjesët e gjelbra të
hardhisë, kurse më shpesh gjethet dhe kokrrat. Dëmet
nuk janë vetëm të drejtpërdrejta kur sulmohen kokrrat,
por edhe indirekte gjatë sëmundje të fuqishme të gjethes.
Kur sëmundja e gjethes është e masive, atëherë që të
zvogëlohet sipërfaqja asimiluese, në rrush asimilohet më
pak sheqer.
Ndryshimet e para të ngadalshme të gjetheve shihen
që në pranverë, kur trualli do të ngrohet në 8-10oC,
kurse në një ditë bie më tepër se 10 mm shi. Kushte
të përshtatshme për zhvillim të sëmundjes janë gjatë
lagështisë relative prej 95-100%, kurse temperaturë nga
12-27oC (optimumi 18-22 oC).
Për mbrojtjen duhet të mendohet që gjatë mbjelljes së
hardhive. Vreshtat në terrene të pjerrëta, me pamje nga
jugu dhe truall që e përçon ujin, sulmohen më pak nga
vrugi, sepse paraziti nuk gjen kushte të përshtatshme për
zhvillim. Lokacionet ku ka qarkullim të ajrit janë më të
përshtatshme për vreshta me hardhi për verë, sepse era e
than më shpejt gjethen dhe truallin, prandaj edhe radhët
duhet të vendosen në drejtim të qarkullimit të erërave.
HIRI (UNCINULA NECATOR)
Hiri gjendet në të gjitha zonat ku kultivohet hardhia për
verë dhe di të shkaktojë dëme të mëdha që nganjëherë
mund të shkatërrojnë prodhimin nga 80-90%. Shenjat e
sëmundjes mund të shihen në të gjitha pjesët e gjelbra të
hardhisë në formën e një shtresë të bardhë në gri që vjen
nga miceli dhe konidet.
Dëmi më i madh ndodh te kokrrat. Ato mund të
sulmohen nga fekondimi deri kur nisen të piqen (ndryshimi
i ngjyrës së kokrrës). kokrrat që janë infektuar gjatë rritjes
plasin për shkak të presionit të brendshëm të epidermës,
duke shkaktuar kështu çarje deri në fara.
Zhvillimi i sythave fillon në temperaturë prej
5.60C dhe shumëfishohet më shumë nga 25 në 280C.
Ndryshe nga vrugu, hiri nuk ka nevojë për asnjë një pikë
uji. Ai përhapet me lagështi relative të ajrit prej 30%, edhe
pse me lagështirë të lartë shumëfishon shumë më shpejt.
Me masa agroteknike nuk mund të kontribuojmë
shumë për reduktimin e sëmundjes. Duke hequr gjethet
rreth rrushit, lagështia zvogëlohet dhe trajtimi i rrushit do
të jetë më cilësor.
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KALBËZIMI GRI (BOTRYOTINIA FUCKELIANA
- BOTRYTIS CINEREA)
Dëmet që i shkakton kjo kërpudhë janë të dyfishta.
Dëmet e drejtpërdrejta ndodhin me zvogëlimin e
rendimentit, që tek ne mesatarisht lëviz nga 3% deri në
5% edhe pse jo rrallë janë edhe më të mëdha. Lloji tjetër i
dëmit lidhet me zvogëlimin e cilësisë së verës.
Në periudhat me lagështi të cilat zgjasin shumë kohë
kërpudhat mund të shkaktojnë infeksion të pjesëve të
gjelbra të hardhisë së verës. Në vendin e infektimit të
gjethes mund të shfaqen pika me ngjyrë të verdhë të cilat
mandej bëhen kafe.
Sëmundja te kokrrat mund të shkaktojë dy simptoma.
Në disa raste, sulmi ndaj rrushit ndodh shumë herët,
ndërsa kokrrat janë ende të gjelbra, kështu që ato bien.
Lloji tjetër i sulmit është shumë më i shpeshtë. Në këtë
rast kokrrat infektohen para pjekjes dhe zakonisht janë
sulmuar kokrrat brenda veshulit të rrushit, nga të cilat
infeksioni kalon në pjesë të tjera të veshulit. Simptomat
janë më të theksuara tek rrushi para se të piqet.
• Që të zvogëlohen kushtet për zhvillim të sëmundjes,
kujdesi duhet të fillojë që në mbjelljen e vreshtave, por
edhe më vonë. Rekomandohet:
• Të mbillen varietete më pak të ndjeshme;
• Përdorimi i truallit më pak të fortë, sidomos për terrene të
furnizuara mirë me ushqim;
• Radhët të jenë në drejtimin nga fryn era;
• Filizim në kohë, heqje e gjetheve rreth veshulëve;
• Plehërimi të jetë vetën në sasitë e nevojshme, sidomos me
azot;
• Të kryhet mbrojtje në dëmtuesit të cilët i dëmtojnë kokrrat.
NJOLLAT E ZEZA - NEKROZA (PHOMOPSIS VITIKOLA)
Shenjat në formën e njollave të zeza mund të
manifestohen në harqe, lastarët dhe gjethet. Infektimi i
kokrrës së rrushit është shumë i rrallë, pjesët e infektuara
mbeten pas në rritje dhe shfaqet nekroza.
Gjatë krasitjes, lastarët e prekur duhet të hiqen nga
vreshti, sepse ata janë burim i madh i infeksionit deri në
3 vjet.
Më të ndjeshme janë varietetet e tryezave, por edhe
disa varietete të verës.
Shfaqja e sëmundjes lidhet me temperaturën dhe
lagështinë e organeve të hardhisë.

VRESHTARI

DËMTUES DHE SËMUNDJE TE HARDHIA E VERËS
Kontrolli mbi dëmtuesit
Për dallim nga prodhimi klasik (konvencional)
bujqësor, tek organiku vëmendja më e madhe i jepet parandalimit të shfaqjes së , kurse më pak mbrojtjes prej
tyre.
Organizmat (insektet, pleshtat, mikroorganizmat)
ose barërat e këqija bëhen dëmtues pasi niveli i pranisë
së tyre do t‘i shkaktojë që fermerët të dështojnë në arritjen e qëllimeve të tyre të prodhimit. Njohja e cikleve
të zhvillimit dhe e teknikave për monitorimin e numrit
të dëmtuesve që zbatohen në mbrojtjen e integruar, janë
gjithashtu të zbatueshme edhe në prodhimin organik

sepse ato vetëm monitorojnë numrin e insekteve dhe
barërave të këqija në një sipërfaqe të caktuar.
Një sërë prej dy hapash duhet të jenë pjesë përbërëse
e strategjisë për kontroll të dëmtuesve:
1 Prodhuesi duhet të mbështetet në dispozitat e Praktikës së mirë bujqësore (PMB) në kultivim, të cilat bëjnë
parandalimin e insekteve dëmtuese në numër i cili do të
kishte çuar në shfaqjen e dëmeve te rrushi;
2 Metodat biologjike dhe fizike sigurojnë mbrojtje plotësuese për të cilën nuk nevojitet marrje e lejes për zbatim.

DËMTUESIT MË TË RËNDËSISHËM TE HARDHITË PËR VERË
DËMTUESI

MASA AGROTEKNIKE

ЗАШТИТА

Mola e rrushit

Masa kimike

Bioteknike

Molë e verdhë - Eupecilia
ambiguela

Nuk ka trajtim kundër gjeneratës së parë
antofage.

Shkaktim i konfuzionit gjatë shtimit

Molë gri - Lobesia botrana

Për gjeneratën e 2 dhe të 3 koha e trajtimit
përcaktohet sipas lakut të fluturimit i
cili bëhet me ndihmë të mashtruesve
feromonë. .
• Insekticide tradicionale: 8-10 ditë para
fillimi të fluturimit;
• Inhibitorë të zhvillimit: 3-4 ditë nga
fillimi i fluturimit;
• Bacillus thuringiensis i Indoxacar: 5-7
ditë nga fillimi i fluturimit.

Biologjike
Bacillus thuringiensis
Insekticidë tradicionalë
Chlorpirifos-methyl Fenitrotion
Chlorpirifos; Trichlorfon Indoxacarb
Spinosad ; Inhibitorë të zhvillimit
Teflubenzuron Tebufenozide
Flufenoxuron ; Lufenuron

Te të mbjellat e mbuluara duhet të
mbikëqyren 4 gjenerata, kurse për
çfarëdo lloj trajtimi lejohet vetëm Bacillus
thuringiensis.
Scales
Targonia vitis
Planococcus spp.
Pseudococcus spp.

Masa mekanike – kur të fillojë të
manifestohet sulmi duhet të hiqet lëvorja
dhe të pastrohet trungu.
Masa kimike – trajtohet lokalisht, vetëm
në pjesët e sëmura të hardhive, kurse në
rast të sulmit të përgjithshëm trajtohet i
gjithë rajoni ku kultivohet hardhia për verë.
Periudha më e mirë për trajtim kundër
këtij dëmtuesi është në fazën e larvës.
(maj-qershor).

Merimanga e kuqe

Pragu ekonomik i dëmtimit

Panonychus ulmi

• Vegjetimi i hershëm: 60-70% e gjetheve
me infektime
• Nga mesi i verës: 30-45% e gjetheve
me infektime
Prania e predatorëve natyrorë dhe
përdorimi i materieve aktive të cilat
janë selektive për këta predatorë dhe
kontribuojnë në limitimin e këtij dëmtuesi
te vreshtat me hardhi.

Vaj mineral i bardhë (1%) +
Clorpirifos methyl Buprofezin
Chlorpirigos

Bromopropilate
Exitiazox
Fenezaquin
Fenpiroksimate
Flufenoxuron
Tebufenpirad
Fenbutetin-oxide
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Наднаслов

MADHËSIA E PIKËS
DHE MBULIMI I
SIPËRFAQEVE
ME BIMË

Наслов
во два реда

Madhësia e pikave është faktor vendimtar në mbulimin e sipërfaqeve me bimë.
Kur pika bie mbi sipërfaqen e të cilën duhet ta mbrojmë ajo merr formën e
topit, kurse në kontakt me bimën ajo e ndryshon formën e vet në sferë.
Shkruan: Dipl. inzh.agr. Llambe Kucinoski

M

brojtja si masë agroteknike është një nga proceset
më të rëndësishme të punës te të gjitha kulturat.
Është i madh numri i sëmundjeve dhe dëmtuesve,
të cilat i sulmojnë kulturat bujqësore, prandaj ky proces
duhet të zbatohet rregullisht dhe me profesionalizëm më
tepër herë, te kulturat e ndryshme gjatë vitit të vegjetacionit. Mbrojtja është masë agroteknike e paanashkalueshme
dhe një nga më të rëndësishmet. Prej saj varet drejtpërdrejt cilësia dhe sasia e prodhimit bujqësor për sipërfaqe prej
një hektari. Që të kryhet mbrojtje e suksesshme, është i
madh numri i faktorëve që ndikojnë, kështu të gjithë duhet
të analizohen nga aspekti profesional me qëllim që të arrihet mbrojtje në kohë, e rregullt dhe efikase. Rol kryesor
ka përzgjedhja e preparatit kimik, koha e aplikimit, kushtet
e kohës, por ndikim të madh ka dhe aplikimi i preparatit
kimik. Është e domosdoshme të hidhet materia e nevojshme aktive për sipërfaqe hektari nga preparatet kimike, por
është shumë e rëndësishme ajo të vendoset në një numër
të madh pikësh të vogla. Në këtë mënyrë, materia aktive
do të shpërhapet drejtë nëpër masën e gjelbër që është
kushti themelor për mbrojtje efikase. Roli kryesor në këtë
faktor e kanë makineritë dhe aparatet për mbrojtje, por
edhe ai që e hedh. Vetëm makineria që është e rregullt për
mbrojtjen e bimëve mund të japë aplikim të drejtë.

