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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 për Shqipërinë, 
Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.   
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Tel: 00 389 (0)70 937132
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Tel: +355 82254655, Mob.: +355 684060530
Email: info@agrinet.al  tpikuli@agrinet.al
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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
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FJALA E REDAKTORIT

Me respekt,
Biljana Petrovska-Mitrevska
Redaktorja kryesore dhe 
përgjegjëse e revistës “Toka ime”

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19

NEVOJITET PËRFORCIM 
EKONOMIK DHE ZHVILLIM I 
EKONOMIVE BUJQËSORE

Ekonomitë e vogla bujqësore 
janë baza e bujqësisë dhe 
zhvillimit rural në rajon. Ajo 
mbi të cilën duhet të punohet 

është përforcimi i tyre dhe drejtimi i 
tyre kah prodhimtarisë cilësore.

Nga ana tjetër, ato janë më të 
goditurat nga ndryshimet klimatike, 
që është faktor shtesë për 
varfërimin e tyre. Kjo nënkupton 
se çmimet e prodhimit zmadhohen, 
kurse ato të shitjes zvogëlohen. 

Ky është problemi themelor i 
ekonomive të vogla bujqësore. 
Nga ana tjetër në prodhimtarinë 
malore është shumë e rëndësishme 
dhe përfshirja më e madhe e 
të rinjve dhe grave në suazat e 
vendimmarrjes në bujqësinë 
familjare. Ndarja e barabartë e 
punës është shumë e rëndësishme. 

Nevojiten masa dhe mekanizma 

shtetërorë nxitës në drejtim të 
përforcimit të ekonomive bujqësore 
dhe nga ana tjetër edhe zhvillimi i 
infrastrukturës rurale e cila është 
bazë për mbijetesë dhe jetë me 
dinjitet të popullatës rurale.  

Në këtë drejtim të gjithë së 
bashku duhet të punojmë në rajon 
në drejtim të ballafaqimit me 
problemet dhe sfidat në bujqësi, 
e cila është pa dyshim sektor i 
rëndësishëm për zhvillimin e 
shteteve ballkanike. 

Në këtë numër të revistës “Toka ime” 
do të lexoni këshilla interesante, 
rrëfime mbi jetën e bujqve, si dhe 
mbi aktivitetet e shoqërive 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.
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Shkruan: prof. dr. Zvezda Bogevska 
prof. dr. Margarita Davitkovska

Rotacioni i të mbjella është plan 
për shfrytëzimin e sipërfaqes 
së prodhimit ku prodhohen 
bimët në një rend të caktu-

ar, si në kohë ashtu edhe në hapësirë. 
Ndryshimi i kulturave me kalimin e 
kohës quhet i frytshëm dhe ndryshimi 
i kulturave sipas hapësirës quhet turn 
fushe. Koha për të cilën një kulturë e 
korrjes kalon të gjitha parcelat quhet 
rotacion.

Kultivimi i të njëjtës kulture për një 
periudhë më të gjatë (monokultura) 
çon në përçarje të strukturës së tokës 
dhe pjellorisë. Lëndët ushqyese për-
doren në mënyrë të njëanshme dhe 
vetëm nga një shtresë e caktuar në 
tokë. Shkaktohet shumimi i të njëjtave 
barëra të këqija dhe mblidhen të njëjtat 
toksina që lirohen nga sistemi rrënjor 
i bimëve. Prandaj, rotacioni është një 
masë e domosdpshme e cila duhet ë 
zbatohet, sepse prodhimi i kopshtit 

KOPSHTARI

është një nga më intesivët në raport 
me të gjitha masat agroteknike si dhe 
në lidhje shfrytëzimin e truallit në një 
stinë të vegjetimit. 

Gjatë përpilimit të skemave të rotacion-
it të kulturave duhet të merren para-
sysh aspektet e mëposhtme: toleranca 
e specieve për kultivimin monokulturor 
gjatë disa sezoneve vegjetative, përsh-
tatshmëria e një specie të caktuar si 
parakulturë, përputhshmëria e spe-
cieve të caktuara për kultivim me një 
kulturë të kombinuar, përfaqësimi në 
përqindje i kulture kryesore, mundësia 
e zëvendësimit të një kulture me një 
tjetër gjate periudhës se rendit të mb-
jelljes. Sa u përket nevojave për pleh 
organik, perimet ndahen në tri grupe:

Grupi I përfshin perimet që kanë nevo-
ja më të larta për plehra organike, gru-
pi II përfshin perimet që nuk tolerojnë 
plehërimin e drejtpërdrejtë me plehra 
organike dhe grupi III përbëhet nga 
bishtajoret (mashurka, bizele, fasule).

Me ndryshimin e perimeve nga këto 
tri grupe në kohë dhe hapësirë, fitohet 
një rotacion bimor trepolësh. Kjo do të 
thotë se në vitin e parë me aplikimin 
e plehut organik kultivohen perimet 
e grupit të parë (lakër, domate, piper, 
patate, patëllxhan, kastravec, pjepër, 
shalqi, kungull, presh, gereviz), vitin e 
ardhshëm kultivohen perimet e gru-
pi të dytë (marule, spinaq, perime me 
rrënjë, qepë, hudhra), dhe në të tretin 
rriten disa kultura bishtajore. 

SKEMA E ROTACIONIT TRIPOLËSH 
NË RAPORT ME NEVOJAT PËR PLEH 
ORGANIK

Fusha

Koha

viti 1 viti 2 viti 3

1 grupi I grupi II grupi III

2 grupi II grupi III grupi I

3 grupi III grupi I grupi II

Rotacioni i të mbjellave 
në kopshtari
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Perimet shumëvjeçare (artiçoka, 
raven, shpargu, rrika, etj.) kultivo-
hen gjithmonë në parcela të veçanta 
jashtë rotacionit të kulturave.

Rotacioni i pastër hortikulturor kar-
akterizohet nga ndryshimi i vetëm 
specieve hortikulturore dhe është i 
natyrshëm në prodhimin intensiv të 
hortikulturës. Krahas rotacionit të 
pastër kulturor të kopshtit, në varë-
si të përhapjes së specieve të tjera, 
rotacionet bimore mund të jenë: 
drithërore, foragjere, industriale dhe 
të kombinuar (të përzier).

Në rotacionin intensiv hortikultu-
ror dallojmë parakulturën, kulturën 
kryesore, kulturën e ardhshme dhe 
ndërkulturën.

Kultura kryesore është ajo me veg-
jetacionin më të gjatë ose ajo me 
rendimentin më të lartë. Parakultura 
është zakonisht një kulture perimesh 
e hershme ose dimërore, e cila është 
rezistente ndaj temperaturave të 
ulëta (marule, spinaq, rrepkë, hud-
hër, bizele, patate) dhe prodhohet 
para kulturës kryesore. Kultura e 
ardhshme është ajo që prodhohet 
pas kulturës kryesore. Më shpesh 
është një kulturë vjeshtore (marule, 
spinaq, lakër, hudhër, panxhar). Si 
ndërkultura përdoren Pperimet që 
rriten shpejt, zënë më pak hapësirë   
vegjetacioni dhe kanë një periudhë 
më të shkurtër vegjetacioni (rrep-
kë, marule, hudhra, alabash, d.m.th. 
specie që janë reciproke tolerante), 
kurse zakonisht prodhohen midis 
rreshtave të një specie që rritet në 
distanca më të mëdha.

Gjatë vendosjes së rotacionit të të ko-
rrave në sipërfaqe më të vogla (kop-
shte), kulturat duhet të ndryshohen si 
më poshtë: perime me gjethe, perime 
rrënjë dhe në fund perime.

KULTURA TË PËRSHTATSHME SI 
PARAKULTURA PËR LLOJE TË 
CAKTUARA PERIMESH

Lloji Parakultura të mira

Lakra barëra shumëvjeçare, kastravecë, domate, qepë, patate, bishtajore

Kastravec barëra shumëvjeçare, lakër, lulelakër

Domate barëra shumëvjeçare, lulelakër, qepë, bishtajore 

Qepë barëra shumëvjeçare, lakër, patate, domate, kastraveca

Karotë kastraveca, lakër e hershme, lulelakër, patate (e hershme)

Bizele dhe mashurka kastravec, domate, qepë, kunguj

KULTURA FQINJE

Lloji Kultura të mira fqinje kultura të papërshtatshme 
fqinje

Patate rrikë, fasule, qimnon, nenex-
hik, lakër foragjere

domate, bizele, marule, 
kunguj

Qepë kungulleshka, luleshtrydhe, 
panxhar, kopër bizele, 

Hudhër perime, luleshtrydhe, 
trëndafila, fruta bizele, fasule

Presh marule, domate, lakra, karota, 
luleshtrydhe, kufirma qepë, fasule 

Panxhar qepë, marule, fasule, kopër, 
kulpër bizele

Sallatë kokë
domate, çikore, rrepkë, bizele, 

mashurka, rrepë, rrënjë e 
zezë, lakër, trumza, rrikë

majdanoz

Spinaq kulturat e lakrës, mashurka, 
rrepkat, rrepat, rrepkat panxhar

Mashurka 
marule, rrepkë, rrepkë, spi-

naq, kungull i njomë, kufirma, 
rrepë, kastravec

qepë, hudhër, presh

Bizele marule, rrepë, rrepkë, shparg, 
lakra e kuqe, kopër ëmbël qepë, hudhër, presh, fasule

Spec marule, spinaq, mango, 
rrepkë fasule, mashurka, domate

Domate marule, presh, kultura lakre patate, lakër, anason
Kastravec qepë, mashurka e ulët, kopër rrepkë

Pjepër misër patate
Kultura lakre domate, kufirma qepë, bizele
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Pagoda -
KOPSHTARI

Pagoda është krijuar si rezultat i 
kryqëzimit të dy varieteteve në 
suazat e të njëjtit lloj Brasssi-
ca oleraceae: Brokulla (B. ol-

eraceae var. italica; анг. Broccoli) dhe 
lulelakër (B. oleraceae var. botrytis; 
angl. Cauliflower) për të cilin flet edhe 
emërtimi “brovvoflower”. Në doku-
mentet historike për herë të parë haset 
në shek. XVI në Itali si broccolo roman-
esco.

Kultivohet për kurorën e lules e cila 
zhvillohet në një kërcell të shkurtër me 
sythe lulesh që janë me një madhësi 
të theksuar. Si edhe lulelakra krijon 
kurorë lulesh pa mundësi për kuro-
ra të tjera anësore të cilat formohen 
te brokola.  Pagoda ka shije të ëmbël 
prandaj përdoret për gatimin e ush-
qimit për fëmijët. Nëpërmjet analizave 
të shumta për vetitë ontogjenetike dhe 
morfologjike të llojeve të pagodës u 
përcaktua se kjo perime interesante 
është një lloj lulelakre dhe jo brokule. 
Llojet me ngjyrë të gjelbër të çelur të 
kurorës së lules me formë piramide 
futen te një lloj i veçantë lulelakre - Ro-
manesco. Në krahasim me lulelakrën, 
pagoda karakterizohet me sasi më të 
madhe të vitaminës C, karotenoidëve, 
polifenolit dhe aktivitetit të lartë an-
tioksidues për shkak të pranisë së pig-
menteve bimore (Tabela 1).

Pigmentet bimore janë të rëndë-
sishme për organizmin e njeriut sepse 

Shkruan: Prof. dr. Zvezda Bogoevska, Prof. dr. Margarita Davitkovska

veprojnë si antikoksidues natyrorë të 
cilët i neutralizojnë radikalet e lira dhe 
e ruajnë integritetin e qelizave, duke e 
parandaluar dëmtimin e indit qelizor. 
Pagoda përmban edhe glikozinolate të 
cilat kanë rol dominues në mbrojtjen 
e organizmit të njeriut nga sëmundjet 
malinje. Që të ruhen këto veti është e 
nevojshme një përpunim termik sa më 
i shkurtër i mundshëm i pagodës. 

Si edhe te kulturat e tjera të peri-
meve temperatura optimale për rritje 
vegjetative është nga 15 deri në 200C 

perime me kërcell 
me gjethe me formë 
të çuditshme

Tabela 1. Krahasimi i vlerës ushqyese midis lulelakrës dhe pagodës

Njësia matëse Lulelakra Pagoda

Ujë

g/100 masë e 
freskët

91,9 89,8

Proteina 2,0 3,0

Karbohidrate 5,3 6,2

Fibra bimore 2,5 3,2

Vitaminë C
mg/100 masë e 

freskët

46,4 88,1

Vitaminë K 16,0 20,2

Acid folik 57,0 57,0

Kalium

mg/100 masë e 
freskët

303 300

Fosfor 44 62

Kalcium 22 33

Magnez 15 20
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kështu që me kombinim të kushteve të 
ndryshme klimatike në rajone të cak-
tuara dhe me përzgjedhje të saktë të 
llojeve mundësohet furnizimi konstant 
i tregut me pagodë.  Në temperatura 
mbi 280C kurora e lules bëhet e imët, 
e shkrifët dhe humbin vlerat e tregut. 

Pagoda ka shumë nevojë për ujë, kësh-
tu që për rritjen dhe zhvillimin normal 
është mirë të zbatohet sistemi për 
ujitje pikë për pikë, sepse sistemi për 
ujitje me shi artificial çon në krijimin e 
kushteve të përshtatshme për zhvillim 
të mikroorganizmave patogjene.  

Për rritjen dhe zhvillimin e pagodës 
nevojiten truaj me reagim acidor të 
dobët me vlerë pH (6,0-6,5). Trualli 
duhet të jetë i shkrifët dhe i pasur me 
humus.  

Në lidhje me rendin e mbjelljes si 
edhe kulturat e tjera lakër nuk duhet 
të kultivohet në të njëjtën sipërfaqe 
minimum 3 vjet dhe në truall me vlerë 
pH acid. 

Për mbjelljen në pranverën e hershme 
përpunimi themelor me plehërim 
themelor me sasi të madhe fosfori 
dhe kaliumi kryhet në vjeshtë. Është 
mirë që në vjeshtë të bëhet përpunimi 
i tokës që në pranverë të thahet dhe 
të ngrohet më shpejt. Para mbjelljes, 
trualli duhet të trajtohet me herbi-
cide. Mund të përdoret dhe mbulimi 

me mushama të tejdukshme bio, e cila 
e nxit ngrohjen e tokës, kurse nëse 
përdoret mushama PE e zezë, anash-
kalohet përdorimi i herbicideve. Kur 
mbillet në fund të pranverës apo verës, 
pagoda vjen si kulturë e dytë, kështu 
që pas shkuljes së kulturës paraprake 
duhet të hiqen edhe mbetjet dhe të 
përpunohet sipërfaqja e tokës me qël-
lim që të fitohet një shtresë kokrrizore 

e truallit që është i përshtatshëm për 
mbjellje dhe pranim me sukses të fi-
danëve. Para mbjelljes, është e rëndë-
sishme që toka të ketë lagështinë e 
nevojshme (70-80% PVK).

Nëse në periudhën e vjeshtës në tokë 
hidhet 20-30 t/ha pleh organik i djegur, 
në periudhën e pranverës shtohen nga 

400 deri në 600 kg/ha plehra 
minerale NPK, që tretet le-
htë dhe është në dispozicion 
të bimës.   Pagodës gjatë 
vegjetacionit i hidhet 1-3 
herë KAN në sasi prej 100 kg/
ha. 

