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Revista “Toka ime” financohet tërësisht nga Agjencia Internacionale Suedeze për Bashkëpunim (Sida) dhe We Effect. Qëndrimet e prezantuara në këtë revistë 
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Revista për bujqësi dhe zhvillim rural 
“Toka ime” është revista e parë rajonale 

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

AGRINET ALBANIA

AGROPUKA

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

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

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

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

uebfaqe: www.agrinet.al

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

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

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

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

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

FEDERATA NACIONALE E  FERMERËVE



ÇDO TË THOTË TË JESH BUJK NË KOHËN E SOTME?! 

fJALA E REDAKToRIT

Që të jesh bujk në kohën e sotme 
duhet të kesh guxim të madh, 
dëshirë dhe të jesh i dashuruar me 
natyrën. Këtë e them pa dyshime, 
sepse bujqit ballafaqohen 
përditë me probleme dhe sfida 
dhe me ndryshimet klimatike, 
problemet standarde me 
blerjen dhe plasmanin, si dhe 
me efektet negative që tani po 
i shkakton kovid-19. Nënçmues 
në këtë rast është fakti që 
vetë shtetet nuk i kushtojnë 
vëmendjen e mjaftueshme 
bujqësisë dhe kërkesave të tregut 
për plasman të prodhimeve 
bujqësore, si dhe investimeve 
të cilat do ta përmirësojnë 
cilësinë e vetë prodhimit. Ende 
po ballafaqohemi me problemin 
e shpërnguljeve nga fshati, me 
strukturat e pazhvilluara dhe 

me mosinvestimin në zhvillimin 
e fshatrave dhe bujqësisë. 
Ndoshta do të kuptojmë se sa e 
rëndësishme është e gjithë kjo 
kur në rajon do të varemi 100% 
nga ushqimi i importuar, kurse 
do të kemi çmime më të larta 
për domate, speca, qumësht, 
mollë... Në këtë periudhë 
vëmendje të veçantë duhet t'i 
kushtohet përforcimit ekonomik 
të prodhuesve të ushqimit, nëse 
dëshirojmë ta ruajmë tryezën 
vendase. 

Ky është një prej rekomandimeve 
të mia, kështu që në këtë numër 
të revistës "Toka Ime" do të lexoni 
këshilla interesante, rrëfime 
mbi jetën e bujqve, si dhe mbi 
aktivitetet e shoqatave FNF, 
AgriNet dhe Agropuka.   Me respekt,

mr. Biljana Petrovska
Redaktore e revistës “Toka ime”

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19
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НаднасловРУБРИКА

Çfarë është Politika e përbashkët bujqësore e 
Bashkimit Evropian?

Politika e përbashkët bujqësore e BE-së (PPB, angl. Common Agricultural Policy, CAP) 
është partneritet midis bujqësisë dhe shoqërisë dhe midis Evropës dhe bujqve të saj. 
PPB-ja është sistem programesh për mbështetje të të hyrave, përparimit të tregjeve 
bujqësore dhe të prodhimeve ushqimore dhe zhvillimit rural. 
Qëllimet e Politikës së përbashkët evropiane:
 Mbështetje e prodhuesve bujqësorë dhe produktivitetit të tyre,m duke siguruar 

furnizim stabil me ushqim me çmime të pranueshme
 Mbrojtje të prodhuesve bujqësorë në BE, në kuptim që të fitojnë sa duhet për një 

jetë dinjitoze
 Ndihmë në ballafaqimin me ndryshimet klimatike dhe menaxhimin e qëndrueshëm 

me resurset natyrore
 Mirëmbajtje të rajoneve rurale dhe peizazheve në BE
 Mirëmbajtje të ekonomisë rurale, duke promovuar vende pune në bujqësi, 

industrinë ushqimore dhe sektorët shoqërues
PPB-ja është politikë e përbashkët e të gjitha vendeve të BE-së. Ajo menaxhohet dhe 
financohet në nivel evropian nga Buxheti i BE-së.

Pasqyrë e 
shkurtër 1

PPB-ja zbatohet nëpërmjet:

Mbështetja e të hyrave -
Nëpërmjet masave për pagesa të 
drejtpërdrejta sigurohet stabiliteti 
i të hyrave, kompensimi i bujqve 
për pranimin e praktikave 
ekologjike dhe për krijimin e të 
mirave publike;

Masat tregtare - Këto janë masa 
që Be-ja mund t’i ndërmarrë për 
ballafaqim kur tregu është 
çrregulluar, siç është rënia e 
papritur e kërkesës si rezultat i 
shfaqjes së sëmundjeve ose rënia 
e çmimeve  si rezultat i 
mbifurnizimit të përkohshëm të 
tregut; dhe

Masa për zhvillim rural - Këto 
janë programe nacionale dhe 
rajonale që përputhen me nevojat 
dhe sfidat me të cilat 
ballafaqohen fushat rurale.

Qëllimet e përgjithshme dhe specifike të PPB-së

Qëllimet e përgjithshme të PPB-së

zhvillim i mençur

prodhim menaxhim i
qëndrueshëm i        zhvillimi 

qëndrueshëm resurseve natyrore dhe
njëtrajtshëm I ushqimit

Qëllime specifike të PPB-së

Zmadhimi i të hyrave 
në fermë

Zmadhim i 
konkurrencës

Të mirat publike për 
mjedisin jetësor

Zbutja dhe përshtatja 
ndaj ndryshimeve 

klimatike

Mbajtja e 
shumëllojshmërisë 
bujqësore në BE

Plotësimi i pritjeve 
të konsumatorëve

Mbajtja e 
stabilitetit në 

tregje

Mbështetje e 
zhvillimit social-

ekonomik në 
mjediset rurale

Nxitja e 
inovacioneve

Shtylla I Shtylla II

Burimi: DG Agri, 2016; Matthews et al, 2017.
.

zhvillim për të gjithë zhvillim i qëndrueshëm 



Zhvillimi i PPB-së

Historia e Politikës së përbashkët evropiane

PPB-ja është një nga themelet e BE-së. Ajo është formuar me Marrëveshjen e Romës, me të 
cilën është formuar Bashkësia Evropiane Ekonomike. PPB-ja është një nga politikat e para 
të integruara të BE-së me qëllim që të sigurohet ushqim i mjaftueshëm për qytetarët e BE-
së dhe standard i ndershëm i jetesës së bujqve.  

Pas  zbatimit fillestar të PPB-së në vitin 1962 dhe vendosja e mbështetjes së çmimeve,
fermat në BE u bënë më produktive.  Megjithatë, si një sfidë e re u shfaq hiperproduksioni. 
Përballë kësaj, reforma e parë e madhe e PPB-së është në vitin 1984, me të cilën vendosen 
masat numerike për harmonizimin më të mirë të prodhimtarisë me kërkesën në treg (p.sh. 
Kuota për kufizim të prodhimit të qumështit).   

Në vitin 1992, zbatohet reforma e dytë e madhe (reforma Mek Shari, e emërtuar sipas 
komisarit për bujqësi në atë kohë) dhe fokusohet në kalimin shkallë-shkallë të 
mbështetjes së tregut (siç është mbështetje e çmimeve të prodhuesve) të pagesave të 
drejtpërdrejta. Masat për mjedisin jetësor për herë të parë janë vendosur gjatë kësaj 
reforme. 

Në vitin 2003, reforma e re e PPB-së vendosi “ndarje” (angl. decoupling) me qëllimin 
themelor të zvogëlohet lidhja midis pagesave të drejtpërdrejta dhe prodhimtarisë, të 
bëhen masat e politikave të orientuara drejt tregut (në përputhje me marrëveshjen me 
Organizatën Botërore Tregtare) dhe të vendosen kushte për afrim me praktikat e mira në 
raport me mjedisin jetësor dhe kërkesat ligjore.   Analiza e politikave në vitin 2008 siguroi 
përgjigje për heqjen graduale të kuotave për qumështin deri në vitin 2018. 

Reforma e fundit, në 2013, synoi të promovojë konkurrencën, praktikat e qëndrueshme, 
inovacionin, zhvillimin rural dhe lidhjen më të mirë me përdorimin produktiv të tokës. 
Kjo reformë e përcakton kornizën aktuale të PPB-së, për periudhën 2014-2020. 
Karakteristika kryesore e kësaj reforme është vendosja e pagesës së obligueshme “të 
gjelbër” për kujdes më të madh ndaj mjedisit jetësor. Masat e gjelbra përfshijnë 30% të 
pagesave të përgjithshme të drejtpërdrejta duke u inkurajuar kështu përdorimi i praktikave 
të ndryshme të cilat janë të dobishme për mjedisin jetësor.

Sigurimi i ushqimit
Konkurrenca

Efikasiteti i 
politikave Mjedisi jetësor dhe 

shoqëria

Pagesa prodhuese të 
lidhura

Pjesërisht të lidhura
Pagesa

Prodhuese të palidhura 
Pagesa

Mbështetja e 
çmimeve

Përmirësimi i 
produktiviteti

Stabilizimi i 
tregjeve

Prodhimi i tepërt

Konsumi me rritje 
të shpejtë

Fërkimi 
ndërkombëtar

Kontrolli i ofertës

Shkurtimi i 
çmimeve dhe 

pagesa 
kompensuese

Ulje e tepricave

Stabilizimi i të 
hyrave dhe 

buxhetit

Thellimi i 
reformave

Zhvillimi rural

Drejtimi i tregut
Pagesa që nuk 

lidhen me 
prodhimin

Përshtatja e 
kryqëzuar

Konsumatorët 
Mjedisi jetësor

Zgjerimi

Përforcimi i 
reformës 2003

Kuotat e 
qumështit

Masat e gjelbra
Rendi i ri i 
çmimeve

Fundi i kufizimeve 
prodhuese

Zinxhiri i ushqimit
Hulumtime dhe 

risi

Mjedisi jetësor 
dhe klima

Performancat

Mënyra e re e 
Menaxhimit

Thjeshtëzimi

Vitet e 
hershme

(‘60)

Vitet e 
krizës (‘70-

’80)

Reforma 
Mek Sheri 

(1992)

Agjenda 
2000

(1999)

Reforma 
Fishler 
(2003)

Kontrolli 
shëndetësor 

(2008)

Reforma të 
PPB-së pas 
vitit 2013

Reforma të 
PPB-së pas 
vitit 2020

Qëndrueshmë
ria 

dhe 
Kohezioni

Burimi: DG Agri, 2016; Matthews et al, 2017.
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KoPSHTARI

Financimi i PPB-së

Buxheti i përgjithshëm i BE është financuar nga vendet anëtare në bazë të
prodhimit të tyre nacional bruto.
Shtetet anëtare janë përgjegjëse për zbatimin nacional të PPB-së. Ato
menaxhojnë pagesat personale të përdoruesve nëpërmjet agjencive
nacionale pagesore. Lista e përdoruesve shpallet publikisht, sipas
rregullave të BE-së për transparencë.
PPB-ja e përfaqëson pjesën më të madhe të buxhetit të BE-së, por
pjesëmarrja e saj po zvogëlohet në 30 vitet e fundit, me zgjerimin e BE-së
dhe pjesëmarrjen e zmadhuar të politika të tjera. Në vitin 1985, 73% e
buxhetit të përgjithshëm është shpenzuar për PPB, në krahasim me 37% në
vitin 2017.

Përdorues kryesorë të pagesave të përgjithshme të PPB-së janë: Franca me
16,4%, Spanja me 11,6% dhe Gjermania me 11%. Vendet me ekonomi më të
mëdha janë edhe kontribuuesit neto më të mëdhenj, para të gjithëve,
Gjermania, kurse pastaj vijojnë Britania e Madhe, Italia dhe Holanda. Nga
ana tjetër, përdoruesit neto më të mëdhenj të PPB-së janë: Greqia,
Rumania dhe Spanja

Politika të 
tjera
27%

PPB-ja
73%

BUXHETI I BE-SË 
VITI 1985

Politika të 
tjera
63%

PPB-ja
37%

BUXHETI I BE-SË 
VITI 2017

Bilanci neto i kontributit në PPB (mesatarja 2014-16) në 
miliona euro

• Buxheti i 
përgjithshëm i PPB-
së është rreth 60
miliarda euro në 
nivel vjetor.

• Çdo banor të BE-së, 
PPB-ja e kushton 
30 euro centë (20 
denarë) në ditë.

• Politika jonë 
bujqësore e 
kushton çdo banor 
rreth 8 denarë në 
ditë.

Burimi: European Commission, 2019.
.

Burimi: PBO, 2018.
.
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Fitimet nga PPB-ja

PPB-ja ka një kontribut të zmadhuar ekonomik dhe 
shoqëror. PPB-ja i përcakton kushtet që u mundësojnë 
bujqve të kontribuojnë në shoqëri në këto mënyra:

Prodhimi i ushqimit
BE-ja ka rreth 11 milionë ferma dhe 22 milionë njerëz 
të cilët punojnë rregullisht në këtë sektor (përkatësisht 
dy herë më shumë me të gjithë pjesëmarrësit në 
zinxhirin e prodhimit dhe shitjes së ushqimit). Ato 
sigurojnë sasi të mëdha të ushqimit të shumëllojshëm, 
të sigurt dhe cilësor.  Vendet e BE-së njihen në mbarë 
botën për ushqimin e vet dhe traditat në kuzhinë dhe 
janë prodhuesit kryesorë botërorë dhe eksportuesit 
neto kryesorë të prodhimeve bujqësore-ushqimore. 

Zhvillimi i bashkësive rurale
Në fshatra dhe në mjediset rurale, shumë vende pune 
lidhen me bujqësinë. Nga njëra anë, bujqit kanë 
nevojë për mekanizim, objekte, karburant, plehra, 
shërbime të veterinarisë dhe shumë inpute të tjera me 
të cilat i furnizojnë furnizuesit.  Nga ana tjetër, të 
tjerë janë përfshirë në përgatitjen, përpunimin, 
paketimin, magazinimin, transportin dhe shitjen me 
pakicë të ushqimit. Të gjithë sektorët që lidhen me 
bujqësinë dhe ushqimin së bashku sigurojnë rreth 44
milionë vende pune në BE. Që të punojnë më me 
efikasitet dhe të mbeten modernë dhe produktivë, 
bujqit dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë sektor, kanë 
nevojë për qasje tek informacionet më të reja në 
lidhje me çështjet e ndryshimit mbi praktikat 
bujqësore, teknologjitë e prodhimit dhe zhvillimit të 
tregut.  PPB-ja kontribuon edhe për shërbimet e 
përmirësuar në internet dhe infrastrukturën e 
mjediseve rurale.

Bujqësia ekologjikisht e qëndrueshme
Bujqit kanë sfidë të dyfishtë - të prodhojnë ushqim, 
kurse njëkohësisht ta ruajnë natyrën dhe diversitetin 
biologjik. Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore 
është thelbësor për prodhimin e ushqimit dhe cilësisë 
së jetës - për sot, nesër dhe për gjeneratat e 
ardhshme.

• Tregu i Be-së  ka 500 milionë 
konsumatorë.

• Rreth 55% e banorëve të BE-së 
jetojnë në mjediset rurale.

