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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 
nuk janë me patjetër edhe qëndrime të Sida dhe We Effect. Pronarët mbajnë përgjegjësi për përmbajtjen.
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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
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Tel.+355 212 2 2412. Mob.:+355 68 23 88 169/  

+35569 57 42 060/ +35567 20 70 490
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WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

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

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

FEDERATA NACIONALE E  FERMERËVE

Përmbajtja

AGROPUKA: 
SHOQATA AGROPUKA

AGRINET: 
“NDRYSHIMET KLIMATIKE, SHQETËSIMI YNË I PËRBASHKËT”, 
NJË AKTIVITET I AGRINET ALBANIA ME KLUBET EKOLOGJIKE

FNF: 
BLINI PRODHIME BUJQËSORE VENDASE

NËPËRMJET PROJEKTIT „FROM DISABILITY TO FOOD-
ABILITY“, JANË DHËNË 28 SERRA



NEVOJITET SISTEM STABIL I USHQIMIT
FJALA E REDAKTORIT

Pandemia e koronës vetëm 
se i theksoi problemet dhe 
sfidat në sektorin e bujqësisë 
dhe zonat rurale, para së 

gjithash ato janë blerja e paorgani-
zuar, mungesat e fuqisë së punës, 
diskriminimi dhe harresa e grupeve 
të margjinalizuara në zonat rurale, 
kurse para së gjithash ata janë të 
rinjtë, gratë, njerëzit që jetojnë në 
prag të varfërisë, personat me af-
tësi të kufizuara. Kriza e Koronës 
tregoi se janë krijuar probleme që 
në fillim në kanalin e shpërndarjes, 
zmadhimin e papunësisë në zonat 
rurale si dhe zmadhimin e frikës te 
popullsia se si të ballafaqohet me 
pandeminë duke pasur parasysh 
faktin se ata kanë infrastrukturë të 
dobët, nuk kanë spitale, ambulanca 
në fshat dhe si do ta vazhdojnë fëm-
ijët arsimin.

Kriza e koronës e theksoi rëndësinë 
dhe nevojën e sistemit stabil të ush-
qimit që funksionon në të gjitha rre-
thanat dhe që është në gjendje t›u 
sigurojë konsumatorëve furnizimin 
e mjaftueshëm dhe të përhershëm 
me ushqim cilësor dhe çmime të 
pranueshme. Pandemi e theksoi, 

gjithashtu, rolin e prodhuesve bu-
jqësorë në zinxhirin e furnizimit 
me ushqim. Prodhuesit e vegjël 
bujqësorë janë kategoria më e lën-
dueshme, sepse ata duhet të balla-
faqohen njëkohësisht me tronditjen 
e shkaktuar nga kriza e koronës, si 
nga aspekti shëndetësor ashtu edhe 
nga aspekti ekonomik. Kriza globale 
në të vërtetë i thelloi problemet me 
të cilat edhe kështu ballafaqoheshin 
bujqit, sidomos ata që janë në teh të 
qëndrueshmërisë.

Në këtë drejtim, në rajon duhet të 
punojmë të gjithë së bashku në bal-
lafaqimin me problemet dhe sfidat 
në bujqësi, që padyshim është sek-
tor i rëndësishëm zhvillimi për shte-
tet ballkanike. 

Në këtë numër të revistës «Toka 
ime» do të lexoni këshilla intere-
sante, rrëfime nga jeta e bujqve, si 
dhe aktivitete nga shoqatat FNF, 
Agrinet dhe Agropuka. 

Redaksia e revistës «Toka ime» ju 
uron një vit të suksesshëm dhe me 
bereqet të mbushur me momente të 
bukura shëndeti.

Me respekt,
Biljana Petrovska-Mitrevska
Redaktori kryesor dhe përgjegjës i 
revistës “Toka Ime”

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19
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Masa të Politikës së përbashkët bujqësore të BE-së 
(PPB)

Politika e Përbashkët Bujqësore (PPB) e Bashkimit Evropian zbaton një sistem të
subvencioneve dhe programeve të tjera për të mbështetur sektorin e bujqësisë dhe
zhvillimin rural. PPB-ja ka për qëllim mbrojtjen e prodhimit të qëndrueshëm të
ushqimit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mbështetjen e
vitalitetit rural. Pothuajse 60 miliardë euro ose 37% e buxhetit të BE-së shpenzohet
për PPB-në.
.

Pasqyrë e 
shkurtër 

Pagesa të 
drejpërdrejta

(71%)

Zhvillimi 
rural
(24%)

Masa të tregut (5%)

Shtylla e 
dytëShtylla e parë

PPB
Buxheti i BE-së

2014-2016
PPB-ja përbëhet nga dy shtylla;
Shtylla e parë i përfshin pagesa të
drejtpërdrejta (p.sh. pagesa vjetore për
fermerët për të ndihmuar në
stabilizimin e të ardhurave të fermave,
në kushte të çmimeve të
paqëndrueshme të tregut dhe të motit)
dhe masat e tregut (për ballafaqim
gjendjet specifike të tregut dhe
mbështetje tregtare). SHTYLLA E DYTË i
referohet politikës së zhvillimit rural.

Shumat e shpenzuara për pagesa të drejtpërdrejta, masat e tregut dhe zhvillimi rural
ndryshojnë ndërmjet shteteve anëtare. Për shembull, Danimarka ka pjesën më të madhe të
pagesave të drejtpërdrejta (83.6% krahasuar me mesataren e BE-28 prej 70.6%), ndërsa
Malta tregon pjesën më të madhe të pagesave për zhvillimin rural (71.5% krahasuar me
mesataren e BE-28 të 24.3%).

Burimi: European Commission, 2019.
. 

Burimi: DG Agri, 2019.
. 

Pjesëmarrja e pagesave sipas shtyllave midis shteteve anëtare

ZHVILLIMI RURAL
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Pagesa të drejtpërdrejta

Në vitin 2003, pagesat e drejtpërdrejta për prodhimin (pagesa të drejtpërdrejta të 
lidhura ose coupled direct payments) u zëvendësuan nga një sistem i ri i bazuar në 
ndarjen e ndihmës bujqësore nga prodhimi dhe sigurimi i mbështetjes së 
përgjithshme të të ardhurave (a.q. pagesa prodhuese të palidhura ose  decoupled 
direct payments). Kurse ky sistem në periudhën 2014-2020 u zëvendësua nga një 
sistem pagese me shumë përbërës me shtatë komponentë, ku çdo komponent 
lidhet me qëllime specifike (a.q. pagesa të synuara ose targeted payments); disa 
prej tyre janë të detyrueshme, kurse disa janë lënë në zgjedhjen e secilit shtet 
anëtar. 

Komponentë të obligueshëm Komponentë zgjedhorë

Skema e pagesave themelore për hektar,
niveli i të cilave harmonizohet me kriteret 
nacionale ose rajonale, ekonomike ose 
administrative.

• Mjete, pasi hiqen të gjitha shumat e 
rezervuara për komponentin e gjelbër, 
pagesat për fermerët e rinj dhe 
komponentët zgjedhorë, përdoren për të 
financuar "pagesat themelore"

Mbështetja shtesë për të hyra në fushat me 
kufizime natyrore.
• deri në 15% 

Komponenti i gjelbër, si pagesa shtesë për të 
kompensuar shpenzimet e zbatimit të 
praktikave për mirëmbajtjen e mjedisit 
jetësor dhe ballafaqimin me ndryshimet 
klimatike (duke përfshirë masat e 
diversifikimit të kulturave, mirëmbajtjen e 
kullotave të përhershme dhe zonave 
ekologjike të fokusit).

Pjesëmarrje e obliguar deri 30% në fondet 
nacionale.

Rishpërndarja e pagesave, mbështetje shtesë 
për 30 hektarë tokë të punueshme, ose 
përcaktim i pagesave maksimale për hektar.

• deri në 30% 

Skema për bujqit e rinj, mbështetje shtesë 
për nxitjen e ndryshimit të gjeneratave (bujq 
të rinj nën moshën 40-vjeçare). Për këtë 
qëllim mund të veçohen deri në 2% e 
mjeteve.

• deri në 2% 

Pagesa të lidhura prodhuese  - vendet 
anëtare mund të mbështesin sektorë që janë 
të ndjeshëm ndaj të a.q. pagesa të lidhura 
me prodhimet specifike.
• 15 %

Të gjitha pagesat varen nga plotësimi i përshtatjes së kryqëzuar.

OSE

Skemë e thjeshtëzuar  për fermat e vogla (masë përzgjedhëse për vendet anëtare) – Pagesa 
deri në 1250 euro; pjesëmarrësit plotësojnë kërkesa më pak të rrepta për përshtatjen e 
kryqëzuar dhe nuk duhet t’i plotësojnë me patjetër kërkesat e gjelbra.

Masat e tregut janë dhënë detajisht në Pasqyrën e shkurtër 3. 

DHJETOR 2020 | 5  
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KOPSHTARI

Zhvillimi rural 

Politika e zhvillimit rural të BE-së u prezantua si shtylla e dytë e PPB-së me 
reformën e “Agjendës 2000”. Është bashkëfinancuar nga Fondi evropian bujqësor 
për zhvillimin rural dhe fondet rajonale ose kombëtare.

Qëllimi i kësaj politike është promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm rural, 
nëpërmjet tri prioriteteve kryesore :
►Nxitja e konkurrencës në bujqësi;
► Sigurimi i menaxhimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore dhe të 

aktiviteteve klimatike;
►Arritja e zhvillimit të njëtrajtshëm territorial të ekonomive rurale dhe 

bashkësive, duke përfshirë edhe krijimin dhe mirëmbajtjen e punësimit të 
popullatës rurale.

Këto qëllime kryesore shndërrohen në këto gjashtë prioritete të BE-së lidhur me 
politikën për zhvillimin rural:

Prioritete të BE-së

1) Nxitja transferimit të njohurive dhe inovacioneve në bujqësi, pyje dhe
fushat rurale (p.sh. mësimi i përjetshëm, bashkëpunimi dhe lidhjet midis faktorëve).

2) Përforcimi i konkurrencës së të gjitha llojeve të aktiviteteve bujqësore dhe 
përmirësim të qëndrueshmërisë së fermave  (p.sh. ristrukturimi dhe modernizimi, 
ferma të shkathëta). 

3) Promovimi i organizimit zinxhirit të ushqimit dhe ballafaqimi me rreziqet në 
bujqësi (p.sh. integrimi i prodhuesve primarë, parandalimi dhe ballafaqimi me 
rrezikun).

4) Kthimi, ruajtja dhe përforcimi i ekosistemeve varet nga bujqësia dhe pyjet 
(biodiverziteti, menaxhimi i tokave dhe ujërave).

5) Promovimi i shfrytëzimit efikas të resurseve (ujë, energji, burime të energjisë, 
burime të rinovueshme të energjisë) dhe mbështetje e ndryshimit drejt ekonomisë 
me nivel të ulët të gazeve të karbonit dhe rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike 
në sektorin ushqimor-bujqësor dhe pyjeve.

6) Promovimi i përfshirjes sociale dhe zhvillimit rural, zvogëlimi i varfërisë dhe 
zhvillimi ekonomik i fushave rurale (diverzifikimi, krijimi i vendeve të punës, 
zhvillimi lokal, përdorimi i teknologjisë digjitale).

Politika e zhvillimit rural zbatohet nëpërmjet programeve të zhvillimit 
rural të hartuara nga shtetet anëtare (ose rajonet e shteteve anëtare). 
Këto programe shumëvjeçare zbatojnë strategji të përshtatura për 
kushtet lokale që plotësojnë nevojat specifike të shteteve anëtare (ose 
rajoneve) dhe adresojnë minimum katër nga gjashtë prioritetet e 
lartpërmendura. Programet bazohen në një kombinim të masave të 
zgjedhura nga "katalogu" i masave evropiane, të dhëna detajisht në 
Rregulloren e zhvillimit rural(Regulation (EU) 1305/2013).



Наднаслов РУБРИКА
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Dokumenti është përpiluar nga Riste Elenov në bashkëpunim me Aleksandra Martinovska-Stojçeska, Ana 
Koteska dhe Dragi Dimitrievski (FSHBU- UKEM), në suazat e projektit “Mbështetje institucionale e FNF-së” i 
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 përgjegjës për mendimin e prezantuar në këtë publikim. Autorët janë përgjegjës për 
përmbajtjen.

Politika jonë në prizmën e PPB-së

Në vendin tonë, politika bazohet gjithashtu në dy shtylla: (1) masat e tregut dhe
mbështetja e drejtpërdrejtë dhe (2) masat strukturore dhe zhvillimi rural.
Vëzhguar në periudhën 2008-2017, ka një rritje të konsiderueshme të fondeve të
përgjithshme buxhetore të paguara - nga 43 milion euro në 2008 në 136 milion
euro në 2017. Në strukturën e fondeve të paguara dominon shtylla e parë
(kolonat e verdha në Figurën 1).
Nga shtylla e parë, pothuajse të gjitha pagesat janë si pagesa të drejtpërdrejta
(kolonat e verdha në Figurën 2). Buxheti i fondeve të paguara për pagesa të
drejtpërdrejta u rrit nga 33 milion euro në 99 milion euro. Mandej, 3 deri në 4
milion euro ndahen çdo vit për masat e tregut.