Pagoda kultivohet me prodhim para-
prak të filizave kështu që në varësi nga 
lloji mbillet në largësi 50 deri në 60 cm 
midis radhëve, kurse 40-50 cm në vetë 
radhën. Në kushte kontinentale është 
më mirë të mbillet në periudhën verë-
vjeshtë, kur realizohet edhe rendiment 
më i lartë. Masa mesatare e kurorave 
të luleve të pagodës lëviz nga 380 deri 
në 460 g. Te shumë lloje të lulelakrës 
gjethet e rozetës e mbyllin kurorën e 
lules duke e mbrojtur nga rrezet e di-
ellit të cilat mund të shkaktojnë nxirrje 
të kurorës së lules, që tek pagoda dhe 
llojet e tjera të lulelakrës nuk ndodh 
duke mos pasur kështu edhe humbje 
në vlerën e tregut. 

Gjatë kultivimit mund të shfaqen ndry-
shime specifike fiziologjike (të shkak-
tuara nga streset e temperaturës, 
sigurimin jo të njëtrajtshëm të sig-
urimit të ujit dhe materieve ushqyese) 
siç janë:  Shfaqja e sythave të imëta 
të luleve në sipërfaqen e kurorës së 
lules, gjethet të cilat dalin nga kurora 
e lules dhe formimi i rozetës gjethore 
pa lule. 

Pagoda mund të ruhet një muaj në 
frigoriferë në temperaturë prej 00C 
dhe lagështi mesatare 95-99%. l



KOPSHTARI

8 | TOKA IME

Para mbjelljes së hudhrës du-
het të përgatitet me patjetër 
toka, e cila duhet përgatitur 
në fillim të vjeshtës me pl-

ugim të thellë 25-35cm. Hudhra ple-
hërohet me pleh mineral kompleks 
NPK 15:15:15 i cili përmban sompor, 
në sasi 700kg/ha duke hedhur 2/3 
PK para plugimit të thellë, kurse pje-
sa tjetër para mbjelljes së tokës dhe 
në ushqim. Lënia e ujit në sipërfaqe 
shkakton vdekjen e bimëve. Në dimër, 
hudhra ka nevojë për shumë dritë. 
Hudhra rritet në rotacion, ajo mbil-
let pas patateve, lakrës, trangujve, 
maruleve, kungulleshkave dhe ma-
jdanozit. Mund të mbillet në të njëjtën 
sipërfaqe pas 3-4 vjetësh.

MBJELLJA E HUDHRËS

Hudhra mbillet në tetor dhe përdoren 
vetëm thelpinj të mirë dhe të shën-
detshëm. Mbjellja bëhet në thellësi 
4cm, kurse nëse është në vragji, rri-
tet në distancë rreshtash 15-20cm, 
kurse largësia e hudhrës 10cm. Ku-
jdesi dhe mirëmbajtja konsiston në 
heqjen e barërave të këqija, prashitje 
dhe plehërim me plehra azotike. Në 
rreth m2, mbillen 50 kokrra hudhra 
ose 6 thelpinj. 

SHKULJA DHE THARJA E HUDHRËS

Hudhra shkulet kur zverdhen gjethet 
dhe kur 50% e bimës ka rënë. Shku-
let me shatë dhe pas nxjerrjes thahet 
jashtë nëse moti është i thatë dhe i 
nxehtë. Thahet rreth 6-10 ditë dhe më 
pas ruhet në shtresa të holla në mag-
azinë. Rendimenti është 10-20 t/ha 
dhe më shumë. Ruahet në një vend të 
thatë dhe me erë në një temperaturë 
prej 0°C. l

Shkruan: Despina Krstevska

Mbjellja e 
hudhrës 
në vjeshtë
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Autorë
Inxh. bujq. dipl. Ana Pallashevska,
Prof. dr. Elena Eftimova,
Prof. dr. Nikolla Pacinovski  

Hirra është nus-prodhim i pro-
cesit teknologjik të prodhimit të 
djathit, dhe në varësi nga mënyra 
e koagulimit të kazeonës, mund 

të jetë e thartë ose e ëmbël. Përbërja dhe 
vetitë e hirrës varen nga teknologjia e pro-
dhimit të artikullit themelor dhe cilësia e 
qumështit që përdoret (Tratnik, 1998 cit. I. 
Jeliçiq dhe bashk. 2008).

BENIFICIONET SHËNDETËSORE NGA 
HIRRA DHE PIJET ME BAZË HIRRE

Hirra është konsideruar si mjekuese 
që në Greqinë antike. Kështu, Hipokrati 
e rekomandon hirrën kundër tuberku-
lozen, të verdhën, sëmundjet e lëkurës 
e të tjera. Në shekullin e 18 janë shfaqur 
madje edhe institucione të caktuara për 
trajtim me hirrë, duke filluar kështu stu-
dimi më i detajuar i vetive ushqimor dhe 
terapeutike të hirrës. Kështu, në atë kohë 
kanë ekzistuar të a.q. "barna prej hirre" 
në vende si Zvicra, Gjermania dhe Austria. 
Hirra është përdorur me sukses i pije dhe 
gjatë trajtimit të diarresë, dizenterisë, të 
verdhit, sëmundjeve të lëkurës, gurët në 
fshikëzën e urinës dhe për disa helmime 
(Popoviq-Vranesh dhe Vujiçiq, cit. 1997 si-
pas Jeliçiq dhe bashk., 2008).  

Vetitë shëruese të hirrës janë për shkak 
të pranisë së imunoglovulinave dhe sis-
temit imun të enzimave të cilat sigurojnë 
rezistencë dhe e mbrojnë organizmin nga 
bakteret e dëmshme, viruset dhe nga së-
mundjet ngjitëse. Gjithashtu, ato mund t'i 
zvogëlojnë ose inhibojnë reagimet alerg-
jike (Tratnik, 1986, cit. sipas Tratnik, 2003)

Për shkak të përmbajtjes së lartë të pro-
teinave, këto lëngje janë burim ideal i en-
ergjisë dhe materieve ushqyese edhe për 
sportistët. Domethënë, proteinat e hirrës 
janë të pasura me aminoacide, si izoleu-
cinë, leucinë dhe valinë, të cilat për dallim 
nga aminoacidet esenciale, metabolizo-
hen dhe transmetohen drejtpërdrejt në 
indin e muskulit. (Sherwood et al., 2007 
cit. sipas Jeličić dhe bashk., 2008). Këto 
pije mund ta përmirësojnë, gjithashtu, 
thithjen e kalciumit, që është shumë e 
rëndësishme te popullata më e vjetër, e 
cila vuan nga osteoporoza.

Shumë studime klinike kanë dëshmuar se 
pijet prej hirrës (sidomos ato të fermentu-
arat) kanë veti antihipertenziv, d.m.th. veti 

Pranimi i hirrës së dhisë 
nga konsumatorët në 
Maqedoni

ta zvogëlojnë tensionin e gjakut. Ato për-
doren edhe si ndryshimet për ngrënie, që u 
kushtohen së pari njerëzve me mbipeshë, 
të moshuarit, sportistët, por edhe si alter-
nativë e ushqimit të shpejtë. Hulumtimet 
në treg dëshmojnë se lëngjet e fermen-
tuara dhe/ose lëngje frutash prej hirre 
shpesh konsumohen nga gratë të cilat nd-
jekin ushqim të rregullt dhe të ekuilibruar, 
pastaj fëmijët dhe konsumuesit e tjerë të 
cilët këto prodhime u shërbejnë si ushqim 
ose si zëmër e shëndetshme (Huth и сор., 
2006 cit. sipas Jeličić dhe bashk.,2008) 

ANKETA E KONSUMATORËVE PËR 
PRANIMIN E HIRRËS SË DHISË 

Është kryer hulumtim empirik me qëllim 
që të fitohet mbikëqyrje për pranimin e 
hirrës së dhisë nga konsumatorët. Me 
këtë hulumtim, përkatësisht anketim, 
janë përfshirë 40 të anketuar në territorin 
e Qytetit Shkup. 

Përqindja më e madhe e të anketuarve 
për pyetje "A konsumojnë hirrë dhie?", 
57,5% janë përgjigjur se nuk konsumojnë 
asgjë, 25% janë përgjigjur se konsumojnë 
dhe 17,5% janë përgjigjur se konsumojnë 
ndonjëherë. 

Rezultatet e hulumtimit të zbatuar me 
konsumatorët na dëshmuan reflektimet 
reale të konsumatorit maqedonas. Nga 
të anketuarit mund të shihet se pjesa më 
e madhe e konsumatorëve nuk përdorin 
aspak hirrë dhie, kryesisht për shkak të 
aromës dhe shijes karakteristike, kurse 
të tjerët sepse nuk e njohin si artikull. 

Që të tejkalohen këto probleme, duhet të 
vendoset strategji efektive e marketin-
gut. Ata që përdorin, konsumojnë hirrë 
të rrjedhshme dhie, që kryesisht e vlejnë 
në market. Si prodhim vendas më i blerë, 
shumica e të anketuarve e kanë dhënë 
brendin Korab Trnica. 

Si një faktor vendimtar në procesin e ven-
dimmarrjes për të blerë një artikull të tillë, 
shumica e të anketuarve i kanë dhënë ar-
syet shëndetësore, kurse vendin e dytë si 
faktor vendimtar e ndajnë qëllimet spor-
tive dhe dietike. Sidomos, popullata në 
moshë më madhore dëshmon qëndrim 
pozitiv për hirrë dhie dhe shumica janë të 
interesuar për vlerën nutritive dhe benefi-
tin shëndetësor.  

Rezultatet e marra sugjerojnë se për po-
zicionim më të mirë në treg, hirra e dhisë 
duhet të theksohet si prodhim cilësor ose 
si prodhim me përparësi unike shën-
detësore. Përveç kësaj, duhet t'i kushto-
het vëmendje më e madhe promovimit 
të hirrës së dhisë, ku me rekomandime 
përkatëse mund të ndihmohet në ngritjen 
e vetëdijes së konsumatorëve. l

Fibura 1. Hirrë dhie – Baxho Korab 
Trnica - fsh. Trnica - Mavrovë-Rostushë

Figura 2. Hirrë dhie  –  
Baxho Labrador - Ohër
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Uthulla e mollës ose ACV 
(apple cider vinegar) është 
prodhim i shëndetshëm 
i prodhuar nga mollë të 

freskëta, të prera ose nga lëngu i 
mollës. Përkufizimi i përgjithshëm i 
pranuar për uthullën e mollës është: 

“acid i cili fitohet nga lëngu i mollës dhe 
që kalon dy fermentime: fermentim 
alkoolik dhe acetifikim” gjatë të cilit 
lëngu i mollës së pari transformohet 
në alkool me ndihmë të majave, kurse 
pastaj  bakteri i acidit acetobacter, e 
shndërron alkoolin në uthull.   

Për prodhimin e uthullës së mollës 
si lëndë e parë përdoret molla 
për tavolinë e cila nuk i plotëson 
standardet e cilësisë për konsum 
në gjendje të freskët. Përdoren 
fruta të deformuara, të vogla 
dhe të dëmtuara të varieteteve 
të ndryshme. Varietetet e mollës 
ndryshojnë dukshëm, veçanërisht 
për sa i përket përbërjes kimike. 

Shkruan. Prof. dr. Violeta  Dimovska Lëngu i mollës është një tretësirë   
që përmban sheqer, acide organike, 
ndër të cilat më i rëndësishmi është 
acidi i mollës, tanina dhe substancat 
pektine, mineralet, vitaminat etj. 
Për prodhimin e uthullës, raporti i 
sheqerit, acidit të mollës, taninave 
është shumë i rëndësishëm dhe 
ata ndikojnë mbi cilësinë e uthullës. 
Prandaj, në praktikë përdoren 
varietete të ndryshme mollësh për 
të arritur pjesëmarrjen optimale të 
tre komponentëve. Sheqernat janë 
përgjegjës për përmbajtjen e alkoolit 
në fermentimin fillestar, acidet për 
aromën dhe taninet, megjithëse 
në sasi të vogla, marrin pjesë në 
formimin e aromës, ngjyrës dhe 
qartësisë së lëngut. Lënda e parë 
më e mirë (mollët) është me raportin 
e mëposhtëm: 0,5-0,7% acid molle, 
0,15-0,2% tanine dhe përmbajtje 
sheqeri mbi 12%. Procesi i prodhimit 
të uthullës së mollës zhvillohet në 
tri faza: Faza 1 - Marrja e qullit të 
mollës ose lëngut të mollës. Faza 2 

– Prodhimi i verës së mollës. Faza 3 - 
Marrja e uthullës së mollës

Uthull molle 
alternativë apo 
traditë

FAZA 1. Mollë e përzgjedhura 
në fillim lahen, pastaj mund të 
grihen imët, por është mirë që të 
bluhen për të marrë tul molle ose 
material fermentimi. Si material për 
fermentim është lëngu i mollës i cili 
përftohet nga shtypja e tulit të mollës. 
Për cilësi më të mirë dhe manipulim 
më të lehtë në procesin e prodhimit, 
preferohet lëngu i mollës. Më pas, 
enët e përgatitura më parë (fuçi 
druri, depozita plastike ose inoksi 
etj.) mbushen me lëng molle. Enët 
mbushen afërsisht 9/10 e kapacitetit, 
duke lënë hapësirë   që lëngu të 
përhapet gjatë fermentimit. Që të 
parandalohet oksidimi ose zbardhja 
(errësimi) e lëngut, rekomandohet 
sulfimi me një dozë minimale prej 5 g 
SO2 për 100 litra verë.  

FAZA 2. Në këtë fazë zhvillohet 
fermentimi alkoolik në të cilin 
sheqernat shndërrohen në alkool, 
duke çliruar CO2 dhe energji. 
Produkti përfundimtar është vera 
e mollës e cila njihet si musht. 
Procesi i fermentimit zhvillohet 
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nëpërmjet aktivitetit të majave që 
janë të pranishme në lëkurën e 
frutave. Për të qenë të sigurt që 
fermentimi do të bëhet deri në fund, 
është e dëshirueshme të shtohet 
maja e përgatitur paraprakisht e 
llojit Saccharomyces, nga 5-10 g / 
100 L. Fermentimi alkoolik bëhet në 
temperaturën 22-24oC, në të kundërt 
aktiviteti i majave zvogëlohet dhe 
fermentimi ndalon. Procesi zgjat nga 
2-3 javë, gjatë të cilit përveç alkoolit 
nxirren dhe krijohen substanca të 
ndryshme organike, alkoole më të 
larta e më të ulëta, estere etj. Nëse 
është e mundur, në enë mund të 
vendoset  aparat (CO2 del jashtë) për 
të monitoruar vizualisht procesin e 
fermentimit. Vera e mollës përmban 
mesatarisht 5-7 vol% alkool. Pas 
përfundimit të fermentimit alkoolik 
hidhet vera e mollës, pra hiqet llumi 
dhe ajroset. 