• Në BE ka 11 milionë ekonomi 
bujqësore, prej të cilave dy të 
tretat janë me madhësi më të 
vogël se 5 ha.

• Numri i fermave në BE është 
vazhdimisht në rënie, por sasia e 
tokave që përdoren për prodhim 
mbetet stabile.

• Ferma në BE përdorin 173 milionë 
hektarë tokë bujqësore, 39% të 
sipërfaqes së përgjithshme të BE-
së.

Dokumenti është përpunuar nga Aleksandra Martinovska Stojçevska në 
bashkëpunim me Dragi Dimitrievski dhe Ana Kotevska (FSHBU - UKEM), në 
suazat e projektit “Mbështetja institucionale e FFM-së” e zbatuar nga Federata 
Nacionale e Fermerëve. Dokumenti është financuar tërësisht nga Agjencia 
Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor Ndërkombëtar (SIDA) dhe Organizata 
Suedeze për Zhvillim We Effect. SIDA dhe WE Effect nuk janë përgjegjëse për 
mendimin e prezantuar në këtë publikim. Autorët janë përgjegjës për 
përmbajtjen.

PPB-ja dhe mjedisi jetësor
Nga njëra anë, bujqësia është sektor i cili 
është i ekspozuar më shumë ndaj 
ndryshimeve klimatike, sepse, sidomos 
prodhimtaria bimore, varet drejtpërdrejt 
nga mjedisi rrethues dhe kushtet kohore. 
Nga ana tjetër, zmadhimi i prodhimtarisë 
bujqësore krijon emisione shtesë në gazrat 
e serrës, të cilat janë nxitësi kryesor i 
ndryshimeve klimatike. Tri dekadat e 
fundi, PPB-ja po e stimulon bujqësinë e 
qëndrueshme dhe menaxhimin me 
resurset natyrore. Një nga përpjekjet më 
të mëdha për mjedisin jetësor ishte 
reforma në PPB në vitin 2013. “Masat e 
gjelbra” (angl. Greening)) kanë për qëllim 
që sistemi i pagesave të drejtpërdrejta të 
jenë më ekologjike, me mbështetje të 
kushtëzuar për respektim të standardeve 
ekologjike. Këto masa përbëjnë 30% të 
buxheteve për pagesa të drejtpërdrejta të 
çdo shteti të BE-së. 



Agrotekstili është material 
sintetik prej polipropileni 
UB të stabilizuar me 
qëndrueshmëri të lartë 

me masë të vogël dhe elasticitet të 
lartë, që mundëson përdorim të lehtë.  
Vendoset mbi kulturat e bujqësore 
në fushë të hapur ose në oranzheri 
dhe sera dhe e përshpejton rritjen 
e perimeve dhe i mbron nga ngrica, 
temperaturat e ulëta dhe insektet. 
Trualli nën agrotekstil ngrohet gjatë 
ditës dhe gjatë natës ftohet ngadalë, 
që i zvogëlon lëvizjet e temperaturave 
të truallit. Agrotekstili është pëlhurë 
e cila e lejon depërtimin e ujit, pikat 
e ujit gjatë vaditjes ose nga shiu 
kalojnë ngadalë nëpër mikroporet 
e pëlhurës dhe i ujisin në mënyrë 
të njëtrajtshme edhe bimët edhe 
truallin, kurse pas ujitjes ajo thahet 
menjëherë, ndërsa trualli thahet 
dhe nuk zë kore. Agrotekstili me 
ngjyrë të bardhë, lëshon deri në 
90% të rrezeve të diellit, duke u 
mundësuar bimëve të mbuluara të 
rriten normalisht. Agrotekstili lejon 
mbjelljen më të hershme, sepse e 
parandalon humbjen e ngrohtësisë 
dhe të lagështisë në fazën më 
delikate të rritjes së bimës. Gjatë 
ditës, i parandalon efektet dëmtuese 
të rrezeve të diellit, kurse gjatë natës 
ruan temperaturë më të lartë edhe 
në truall edhe në shtresën e ajrit në 
nivel të bimës. Mund të shërbejë edhe 
si mbrojtje nga breshëri. Përshkimi i 
ujit parandalon efektet e dëmshme të 
shirave të rrëmbyeshëm. Gjithashtu, 
i mbron bimët e reja nga era dhe 
zogjtë, si dhe nga insektet më të 

mëdha. Ekzistojnë disa emra tregtarë 
për agrotekstil në treg, siç janë agril, 
lutrasil, kovertinë.

Agrotekstili përdoret gjerësisht 
në prodhimin në serrë. Ai e 
pengon mekanikisht rritjen e 
barërave të këqija, kështu që e 
përjashton përdorimin herbicideve, 
karakterizohet me përshkim të 
përkryer të uji, mund të jetë me ngjyrë 
të zezë ose të bardhë, kurse mbulesat 
prej agrotekstili përdoren për:

• Mbulim të të mbjellave në 
fushë të hapur

• Mbulim të truallit në 
fidanishte

• Mbulim të truallit në 
oranzheri dhe sera

• Si shtresë në qendrat 
kopshtare 

• Si bazë për prodhimin e 
kulturave të kopshtit në 
kopshtet vertikale

• Si shtresë në akumulimet e 
ujit për ujitje

• Për mbulim të truallit në 
fidanishte

Dimrat e ashpër dhe temperaturat 
e ulëta janë faktorët kryesorë të 
rrezikut për kulturat bujqësore, pa 
marrë parasysh se a kultivohen në 
fushë të hapur apo në hapësirë të 
mbyllur (sera, oranzheri).  Më të 
rrezikshme janë ngricat e pranverës, 
për shkka të uljes së menjëhershme 
të temperaturës kështu që bima nuk 
lejohet të përshtatet me ndryshimin 
termik të shkaktuar nga ulja e 
temperaturës. Ngrica, përkatësisht 
temperaturat e ulëta i dëmtojnë 
kulturat e kopshtit dhe e ndalojnë 
rritjen e mëtejshme të perimeve.  
Nëse përdoret me kujdes, mund të 
përdoret për 2-3 sezone. Agrotekstili 
përdoret për mbulim të drejtpërdrejtë 
të kulturave bujqësore: marule, patate, 
presh, luleshtrydhe, në prodhimin e 
shalqirit, pjeprit, kastravecit, specave 
dhe në prodhimin në serë. Agrotekstili 
e kap vesën e mëngjesit, kështu që 
bimët mbeten relativisht të thata, që 
do të ndikojë pozitivisht mbi shëndetin 
e bimëve.

AGROTEKSTIL NË SERRA
Shkruan:  inxh. agr.  Marjan cvetkov
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Kalbëzimi i bardhë në qepë 
shkaktohet nga kërpudhat 
fitopatogjene të gjinisë 
Sclerotinia. Patogjenët 

më të zakonshëm të Sclerotinia në 
qepë janë Sclerotinia sclerotiorum dhe 
Sclerotium cepivorum. Nga viti në vit, 
këto kërpudha bëhen të rëndësishme 
si patogjenë në qepë, por megjithëse 
nuk tregojnë agresion të rëndësishëm, 
siç është Peronospora destructor, ato 
rriten ngadalë në një faktor kufizues 
në prodhimin e qepës. Kjo është për 
shkak të aftësisë së kërpudhave të 
gjinisë Sclerotinia për të formuar trupa 
të përhershëm - sklerozë, të cilat u 
shërbejnë për dimërim dhe mirëmbajtje 
në kushte të pafavorshme. Sklerozat janë 
shumë rezistente dhe ruan vitalitetin 
e saj për deri në 10 vjet. Sipas Cook et 
al, (1975), deri në 80% të sklerociteve 
ruajnë mbirjen gjatë 3 viteve në toka të 
papunuara. Këto kërpudha përhapen 
më tej nga askosporet që transmetohen 
nga era dhe uji.

Në kontekstin e prodhimit të qepës, 
ky është një problem serioz për disa 
arsye. Së pari, inokulimi i patogjenit 
është vazhdimisht i pranishëm në tokë 
dhe kultivimi i qepës në zonat tashmë 
të infektuara kontribuon më tej në 
përhapjen e patogjenit dhe rrit sasinë 
e inokulumit. Së dyti, në vende si rajoni 
juglindor ku qepët zakonisht rriten 
nga një numër i madh fermerësh në 
sipërfaqe më të vogla (ose si një aktivitet 
shtesë bujqësor) futja e rotacionit të 
të mbjellave në ato sipërfaqe nuk sjell 
përfitime të barabarta ekonomike. 
Duke pasur parasysh se në kushtet 
tona, këta patogjenë kryesisht sulmojnë 
sistemin rrënjor të qepëve, trajtimet 
foliare me fungicide (botricidet dhe 
benzimidazolet) nuk japin rezultate të 
kënaqshme. Ujitja e plantacioneve të 
qepëve me grupet e përmendura të 
fungicideve tashmë tregon efikasitet më 
të mirë, por kjo masë nuk ka justifikim 
ekonomik dhe përveç kësaj shkakton 
probleme të karakterit ekologjik. 
Zgjidhja e përkohshme është përdorimi i 
farës dhe materialit të shëndetshëm për 
mbjellje dhe zhvendosja e plantacioneve 
të qepëve në sipërfaqe të reja të 
painfektuara.

Sidoqoftë, qepët janë një kulturë e 
rëndësishme dhe është e nevojshme 
të gjendet një zgjidhje afatgjatë 
për kalbëzimin e bardhë. Në këtë 

kuptim, qëllimi kryesor i kontrollit 
të sëmundjes është çrrënjosja e 
sklerociteve në tokë. Në një strategji 
të tillë, përveç masave parandaluese 
dhe higjienike, vendin kryesor duhet 
ta ketë kontrolli biologjik i këtyre 
patogjenëve. Domethënë, shumica e 
llojeve të kërpudhave tregojnë shkallë 
të ndryshme të aktivitetit mikoparazitik 
kundër patogjenëve të gjinisë 
Sclerotinia. Deri më tani, vëmendje e 
veçantë i është kushtuar super parazitit 
Coniothyrium minitans (Smolińska 
dhe Kowalska, 2018). Kjo kërpudhë, e 
aplikuar në tokë, infekton dhe degradon 
sklerocitët e Sclerotiniasclerotiorum 
deri në 95% (Zeng et al. 2012a). 2013). 
Aftësi të ngjashme për parazitët e 
skletocitëve e plotësuar me reduktim 
të numrit të apotecëve dëshmojnë 
edhe disa Trichoderma të llojit si 
Trichoderma asperellum (Geraldine 
et al.2013), Trichoderma hamatum 
(Jones et al. 2015), llojet T39 dhe T22 
të Trichoderma harzianum (Elad, 
2000; Zeng et al. 2012), Trichoderma 
atroviride, Trichoderma koningii dhe 
Trichoderma virens (Smolińska dhe 
Kowalska, 2018). Në këtë kontekst, me 
rëndësi shtesë është aftësia e specieve 
Trichoderma për të formuar mikoriza 
dhe për të aktivizuar mekanizmat e 
rezistencës së fituar sistematikisht 
në bimë (harman et al. 2004). Përveç 
kërpudhave mikoparasitike, dhe 
bakteret e gjinisë Bacillus kanë 
veprimtari antagoniste kundër 
patogjenëve të gjinisë Sclerotinia të 
shprehur nëpërmjet disa mekanizmave, 
nga të cilat më të rëndësishmet 
janë aktivizimi i rezistencës së fituar 
sistemike dhe ndalimi i mbirjes së 
askosporeve. Në literaturë jepen 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, 
Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 
cereus, por më i studiuari është Bacillus 
subtilis (Smolińska dhe Kowalska, 2018). 
Coniothyrium minitans, Trichoderma 
harzianum dhe Bacillus janë më të 
studiuarat në këtë aspekt. Në treg një 
kohë të gjatë ekzistojnë preparate të 
bazuara në këto lloje, të cilat përdoren 
me sukses në botë. 

Duke pasur parasysh se patogjenët 
e gjinisë Sclerotinia janë dëmtues 
polifagë, ata shkaktojnë dëme të 
konsiderueshme dhe qëndrojnë në tokë 
për një kohë të gjatë, dhe zhvillimin e 
ngadaltë të substancave të reja aktive 
fungicide (përbërje specifike me aftësinë 

për të lëvizur poshtë nëpërmjet floemës 
në sistemin rrënjor) dhe tendencën 
nxjerrje nga përdorimi të fungicideve 
benzimidazole (i vetmi benzimidazol në 
treg është tiofanat-metil) nga ana tjetër, 
mund të konkludojmë se në të ardhmen 
kontrolli i këtyre patogjenëve do të 
bazohet në mënyrë të pashmangshme 
në kontrollin biologjik. Prandaj, fermerët 
duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje 
kontrollit biologjik si koncept, dhe 
mundësive që ai ofron.

kalbëzimi i bardhë i qepës
Shkruan: dipl. agr. Viktor Karastojanov

Kalbëzimi i bardhë 1

Sklerocite të formuara

Kalbëzimi i bardhë 2

Simptoma në të mbjellat

Fotografi:
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SPECA  PEPEronA    
(CapCiCim annum L.)
Shkruan: Stojan gligorov
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Peperonat janë bimë 
gërmushka që mund të 
japin fruta në ngjyra të 
ndryshme, portokalli, të 

verdhë, të gjelbra, të kuqe në varësi të 
varietetit.

Ajo degëzohet në shumë degë 
dhe lulëzon me bollëk dhe mund të 
rritet deri në 2 m. lartësi. Peperonat 
lulëzojnë në pranverë dhe verë në 
varësi të varietetit. Ata mbillen në 
brazda me fidanë të prodhuar më parë, 
në një distancë prej 60 x 25-30 cm. 
kurse kultivimi është i njëjtë me specin 
përveç se që kërkon shumë më shumë 
ujë për ujitje. Ai rritet për industri dhe 
ekskluzivisht në vend të hapur.

Ekzistojnë shumë lloje të peperonit, 
thamë me ngjyra të ndryshme të 
frutave, formë ose formë, madhësi dhe 
me shije djegëse të ndryshme.

Frutat e vogla pikante kanë veti 
antiseptike, përmbajnë vitaminë C dhe 
karotenoide dhe rrisin qarkullimin e 
gjakut.

            Për shkak të pranisë së 
Capsicin, e zvogëlon ndjeshmërinë e 
dhimbjes, vepron në hollimin e gjakut 
dhe përdoret gjithashtu në venat me 
variçe dhe trombozat. Konsumi në sasi 
të mëdha mund të shkaktojë djegie në 
gojë dhe stomak.

Rritet kryesisht më shumë në 
fushë të hapur dhe në krahasim me 
specat e tjerë, peperoni mbillet shumë 
më pak. Përdoret në gjendje të freskët, 
të marinuar, të thatë etj.

