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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 FFRM, 
AGRINET, AGROPUKA, IKC për Shqipëri-
në, Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.   
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WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

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

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



Çmime blerëse të ulëta, mospër-
puthje e legjislacionit, lëndë të 
para më të shtrenjta, përfshirje 

e vogël i të rinjve në bujqësi, ndikim 
negativ i ndryshimeve klimatike mbi 
bujqësinë, migrimi i zmadhuar fshat 

– qytet, vlerësim i vogël i punës dhe 
i bujqve, sidomos i grave fermere, 
shoqërim i dobët dhe bashkëpunim 
i vogël rajonal. Këto janë problemet 
kryesore me të cilat ballafaqohen 
bujqit në rajon. Pikërisht këto tema i 
përpunon Toka Ime si revistë rajonale 
dhe me rekomandime konkrete do të 
këmbëngulë të ndikojë në zgjidhjen e 
problemeve dhe sfidave. Tema krye-
sore është blerja e prodhimeve mate-
riale, që edhe mandej mbetet një prej 
problemeve më të mëdha në bujqësi. 
Çmimet e prodhimeve bujqësore nuk 
i mbulojnë shpenzimet për prodhim 
dhe këtu mundi i bujkut është më i 
madh sesa vetë fitimi. 

Çfarë do të thotë bashkimi dhe 
zgjidhja e përbashkët e problemeve 
bujqësore është treguar me shem-
bullin praktik dhe pozitiv në interv-
istën e presidentit të Federatës së 
Fermerëve të Moldavisë. 

Si të arrihet ujitje më e mirë, kul-
tivim i boronicë, krijim i pesticideve 
natyrale për mbrojtje, rritja e pesh-
kut në sisteme kafaz, ballafaqimi me 
varroan në bletari, janë vetëm një 
pjesë e këshillave në Toka ime.

Pikërisht nëpërmjet zbatimit të 
aktiviteteve dhe bashkëpunimit të 
përbashkët mund të bëhen hapa të 
cilat na çojnë përpara në këtë sek-
tor ekonomik të rëndësishëm për 
të gjithë ne. Kjo shpjegohet edhe në 
aktivitetet e FFRM-së, IKC-së, Agri-
netit dhe Agropukës të mbështetura 
nga organizata suedeze We Effect për 
zhvillim të bujqësisë dhe shoqërimit 
kooperativë në rajon. 

BLERJE, PUNË 
DHE IDIL FSHATI

Me respekt,
Biljana  Petrovska-Mitrevska
Redaktore e revistës „Toka Ime”

FJALA E REDAKTORIT

Me organizim të Federatës së fermerëve të Republikës së Maqedonisë, organizata joqeveritare 
Agrinet nga Shqipëria realizoi qëndrim studimor në Maqedoni dhe vizitoi dy kooperativa të cilat 
janë anëtare të FFRM-së. Njëra është “Eko Fasul” nga fshati Kamenjanë, Tetovë, kurse tjetra është 

“DKK Foods” nga fshati Kukureçani, Manastir. Në këtë vizitë për-
faqësuesit e Agrinet panë zbatime të mira të prodhimit të ri dhe 
morën përvojë praktike të cilën dëshirojnë ta zbatojnë edhe te ta. 
Agrinet dhe FFRM-ja janë organizata partnere në suazat e zbatim-
it të projekteve të mbështetura nga We Effect. 

Së bashku drejt suksesit

Dhe në fund ajri i mirë, freskia në 
vapën e verës, aroma e ëmbël e shiut 
veror më e mira në Ballkan ndjehen 
në fshat, i cili është një nga vendet më 
tërheqëse në të gjitha shtetet në këtë 
rajon. Pikërisht kjo është treguar në 
reportazhin për fshatin Majdan, Bos-
një dhe Hercegovinë. 