FAZA 3. Vera e mollës i nënshtrohet 
procesi i fermentimit acid, gjatë 
të cilit alkooli nga vera në prani të 
oksigjenit dhe baktereve acetike 

shndërrohet në acid acetik, duke 
çliruar ujë dhe energji. Produkti 
përfundimtar është uthulla e mollës 
e njohur si apple vinegar. Bakteret 
acetike (Acetobacteri) rrjedhin 
natyrshëm nga lënda e parë (molla), 
por nuk janë aktive në procesin e 
fermentimit alkoolik sepse nuk ka 
oksigjen. Bakteret acetike fillojnë 
aktivitetin në kushte të ajrosjes së 
fortë të verës dhe temperaturës 
optimale rreth 30oC. Reagimi i pH i 

verës është gjithashtu i rëndësishëm 
për fillimin e aktivitetit bakterial. pH 
minimal është 4 kurse optimale 5 - 6. 
Kjo fazë përfundon kur përmbajtja 
e alkoolit është nga 0,4 vol% në 
0,5 vol%. Më pas vijon procesi i 
maturimit në periudhë nga 1-3 
muaj. Është më mirë në fuçi druri të 
pastra, të mbushura dhe të mbyllura 
mirë. Ruhet derisa të mbushet në 
paketimin e duhur (shishe, enë 
qeramike, etj.). l
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Shkruan: Despina Krstevska

Të ballafaquar me ndryshimet 
klimatike që prekin si të kor-
rat ashtu edhe të gjithë botën 
biologjike, siç është ky vit, që 

do ta kujtojmë për një thatësirë të 
gjatë që uli rendimentin e të korrave 
dhe kufizoi aftësinë e zogjve për t›u 
ushqyer në natyrë. Në disa rajonet, 
kulturat bujqësore ishin burimi i 
vetëm i ushqimit për zogjtë, duke 
shkaktuar dëme të mëdha në pro-
dhimin bujqësor - tani madje mund 
të shkatërrojnë të gjithë prodhimin. 
Dëmi i tillë është një humbje e mad-
he për bujqit. Ka shumë mënyra dhe 
pajisje në treg për të luftuar zogjtë 
që i sulmojnë sipërfaqet bujqësore.

DORDOLECË VIZUALË
Ata përdoren për të trembur zogjtë 
duke përdorur metoda të ndryshme 
të frikësimit vizual të zogjve nëpërm-
jet kombinimit të ngjyrave, formave, 
dritës që ngatërrojnë zogjtë. Dor-
dolecat tradicionale janë statikë dhe 

zogjtë mësohen me ta shumë shpejt. 
Ka disa zgjidhje në treg. Dordole-
cat e balonave Terror Eyes janë një 
zgjidhje e thjeshtë për trembjen e 
zogjve në fusha, ferma, pemishte etj. 
Është një tullumbace që ka sy 3D që 
krijojnë një efekt holografik të iluz-
ionit të një zogu grabitqar në sulm. 
Tullumbacja kundër balonave që fry-
het gjithashtu e ngatërron zogun me 
shenjat e tij reflektuese grabitqare 
dhe balonat e frikshme mund të ng-
jiten lehtësisht në pemë frutore. Ba-
lona ka madhësinë e një topi stand-
ard plazhi. Zogjtë do të shmangin 
çdo zonë në të cilën varet kjo tullum-
bace e ndritshme reflektuese. Është 
një metodë efikase dhe e lirë për të 
gjitha stinët, sepse është bërë prej 
vinili që është rezistent ndaj të gjitha 
kushteve të motit.

SCARYBIRD
Pajisja është dizajnuar në bazë të 
studimeve shkencore që kanë zb-
uluar se zogjtë e vegjël kanë frikë 
vetëm nga të mëdhenjtë. Kështu u 
krijua një fluturake në formën e një 
grabitqari të madh, i cili me pamjen 
e tij tremb zogjtë nga sipërfaqet afër. 
Një pajisje “zogu” mjafton për të 
mbrojtur një sipërfaqe prej një hek-
tari, por vetëm nëse është në formë 
katrore ose pak drejtkëndore. Nëse 
forma e parcelës është e zgjatur ose 
e parregullt, është e lehtë të lloga-
ritet se ku duhet vendosur pajisja, 
mesatarisht çdo 80-100 metra. Sis-
temi i punës është shumë i thjeshtë. 
Një fluturake në formë zogu është 
vendosur në shkop teleskopi deri 
në 10 metra të lartë, i cili lëviz me 

një fluturim asimetrik rreth shufrës 
të teleskopit në të cilën është ngji-
tur, edhe me erën më të vogël prej 2 
kilometrash në orë. Për dallim nga 
dordolecat fiks, SCARYBIRD flutu-
ron në mënyrë të rastësishme, zog-
jtë më të vegjël e perceptojnë atë si 
një zog gjuetie dhe për këtë arsye 
nuk mësohen me produktin tonë. 
Kostoja e kësaj pajisje është rreth 
100 dollarë.

LAZER AUTONOM  
PËR TREMBJEN E ZOGJVE 
Vitet e fundit, në vendet e zhvillu-
ara përdoren agro-lazerët në luftën 
kundër shpendëve, përdorimi i 
shpërndarësve lazer është i sigurt 
si për zogjtë ashtu edhe për mjedisin 
dhe janë shumë efektivë. Lazerët u 
përdorën për herë të parë në pistat 
e aeroportit. Mënyra se si funk-
sionon lazeri është e thjeshtë. Ai 
lëshon një rreze lazeri jeshile drite 
nëpër kopsht dhe zogjtë e shman-
gin atë instinktivisht. Lazeri është 
programuar që të ndjekë konturet 
e topografisë lokale, ai shpërndan 
në mënyrë efektive një rrjet drite 
nëpër kopsht për të parandaluar 

Mbrojtja nga zogjtëMbrojtja nga zogjtë
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hyrjen e zogjve. Dhe zogjtë e percep-
tojnë dritën si një pengesë. Pajisja 
lazer është e lëvizshme dhe mund 
të punojë në panel diellor dhe për 

të funksionuar me sukses duhet të 
vendoset në pikën më të lartë në 
mënyrë që të mund të funksionojë 
me rreze lazer të dritës jeshile. Du-
het të instalohet në pikën më të lartë 
të pemishtes. Lazeri funksionon 360 
gradë me një konsum relativisht të 
ulët që mund të mundësohet nga një 
panel diellor dhe çmimi aktual është 
rreth 10.000 euro. Pajisje lazer për 
frikësimin e zogjve përdoret për të 
trembur zogjtë që të mos futuro-
jnë në pistën e aeroportit. Mund të 
punojë gjatë gjithë ditës dhe në të 
gjitha kushtet e motit. Në zonat e 
skanimit me lazer, mund ta zvogëlo-
jë aktivitetin e zogjve me mbi 90%.

TOP ME GAZ
Një nga trembësit (dordolecët) më 
të efektshëm të zogjve është Topi 
me gaz (top me gaz propan butan). 
Ai prodhon një shpërthim të fortë 
periodik, i cili mund të arrijë magni-
tudë dhe më të lartë se 150 decibel 

në afërsi topit. Periudha ndërmjet 
shpërthimeve mund të programohet 
nga një shpërthim në çdo 30 sekonda 
në një interval prej 40 minutash nga 
një shpërthim në tjetrin. Shpërndan 
zogjtë dhe kafshët e egra nga një 
sipërfaqe prej 4000 metrash katrorë, 
por problemi shfaqet sepse këta 
frikësues i shqetësojnë njerëzit që 
jetojnë në zonat përreth. Gjithashtu, 
zogjtë mësohen shpejt me çdo tin-
gull që nuk ndryshon volumin e tyre 
dhe pikat e lartësisë ose intervalet 
kohore dhe topat mund të bëhen 
joefektivë me kalimin e kohës. l
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për ruajtjen e  
mollëve dhe dardhave

Shkruan: dipl. inxh Sllavisha Shestiç 

Frutikultura moderne është 
biznes dinamik që kërkon in-
vestime dhe njohuri të mëdha 
teknologjike. Në procesin e 

planifikimit të prodhimit të kulturave 
frutore (mollë, dardha) duhet të mer-
ren parasysh disa parametra. Para 
së gjithash, duhet të merren parasysh 
të gjithë faktorët në ekonominë e pro-
dhimit. Fillimisht duhet nisur nga zona 
ku planifikohet prodhimi, ekspozimi në 
terren, lloji i tokës, disponueshmëria e 
ujit vaditës në aspektin cilësor dhe sasi-
or, disponueshmëria e fuqisë punëtore 
për të kryer operacionet e nevojshme të 
punës, kurse sidomos vjeljen e frutave.

Kur të realizohen të gjitha parakushtet e 
nevojshme për prodhim, vjen radha për 
të ndërtuar ambiente magazinimi ku 
do të vendosen pajisje që do të jenë në 
gjendje të plotësojnë kërkesat e tregut. 
Teknologjitë e prodhimit në frutikulturë 
po përmirësohen vazhdimisht me futjen 
e risive të reja në këtë fushë. Varietetet 
e reja, nënshtresat e reja, rritja e numrit 
të fidanëve për njësi sipërfaqe. Në këtë 
kontekst, si një risi që po hyn dalën-
gadalë në përdorim është aplikimi i 
rregullatorëve bimorë - fitohormoneve 

me qëllim të plehërimit, krasitje më të 
mirë, marrjes së madhësisë adekuate 
të frutave, balancimit të rritjes dhe pjel-
lorisë së frutave, zvogëlimi i kurorës 
etj. Çfarë çon në vendosjen e arritjeve 
më të fundit në fushën e fiziologjisë së 
bimëve dhe aplikimin e tyre në ambien-
tet e magazinimit të mollëve dhe dard-
have. Qofshin ato pajisje moderne me 
oksigjen ultra të ulët (ULO - Ultra Low 
Oxygen) ose atmosferë të kontrolluar 
dinamikisht DCA ose objekte me at-
mosferë normale ku rregullohen vetëm 
temperatura dhe lagështia në dhomë.

Teknologjia Smart Fresh përdoret në 
SHBA që prej dhjetë vitesh, para së 
gjithash për mollët, ku synimi kryesor 
është ruajtja e cilësisë së saj, qoftë 
konsumator vendas apo konsumator ku 
molla do të arrijë me mjete transporti, 
kurse transporti është më i gjatë se një 
të javë. Baza e teknologjive Smart Fresh 
është aplikimi i metilciklopropenit në 
kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur.

Mollët dhe dardhat gjatë pjekjes së fru-
tave prodhojnë hormonin bimor etilenin 
i cili në fakt vepron mbi frutat si katali-
zator dhe përshpejton pjekjen e frutave 
që nga ana tjetër shkurton kohën e ru-
ajtjes së frutave. Gjithashtu, nëse ka një 
dardhë ose mollë që është vjelë më parë 
pranë frutave të sapovjela dhe nëse ajo 

Teknologji SMART
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prodhon shumë etilen, periudha e ruajt-
jes së frutave të tjera që sapo janë vjelë, 
por që janë afër frutave të vjela më parë 
do të reduktohet automatikisht. 

Koha e ekspozimit në etilen ndikon dre-
jtpërdrejt mbi rezultatin përfundimtar. 
Kur pyesni veten se çfarë është etilen 
dhe si ta matni atë në një dhomë maga-
zinimi, përgjigja është shumë e thjeshtë. 
Etileni është në fakt aroma e bukur dhe 
e njohur e ftoit ose aroma që të pushton 
kur pas disa ditësh hap dhomën ku ruan 
mollët apo dardhat. Kjo aromë është 
nga njëra anë shumë e këndshme por, 
në të njëjtën kohë, shumë e rrezikshme 
për ruajtjen afatgjatë të mollëve dhe 
dardhave dhe e bën të vështirë shit-
jen e tyre. Etileni nuk është vetëm një 
katalizator për pjekjen e frutave, por 
ndikon drejtpërdrejt edhe në shfaqjen 
e sëmundjeve të ruajtjes, veçanërisht 
të atyre varieteteve që janë të ndjeshme 
ndaj ruajtjes afatgjatë. Teknologjia re 

javë pas thyerjes së zinxhirit të ftohjes 
gjatë klasifikimit, paketimit, ngarkimit 
në kamionë ose kontejnerë, shitjes me 
shumicë dhe pakicë, e kështu me radhë 
deri te konsumatori përfundimtar. Nuk 
ka ankesa për produktet ose ato janë 
të papërfillshme. Por, për të pasur një 
cilësi të garantuar, është e nevojshme 
të bëhet në përputhje me parametrat 
e përcaktuar që kërkon kjo teknologji. 
Eksperienca në Serbi ku kjo teknolog-
ji aplikohet me sukses në varietetet 
e dardhës si: Santa Maria, Carmen, 
Vilamovka Abate Vettel ku vepron në 
ngadalësimin e metabolizmit të fru-
tave dhe dekompozimin e klorofilit, ku 
falë këtyre dy mekanizmave fiziologjikë 
frutat e dardhës ruajnë ngjyra e gjel-
bër dhe pamjen e shndritshme, fortësi 
dhe karakteristika të tjera dhe e zgjat 
jetëgjatësinë e frutave Shelf life edhe 
pas nxjerrjes së tyre nga frigoriferi. Që 
të arrihen rezultate më të mira është 
e rëndësishme të merren parasysh 
shumë faktorë që ndikojnë në cilësinë 
e frutave në fund të magazinimit. Ata 
faktorë janë: niveli i pjekurisë së fru-
tave gjatë vjeljes, temperatura e ruajt-
jes, menaxhimi i CO2, ndjeshmëria ndaj 
temperaturave më të larta. Duhet të 
theksohet se përdorimi i metilciklopro-
penit është plotësisht i sigurt, sepse ai 
dekompozohet në CO2 dhe ujë pas apli-
kimit. E gjithë kjo tregon se përdorimi i 
kësaj teknologjie mund të zgjasë kohën 
e ruajtjes së mollëve dhe dardhave deri 
në çmimin më të favorshëm, ndërsa 
cilësia e frutave është e pandrysh-
uar pavarësisht se zinxhiri i ftohjes 
është ndërprerë, gjë që në fund ndikon 
në kënaqësinë e konsumatorit. l

SMART vepron si një inhibues i recep-
torëve të etilenit të vendosur në vetë 
frutat. Me aplikimin e tij në 7 ditët e 
para pas vjeljes, vjelja do të përfundo-
jë sipas parametrave të rekomanduar 
për çdo varietet mollësh ose dardhash 
sigurohet ngopje e plotë të receptorëve 
të etilenit pa frikën nga kompetenca me 
etilenin natyral para dhe gjatë trajtimit 
me teknologjinë e re SMART.

Kur bëhet fjalë për ruajtjen e dardhave 
në frigoriferë, pa marrë parasysh nëse 
janë ata frigoriferë me atmosferë të 
kontrolluar apo në dhoma ku ka rreg-
ullim të lagështisë dhe temperaturës, 
sigurohet ruajtja e mirë e frutave, por 
nëse zinxhiri i ftohjes ndërpritet, me 
rritjen e temperaturës dhe praninë e 
oksigjenit fillon natyrshëm procesi i 
maturimit. Këtu qëndron përparësia e 
teknologjive inteligjente të freskëta që 
lejojnë frutat e trajtuara të mbeten të 
pandryshuara për katër deri në pesë 

PRODHIM I ETILIT FORTËSI

pas vjeljes пред берба

pas vjeljes para vjeljes

smartfresh smartfresh

smartfresh smartfresh

kontroll kontroll

kontroll kontroll
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Maqedonia tradicionalisht 
nuk e ka kënaqur tregun 
vendas me mish viçi (viçi, 
mështjerre dhe gjedhi) për 

dekada të tëra. Kështu, në vitin 2019 
janë prodhuar vetëm rreth 4000 ton 
mish gjedhi dhe rreth 12000 ton janë 
importuar si i ngrirë apo i freskët nga 
jashtë. Kjo tregon se mezi përmbush-
im 20-25% të kërkesës së tregun 
vendas me mish gjedhi. Për këtë qël-
lim shpenzohen mbi 36.000.000 euro 
në vit për importe kryesisht të mishit 
të viçit. Nga ana tjetër, industria e 
mishit është në kërkim të mishit ven-
das, pasi ka dyshime mbi cilësinë e 
mishit të importuar nga Evropa dhe 
Amerika e Jugut. 

