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Revista “Toka ime” financohet tërësisht nga Agjencia Internacionale Suedeze për Bashkëpunim (Sida) dhe We Effect. Qëndrimet e prezantuara në këtë revistë 
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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 FNF, 
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.   
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WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

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

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

Federata nacIonale e  Fermerëve



Kemi shumë sfida që na presin në vitin e ri 2020, por kemi 
një vit të tërë para nesh që të punojmë me përkushtim në 
interes të zhvillimit rural dhe bujqësor. Redaksia e revistës 

"Toka ime" ju uron që viti 2020 të jetë një vit me bereqet dhe gëzim.

është Koha për veprIm dhe jo për Fjalë

ndryshImet KlImatIKe sFIda më e madhe

FshatI Im më I BuKur se parIsI
 FJALA E REDAKSISË
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FeRMeRËT e RInj nË 
PPB-në e re 
Bashkimi Evropian nëpërmjet politikës së përbashkët bujqësore (PPB) përpiqet për sigurimin e enjë standardi më të lartë jetësor 
për bujqit, duke vendosur njëkohësisht kushte për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe sigurinë 
e ushqimit.и безбедноста на храната.

Bashkimi Evropian nëpërmjet 
politikës së përbashkët bujqësore 
(PPB) përpiqet për sigurimin e 

enjë standardi më të lartë jetësor për 
bujqit, duke vendosur njëkohësisht 
kushte për shëndetin dhe mirëqenien 
e kafshëve, mbrojtjen e mjedisit jetësor 
dhe sigurinë e ushqimit. Politika e 
përbashkët bujqësore e BE-së është një 
përmbledhje masash dhe programesh 
për subvencionim të bujqësisë në 
BE. Ajo është një nga kompetencat 
më të rëndësishme të Bashkësisë 
ku është drejtuar pothuajse gjysma e 
Buxhetit të BE-së. PPB-ja nënkupton 
një përmbledhje rregullash dhe 
mekanizmash të cilat e rregullojnë: 
Prodhimtarinë; Shitjen; Qarkullimin e 
prodhimeve bujqësore. 

Fermerët e rinj janë një nga prioritetet 
e PPB-së së re në periudhën pas vitit 

2020, pikërisht për këtë qëllim në 
Parlamentin Evropian në vitin 2018 
është votuar Rezoluta për zbatimin e 
PPB-së instrumenti për bujqit e rinj në 
BE. Popullata e cila është e përfshirë 
në bujqësi në vendet e Bashkimit 
Evropian po mplaket, sidomos nëse 
merret parasysh fakti se vetë 6% e 
numrit të përgjithshëm të drejtuesve të 
ekonomive bujqësore në vendet anëtare 
të BE-së janë nën moshën 35 vjeçare, 
kurse më tepër se gjysma janë në 
moshë mbi 55 vjet. Bëhet fjalë për një 
trend negativ në dekadën e fundit gjatë 
të cilit përqindja  bujqve të rinj po bie 
dhe mplakja e popullatës bujqësore po 
bëhet problemi kryesor. Duhet të merret 
parasysh edhe fakti se gjendja nga shteti 
në shtet ka dallime. Gjithashtu, numri i 
përgjithshëm i bujqve të rinj në BE në 
periudhën midis vitit 2007 dhe 2013 
është zvogëluar nga 3,3 në 2,3 milionë 

bujq të rinj, dëshpëron edhe fakti se 
në përgjithësi po zvogëlohen edhe 
sipërfaqet e përgjithshme të fermave të 
menaxhuara nga bujqit e rinj nga 57 në 
53 milionë hektarë. 

Një nga problemet kryesore të cilat i ka 
detektuar edhe Parlamenti Evropian 
është qasja te tokat bujqësor për bujqit e 
rinj. Në shtetet anëtare të BE-së ekziston 
konkurrencë e vërtetë midis bujqve dhe 
të rinjve të cilët posa kanë filluar të 
merren me bujqësi. Në këtë rezolutë 
përmendet se ripërtëritja e gjeneratës 
duhet të jetë një nga prioritetet kryesore 
të PPB-së së ardhshme, me qëllim që të 
ketë përshtatje të strategjive nacionale 
për zhvillim dhe nxitje të ripërtëritjes së 
gjeneratës si parakusht i domosdoshëm 
për ruajtjen e fushave bujqësore, 
nëpërmjet nxitjes së diverzifikimit të 
fermave dhe promovimit të fermave të 

Shkruan:   Bllagojçe najdovski 
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Fermerët e rinj në PPB-në e re

REPuBLIKA E SERBISë

Në Republikën e Serbisë për këtë 
masë mund të aplikojnë bujq të rinj 
mbartës së ekonomive familjare bujqësore 
i cili është regjistruar për herë të parë më 
1 janar 2018 në regjistrin e ekonomive 
familjare bujqësore të Republikës së 
Serbisë. Në datën e aplikimit bujku duhet 
të ketë 18 vjet, kurse në vitin kalendarik 
kur dorëzohet aplikimi, bujku duhet të 
ketë maksimum 40. Investimet janë në 
shumë deri në 13 000 euro. .

REPuBLIKA E BuLLGARISë 

ka në dispozicion një buxhet prej 22 
milionë eurosh për nënmasën 6.1 për 
mbështetje të bujqve të rinj ku shuma 
e përgjithshme e ndihmës nuk duhet të 
tejkalojë 25 000 euro për shfrytëzues. 
Ndihma paguhet me këste në formë të 
premisë së vetme: Pagesa e parë - 12 
500 euro pas miratimit të kërkesës për 
mbështetje. Pagesa e dytë -12 500 euro 
pas plotësimit të kushteve të dakorduara 
paraprakisht.

REPuBLIKA E KROAcISë 

Shfrytëzuesit për mbështetjen për 
bujq të rinj janë persona në moshë nga 
18 deri në 40 vjet, të cilët posedojnë 
shkathtësi dhe dije përkatëse profesionale 
nga bujqësia. Shuma për mbështetje 
është 50 000 euro për shfrytëzues në 
formë 100% grant.    

qëndrueshme familjare.  

Me këtë rezolutë kërkohet zmadhim i 
buxheteve nacionale të shteteve anëtare 
të Bashkimit Evropian për financim të 
bujqve të rinj. Në kontekst të PPB-së 
së re për periudhën pas vitit 2020, në 

përputhje me raportin e Këshillit për 
Zhvillim Rural në BE rekomandohet të 
vazhdojë mbështetja për instrumentet 
për PPB për bujqit e rinj, niveli i financimit 
të jetë mbi 2%. 

Në Maqedoni me ndryshimet e fundit 

të Ligjit për bujqësinë dhe zhvillimin 
rural zmadhohet mbështetja financiare 
e pakthyeshme për bujqit e rinj deri 
në 40 vjet nga 10.000 në 20.000 euro. 
Masa do të jetë për fillim dhe zbatim të 
veprimtarisë bujqësore
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KoPSHTARI

Stema  (insekti me erë të keqe)  –  
Palomena prasina. Populli e quan 
edhe insekti me erë të keqe se 

ka një aromë shumë të pakëndshme. 
Bëhet fjalë për një insekt i cili mund të 
bëjë dëme të mëdha, por edhe për një 
insekt për të cilin dimë shumë pak. Vitet 
e fundit ky insekt haset shumë te speci, 
lakra, hardhitë për verë, molla etj. Ai 
futet në grupin e insekteve dëmtuese.

Insekti i dëmton frutat të cilat janë para 
vjeljes dhe frutat e tilla mandej nuk 
kanë vlerë në treg. Këto insekte kanë 
aparat gojot për të thumbuar dhe thithur 
lëngun nga bima. Thumbimet e këtij 
dëmtuesi kryesisht gjenden në pjesën 
e jashtme tëfrutit ose nën lëvozhgë. 
Këta fruta nuk formohen normalisht, 
zbardhen dhe kanë shije të hidhur dhe 
gjatë vegjetacionit bien nga pema. 

Shfaqja intensive e stemës lidhet më 

shumë me ngrohjen globale. Shumimi 
i tyre po zmadhohet gjithnjë edhe më 
shumë, që do të thotë se gjatë viteve të 
tjera mund të priten shfaqje edhe më të 
mëdha të këtij insekti, kurse dëmet do 
të jenë edhe më të mëdha. Ky insekt 
është më aktiv në muajin gusht. Në 
të kaluar dëmet nga ky insekt kanë 
qenë të parëndësishme, por dy vitet e 
fundit madje edhe në vitet e ardhshme, 
pritet të bëjnë dëme të theksuar në 
prodhimtarinë e bimëve, sidomos në 
pjesën e prodhimtarisë organike dhe 
integrale. 

Mbrojtja është mjaft e vështirë, sepse 
për insektin e tillë nuk ofrohen preparate 
speciale, insekticide, në treg.

Në sipërfaqe më të vogla mund të 
mblidhen në mënyrë manuale, por 
duhet të ketë me patjetër edhe kontroll 
biologjik të numrit për bimë. Me 

zbatimin e insekticideve nuk ka rezultate 
të mëdha, sepse stema është mjaft 
rezistente ndaj insekticideve të tilla, 
normalisht duke pasur kujdes që gjatë 
përdorimit të merret parasysh karenca 
e veprimit të insekticidit. 

Ky insekt haset më shpesh në afërsi të 
pyjeve, parqeve buzë lumenjve. Insekti 
nuk është i rrezikshëm për shëndetin e 
njerëzve, megjithatë nuk rekomandohet 
kontakt i drejtpërdrejtë, sepse për t'u 
mbrojtur ai lëshon një përbërje me 
aromë shumë të pakëndshme e cila 
është në bazë alkooli dhe mund të 
shkaktojë acarim të lëkurës. Ekzistojnë 
disa lloje të stemës, por te ne më tepër 
haset stema e gjelbër. Për mbrojtjen 
e amvisërive rekomandohet vendosja 
e rrjetave në dritare. Armiqtë më të 
mëdhenj të stemave janë zogjtë, sepse 
i përdorin ata si ushqim.

stema
Shkruan Stojan Gligorov
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Rukola (Eruca sativa Mill.) është 
një bimë shumëvjeçare me 
origjinë nga Mesdheu dhe Azia 

Perëndimore, ku tani rritet si një bimë 
vetëkultivuese. Ajo është kultivuar 
nga Romakët e lashtë, kurse edhe tani 
kultivohet më tepër në Itali dhe vendet 
e tjera të Mesdheut.

Ajo kultivohet për gjethet që kanë një 
shije të mprehtë pikante të pasura me 
vitamina (vitamina c 75 mg / 100g). Za-
konisht përdoret në ushqim e freskët, 
kurse në Itali dhe në ushqim të gatuar 
në kombinim me perimet e tjera. Mund 
të përdoren gjithashtu edhe farat e ru-
kolës. Fara përdoret për të prodhuar va-
jin që prodhon acid erucik nga i cili bëhet 
erukamidi.

Gjethet janë në kërcell të shkurtër, pak a 
shumë të dhëmbëzuar ose të theksuar, 
të ngjashëm me gjethet e rrepkës. Ato 
mund të jenë të gjata 20 cm dhe të gjera 
6 cm, me një vijë të mesme të theksuar. 
Në temperatura të larta dhe gjatë ditëve 
të gjata, kërcelli zgjatet dhe formohen 
lulet. Lulet janë karakteristike për llo-
jet e familjes Brassicaceae, të bardha 

ose të verdha me vija vjollcë në petale. 
Fruti është një lëvore me fara të vogla 
të rrumbullakëta me një masë absolute 
prej rreth 2 g.

Rukola ka kërkesa modeste për kushte 
suksesi. Ajo kultivohet me sukses në 
pothuajse të gjitha llojet e tokës. Mund 
të mbillet vazhdimisht çdo 2-3 javë nga 
fillimi i pranverës deri në fund të verës 
me largësi midis radhëve 15 deri 30 cm, 
kurse rrallohet në 5 deri në 10 cm në 
rresht. Mbillet në një thellësi prej rreth 1 
cm. Dendësia e të mbjellave gjatë prod-
himit intensiv lëviz nga 100 bimë/m2 në 
300 bimë/m2. Kërkesat për fara janë 
rreth 20 kg/ha për mbjellje në rreshta. 
Mbin brenda disa ditësh. Kujdesi për ru-
kolën konsiston në përpunim dhe ujitje. 
Rekomandohet plehërim me pleh or-
ganik  gjatë përgatitjes së tokës (25-50 
t / ha), ndërsa 100kg / ha ure shtohet 
3 javë pas mbjelljes. Ajo mund të kor-
ret 40 deri në 60 ditë. Problemi kryesor 
që shfaqet gjatë kultivimit për gjethet 
është dalja e luleve në kërcellin lulë-
zues. Vjelja në kohë dhe më e shpeshtë 
e vonon lulëzimin. Rukola sulmohet 
rrallë nga dëmtuesit dhe sëmundjet. 

Shfaqen edhe sëmundje 
kërpudhore. Për mbrojtje 
përdoren mjete kimike, 
kurse si preventivë nevo-
jitet të kryhet ndërrim i kul-
turave. Barërat e këqija nuk 
janë problem, sepse rukola 
rritet shpejt dhe e mbulon 
sipërfaqen duke mos u lejuar 
barërave të këqija që të rriten.  

Bimët mblidhen, lahen dhe 
shiten në tufa ose gjethet 
priten dhe shiten gjithashtu 
në tufa. Në 1m2 mund të arri- h e t 
rendiment prej 2 kg. Rukola mund të 
kultivohet me përdorim të sistemit hi-
droponik në kontejnerë lundrues. Në 
një mënyrë të tillë të prodhimit mund të 
arrihet rendiment prej  3,5kg/m2 deri në 
4,8 kg/m2.

