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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.   

AGRINET ALBANIA
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Adresa: rr. Gigo Mihajllovski nr.4 1000 Shkup
Tel: 00 389 (0)70 937132
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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



Ndryshimet klimatike janë një sfidë e madhe për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural. Ato janë bërë veçanërisht të rëndësishme viteve të 
fundit dhe pritej që kjo të ishte një sfidë mbi të cilën duhej të puno-
hej. Por një problem i ri doli në sipërfaqe, të cilin askush nuk e pa-
rashikoi apo priste. Kovid-19 ka shkaktuar probleme të mëdha në 
bujqësi dhe, mbi të gjitha, në prodhimtari dhe prishjen e zinxhirëve  
për shitje dhe plasman. Pikërisht në këtë numër të revistës “Toka 
Ime” do të lexoni më shumë informacion mbi këtë problem, masat 
qeveritare dhe rekomandimet e organizatave joqeveritare. Numri 
i ri ka shumë këshilla të reja edukative për fermerët dhe informa-
cione mbi aktivitetet e FNF-së, Agrinet dhe AgroPukës.
Respektojini masat e ballafaqimit me kovid-19, vishni maska, mba-
ni një distancë prej 2 metrash dhe kur jeni në shtëpi lexoni revistën 
“Toka Ime”.

KOVID-19 SFIDË PËR BUJQËSINË
 EDITORIAL

Me respekt, mrs. Biljana Petrovs-
ka Redaktore e revistës “Toka ime”

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19
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НаднасловРУБРИКАGODITJA E KOVID-19 – KRIZA MBI BUJQËSINË  

EPIDEMIA E KORONËS E 
GODITI SISTEMIN RURAL, 
KU ËSHTË DALJA?
Zonat rurale kanë qasje të vogël te programet për mbrojtje sociale për shkak 
të pronësisë mbi tokën, kur në të njëjtën kohë popullata karakterizohet me të 
ardhura të ulëta, të paqëndrueshme, kryesish punësim joformal..

Një nga degët më të prekura të ekonomisë 
nga kriza ekonomike-shëndetësore e 
shkaktuar nga kovid-19 është bujqësia. 
Ndërprerja e zinxhirëve të shitjeve, frika e 
popullatës rurale nga virusi, pushimi nga 
puna i punëtorëve dhe punëtoreve që kanë 
punuar në fabrikat në zonat rurale ose ulja 

e pagave të tyre, shkollat dhe kopshtet janë 
mbyllur gjë që i rrit obligimet dhe punën 
e grave në zonat rurale. Po ndryshon e 
gjithë jeta për të gjithë qytetarët në vend. 
Autoritetet vlerësojnë se bujqësia duhet të 
jetë në plan të parë në suazat e prodhimit 
dhe marketingut. Mbetet e hapur pyetja 

se sa ndihmohet me të vërtetë, sa është 
folur seriozisht me fermerët dhe sa janë 
pranuar kërkesat e tyre si edhe sa e njohin 
fermerët rëndësinë e funksionimit të 
shtetit, sigurimin e ushqimit dhe ndikimin 
e tyre në rritjen e prodhimit të brendshëm 
bruto.

Ekziston probabilitet i madh që kriza 
“Kovid-19” ta thellojë pabarazinë midis 
zonave urbane dhe rurale, si dhe 
midis fushave të ndryshme. Studimet 
identifikuan tregues të zmadhuar të 
varfërisë në rajonet rurale në krahasim 
me ato urbane. Studimi i World Vision 
mbi ndikimin e Kovid-19 mbi mirëqenien 
e fëmijëve dhe familjeve në Shqipëri 
dëshmon se 76% e amvisërive nuk i 
plotësojnë tërësisht nevojat për ushqim, 
kurse 68% e të anketuarve pohojnë se 
situata e krijuar nga kjo pandemi ndikon 
mbi punësimin ose vetëpunësimin e tyre. 
Mungesa e NIPT-it ka kufizuar fermerë 
dhe sipërmarrësit ruralë të sigurojnë leje 
për të shfrytëzuar fashat e kufizuara të 
orareve. Ky fakt i shoqëruar me sezonin e 
punëve në fermë, ka shkaktuar mungesa 
dhe vonesa të shërbimeve që duhet të 
kryhen në fermë. Sipas të dhënave zyrtare 
vetëm një përqindje shumë e vogël e 
fermave, rreth 15%, janë të pajisur me 
NIPT fermeri, çfarë ka penguar fermerët 
dhe sipërmarrësit të nxjerrin leje nga 
portali e-albania për të lëvizuar lirisht. 
Ndërkohë, zonat rurale kanë akses të 
ulët në programet e mbrojtjes sociale për 
shkak të pronësisë së tokës, kur në të 
njëjtën kohë popullata karakterizohet nga 
të ardhura të ulëta, të paqëndrueshme, 
punësimit kryesisht informal etj. 

Ndikimi i pandemisë padyshim që e 
bllokoi procesin disa javë. Bujqit, bletarët, 
peshkatarët nuk kanë vajtur në punë dhe 
transporti është bllokuar, sidomos në javët 
e para të pandemisë. 
Muaji mars ka qene mjaft problematik, 
pasi asnjë fermer nuk mund të lëvizte pa 
autorizim. Duke marrë në konsideratë 
nivelin e qasjes së internetit të fermerve 
(69% nuk kanë qasje) në Shqipëri, ata e 
kishin të vështirë të pajisen me autorizim 
elektronikisht.
Fermerët janë ankuar disa herë për dëmet 
që u ka sjell situata me korona-virusin 

e ri në punën e tyre. Në Berat u hodhën 
masivisht kastravecë. Në Korçë gjithashtu 
fermerët u ankuan se nuk mund të shesin 
prodhimet e tyre bujqësore, për të cilat 
janë kujdesur gjithë vitin. Fermerët e 
vegjël, të rinjtë, gra, grupe prodhuese etj 
nuk kanë mundur të shesin prodhimet e 
tyre dhe të sigurojnë lëndët e para (farat, 
plehrat kimik etj). Shumë prej të rinjve apo 
familjeve të tyre kanë humbur burimet e 
jetesës, mundësitë për shkollim, akses në 
shëndetësi, procese vendimarrëse të cilat 
prekin jetën e tyre etj. 

KRIZA E KOVID-19: PASOJAT MBI BUJQËSINË NË 
SHQIPËRI 

Hedhja e kastravecave në Berat, foto: Screenshot nga Ervin Resuli, Facebook



GODITJA E KOVID-19 – KRIZA MBI BUJQËSINË  

Grupet e cënueshme, apo komunitetet 
më të largëta për t’u arritur, nuk i kanë 
as mjetet themelore digjitale: kompjuterë, 
lap-top, internet, edukim etj, kështu që 
e kishin të pamundur në këtë situatë të 
kërkojnë shpëtim onlajn. Për shkak të 
masave kufizuese të lëvizjes dhe ushtrimit 
të aktiviteteve ekonomike, shumë familje 
kanë humbur burimet e jetesës. Aksesi 
në treg - vështirësi ekzistuese edhe në 
kohë normale, është thelluar gjatë krizës. 
Shumë familje në zona rurale gjenerojnë 
të ardhura në bazë të shitjeve ditore 
të prodhimeve të tyre, por tani në këtë 
situatë kaë arritur të prodhojnë sa për 
konsum në familjet e tyre. Më saktë,  43% 

e të intervistuarve që kanë tokë bujqësore 
thonë se situata ka ndikuar në shitjen e 
produkteve bujqësore (World Vision, 2020). 
Organizatat e atjeshme bujqësore dhanë 
rekomandime të caktuara për tejkalimin 
e krizës. Diskutimi mbi efektet e krizës 
në sektorin bujqësor duhet të zgjerohet 
duke përfshirë edhe efektet në sektorin 
rural, duhet të rritet ndërgjegjësimi mbi 
cënueshmërinë dhe rezistencën e dobët 
të popullatës rurale, sepse  janë të qartë 
treguesit zyrtarë mbi varfërinë. Mandej, të 
ndihmohen me masa specifike financiare 
sipërmarrësit e rinj në zonat rurale që 
për të ngritur sipërmarrjet e tyre janë 
mbështetur në energjinë dhe punën e 

tyre, pa mbështetje publike. Bërthamat 
e strukturave të bashkëpunimit vendor 
duhet të ndihmohen me paketë specifike, 
sepse kjo do të ndihmonte në ripërtëritjen 
e bashkëpunimit në zinxhirin e vlerës e 
mbi të gjitha të optimizmit. Duhet të bëhet 
hulumtim mbi produktet dhe shërbimet 
e reja të krijuara nga sipërmarrjet rurale 
në përgjigje të krizës. Në fund, kriza ka 
krijuar një mundësi për të përshpejtuar 
përdorimin e teknologjive dixhitale në 
zonat rurale, ndërkohë që përbën edhe 
sfidë në vetvete. Mobilizimi i zgjidhjeve që 
ofrohen nga teknologjitë digjitale mbetet 
një mundësi zhvillimi të komuniteve rurale. 

Në fillim, problemi më i madh me blerjen e 
produkteve bujqësore shfaqet në shitjen e qengjit 
dhe lakrës së pranverës. Për shkak të zinxhirëve 
të prishur të shitjes dhe eksportit të qengjit në 
tregjet tradicionale në Kroaci, Greqi dhe Itali, blerja 
e qengjit për një periudhë është ngecur plotësisht 
dhe para festave të Pashkëve dhe Ditës së 1 Majit 
blerja e qengjit arrin një çmim shumë të ulët nga 
90 deri në 100 denarë për kg.
Në fund të marsit, fillon blerja e lakrës së 
pranverës, por edhe këtu ka destabilizim të 
tregut, ulje të kërkesës për lakër pranverore 
dhe ulje të çmimit të blerjes. MBPU-ja po u 
takua vetëm me blerësit të cilët premtojnë 
se çmimi i blerjes së lakrës pranverore deri 
më 20 prill do të jetë 15 denarë për kg dhe ky 
premtim u shkel për 2 ditë, kështu që çmimi ra 
në 8-10 ditë për kg. Për të ndihmuar fermerët 
me kërkesë të Ministrisë së Bujqësisë, Qeveria 
miratoi një masë ndërhyrje në fund të prillit. Një 
nga masat restriktive  të qeverisë ishte mbyllja 
e tregjeve të bagëtive, kurse lëvizja e dërgesave 
lejohej vetëm nëse kafshët janë identifikuar si 
duhet dhe nëse kanë një certifikatë të vlefshme 
shëndetësore. Produktet bujqësore në tregjet 
e gjelbra mund të shiteshin, por duke mbajtur 
higjienën e detyrueshme, respektimin e 
distancës së përcaktuar prej një metri, blerje 
në sasi të arsyeshme, kurse më vonë edhe 
ato janë mbyllur. Masat restriktive u rritën, por 
fermerëve u lejohej të lëviznin lirshëm në zonën 
e fshatit të tyre që të kryenin obligimet e tyre, 
kurse të tjerët duhej të nxirrnin lejet nga njësitë 
rajonale të Ministrisë së Bujqësisë.
Nga mesi i majit, me vendim të Qeverisë së 
RMV-së, u hapën përsëri tregjet e bagëtive.
Në fund të marsit, në mbledhjen e qeverisë 
u miratua dekret me të cilin të gjitha afatet 
për procedurat e filluara lidhur me tokën 
bujqësore të cilat përfundojnë gjatë gjendjes 
së jashtëzakonshme, në të vërtetë janë ndalur 
me paralajmërim se do të vazhdojnë pas 
përfundimit të saj.  
Më 21 prill, Qeveria njoftoi se kishte vendosur 
që akciza e derivateve të naftës të rritet për 3 
denarë. Këtë e bëri të ditur zëdhënësi i Qeverisë i 
cili theksoi se sipas vlerësimeve, buxheti i shtetit 

do të mbledhë edhe 18 milion euro shtesë nëse 
rritja e akcizës për derivatet e naftës për tre 
denarë aplikohet deri në shtator, dhe një shtesë 
31 milion euro nëse është e vlefshme deri në 
dhjetor - fondet do të përdoreshin ekskluzivisht 
për betejën me koronën. Ky vendim i qeverisë u 
përball me një reagim të ashpër nga pothuajse 
të gjithë sektorët e ekonomisë dhe industria 
e hotelierisë, pasi ata prisnin lehtësim dhe jo 
shtrenjtim.
Qeveria ofroi, gjithashtu, një paketë të tretë 
masash në të cilën, siç u njoftua, bujqësia do të 
ketë vendin qendror. Brenda së cilës, ka masa 
që zbatohen rregullisht, pavarësisht nëse është 
situatë krize apo jo. Sidoqoftë, është miratuar 
vendosja e kredive  pa interes për kompanitë 
nëpërmjet  Bankës së Zhvillimit të RMV-së, me 
vlerë 31 milion euro, mandej janë planifikuar 
1.6 milion euro për zhvillimin e produkteve dhe 
shërbimeve inovative nëpërmjet FITR si dhe 
transformimi i fshatit turistik maqedonas në 
Nerez të Shkupit në fshat Start Ap. Pastaj u 
vendos që të vendoset edhe një paketë masash 
direkt në bujqësi në vlerë 76.1 milion euro, kartë 
pagesore për subvencionimin e 50% të naftës 
së gjelbër për fermerët, vendoset stimulim i 
përpunuesve të rrushit për të prodhuar produkte 
të reja, mundësohet partneritetet publik-privat 
në vreshtari dhe sektori i duhanit, po vendoset 
një qira afatgjatë e kullotave, si dhe Program 
për financimin e ndërmarrjeve mikrobujqësore, 
kurse parashikohen, gjithashtu, edhe mjete - 
përsëri nga Banka e Zhvillimit për modernizimin 
e ekonomisë.
Në drejtim të mbështetjes së bujqësisë 
dhe zhvillimit rural, Federata Nacionale e 
Fermerëve, e cila është një partner social dhe 
ekonomik i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Ujërave, dorëzoi në Qeveri dhe MBPU një 
paketë rekomandimesh dhe propozimesh 
të cilat kanë dalë nga analiza e dytë në 
terren e Federatës, për gjetjen e zgjidhjeve 
të përbashkëta dhe krijimin e masave për 
të ndihmuar dhe mbështetur fermerët dhe 
bujqësinë në kohën e krizës ekonomike dhe 
shëndetësore të shkaktuar nga virusi korona. 
Në bazë të analizës së përgatitur në terren, 

aktivitetet në fushën e prodhimit bujqësor 
zhvillohen pa ndonjë problem domethënës dhe 
masat qeveritare respektohen nga fermerët dhe 
popullsia rurale. Nuk ka mungesë të furnizimit 
me fara, plehra dhe produkte për mbrojtjen 
e bimëve. Ajo që është identifikuar si problem 
janë zinxhirët e prishur të shitjeve që kanë 
shkaktuar probleme me blerjen e qengjit dhe 
lakrës pranverore. Shumica, 74% të fermave 
tona janë ferma të vogla familjare që kanë një 
sipërfaqe shumë të vogël, mesatarisht 0.5 ha. 
Prandaj, diskutimi mbi ndikimin e pandemisë 
në sektorët bujqësorë dhe ruralë duhet të 
shkojë përtej treguesve të prodhimit bujqësor 
dhe eksporteve, duke marrë parasysh fermat e 
vogla familjare, gratë dhe të rinjtë, ndërmarrjet 
e agroturizmit dhe përpjekjet e tjera bujqësore.

KRIZA KOVID-19: PASOJAT DHE MASAT MBI BUJQËSINË 
NË MAQEDONI 
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SHQETËSIMI PËR TË ARDHMEN, REKOMANDIME  
NGA FNF-JA   
Fermerët janë të shqetësuar se këtë vit do të 
përballen me mungesën e fuqisë sezonale 
së punës në bujqësi, e cila prej vitesh është 
problem në vend. Këtë vit, pritet që jo vetëm 
në vendin tonë, por edhe në tërë Evropën, të 
ketë një problem me mungesën e punëtorëve 
sezonalë, si pasojë e krizës shëndetësore-
ekonomike. Pikërisht kjo i ka inkurajuar shtetet 
e zhvilluara ekonomikisht  (Gjermani, Angli, 
Francë) që të ndërmarrin prej tani veprime 
dhe të krijojnë strategji për sjelljen e fuqisë 
së punës në bujqësi nga shtetet e tjera. Kjo, 
nga ana tjetër, do të ketë një ndikim negativ 
mbi shtetet e vogla ose vendet në zhvillim, ku 
futet edhe RMV-ja. Propozimi i Federatës 
Kombëtare të Fermerëve: Krijimi i masave 
qeveritare që do të ndihmojnë në zvogëlimin e 
rrjedhës së punëtorëve sezonalë jashtë vendit 
gjatë korrjeve intensive sezonale. Punëtorët 
sezonalë më shpesh ofrojnë punën e tyre në 
vendet evropiane, përkatësisht në Itali, Spanjë, 
Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar. Masat e 
tilla kanë filluar të krijohen në shtetet e rajonit, 
pra në Kroaci, Slloveni, Serbi dhe Bullgari. Me 
paketën e masave ekonomike të Qeverisë janë 
anashkaluar fermerët e regjistruar individualë 
që gjithashtu fitojnë të ardhura nëpërmjet 
punës bujqësore dhe paguajnë kontribute ndaj 
shtetit. Federata Nacionale e Fermerëve ka 
kërkuar, gjithashtu, edhe ndryshim të Dekretit 
me Fuqi ligjore për mbështetje financiare të 
personave që ushtrojnë veprimtari të pavarur, 

të prekur nga kriza shëndetësore e virusit 
korona gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, 
kështu që në kategorinë e individëve të fizikë që 
ushtrojnë veprimtari të pavarur të përfshihen 
edhe fermerët e regjistruar në bazë të Ligjit për 
pensionin dhe invalidor, që të marrin mbështetje 
financiare për muajt prill dhe maj në shumë prej 
14.500 denarësh, nëse kanë humbje. Në suazat 
e Dekretit, siç shpjegohet në tekstin e mësipërm, 
janë përfshirë vetëm fermerët e regjistruar 
në bazë të Ligjit për veprimtarinë bujqësore. 