Madhësia e pikës dhe mbulimi
i sipërfaqeve me bimë.
Madhësia e pikave është
faktor vendimtar në mbulimin e
sipërfaqeve me bimë. Kur pika
bie mbi sipërfaqen e të cilën duhet ta mbrojmë ajo merr
formën e topit, kurse në kontakt
me bimën ajo e ndryshon formën
e vet në sferë. Me transformimin
e pikave nga forma e topit në
formë sfere, krijohet sipërfaqe
e re e cila e mbulon pikën. Kjo
sipërfaqe varet nga shumë faktorë: fuqia sipërfaqësore e lëngjeve, viskoza, madhësia e pikave,
karakteristikat e sipërfaqes së
pjesëve bimore dhe përkulja e
pjesëve të bimëve.
Me pikat e vogla zmadhimi i
sipërfaqes është më e vogël, për
dallim nga ato të mëdhatë, kurse me këtë edhe mbulimi është
më i mirë për shkak të numrit të
madh të pikave të imëta. Me qëllim që të përcaktohet madhësia
përkatëse më e mirë e pikave,
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është kushtuar shumë mund, por nuk ekziston akoma një
rregull universal, gjithëpërfshirës se cila është madhësia
ideale. Në aspektin e mbulimit, pikat e më të vogla janë
më të mira, kurse në aspektin e zvogëlimit të goditjeve
me qarkullimet ajrore më të mira janë pikat më të mëdha. Vitet e fundit në Evropë po bëhet klasifikim i llojit të
pikave në bazë të llojit të spërkatësit dhe trysnisë të cilën
e ka rekomanduar KBMB (Këshilli Britanik për Mbrojtjen e
Bimëve) (Tabela 1).

Tabela 1 Kategorizimi i pikave sipas Këshillit
Britanik për Mbrojtjen e Bimëve
Kategorizimi
i pikave

Madhësia e pikave
(µm)

Pika shumë të vogla

< 125

Pika të vogla

125 – 250

Pika me madhësi mesatare

250 – 350

Pika të mëdha

350 – 450

Pika shumë të mëdha

450 – 575

Pika jashtëzakonisht të mëdha

575

Наднаслов

Baza e këtij klasifikimi është vlera e diametrit mesatar
të vëllimit (diametri mesatar i vëllimit). Diametri mesatar
i vëllimit është diametri i një pike që ndan sasinë totale të
lëngjeve të shkarkuara në dy pjesë të barabarta. Gjysma
e volumit ka pika, diametrat e të cilave janë më të mëdha
se VMD, kurse në gjysmën tjetër diametri është më i vogël.
Njohja e këtij diametri jep një shpjegim të numrit të pikave
që gjenden në një sasi të caktuar lëngu, (Figura 1).

Figura 1 Pasqyrë e diametrit mesatar të vëllimit
Gjithashtu, mbulimi, i cili është një nga parametrat për
mbrojtjen e cilësisë dhe që në masë të madhe përcakton
efikasitetin e mbrojtjes, nuk është po aq i rëndësishëm në
lloje të ndryshme të mbrojtjes. Mbulimi më i mirë nevojitet
te bimët e sëmura, kurse për mbrojtje nga dëmtuesit tolerohet edhe mbulim më i vogël. Ekziston një ndryshim edhe
gjatë shkatërrimit të insekteve. Mbulimi më i mirë kërkohet për ato stacionare, kurse për ato të lëvizshmet edhe një
mbulim më i dobët mund të jetë i mjaftueshëm.

Figura 2. Ndikimi i pikave të mëdha mbi mbulimin dhe
propabilitetin e shkatërrimit të insekteve
Mund të thuhet se mbulimi prej 20% i sipërfaqeve me
bimë është një minimum për mbrojtje efektive, kurse mbulimi mbi 70% është objektivi optimal për të. Natyrisht, kjo
nuk është një rregull universale, por natyrisht ky është një
kornizë për praktikë të mira në mbrojtjen e bimëve.
Diametri i pikave
(µm)

Kategoria
e pikave

РУБРИКА

Rënia e pikave – drift
Gjatë aplikimit të pesticideve në fushë të hapur gjithçka që i tërheq pikat në drejtim të tokës, nëpërmjet të cilit
duhet të arrijnë deri në objektin që trajtohet quhet hedhje
ose “drift”. Drifti është një nga problemet më të mëdha në
procesin e aplikimit. Sipas një numri të madh autorësh,
30% e gabimeve që ndodhin gjatë aplikimit janë pikërisht
pasojat e driftit. Drift është veçanërisht i dukshëm gjatë
trajtimit në kushte të këqija për trajtim, kurse kjo është e
pashmangshme, sepse sulmi i patogjenit duhet të reagojnë
shpejt, pavarësisht nga faktorët e pafavorshëm të trajtimit. Faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në drift janë:
kushtet klimatike (shpejtësia e erës, lagështia dhe temperatura), lloji i spërkatësit, shpejtësia e punës, presioni i
punës, trajnimi i punëtorit.
Për të minimizuar rrezikun e driftit është e domosdoshme që të respektohen të gjithë faktorët e listuar sa
më shumë që të jetë e mundur. Shpejtësia e harmonizuar
e lëvizjes, presioni i punës dhe kapaciteti i rrjedhës së ajrit
në sistemin e spërkatjes, në mënyrë të konsiderueshme e
zvogëlon mundësinë për shfaqjen e drift. Duke shmangur
trajtimin gjatë një shpejtësi të erës prej 3m / s dhe një temperaturë prej 230C, madhësia e fluturimit zvogëlohet.

Ndikimi i madhësisë së pikave dhe
shpejtësisë së erës në drift
Madhësia e pikave ndikon në drift kështu që era i hedh
më vështirë, por nga ana tjetër ato rrëshqasin lehtë në
sipërfaqen e gjethes dhe bien për tokë. Nga aspekti i mbulimit dhe mbrojtjes efikase është më mirë të trajtohet me
pika të vogla të cilat janë shumë të lehta për t’u hedhur
edhe nga qarkullimi i erës. Lëvizja e pikave është vektoriale
në hapësirë tredimensionale, sepse ato kanë drejtimin dhe
shpejtësinë e vet të lëvizjes. Era i fryn horizontalisht pikat,
kurse gravitacioni i tërheq vertikalisht drejt sipërfaqesh të
tokës.
Pikat me madhësi prej 200 μm, me një shpejtësi më të
lartë të erës prej 1 m / s do të merren deri në 21 m para se
të bien në tokë. Studimet në Angli kanë treguar se një pika
prej 100 μm në rreth 10 sekonda do të bjerë në tokë prej një
lartësie prej tre metrash (Tabela 2). E njëjta pikë, madhësia e diametrit të së cilës është si një qime njerëzore, nga
shpejtësia e erës prej 2.2 m / s do të çohet në 23 m para
rënies në tokë.

Tabela 2. Ndikimi i madhësisë së pikave dhe
largësia potenciale.

Koha e nevojshme
që pika të bjerë nga
3 metra lartësi

Largësia që kalon pika kur
shpejtësia e erës është 1,2 m/s
prej 3 m lartësi

5

Mjegull

66 Minuta

4800 m

20

Pika shumë të vogla

4,2 Minuta

3600 m

100

Pika të vogla

10 sekonda

13 m

240

Pika me madhësi
mesatare

6 sekonda

8,5 m

400

Pika të mëdha

2 sekonda

2,5 m

1000

Shi

1 sekonda

1,4 m

`
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РУБРИКА

Наднаслов

Наслов
во два реда
Поднаслов

ESKA APO APOPLEKSIA -

KALBËZIMI I BARDHË I TRUNGUT TË HARDHISË
Deri para 10-15 vjetësh kësaj sëmundjeje nuk i kushtohej rëndësi sepse
shfaqej te hardhitë dhe bimët më të vjetra. Por vitet e fundit fillon shfaqja e
saj edhe në të mbjellat e reja dhe në hardhitë më të reja me moshë 2-5 vjet.
Shkruan:
Vanço Zahariev dipl.inzh. bujq.

T

ek ne në vreshtat, nga informacionet e nxitura nga publiku i ekspertëve dhe bota e gjerë, kultivuesit e hardhisë po fillojnë t’i kushtojnë më tepër vëmendje kësaj sëmundjeje. Ekziston një mendim i ekspertëve se
kjo sëmundje është një shok i vjetër i
vreshtave, thonë se ekziston që nga
koha e romakëve. Sëmundja është komplekse, sepse kalbëzimi i brendshëm i
palcës së trungut është vetëm një nga
simptomat që ndodhin gjatë sulmit mbi
të. Rezultati përfundimtar i sulmit të saj
është tharja e të gjithë bimës.
Deri para 10-15 vjetësh kësaj
sëmundjeje nuk i kushtohej rëndësi
sepse shfaqej te hardhitë dhe bimët
më të vjetra. Por vitet e fundit fillon shfaqja e saj edhe në të mbjellat
e reja dhe në hardhitë më të reja me
moshë 2-5 vjet. Shfaqja në të mbjellat të rrushit dhe bimëve më të vjetra,
përveç se vihet re se edhe shtresa të
veçanta sintetizojnë më tepër taninë,
kurse të tjerat më pak. Kështu baza
Rupetris sintetizohet dhe përmban më
tepër taninë se shtresat e tjera dhe
varietetet e hardhive të shartuara në
të janë më të ndjeshme dhe sulmohen më tepër nga kjo
sëmundje në raport me shtresat e tjera. (Ruparia dhe të
tjera).
Shfaqja e infektimit te bimët e reja, hardhitë mundësohet midis të tjerash dhe nga mbjellja e tyre – mbjellja në
sipërfaqe ku janë shkulur të mbjellat e vjetra dhe të infek-
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tuara duke u shpërhapur kështu infektimi, kurse shfaqja
e simptomave mund të jetë shumë vjet më vonë. Duke
pasur parasysh se cilët janë shkaktuesit dhe cilat janë
simptomat e shfaqura ka dy lloje të apopleksisë: vyshkja
apoplekse dhe tharja te më të vjetrat dhe
vyshka apoplekse dhe tharja te fidanët
më të rinj të hardhisë. Në shkaktimin e
apopleksisë marrin pjesë më tepër kërpudha të cilat njohuritë e tanishme i japin
këto tre: Phaemoniella chlamydospore,
Phaeoacremonium aleophilum Fomitiporia mediterranea. Këto kërpudha si
saprofite (në pjesën e vdekur të bimës) në
tokë dhe në bimët e infektuara në natyrë
janë të afta që të përshtaten me të gjitha
kushtet në natyrë, dhe në vreshta, që në
momente të caktuara të përshtatshme ta
infektojnë bimët kështu që në varësi nga
kushtet e caktuara infektimi dhe shkatërrimi i bimës zhvillohet shpejt ose vazhdon
një kohë më të gjatë. Infektimi bëhet kur
fara e këtyre parazitëve do të futet ose do
të jetë në kontakt me trungun e hardhive
nëpërmjet hapjeve të ndryshme të kryera
pas krasitjes së hardhisë ose nga insektet,
akujt etj., ose nëpërmjet hyrjes në tokë
brenda në sistemin rrënjor.
Në plagët e krasitjes krijohet sipërfaqja më e madhe dhe
më e shpeshtë me trungun e vdekur i cili është një mjedis
i këndshëm për fillim dhe zhvillim të mëtejshëm të shkaktuesve të kësaj sëmundjeje. Çfarëdolloj stresi i përjetuar
nga shkaktuesit klimatikë dhe agroteknikë është moment i
dobësimit të imunitetit dhe fillimit të sëmundjes. Nga njohu-