Në shtyllën e dytë, 
masat strukturore dhe 
masat për zhvillimin 
rural shënojnë 
zmadhim në shumën e 
paguar – nga 7 milionë 
euro në vitin 2008, në 
30 milionë euro në vitin 
2016 dhe 20 milionë 
euro në vitin 2017. 
Midis këtyre masave 
përfaqësimin më të 
madh gjatë gjithë 
periudhës ka masa për 
zmadhim të  
konkurrencës me 
modernizim dhe 
ristrukturim të 
kapaciteteve ekzistuese 
(kolonat e kuqe në 
figurën 3), kurse mjetet 
për përmirësim të 
ekonomisë rurale 
shënojnë zmadhim në 
periudhën pas vitit 2014 
(kolonat e kaltra në 
figurën 3).

MBËSHTETJA BUXHETORE E BUJQËSISË

MASA STRUKTURORE DHE ZHVILLIM RURAL

MIL. EVRA

MASA TË TREGUT DHE MBËSHTETJE E
DREJTPËRDREJTË E PRODHUESVE

MIL. EVRA

MIL. EVRA

Masa të tjera
në bujqësi

Mbështetje e përzier
e drejtpërdrejtë

Kompensime për
katastrofa e të tjera

Subvencione
për inputet

Pagesa të
drejtpërdrejta

Masa të
mbështetjes
tregtare

Të ndryshme

Ekonomia rurale
dhe popullata

Shërbime
ekologjike dhe
sociale

Konkurrenca

Masa strukturore
dhe zhvillim rural

Masa të tregut dhe
mbështetje e
drejtpërdrejtë e
prodhuesve
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MAGAZINIMI I NANA 
KAROTAVE DHE MAJDANOZIT 

Rekomandimet për kushtet 
më të mira për ruajtjen 
e perimeve të freskëta 
ndryshojnë herë pas here në 

përputhje me shfaqjen e varieteteve 
të reja në prodhim, si dhe metodat 
e reja të manipulimit dhe mjeteve 
të transportit për transportimin 
e perimeve të freskëta. Në çdo 
rast, disa kërkesa në lidhje me 
gjendjen dhe pjekurinë e produktit 
që magazinohet janë standarde. 
Produktet duhet të jenë në gjendje 
të shkëlqyeshme dhe me cilësi të 
kënaqshme për klasën dhe llojin 
e perimeve; të mos ketë dëmtime, 
praninë e kalbëzimit, ndryshim të 
ngjyrës dhe dukuri të ngjashme 
të padëshirueshme. Perimet 
që mblidhen për magazinimin e 
planifikuar afatgjatë duhet të jenë 
në pjekurinë optimale, për shkak 
të faktit se koha e magazinimit të 

Shkruan: prof. dr. Gordana Pop Simonova produktit në frigoriferë dhe depo 
zvogëlohet ndjeshëm nëse produkti 
korret shumë herët ose shumë vonë 
(produkte të papjekur ose të pjekur 
tej mase).

Shumica e perimeve duhet ftohen 
para se të futen në frigorifer dhe 
të magazinohen në kushte të 
përshtatshme menjëherë pas korrjes.

Magazinimi i karotave

Rrënjët e formuara mirë të karotës 
së vjeshtës janë të përshtatura 
gjithashtu natyrshëm për magazinim  
gjatë vjeshtës dhe dimrit dhe jo 
rrallë gjatë periudhës së pranverës. 
Trajtimi i kujdesshëm gjatë dhe 
pas korrjes, duke pasur kujdes që 
të mos shkaktojë dëmtime fizike/
mekanike në rrënjë, lejon ruajtjen e 
suksesshme dhe të gjatë të karotave.

Karotat e vjeshtës në të cilat është 

hequr rozeta e gjetheve mund të 
ruhen për një periudhë prej 7 deri 
në 9 muaj në një temperaturë prej 
0 ° C dhe lagështi relative midis 98 
dhe 100%. Megjithatë, edhe përkrah 
këtyre kushteve optimale, 10 deri në 
12% e karotave të depozituara mund 
të shfaqin shenja të kalbjes pas 7 
muajsh në magazinë. Magazinat 
zakonisht ofrojnë një temperaturë 
prej 0°С dhe një lagështi relative prej 
rreth 95%, kushte në të cilat karota 
ruhet maksimum deri në 6 muaj. 
Rezultatet më të mira arrihen kur 
produkti të ftohet në një temperaturë 
prej 5°C menjëherë pas korrjes. 
Karotat te të cilat nuk zbatohet kjo 
masë kalben herët.

Karotat mund të humbasin ujin dhe të 
veniten brenda një kohe të shkurtër 
dhe për këtë arsye është e nevojshme 
të ruhet në nivelin maksimal lagështia 
relative e ajrit në depo dhe frigoriferë. 
Nëse në kohën e korrjes toka ishte me 
baltë, atëherë rekomandohet të lahen 
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dhe pastrohen rrënjët, dhe kështu të 
përgatiten për t›u vendosur në arka 
prej druri, duke pasur kujdes që të lini 
hapësirë   të mjaftueshme të lirë për 
ajrosje pa pengesë. Në temperatura 
më të ulëta të ruajtjes është e 
mjaftueshme të sigurohet qarkulli i 
ajrit nga 7 deri në 10 cm / sekondë.

Rrënjët e karotave që janë për 
përpunim gjithashtu mund të 
trajtohen paraprakisht me një 
tretësirë   prej 0,1% natriumi o-
fenilfenat për zvogëlimin më efektiv 
të baktereve të kalbjes. Solucioni, 
pas aplikimit, nuk shpëlahet nga 
rrënjët.

Koha e ruajtjes së rrënjëve të reja 
të karotave (të mbledhura në tufa së 
bashku me rozetën e gjetheve) është 
shumë e shkurtër - maksimumi dy 
javë. Rekomandohet që ato të ruhen 
në akull për të ruajtur pamjen e tyre 
të freskët.

Shija e hidhur që mund të ndodhë 
gjatë ruajtjes së zgjatur është 
rezultat i metabolizmit jonormal të 
shkaktuar nga prania e etilenit. Ky 
gaz eksretohet nga mollët, dardhat 
dhe pemët dhe perimet e tjera, 
veçanërisht kur ato kalben. Hidhërimi 
i karotës mund të parandalohet duke 
e ruajtur në hapësira të veçantë, 
d.m.th. nuk ruhet kurrë me produkte 
që lëshojnë etilen gjatë ruajtjes. 
Gjithashtu, shfaqja e hidhërimit 
mund të parandalohet duke mbajtur 
një temperaturë të ulët në frigorifer 
kështu që çlirimi i etilenit është 
minimal. Duhet pasur kujdes që të 

mos arrihet në pikën e ngrirjes, e cila 
te karota është në -1,2 ° C. Dëmtimet 
më të mëdha prej akullit në karota 
shkakton çarje gjatësore, të cilat 
errësohen pas shkrirjes dhe janë të 
prirura për kalbje.

Zbatimi i atmosferës së kontrolluar 
për vazhdim të afatit të magazinimit 
nuk dëshmon rezultate të mira te 
karotat. Përkundrazi, përqendrimi 

i zmadhuar i CO2 nga 5% deri 10% 
vetëm e përshpejton dukurinë e 
kalbjes te karota e magazinuar.  

Sëmundjet më të zakonshme të 
karotave të magazinuara janë kalbja 
gri, kalbja e butë ujore, e ndjekur 
nga Rhizoctonia, kalbja e fusariumit, 
kalbja e butë bakteriale, kalbja e 
zezë dhe kalbja acidore. Humbjet për 
shkak të prishjes mund të zvogëlohen 
duke zbatuar masat e mëposhtme: 
aplikimi i kontejnerëve të rinj të 
dezinfektuar, trajtimi i kujdesshëm 
për të parandaluar dëmtimin mekanik 
të rrënjëve, ftohja para magazinimit 
dhe mbajtja e  temperaturës në 0°C 
gjatë ruajtjes pa e ndryshuar atë.

Majdanoz

Majdanozi mund të ruhet 2 deri në 
2.5 muaj në një temperaturë prej 
0°C dhe lagështi relative të lartë. 
Paketohet në qese polietileni të 
perforuar, kurse rezultate të mira 
merren kur mbulohet me akull të 
thyer/grimcuar. Gjithashtu, ruajtja në 
një atmosferë të kontrolluar në 10% 
O2 dhe 11% CO2 lejon mbajtjen më të 
gjatë të ngjyrës së gjelbër të gjetheve.

Rrënja e majdanozit ruhet ashtu si 
karota dhe pashkanati dhe në një 
temperaturë prej 0°C dhe me një 
rozetë gjethe të hequr me kujdes 
mund të ruhet në gjendje të mirë për 
disa muaj. l
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Coleus blumei te populli ky lloj 
luleje njihet si hithër. Emri 
Coleus në përkthim është 
gërshërë, kurse lidhet me 

dhëmbëzimin e gjethes. Hithra e ka 
prejardhjen nga fushat tropikale të 
Azisë, Austrisë, Amerikës së Jugut 
dhe Afrikës.   

Hithra arrin një lartësi prej 50 deri 
80 cm. Bima është shumëvjeçare, 
por në vendin tonë ajo rritet jashtë si 
njëvjeçare. Kërcelli në thelb drurore. 
Gjethet janë vezake të zgjatura, me 
dhëmbë të mprehtë, të mbuluara 
me qime të rralla, të ndërthurura 
me ngjyra të ndryshme, zakonisht të 
verdha, jeshile, blu dhe të kuqe. Lulet 
janë të vogla, të bardha në të kaltër, 
të mbledhura në tufë lulesh, pa ndonjë 
rëndësi dekorative.

Hithra kërkon ngrohtësi, lagështirë 
dhe dritë, sepse atëherë ngjyra e 
gjetheve është më intensive dhe bima 
duket më e bukur. Gjatë ditëve të 
verës, kur temperaturat janë të larta, 
ujitja duhet të jetë më i bollshëm, në 
mënyrë që të mos thahet rrënja.

Gjatë dimrit, hithra 
mund të rritet në 
vende me tempera-
tura më të larta. 
Por kjo paguhet 
vetëm nëse duam 

ta përhapim atë në mënyrë vegjeta-
tive në pranverë, sepse gjatë dimrit 
ajo i rrëzon gjethet dhe nuk ka ndonjë 
rëndësi zbukuruese. Gjatë periudhës 
së dimrit, lotimi vazhdon, dhe në fund 
të dimrit, fillohet ushqimin. Ruhet në 
një vend të ngrohtë dhe të ndritshëm, 
kurse nëse është e nevojshme, spër-
kateni me ujë nëse ajri është i thatë.

Hithra shumohet me fara dhe me 
filiza.

Filizat merren në vjeshtë pse në pran-
verë nga bimët të cilat kanë dimëruar 
në serra. Rrënjësimi kryhet në tem-
peratura nga 18 deri në 200C. Bimët 
me rrënjë mbillen në saksi me di-
ametër prej 7 cm, në përzierje prej 
dy pjesësh të truallit të kopshtit dhe 
një pjesë rërë. Në mars, bimët e reja 
mbahen në serra, kurse gjatë majit 
mbillen në një vend të përhershëm. 

Nëse hithra shumohet me farë, pro-
cedura është e njëjtë si në shumimin 
me copa. Përkatësisht, farat mbillen 
në kuti, kurse më pas bimët e reja 

transferohen në vazo me një di-
ametër prej 7 cm, në një përzierje të 
dy pjesëve të tokës së kopshtit dhe një 
pjesë të rërës. Më vonë, gjatë sezonit 
të rritjes, hithra mbillet në vazo më të 
mëdha. Varietetet me gjethe shumë të 
mëdha kanë një kuptim veçanërisht 
dekorativ dhe ato shumohen me fara.

Bimët të degëzuara dendur dhe të 
mbuluara plotësisht me gjethe kanë 
gjithashtu një rëndësi të madhe 
dekorative. Me qëllim që bima të ketë 
një degëzim të këndshëm dhe të den-
dur, kryhet krasitje, përkatësisht pje-
sa e sipërme e bimës hiqet.

Hithra ka një larmi përdorimesh. For-
mat e ulëta përdoren si bimë me bor-
dura dhe për të formuar grupe lulesh. 

Ato mbillen në grupe me bimë të 
tjera zbukuruese. Ata gjithashtu 

rriten si kultura në vazo 
për dekorimin e tarracave 
dhe ballkoneve. Hithra 
përdoret gjithashtu në 
formimin e aranzhi-

meve të ndryshme 
të luleve. l

HITHRA

GJETHE TË LARME
BIMË DEKORATIVE ME

Shkruajnë: prof. dr Margarita Davitkovska | prof. dr. Zvezda Bogevska
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Shkruan: dipl. inxh. bujq. Ivana Vidanoviq

Kultivimi i  
gështenjës së butë
Castanea sativa

Në bazë të përkatësisë sistematike 
të bimëve, gështenja e butë i përket 
familjes Fagaceae, gjinia Castanea. 
Një bimë e çmuar frutore e pasur me 
karbohidrate, proteina, yndyrna, vita-
mina B, C dhe K dhe lëndë të tjera ush-
qyese të rëndësishme për ushqimin e 
njeriut. Gështenja është një bimë që ka 
qenë shumë e kërkuar kohët e fundit, jo 
vetëm për shkak të frutave, por edhe si 
një florë e ngjashme me mjaltin. Është 

një kullotë e shkëlqyeshme bletësh, 
kurse mjalti që del nga kjo konsidero-
het si një nga më të dobishmit, sepse 
ka përbërje të pasur. Përveç se indus-
trinë ushqimore, ajo ka një rëndësi të 
madhe në industrinë farmaceutike 
si dhe në industrinë e ndërtimit. Për 
shkak të përfitimeve të përgjithshme, 
kërkesa për gështenja në vendin tonë 
po rritet nga viti në vit.