“Me qëllim që të ndihmohen prodhuesit e 
ushqimit, ne kërkojmë që Qeveria e RMV-së 
të marrë një vendim për Bankën Zhvillimore 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut që 
të sigurojë një ofertë të favorshme kreditore 
për fermerët e regjistruar në bazë të Ligjit për 
pensionin dhe sigurimin invalidor, të cilët nuk 
mund të përdorin kreditë tregtare, kurse po 
ballafaqohen me problemet e blerjes dhe kanë 
një tepricë të sasive të pashitura dhe një humbje 
në punën e tyre, si pasojë e krizës aktuale 
shëndetësore-ekonomike në shtet të shkaktuar 
nga virusi korona. Banka Zhvillimore e RMV-
së të ofrojë kredi pa interes, pa mbingarkim 
shtesë  të hipotekës dhe me periudhë fleksibile 
të ripagimit ose ta përfshijë këtë kategori 
fermerësh të regjistruar, brenda thirrjes 
publike COVID 2 për të dorëzuar aplikacione 
për huazim të drejtpërdrejtë të ndërmarrjeve 
mikro, të vogla dhe të mesme të regjistruara 
në RMV-ja nga Fondet e Kompensimit nga 

ndihma e huaj. Në këtë mënyrë, fermerët do 
të jenë në gjendje të diversifikojnë burimin e 
tyre të të ardhurave (p.sh. agroturizmi, hotelieri, 
ose të përmirësojnë produktivitetin nëpërmjet 
blerjes së teknologjive të përpunimit, dhe t'u 
jepet mbështetje veprimtarive investuese të 
fermerëve të rinj dhe fermereve) në kushte kur 
prodhimi i tyre nuk mund të blihet për shkak 
të krizës shëndetësore-ekonomike në shtet” 
thekson Vaska Mojsovska, Presidente e FNF-së.

HULUMTIM I FNF-SË
Federata Nacionale e Fermerëve kërkon që 
të gjithë aplikuesit që i plotësojnë kërkesat 
dhe kanë dorëzuar dokumentacionin e 
plotë për masën 115 për një anëtare aktive 
të ekonomisë bujqësore nga Programi për 
Mbështetje  Financiare të Zhvillimit Rural 
2019, të marrin grant. Në këtë program, 
janë paraparë financa për 100 gra fermere, 
dhe sipas informacionit të Agjencisë për 
Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural, kanë aplikuar 400 gra 
fermere. Deri në qershor të vitit 2020, 
të gjitha aplikimet për masën 115 do të 
rishikohen dhe ato që plotësojnë kërkesat 
do të miratohen. Në këtë mënyrë do të 
mbështeten drejtpërdrejt gratë rurale, të 
cilat përballen me një numër të madh 
sfidash gjatë kësaj periudhe. “Kjo masë 
është veçanërisht e rëndësishme për 
fermeret, sidomos tani që është vërtetuar 
se efektet negative të krizës shëndetësore-
ekonomike në shtet të shkaktuar nga 
virusi korona ndikojnë mbi gratë në zonat 
rurale, pasi që ngarkesa e tyre me punë 
tani është rritur si në shtëpi ashtu edhe në 
fushë, kurse mundi i tyre edhe mandej nuk 
vlerësohet si duhet. Në gjysmën e parë 

të muajit prill, FNF-ja zhvilloi një anketë 
me gra nga zonat rurale, e cila është 
aktivitet në suazat e projektit “Mbështetje 
institucionale e FNF-së", i mbështetur 
nga Organizata Suedeze e Zhvillimit We 
Effect, në mënyrë që 85% e grave që janë 
anëtare të FNF-së (në NF janë anëtare 
175 gra nga zonat rurale) theksuan se tani 
puna e tyre është zmadhuar si në shtëpi 
ashtu edhe në fushë, sepse në bujqësi ka 
mungesë të punëtorëve sezonalë dhe vetë 
me burrat e tyre dhe familjen më e afërt 
i kryejnë aktivitete në terren, kurse në 
shtëpi obligimi i tërë ka rënë  në kurrizin 
e tyre. Mbështetjet për fuqizimin ekonomik 
të grave rurale janë të rëndësishme dhe 
në këtë drejtim u nënshkrua Deklarata 
për përmirësimin e pozitës  ekonomike 
dhe sociale të grave nga zonat rurale të 
nënshkruar nga Federata Nacionale e 
Fermerëve, Rrjeti për Zhvillimin Rural, 
Ministria e Bujqësisë, Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale në 2018”, thotë Vaska 
Mojsovska, Presidente e NFF.
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GODITJA E KOVID-19 – KRIZA MBI BUJQËSINË  

DREJTIME – KU TË REAGOHET

MASA TË BE-SË : SHIRITA TË GJELBËR PËR TRANSPORT 
TË USHQIMIT, BLERJE E QUMËSHTIT, KREDI ME NORMA 
TË ULËTA TË KAMATËS  

Sipërmarrjet e reja të agroturizmit në 
zonat rurale janë aktivitetet më të prekurat 
nga kriza dhe nuk mbulohen nga ndihma 
financiare publike. Sipërmarrjet e reja të 
krijuara duke investuar kohë dhe energji 
në tre vitet e fundit janë më të rrezikuarat, 
pasi viti i krizës korrespondon me vitin e 
parë të fitimit të tyre operativ. Këto lloje të 
veprimtarive ekonomike nuk janë pjesë e 
mbulimit të paketës financiare të Qeverisë 
në suazat e kovid-19.

Si përgjigje ndaj krizës dhe përgjegjësisë 
në rritje para bashkëpunëtorëve në 
zinxhirin e vlerave, ndërmarrjet kanë 
ndërtuar zgjidhje të reja inovative. Të 
vetëdijshëm se strukturat bashkëpunuese 
që ata i kanë krijuar me shumë përpjekje 
do të krijohen me vështirësi më të mëdha 
nëse dështojnë, ndërmarrjet u përpoqën 
të gjejnë alternativa për rrjetëzim dhe 
bashkëpunim madje edhe gjatë pandemisë 
me qëllim që të ruajnë optimizmin. Si 

rezultat, disa kompani kanë krijuar dhe 
dolën me produkte të reja agroushqimore 
ose lloje të tjera të produkteve në mënyrë 
që rrjeti i bashkëpunëtorëve të funksionojë 
duke i blerë produktet dhe nënproduktet 
e tyre vendore. Shkathtësitë digjitale të 
kombinuara me intervenime të tjera mund 
të jenë zgjidhje e disa sfidave, kurse lidhja 
digjitale është sfidë më vete për bashkësitë 
rurale.

Po përjetojmë një problem global që 
kërkon përgjigje globale, tha më 31 
mars Kji Dongju, drejtori i përgjithshëm 
i Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi 
në Kombet e Bashkuara (FAO). Ai 
paralajmëroi se si rezultat i krijimit të 
keq të politikave, veçanërisht në vendet 
e varfra, kriza e ushqimit mund të jetë 
një katastrofë humanitare që mund të 
shmanget. Sipas Dongju, tregjet globale 
janë thelbësoret për balancimin e 
tronditjeve të ofertës dhe kërkesës nëpër 
vende dhe rajone, kështu që është e 
domosdoshme të punojmë së bashku për 
të siguruar që ndërprerjet e zinxhirit të 
furnizimit me ushqime të minimizohen sa 
më shumë që të jetë e mundur. Ndërkohë, 
Komisioni Evropian ka dalë me një sërë 
masash për të stimuluar dhe ndihmuar 
bujqësinë. Ata urdhëruan ekzistojnë 
të ashtuquajturat shirita të gjelbër, që 
praktikisht nënkuptojnë mirëmbajtjen e 
vazhdueshme të rrjedhës së ushqimit në 
të gjithë Evropën, d.m.th. transporti nuk 

duhet të zgjasë më shumë se 15 minuta 
në vendkalimet kufitare. Njëkohësisht, u 
vendos që punëtorët sezonalë, të cilët janë 
pjesë e “grupit kritik”, mund të shkojnë 
të punojnë rregullisht në vendet e tyre 
të punës, pasi këta njerëz janë kryesorët 
që të funksionojë mbjellja, rritja dhe 
mbledhja e produkteve. Por mbase më e 
rëndësishmja janë injeksione financiare 
në zonat rurale. Përkatësisht, Komisioni 
vendosi që fermerët dhe punëtorët e 
zonave rurale mund të marrin hua ose 
kredi në vlerë deri në 200,000 euro me 
kamatë shumë të ulët interesi dhe këste të 
favorshme për shlyerje. Shteteve anëtare 
u janë ofruar deri në 5,000 euro për 
mbështetje të fermerëve individualë dhe 
deri në 50,000 euro për ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme. Por jo vetëm kaq, u vendos 
që të rritet avanca për të ashtuquajturën 
politika e përbashkët  bujqësore me 
mbështetje të ardhurash nga 50 përqind 
në 70 përqind, dhe pagesa të caktuara 
për zhvillimin rural nga 75 përqind në 85 

përqind. Vendeve anëtare iu dha sugjerim 
të sigurojnë ndihmë shtetërore për 
fermerët dhe kjo në shumë prej 100 000 
eurosh për fermë, kurse për kompanitë për 
përpunim të ushqimit dhe për marketing 
maksimum deri në 800 000 euro. Në lidhje 
me rajonin, përkatësisht vendet ballkanike, 
Kroacia mori paketë nga BE-ja dhe për të 
është karakteristikë sepse bën blerje të 
qumështit dhe jep donacione në prodhime 
bulmeti. Mandej, ky vend ka siguruar 
treg onlajn të prodhimeve bujqësore me 
mbështetje të ministrisë në suazat e të 
cilit qarkullojnë me sukses përkatësisht 
tregtohen prodhime të rreth 550 fermerëve. 
Njëkohësisht, mjetet e BE-së i konvertuan 
për bujqësinë, përkatësisht u miratua 
avancë për pagim masave për pagesë 
të drejtpërdrejtë. Bullgaria, në përputhje 
me paketën e BE-së, ka mjete shtesë për 
fermerët, kurse e vendosi edhe masën për 
magazinim të djathit. 
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DUHET TË QËNDROJMË NË MBROJTJE TË ATYRE 
TË CILËT PRODHOJNË USHQIMIN TONË
Bisedoi: Biljana Petrovska Mitrevska Fotografe: Liljana Mitevska  

We Effect është organizatë e cila 
me ndihmë të partnerëve të vet 
zbaton aktivitete nëpër shumë 
vende në mbarë botën të cilat 
janë në procesin e tranzicionit ose 
ballafaqohen me varfërinë. Si e 
shikon We Effect problemin global 
me pandeminë e shkaktuar nga 
virusi korona dhe ndikimi i tij mbi 
popullatën rurale dhe bujqit?  
 Nëse mund të thuhet se doli diçka e 
mirë nga kjo situatë jo e përditshme, 
unë do të thosha që ky është solidar-
iteti midis 24 vendeve ku është e pra-
nishme organizata jonë We Effect dhe 
e cila në këtë periudhë është e drejtuar 
fuqishëm kah sigurimit të mbështetjes 
më të fuqishme, të rifokusuar me qël-
lim që të sigurohet qasje te ushqimi për 
të gjithë në afat më të gjatë. Nuk e dimë 
se si do të jetë ndikimi afatgjatë i kësaj 
krize, por nga ajo që kemi parë deri tani, 
shumë aktivitete me të cilat fermerët e 
vegjël dhe popullata rurale fiton të hyra 
janë vendosur në pikëpyetje dhe kjo 
është ajo që na shqetëson. Prandaj, kjo 
është koha që të bashkohemi, të mobi-
lizohen bashkësitë dhe të punojmë së 
bashku në tejkalimin e pengesave dhe 
në gjetjen e zgjidhjeve.  

Çfarë duhet të bëhet në nivel global 
dhe cilat janë mësimet që mund të 
nxirren nga kjo pandemi? 
ПNevojiten aktivitete urgjente që të 
sigurohet qasje tek ushqimi në nivel 
global. Lëvizja e kufizuar, kufijtë e 
mbyllur e dëshmuan edhe njëherë 
ndjeshmërinë e lartë të sistemit për 
furnizimin me ushqim. Funksionimi 
i mirë i zinxhirëve të furnizimit me 
ushqim është me rëndësi të madhe për 

sigurim të ushqimit, por kjo nuk do të 
thotë se aktivitetet duhet të jenë vetëm 
në drejtim të sigurimit të qarkullimit 
pa pengesa të furnizimit me ushqim. 
Nevojitet një veprim shtesë, i gjerë, 
kolektiv që të zvogëlohet ndikimi i 
kësaj katastrofe globale. Duke pasur 
parasysh se gjysma e të uriturve në 
botë janë prodhues të ushqimit, bujqit 
dhe punëtorët stinorë të angazhuar në 
punë në fusha, bashkësia zhvillimore 
duhet t’i drejtojë përpjekjet afatgjata 
dhe afatmesme pikërisht në këtë plan. 
Duhet të qëndrojmë në mbrojtje të atyre 
të cilët e prodhojnë ushqimin tonë dhe 
ta zmadhojmë shkallën e qasjes te 
ushqimi për të gjithë. Ballafaqimi me 
këtë sfidë kërkon planifikim afatgjatë 
ekonomik, bashkëpunim dhe solidaritet 
të madh.   

Cilat aktivitete po ndërmerren nga 
We Effect në drejtim të ballafaqimit 
me pandeminë e shkaktuar nga 
virusi korona dhe ndihmës së 
grupeve të lëndueshme?
Ne jemi të vetëdijshëm të bëjmë 
gjithçka që mundemi që të sigurojmë 
stabilitet në punën e organizatave 
tona partnere. Momentalisht po e 
finalizojmë strategjinë e përkohshme 
me fokus në përshtatjen e punës 
sonë për mbështetje të organizatave 
partnere të cilat në emër të anëtarësisë 
së vet mandej do të veprojnë në drejtim 
të zbutjes së efekteve të pandemisë. 
Paralelisht, të gjitha organizatat 
partnere janë të ftuara të aplikojnë për 
rishpërndarjen e mjeteve dhe unë jam 
krenare dhe e lumtur që Ambasada 
e Suedisë në Maqedoninë e Veriut ka 
njohuri për vështirësitë në rajonet 
rurale dhe kontribuon me ndihmë 

shtesë dhe mjete shtesë nëpërmjet 
FKF-së, RDN-së dhe NRC-së që do të 
kenë efekt të shpejtë. 
Republika e Maqedonisë së 
Veriut po ballafaqohet, gjithashtu, 
me këtë problem. Cili është 
rekomandimi juaj për ballafaqimin 
me pandeminë e shkaktuar nga 
virusi korona dhe përshtatjen 
me kushtet e reja në lidhje me 
zhvillimin rural dhe bujqësinë?
Maqedonia e Veriut është vend bujqësor, 
por, gjithashtu, edhe importues neto 
i ushqimit dhe inputeve themelore 
bujqësore në prodhimtari. Nga kjo 
rrjedh se vendi mund të ballafaqohet me 
sfida në pjesën e sigurimit të ushqimit 
në rast të mungesës dhe mosfurnizimit 
në kohë me: ushqim për bagëti, 
medikamente veterinarie, farëra, pleh, 
pesticide dhe inpute të tjera themelore 
që mund të ndikojnë mbi prodhimtarinë 
bujqësore. Prandaj nevojitet politikë 
përkatëse për sigurim të rrjeteve të 
sigurta në procesin e furnizimit. Duhet 
të iniciohen një sërë aktivitetesh 
për zgjidhjen e efekteve momentale 
negative të shkaktuara nga pandemia, 
që të pengohet erozioni i rezultateve 
të arritura më parë dhe i aktiviteteve 
aktuale, por edhe të vendosen baza të 
shëndetshme të cilat do të mundësojnë 
mbështetje në rimëkëmbjen pas krizës. 
Ndikimet negative të virusit korona në 
bashkësitë rurale duhet të lehtësohen 
dhe bujqit duhet të mbrohen. Ata duhet 
të kenë qasje të vazhdueshme dhe pa 
pengesa në tregje, kurse problemet me 
zinxhirët e ndërprerë në furnizimin dhe 
plasmanin e prodhimeve të tyre duhet 
të tejkalohen. Tregu i ushqimit në vend 
duhet të mbetet stabil, transparent dhe 
i sigurt.  

INTERVISTË ME ANELI LEINA, DREJTORESHËN RAJONALE TË ORGANIZATËS SUEDEZE PËR ZHVILLIM WE EFFECT

Shkruajnë: Prof, dr. Zvezda Bogoevska,  
prof. dr. Margarita Davitkovska 
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Mashurka (Phaseolus vulgaris L. ) është i të 
njëjtit lloj me fasulen, por ndryshimet janë 
në dy drejtime të seleksionimit: kokrrat e 
pjekura botanike në fasule dhe bishtajoret e 
pjekura teknologjikisht në fasulet mashurkat. 
Mashurka e ka origjinë nga Amerika e Jugut, 
prej nga spanjollët e kanë transportuar atë në të 
gjithë Evropën. Mashurka është bimë njëvjeçare 
dhe është kulturë kopshti. Në ushqim përdoret 
e freskët, e zierë apo në forma të ndryshme të 
përpunuara dhe është një nga lëndët e para 
më të rëndësishme në industrinë e përpunimit. 
Karakteristikat e saj shëruese rrjedhin nga 
pasuria me celulozë, ajo përdoret në ushqimin e 
diabetikëve, kurse ndihmon edhe në sëmundjet 
e veshkave, fshikëzës dhe arteriosklerozës.