Наднаслов

ritë e deritanishme kërpudha Phaeoacremonium aleophilum
shumohet gjatë verës dhe në këtë periudhë i realizon infektimet dhe prandaj është gjetur shumë pak në indin e sëmurë
të trungut të hardhisë. Kërpudha Phaemoniella chlamydospora chlamydospora shumohet dhe zhvillohet gjatë gjithë
vitit prandaj dhe mund të kryejë infektim të drejtpërdrejtë në
plagët e bimës gjithë kohën.
Shfaqja e simptomave është, në bimët individuale
apo në më shumë në vende të caktuara të mbjellave dhe,
në verë, pasi kohës me shi dhe vetëtima të cilës i ka paraprirë thatësira dhe temperaturat e larta. Deri në fillimin
e simptomave, rritja dhe zhvillimi ishin normale. Zhvillimi i sëmundjes mund të bëhet me shpejtësi duke çuar në
eska-apopleksi të vërtetë karakteristike për hardhitë dhe
vreshtat e reja apo shfaqet në formë kronike me dobësimin
e ngadaltë të bimës e ndjekur nga simptoma të caktuara të
masës vegjetative të gjethes, që është karakteristikë për
bimëve të vjetra të hardhisë dhe për vreshtat e vjetër. Eska-apopleksia e vërtetë fillon me vyshkje e masës së gjelbër në një pjesë të bimës apo në të gjithë bimën, gjethet
e humbin shkëlqimin dhe e gjithë masa e gjelbër fillon të
marrë ngjyrë gri në kafe dhe për disa ditë ndodh tharje e
pjesshme ose e tërësishme e bimës që ndiqet me plasaritje në njërën anë të bimës. Te shfaqja e ngadalshme kronike
e kësaj sëmundjeje gjethet zbehen dhe pjesëve të hardhisë
te varietet e bardha bëhen të gjelbra dhe të verdha, kurse te varietetet e kuqe të hardhisë ato thahen. Në pjesët
e vdekura edhe përkrah kësaj mbetet një zonë e hollë e
gjelbër kështu që nëse shihet gjethja nga anash sipërfaqja
ka pamje si këmbë tigri. Gjethet që i ka kapur më tepër kjo
sëmundje bien.
Sëmundja fillon në pjesën e sipërme të lastarëve dhe
përparon drejt majës. Gjatë kësaj faze të shfaqjes së apopleksisë intensiteti i simptomave ndryshon nga viti në vit
dhe bimët e hardhisë mund të pas disa vitesh, kurse në një
kohë të caktuar këto simptoma mund të mos shfaqen. Te
veshulët e varieteteve të bardhë, mund të vihen re njolla
blu në të zezë në fillim të pjekjes. Në varietetet e kuqe, kjo
simptomë shihet rrallë. Apopleksia e ngadalshme sipas
simptomave mund të ngatërrohet shumë lehtë me mungesën e magnezit ose me një mungesë ekstreme të ujit (stresit të ujit), kurse forma e shpejtë të apopleksisë me plagë
përgjatë hardhisë Armillaria mellea. Në të dy sëmundjet,
një pjesë e drurit brenda në trung është i butë dhe shkërmoqet lehtë me ngjyrë të bardhë apo të verdhë e ndara nga
pjesa e shëndetshme me një skaj të ashpër dhe të hollë
kafe në të zezë.
Për shkatërrimin e eska-apopleksisë mbizotëron mendimi se shfaqja dhe shkatërrimi i saj është, i mundshëm
vetëm me ndërmarrjen e masave të caktuara agroteknike
parandaluese sepse nuk ka fungicidë të regjistruar për luftim të kësaj sëmundjeje.

РУБРИКА

Si parandalim nga ekspertiza profesionale jepen këto
masa:
1. Duhet të këmbëngulet që krasitja të bëhet më vonë në
pranverë (muajin mars) sepse është dëshmuar se krasitja e hershme në dimër i bën bimët më të ndjeshme
ndaj kësaj sëmundjeje sepse ato në këtë periudhë janë
në prehje vegjetative dhe me mungesë apo aktivitet të
zvogëluar të fuqive imune të tyre.
2. Nëpërmjet krasitjes bëhen plagë me hapje më të madhe (diametër jo më i madh se 2 cm), kurse nëse bëhen
të tilla, por edhe me çfarëdo lloj madhësi të jenë, duhet
të lyhen me një prej këtyre mjeteve: dyllë për kalema,
vaj të kuq, pastë e bërë me jashtëqitje gjedhi dhe hi të
situr në raport 60:40. Kjo nevojitet sepse palca e prekur
e trungut të padezinfektuar është vendi i përshtatshëm
për zhvillimin e mëtejshëm të poreve (farës) së shkaktuesve të apopleksisë.
3. Nëse trungu i hardhisë është tharë tërësisht rekomandohet shkulja e hardhive të sëmura dhe djegia e tyre
larg vreshtit dhe dezinfektim i vendit. Si solucion që gjendet lehtë dhe që nuk është helmues propozoj 0.1%
solucion ujë i peroksidit të hidrogjenit
H2O2 në sasi prej 10 litrash, pas vendit të djegur, ose
hi druri ose degë hardhie prej 1-2 kg për gërmime
(tokë neutrale dhe acide). Nëse është tharë vetëm
pjesa mbitokësore, apo një pjesë e saj rekomandohet
shkulje e tërësishme dhe djegie e pjesës mbitokësore
dhe dezinfektimi dhe lyerja e prerjes. Është e mundshme edhe ripërtëritje e hardhisë me një prej lastarëve
të shëndetshëm të pjesës së sipërme sepse nuk ka
sëmundje në to.
4. Krasitja me gërshërë të dezinfektuara paraprakisht
duhet së pari të bëhet te bimët e shëndetshme, kurse
pastaj te ato të sëmurat.
5. Përdorimi i plehut organik duhet në sasi më të madhe
dhe tërësisht ta zëvendësojë përdorimin e atij mineral
sepse ato i përmirësojnë rrënjësisht kushtet për jetë te
hardhitë.
6. Përdorimi i hirit prej hardhive dhe drurit në sasi 50-100
kg për dynym në toka të cilat kanë aciditet deri te ato
me reagim neutral gjithashtu mund t’i përmirësojnë
kushtet për jetën e hardhive.
7. Të mos ngrihet vresht i ri mbi vreshtin e vjetër, të kihet
kujdes për gjendjen shëndetësore të kalemave, kalemat duhet të ruhen dhe transportohen në tallash druri.
8. Në fund të them se në internet gjenden të dhëna për
përdorimin e fungicideve me materie aktive Karbendazim – preparate Karbendazim dhe Bavistin FL dhe
materie aktive cyproconazole - preparat Alto 100. l
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RRËFIMI I AKIZA RIZVANÇE,
GRUA FERMERE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Наднаслов
РУБРИКА

Наслов
во два реда
Поднаслов

DHENRRITËSIT PREJ ASGJËJE
(BAR MALI), SIÇ THOTË AKIZJA,
KRIJOJNË DEVIZA PËR SHTETIN
Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska, Bllagojçe Najdovski

Dhentë janë fabrikë në hapësirë të hapur ku për dallim nga bagëtitë e mëdha nuk
kanë nevojë për ushqim të importuar dhe dhenrritësit prej asgjëje (bar mali), siç
thotë Akizja bëjnë deviza për shtetin, "E gjora dele nuk di se çfarë është politika
dhe subvencionet dhe mitoja, ajo di vetëm të japë", thotë Rizvançe, e cila është
menaxhere dhe mbartëse e ekonomisë bujqësore familjare.

Q

ë kur di për veten jam
midis tufës së dhenve, Familja ime merrej
me këtë punë dhe unë
e vazhdova traditën - thotë Akize Rizvançe, grua fermere e cila
48 vjet merret me blegtori dhe
është teknolog i diplomuar për
ushqim. Momentalisht ajo dhe
bashkëshorti Asan dhe djemtë
Furkan dhe Faruk kanë një kope
me 1000 dele, kurse firma është
regjistruar si frima LERA Shar
dhe Akizja është menaxhere he
mbartëse e ekonomisë bujqësore familjare. Ferma është e certifikuar për prodhimtari organike.
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TEMA KRYESORE

"Burrë, fëmijë, barinj e gjithë kjo
duhet të organizohet të jetë në
rregull, prandaj puna është me
shumë strese dhe të gjitha problemet bien mbi mua, por unë
gjej fuqinë që të ballafaqohem
me problemet dhe të jem shtyllë
e familjes", thotë Rizvançe.
Sipas saj delet janë fabrikë
në hapësirë të hapur që për dallim nga bagëtia e trashë nuk ka
nevojë për ushqim importi dhe
dhenrritësit prej asgjëje (bar
mali), siç thotë Akizja krijojnë
deviza për shtetin. "E gjora dele
nuk di se çfarë është politika
dhe subvencionet dhe mitoja,
ajo di vetëm të japë", thotë Rizvançe.
Akize Rizvançe në Federatën
e Fermerëve është anëtare më
tepër se një dekadë, ajo është
gjithashtu, pjesë e Rrjetës së
Grave Fermere në Federatë dhe
"Në fermë jemi përfshirë e gjithë familja, bashkëshorti im Asani,
djemtë Furkani dhe Faruku dhe
përpiqemi të mbijetojmë në këto
kohë të vështira, kurse vitet e
fundit mezi lidhim njërin fund me
tjetrin. Përballohemi me shumë
probleme në punë. Vitet janë më
të vështira dhe më të vështira për
ne dhenrritësit, kështu këtë vit
çmimi i shqerrës ishte minimal
prej 120 denarësh për kilogram
dhe me këto mjete nuk arrijmë t'i
mbulojnë shpenzimet themelore
për jetën. Ne këtë vit vendosëm që
qengjat femra t'i mbajmë në kopenë themelore dhe të mos i shesim, qengjat meshkuj i shitëm për
kurban, kurse deshtë i therëm për
pastërma", thotë Akize Rizvançe.
Gjatë dimrit dhentë i ruajmë
në fermën në Novaçani që gjendet në afërsi të Velesit, kurse gjatë
verës dhentë i transportojmë me
në kullotën në mal në Mavrovë.
Prodhimi i tyre final është prodhimi i pastërmasë organike e cila
është e vetmja në Maqedoni.
"Në fermë prodhojmë djathë të
bardhë deleje që kërkon përkushtimshumë të madh dhe angazhim

të fuqisë punëtore. Këtë vit kishim
problem me mungesën e punëtorëve dhe problemi më i madh
ishte fakti se nuk mund të gjejmë
barinj", theksoi Akizja.
"Jeta, thotë Akize Rizvançe,
është luftë. Ballafaqohemi vazhdimisht me sfida: kullotë, shpenzime, certifikata, transport,
familje, prodhime të djathit dhe
pastërmasë, ushqimi për delet.
Si grua ajo kujdeset edhe për familjen dhe për detyrat e shtëpisë.