Rukola është perimja e së ardhmes, 
sepse përshtatet lehtë, rritet me shpe-
jtësi, siguron disa cikle prodhimi gjatë 
gjithë vitit, është me kosto efektive dhe 
e shëndetshme, prandaj për këtë arsye 
arrin një çmim të lartë shitje.

Shkruan: prof. dr. Zvezda Bogevska, prof. dr. Margarita Davitkovska 

KultIvImI I 
ruKolës



tharja e 
mollëve

Shkruan: prof. dr. Ljupço Mihajllov, porf. dr. Violeta Dimovska, prof. dr. Fidanka Ilieva, mr. Vasko Zllatkovski

Me termin përgatitja e mollës për 
tharje nënkuptohen një seri 
procedurash të ndryshme që 

kryhen me qëllim të fitohet produkti 
përfundimtar me një cilësi sa më të 
mirë. cila procedurë do të aplikohet 
varet nga lloji i frutave. Për tharjen e 
mollëve kanë nevojë që temperatura 
të lëvizë midis 30 dhe 70°c. Tharja 
e gjatë në temperaturë të ulët duhet 
të shmanget pasi mollët mund të 
formojnë myk para tharjes, kështu që 
frutat e tilla nuk do të jenë për përdorim. 
Mollët, gjithashtu, nuk duhet të thahen 
as shumë shpejt në temperatura të 
larta, pasi që përbërësit e dobishëm do 
të dekompozohen, do të përshpejtohet 
oksidimi, kurse frutat e thatë do të jenë 
më pak të shijshëm. Koha e tharjes së 
mollëve kushtëzohet nga temperatura e 
ajrit të tharjes dhe sasia e ujit në mollët 
e freskëta. Temperaturat më të ulëta 
rezultojnë me një ngjyrë më të lehtë 
të tulit, por e zgjasin procesin. Koha e 
tharjes në 50-60ºc është 6-8 orë..

PROcEDuRA TEKNOLOGjIKE PëR 
ThARjEN E MOLLëVE I NDjEK KëTO 

FAZA:  

- pranimi (vjelja, transporti, matja, analiza) 

 - magazinimi i frutave të freskëta  

-përgatitja (përzgjedhje, heqja e bishtave, 
larja, qërimi, prerja në rrathë dhe blan-
shimi)  

-heqja e bishtave të mollës bëhet në 
mënyrë manuale ose me makineri 

-larja – mollët duhet të lahen me patjetër 
me ujë me presion, heqja e farave dhe  
qërimi i mollëve janë përgatitja e domos-
doshme para tharjes së mollëve  

-prerje në rrathë me trashësi deri në 4 mm. 

- blanshimi – kryhet me ndihmë të avullit 
me ujë ose me vendosje në solucion NaOh.  

- sulfurimi – kryhet në dhoma të veçanta, 
ku digjet sulfur i pastër. Kjo përgatitje 
duhet të ndalojë nxirjen e mollëve. Sulfu-
rimi i mollëve të prera në rrathë zgjat nga 
15-30 minuta.

Tharja në dhoma tharëse, në tunele thar-
ëse, tharëse diellore dhe tharëse lentë.  

 Magazinimi i mollës së tharë  

MëNyRA Të ThARjES Së MOLLëVE

Mollët thahen në mënyra të ndryshme, 
këtu përshkruhen procedurat për 
tharjen në diell dhe tharjen e mollëve në 
tharëse diellore. Si duket tharja në diell? 
Tharja e ushqimit është një shkathtësi 
shumë e thjeshtë dhe e hershme. Kjo 
metodë është gjithmonë në dispozicion 
dhe është teknologjia më e përdorur për 
përpunimin e ushqimit. Ende përdoret 
e njëjta metodë tradicionale - tharja në 
diell (jashtë) - për frutat dhe perimet, 
e cila konsiston në vendosjen e frutave 
në një bazë dhe ekspozimin e tyre në 
rrezet e diellit. Tharja në diell mund të 
kryhet në rajone ku, në një vit mesatar, 

moti do të lejojë që ushqimi të thahet 
menjëherë pas vjeljes. Përparësitë 
kryesore të tharjes së tillë janë kostoja 
e ulët e investimeve dhe e punës, si 
dhe nevoja minimale për njohuri 
profesionale. Mangësitë kryesore të 
kësaj metode janë si vijon: ndotja; 
rrëmbimi ose dëmtimi nga zogjtë, 
minjtë ose insektet; tharja e ngadaltë 
ose e vazhdueshme; mosmbrojtja nga 
vesa ose shiu, që i lagin produktet; 
krijohen kushtet për shfaqjen e mykut 
dhe rezultati përfundimtar mund të jetë 
një përmbajtje e lartë lagështie; cilësia e 
ulët dhe e ndryshueshme e produkteve 
për shkak të tharjes së tepërme ose 
tharjes së pamjaftueshme; zënë zona 
të mëdha; e vështirë, sepse produktet 
duhet të rrotullohen ose të lëvizen 
nëse bie shi; ekspozimi i drejtpërdrejtë 
në diell zvogëlon cilësinë (ngjyrën dhe 
përmbajtjen e vitaminave) e disa llojeve 
të frutave dhe perimeve. Për më tepër, 
tharja në diell varet nga faktorë të 
pakontrollueshëm, kështu që nuk pritet 
prodhim i produkteve të barabarta dhe 
standarde. cilësia e mollëve të thara 
në diell mund të përmirësohet duke 
zvogëluar madhësinë e copave, duke i 
tharë ato në platforma të ngritura, të 
mbuluara me rrjetë ose garzë për t'i 
mbrojtur nga insektet dhe nga kafshët.

Tharëset diellore punojnë me energji 
falas - diellore, me përdorimin e saj aktiv 
dhe pasiv, duke fituar kështu efikasitet 
dhe qëndrueshmëri ekonomike. Një 
përfitim tjetër është që tharëset diellore 
gjatë dimrit (kur nuk përdoren për 
tharje) mund të përdoren për qëllime 
të tjera. Për shkak të tendencave 
aktuale të rritjes së çmimeve të 
karburanteve fosile dhe pasigurisë për 
çmimet dhe disponueshmërinë në të 
ardhmen, aplikimi i energjisë diellore 
në të ardhmen e afërt në përpunimin e 
ushqimit do të rritet dhe do të bëhet më 
ekonomike.
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PëRPARëSI Të ThARëSEVE 
DIELLORE  

- intensiteti i rrezatimit diellor në rajonin 
tonë është më i lartë në fund të pranverës, 
verës dhe në ditët e hershme të vjeshtës 
kur është koha për magazinimin e 
kulturave bujqësore.

- konsumi i bimëve të ndryshme të frutave, 
perimeve, bimëve mjekësore, aromatike 
dhe erëza e rrit interesin për materialin 
bimor të tharë, si këtu te ne ashtu dhe në 
botë

- këto të lashta rriten përtej zonave 
urbane, duke e bërë të vështirë furnizimin 
me karburant të lëngët ose të ngurtë, 
relativisht të shtrenjtë.

- nevoja për kursime të energjisë dhe 
tharje indirekte

- shumica e materialit pas korrjes duhet të 
thahen që të ruhet cilësia

- nevoja gjithnjë dhe më të mëdha për 
teknologji të pastër dhe produkte të thata 
me cilësi, qëndrimi i vetëm dhe më i 
madh në përdorimin e tharëseve diellore 
është vlera e shpenzimeve të investimit 
për përpunimin e tyre

Nga pikëpamja ekonomike dhe ekologjike, 

tharja (produkti i tharë) i marrë nga 
tharja në tharëse diellore është mjaft 
më konkurrues sesa produkti i tharë, për 
tharjen e të cilit  përdoren karburantet 
klasike si burim energjie. Të gjitha 
shkaqet e lartpërmendura ndikuan që 
të lindë  ideja dhe nevoja për zgjidhje 
të reja, kurse ato janë tharëse lëvizëse, 
diellore, dhoma, tharëse ekologjike 
universale për tharjen e materialeve 
bimore. Tharëset diellore lejojnë marrjen 
më të përshtatshme të energjisë diellore, 
material të thatë cilësor dhe kursim të 
energjisë.

ÇIPS MOLLE 
Një proces relativisht i ri prodhimi. 
Përfitohet nëpërmjet tharjes në një 
temperaturë prej 65°c, me të cilin 
nxirret uji i mollës në 5-7% në mënyrë 
që të arrihet pastërtia e produktit dhe 
të jetë më i thatë. Në kushte të jashtme 
të pafavorshme, temperatura e ajrit 
duhet të jetë 68-70°c - si kushte që 
mbizotërojnë në fund të pranverës, 
në temperaturë dhome 20-25°c dhe 
lagështi relativisht të lartë të ajrit - nëse 
sot ose një ditë më parë ka rënë shi. 
1. Përzgjedhja e mollëve dhe larja e 
mollëve: për prodhimin e çipsit duhet 
të jenë të pastra dhe të padëmtuara. 1 
kg çips = 8-9 kg mollë të freskëta 2. 

hiqja e farave 3. prerja e mollëve në 
rrathë + vendosja e mollëve të prera 
në acid askorbik. Mollët futen në acid 
askorbik sepse në kontakt me ajrin, 
molla nxihet, përkatësisht, oksidohet. 
Mollët duhet të ruhen në tretësirë për 
3-5 minuta, në varësi nga përqendrimi 
i tretësirës dhe trashësia e feta, kurse 
pastaj kullohen dhe renditen në tharëse. 
4. Renditja e mollëve në rrjetat e tharje, 
mund të vendosen pranë njëri-tjetrit! 5. 
Vendosja e rrjetës në tharëse dhe ndezja 
e tharëses (lagështia 15h/65°c / 50%) 
Parametrat 6. heqja e çipsit nga tharësja 
7. Paketimi dhe matja 8. Vakumimi 
(mbyllja e qeseve) 9. Deklarata 10. Shitja.

Menjëherë pas tharjes, ato duhet të 
paketohen në një paketë hermetike 
për të parandaluar thithjen lagështisë 
nga ajri. Në kontakt me ajrin përreth, 
përmbajtja e lagështirës në çips mund 
të rritet me 15 deri në 20%, duke 
humbur kështu freskinë dhe fortësinë 
e tij. Çipsi nga mollët (e dehidratuara) 
është i pasur me: karbohidrate, pektina, 
fibra celuloze, kalium, vitamina A, B dhe 
c dhe acide organike (acid molle, limoni 
dhe acid karboni).
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Maxhun është prodhim tradicional 
prej rrushi, i cili e ka marrë 
emrin nga fjala turke "macun" 

që do të thotë, lëng i trashë frutash të 
ziera me ose pa sheqer. Maxhuni bëhet 
duke zierë lëngun e rrushit, mushti, në 
temperaturë prej 80оС me sheqer 580-
680g/l. E ka prejardhjen nga koha kur 
Ballkani ka qenen nën Perandorinë 
Osmane (nga shekulli i 15 deri në 
shek.. 19). Në këtë periudhë, islami 
(feja) ka ndaluar konsumin e alkoolit, 
kurse në prodhimtarinë e rrushit 
dominojnë speciet e tryezës, prej të 
cilave prodhohet maxhun, reçel rrushi, 
kurse lëngu i rrushit si lëng i pasur me 
sheqer, është përdorur në prodhimin e 
reçelit prej kungulli i njohur si "reçel". 
Gjithashtu, gjatë periudhës së dimrit 
i vetmi burim i sheqerit për të bërë 
kulaç ka qenë maxhuni, kurse nga kjo 
periudhë deri më sot ky kulaç njihet si 

"arveni" (kulaç për kreshmë)

Si lëndë për prodhimin e maxhunit 

përdoret lëngu i rrushit që është për 
verë dhe tryezë. Meqenëse maxhuni 
është prodhim me parashenjë 
tradicionale, nënkupton që zbatimi i 
procedurave teknologjike (përdorimi 
i preparateve) duhet të jetë minimale. 
Lëngu i rrushit duhet të jetë i hollë dhe 
i kthjellët që gjatë ruajtjes të mos ketë 
llum, i cili e prish karakterin vizual si 
edhe cilësinë e maxhunit. Për një cilësi 
më të mirë, koha e nxjerrjes së lëngut 
të rrushit duhet të jetë sa më shkurtër 
që të pengohet dukuria e oksidimit dhe 
mundësia për fillim të fermentimit. 

Maxhuni është me shije origjinale 
dhe aromë specifike të varietetit të 
rrushit nga i cili prodhohet. Ai është 
një burim i pasur me shumë lëndë 
ushqyese, kryesisht sheqerna natyrore, 
prej të cilave mbizotëron glukoza dhe 
fruktoza, që e zëvendëson plotësisht 
sheqerin e bardhë të rafinuar. Përmban 
shumë minerale, tanin, acide organike, 
substanca me energji të lartë etj.

Maxhuni është prodhim me vlerë të 
shtuar për lëndën e parë përkatësisht 
rrushin.

 Pse?  

Sepse çmimi i shitjes për 1 kg rrush 
lëviz nga 10-20 denarë në varësi të 
varietetit dhe qëllimit (vere ose tryeze), 
kurse çmimi për 1l maxhun është 400-
600 denarë. 