KUSHTET E KULTIVIMIT 
Mashurka është bimë e zonave të ngrohta, 
kështu që ka nevojë të madhe për nxehtësi. 
Farat mbin në një temperaturë prej 10 deri 
në 120С, por mbirja është shumë e ngadaltë. 
Temperatura optimale e mbirjes është rreth 
220C. Për zhvillimin e organeve vegjetative (deri 
në formimin e luleve) kërkohet një temperaturë 
prej 18 deri 200C, dhe për formimin e organeve 
gjeneruese nga 22 në 250C.
Bimët e reja vdesin në ngrica të ulëta prej -0,50С, 
ndërsa disa varietete mund t'i rezistojnë me 
sukses temperaturat e -30С. Mashurkat janë 
më të ndjeshme ndaj temperaturave të ulëta 
gjatë fazës së lulëzimit. Në temperaturat mbi 
350C dhe nën 60C, mashurkat i rrëzojnë lulet. 
Nën ndikimin e temperaturave të larta dhe 
lagështisë së zvogëluar, ndodh rënia e luleve në 
masë të madhe. Gjatë ndryshimeve të forta të 
temperaturës gjatë ditës dhe natës, veçanërisht 
në fazën e lulëzimit, mashurka e zvogëlon 
formimin e frutave.
Mashurka ka nevojë të madhe për dritë në fazat 
e hershme të rritjes, kur hijesimi çon në zgjatjen 
e bimëve. Në fazën e lulëzimit dhe frutave, 
ndriçimi intensiv, me lagështi relative më të 
lartë, ka një efekt pozitiv në cilësinë e bishtajave. 
Gjethet mund të ndryshojnë pozicionin në varësi 
të intensitetit të ndriçimit. Në ditët me më pak 
diell, në mëngjes ose në mbrëmje, gjethet 
kthehen plotësisht drejt diellit për përdorim më 
të mirë të rrezeve të diellit. Në ditë me diell në 
mesditë, kur intensiteti i dritës është më i fortë, 
gjethet vendosen në mënyrë që rrezet e diellit 
të bien paralel me sipërfaqen e gjethes. Disa 
varietete me kërcell të lartë janë tolerantë ndaj 
mungesës së dritës dhe për këtë arsye rriten 
me sukses së bashku me misrin.
Sipas kohëzgjatjes së ditës, mashurka është 
bimë ditë së shkurtër, por sot ka varietete 
që janë indiferente ndaj gjatësisë së ditës. 
Varieteteve që janë rritur në vendin tonë janë 
kryesisht në një ditë të shkurtër dhe kjo është 
arsyeja pse ato rriten më së miri në pranverë 
ose vjeshtë. Sidoqoftë, fasulet dhe disa lloje të 
mashurkave rriten, gjithashtu, me sukses si një 
bimë e ndërmjetme me misrin.
Mashurka ka kërkesa mesatare për lagështi, 
por reagon mirë ndaj vaditjes, veçanërisht gjatë 
fazave të lulëzimit dhe formimit të bistajave. 
Bimët mund të tolerojnë thatësirën afatshkurtër, 
por jo dhe thatësirën e ajrit, veçanërisht gjatë 
lulëzimit. Lagështia optimale e tokës është 
rreth 60 deri në 70% PVC, kurse lagështia e ajrit 
nga 80 në 90%. Lagështia e tepërt e tokës dhe 
ajrit ndikojnë në vazhdimin e vegjetimit. Gjatë 
lagështisë dhe temperaturave të larta, bimët 
i rrëzojnë lulet dhe bëhen të ndjeshme ndaj 

sëmundjeve.
RENDI I MBJELLJES

Mashurka është në vendin e tretë në rrotullimin 
e rendit të mbjelljes. Prodhohet vetëm në toka 
në të cilat bishtajoret (soje, tërfili, jonxhe) nuk 
janë rritur në tre vitet e kaluara, të cilat strehojnë 
shumë sëmundje patogjene kërpudhore, 
prania e të cilave çon në sëmundje te rrënjët 
e mashurkave. Gjithashtu duhet të shmanget 
mbjellja e sallatës marule, patateve, domateve, 
lakrave dhe kungujve para ose pas mbjelljes 
së mashurkave për të zvogëluar praninë e 
Sklerotinia në tokë. Kultivimi i drithërave ose 
misrit gjatë disa viteve zvogëlon praninë e 
Sklerotinisë. Si një parakulturë për mashurkat 
duhet të shmanget përveç bishtajoreve edhe 
kulturat e lakrës për shkak të pranisë së 
Xanthomonas campestris. Mashurkat rriten 
më mirë pas perimeve rrënjësore dhe qepore 
ose pas kokrrave të ndenjura. Si një kulture e 
dytë, mashurka zakonisht mbillet pas patateve 
të hershme, alabastrës (selinos), marules, 
spinaqit dhe drithërave të hershme. 

PËRPUNIMI I TOKËS 
БNë varësi nga koha e prodhimit, kryhet edhe 
lërimi i tokës. Për mbjelljen e pranverës, lërimi 
i tokës kryhet në vjeshtë, në një thellësi prej 
rreth 25 cm, ndërsa në pranverë praktikohet 
përgatitja para-mbjelljes së tokës. Për 
prodhimin veror, kur mashurka është kulturë 
e dytë, përpunimi kryhet pas përfundimit të 
prodhimit të mëparshëm (p.sh. patatet e reja). 

MBJELLJA 
Mashurka prodhohet me mbjellje të 
drejtpërdrejtë, në dy terma themelorë: mbjellje 
të rregullt (pranverore) dhe mbjellje verore. 
Për nevojat e përpunimit industrial, mbjellja e 
mashurkës bëhet me afte disa herë me radhë (si 
në pranverë ashtu edhe në verë), me qëllim që 
të sigurohet periudhë më e gjatë e mundshme 
e korrjes, pra pjekje e njëpasnjëshme. Për 
të përcaktuar kohën e mbjelljes dhe korrjes, 
përdoret metoda e njësive termike (shuma e 
temperaturave mesatare ditore të zvogëluara 
me 100C nga mbirja deri në vjeljen e bishtajave).
Në prodhimin e rregullt të pranverës, mbjellja 
fillon kur toka ngrohet në 10-120C, e cila 
zakonisht është rreth 20 prillit. Afatet e 
mëposhtme përcaktohen me metodën e 
njësive termike ose me metodën e „vjeljes pas 
mbirjes”. Metoda e dytë kryhet në mënyrë të 
tillë që mbjellja në secilën periudhë pasuese 
kryhet pasi mbin mashurka nga periudha e 
mëparshme, deri në fund të majit.
Mbjellja e verës fillon më 25 qershor dhe zgjat 
deri më 15 korrik me periudhë të shkurtër 
kohore midis afateve të veçanta, duke pasur 
parasysh se mbirja në këtë periudhë është 
shumë e shpejtë. 
Në kushte të ujitjes, për të siguruar korrje të 
pandërprerë, mashurkat mbillen në çdo 7-10 
ditë nga fundi i prillit deri në 10-15 korrik. Pa 
ujitje, një mbjellje e tillë është e rrezikshme 
sepse bimët nga mbjellja e qershorit (midis 5 
dhe 25 qershorit), për shkak të temperaturave të 
larta në korrik dhe gusht dhe lagështisë relative 
të ulët, i rrëzojnë në masë të madhe lulet.
Mbjellja bëhet në një distancë prej 50 x 4-5 
cm, e cila siguron një grup prej 40-50 bimësh/
m2. Mbjellja e tillë kërkon 100-150 kg/ha fara. 
Thellësia e mbjelljes në tokat e lehta është 5-7 
cm, kurse në ato më të rënda 3-4 cm.

VJELJA 
ЧNë sipërfaqe më të mëdha dhe për përpunim 
industrial, vjelja e mashurkës bëhet njëherësh 
dhe është e mekanizuar me kombajna speciale, 
efekti i të cilave është 3-7ha/ditë. Rendimenti i 
mashurkës në nga varësia lloji dhe mënyra e 
vjeljes është 8-20 t/ha.
Pjekuria teknologjike e bishtajës mund të 
përcaktohet nëpërmjet:

•metodës fizike, me ndihmë të tenderometrave 
dhe teksturometrave;

•metodës kimike në bazë të proteinave, 
materieve të patretshme në alkool  (MPA);

•metodës morfologjike, në bazë zë madhësisë 
së kokrrës në bishtajë. 
Në praktikë, më shpesh pjekuria teknologjike 
përcaktohet në mënyrë aproksimative, në bazë 
të pamjes dhe madhësisë së bishtajës.
Gjatë kësaj metode, madhësia e kokrrës në 
bishtajë mund të merret si një tregues i mirë, 
i cili në pjekurinë optimale duhet të jetë sa 
madhësia e një kokërr gruri.
Përmbajtja e MPA-së (substanca të tretshme 
në alkool) gjatë pjekurisë teknologjike duhet të 
jetë 4-15%.
Kohëzgjatja e pjekurisë teknologjike ndryshon 
në varësi të varietetit, kurse aq më shumë nga 
kushtet klimatike, por mesatarisht është 4-7 
ditë.

RUAJTJA
Ruajtja e mashurkave është e kufizuar sepse e 
humbet shpejt ujin dhe ka një ritëm të lartë të 
frymëmarrjes. Temperatura optimale e ruajtjen 
e mashurkës është 5 deri në 7.5°C, kurse 
lagështia relative është 95 deri në 100%. Në 
kushte të tilla, mashurkat e ruajnë cilësinë e 
tyre për 8 deri në 12 ditë. Në një temperaturë 
prej 7 deri në 100C, mashurka ruhet për 7 deri 
në 10 ditë, kurse në 15°C vetëm për 3 deri në 4 
ditë. Humbja e ujit është problemi më i shpeshtë 
gjatë ruajtjes mashurkës. Më intensive është në 
bishtajoret e reja që janë korrur para pjekurisë 
teknologjike. Me një humbje masive prej 
5%, bishtajoret thahen dhe zbuten, kurse një 
humbja masive prej 10 deri 12% çon në humbje 
të vlerës së tregut.
Intensiteti i frymëmarrjes së bishtajoreve 
është shumë e lartë. Mashurka është shumë 
e ndjeshme ndaj pranisë së etilenit, kështu që 
një përqendrim prej rreth 0.1 ppm zvogëlon 
gjatësinë e ruajtjes me 30 deri 50% në një 
temperaturë prej 5°C.
Atmosfera e kontrolluar ka një efekt pozitiv në 
ruajtjen e ngjyrës dhe cilësisë së bishtajoreve. 
Kështu, përqendrimi i oksigjenit duhet të shkojë 
nga 2 deri në 5% dhe përqendrimi i CO2 midis 
3-10%.
Kur bishtajat e mashurkave ruhen në 
temperaturë nën 50C, ndodhin simptoma 
tipike të dëmtimit prej temperaturave të ulëta. 
Ndjeshmëria ndaj këtij lloji të dëmtimit ka të 
bëjë me specifikën e varieteteve. Dëmtimi i 
ngrirjes shfaqet në temperatura prej -0.50C. 
Sëmundjet më të rëndësishme gjatë ruajtjes 
së mashurkës janë Sklerotinia, Botrytis, 
Rhizooctonia dhe Pythium. Rënia e shpejtë e 
temperaturës e shtyn fillimin e sëmundjes. 
Zhvillimi i sëmundjes ngadalësohet me një rënie 
të lehtë të lagështisë relative (në rreth 90%) dhe 
me ruajtje në temperaturën e rekomanduar. 

KULTIVIMI I MASHURKËS

Shkruajnë: Prof, dr. Zvezda Bogoevska,  
prof. dr. Margarita Davitkovska 
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TEF KULTURË DRITHI  
ME PERSPEKTIVË  
Shkruan: dipl. inxhi bujq. Vanço Zahariev 

Në nivel global në shkencë, ka një 
tendencë që t'i kushtojë vëmendje dhe 
futjes së llojeve të reja të drithërave dhe 
të lashtave të tjera që japin një produkt 
të ngjashëm, të cilave nuk u jepej shumë 
rëndësi deri para ca kohësh. Arsyeja për 
këtë është ndikimi gjithnjë e më i theksuar 
i ndryshimit të klimës që pasqyrohen 
negativisht në rendimentet e kulturave 
ekzistuese për këtë qëllim, modestia ndaj 
kushteve në kultivim dhe pa përbërje 
gluteni kategori për të cilën shumë njerëz 
kanë një nevojë në rritje. Një nga ato 
bimë është edhe TEF-Eragrostis tef, që 
u përket kulturave të drithit është drithë 
tipike etiopike-eritreane, e quajtur edhe 
bari abesinis. Ai ka ngjallur dhe vazhdon të 
ngjallë interes për përhapjen e saj në pjesë 
të tjera të botës, një prej të cilave duhet të 
jemi ne.

Interesi për këtë drithë buron nga 
karakteristikat e saj cilësore biologjike, 
duke përfshirë: përshtatshmëri të 
madhe ndaj kushteve të rritjes, aftësi të 
shkëlqyeshme të mbirjes, fuqi të madhe 
ndaj barërave të këqija, përmbajtje të 
pasur dhe të disponueshme të lëndëve 
ushqyese, etj. E gjithë kjo është për 
shkak të shumëllojshmërisë së tij të 
madhe fenotipike dhe gjenetike që gjatë 
fazave të ndryshme të zhvillimit gjatë 
vegjetacionit e lejon atë të shfaqë një larmi 
karakteristikash dhe aftësish fenologjike, 
fiziologjike dhe morfologjike që i lejojnë 
atij përshtatje të madhe ndaj kushteve 
të jetesës (nga e thatësira në e lagështi) 
dhe universaliteti në përdorim. Kjo bimë 
është një bimë njëvjeçare, vet-pjellore 
dhe drithë e pranverës së vonë që duket 
si grurë i zakonshëm. Rritet në lartësi nga 
75-100 cm, kalli me gjatësi 10 cm ku janë 
vendosur kokrrat e imëta të ngjashme me 
grurin, por pothuajse 100 herë më të vogla.  
Kjo i bën që të shpërhapen shumë të lehtë. 
Kokrrat janë me mbështjelle të hollë e cila 
hiqet me vështirësi prej kokrrave dhe si e 
tillë futet në përbërjen e miellit. Ato mund 
të jenë me ngjyrë të bardhë, të kuqe dhe 
kafe. Shija e miellit është e ëmbël dhe 
e ngjashme me arrat dhe nuk përmban 
gluten. Përveç kokrrës, shumëllojshmëria 
e gjenotipeve të këtij lloji jep mundësinë 
për ta rritur atë si një kulture foragjere, si 
për kashtë, ashtu edhe për kullotje. Jep 
prodhim të shkëlqyeshëm brenda një kohe 
të shkurtër (3 -4 të prera) me 5-12 t / ha. 
kashtë pa dallime të ndjeshme në cilësinë 
e përmbajtjes në të gjitha korrjet. Kjo i jep 
asaj një avantazh të konsiderueshëm ndaj 
barërave të tjera foragjere. Këto veti të 
bimës kanë kontribuar që ajo të deklarohet 
në një nga simpoziumet nga kjo fushë të 
mbajtur në Shtetet e Bashkuara si një 
kulture me shumë perspektivë në këtë 
pjesë. Kjo para së gjithash është rezultat i:  

1. Kërcellit dhe masës së gjethes me 
cilësi të lartë dhe të butë që pranohet për 
konsumim nga bagëtitë në krahasim me 
barërat e tjera. 2. Rritjes së shpejtë gjatë 
temperaturave dhe lagështisë optimale 

(45-55 ditë) 3. Rendimentit të lartë - një 
korrje mund të ketë 1.5 -2.5 ton për 
hektar. Me mundësi deri në 4 korrje gjatë 
vegjetacionit dhe ruan të njëjtin nivel të 
cilësisë. 4. Periudhës së gjerë të mbjelljes 
gjatë vegjetacionit (si kulturë e parë, e dytë) 
dhe ruajtjes së produktivitetit në pjesën 
më të nxehtë të vitit që siguron mundësinë 
e furnizimit me sasinë e dëshiruar të 
kashtës ose kullotjes. 5. Rezistencës ndaj 
thatësirës - i reziston një periudhe të gjatë 
të thatë pa reflektim mbi cilësinë dhe 
sasinë. 6. Përshtatshmërisë së madhe ndaj 
kushteve të rritjes (nga thatësira deri në 
lagështi të lartë) 7. Mungesa e substancave 
të dëmshme (nitratet, cianidet) në përbërje 
pavarësisht nga teknologjia dhe kushtet e 
kultivimit 8. Universale - mundësia për t’u 
përdorur si kokërr, kashtë, silazh, kullotë.