përfshihet aktivisht në të gjitha
aktivitetet të cilat i organizon FNFja: vizitë në panaire, evenimente,
manifestime, udhëtime studimore. Rizvaçe është, gjithashtu,
anëtare e grupit nënsektorial për
mishin në MPPU si përfaqësuese
e FNF-së. "Ne fermerët e vegjël
këtu mund të ndikojmë në politikat e shtetit, kurse unë si teknolog ushqimi dhe fermer e jap kontributin e vet për përmirësimin e
gjendjeve në këtë sektor". l
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BUJQËSI
РУБРИКА

Наднаслов

NDIKIMI I USHQIMIT MBI
PËRBËRJEN E QUMËSHTIT
Në varësi nga sasia, lloji dhe cilësia e ushqimit të konsumuar, ndryshon edhe
cilësia e qumështit, që shihet nëpërmjet nivelit të proteinave dhe sasisë së
cilësisë së yndyrës në qumësht. Që të mund të plotësojnë potencialin gjenetik,
sidomos bagëtitë me produktivitet të lartë, ato duhet të konsumojnë 3,5 deri
në 4% sa masa trupore materie të thata për një vakt.
Shkruan: dipl. ing. arg. Jelica Beshliq

N

ë varësi nga sasia, lloji
dhe cilësia e ushqimit të
konsumuar, ndryshon
edhe cilësia e qumështit, që shihet nëpërmjet nivelit të
proteinave dhe sasisë së cilësisë
së yndyrës në qumësht. Që të
mund të plotësojnë potencialin
gjenetik, sidomos bagëtitë me
produktivitet të lartë, ato duhet
të konsumojnë 3,5 deri në 4% sa
masa trupore materie të thata për
një vakt.
Duke pasur parasysh fjalën e
urtë se “qumështi futet nëpërmjet
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gojës” ushqimi i zmadhuar i lopëve ndikon mbi prodhimin e zmadhuar të qumështit dhe e zmadhon
përmbajtjen e proteinave dhe
yndyrës në qumësht. Faktorët të
cilët ndikojnë në konsumimin e
ushqimit te kafshët janë:
→→ Shpeshtësia dhe orari i

ushqimit;

→→ Lagështia e ushqimit (duhet të

jetë më e vogël se 50%);

→→ Konkurrenca midis lopëve

(gjatë sistemit të lirë të
ruajtjes);

→→ Ndryshime të menjëhershme

në ushqime;

→→ Kushtet e ruajtjes: shtrimi

përkatës i dyshemesë,
ventilimi dhe higjiena.

Karbohidratet si materiet
themelore energjetike të cilat
përmbajnë ushqimet te lopët për
qumësht ndahen në:
→→ strukturore – fibra të pastra:

celulozë, hemicelulozë dhe
ligninë, të cilat gjenden
kryesisht në muret qelizore
të bimës) dhe

BUJQËSI

→→ të pastrukturuara – sheqer,

niseshte dhe pektin, të
cilat gjendnen brenda në
përmbajtjen e qelizave
bimore.

Ruajtja e raportit optimal midis ushqimit të përqendruar dhe
kabast arrihet kur pjesëmarrja e
karbohidrateve të pastrukturuara
(KHP) është nga 20 deri në 45%.
Ky nivel ndikon pozitivisht mbi sasinë e proteinave në qumësht. Sasia më e madhe e KHP-së mund
të ndikojnë në rënien e theksuar
të yndyrës në qumësht si dhe në
dukurinë e aciditetit dhe humbjen
e kondicionit trupor te kafshët në
fillim të laktacionit.

Lakrat foragjere nuk duhen
prerë në copëza më të imëta se
1 cm. Te bagëtitë që janë ushqyer në këtë mënyrë shfaqen problemi si pasojë e fermentimit jo
të rregullt në rumenin e kafshëve, shkaktohet zvogëlim i nivelit
të yndyrës së qumështit, kurse
zmadhohet përmbajtja e proteinave në qumësht. Nga ana tjetër
ushqimet ku ka sasi të madhe të
fibrave të pastra janë energjetikisht më të varfra dhe ndikojnë
drejtpërdrejt në sasinë e qumështit të prodhuar, prandaj ushqimi i
tillë kabast duhet të jetë me cilësi
të mirë që të anashkalohet deficiti i energjisë që shkakton rënie të
proteinave në qumësht.

Në ushqimin e lopëve për
qumësht është i rëndësishëm
edhe niveli i proteinave në ushqim,
nga të cilat varet edhe përmbajtja
e proteinave në qumësht. Rekomandohet që niveli i proteinave të
përgjithshme në ushqim të jetë
16,5%, kurse që të arrihet përbërje e balancuar aminoacid ushqimi
me misër (i pasur me metioninë
dhe lizinë) duhet të kombinohen
me leguminoze. Kështu arrihet
zmadhim i qumështit në laktacionin e hershëm, kurse më vonë
në laktacionin e mesëm nivel më i
madh i proteinave në qumësht.
Ushqimi me nivel të ulët të fibrave, kurse me nivel të lartë të
karbohidrateve të pastrukturuara, ushqimi kabast i imët si edhe
mungesa e ushqimit kabast në
vaktet mund të çojë në zvogëlimin e përqindjes së yndyrës së
qumështit dhe zmadhimit të vogël
të përqindjes së proteinave, mund
të shkaktojë aciditet në rumen dhe
shkatërrim të shëndetit të përgjithshëm të lopës. Që të realizohet
prodhimtari e lartë e qumështit
cilësor nevojitet: balancim i kujdesshëm i vakteve, përdorim i
foragjereve cilësore dhe kushteve
cilësore për ruajtjen e kafshëve. l
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Shkruan: Prof. dr. Gjoko Bunevski

R

esurset gjenetike për ushqim dhe bujqësi janë bazë
për një prodhim dhe cilësi më të mirë të produkteve
bujqësore dhe blegtorale. Humbja e biodiversitetit
reflektohet mbi ndjeshmërinë e potencialeve ekologjike,
në formën e lodhjes dhe zhdukjes së specieve. Gjatë shekullit të
20-të, kanë ndodhur ndryshime të shumta strukturore globale
në biodiversitet, kurse në veçanti mbi shumëllojshmërinë në
bujqësi. Kjo po ndodh në R. Maqedoni, konkretisht me buallin
vendas.
Bualli vendas është futur si një specie indigjene sipas Ligjit për
Blegtorinë të Republikës së Maqedonisë në janar të vitit 2013. Për
shkak të karakteristikave të tyre të vlefshme, është me interes
kombëtar të ruhet dhe të përparohet. Shumë dekada më parë
në Republikën e Maqedonisë ka pasur mbi 30.000 buall, por sot
numri i tyre ka rënë në vetëm 40 kokat, të cilat, nëse nuk reagohet
menjëherë, ekziston rrezik të zhduken krejtësisht si një specie
në vendin tonë. Sipas Rregullores për ruajtjen e diversitetit
biologjik të resurseve shtazore gjenetike të kafshëve shtëpiake,
bualli vendas duhet të vendoset patjetër si një specie në regjim të
veçantë të mbrojtjes (konservimit) të resurseve të tij gjenetike në
Programin për mbështetje financiare nga Ministria e resorit.

TABELA 1. Shkalla e rrezikshmërisë së species sipas numrit të
kokëve të pastra të buallicave
SHKALLA E RREZIKSHMËRISË SË RACËS
1. KRITIKE
2. E RREZIKUAR
3. E LËNDUESHME
4. NË RREZIK
5. NUK ËSHTË E RREZIKUAR

BUAJ
< 150
< 250
< 450
< 750
< 1500

TABELA 2. Numri i përgjithshëm i buajve në R. e Maqedonisë
në vitin 2016
NR.
RENDOR

LOKACIONI

NUMRI I
PËRGJITHSHËM I BUAJVE

1.

Strumica

24

2.
3.
4.
5.
8.

Gjevgjelia
Prilepi
Dellçeva
Shkupi
GJITHSEJ

18
7
4
2
55*

* Sipas AUV-së, në vitin 2015 janë evidentuar 65 buaj gjithsej në RM
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RM-JA DHE KONVENTA E RIO DE ZHANJERO.
Një pjesë përbërëse dhe bazë për çdo strategji dhe plan
aksionar për mbrojtjen e diversitetit biologjik është Konventa
mbi biodiversitetin e vitit 1992 (Convention for biodiversity-CBD)
e Rio de Zhanjeros, ratifikuar në Republikën e Maqedonisë në
vitin 1997; KDRM nr. 54/97). Konventa mbi Diversitetin Biologjik
u nënshkrua në vitin 1992 në Samitin e Planetit Tokë në Rio de
Zhanjero. Edhe pse nuk përqendrohet në resurset gjenetike te
kafshët si të tilla, ajo e mbulon të gjithë sektorin e biodiversitetit,
duke përfshirë edhe blegtorinë.

SUBVENCIONE PËR BUAJT:
Në Republikën e Maqedonisë për buallin vendas, për kokë,
nga viti 2014 është dhënë një shtesë prej 1500 denarë për
kokë, kurse nëë vitin 2018 ka qenë 4000 denarë për kokë. Por
kjo nuk i plotëson nevojat deri tani që një fermer mund të jetë
i qëndrueshëm dhe konkurrues në treg, sidomos nëse kihet
parasysh se subvencionet për buallin në Serbi janë 300 euro /
kokë, kurse në vendet e tjera në rajon dhe më e lartë. Kjo ka
kontribuar që materiali ynë i vlefshëm gjenetik të eksportohet
(përtej kufijve ose në të zezë) në vendet fqinje dhe ato t’i tregojë
si burime të tyre gjenetike.

NË VEND TË PËRFUNDIMIT:
Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i resurseve gjenetike për
ushqim dhe bujqësi është në qendër të sigurisë së ushqimit. Sot,
të përballur me nevojat e një popullsie në rritje, ndryshimet
në kërkesën e konsumatorit dhe sfida e madhe e ndryshimeve
klimatike dhe sëmundjeve të reja, ose përsëri do t’i drejtohemi
përshtatshmërisë dhe potencialit e racave autoktone të kafshëve
shtëpiake ose të përballohemi me një të ardhme të pasigurt. Nga
ana tjetër, sistemet tradicionale të prodhimit kërkohen kafshë për
shumë lloj qëllime, me prejardhje autoktone, edhe pse më pak
produktive se racat me produktivitet të lartë, kanë karakteristika
të vlefshme funksionale midis të cilave më e rëndësishmja është
përshtatja me kushtet specifike të mjedisit lokal.
Nëse Ministria e Bujqësisë nuk reagon menjëherë dhe ky
lloj autokton i buallit shtëpiak prej vetëm 40 krerëve në të
gjithë Maqedoninë nuk subvencionohet së paku në nivelin e
subvencionit më të ulët për kokë që jepet në vendet fqinje, ky
autokton do të zhduket përgjithmonë nga banka jonë e gjeneve e
resurseve gjenetike kombëtare në blegtori. l

Наднаслов
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VENTILIMI DIMËROR I
KOSHERES ME BLETË
Shkruan: Rade Karanfilllovski