Nga varietetet që kultivohen në 
vendin tonë, varietetet më të mira të 
papërpunuara janë: Vranec (varietet 
vere), kardinal, afus ali, muscat 
italian (varietet tryeze), hamburg 
misk, otonel musk dhe temjanika 
(varietete muskatore). Të gjitha këto 
varietete kanë karakteristika specifike 
të varieteteve që ndikojnë mbi cilësinë 
më të lartë të produktit  përfundimtar - 
maxhunit.
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teKnoloGjIa për 
prodhImIn e maXhunIt

 Vjelja e rrushit 

Rrushi mund të vilet gjatë gjithë 
ditës, por më mirë është pasdite dhe 
nuk duhet të ruhet për më shumë 
se 5-6 orë derisa të përpunohet. 
Përmbajtja e sheqerit duhet të jetë 
brenda kufijve 230 - 260 g / l. 

 Shtypja e rrushit

 Kryhet me mulli manual ose 
elektrik për shtypjen e rrushit, ku 
nga veshuli ndahen kokrrat dhe 
prodhohet lëng rrushi. Ajo hidhet në 
një enë të pastër me një kapacitet të 
mjaftueshëm për sasinë e rrushit të 
shtrydhur.

Për të marrë një rendiment më 
të madh të mushtit nga një sasi e 
caktuar rrushi, për nxjerrje më të 
mirë të ngjyrës dhe aromave në 
këtë lëng rrushi shtohen enzima 
pektolitike përkatësisht enzima 
pektinaza në sasi prej 1.0-2.5 ml/100 
kg/rrush.

Pas 2-3 orësh, kullohet lëngu 
dhe merret mushti dhe hidhet në një 
enë tjetër të pastër, vëllimi i së cilës 
është adekuat për sasinë e mushtit.

Kullimi i mushtit

Kullimi i mushtit është procesi i 
rënies së grimcave të forta në fund të 
enës. Që të fitojmë një musht sa më 
të kthjellët, është e domosdoshme të 
shtohet 1.0-2.5 ml/100l musht enzimë, 
kurse temperatura e mushtit gjatë 
shtimit të enzimës duhet të jetë më 
e vogël se 15оС në një periudhë prej 
10 - 12 orësh. Pastaj mushti i kulluar 
ndahet nga llumi dhe vendoset në 

enë për t'u zierë. Temperatura është 
shumë e rëndësishme edhe nga 
aspekti i parandalimit të fillimit të 
procesit të fermentimit. 

Rekomandim: rrushi duhet 
të mblidhet pasdite, të shtypet 
menjëherë, të veçohet mushti dhe të 
kullohet gjatë natës kur temperaturat 
janë më të ulëta. 

Zierja e mushtit 

Zierja e mushtit është proces i 
avullimit të ujit në një temperaturë 
të kontrolluar deri në nivel të 
përqendrimit të caktuar të materieve 
të thata në përbërjen e të cilave 
sheqernat zënë mbi 90%.

 Zierja kryhet në enë të pastra të 
cilat nuk kanë rrezik të ndryshken. 
Enët duhet të kenë fund dhe kapak 
të gjerë, që të avullojë një sasi sa 
më e madhe uji nga mushti për një 
periudhë sa më të shkurtër. Zierja 
mund të bëhet në stofa që përdorin 
lloje të ndryshme të energjisë si 
dru, energji elektrike, gaz, por është 
e rëndësishme që temperatura të 
jetë deri në 80оС (mund të lejohet 
±5 оС). Burimi më praktik dhe më i 
lirë i energjisë është gazi. Gjatë këtij 
procesi, mushti mund të përzihet, 
me qëllim që uji i mushtit të avullojë 
sa më shpejt. Koha e avullimit të 
ujit varet nga sasia e mushtit dhe 
përmbajtja e sheqerit në të. Përvoja 
tregon se 100l musht me përmbajtje 
580 - 680 g / l sheqer nevojiten 6-7 
orë. Shpesh, në varësi të përmbajtjes 
së sheqerit, nga një sasi e caktuar 
mushti merren 1/3 maxhun, ose më 
konkretisht nga 100l musht duhet të 
merren 30l maxhun.   

Pse duhet të jetë temperatura 
në nivel prej 800С? Sepse në 

temperaturë më të lartë ndodh 
karamelizim i sheqernave dhe 
dukuria e aromës së pakëndshme 
dhe shijes së hidhur. 

 Paketimi dhe magazinimi

Maxhuni është një produkt 
afatgjatë që paketohet dhe ruhet 
pa shtimin e konzervansëve dhe 
aditivëve të tjerë. Tradicionalisht 
është mbajtur në enë gline të 
pjekura, në bodrume ku temperatura 
është konstante ose me ndryshime 
të lehta të vogla gjatë gjithë vitit. 
Sot, paketimi i qelqit është më e 
përdorura nga aspekti higjenik, nuk 
krijon substanca toksike, nuk bën erë 
dhe nuk i përçon mikroorganizmat, 
gazrat dhe lëngjet.

Për paketimin e maxhunit 
rekomandohet ambalazh qelqi - 
kavanoza me vëllim të vogël nga 350-
750 ml, kurse forma sipas dëshirës 
së prodhuesit në përputhje me 
trendët e tregut. Kavanozat duhet 
të jenë me patjetër të pastër dhe të 
sterilizuar. Mbushja e kavanozave 
bëhet menjëherë pas zierjes, me 
qëllim që të ruhen të gjitha vetitë 
organike (ngjyra, aroma, shija). Ruhet 
në hapësira ku kemi temperaturë 
konstante dhe të errëta, sepse qelqi 
si materie reagon ndaj dritës.

Студиски кружок "Тимјаник"
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MATERIALI PëR FARë DhE 
MBjELLjA

Fara e mbledhur në natyrë dëshmon 
një nivel të ulët të mbirjes si në kushte 
laboratorike ashtu edhe në kushte 
natyrore (mbirja është vetëm rreth 
5%). Trajtime të ndryshme aplikohen 
për të përmirësuar procesin e mbirjes. 
Rezultatet më të mira arrihen duke 
trajtuar farat (me spërkatje të vetme) 
me zgjidhje të acidit giberellik (1 dhe 
1.5%) dhe sulfatit të bakrit (0.001%) 
duke rritur shkallën e mbirjes në 80% 
(mund të gjenden në bujqësi farmaci). 
Për përmirësimin e procesit të mbirjes 
bëhen trajtime të ndryshme. Rezultatet 

më të mira arrihen që të trajtohet fara 
(me një spërkatje) me tretësirë të acidit 
giberlik (1 dhe 1,5%) dhe të sulfatit 
të bakrit (0,001%), që e zmadhojnë 
shkallën e mbirjes deri në 80% (kjo 
gjendet në farmacitë bujqësore). Pas 
trajtimit, zhvillimi i farës karakterizohet 
nga një rritje më intensive e rrënjëve, 
kërcellit dhe gjetheve. Rekomandohet 
kultivimi të bëhet nëpërmjet mbjelljes 
në hapësira të hapura në pranverë dhe 
në vjeshtë, në periudhën shkurt-mars. 
Farërat mbijnë ngadalë dhe kërkojnë 
shtresëzim. Stratifikimi është një 
proces në të cilin farat ruhen në rërë në 
temperatura të ulëta (rreth 0 deri + 4 ° 
c) për 3-5 ditë. hapësira midis rreshtave 
duhet të jetë 10 cm, dhe thellësia në të 

cilën mbillen farat rreth 1-2 cm. Duhen 
rreth 3 g farë e stratifikuar për 1 m2 
tokë. Sasia e nevojshme e farës për 
prodhimin e fidanëve për 1 dynym (1000 
m2) mund të jetë 250-400g farë/dynym, 
për të mbjellë farishte prej 10-12 m2 për 
prodhimin e fidanëve. Pas mbjelljes së 
farave në farishte, sipërfaqet e mbjella 
duhet të ujiten rregullisht. Rrallë, 
mbjellja mund të bëhet në fushë pak 
para fillimit të dimrit në një tokë të 
përgatitur mirë. Fidanët mbillen në 
pranverë (maj) ose në vjeshtë (tetor) 
në parcela prodhimi me hapësirë midis 
rreshtave 50 - 60 cm dhe midis bimëve 
në rendin 40 - 50 cm. Bimët duhet të 
ujiten dhe të plehërohen rregullisht.
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PRODhIMI DhE RENDIMENTI

Gjatë vitit të parë, të mbjellat formojnë 
vetëm gjethe bazale. Pas vitit të 
dytë, ndodhin lulëzimi i rregullt dhe 
fekondim. Rritja më intensive e kërcejve 
dhe formimi i biomasës mbitokësore 
vërehet gjatë vitit të tretë dhe të katërt 
të mbjelljes, kur numri i kërcejve të 
lulëzimit rritet ndjeshëm, kurse pasohet 
nga degëzimi intensiv. Prodhimi i 
biomasës së përdorshme (Tabela 4) 
deri në vitin e pestë arrin në 242 g çaj 

të freskët dhe 93 g çaj të thatë për bimë. 
Rendimenti i 1 dynymi është rreth 1000 
kg çaj i freskët dhe 380 kg çaj i thatë. Në 
vitet e mëvonshme, rendimenti shënon 
një ulje të vogël.

Sistemi rrënjor i çajit të kultivuar është 
shumë më i zhvilluar se ai i rritur në 
kushte natyrore. Pas 4 vitesh rrënjët 
arrijnë në një thellësi deri në 55 cm, 
kurse pjesa e sipërme me kërcellin e tij 
zhvillohet në formë rrethore (vatër) që 
arrin deri në 75 cm në diametër. Kërcejtë 
e vatrave të formuara mund të mblidhen 

një herë pas vitit të dytë të mbjelljes dhe 
përgjithësisht dy herë në vit në vitet në 
vijim të jetës bimore prodhuese (ndryshe 
nga popullsitë natyrore), në fillim të 
lulëzimit në kohë me diell. Bimët e 
mbledhura transportohen menjëherë 
për tharje. Tharja bëhet në hapësira të 
errëta dhe të ajrosura. Tharja e bimëve 
në furrat artificiale në 40°c jep cilësi më 
të mirë. Nga 2.5 kg çaj i freskët fitohet 
1 kg çaj i thatë. Në bimët e kultivuara 
është konfirmuar, gjithashtu, aktiviteti 
antibakterial dhe antiviral.
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InIcIatIva të Grave 
rurale për rrItjen e të 
ardhurave në Fermë 
Shkruarn: Tomi Pikuli

Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror 
i grave rurale është i domosdoshëm 
për zhvillimin e përgjithshëm eko-
nomik të shoqërisë dhe kombit. Po-
tenciali i tyre sipërmarrës, aftësia 
menaxheriale dhe kontributi socio 

- ekonomik mbeten kryesisht të lënë 
pas dore. Zhvillimi i sipërmarrjes së 
grave është instrumenti i fuqizimit të 
grave. Fuqizimi përmes sipërmarrjes i 
bën gratë të vetëdijshme për statusin, 
ekzistencën, të drejtën dhe pozicionin 
e tyre në familje dhe shoqëri.

Për këtë qëllim mbështetja e in-
isiativave të grave rurale në drejtim 
të rritjes së të ardhurave në fermë 
është një nga prioritetet dhe objekti-
vat e projektit “Fuqizimi i Komunitetit 
për një Zhvillim Rural të Qëndrues-
hëm’’, të cilin organizata AgriNet Al-
bania është duke e implementuar me 
mbështetjen e We Effect, Suedi. Një 
nga inisiativat kjo organizatë mbësh-
tet është dhe “Mbarështimi i Gjelit të 
Detit”, aktivitet i cili kryeshisht zhvil-
lohet nga grate dhe mundëson rritjen 
e kontributit financiar në familjet ru-
rale nga puna direkt e grave.

Një shëmbull konkret i një inisi-
ative ose biznesi familjar është edhe 
znj. Beruze Çakalli kryetare e grupit 
të grave anëtare e Shoqatës së Fer-
merëve Shirgjan në rajonin e Elbasa-
nit, e cila për të dytin vit rresht krahës 
punëve të tjera në fermë ka menduar 
të shtojë dhe “Mbarështimin e Gjelit 
të Detit”. E pyetur pyetur rreth kësaj 
inisiative të re në fermën e saj, ajo sh-
prehet si mëposhte:

“unë jam Beruze Çakalli banoj dhe 
ushtroj aktivitetin në fermën time në 
fshatin Shirgjan të rajonit të Elbasa-
nit, gjithashtu jam kryetare e grupit 
të grave anëtare e Shoqatës së Grave 
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Fermere Shirgjan që prej disa vitesh. 
Të ardhurat e familjes time bazohen 
kryesisht tek puna në fermë, duke 
kultivuar perime në serë dhe ullinj në 
sipërfaqe të kufizuara toke të cilat nuk 
kanë qënë të mjaftueshme për të si-
guruar një jetë normale.

Nisur nga kjo situatë ekonomi-
ke, lindi e nevojshme diversifikimi i 
aktiviteteve në fermë duke menduar 
mundëri të reja për rritjen e të ard-
hurave. Prandaj duke parë edhe kush-
tet e favorshme të rajonit tonë një nga 
aktivitetet në fermë që mund të sjellë 
të ardhura shtesë është “Mbarështi-
min e Gjelit të Detit”.

Me mbështetjen e organizatës Ag-

riNet Albania tek e cila shoqata jonë 
është anëtare u bë i mundur sigurimi 
i 60 krerëve zogj të gjelit të detit si 
dhe siguruam bazën ushqimore dhe 
asistencën teknike të nevojshme për 
mbarështimin e tyre. Si rezultat i këtij 
aktiviteti gjatë vitit 2018 realizova një 
rritje të të ardhurave familjare në një 
masë 25 – 30 %.