Rrënja është e cekët dhe kërkon 

shumë ujë dhe ajër dhe është e 
ndjeshme ndaj kripërave të tepërta. 
Azoti si element përdoret më shumë 
dhe ka një efekt pozitiv mbi cilësinë 
dhe rendimentin e frutave. Nëse 
ka mungesë, rritja është e dobët 
dhe cilësia ulet shumë. Kaliumi 
si element vepron mbi imunitetin 
e bimëve, pjekjen, transportin. 
Me fekondim të tepruar me kalium, 
frutat janë të vogla dhe kur piqen, ato 
bëhen mjaft të verdha. Nëse kalciumi 
mungon, shfaqet kalbja e thatë në 
fruta. Prandaj, duhet t’u kushtojmë 
gjithmonë vëmendje kushteve dhe 
kombinimeve të plehrave, sipas 
nevojave, dhe kjo dëshmohet duke 
kryer analiza agrokimike të tokës, e 
cila na jep një rezultat se si të lëvizim 
në drejtim të ushqimit dhe kohës 
dhe përdorimit të plehrave. Njohja e 
praktikave të mira bujqësore për të 
gjitha aktivitetet e nevojshme që duhen 
gjatë vegjetacionit ose me fillimin e 
vetë përgatitjes së sipërfaqes luan 
një rol të rëndësishëm, kurse me një 
aplikim të tillë kontribuohet në uljen 
e kostove themelore në procesin e 
prodhimit.

Kur duhet të hidhen plehra?

- Plehërimi bazë në fillim të 
pranverës me përpunim të cekët.

- Ushqyerja në periudhën vegjetative 
dhe përshtatja sipas kërkesës së 
bimës në periudhën e dhënë.

- Plehra foliare përdoren nga 
mbjellja në të njëjtën kohë me 
produkte për mbrojtjen e bimëve. Gjëja 
më e rëndësishme është plehërimi 
bëhet para lulëzimit dhe pas formimit 

të frutave. 
Kushtet e rekomanduara 

më sipër për rritje rekomandohen 
për përdorim të përgjithshëm, aplikimi 
optimal i të gjitha llojeve të plehrave 
dhe pesticideve mund të bëhet vetëm 
pas kryerjes së analizës agrokimike.



Наднаслов РУБРИКАНаднаслов

SPECA  PEPEronA    
(CapCiCim annum L.)
Shkruan: Stojan gligorov

Prejardhja dhe shpërhapja: 
Konsiderohet se e ka 
prejardhjen nga Persia. Sot 
më shumë kultivohet në 

Kinë, Indi, Iran, Tunizi, Turqi, Spanjë, 
Marok, Kaliforni, Rusi.

Në Maqedoni shega kultivohet në 
pjesën jugore të republikës (Valandovë, 
Gjevgjeli, Dojran ...).

Shega si frutë ka veti të 
jashtëzakonshme ushqyese dhe 
mjekuese dhe përmban: sheqerna, 
acid borik dhe limoni, pektina, vitamina, 
jod, hekur dhe përmbajtje të tjera të 
dobishme. 

Më të njohurat janë vetitë dietale 
dhe mjekuese, kundër gjakut të dobët, 
arteriosklerozës, rrufës, gripit dhe 
përmirësimit të sistemit imunoligjik të 
organizmit të njeriut.

Frutat e shegës të cilat deri 
më sot prodhohen pa përdorim të 
pesticideve dhe plehrave minerale 
përbëjnë UShQIM TË ShËNDETShËM 
të jashtëzakonshëm të pasur me lëndë 
ushqimore dhe mjekuese.

Areali i shpërhapjes: Kushtet 
klimatike të tokës, në rajonin e 
Valandovës (gjatësia e vegjetimit 240 
ditë, temperatura mesatare vjetore 
>14,5 C, Temperatura vjetore >5.2 C, 
lloji i truallit etj.) mundësojnë kultivim 
të suksesshëm të shegës, që me 
shekuj me radhë mbillet në këtë rajon.

Përshkrimi i pemës frutore: Pemë 
gjetherënëse, shkurre ose me kërcell 
të vogël, lartësi deri në 4 metra. Ka 
aftësi të krijojë shumë degë. Gjethja 

është e gjatë, me ngjyrë të gjelbër të 
shndritshme. Krijon një lule, me ngjyrë 
të kuqe, shumë atraktive, me gjethe 
kurorë, me gjashtë gjethe, në formë 
ylli. Fruta është e rrumbullakët me 
peshë 300-800 gram. Lëkura e frutës 
është e fortë, me ngjyrë të gjelbër deri 
në të kuqe me shumë nuanca në varësi 
të llojit. Brendësia e frutës është e 
ndarë me një cipë të hollë në segmente 
me kokrra shumë të shijshme me 
bërthamë të madhe.

Shtimi dhe ngritja e të mbjellave 
frutore: Shega shumohet lehtë me 
shartim të degëve me gjatësi 30-40 cm. 
Më tepër i konvenon tokë e shkrifët , e 
mbrojtur nga erërat. Nuk duron toka 
të rënda dhe me acide. Largësia midis 
mbjelljes së fidanëve duhet të jetë 5x4 
ose 5x3m. Reagon shumë mirë gjatë 
plehërimit me pleh organik të djegur, 
rrallë me plehra minerale. Gjatë 
vegjetimit është e domosdoshme ujitja 
për shkak të rrënjëve të cekëta.  Gjatë 
fazës së prehjes çdo vit kryhet krasitje 
me heqjen e degëve të thata. Formimi i 
formës prodhuese zgjat 3-4 vjet. Sythat 
prodhues gjenden në majën degëve 
të holla të dala nga viti i mëparshëm, 
kurse me kalimin e kohës prodhimi 
kalon në degët e jashtme. Shega lind 
më pak në brendësi ose frutat janë më 
pak cilësore. 

Varietetet: Varietetet e shegës 
më shpesh ndahen në tri grupe: sipas 
përmbajtjes së acideve dhe sheqernave 
në frutë: varietete të ëmbla, të ëmbla 
në të tharta dhe të tharta.

Në botë ekzistojnë shumë 
varietete, por më të shpërhapurat janë 
varietetet Underful, hiçaz, Devedish, 
Karamustafa etj.

Në rajonin tonë dhe në Maqedoni 
janë të përhapura shumë varietete 
si Bejnaria, Karamustafa, Lifanka, 
Zumnaria, E tharta, shega e ëmbël e 
Vallandovës. 

Në tri vitet e fundit në pjesën 
juglindore të Republikës (Vallandovë-
Gjevgjeli) filloi ngritja e të mbjellave 
të reja me pemë shege kryesisht me 
varietet të reja (Underfull, hiçaz etj.). 

Pjekja e shegës në varësi nga 
varieteti i shegës, bëhet në dekadën e 
parë të tetorit deri në dekadën e tretë 
të tetorit. Vjelja bëhet në 2-3 radhë. 

Lëng shege
Shega është e pasur me vitaminë C, 

dhe ka dhjetë herë më shumë se limoni, 
ajo është një minierë vitaminash 
përmban deri në 1800 mg / 100 g. 
Shega përdoret për çaj, komposto, 
xhem, pekmez, dhe është përdorur 
prej kohësh në mjekësinë popullore 
si ilaç në mjekimin dhe lehtësimin 
e simptomave gjatë sëmundjeve të 
ndryshme. Është vërtetuar se shega 
ka veti të fuqishme antioksiduese dhe 
karakteristika kundër inflamacionit, 
përkatësisht ekstrakti i frutës së 
shegës ka aftësi ta ndalojë rritjen 
dhe t’i vrasë qelizat e karcinomit 
në prostatë. Sipas rekomandimeve 
të shkencëtarëve izraelitë, një gotë 
lëng shege në ditë mund ta zvogëlojë 
rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

SHEGA  
(puniCa granatum) 
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Ka r k a l e c i m a r o k e n 
( D o c i o s t a u r u s m a ro c a n u s 
Thumb.) dhe italianë 

(Calliptamusitalicus L.) janë dëmtues 
që mund të shkaktojnë dëme të 
konsiderueshme në shumë bimë 
të kultivuara. Të dy speciet janë të 
pranishme në rajon dhe në çdo tre deri 
në katër vjet ndodh shtimi i popullatës 
së tyre dhe dëmtimi i të mbjellave.

Të dy speciet kanë një gjeneratë në vit 
dhe një cikël jetësor shumë të ngjashëm. 
Gjatë muajve gusht dhe shtator, insektet 
e rritura vendosin vezët e tyre në 
shtretër vezash (vezore) në sipërfaqe të 
papunuara, të pakultivuara, të pjerrëta, 
të kulluara me bimësi të dobët dhe 
ekspozim në jug, në kushtet tona këto 
janë kryesisht kullota dimërore të 
ekspozuara ndaj kullotjes së tepruar. 

Vezoret janë rreth 20 mm të gjata dhe 
mund të mbajnë 20 deri në 50 vezë. Një 
femër lëshon mesatarisht 150 deri 200 
vezë të vendosura në 4 deri në 5 vezore. 
Nga vezët e dimëruara në gjysmën 
e dytë të prillit larvat fillojnë të çelin 
dhe fillojnë të ushqehen me bimësinë 
përreth. Gjatë zhvillimit, larvat kalojnë 
nëpër pesë faza larvash që ndryshojnë 
nga madhësia, ngjyra, pozicioni dhe 
gjatësia e sythave të krahut dhe nga 
gjatësia dhe numri i antenave. 

Zhvillimi i përgjithshëm i larvave në 
varësi të temperaturës, lagështisë dhe 
ushqimit mund të zgjasë 4 deri në 6 javë. 
Insekti i sapoformuar i rritur ka formuar 
plotësisht krahët, por është plotësisht i 
papjekur dhe i duhet një periudhë prej të 
paktën dhjetë ditësh ushqim intensiv për 
të formuar tërësisht organet gjenitale. 

Gjatë kësaj periudhe karkalecat 
shkaktojnë dëmin më të madh, dhe për 
shkak të lëvizshmërisë së lehtë dhe 
instinktit të shprehur të kopesë është 
shumë e vështirë për t'u kontrolluar. 
Në mënyrë që të zvogëlohet dëmi nga 
këta dëmtues, është e nevojshme 
të monitorohet me kujdes popullata 
e tyre gjatë muajit maj në vendet e 
përshtatshme për hedhjen e vezëve. 
Sapo të ketë një rritje të popullsisë dhe 
një tendencë për të formuar tufa, duhet 
të kryhet shkatërrimi i tyre i organizuar 
kryhet para se të largohen nga vendet 
me bimësi të dobët të barit ku janë çelur 
dhe para se të pushtojnë sipërfaqe më 
të mëdha. Në këtë mënyrë, me më pak 
fonde, merren rezultate shumë më të 
mira.
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Balanca e sheqernave  
acidorë e rëndësishme 
gjatë vjeljes së rrushit
Shkruan: Mile Kostov, Broker vere

Sasia më e lartë e sheqerit në 
rrush nënkupton vetëm se do 
të merrni një verë me alkool 
më të lartë, jo një verë me 

cilësi më të mirë.
Në fakt, karakteristikat ndijore 

të verës varen nga një grup shumë 
më kompleks i rrethanave të tilla 
si shumëllojshmëria, pararendësit 
e formuar në rrush gjatë pjekjes, 
kushtet gjeografike dhe vreshtaria, 
kultivimi i hardhisë, ekologjia 
mikrobiologjike e rrushit, mënyra e 
trajtimit të rrushit dhe praktikat e 
përgjithshme të vreshtarisë (Schreirer 
1979).

Duke pasur parasysh këtë 
fakt, përcaktimi i çmimit të rrushit 
gjatë blerjes vetëm në bazë të 
shumëllojshmërisë dhe përmbajtjes 
së sheqerit, është i pasaktë! 
Nëse shpërblehen praktikat për 
përmirësimin e cilësisë së rrushit 
mund të përmirësohet cilësia e verës 
shumë më lart se standardet e sotme 
(Dr. Jackson R., 2009).

Verëbërësi mund të ndikojë 
pjesërisht mbi rezultatin përfundimtar, 

por cilësia merret kryesisht në vresht. 
Balanca e përbërësve themelorë të 
rrushit është me rëndësi prioritare 
për stilin e verës që do të merret. 
Shumë diell dhe nxehtësi do t'i japin 
verës mungesë të acideve, shumë 
alkool dhe butësi. Nga ana tjetër, pak 
diell dhe nxehtësi do të japin verëra të 
pakëndshme, të holla dhe të tharta.

Përgjigja është në ekuilibër: 
Në klimat e ngrohta si Maqedonia, 
zakonisht arrihen sasitë e kërkuara 
të sheqernave, por duhet të shmanget 
rritja e tepruar e ph-së (rënia e 
acideve), deri në 3.3 për verërat e 
bardha dhe 3.5 për verërat e kuqe.

Acidet janë përbërësi i dytë 
themelor në rrush. Ato i japin freski 
dhe ruajnë cilësinë e verës. Ato janë 
përbërësi thelbësor i shijes.

Dy acidet kryesore në rrush janë 
acidi i verës dhe mollës, të cilët së 
bashku përfaqësojnë mbi 90% të 
acideve të përgjithshme ose nga 5 deri 
në 8 gram / litër. Ndërsa me rritjen e 
kokrrës së rrushit rriten të dy acidet 
në përqendrim deri në fazën e pjekjes, 
kurse pastaj të dy zvogëlohen ndërsa 
akumulohen sheqernat, kurse acid 
i mollës që bie më shpejt. Nxehtësia 
kontribuon në dekompozimin më të 
shpejtë të acidit të mollës.

Rrushi përdor acidin e si burim 
energjie. Në një fazë të mëvonshme, 
ndodh një transformim tjetër 
interesant. Acidi i mollës është i aftë 
të shndërrohet në glukozë. Ky proces 
është i njohur si glukoneogjeneza - një 
prodhim i ri i sheqerit. Trupi i njeriut 
ka një aftësi të tillë, kur glukoza mund 
të sintetizohet nga substanca të tjera 
kur trupi është nën kushtet e urisë 
ose ushtrimeve të mëdha.

Acidi i limonit është një acid tjetër, 

por me një përqendrim shumë më të 
ulët prej 0,1 deri në 0,5 gram për litër), 
i ndjekur nga shumë acide të tjera në 
sasi më të vogla, të tilla si: qelibar, 
glukuronik, glikolik, oksalik, salicilik 
dhe të tjerë.

Mbi sasinë e acideve në rrush 
ndikon më shumë klima, ekspozimi 
i vreshtit, ndikimi i terrenit dhe 
karakteristikat e varietetit dhe klonit 
të hardhisë. Shembuj të varieteteve 
me acid të lartë tartarik janë Riesling, 
Sultana dhe Palomino, dhe sasi të 
mëdha të acidit malik janë Malbec, 
Pinot Noir dhe Shenin Blanc.

Vera është një përzierje 
komplekse e pothuajse 1.000 
përbërjeve: sheqerna, acide, alkoole, 
ketone, aldehide, estere, aminoacide, 
flavonoide, antocianina ... sepse 
vetë rrushi është shumë kompleks 
në përbërje. Sheqernat, acidet dhe 
polifenolët si grupe të rëndësishme 
të përbërësve në rrush përfaqësojnë 
tre nga katër aromat themelore: 
ëmbëlsinë, aciditetin dhe hidhërimin. 
Sikur të ishin vetëm këto, të gjitha 
verërat do të ishin shumë të ngjashme, 
dhe për këtë arsye të mërzitshme.