Në popullatat natyrore të pyjeve, 
gështenja gjendet në familjen e dush-
kut dhe ahut. Gështenja e butë është 

shumë e rëndësishme nga aspekti 
ekologjik, pasi gjendet vetëm në pop-
ullata natyrore spontane dhe në disa 
rajone të përshtatshme për sukses-
in e kësaj kulture. Gështenja e butë 
në vendin tonë është e përhapur në 
disa lokacione: rajonin Dibër-Strugë, 
rajonin Gostivar-Tetovë, rajonin 
Kërçovë-Makedonski Brod, rajonin 
Manastir-Prilep, rajonin e Strumicës, 
dhe në rajonin e Shkupit është përhapur 
në pjesën veriore të malit Vodno dhe në 
ana jugperëndimore të Skopska Crna 
Gora. Gjendet në vende të tjera, por në 
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Kushte agroekologjike për 
kultivim

•	 Temperatura

Gështenja e butë nuk e duron dritën e 
shpërndarë. Për rritje dhe zhvillim të 
suksesshëm, përveç dritës, kërkon 
edhe ngrohtësi, veçanërisht kur 
është në fazat e lulëzimit dhe pjekjes 
së frutave. Ajo toleron mirë temper-
aturat e ulëta deri në -20 ° C.

•	 Uji

Gështenja është e ndjeshme ndaj 
thatësirës. Uji është jashtëzakonisht 
i rëndësishëm gjatë periudhës së zh-
villimit të sythave të luleve, lulëzimit, 
lidhjes së frutave, si dhe rritjes së 
tyre. Për një zhvillim të mirë të të 
tërë bimës, është e nevojshme që të 
ujitet gjatë gjithë vegjetacionit.

•	 Trualli

Gështenja e zbutur kërkon toka të 
thella dhe mesatarisht të lagura 
me një pH prej 4.5-6. Nuk toleron 
toka gëlqerore, të padepërtueshme, 
shumë të rënda dhe shumë të 
lagështa. Tokat ranore-kodrinore 
që janë pjellore dhe të shkrifë-
ta janë më të përshtatshmet për 
ngritjen e të mbjellave me gësht-
enja të buta. Gështenjat e buta 

duhet të mbillen në anët jugore, 
juglindore dhe lindore me kus-
hte të mesme kontinentale.

Mbjellja e gështenjës

Gështenja zakonisht mbillet në 
një distancë prej 7 x 7 ose 8 x 6, 

d.m.th. rreth 20 fidanë për një dy-
nym në varësi të sistemit të krasit-

jes dhe cilësisë së tokës. Rreth 200 
fidanë mbillen në një sipërfaqe prej 
1 ha. Tokat pak të pjerrëta janë më të 
përshtatshme për kultivimin e suk-
sesshëm të gështenjës. Gropa me 
madhësi 50 x 50 x 50 hapen në tokë 
të përgatitur mirë, në të cilën hidhet 
pleh organik. Gjatë mbjelljes, është 
e nevojshme të bëhet një shkelje e 
mirë përreth fidanit, në mënyrë që 
të shmanget shfaqja e poreve më të 
mëdha të ajrit. me qëllim që të pro-
vokohet rritje mbitokësore, fidani 
duhet të pritet në mënyrë të pjerrët 
në një lartësi prej rreth 80-100 cm.l

një shkallë më të vogël. Në shoqa-
tat natyrore, gështenja përhapet 
në mënyrë vegjetative dhe gjen-
eruese. Frutat e marra nga 
shartimi prodhojnë shumë 
më shpejt në krahasim me 
frutat e bëra nga farat. Në 
vendin tonë, një nga vari-
etetet më të zakonshme 
të gështenjës është 
volotika, e cila është 
varieteti kryesor, dhe 
maronia, e cila për-
doret si pjalmuese e saj. 
Të dy varietetet trego-
jnë produktivitet të mirë. 
Volotika brenda 
guaskës ka 2-3 fru-
ta, ndërsa maronia 
1-2 fruta. Frutat 
janë të mëdha me 
cilësi dhe shije të 
jashtëzakonshme, 
kurse ngjyra e tu-
lit është e verdhë në të 
bardhë.

Karakteristika 
morfologjike

Gjethet e gështenjës janë gjatoshe 
dhe të dhëmbëzuara. Gështenja është 
një bimë ku lulet mashkullore dhe 
femërore janë të vendosura veçmas 
në të njëjtën bimë. Lulet femërore 
janë grupuar 2-3 në grupe, dhe lulet 
meshkuj janë grupuar në grupe me 
6-7 së bashku. Lulëzon në qershor 
dhe korrik, kurse polenin e shpërndan 
era dhe insektet. Është me rëndësi të 
jashtëzakonshme të mbilleni varietete 
të ndryshme për shkak të pllenimit të 
ndërsjellë. Fruta ka ngjyrë të kuqër-
remtë në kafe dhe ka një sipërfaqe të 
lëmuar dhe piqet në fund të tetorit. Rri-
teni brenda iriqit, i cili çahet në vjeshtë 
kur piqet fruta.



Në kohën e teknologjive të 
përparuara dhe një bollëk 
të frutave të freskëta të 
frutave të ndryshme në 

një periudhë të caktuar të vitit, 
ndërsa ato mund të konsumohen 
për një periudhë më të gjatë (jashtë 
sezonit), përdoren disa procedura 
teknologjike. Përveç kësaj, frutat 
mund të ruhen me përafërsisht të 
njëjtat veti të cilësisë dhe shijes, 
qofshin ato të ngrira apo të thata.

Për ruajtje dhe përdorim më të gjatë 
të frutave, zbatohen procedura të 

ndryshme teknologjike dhe frutat 
sillen në gjendje të frutave të thata. 
Një mënyrë për t’u tharë shpejt 
është me tharëse vakumi. Frutat e 
thata të marra nga tharëse të tilla 

mund të përdoren për një kohë 
të gjatë dhe mund të ruhen në 
temperaturë dhome pa kushte të 
veçantë (temperatura, lagështia), pa 
u thartuar ose dekompozuar.

Tharja me vakum 
e frutave

Figura 1 Tharëse me vakum

Shkruan: Violeta Dimovska
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Tharësja me vakum ka një formë 
cilindrike (Figura 1), dhe ka rafte në të 
cilat vendoset fruta. Tharja e frutave 
në tharësen vakum praktikohet për 
dy arsye kryesore: konsumi më i ulët 
i nxehtësisë dhe koha më e shkurtër 
e tharjes. Ndërsa trysnia bie nën 
nivelin atmosferik, përafërsisht 150-
300 mBar në një sistem të mbyllur 
hermetikisht, pika e vlimit të ujit bie 
përafërsisht midis 55 dhe 60°C. Kjo 
nënkupton, gjithashtu, se struktura 
molekulare e ujit do të avullojë 
nga struktura e materialit, d.m.th. 
strukturat e frutave. Mjafton që të 
ngrohet fruta në temperaturë nga 
55 deri në 60° C që uji të avullojë në 
hapësirën për tharje. 

Uji i avulluar, d.m.th. avujt e ujit 
kondensohen në muret e tharëses 
dhe mblidhen në pikën më të ulët, e 
cila hiqet nga një sistem i veçantë 
i shkarkimit të ujit, në mënyrë që 
lagështia në dhomë të mos rritet 
përsëri me avullimin. Kur arrihen 
disa parametra të caktuar në tharëse, 
përkatësisht temperatura, trysnia 
dhe lagështia, procesi i tharjes është 
i plotë dhe frutat thahen, d.m.th. janë 
dehidruar deri në përqindje të ulët 

të lagështisë duke filluar nga disa 
përqind deri në rreth njëzet përqind. 
Kështu sigurohet ruajtje afatgjatë e 
frutave. Frutat e tilla të thata mund 
të konsumohen në këtë mënyrë ose 

procesi i hidratimit mund të fillojë 
përsëri, d.m.th. të sillet afërsisht në 
të njëjtën gjendje, d.m.th. pamja, shija 
dhe qëndrueshmëria që i ka para 
tharjes. l

Вакумско сушени плодови
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SISTEME RIQARKULLIMI 
AKUAKULTURORE
SISTEME RIQARKULLIMI 
AKUAKULTURORE

Sistemet akuakulturore të ri-
qarkullueshme (SAR) janë 
teknologjia më e përparuar, 
më bashkëkohore për kul-

tivimin e peshkut. Kjo teknologji 
është shfaqur si nevojë për të shu-
muar peshq me sasi të vogla uji, në 
një hapësirë   të kufizuar, 365 ditë në 
vit. Thënë thjesht, i njëjti ujë derdhet 
dhe filtrohet në sistemin e kultivim-
it të peshkut. Shtohet vetëm aq ujë 
sa avullon gjatë ditës. Sistemi është 
shumë efikas dhe arrin dendësi 
shumë të larta të peshkut për njësi 
të vëllimit të ujit. Kjo do të thotë se 
në varësi nga lloji i peshkut, mosha, 
lloji i ushqimit dhe shpeshtësia e të 
ushqyerit, temperatura e ujit dhe 
sasia e oksigjenit (ajrosja, oksigjen-
imi), arrihet dendësi prej 50 deri në 
300 kg peshk për m3 ujë që për pell-
gjet konvencionale të peshkut është 
e paimagjinueshme.

SAR janë sisteme të mbyllura të 
brendshme në të cilat peshqit rrit-
en në dendësi të lartë dhe kushte të 
kontrolluara (toka dhe uji). Dendësia 
e zakonshme e peshkut për të arritur 
efikasitetin ekonomik është e rendit 
prej 60 kg / m3 dhe më shumë. Sis-
temi është me automatizim të tërë-
sishëm të procesit, e lejon sistemin 
në çdo kohë të ketë informacion mbi 
parametrat e ujit (oksigjen, pH, tem-
peratura e ujit ...) me të cilin arrihet 
monitorimi i peshkut dhe mundëson 
arritjen e kushteve optimale për kul-
tivimin e peshkut.

Përparësi të SAR-it

• Konsumi i ujit në sistemet qarkul-
luese është mesatarisht 300 l/kg 
prodhim ndërsa në sistemet tradi-
cionale përdoret nga 30 000 l/kg në 
60 000 l/kg.

• Planifikim i lehtë i prodhimit, fleksi-
bilitet dhe besueshmëri gjatë lidhjes 
së kontratave afatgjata të shitjes.

• Prodhimi i produktit biologjikisht 
të pastër, eliminohet rreziku i së-
mundjeve dhe antibiotikëve. Peshqit 
rriten në një mjedis steril të arritur 
nëpërmjet sterilizimit të padëm-
shëm UV dhe përdorimit të ozonit.

• Shkalla e lartë e rritjes së peshkut 
- për shkak të ruajtjes së kushteve 
optimale për zhvillimin e peshkut, ai 
rritet më shpejt sesa me mbarësh-
timin të lirë në natyrë.

• Monitorim i vazhdueshëm dhe kon-
troll automatik i prodhimit. Aftësia 
për të automatizuar plotësisht pro-
ceset dhe kështu të ulen kostot e fu-
qisë së punës.

Komponentë të sistemit

1. Pompa 

Ato janë komponentë për lëvizjen e ujit 
në pishinën për kultivim deri në njësinë 
për pastrim dhe kthim. Zakonisht për-
doren pompa centrifugë për shkak të 
komponentëve të cilët kërkojnë trysni 
më të madhe të ujit, disa filtra meka-
nikë, filtra biologjikë dhe komponentë 
për oksidim.  

2. Filtër mekanik

Filtri mekanik për heqjen e grimcave 
të rënda të bërllokut (ushqim i pa 

Shkruan: prof. dr. Misho Hristovski

O2

USHQIM UJE I PASTER
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konsumuar, fekale). Grimcat mekan-
ike mund të ndahen duke përdorur tri 
metoda themelore: gravitetin, filtrimin 
nëpërmjet një mjedisi filtrimi (grim-
ca rëre ose plastike) ose flotacionin 
(ngritja e grimcave në sipërfaqe dhe 
heqja e tyre mandej).

3. Biofiltra

Biofiltrat shërbejnë në radhë të parë 
për shndërrimin ose oksidimin e amo-
niakut si një produkt toksik i metabo-
lizmit në nitrat toksik 2000 herë më të 
vogël. Këta janë përbërës që me ndër-
timin e ndryshëm sigurojnë sipërfaqe 
të mjaftueshme të mbjellë për bakteret 
nitrifikuese. Zakonisht përdorin granu-
la ose pllaka të holla dhe kështu krijo-
jnë një zonë të madhe mbjelljeje.

4. Komponentë për mbikëqyrje të 
vlerës së pH-së dhe kontroll 

Ai përbëhet nga një sondë e cila, kur 
bie pH-ja nën vlerën optimale, dërgon 
një sinjal nëpërmjet sistemit komp-
juterik në enën me alkalet, në të cilën 
hapet një valvul automatik dhe shtohet 
një alkal derisa të optimizohet vlera 
pH.

5. Komponenti për ajrim ose oksidim  

Rioksidimi, pra zëvendësimi i oksig-
jenit të konsumuar nga frymëmarrja 
dhe aktiviteti bakterial në sistemin e 
kultivuar, kompensohet nga ajri ose 
oksigjeni i pastër i injektuar në ujë. Ok-
sigjeni mund të prodhohet në vend ose 
të sillet me kontejnerë.