Sipas kësaj, ka një kërkesë të mad-
he për prodhim vendas cilësor të 
mishit të viçit, për shkak të ofertës 
së dobët dhe kërkesës së lartë për të 
në vendin tonë. Prandaj, investimi në 
fermat e bagëtive për majmëri ka një 
plasman të sigurt në tregun vendas 
dhe rajonal.

Nga ana tjetër, sipas thirrjes pub-
like nga Ministria resore, për im-
port të mëshqerrave me origjinë 
nga qershori 2021, për dallim  nga 
e njëjta thirrje e vitit 2019, interesi i 
fermerëve tanë është rritur për 3.5 
herë (nga 1005 krerë në vitin 2019 në 
3350 krerë në vitin 2021), kurse në 
të njëjtën kohë ka ndryshuar intere-
si për import të racave të ndryshme 
të gjedhëve. Domethënë, në vitin 
2019, 50% kërkoheshin Holstein dhe 
49% Simental, kurse vetëm 1% raca 
për majmëri të gjedhëve. Në vitin 
2021, nga numri i përgjithshëm i ap-
likimeve, gati 30% janë nga racat për 
majmëri për prodhimin e mishit.

Përparësitë e mbarështimin e gje-
dhit për majmëri. Mbarështimi i gje-
dhit për mish ka disa përparësi në 

krahasim me bagëtitë për qumësht: 
kërkon shumë më pak punë, më pak 
investime në objekte dhe pajisje dhe 
shfaqen më pak sëmundje.

PARAKUSHTE PËR ZHVILLIM TË 
PRODHIMIT BLEGTORAL TË MISHIT 
NË MAQEDONI 

Mbarështimi i gjedhit lidhet ngushtë 
me tokën bujqësore dhe rendimen-
tet e saj. Në Maqedoni në vitin 2019 
kishte 1.264.578 ha tokë bujqësore 
gjithsej, prej të cilave 519.848 ha tokë 
sipërfaqe të përpunueshme (nga të 
cilat 418.823 ha janë arë dhe kop-
shte), dhe 743.991 ha janë kullota dhe 
59.773 ha janë livadhe.

Nga mishi i përgjithshëm i prodhuar 
në vitin 2019, mishi i viçit me tri kate-
goritë e tij (viçi, mështjerre dhe gjedh) 
merr pjesë me vetëm 18,27%, kurse 
vitet e fundit kjo përqindje është në 
rënie graduale.

PARASHTROHET PYETJA – CILAT 
RACA JANË MË TË PËRSHTATSHME 
PËR MAJMËRI TE GJEDHI?

 ÔQë t’i jepet përgjigje kësaj pyetje-
je, së pari duhet të analizohen këto 
çështje: 

 ÔÇfarë lloj mishi prej gjedhi kërkon 
tregu ku duam të shesim?

 ÔCili sistem i prodhimit të mishit të 
gjedhit të zbatohet (majmëri inten-
sive, gjysmë intensive apo eksten-
zive e gjedhit)?

 ÔCila kategori e gjedhit duhet për 
majmëri (viç, mëshqerrë, mësht-
jerrë, lopë, dema, ka)?  

 ÔCili sistem i ushqimit për majmëri 
të zbatohet?

 ÔA bëhet fjalë për majmëri në livad-
he dhe kullota kodrinore-malore, 
apo në fusha ((majmëri intensive, 
gjysmë intensive apo ekstenzive e 
gjedhit)

 ÔCila është përvoja e fermerit në 
mbarështimin e racave fisnike të 
gjedhit?

 Ô Sa ushqim për bagëti mund të 
prodhojë në vit?

 ÔA ka predispozita në terren për ma-
jmëri sipas sistemit lopë-viç  për-
katësisht lopë për mbarështim etj.?

Për këtë arsye ekzistojnë mbi 15 lloje 
të sistemeve të majmërisë sipas llojit 
të ushqimit, llojit të objekteve dhe te-
knologjisë së majmërisë (shëndosh-
jes) të bagëtive.

Çdo racë gjedhi ka predispozita të 

Cilat raca të gjedhit janë 
të përshtatshme për 

majmëri në Maqedoni?
Shkruan: dr. Gjoko Bunevski, profesor 
për  blegtori, Fakulteti i Shkencave 
Bujqësore dhe Ushqimit, Shkup
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veçantë gjenetike për prodhimin e 
mishit dhe qumështit. Struktura ra-
core e gjedheve në vendin tonë tregon 
mbizotërimin e racave qumështore 
(Holshtain - 38%) dhe të racave të 
kombinuara (sidomos kryqëzimet e 
tyre - 51%), me më pak se 1% të ra-
cave yndyrore, gjë që është e pafa-
vorshme për zhvillimin e majmërisë.

RACAT E GJEDHIT PËR MAJMËRI TË 
CILAT KËRKOHEN NGA FERMERËT 
TANË NË RMV NË DY VITET E 
FUNDIT JANË:

Në agrobiznesin për majmëri (dh-
jam) të gjedhëve, në Maqedoni ende 
mbizotëron majmëria ekstenzive e 
racave të gjedhit të bushës dhe melez 
të racës busha sipas sistemit lopë-
viç, sepse ish vendet për majmëri nga 
çdo agrokombinat janë shkatërruar 
tërësisht, kurse aty janë mbarështu-
ar gjedh për mish kryesisht të kate-
gorisë Baby beef ose mish viçi i ri. Tek 

ne ende dominon mishi i përftuar nga 
bagëtitë për qumësht (bardh e zi) dhe 
melezë.

Cilat raca të gjedhit për mëso kërko-
hen në Evropë dhe në Amerikë?

Në Evropë dhe në Amerikë, kër-
kohet kryesisht mishi i racave të 
mëposhtme: Aberden Angus (ose 
vetëm Angus), i cili arrin rritje të larta 
ditore. Në vend të dytë renditet raca 
Hereford, e njohur edhe si viçi ferme, 
i cili është ekonomik për mbarështim, 
rezistent dhe me mish cilësor. Në 

vendin e tretë renditen racat Sharol 
dhe Limuzin të cilat në kushte inten-
sive majmërie japin rezultate solide. 
Më pas vijnë racat piemontese dhe 
Gjedhët gri belg, që njihen për sin-
dromën “muskulari i dyfishtë”, pra 
përqindja e lartë e proteinave (mishit) 
në organizëm, përqindja e vogël e yn-
dyrës, por edhe përqindja më e lartë 
e ujit në organizëm.

Vitet e fundit është rritur interesimi 
për racën e majme japoneze Vagiu 
(Wagyy), e cila ka shumë mish të yn-
dyrshëm (mermer) dhe arrin çmimin 
deri në 500 euro ose dollarë për 1 kg 
mish.

Megjithatë, nga të gjitha racat e kom-
binuara, rezultatet më të mira i jep 
gjedhët e llojit të yndyrshëm Simen-
tal, që jep pothuajse të njëjtat rezu-
ltate të yndyrës dhe therjes si racat 
më të mira për majmëri në botë. 

NË VEND TË PËRFUNDIMIT: Për shkak 

të rritjes së çmimit të ushqimit të kaf-
shëve, karburantit, energjisë elektrike 
dhe kostove të tjera të fermës, shumë 
fermerë në vendin tonë dhe në rajon, 
tashmë po riorientohen nga bulmeti 
në majmëri, gjë që kërkon më pak fuqi 
punëtore dhe investime në objekte dhe 
pajisje, ka më pak sëmundje dhe ka 
plasman të sigurt të mishit për shkak 
të mungesës së tij. l

RACA TË GJEDHIT. EKZISTOJNË MBI 700 RACA, KURSE TE NE MË TË PËRHAPURA JANË KËTO RACA GJEDHI:

Holshtain

Sharole

Hereford

Kafe (montafon)

Simental

Limuzin

Devon

Busha (soj kafe)

Gri (oberintal)

Angus

Salers

Busha (Soji gri)

Pingav

Piemonte

Aubrak

Melez



Shkruan: Iskra Koroveshovska

Që në moshë të vogël shkoja “në 
bahçe” (emërtimi prespan i pem-
ishteve). Isha 4 vjeç kur u kthyem 
nga Australia, ku kam lindur. De-

tyra ime më e shpeshte në prodhimtari dhe 
vjeljen e frutave ishte t’u çoj shishe me ujë 
atyre që kanë etje (qesh), këto janë fjalët 
me të cilat 46-vjeçari Lube Pampulevski 
kujton fëmijërinë, ku është rritur, siç thotë 
së bashku me margaritarët e Rajonit të 
Prespës, mollët. 

“PËR NE TOKA ËSHTË E SHENJTË: TË 
MOS MBETEMI PEMA PA RRËNJË, PESHK 
PA UJË!”
Dhe tani, rrëfimet e përditshme të gjyshit 
dhe stërgjyshit të tij për historinë e mollëve 
ua përcjell tre djemve të tij, binjakëve Dim-
itrij dhe Georgij 12-vjeçar dhe Atanasit 
9-vjeçar.
- Gjyshi im, i cili jetoi 89 vjet, thoshte se 
mollët kanë qenë të pranishme me shekuj, 
që nga koha e Shën. Naumit dhe Shën. 
Klementit të Ohrit. Paraardhësit e mi ishin 
gjithashtu gjuetarë, peshkatarë, blegtorë të 
mirë dhe kultivonin edhe drithëra, thekër, 
elb, urof, rrush dhe sigurisht kultura kop-
shtarie. Për ne toka që kemi është diçka e 
shenjtë, e trashëguar brez pas brezi dhe 
nuk guxon të shitet, është zotim i të mosh-

uarve në familje, “të mos bëhemi pemë pa 
rrënjë, peshk pa ujë”, thotë Pampulevski.
Punon e gjithë familja, së bashku dhe me 
mirëkuptim. Personalisht ka lënë peng 
dhe konsoliduar pronën e trashëguar nga 
stërgjyshërit e tij dhe nga 15 lokacione e 
ka konceptuar në 3, të cilat sot përpunohen 
dhe nga të cilat jetojnë anëtarët e familjes 
së tij të gjerë.
Pampulevski është kryetar i Shoqatës së 
Frutarëve “Bllagoj A. Kotllarovski” me seli 
në Resnjë, kurse në maj të vitit 2016, kur u 
themelua Kooperativa Bujqësore Krani (me 
29 anëtarë) u bë drejtues i saj.
Fëmijët marrin pjesë, gjithashtu, në të 
gjithë procesin e prodhimit. I motivon më 

tej duke i lejuar të mbajnë paratë të cilat do 
t’i fitojnë vetë në varësi të numrit të mollëve 
që mbledhin dhe shesin. Në vitet me kus-
hte ideale klimatike prodhon nga 90 deri në 
100 ton mollë, por në vite si ky që po kalon, 
gjysmën, pra 45-50 tonë. Fitimet varen nga 
çmimi, i cili lëviz nga 10 deri në 15 denarë 
për kilogram, që do të thotë 500 - 900 euro 
në muaj. Si një familje prej pesë anëtarësh 
arrijnë të përballojnë bukën e gojës në 
muaj, por gjithmonë kanë nevojë dhe mund 
të bëjnë më mirë.
- Vitin e kaluar, nga shitja e mollës industri-
ale, të tre djemtë blenë biçikleta të reja dhe 
vijnë me to në pemishte. Kanë ambicie sig-
urisht, por ne u lëmë hapësirë   të zbulojnë 
vetë dhe të zgjedhin se çfarë do të punojnë 
profesionalisht, janë nxënës të shkëlqyer, 
por në momente dobësie për shkak të 
vështirësive me materialin mësimor dhe 
këtë apo atë shkollë, Kembrixh, ose tekste 
dixhitale, ndonjëri di të thotë: Babi, vendo-
sa të bëhem fermer! Hajde, hajde, u them, 
keni kohë të vendosni, kështu kalitet çeliku, 
thotë me buzëqeshje Pampulevski.

TË BASHKOHEN DHE TË INVESTOJNË 
BASHKË: SHKENCA DHE INSTITUCIONET
Optimizmi nuk e lë as kur flet për prob-
lemet e prodhuesve të mollëve. Ai thotë se 
është zhgënjyese që nuk ka një strategji 
shtetërore për zhvillimin e pemëtarisë 
në përgjithësi, veçanërisht për mollën. 
Një nga problemet është se prodhuesit e 
mollëve nuk kanë frigoriferë modernë për 
ruajtjen e frutave në planin afatgjatë.
- Nuk kemi frigoriferë ULO (Ultra Low Oxy-
gen), të cilët do të ulin presionin e furnizimit 
në treg, pra do të jetë më i balancuar gjatë 
gjithë vitit. Prespa prodhon deri në 180.000 
ton mollë dhe ky mund të jetë një përfitim 
i madh financiar për vendin dhe zhvillimin 
e tij. Dhe në fakt ne marrim subvencione 
nga shteti që nuk japin komponentin e 
nevojshëm zhvillimor, pra për mungesë 
strategjie kanë vetëm efekt politik. Në 
popull, “blej një ditë – shpenzoje”, analizon 
Pampulevski.
Sipas tij, mollët e Resnjës meritojnë më 
shumë vëmendje nëse duam që të vazhdo-
jmë t›i kemi në tregjet tona të gjelbra me 
çmime shumë të mira, përndryshe ato të 
importuara kanë çmim shumë më të lartë.
Edhe ai i kthehet bashkimit të forcave. Ai 
beson se kjo është forca dhe fuqia për të 
ndryshuar gjërat.
- Së bashku jemi më të fortë, së bashku 
është më mirë. Kjo duhet të jetë motoja 
kryesore për të gjithë fermerët, theksoi ai. 
Ai shtoi se në këtë mënyrë aksesi në fond-
et evropiane është më i lehtë, sepse “pasja 
e informacionit të duhur në kohën e duhur 
është çelësi i suksesit në çdo biznes”.
Këtu ai sheh përfitimin e të qenit anëtar i 
Federatës Nacionale të Fermerëve, për të 
cilin thotë se është një nder, jo thjesht një 
përfitim. l

PËR VIZITË TE LUBE PAMPULEVSKI, NJË NGA PRODHUESIT MË TË MËDHENJ TË MOLLËVE TË RESNJËS:

Në vitet me kushte klimatike ideale ai prodhon nga 90 deri në 100 ton mollë, 
por në vitet si ky që po kalon, mezi prodhon gjysmën, përkatësisht 45-50 ton.
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Nuk na nevojiten subvencione për efekt politik, 
na duhet strategji për zhvillim të pemëtarisë!