P

ër dimërim të bletëve janë
shkruar me mijëra faqe, por
njohuri të dëshmuara shkencërisht nuk ka. Vazhdon edhe
mandej vdekshmëria e madhe
dimërore. Shkatërrohen edhe koshere të tërë, kurse midis shkaqeve kryesore për vdekshmërinë në
dimër janë: lagështia dhe dyoksidi
i karbonit, të cilat duhet të eliminohen në kohë nëpërmjet hapjes së
shtratit apo të dyshemesë prej rrjete. Kjo nënkupton se avulli i ujit dhe
dyoksidi i karbonit duke rënë poshtë
do të arrijnë deri në dysheme dhe
nëpër shtrat dalin jashtë. Këtë largim të gazrave të dëmshme gazrave
të dëmshëm do ta përshpejtojmë
nëse dyshemeja është rrjetë. Ndihmon shumë edhe kur dyshemeja është e ngritur, kurse nëse nuk
kemi do ta shfrytëzojmë shtresën e
mjaltit me apo pa kornizë. Ajri i freskët dhe i ftohtë i cili hyn nëpërmjet
shtratit do ta shtyjnë dyoksidin e
karbonit dhe avullin e ujit nga dyshemeja e lartë dhe shtresa e mjaltit
dhe me ngadalë do të ngrohet dhe

do të shkojë sipër deri te dërrasa
mbuluese, aty do të ftohet dhe do ta
marrë avullin me vete dhe së bashku me ajrin tjetër të shfrytëzuar bien
poshtë si më të rënda, duke rrëshqitur nëpër periferinë e kllasterit dhe
duke e ftohur atë bien poshtë deri
në dysheme dhe nëpër rrjetë dalin
jashtë nga kosherja.
Në fund të dyshemesë këto gazra të shfrytëzuara ndahen në dy
drejtime. Drejtimi më i rëndë i dyoksidit të karbonit bie poshtë, kurse drejtimi më i lehtë d.m.th. avulli
i ujit mbetet sipër dhe bën myk në
kornizat me bukë blete dhe kornizat
me mjaltë si dhe në kornizat bosh.
Vendin e këtyre gazrave të dëmshme duhet t’i zërë ajri i freskët duke
i shtyrë nëpër hapjet të cilat i përmendëm më sipër. Që të tejkalohet kjo dhe që bjerë sa më shpejt
poshtë hiqen një ose dy korniza nga
anët e kosheres, kurse kështu hapet hapësirë e re për qarkullimin e
ajrit. Sa korniza do të heqim varet
nga lagështia e vendit ku dimërojnë
bletët. Rajonet e lagështa kërkojnë

që të hiqet më tepër se një kornizë
që të hiqet më tepër se një kornizë. Kështu mundësohet zvogëlimi i
mykut dhe të ketë vazhdimisht sasinë e nevojshme të oksigjenit.
Në koshere me harxhimin e
ushqimit, kllasteri shkon lart nëpër
kapelën prej mjalti për 2 cm në muaj.
Kështu nëpër koshere shfaqet hapësirë më e madhe ku do të qëndrojë
avulli dhe dyoksidi i karbonit, kurse
nëpërmjet kësaj zmadhohet edhe
lagështia. Kjo ndodh nga fundi i dimrit që të eliminohen këtë gazra të
dëmshme nevojitet të hapet shtrati
i sipërm i cili deri atëherë ka qenë
i mbyllur. Kështu kontribuojmë të
mos shfaqet shtrat i hershëm në
sasi të madhe dhe shfaqja e mykut.
Për dimërim të suksesshëm përveç
sasisë së mjaftueshme të ushqimit duhet të ketë dhe bletë amë të
re dhe cilësore, bletë të reja dhe të
shëndetshme dimërore rreth 20.000,
sasi të madhe të ajrit të freskët dhe
nxjerrje me sukses të avullit të ujit
dhe dyoksidit të karbonit. Nëse bletari e siguron këtë atëherë duhet të
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jetë i sigurt se bletët do të jenë ashtu
siç i ka lënë në vjeshtë. Në periudhën
e dimrit nuk nevojitet ngrohje deri në
shfaqjen e shtratit të parë dhe shkatërrimit të kllasterit, sepse ngrohja mund t’i dëmtojë. Do t’i kushtoj
më tepër vëmendje heqjes së avullit
nga kosherja sepse ky është faktori më i madh i cili shumë shpejt e
shkurton jetën e bletëve. Bletët të
mbledhura në kllasterë kalojnë nga
regjimi anaerob i jetës përkatësisht
zmadhohet përqindja e dyoksidit të
karbonit dhe zmadhohet oksigjeni.
Për këtë qëllim bletari është i obliguar të bëjë:

RREGULLIM TË HAPJES
SË POSTAMENTIT
Kosherja shpesh ka dy postamente, të sipër dhe të poshtëm.
Kushtet dimërore kërkojnë mbyllje
të postamentit të sipërm, ngushtim
të të poshtmit dhe vendosjen e krehërit. Postamenti i poshtëm është
i gjerë vetëm disa centimetra saç
ka rrugë të mbushura me bletë në
koshere. Kështu kryhet qarkullim
më i vogël oksigjenit në koshere.
Oksigjeni i tepërm e prish regjimin dimëror të jetesës së bletëve.
Prandaj postamenti i sipërm është
i mbyllur. Postamenti qëndron
kështu derisa të shfaqet shtrati
kur zmadhohet edhe menjëherë
nevoja për oksigjen. Atëherë e hapim postamentin e sipërm, kurse
të poshtmin e zgjerojmë sipas forcës së shoqërisë. Në koshere në
dimër duhet të mbretërojë paqja
dhe të mos hapen kosheret pa qenë
nevoja sepse kështu humbet edhe
shumë ngrohtësi.
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VENDOSJA E MBROJTËSIT
NGA ERA NË POSTAMENT
Mbrojtës të tillë nga era mund
t’i përgatisë vetë bletari dhe zbatimi i tyre është shumë i thjeshtë,
e mbron shoqërinë e bletëve nga
ftohja e shpejtë. Mbrojtësi nga era
(dërrasa) i vendosur pjerrtas në
postament nuk lejon të fryjë ajër i
ftohtë në koshere, kurse shërben
që të mos mbyllet postamenti nga
ndikimet atmosferike si dëbora,
akulli etj. Në dimër bletët nuk preferojnë të transportohen në kohë të
ftohtë në ndonjë vend më të mbrojtur sepse mund të shkëputet ndon-

jë pjesë e kllasterit dhe kjo çon drejt vdekjes së sigurt.
Duhet t’i kushtohet vëmendje
shprehjes “Era e fryn mjaltin nga
kosherja”. Nga ndikimet e jashtme
(era) bletët mund t’i mbrojmë, por
jo dhe brenda kosheres ku shfaqen
qarkullime të ajrit. Që t’i eliminojmë pasojat nga këto qarkullime të
ajrit është mirë që bletarët të përdorin dysheme me rrjetë e cila në
dimër e lëshon më shpejt avullin e
ujit dhe dyoksidin e karbonit, kurse
në verë të ketë ndikime pozitive.
Që të hiqen avulli dhe dyoksidi
i karbonit nga kosherja siç thamë
edhe më sipër mund të shërbejë edhe dyshemeja e thellë si dhe
vendosja e ndonjë shtrese tjetër, të
cilat do të shërbejnë si paradhomë
që të mos godasë ajri i ftohtë drejtpërdrejt në kllaster, por kur të
ngrohet ngadalë ngjitet lart kah kllasterit.
Ajri i ngrohur arrin deri në
qendër të kllasterit dhe ngjitet sipër
deri te dërrasa mbuluese ku kondensohet. Me shfaqjen e shtratit në
fillim të marsit mund të vendoset
mbi kllaster folio plastike (najlon)
ku do të mblidhen pikat e avullit të
kondensuar, kurse do të ndikojë pozitivisht shoqërisë së bletëve që të
furnizohet me pjesën e nevojshme
të ujit për shtratin. l

MEKANIZIMI

DIZAJNI MUNDËSON PËRDORIMIN
TË PNEUMATIKËVE ME PAK OSE
ASPAK AJËR. DËMTIMI I MUREVE
TË PNEUMATIKËVE STANDARDË
ËSHTË MJAFT I SHPESHTË
DHE KËRKON ZËVENDËSIMIN E
GOMAVE, NDËRSA NË MODELIN
INOVATIV TË GOMAVE TË
TRAKTORIT KY PROBLEM NUK
EKZISTON. GJATË PUNËS SË LLOJIT
TË RI TË GOMAVE, KA FËRKIM MË
TË MIRË DHE ËSHTË ZVOGËLUAR
RRËSHQITJA NË KRAHASIM ME
GOMAT STANDARDE.

REVOLUCION NË DIZAJNIMIN
E GOMAVE TË TRAKTORIT

P

rodhimi modern bujqësor konvencional, përkatësisht bujqësia e sotme, nuk mund të imagjinohet pa makineri moderne (traktorë), makina
dhe mjete shoqëruese në përgjithësi. Meqenëse
ka një tendencë që mekanizim bujqësor nga viti në vit po
bëhet gjithnjë e më i rëndë dhe më i madh, me të ekziston
edhe një rrezik më i madh për (tamponim) të tokës. Tamponimi i tokës lidhet kryesisht me operacionet kryesore të
përpunimit të tokës, domethënë, zbatimin e makinerive
të rënda që mund të shkaktojnë çrregullime më të vogla ose më të mëdha në strukturën e tokës. Struktura e
tokës është shumë e rëndësishme, sepse ajo ndikon në
ruajtjen dhe qarkullimin ujit, ajrit dhe ushqimit, që nevojiten për rritjen dhe zhvillimin e duhur të bimëve. Sigurisht
dendësia e strukturës së tokës ndikon në statusin ekonomik nëpërmjet lartësisë së të ardhurave të realizuara, por
në çfarë madhësie, është e vështirë të vlerësohet, duke
marrë parasysh llojet e tokës, rotacionin e kulturave dhe
kushtet klimatike. Ngarkesa më e vogël aksiale shkakton tamponim të tokës në shtresën sipërfaqësore, ndërsa ngarkesa më e madhe aksiale shkakton tamponim e
tokës dhe shtresat më të thella të tokës.
Tamponimi i tokës ndodh nga përpunimi me traktorë të
rëndë, sidomos në kushte të papërshtatshme kohore dhe
lëvizje të shumëfishtë të traktorëve në të njëjtën sipërfaqe.
Çfarë mund të më tepër që të përmirësohen gomat e
traktorëve, që nuk është bërë deri më tani?