6. Komponentë për sterilizim

Uji sterilizohet kryesisht me reaktorë 
UV ose duke injektuar ozon. l

Përfundim
Zbatimi i sistemeve RAS në R. 
Maqedoninë, varet nga shumë 
faktorë të cilët si parakusht 
vendosen për prodhimtari të 
suksesshme dhe të planifikuar 
me qëllim që të realizohen qël-
limet e vendosura të cilat i thek-
sojnë problemet në prodhimin 
akuakulturë në R. Maqedoninë, 
kurse ato janë: 

• Ushqime të shtrenjta të im-
portuara për peshqit, si pasojë 
e çorganizimit të prodhuesve 
dhe shpërndarësve të ushqi-
meve.

• Njohje paraprake e pam-
jaftueshme

• Staf me kualifikim të dobët
• Treg i brendshëm i parregul-

luar
• Shprehitë e konsumatorit 

vendas për konsum të kufizuar 
të peshkut.

• Interes i dobët ose aspak 
interes për eksportet

• Peshqit e detit i importuar i 
lirë

• Zvogëlimi i fuqisë blerëse të 
konsumatorëve përkundrejt 
çmimit të lartë të peshkut të 
vendosur në treg.

• Zmadhim i shpenzimeve 
hyrëse

• Import i vazhdueshëm i 
peshkut të freskët të ujërave 
të ëmbla me origjinë nga 
akuakulturat fqinje.

• Rritja e çmimit të energjisë 
(energji elektrike, karburant)

• Subvencione shtetërore të ku-
fizuara dhe të pamjaftueshme.
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T
ë ardhurat dhe mirëqenia e një 
pjese të konsiderueshme të pop-
ullsisë në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut varen nga puna 
në bujqësi. Kjo degë e rëndë-

sishme e ekonomisë merr pjesë direkt 
dhe indirekt në prodhimin e brendshëm 
bruto. Përkatësisht, bujqësia merr pjesë 
me 7.2% në PBV-në totale dhe punëson po-
thuajse 14% të numrit të përgjithshëm të të 
punësuarve në vend.

Shumica e njerëzve që punojnë në bujqësi 
janë punëtorë sezonalë, por vetëm një numër 
i vogël i tyre janë regjistruar për punën e vet. 
Vitet e fundit, bujqësia është bërë një aktivi-
tet jokonkurrues. Angazhimet e punës janë 
të paqëndrueshme dhe të shkurtra, kurse 
punëtorët preferojnë të punojnë të sigurt 
në zonat industriale edhe për një kompen-
sim më të ulët financiar, kurse disa prej tyre 
vendosin të shkojnë në vendet e Bashkimit 
Evropian. Mungesa e punës sezonale i de-
tyron punëdhënësit të punësojnë të gjithë 
punëtorët që janë të gatshëm të punojnë, kjo 
e nënkupton edhe kategorinë e punëtorëve 
të cilët nuk mund të regjistrohen zyrtarisht, 
por në thelb bëjnë punë sezonale. Kjo pas-
qyrohet në çmimin e punës sezonale, e cila 
gjatë periudhave të korrjes arrin nivelin e 
mëditjes që paguhet në Greqi dhe Itali.

Në suazat e hulumtimit të kryer është 
përcaktuar se kohëzgjatja e punës sezon-
ale sipas nevojave të punëdhënësve për 
prodhimin e kulturave të ndryshme bu-
jqësore, mënyrën e lidhjes së punëtorëve 
dhe punëdhënësve në tregun sezonal të 
punës dhe skicimi i profilit të «punëtorit 
sezonal». Kjo na lejoi të zhvillojmë një 
model të përshtatshëm që do të plotëson-
te nevojat e palëve të interesuara. Gjetjet 
treguan se puna sezonale informale në 
bujqësi lidhet kryesisht me punëdhënësit e 
vegjël, ndërsa kompanitë kanë shërbimet 
përkatëse që kryejnë procedurën për reg-

jistrimin e një punëtori sezonal dhe kanë 
kapacitetin për të zbatuar të gjitha proce-
durat e përcaktuara në kornizën ligjore. 
Punëdhënësit e vegjël duhet të rregullojnë 
sistemin sepse ata punësojnë punëtorë 
për angazhime të shkurtra dhe të rastit në 
punë, të cilat shpesh zgjasin për disa ditë 
pune ose përsëriten disa herë gjatë se-
zonit. Për ta, procedura e aplikimit është e 
gjerë dhe kërkon shumë kohë, kurse nga 
ana tjetër, përdorimi i sistemit elektronik 
të e-Punës i menaxhuar nga Agjencia e 
Punësimit kërkon një certifikatë digjitale. 
Certifikimi digjital është i shtrenjtë për 
shumicën e fermerëve, por problemi është 
që sistemi është i disponueshëm vetëm për 
personat juridikë dhe nuk lejon që ai të për-
doret nga fermerë individualë.

Parashtrohet pyetja si të kapërcejmë prob-
lemin me nivelin e lartë të punës infor-
male në bujqësi? Në vendet e Bashkimit 
Evropian, tashmë janë aplikuar modele 
të ndryshme për punësimin e punëtorëve 
për angazhime afatshkurtre pune, duke 
përfshirë edhe ata me karakter sezonal. 
Këto modele nuk synojnë të zëvendësojnë 
format standarde të punësimit, por të re-
flektojnë pozitivisht mbi uljen e punësimit 
joformal të punëtorëve, si dhe mbi nive-
lin e jetesës së kategorive të caktuara 
të personave që në këtë mënyrë fitojnë 
mundësinë në suazat e ekonomisë formale 
të realizojnë të ardhurat shtesë me të cilat 
do t’i plotësojnë nevojat e tyre të jetesës.

Për shkak të specifikave të gjendjeve në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut, rekoman-
dohet të prezantohet një model elektronik 
për punësim më të thjeshtë të punëtorëve 
sezonalë, kurse duke ndjekur shembullin 
e Republikës së Serbisë. Në thelb, bëhet 
fjalë për një thjeshtim të procedurës që 
mund të kryhet nëpërmjet një kompjuteri 
ose smartphone. Nga punëdhënësi do të 
kërkohet të fusë të dhëna themelore të 

punonjësve (NVA), shumën e pagës ditore, 
turnin ditor, numrin e ditëve të punës, e 
kështu për një periudhë shumë të shkurtër 
kohore të realizojnë angazhim formal pune. 
Ata nuk janë të detyruar të nënshkruajnë 
një marrëveshje të ndërsjellë, kurse vetë 
sistemi do të gjenerojë vërtetim për punën 
e kryer në bazë  të të dhënave të vendosura 
nga punëdhënësi. Për më tepër, aplikimi i 
sistemit do të kontribuojë në zhvillimin e një 
regjistri të punëtorëve sezonalë, nëpërmjet 
të cilit punëdhënësit do të kenë qasje në 
fuqinë punëtore kur të kenë nevojë. Qëllimi 
është të sigurohet një mënyrë e favorshme 
për të menaxhuar nevojat për burime 
njerëzore për punëdhënësit në kushte të 
tregut të paqëndrueshëm të punës, por 
edhe për të mbrojtur punëtorët, domethënë 
për të fituar të drejtën e sigurimit shën-
detësor në rast të dëmtimit në punë, si dhe 
për të zmadhuar mundësinë e punësimit të 
tyre nëpërmjet regjistrimit në regjistrin për 
punëtorët sezonalë.

Konkluzionet dhe rekomandimet e pa-
raqitura janë fragmente të shkurtra nga 
punimi me titull «Nga hija te punëtori 
sezonal i dukshëm në bujqësi: shkaqet, 
sfidat dhe modelet për zyrtarizimin e 
punës sezonale në sektorin e bujqësisë», 
të përgatitur në suazat e projektit «Rritja 
e mundësive të punësimit për punëtorët 
sezonalë nga rajoni i Evropës Juglindore 
«. Projekti zbatohet nga Shoqëria Gjer-
mane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(GIZ) në emër të Ministrisë Federale për 
Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim, 
nëpërmjet Fondit të Hapur Rajonal për Ev-
ropën Juglindore dhe Aleancës Kombëtare 
për Zhvillim Ekonomik Lokal (NALED) të 
Republikës së Serbisë. Qendra për Hu-
lumtime dhe Krijim të Politikave - Shkup 
(CRPM) vepron si partner lokal, kurse një 
pjesë e aktiviteteve kërkimore u kryen në 
bashkëpunim me Federatën Nacionale të 
Fermerëve. l

NGA HIJA 
NË PUNËTORË TË DUKSHËM 
SEZONALË NË BUJQËSI

NGA HIJA 
NË PUNËTORË TË DUKSHËM 
SEZONALË NË BUJQËSI
Shkruajnë: Kristijan Trajkovski | Zlatko Simonovski
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Kovid 19 nuk i “mbyti”: 
Paçarzovski hapën mishtore, kurse 
në ndërtim është edhe kafeneja

FNF

Si të kemi sukses në mes të kulmit 
të një ritmi pandemik kur vuan 
edhe prodhimi i ushqimit? Familja 
bujqësore prej nëntë anëtarësh 

Paçarzovski (Dimitri i madh, bash-
këshortja, dy djem, dy nuse dhe tre nipër 
e mbesa) nga fshati Budinarci i Berovës 
ekzistojnë nga prodhimi i mishit, kurse 
gjendja e jashtëzakonshme për shkak të 
kovidit 19 nuk ua ndryshoi mendimin për 
të zgjeruar biznesin. Sekreti është te har-
monia - thonë ata.
Dimitri: Kjo periudhë është më e keqja 
për prodhimin e mishit nga sa mbaj 
mend unë 
Ata zotërojnë mbi 1000 metra katrorë 
tokë në të cilën ndodhet ferma me rreth 
95 derra dhe 90 bagëti. Pikërisht 6 muaj 
më parë, ndërsa prodhimi i ushqimit filloi 
të binte në një krizë për shkak të pande-
misë, familja Paçarzovski vendosi të hapë 
një mishtore në qytetin e Berovës.

-Në periudhën e kaluar ishte e vështirë të 
sigurohet plasmani i mishit, kurse kam 
edhe djem, nuse, nipër, duhet të mendo-
jmë si ta nxjerrim bukën. Myshterinj kemi, 
njerëzit e dinë si është ushqyer bagëtia, si 
i ruajmë, sa kemi investuar, ata thjesht e 
dinë prej kujt blejnë. Vijnë nga Shkupi dhe 
nga vendet e tjera, na besojnë, kurse ne 
jemi mishtorja e parë në Berovë që shet 
mishin e vet, d.m.th. nuk e blen atë, thotë 
Dimitri ndërsa lëviz nëpër treg. Duke i 

parë shitësit e tjerë, ai tund kokën me zh-
gënjim dhe thekson se sa di për veten e 
tij, kjo është periudha më e vështirë për 
biznesin e mishit.
Заработувачката стигнува, за да си ги 
обезбедат околу 2000 евра минимални 
давачки што ги имаат месечно, за 
плати, придонеси и режиски трошоци.

- Shteti nuk bën asgjë për ne: na ndëshkon 
në mënyrë evropiane, por nuk na ndihmon 
në mënyrë evropiane. Nga ana tjetër ne 
kemi shumë shpenzime të mëdha. Ferma 
ime është 500 metra larg nga një vend 
urban dhe me vite kam luftuar vetë që 
të instalohet energjia elektrike, unë jam 
një fermer absolutisht i legalizuar dhe 
gjithçka është në kurrizin tim. Ne kemi 
blerë gjithçka vetë, të gjithë mekaniz-
imin. Ne jemi vetëm në kompani, kështu 
që nëse sipas fjalës së urtë nëse «digjet» 
do të digjemi të gjithë, kështu që lufta nuk 

ndalet, thotë Dimitar me entuziazëm në 
zërin e tij. Fitimet arrijnë për t’u mbuluar 
atyre rreth 2000 euro, shpenzime mini-
male që kanë në muaj, për paga, kontrib-
ute dhe kosto të përgjithshme.