Duke parë këtë ecuri pozitive të 
kësaj inisiative vendosa që çdo vit të 
vazhdoj me mbarështimin e gjelit të 
detit duke siguruar të ardhura sh-
tesë në familje direkt nga puna ime. 
Nëpermjet organizatës Agrinet Alba-
nia kjo inisiativë u promovua në anëta-
ret e tjera të shoqatës dhe si rezultat 
për vitin 2019 kjo inisiativë u përkrah 

edhe nga 5 gra të tjera anëtare të sho-
qatës duke synyar që numuri i tyre të 
rritet nga viti në vit.

Për të përfunduar fjalën time dua 
t’i bëj një apel jo vetëm grave anëtare 
të shoqatës tonë por edhe më gjërë 
të gjitha grave rurale që të mos trem-
ben nga vështirësitë dhe pengesat që 
u dalin në punën dhe jetën e tyre në 
fermë por të kërkojnë dhe të përkra-
hin inisiativa dhe sipërmarje të reja 
për të shtuar të ardhurat në familjet e 
tyre”, kështu e ka mbyllur fjalën e saj 
znj. Beruze.
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përzGjedhja e 
loKacIonIt për nGrItjen 
e të mBjellave me pemë 
Frutore
Shkruan: Marjan Kiprijanovki

Llojet e shumta të frutave dhe 
teknologjitë për kultivim japin 
mundësi të mëdha për provimin 

e frutave, por krijojnë, gjithashtu, 
vështirësi të mëdha jo vetëm për 
përzgjedhjen e species dhe llojit të të 
mbjellave frutore, por edhe të lokacionit 
të sipërfaqes ku prodhimtaria e frutave 
do të ketë arsyetim ekonomik. Bimët 
frutore janë më rezistente dhe janë 
pasqyruar nën ndikimin e kushteve 
ekologjike, prandaj përzgjedhja 
e lokacionit është një çështje e 
rëndësishme, kurse për disa kultura 
ka edhe rëndësi të madhe për të pasur 
rezultate pozitive. Faktori i lokacionit 
mund të shqyrtohet nga dy aspekte; 
si makrolokacion dhe mikrolokacion. 
Me makrolokacion nënkuptohet rajoni 
ku do të ngrihen të mbjellat, kurse 
gjatë kësaj merren parasysh kushtet 
klimatike në rajon, sidomos për kulturat 
specifike frutore. Me mikrolokacion 
nënkuptohet sipërfaqja e drejtpërdrejtë 
në suazat e makrorajonit ku do të 
ngrihen dhe kultivohen të mbjellat 
përkatëse. Makrolokacionit duhet 
t’i kushtohet vëmendje më e madhe 
gjatë planifikimit të plantacioneve më 
të mëdha me investime të larta ku 
formohen ekonomitë e veçanta ose 
njësitë e punës edhe për kulturat të cilat 
kërkojnë kushte më specifike klimatike 
dhe si dhe kushte specifike të truallit. 
Ngritja e të mbjellave më të vogla 
familjare më shpesh bëhet në rajonin 
ku jetohet dhe në këtë rast i kushtohet 
vëmendje vetëm përzgjedhjes së 
mikrolokacionit.        

Gjatë analizimit të përshtatshmërisë 
të një lokacioni të caktuar në raport 

me kushtet klimatike, nevojitet të 
përpunohen karakteristikat e tij 
topografike të cilat në një masë të 
madhe ndikojnë në modifikimin e 
elementëve të caktuar klimatikë. 

Dihet që me zmadhimin e lartësisë  mbi 
nivelin e detit bie regjimi i nxehtësisë, 
pra për çdo 100 m mbi nivelin e detit 
temperaturat mesatare vjetore janë 
më të ulëta për rreth 0,5 gradë celsius. 
Në kushte të tilla, fazat e lulëzimit dhe 
pjekurisë së bimëve frutore vonohen 
për rreth tre ditë. Kjo do të thotë që 
plantacionet në vende më të ulëta 
janë ekspozuar ndaj temperaturave të 
ulëta të pranverës të llojit të ngricave 
radiacione.

Gjatë shpërndarjes së llojeve dhe 
varieteteve të frutave duhet të merren 
parasysh tiparet e tyre biologjike dhe 
kërkesat e tyre për kushtet klimatike. 
Gjatë ngricave, në lokacionet më të 
ulëta temperaturat ulen edhe më 
shumë. Në lokacione të tilla, duhet të 
mbillen speciet më rezistente të frutave, 
kurse në vendet e ngritura ku ka kullimi 
më të mirë të ajrit mbillen kultura dhe 
varietete më të ndjeshme të frutave. 
Në pozicione më të larta, tokat janë 
më të gërryera, me një horizont më 
të cekët humus, me përmbajtje më të 
vogël humusi dhe lëndë ushqyese, me 
absorbim më të vogël të thithjes së ujit 
të reshjeve, prandaj nga ky aspekt duhet 
të ngrihen plantacione në substrate 
më të dendura dhe më rezistente. Në 
kushtet tona të mbjellat me numrin më 
të madh specieve me sukses mund të 
kultivohen në lartësi prej 900 m mbi 
nivelin e detit. Në lokacione më të larta 

rreziku nga dëmtimet e shkaktuara 
nga ngricat është shumë më i madh. 
Në lokacionet me modifikues natyrorë, 
siç janë sipërfaqet e mëdha ujore, 
eksponimi jugor etj., kultura të caktuara 
frutore mund të kultivohen edhe në 
lartësi më të mëdha mbi nivelin e detit.

Në lokacionet të cilat gjenden në 
pozita të mbyllura të ulëta në terren 
ka masa të ftohta ajri dhe rreziku i 
shfaqjes së akujve inverzionë është 
më i madh. Përveç kësaj te disa  lloje 
frutore dhe te cilësia e frutave është 
më e keqe në krahasim me lokacionet e 
terreneve më të ngritura. Edhe përkrah 
kushteve tokësore më të përshtatshme, 
mundësitë për ujitje dhe përparësitë 
e tjera, këto lokacione nuk janë të 
përshtatshme për të mbjella me fruta 
dhe duhet të anashkalohen. 

Lokacionet e hapura, sidomos në 
terrenet më të larta, eksponohen 
në erëra më të fuqishme dhe ndaj 
dukurisë së ngricave afektive dhe nuk 
janë të përshtatshme për ngritjen e të 
mbjellave. 

Për të mbjella me fruta më të 
përshtatshme janë lokacionet e 
mbrojtura të cilat janë të mbyllura nga 
veriu, kurse nga ana jugore janë me më 
tepër ndriçim, prandaj nuk qëndron ajri 
i ftohtë. 

Ekspozimet e ndryshme e ndryshojnë 
karakteristikën e terrenit nëpërmjet 
ndikimit të tij mbi temperaturën, 
lagështinë e tokës dhe elementët e 
tjerë meteorologjikë. Ekspozimi në 
jug ka shkëlqimin më të mirë, ngrohet 
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më pak dhe ka më pak lagështi. Në 
këto vende rreziku nga dukuria e 
dëmtimeve të shkaktuara nga izolimi i 
lartë, temperatura e lartë dhe thatësira 
është shumë i lartë. Në kushte të tilla 
frutat lulëzojnë disa ditë më herët në 
raport me ekspozicionet veriore, kurse 
nëpërmjet kësaj zmadhohet rreziku 
nga ngricat e vonshme pranverore. 
Pozitat jugore janë më mbrojtura nga 
rrymat e ftohta, veriore të ajrit të cilat 
janë mjaft të rrezikshme gjatë ngricave 
të vonshme. Pozita veriore është më 
e ftohta dhe më me lagështi dhe me 
amplituda më të ulëta të temperaturës 
gjatë ditës, por janë pasqyruar edhe ndaj 
erërave veriore dominuese. Të mbjellat 
në pozitë lindore janë të eksponuara 
më tepër ndaj dëmeve prej ngricave të 
vonshme pranverore, vesës sepse rrezet 
e para të diellit shkaktojnë ndryshim të 
menjëhershëm të temperaturës te lulet 
dhe frutat e ngrira, të cilat në momente 
të tilla kanë edhe më shumë dëmtime. 
Në pozitën perëndimore rrezet e diellit 
dalin më vonë, kur temperaturat e ajrit 
zmadhohen, lulet dhe frutat e ngrira 
shkrihen më ngadalë dhe dëmet nga 
ngricat janë më të vogla.  

Pjerrësia e terrenit ka ndikim 
indirekt mbi rregullimin e lagështisë, 
temperaturës, ndriçimi të pemëve 
frutore dhe mbi kushtet e tokës. 
Sipërfaqet e rrafshëta janë më pak të 
ndriçuara, mundësitë për dëmtim nga 
ngricat radiacione janë më të mëdha, uji 
nga reshjet qëndron më tepër në tokë. Në 
sipërfaqet e pjerrëta uji rrjedh më shpejt 
drejt pjesëve më të ulëta, toka thahet 
më shpejt, kurse për shkak të erozionit 
horizonti i tokës zvogëlohet vazhdimisht. 
Në përgjithësi për të mbjellat janë më 
të mira sipërfaqet me pjerrësi të vogël 
nga 5 deri në 8 gradë. Në këto sipërfaqe 
mbizotërojnë karakteristikat pozitive 
dhe ato duhet të kenë përparësi gjatë 
përzgjedhjes së lokacionit.

Sipërfaqet e mëdha me ujë i modifikojnë 
elementët meteorologjikë. Në përgjithësi 
këto ndryshime veprojnë pozitivisht 
mbi pemët frutore. Kështu zvogëlohen 
amplitudat e temperaturave gjatë vitit 
dhe gjatë natës dhe ditës. Në vjeshtë 
temperaturat bien shkallë-shkallë, duke 
u zvogëluar kështu vegjetacioni, kurse 
në pranverë zmadhohen duke e shtyrë 
vegjetacionin, kurse kështu shkurtohet 
edhe rreziku prej dëmeve nga ngricat 
e vonshme pranverore. Gjatë dimrit 
sipërfaqet ujore e zbutin temperaturën 
ekstremisht të ulët e cila mund të 
shkaktojë dëme te pemët frutore. 
Nëpërmjet avullimit të sipërfaqeve 
të mëdha ujore gjatë vegjetacionit 
zmadhohet lagështia relative e ajrit. 
Në këtë mënyrë deri në një shkallë të 
caktuar zvogëlohet evapotranspiracioni 
dhe harxhimi i ujit në të mbjellat.

Përveç ligjeve të përgjithshme për 
ndikimin e tipareve topografike në vende 
të caktuara, ekzistojnë kushte specifike 
të mikroklimës që nuk mund të ndikojnë 
në plantacionet e frutave pozitivisht ose 
negativisht. Në dalje të lumenjve nga 
grykët e ngushta drejt korridoreve më 
të gjera, krijohet rrymë ajrore, duke u 
përzierë ajri i ftohtë dhe gjatë ngricave 
ndalohet rënia e temperaturave nën 
pikën kritike. Në lokacionet e tilla, 
dëmtimi nga ngricat e pranverës 
zvogëlohet. Dukuria e kundërt ndodh në 
hyrjen e lumenjve në gryka. Në raste të 
tilla kodrat më të larta ose zonat malore 
pengojnë lëvizjen e masave të ajrit, duke 
grumbulluar ajër të ftohtë duke e rritur 
kështu rrezikun e dëmtimit të frutave.

Karakteristika në lokacione të caktuara 
të terrenit nga aspekti i kushteve 
klimatike:

1. Sipërfaqe e ndriçuar, mbjellja 
më e dendur është e mundshme, nuk 
ka masa të ftohta ajrore, i shmang 
ngricat e vonshme pranverore, të 

mbrojtura nga erërat dominuese 
veriore.

2. E ndriçuar mirë, e ekspozuar 
ndaj erërave, e ekspozuar ndaj 
ngricave evazive, për shkak të 
lartësisë së madhe mbi nivelin e deti 
temperatura ulet.

3. Sipërfaqe me ndriçim të dobët, 
e ekspozuar vazhdimisht ndaj erërave 
të ftohta, për shkak të lulëzimit të 
vonuar mund të shmangen ngricat, 
për shkak të këndit të ulët të dritës 
së diellit dhe ekspozimit ndaj erës 
në muajt e verës grumbullon më pak 
nxehtësi.

4. Pozicioni i ftohtë, për shkak të 
akumulimit të ajrit të ftohtë që vjen 
nga zonat përreth, ekziston një rrezik 
i lartë i ngricave inverzive. 

5. Ndriçim mesatar, nevojitet 
mbjellje në distancë më të madhe, të 
rrezikshme gjatë ngricave të mëdha 
inverzive, e eksponuar ndaj erërave 
të forta, nevojiten pengesa mbrojtje 
nga era.

6. Të mbrojtura nga erërat 
veriore, për shkak të pasqyrimit 
ndaj dritës në pjesën më të lartë ka 
mundësi për mbjellje më të dendur të 
pemishteve, me më pak ndikim nga 
ngricat inverzive. 

7. Sipërfaqe e ndriçuar mirë, e 
pasqyruar ndaj erërave, por më pak 
ndaj pozitës, dominon ajri i ftohtë, 
pasqyrohet më pak ndaj ngricave, për 
shkak të lartësisë mbi nivelin e detit 
akumulon ngrohtësi në muajt verore. 