“Kemi diell, tokë të bukur, nëse të 
rinjtë punojnë me dashuri – suksesin e 
kanë të garantuar”
Pa të rinj as nuk mund të vazhdojmë 
të prodhojmë dhe as të luftojmë për 
promovimin e frutikulturës”, tha Pam-
pulevski, duke dashur t›u dërgojë një 
mesazh motivues.

- Unë do t›u rekomandoja, nëse do t›i 
qasen me dashuri punës në bujqësi 
nën diellin tonë, në këtë tokë me ujë 
të pastër, burimi, ajër të pastër në zo-
nat rurale, suksesi i tyre është i ga-
rantuar. Rrugën duhet ta ecin vetëm, 
rekomandon me besim Pampulevski.



Përgatiti: Tomi Pikuli

Diversifikimi i fermës lidhet me 
daljen nga kornizat e një bu-
jqësie tradicionale dhe të kul-
tivimit 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 iniciati-
vave të fermerëve për diversifikimin 
e fermës së tyre që çon në drejtim të 
rritjes së të ardhurave në fermë është 
një nga prioritetet dhe objektivat e pro-
jektit “Mbështetje në Rritjen e Kapac-
itetit për Zhvillim të Qëndrueshëm 
Rural’’, të cilin organizata AgriNet Al-
bania është duke e implementuar me 
mbështetjen e We Effect, Suedi. 
Një shembull konkret i një iniciative 
për diversifikimin në fermë është edhe 
fermeri Luan Panariti Kryetar i Shoqa-
tës së Fermerëve Leshnjë në Rajonin e 
Korçës, i cili për të disa vitesh krahas 
punëve të tjera në fermë ku merret me 
mbarështimin e lopëve dhe bagëtive të 
imta kryesisht dele prej disa vitesh ka 
menduar të shtojë në fermën e tij dhe 
mbarështimin e bletëve. I pyetur rreth 
kësaj iniciative të re në fermën e tij, ai 
shprehet si me poshtë:

“Unë jam Luan Panariti banoj dhe 
ushtroj aktivitetin në fermën time në 
fshatin Leshnjë të Rajonit të Korçës, 
gjithashtu prej disa vitesh jam krye-
tar i Shoqatës së Fermerëve Leshnjë 
anëtare e organizatës AgriNet Albania. 

Dirvesifikimi një iniciativë për të 
shtuar të ardhurat në fermë
Dirvesifikimi një iniciativë për të 
shtuar të ardhurat në fermë

Të ardhurat e familjes time bazohen 
kryesisht tek puna në fermë, duke 
punuar prej vitesh në mbarështimin e 
lopëve dhe bagëtive të imta kryesisht 
dele të cilat kanë gjeneruar të ardhura 
të pamjaftueshme për të siguruar një 
jetë normale.
Nisur nga kjo situatë ekonomike, lindi 
e nevojshme diversifikimi i aktiviteteve 
në fermë duke menduar mundësi të 
reja për rritjen e të ardhurave. Prandaj 
duke parë kushtet e favorshme të ra-
jonit tonë si dhe kërkesat gjithnjë e në 
rritje por dhe çmimin e favorshëm të 
shitjes mendova që krahas punëve që 
përmenda më lart të shtoja në fermën 
time dhe mbarështimin e bletës.

Me mbështetjen e organizatës Agri-
Net Albania tek e cila shoqata jonë 
është anëtare u bë i mundur sigurimi 
i asistencës teknike e nevojshme për 
të shtuar njohuritë e mia mbi diver-
sifikimin e fermës si në mbështetjen 
teknike për mbarështimin me sukses 
dhe mbrojtjen e bletëve nga sëmundjet 
dhe dëmtuesit. Si rezultat i këtij aktiv-
iteti fillesat ishin me 20 koshere blete 
me një prodhim prej 300 kg mjaltë, por 
gjatë viteve dhe duke parë ecurinë e 
mire të këtij aktiviteti e kam çuar në 60 
numrin e koshereve me bletë me një 
prodhim prej 1200 kg mjaltë, rezultate 
këto që kanë sjellë një rritje të të ard-
hurave familjare në një masë 25 – 30 %.
Duke parë këtë ecuri pozitive të kësaj 
iniciative kam menduar që në të ar-
dhmen të shtoj numrin e koshereve 
me blete deri ne 80 duke siguruar të 
ardhura shtesë në familje direkt nga 
diversifikimi në fermë.
Për të përfunduar fjalën time dua t’u 
bëj apel jo vetëm fermerëve anëtare 
të shoqatës tonë por edhe më gjerë të 
gjithë fermerëve të tjerë që organizata 
Agrinet Albania mbështet që të mos 
tremben nga vështirësitë dhe peng-
esat që u dalin në punën dhe jetën e 
tyre në fermë por të kërkojnë dhe të 
përkrahin iniciativa për diversifikimin 
e fermës për të shtuar të ardhurat në 
familjet e tyre”, kështu ka përfunduar 
fjalën e tij Luani. l
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Shkruan: Sabah Djaloshi

Kjo është Rinalda Lika, nga Fshati 
Shkozë,Njësia Administrative Gjeg-
jan, Pukë. Rritja e vajzave në fshatra 
nuk është aspak e lehtë, pasi men-

taliteti vijon të jetë tradicional, vajzat që rri-
ten pak prej tyre kanë fatin për t’u shkolluar, 
e pas të 20-ve martesa është destinacion i 
realizimit të tyre. Por dhe ato që kanë fatin 
për t’u shkolluar nuk kthehen më në fshat. 
Ky nuk është rasti i saj...Teksa çdo ditë fsha-
trat pësonin emigrim të frikshëm, Rinalda 
pasi mbaroi studimet e larta  vendosi të 
rikthehej në vendin e saj për të kontribuar 
aty  ku mundësitë ishin të pakta dhe sfidat 
e mëdha. Gjatë kësaj kohë u njoh nga afër 
edhe me shoqatën AgroPuka si vetmi aktor 
i shoqërisë qytetare në Rrethin e Pukës që 
mbështet zhvillimin rural.             

Ajo shprehet që:

“Ishte misioni dhe qëllimi kësaj shoqatë që 
më tërhoqi dhe nisa të aktivizohesha  si fil-
lim si pjesë rretheve të studimit, një metodë 
praktike që përfshin komunitetin dhe sjell 
rezultate. Më pas u bëra pjesë e fushatës 
advokuese mbi problemet dhe sfidat që 
përballen vajzat dhe gratë rurale me anë të  
ngritjes se Këshillit Konsultativ të Grave në 
Nivel Lokal”.

“AgroPuka më mundësoi pjesëmarrjen time   
në seminare, trajnime, vizita studimore  etj. 

Përveç eksperiencës së fituar, filloi  akoma 
më shumë të  rritej dëshira për të kontribuar 
me ide konkrete  në  zhvillimin   rural. Duke 
u bazuar në  përparësitë që të paraqet zona 
ku jetoj si dhe në aktivitetet e AgroPukës  
për promovimin e Rrethit të Pukës si desti-
nacion cilësor i turizmit malor  vendosa  së 
bashku me familjen time që banesën  tonë 
ta kthenim nga një  aset të fjetur në një aset 
kapital, në një bujtinë” 

“Bujtina ndodhet në   mes  bukurive natyrore 
rrëzë Malit të  Munellës 1991m mbi nive-
lin e detit i cili rezulton si masivi pyjor me 
i pasur i Shqipërisë dhe një strehë e shumë 
kafshëve të egra, ndër to edhe e Rrëqebul-
lit të Ballkanit. Ujëvara e Gojanit që tërheq 
vëmendjen e çdo vizitori si dhe Shpella e 
Orëve, një vend i shenjtë mbi fshatin Shkozë 
me veçantinë saj  për nga historia, forma, 
sfondi panoramik dhe burimi me ujëra 
minerale mbi të, që i jep hijëshinë  e një 
«Kërpudhë të Artë”. Burime të freskëta me 
përrenjtë gjarpërues, ujëvara dhe vaska si 
dhe lumi Fan. Florë dhe faunë ku në një 1m² 
në bjeshkët sipër bujtinës  mund të gjenden 
boronicë, manaferrë, mjedër, luleshtry-
dhë, kërpudhë, etj. Burimet blegtorale, bu-
jqësore, artizanale, kulturore dhe natyrore 
janë potenciale për rritjen numrit të turiste-
ve dhe ringjalljen e fshatit”.

“AgroPuka e mirëpriti  idenë time që konsis-
ton në mirëpritje dhe mikpritje ,dhe kështu 
nisa një rrugëtim me plot ankth nëse do të 

mund t’ia dalë, por që tashmë është kthyer 
në dashuri.”

Rinalada ka dhënë një kontribut të madh 
si një promovuese e të drejtave të grave 
duke u aktivizuar në të gjitha aktivitetet 
lokale dhe kombëtare të organizuara dhe 
mbështetura nga Agropuka në kuadër te 
projektit të mbështetur nga We Effect dhe 
organizata të tjera. Ajo është drejtuese e 
Këshillit Konsultativ të Grave të Bashkisë 
Fushë Arrëz dhe në kuadër të këtij Këshilli 
ajo bashkë me anëtaret e tjera kanë organ-
izaur shumë aktivitete në mbrojtjen e të 
drejtave të grave të zonës. Një ndër aktivi-
tetet e zhvilluara këtë vit me mbështetjen e 
Agropuka në kuadër të projektit të financuar 
nga We Effect ishte edhe “Sofra e Kryeziut”. 
Ky aktivitet, i pari i këtij lloji në këtë zonë, 
mblodhi bashkë të gjithë aktorët lokal dhe 
më gjerë për të promovuar rolin e grave në 
zhvillimin e zonës. Mbi 200 pjesëmarrës u 
njohën me kontributin e grave në zhvillim-
in e zonës dhe rolin e Këshillit Konsultativ 
të grave si një instrument për të avokuar 
për të drejtat e tyre. Rinalda është koordi-
natore e Agropukës për Bashkinë Fushë 
Arrëz dhe ka fituar dije dhe njohuri të reja 
duke u bërë një nga traineret e para te reja 
të Agropuka. Ajo ka trajnuar disa grupe të 
rinjsh në kuadër të projektit të mbështetur 
nga We Effect dhe në kuadër të projektit të 
mbështetur nga Bashkimi Europian, “Rural 
You”.  l

Rinalda
Lika
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Shkruan: prof. Gjoko Zeçeviç  

Perga ndryshon nga poleni 
nga përbërja e saj kimike, 
megjithëse baza themelore 
për pergën është pikërisht 

poleni, kurse ndryshimi nga po-
leni qëndron në faktin se ka më 
shumë sheqerna. Për shembull, ka 
më shumë proteina se poleni me 
20%, yndyrë me më shumë se 9% 
të polenit, gjithashtu përmban acid 
laktik dhe vlera e pH e tretësirës 
ujore prej 2% është mbi 3.7 Cilësia 
dhe sasia e aminoacideve në pergë 
ndryshon nga perga në pergë në 
varësi të bimëve nga të cilat bletët 
e kanë marrë polenin. E gjithë kjo 
dëshmon se perga dhe poleni janë 
të ndryshëm nga përbërja kimike. 
Bletarët janë në dilemë nëse bletët 
konsumojnë polen të freskët apo 
pergë për të ushqyer larvat. Është 
vërtetuar në mënyrë të pakundër-
shtueshme se bletët nuk përdorin 
kurrë polen të freskët në ushqimin e 
larvave. Është vërtetuar se ushqye-
sit e rinj të bletëve përdorin polen 
të fermentuar nga 24 deri në 96 orë 
(Randy Oliver 2015). 

Metoda e kthimit të polenit në pergë 
fillon që në momentin kur bletët 
polenin e freskët që mbledhin nga 
bimët e lagin me sekrecionet e tyre 
dhe e mbartin atë në formën e to-
pave të vegjël të ngjitur në këmbët e 
pasme në zgjua kur fillon fermenti-
mi i polenit. Bletët e depozitojnë këtë 
polen në qelizat e pastruara para-
prakisht dhe të lyera me propolis, 

kurse mandej bletët e reja kujdesen 
për polenin duke e përzier me kujdes 
me mandibulat e tyre, duke shtuar 
mjaltë dhe sekrecione nga gjëndrat 
e tyre dhe fillojnë ta ngjeshin në 
hoje me kokat e tyre, duke e ngje-
shur polenin deri në 57% të vëllim-
it të hojeve që për nga pesha është 
nga 140 deri në 180 miligramë. Nga 
ai moment, fermentimi i acidit laktik 
fillon në huall dhe zgjat 15 ditë. Në 
procesin e shndërrimit të polenit në 
pergë, ndodhin ndryshime të mëdha 
biokimike dhe ai zhvillohet në 4 faza 
të zhvillimit.

FAZA E PARË zgjat 12 orë dhe kar-
akterizohet nga zhvillimi i grupeve 
të ndryshme të mikroorganizmave, 
kurse fermentimi fillon me zhvillim-
in e baktereve të acidit laktik, ma-
jave dhe disa baktereve aerobe.

FAZA E DYTË karakterizohet nga zh-
villimi i baktereve anaerobe strepto-
kokë, kurse si rezultat i veprimit të 
tyre rritet aciditeti dhe veçanërisht 
prania e vitaminës B.

FAZA E TRETË karakterizohet nga 
zhdukja e streptokokëve. Njëkohë-
sisht, zhvillohen laktobacilet që 
prodhojnë më shumë acid laktik. 
Bakteret e hidrogjenit luajnë një rol 
të rëndësishëm në proceset aerobe, 
kurse zhduken brenda deri dy-tre 
ditëve.

FAZA E KATËRT fillon në fund të 
ditës së shtatë kur bakteret e acidit 
laktik zhduken. Aciditeti i pergës ar-

rin nga 4 në 4.2 pH. Pas një periudhe 
prej 15 ditësh mbaron fermentimi i 
acidit laktik dhe bletët e reja i mbu-
lojnë hojet me perga me një shtresë 
të hollë mjalti, kurse ato hoje ku 
nuk ka përfunduar fermentimi nuk 
i mbulojnë me mjaltë. Ndonjëherë 
ndodh që bletët ta mbulojnë pergën 
me kapak dylli, por më shpesh nuk 
ndodh kështu, por nëse nuk janë afër 
shtratit, bletari mund t’i dallojë me 
vështirësi ato. Pas përfundimit të të 
gjitha këtyre proceseve, përmbajtja 
në hoje bëhet plotësisht sterile, dhe 
si pasojë e sasisë së madhe të acid-
it laktik, pengojnë zhvillimin e tyre 
dhe nuk lejojnë që perga të prishet. 
Disa gjetje shkencore tregojnë se 
perga ka një jetëgjatësi deri në 17 
vjet pa ndryshim të cilësisë, ndërsa 
për krahasim, jetëgjatësia e polenit 
është shumë më e shkurtër.

MËNYRA PËR FITIM TË PERGËS 

A) Marrja e pergës duke hequr kornizat 
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para pashës kryesore të nektarit gjatë 
ose në fund të pashës së bollshme 
të polenit. Gjatë pashës kryesore të 
polenit, bletari mund të marrë një ose 
dy korniza me pergë dhe në vend të 
tyre të vendosë baza enësh që veprojnë 
si stimulim për kompaninë e bletëve 
ku bletët e reja janë të angazhuara në 
ndërtimin e huallit dhe lirimin e hapë-
sirës për mbretëreshën për shtrat të 
ri. Rezultate edhe më të mira mund 

të arrihen kur këto korniza të hequra 
vendosen sipër shtratit për të përfun-
duar procesin e fermentimit të pergës 
të përshkruar më sipër.