Për fat të mirë, ekziston një grup 
tjetër që i jep një shije të veçantë secilit 
varietet dhe secilit stil: përbërësit 
aromatikë. Ky është një grup tepër i 
ndërlikuar dhe i gjerë i substancave 
të pranishme në gjurmë që mund të 
maten vetëm si pjesë të një milioni, 
një miliarde apo edhe më të vogla. 
Ato së bashku formojnë aromën 
kryesore të verës, duke i dhënë asaj 
një karakter varietal. Por kjo është një 
temë e veçantë diskutimi në lidhje me 
këtë produkt magjik.
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Nëse themeli i shtëpisë 
suaj është ndërtuar me 
mungesë të kujdesit, 

prej materialeve të lira pa njohuri 
eksperte, jetën e kaloni në zgjidhjen 
e mangësive në ndërtim. Ngjashëm 
është edhe me rritjen e lopëve, ku 
viçat janë baza e aktivitetit tuaj. Viçat 
janë investim në të ardhmen, sepse 
ata do të fillojnë të gjenerojnë të 
ardhurat tuaja pas disa vjetësh nga 
momenti i lindjes. Megjithatë, cili 
është çmimi i investimit? Për fat të 
mirë, rritja e shëndetshme e viçave 
kërkon investim minimum ose aspak 
investim, kurse nevojitet vetëm kujdes, 
durim dhe kuptim nga bujqit. 

Çdo mbarështues i mirë e di 
se për të pasur një viç të fortë dhe 
të shëndetshëm, duhet të filloni të 
përgatiteni para se të filloni me rritjen 
e viçave. Lopët e shumimit duhet të 
kenë të paktën 45 ditë periudhë të 
thatë, me ujë të freskët në dispozicion 
dhe ushqim cilësor. Si mund të 
presni pasardhës të shëndetshëm 
dhe energjikë nga një lopë që nuk ka 
trajtim të mirë? Menaxhimi i duhur 
në periudhën e thatë jo vetëm që do 
të rezultojë me viça të shëndetshëm, 
por gjithashtu do të kontribuojë për 
fillimin optimal të laktacionit, dhe 
gjithashtu ndikon pozitivisht mbi 
cilësinë dhe sasinë e kolostrumit.

hapësira strehuese për viçat 
është gjithashtu një faktor kryesor në 
jetën e tyre, pasi që është ambienti 
me të cilin vijnë në kontakt për herë të 
parë. Në përgjithësi, kjo hapësirë ka 
dy role të rëndësishme: të sigurojë një 
mjedis higjienik dhe strehim adekuat 
për të porsalindurin. Pastrimi dhe 
tharja e rregullt ndërmjet sjelljes së 
pasardhësve të rinj janë veçanërisht 
të rëndësishëm për të zvogëluar 
transmetimin e sëmundjes. Sigurimi 
i sasive adekuate të shtratit të thatë 
ndihmon në mbrojtjen e viçave 
të porsalindur nga klima e ftohtë, 
prandaj rekomandohet të përdorni 

kashtë si shtrat nëse keni mundësi. 
Gjithashtu mund të përdorni kashtë 
për të pastruar dhe tharë viçin pas 
lindjes, e cila është gjithashtu një 
praktikë e dobishme, veçanërisht kur 
viçi lind në dimër.

Nëse ndodh viçi lind në fushë, 
përpiquni të gjeni një kullotë me bar 
të mirëmbajtur që nuk është e ndotur 
me pleh. Nëse është e mundur, balta 
duhet të shmanget me çdo kusht. 
Gjithashtu mund të përdorni materiale 
të lira për të bërë gardhe për të ndarë 
mëshqerrat dhe lopët nga pjesa tjetër 
e tufës, për t'u siguruar atyre ushqim 
të duhur dhe për të zvogëluar stresin. 
Kjo është veçanërisht e rëndësishme 
në rastet kur mëshqerrat do të kishin 
më pak qasje në foragjere sesa lopët e 
rritura, për shkak të statusit hierarkik 
të tufës.

Një fermer i mirë e di gjithashtu 
se colostrum luan rolin kryesor në 
mbijetesën e viçit. Kolostrum është 
qumësht, i cili prodhohet në ditët e 
para pas lindjes së viçit. Kolostrumi 
përmban lëndë ushqyese të 
rëndësishme, faktorë të rritjes si dhe 
të a.q. imunoglobulinat ose antitrupat, 
të cilët ndikojnë në sistemin imunitar 
të të porsalindurit. Me ndihmën e 

këtyre substancave, viçat e porsalindur 
mund të jenë më rezistentë ndaj 
sëmundjeve. Këta janë në të vërtetë 
ushtarë të vijës 
së parë që trupi 
i përdor për të luftuar sëmundjet e 
shkaktuara nga bakteret dhe viruset. 
Që të rritet efekti i tij, rekomandohet 
t'i jepni të paktën 4 litra colostrum 
viçit të porsalindur në 2 orët e para 
pas lindjes. Në rast se prodhohet 
më shumë kolostrum se sa nevojitet, 
është praktikë e mirë të ngrini 
kolostrumin e mbetur. kolostrum i 
ruajtur mund të jetë i dobishëm më 
vonë nëse nuk prodhohet kolostrum 
i mjaftueshëm, ose në rast se lopa 
ngordh gjatë ose pas lindjes.

Pasi të keni arritur të merrni një 
viç të fortë dhe të shëndetshëm nga 
lopët tuaja, duhet të siguroheni që ata 
janë në vendin ku mund të rriten dhe 
të shtojnë peshë deri në potencialin 
e tyre të plotë. Këtu vlen shprehja e 
vjetër: "Syri i zotit e ushqen bagëtinë 
e tij". Me më shumë vëmendje mund 
të shihni problemet që ndikojnë 
mbi rritjen e kafshëve tuaja: ajrosje 
joadekuate, shtresat e njomura 
në urinë që prodhon amoniak. Kur 
hynë në stallë, ju mund ta nuhatni 
erën e pakëndshme të amoniakut. 

PRAKTIKAT E MIRA NË RRITJEN 
E VIÇAVE MUND TA zMADHOJNË 
PRODHIMTARINË TUAJ
Shkruan: Tibor Shuç

©FAO/Sergei Gapon
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Një nga armiqtë më të 
mëdhenj të lopëve për 
qumësht është mastiti, 
që përfaqëson ndezje të 

thithës së lopës. Kjo është sëmundja 
më e shpeshtë e cila i kushton 
shtrenjtë fermerët, sepse shkakton 
humbje të drejtpërdrejta ekonomike 
nëpërmjet rendimentit të zvogëluar të 
qumështit, shpenzime të zmadhuara 
veterinarie dhe medikamente, kurse 
qumështi anormal apo qumështi i 
ndotur me antibiotikë nuk mund të 
shitet. Në disa raste, madje edhe 
lopa e sëmurë duhet të shitet për 
mish nëse mastiti te kafshët kalon në 
sëmundje kronike. 

Gjithashtu edhe te shumica e 
sëmundjeve, gjëja më e mirë që 
mund të bëhet është ta parandaloni 
dhe ta zbuloni herët sëmundjen. 
Simptomat më të shpeshta të mastitit 
janë enjtja e thithave dhe skuqje, që 
mund të vihet re gjatë mjeljes. Nga 
ana tjetër, ka raste kur infeksioni 
është i padukshëm me sy. Këto 
raste, të ashtuquajtura infeksione 
subklinike të mastitit, i shkaktojnë 
të njëjtat probleme në fermë. Metodë 
e shkëlqyer, që të identifikohen 
këto raste, është të përdoret Testi 
kalifornian i mastitit, i cili mund të 
kryhet gjatë mjeljes së parë. Është 
pothuajse e lehtë të kryhet ky testim 
në bazë të rregullt, përveç kësaj, ju 
nevojitet një lopatë me katër ndarje 
dhe reagens special, kurse rezultatet 
janë të shpejta dhe mjaft të sigurta. 

Parandalimi i sëmundjes është 
shumë i rëndësishëm. Por, çfarë 
mund të shkaktojë mastit? Përveç 
disa rasteve, mastiti shkaktohet nga 
mikrobet të cilat kanë hyrë në kanalin 
e thithës. Që ta anashkaloni këtë 

gjë, duhet t’i zvogëloni patogjenet 
ekologjike në stallë duke  mbajtur 
shtroje të pastra, të freskëta  pa 
pleh, kurse parandalimi kërkon 
të anashkalohen edhe praktikat e 
papërshtatshme të mjeljes, të cilat 
mund të shkaktojnë shpërhapjen e 
mikrobeve infektuese.   

Përpiquni që gjithmonë t’i milni 
lopët tuaja në dy kohë të caktuara të 
ditës. Lopët duan të kenë një orar ditor, 
kurse kjo ndihmon që të zvogëlohet 
stresi, që mund të ketë efekt negativ 
mbi mjeljen. Përpiquni gjithmonë të 
jeni të qetë dhe përpiquni ta zvogëloni 
burimin e stresit, si qentë apo njerëzit 
e rinj gjatë mjeljes. Nëse ka mundësi, 
mund të dëgjoni radio, që jo vetëm 
do t’ju ndihmojë të punoni, por kjo 
e zvogëlon edhe stresin e lopëve të 
shkaktuar nga tingujt e zëshëm dhe 
të papritur, siç është lehja e qenve, 
apo zhurma e traktorit të zëshëm të 
fqinjit tuaj. 

Që ta zvogëloni shpërhapjen e 
mastitit, krijoni rend gjatë mjeljes. 
Milini gjithmonë së pari lopët e 
shëndetshme, kurse pastaj ato 
lopë të cilat kanë statut të dyshimtë 
shëndetësor (si lopët e reja të 
posablera ose ato të cilat kanë pasur 
ndonjë trajtim mjekësor). Lopët që 
kanë matit kronik, duhet të milen në 
fund. Në rast se keni lopë të sëmurë, 
e cila ka efekte shëndetësore 
të shkaktuara nga një patogjen 
infektues, mileni gjithmonë të fundit.  

Filloni me mjeljen me duar të 
pastra dhe të dezinfektuara. Nëse 
ka mundësi, përpiquni të përdorni 
dorashka prej gome dhe përpiquni t’i 
dezinfektoni duart shpeshherë gjatë 
mjeljes. Pasi t’i keni duart e pastra, 
është e detyrueshme t’i pastroni të 
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Mundohuni të krijoni një mjedis ku 
lëkura e kafshëve tuaja është e thatë, 
ventilimi lejon që ajri të ndryshojë, por 
përpiquni të shmangni korrent të fortë 
të ajrit. Ekziston një mënyrë e thjeshtë 
për të kontrolluar thatësinë e plehut 
organik: nëse uleni në gjunjë dhe 
gjunjët ju lagen, duhet të ndryshoni 
shtresën e kashtës ose të siguroni më 
shumë kashtë.

Me kontrollimin e rregullt të 
shtresës mund të vëreni shenja të 
sëmundjes. Sa më herët të zbuloni 
diarrenë, aq më të mëdha janë shanset 
për të mjekuar viçin tuaj. Në rast se viçi 
juaj nuk ngrihet shpejt kur i afroheni, 
ka një kurriz të rrumbullakosur, var 
kokën, hap këmbët, nëse i rrjedh 
gjak ose ka jashtëqitje gri të çelët 
që vihen re në shtresën e kashtës, 
kontaktoni menjëherë veterinerin 
tuaj. Derisa të arrijë veterineri, jepini 
viçit tuaj ujë me cilësi të mirë dhe 
përpiquni të identifikoni burimin e 
këtyre ndryshimeve. Diarreja mund 
të jetë dy llojesh: e shkaktuar nga 
infeksioni ose nga ushqimi ushqyes. 
Ndërsa diarreja e shkaktuar nga 
ushqimi zakonisht kalon vetë dhe 
nuk është fatale, ajo duhet të merret 
seriozisht pasi mund të krijojë kushtet 
e duhura për patogjenët. Diarreja 
infektive shkaktohet nga bakteret ose 
viruset, të cilat mund të jenë rezultat 
i pastrimit të pamjaftueshëm dhe 
higjienës së dobët. Gjithmonë mbani 
në mend të pastroni mjedisin e viçit, 
të zvogëloni kontaktin me kafshët 
e moshuara dhe në rast se vëreni 
ndonjë shenjë të sëmundjes, veçojini 
ata menjëherë.

Të rritësh mirë viçat nuk është një 
detyrë e lehtë, veçanërisht kërkon 
shumë kohë, durim dhe përpjekje. 
Por, sapo të vendosni një rutinë ditore 
të kontrollit të bagëtisë tuaj dhe 
administrimit të mirë të kolostrumit, 
kafshët tuaja do t'ju shpërblejnë me 
performanca më të mirë dhe më të 
forta, ndërsa kostoja e shërbimeve 
veterinare do të ulet. Dhe çfarë mund 
të jetë më e mirë se lopët e lumtura 
dhe produktive për një fermer?

Tibor Shuç

Konsultues për prodhimin e bagëtisë

zyra rajonale e FAO-s për Evropën dhe 
Azinë Qendrore

Për më tepër informacione, 
kontaktoni:Tibor.Szucs@fao.org

KËSHILLA TË 
DOBISHME QË 
TA zMADHONI 
RENDIMENTIN E 
QUMËSHTIT

Shkruan Tibor Shuç
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gjitha papastërtitë dhe plehun nga gjiri i lopës dhe të kryeni 
pastrim të thithave para mjeljes. Kjo quhet përgatitja për 
mjelje. Përdorni vetëm i ujit për pastrimin e thithave nuk 
mjafton, sepse siç pikojnë pikat e ujit, ashtu edhe qimet dhe 
uji i kontaminuar do të mbetet në hapjet e thithave. Përdorni 
gjithmonë preparate për parandalim dhe peshqirë prej letre 
për çdo lopë dhe thajini tërësisht thithat me to! Pasi t’i 
dezinfektoni, bëni mjeljen nga të gjitha thithat. Kjo praktikë 
nënkupton mjelje disa herë në sipërfaqe të errët plastike. 
Kjo është një mënyrë e mirë për zbulimin e shenjave të 
hershme të mastitit, kurse bakteret mund të milen nga 
kanalet e thithës. Nëse vëreni ngurtësim apo copëza të 
imëta në qumësht, kjo mund të jetë tregues për mastitit.

Përgatitja e thithave para mjeljes dhe kujdesi gjatë 
mjeljes ka efekt të dyfishtë. E stimulon gjirin, që rezulton 
me çlirim më të mirë të qumështit. Jo vetëm mund ta 
zvogëloni shfaqjen e mastitit, por edhe lopët tuaja do të 
përparojnë më mirë!

 Përdorimi i dezinfektimit të thithave pas mjeljes është 
praktikë e zakonshme në sektorin e bulmetit. Preparatet 
kimikale jo vetëm që i dezinfektojnë thithat pas mjeljes, 
por krijojnë edhe një shtresë në sipërfaqen e thithës, e cila 
vepron si barrierë dhe i pengon mikroorganizmat patogjenë 
që ta infektojnë gjirin. Kuptohet, këto mjete për dezinfektim 
kushtojnë para. Por, kini gjithmonë parasysh se këto 
mjete për dezinfektim janë më të lira, sesa humbja 
ekonomike e shkaktuar nga sasitë e zvogëluara të 
qumështit apo nga çmimi i shërbimeve veterinarie 
apo të medikamenteve.