8. Pozicion i ftohtë, me 
karakteristika të ngjashme të pozitës.
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Deri më tani arra te ne është kultivuar 
pak në pemishte, prandaj edhe 
sëmundjeve nuk u është kushtuar 

asnjë lloj vëmendjeje sepse kanë qenë në 
nivel të ulët në bimë veçanta të cilat janë 
lënë të ballafaqohen vetë me sëmundjet dhe 
të mbrohen nga sistemi i tyre imun. Por me 
ngritjen e të mbjellave, pemishteve me arra 
me material mbjellës të importuar, dendësia 
e zmadhuar e pemishtes, në raste të caktuara 
ngritja në kushte të papërshtatshme të 
klimës, të truallit, mikro, do të krijojnë 
kushte për shfaqjen e sëmundjeve të cilat më 
parë nuk e kanë rrezikuar kultivimin e kësaj 
kulture. Një nga sëmundjet të cilat mund ta 
rrezikojnë kultivimin e kulturës së arrës, dhe 
te të cilat është vërtetuar prania e saj në disa 
shtete, kurse gjithsesi janë edhe te ne si te 
variacionet e egra (ah, dushk) por edhe te 
arra, por zyrtarisht nuk janë vërtetuar ende, 
janë sëmundjet e shkaktuara nga bakteret e 
llojit EVINIA me nënllojet Erwinia multivora, 
Erwinia nigrifluens dhe Erwinia amilovora. 

ERVINA MuLTIVORA ose 

БSëmundja pas simptomave të manifestuara 
siç janë: rritje e vogël, kthimi i fidanëve 
në shkurre, tharja e degëve një dhe dy 
vjeçare, si dhe tharja e kërcejve, shfaqja e 
tumorit - plagë në degë dhe kërcell, shpesh 
konsiderohen si simptoma të ndodhura nga 
të ftohtit dimëror, por në të vërtetë bëhet fjalë 
për këtë sëmundje. Shfaqja e simptomave të 
kësaj sëmundjeje mund të jetë e ndryshme 
dhe varet nga mosha e bimës, stina dhe niveli 
deri ku është zhvilluar. Në vjeshtë dhe në 
pranverë vihen re degët e sëmura me ngjyrë 
të zezë. Në këto shenja të zeza, që mund të 
kenë madhësi të ndryshme, lëkura thahet 
deri në kambium. Gjithashtu vdes edhe 
kambiumi dhe palca e drurit. Ndonjëherë 
në vendet e sëmura shfaqen plasaritje me 
gjatësi nga 5-50 cm, madje edhe më shumë. 
Te kërcelli dhe degët dy dhe trevjeçare mund 
të vihen re plasaritje me gjatësi të ndryshme, 
plagë tumori. Në shumicën e rasteve zhvillimi 
i këtyre plagëve fillon nga palca e drurit 
nëpërmjet lëvores dhe deri jashtë. Palca në 
kërcell dhe në degë ka ngjyrë kafe të errët, 
madje në disa raste të zezë, me lagështi dhe 
aromë të thartë.  Palca e tillë e lagësht dhe 
kafe nën lëvore mund të shihet madje edhe 
te degët njëvjeçare dhe dyvjeçare. Palca në 
degët njëvjeçare ndonjëherë mund të jetë e 
lagësht dhe ngjyrë kafe. Palca e lagësht në 

kërcell mund të jetë në vende dhe pozicione të 
ndryshme. Në shumicën e rasteve nuk është 
e kufizuar nga unazat vjetore dhe është me 
funde jo të rrafshëta. Nëse e ka kapur edhe 
unazën e jashtme vjetore ndodh plasaritja 
e lëvores dhe nga kjo plasaritje rrjedh një 
lëng i zi, kurse lëvorja ka plagë. Lëvorja dhe 
kambiumi mbeten të lagështa dhe vdesin. 
Palca e thatë në lëvore ka, gjithashtu, ngjyrë 
të zezë. 

Në të mbjellat e reja vërehet shpesh tharja 
e degëve njëvjeçare dhe dyvjeçare. Nëse në 
vjeshtë dhe pranverë priten ato degë nën 
vendin e sëmurë në shumicën e rasteve do 
të gjendet palca e lagësht dhe ngjyrë kafe. 
Në fillim të vegjetacionit mund të vërehet në 
sipërfaqe më të mëdha lëvozhga e nxirë dhe e 
vdekur te degët njëvjeçare dhe dyvjeçare deri 
në kambium. Ndonjëherë lëvozhga nxihet 
dhe vdes vetëm në shtresën sipërfaqësore 
pa e prekur kambiumin. Kjo lidhet edhe me 
kohën e sëmundjes. Nëse sëmundja ndodh 
në pranverë me ardhjen e verës zhvillimi i 
sëmundjes ndërpritet dhe ajo nuk mund të 
arrijë më thellë në brendësi. Karakteristikë 
për të mbjellat e reja me arra është fakti se 
arra nuk mund të formojë kërcell kryesor 
sepse degëzohen vazhdimisht duke u 
shndërruar në shkurre. Shkaktari i kësaj 
sëmundjeje bakteri Erwinia multivora është 
shpërhapur në llojet e pemëve pyjore - ah, 
dushk, bredh, kurse nga ekspertët në shtete 
të caktuara është e izoluar nga fara, të 
mbjellat, lëvozhga dhe palca e drurit të arrës. 
Gjatë zhvillimit të sëmundjeve gjithashtu 
një kërpudhë e dëmshme që e shoqëron 
këtë sëmundje është kërpudha Dothiorella 
gregari si shkaktues i simptomave të 
ngjashme dhe e cila shfaqet, pasi indi është 
sulmuar nga bakteri. Zhvillimi, mënyra e 
sëmundjes dhe shpërhapja e baktereve nuk 
është shpjeguar ende sa duhet, por është 
përcaktuar se prania e baktereve është në 
palcën dhe materiet - bashkimet të cilat i 
prodhon gjatë veprimtarisë së saj e rrezikon 
ose e pamundëson jetën dhe zhvillimin e 
bimës së sëmurë. Zhvillimi i baktereve dhe 
sëmundja zhvillohet në pranverë, vjeshtë 
dhe eventualisht gjatë dimrit nëse është 
ngrohtë, kurse gjatë verës zhvillimi i saj 
ndërpritet. Një nga mënyrat e shpërhapjes 
së sëmundjes është nga vendi i sëmurë ku 
është gjethja gjatë vjeshtës dhe pas rënies 
së saj që dëshmon se infektohet njëkohësisht 
edhe gjethja. Kjo mënyrë e shpërhapjes së 

kësaj sëmundjeje ngjitëse konsiderohet mjaft 
i rëndësishëm, edhe pse nuk përjashtohet 
edhe fakti i shpërhapjes së infeksionit edhe 
nga insektet. Infektimi i fidanëve bëhet 
nëpërmjet farës, kurse vetë fara infektohet 
nga pema e sëmurë e arrës si edhe nga 
trualli. Materiali mbjellës i cili është prekur 
nga kjo sëmundje nuk jep ardhmëri për 
pemishten e re të mbjellë. Nga kjo rrjedh se 
për ngritjen e pemishteve me arra nevojitet 
që materiali mbjellës të mos ketë infektim 
nga kjo baktere përkatësisht fidanët të jenë 
të kontrolluar rreptësishtë dhe të rriten 
në saksi nga fillimi deri në fund me qëllim 
që të anashkalohen dëmtimet mekanike 
të rrënjës gjatë prodhimit të tyre (ujitje, 
transport, mbjellje). Nëse përdoren fidanë 
të prodhuar në mënyrë klasike intervenimet 
në raport me rrënjën mund të jenë prerja e 
pjesëve të fundit të rrënjëve të vogla, pa u 
prekur rrënja kryesore dhe rrënjët e tjera më 
të trash. Para mbjelljes nevojitet që sistemi 
rrënjor të lihet 5-10 në 1% tretje sulfat bakri 
(cuSO4·3cu(Oh)2)) ose glinë të holluar ku 
ka 5% gurkali. Përzgjedhja e variacioneve 
rezistente ndaj kësaj sëmundjeje mund të jetë 
më e rëndësishme se cilado karakteristikë e 
çdo variacioni. Gabimet e bëra me materialin 
mbjellës dhe me variacionet nuk mund të 
ndreqen mandej sepse rezultati mund të jetë 
pemë me sëmundje akute apo kronike prej të 
cilave s'ka se çfarë të pritet. 

Bakteri Erwinia nigrifluens sipas biologjisë, 
simptomave dhe patogjenezës është shumë 
e ngjashme me bakterin Erwinia multivora 
dhe prania e këtij bakteri është vërtetuar në 
Itali si të pemët më të vjetra të arrave ashtu 
edhe te të mbjellat. Dallimi qëndron në 
produkte të caktuara të metabolizmit të tyre. 
Masat për parandalim janë të njëjta si për 
Erwinia multivora.  

Bakteri  Erwinia amylovora (Burill.) 
com.S.A.B është sëmundje e cila e bën 
pothuajse krejtësisht të pamundur kultivimin 
e dardhës në Maqedoni dhe e rrezikon 
kultivimin llojeve të tjera të frutave. Siç e ka 
përcaktuar praktika seriozitetin e rrezikut 
nga ky patogjen te dardha, molla dhe ftoi, 
i njëjtit seriozitet duhet të kihet edhe në 
lidhje me arrën si kulturë, si edhe të merren 
parasysh edhe dy patogjenët e lartpërmendur.

.

ervInIa te arra
Shkruan: Dipl. inxh. bujq. Vanço Zahariev
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Наднаслов РУБРИКА

 endIvIa
Shkruan: Stojan Gligorov 

Endivia është një bimë me gjethe që 
mund të rritet nga fillimi i vjeshtës 
deri në fund të pranverës në varësi 

të motit. Kërkon kushte shumë modeste 
të kultivimit dhe toleron temperatura 
mjaft të ulëta nga 5 deri në 7°c.

Endivia është një bimë që mund të rritet 
plotësisht si një zëvendësues i sallatës. 
Ajo përdoret shumë dhe është njohur që 
nga Grekët dhe Romakët e Lashtë. Ata e 
kanë konsideruar si bimë mjekësore për 
shkak të vetive të saj mjekësore.

Kultivohet për nevoja personale dhe për 
shitje sidomos kur mungojnë llojet e 
tjera të sallatave. Rritet në toka të lehta 
dhe ranorë, e mbrojtur nga erërat e forta. 
Ajo zakonisht mbillet pas të lashtave të 
tjera bimore si spinaqi, karota, qepa, 
lakra etj. të ashtuquajturat ajo toleron 
mirë plehun e djegur të stallës dhe aty ku 

një pleh i tillë nuk është i mjaftueshëm 
duhet të shtohet.

Në lidhje me ujitjen duhet të ujitet 
rregullisht, përndryshe gjethet bëhen 
shumë të hidhura. Gjethet janë të pasura 
me vitaminë c dhe karoten, dhe janë të 
pasura me minerale kalcium, hekur dhe 
fosfor. Gjatë vegjetacionit bima ka një 
rozetë mjaft të zhvilluar, me gjethe të 
shumta të shpërndara dendur. Ato janë 
zakonisht me një sipërfaqe të lëmuar 
pak të lakuar me skaj të theksuar të 
thellë përgjatë gjetheve.

Ekzistojnë disa lloje të endivave p.sh. 
Escariol - lloji që ka gjethe të gjera 
dhe rekomandohet  më shpesh. është 
rezistente ndaj temperaturave të ulëta 
dhe kushteve të tjera të pafavorshme. 
Edhe pse shumica e llojeve të endivave 
janë të destinuara për prodhimin vjeshtë-

dimër, ka nga ato që mund të rriten në 
periudhën pranverë-verë. Lloje të tjera 
të njohura të endivave janë: Eskariol i 
gjelbër, Eskariol i verdhë, Davos, Eros, 
etj.

Edivia përdoret më shpesh në gjendjen e 
freskët, por mund të përdoret gjithashtu 
si e përpunuar. Koha e korrjes është 
kur rozeta arrin madhësinë e plotë, dhe 
gjethet e brendshme të rozetë kanë 
ngjyrë të çelur ose të verdhë. Një rozetë 
e zhvilluar plotësisht e endivës mund 
të arrijë një masë mesatare prej 1 kg. 
Korret duke prerë rozetën në pjesën e 
qafës së rrënjës dhe më pas pastrohet 
nga të gjitha gjethet e vjetra, të verdha 
dhe të dëmtuara. Në varësi të sezonit të 
rritjes, rendimentet mund të lëvizin nga 
20 deri në 40 t/ha.
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Dimri është periudha më e vështirë 
në jetën e bletëve pa marrë 
parasysh se ato ekzistojnë në 

tokë prej 60 milion viteve të fundit, 
kurse ato nuk janë përshtatur akoma 
për të dimëruar me sukses. Në dimër, 
bletët e kanë shumë të vështirë për 
të dimëruar pa ndihmën e një bletari. 
Një nga problemet më të mëdha të 
bletëve në dimër është lagështia 
në koshere. Ajo shqetëson shumë 
bletët, e dobëson shoqërinë e bletëve, 
e shkatërron atë në dimër dhe në 
pranverën e hershme. Bletët e kalojnë 
dimrin në klubin e bletëve. Në dimër 
në kosheren e bletëve ka më shumë 
ndikim lagështia dhe temperatura. 
Me temperaturën, shoqëria e bletëve 
menaxhohet relativisht mirë pa marrë 
parasysh sa e ulët është, por me kusht 
që brenda kosheres të ketë një numër 
të mjaftueshëm bletësh që e kanë në 
dispozicion sasinë e kërkuar të ushqimit 
dhe nuk kanë sëmundje dhe parazitë.