Kjo është një pyetje që shumë bujq e parashtrojnë që
të marrin sa më shumë nga teknologjia e disponueshme
për të rritur produktivitetin e tyre. Teknologët e kompanisë
“Mitas Tires” krijuan dizajn të ri të gomave me ndihmë nga
kompania e vogël izraeliane “Galileo Wheel Ltd “. Dizajni
i ri i gomave cili krijon sipërfaqe të rrafshët të gomës në
kontakt me truallin që rrit shenjën dhe e përmirëson forcën e fërkimit, kurse kjo është në parim një zgjidhje midis

gjurmëve të gomave të reja dhe gomave standarde të traktorëve. Sipërfaqja e prekur e PneuTrack është 53% më e
lartë sesa te gomat standarde të të njëjtit dimension. Mitash
ka zhvilluar një teknologji që transformon gomën standarde në vemje dhe anasjelltas, duke mundësuar kështu forcë
më të mirë të fërkimit në lëvizjen e drejtë të traktorit, por
edhe i përmirëson performancat gjatë rrotullimit.
Dizajni mundëson përdorimin të pneumatikëve me pak
ose aspak ajër. Dëmtimi i mureve të pneumatikëve standardë është mjaft i shpeshtë dhe kërkon zëvendësimin e
gomave, ndërsa në modelin inovativ të gomave të traktorit
ky problem nuk ekziston. Gjatë punës së llojit të ri të gomave, ka fërkim më të mirë dhe është zvogëluar rrëshqitja në krahasim me gomat standarde.
Kompania Trelelbor e cila e ka ndërmarrë kompaninë
Mitash në Panairin e Agroteknikës në Hanover në vitin
2017 e ka hedhur në treg gjeneratën e re të gomave PneuTrac në Bujqësi.
Pneutrac është version i përmirësuar i modelit të
mëparshëm dhe jep rezultate të përkryera si në shpatet
e pjerrëta ashtu edhe në terrenet me baltë, duke e zvogëluar kohën e qëndrimit në zero në kushte të kënaqshme.
PneuTrac i kombinon përparësitë e gomave radikale
në bujqësi në kuptimin e kursimit të lëndëve djegëse (efikasiteti i lëndëve djegëse), komfortitetin dhe menaxhimin,
forcën e fërkimit, por edhe mundësinë gjatë shpimit të
gomës fermeri të mos mbetet në fushë, por të kthehet pa
problem në shtëpi.
Ky lloj i ri dizajni mundëson që traktori të punojë me
100% efikasitet potencial. Teknologjia progresive e forcës
së fërkimit e zmadhon forcën e fërkimit, kurse me forcën e
brendshme të fërkimit të vetë gomës përmirësohet mundësia për vetëpastrim të gomës. Sipërfaqja më e madhe e kontaktit të gomës me tokën e mundëson stabilitetin anësor të
traktorit, që vjen në shprehje sidomos në shpatet. l
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TEMA KRYESORE

Fuqizojmë gratë
dhe vajzat rurale
Shkruan:Eljona Meleq dhe Besmira Aliaj

15 Tetori, Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale, është festuar me aktivitete të ndryshme, të cilat kanë pasur si qëllim promovimin e kontributit
dhe rolin që gratë nga zonat rurale kanë në komunitet, me qellim përmirësimin e kushteve të jetesës.
Në këtë kuadër organizatat AgriNet Albania dhe AgroPuka me
mbështetjen e We Effect, Suedi organizuan aktivitetin me temë “Fuqizojmë gratë dhe vajzat rurale”. Aktiviteti u zhvillua në fshatin Gjinar të rajonit të Elbasanit ku morën pjesë 30 gra nga organizata AgriNet Albania,
22 nga Organizata Agropuka si dhe 10 përfaqësuese të shoqatës së Grave
Fermere të zonës rurale të Shpatit, Elbasan si pritëse të aktivitetit. Në
fokus të këtij aktiviteti ishte diskutimi i mjeteve dhe mundësive të cilat
kontribuojnë në përmirësimin e statusit social - ekonomik të grave që
jetojnë në zonat rurale. Koordinatorja e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin
Rural (ANRD) znj. Evelina Hazizaj prezantoi problematikat dhe sfidat që
gratë hasin në zonat rurale, dhe rolin e ANRD në procesin e rritjes se rolit
te gruas rurale ne shoqëri. Gjithashtu u hartua një plan për të ardhmen
me qëllim forcimin e zërit te gruas në zhvillimin social ekonomik të qëndrueshëm te zonave rurale. Mbështetja në forcimin e forumeve të grave
synon organizimin e grave për advokimin në respektimin e te drejtave të
grave mbi pronën dhe aksesit financiar. Gjatë takimit gratë të pranishme
nga të tri rajonet e Shqipërisë diskutuan dhe treguan histori suksesi për
të promovuar eksperiencat më të mira duke synuar implementimin e tyre
në kushtet e secilit rajon.
Në përfundim të aktivitetit u organizua dhe një panair me produkte
tradicionale të përgatitura nga gratë, duke promovuar mundësi të ndryshme për rritjen e të ardhurave në familje nga kontributi i tyre.
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TEMA KRYESORE

Shënimi i

Ditës Ndërkombëtare të

GRUAS RURALE NË KOSOVË

Shkruan: Nita Ferizi

I

niciativa për Komunitetin e Kosovës (IKC) në kuadër të
projektit ‘Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo’ mbështetur nga partneri We Effect, organizoi për herë të parë, në Ferizaj Tryezën e Rrumbullakët me
temë “Roli i qeverisjes lokale në fuqizimin e grave rurale” për
të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Grave Rurale, më 15 Tetor.
Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi dhe ndriçimi i rolit
të autoriteteve lokale si bartës të detyrave për zhvillimin
e grave rurale, ku bashkoi aktorë të rëndësishëm si autoritetet lokale, përfshirë përfaqësues nga komuna e Ferizajt,
Vitisë, Hani i Elezit, Shtimes, dhe Lipjanit, përfaqësues nga
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në
Kosovë, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile,
personalitetet e përfshira në çështjet gjinore në Kosovë dhe
aktorë të tjerë relevantë. Në numër të madh ishin prezent
edhe gratë nga organizatat e grave anëtare dhe joanëtare të
IKC, të cilat ishin mjaft aktive në diskutime.
Tryeza e rrumbullakët trajtoi këto çështjet:Vlerësimi i
situatës aktuale të grave rurale dhe roli i tyre në shoqërinë kosovare; Roli i autoriteteve lokale në Kosovë në përmirësimin dhe forcimin e pozitës së grave rurale në

Kosovë;Fuqizimi ekonomik i grave rurale dhe pjesëmarrja në vendimmarrje. Vlen të theksohet se në këtë tryezë,
autoritetet lokale në mënyrë të hapur shprehën interesim
për bashkëpunim me organizatat e grave të cilat jetojnë
në zonat rurale të regjioneve të tyre përkatëse. Ishte për
t’u përshëndetur nga ne si IKC, ftesa e hapur për bashkëpunim të autoriteteve lokale si dhe interesimin e tyre për
rritjen e vëmendjen në zhvillimin e zonave rurale, me theks
të veçantë zhvillimin e grave rurale.
Njëkohësisht, për nder të Ditës Ndërkombëtare të
Gruas Rurale u organizua panairi i grave rurale të angazhuara në aktivitete të biznesit, duke përfshirë produktet
bujqësore, artizanale etj., për të promovuar angazhimin e
grave rurale në biznes dhe prodhimet vendore. Panairi u
zhvillua në sheshin “Dëshmorët e Kombit” në Ferizaj.
Organizata IKC është e angazhuar në zhvillimin rural,
veçanërisht në avokimin dhe lotimin për fuqizimin ekonomik të grave rurale në rajonin jug-lindor të Kosovës,
duke përfshirë komunën e Ferizajt, Vitisë, Shtimes, Lipjanit, Kaçanikut, Shtërpcës, Hani të Elezit, Ranillug, Partesh,
Kamenicë, Gjilan, dhe Kllokot. l
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FNF

Deklarata për
përmirësimin e pozitës
sociale dhe ekonomike të
grave nga mjediset rurale
Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska 			 Fotografitë: UN Women/Ognen Dimitrovski

M

e rastin 15 tetor Ditës ndërkombëtare të gruas
në zonat rurale, ministrja e Punës dhe Politikës
Sociale Mila Carovska, Ministri i Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ujërave Lupço Nikollovski sot me Federatën
Nacionale të Fermerëve dhe Rrjetin për Zhvillim Rural
në Republikën e Maqedonisë, nënshkruan Deklaratën në
përmirësimin social dhe ekonomike të grave nga zonat
rurale. Deklarata u nënshkrua nga Federata Kombëtare
e Fermerëve nga Vaska Mojsovska, presidentja e FNF-së
dhe Vesella Llambevska-Domazetovska nga Rrjeti për
Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë.
Me këtë deklaratë, nënshkruesit janë përkushtuar
për përmirësimin e pozitës ekonomike dhe sociale të
grave në zonat rurale duke forcuar efektivitetin dhe
ndikimin e programeve nacionale për mbështetje
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, duke krijuar dhe
promovuar masat për të rritur mundësitë e punësimit në
zonat rurale, duke krijuar masa për njohjen e punës së
papaguar të grave për kujdesin familjar etj.
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Evenimenti, në kuadër të të cilit është organizuar
diskutimi publik “Roli i grave në zonat rurale dhe sfidat
e tyre” organizuar nga Federata Nacionale e Fermerëve,
Rrjeti i Zhvillimit Rural në Republikën e Maqedonisë në
bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe
Ushqimit dhe me mbështetjen e We Effect dhe Zyrës së
OKB-së për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave – UN
Women në Shkup.
Gjatë 11 viteve të fundit, FNF-ja së bashku me
Rrjetin e Zhvillimit Rural në Republikën e Maqedonisë,
me mbështetjen e Sida dhe Qendrës Suedeze të
Bashkëpunimit We Effect, e organizojnë këtë eveniment
për të dëgjuar zërin e gruas nga mjedisi rural. Në
këtë eveniment morën pjesë rreth 150 gra nga zonat
rurale, të ftuar nga niveli qendror dhe lokal, organizata
ndërkombëtare në vend, sfera akademike dhe sektori
joqeveritar.

FNF

FJALIME PËRSHËNDETËSE

Vaska Mojsovska, presidente, Federata Nacionale e Fermerëve: Ajo që
unë dua të theksoj është fakti se gratë
që jetojnë në zonat rurale përballen
me një numër të madh sfidash siç janë
papunësia, diskriminimi gjinor në tregun e punës, dominimi i normave tradicionale sociale, qasja në informata,
arsim, shëndetësi, shërbime publike
dhe sociale. E gjithë kjo ndikon në
jetën ekonomike dhe sociale të grave
në zonat rurale dhe mundësinë për të
shijuar tërësisht të drejta dhe liritë e
njeriut. Nëse qëndrojnë kështu siç
jemi sot, të shumta dhe të bashkuara,
ne do të mund të veprojmë dhe kontribuojmë më shumë në zhvillimin e
zonave rurale.

Mila Carovska, Ministrja e Punës
dhe Politikës Sociale: Nëse ne nuk e
përdorim potencialin njerëzor në vendin tonë, nuk mund të kemi as përparim ekonomik as rritje ekonomike. Në
Maqedoni gjysma e grave janë jo aktive në tregun e punës, kurse shumica
e tyre janë nga zonat rurale. Por kjo
është kështu vetëm sipas statistikave. Ne nuk mund ta shohim efektin e
gruas mbi ekonominë, sepse puna që
e bëjnë ato nuk është as e paguar as e
evidentuar diku.

Ljupco Nikollovski, Ministri i
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave: Misioni dhe obligimi ynë është krijimi i
kushteve për pjesëmarrje të zmadhuar
të grave në agrobiznes dhe t’i ndihmojmë gratë fermere që ta realizojnë potencialin e vet dhe të kontribuojnë në
zhvillimin e përgjithshëm të bujqësisë.
Kështu, gjatë konkurrimit për masa
të caktuara të Programit Evropian
IPARD dhe të Programit Kombëtar për
Zhvillim Rural, gratë fermerët kanë
një avantazh, përkatësisht fitojnë më
shumë pikë në renditje. Me zmadhimin
e numrit të grave që përdorin fondet
evropiane, e ndihmojmë drejtpërdrejt
pjesëmarrjen e tyre në agrobiznesin
e Maqedonisë dhe bëjmë një hap të
rëndësishëm përpara në arritjen e barazisë gjinore në bujqësi.