B) Prodhimi i synuar i pergës është 
metodë që siguron sasi më të mëdha 
të pergës. Së pari zgjidhen kolonitë e 
forta të bletëve, të cilat kanë shumë 
bletë punëtore. Në dysheme vendo-
set një trup me korniza të integruara, 
mundësisht një huall mjalti në të cilin 
nuk ka mbeturina ose mbi këtë trup 
vendosen korniza kafe dhe vendoset 
një kornizë amë. Mbi kornizën amë 
vendoset shtati. Në koshere hapet 
vetëm shtrati i poshtëm i cili është 
në dysheme. Duke supozuar se kemi 
përzgjedhur bashkësi bletësh shumë 
të forta, kurse periudha e grumbul-
limit të pergës duhet të jetë gjatë një 
pashe të fortë poleni, kurse përveç 
kësaj këto familje bletësh ushqehen 
çdo mëngjes para lindjes së diellit 
me 300 ml. shurup në raport 1:1 në 
mënyrë që bletët të fokusohen vetëm 
në depozitimin e polenit sepse (nek-
tari) tashmë arrin në zgjua në formë 
shurupi. Është e dëshirueshme që 
pjesa e poshtme e kosheres të jetë me 
një kornizë më pak dhe në vend të 10 
kornizave të ketë 9 korniza. Pas 15-20 
ditësh nga shtrimi i pjesës së poshtme 
të kosheres, korniza që bletët kanë 
mbushur me pergë mund të ngri-
het mbi pjellë për të kaluar periud-
hën prej 15 ditësh për fermentimin e 
pergës. Me këtë mënyrë të grumbul-
limit të pergës, sipas përvojës sime, 
kam arritur një rendiment prej 30 
kilogramësh pergë në sezon. Perga 
montohet me mjet special Zmba ndër-
sa të gjitha mënyrat e tjera ndikojnë 
mbi cilësinë e pergës.

Perga nuk ngrihet dhe rekomando-
het të ruhet në temperaturë 0 deri 
në 15 gradë Celsius dhe mundësisht 
në frigorifer kur temperaturat e 
jashtme janë më të larta.

Perga ka një efekt të dobishëm mbi 
trupin e njeriut, kurse arsyeja është se 
përmban: mikronutrientë të shumtë, 
proteina, yndyra, aminoacide, karbohi-
drate, një gamë të plotë të vitaminave R 
(rutinë), B1, B2, B3, B5, C, H, E, D. Dok-
tor Mlladenov thekson se 1 gram pergë 
përmban disa doza ditore të vitaminës 
R (rutinë) e cila parandalon goditjet në 
tru dhe sulmet në zemër. Perga ka një 
efekt shumë të dobishëm në rritjen e 
sistemit imunitar, redukton lodhjen, 
ndihmon në trajtimin e kolitit, kapsllë-
kut, hepatitit. Perga ndihmon gjatë 
shfaqjes së prostatës kronike tek tera-
pitë e trajtimit të sëmundjeve vaskulare. 
Ka një efekt të dobishëm për pacientët 
me sëmundje nervore dhe psikiatrike. 
Ndihmon në sistemin tretës dhe shumë 
sëmundje të tjera. l

RECETA PËR PËRDORIM TË PERGËS 

1. Në 2 decilitra ujë të pijshëm të 
vakët në mbrëmje shtoni një lugë 
çaji pergë dhe mbulojeni enën me 
letër të bardhë, të nesërmen në 
mëngjes shtoni 8 pika propolis 
dhe shtrydhni gjysmë limoni. Më 
pas duhet të përzihet mirë dhe të 
pihet me stomak bosh me mba-
jtje të madhe në zgavrën e gojës, 
kurse pas marrjes së pergës re-
komandohet të hahet pas gjysmë 
ore nga marrja e saj.

2. Në 470 gramë mjaltë livadhi 
të kristalizuar, shtoni 30 gramë 
pergë të freskët dhe hidhni 8 pika 
propolis me bazë uji ose tretësirë   
glikoli të kulluar dhe përziejeni 
mirë me mikser në mënyrë që 
perga të barazohet me mjaltin e 
kristalizuar. Rekomandohet të 
merret një lugë çaji tri herë në 
ditë. Perga vepron më mirë mbi 
organizmin kur merret me sto-
makun bosh, gjysmë ore para 
drekës dhe para gjumit, por nuk 
rekomandohet pirja e ujit, kurse 
duhet përtypur ngadalë dhe të 
mbahet në zgavrën e gojës dhe 
të gëlltitet ngadalë. Konsuma-
torët shpesh më kërkojnë dozën 
më të fortë të mjaltit me perga e 
cila është në raport me 900 gram 
mjaltë me 100 gram perga. Nuk 
rekomandohet të bëhet një dozë 
më e fortë. Kjo përzierje është 
mirë të ruhet në frigorifer.
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Prodhimi bujqësor për zh-
villim si aktivitet ka pas-
ur dhe do të ketë për bazë 
tokën. Shumë pak dihet ose 

i kushtohet vëmendje ngjeshjes si 
një faktor aktual që ka një ndikim 
shumë negativ mbi pjellorinë dhe 
lartësinë dhe cilësinë e rendimentit. 
Vetë ngjeshja si proces konsiston në 
bashkimin e grimcave të tokës dhe 
agregateve të tyre, gjë që redukton 
hapësirën e lirë ndërmjet tyre, e 
cila zakonisht mbushet me ajër ose 
ujë. Arsyet ose faktorët që shkak-
tojnë ose nga të cilët varet shfaqja 
e ngjeshjes dhe prirja e tokës ndaj 
saj, mund të jenë të shumtë, dhe 
para së gjithash tekstura (përbërja 
mekanike) e tokës ku tokat që përm-
bajnë më shumë argjilë janë më të 
ndjeshme ndaj ngjeshjes sesa ato që 
përmbajnë pluhur dhe rërë. Lagësh-
tia e tepërt ndikon gjithashtu mbi 
koren dhe ngjeshje të tokës. Lërimi i 
tepërt çon gjithashtu në shkatërrim-
in e strukturës së tokës dhe shfaq-
jen e ngjeshjes. Por shkaku kryesor 
dhe aktual i ngjeshjes është presio-
ni dhe rrëshqitjet e shkaktuara nga 
gomat e traktorëve dhe mekanizmat 
e tjerë që përfshihen në procesin e 
prodhimit bujqësor. Çdo kalim i me-
kanizimit gjatë kryerjes së masave 
të nevojshme agroteknike gjatë 
kultivimit të bimëve të kultivuara 
shprehet me veprimin e presioneve 
të pazakonta dhe të padurueshme 

Ngjeshja 
e tokës

nga rrotat mbi shtresën e tokës e 
cila si e tillë nuk ekzistonte deri në 
ardhjen e mekanizimit, ndërsa me 
to edhe ky problem, i cili është per-
ceptuar si i tillë dhe janë marrë, ose 
kanë filluar të merren masa për të 
zbutur ose eliminuar veprimet dhe 
pasojat e tij.

Nga vrojtimet është konstatuar se 
mekanizimi shkakton ngjeshjen e 
dheut sipas 4 llojeve, si më poshtë:

1. sipërfaqësore,

2. e thellë,

3. rrëshqitëse,

4. ngjeshje midis rrotave dhe ng-
jeshje e quajtur taban i parmendës.

Ngjeshja sipërfaqësore e tokës 
bëhet kur ajo formohet në një thellë-
si deri në 15 cm. Kjo gjë shkaktohet 
nga shtypja e gomave të mekanizim-
it.

Ngjeshja e thellë ndodh nga 15 cm 
deri në 70 cm thellësi dhe shkakto-
het nga pesha e madhe e trupave të 
makinerive mbi boshtet lëvizëse.

Ngjeshja e tokës nga rrëshqitja 
ndodh kur përfshihet transferimi 

Shkruan:  Dipl. inxh. bujq. Vancho Zahariev

i pamjaftueshëm i fuqisë së mo-
torit në rrotat lëvizëse, d.m.th. nuk 
përfshihet transmetimi i duhur ndaj 
rezistencës së caktuar, kështu që 
rrotat lëvizëse herë pas here ose 
vazhdimisht përmbysin, duke ush-
truar presion shtesë mbi tokën si 
dhe e përmbysin atë duke e ngjeshur 
dhe shkatërruar shtresën e dheut ku 
kalon rrota.

Ngjeshja midis rrotave shkaktohet 
nga gomat e rrotave të dyfishta ose 
të trefishta ku shtresa e dheut midis 
dy gomave pasqyrohet ndaj presionit 
të lartë dhe shembet në thellësi më 
të mëdha.

Ngjeshja e quajtur taban i par-
mendës krijohet duke lëruar vazh-
dimisht dheun në të njëjtën thellësi 
ku me kalimin e kohës shtresa e 
tokës nën atë thellësi ngjeshet. Siç u 
përmend tashmë, lloje të ndryshme 
dherash, në varësi të shumë fak-
torëve dhe shkaqeve, i nënshtrohen 
ngjeshjes në mënyra të ndryshme 
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dhe në shkallë të ndryshme. Është 
vërtetuar se tokat e përbëra nga 
struktura të njëtrajtshme (të njëjtën 
madhësi grimcash të tokës) dhe me 
një sasi më të madhe të lëndës organ-
ike janë më të ndjeshme ndaj ngjesh-
jes sesa ato që nuk kanë një strukturë 
dhe lëndë organike të njëtrajtshme. 
Tokat më me lagështi janë gjithash-
tu më të ndjeshme ndaj ngjeshjes. 
Sepse tokë pjellore konsiderohet 
ajo që përbëhet gjysma e pjesës së 
ngurtë, kurse gjysma tjetër është e 
rezervuar për marrjen e barabartë të 
ujit dhe ajrit. Çdo kalim i mekanizim-
it në tokë e prish këtë gjendje sepse 
nën veprimin e presionit zvogëlohet 
në masë më të madhe hapësira për 
ujë dhe ajër, kurse me këtë edhe kus-
htet për zhvillimin e duhur të kulturës 
së kultivuar. Tokat që kanë arritur në 
fazën e ngjeshjes dhe mbingjesh-
jes dallohen nga fakti se në ato toka 
pas reshjeve të dendura krijohet një 
kore dheu, uji qëndron më gjatë në 
sipërfaqe (përshkueshmëria e ujit 
reduktohet) e tokës, erozioni (mbart-
je- shpërndarje) e tokës është më e 
madhe zbërthimi i lëndës organike 
është më i vogël, të mbjellat mbi-
jnë më ngadalë dhe në ekzaminimin 
sipërfaqësor ka rritje të pabarabartë, 
zbehje, çngjyrim të masës gjetho-
re dhe deformim të masës rrën-
jësore. Lërimi është më i vështirë 
dhe i pabarabartë dhe pjesët e trupit 
të plugut amortizohen më shpejt. 

Është vërtetuar se ngjeshja e thellë 
e tokës e shkaktuar nga ngarkesa e 
madhe mbi bosht, ndikon në uljen e 
rendimenteve të bimëve deri në 30%. 
Sipas hulumtimeve të publikuara në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 
varësi të shkallës së ngjeshjes dhe 
llojit të kulturës së kultivuar, humb-

jet e rendimentit mund të arrijnë 
deri në 60%. Disa kultura janë më të 
ndjeshme, disa më pak të ndjeshme 
ndaj ngjeshjes së tokës, por ngjesh-
ja ndikon negativisht mbi të gjitha në 
rendiment. Nga momenti kur filluan 
të vëreheshin efektet negative të ng-
jeshjes së tokës, filloi modernizimi i 
mekanizimit për të reduktuar këtë 
fenomen shqetësues. Pra, sot shumi-
ca e makinerive të rënda kanë rrota 
të njëfishta (jo të dyfishta) me sipër-
faqe të gjerë shkelëse ose janë mak-
ineri me gomë vemje si më të përso-
surat deri më sot, me të cilat presioni 
në tokë reduktohet në një minimum 
praktik. Gjithashtu, transmetimi 
dhe ndërrimi i fuqisë nga motori në 
njësinë lëvizëse (rrota, vemje) është i 
automatizuar, i robotizuar, gjë që jep 
një kontribut të madh në reduktimin 
e rrëshqitjes së njësisë lëvizëse (rro-
ta, vemjet) dhe dëmet që shkaktohen 
të shprehura nëpërmjet konsumit të 
karburantit. dhe ngjeshjes së tokës. 
Gjithashtu, janë instaluar pajisje nav-
iguese, të cilat mundësojnë lëvizjen e 
planifikuar dhe të organizuar të me-
kanizimit në sipërfaqen bujqësore 
për të reduktuar ngjeshjen e tokës.

Për të parandaluar shfaqjen ose për të 
mënjanuar të ashtuquajturit taban të 
parmendës dhe llojeve të tjera të ng-
jeshjes, është e nevojshme të minimi-
zohet numri i parmendëve në tokë dhe 
të ndryshohet më shpesh thellësia e 
plugimit dhe në kushtet kur toka është 
pak më e thatë plugimi të jetë më i 
thellë. Për zvogëlimin ose mënjanimin 
e ngjeshjes së tokës (sipërfaqësore, 
tabani i parmendës, e thellë) janë zh-
villuar mjete gërmuese-prashitëse që 
po pranohen dhe përdoren gjithnjë e 
më shumë për gërmime të thella që 
zakonisht janë si operacion, ose du-
het të kryhen në vjeshtë në toka më të 
thata. Në kushte të tilla, toka shkër-
moqet dhe ristrukturohet thellë, duke 
shkuar në drejtim të përmirësimit të 
strukturës dhe kapaciteteve fiziko-ki-
mike të saj, kurse në këtë mënyrë kry-
het mënjanim i pjesshëm ose i plotë të 
ngjeshjes si dukuri. l

PARA PËR KOHËN PASTAJ
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Panairi lokal 2021
Ka 19 vjet që shoqata Agropuka organ-
izon Panairin e produkteve bujqësore, 
blegtorale, artizanale dhe prodhime të 
tjera të prodhuesve në Pukë. Panairi i 
Produkteve Vendore, është një aktivitet 
që është miratuar nga Këshilli i Bash-
kisë Pukë si festë lokale “Puka Agro-
fest” në vitin 2020. Edhe këtë vit Sho-
qata Agropuka, në kuadër të projektit 

“Të kontribuojmë në përmirësimin e 
qëndrueshëm të jetesës. i banorëve në 

Pro Grave Rurale

Më 15 tetor 2021 me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas Rurale u organizua 
eventi i tretë në kuadër të projektit We Effect dhe në bashkëpunim me organ-
izata të tjera si Agrinet dhe organizata anëtare të Rrjetit Shqiptar për Zhvillim 
Rural. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural me pjesëmarrjen e grave nga OJQ të ndryshme, autoritete, donatorë, etj. 
Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural znj. Frida Krifca mbështeti aktivitetin 
dhe priti një delegacion grash në zyrën e saj ku pati një aktivitet të frytshëm dhe 
diskutoi me to dhe i informoi për objektivat e ministrisë në lidhje me zhvillimin 
rural dhe prioritetet që do të jepen për të mbështetur fuqizimin e grave në zonat 
rurale. Më pas u organizua një takim me të gjithë pjesëmarrësit dhe znj. Flora 
Prenga, drejtuese e grupit Zojat e Munelles diskutoi për problemet dhe sfidat 
me të cilat përballen gratë nga zonat malore. Është përgatitur një deklaratë dhe 
është dorëzuar në institucionet përkatëse, etj. Grupet e grave kanë prezantuar 
produktet e tyre edhe në këtë aktivitet.