Bletët kujdesen mjaftueshëm për 
temperaturën e kosheres së bletëve, 

kurse pjesa tjetër e koshereve nxehet 
ose ftohet në varësi të temperaturës 
së jashtme. Duhet të theksohet se 
kompanitë që kanë më shumë mjaltë 
vështirë se humbasin temperaturën e 
kosheres, dhe e ndihmojnë shoqërinë të 
përballojë temperaturat e ulëta, gjë që 
nuk është rasti kur shoqëria e bletëve ka 
rezerva të vogla mjalti. Me fjalë të tjera, 
mjalti në shportë është një izolant dhe 
një akumulues i nxehtësisë.

Gjatë muajit dhjetor nuk ka nevojë për 
materiale ngrohëse në koshere dhe 
gjatë kësaj periudhe ai mund të shërbejë 
si shtrat për minjtë dhe armiqtë e tjerë 
të bletëve të cilët me praninë e tyre i 
shqetësojnë bletët, duke konsumuar në 
mënyrë indirekte sasi të mëdha mjalti që 
çon në zmadhimin e lagështisë në zgjua. 
Konsumi i mjaltit prodhon lagështi: çdo 
1000 gramë mjaltë të konsumuar nga 
bletët shpenzohet 982 gram oksigjen, 
duke rezultuar me 1200 gram cO2 dhe 
fitohen edhe 750 gram ujë në formën e 
avullit të ujit.

Ngrohja e kosheres nga sipër dhe anët 
duhet të fillohet me shfaqjen e shtratit të 
parë dimëror, e cila nuk duhet të ndodhë 
para muajit janar.

Lagështia në koshere e ftoh edhe më 
tepër kosheren, kurse bletët reagojnë 
ndaj tij me marrjen e sasisë më të 
madhe të ushqimit - mjaltë, kurse kjo 
shkakton krijim të lagështisë së re 
në koshere. Ndërkohë, ata e mbushin 
shpejt zorrën e trashë me mbeturinat 
e ushqimit, gjë që hap një problem të 
ri dhe shfaqjen e nosemozës nëse nuk 
ka ditë të ngrohta që të pastrohen bletët. 
Avulli i ujit që krijohet në koshere, së 
bashku me ajrin e përdorur, i cili sipas 
ligjeve të fizikës lëviz lart, në kontakt 
me pllakat e mbulesës së ftohtë, 
krijohet kondensim i avullit të ujit dhe 
e shndërron në pika të vogla uji që bien 
mbi bletët që e përbëjnë atë, kurse si 
rezultat, bletët konsumojnë edhe më 
shumë mjaltë dhe krijojnë lagështi të re. 
Dhe kështu shndërrohet në një rreth të 
pafund. Kjo lagështi në zgjua jo vetëm 
që dëmton bletët, por gjithashtu bën që 

laGështI në Koshere
Пишува: Rade Karanfillovski
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hoja e mjaltit të zërë myk dhe të prishet 
mjalti, kurse nga ana tjetër e zmadhon 
temperaturën në koshere, si dhe bleta 
amë të dëmtohet dhe të krijohet problem 
për shoqërinë e bletëve.   

Për rregullimin e lagështisë nevojitet që 
kosherja të ketë ventilim të mirë, kurse 
atë ventilim do ta sigurojmë nëse lëmë 
hapje në pjesën e sipërme të kosheres 
e cila kalon nëpër lentën për ushqim, 
rrjetë dhe vendoset një dysheme boshe 
nën dyshemenë e kosheres. Për një 
ventilim më të mirë ndihmon edhe heqja 
e një kornize majtas dhe djathtas nga 
kosherja, kurse në rajonet malore nuk 
duhet të hiqet dëbora nga kosheret sepse 
ajo shërben si izolues për ngrohjen e 
kosheres ku temperatura nuk bie nën 
zero gradë celsius.

Familjet më të dobëta të bletëve lihen në 
më pak korniza që të mund ta ngrohin 
më lehtë bletët, si material absorbues 
kornizën e fundit të ushqimit e mbulojmë 
me një gazetë për të shërbyer si një 
amortizues lagështie që gjatë dimrit e 
ndryshojmë me një gazetë të thatë dhe 
kështu zvogëlohet konsumi i mjaltit, 
kurse kështu zvogëlohet edhe lagështia. 
Gjithashtu duhet të reduktohet edhe 
kornizat në mënyrë që të zvogëlohet 
sasia e ajrit në koshere, por me shfaqjen 
e një shtratit kornizat duhet të hapen në 
gjerësi normale, në përputhje me sasinë 
e shtratit dhe bletëve, kurse kjo ndodh në 
fund të janarit. 

Lagështia në koshere zvogëlohet edhe 
me vendosjen e kosheres në një vend të 
thatë. Kosheret duhet të jenë 30 cm mbi 

tokë pa praninë e erërave. Kosheret që 
janë afërsi të sipërfaqeve të mëdha ujore 
ku ka shumë lagështi, familjet e bletëve 
nuk duhet të kenë dhe shtrat sipër, kurse 
nëse e kanë ai duhet të mbyllet, kurse 
familja e bletës duhet të ngrohet sipas 
këtij rendi: rrjeti i bletës amë, letër me 
tri shtresa për paketa me material 
absorbues, 5-6 shtresa gazetash, jastëkë 
të vjetër, tapetë të vjetër apo materiale 
të cilat e lejojnë përçimin e lagështisë, 
kurse anash lihet hapësirë 2 cm, kurse 
e gjitha kjo mbyllet me rrjetë prej 3 
milimetrash. Në rast se kosherja është 
në vend të ajrosur mirë, vihet edhe 
mbrojtje nga era. 

Bletët të cilat jetojnë në mjedis të 
lagësht jetojnë më pak se ato që jetojnë 
në mjedis të thatë.



PLEHFnF
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Zmadhimi i produktivitetit dhe efikasitetit 
dhe zvogëlimit të mundit të njeriut u 
bë trend global, prandaj më shumë po 
bëhet fjalë për mjete automatike, kurse 
prodhuesit kërkojnë vazhdimisht dhe 
japin zgjidhje, përkatësisht automjete 
ku roli i shoferit është gjithnjë dhe më i 
vogël. 

Në automjetet rrugore dhe makineritë e 
punës, përkatësisht makineritë e punës 
që përdoren në bujqësi. 

Kështu case Ih është anëtare e cNh 
Industrial's Innovation Group kanë 
zhvilluar një koncept të traktorit 
autonom i cili mund t'i bëjë tërësisht 
në mënyrë të pavarur të gjitha punët në 

bujqësi, përkatësisht në fushë.

Si bazë shërben traktori robus case Ih 
Magnum, ku dizajnerët e kanë eliminuar 
pjesën e shoferit dhe i kanë dhënë një 
pamje atraktive dinamike.

Për drejtimin e këtij traktori përdoret 
teknologjia më e re GPS, radari, LIDAR 
(sistem për detektim të pengesave), 
kurse shoferi me këto funksione mund 
të menaxhojë nga kolltuku, madje me 
më shumë automjete njëkohësisht, 
nëpërmjet konsolës komanduese. 
Gjithashtu, mund t'i mbikëqyrë të gjitha 
operacionet falë kamerës së vendosur.  

Në këtë mënyrë mund të zmadhohet 

produktiviteti, sepse gabimi i shoferit 
është në minimum, kurse saktësinë 
dhe rezistencën në kushtet kohore i 
garanton teknologjia moderne e cila 
është vendosur në të. 

Për këtë traktor është vendosur motor 
cursor 9, me vëllim pune prej 8.7 
litrash, me fuqi maksimale prej 367 ks 
dhe moment rrotullimi 1806 Nm gjatë 
1.500 rrotullimesh në minutë. Fuqia e 
motorit përdoret për lloje të ndryshme 
operacionesh. Falë transmisionit, 
shpejtësia e traktorit mund të jetë nga 
0,03 km/h deri në 50 km/h. 

MEKAnIZIMI

Shkruan: Despina Kërstevska
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traKtorë
automatIKë

Valtra h202 është traktori i parë të cilit nuk i nevojitet shofer



TEMA KRyESoREFnFMEKAnIZIMI

 Ky traktor tërësisht i pavarur me 
pamjet ultra moderne është e ardhmja 
e bujqësisë. Lëviz me ndihmë të motorit 
të përparuar me hidrogjen dhe motor 
elektronik që realizon një moment 
enorm të rrotullimeve. Traktori Valtra 
h202 është me menaxhim nga largësia 
dhe thuhet se do të jetë e ardhmja e 
bujqësisë për shumë arsye. Makineria 
punon me hidrogjen të cilin e kontrollon 
aplikimin mobil dhe ky është i pari i këtij 
lloji me këtë teknologji. Dizajni është 
i dizajnerit 24-vjeçar italian Lorenco 

Marioti. Traktori mbushet me energji 
ose me mbushje induksion derisa 
prodhohet hidrogjen duke e përdorur 
metanin e fituar nga ferma.  

Përveç kësaj ky traktor autonom mund 
të bëjë më shumë sesa njeriu sepse i 
përsërit detyrat komplekse edhe ato 
detyra të cilat përsëriten gjatë gjithë 
ditës. Blerësit kanë mundësinë që të 
zgjedhin ngjyrën e traktorit, kurse h202 
duhet të bëjë të gjitha punët gjatë natës, 
kurse fermerët punët e tjera në pjesën 

e ditës.

h202 përfshin një larmi teknologjish, 
duke përfshirë diodat laser për dritë me 
siguri të përparuar dhe me menaxhim 
nga larg, që mundëson kontroll të 
makinerive nëpërmjet aplikimit mobil. 
Edhe pse traktori është i pavarur në 
përgjithësi, kreatori i tij Marioti dëshiron 
që kohë pas kohe, makinerinë ta drejtorë 
edhe fermeri sepse njerëzit janë shumë 
të mirë në gjetjen e zgjidhjeve kreative 
për situata të papritura.



Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrovska

Projekti „From Disability to FoodAbility” 
i cili realizohet në periudhën nga korriku 
2019 deri në qershor 2021 synon të 
kontribuojë në përmirësimin e situatës 
së personave me aftësi të kufizuara - 
fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara 
intelektuale dhe fizike dhe familjet e tyre 
që jetojnë në zona rurale. Aktivitetet e 
parashikuara të projektit do të kontribuojnë 
në fuqizimin social dhe ekonomik të 
personave me aftësi të kufizuara dhe 
familjeve të tyre në zonat rurale nëpërmjet 
ndërhyrjeve në infrastrukturë dhe 
përshtatjeve në prodhimin e ushqimit siç 
janë serrat dhe kopshtet e perimeve.

Ky informacion u nënvizua në 
konferencën e sotme për shtyp, ku u 
prezantua projekti "From Disability to 
FoodAbility" dhe problemet dhe sfidat 
me të cilat përballen personat me aftësi 
të kufizuara në zonat rurale. Federata 
Nacionale e Fermerëve po zbaton 
projektin "From Disability to FoodAbility" 
me mbështetjen e Organizatës suedeze 
të zhvillimit We Effect dhe Radiohjalpen. 
Si ekspertizë e jashtme në fushën e 
personave me aftësi të kufizuara në këtë 
projekt është përfshirë Fakulteti Filozofik 
në Shkup. 

Në konferencën për shtyp të mbajtur 
në Fakultetin Filozofik në Shkup, Anneli 
Leina, Drejtore Rajonale e Organizatës 
Suedeze të Zhvillimit We Effect theksoi: We 
Effect konsideron se është e rëndësishme 
të sigurohet pjesëmarrje e plotë dhe 
e barabartë e personave me aftësi të 
kufizuara në të gjitha sferat e shoqërisë. 
Potenciali i personave me aftësi të 
kufizuara si një kategori që kontribuon në 
shoqëri duhet të njihet. 

Pikërisht kjo është arsyeja pse, me 
projektin "From Disability to FoodAbility", 
ne po mundohemi të krijojmë kushte për 
personat me aftësi të kufizuara dhe familjet 
e tyre që jetojnë në zona rurale, jo vetëm që 
të jenë në gjendje të përmirësojnë jetesën 
e tyre, por edhe të inkurajojnë edhe 
forcimi e tyre ekonomik dhe shoqëror. Një 
vëmendje të veçantë u kushtojmë grave 
me aftësi të kufizuara që shpesh përballen 

me diskriminim të dyfishtë nga njëra anë 
për shkak të gjinisë së tyre dhe nga ana 
tjetër për shkak të aftësisë së kufizuar, 
dhe ato kanë shumë më shumë gjasa të 
jetojnë në varfëri dhe izolim.

Biljana Petrovska Mitrevska, 
Menaxhere e Projektit në Federatën 
Nacionale të Fermerëve thekson: 
Personat me aftësi të kufizuara janë të 
margjinalizuar dhe të padukshëm në 
zonat rurale. Përjashtimi nga informacioni, 
qasja e kufizuar në institucionet sociale, 
arsimore dhe shëndetësore, jetesa e 
pasigurt e familjeve të tyre që shpesh 
merren me bujqësi i shtyjnë ata në varfëri 
dhe hyjnë në kategorinë e familjeve të 
varfra kronike. Federata Nacionale e 
Fermerëve konsideron se është pikërisht 
me këtë projekt do të inkurajohen dhe 
ndihmohen familjet që të zhvillojnë 
njohuritë dhe aftësitë e tyre në lidhje me 
të drejtat e tyre themelore, përfshirjen 
e tyre në proceset e vendimmarrjes, 
përforcimin e masave të mbështetjes 
në nivel lokal dhe përmirësimet e 
politikave në nivel kombëtar. Projekti do të 
hartësojë 30 familje në oborret e të cilave 
do të ndërtohen kopshte apo serra për 
prodhimin e produkteve bujqësore.