Gjatë mjeljes, kanali i thithës zgjerohet. Nevojitet 
një kohë pas mjeljes, derisa gjerësia të kthehen 
në formën paraprake. Kjo periudhë e hapur është 
mundësi e përkryer që mikrobet ta infektojnë thithën. 
Mund të jetë e dobishme, të ushqehen kafshët pas 
mjeljes, sepse gjatë ngrënies, lopët qëndrojnë në 
këmbë, kështu që patogjenet e dëmshme në shtresë 
do të jenë larg gjirit ndërkohë që kanali i thithave nuk 
është mbyllur.   

Duhet t’u kushtoni vëmendje të veçantë disa 
faktorëve, në rast se përdorni makineri për mjelje. 
Shtresat dhe tubat konsiderohet si pjesë që 
shpenzohen, të cilat duhet të ndryshohen vazhdimisht 
që të mirëmbahet puna e vazhdueshme pa probleme. 
Në rast se këto pjesë nuk zëvendësohen në intervalet e 
nevojshme, apo nëse nuk përdoren detergjentë përkatës 
për pastrim të sipërfaqes në pjesët prej gome shfaqen 
vrima dhe plasaritje të vogla. Këto plasaritje janë një 
shtresë e përkryer për shpërhapjen e mikroorganizmave, 
duke shkaktuar mastit, kurse është çështje kohe kur do të 
prishen apo thyhen këto pjesë, që e zvogëlon efikasitetin e 
pajisjes. Përveç kësaj, sa më të vjetra të jenë shtresa, aq më 
e vogël është ndrydhja, që mund të rezultojë me mjelje më 
të ngadalshme dhe jo të tërësishme.

Raporti i pulsimit është faktor i rëndësishëm gjatë 
mjeljes. Mund të jetë më efikase të përdoren norma të larta 
të pulsimit (75:25 dhe 70:30) në vend të standardeve (65:35), 
sepse normat më të larta mund të zmadhojnë maksimumin 
dhe rrjedhjen mesatare të qumështit, si dhe ta zvogëlojnë 

mjaft kohën e punës së makinerisë. Nga ana tjetër, studime 
të caktuara dëshmuan se normat e tilla të pulsimit mund 
të shkaktojnë mjelje të tepruar, që mund të çojë në gjendje 
të keqe të thithave dhe të zmadhojë qelizat somatike në 
qumësht, që është indikator për mastit. Kjo do t’u ndodhë 
thithave të parme, sepse ato zbrazen më shpejt sesa ato të 
pasmet. Kini kujdes për unazat e kuqe rreth thithave pas 
mjeljes dhe kini parasysh: gjërat e mira vijnë tek ata të cilët 
presin!  

Me vendosjen e rutinës së mirë të mjeljes, mund t’i 
zvogëlojë lehtë rastet e mastitit të fermës suaj. Nëse u 
kushtoni vëmendje të veçantë detajeve, mund ta vini re 
herët dhe ta trajtoni mastitin, që do të jetë e dobishme për 
xhepin tuaj. Kuptimi i natyrës së faktorëve që e shkaktojnë 
sëmundjen, mund t’ju ndihmojë të kini lopë të shëndetshme 
dhe produktive në fermën tuaj. Prandaj, konsultimi me 
laboratorin veterinarik për zbulimin e këtyre faktorëve 
mund t’ju ndihmojë që të përcaktoni aspektet e saktë me të 
cilat duhet të ballafaqoheni, për shembull, a është në pyetje 
rutina e mjeljes apo mjedisi rrethues (shtresa) ku rrinë lopët. 
Prandaj, gjithmonë kur është e mundshme, shfrytëzojini 
shërbimet e laboratorit tuaj më të afërm veterinarik, si dhe 
të veterinarëve të cilët i vizitojnë fermat tuaja.

Tibor Shuç
Konsultues për prodhimin e bagëtisë
zyra rajonale e FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore
Për më tepër informacione, kontaktoni: Tibor.Szucs@fao.org
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"Dhe nëse do të më mbetet vetëm një 
lopë, nuk do të ndalem ta bëj këtë punë" 

- kjo fjali e përshkruan më shumë se 
sa duhet Elena Karjanovën 36-vjeçare, 
një fermere e re e cila së bashku me 
bashkëshortin e saj Todorin dhe djalin 
13-vjeçar Antonion kujdesen për lopë 
dhe prodhojnë qumësht në fshatin Furka. 
Ajo thotë se nuk ka asgjë më të mirë 
sesa të jesh shefi i vetvetes, e lodhshme, 
por me vlerë. Ajo ka lindur atje, dhe e 
ka njohur prej gjithmonë bashkëshortin 
e saj sepse ajo ka lindur në "lagjen e 
sipërme", kurse ai në "lagjen e poshtme" 
në fshat, siç na tha Elena. Dashuria e 
tyre u bë serioze dhe më pas u bë edhe 
martesa. Bujqësia, më saktë blegtoria, 
ishte burimi i jetesës së familjes së 
bashkëshortit të saj.

- Atëherë kishim 400 dele, por më vonë 
vjehrri im u sëmur dhe na u desh të 
vendosnim se çfarë të rritnim, sepse 
me delet ishte e vështirë. Nuk mund të 
gjenim barinj, ky ishte një nga problemet 
më të mëdha. Nuk ka fuqi punëtore. 
Sapo nxehet (koha) bëhet e vështirë për 
të rinjtë (qesh) dhe atyre nuk u punohet. 
Kjo është arsyeja pse rreth vitit 2017 
vendosëm t'u përkushtohemi lopëve 
dhe prodhimit të qumështit, tregon 
Elena.

МN: Ka fitim dhe bëhet jetë me dinjitet, 
një kilogram qumësht është 20-22 
denarë 

Prej atëherë, rritin vetëm lopët dhe 
viçat, gjithsej kanë 25 krerë. Elena thotë 
se është e vështirë, por ata përpiqen t’i 
renditin detyrat e tyre. Për shembull, 
pastrimi i stallës, mbledhja e tërfilit, 
kashta dhe ushqimi janë më shpesh 
përgjegjësi e Todorit. Antonio ndihmon 

gjithashtu në mbledhjen e ushqimit, 
dhe Elena përpiqet t’ia mësojë të gjitha 
teknikat dhe aftësitë, sepse një ditë, 
gjithçka do t’i lihet atij. Dhe ia vlen, thotë 
ajo, sepse ka një jetë fitimprurëse dhe të 
denjë.

- Më parë, çmimi i blerjes së qumështit 
për kilogram ose litër ishte rreth 
17 denarë, tani është më i lartë, për 
shembull, varësisht nga përmbajtja 
e yndyrës, është nga 20 në 22 denarë. 
Nëse është më i yndyrshëm është 
më i shtrenjtë. Rreth 3 denarë nuk 
është ndonjë rritje e madhe, por le të 
jemi modestë, kështu që imagjinoni 
sikur të mos kishte asgjë?, shpjegon 
Elena. Për vite me radhë, kompania 

"Vardarec" – Udovo ua blen qumështin, 
ata bashkëpunonin me besnikëri dhe 
lojalitet, kurse ajo kompani ishte një nga 
të paktat që ngjitej në fshat, ku për shkak 
të lartësisë, kamionët e qumështit e 
shmangnin ardhjen.

Dita e kësaj blegtoreje 36-vjeçare, e cila 
nuk heq buzëqeshjen nga fytyra, ndërsa 
flet me ne, fillon rreth orës 5. Rreth 15-
20 minuta më vonë, kalon kamioni për 
blerjen e qumështit nga dita e djeshme. 
Pastaj ajo i vendos tenxheret ku e ka 
ruajtur natën e kaluar - për të zierë, për 
t’i sterilizuar.

- Gjatë asaj kohe pi kafenë, tregon me 
gëzim, dhe "blej" kohë për të marrë 
frymë.

Menjëherë më pas vazhdon në stallën e 
cila gjendet larg vendbanimit. Nuk është 
shumë larg, por sipas rregulloreve 
ligjore, duhet të jetë në një distancë të 
përshtatshme nga shtëpitë që të mos 
vijë erë e pakëndshme.

-Në verë është e durueshme, sepse 
gdhihet më herët, është e freskët dhe 
punohet. Por në dimër, pikërisht në 
rrugën për në stallë, ndonjëherë di 
të bjerë borë dhe është shumë ftohtë. 
Por e di që kjo është jeta ime, e bëj për 
vete dhe familjen time, kështu që ec 
përpara, thotë gruaja punëtore. Zgjat 
rreth dy orë, aq sa zgjat mjelja. Për fat të 
mirë, thotë ajo, mjelja bëhet nëpërmjet 
një makinerie. Ata kanë 10 makineri 
mjelëse. I kalon të gjitha lopët një nga 
një, përveç atyre që duhet të lindin. Ato 
nuk preken, veçanërisht kur ato janë 
kalojnë muajin e 8 të shtatzënisë dhe 
hyjnë në të nëntin.

- Mbledh rreth 50 kilogram qumësht, 
pastaj kthehem në shtëpi. E vendos 
menjëherë qumështin në frigorifer, 
kurse pastaj filloj të bëj punët e shtëpisë, 
pastroj dhe rregulloj. Rreth orës 13, 
çohet ushqimi në stallë: unë ose burri 
im. Lopët dhe viçat duhet të hanë dhe 
të pinë ujë. Dhe pastaj kthehem përsëri 
në shtëpi, për t'u kthyer përsëri në 
mbrëmje rreth orës 19:00, shpjegon 
Elena.

МN: “Gjithçka që kemi blerë është me 
paratë tona”

Mjelja edhe në mbrëmje zgjat rreth 2 orë, 
pas së cilës mblidhen përsëri rreth 50 
kilogram qumësht, pra gjithsej 100. Dhe 
ky ruhet deri në mëngjes kur kamionët 
e kompanisë së qumështit e blejnë atë. 
Dhe kështu dita fillon përsëri.

Gjithçka që kemi blerë është me 
paratë tona. Shumicën e gjërave i 
bëjmë akoma “me të vjetrën” siç është 
pastrimi i stallës, për shembull, por 
deri më tani nuk kemi kërkuar ndihmë 

NUK HEQ DORË NGA BLEGTORIA
gjithçka që kemi blerë është me paratë tona. Shumicën e gjërave i bëjmë akoma “me të vjetrën” siç është 
pastrimi i stallës, për shembull, por deri më tani nuk kemi kërkuar ndihmë financiare, thotë Elena.

Shkruan: Iskra Koroveshovska
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financiare, thotë Elena. U përpoqëm ta 
shfrytëzojmë subvencionin e fundit nga 
shteti, deshëm të modernizohemi pak, 
por nuk ia dolën sepse stalla nuk është 
akoma në emrin tim, por në të vjehrrit. 
Kur morëm vesh se duhet të jem unë 
pronarja, thirrja kishte kaluar, por nuk 
është e tmerrshme, thotë Elena, dhe 
shton se janë të kënaqur nga fitimi dhe 
si jetojnë. 

Prej para pak kohe është anëtare e 
Federatës Nacionale të fermerëve. 
Ajo ka pasur shansin të jetë pjesë e 
evenimentit për gratë rurale, ku thotë 
se ka njohur njerëz të rinj dhe ka fituar 
njohuri dhe përvoja të reja të cilat mund 
ta ndihmojnë në të ardhmen. 
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Diversifikimi i fermës lidhet me 
daljen nga kornizat e një bujqësie 
tradicionale dhe të kultivimit të 
një produkti të vetëm duke shtuar 
produkte dhe aktivitete të reja 
në fermë me qëllim shtimin e 
të ardhurave familjare por dhe 
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror.
Për këtë qëllim mbështetja e inisi-
ativave të fermerëve për diversifi-
kimin e fermës së tyre që çon në 
drejtim të rritjes së të ardhurave në 
fermë është një nga prioritetet dhe 
objektivat e projektit “Fuqizimi i Ko-
munitetit për një Zhvillim Rural të 
Qëndrueshëm’’, të cilin organizata 
AgriNet Albania është duke e imple-
mentuar me mbështetjen e We Ef-
fect, Suedi. 
Një shëmbull konkret i një inisiative 
për diversifikimin në fermë është 
edhe fermeri Fori Naslazi Kryetar i 
Shoqatës së Fermerëve Polenë në 
rajonin e Korçës, i cili prej disa vitesh 
krahës punëve të tjera në fermë 
dhe kultivimit kryesisht të kulturës 
tradicionale të rajonit atë të mollës 
ka menduar të shtojë në fermën e 
tij dhe kultivimin e një fruit tjetër atë 
të ftoit. I pyetur rreth kësaj inisiative 
të re në fermën e tij, ai shprehet si 
mëposhtë:

“Unë jam Fori Naslazi banoj dhe 
ushtroj aktivitetin në fermën time në 
fshatin Polenë të rajonit të Korçës, 
gjithashtu prej disa vitesh jam kry-
etar i Shoqatës së Fermere Polenë 
anëtare e organizatës AgriNet Alba-
nia. Të ardhurat e familjes time ba-
zohen kryesisht tek puna në fermë, 
duke kultivuar prej vitesh frutin krye-
sor dhe tradicional të rajonit mollën 
në sipërfaqe të kufizuara toke të 
cilat kanë gjeneruar të ardhura të 
pamjaftueshme për të siguruar një 
jetë normale.

Nisur nga kjo situatë ekonomike, 
lindi e nevojshme diversifikimi i ak-
tiviteteve në fermë duke menduar 
mundësi të reja për rritjen e të ar-
dhurave. Prandaj duke parë kushtet 
e favorshme të rajonit tonë si dhe 
kërkeasat gjithnjë e në rritje por dhe 
çmimin e favorshëm të shitjes men-
dova që krahas kultivimit të mollës 
të shtoja në fermën time dhe kultivi-
min e frutit të ftoit.
Me mbështetjen e organizatës Agri-
Net Albania tek e cila shoqata jonë 
është anëtare u bë i mundur siguri-
mi i 50 fidanëve ftonj të cilët i mbolla 
në një sipërfaqe toke prej 0.2 Ha si 
dhe u sigurua asistenca teknike e 
nevojshme për futjen me sukses në 
prodhim të tyre dhe mbrojtjen nga 
sëmundjet dhe dëmtuesit. Si re-
zultat i këtij aktiviteti gjatë vitit 2019 
kam arritur të realizoj një prodhim 
mesatar prej 3 ton ftonj dhe t,i shes 
në treg me një çmim mesatar prej 
0,8 euro, rezultate keto që kanë sjel-
lë një rritje të të ardhurave familjare 
në një masë 20 – 25 %.
Duke parë këtë ecuri pozitive të 
kësaj inisiative kam menduar që 
në të ardhmen të shtoj sipërfaqen 
e mbjellë me ftonj duke siguruar të 
ardhura shtesë në familje direkt nga 
diversifikimi në fermë me futjen e 
kulturave të reja. 
Për të përfunduar fjalën time dua 
t’i bëj një apel jo vetëm fermerëve  
anëtarë të shoqatës tonë por edhe 
më gjërë të gjithë fermerëve të 
tjerë që organizata Agrinet Albania 
mbështet që të mos tremben nga 
vështirësitë dhe pengesat që u dalin 
në punën dhe jetën e tyre në fermë 
por të kërkojnë dhe të përkrahin 
inisiativa për diversifikimin e fermës 
për të shtuar të ardhurat në familjet 
e tyre”, kështu ka përfunduar fjalën 
e tij Fori.