- Kemi mungesë mishi derri dhe viçi, dhe 
nëse shteti nuk e mbron prodhimin - do të 
kemi një katastrofë. Shitja është e ndër-
likuar, rreth 125 denarë për kilogram, 
është një bagëti e kullotur mirë, kurse 
për të blerë një viç të vogël me cilësi 
kushton 200 denarë ... Pra, ne jemi diku 
nën zero me fitimet, dhe kjo është arsyeja 
pse ne vendosëm të hapim një mishtore, 
shpjegon Dimitar. Megjithatë, optimizmi 
nuk e lë atë, kështu që ai me shaka shton 
se çfarëdo që të bëhet, duhet të mendohet 
për nipërit dhe për mbesat.
Familja po zmadhohet, duhet të 
zmadhohet dhe biznesi 
Ambicia e kësaj familje nuk mbaron këtu. 
Kanë vlerësuar se siç zmadhohet numri i 
anëtarëve, kështu edhe biznesi nuk duhet 
të mbetet prapa, kështu që ata vendosën 
të hapin një lokal, i cili do të shërbejë 
vetëm mishin e prodhuar në fermën e tyre. 
Djemtë dhe nuset e reja e dëgjojnë Dimi-
tarin, por  edhe ai gjithashtu, bashkëpuno-
jnë, i ndajnë përgjegjësi dhe nuk ka grind-
je - kjo, sipas nuses më të re, 22-vjeçares 
Maria, është formula e suksesit. Ajo dhe 

Familja prej nëntë anëtarësh nga Budinarci zgjodhi ta zgjerojë biznesin në vend që ta mbyllin gjatë krizës me kovid

Në periudhën e kaluar ishte e vështirë të sigurohet plasmani i mishit, kurse kam edhe djem, nuse, 
nipër, duhet të mendojmë si ta nxjerrim bukën. Myshterinj kemi, njerëzit e dinë si është ushqyer 
bagëtia, si i ruajmë, sa kemi investuar, ata thjesht e dinë prej kujt blejnë, thotë kryefamiljari Dimitri

Shkruan: Iskra Koroveshovska Dimitar: Subvencionet janë 1000-
1500 denarë, kurse me këto nuk 
mund të blihet as edhe një kokë 

Therja e një kokë bagëtie kushton rreth 
1500 denarë në thertore, kurse shitja e tij 
në treg është ekskluzivisht me certifikata 
të caktuara, të cilat nëse nuk shitet mi-
shi në moment, nuk janë të vlefshme për 
shitjen tjetër. Pra, nëse doni ta shisni, nxir-
ren përsëri certifikata të reja dhe të reja. 
Kurse marrim subvencione prej 1000-1500 
denarë për ton, por me këtë nuk mund të 
blej as një kokë bagëti, tregon Dimitar.
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Suksesi i një bashkëpunimi

Një nga rajonet më të njohur të 
prodhimit dhe përpunimit të 
ullirit në Shqipëri është El-
basani me 30 % të prodhimit 

në vend. Varietetet autoktonë si “Kokërr 
madhi i Elbasanit” dhe “Mixani” janë va-
rietetet më të njohur dhe më të përha-
pur në këtë rajon por vitet e fundit janë 
futur dhe shtuar nga importi një sërë 
varietetesh të reja ku më i përhapuri 
është “Frantoi”.

Vitet e fundit në këtë rajon fermerët 
kanë shtuar sipërfaqet e mbjella me 
ullinj në të njëjtën kohë është shtuar 
prodhimi dhe cilësia e ullirit, ky shtim 
ka bërë që për këta kultivues dhe fer-
merë të shtohen problemet për shitjen 
e prodhimit. Por këtij problemi fermer-
ët janë munduar t’i gjejnë një zgjidhje 
duke e grumbulluar prodhimin e tyre 
në shoqata të përpunimit të ullirit ku 
një ndër to është dhe Shoqata Bujqë-
sore Shirgjan, e krijuar nga 50 anëtarë 
me qëllim rritjen e prodhimit të ullirit, 
rritjen e cilësisë së vajit të prodhuar si 
dhe marketimin e tij në treg në mënyrë 
sa më konkurruese. Një ndër fermerët 
anëtar i kësaj shoqate është edhe Petrit 
Mici i cili na tregon eksperiencën dhe 
historinë e tij të suksesshme në kultivi-
min dhe përpunimin e ullirit.

“Unë jam Petrit Mici banoj dhe ushtroj 
aktivitetin në fermën time në fshatin 
Kuqan të rajonit të Elbasanit, gjithashtu 
prej disa vitesh jam anëtar i Shoqatës 
Bujqësore “Shirgjan” anëtare e orga-
nizatës AgriNet Albania. Jam djalë i një 
familje me traditë në kultivimin e ullirit 
prandaj dhe vazhdova në ato hapa duke 
shtuar sipërfaqet e mbjella me ulli dhe 
në të njëjtën kohë dhe prodhimin. Si 
fillim kisha një sipërfaqe të vogël të 

mbjellë me pak rrënjë ulli, këtë sipër-
faqe gjatë vitit 2011 e shtova me 200 
rrënjë ulli të varietetit “Kokërr madhi 
i Elbasanit”, “Mixani” dhe pak nga va-
rieteti i ri “Frantoi” nga të cilat gjatë 
viteve kam prodhuar rreth 2 – 2.5 ton 
ulli. Gjatë këtyre viteve kam hasur jo 
pak vështirësi në menaxhimin e prodhi-
mit ku një pjesë të vogël të tij e përpuno-
ja dhe prodhoja vaj për nevojat familjare 
dhe pjesën tjetër e shisja më vështirësi. 
Por që prej gati 3 vjetësh duke u bërë 
pjesë e Shoqata Bujqësore “Shirgjan” 
anëtare e organizatës AgriNet Albania 
e cila me mbështetjen kryesisht në dre-
jtim të dhënies së asistencës teknike, 
angazhimin tonë në trajnime, vizita për 
shkëmbim eksperience si dhe pjesë-
marrjen në panaire të ndryshme rajo-
nale dhe kombëtarë, kam bërë të mun-
dur që aktualisht të shtoj dhe 200 rrënjë 
të tjera ulli dhe prodhimi të shtohet në 3 

– 3.5 ton. Prodhim të cilin falë shoqatës 
e përpunoj për të prodhuar aktualisht 
600 - 700 litra vaj prej të cilit një pjesë 
të madhe e tregtojmë nën logon e va-
jit “ekstra të virgjër” “VALMI”, gjë e cila 
ka ndikuar në rritjen e të ardhurave në 
familjen time.

Për të ardhmen mendoj që falë bash-
këpunimit në shoqatë dhe mbështetjes 
së organizatës AgriNet Alnania të shtoj 
sipërfaqen e mbjellë me ullinj duke e 
çuar në 500 – 550 rrënjë me një prod-
him të parashikuar prej 6 ton ulli dhe 
800 – 1000 litra vaj”, kështu ka përfun-
duar fjalën e tij fermeri Petrit Mici. l

AGRINET

bashkëshortja e djalit tjetër të Dimitrit 
aktualisht janë të angazhuar në mishtore, 
kurse kur lokali të jetë gati, njëri prej tyre 
do të shkojë atje.

-Burrat janë kryesisht në fermë, në stalla, 
duke u kujdesur për bagëtitë, duke e ush-
qyer bagëtinë. Jemi në mishtore nga ora 
8 e mëngjesit deri në orën 6 të pasdites, 
fëmijët shkojnë në shkollë dhe kopsht deri 
në orën 3 të pasdites, kurse më pas vjeh-
rra kujdeset për ta. Ndërsa nëse burrat 
nuk mund të shkojnë në fermë, ne shko-
jmë, na thotë Maria.
Megjithëse duhet të jenë në punë pa ndër-
prerje, thotë ajo, janë të vetëdijshëm se po 
bëjnë mirë për veten e tyre, por edhe për 
fëmijët.
Крајната цел е креирање на државни 
политики во корист на сточарите и 
земјоделците.

- Edhe ata ndihmojnë në fusha në sidomos, 
ne mbjellim patate dhe kemi një kopsht, 
fëmijët shpesh vijnë dhe ndihmojnë, - 
thotë Maria, duke shtuar se kjo punë nuk 
është aspak tërheqëse për të rinjtë, kësh-
tu që shpreson që të paktën fëmijët e saj 
të vendosin të mos heqin dorë dhe fëmi-
jëve të saj do t’u mbetet një profesion. Me-
sazhi i Marias është që të rinjtë të mos ikin 
nga bujqësia sepse ajo është e kaluara, e 
tashmja dhe e ardhmja jonë, i tillë është 
vendi ynë – bujqësor, kurse edhe shteti 
duhet të gjejë urgjentisht një mënyrë për 
t›i mbajtur ata në shtëpi.
Federata Nacionale e Fermerëve për këtë 
familje është një hallkë e rëndësishme 
në lidhjen e fermerëve midis tyre, por 
mbi të gjitha për të ilustruar problemet 
me të cilat përballen para shtetit. Qëllimi 
përfundimtar është krijimi i politikave 
shtetërore në të mirën e blegtorëve dhe 
fermerëve. l
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AGROPUKA

Z. Naim Mehmeti është një ndër 
bashkëpunëtorët më të vjetër të 
shoqatës AgroPuka. Ai ka nisur 
këtë bashkëpunim qysh herët 

duke qenë se është edhe i arsimuar në 
fushën e agronomisë. Naimi është një 
burrë 53vjeçar nga fshati Dedaj i Pukës, 
është bashkëshort dhe baba i tre fëmijëve 
të cilët janë rritur me frymën e punës dhe 
të ndershmërisë. 
Ferma e tij është e pasur me shumë va-
rietete vendase të rrushit, mollës dhe 
shumë frutave të tjera të cilat vështirë 
se i gjen diku tjetër. Mund të thuash se ai 
i koleksionon dhe ruan këta varietete të 
humbura e të lëna në harresë. Dashurinë 
për bimët dhe tokën tregon se e trashëgon 
nga të parët, të cilët gjithmonë janë marrë 
me kultivimin e mollëve dhe vreshtarisë. 
Sot ai ka në zotërim 2ha sipërfaqe toke, 
nga të cilat 0.5ha janë drithëra, 0.5ha janë 
perime dhe 1ha të mbjellë me vresht dhe 
pemëtari. 
Sigurisht që në përditshmërinë e tij Naimi 
has shumë vështirësi, nisur që nga mung-
esa e një krahu punëtor, pasi fenomeni 
i braktisjes së vendit është bërë trend 
tani në këto zona edhe familja e tij është 
prekur, ka vështirësi në qasjen në treg 
për shkak të largësisë etj. Por pavarësisht 

kësaj ai çdo periudhë vjeshte gjendet në 
tregun e qytetit për të shitur frutën e sti-
nës, rrushin, i cili është me cilësi shumë të 
lartë duke qenë se edhe klima dhe toka ku 
ai ka mbjellë vreshtin është shumë e për-
shtatshme për të, madje Naimi tregon se 
përdor vetëm preparate me bazë organike 
për ti qëndruar sa më pranë natyrales. 
Pavarësisht se prodhimi i një viti mund të 
arrijë deri në 15kv dhe nga ajo Naimi mund 
të sigurojë një jetesë të mirë, ai zgjedh të 
mos ndalet vetëm me kultivimin e rrushit 
dhe frutave autoktone. Ai ka një historik 
të gjatë e të ngushtë me rritjen e bletëve. 
Sot ai ka në zotërim mbi 90 zgjoje bletësh 
për të cilat kujdeset së bashku me bash-
këshorten e tij, nga të cilat siguron mjaltë 
për familjen si dhe për treg. 
Figura e Naimit është mishërimi i punës 
dhe përkushtimit. Ai tregon më së miri se 
vetëm me këmbëngulje dhe me dëshirë 
për të punuar mund të arrihet, nga të cilat 
siguron mjaltë për familjen si dhe për në 
treg. 
Figura e Naimit është mishërimi i punës 
dhe përkushtimit. Ai tregon më së miri se 
vetëm me këmbëngulje dhe me dëshirë 
për të punuar mund të arrihet çdo gjë, 
edhe një vresht në majë të një kodre të 
harruar. l

Profil fermeri: Naim Mehmeti
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Dimërimi i familjeve 
të bletëve

Shkruan: Rade Karanfilovski

 

Moti këtë vjeshtë nuk ishte i 
favorshëm për të mbrojtur 
bletët nga varroa shkatër-
ruese me acid oksalik. Ar-

syeja për këtë ishin temperaturat e 
larta të jashtme të cilat ishin të pa-
favorshme për trajtimin e kolonive të 
bletëve me acid oksalik. Acidi oksalik 
është një nga mjetet më efikase për 
mbrojtje të bletëve nga varoa. Acidi 
oksalik është shumë i lehtë për t’u 
përdorur dhe ka një efikasitet të lartë 
shkatërrimi të varoas prej 97%. Acidi 
oksalik është i sigurt për përdorim 
si për bletët ashtu dhe njerëzit për 
shkak të faktit se ai përmbahet në 
mjaltë. Acidi oksalik është shumë 
efektiv me pikim kur aplikohet së 
bashku me shurupin e sheqerit në një 
përqendrim prej 1: 1 i cili gjatë apli-
kimit shkatërron mekanikisht veshjen 
e jashtme të varoas dhe në të njëjtën 
kohë varoja nuk mund të krijojë rezis-
tencë ndaj tij. Gjatë aplikimit të acidit 
oksalik, duhet pasur kujdes tempera-

tura e jashtme e cila duhet të jetë nga 
8 në 12 gradë celsius kur bletët janë 
në një të ashtuquajtur klub të lirshëm. 
Kur trajtohet me këtë acid, është e 
dëshirueshme që të mos ketë mbetu-
rina në shoqëri, kurse kjo është peri-
udha nga fundi i nëntorit dhe fillimi i 
dhjetorit.