Dita Ndërkombëtare 
e Grave Rurale Rurale 
dhe Dita Botërore të 
Ushqimit
Gjatë dy muajve të fundit në kuadër të 
Ditës Ndërkombëtare të Gruas Ru-
rale dhe Ditës Botërore të Ushqim-
it. Agropuka ka filluar të mbledhë të 
dhëna, informacione etj dhe të nisë një 
fushatë ndërgjegjësimi për gratë ru-
rale përmes promovimit të historive 
të suksesit, duke sjellë në vëmendje 
të qeverisë dhe institucioneve të tjera 
çështje dhe probleme që kanë gratë 
në zonat rurale (problemet e iden-
tifikuara në Iniciativat avokuese në 
kuadër të Këshillave Konsultative të 
Grave, etj. AP përdori media sociale 
dhe mjete të tjera për ta bërë këtë 
fushatë ndërgjegjësimi. Nëpërmjet 
mediave sociale dhe në takime u or-
ganizua një fushatë ndërgjegjësimi 
që adreson çështjet që lidhen me 
USHQIMIN duke sjellë në vëmend-
jen e publikut rëndësinë e ushqimit 
natyral përmes shembujve pozitivë 
të produkteve të prodhuara nga fer-
merët tanë dhe me fokus grupet e 
grave përpunuese dhe produkteve të 
tyre. Produktet natyrale të Pukës si 
kërpudhat, barishtet dhe manaferrat, 
produktet blegtorale u promovuan 
në masë dhe ka një vlerësim të lartë 
të këtyre produkteve jo vetëm nga 
konsumatorët vendas por edhe nga 
konsumatorët e rajoneve të tjera, 
veçanërisht nga konsumatorët dhe 
tregu i Tiranës.

zonat rurale të Shqipërisë Verilindore” 
mbështetur nga We Effect Swedi dhe 
në bashkëpunim me Bashkinë Pukë 
dhe organizatën Volontari nel Mondo 
RTM, zhvilluan panairin dhe aktivitete 
të tjera.

Mbi 80 prodhues vendas, prodhues 
nga bashki të tjera, organizata ven-
dore dhe kombëtare si dhe projekte 
dhe institucione financiare, ekspozuan 
produktet e tyre në sheshin e bashkisë 
Pukë.

Panairi u përshëndet dhe vizitua nga 
znj. Frida Krifca Ministrja e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural, e cila vlerësoi 
modelin unik të krijuar nga Agropu-
ka dhe kontributin e saj në mbështet-
je të zhvillimit rural në Pukë dhe më 
gjerë. Ajo vlerësoi shumë produktet e 
prodhuesve vendorë dhe tha se në të 
ardhmen do të ketë mbështetje të vazh-
dueshme nga Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural. Në këtë aktivitet mori 
pjesë edhe kryetari i Bashkisë Pukë, z. 
Gjon Gjonaj. Pati pjesëmarrje edhe nga 
institucione të tjera si Këshilli I Qarkut 
dhe Prefektura e Shkodrës, Drejtori 
Rajonal i Bujqësisë etj. Panairi u vizit-
ua nga mbi 3000 vizitorë nga bashkitë 
Pukë dhe Fushë Arrëz, fermerë, të 
rinj dhe një pjesëmarrje e madhe e 
vizitorëve vendas dhe të huaj/ turistë.
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Bashkëpunimi dhe rrjetëzimi i 
Organizatave lokale
Në kuadër të projektit We Effect Agro-
puka organizoi takimin e dytë të OJQ-ve 
lokale aktive në zhvillimin rural. Takimi 
u organizua në Pukë dhe të pranishëm 
ishin 8 organizata vendore. Drejtori ekze-
kutiv i Agropukës përshëndeti të pran-
ishmit dhe prezantoi objektivat e takimit. 
Pjesëmarrësit prezantuan aktivitetet dhe 
sfidat e tyre me të cilat po përballen ra-
jonet dhe OJQ-të. U diskutua mbi hapat 
që duhen ndërmarrë për përmirësimin 
e bashkëpunimit ndërmjet organizatave 
lokale në fushën e informacionit, shkëm-
bimit të përvojave, aplikimit dhe zbatimit 
të projekteve të përbashkëta, nismave 
të përbashkëta avokuese etj. Të pran-
ishmit diskutuan për mundësitë e bash-
këpunimit dhe hartuan një Memorandum 
Bashkëpunimi i cili u dakordua dhe u nën-
shkrua nga shumica e organizatave.

Sofra e Kryeziut 2021
Aktiviteti lokal në fshatin Kryezi, bashkia e Fushë-Arrëzit (Krye-
zi është një nga “100 Fshatrat e Shqipërisë” në kuadër të nismë 
së qeverisë shqiptare për promovimin e zhvillimit rural dhe 
turizmit). Aktiviteti u zhvillua në fshatin Kryezi, Komuna Fushë 
Arrëz dhe u organizua nga Këshilli Konsultativ i Grave të Fushë 
Arrezit. Aktiviteti u zhvillua në qendër të fshatit dhe këshilli kon-
sultativ i grave në bashkëpunim me grupin e grave të Kryezisë, 
autoritet lokale të fshatit dhe bashkisë organizuan një sërë ak-
tivitetesh. Kryetari i komunës Fushe Arrez Z. Fran Tuci ishte i 
pranishëm dhe përshëndeti ngjarjen dhe në të njëjtën kohë 
falënderoi Agropukën dhe We Effect për kontributin. Të pran-
ishëm ishin autoritete të tjera lokale dhe rajonale si dhe për-
faqësues të OJQ-ve dhe bizneseve të tjera. Shumë njerëz nga 
Kryeziu të cilët kanë emigruar në vise te tjera te Shqiperise dhe 
jashte saj ishin prezente në aktivitet.Gjithashtu,  zhvillua panair 
me prodhimet vendase te rajonit ku mbi 15 fermerë dhe grupe 
ekspozuan prodhimet e tyre si frutat, perimet, produktet e për-
punuara, bimë aromatike dhe fruta pylli dhe prodhime artizana-
ti. Krahas panairit, gratë e fshatit kishin përgatitur një kënd shi-
jimi(degustimi) me gatime të ndryshme vendase dhe produkte 
të tjera si lëngje të prodhuara në vend, likerë të ndryshëm, arra, 
gështenja të pjekura, etj. Vizitorët i shijuan këto produkte dhe i 
pëlqyen shumë. Një tryezë e rrumbullakët me temën e zhvillim-
it rural dhe turizmit u organizua me pjesëmarrjen e autoriteteve 
lokale, OJQ-ve, bizneseve, grupeve të grave dhe fermerëve.

Fidane perimesh te prodhuara 
ne vend
Grupi i grave të Qelezit me drejtues 
grupi Engjellueshe Pepën filloi pro-
dhimin e fidanëve të perimeve në ser-
rën e mbështetur në kuadër të projektit 
Agropoka. Ata prodhuan fidanët e parë 
të perimeve si sallatë, spinaq, lakër, 
etj- rreth 5000 fidaent e para, dhe iu 
shpërndanë mbi 12 fermereve për t'i 
mbjellë në kopshtet e tyre.

Rrethet e Studimit

Qё prej 2014, shoqata AgroPuka me mbёshtetjen e We Effect 
Suedi, ka kontribuar nё integrimin e metodave tё reja tё tё 
mёsuarit, si psh. Rrethet e Stdudimit, nё grupet me tё cilat 
shoqata bashkёpunon.
Metodologjia e Rretheve të Studimit është metodë e të mësu-
arit jo formale, ku në qendër është bashkëpunimi, komuniki-
mi dhe shkëmbimi i informacionit në nivel grupi. 
Gjatё vitit 2021, janё zhvilluar 6 Rrethe Studimi, tё shpёrndara 
nё bashkitё Pukё dhe Fushё-Arrez. Pjesёmarrja dhe interesi 
ka qenё shumё i lartё, kryesisht nga tё rinjtё, tё cilёt pёrveçse 
si njё formё alternative e tё marrit tё informacionit, e shohin 
Rrethin e Studimit si njё hapsirё aktivizimi dhe socializimi, 
duke marrё parasysh mundёsitё e pakta qё zona ofron. 
Fokusi kryesor i tematikave tё kёtij viti kanё qenё turizmi dhe 
teknologjia, tё cilat konsiderohen si njё mundёsi zhvillimi e 
mёtejshme pёr kёta grupe si dhe komunitetin ne keta zona.
Shoqata AgroPuka mbështetet nga We Effect në kuadër të 
projektit "Të kontribuojmë në përmirësimin e qëndrueshëm 
të jetesës së banorëve në zonat rurale të Shqipërisë Veri-Lin-
dore". Në këto Rrethe studimi kanë marrë pjesë dhe përfit-
uar 49 pjesëmarrës nga të cilët 28 femra, 15 meshkuj dhe 
22 të rinjë. Janë zhvilluar 51 sesione në 6 tema të ndryshme. 
Nisur nga përvoja e përfituar Agropuka do të fillojë aplikimin 
e kësaj metodologjie edhe në zona të tjera të Projëektit gjatë 
vitit 2022.



AGRINET

“Forumi Rajonal i Gruas Rurale” 
është një organizatë relativisht e 
re, e cila ka nevojë për mbështet-

je në rritjen e kapacitetit të anëtareve të 
saj lidhur me te gjitha çështjet që kanë 
të bëjnë me mire funksionimin dhe fu-
qizimin e organizatave. 

Për këtë qëllim Fondacioni AgriNet Alba-
nia organizoi gjatë muajit tetor dy takime 
me kryetaret dhe disa anëtare të Foru-
mit Rajonal të Gruas Rurale me temë 

“LOBBY dhe ADVOCACY për Organizatat 
e Shoqërisë Civile”. Praktika shumë të 
rëndësishme nëpërmjet të cilave syn-
ohet adresimi i problematikave dhe 

infuencimi tek politikë bërësit dhe ven-
dimmarrësit me qëllim përmirësimin e 
kushteve me të cilat gratë në zonat ru-
rale përballen.

Për të pasur një proces Lobimi dhe ad-
vokimi efektiv u theksua rëndësia e har-
timit të një Strategjie dhe një plan aktiv-
itetesh.

STRATEGJIA duhet të jetë e qartë dhe e 
diskutuar me gjithë ata që janë të përf-
shirë, si dhe ti stimulojë ata të bash-
këpunojnë me aktorë të tjerë brenda dhe 
jashtë organizatës.

Pra nëse Forumi dëshiron vërtet të sjellë 
përmirësime në jetën social - ekono-
mike të grave në zonat rurale duhet që ti 
kushtojë rrëndësi ndërtimit të një plani 
strategjik, te mire strukturuar, lidhur me 
Lobimin dhe advokimin.

Mjetet dhe metodat që do të përdoren 
për të arritur rezultatet e dëshiruara, 
varen nga konteksti dhe mjedisi kulturor 
ku organizata vepron, si dhe nga bash-
këpunimi me organizata dhe institucione 
të tjera.

Përgatiti Eljona Meleq

LOBBY dhe ADVOCACY për 
Organizatat e Shoqërisë Civile
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Në Shqipëri gjatë viteve të fun-
dit janë krijuar shumë prob-
leme në fushën mjedisore, 
si ndotja nga mbetjet plas-

tike, metalike etj., zënia e hapësirave 
të gjelbra publike, prerja pa kriter 
dhe pa kontroll e pyjeve dhe shkatër-
rimi i shtretërve të lumenjve nga 
shfrytëzimi i inerteve që në shumë 
raste bëhet pa lejë mjedisore. Të gji-
tha këto probleme së bashku mund 
të kenë pasoja të pariparueshme për 
një kohë të gjatë dhe për gjeneratat 
që vijnë, prandaj është e nevojshme 
një ndërhyrje emergjente.

Në këtë kontekst, organizata Agri-
Net Albania në zbatim të projektit 

“Mbështetje në Rritjen e Kapacitetit 
për Zhvillim të Qëndrueshëm Rural’’, 
që mbështetet nga We Effect, Suedia 
ka dhënë kontributin e vet modest për 
të ndikuar sadopak në rritjen e ndërg-
jegjësimit dhe të përgjegjshmërisë së 
komunitetit në përgjithësi dhe atij ru-
ral në veçanti, kjo nëpërmjet krijimit 
të Klubeve Ekologjike (Eco Clubs).

Për këtë qëllim organizata Agri-
Net Albania ka realizuar një bash-
këpunim me dy shkolla profesionale 

në Rajonin e Korçës për të mbështe-
tur iniciativat e të rinjve dhe të komu-
nitetit rural për ruajtjen dhe mbajtjen 
pastër të mjedisit në shkollë, familje 
dhe komunitet.

Objektivat më kryesore të këtij bash-
këpunimi janë;

 Ô Nxitja dhe përmirësimi i aftësive 
praktike të të rinjve për të mbajtur 
pastër mjedisin;

 Ô Përmirësimi i mjedisit të brend-
shëm dhe atij të jashtëm i shkol-
lave rurale dhe komunitetit;

 Ô Krijimi i një imazhi pozitiv në ko-
munitet për mjedisin nëpërmjet 
aktiviteteve të projektit.

Impaktit i aktivitetit ishte i kën-
aqshëm, ku për realizimin e qëllimit 
dhe objektivave të mësipërme u përf-
shinë dy shkolla të mesme profesion-
ale në bashkëpunim me drejtoritë e 
tyre u krijuan respektivisht dy Klube 
Ekologjike me 25 të rinj (nxënës) dhe 
katër mësues. Në aktivitetin një ditor 
u kombinuan diskutimet me tematikë 
ruajtjen dhe rigjenerimin e mjedisit 

me fushatën sensibilizuese për pas-
trimin e ambienteve publike në zonat 
rurale të rajonit të Korçës. Gjithash-
tu u vendosën postera të ndryshëm 
të cilët synojnë sensibilizimin e 
banorëve për mirëmbajtjen dhe rua-
jtjen e mjedisit. Në të ardhmen Klubet 
Ekologjike aktivitetet e tyre do t’i fok-
usojnë në realizimin e fushatave për 
gjelbërimin, mbjelljen e luleve dhe 
pemëve dekorative në ambientet e 
shkollës si dhe organizimin e ek-
skursioneve për shkëmbim eksperi-
ence midis Klubeve Ekologjike si dhe 
nëpër Parqet Kombëtare me vlerë të 
madhe natyrore.

Organizata AgriNet Albania synon 
mbështetje të mëtejshme të Klubeve 
Ekologjike për të përcjellë një impa-
kt më të madh pozitiv në komunitetet 
rurale për rëndësinë e ruajtjes së 
mjedisit dhe krijimit të një kulture 
të shëndetshme për pastrimin dhe 
zbukurimin e mjedisit ku jetojmë, jo 
vetëm në familje por edhe në mje-
diset publike.