Përgatiti Tomi Pikuli

INISIATIVA PËR DIVESIFIKIMIN  
NË FERMË
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Në një ditë normale në tregun e 
qytetit të Pukës, do të gjesh duke 
shitur produktet e serrës dhe 

kopshtit së saj 60-vjeçaren e palodhur 
nga fshati Qelëz. Bardhe Balaj një 
ndër bashkëpunëtoret më të vjetra të 
shoqatës AgroPuka, ndër vite ka sfiduar 
mentalitetin e zonës dhe stereotipat 
lidhur me forcën e gruas jashtë mureve 
të shtëpisë. 

Fillimisht investimet ajo i ka pasur 
nga të ardhurat që djemtë nxirrnin në 
emigracion.

Ajo çka Bardhja mendon se e ka bërë 
sot të suksesshme është puna dhe 
vullneti për të ecur përpara. Gjithashtu 

ajo tregon se pa bashkëshortin e saj dhe 
ndihmën nga djemtë nuk do ia kishte 
dalë dot. Sot Bardhja është një ndër 
tregtaret më të suksesshme në qytetin 
e Pukës dhe me produktet që ajo nxjerr 
në treg, konkurron bizneset lokale si nga 
cilësia ashtu edhe nga çmimi.

Në një ditë normale mesatarja e shitjeve 
lëviz nga 50$-100$. Të gjitha produktet 
që Bardhja nxjerr në treg janë 100% 
natyrale dhe përfshijnë këta lloje: 

Fruta: kumbull, mollë, dardhë, thana, 
rrush etj.

Perime: qepë të njoma dhe të thata 
sipas sezonit, domate, kastravecë, 

bishtajë, patëllxhan, speca etj.

Mjaltë: gështenje dhe lulesh

Produkte blegtorale: qumësht dhe 
nënproduktet e qumështit.

Bardhja shet jo vetëm produktet e 
prodhuara vetë, por ajo ndër vite ka 
qenë si pikë grumbullimi për produktet 
e fshatit ku ajo banon, pra duke ua 
blerë fermerëve për t’i shitur në tregun 
e qytetit. Ajo me produktet që prodhon, 
është aktive në shitjet në treg, në ditë 
panairi në rang lokal, kombëtar dhe  
rajonal.

PROFIL I BARDHE BALAJ 
Përgatitur nga: Alida çobaj
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Kjo është koha kur bletarët 
duhet të kujdesen për 
dimërimin e mirë të kolonive 
të bletëve. Bletarët shpesh 

bëjnë gabime që ndikojnë negativisht 
në jetën dimërore të bletëve.
Një thënie e njohur në bletari thotë: 

"Nuk tremben bletët nga një dimër i 
fortë, por bletari". Bletari ka frikë 
t’i lërë kolonitë e bletve me ushqim 
me cilësi të dobët, mbretëresha të 
vjetra, korniza me cilësi të dobët dhe 
rezerva të vogla mjalti etj. Të gjitha 
këto gjëra, nëse janë në rregull, 
janë një garanci për një dimërim të 
qetë dhe të suksesshëm të bletëve 
gjatë periudhës së dimrit. Plotësimi 
i të gjitha kushteve lidhet edhe me 
renditjen e mirë të kornizave që duhet 
ta bëjnë para vendosjes së krehësve 
për mbrojtje nga dëmtuesit para 
shfaqjes së ngricave të para vjeshtore. 
Bletarët e rinj bëjnë gabime kur 
përpiqen të kompensojnë ushqimi e 
kolonive të bletëve në tetor dhe nëntor 
gjatë fillimit të dimrit të bletarisë, 
zakonisht kur temperaturat ditore 
lëvizin nga 12 deri në 15 gradë Celsius.
Dimri për bletët fillon në fillim të 
tetorit kur bletët shkëputen nga foleja 
dhe hyjnë në të ashtuquajturën paqe 

dimërore e cila zgjat deri në fillim të 
janarit të vitit të ardhshëm, kurse në 
male zgjat pak më vonë. Gjatë kësaj 
periudhe bletët duhet të kenë paqe, 
çdo ndërhyrje e bletarit në periudhën 
tetor-janar vendos stres mbi bletët 
dhe shkurton jetëgjatësinë e bletëve 
të dimrit. Çdo ushqim i bletëve në 
muajt nëntor, dhjetor dhe janar i 
aktivizon bletët dhe i nxjerr ato nga 
gjendja e paqes së dimrit dhe i vë në 
punë gjëndrat, kurse temperatura e 
kosheres së bletëve rritet. Të gjitha këto 
procese të parakohshme janë shumë 
të dëmshme për familjet e bletëve. 
Në nëntor, dhjetor dhe janar, një 
familje blete mesatarisht e përforcuar 
konsumon një 
kilogram mjaltë në 
muaj për të mbajtur 
një temperaturë prej 
28 deri në 32 gradë 
Celsius në qendër 
të zgjoit ku ndodhet 
mbretëresha.
Në dimër shoqëria 
e bletëve në tërësi 
lëviz lart përgjatë 
huallit, bletët nuk 
duhet të detyrohen 
të largohen pa 

humbur kontaktin me huallin. Është 
e dëshirueshme që bletët të formojnë 
kapelën e tyre të mjaltit në periudhën 
aktive gusht - shtator, por duhet të 
ketë hapësirë të mjaftueshme të 
qelizave boshe në qendër të kosheres 
gjatë dimrit. Shumica e gabimeve 
që bëjnë bletarët gjatë dimërimit të 
bletëve janë si më poshtë:
1. Uri e bletëve gjatë periudhës së 

dimrit. Bletët konsumojnë jo më 
shumë se 3 deri në 4 kilogramë 
mjaltë gjatë prehjes në dimër, por 
siguria e tyre do të garantohet nëse 
rezervat e dimrit janë të paktën 
12 kilogramë mjaltë. Kornizat në 
kosheren ku dimërojnë bletët 

Gabime të bletarëve 
gjatë dimërimit të 
bletëve

Shkruan: Rade Karanfilovski
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Rekomandime për dimërim të suksesshëm të familjeve 
të bletëve 
Shmangia e të ushqyerit të familjeve të bletëve pas çeljes së shtratit të fundit 
të vjeshtës. Në rast se kjo është e pashmangshme, ushqimi vihet një herë 
nga 4 deri në 5 litra shurup sheqeri në shoqërinë e bletëve. Kjo sasi ushqimi 
është e mjaftueshme për shoqërinë e bletëve deri në shfaqjen e shtratit të 
dimrit në fillim të janarit kur mund të ndërhyhet me kulaç dhe duke vendosur 
një kornizë plot mjaltë mbi vetë shtratin dhe që të ngrohet mirë shoqërinë 
nga ana e sipërme. Ushqimi mund të bëhet me mjaltë të kristalizuar i cili 
do të vendoset mbi zgjua në një rrjetë të vogël metalike ose garzë me tri 
shtresa. Të mos vendosen korniza mjalti prapa bordit të ndarjes nëse nuk ka 
mjaft qeliza boshe në mes të zgjoit.

duhet të kenë nga 12 në 15 kg. 
mjaltë ku qelizat boshe duhet të 
jenë në mes të klubit ku ka dalë 
edhe pjellja e fundit. Pse është e 
nevojshme të vendosni pjellën e 
fundit në mes të krevatit dhe të 
kufizoni shtratin e bletës në aq 
korniza sa janë të mbuluara me 
bletë, kurse kornizat plotë me 
mjaltë të vijnë nga të dy anët e 
klubit, kurse kornizat e mesme të 
kenë një kapak të trashë bakri të 
paktën 10 centimetra. Në kosheret 
DB familja e bletëve mund të 
zënë nga 5 deri në 8 korniza. Në 
kosheret LR bletët dimërojnë në 
dy zgjatime ndërsa shoqëritë e 
dobëtat të bletëve në kosheret LR 
dimërojnë në një kornizë.  në një 
udhëzim të frytshëm.

2. Dimërimi i familjeve të bletëve në 
korniza tërësisht të mbushura me 
mjaltë. Në këtë situatë, bletët janë 
mbyllur në disa klube më të vogla 
në shiritat e poshtëm të kornizës 
dhe nuk kanë mundësinë të jenë 
në një klub të vetëm. Në këtë 

situatë, edhe pse ka rezervave të 
mëdha të mjaltit, bletët nuk mund 
të arrijnë temperaturën e kërkuar 
në qendër të klubit ku ndodhet 
mbretëresha, dhe në atë rast ajo 
do të mbajë sjellë vetëm bletë 
meshkuj dhe mund të humbasim 
mbretëreshën. Nëse ndodh që të 
ketë vdekshmëri të familjes së 
bletëve gjatë periudhës së dimrit, 
ku familja e bletëve ka vdekur nga 

uria, kurse ka rezerva të mjaltit, 
kjo do të thotë që bletari e ka 
shpërndarë keq mjaltin.

3. Vendosja e kornizave me bukë 
blete (pergë) në koshere. Bletarët 
shpesh bëjnë gabim kur vendosin 
në qendër të zgjoit një kornizë 
me një pergë. Në këtë rast mund 
të ndodhë toksikoza e polenit, që 
të mos ndodhë kjo gjë perga të 
vendoset në periferi në të dy anët 
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Makineri për  
mbledhjen e lajthive

Çmimi i lajthive varet nga 
orët e punës që ishpenzon 
prodhuesi gjatë prodhimit 
të saj. Sipas shumë 
autorëve, kostoja e korrjes 
është rreth 50% e kostove 
totale të prodhimit. Një 
punëtor mund të mbledhë 
rreth 50 kg lajthi në 
ditë. Për të minimizuar 
kostot e korrjes, është e 
nevojshme mekanizimi 
i korrjes së lajthisë mbi 
këtë ndikon sipërfaqja 
aktuale dhe e planifikuar 
e mbjelljes së lajthisë, 
distanca midis fidanëve 
në rresht dhe midis tyre, 
forma në rritjen e lajthive, 
konfigurimi i terrenit, por 
dhe karakteristikat e 
makinerive. Makineritë e 
vjeljes së lajthive mund të 
jenë korrëse të lëvizshme, 
me tërheqje ose makineri 
të vetëlëvizshme të lajthisë. 
Për vjeljen e mekanizuar 
të lajthisë shtresa duhet të 
përgatitet paraprakisht me 
lërim dhe nivelim, kështu që 
makineria mund t’i mbledhë 
me lehtësi frutat. Lajthitë 
vilen disa herë sepse 
frutat piqen në mënyrë të 
pabarabartë. 

Shkruan: Despina Kërstevska

Makineri që mbahet në kurriz për mbledhjen e 
lajthive me thithje
Cifarelli V1200 е правосмукалка за брзо и ефикасно собирање костени, лешници, 
Cifarelli V1200 është fshesë thithëse për mbledhje të shpejtë dhe efikase të 
gështenjave, lajthive, arrave, bajameve dhe lendeve. Përdoret për të mbjella më të 
vogla në sipërfaqe me madhësi prej 1 deri në 2 hektarë sipërfaqe. Kjo makineri e 
ndan lajthinë nga gjethja ose nga papastërtitë e tjera, kështu që ato i thith dhe i hedh 
nëpërmjet daljes së ajrit. Fuqia e madhe e thithjes së kolektorit të lajthive siguron 
punë cilësore dhe të sigurtë në të gjitha llojet e tokave. Një aparat për mbledhjen e 
lajthive zëvendëson katër deri në pesë punëtorë. Gjatë punës pajisja nuk hiqet nga 
supet, por ajo zbrazet nëpërmjet një doreze të veçantë e cila është montuar në fundin 
lëvizës të enës për lajthi të pastra. Nëse fshesa thithëse është montuar në karrocë 
speciale tubi për thithje mund të jetë i gjatë deri në 5 metra.

Karakteristika teknike

Motor dytakt , 77 kub

Fuqia 0,36/ 5, kuaj fuqi

Karburant i përzierë 

Vëllimi i rezervuarit për karburant 2 litra

Vëllimi i rezervuarit për lajthi 20 litra

Diametri i vorrët 75 milimetra

Dimensione të jashtme 53x46x84 centimetra

Pesha 16.5 kg



Kombajna tërheqëse për mbledhjen e lajthive  
Makineritë tërheqëse për mbledhjen e lajthive me motor e përdorin kordonin e 

traktorit që i tërheq ato. Ato kanë përmasa relativisht të vogla, gjë që 
lejon përdorimin e tyre me traktorë me fuqi të mesme, gjë që 

lehtëson grumbullimin e lajthive në terrene të ndryshme. 
Makineritë për mbledhjen e lajthive me një sistem vakumi 

pune mund të punojnë në të gjitha terrenet. Përdoret për 
të mbledhur: lajthi, bajame, arra, gështenja. Kombajna 

tërheqëse ka aftësinë të pastrojë dhe mbushë 
qeset me lajthi të pastruara. Nëse përdoret vetëm 
një kordon vakumi, lajthitë mund të korren nga një 
distancë prej 70 deri në 80 metra pa ndonjë problem. 
Gjatë punës, makineria veçon lëvoren, lëvoren e 
jashtme të lajthisë, gjethet dhe papastërtitë e tjera 

nga fruti i pastër. Frutat e pastra mbushen në thasë 
në vetë makinerinë. Për një ditë mund të korrë dy 

deri në tre tonë lajthi 

Kombajnë vetëlëvizëse për mbledhjen e lajthive

Përparësitë e kombajnës janë koha dhe kostoja e zvogëluar e 
vjeljes. Kërkohet vetëm një punonjës shoferi. Lajthia drejtohet 
nga toka me anë të furçave kundërrrotulluese në tubin 
qendror të thithjes së kombinatit. Furçat e mbledhjes janë 
bërë prej gome, janë të montuara në shufra rrotulluese 
kështu që e kopjojnë sipërfaqen e terrenit. Tubi qendror 
i thithjes itransferon më tej frutat te ndarësi dhe në 
sitën rrotulluese, ku lajthitë ndahen nga papastërtitë. 
Frutat e pastruara mbushen në thasë në fund të 
kombinatit ose ruhen në rimorkiot e shtuara posaçërisht në 
kombajnë. Ventilatori i vendosur anësh në fund të kombajnës 
i drejton mbetjet e frutave të grumbulluara në lenta, 
që të mblidhen më lehtë gjatë kalimit të ardhshëm. 
Bëhet fjalë për makineri e cila për shkak të 
kapacitetit të madh mbi 800 kilogramë në 
orë për mbledhje kushton mbi 100 
000 euro, kurse zëvendëson 20 
punëtorë.

Fuqia e traktorit Nga 25 deri në 33 kuaj fuqi

Kapaciteti i mbledhjes 250 deri në 450 kg në orë

Pesha e makinerisë 600 /770 kilogram

MEKAnIZIMI
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Studimi i ri gjen mënyrën për të përmbushur 
kërkesën për ujë bujqësor duke ripërdorur 
me përgjegjësi ujërat e zeza.
 