Projekti së pari do të përfshijë familjet 
e personave me aftësi të kufizuara që 
jetojnë në zonat rurale, të cilët janë pjesë 
e anëtarësimit në FNF, si dhe personat 
me aftësi të kufizuara të cilët do të 
identifikohen nga ekspertë të Fakultetit 
Filozofik në Shkup në disa komuna në 
Republikën e Maqedonisë Veriore: Sveti 
Nikole, Veles, Resnjë, Gostivar, Koçani, 
Negotino, Strumica, Tetovë, Makedonski 
Brod dhe Shkup.

Prof. Dr. Ratko Duev, Dekan i Fakultetit 
Filozofik deklaroi: Projekti i përbashkët 
i ekipit të We Effect (Suedi) së bashku 
me Federatën Nacionale të Fermerëve 
dhe Fakultetin Filozofik shënon fillimin 
e një ndryshimi në atë situatë. Shumica 
e hulumtimeve tregojnë se personat me 
aftësi të kufizuara që jetojnë në zonat rurale 
përballen me sfida pozitive që ndikojnë në 
produktivitetin e tyre, shëndetin mendor 

dhe fizik dhe mbi cilësinë e jetës. Projekti 
ofron mundësinë për të kryer hulumtime 
përkatëse të komunitetit akademik në një 
ekzemplar më të madh të individëve, kurse 
rezultatet dhe zbatimi i tyre në zonat rurale 
shënojnë një fillim të ri për këta individë 
dhe familjet e tyre.

Prof. dr. Natasha Stanojkovska - 
Trajkovska, Udhëheqëse e Institutit të 
Edukimit Special dhe Rehabilitimit në 
Fakultetin Filozofik, theksoi se aftësia e 
kufizuar nuk duhet të shihet si pamundësi. 
Shumë fermerë me aftësi të kufizuara 
japin një kontribut të rëndësishëm në jetën 
e përditshme të familjes dhe bashkësisë.

“51% e ekzemplarëve të mbuluar nga 
ky projekt jetojnë nën kufirin e varfërisë. 
Gratë janë veçanërisht të ndjeshme 
ndaj diskriminimit, dhe përfaqësimi 
i 40% të grave me aftësi të kufizuara 
në ekzemplar tregon nevojën për të 
shfrytëzuar maksimalisht potencialin 
e tyre për prodhimin dhe përpunimin e 
produkteve kopshtare. Përqindja më e 
lartë e personave me aftësi të kufizuara 
fizike, me 39%, kjo do të thotë se duke 
përshtatur hapësirën dhe duke i fuqizuar 
ata me aftësi të shkëlqyera, ne mund të 
marrim punëtorë produktivë që mund 
të kontribuojnë në cilësinë e jetës së 
familjeve të tyre. Përveç forcimit të 
kapacitetit të secilit individ, projekte të 
tilla indirekte forcojnë familjen, stimulojnë 
zhvillimin rural, zvogëlojnë tendencën për 
migrim dhe stimulojnë turizmin rural" tha 
Stanojkovska-Trajkovska.

Grupi i synuar i projektit është i përbërë 
nga të paktën 60 persona me aftësi të 
kufizuara, si dhe familjet e tyre, d.m.th. 
do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë te 
rreth 250 njerëz. Përveç kësaj, 150 njerëz 
që jetojnë në zonat rurale do të trajnohen 
për avokim, d.m.th kuptim dhe lobimi për 
të drejtat dhe nevojat e personave me 
aftësi të kufizuara. Mandej, më shumë se 
10.000 njerëz do të informohen nëpërmjet 
kanaleve të komunikimit FNF-së.

Prezantimi i projektit për personat  
me aftësi të kufizuara në mjediset  
rurale - projekti  
"From Disability to FoodAbility"

FnF

Богданци



NF-ja me mbështetjen e We Effect 
aktualisht po mban tribina edukative 
(Resen, Negotino, Gostivar, Kocani, Berovo, 
Bogdanci dhe Makedonski Brod) në zonat 
rurale të vendit mbi barazinë gjinore, të 
drejtat e njeriut, diskriminimin nëpërmjet 
prizmit bujqësor dhe po promovon masën 
115 të Programit të Ndihmës Financiare 
për Zhvillimin Rural para grave rurale në 
mënyrë që informacioni të arrijë të gjithë 
fermerët në kohën e duhur.

"Pikërisht me këtë masë mundësohet 
zhvillimi i fermerëve, veçanërisht në 
fuqizimin ekonomik të grave fermere, 
aktiviteti kryesor i të cilave është bujqësia 
dhe ato kanë më shumë pikë në vetë 
kriteret, që ishte angazhimi ynë. Nga ana 
tjetër, masa do të lejojë që gratë rurale 
të zhvillojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse 
në prodhimin dhe shitjen e ushqimeve 
të përpunuara nga të lashtat parësore si 
djathi, mjalti, reçel, ajvar, marmelatë dhe të 
ngjashme. Ne presim interes të madh nga 
gratë rurale pasi në të kaluarën kemi pasur 
shumë thirrje prej tyre për të shpallur këtë 
masë. Ajo që duam të theksojmë është se 
përcaktimi i kritereve të masës 115 është 

puna dhe angazhimi i plotë i Grupit të 
Koordinimit të Barazisë Gjinore të krijuar 
në Ministrinë e Bujqësisë, i cili gjithashtu 
përfshin përfaqësues nga Rrjeti i Zhvillimit 
Rural, Ministria e Bujqësisë, Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale,  Agjencia 
e Promovimit të Zhvillimit Bujqësor, 
Agjencia Pagesore, Fakulteti i Shkencave 
Bujqësore dhe Ushqimit dhe mbështetet 
nga UN Women.

Ne bëjmë thirrje se masa, strategji 
dhe ligje të tjera duhet të punohen në 
mënyrë të tillë në komunikim dhe veprim 
bashkërisht midis sektorit joqeveritar dhe 
institucioneve shtetërore. Ne si organizatë 
punojmë dhe jemi të mbështetur në punën 
tonë nga Organizata Suedeze e Zhvillimit 
We Effect.

Sidoqoftë, ne si organizatë do të 
monitorojmë zbatimin e masës dhe 
kushteve të aplikimit, si dhe efektet e 
masës në zonat rurale dhe sigurimin e 
një jete më të mirë për gratë dhe familjet 
e tyre", tha presidentja Vaska Mojsovska, 
presidentja e FNF-së.
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trIBuna eduKatIve për BarazInë GjInore
Federata Kombëtare e Fermerëve që nga 
viti 2014 ka kërkuar ndryshimin e kriter-
eve diskriminuese të masës 115 (masa 
kërkonte që një grua të ketë një fëmijë, të 
jetë e papunë dhe të jetojë në 700 metra 
mbi nivelin e detit), të cilat janë ndryshuar 
në një seancën e Qeverisë në pranverën e 
këtij viti me kërkesë të Ministrisë së Pu-
nës dhe Politikës Sociale dhe Federatës 
Nacionale të Fermerëve, kështu që një 
mbështetje të madhe në aktivitetet dhe 
veprimet tona ne kemi nga Organizata 
Suedeze e Zhvillimit, We Effect. Federata 
Nacionale e Fermerëve i thekson edhe 
një herë rekomandimet e Kombeve të 
Bashkuara, të cilat theksojnë se gratë 
rurale duhet të përfshihen në proceset 
e vendimmarrjes në të gjitha nivelet në 
sektorin bujqësor dhe zonat rurale dhe 
në krijimin e politikave të zhvillimit bu-
jqësor dhe rural. Vetëm në këtë mënyrë 
gruaja rurale do të jetë e dukshme në 
shoqëri dhe do të jetë në gjendje t'u 
përgjigjet sfidave të cilat e presin dhe me 
të cilat ballafaqohet.

Берово

Богданци
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 “të promovojmë ruajtjen e mjedisit, si 
shtëpia jonë e përbashkët”, një aktivitet i 
agrinet albania me Klubet ekologjike

Shkruan: Nikolin Karapanci

në shqipëri gjatë viteve të fundit 
janë krijuar shumë problem në 
fushën mjedisore, si ndotja nga 
mbetjet plastike, metalike etj, zë-
nia e hapsirave të gjelbëra publike, 
prerja pa kriter dhe pa kontroll e 
pyjeve dhe shkatrimi i shtretërve 
të lumenjve nga shfrytëzimi i in-
erteve që në shumë raste bëhet 
pa lejë mjedisore. të gjitha këto 
probleme së bashku mund të kenë 
pasoja të pariparueshme për një 
kohë të gjatë dhe për gjeneratat që 
vijnë, prandaj është e nevojshme 
një ndërhyrje emergjente.

në këtë kontekst, organizata agri-
net albania në zbatim të projketit 

“Fuqizimi i Komunitetit për një 
zhvillim rural të Qëndrueshëm’’, 
mbështetur nga We effect, suedi 
ka dhënë kontributin e vet modest 
për të ndikuar sadopak në rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe të përgjegjsh-
mërisë së komunitetit në përgjithë-
si dhe atij rural në veçanëti, kjo 
nëpërmjet krijimit të Klubeve 
ekologjike (eco clubs).

për këtë qëllim organizata agri-
net albania ka realizuar një bash-
këpunim me dy shkolla profesio-

nale në rajonin e Korçës për të 
mbështetur inisiativat e të rinjve 
dhe të komunitetit rural për rua-
jtjen dhe mbajtjen pastër të mjedis-
it në shkollë, familje dhe komunitet.

objektivat më kryesore të këtij 
bashkëpunimi janë;

• nxitja dhe përmirësimi i aftë-
sive praktike të të rinjve për 
mbajtjen pastër të mjedisit;

• përmirësimi i mjedisit të 
brëndëshëm dhe atij të 
jashtëm i shkollave rurale 
dhe komunitetit;

• •rijimi i një imazhi pozitiv 
në komunitet për mjedisin 
nëpërmjet aktiviteteve të 
projektit.

Impaktit i aktivitetit ishte i 
kënaqëshëm, ku për realizimin 
e qëllimit dhe objektivave të më-
sipërme u përfshinë dy shkolla 
të mesme profesionale në bash-
këpunim me drejtoritë e tyre u 
krijuan respektivisht dy Klube 
ekologjike me 40 të rinj (nxënës) 
dhe gjashtë mësues. në akivitein 
një ditor u kombinuan diskutimet 

me tematikë ruajtjen dhe rigjen-
erimin e mjedisit me fushatën sen-
sibilizuese për pastrimin e amb-
jenteve publike në zonat rurale të 
rajonit të Korçës. Gjithashtu u ven-
dosën postera të ndryshëm të cilët 
synojnë sensibilizimin e banorëve 
për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e 
mjedisit. në të ardhmen Klubet 
ekologjike aktivitetet e tyre do t’i 
fokusojnë në realizimin e fushatave 
për gjelbërimin, mbjelljen e luleve 
dhe pemëve dekorative në ambjen-
tet e shkolës si dhe organizimin e 
ekskursioneve për shkëmbim ex-
perience midis Klubeve ekologjike 
si dhe nëpër parqet Kombëtare me 
vlerë të madhe natyrore.

organizata agrinet albania syn-
on mbështetje të mëtejshme 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.



15 Tetori, Dita Ndërkombëtare e 
Grave Rurale e përcaktuar nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kom-

beve të Bashkuara në dhjetor 2007 
dhe e festuar për herë të parë në 15 
tetor 2008, me qëllim ndërgjegjësi-
min “mbi rolin kyç që kanë gratë ru-
rale në zhvillimin rural dhe bujqësor, 
duke kontribuar në sigurinë ushqimo-
re dhe çrrënjosjen e varferisë”. Dhe jo 
më kot kjo ditë i paraprin Ditës Ndër-
kombëtare të Sugurisë ushqimore (16 
tetor) dhe Ditës Nderkombëtare të 
Çrrënjosjes së Varfërisë (17 tetor). 

Organizata Agrinet Albania me 
mbështetjen e WeEffect ka vite që i 
kushton vemendje të vecantë grave 
rurale duke u përpjekur të rritë sta-
tusin e tyre social dhe ekonomik. Këtë 
vit Agrinet i ka dedikuar gjithe javën, e 
cila përkon me 15 tetorin, aktiviteteve 
të shumta që lidhen me këtë tematikë. 

Eventi kryesor ishte organizimi dhe 
pjesmarrja në Edicionin e parë të 
eventit “PRO GRAVE RuRALE” zhvil-
luar në Tiranë me 15.tetor, aktivitet i 
organizuar në bashkëpunim me Rrje-
tin Shiptar të Zhvillimit Rural (ANRD) 
dhe organizatën AgroPuka. Ky Edi-
cion bëri bashkë të gjithë aktorët në 

fushën e zhvillimit rural dhe në fuqi-
zimin e grave për të rritur ndergjeg-
jësimin rreth nevojës për përpjekje të 
përbashkëta në krijimin e modeleve 
të qëndrueshme që fuqizojnë rolin e 
gruas në zhvillimin rural dhe jetën 
komunitare, si dhe lançimin e Plat-
formës së Parlamentit të Dytë Rural 
Shqiptar. Në këtë event ishin të pra-
nishëm përfaqsues nga Bashkimi 
Europjan, nga Ministria e Bujqesisë, 
nga Parlamenti i Shipërisë, të cilët 
shpalosën politikat dhe projektet që 
po zbatohen për t’i ardhur në ndihmë 
fuqizimit të grave rurale por edhe për 
t’u njohur me problematikat dhe idetë 
e vetë grave që jetojnë në zonat rurale 
të cilat morrën pjesë në panel.