Përgatiti Nikolin Karapanci

“Mjedisi shtëpia jonë e përbashkët, të kujdesemi 
për ta mbajtur pastër atë ”, një aktivitet i AgriNet 

Albania me Klubet Ekologjike
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“Qasje e zmadhuar në tregun e 
përpunimit të mollëve” është 
intervenimi i parë i Federatës 
Nacionale të Fermerëve (FNF), 

në suazat e projektit  “Zhvillimi organizativ 
i FNF-së dhe lidhje të përmirësuara treg-
tare për fermerët dhe prodhuesit e vegjël 
të ushqimit nga zonat rurale me qëllim 
zmadhim i të ardhurave”, që mbështe-
tet nga Organizata Suedeze për Zhvillim 
We Effect dhe Sida. Qëllimi i intervenimit 
është zgjidhja e problemeve të tepricës 
me mollët (mollë industriale), përpunimi 
i mollëve, vendosja e marrëdhënieve kon-
traktuale midis blerësve dhe prodhuesve 
të mollës, si dhe marketingu dhe promov-
imi i produkteve finale. Për këtë qëllim, në 
suazat të ndërhyrjes, FNF-ja po zbaton një 
projekt pilot në përputhje me parimet e zh-
villimit të sistemit të tregut (Market sistem 
development) në të cilin është përzgjedhur 
një partner intervenues që do të marrë 
pjesë në zbatimin e ndërhyrjes. Është 
ferma familjare Trantallovski nga Resn-
ja, prodhues i mollëve dhe i përpunimeve 
prej mollëve dhe është operator ushqimor 
i regjistruar në përputhje me Rregulloren 
për shitje nga dera të produkteve të pro-
dhimit bimor.

Biljana Petrovska-Mitrevka, projekt-menax-
here në Federatën Nacionale të Fermerëve, 
si dhe koordinatore e zhvillimit organizues 
të projektit theksi se kjo ndërhyrje ka për 
qëllim të vendosë model biznesi ku do të 
prodhohet lëng molle nga një operator i 
regjistruar i ushqimit dhe i cili do të vendosë 
marrëdhënie kontraktuese me bujqit të cilët 
janë prodhues të mollës. “Nga ana tjetër, 
këto produkte do të ofrohen në tregun ven-
das për të cilat, gjithashtu, nëpërmjet pro-
jektit do të jepet mbështetje edhe për mar-
keting dhe promovim dhe do të zbatohen 
edhe aktivitete për edukimin për prodhimin 
dhe ballafaqimin me ndryshimet klimatike, 
teknologjinë e prodhimit të përpunimit të 

Qasje e zmadhuar në tregun 
e përpunimit të mollëve
mollëve, kontabilitetin në fermë, evidencën 
e kontabilitetit të fermës dhe planifikimin 
e biznesit. Një fokus i veçantë i kushtohet 
përfshirjes më të madhe të grave në mba-
jtjen e evidencës së kontabilitetit të fermës” 
thotë Petrovska. 

Natasha Lubeckij Angeliq, Project Manag-
er, IISEE Project, North Macedonia theksoi 
se kjo është një nga ndërhyrjet e para që 
do të zbatohen në vendin tonë, me qëllim 
të përmirësimit të statusit social-ekono-
mik të popullatës rurale në vendin tonë. 
Kjo ndërhyrje dhe ndërhyrjet e tjera që do 
të zbatohen në tri vitet e ardhshme, kanë 
për qëllim të gjejnë një përgjigje të qën-
drueshme dhe afatgjatë mbi problemet 
e njohura të popullsisë rurale - zgjedhje 
e zmadhuar dhe e stabilizuar e burimeve 
të të ardhurave, si dhe përmirësimi i kus-
hteve të jetesës në mjediset rurale.

Pere Trantallovski thekson se kjo ndërhyrje 
duhet të sjellë ndryshime në pjesën në mar-
rjen e vlerës së shtuar të mollës nëpërmjet 
prodhimit të përpunimeve të mollës, në 
rastin konkret lëng shtëpie prej molle. 

“Në këtë mënyrë ndikohet në stabilizimin e 
çmimit të mollës industriale, shoqërimin 
e prodhuesve të mollës, motivimin e për-
punuesve të tjerë të mollës industriale 
që të vendosin marrëdhënie partneriteti 
me fermerët dhe në të njëjtën kohë të 
ndikohet në tregun vendas për forcimin e 
ndërgjegjësimit për blerjen dhe vlerësimin 
e prodhimeve vendase”, theksoi Pere i cili 
së bashku me bashkëshorten Rahelën 
në treg shesin lëngje molle të bëra në 
shtëpi, si dhe prodhimet e veta të lajthisë 
dhe mjedrës bëjnë gjalpë lajthie dhe lëng 
mjedre. l

Me rastin e 100 vjetorit të ekzist-
encës së Fakultetit Filozofik në 
shkup, Federata Nacionale e Fer-
merëve mori fletë lavdërimi nga 

institucioni më i vjetër i arsimit të lartë për 
mbështetjen e madhe në realizimin e aktivi-
teteve të përbashkëta në suazat e projektit për 
përforcim social-ekonomik të personave me 
aftësi të kufizuara në mjediset rurale “From 
Disabilty to FoodAbility”. Projekti u realizua 
me mbështetje nga Agjencia Suedeze për 
Zhvillim We Effect dhe Radiohjalpen. Si ek-
spertizë e jashtme në fushën e personave me 
aftësi të kufizuara në  këtë projekt u përfshi 
Instituti për Edukim Special dhe Rehabilitim 
në Fakultetin Filozofik në Shkup.   
Projekti “From Disabilty to FoodAbility” po zba-
tohet në periudhën nga korriku 2019 deri në dh-
jetor 2021 dhe është një hap pionier i shtet, i cili 
do të kontribuojë të dëgjohet zëri i personave 
më të padukshëm, kurse ata janë personat me 

aftësi të kufizuara nga mjediset rurale.
Aktivitetet e parapara në këtë projekt kon-
tribuuan në përforcimin social dhe ekonomik të 
personave me aftësi të kufizuara dhe familjet e 
tyre në fushat rurale nëpërmjet ndërhyrjeve në 

infrastrukturë dhe përshtatjen me mënyrën e 
prodhimit të ushqimit siç janë serrat dhe fushat 
për prodhimin e perimeve.   
Në emër të Federatës Nacionale të Fermerëve 
fletë lavdërimin e mori Vaska Mojsovska, krye-
tarja e FNF-së.
Kjo për ne është një mirënjohje e madhe dhe 
bashkëpunimi ynë vazhdon me Fakultetin 
Filozofik, We Effecz dhe Radiohjalpen në ve-
primtarinë e mëtejshme dhe ndihmën e per-
sonave me aftësi kufizuara në mjediset ru-
rale. l

FNF-ja mori fletë lavdërimi nga Fakulteti Filozofik në 
Shkup për mbështetjen e madhe në realizimin e aktiviteteve 
të përbashkëta në suazat e projektit për përforcim social-
ekonomik të personave me aftësi të kufizuara në mjediset 
rurale “From Disabilty to FoodAbility”
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Zmadhimi i bashkëpunimit për pro-
movimin aktiv të shembujve pozitivë 
të barazisë gjinore, fuqizimit eko-
nomik (veçanërisht në aspektin e 

thyerjes së normave tradicionale dhe ak-
sesit të barabartë të burrave dhe grave mbi 
pronësinë e tokës bujqësore dhe pronës), 
vendosjes së mekanizmave dhe masave 
stimuluese për zmadhimin e numrit të 
grave rurale pronare të tokës bujqësore 
dhe pronës, për edukimin dhe informimin 
e grave nga mjediset rurale për zhvillimin 
e tyre ekonomik dhe social. Këto 
janë disa nga konkluzionet e kon-
ferencës së sotme në zoom me 
temë “Fuqizimi ekonomik i grave 
nga mjediset rurale në kontekstin 
e një sistemi të qëndrueshëm për 
sigurinë me ushqim” së organi-
zuar nga Federata Nacionale e 
Fermerëve dhe Rrjeti i Zhvillimit 
Rural i RMV-së me mbështetjen e 
Organizatës Suedeze për Zhvillim 
We Effect. 
Në këtë aktivitet morën pjesë 70 
pjesëmarrës nga institucionet qe-
veritare, organizata joqeveritare, donatorë, 
gra rurale dhe fermerë dhe u hap diskutim 
mbi rëndësinë e grave rurale në sistemin 
për sigurinë me ushqim dhe rolin e tyre 
të rëndësishëm në zhvillimin e bujqësisë 
dhe zonave rurale. Gjithashtu u prezantuan 
përvojat pozitive dhe aktivitetet e zbatuara 
nga sektori joqeveritar (Federata Nacio-
nale e Fermerëve dhe Rrjeti i Zhvillimit Ru-
ral i RMV-së i mbështetur nga Organizata 
Suedeze për Zhvillim (We Effect) në drejtim 
të nxitjes së mëtejshme në ndërmarrjen 
e hapave konkretë për ndryshime pozitive 
mbi përforcimin ekonomik të grave nga 
mjediset rurale. 

“Barazia gjinore është kyçe në lidhje me 

sigurimin me ushqim, sepse investimi 
në gratë rurale i përmirëson mundësitë 
ekzistenciale jo vetëm të grave por edhe 
të gjithë të tjerëve. Kur gratë rurale janë 
në gjendje të bashkëpunojnë dhe të 
kontrollojnë të hyrat e veta, kjo ka ndikim të 
drejtpërdrejtë jo vetëm mbi mirëqenien dhe 
sigurimin me ushqim të familjeve të tyre, 
por mban edhe fitime të qëndrueshme për 
të gjithë bashkësinë. Si rrjedhim, zhvillimi i 
qëndrueshëm rural dhe sigurimi me ushqim 
nuk janë të mundshme pa u përforcuar 

të drejtat e grave rurale” tha Aneli Leina, 
drejtoresha rajonale e Organizatës Suedeze 
për Zhvillim We Effect. 

“Nevojitet të prezantohen praktikat e mira 
dhe shembujt pozitivë të grave sipërmarrëse 
në mjediset rurale. Por, gjithashtu është 
e rëndësishme krijimi dhe promovimi i 
masave për zmadhim të mundësive për 
punësim të grave nga mjediset rurale; 
zhvillimi i bizneseve të tyre dhe krijimi i 
masave për njohjen e mundit të papaguar 
të grave në bujqësi dhe kujdesin në familje”, 
theksoi Vaska Mojsovska, kryetarja e 
Federatës Nacionale të Fermerëve. 
Kryetari i Rrjetit për Zhvillimin Rural, 
Petar Gjorgievski, theksuan: “E dimë 
se në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut ekzistojnë lehtësime për gratë 
nga mjediset rurale që aplikojnë masat 
ekzistuese për mbështetje të bujqësisë 
dhe të Zhvillimit rural nëpërmjet 
programit nacional për RR dhe IPARD, 
por konsideroj se është e nevojshme të 
zmadhohet më shumë stimulimi i grave 
sipërmarrëse dhe të mbështeten gratë të 
cilat do të ishin mbartëse të ardhshme të 
projekteve, nëpërmjet sigurimit të shumë 
informacioneve, nxitjes, dhënies së ideve 
të ideve të biznesit dhe sigurimit të lidhjeve 
afariste nëpërmjet mënyrave të ndryshme 
të rrjetëzimit. “Në konferencën në zoom 
fjalime kishin Goce Georgievki, udhëheqës 
i Sektorit për zhvillim rural në MBPU dhe 
Mikael Atterhög, udhëheqës për bash-
këpunim dhe zhvillim në Ambasadën e 
Mbretërisë së Suedisë në RMV-së. Atterhög 
theksoi se raportet dëshmojnë se pjesë-
marrja e grave në sektorin bujqësor është 
edhe si pjesëmarrja e burrave, por pjesë-
marrja e grave në udhëheqjen e bizneseve 
dhe ekonomive bujqësore është shumë 
më e vogël në krahasim me pjesëmarrjen 
e burrave. “Suedia beson se është e 
rëndësishme të dallohet pjesëmarrja e 
grave në prodhimin e ushqimit dhe kjo është 
një nga elementët kryesorë për reduktim 
dhe zvogëlim të varfërisë.  Investimi në 
gratë fermere është e rëndësishme për 

sektorin bujqësor”, theksoi At-
terhög, Goce Georgievki, ud-
hëheqës i Sektorit për zhvil-
lim rural në MBPU theksoi se 
një nga aktivitetet kryesore në 
zbatimin e Programit nacional 
për bujqësinë dhe zhvillimin 
rural është pilot-masa 115 ku 
bëmë marrëveshje me 250 për 
dhënien e 3000 eurove grant pa 
kthim. “Planifikohet të zmad-
hohet madhësia e grantit në 
6000 deri në 10000 euro për 

aplikues në vitet e ardhshme”, theksoi 
Goce Georgievki, udhëheqës i Sektorit për 
zhvillim rural në MBPU. Në këtë konferencë 
Biljana Petrovska-Mitrevska, projekt 
menaxhere në FNF-në kishte prezantim 
me temë “Qaje më e mirë në treg – sfidë 
për gratë nga zonat rurale” dhe Liljana 
Jonoki nga RZHR-ja e RMV-së kishte 
prezantim me temë “Përmirësimi i pozitës 
ekonomike dhe sociale i grave në mjediset 
rurale”. Kjo konferencë në zoom nxiti një 
diskutim të frytshëm midis pjesëmarrësve, 
shumë përvoja dhe informacione dhe 
kishte konkluzione dhe drejtime të pasura 
për punën e ardhshme në përmirësimin e 
gjendjes së grave në mjediset rurale, si dhe 
zmadhim të barazisë gjinore.  l

Përforcimi ekonomik i grave nga zonat rurale në kontekstin e 
sistemit të qëndrueshëm për sigurim me ushqim
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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 bleg-
toralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është krijuar 
në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zhvillim të Zvicrës 
(SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur anëtarësinë e saj dhe 
ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, për të plotësuar nevojat e 
anëtarëve dhe komunitetit në përgjithësi. Shoqata kontribuon në 
zhvillimin e integruar rural nëpërmjet inkurajimit dhe promov-
imit 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 redukti-
min e varfërisë dhe padrejtësive sociale në zonat rurale. 

Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin " Të kontribuojmë në 
përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës së banorëve në zonat 
rurale të Shqipërisë Veri-Lindore”  që financohet nga We Effect 
(Suedi). Projekti synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës 
në zonat rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve 
të vegjël dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes 

lokale. Në dy vitet 
e ardhshme sho-
qata do të përqen-
drohet 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 mëte-
jshëm të prodhimit, marketingut, dhe modeleve te kooperimit; 
(2) Promovimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Pro-
movimin e demokracisë lokale dhe përfshirjes sociale të komu-
niteteve rurale në vendim-marrjen lokale.

Grupet e synuara të shoqatës AGROPUKA përfshijnë: Anëtarët; 
Prodhuesit vendorë të bujqësisë, blegtorisë dhe përpunimit; Gru-
pet e interesit të grave; Të rinjtë dhe grupet rinore.

Për këtë Agropuka do të rrisë qëndrueshmërinë, 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