Kjo bimë ka nevojë për nxehtësinë 
dhe nuk toleron ngricat, kështu që gama 
e temperaturave të tokës në të cilën 
zhvillohet në mënyrë optimale lëviz nga 12-
250C. Temperaturat e ulëta ia ngadalësojnë 
rritjen dhe ia zvogëlojnë konkurrencën. 
Duhen të paktën 12 orë dritë dite për 
të përfunduar fazën e lulëzimit. Sa më 
gjatë të jetë drita e ditës, aq më e fortë 
do të jetë rritja. Fiziologjikisht u takon 
bimëve me lloj fotosinteze C-4 si një nga 
faktorët që ia mundëson karakteristikat e 
deklaruara cilësore. Në mbjellje të përzierë 
me jonxhë dhe trumzë jep sasi të shtuar 
të rendimenteve gjatë verës. Do 100 kg 
kashtë përmban 42 njësi tagjie  dhe 5 kg 
proteina të tretshme. Hulumtimet tregojnë 
një rendiment ditor 0.5 kg te bagëtitë e 
gjalla që ushqehen në kashtë nga kjo bimë. 
Praktika tregon rendiment deri në 5 ton 
/ ha kokërr. Mund të rritet si monokulturë, 
kurse në rotacionin e bimëve atëherë mund 
të jetë para dhe pas të gjitha kulturave, si 
dhe në përzierjet me jonxhë dhe foragjere 
të tjera shumëvjeçare. Për shkak të rritjes 
së shpejtë dhe sistemit rrënjor të zhvilluar 
mirë kjo bimë mund të shërbejë edhe si 
plehërim i gjelbër dhe si e mbjellë kundër 
erozionit. Mbjellja e kësaj bime duhet të 
jetë në tokë të përgatitur mirë të pastruar 
nga barërat e këqija dhe të kompaktësohet 
në mënyrë që farat të futen pikërisht në 
thellësinë e kërkuar sepse nëse toka është 
e shkrifët dhe ajo gjendet më thellë se sa 
kërkohet 0.3-0.6 ajo nuk mund të mbijë 
dhe e mbjella do të dështojë. Për mbjellje, 
përdoren për mbjellje të farave të vogla, 
kurse pas mbjelljes është e detyrueshme 
të kompaktësohet toka. Sasia e  nevojshme 
e farës për mbjellje të 1 ha lëviz nga 5-10 
kg në varësi të dëshirës a doni të mbjella 
më të dendura apo më të rralla. Mbillet në 
një distancë të ndërmjetme në të njëjtën 
mënyrë si në drithërat e tjerë.

Nevojat e kësaj bime për lëndët 
ushqyese në kushte intensive të rritjes 
lëvizin nga 30-50 kg / ha azot i pastër pas 
secilës kositje. Nevojitet gjithashtu të hidhet 
edhe kalium fosfori dhe sulfur. Kjo bimë 
nuk ka nevojë për mbrojtje nga barërat e 
këqija nëse kushtet në fillim të zhvillimit 

të saj janë të mira, por nëse nuk është 
kështu dhe dalin barëra të këqija, kontrolli 
i barërave të këqija bëhet me 2.4 D, MCPA, 
dhe preparatet e tjera të regjistruara për 
përdorim në kulturat e drithërave. Në 
vendet e origjinës, ky drithë sulmohet nga 
sëmundje dhe dëmtues karakteristikë 
për të gjitha drithërat, ndërsa në Shtetet 
e Bashkuara raportohet që kultivuesit 
nuk kanë asnjë problem në këtë aspekt. 
Kërkesat për lagështi për këtë bimë lëvizin 
nga 430-600 mm sediment uji në vit. Në 
fazat e para të zhvillimit ka një nevojë 
më të madhe për ujë, kurse në fazat e 
mëvonshme mund të përballojë thatësirën 
deri në 75 ditë. Megjithatë dëshmohet se 
për rendimente prej 2,5-5 ton kashtë/ha 
nevojitet 50-70 mm/sediment uji në muaj. 
Mbledhja e kësaj kulture për kashtë bëhet 
në fazën e lulëzimit në 45-50 ditë pas 
mbjelljes, kurse korrjet e tjera në intervalet 
prej rreth 30 ditësh. Mund të përdoret për 
kullotje pasi të ketë formuar plotësisht 
masën e rrënjës (2-3 javë) pas mbjelljes. 
Rendimenti i kokrrës lëviz  mesatarisht 
rreth 900 kg/ha. Por ka varietete në SHBA 
ku fermerët arrijnë nga 1500 deri në 5000 
kg / ha në varësi të faktit a janë të ujitura 
apo jo sipërfaqet. Çmimet në të gjithë botën 
për kokrrën e kësaj kulture janë në një nivel 
të lakmueshëm.
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DHJE-

LAJTHIA  
CORYLUS SP.

Shkruan: dr. Tosho Arsov 

Në bazë të përkatësisë sistema-
tike të bimëve, lajthia hyn në 
familjen Betulaceae, një grupi 

Corylus që ka 22 lloje lajthish. Shu-
mica e specieve janë shkurre, kurse 
vetëm 3 lloje formojnë një kërcell. Laj-
thia është bimë njështëpiake me lule 
të ndara mashkullore dhe femërore, 
por janë të vendosura në të njëjtën 
bimë. Lulet mashkullore janë në for-
mën e shiritave, kurse femëroret në 
formën e një sythi dhe në kohën e 
lulëzimit shihen vetëm fijet e holla 
të kuqe. Frutat janë të vendosura në 
një mbulesë të gjelbër - kupolë që në 
varësi të specieve mund të jetë nën 
majën e frutave, në lartësinë e frutave 
ose mbi majën e frutave.

Gjatë përzgjedhjes së 
lokacionit ku do të kultivoni 

lajthi, përgatitje e sipërfaqes 
për mbjellje dhe rritjes me 
sukses të lajthive, nevojitet 

që të njihni kërkesat e tij 
mjedisore.

1.Ngrohtësia 
Lajthia është një nga speciet më 
rezistente të frutave ndaj temperaturave 
të ulëta të dimrit. Ajo rritet në një lartësi 
prej 0-1200 m. Origjina e varieteteve 
ka një ndikim të madh mbi rezistencën 
ndaj temperaturave të ulëta. Varieteteve 
që rrjedhin nga C. pontica dhe C. 
maxima janë përshtatur me klimat më 
të ngrohta dhe lagështi relative më 
të lartë dhe për këtë arsye janë më të 
ndjeshme ndaj temperaturave shumë 
të ulëta të dimrit. Këto varietete janë të 
përshtatshme për t’u rritur në klimat 
mesdhetare. Varieteteve që rrjedhin nga 
C. avelana (homake, halle, barcelona, 
etj.) janë më pak të ndjeshme ndaj 
temperaturave të ulëta dhe për këtë 
arsye janë shpërhapur në gjerësi më të 
madhe gjeografike. Për varietetet më 
të ndjeshme ndaj temperaturës së ulët, 
si kriter për mundësinë e kultivimit të 
suksesshëm të lajthive konsiderohet të 
jetë jo më i ulët se -120С, megjithëse 
ekzistojnë varietete që mund të 
rezistojnë nën -200С. Për sa u përket 
ngricave të pranverës, lajthitë janë 
shumë më rezistente se speciet e tjera 
të frutave.

2.Ndriçimi

Varieteteve që rrjedhin nga C. pontica 
dhe C. maxima kërkojnë zona shumë 
më të ndritshme. Në këto varietete, 
gjatë kultivimit të shkurreve, ndodh 
transferimi prodhimit në periferi të 
kurorës. Kjo tregon se drita është një 
faktor i rëndësishëm në pjellorinë 
normale të lajthive.

3.Lagështia relative e ajrit 
 Fakti që lajthitë janë më të shpërhapura 
në zonat bregdetare, pranë liqeneve, 
lumenjve ose përrenjve flet për vëllime 
se kjo kulturë ka shumë nevojë për 
lagështi relative të lartë. Prandaj, 
lajthitë prodhojnë më shumë në rajonet 
me lagështi dhe gjysmë të lagështa. . 

4.Reshjet  

lajthitë kërkojnë ujë të mjaftueshëm 
në tokë gjatë gjithë periudhës të rritjes. 
Mungesa e ujit manifestohet me rënie 
të frutave, arrë të formuar dobët, fruti 
është më i vogël dhe cilësia është e 
keqe. Vlerësohet se nevojiten 700-800 
mm reshje për kultivimin e suksesshëm 
të lajthive, por të shpërndahen siç 
duhet gjatë gjithë vitit. Uji është më i 
nevojshëm gjatë muajit qershor, kur 
frutat janë në rritje më intensive. Në 
rast të mungesës së ujit të shiut, ujitje 
e plantacioneve është e detyrueshme. 
Fidanishtet e lajthive të llojit Corylus 
colurna  për shkak të sistemit më të 
përhapur të rrënjëve janë shumë më 
rezistente ndaj mungesës së lagështirës 
së tokës.
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5.Trualli
Lajthia jep rendiment më të mirë dhe 
cilësor në toka me pjellori mesatare, të 
lehta ranore, humus-karbonate dhe me 
lagështi mesatare. Në toka të varfra, 
gurore dhe të thata nuk jep rezultate 
të mira. Lajthia është tolerante ndaj 
reagimit të tokës. Ajo kultivohet më së 
mirë në tokë me pH nga 5-8. Lajthia nuk 
duron toka moçalore dhe të lagështa. 
Në raport me përmbajtjen e materieve 
ushqyese trualli duhet të përmbajë 
humus deri në 3%, azot mbi 0,15%, K 
mbi 25 mg% dhe fosfor 10-15mg%..

PËRSHKRIMI I DISA 
VARIETETEVE TË 

LAJTHISË
1. Romake  - varietet me origjinë italiane. 
Është krijuar nga lloji C. avelana. 
Shkurrja është shumë e harlisur me degë 
të drejta dhe pjellori të mirë, me lulëzim 
protaginoz. Është vetëfekonduese, 
relativisht rezistente ndaj ngricave. Fruti 
është i madh deri në 3 g, i rrumbullakët 
si tortë. Frutat janë deri në tre së bashku. 

Lëkura është e trashë, e fortë, guaska 
është e sheshtë në frutat e përbërë 
nga dy gjethe. Frutat e pjekura ndahen 
lehtësisht nga guaska. Thelbi është i 
madh, i mbush mirë frutat me një majë 
të mprehtë, shije shumë të mirë dhe 
aromë të këndshme. Rendimenti është 
deri në 42-48%. Shkurrja prodhon herët, 
dhe nëse shartohet në Corylus colurna 
, ajo ka një rritje më të moderuar dhe 
fruta me cilësi më të mirë. Nëse nuk ka 
kujdesin e duhur, ky varitet është i prirur 
për frytdhënie alternative.
2.Tonda xhentile romana  -varietet italian. 
I njohur me sinonimin lajthi romake e 
shijshme. Shkurrja është me dendësi 
mesatare dhe jep rendiment të mirë. 
Lulëzon herët dhe ka karakteristika 
të ndryshueshme nga protandrike 
deri në protaginike. Vetëfekondimohet. 
Përshtatet me kushte të ndryshme. 
Fruti ka madhësi mesatare 2,7 g, me 
formë të rrumbullakët. Në një grup 
ka 2-4 lajthi. Shtresa është me e gjatë 
se fruta e lajthisë, frutat bien lehtë 
nga shtresa. Rendimenti është 45%. 
Ka thelpinj cilësorë dhe kërkohet në 
industrinë e ëmbëlsirave.  
3. ТTonda xhentile dela lange (trilobata)  

- është varietet italian, prejardhjen e ka 
nga C. avelanca. Njihet edhe si lajthia 
e Piemonit. Ky është varieteti kryesor 
në Itali. Ka kurorë të dendur si shkurre, 
me formë kalimtare, formon mjaft 
degë. Lulëzon shumë herët, dihogame, 
me protaginitet të theksuar. Varietet 
vetësteril, nuk është i përshtatshëm për 
përdorim si pllenues, kurse pllenohet 
mirë me varietetet Barcelona, negrit, 
romake etj. Fruta e lajthisë është e 
madhe, e rrumbullakët, me majë të 
mprehtë, me peshë 2,4 g, në grup prej 
2-3 lajthish ose më vete. Shtresa që e 
rrethon është e gjatë sa vetë fruta ose 
diçka më e gjatë, në majë është e hapur 
dhe frutat bien lehtë. Lëkura është e 
hollë, por mjaft e fortë. Rendimenti 
është mjaft i lartë, deri në 58%.  
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FRUTA TË THATA TË 
ÇOKOLLATUARA 
Shkruan: doc. dr. Frosina Babanovska Milenkovska 

Sot, një nga tendencat më të rëndë-
sishme në prodhimin e ushqimit bu-
ron nga kërkesat e konsumatorit për 

ushqim që përmirëson shëndetin (ushqimin 
funksional), pra ushqimin që nuk shkakton 
efekte të dëmshme, por nga ana tjetër ka 
një efekt pozitiv, duke përmirësuar metabo-
lizmin ose duke vepruar në mënyrë paran-
daluese për disa sëmundje. 

Çokollata është një nga produktet ushqimore 
më të njohura në botë. Ajo është e përhapur 
në të gjithë botën dhe për shkak të shijes 
specifike të ëmbël, shpesh është një produkt 
i preferuar i shumicës së popullsisë së botës. 
Është një ushqim i cili është burim i mirë en-
ergjie. Përbërësi kryesor i çokollatës është 
kakaoja, kurse të gjitha çokollatat janë bërë 
nga tri lloje të kokrrës së kakaos. Çdo lloj 
kakaoje ka specifikat e veta, për shkak të të 
cilave prodhuesit bëjnë kombinime të ndry-
shme, të cilat japin një ekuilibër të caktuar në 
shije, gjë që ndikon mbi cilësinë dhe ndjesinë 
e çokollatës së përfituar. Kakaoja përmban 
përbërës të ndryshëm, si kafeinë, theobro-
minë dhe feniletilaminë. Kafeina vepron si 
stimulues, theobromina stimulon muskulin 
e zemrës dhe sistemin nervor, dhe fenileti-
lamina mendohet se vepron si një antidepre-
sant, duke përmirësuar gjendjen shpirtërore. 
Përveç kakaos, çokollata përmban qumësht 
dhe sheqer, kështu që duke konsumuar 
çokollatë, një person siguron një konsum 
të proteinave, karbohidrateve, yndyrave, 
mineraleve dhe vitaminave.

Frutat mund të konsumohen të freskëta 
ose të përpunuara, dhe për shkak të për-
bërjes specifike dhe të favorshme kimike, ato 
kanë një rol të rëndësishëm, ndonjëherë të 

pazëvendësueshëm në ushqimin e njeriut. 
Një nga gjërat e mira për frutat është se 
mund të thahet dhe të jenë në dispozicion për 
konsum gjatë gjithë vitit.

Dehidratimi i frutave është një nga teknikat 
më të vjetra të ruajtjes së ushqimit, i cili në 
thelb konsiston në uljen e përmbajtjes së ujit, 
i cili zvogëlon vëllimin e frutave, për shkak të 
tharjes, e cila e rrit përqendrimin e kompo-
nentëve të përbërjes. Frutat e thata janë të 
pasura me sheqerna frutash që përthithen 
lehtësisht; fruktoza dhe glukoza, të cilat janë 
një burim i vazhdueshëm energjie, kanë një 
përmbajtje më të lartë lëndësh ushqyese, 
përmbajtje më të lartë të fibrave bimorë, 
jetëgjatësi të zgjatur dhe përmbajtje mjaft 
më të lartë të antioksiduesve fenolikë në kra-
hasim me frutat e freskëta. Prandaj, frutat e 
thata duhet të rekomandohen më shpesh si 
një shtesë në ushqim nga nutricionistët dhe 
dietologët. Frutat e thata janë gjithashtu një 
burim i mirë energjie, i cili justifikon që të 
quhen një ëmbëlsirë e shëndetshme. Shpesh 
përdoren nga një pjesë e madhe e popullsisë 
së botës, veçanërisht sportistët që marrin 
pjesë në sporte të ndryshme që kërkojnë 
mund të madh.

Zhvillimi i teknologjive të prodhimit të 
ushqimit është nën ndikim shumë të madh 
nga një numër faktorësh, ndër të cilët, një 
nga më të rëndësishmit janë tendencat që 
lidhen me kërkesën e konsumatorit, të cilat 
në dekadat e fundit janë bërë më të mëdha. 
Prandaj, qëllimi i prodhuesve është të ndjekin 
dhe plotësojnë kërkesat e tyre. Zhvillimi 
i produkteve të reja, të cilat përmbajnë 
përbërës të dobishëm për shëndetin dhe 
lëndë ushqyese të energjisë, është një sfidë 

për kompanitë prodhuese. Çokolatimi i 
frutave të thata është një prirje në rritje midis 
prodhuesve, kurse këto produkte gjithnjë 
e më shumë pranohen dhe kërkohen nga 
popullata e përgjithshme e konsumatorëve. 
Çokolata e zakonshme, e cila përmban 
sheqer të rafinuar të bardhë (saharozë), 
kohët e fundit është shmangur nga ushqimi 
për shkak të efekteve të mundshme negative 
shëndetësore ndaj grupeve të caktuara të 
popullsisë. Për të zgjidhur këtë problem, 
industria e ëmbëlsirave po e zëvendëson 
sheqerin e bardhë me shtimin e frutave 
të thata, gjatë së cilës merret një produkt 
shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm 
prej çokollate. Përparësia e këtij produkti 
qëndron në faktin se përbërja e tij kombinon 
përfitimet shëndetësore për shkak të 
përbërësve të frutave të thata dhe çokollatës. 
Me konsumimin e këtij produkti, organizmit i 
mundësohet të konsumojë një sasi të mirë të 
energjisë dhe lëndëve ushqyese që mund të 
kenë një efekt të dobishëm për konsumatorët.
Teknologjia e çokollatimit të frutave të thata 
mund të zhvillohet dhe aplikohet në lloje dhe 
varietete të ndryshme frutash, të përhapura 
në të gjithë botën, nga qershi, luleshtrydhe, 
boronicë, sulltan - rrush, rrush pa fara, kajsi, 
kumbulla, hurma, dardha, fiq, shegë etj. 
Nga pikëpamja ekonomike, për prodhuesit 
industrialë, kultivuesit e frutave, si dhe 
përpunuesit e frutave, çokollatimi i frutave 
të thata është një investim i shkëlqyeshëm 
në prodhimtarinë rentabile. Në këtë 
mënyrë, përfitohet një produkt i shijshëm 
dhe i kërkuar, i cili ka vlerë të shtuar të 
shumëfishuar, me një çmim që është edhe 
deri në 50 herë më i shtrenjtë se lënda e 
parë (në varësi të frutave).
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Dihet se në vendin tonë kultivohen me 
sukses një numër i madh i pemëve frutore, 
kurse prodhuesit shpesh kanë problem 
me plasimin e produkteve të tyre, me një 
çmim të vlefshëm për ta. Fatkeqësisht, 
numri i përpunuesve që prodhojnë fruta të 
thata është i vogël, megjithëse ekzistojnë 
mundësi të shkëlqyera për aplikimin 
e kësaj teknologjie, tek e cila mund të 
përdorin pajisje të ndryshme për tharje, 
me kapacitete më të mëdha dhe më të 
vogla, të cilat mund të përdorin burime të 
ndryshme të energjisë, karburant, gaz, dhe 
si me kosto më efektive dhe ekologjikisht 
miqësore rekomandohet tharja në tharëse 
diellore. Vendi ynë ka një numër të madh të 
ditëve me diell gjatë vitit, kështu që aplikimi 
i tharjes diellore, ndonjëherë në kombinim 
me burime të tjera të energjisë, ofron 
mundësi të shkëlqyera për idetë e biznesit, 
me të cilat individët mund të aplikojnë për të 
marrë pajisje për produktet përfundimtare 
bujqësore. Edhe pse prodhimi aktual nuk 
është në nivelin e mëparshëm, frutat e 
thata kanë një rëndësi të madhe si një 
produkt gjysmë i gatshëm për prodhimin e 
lëngjeve të frutave, reçeleve, marmelatave, 
pijeve alkoolike dhe joalkoolike. Përveç 
kësaj, frutat e thata përdoren gjerësisht në 

industrinë e ëmbëlsirave.