Çfarë është karakteristikë për Federatën Nacionale të Fermerëve në Moldavi si or-
ganizatë nacionale dhe si funksionon ajo? (në këtë pyetje mund të jepni shpjegime për 
Federatën)
FNFM-ja është organizata e pare e fermerëve në Moldavi, ne filluam me aktivitetin tone 
më 1995 si Federatë e fermerëve të amvisërive private dhe shoqatave dhe në vitin 1998 
e ka marrë emërtimin Federata Nacionale e Fermerëve në Moldavi (FNFM). Në fillim 
ishte mbrojtja e të drejtave ekonomike, qytetare dhe sociale dhe interesat e fshatarëve të 
cilëve në fillim të viteve 90  u është dhënë tokë (pas rënies së qasjes kolektive tëBRSS-së) 
dhe të cilët kanë dashur t’i zhvillojnë bizneset rurale. 
Me kalimin e viteve FNFM-ja zhvilloi strukturat e veta organizative në 5 organizata rajo-
nale, 11 qendra informative dhe konsultuese, personeli nacional, Këshilli Nacional dhe 
Kuvendi i Përgjithshëm,  që mbahet çdo vit me 322 delegatë si organi kryesor i FNFM-së. 
FNFM-ja kishte periudha kur kishte 27.000 anëtarë, shumica e tyre fermerë të rinj dhe 
të mesëm. Sot kemi 8.000 anëtarë dhe 2500 anëtarë aktivë. Zvogëlimi i fermerëve është 
shkaktuar nga kushtet e këqija ekonomike dhe nga migrimet masive në shtetet e BE-së 
dhe Rusi. 
Anëtarët tanë i përfaqësojnë fermerët e vegjël dhe të mesëm, kurse fermerët e mëdhenj 
posedojnë nga 2 deri në 100 hektarë mesatarisht. Shumica e aktiviteteve bujqësore janë: 
frutat, frutat manore dhe prodhimi i perimeve, grurë, luledielli, misër etj. si dhe bletari. 
Shtabet dhe këshillat drejtuese të FNFM-së janë të orientuara kah sigurimit të disa shër-
bimeve për anëtarët tanë: edukim (trajnime, shkëmbim përvojash jashtë shtetit në Hol-
andë, Itali, Rumani, ShBA etj. model fermash), qasje në treg (lehtësim i marrëveshjeve 
midis prodhuesve dhe përpunuesve ose tregtarëve, pjesëmarrje në ekspozitë), qasje në 
shërbimet financiare (ndihmë në përgatitjen e plan-bizneseve, subvencione) sigurim të 
huave nga Fondi i Solidaritetit të FNFM-sësi (rreth 320 përdorues). Një prej aktiviteteve 
të FNFM-së si organizatë bujqësore është të marrë pjesë në përmirësimin e politika-
ve në bujqësi, mund të themi me krenari se ne jemi organizatë që ndikoi më tepër në 
Qeveri në 20 vitet e fundit – protesta, kongrese, konsultim i vazhdueshëm me anëtarët, 
set me propozime nga viti në vit. Ne gjithashtu jemi fokusuar në zhvillimin e gruas dhe 
mbështetjes së fermerëve të rinj dhe kemi Program për mbështetje nga donatorët tanë 
We Effect (Suedi) Agriterra (Holandë)

Si është të jesh president i kësaj organizate?
Sipas profesionit tim unë jam entuziast t’i përfaqësoj bujqit nga e gjithë Moldavia, që të 
kontribuoj në mirëqenien e tyre dhe zhvillim të bujqësisë në tërësi. Unë si president i 
FNFM-së kam nderin dhe njëkohësisht përgjegjësi të madhe, sepse unë duhet të jem 
i përfshirë në çdo kohë që t’i dëgjoj bujqit, të gjej zgjidhje për ta, të luftoj me Qeverinë 
dhe personat e tjerë që marrin vendime. Është interesante se mund të marrësh pjesë 
minimum me diçka që t’i ndihmosh njerëzit në zonat rurale. Punoj shumë që të krijoj 
masë kritike të fermerëve në Moldavi, të cilët janë aktivë në pjesëmarrje në  procesin e 
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Bisedë me Valeriu Kosarçuk, president i Federatës Nacionale të Fermerëve në Moldavi. 