Kur vjen koha që bletët të hiberni-
zojnë, dimërojnë, bletarët kanë një 
dilemë se si të dimërojnë kolonitë e 
bletëve. A ta bëjnë këtë me një mate-
rial të ngrohtë dhe të depërtueshëm 
të vendosur në korniza apo të mbu-
lojnë kolonitë e bletëve me një mate-
rial të papërshkueshëm nga uji (fletë 
polietileni). Mënyra e dytë që bletët 
të dimërojnë me folie najloni (letër 
varak) është nga më e re dhe unë 
personalisht kam rezerva për këtë 
mënyrë. Arsyeja është sepse fletë 
metalike e mbajnë të gjithë lagështi-
në që shfaqet në koshere dhe ajo 
kondensohet nga pjesa e brendshme 
e fletës në formën e pikave të ujit. Pi-
kat e ujit rrisin praninë e lagështisë 
në zgjua e cila mund të çojë në myk 
në kornizën e hojit dhe acidifikim të 
mjaltit. Hoji i mykut është helmues 
si për bletët ashtu edhe për njerëzit. 
Mjalti, i cili nga natyra është një sub-
stancë higroskopike nën ndikimin e 
lagështisë, mund të rrjedhë dhe një 
mjaltë i tillë mund të shkaktojë duku-
rinë e nosemozës te bletët. Pikërisht 
për këto arsye unë vendos folie  në 
fund të janarit ose me shfaqjen e pjel-

DHJETOR 2020 | 21  



22 | TOKA IME

lë së parë. Në rastin tim unë e bëj atë 
në një ditë të nxehtë janari kur bëj një 
kontroll dimëror ku kontrolloj nëse 
familjet e bletëve kanë ushqim të 
mjaftueshëm dhe në të njëjtën kohë 
vendos folie. Unë jam mbështetës i 
një mbulese të ngrohtë dhe të depër-
tueshme mbi kosheren e bletëve. Kjo 
mbulesë është shumë e dobishme 
sepse lejon që lagështia të dalë nga 
zgjoi, kurse lagështia është armiku 
më i madh i bletëve në dimër. Dihet 
që një familje bletësh ndan rreth 80 
mililitra ujë gjatë njëzet e katër orëve, 
kurse e njëjta familje bletësh ndan 
2.5 litra ujë për një periudhë prej një 
muaji.

Është e rëndësishme të theksohet se 
një paradoks që lind gjatë dimërimit 
të kolonive të bletëve. Bletët dimëro-
jnë më mirë në dimra mesatarisht të 
ftohtë sesa në dimra të ngrohtë, por 
vetëm nëse ka disa ditë të ngrohta 
gjatë dimrit për një fluturim të pastër 
të bletëve. Dihet se lagështia është 
më e ulët gjatë dimrave më të ftohtë, 
gjë që ndikon pozitivisht në dimëri-
min e bletëve. Gjatë dimrit të ngrohtë, 
përmbajtja e lagështisë së jashtme 
dhe ajo në koshere është pothuajse 
e njëjtë dhe nuk ka mundësi të hiqet 
lagështia e brendshme nga kosherja.

Lagështia ndikon mbi mjaltin i cili 
është higroskopik dhe në varësi nga 
lagështia e ajrit mund të ndryshojë 
përmbajtjen e lagështisë së tij. Ku 

sipas testit Korsh nga Ukraina në 
një lagështirë të jashtme prej 66% 
lagështia e mjaltit në zgjua është 
21.5% në një lagështi të jashtme 
prej 81% lagështia e mjaltit mund 
të arrijë rreth 40%. Kur të mbarojë 
dimri, familja e bletëve e zgjidh lehtë 
lagështinë me ajrosje, kurse në këtë 
periudhë nxehtësia ka një rol ven-
dimtar për zhvillimin e familjes së 
bletëve. Pikërisht për këtë arsye 
është shumë e rëndësishme që ble-
tari të vendosë fletë polietileni që ta 

mbajë ngrohtësinë në familje dhe ta 
ngrohë shtesë shoqërinë e bletëve.

Me paraqitjen e pjellës duhet t›i 
kushtohet vëmendje lagështisë dhe 
temperaturës rreth pjellës së hapur 
e cila duhet të jetë rreth 35 gradë cel-
sius, kurse lagështia e bletëve 70%. 
Bletët kanë një mënyrë të sofistikuar 
për të mikrorreguluar ngrohtësinë 
dhe lagështinë në koshere. Bletët 
rregullojnë temperaturën dhe 
lagështinë duke futur dhe ruajtur 
nektar dhe ujë në zgjua.

Gjatë dimrit, bletët punëtore që 
mbajnë ujë dhe polen në rast të fto-
hjes së papritur gjatë ditës vuajnë 
dhe ngurtësohen dhe nuk mund të 
kthehen në koshere. Në këto kushte, 
është mirë të vendosni fletë najloni 
në kosheren mbi të cilën vendoset 
dërrasa e mbulesës. Duhet të thek-
sohet se folia në familjen e bletëve 
është e dëshirueshme të vihet në 
dekadën e tretë të janarit, kurse të 
hiqet nga zgjoi në dekadën e tretë të 
prillit. Folia najloni do të ndihmojë në 
mbajtjen e ngrohtësisë, kurse pikat e 
ujit do të ndihmojnë në lehtësimin e 
nevojës së bletëve për ujë.

Me shfaqjen e pjellës së parë, është 
e nevojshme në koshere të vendosni 
një ujë për higjienën e bletëve, e cila 
duhet të sigurohet gjithmonë me ujë 
dhe uji të jetë sa më afër bletëve. 
Është mirë në koshere të vendosen 
dy enë me ujë ku njëra do të ketë 
ujë të pijshëm të thjeshtë, kurse ena 
tjetër të ketë ujë pak të kripur sepse 
kripa ka një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e familjes së bletëve. Mjaf-
ton që të vendosni një gram kripë në 
një litër ujë. l
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Shkruan: Despina Kërsteva 

Karota shkulet kur rrënja 
është e zhvilluar plotë-
sisht dhe arrin formën dhe 
madhësinë karakteristike 

të hibrideve individuale. Shkulja e 
karotës duhet të bëhet në fazën e 
pjekurisë teknologjike, sepse është e 
rëndësishme për ruajtje më të gjatë. 
Nëse karota nuk shkulet në fazën 
e pjekurisë teknologjike, mund të 
keni përsëri vegjetim (retrovegjetim), 
duke zvogëluar kështu vlerën ush-
qyese, rendimentin dhe qëndruesh-

mërinë për ruajtjen e saj më të gjatë. 
Mënyra më e vjetër, por edhe sot, 
nganjëherë përdoret mënyra e lërim-
it me një plug të thjeshtë, pjesërisht 
të përshtatur për një brazdë. Para 
se të shfaqen kombajnat moderne 
të karotave, janë përdorur shkulësit 
e patates, prej të cilëve u zhvilluan 
kombajnat për shkulje. Në sipërfaqe 
më të vogla, shkulësit e patates ose 
shkulësit e ndërtuar posaçërisht për-
doren edhe sot për të shkulur rrënjën 
e trashë. Në sipërfaqe më të mëdha, 
karota shkulet me kombajna  një-
fazore ose dyfazore.

Shkulja njëfazore: Te ky lloj e shkuljes 
së karotës, pjesët e punës së makin-
erisë e ngrenë rrënjën së bashku me 
tokën, mbi parimin e shiritave të pa-
fund që i përfshijnë gjethet së bashku 
me rrënjën, kurse pastaj e presin rrën-
jën nga pjesa tjetër e bimës dhe e ven-
dosin atë në paletat e kutive prej druri.  .

Shkulja dyfazore: Te ky lloj i shkuljes, 
së pari në fazën e parë hiqet vetëm 
masa e gjetheve dhe pastaj në fazën 
e dytë vetëm rrënja shkulet me një 
shkulës. Kjo metodë e shkuljes së 
karotave praktikohet vetëm në mot 

Kombajnë për karotaKombajnë për karota
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të thatë dhe lagështirë mesatare të 
tokës, që rrënja të mbetet më e pastër.

Gjatë shkuljes së karotës, përdoret 
një shkulës njëfazor Dewulf P3B, i cili 
përbëhet nga një ngritës i masës së 
gjetheve, një rul me gishta gome për 
të hequr tokën nga rrënja, një me-

kanizëm rrotullues-rrjetë, një rrip 
transportues për karota.

Kombajnë për perime rrënjë, Alina 
Supernova, Është e përshtatshme 
për zona të mëdha ku rriten perime 
me rendiment të lartë. Kjo komba-
jnë tërheqëse është kompaktibile 

me traktorë me minimum 80KS. Kjo 
kombajnë tërheqëse është e pajisur 
me një thikë për shkuljen e karotave, 
të cilat më pas nxirren nga toka me 
një shirit të pafund ku me një thikë të 
veçantë hiqet masa e gjethes dhe fru-
tat tokat transportohen nëpërmjet një 
shiriti. l

Karakteristikat teknike:

Numri i radhëve -1

Saktësia e shkuljes: 98%

Efekti i punës 0,08-0,12 ha/h

Lartësia e ngritjes së transportuesit 3,4m

Gjerësia e transortuesit 50cm

Fuqia e nevojshme e traktorit  80KS
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NJE KOLONI APO DY? 
SI MUND TE NDAHEN BLETET

Një nga gjërat e para që bletarët 
mësojnë, shpesh edhe para se të 
marrin bletë, është se një koloni 
ka shumë bletë, por vetëm një 

mbretëreshë të vetme. Ndërsa kjo është 
sigurisht e vërtetë në shumicën dërrmuese 
të kolonive, unë kam parë dy mbretëresha 
që bashkëjetojnë mjaft herë - dhe madje një 
herë kam gjetur tre në një zgjua të vetëm 

- për të ditur se gjërat që bletarët i njohin si 
rregulla mund të shihen vetëm si udhëzime 
nga vetë bletët. Një tjetër gjë që mësoni 
shumë herët në bletari është se një pirg i 
vetëm katesh përfaqëson një koloni të vetme. 
Kolonia është njësia, që jeton në një zgjua të 
saj, diskrete nga kolonitë e tjera në bletore, 
përveç largimit të bletëve foragjere ose 
bletëve grabitëse. Diku gjatë rrugës, bletarët 
krijues filluan të largohen nga mençuria 
konvencionale e «një mbretëreshe për 
zgjua» dhe të eksplorojnë koshere me dy 
mbretëresha me një larmi metodash.
Në kosheret ku dy mbretëresha gjenden 
duke zënë të njëjtën hapësirë, nuk është 
e mundur të përcaktohet lehtë nëse njëra 
është dominuese, duke lëshuar shumicën 
e vezëve. As nuk është e mundur të dihen 
saktësisht kushtet feromone që rezultojnë 
në tolerancën e dy mbretëreshave. Bletarët 
e dinë nëse do të përpiqeshin të detyronin 
një skenar të dy mbretëreshave që lëviznin 
njëkohësisht në të njëjtat korniza të pjellave 
duke futur një mbretëreshë shtesë në një 
koloni të mbretëreshës, mbretëresha e re 
pothuajse me siguri do të vritet nga bletët 
rezidente. Në vend të kësaj, janë zhvilluar 
metoda që lejojnë dy mbretëresha të 
bashkëjetojnë në një zgjua të vetëm, për 
sa kohë që ato zënë hapësira të ndara 
dhe qëndrojnë të ndara duke përdorur një 
diafragme. 
Nga perspektiva e një bletari, përfitimi 
kryesor për kolonitë me dy mbretëresha 
është rritja e prodhimit të mjaltit. Duke 
pasur dy mbretëresha pjellore që pjellin 
njëkohësisht, popullata totale e kolonive 
mund të arrijë mbi 100,000 bletë, ndërsa 
popullsia e një kolonie me një mbretëreshë 
zakonisht shkon rreth 60,000 bletë. Kjo 
mund të çojë në forca të mëdha të bletëve  
foragjereve të afta për të prodhuar sasi 
të mëdha mjalti kur nektari është i 
disponueshëm.
Më së shpeshti kam hasur në koshere me 
dy mbretëresha në një konfigurim vertikal. 
Ndërsa duket se bletët shkojnë mirë në 
këtë rregullim, ato shpejt mund të bëhen 
të padobishme për bletarin pasi lartësia e 
kolonisë rritet. Kolonitë prodhuese vertikale 
me dy mbretëresha mund të arrijnë lartësi 
që çojnë në paqëndrueshmëri dhe ngritje 
të vështirë. Bollëku i kateve për prodhim në 
krye e bën te vështirë edhe një inspektim të 
përkohshëm për shkak të peshave të rënda.