Lujza Vinton, Koordinatorja e Përhershme e OKB-së/ Përfaqësuesja
e Përhershëm e UNDP: UN Women
është e angazhuar në punën e vet për
të tejkaluar pengesat me të cilat ballafaqohen gratë nga mjediset rurale.
Gjetjet e Studimit për gratë rurale e
UD Women do të ofrojnë udhëzime për
tejkalimin e këtyre barrierave. Ne, si
KB, punojmë në shumë fusha si: krijimi i mundësive për punësim, bashkëpunimi me kryetarët e komunave në
zonat rurale për të përmirësuar kushtet e jetesës, zvogëlimi i dëmit nga
fatkeqësitë natyrore ku gratë janë më
të prekurat. Dhe kjo me qëllim që të
arrihet mesazhi kryesor i Qëllimeve të
Qëndrueshme Zhvillimore - askush të
mos mbetet jashtë.

Biljana Xhartova-Petrovska, udhëheqësja e programit, Ambasada e
Mbretërisë së Suedisë në Maqedoni: Kur barazia gjinore përforcohet,
varfëria zvogëlohet. Fuqizimi ekonomik i grave, respektimi i të drejtave
riprodhuese të grave dhe lufta kundër
dhunës mbi gratë janë çështje që kërkojnë vendosjen e bashkëpunimit intensiv me partnerët lokalë.

Shian K. Maseko, Këshilltare Gjinore, Qendra Suedeze për
Bashkëpunim We Effect, Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Stokholm: Gratë kanë nevojë për solidaritet. Mbështetja e
ndërsjellë është e nevojshme që të
arrihen rezultatet. Ne në We Effect,
në qendër të punës sonë, kemi barazinë gjinore, ajo është pika jonë
fillestare, por edhe qëllimi përfundimtar. Duke përjashtuar gratë rurale, ne i mohojmë të drejtat e tyre,
por gjithashtu e mohojmë mundësinë për të mësuar nga njohuritë
dhe përvoja e tyre e madhe. Kjo
deklaratë është një pikë kthese
për gratë rurale në Maqedoni. We
Effect do të vazhdojë të mbështesë
partnerët në Maqedoni për të siguruar që gratë që jetojnë në zonat
rurale i kanë njohur, mbrojtur dhe
konfirmuar të drejtat e tyre.
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AGRINET

Organizohet
“Festa e Mollës Resnjë 2018”
Shkruan: Tomi Pikuli

orça dhe Resnjë janë dy nga rajonet më të njohura të
prodhimit të frutave dhe kryesisht mollëve në Shqipëri
dhe Maqedoni. AgriNet Albania për disa vitesh bashkëpunon me shoqatat e prodhuesve të frutave në rajonin e
Resnjës, Maqedoni, ku janë kryer aktivitete të ndryshme për
shkëmbim eksperience në zbatimin e praktikave bashkëkohore në kultivimin e frutave, trajnime të përbashkëta, seminare dhe konferenca. Çdo vit në javët e para të muajit tetorit, periudhë kohore koj që përkon me fillimin e procesit të
vjeljes, organizohet „Dita e Mollës“ në të dy rajonet.
Këtë vit, në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar midis
rajoneve të Korçës dhe Ohrit, AgriNet Albania në bashkëpunim me LAG Agro-Leader, Maqedoni organizoi evenimentin dy
- ditore „Festa e Mollës 2018“ në Resnjë të Maqedonisë.
Ky eveniment mblodhi së bashku prodhuesit e mollëve
nga rajonet e Korçës dhe Resnjës dhe bizneset e tjera që operojnë në fushën e bujqësisë. Në ditën e parë të evenimentit u mbajt një seminar dhe një tryezë e rrumbullakët ku u
diskutuan aktivitetet e të dy organizatave si dhe rezultatet e
prodhimit dhe marketingut të frutave me qëllimin kryesor të
njohjes së sasisë dhe cilësisë së prodhimit dhe vështirësive
gjatë tregtimit të tyre. Një aspekt i rëndësishëm ishte promovimi i qasjes LEADER dhe organizimi i Grupeve Lokale të
Veprimit (LAG).
Dita e dytë e aktivitetit vazhdoi me zhvillimin e panairit
të frutave dhe pajisjeve bujqësore në qendër të qytetit të
Resnjës, ku u promovuan varietete të ndryshme të mollës
dhe bizneset e tjera bujqësore (mekanikën dhe imputimet
bujqësore). Pjesëmarrës të shumtë nga të dy rajonet vizituan
panairin duke provuar dhe blerë produkte e ekspozuara në
të. Stendat u vizituan gjithashtu nga përfaqësues të qeverisë
lokale dhe qendrore, duke inkurajuar fermerët që të prodhojnë me cilësi si dhe garantuan mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm që këto evenimente të shërbejnë si një
mundësi për të eksportuar produkte në vendet e rajonit por
edhe më gjerë në të ardhmen.l
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AGRINET

Vizitë studimore e kultivusve
të vreshtave nga Shoqata e
Fermerëve Stropckë dhe
Voskop në Mullet, Tiranë
Shkruan:Nikolin Karapançi

P

rodhimi dhe zhvillimi i biznesit dhe arritja së standarteve të Bashkimit
Europian është një nga komponentët kryesorë të projektit “Fuqizimi i
Komunitetit për një Zhvillim Rural të Qëndrueshëm’’ të cilin AgriNet
Albania është duke e implementuar me mbështetjen e We Effect, Suedi, në
rajonet Korçë, Elbasan dhe Dibër.
Duke qëndruar brënda kësaj kornize u zhvillua një vizitë për shkëmbim
eksperience në një nga zonat që ka njohur një zhvillim të bujshëm të vreshtarisë
këto vitet e fundit në Shqipëri në fshatin Mullet të rajonit të rajonit të Tiranës me
anëtarët e Shoqatave të Fermerëve të Stropckës dhe Voskopit nga rajoni i Korçës.
Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte njohja e teknologjive të reja të kultivimit të
vreshtave intensive për të arritur shtimin e sasisë dhe cilësisë së prodhimit duke
ju afruar standarteve të Komunitetit Europian.
Grupi i vizitoreve i përbërë prej 15 fermerësh nga të dyja shoqatat u prit në hyrje të parcelave të kultivuara me vreshta nga specialisti dhe përgjegjësi i prodhimit
z. Petraq Sotiri. Zoti Petraq prezantoi para vizitoreve të gjithë historikun e ngritjes
së këtyre vreshtave por u fut dhe në detaje për teknologjitë e reja të kultivimit duke
bërë kështu një pasqyrë të plotë për rëndësinë që ka:

•

Zgjedhja e terrenit dhe tokës për ngritjen e vreshtave;

•

Zgjedhja e nënshartesave dhe e varieteteve të rrushit që do ë kultivohet;

•

Ngritja e sistemit mbeshtetës dhe atij vaditës me pika të vreshtit;

•

Puna për formimin dhe futjen sa më shpejt në prodhim të vreshtave;

•

Mënyra e monitorimit dhe të mbrojtjes nga sëmundjet dhe dëmtuesit;

•

Vjelja, ruatja dhe shitja e prodhimit.

Gjatë vizitës në parcelat e kultivuara me vreshta u vu re qart shumëllojshmëria
dhe cilësia e fidanave të rrushit, aplikimi i sistemeve të mbështetjs dhe ujitjes me
pika si dhe pastërtia e vreshtave nga sëmundjet dhe dëtuesit.
Mes pyetjeve dhe diskutime tek vizitoret u krijuan përshtypje pozitive mbi domosdoshmërine e aplikimit të teknologjive bashkëkohore e cila lehteson ndjeshëm
punën në fermë duke e çuar atë me siguri drejt shtimit të sasisë dhe cilësisë së
prodhimit. l
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AGROPUKA
РУБРИКА

Наднаслов

PANAIRI PUKA 2018

Traditë, Bujqësi, Turizëm rural,
Punime dore, Gatime lokale
Shkruan: Jak Ukaj, Besmira Aliaj

S

hoqata Agropuka në kuadër të projektit “Të
përmirësojmë kushtet e jetesës së popullsisë
rurale të rrethit të Pukës”, mbështetur nga
We Effect - Swedish Cooperative Centreme datën 29
shtator 2018 organizoi në qytetin e Pukës, Panairin
e prodhimeve bujqësore, blegtorale, turizmit rural,
punimeve të dorës dhe Gatimeve. Organizimi i panairit të shtatorit nga Agropuka tashmë është bërë
traditë për rrethin tonë.
Në Panair morën pjesë 88 ekspozues me produkte
bujqësore si Mollë, Rrush, Kumbulla, Fiq, Arra, Fasule,
Gështenja, Fruta Pylli, Patate, Perime të ndryshme,
Kunguj, kunguj zbukurimi etj., produkte blegtorale si
djathë, gjize, gjalpë, po kështu mjaltë, prodhime druri
e poçerie, punime dore në qëndistari dhe sidomos në
veshje popullore tradicionale, produkte të përpunuara në kushtet e familjes, gatime tradicionale si byrekë, turshi, ëmbëlsira, bukë misri etj.
Po kështu një kënd i veçantë iu dedikua edhe grupeve të rretheve të studimit të cilat prezantuan dhe
promovuan produktet e tyre dhe metodologjinë. Gjatë
këtij panairi risi ishte edhe pjesëmarrja e projekteve
të tjera në fushën e bujqësisë, përpunimit, blegtorisë
dhe turizmit si RTM, CEED, LRD, QKZH, etj.
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Pas ceremonisë së hapjes nga drejtori ekzekutiv
i Agropukës, z.Sabah Djaloshi, Kryetari i bashkisë
Pukë Z. Gjon Gjonaj dhe nga të ftuarit u kalua në vizitën e panairit, ku Kryetarit të Bashkisë, autoriteteve
lokale, qendrore, dhe të ftuarve të tjerë iu shpjegua
në hollësi për çdo ekspozues dhe produktet që po
prezantonin. Gjatë panairit të ftuarit dhe vizitorët u
njohën me larmishmërinë dhe cilësinë e produkteve
të ekspozuara nga fermerët gjë e cila jep besimin se
fermerët e Pukës po punojnë/prodhojnë produkte Jo
vetëm për përdorim familjar por edhe për tregun lokal. Agropukai ka mbështetur fermerët me trajnime,
sesione informimi, ditë tregu e panaire, shkëmbime
përvoje dhe transferim teknologjie e dijesh. Në këtë
aktivitet ranë sy produktet e grupeve të grave si
produkte të përpunuara, gatime tradicionale, punime
dore, etj. Mbi 50% e ekspozuesve ishin gra dhe vajza.
Atmosferën festive panairit ja dha grupi artistik i
fëmijëve të qendrës kulturore Pukë të cilët performuan valle, lojëra popullore e këngë ku u përfshinë
edhe vizitorët e shumtë.
Organizimi i përvitshëm, promovimi në median
lokale Puka TV, radio Shkodra dhe në mediat sociale solli në Pukë shumë vizitorë të cilët shijuan dhe
atmosferën festive dhe blenë produktet natyrale të
zonës. Këta vizitorë shprehën dëshirën dhe gatishmërinë që të vinë më shpesh në Pukë. l

Наднаслов

VLERËSIME
Наслов
NDËRKOMBËTARE
во два реда
PËR BLETARË NGA
SHQIPËRIA DHE
MAQEDONIA
Поднаслов

РУБРИКА
AGROPUKA

Për herë të parë në Serbi,
përveç analizës kimike,
është bërë një analizë e
njëllojshmërisë.
Ky vlerësim është i
rëndësishëm për prodhuesit e
mjaltit, sepse ata kanë marrë
një certifikatë të produktit
me cilësi të lartë dhe kjo
është një rekomandim i
mirë për konsumatorët

Shkruan: Driton Dikena

N

ë një ceremoni, organizuar
nga Klaseri Inovativ “Panonska Pcela” dhe mbështetur nga
Dhoma Ekonomike e Vojvodinës dhe asaj të Serbisë, në Novi Sad u
ndanë certifikatat për kualitet të mjaltit
ku merrnin pjesë mbi 92 bletarë nga
disa shtete të ndryshme dhe atë: Serbja,
Hungaria, Mali I Zi, Kroacia, Shqipëria,
Maqedonia, Bosnja dhe Rumania.