Tharja e frutave mund të bëhet me 
lyofilizim, proces në të cilin uji avullon 
nga gjendja e akullit nëpërmjet procesit 
sublimim, në kushte të temperaturës dhe 
trysnisë së ulët. Kjo bëhet në pajisje të 
posaçme ku frutat së pari janë ngrirë në 
një temperaturë prej -50°C deri -60°C, 
dhe më pas uji avullon (sublimon) me 
trysni të ulët, duke përdorur një sistem 
vakumi në dhomë. Procesi zgjat deri në 
40 orë. Gjatë procesit të tharjes me ngrirje 
të thellë - lyofilizim, shmanget mundësia 
e kontaminimit të produktit. Shumica e 
baktereve dhe kërpudhave nuk mund 
t'i mbijetojnë këtij procesi sepse 97% e 
lagështirës nxirret si nga frutat ashtu edhe 
nga mikroorganizmat. Në këtë mënyrë, 
fitohet një produkt përfundimtar, fruta të 
thata, që ka karakteristika të shkëlqyera 
dhe cilësore, gjë që e bën atë një lëndë të 
parë të shkëlqyeshme për çokollatim.

Në varësi të llojit dhe varieteteve 
të frutave, tharja bëhet pas korrjes dhe 
depozitimit të mundshëm të shkurtër në 
kushte të përshtatshme. Në shumicën e 
frutave, para-tharje kërkohet para-trajtim i 

duhur. Pas aplikimit të tharjes në një shkallë 
të caktuar të përmbajtjes së ujit, është e 
nevojshme që frutat e thata të qëndrojnë, 
d.m.th të barazohen me temperaturën 
dhe përmbajtjen e ujit, dhe pastaj, pas 
40-60 ditësh, mund të fillojë përpunimi i 
mëtejshëm i çokollatimit.

Frutat e thata mund të ruhen me dorë, 
në shtëpi, por edhe mekanikisht në kushte 
industriale. Pajisjet e ndryshme përdoren në 
makineri industriale, në varësi të zgjedhjes 
së prodhuesit, por edhe llojit të frutave të 
thata me çokollatë që synojnë të prodhohen. 
Ekzistojnë disa mënyra të çokollatimit, në 
të cilat frutat e thata mund të mbulohen 
plotësisht ose pjesërisht me çokollatë, por 
frutat e thata gjithashtu mund të copëtohen 
në copa më të mëdha ose më të vogla dhe 
shpërndahen në një masë çokollate që 
vendoset në një kallëp për të bërë çokollatë 
me fruta të thata.

ÇOKOLLATUESE 
Çokollatuesja është projektuar për 

çokollatimin e frutave të thata, ku linja 
çokollatë përbëhet nga: një duplikator për 
përgatitjen e çokollatës, një aparat për 
çokollatim - një perde çokollate me një shirit 
të lëvizshëm, një perde ajri që bën tharrje 
në mënyrë të imët dhe formon lëngun e 
çokollatës së vendosur mbi frutave të thara. 

MAKINERI PËR 
FORMIMIN E SHTRESËS 
SË ÇOKOLLATËS   
Një teknikë tjetër e zhvilluar dhe e realizuar 

mirë është veshja me çokollatë, e cila është 
një nga mënyrat më të shpejta dhe më efektive 
për të aplikuar një shtresë çokollate në frutat 
e thata. Arti i kryerjes së kësaj teknike përfshin 
krijimin e një shtrese çokollate rreth produktit 
(frutave të thata). Procedura kryhet në një 
pajisje rrotulluese, në të cilën vendoset frutat 
e thata. Ndërsa pajisja rrotullohet, spërkatet 
me një përzierje të lëngshme çokollate, duke 
lejuar shpërndarjen e barabartë të përzierjes 
së çokollatës kudo, duke formuar një 
shtresë çokollate që aplikohet në mënyrë të 
njëtrajtshme. Kjo pasohet nga një procedurë 
lustrimi, e cila i jep produktit të përfunduar 
një shkëlqim të lartë..
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Rritja e kultivuar 
e bar bletës   
(Melissa oficionalis)

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

KARAKTERISTIKA 
MORFOLOGJIKE DHE 

FIZIOLOGJIKE  

Bimë barishtore shumëvjeçare 60 - 80 
cm e gjatë me rrënjë të forta të degëzuara, 
lule të bardha (disa specie dhe të verdha). 
Kushtet e suksesit: lartësia mbi nivelin e 
detit deri në 1000 m dhe reshjet mesatare 
të arrijnë deri në 600 mm në vit. Kultivohet 
me sukses në tokat pjellore, me aciditet 
pH 6 - 7. Përpunimi themelor i tokës 
duhet të jetë i thellë (35 cm). 

PËRPUNIMI I TOKËS 

Punimi i tokës para mbjelljes duhet të 
përbëhet nga operacionet e mëposhtme 
të punës: Nivelimi, plehërimi: NPK 400 

- 500 kg / ha plehërim bazë përpara se 
të lërohet, kurse pas nivelimit, ose para 

lërimit themelor (por megjithatë është 
më mirë të përcaktohen normat dhe 
rendi i plehërimit sipas rezultateve dhe 
rekomandimeve të marra nga analizat 
agrokimike të tokës të kryera në 
laboratorët e akredituar).

 SHTIMI – HEDHJA E FARËS - 
MBJELLJA 

РShtimi i kësaj bime gjatë rritjes së 
kultivuar mund të bëhet nëpërmjet 
mbjelljes së drejtpërdrejtë me fara, me 
rizoma se nëpërmjet prodhimit të filizave. 
Prodhimi i filizave kryhet me mbjellje 
në vragji, me rizoma, ose nëpërmjet 
prodhimit të filizave. Prodhimtaria e 
filizave kryhet me mbjellje në vragji për 
filiza: 5=8 gr/m2 farë (1 gr = 160 fara), 
nevojitet 50 m2 vragji që të prodhohen 
filiza të mjaftueshëm për mbjellje të 1 

ha. Mbirja ndodh 15-20 pas mbjelljes (në 
varësi të temperaturave dhe kushteve të 
kultivimit), rritja për 40-60 ditë është 10-
20 cm dhe ka 2-3 gjethe të zhvilluara – 
për mbjellje në fushë; mbjellja në fushë: 
në vjeshtë pse në verën e hershme me 
largësi 50 cm midis rreshtave, kurse në 
vetë rresht 30 cm, për 1 ha ≈ 66.600 filiza. 

MBLEDHJA – KORRJA E 
BIMËVE 

Në kushte të ujitjes gjatë rritjes së 
kultivuar të kësaj bime ajo mund të 
korret 3-4 herë gjatë vegjetimit në faza 
para lulëzimit dhe në lartësi prej 10 cm 
mbi tokë. Në vitin e parë rendimenti i 
masës së thatë mbitokësore është 600-
800 kg/ha. Në vitin e dytë dhe vitet në 
vijim 2000-3000 kg/ha masë e thatë.
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PËRVOJA PREJ PRODHUESVE 

Ovçe Pole – KB “Poljodellstvo Erxhelija” 
të mbjella shumëvjeçare nga viti 2004-
2008 në sipërfaqe prej 4 ha. Për këtë 
sipërfaqe filizat për bar blete (Melissa 
oficionalis) janë prodhuar me mbjellje 
në vragji të mbuluara për filiza që janë 
mbjellë më 1 mars 2004 8 gr/m2 farë. 
Filizat janë mbjellë në fushë më 15 prill 
2004 me mbjellëse për speca dhe lartësi 
të filizave prej 20 cm. Mbjellja është bërë 
me dendësi prej 60 cm midis rreshtave 
dhe largësi prej 25 cm midis bimëve në 
rresht. Lloji i tokës ku është mbjellë bar 
bleta (Melissa oficionalis) si parakulturë 
ka pasur grurë. 

KUJDESI PARA VEGJETIMIT 

1 kultivimi ndërmjet rreshtave me 
makineri dhe 2 krasitje manuale; 1 - 2 

ujitje (50l / m2) midis çdo korrjeje.
Rendimenti: Në vitin e parë (2004): nga 2 
korrje rreth 0.5 t / ha masë e thatë;
Viti i dytë: Korrja e parë më 17 qershor. 
3,75 t / ha masë e thatë (gjithsej 15 t prej 
4 ha, nga të cilat 8.7 t gjethe: 6.3 t kërcell 
(raporti gjethe vs kërcell 1.3: 1);
Korrja II  më 15 gusht 2,325 t / ha masë e 
thatë, gjithsej 9, 3 t për 4 ha, nga të cilat 
5 t gjethe: 4.3 t kërcell (raporti gjethe vs 
kërcell 1.16: 1); 
Viti i dytë:
Korrja III më 13 tetor 0,7 t/ha masë e 
thatë, gjithsej 2.8 t për 4 ha, nga të cilat 
2 t gjethe: 0.8 t kërcell (raporti gjethe 
vs kërcell 2.5: 1); Rendimenti total nga 
korrja I + II + III = 27,1 t masë  e thatë 
(6,775 t/ha), me një raport prej 15.7 t 
gjethe: 11.4 t kërcell, (raporti mesatar 
gjethe vs kërcell 1.4: 1).
 

MËNYRE E MBLEDHJES DHE 
VEÇIMIT TË GJETHES NGA 

KËRCELLI:  

Mbledhja bëhet me radhë nëpërmjet 
operacioneve të mëposhtme mekanike: 
Korrje, balancim (moment i rëndësishëm 
në raport me përqindjen e lagështisë në 
biomasën e tharë mbitokësore);  veçimi i 
gjethes nga kërcelli me kombajnë drithi 
e rregulluar në përputhje me bimën.   

Çmimi i blerjes në atë periudhë, të cilin 
sipas marrëveshjes klienti i prodhimit 
ia ka paguar prodhuesit ishte: gjethe e 
thatë 60 denarë/kg, kërcell i thatë 18 
denarë/kg.
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GËRSHËRË ELEKTRONIKE FELCO 801 ELECTRIC PRUNER

 z Gërshërë elektronike Felco 801 Electric Pruner
 z Çmimi 1800 euro
 z E dizajnuar, zhvilluar dhe prodhuar plotësisht në Zvicër, e reja ofron 
shpejtësi, lehtësi dhe ergonomi për një pajisje elektrike kopshtari.

 z  Kapaciteti i prerjes deri në 30 mm në diametër
 z  Regjimi i prerjes gjysmë e hapur e rrit shpejtësinë e prerjes kur prisni 
degët me një diametër të vogël. Bateria e parë siguron funksionimin gjatë 
gjithë ditës, bateria e dytë ruhet për rezervë.

 z Cikli i prerjes është jashtëzakonisht i shpejtë, falë kombinimit të 
mekanikës së motorit të teknologjisë së lartë.

 z Bateri ultra e lehtë litium që mbushet për 2 orë.
 z Kutia e kontrollit përfshin një USB port me mundësi për pajisje për të 
karikim, siç janë telefonat celularë.

 z Madhësia maksimale e degës për prerje: 30 mm
 z Gama e prerjes: 1-30 mm
 z Gjatësia e përfshirjes: 255 mm
 z Pesha e copës me dorë: 745g
 z Vetëm pesha e baterisë (92W): 800g
 z Koha e karikimit: 2 orë
 z Tensioni i baterisë: 37V

TREND 

Pajisjet cilësore na lejojnë 
të përfundojmë punën në 
pemishte në mënyrën më të 
shpejtë dhe më të efektshme. 

Pajisjet  që i përdorim duhet të jenë 
të lehta me dizajn ergonomik dhe të 
bëra nga materiale cilësore me një 
ngjyrë të të theksuar kur pajisja bie 
mbi bar. Pajisja që përdorni duhet të 
dezinfektohet para krasitjes. Pajisjet 
duhet të jenë të mprehta sepse në të 
kundërt e dëmtojnë drurin dhe plaga 
që bëhet gjatë krasitjes është më e 
vështirë për t’u shëruar.

Në varësi nga çmimi në tregut, ofrohen 

një numër markash. Kohët e fundit, 
po përdoren gjithnjë edhe më shumë 
pajisje me bateri që e lehtësojnë 
shumë punën. Duhet të theksohet se 
nga numri i orëve të punës mund të 
shihet dhe cilësia e pajisjes. Gërshërët 
cilësore të krasitjes duhet të zgjasin 
deri në 2,000 orë pune për pemëtarët 
profesionistë.

Vitet e fundit, veçanërisht në vreshtari, 
është pranuar gjerësisht përdorimi 
i gërshërëve elektrikë. Përfitimet e 
gërshërëve elektrike janë të shumta: 
efikasiteti i funksionimit të tehut, 
lodhja e ulët gjatë punës. 

E vetmja mangësie e gërshërëve 
elektrike në krahasim me modelet 
manuale është çmimi. Nëse 
dëshironi të blini gërshërë elektrike 
profesionale që kushtojnë rreth 1.600 
euro / copë, ato janë të vlefshme dhe 
janë fitimprurëse nëse posedoni një 
pemishte frutash mbi 5 ha, kurse 
krasitjen e kryeni vetë. Gërshërët 
elektrike kryesisht po e zënë vendin e 
gërshërëve pneumatikë, të cilat janë 
plotësisht të lënë pas dore në vendin 
tonë, kurse përdorimi i të cilave është 
më se i arsyetuar për mbjellje mbi 8 ha.

SI TË PËRZGJIDHNI  
PAJISJE PËR KRASITJE  
Shkruan: Petar Bukrshliev 

GËRSHËRËT MË TË MIRA ELEKTRIKE PËR VITIN 2020 
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GËRSHËRË ELEKTRONIKE RYOBIBSH-120

 z Çmimi: 95 dollarë
 z Pesha: 100g
 z Tensioni i baterisë DC3.6V
 z Karikimi i baterisë 60 minuta / 0,1kg
 z Shtesë: Teh, kapak për tehun, mbushës 
 z Madhësia maksimale e degës për prerje: 12 mm diametër (mund të 
ndryshohet në varësi nga gjendja e tehut dhe llojit të pemës).

GËRSHËRË ELEKTRONIKE FUJIWARA 7.2V
 z Çmimi 142,80 dollarë
 z Lloji i gërshërëve: një palë
 z Pesha neto: rreth 0,7 kg
 z Gjatësia: rreth 31 cm
 z Kapaciteti i baterisë: 1300 mAh

SHARË ME BATERI ALIGATOR  BLACK + DECKERLLP120B
 z Çmimi 144,88 dollarë
 z Karakteristikat + përfitimet
 z Një bateri litiumi 20 volt që siguron të paktën 150 krasitje të degëve deri në 
40 mm pas një karikimi të vetëm të baterisë.

 z Ndërprerës i dyfishtë për të parandaluar fillimin aksidental.
 z Nofulla të patentuara për prerje.
 z Zinxhiri lejon prerje të shpejtë dhe të lehtë të degëve të trasha deri në 100 mm.
 z punoni me të dy duart njëherazi.