Një alternativë ndaj sistemit vertikal me dy 
mbretëresha është të rregulloni dy fole të 
pjellës krah për krah me katet e prodhimit 
në mes. Kjo zakonisht referohet si një 
sistem horizontal me dy mbretëresha. Duke 
parë koloninë, ajo duket si dy fole të vogla 
të veçanta, por ngjitur, ashtu si do të bënin 
dy koloni të rregullta. Sidoqoftë, në mes të 
tyre ka një pirg katesh të ndara, në vend që 
secila fole pjellore të ketë pirgun e vet. Ky 
konfigurim intuitivisht ndjehet si dy koshere 
nga perspektiva e menaxhimit dhe mbajtjes 
së të dhënave, por një njësi e vetme nga 
pikëpamja e prodhimit dhe vjeljes. 
Nëse ky konfigurim horizontal me dy 
mbretëresha shihet si 2 koloni me kate 
të sipërme  të përbashkëta ose një 
koloni e vetme me 2 fole të pjellës është 
e diskutueshme, por aftësia e saj për të 
dhënë sasi të mëdha të mjaltit   është e 
padiskutueshme. Foto: Dan Wyns
Kolonia horizontale me dy mbretëresha 
është e lehtë për tu vendosur, me kusht që 
të keni koshere ngjitur me fole të pjellës me 
lartësi të barabartë. Secila fole e pjellës 
do të ketë nevojë për bazën e vet. Vlen të 
kaloni një minutë për të niveluar bazat dhe 
për të siguruar që diafragma  përshtatet në 
pjesën e sipërme të anës së brendshme të 
të dy foleve të pjellës. Një palë kapakë me 
gjysmë gjerësi mbulojnë anën e jashtme 
të secilës fole të pjellës. Katet e sipërme 
vendosen sipër diafragmës  dhe mbulohen 
me një kapak të vetëm.
Një palë kapakë nukleusesh mbulojnë 
pjesën e jashtme të secilës fole pjellëse 
ndërsa një diafragmë e  vetme lejon që 
bletët nga të dy zgjojet e poshtme me pjelle 
të hyjnë në superiore. 
Ka disa përfitime për koloninë horizontale 
me dy mbretëresha. Kryesorja është që 

numri (grumbulli) përgjithshëm i kateve 
prej druri do të jetë dy herë më i gjerë në 
bazën e tij dhe jo aq i lartë, duke çuar në 
rritjen e stabilitetit dhe uljen e lartësisë 
së ngritjes. Një avantazh tjetër është se 
foleja e pjellës mund të arrihet pa hequr 
të gjitha superioret. Duke hequr gjysmën 
e mbulesës nga secila anë, bletari ka qasje 
të lehtë në 5 korniza nga foleja e pjellës, 
e cila duhet të sigurojë një konfirmim të 
shpejtë të statusit të mbretëreshës dhe 
shëndetit të kolonisë.
Secili kat me pjellje mund të arrihet për 
një kontroll të shpejtë të mbretëreshës pa 
hequr katet e sipërme. 
Vendosja e kornizës së meshkujve në 
majë dhe në pjesën e jashtme të dhomës 
së pjellës lejon që ajo të hiqet dhe të 
zëvendësohet sipas planit pa prishur të 
gjithë koloninë, duke e bërë shumë më 
të lehtë praktikimin e heqjes së pjellës 
së meshkujve. Megjithëse vetëm heqja 
e pjellës së meshkujve nuk ka gjasa 
të sigurojë kontroll të mjaftueshëm të 
varroas, kur praktikohet në mënyrë 
korrekte, mund të ndihmojë në uljen e 
rriqerave varroa në një koloni.
Ashtu si shumica e gjërave me bletarinë, 
nuk ka një mënyrë të drejtë ose më të mirë 
për të bërë diçka, falë lakueshmërisë së një 
kolonie bletësh. Përvojat e mia të hershme 
me këtë sistem me dy mbretëresha kanë 
treguar premtime të mjaftueshme për të 
më inkurajuar ta mbaj atë dhe të mësoj 
disa nga pikat më të mira në menaxhimin 
e kolonive në këtë mënyrë. Marrja e një 
kuptimi më të mirë të nuancave se si të 
menaxhojmë kolonitë në këtë konfigurim 
dhe se si ato reagojnë ndaj stimujve nga unë 
si bletar dhe mjedisi do të zgjerojë kuptimin 
tim për sjelljen e përgjithshme të bletës. l

Nga; Dan Wyns, botuar ne Revisten amerikane 
te bletarise.
Perktheu: Dr.(Ph.D) Vitor Malutaj 
Foto: Dan Wyns
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Shoqata 
AgroPuka

Gjatë periudhës kohore tetor - nën-
tor 2020, shoqata AgroPuka pati 
një sërë aktivitetesh të zhvilluara 
në përputhje të gjitha masat mbro-

jtëse antikovid-19. Aktivitetet kryesore kon-
sistojnë në shkëmbim përvojash, takime 
informuese përmbyllje aktivitetesh etj., të 
cilat do të renditen më poshtë bashkë me 
përshkrimin përkatës:
Muaji tetor ishte muaji i kushtuar figurës së 
gruas rurale dhe aktivitetet kryesore përf-
shinë shkëmbime përvojash të grupeve të 
bashkëpunimit. 
Vizita e parë u zhvillua në qytetin e Beratit. 
Fokusi kryesor i kësaj vizite ishte shkëm-
bimi i përvojës por jo vetëm, edhe marrja 
e ideve dhe replikimi i tyre në zonat rurale 
ku AgroPuka ushtron aktivitetin e saj. Gjatë 
vizitës grupi nga AgroPuka i përbërë me 
përfaqësi të barabartë, burra edhe gra, 
nga fusha e bletarisë, blegtorisë, bujqësisë, 
përpunimit dhe turizmit, pati mundësinë 
të shohë disa lloje aktivitetesh si Kantina e 
verës, një biznes familjar i cili ndër vite ishte 
rritur aq sa të krijojë të ardhura për disa 
familje, qendra  artizanale Margarita, nga 
e cila u mor një tablo e përgjithshme e një 
fushate avokuese për të siguruar një grupi 
grash dhe vajzash ambientet për të ushtru-
ar aktivitetin e tyre kreativ, u vizitua ferma 
Sinaj e cila ishte shembulli perfekt i bash-
këpunimit të qeverisë dhe biznesit privat 
pasi toka në të cilën ushtrohej aktiviteti 
është e dhënë më qira nga shteti shqiptar. 
Vizita në Berat u mbyll me vizitimin e kalasë 
së Beratit e regjistruar në listën e UNESCO 
në vitin 2008.
Dita e Gruas Rurale, më datën 15 Tetor, u 
festua në formën e një aktiviteti Pro Rural 
Women Day, në bashkëpunim me Rrjetin e 
zhvillimit rural shqiptar, fondacionit Agrinet 
dhe bashkisë Roskovec. Ky aktivitet i zhvil-
luar në Roskovec, pati pjesëmarrje të mad-
he dhe ashtu si dhe vitin e kaluar, u ftuan në 
panel përfaqësues nga pushteti lokal, për-

faqësues nga Agjencia për Zhvillimin Bu-
jqësor dhe Rural etj. Roskoveci është ndër 
qytetet që në krye të pushtetit lokal qëndron 
një grua. 
Muaji nëntor pati një sërë aktivitetesh. Gjatë 
këtij muaji u zhvilluan 4 takime lidhur me 
metodologjinë e Rretheve të Studimit. Tre 
nga këta grupe patën takimin përmbyllës 
gjatë të cilit dolën një sërë sugjerimesh lid-
hur me vazhdimësinë e kësaj metodologjie 
në zonë. 19 gra dhe vajza  të angazhuara në 
këta rrethe studimi shtuan informacionin 
e tyre rreth “Mbarështimit të pulave dhe 
përdorimit të inkubatorit në shtëpi”, “Ripër-
dorimi i rrobave të vjetra dhe kthimi i tyre 
në produkte të përdorshme” dhe rreth 

“Përpunimit të perimeve në kushte shtëpie”, 
ndërkohë në vazhdim për vitin 2021 vazh-
don të jetë Rrethi i studimit “Bimët mjekë-
sore” një grup të rinjsh rural të cilët kanë si 
synim rritjen e njohurive dhe pse jo hapjen 
e një biznesi në të ardhmen. Sigurisht pas 
një pyetësori me grupet e bashkëpunimit, 
temat rreth të cilave do të punohet gjatë 
2021 do të jenë të lidhura me teknologjinë 
dhe marketingun online. 
Gjatë muajit Nëntor u zhvilluan katër ta-
kime në kuadër të iniciativës avokuese 

“Këshillat Konsultative në nivel lokal”. Dy 
nga këta takime ishin në Kukës dhe Tro-
pojë, ku iniciativat e ndërmarra gjatë 2020 
kanë rezultuar të suksesshme. Në Kukës 
u bë e mundur ndriçimi i një rruge perif-
erike dhe sistemimi i saj me sinjalistikën e 
nevojshme. Ndërkohë në Tropojë, u bë një 
studim mbi gjendjen aktuale të vajzave që 
frekuentojnë shkollën e mesme i cili është 
shumë i ulët krahasuar me vendet e tjera 
dhe shkak i kësaj janë çështjet e mental-
itetit dhe vështirësitë në transport. Për 
vitin 2021 këta fushata do të jenë në vazh-
dim, me temat: Tropojë “Hapja e një kop-
shti për fëmijë në zonën Lekbibaj” ; Kukës 

“Sistemimi i një rruge rurale për sigurimin 
e aksesit të fermerëve në tregun e qytetit” 
; Pukë “ Futja e termit “Gra Rurale” në do-
kumentacionin e Bashkisë” ; Fushë Arrëz ” 

Rikonstruksioni i urave në zonat Iballe dhe 
Kryezi”.
Gjatë muajit nëntor, AgroPuka gjithashtu 
punoi edhe me raportin “Ndikimi i pande-
misë covid-19 në mirëqenien e banorëve 
të komuniteteve rurale në zonën e pro-
jektit të Agropukës ndikimi i pandemisë 
covid-19 në mirëqenien e banorëve të 
komuniteteve rurale në zonën e projektit 
të Agropukës ndikimi i pandemisë cov-
id-19 në mirëqenien e banorëve të komu-
niteteve rurale në zonën e projektit të Ag-
roPukës”. Gjetjet kryesore të këtij studimi 
lidhen me problematikat e identifikuara si 
kufizimi i lëvizjes dhe punët në fermë, pa-
mundësia e shumë nxënësve në zonat ru-
rale për të ndjekur mësimin online, thellimi 
i varfërisë, përkeqësimi shëndetësor, social 
dhe ekonomik të grave dhe vajzave rurale 
etj. Problemet u identifikuan nëpërmjet një 
konsultimi intensiv me organizatat anëtare 
të ANRD që veprojnë në zona të ndryshme 
gjeografike të vendit. l

Përgatitur nga: Alida Çobaj 



AGRINET

DHJETOR 2020 | 27  

Shkruan: Nikolin Karapanci

“Ndryshimet Klimatike, shqetësimi ynë 
i përbashkët”, një aktivitet i AgriNet 
Albania me Klubet Ekologjike

Shqipëria është një nga ven-
det më të prekura në rajon 
ndaj ndryshimeve të klimës. 
Modelet e Ndryshimeve Kli-

matike tashmë janë vërejtur gjatë 
15 viteve të fundit me rritjen e tem-
peraturave, uljen e reshjeve dhe 
ngjarje ekstreme më të shpeshta si 
përmbytjet dhe thatësira. Parashi-
kimet tregojnë një rënie të reshjeve 
të verës me rreth 10 përqind deri 
në vitin 2020 dhe 20 përqind deri 
në vitin 2050. Dy sektorë që preken 
më shumë nga këto ndryshime të 
klimës janë energjia dhe bujqësia, 
sektorë me rëndësi jetike prandaj 
del e nevojshme një ndërgjegjësim 
dhe sensibilizim i të gjithë shoqërisë 
sidomos i brezit të ri që në të ardh-
men këto ndryshime të jenë sa më 
të kontrollueshme dhe me ndikim sa 
më të vogël në jetën e përditshme.
Në këtë kontekst, organizata AgriNet 
Albania në zbatim të projektit “Fuq-
izimi i komunitetit për një zhvillim 
rural të qëndrueshëm’’, mbështe-
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tur nga We Effect, Suedia ka dhënë 
kontributin e vet për të ndikuar sa-
dopak në rritjen e ndërgjegjësimit 
dhe të përgjegjshmërisë së komu-
nitetit në përgjithësi dhe atij rural 
në veçanti, kjo nëpërmjet krijimit 
të Klubeve ekologjike (Eco Clubs).
Për këtë qëllim organizata Agri-
Net Albania ka realizuar takime 
dhe trajnime me dy shkolla profe-
sionale në rajonin e Korçës për të 
mbështetur iniciativat e të rinjve dhe 
të komunitet për ndërgjegjësimin e 
tyre rreth Ndryshimeve Klimatike.
Objektivat më kryesore të këtij ak-
tiviteti ishin; Njohja me ndryshimet 
klimatike, çfarë i shkakton ato dhe 
efektet e tyre në Shqipëri; Efektet 

e ndryshimeve klimatike në jetën e 
përditshme dhe në sektorin e bujqë-
sisë; Si mund t’i parandalojmë ndry-
shimet klimatike dhe llojet e buri-
meve të ripërtëritshme të energjisë.
Për realizimin e objektivave të më-
sipërme u përfshinë në aktivitet dy 
klubet ekologjike në dy shkolla të 
mesme profesionale me pjesëmar-
rjen e 30 të rinj (nxënës) dhe mësues. 
Në aktivitetin njëditor u kombinuan 
diskutimet dhe trajnimet me tema-
tikë njohjen me shkaktarët kryesorë 
të ndryshimeve klimatike në vendin 
tonë në përgjithësi dhe në rajonin e 
Korçës, si kanë ndikuar ato në kush-
tet e jetesës dhe në sektorët më të 
rëndësishëm si ai i bujqësisë dhe 

cilat janë mënyrat për zbutjen dhe 
uljen e ndikimit të ndryshimeve kli-
matike në të ardhmen. Gjithashtu në 
ambientet e brendshme dhe të jasht-
me të shkollës u vendosën postera të 
ndryshëm të cilët synojnë sensibil-
izimin dhe rritjen e ndërgjegjësim-
it mbi ndryshimet klimatike.
Organizata AgriNet Albania synon 
mbështetje të mëtejshme të Klubeve 
Ekologjike për të përcjellë një impakt 
më të madh pozitiv në komunitetet 
dhe në zonat rurale për rëndësinë 
që ka rritja e ndërgjegjësimit mbi 
ndryshimet klimatike dhe zvogëlimin 
e impaktit të tyre në jetët tona që në 
të ardhmen të mos behët një faktor i 
pakontrollueshëm. l
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Në drejtim që të theksohet se prod-
himi vendas nuk duhet të dështojë 
dhe se mbështetja është me të 
vërtetë e nevojshme për mbi-

jetesën e tij dhe në këto kohë të vështira të 
krijuara nga kriza e kovidit, Federata Na-
cionale e Fermerëve nisi një fushatë «Blini 
prodhime bujqësore vendase», me qëllim 
që të nxjerrë në pah dhe inkurajojnë rritjen e 
konsumit të produkteve bujqësore vendase 
në tregun e brendshëm. Prodhimi i kopsh-
tarisë dhe prodhimi i frutave dhe rrushit, si 
dhe prodhimi i qumështit dhe djathit zhvil-

lohen kryesisht me prodhues individualë të 
bujqësisë, të cilët janë ferma të vogla dhe 
parcela të fragmentuara. Në drejtim të 
fushatës afirmative, duam të ndajmë edhe 
disa tregues statistikorë që të tregojmë se 
sa i rëndësishëm është bujqësia në vend 