Kjo garë për cilësi të mjaltit, organizohet për të dytën herë me radhë,
ndërsa organizatori i këtij eventi, Haxhi
Zoran Javanoviqi, shprehu habinë e tij
për pjesëmarrjen kaq shumë masive të
bletarëve nga kaq shumë shtete.

familjar", theksoi Malutaj, i cili shprehi falënderime për organizatorët por
edhe për këtë vlerësim ndërkombëtarë.
Pjesëmarrës në këtë garë ndërkombëtarë kishte edhe bletarë nga
Maqedonia të cilat morën disa çmime.
Irena Gareska, bletare nga Maqedonia, është shpallur kampione absolute në grupin e mjaltit të livadhit, i
cili ka bletishten e vet e ka në fshatin
Manastir të Mariovës.
Po ashtu Nusmir Ramadani nga
Tetova, i cili për një kohë të shkurtër
bletaria i është bërë pasion është shpërblyer me Medaljen e argjendë për
mjaltë të livadhit.

"Kjo konfirmon se bletarët kanë
dëshirë të punojnë dhe ne jemi këtu
për të inkurajuar inovacionin dhe konkurrencën e prodhimit, si dhe harmonizimin e standardeve të prodhimit të
mjaltit me standardet e BE-së", theksoi Jovanoviqi.

Konkursi u organizua nga Klaseri
Inovativ „Panonska Pcela“, kryetari i
së cilës është Haxhi Zoran Jovanoviç
ndërsa analiza dhe vlerësimi i cilësisë
së mostrave të marra u përgatit nga
komisioni i ekspertëve të kryesuar nga
ekspertë të tjerë në krye të së cilës
ishte Miroslav Qirkoviq, drejtor i InstiNë këtë garë merrnin pjesë edhe
bletarë nga Shqipëria dhe Maqedo- tutit Shkencor të Mjekësisë Veterinare
nia. Nga Shqipëria ka shkëlqyer me 3 „Novi Sad“.
medalje: dy të arta dhe një të argjend,
Për herë të parë në Serbi, përveç
Vitor Malutaj, një bletarë profesionist, analizës kimike, është bërë një analizë
i cili ka mbaruar magjistraturën dhe
e njëllojshmërisë. Ky vlerësim është i
doktoraturën për këtë insekt çudibërës. rëndësishëm për prodhuesit e mjaltit,
"Përveçse pasion dhe profesion,
është edhe një mënyrë jetese, pasi një
pjesë të ardhurash i sigurojmë prej saj.
Përveç kësaj, bletarinë e kam biznes

sepse ata kanë marrë një certifikatë
të produktit me cilësi të lartë dhe kjo
është një rekomandim i mirë për konsumatorët. l
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Наднаслов

IKC vizitoi Federatën
Kombëtare të Fermerëve
në Maqedoni
Shkruan:Nita Ferizi

E

kipi i Initiative for Kosova
Community (IKC) në kuadër të projektit “Zhvillimi
i qëndrueshëm rural dhe pajtueshmëria në Kosovë”, i financuar nga organizata suedeze; We
Effect, vizitoi Federatën Kombëtare të Fermerëve të Maqedonisë
(FKFM).
Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i eksperiencës për stafin e IKCsë dhe rritja e të kuptuarit praktik
të punës së organizatave me bazë
anëtare që kanë përvojë pune në
fushat e zhvillimit rural në rajon.
Veçanërisht u vëzhgua modeli i anëtarësimit në FKFM (anëtarësimi për
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grupe dhe individë) dhe mënyra se
si praktikisht funksionon.
Një takim pune u mbajt në zyrat
e FKFM-së, ku pritje e ngrohtë na
u bë nga stafi i FKFM -së në krye
me drejtorin e saj z. Stevan Orozovic. Përveç takimit me ekipin e
FKFM-së, IKC pati mundësi për të
takuar edhe disa nga anëtarët e tij,
në Gradsko dhe në Bogdanci, për
të njohur më mirë perspektivat e
tyre me anëtarësimin në organizatë. Anëtarët e FKFM -së që IKC
pati rastin të takojë, treguan më
shumë se në cilat fusha është duke
kontribuar FKFM për zhvillimin e
tyre dhe se si funksionon anëtarë-

sia. Ekipi i IKC-së u nda i kënaqur
me punën që bën FKFM për zhvillimin e fermerëve në Maqedoni. Gjithashtu gjatë kësaj vizite u premtua
një vizitë në Kosovë nga ana e
FKFM -së në të ardhmen.
Vizita e realizuar në FKFM është
një nga hapat e parë drejt rritjes së
kapaciteteve të stafit të IKC-së në
modelet funksionale të organizatave me anëtarësi në rajon. IKC është
mirënjohës për partnerët në rajon si
ekipi i FKFM-së dhe gjithmonë kërkon të shkëmbejë ide dhe përvoja
për të përmirësuar kontributin tonë
për anëtarët e IKC-së dhe komunitetet në përgjithësi në Kosovë. l

Наднаслов
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Поднаслов
Federata Nacionale e Fermerëve e zgjeroi spektrin e vet të veprimit. Kjo do të thotë që përveç bujqve, shoqatave bujqësore,
kooperativave bujqësore, organizata mandej do të punojë në
përforcimin dhe mbështetjen e kategorive të lëndueshme në
mjediset rurale, mbështetje më të madhe të të rinjve dhe grave
si dhe për përfshirje të tyre të drejtpërdrejtë në zhvillimin e
bujqësisë nëpërmjet vendimmarrjes dhe veprimtarisë aktive.
Përveç bujqve, një nga fokuset kryesore të organizatës është
edhe zhvillimi rural përkatësisht tejkalimi i problemeve dhe sfidave me të cilat ballafaqohet popullata rurale siç janë varfëria
dhe qasja e kufizuar e popullatës rurale në shërbimet shëndetësore, edukim, informim, drejtësi dhe fuqi në vendimmarrje. Edhe
mandej shtylla kryesore e veprimtarisë është lobimi në drejtim
të përcaktimit të problemeve nga fusha që me punë e analizë të
përbashkët do të prezantohen para institucioneve kompetente

që të gjendet zgjidhje e përbashkët,
e cila do të jetë në
interes të bujqve
dhe të mirëqenies
të të gjithë shtetit
tonë. Fokusi i Organizatës Nacionale të Fermerëve, edhe mandej do të funksionojë nën sloganin “Së bashku drejt suksesit”
dhe nën logon e cila e simbolizon mundin dhe prodhimtarinë
e bujqve tanë, është zgjidhja e problemeve më të mëdha, siç
është plasmani dhe prodhimtaria cilësore. Misioni i organizatës së ribrenduar është: FERMER I ORGANIZUAR - LIDER NË
ZHVILLIMIN BUJQËSOR DHE RAJONAL NË RM. Vizionin që ne
synojmë ta arrijmë është: BUJQËSI FITIMPRURËSE - FSHAT I
QËNDRUESHËM.

AGROPUKA
AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe
blegtoralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është
krijuar në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zhvillim të Zvicrës (SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur
anëtarësinë e saj dhe ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet,
për të plotësuar nevojat e anëtarëve dhe komunitetit në
përgjithësi.
Shoqata kontribuon në zhvillimin e integruar rural nëpërmjet inkurajimit dhe promovimit të zhvillimit ekonomik si dhe
të iniciativave dhe veprimtarive për të përmirësuar jetesën e
anëtarëve të AP dhe komuniteteve që jetojnë në zonat rurale.
Në këtë mënyrë AP ndikon në reduktimin e varfërisë dhe padrejtësive sociale në zonat rurale.
Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin "Të kontribuojmë në përmirësimin e qëndrueshëm të jetës së banoreve të
zonave rurale të Pukës” që financohet nga We Effect (Suedi).

Projekti është në
fazën e dytë të tij
(2014-2016; faza e
parë u zbatua gjate
2011-2013)
dhe
synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës në zonat rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve të vegjël
dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes lokale.
Në tre vitet e ardhshme shoqata do të përqendrohet ne tre
fusha: (1) Përmirësimin e kushteve te jetesës së anëtarëve
të AP dhe të komuniteteve në zonat ku punon AP nëpërmjet
promovimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të prodhimit, marketingut, dhe modeleve te kooperimit; (2) Promovimin e mbrojtjes
dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Promovimin e demokracisë
lokale dhe përfshirjes sociale të komuniteteve rurale në vendim-marrjen lokale. Për këtë Agropuka do të rrisë qëndrueshmërinë, përgjegjësinë dhe kapacitetin organizativ të saj.
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INITIATIVE FOR KOSOVA
Поднаслов
COMMUNITY-IKC
IKC, Initiative for Kosova Community është themeluar në
vitin 2005 si një prej organizatave lokale joqeveritare në
Kosovë. Ajo është formuar si spin-off organizatë e organizatës joqeveritare belgjiane Balkanactie vwz. Ajo është
themeluar nga personeli lokal i Balkanctie vzw. Duke ditur
se Kosova vuan nga shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë, përjashtim të grave nga aktivitetet socioekonomike,
ne i drejtuam resurset tona kah zhvillimit socioekonomik të
Kosovës. Momentalisht IKC-ja po zbaton dy projekte, një të
financuar nga Kooperativa Suedeze We EFFECT, kurse tjetri
i financuar nga Ambasada Britanike. Të dy projektet kanë për
qëllim zhvillimin e shoqërisë rurale të Kosovës nëpërmjet

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

FONDACIONI AGRINET ALBANIA
AgriNET është organizatë shqiptare apolitike, joqeveritare
dhe jofitimprurëse e regjistruar në shkurt të vitit 2005 me
seli në rajonin e Korçës. Tani ajo është rrjetë e 15 organizatave bujqësore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj
organizate është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në
proceset sociale, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të
qëndrueshëm të bashkësive të cilat jetojnë në rajone rurale
në partneritet me sektorët ruralë të margjinalizuar, bashkësitë e tyre dhe palët e ndryshme të prekura. AgriNet e
realizon misionin e vet nëpërmjet implementimeve të ndryshme në projektin në fushën e zhvillimit rural financuar nga
institucionet vendase dhe ndërkombëtare, si edhe nëpërmjet përfshirjes së drejtpërdrejtë të bashkësive, pushtetit
lokal dhe organizatave të tjera joqeveritare në fushën e
zhvillimit rural të bashkësisë. AgriNet siguron shërbime të
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zgjeruara në pjesën
më të madhe të rasteve për grupe formale dhe joformale
të prodhuesve bujqësorë. Lloji kryesor i grupeve bujqësore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricultural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderuara nga
ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit të përvojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i parcelave demonstruese për testim dhe zbatim të teknologjive
inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë të bëjnë
me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP.