GËRSHËRË ELEKTRONIKE MAKITADUP361Z
 z Çmimi 1400 
 z Kapaciteti maksimal i prerjes 33 mm
 z Kapaciteti maksimal i hapjes së tehut 54 mm
 z Lloji i baterisë: litium-jonik
 z Tensioni 36 (2x18V)
 z Pesha ento 3,3 kg 

GËRSHËRË ELEKTRONIKE STIHLASA 85 
 z Çmimi 2400 dollarë
 z Gërshërë të fuqishme elektrike që prerje të degëve deri në 45 mm të trasha.
 z   Ideale për pemëtarë profesionalë
 z Kuti e fortë alumini.
 z Formë ergonomike e dorezës.
 z Hapje që rregullohet në mënyrë elektronike për katër faza të tehut.
 z Pesha 960 gram.
 z Bateri litiumi prej 36 voltësh  

TREND
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Ushqimi i gjelbër  
hidroponik për dhentë  
Shkruan: Inxh. agr. Jelica Beshliq  

Prodhimi i ushqimit për bagëtinë 
është një nga komponentët më 
të rëndësishëm në çdo fermë 

delesh. Menaxhimi i ushqimit për 
bagëti është një faktor kryesor në 
mbarështimin e suksesshëm dhe 
fitimprurës të deleve. Ushqimi i 
gjelbër luan një rol të rëndësishëm 
në ushqimin e kafshëve të qumështit, 
i cili duhet të sigurojë lëndët ushqyese 
të nevojshme për rritjen, prodhimin 
e qumështit, riprodhimin dhe 
mirëmbajtjen e shëndetit të bagëtive 
të qumështit. Bujqit që mbajnë 
dele duhet të kenë sipërfaqe  të 
mjaftueshme toke për të pasur mjaft 
foragjere të gjelbra me përbërje të 
ndryshme barishtore. Kur kultivohet 
foragjere të gjelbra në fusha të 
hapura, kërkohet fuqi pune dhe kosto 
të tjera për ta prodhuar atë. Por tek 
ne, si rezultat i kushteve klimatike 
ose i mungesës së tokës, nuk ka 
bar të freskët për delet gjatë gjithë 
vitit. Kjo situatë i detyron fermerët të 
reflektojnë për sisteme të ndryshme 
të reja të prodhimit të ushqimit të 
gjelbër që do të jetë në dispozicion 
gjatë gjithë vitit, pavarësisht nga 
kushtet klimatike dhe mungesa e 
tokës. Një sistem i tillë është sistemi 
hidroponik për prodhimin e ushqimit 
të gjelbër për delet.

ÇFARË ËSHTË SISTE-
MI HIDROPONIK PËR 
USHQIM TË GJELBËR 

Hidroponika në të vërtetë përbën 
kultivim të bimëve në solucion 
të lëngshëm uji dhe në të gjitha 
elementët ushqimorë mineralë të 
domosdoshëm për llojin konkret 
të ushqimit. Përparësitë që i ka kjo 
teknikë në prodhimin e ushqimit 
janë të shumëllojshme. Kështu, për 
shembull, me vetë faktin se nuk 
nevojitet truall, kurse uji qarkullon 
vazhdimisht nëpër sistem pa humbje 
të mëdha, ka shpenzime më të 

vogla për ujë. Sipas disa treguesve 
statistikorë, në Amerikë gjatë 
kultivimit të bimëve të kopshtit, sasia 
e nevojshme e ujit gjatë zbatimit të 
teknikës hidroponike është 80% më 
e vogël se te kultivimi klasik. Me këtë 
teknikë mund të kultivohen bimë 
madje edhe në vende në kushte kur 
nuk ka truall. Gjithashtu, nuk ndotet 
mjedisi jetësor nga lëshimi i lëndëve 
ushqyese gjatë ushqimit të tokës. 
Rendimentet vjetore janë konstante 
dhe të larta, kurse një përparësi e 
veçantë e prodhimit hidroponik është 
që sëmundjet dhe dëmtuesit mbahen 
në minimum, kurse edhe aty ku 
shfaqen largohen shumë më lehtë 
sesa nga toka, ndërsa lufta kundër 
barërave të këqija nuk ekziston 
fare. Si mangësi mund t'i atribuohet 
shfaqja e salmonelës dhe sëmundjeve 
të tjera patogjene për shkak të 
lagështirës së lartë të ajrit në këto 
hapësira, por kjo mund të rregullohet 
me ajrosje të vazhdueshme.    
Sistemi hidroponik mund të ndërtohet 
lehtësisht vetë ose mund të blini një 
makinë hidroponike për kultivim 
të ushqimit të gjelbër për dele. Në 
sistemin hidroponik mund të rritet: 
elb, tërshërë, thekër, grurë, misër dhe 
oriz. Nga ky lloj ushqimi për bagëti, 
përdoren të gjitha pjesët e bimës 
për ushqim: farat, rrënjët, kërcelli 
dhe gjethet, ndryshe nga ushqimi i 
rritur në mënyrë konvencionale, ku 
përdoren vetëm kërcelli dhe gjethet.

NEVOJA PËR USHQIM 
HIDROPONIK TË 
GJELBËR PËR DELET: 

SHUMICA E MBARËSHTUESVE Të de-
leve nuk kanë tokë të mjaftueshme 
për të rritur ushqimin e gjelbër për 
bagëti gjatë gjithë vitit në një sistem 
konvencional të mbarështimit. Në 
këtë situatë, mbarështuesit e deleve 
mund të përdorin sistemin hidroponik 
sistem shumë efikas dhe ushqyes për 

kultivim të ushqimit të gjelbër për 
bagëti. Sigurimi i ushqimit të gjelbër 
gjatë gjithë vitit, i cili do të sigurojë të 
gjithë materiet ushqimore në ushqi-
min e deleve, do të rezultojë me rritje 
të shpejtë të numrit të dhenve, me 
rendimente të larta të qumështit dhe 
mishit dhe shëndet të mirë të deleve. 

PËRPARËSITË / FITI-
MET NGA USHQIMI 
GJELBËR HIDROPON-
IK PËR DELET 
• Kursim i ujit në prodhimin e ushqimit 

për bagëti: Nevojiten vetëm 2 deri 
në 3 litra ujë që të prodhohet 1 kg 
ushqim i gjelbër për bagëti, në 
krahasim me 60-75 litra ujë me 
sistemin konvencional të prodhimit të 
ushqimit për bagëti. 

•  Sera apo objekti hidroponik kërkon 
sipërfaqe të vogël: për prodhim të 
650 kg ushqimi të gjelbër për bagëti, 
nevojitet truall me sipërfaqe prej 50 
m2, në krahasim me 1 ha truall gjatë 
prodhimit konvencional të ushqimit 
për bagëti.  

• Më pak fuqi pune në prodhimin e 
ushqimit për bagëti: 2 deri në 3 orë 
në ditë, në krahasim me prodhimin 
konvencional ku nevojitet e gjithë dita 
që të mblidhet e njëjta sasi e ushqimit 
për bagëti. 

• Më pak kohë për rritjen e ushqimit 
për bagëti: në sistemin hidroponik, 
nevojiten vetëm 7 ditë që të fitohet 
ushqim i gatshëm për bagëti 
(nga mbirja e farës deri te rritja e 
tërësishme e bimës me lartësi deri 
në 20 cm). Raporti i konversionit të 
biomasës është 8 deri në 9 herë në 
raport me prodhimin tradicional të 
ushqimit për bagëti që zgjat 60-70 
ditë.
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• Prodhimi i ushqimit për bagëti gjatë 
gjithë vitit: pa marrë parasysh kushtet 
klimatike dhe kufizimet e tjera.

• Përqindje e lartë e materieve 
ushqyese: sistemi hidroponik e 
lehtëson rritjen e ushqimit shumë 
ushqyes për bagëti në krahasim me 
prodhimin konvencional të ushqimit 
për bagëti. 

• Ushqimi organik për delet: 
hidroponika është sistem natyror i 
kultivimit të ushqimit për dhentë pa 
përdorim të pesticideve. 

• Nuk ka humbje në ushqimin për 
bagëti: përdoret çdo pjesë e bimës 
(fara, rrënja, kërcelli dhe gjethja). 

 

PAJISJA E 
NEVOJSHME 
PËR SISTEMIN 
HIDROPONIK PËR 
USHQIM TË GJELBËR 
PËR BAGËTI, PËR 
DHENTË:  

Përveç objektit, i cili duhet të sigurojë 
një sasi të mjaftueshme të dritës, 
nevojiten: kova plastike ose prej alumini 

për zhytjen e farave, kuti plastike ose 
alumini me rrjetë me një thellësi prej 
5 mm, rafte për renditjen e kutive me 
drithëra, pompë uji ose zorrë për ujitje. 

SI VENDOSET SISTEMI 
HIDROPONIK PËR 
USHQIMIN E GJELBËR 
PËR BAGËTI, PËR 
DHENTË:

Hapi 1: Zgjidhen farat cilësore prej: gruri, 
tërshëre, elbi ose misri. Pastrohen 
kokrrat nga farave e vdekura ose farat e 
thyera. Kokrrat duhet të lahen në tretje 
hipoklorit natriumi dhe të lihen gjysmë 
ore (30 minuta) në tretësirë. Pasi të 
kullohen nga solucioni, kokrrat zhyten 
në ujë të freskët për 12-24 orë.

Hapi nr. 2: Farat/ kokrrat e njomura 
duhet të kullohen dhe lihen për 5 orë në 
hapësirë të hapur para se të vendosen 
në kutitë me rrjetë në një shtresë jo më 
të trashë se 1.5 mm në mënyrë që farat 
të kenë qasje në ajër dhe të mundësohet 
mbirje më e lehtë. Lërini 2 ditë derisa të 
mbijnë mirë.

Hapi nr. 3: Pas mbirjes, farat duhet 
të spërkaten shpesh me ujë (dy herë 
në ditë), dhe duhet pasur kujdes që të 
kullohet ujin e tepërt nga kutitë. Objekti 
duhet të ketë qasje ndaj rrezeve të diellit, 
dhe të mbahet një regjim i temperaturës 
nga 18-20 gradë, duke synuar kufirin 
e poshtëm për të parandaluar mykun. 
Farat e mbjella kështu rriten për 5 deri 
në 6 ditë dhe spërkaten rregullisht me ujë.

Hapi nr. 4: Pasi ushqimi për bagëti të 
ketë arritur një lartësi të caktuar (rreth 
15 cm), e gjithë masa e përbërë nga: 
rrënjët e ndërthurura, kërcelli dhe 
gjethet nxirret nga kutitë dhe merret 
direkt për të ushqyer delet. Fillimisht, 
deleve mund të mos u pëlqejë shija, 
prandaj rekomandohet që ta kombinoni 
atë me ushqim tjetër për bagëti derisa 
delet të mësohen me shijen e këtij 
ushqimi të gjelbër për bagëti.
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Puna më e rëndësishme në 
pranverë në koshere është 
zhvillimi i shpejtë pranveror i 

familjeve të bletëve. Bletari duhet 
të udhëheqë bletët në zhvillimin 
e tyre, kjo arrihet me teknika 
të ndryshme të bletarisë. Qël-
limi është që të tërhiqen bletët 
për të marrë numrin maksimal 
të bletëve në shoqëri gjatë kullo-
tave të bletëve, kurse mandej të 
mos shfaqet dukuria e roitjes. E 
gjithë kjo mund të arrihet duke 
drejtuar instinktin e mbijetesës 
së bletëve pa aktivizuar instinktin 
e bletëve për roitje. Qëllimi është 
të bëjë familje të forta të bletëve 
gjatë gjithë vitit që japin gjith-
monë të ardhura: (mjaltë, pelte 
mbretërore, perga, poleni propo-
lis, roitje). Suksesi i bletarisë varet 
nga kullotat, edukimi i bletarit dhe 
kushtet klimatike.

Në rajonin tonë dikur kullota e 
parë ka qenë rrepa e vajit, por tani 
ajo nuk ekziston më. Tani kullota 
e parë është kullota e bagre-
mit, edhe pse ajo është e dobët 
dhe shpesh ka rezultat të dobët. 
Thuhet se kullota e bagremit është 
test për zanatin e bletarit (jo çdo 
bletar nxjerr mjaltë bagremi) kjo 
është kështu për tri arsye: 

 1. Periudha e shkurtër për 
përgatitjen e shoqërive të bletëve 

për kullotjen me bagrem.

2. Afati i shkurtër i zgjatjes së 
kullotës me bagrem (në vitet më 
të mira nga 8 deri në 10 ditë).

3. Kushtet kohore jostabile (shi, 
erë, temperatura të ulëta).

PËRGATITJE 
PËR KULLOTËN 

KRYESORE 
Shtrati i parë në rajonin tonë 
shfaqet në janar. Në mënyrë që 
të fitohen familje të forta bletësh, 
është e rëndësishme që bletari 
të mos lejojë ruajtjen e bletëve, 
kurse bletët duhet të drejtohen 
për ta zmadhuar atë. Nuk duhet të 
lejohet ndërprerja e mbartjes së 
mbretëreshës, për këtë periudhë 
nevojiten vetëm dy gjëra: ushqim 
dhe ngrohtësi e mjaftueshme, 
tjetra bëhet nga vetë bletët me 
instinktin e tyre, kurse bletari 
duhet të shtojë korniza sipas 
nevojës. Përgatitjet për zhvillimin 
e familjes së bletëve për kullotën e 
bagremit duhet të fillojnë të paktën 
51 ditë para fillimit të kullotave 
të bagremit. Në rajonin tonë 
zakonisht bagremi lulëzon rreth 

5 majit, kjo nënkupton se bletari 
duhet të fillojë me ushqim dhe 
ngrohjen e familjes së bletëve më 
15 mars. Në këtë periudhë familjes 
së bletëve u nevojitet të ketë 
minimum 20000 njësi dhe rezerva 
prej minimum 8 kilogram ushqim. 
Nëse në familjen e bletës nuk ka 
ushqim të mjaftueshëm bletari 
duhet  plotësojë vazhdimisht nëse 
duhet edhe përditë. Në lidhje me 
ngrohjen, kjo bëhet me ngushtim 
të vëllimit të hapësirës. Në varësi 
nga sistemi i bletarisë, ngushtimi 
bëhet në mënyra të ndryshme. 
Tek kosheret DB kornizat e vjetra 
duhet të hiqen, kurse ato me pak 
mjaltë vendosen pas dërrasës 
ndërmjetës. Tek kosheret me 
sistem LR dhe FR ngushtohet 
hapësira midis dyshemesë dhe 
vendit për riprodhim, nëse ka 
dysheme rrjetë ajo mbyllet si masë 
për ngrohje. Shtrati duhet të jetë i 
hapur aq centimetra saç ka rrugë 
me bletë në kosheren e bletës. Në 
vendin e ngushtuar të riprodhimit 
duhet të ketë korniza me kapak 
mjalti më të vogël se 10 cm.  Në 
këtë periudhë ushqimi duhet të 
jepet sipas nevojës me kuleç ose 
me shurup me përqendrim një 
në raport me një. Nëse bletari ka 
mundësi zgjidhja më e mirë është 
të bëjë mekanizëm automatik për 
të ushqyer bletët me mjaltë.

PUNË PRANVERORE  
NË KOSHERE 

Shkruan: Rade Karanfillovski 
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Kjo bëhet nëse nën pjesën e 
poshtme të kosheres LR vendosen 
korniza me mjaltë nën shtrat. 
Këtë mjaltë bletët e konsiderojnë 
si kullotë dhe e kalojnë në afërsi 
të shtratit, kurse bleta amë këtë e 
konsideron si sinjal se ka kullotë 
dhe vazhdon me prodhimin e 
vezëve. Ushqimi automatik në 
kosheret DB bëhet kur kornizat 
me mjaltë vendosen mbi shtrat 
në gjysmëkornizën. Në vendin 
e riprodhimit mbi vetë shtrat 
vendosej një najlon mbi të cilin 
vendoset një dërrasë mbuluese 
dhe material për ngrohje, 
por duhet të lihet edhe hapje 
nëpërmjet të cilës bletët do të 
mund të arrijnë deri te mjalti.   

Najloni që vendoset mbi shtrat 
në këtë periudhë e përshpejton 
zhvillimin pranveror dhe e ruan 
ngrohtësinë në kosheren e 
bletëve, kurse bletët i shfrytëzojnë 
pikat e kondenzuara të ujit, kurse 
kjo është e mirë që të mos dalin 
jashtë kosheres për ujë. Ushqimi 
i bletëve, kurse sidomos ushqimi 
automatik e përshpejton shtratin. 
Në këtë periudhë zakonisht ka 
polen në natyrë, por nëse nuk 
ka është mirë që në periudhën 
e vjeshtës të ruhen kornizat me 
pergë (bukë blete) për rezervë. 
Nëse vera ka më pak polen duhet 
nga mesi i shtratit të vendoset 
një ose dy korniza me bukë blete 

këtu duhet të përmendet se bletët 
në këtë periudhë nuk mund ta 
transferojnë pergën siç është 
rasti me mjaltin. Bletët e fituara 
nëpërmjet ushqimit automatik 
janë bletët më cilësore të cilat 
janë më vitale nga ato të fituara 
me ushqim të zakonshëm.   

Gjatë zhvillimit pranveror duhet 
të nxirren krehrat jashtë shtratit 
që të mos jenë barrierë për bletët. 
Bletë nuk vuajnë nëse kanë vëllim 
të mjaftueshëm në koshere, pergë, 
mjaltë dhe ventilim. Familjet e 
dobëta  të bletëve të cilat në këtë 
periudhë kanë numër të vogël të 
bletëve pa dallim se a kanë ushqim 
të mjaftueshëm me mjaltë dhe 
pergë, nëse bleta amë është e mirë 
duhet të bashkohen me familje 
tjetër blete. Familja e fuqishme e 
bletës që ka minimum 8 kg mjaltë 
dhe dy korniza me pergë e ngrohtë 
deri në fund të prillit do të ketë 
edhe zhvillim maksimal dhe do të 
ketë nevojë për zgjerim të vëllimit 
të kosheres që të mos ketë roitje 
të bletëve. Për zhvillim të shpejtë 
pranveror në këtë periudhë 
vepron edhe kullota zhvilluese 
pranverore, stimulin më të madh 
e japin plepat dhe pemët frutore 
ose nëse ka rrepë vaji në sipërfaqe 
të vogla. Nëse kemi bërë rotacion 
të saktë dhe në kohë të kateve 
për ushqim automatik dhe e kemi 
çliruar bletën amë në familjen e 

bletës nuk kemi roitje.