Blini prodhime 
bujqësore vendase

dhe sa e rëndësishme është të mbësh-
tesim dhe të ruajmë prodhimin tonë të 
brendshëm. 180,000 familje ekzistojnë nga 
bujqësia, 45% e popullsisë maqedonase je-
ton në zonat rurale, të cilat mbulojnë 87% 
të sipërfaqes së përgjithshme të shtetit1, 
kështu që kjo krizë ekonomike dhe shënde-
tësore ka ndikuar negativisht mbi familjet 
në mjediset rurale, veçanërisht mbi ekzis-
tencën e tyre dhe do të inkurajojë zmadh-
imin e varfërisë. Për këtë qëllim, Federata 
Nacionale e Fermerëve përgatiti edhe vid-
eo promovuese «Blini prodhime bujqësore 

vendase», fillon me shpërndarjen e fle-
tushkave dhe posterave në të gjitha super-
marketet dhe tregjet në vendbanimet më 

1 Struktura dhe tipologjia e ekonomisë bujqë-
sore, 2016- http://www.stat.gov.mk/Prikazi-
PoslednaPublikacija.aspx?id=79

të mëdha dhe gjithashtu do të mbështesë 
gjashtë ndërhyrje për sigurinë dhe prodh-
imin e ushqimit për t›u ballafaquar me pa-
sojat nga pandemia kovid dhe për të nxitur 
shoqata ekonomike të bujqve dhe për bal-
lafaqim të përbashkët me sfidat. Aktivitetet 
janë pjesë e projektit “Siguria ushqimore 
dhe fuqizimi ekonomik i bashkësive më 
vulnerabile në Maqedoninë e Veriut», i cili 
është financuar nga Ambasada Suedeze 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe 
zbatohet nga Organizata Suedeze e Zhvil-
limit We Effect, së bashku me Federatën 
Nacionale të Fermerëve, Rrjetin e Zhvillimit 
Rural dhe Qendrën Nacionale të Romëve.
Bujqësia maqedonase në këtë periudhë 
kohore u prek rëndë nga kufizimet e tregut, 
mungesa e punëtorëve sezonalë, kufizi-
met e lëvizjes, vështirësitë në organizimin 
e transportit dhe logjistikës. Si rezultat i 
analizës fillestare „Bujqësia dhe kriza e 
koronës“2 botuar nga Federata Nacionale e 
Fermerëve (FNF), mbështetur nga We Ef-
fect, identifikon se zinxhirët e furnizimit me 
ushqim janë ndërprerë tashmë, se ka një 
mungesë të fuqisë punëtore (veçanërisht 
të atyre me karakter sezonal), si faktorë 
të cilët do të çrregullojnë prodhimin dhe 
përpunimin e ushqimit. Kjo dukuri është 
veçanërisht e theksuar në kulturat bujqë-
sore intensive, ku vërehet se zinxhirët e 
çrregulluar për furnizim me ushqim do të 
rezultojnë me nivel të zmadhur të humbjes 
së ushqimit, i cili në këtë periudhë dhe në 
periudhën e ardhshme do të reflektohet 
me të vërtetë në mënyrë drastike. l

2 Orozoviq S.,  Petrovska-Mitrevska B. 2020. 
Bujqësia dhe kriza e koronës, Federata 
Nacionale e Fermerëve https://www.nff.org.
mk/2020/06/12/%d0%bd%d1%84%d1%84-%d0%b0%d0%b
d%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0
%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d
1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8-
%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/

Vaska Mojsovska, Presidentja 
e Federatës Nacionale të 
Fermerëve  

Kriza e kovidit na tregoi se sa e rëndë-
sishme dhe domethënës është me të 
vërtetë bujqësia dhe zhvillimi rural për 
mbijetesën e shtetit, nga ana tjetër, ai 
theksoi sfidat me të cilat përballen bu-
jqësia maqedonase dhe bujqit tanë. Kriza 
shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar 
nga virusi korona ka prishur zinxhirët e 
tregut dhe ka krijuar probleme shtesë të 
shpërndarjes, prandaj është e nevojshme 
të veprohet në planin vendas dhe të blihen 
prodhime të brendshme vendase. Pamë 
se më të dëmtuarit ishin blegtorët me 
shitjen e qengjit, qumështit, vreshtarët me 
shitjen e rrushit dhe kopshtarët me shitjen 
e lakrës pranverore. Në këtë drejtim duhet 
ta mbrojmë prodhimin tonë vendas dhe të 
mos lejojmë që të bëhemi të varur njëqind 
për qind nga ushqimi i importuar. Kjo do të 
jetë e tmerrshme për ne bujqit, por edhe 
për të gjithë qytetarët në vend, sepse do 
të blihen ushqime shumë më të shtrenjta.

Arjanit Hoxha, Ministri i bujqësisë, 
pyjeve dhe ekonomisë së ujit

Sektori joqeveritar është një nxitës i fuq-
ishëm i ndryshimit në shoqëri. Unë e 
mirëpres fushatën e Federatës Nacionale 
të Fermerëve «Blini prodhime bujqësore 
vendase» e cila tërheq vëmendjen e kon-
sumatorëve për të zgjedhur produktet ven-
dase kur bëjnë pazar. Kjo gjë është trend në 
shumë vende evropiane. Ministria e Bujqë-
sisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit ka 
vendosur dy rregullore të njohura gjerësisht 
si «Rregullat e shitjeve shtëpiake», të cilat 
synojnë të lehtësojnë shitjen e produkteve 
bimore dhe shtazore. Kjo i lejon fermerët të 
jenë në gjendje të shesin produktet e tyre 
drejtpërdrejtë te konsumatori përfundim-
tar, por ata duhet në fillim të plotësojnë disa 
kritere sanitare. Me këtë kornizë, shitja e 
prodhimeve individuale të vogla bujqësore 
është rrumbullakuar me një kornizë ligjore, 
me të cilën fermerët mund të shesin prod-

himet e tyre në mënyrë të ligjshme. Nga 
ana tjetër, blerësit tani e dinë që të gjithë 
ata që shesin në këtë mënyrë kanë përm-
bushur kërkesat sanitare të përcaktuara 
në rregullore, gjë që ka ndikuar në rritjen 
e blerjes së produkteve vendase e që pady-
shim kanë siguri sanitare. Kjo është ajo që 
ministria ka bërë për të rritur produktivite-
tin tregtar të prodhuesve tanë të vegjël që 
shesin te popullata lokale. Besoj se ne si 
institucion dhe ju si sektor joqeveritar, se-
cili në mënyrën e vet dhe brenda kompeten-
cave të tij, bashkërisht kontribuojmë në bu-
jqësinë tonë, që fermerët dhe konsumatorët 
vendas të kenë në dispozicion ushqim të 
freskët nga prodhimi i brendshëm bujqësor. 
Kriza me pandeminë e kovid-19 na ka 
treguar përfundimisht të gjithëve se sa i 
rëndësishëm është prodhimi i brendshëm 
bujqësor, për të prodhuar atë që është 
më e kërkuar, për të gjetur tregje të reja, 
për të rregulluar prodhimin me nevojat 
e tregut të brendshëm dhe përpunuesve 
vendas. Fakt është se prodhimi vendas 
është më i sigurti për qytetarët dhe për 
përpunuesit vendas. Shpresoj se kjo do të 
kontribuojë në zhvillimin më të madh të 
procedurave kontraktuale, marrëdhënieve 
bashkëpunuese në të cilat fermerët do të 
dinë për kë prodhojnë dhe me një çmim të 
rënë dakord më parë. Në këtë mënyrë do të 
ketë një stabilitet dhe siguri më të madhe. 
Unë gjithashtu shpresoj që me ndihmën 
tonë përmes masave të MBPEU-së t›i 
motivojmë fermerët të bashkohen, të for-
mojnë kooperativa bujqësore dhe kështu 
të veprojnë së bashku, për t›u forcuar.

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=79
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Si pjesë e projektit « From Dis-
Ability to FoodAbility « të zbat-
uar nga Federata Nacionale e 
Fermerëve, mbështetur nga 

Organizata Suedeze e Zhvillimit We 
Effect dhe Radiohjalpen, 28 familje 
morën serra moderne me një sistem 
ujitje “pikë për pikë” dhe u pajisën me 
lëndë të parë bujqësore, siç janë pre-
paratet për mbrojtjen e bimëve dhe 
ushqimin e bimëve, filizat dhe gjërat e 
tjera që janë të nevojshme për prod-
himin e hortikulturës. Në serra, per-
sonat me aftësi të kufizuara, së bash-
ku me anëtarët e tjerë të familjes së 
tyre, do mund të prodhojnë ushqim 
gjatë gjithë vitit, i cili do të sigurojë 
ushqim të mjaftueshëm për nevojat 
e familjeve dhe mundësi për të ard-
hura shtesë duke shitur produktet e 
tepërta, të cilat do të kontribuojnë në 
përmirësimin e jetesës së personave 
me aftësi të kufizuara dhe të familjeve 
të tyre nga mjediset rurale dhe për-
forcimin e tyre social dhe ekonomik. 
51% e njerëzve të përfshirë në pro-
jekt që mbështeten me serra jetojnë 
nën kufirin e varfërisë, kurse 40% e 
përfituesve janë gra. Federata Nacio-
nale e Fermerëve realizoi aktivitetin e 
ngritjes së serrave-kopshteve ushqi-
more për 28 përdorues në periudhën 
nga 10 gusht deri më 20 tetor 2020.
Në nëntor, u bë dorëzimi zyrtar  për 
përdorimin e serave dhe u nënshk-
ruan Marrëveshjet për përdorimin 
dhe shënimin e serrës me një afishe 
informacioni për dukshmërinë e pro-
jektit. Dorëzimi i serave u realizua 
nga Memet Sinani dhe Ivan Vangel-
lov, anëtarë të Këshillit Drejtues të 
FNF-së, Stevan Orozoviq, Drejtor 
Ekzekutiv i FNF-së dhe Vidanka Mar-
tinovska, koordinatore e projektit në 
FNF. Përfaqësuesi i We Effect, Vasko 
Haxhievski theksoi se ata janë shumë 
krenarë për këtë projekt. Ky është një 
shembull se si të punohet dhe si mund 

të krijohen histori të tilla suksesi në 
kohë krize. Fakulteti Filozofik nëpër-
mjet Katedrës të Edukimit Special dhe 
Rehabilitimit janë përfshirë në këtë 
projekt dhe prof. dr. Natasha Stano-
jkovska Trajkovska theksoi se ky është 
një projekt i veçantë edhe për ta dhe in-
tervenimi i parë për personat me aftë-
si të kufizuara në mjediset rurale. Nga 
kjo përvojë mund të mësohet shumë, 
si edhe transferohet shumë përvojë. 
Ivan Vangelov, anëtar i KD-së së FNF-
së tha se me këtë projekt ne rikthejmë 
shpresën për një jetë më të mirë për 
këta njerëz dhe për t›u integruar në 
mjediset rurale në fushën e prodhi-
mit bujqësor dhe sigurimit të ushqimit. 
Serra janë ngritur për 28 familje në 
fshatrat Ljuboten, Komuna e Butelit, 
Viniçe, Komuna e Gazi Babës, Zeleniko-

vo, Komuna e Zelenikovës, Rzhaniçino, 
Komuna e Petrovecit, Jançishte, fshati 
Podbregje dhe fshati Bellovishte, Ko-
muna e Jegunovcës, Balin Doll, Komu-
na e Gostivarit, Dollni Manastirec  dhe 
Sllansko, Komuna e Makedonski Brod, 
Pllasnica, Komuna e Plasnicës, Vl-
ladevci, Komuna e Vasilevës, Sekirnik, 
Komuna e Bosillovës, Tri Vodi, Stru-
mica, Zërnovci, Komuna e Zërnovcit, 
Spançevo dhe fshati Sokollarci, Komu-
na e Çeshinovo-Obleshevës, Calloshe-
vo Komuna e Velesit, Komuna e Çash-
kës, Dorfulija, Komuna e Llozovës 
dhe Knezhje, Komuna e Sveti Nikollës.
Nga vizitat në terren për dorëzim, 
personat me aftësi të kufizuara dhe 
familjet e tyre shprehën kënaqësinë 
dhe mirënjohjen për mbështetjen e 
marrë. Përdoruesit tashmë i përdorin 
aktivisht serrat në përputhje me qël-
limin për të cilin janë krijuar, d.m.th. 
tashmë vërejtur të mbjella sezonale 
të maruleve, qepës, hudhrës, spi-
naqit, kryesisht për nevojat e tyre.

PËR FNF ËSHTË EDHE NJË SUKSES 
PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE 
PËR JETËN NË MJEDISET RURALE.  l

janë dhënë 28 serra 

Nëpërmjet projektit
„From DisAbility to FoodAbility“,
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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



Наслов
во два реда

Поднаслов

32 | TOKA IME

НаднасловРУБРИКА

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
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