Ujitja për bujqësinë përbën rreth 70% të 
përdorimit të ujit të ëmbël në të gjithë botën, 
dhe është një kontribues i madh në mungesat 
globale të ujit. Kërkimi i ri nga Universiteti 
i Utrechtit, Universiteti i Amsterdamit dhe 
KWR Water ka gjetur një mënyrë për të 
përmbushur këtë kërkesë për ujë. Studiuesit 
sugjerojnë përdorimin e ujërave të zeza në 
sistemet nëntokësore të ujitjes, duke vrarë dy 
zogj me një gur duke përmbushur kërkesën 
për ujë, dhe duke pastruar ujin e ndotur. 
Sipas studimit, deri në një të katërtën e 
nevojave për ujë bujqësor të Hollandës mund 
të plotësohen duke përdorur këtë metodë. 

„Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura 
shkarkojnë vëllime të mëdha uji që ulin 
cilësinë e burimeve të kufizuara të ujit të 
freskët“, thotë Dominique Narain-Ford, 
kandidat për PhD në Institutin e Kopernikut 
për Zhvillim të Qëndrueshëm, dhe autori 
kryesor i studimit. “Kur e përdorni këtë ujë 
në metodat tradicionale të ujitjes direkte, 
mbi tokë, punëtorët në terren dhe të korrat 
vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me ujin e 

ndotur. Kjo mund të paraqesë rreziqe serioze 
shëndetësore ”.
Përdorimi i tokës si filtër dhe tampon. 
Për momentin, ujërat e zeza të pastruara 
shtëpiake kryesisht shkarkohen drejtpërdrejt 
në ujërat sipërfaqësorë siç janë lumenjtë dhe 
liqenet. Impiantet konvencionale të trajtimit 
të ujërave të ndotura nuk janë në gjendje të 
heqin shumë mikro ndotës. Kjo do të thotë 
që ujërat e zeza të trajtuara përmbajnë 
barna farmaceutike, baktere rezistente 
ndaj antibiotikëve dhe një gamë të gjerë 
kimikatesh të tjerë. Ky shkarkim posaçërisht 
paraqet një problem gjatë verës: kur kërkesa 
për ujitje është e lartë dhe prurja është e 
ulët, ujërat sipërfaqësorë të vegjël mund 
të përbëhen kryesisht nga ujëra të ndotura 
të trajtuara. Uji nga këto rrjedha në shumë 
raste perdoret drejtpërdrejt në të mbjellat 
duke ujitur me spërkatës, duke rezultuar në 
ekspozimin e paqëllimtë ndaj patogjenëve 
njerëzorë dhe mikro ndotësve të tjerë.

Kur ujërat e zeza përdoren në ujitje 
nëntokësore, këto probleme mund të 
anashkalohen, pasi ujërat e zeza nuk vijnë 
në kontakt të drejtpërdrejtë me punëtorët 
në terren dhe të korrat. „Për më tepër, kur 

ripërdorim ujërat e ndotura shtëpiake 
të trajtuara nën tokë, ato pastrohen nga 
nëntoka përmes proceseve të filtrit, tamponit 
dhe barrierave thyrese“, shpjegon Narain-
Ford. Prandaj, përhapja e kimikateve dhe 
mikrobeve zvogëlohet dhe cilësia e ujit 
sipërfaqësor mund të përmirësohet.
Hollanda si rast studimi
Studiuesit përdorën Hollandën, të populluar 
dendur me 1.9 milion hektarë tokë bujqësore 
dhe impiantet e trajtimit të ujërave të zeza 
të shpërndara në të gjithë vendin, si një rast 
studimi. Në Hollandë, kërkesa vjetore e ujit 
për ujitje është rreth 7 deri në 13 përqind e 
mbetjeve vjetore të ujit.

„Në sistemet nëntokësore të ujitjes, rreth një e 
katërta e nevojave për ujë bujqësor të vendit 
mund të plotësohen duke përdorur ujë të 
mbeturinave gjatë një sezoni mesatar, dhe 
17 përqind gjatë një sezoni të thatë“, ilustron 
Narain-Ford. „Kjo sepse, edhe pse humbet 
më pak ujë nga avullimi, përdorimi i ujitjes 
nëntokësore kërkon më shumë ujë sesa 
ujitje mbi tokë, sepse uji nëntokësor duhet të 
ngrihet në një nivel të caktuar para se të arrijë 
të korrat.“

Përdorimi i përgjegjshëm i 
ujërave të zeza 
Permblodhi; Dr.(Ph.D) Vitor Malutaj

Mjalti u gjet të ishte më efektiv në zvogë-
limin e simptomave të kollës nga infek-
sionet e lehta të frymëmarrjes krahasuar 
me ndërhyrjet e tjera të zakonshme të 
kujdesit
Një rishikim i ri sistematik dhe meta-
analizë nga një treshe e studiuesve të 
Universitetit të Oksfordit po afirmon 
efektivitetin e mjaltit si një trajtim i lin-
jës së parë për infeksionet e traktit të 
sipërm respirator. Studimi sugjeron që 
antibiotikët janë joefektivë për këto lloje 
të kollitjeve dhe ftohjeve të vogla, dhe 
mjalti ofron lehtësim të lartë simptoma-
tik .
Nuk është asnjë lajm i ri për të sugjeruar 
se mjalti ka efekte të fuqishme anti-
mikrobike. Në vitin 2018 Instituti 
Kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar 
për Shëndetësinë dhe Kujdesin e 
Ekselencës dhe Shëndetin Publik njoftoi 
se Anglia shkoi aq larg sa të ndryshojë 
rekomandimet e saj të përgjithshme 
për mjekët dhe profesionistët e kujdesit 
shëndetësor, duke thënë që mjalti duhet 
të përshkruhet para antibiotikëve për 
pacientët me kollë dhe ftohje të lehta.
Këto rekomandime të mëparshme u 
bazuan në një numër studimesh të 
shpërndara, duke parë efektivitetin e 
mjaltit në trajtimin e simptomave të 
ndryshme që vijnë nga infeksionet e 

traktit të sipërm respirator. Reduktimi i 
trajtimeve të panevojshme me antibiotikë 
ishte arsyeja kryesore pas ndryshimit të 
këtyre rekomandimeve të përgjithshme 
shëndetësore.
I vetmi shqyrtim paraprak sistematik mbi 
këtë temë u përqendrua në efikasitetin 
e mjaltit në trajtimin e simptomave të 
kollës tek fëmijët. Studimi i ri ofron 
rishikimin e parë gjithëpërfshirës të të 
dhënave të provave klinike në të gjitha 
grupet e pacientëve, me një fokus të 
përgjithshëm nëse mjalti është më 
efektiv në trajtimin e simptomave 
të traktit të sipërm respirator sesa 
modalitetet e tjera të trajtimit.
Studimi i ri bëri 14 prova klinike që 
hetojnë efikasitetin e mjaltit në trajtimin 
e infeksioneve të traktit të sipërm 

respirator. Provat e përfshira në studim 
ishin natyrisht mjaft të ndryshme,duke 
i krahasuar nga shurupet e kollës pa 
recetë te trajtimet me antihistaminë.
Studiuesit zbuluan se mjalti ishte më 
efektiv në uljen e simptomave të traktit 
të sipërm respirator në krahasim me të 
gjitha trajtimet e zakonshme të kujdesit.
«Mjalti është një ilaç i zakonshëm që 
përdoret shpesh dhe është i njohur 
për pacientët», përfundojnë autorët në 
meta-analizën e re. “Ai është gjithashtu 
i lirë, i lehtë për t›u aksesuar dhe 
ka dëmtime të kufizuara. Ne do të 
rekomandonim mjaltin si një alternativë 
ndaj antibiotikëve. Mjalti është më efektiv 
dhe më pak i dëmshëm se alternativat 
e zakonshme të kujdesit dhe shmang 
shkaktimin e dëmit përmes rezistencës 
antimikrobike. ”
Studiuesit thonë se mjalti është një 
substancë komplekse dhe heterogjene, 
kështu që disa lloje të mjaltit mund të 
jenë më të efektshëm në trajtimin e kollës 
dhe ftohjes. Është vërejtur, megjithatë, 
pavarësisht nga shumëllojshmëria e 
gjerë e llojeve të mjaltit të përdorur në 
provat klinike që u shqyrtuan, rezultatet 
ishin dukshëm të qëndrueshme. Kjo 
ofron një sinjal qetësues që ndërsa disa 
mjaltëra mund të jenë më të efektshëm 
se të tjerët, çdo mjaltë në përgjithësi 
është i dobishëm.

Mjalti - trajtimi më efektiv për kollën dhe ftohjet
Përmblodhi: Dr. Vitor Malutaj Studim i 
botuar në revisten
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Shoqata AgroPuka, 
Pukë Shqipëri
Përgatitur nga: Alida Çobaj 

Gjatë muajit Shtator shoqata AgroPuka 
ka zhvilluar një sërë aktivitetesh 
të cilat kanë përfshirë numër të 
kufizuar njerëzish për të respektuar 
masat kundër Covid-19.   Aktivitetet e 
zhvilluara janë të listuara më poshtë e 
gjithashtu edhe pak informacion lidhur 
me ta.

1. Trajnim i anëtarëve të shoqatës së 
Blegtorëve Pukë - Fushë-Arrës 
mbi temën “Testi Kalifornian 
i cilësisë së qumështit” nga 
ekspertët Gëzim Laçi dhe Paola 
Gjoni, në bashkëpunim me RTM. 
Gjatë këtij trajnimi përveç marrjes 
së informacionit, u bë gjithashtu 
shpërndarja e pajisjeve:
•	 Set për zhvillimin e testit 

kalifornian (përfituan 16 
fermerë)

•	 Enë për ruajtjen dhe 
transportin e qumështit 
(përfituan 16 fermerë) 
Shënim: Baza materiale e 
shpërndarë është financuar 
nga RTM.

Gjatë takimit u bë gjithashtu edhe 
promovimi dhe shpërndarja e manualit 

“Udhëzues praktik për mbarështimin 
e deleve dhe dhive në Shqipëri” dhe 
e “Rregullore e prodhimit të djathit të 
deleve dhe dhive në male”

2. Nisja dhe zhvillimi i “Analiza e 
situatës dhe efektet e Covid-19 
në komunitetet rurale” në zonat 
e zbatimit të projektit. Puna 
është akoma në proces dhe janë 
përgatitur ToR dhe gjithashtu 
janë kontraktuar konsulentët. 
Ndërkohë ka nisur puna në zyrë 
dhe janë përgatitur pyetësorët 

nga konsulentët dhe plotësuar së 
bashku me palët e interesit.

3. Zhvillimi i Planit Strategjik 2021-
2025 të shoqatës AgroPuka, 
Shtator 2020.Shoqata AgroPuka 
është e angazhuar në procesin 
e planifikimit strategjik për 
rishikimin e Planit Strategjik 
të Agropukës 2015-2020 dhe 
zhvillimin e Planit Strategjik për 
pesë vitet e ardhshme. Deri tani, 
janë kaluar fazat e para të këtij 
procesi duke përfshirë vlerësimin 
organizativ dhe është zhvilluar 
workshop i parë për planifikimin 
(të zhvilluar javën e kaluar) gjatë 
së cilit ekipi i planifikimit i përbërë 
nga stafi i AP, bordi dhe partnerët 
rishikuan vizionin, misionin, 
qëllimet dhe objektivat strategjikë. 
hapi tjetër do të jetë zhvillimi, 
bazuar në rezultatet e workshop, i 
draftit të parë të Planit Strategjik 
i cili më pas do të konsultohet me 
anëtarët e ekipit të planifikimit 
dhe palët e interesit.

 
4. Takime mes stafit të AgroPuka, 

shoqatës RTM dhe përfaqësuesve 
të Bashkisë Pukë, në lidhje 

me planifikimin e panairit të 
përvitshëm Puka Agrofest 2020. 
Gjatë këtyre takimeve është 
folur mbi planimetrinë e panairit, 
personat përgjegjës si dhe është 
zhvilluar një Protokoll mbi 
masat Anti-Covid. Ky aktivitet 
është planifikuar të zhvillohet në 
datën 03/10/2020 në Pukë.
5. Identifikimi i tetë vajzave 
dhe grave më të suksesshme 
në fushën agro-biznesit, 
përpunimit, tregtimit dhe në 
lidhje me çështjet sociale, të 

mbështetura nga AgroPuka ndër 
vite për krijimin e tëtë profileve 
të cilat do të publikohen në 
broshurën promovuese. Deri 
tani është përfunduar materiali 
me profilet individuale të secilës 
vajzë dhe grua dhe broshurat 
do të promovohen në Ditën 
Ndërkombëtare të Gruas Rurale 
me 15 Tetor 2020. 
•	 Njëkohësisht po punohet mbi 

krijimin e fletëpalosjeve dhe 
një dokumentari me historitë 
e suksesit të 12 grave dhe 
vajzave më të suksesshme 
të zonës së Pukë – Fushë-
Arrës në kuadër të projektit 

“Fushatë avokimi për fuqizimin 
ekonomik të grave rurale 
në rajonin e Pukës dhe 
Fushë Arrëzit” financuar nga 
Agjencia Ndërkombëtare për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(Sida) dhe  AWEN- Rrjeti i 
Fuqizimit të Gruas në Shqipëri, 
si pjesë e aktiviteteve të grantit 
të fituar nga AP. 
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Përgatiti   Eljona Meleqi

Në kuadër të zbatimit të pro-
jektit “Fuqizimi i Komunitetit 
për një Zhvillimit Rural të Qën-
drueshëm” Organizata Agrinet 
Albania, duke zbatuar planin 
operacional, ka vijuar me zhvil-
limin e aktiviteteve të saj. Një 
nga synimet kryesore të orga-
nizatës është fuqizimi ekonomik 
i grave në zonat rurale. Për 
këtë arsye janë zhvilluar disa 
trenime me temë “ Të drejtat 
e grave mbi tokën dhe pronën”. 
Këto treinime janë zhvilluar në 
të treja rajonet ku AgriNet Al-
bania operon, Korçë, Elbasan 
dhe Peshkopi, dhe me grupe të 
vogla grash me qëllim respekti-
min e masave anticovid.

Gjatë treinimeve theksi u vu në rëndësinë që ka njohja e 
të drejtave që gratë dhe vajzat kanë mbi tokën dhe pronën, 
duke ju pergjigjur pyetjeve: A janë ato të vetëdijshme çfarë u 
siguron legjislacioni Shqiptar? A ka pasur fushata sensibili-
zuese dhe informuese mbi këto të drejta dhe mbi ndryshimet 
e mundshme në legjislacion? Çfarë i pengon ato të gëzojnë 
keto të drejta? Cilat do ishin benefitet që ato do kishin nësë do 
gëzonin të drejtat e plota mbi tokën dhe pronat?