Por përveç këtij aktiviteti me impakt 
kombëtar, Agrinet Albania zhvilloi 
dhe aktivitetete të tjera rajonale si 
forume, seminare dhe treinime ku 
u prekën tematikat më kryesore që 
kanë të bejne me gratë e zonave ru-
rale siç janë:

•	 Të drejtat e grave mbi tokën dhe 
pasuruirtë e palujtshme; 

•	 Të drejtat e grave mbi aksesin 
ndaj burimeve financiare;

•	 Roli dhe rëndësia e grave në li-
dership dhe në vendimarrje;

•	 •ëndësia e fuqizimit ekonomik të 
grave rurale nëpërmjet zhvillimit 
të sipërmarrjeve të vogla.

Gjatë këtyre aktiviteteve morrën 
pjesë rreth 190 gra anëtarë të Shoqa-
tave të Fermerëve nga të tre rajonet 
ku AgriNet Albania operon, Korçë, 
Elbasan dhe Peshkopi. Ato janë dës-
hmimtare të një ndryshimi pozitiv që 
po kalon kjo kategori grash por janë 
dhe të vetëdijshme se barazia gjinore 
dhe pozicioni i grave në zonat rurale 
përballen akoma me sfida të shumta. 

Pika më e fortë e grave rurale është 
dëshira e tyre për të ecur para, intuita 
dhe intelekti natyral i tyre. Pas ras-
teve të grave të suksesshme fshihen 
mijëra gra të tjera. Ndaj, sfidat aktu-
ale kërkojnë më pak strategji dhe më 
shumë punë në terren, për të prekur 
nga afër realitetin e tyre duhen vepri-
me konkrete. Lufta për gruan është 
sfidë afatgjate sidomos në zonat ru-
rale.

dIta ndërKomBëtare e  
Grave rurale  

AGRInET
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Shkruan:  Eljona Meleqi
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Një Njoftim i rëNdësishëm Nga dr. faNi hatjiNa- 
në emër të KomIsIonIt shKencor të shëndetIt të 
Bletëve të apImondIa
Të dashur bashkëpunëtorë,

Të dashur miq, 

jam vërtet i nderuar dhe jam i sigurt se ky është fillimi i një bashkëpunimi të gjatë dhe të madh.

Për më tepër, shfrytëzoj këtë rast për t'ju informuar për rezultatet e një iniciative, në të cilën APIMONDIA luajti gjit-
hashtu një rol të madh, së bashku me shumë

OjQ të tjera në Evropë, rezultate që janë në drejtim të mirë. Siç mund ta keni dëgjuar, të Mërkurën 23 Tetor 2019, Par-
lamenti Evropian mori një vendim shumë të rëndësishëm:Për të mbështetur lëvizjen e bletarisë dhe organizatave 
mjedisore kundër propozimit të Komisionit Evropian që synojnë uljen e standardeve të mbrojtjes së bletëve. Të hënën 
21 tetor 2919 Komiteti i Mjedisit, Shëndetit Publik dhe Sigurisë së ushqimit (ENVI) i Parlamentit Evropian hodhi poshtë 
rregulloren e Komisionit me 62 vota pro, 4 kundër dhe 7 abstenime. Më në fund të Mërkurën 23Tetor 2019, i gjithë Par-
lamenti Evropian miratoi kundërshtimin me 533 vota pro,67 kundër dhe 100 abstenime. Parlamenti Evropian me këtë 
vendim konfirmon vullnetin për të arritur nivele më të larta të standardeve të mbrojtjes për bletët,pjalmuesit e tjerë 
dhe mjedisin. Parlamenti Evropian më në fund ra dakord se kemi nevojë për masa më të larta mbrojtjeje për bletët 
dhe pjalmuesit, dhe kjo është një fitore e shkëlqyeshme për ne, për APIMONDIA, për të gjitha OjQ-të e përfshira,Më 
shumë detaje rreth kësaj në buletinin e ardhshëm nga APIMONDIA Më në fund, unë do të doja të ju pyesja për të sjellë 
problemet, shqetësimet tuaja,si dhe sugjerimet. Dhe unë ju premtoj që në bashkëpunim me Komisionerët Rajonalëdhe 
Komisionerët e tjerë Shkencorë ne do të përpiqemi të ndihmojmë dhe të shqyrtojmë çështjen tuaj ju lutemi konside-
roni gjithashtu sugjerimin e lëndëve për të cilat dëshironi të keni një simpozium ose një punëtori në rajonin tuaj, pasi 
do të ishte mirë të provoni ta afroni APIMONDIA-n më pranë. Nga ana ime, unë do të përpiqem t'ju informoj për ngjarje 
dhe nisma tërëndësishme për shëndetin e bletëve.

Dhe kurrë mos harroni të përhapni fjalën për studimin Ndërkombëtar për ngjarjet e

toksicitetit. ju lutemi informoni bletarët tuaj që ata mund ta përdorin këtë zë

kundër pesticideve vdekjeprurëse.

Sinqerisht juaji

Fani hatjina 



DhjETOR 2019 | 29  

Наднаслов РУБРИКАAKTIVITETE TE AGRoPUKES

Me datën 07.11.2019, AgroPuka ne 
bashkëpunim me ySB Balkan dhe 
me mbështetjen e We Effect, zhvil-
loi aktivitetin me teme “Promov-
imi i territoreve të Pukës si des-
tination cilësor i turizmit malor”. 
Gjatë aktivitetit u bë inagurimi i 
shtigjeve të cilat kanë gjatësi më te 
madhe se 100 km dhe tashmë janë 
te shënjuara me simbole dhe ta-
bela dhe të regjistruara me GPS me 
mbështetjen e AP. Gjithashtu u zhvillua 
edhe një tryezë e rrumbullakët ku ak-
torët kryesorë të zhvillimit të turizmit 
në zonën e Pukës u mblodhën dhe dis-
kutuan ide për zhvillimin e mëtejshëm 
të turizmit nëpërmjet promovimit, 
bashkëpunimit dhe punës.

Shoqata AgroPuka, me mbështetjen e 
We Effect në kuadër të projektit :“Të 
kontribuojmë në përmirësimin e qën-
drueshëm të jetesës së banorëve në 
zonat rurale të Shqipërisë Veri-Lin-
dore, zhvilloi dhe mbësheti tre aktiv-
itete të rëndësishme:29.10.2019, me 
mbështetjen e AgroPuka, u zhvillua 
në Tropojë takimi mes një grupi fer-
merësh që mbarshtrojnë dele të races 

“Bardhoke”, përfaqësuesve të Shoqa-
tës së blegtorëve Pukë – Fushë Arrës 
dhe Shoqatës Agopuka. Gjatë takimit u 
diskutua rreth temës: Krijimi i një gru-
pi fermerësh të përzgjedhur, që mer-
ren me mbarshtrimin e deles Bard-
hoke, për hartimin e një plani konkret 
me masa bashkëpunimi për ecurine 
e rritjes së deles dhe përmiresimit të 
mëtejshem të produkteve dhe nën-
produkteve blegtorale si dhe daljes së 
tyre në treg.

29.10.2019, AgroPuka mbështeti një 
grup fermerësh për të marrë pjese në 
aktivitetin e organizuar nga Agjencia 
për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për 
hapjen e thirrjes së dytë për aplikime 
në Programin IPARD.

Ditën e Shtunë, u zhvillua Workshop 
për vlerësimin e grupeve të koperimit ( 
grupi i grave Qelëz, grupi i grave Gjeg-
jan, grupi i grave Iballe, grupi i grave 
Kryezi dhe grupi i frutave të pyllit dhe 
bimëve aromatike) të AgroPuka, ku u 
diskutuan dhe shqyrtuan mundësitë e 
grupeve për rrugën drejt formalizimit 
dhe formës së zhvillimit të secilit prej 
tyre.

 

aktivitete te 
agropukes  

Dr. Vitor Malutaj
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dita nderkombetare e grave rurale. 

në kuadër të ditës ndërkom-
bëtare të Grave Rurale, me datën 
15 Tetor, u zhvillua Edicioni i I-rë 
Pro Rural Women. Ky aktivitet u zh-
villua nga Rrjeti Shqiptar për Zh-
villimin Rural (AnRD) në bashkë-
punim me AgroPuka dhe Agrinet. 
Pjesëmarrës nga AgroPuka në aktiv-
itet ishin lidere dhe anëtare të gru-
peve të grave, drejtueset e Këshillave 
Konsultativë të bashkive Pukë, Fushë-
Arrës, Kukës dhe Tropojë, si edhe një 
grup nga bashkia Has ftuar në kuadër 
të nismës së Platformës së Bashkë-
punimit. Gratë pjesëmarrese sollën 
në këtë aktivtet historitë e tyre të 
suksesit me mbështetjen e AgroPuka 
dhe We Effect, si dhe problematikat e 
grave rurale në bashkitë përkatëse. 
në panairin e organizuar me këte rast 
u ekspozuan produkte nga grupet e 

bashkëpunimit të grave të Pukës dhe 
bashkive të tjera. Interes të veçantë 
pati diskutimi në sesionin plenar, ku 
znj. Dake Gjoni, anëtare e Bordit të AP 
dhe lidere e grupit të grave Qelëz, u 
bëri apel instucioneve të qeverisjes 
qëndrore, agjencive dhe institucione-
ve të tjera për të adresuar problema-
tikat e shumta që kanë gratë rurale. 
AgroPuka mbështetet nga We Effect 
në kuadër të projektit “Të kontribuo-
jmë në përmirësimin e qëndrueshëm 
të jetesës së njerëzve në zonat rurale 
të Shqipërisë së Veri-Lindore”.

Puka, Agrofest. 

Ashtu si çdo vit në 16 vitet e fundit, 
edhe kte vit AgroPuka zhvilloi Agro-
Fest, vazhdim i Panairit të produk-
teve lokale. Këtë vit risia e këtij ak-
tiviteti ishte ndryshimi i formatit ku 
përveç panairit, kishte edhe anima-

cion, këngë, valle, ndarje çmimesh e 
shume argëtim për të gjitha moshat. 
në panair, ekspozuesit që vinin nga 
zonat rurale të Pukës, nga Tirana dhe 
nga Shkodra, dolën me produkte bu-
jqësore, blegtorale, mjaltë, fruta dhe 
perime të përpunuara, punime dore 
dhe gatime të ndryshme tradicionale. 
Vizita e ekipit suedez të organi-
zatës We Effect e cila mbështet 
AgroPukën që prej vitit 2011 dhe 
Shoqatës së Konsumatoreve të Sue-
disë, ishte një e veçantë e AgroFest 
sepse ata panë nga afër grupet e 
mbështetura nga AgroPuka dhe 
sigurisht u bënë pjesë festimeve. 
AgroFest mirëpriti plot atmosferë 
vizitorë vendas, dhe të jashtëm si 
suedezë, amerikanë, gjermanë etj. 
Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpun-
im me RTM dhe Bashkinë Pukë.
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Federata Nacionale e Fermerëve e zgjeroi spektrin e vet të ve-
primit. 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 sfi-
dave me të cilat ballafaqohet popullata rurale siç janë varfëria 
dhe qasja e kufizuar e popullatës rurale në shërbimet shëndetë-
sore, 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 zgjid-
hje 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 man-
dej 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 organiza-
tës 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 është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe 
blegtoralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është 
krijuar në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zh-
villim të Zvicrës (SDc). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur 
anëtarësinë e saj dhe ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, 
për të plotësuar nevojat e anëtarëve dhe komunitetit në 
përgjithësi. 

Shoqata kontribuon në zhvillimin e integruar rural nëpërm-
jet inkurajimit dhe promovimit të zhvillimit ekonomik si dhe 
të iniciativave dhe veprimtarive për të përmirësuar jetesën e 
anëtarëve të AP dhe komuniteteve që jetojnë në zonat rurale. 
Në këtë mënyrë AP ndikon në reduktimin e varfërisë dhe pa-
drejtësive sociale në zonat rurale. 

Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin "Të kontribuo-
jmë në përmirësimin e qëndrueshëm të jetës së banoreve të 
zonave rurale të Pukës” që financohet nga We Effect (Suedi). 

Projekti është në 
fazën e dytë të tij 
(2014-2016; faza e 
parë u zbatua gjate 
2011-2013) dhe 
synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës në zonat ru-
rale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve të vegjël 
dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes lokale. 

 Në tre vitet e ardhshme shoqata do të përqendrohet ne tre 
fusha: (1) Përmirësimin e kushteve te jetesës së anëtarëve 
të AP dhe të komuniteteve në zonat ku punon AP nëpërmjet 
promovimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të prodhimit, market-
ingut, dhe modeleve te kooperimit; (2) Promovimin e mbrojtjes 
dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Promovimin e demokracisë 
lokale dhe përfshirjes sociale të komuniteteve rurale në ven-
dim-marrjen lokale. Për këtë Agropuka do të rrisë qëndruesh-
mërinë, përgjegjësinë dhe kapacitetin organizativ të saj. 

FnF

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

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

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

zgjeruara në pjesën 
më të madhe të ras-
teve për grupe for-
male dhe joformale 
të prodhuesve bu-
jqësorë. Lloji krye-
sor i grupeve bujqë-
sore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve 
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricul-
tural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderuara nga 
ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit të për-
vojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i par-
celave demonstruese për testim dhe zbatim të teknologjive 
inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë të bëjnë 
me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP. 

InItIatIve For Kosova 
CommuNity-iKC

FondacIonI aGrInet alBanIa