•Në pranverë, ndodh shpesh të ketë 
një periudhë e gjatë me kushte jo 
të mira të motit (temperatura të 
ulëta të natës dhe mot me shi) kure 
bletët nuk kanë kullotë, bletari 
duhet të reagojë me ushqim në 
kohë, sepse edhe shoqëritë më 
të fuqishme të bletëve mund 
të shkatërrohen.  Gjatë kësaj 
periudhe është e nevojshme të 
vendosni një kanaçe me ujë, në 
të cilën unë vendos uthull molle 
dhe atë e vendos në vend me diell 
dhe të ngrohtë. Bletët ushqehen 
me ushqime të lëngshme dhe 
të ngurta. Kuleçët vendosen kur 
temperaturat e natës janë nën 
8 gradë celsius dhe kur bletarët 
nuk shkojnë në të ashtuquajturën 
fundjavë të bletarisë për një kohë 
të gjatë. Ushqimi i ngurtë i mplak 
bletët. Ndërsa ushqimi i lëngshëm 
është më i mirë për bletët sepse 
mplak më ngadalë bletët, por 
duhet të jepet sasi të vogla prej 
200 mililitrash ushqim në ditë. 
Për ushqim mund të  përdoret 
invertaza ajo është e mirë për 
ushqim të bletëve, por vetëm ajo 
envertazë që përmban enzima, 
sepse invertaza e fituar me acide 
është vetëm e dëmshme për bletët 
sepse i djeg organet e tretjes të 
bletës. 



TEMA KRYESORE

Mekanizimi është baza për ruajtjen e të 
mbjellave dhe ngritjen e pemishteve të 
reja dhe moderne. Ngritja e pemishteve 
moderne nuk mund të imagjinohet pa 
njërën nga masat më të rëndësishme 
agroteknike, dhe kjo është lërimi i thellë, 
i cili mund të bëhet me rigolim (me plug-
rigoler) ose duke e lëruar thellë tokën.
Rigolimi është masa themelore, e cila 
kryhet para krijimit të pemishteve 
shumëvjeçare. Me këtë lërim të thellë, 
toka është lëruar intensivisht, ndërsa 
shtresa sipërfaqësore e humusit në 
truall zhvendoset në thellësinë e 
zhvillimit maksimal të sistemit rrënjor 
të bimëve shumëvjeçare, kurse shtresa 

e poshtme del në sipërfaqen e tokës. 
Rigolimi ndryshon mjaft nga përpunimi 
bazë i tokave gjatë lërimit klasik.
Për rigolim vendosen këto detyra bazë  :
1.Shtresa e lëruar e tokës duhet të 
copëtohet imtësisht. 
2.Shtresa e lëruar e tokës duhet të 
përzihet sa më mirë, që të arrihet ajrim 
i mirë.  
3.Shtresa e humusit (shtresa e sipërme 
e tokës nuk duhet të deponohet në fund 
të brazdës, por sipas mundësisë në 
thellësi prej 35-40 cm, ose vetëm në 
thellësi e cila në të cilën do të zhvillohet 
sistemi rrënjor i bimëve të mbjella. 

4. Në tokat të cilat janë të 
papunuara, mbetjet e rrënjëve, degëve 
etj, duhet të nxirren në sipërfaqe. 
Si të bëhet rigolimi varet nga më tepër 
faktorë: lloji i tokës, gjendja e tokës, 
kultura e mëparshme, kërkesat për 
pemën e re të mbjellë, mënyrën e 
kultivimit të pemës etj.
Thellësia e rigolimit varet nga shumë 
faktorë dhe lëviz nga 50 deri në 100 
cm, kurse në raste të jashtëzakonshme 
mund të jetë edhe më e madhe, por kjo 
më shpesh bëhet në thellësi prej 60 deri 
në 80 cm. 

Shkruan: Despina Krstevska  

MAKINERI PËR 
LËRIM TË TOKËS ME 
RIGOLIM  



Dallohen shumë mënyra të rigolimit, 
sipas këndit të vërtitjes së tokës në 
brazdë. Ky kënd mund të jetë nga 0°-
180°, kurse më shpesh është 120°.
Në toka ngjitëse, rigolimi kryhet me 
plugje me dërrasë plugu të prerë, të cilat 
vetëm pjesërisht e rrotullojnë truallin në 
kënd prej (40°- 45°).
Plugu rigoler, shpesh e tërheqin traktorë 
të fuqishëm, por mund të përdoren edhe 
traktorë me rrota me fuqi më të madhe 
që kanë fuqi lëvizëse në të katër rrotat. 
Gjatë rigolimit fitohen shumë përparësi 
të cilat mundësojnë lërim më të thellë 
të sistemit rrënjor dhe përfshirje më 
të madhe të sipërfaqes, kurse me këtë 
fitohet edhe sistem më i fuqishëm 
rrënjor. Toka gjatë rigolimit e thith dhe 
e mban lagështinë, duke u mundësuar 
kështu regjim më i mirë i ujit

 KARAKTERISTIKA TË 
PLUGUT RIGOLER:

•  Ato janë të ngjashme në ndërtim me 
plugjet për lërim të thellë në bujqësi. 
Vetëm se, për dallim nga ta, rigolerët 
janë më të rëndë dhe më masivë. 
Shpesh kanë një kornizë universale, 
ku mund të montohet një trup plugu 
për thellësi lërimi prej 80 cm dhe më 
shumë, dy plugje lërimesh për lërim 
në një thellësi prej 60cm ose tre 
plugje për lërim deri në 45cm.

•  Rrotat e përparme më shpesh janë 
të mbyllura me pllaka alumini, për 
përforcim ë rrotës dhe parandalim 
të ngjitjes së tokës, që mund të 
kthehet në brazdë. Rrota e prapme 
mund të hiqet gjatë rigolimit. Plugu 
është i llojit evropian, dërrasa është 
e gjatë dhe përfundon me një shtesë 
(pulpë) të fuqishme që ndihmon në 

rrotullimin e tokës.
•  Pajisja për tërheqje, shpesh 

përbëhet nga xehje pa kosë. Lidhet 
me pjesën e fundit të kornizës me 
ndihmë të bashkueseve, kurse me 
pjesën e përparme të kornizës me 
ndihmë të një pyke. 

• Ngritja dhe ulja e trupit të plugut në 
pozitë transportuese, përkatësisht 
pune, kryhet si edhe te plugjet e tjera.  

• Bilanci i fuqisë dhe forcës së rigolerit 
llogaritet në mënyrë të njëjtë si 
edhe te plugjet e zakonshme. Masa 
e përgjithshme e rigolerit është e 
madhe, kurse varet nga fakti se a 
janë mbartës apo tërheqës dhe sa 
trupa plugjesh kanë dhe zakonisht 
lëviz mbi një ton.  

MEKANIZIMI



Shoqata e Qytetarëve për Promovimin 
e Aktiviteteve të Grave Tiiiit! Ink., për 
herë të parë këtë vit, po organizon 
ndarjen e Çmimeve WoW për gratë 
heroina të jetës sonë të përditshme. 
Në thirrjen e publikuar në periudhën 
nga 12 nëntor 2019 deri më 12 janar 
2020, u nominuan 33 gra dhe vajza 
të njohura dhe të panjohura nga 
Republika e Maqedonisë së Veriut, të 
cilat dhanë një kontribut domethënës 
për barazinë gjinore, drejtësinë dhe 
drejtësinë sociale në bashkësinë e 
tyre më të gjerë ose më të ngushtë.
Komisioni i përbërë nga pesë gra, prej të 
cilave: një aktiviste për të drejtat e grave, 
një aktiviste e të drejtave LGBTI dhe 
një përfaqësuese e organizatës Thiiit! 
Ink., një përfaqësuese e grupit të grave 
dhe vajzave WoW, dhe një qytetare nga 
sfera akademike, vendosën për Çmimet 
WoW t’u jepen pesë, prej tridhjetë e tre 
grave dhe vajzave të nominuara, gjithsej. 
Një nga pesë gratë fituese të çmimeve 
është Vaska Mojsovska, një fermere 
nga fshati Timjanik i Negotinls dhe 
gruaja e parë presidente e Federatës 
Nacionale të Fermerëve (FNF). Ajo 
lufton për një jetë dinjitoze për një nga 
grupet më të margjinalizuara në shoqëri, 

gratë rurale. Nëpërmjet federatës, ajo 
mbron respektimin e Deklaratës për 
Përmirësimin e Pozitës Ekonomike 
dhe Sociale të Grave Rurale, e cila u 
nënshkrua në Ditën Ndërkombëtare 
të Grave Rurale 2018 nga FNF, MRR, 
Ministria e Bujqësisë, Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale. Nën udhëheqjen 
e saj dhe aksionin e përbashkët të 
aktivisteve dhe anëtareve të FNF-së 
në maj 2019, Qeveria e RMV-së hoqi 
kriteret diskriminuese (që një grua 
të ketë 1 fëmijë, të jetë e martuar, e 
papunë, të jetojë në 800 metra mbi 
nivelin e detit në një vendbanim me 200 
banorë) nga masa 115 e destinuar për 
një anëtare femër aktive në ekonominë 
bujqësore nga Programi Shtetëror për 

mbështetje financiare për zhvillimin 
rural. Ajo avokon për ndryshime në 
Ligjin për Sigurimet Shëndetësore 
në mënyrë që të realizohet e drejta e 
lejes prindërore dhe raporti mjekësor 
për fermerët që paguajnë kontribute.
Iniciativa Çmimet WoW është në të 
vërtetë pjesë e projektit Gratë për 
gratë ose Women on Women (WoW), 
i cili është partneritet me Thiiit! Inc. 
me Mesto Žensk (Qyteti i Grave) nga 
Lubjana, VoxFeminae nga Zagrebi 
dhe Outlandish Theatre Platform 

nga Dublini. Ky projekt i adreson 
çështjet e hidhura të barazisë gjinore 
në Evropë, nëpërmjet një këndvështrimi 
historik dhe bashkëkohor duke krijuar 
narracione që ne duam t’i përcjellim 
në shoqëri dhe të kundërshtojmë 
tendencat në rritje të nacionalizmit, 
përjashtimin e margjinalizuar, racizmin 
dhe ideologjitë patriarkale që përsëri 
po dalin fuqimisht në Evropë, duke e 
injoruar mësimin historik të shekullit 
të kaluar, kur këto vlera të tmerrshme 
ishin me kapacitet të plotë. Ky projekt 
është bashkëfinancuar nga programi i 
Evropës Kreative të Komisionit Evropian.

Federata Nacionale e Fermerëve (FNF) 
përmendet si “shembull i praktikës së 
mirë” nga organizatë qytetare sipas disa 
bazave në Raportin e Transparencës 
dhe Llogaridhënies së OJQ-ve, të 
realizuar nga Qendra Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN). 
Hulumtimi, i cili përfshinte 2.772 
organizata në vend, u krye në formën 
e një ankete të dërguar organizatave 
në periudhën nga 19 shtator deri në 
20 tetor 2019. FNF-ja është shembulli 
i parë i praktikës së mirë në fushën 
e “demokracisë së brendshme dhe 
përfshirjes së anëtarësisë”. “FNF-ja 
në 2017 me mbështetjen e Organizatës 
Suedeze për Zhvillim We Effect, i kanë 
përparuar procedurat e menaxhimit, 
llogaridhënies dhe transparencën 
në mënyrë që të rrisin përfshirjen e 
anëtarëve në marrjen e vendimeve. 
Anëtarët e FNF-së marrin pjesë aktive 
në procesin e vendimmarrjes në 

Kuvendin  Vjetor dhe përfaqësohen 
në Këshillin Drejtues së FNF-së, i cili 
mblidhet katër herë në vit. Të gjitha 
vendimet të cilat FNF-ja i përfaqëson 
para institucioneve shtetërore janë 
ndërtuar në organizatë me pjesëmarrjen 
e anëtarëve nga “fusha tek institucioni”. 
Për këtë qëllim, FNF-ja ka zhvilluar 
një sistem nënsektor me 6 grupe 
nënsektori, që janë të ndara tematikisht 
dhe ku anëtarët janë përfshirë në 
ndërtimin e qëndrimeve organizative 
për çështje dhe politika të ndryshme. 
Njëkohësisht, FNF-ja paraqet një 
shembull të praktikës së mirë në fushën 
e “politikave të përfaqësimit gjinor”. 

“Me mbështetjen e We Effect, ata e kanë 
ripërcaktuar organizimin, veçanërisht 
në drejtim të çështjeve gjinore dhe 
përfshirjes së fermerëve të vegjël dhe 
të varfër. Me ndihmën e tyre, ata u 
përqendruan në rritjen e përfshirjes së 
grave fermere nga zonat rurale. Kështu, 

për herë të parë në Maqedoninë Veriore, 
u zgjodh një grua-presidente e FNF-së. 
Ata rritën, gjithashtu, pjesëmarrjen e 
grave në Këshillin Drejtues dhe grupet 
e nënsektorëve. Konkretisht, 5 vjet më 
parë FNF-ja kishte vetëm 5 anëtare 
femra, kurse në vitin 2019 ata kanë 144 
anëtare. FNF-ja ka koordinatore lokalë 
nëpërmjet të cilave rekrutohen fermeret 
në organizatë ”, thuhet në raportin e 
QMBN-së. FNF-ja beson se përfaqësimi 
i zmadhuar i grave në organet drejtuese 
dhe aktivitetet e tyre ka çuar në 
zmadhimin e ndjenjës midis grave 
rurale që ato kanë zë dhe vlerësohen 
në mjedisin e tyre. “Është shumë e 
rëndësishme që organizatat e qytetarëve 
të respektojnë parimet e demokracisë 
dhe transparencës, dhe nevojitet 
përfshirje më e madhe e anëtarëve 
në proceset e vendimmarrjes brenda 
vetë organizatës.” Në këtë mënyrë, u 
jepet mundësia të ndiejnë veprimin 

ÇMIMET WOW TË SHOQATËS TIIIIT!INK. 
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FNF “PRAKTIKË E MIRË” PËR PËRFAQËSIMIN GJINOR 
DHE DEMOKRACINË E BRENDSHME NË RAPORTIN PËR 
TRANSPARENCË DHE LLOGARIDHËNIE TË ORGANIZATAVE 
QYTETARE TË QMBN-SË

VASKA MOJSOVSKA NJË NGA HEROINAT E  
PËRDITSHMËRISË SONË 
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demokratik nëpërmjet të cilit krijohet 
ndjenjë e veprimit të përbashkët dhe 
vetë qytetarët inkurajohen nëpërmjet 
shoqatave të tyre që të ngrenë zërin dhe 
të luftojnë së bashku për të drejtat dhe 

interesat e tyre. Suksesi arrihet këtu. 
Këtë e arritën gratë nëpërmjet Rrjetit 
të Grave Fermere duke ndryshuar një 
masë diskriminuese që tani është 
shndërruar në një masë efektive për 

t'i forcuar ato”, tha Biljana Petrovska 
- Mitrevska, menaxhere e projektit 
“Mbështetje institucionale e FNF-së” e 
mbështetur nga We eEffekt, në këtë 
takim.

Federata Nacionale e Fermerëve në 
periudhën e kaluar dhe në periudhën që 
na pret i ka përcjellë tërësisht vendimet e 
Qeverisë dhe institucioneve shtetërore në 
lidhje me bujqësinë dhe zhvillimin rural, 
rekomandimet dhe kërkesat e Federatës 
Nacionale të Fermerëve për Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural dhe është vendosur 
komunikim i drejtpërdrejtë me institucionet 
shtetërore kompetente. Për këtë qëllim, 

FNF-ja përdor softuerin informativ në 
organizatë për t’i dërguar mesazhe të 
drejtpërdrejta anëtarësisë, si dhe ueb-faqen 
www.nff.org.mk, faqen në Fejsbuk të FNF-së 
dhe komunikimin e drejtpërdrejtë telefonik 
me Zyrën kryesore të organizatës. Nga 
statistikat konkrete, 8000 fermerë morën 
informacionin drejtpërdrejt nëpërmjet FNF-
së, kurse 15 000 fermerë në mënyrë indirekte. 
Federata Nacionale e Fermerëve kujdeset 

që informacionet mbi shërbimet shoqërore 
shtetërore dhe vendimet e institucioneve 
shtetërore të arrijnë në kohë te personat me 
aftësi të kufizuara, të moshuarit, gratë dhe të 
rinjtë në zonat rurale.

Në prag të festave të Pashkës së Madhe dhe 
Festës së Një Majit, Federata Nacionale e 
Fermerëve ka filluar një fushatë afirmuese 

“Blini prodhime vendase”. “Qëllimi i fushatës 
është rritja e konsumit të brendshëm të 
produkteve bujqësore vendase në tregun në 
vend. Kriza shëndetësore dhe ekonomike 
e shkaktuar nga virusi korona ka prishur 

zinxhirët e tregut dhe ka krijuar probleme 
shtesë në shpërndarje, kështu që duhet 
të veprohet në planin vendas dhe të blihen 
prodhime bujqësore vendase. Në këtë 
mënyrë, ne do të ndihmojmë bujqësinë dhe 
fermerët dhe do të kemi një ndikim pozitiv 
në ekonominë e vendit”, theksoi Vaska 
Mojsovska, Presidentja e FNF-së.