Pabarazia mbi të drejtat e pronës dhe tokes është e shoqeru-
ar dhe sjell përjetimin e diskriminimit të gruas dhe në fusha 
të tjera të jetës, si përshëmbull:

•	pabarazi në statusin 
social të gruas rurale;

•	pabarazi në kontributin 
financiar në familje;

•	akses i limituar i grave 
rurale në financat;

•	akses jo i barabartë në 
shërbimin këshillimor 
bujqësor.

Në fund të takimit u pre-
zantuan disa nga rekom-
andimet e përgjithshme 
që organet e pushtetit 

vendor, pushtetit lokal dhe vetë organizatat e grave në zonat 
rurale duhet të ndjekin, disa nga këto rekomandime ishin:

•	 Të rritet pjesmarrja dhe efektiviteti i shërbimeve 
sociale për gratë rurale;

•	 Të krijohet besim ndërmjet grave të zonave rurale 
dhe institucioneve lokale duke përforcuar pjesë-
marjen në vendimarrje;

•	 Të zgjerohet roli i tyre si ndërmjetës i organizatave 
dhe rrjeteve të promovuara nga shoqëria civile dhe 
ofruesit e shërbimeve private;

•	 Të zgjerohen rrjetet e bashkëpunimit të grave.
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TREINIM I ANËTARËVE TË SHOQATAVE TË FERMERËVE 
PRODHUES TË MOLLËS NË DREJTIM TË TRAJTIMIT TË 
PRODHIMIT PARA DHE PAS PROÇESIT TË VJELJES
Përgatitur nga Nikolin Karapanci

Vitet e fundit në rajonin e Korçës dhe të 
Dibrës prodhimi i mollës ka erdhur në 
rritje, por në të njëjtin drejtim ka ecur edhe 
shtimi i problemeve sidomos ato që lidhen 
me rruajtjen e prodhimit pas vjeljes. Një 
shqetësim ky që po behet i përbashkët 
si për prodhuesit, tregëtarët ashtu dhe 
për konsumatorin. Këto probleme vijnë si 
rezultat i nënvleftësimit dhe i mos njohjes 
së disa hallkave nga ana e prodhuesve në 
proçesin e para dhe pas vjeljes së prodhimit. 
Prandaj AgriNet Albania me mbështetje 
e We Effect, Suedi, ka bërë pjesë në një 
prej komponentët kryesorë të projektit 

“Zhvillimi i Komunitetit Rural nëpërmjet 
Shoqatave të Fermerëve’’ trainimin e 
fermerëve mbi disa nga proçeset më të 
rëndësishme në prodhimin e frutave.

Në këtë kuadër u zhvilluan një sërë 
trainimesh me 70 anëtarëve të Shoqatave 

të Fermerëve Prodhues të Mollës të rajonit 
të Korçës dhe Dibrës duke respektuar dhe 
rregullat e situates të krijuar nga pandemia 
për respektimin e distancës sociale dhe 
mbajtjen e një grupi të kontrrollueshem 
pjesëmarësish në aktivitet. Qëllimi kryesor 
ishte njohja në detaje nga ana e fermerëve 
e hallkave më kryesore gjatë proçesit 
të para dhe pas vjeljes së prodhimit me 
qëllim që suksesi të pasqyrohet gjatë 
fazës së rruajtjes së prodhimit. Nga ana 
e specialistit në treinime u shpjegua qartë 
rëndësia e vjeljes së prodhimit si një 
proçes i rëndësishëm për ta për faktin se 
aty kurorëzohet e gjithë puna dhe mundi i 
tyre sezonal, me kujdes u trajtuan çështje 
të tjera si koha dhe mënyra e vjeljes, 
transporti dhe mënyrat e tij pas proçesit të 
vjeljes, seleksionimi i prodhimit, mënyrat 
alternative të rujatjes së prodhimit si dhe 
faktorët të cilët ndikojnë në shtimin e 

jetëgjatësisë së prodhimit në ruajtje.

Para njohja sa më mirë e hallkave të 
zinxhirit në proçesit e para dhe pas vjeljes 
nga ana e fererëve çon në ruajtjen sa më 
të mirë të prodhimit për t’a shitur atë me 
një çmim sa më të leverdisshëm për të 
rritur të ardhurat e fermerëve por dhe për 
të nxjerë në treg një produkt të freskët dhe 
të sigurt për konsumatorët.
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Federata Nacionale e Fermerëve 
nëpërmjet Konferencës në ZUM mbajti 
seancën e rregullt të Asamblesë 
vjetore të organizatës, e cila u drejtua 

dhe u moderua me sukses nga kryetari Vllade 
Petrovski. Vaska Mojsovska, Kryetarja i FNF-
së, iu drejtua Asamblesë, duke theksuar 
se këtë vit vëmendje e veçantë i kushtohet 
lobimit gjatë krizës së koronës, ku filluan një 
numër iniciativash dhe u përgatit një analizë e 
bujqësisë dhe krizës së koronës (analiza e parë 
e tillë në shtet i këtij lloji), e cila ka për qëllim 
ofrimin e propozimeve dhe rekomandimeve 
për mbështetjen dhe zhvillimin e fermerëve, 
aktiviteti kryesor i të cilave është bujqësia. Vasko 
Haxhievski, përfaqësuesi i organizatës suedeze 
We Effect, mbajti një fjalë përshëndetëse i cili 

uroi të ketë një Asamblesë të suksesshme dhe 
u tha fermerëve të jenë krenarë për organizatën 
e tyre, e cila bën përpjekje dhe rezultate të 
vërteta për zhvillimin e fermerëve dhe bujqësisë. 
Delegatët theksuan se ata janë të kënaqur me 
punën e organizatës, veçanërisht që iniciativat 
dhe aktivitetet fillojnë në drejtim të zhvillimit dhe 
mbështetjes së fermerëve të vegjël dhe është e 
mundur të dëgjohet zëri i tyre nga institucionet 
dhe shoqëria. Ata dëshiruan që vitin e ardhshëm 
Asambleja e FNF të mbahet në kushte normale 
të komunikimit të drejtpërdrejtë dhe direkt.

U mbajt Asambleja vjetore e FNF-së

Ne nuk do të jemi modestë dhe do të themi se Forumi i parë bujqësor në 
ZUM "Bujqësia dhe Kriza e koronës", organizuar nga FNF-ja shkoi mirë. 
Pesëdhjetë pjesëmarrës, shumica e të cilëve fermeret dhe fermerët 
i ndoqën fjalimet e folësve deri në fund dhe morën pjesë aktivisht në 

diskutim, i cili konfirmon se nevoja për negociata dhe bisedime të mëtejshme 
është e madhe. Në forum, i cili është pjesë e aktiviteteve të projektit “Mbështetja 
institucionale e FNF-së” mbështetur nga Organizata suedeze për zhvillim “We 
Effect”, u prezantua analiza “Bujqësia dhe kriza e kurorës” e përgatitur nga Biljana 
Petrovska - Mitrevska, dhe Stevan Orozoviq. Fjalimet përshëndetëse u mbajtën nga 
Vaska Mojsovska, Presidentja e FNF-së, Vasko Haxhievski, përfaqësues i “WE Effect” 
dhe prof. dr. Vjekoslav Tanaskovic nga Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit.

Forumi i parë bujqësor në ZUM “Bujqësia dhe kriza e koronës”
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Takime edukative “Kujdesi për personat me aftësi të kufizuara” dhe “Të drejtat 
dhe mbështetja sociale e personave me aftësi të kufizuara” 

From Disability to FoodAbility pjesë e konferencës 100 vjetori i Fakultetit 
Filozofik 

Pesëdhjetë persona me aftësi të kufizuara 
dhe prindërit/ kujdestarët e tyre që jetojnë në 
zonat rurale morën pjesë në gjashtë takime 
informative-edukuese me familjet e personave 
me aftësi të kufizuara me temën “Kujdesi 
për personat me aftësi të kufizuara” dhe “Të 
drejtat dhe mbrojtja sociale e personave 
me aftësi të kufizuara”, të organizuar nga 
Federata Nacionale e Fermerëve. Takimet janë 
organizuar në kuadër të projektit për fuqizimin 
social-ekonomik të personave me aftësi 
të kufizuara nga zonat rurale “Nga aftësia 
e kufizuar në aftësinë ushqimore” (From 
Disability to FoodAbility), mbështetur nga 
Organizata suedeze për zhvillim “We effect” 
dhe Radiohjalpen (Radio Aid nga Suedia). 
Takimet edukative u mbajtën në 6 lokacione: 
Shkup, Vladevci, Jegunovcë, Makedonski Brod, 
Zërnovci, Llozovo. Prezantimi i informacioneve 
në takimet edukative u realizua nga prof. 
Aleksandra Karovska-Ristovska dhe prof. 
Olivera Rashiq Canevska, të cilat janë pjesë 
e ekipit të ekspertëve të Institutit për Edukim 
Special dhe Rehabilitim në Fakultetin Filozofik 

në Shkup, të përfshira në këtë projekt. Në 
pjesën e parë të takimeve u fol për pengesat 
me të cilat përballen dhënësit e kujdesit 
familjar, për nevojat e tyre dhe mbështetjen e 
nevojshme, si dhe rolin e burrave si kujdestarë, 
i cili është shumë i rëndësishëm, veçanërisht 
në zonat rurale dhe është ndihmë shumë e 
madhe për gratë që në pjesën më të madhe 
mbajnë barrën e mbështetjes së të gjithë 
familjes dhe kujdesit për njerëzit me aftësi 
të kufizuara. Duke pasur parasysh faktin që 
rreziku shoqëror është dy herë më i lartë 
për personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjet e tyre, pjesëmarrësit në pjesën e dytë 
të takimeve u informuan për të drejtat nga 
sistemi i mbrojtjes sociale (siç janë masat, 
aktivitetet dhe politikat) për të parandaluar 
dhe kapërcyer rreziqet themelore sociale ndaj 
të cilave një person me aftësi të kufizuara 
është i ekspozuar gjatë jetës, për të zvogëluar 
varfërinë dhe përjashtimin shoqëror dhe për 
të përforcuar kapacitetin e tij / saj për mbrojtje 
personale. Pjesëmarrësit u informuan për 
të drejtat e ndihmës financiare nga sistemi 

i mbrojtjes sociale dhe kushtet që duhet 
t’i plotësojnë që të mund ta realizojnë të 
drejtën për çdo lloj ndihme financiare, si dhe 
për shërbimet sociale që mund t’i përdorin 
personat me aftësi të kufizuara si p.sh. 
shërbime udhëzimi, informacione, ndihmë 
profesionale dhe mbështetje. Në këto takime, 
pjesëmarrësit u njohën me të drejtat e tyre që 
burojnë nga Konventa e OKB-së për Personat 
me Aftësi të Kufizuara, të tilla si e drejta për 
mundësi të barabarta, mosdiskriminimi dhe 
përfshirja e tyre e plotë në të gjitha sferat 
sociale të arsimit, punësimit, sportit, kulturës 
dhe etj.

Në konferencën jubilare me rastin e 100 
vjetorit të themelimit të Fakultetit Filozofik 
në Shkup, në një seancë të posaçme paneli u 
prezantuan aktivitetet dhe rezultatet e arritura 
deri më tani nga projekti “Nga aftësia e kufizuar 
në aftësinë ushqimore” („From Disability 
to FoodAbility”), i zbatuar nga Federata 
Nacionale e Fermerëve me mbështetjen e 
Organizatës suedeze për Zhvillim “We Effect” 
dhe Radiohjalpen. Si ekspertizë e jashtme në 
fushën e personave me aftësi të kufizuara 
në këtë projekt është përfshirë Instituti për 
Edukim Special dhe Rehabilitim në Fakultetin 

Filozofik në Shkup. Fjalim përshëndetës në 
këtë seancë mbajti Stevan Orozoviq, drejtor 
ekzekutiv i FNF-së i cili theksoi se qëllimi i 
projektit është të inkurajojë dhe t’i ndihmojë 
familjet që jetojnë në zonat rurale dhe anëtarët 
e tyre, personat me aftësi të kufizuara që t’i 
zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në lidhje 
me të drejtat e veta themelore, përfshirjen 
e tyre në proceset e vendimmarrjes, 
përforcimin e masave mbështetëse në nivelin 
lokal dhe përmirësimin e politikave në nivelin 
kombëtar. Në kuadër të projektit janë shënuar 
30 familje në oborret familjare të të cilave 

filluan të ndërtohen kopshte ose serra për 
prodhimin e produkteve bujqësore. Rezultatet 
dhe analiza e sesionit u prezantuan nga 
profesorët: Natasa Stanojkovska-Trajkovska, 
Sofija Georgievska, Olivera Rashiq-Canevska 
Aleksadnra Karovska-Ristovska, Risto Petrov 
nga Fakulteti Filozofik dhe Dimitar Kovaçevski 
nga Universiteti American College, Shkup. 
Federata Nacionale e Fermerëve edhe një 
herë ia uron jubileun e madh fakultetit më të 
vjetër në vend - Fakultetin Filozofik dhe u uron 
sukses dhe zhvillim afatgjatë.

Rekomandime dhe propozime nga Forumi:
1. Në suazat e Qeverisë së ardhshme, sektori kryesor në 

përforcimin e ekonomisë së brendshme dhe ekonomisë 
duhet të jetë bujqësia. T'i kushtohet vëmendje e veçantë 
përmirësimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës 
bujqësore në fushën e rrugëve, ujitjes, kullimit dhe 
trajtimit të ndryshimeve klimatike, si dhe respektimit dhe 
funksionimit të prodhimit të kontraktuar në përputhje me 
Ligjin për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural.

2. Të promovohen prodhimet e brendshme bujqësore 
maqedonase dhe të vazhdojë stimulimi i qytetarëve 
maqedonas që të blejnë produkte vendore.

3. Të pranohet propozimi i FNF-së, fermerët individualë të 
regjistruar aktiviteti kryesor i të cilëve është bujqësia të 
mbështeten me masat e duhura qeveritare në drejtim të 
përforcimit të tyre.

4. Promovimi dhe zbatimi më i madh i Rregullave për kushtet 
dhe higjienën për prodhimin dhe vendosjen në treg të 
ushqimit me origjinë joshtazore dhe shtazore të destinuara 

për furnizim të drejtpërdrejtë, në kufizime gjeografike ose 
ekonomike, si kërkesa të përgjithshme dhe të veçanta për 
zbatimin e metodave tradicionale të prodhimit, përpunimit 
dhe shpërndarjen e ushqimit me karakteristika tradicionale 
dhe Rregulloren për kantinat e vogla.

5. Përmirësimi i pozitës ekonomike dhe sociale të të rinjve 
dhe grave në zonat rurale duke krijuar masa mbështetëse 
për përforcimin e tyre ekonomik dhe për zhvillimin e 
sipërmarrjes.

6.  Krijimi i masave për të zvogëluar daljen e punëtorëve 
sezonalë dhe për të inkurajuar punë më të madhe sezonale 
në bujqësi.

7.  Bashkëpunim më i madh i institucioneve me fermerë dhe 
institucionet shkencore në mënyrë që të krijohen masa, 
strategji dhe mbështetje për ballafaqim në bujqësi dhe 
përshtatjen e saj me kohërat e reja, e cila është pasojë e 
krizës së koronës.
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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