8000 BUJQ MARRIN INFORMACIONE TË SAKTA DHE NË 
KOHË NGA SISTEMI KOMUNIKUES-INFORMUES, KURSE 15 
000 BUJQ JANË INFORMUAR NËPËRMJET UEB-FAQES DHE 
FAQES SË FNF-SË NË FEJSBUK 

FUSHATA E FNF-SË “BLINI PRODHIME BUJQËSORE VENDASE”

Shkruan: Nikolin Karapançi
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ORGANIZOHET TAKIMI I ASAMBLESË SË  
PËRGJITHSHME TË RRJETIT AGRINET ALBANIA
Shkruan: Nikolin Karapançi

Asambleja e Përgjithshme është një 
organ përfaqësues i të gjitha Shoqatave të 
Fermerëve nga të tri rajonet ku operon rrjeti 
Agrinet Albania, Korçë, Elbasan dhe Dibër, 
me një përfaqësi prej 50% gra. Ky organ 
merr pjesë në planifikimin, implementimin, 
monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve 
të rrjetit Agrinet Albania. Në kuadër të 
zbatimit të projektit “Fuqizimi i Komunitetit 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm Rural", 
mbështetur nga We Effect, Suedi në muajit 
janar u organizua takimi i radhës i kësaj 

asambleje me qëllimin kryesor diskutimin 
e arritjeve gjatë implementimit të projektit, 
efektivitetit të aktiviteteve të zhvilluara 
nga shoqatat e fermerëve anëtarë të këtij 
rrjeti si dhe u trajtuan çështje të drejtimit, 
administrimit dhe funksionimit të Rrjetit. 
Diskutimi i pjesëmarrësve u fokusua rreth 
situatës së bujqësisë në rajonet ku ata 
shtrijnë aktivitetin, problematikat që ata 
kanë hasur për të realizuar sasinë dhe 
cilësinë e prodhimit të pritur. Gjithashtu 
u diskutua edhe në kuadër të hartimit të 

projekteve për të ardhmen ku ata dhanë 
mendime rreth objektivave specifikë dhe 
aktiviteteve të nevojshme në drejtim të 
forcimit dhe konsolidimit të mëtejshëm të 
rrjetit të shoqatave të fermerëve, rritjes së të 
ardhurave të fermës, përfshirjen e grave dhe 
të rinjve në lidership, si dhe pjesëmarrjen 
aktive të tyre në aktivitete lobuese dhe 
avokuese. Zhvillimi i organizimit të fermerëve 
drejt kooperativave bujqësore u trajtua si 
një domosdoshmëri për rritjen e prodhimit 
bujqësor dhe përmirësimin e tregut.



28 | TOKA IME

AGRINET

Që prej datës 9 mars 
2020 e gjithë Shq-
ipëria , ashtu si dhe 
vëndet e tjera të 

rajonit dhe të gjithë globit, 
morri masa shtrënguse për 
të parandaluar shpërndar-
jen e Covid-19. Këto lloj ma-
sash paralizuan disi rrjedhen 
normale të jetës në zonat 
urbane por edhe në ato ru-
rale. AgriNet Albania ka qënë 
në kontakt të vazhdueshem 
me kryetarët dhe kryetaret 
e Shoqatave të Fermerëve 
të të treja rajoneve: Korçë, 
Elbasan dhe Peshkopi, për t’u informuar 
rreth situatës dhe veshtirësive që kanë ha-
sur fshatarët gjatë kësaj perjudhe. Një nga 
grupet e shoqërisë të cilat janë më të prekur 
gjatë kësaj situate janë gratë fermere të cilat 
kanë pasur ngarkesën më të madhe.
Me lirimin disi të masave shtrënguese, Agri-
Net Albania në kuadër të zbatimit të projek-
tit “ Fuqizimi i Komunitetit për Zhvillimin e 
qëndrueshëm Rural” financuar nga WeEf-
fect, organizoi disa takime, në grupe të vogla 
dhe duke respektuar distancen fizike, me 
perfaqësueset e Forumit Rajonal të Gruas 
Rurale. Gjatë këtyre takimeve të pranishmet 
plotësuan një pyetësor mbi ndryshymet që 
solli kjo situatë në jetën ekonomike dhe soci-
ale të grave në zonat rurale si dhe diskutuan 

me njëra - tjetren si e përballuan këtë situ-
atë. Punët ne fushë dhe në shtëpi vazhduan 
pothuajse si zakonisht por me disa ngarkesa 
shtesë:

• Kufizimi i qarkullimit në zonat urbane 
bëri më të vështirë blerjen e lëndës së 
parë apo materialeve të nevojshme për 
të kryer punët në bujqësi dhe blegtori;

• Qëndrimi i fëmijeve në shtëpi dhe 
mësimi online ishin një përgjegjësi 
ekskluzive e nënave, të cilat duhet të 
linin punën në fushë dhe t’u dediko-
heshin fëmijëve. Por në zonat rurale 
aksesi në intërnet nuk është gjith-
mone i siguruar, dhe pajisjet elektroni-
ke si kopjutera dhe tablet-at pothuajse 
mungojnë në shtëpitë e tyre, dhe kjo 

krijonte një ngarkesë psikologjike si 
për gratë por dhe për fëmijët;

• Gratë e pranojnë se mbyllja në 
shtëpi e të gjithë anëtarëve të fami-
jles, të cilët kanë kërkesa dhe nevoja 
shume të ndryshme nga njeri - tjetri, 
bëri që të rritej gjëndja e stresit, dhe 
nën zë ato pranojnë se dhe dhuna në 
famije pati një përshkallëzim në rritje 
sidomos ndaj grave dhe fëmijëve. Kjo 
rrëndon mbi gratë sepse janë ato që 
rruajnë balancen në familje dhe që 
përpiqen të plotësojnë nevojat dhe 
dëshirat e gjithsecilit;

• mungesa e ndihmave ekonomike 
nga shteti bëri që shumë gra të për-

jetojnë pakësim të të ardhurave famil-
jare;

• solli një ngarkesë shtesë sidomos për 
gratë të cilat duhet të kujdeseshin për 
femijët e vegjël dhe për të moshuarit.

Këto ishin disa nga problematikat që për-
faqësuesët e Forumit Rajonat të Gruas Ru-
rale shprehën gati njëzëri por pa anashkalu-
ar frikën dhe pasigurinë që krijoi kjo situatë 
për të ardhmen, si nga ana shëndetsore 
ashtu dhe ekonomike.
Agrinet Albania do vazhdojë me takimet e 
anëtareve të shoqatave të fermerëve të ra-
jonit të Ebasanit dhe Peshkopisë për të parë 
si ndikoi situate e krijuar nga Covid-19 dhe 
si do proçedohet me aktivitetet duke ju për-
shtatur situates aktuale.

Shkruan: Eljona Meleq 

AKTIVITETE TE AGROPUKES

Takime me përfaqësuesët e  
Forumit të Gruas Rurale Korçë. 
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AgroPuka   
aktivitetin    

Gjatë periudhës së pandemisë dhe izolimit, 
duke qenë se masat e marra nga qeveria 
ishin shumë të rrepta për kufizimet në 
transport apo edhe në mundësitë e 
daljes nga shtëpitë, mënyra e zbatimit të 
aktiviteteve nga shoqata AgroPuka ka qenë 
si kurrë më parë. 
Ndërsa i gjithë vendi ishte i izoluar, ashtu 
si shumica e punonjësve në të gjithë botën, 
stafi i AgroPukës ka punuar nga shtëpia në 
platformat online. Është mbajtur komunikim 
i vazhdueshëm me grupet e mbështetura 
dhe  me të gjitha palët e interesuara dhe ndër 
aktivitetet më të zhvilluara gjatë kësaj kohe 
përmendim trajnime ose seanca informimi 
në rrjetet sociale dhe shpërndarjen e 
materialeve të nevojshme përmes postës 
elektronike. Kjo periudhë na ka përballur 
me shumë sfida lidhur me komunikimin 
me anëtarët e grupit, pasi shumë prej tyre 
nuk kanë akses në rrjetet sociale, por nga 

ana tjetër lidhjet me anëtarët e tjerë të grupit 
kanë mundësuar përhapjen e materialeve 
për secilin prej anëtarëve. 
Përgjigjet e marra nga përfituesit kanë 
qenë shumë pozitive dhe ka pasur reagime 
të vazhdueshme për materiale shtesë 
informacioni.
Me lëshimin e masave, stafi i AgroPukës 
vazhdoi punën nga zyra dhe pas dy muajve 
periudhë distancimi u mbajtën shtatë takime 
me drejtuesit e grupeve të mbështetura. 
Gjatë këtyre takimeve u diskutuan nga afër 
sfidat me të cilat u përballen grupet gjatë 
kësaj periudhe, ecuria e aktiviteteve sipas 
planeve të punës, ecuria e Rretheve të 
Studimit ku u bë edhe shpërndarja e bazës 
materiale për grupin "Përpunimi i perimeve 
në kushtet e shtëpisë" dhe për grupin  

"Mbarështimi i pulave në kushte shtëpie", për 
të cilat shoqata gjithashtu siguroi materiale 
me informacione mbi temat përkatëse. 

Nga këto takime u vendos një mënyrë e re 
e zbatimit të aktiviteteve, duke iu përshtatur 
situatës, dhe gjithashtu u hartua një plan 
veprimi, i cili do të zbatohet në vazhdim. 
Gjatë këtyre takimeve, ndër të tjera, ishte 
e mundur vizita ne parcelat e mbjella në 
kuadër të "Praktika në shkallë të vogël 
për të promovuar praktikat më të mira për 
mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit", 
mbi të cilat puna ka vazhduar edhe gjatë 
izolimit ku përmendim mbjelljen e fidanëve 
të lajthisë dhe gështenjës në dy fshatra të 
ndryshme.
Meqenëse shoqata AgroPuka ka shtrirë 
aktivitetin e saj edhe në qytete të tjera në 
Shqipërinë Veri-Lindore me aktivitete në 
lidhje me blegtorinë dhe çështjet e avokacisë, 
janë mbajtur seanca trajnimi dhe informimi 
në rrjetet sociale për mbarështimin e 
dhive dhe përpunimin qumështit dhe 
janë përgatitur Termat e Referencës për 

Shkruan: Alida  Çobaj

AKTIVITETE TE AGROPUKES
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vazhdimin e aktiviteteve në lidhje me 
fushatën e avokacisë Këshillat Konsultative 
të Grave në bashkitë Kukës dhe Tropojë 
sipas planit të veprimit.
Periudha e pandemisë ka qenë shumë 
e vështirë për të gjithë dhe veçanërisht 
familjet që kanë pasur familjarë të prekur 
nga kovid-19, por pavarësisht kësaj puna 
e grupeve të mbështetur nga AgroPuka 
nuk është ndalur. Një nga rastet që vlen të 

përmendet është grupi i grave Gjegjan, të 
cilat në formë e solidariteti kanë shpërndarë 
pako me produkte të prodhuara nga vetë ata, 
pavarësisht situatës së vështirë ekonomike 
të secilës prej tyre.

Aktivitetet e shoqatës po vazhdojnë të 
kthehen ngadalë në normalitet dhe në muajt 
e ardhshëm pritet të kemi edhe shumë 
aktivitete të tjera, duke marrë parasysh 

gjithmonë situatën dhe masat.

Shënim: Në të gjitha takimet e mbajtura, 
janë ndjekur të gjitha masat e nevojshme, 
duke iu përshtatur situatës së pandemisë, 
e cila përfshin: mbajtjen e distancës, 
mbledhjen e jo më shumë se 5 personave 
si dhe përdorimin e maskave mbrojtëse 
dhe dorezave.

AKTIVITETE TE AGROPUKES



Поднаслов

QËRSHOR 2020 | 31  

Наднаслов РУБРИКАAGROPUKA

VËZHGIMI I BLETËVE PËRMES 
ANALIZËS SË POLENIT 

K
y studim eksplorues realizuar nga 
Dan Wyns shikon potencialin e 
përdorimit të polenit të mbledhur  
nga kolonitë e bletëve të mjaltit si 
një mjet: 

1) për të shikuar praninë e metaleve të rënda 
në mjedis, 
2)për vlerësimin e shkalles në të cilën poleni 
i disponueshëm ishte në gjendje të plotësojë 
nevojat ushqyese të kolonisë, dhe 
3) për të përdorur teknika laboratorike për 
të vlerësuar pasurinë dhe larminë e polenit 
gjatë gjithë periudhës së lulëzimit.
Puna në terren për studimin u krye në 
ambiente bujqësore në Maryland dhe 
Georgia, ngjitur me fushat e sojës dhe 
pambukut përkatësisht. As soja dhe as 
pambuku nuk japin sasi të konsiderueshme 
të polenit në kolonitë e bletëve të mjaltit, por 
ato janë të lashta të zakonshme në rajonin e 
tyre dhe interesi ishte për vlerësimin e polenit 
nga peizazhi, jo vetëm të korrave bujqësore. 
Brenda secilit shtet, u përdorën tri lokacione 
të vjollcave me mostrat e mbledhura nga 
secila pemë në fazat para-lulëzimit, mesit 
të lulëzimit  dhe të pas-lulëzimit për secilën 
kulturë gjatë verës së vitit 2019. Mostrat u 
mblodhën duke vendosur kurthe  poleni në 
secilën koshere për të marrë një mostër 
poleni që përfaqëson peizazhin përreth.

Këto kurthe  poleni funksionojnë mirë për 
mbledhjen afatshkurtër të polenit  si marrja 
e mostrave 24 orësh që kërkohet nga ky 
studim. 
Foto: Dan Wyns

Kurthi i polenit është ngjitur në koshere 

para hyrjes në fund të kosheres ku bletët 
e kullotës që kthehen duhet të kalojnë 
nëpër të për të hyrë në zgjua. Vrimat janë 
mjaft të mëdha për të lejuar vetëm hyrjen e 
bletëve pa lëndime, por gjatë kalimit nëpër 
kurth, topthi i polenit i ruajtur në korbikula 
zhvishet dhe bie në depozitën e kurthit për 
t’u mbledhur. Pasi u mblodhën, mostrat e 
polenit janë ngrirë menjëherë në mënyrë që 
të parandalonin degradimin dhe u dërguan 
në laborator për analiza.
Rruga e parë e analizave ishte të eksploronte 
ndotjen e polenit nga metalet e rënda . 
Synimi i kësaj analize ishte të kuptonte më 
mirë sasinë e metaleve të rënda që hyjnë në 
një koshere pasi ato mund të kenë ndikime 
mbi bletët ose mbi shëndetin e njeriut 
(nëpërmjet konsumimit të produkteve të 
koshereve). Zhvillimi i analizës gjithashtu 
mund të sigurojë një pasqyrë në mundësinë 
e përdorimit të polenit për të përcaktuar 
ndotjen e mjedisit. U testuan 7 metale: 
arseni, kadiumi, kromi, bakri, plumbi, 
merkuri dhe zinku.

Poleni  i zhveshur nga korbikulat e bleteve  
që kthehen nga kullota, mblidhet për analiza.
 Foto: Dan Wyns
Meqenëse nuk ka standarde të mbetjeve të 
metaleve të rënda për produktet e mjaltit 
dhe koshereve në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, kurse analiza është bërë në një 
laborator evropian, nivelet maksimale të 
mbetjeve të BE-së (MRLs) janë përdorur 
si një pikë krahasimi. Nivelet e arsenikut 
në mostrat nga Georgia ishin më të larta 
se nivelet e pritshme të sfondit gjatë të tri 
periudhave të marrjes së mostrave. Nivelet 
e kromit në Georgia gjithashtu u ngritën, 

veçanërisht në marrjen e mostrave të para 
para lulëzimit. Ndërsa disa nga elementët 
u shfaqën në nivele më të larta se sa 
parashikohej, asnjë prej mostrave nuk tregoi 
nivele që tejkalojnë MRL për ndonjë prej 
metaleve të rënda të testuar.
Aspekti tjetër i analizës ishte përcaktimi 
nëse poleni  siguronte ushqim adekuat për 
kolonitë në secilin vend gjatë periudhave 
të ndryshme të grumbullimit. Përmbajtja 
e proteinave të papërpunuara të polenit 
ndryshon shumë nga burimi i lules, dhe 
analiza jonë tregoi se shumica e mostrave 
përmbajnë proteina jo adekuate për të 
mbështetur rritjen  optimale të pjellës. 
Përveç shikimit të proteinës së papërpunuar, 
nivelet e dhjetë aminoacideve thelbësore 
u përcaktuan në sasi dhe u zbuluan se 
mungonin pothuajse në të gjitha mostrat.
Këto gjetje janë mbështetëse të vëzhgimeve 
të bletarëve që rritja e pjellës shpesh 
ngadalësohet në kolonitë që ndodhen në 
fushat e pambukut. Megjithëse  këto gjetje 
janë të kufizuara në shtrirje, ato japin një 
shembull se si analiza e polenit mund 
të ndihmojë në vërtetimin e vëzhgimeve 
të bletarëve dhe mund të mbështesë 
vendimmarrjen për kur dhe ku të sigurojnë 
ushqim shtesë për të korrigjuar mangësitë 
në natyrë.
Aspekti i fundit i polenit të mbledhur që u 
vlerësua në këtë studim ishte pasuria dhe 
larmia e burimeve të lules. U klasifikua 
bimësia polen dhënëse në nivel familje, dhe 
më tej në gjini dhe specie kur ishte e mundur. 
Një aspekt interesant i përcaktimit të burimit 
të polenit zbuloi se poleni nga të dy kulturat 
e synuara (soja dhe pambuku) ishin shumë 
të rralla ose mungonin në të gjitha mostrat, 
duke konfirmuar studimet e hershme dhe 
vëzhgimet e bletarëve që bletët e fushës nuk 
mbledhin lehtë polen nga këto bimë.
Ndërsa ky studim ishte i vogël në shtrirje, 
ne shpresojmë të përdorim gjetjet për 
të mbështetur hetimin e mëtejshëm të 
potencialit për të përdorur analizën e polenit 
si një tregues mjedisor dhe një mjet për të 
mbështetur vendimmarrjen e bletarëve. 

Shkruan: Dr. (Ph.D) Vitor Malutaj 
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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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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. 

FONDACIONI AGRINET ALBANIA