Bisedoi: Biljana Petrovska-Mitrevska

Valeriu Kosarçuk nga viti 2011 
është president i Federatës 
Nacionale të Fermerëve të 
në Moldavi, më parë ishte 
zëvendëskryeministër i 
Moldavisë, Ministër i bujqësisë 
dhe presidenti i Komisionit 
për Zhvillim Rural dhe 
Bujqësisë në Parlament. Nga 
viti 2002 është president i 
kompanisë Mold Agrotehnika 
(MoldAgroTehnica) për 
prodhimin e pajisjeve 
bujqësore. Sipas tij është 
i rëndësishëm veprimi i 
përbashkët i bujqve dhe 
organizatave bujqësore dhe 
fokus i veçantë duhet të vihet 
te fermerët e vegjël dhe të 
mesëm të cilët janë primat i 
zhvillimit të mjediseve rurale, 
kurse njëkohësisht duhet të 
investohet në edukimin dhe 
investimin për teknologji 
të reja në bujqësi dhe 
shpërndarje më të madhe të 
subvencioneve për fermerët e 
vegjël dhe të mesëm.

“Ne organizatat bujqësore 
në Moldavi luajmë rolin e 
katalizuesve për lobim dhe 
përfaqësim në suazat e 
sektorit bujqësor. Bujqit mund 
të marrin pjesë në ndikimin e 
politikave dhe në procesin e 
marrjes së vendimeve vetëm 
nëpërmjet këtyre shoqatave 
dhe këto asociacione janë më 
efikasë kur janë të bashkuar 
dhe kur veprojnë së bashku. 
Kemi shumë aktivitete të 
përbashkëta si protesta, 
iniciativa të përbashkëta, 
mbledhje ku marrim pjesë dhe 
përpiqemi t’i vendosim dhe 
mbrojmë propozimet tona për 
një jetë më të mirë në fushat 
rurale në Moldavi. Është e 
rëndësishme organizatat 
bujqësore të përfshihen 
në procesin e ndjekjes së 
shfrytëzimit transparent të 
fondeve evropiane të cilat 
i dedikohen zhvillimit të 
bujqësisë” , thotë Kosarçuk.
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marrjes së vendimeve për fermat familjare, të cilat kanë rol të 
rëndësishëm për zhvillimin rural.  
Si e shikojnë fermerët e Moldavisë këtë organizatë bujqësore 
si mënyrë për të zgjidhur problemet bujqësore?
Nuk është sekret se bujqit duhet të jenë të bashkuar nëse ata 
dëshirojnë të përfaqësuar dhe të kenë zë në politikat bujqësore, 
kjo është shkaku pse bujqit duhet të përfshihen në Federatën e 
Fermerëve. Së bashku mund të arrijmë më tepër rezultate, të 
jenë të pranishëm si anëtarë aktivë të shoqërisë qytetare. Gjatë 
vizitave tona të shumta në terren mund të shikojmë sa u nevo-
jitemi. Në Moldavi ne jemi 3 organizata bujqësore, shumë bujq 
janë anëtarë të tri organizatave, kurse kjo është kështu sepse 
ata mund të kenë dobi nga të gjitha organizatat bujqësore, ne 
FNFM-ja jemi të mirë për lobim, në promovimin e fermerëve, 
organizata tjetër mund të jetë e mirë në gjëra të tjera. Ne jemi 
organizata më e njohur midis njerëzve ruralë dhe subjekteve 
dhe autoritetet publike janë në situatë të na konsultojnë në lidhje 
me politikat dhe iniciativat e tjera. Ne, FNFM-ja shikojmë vazhdi-
misht të kemi partneritete të reja në Moldavi dhe jashtë, ne kemi 
lidhje shumë të mira me organizatat holandeze të fermerëve, ku 
çdo vit organizojmë qëndrime studimore për anëtarët tanë, si 
edhe në Rumani dhe në shtete të tjera. Ne tani jemi të interesuar 
për vendosjen e partneritetit aktiv me Federatën e Fermerëve 
të Maqedonisë, ishim aty dhe pamë shumë ngjashmëri  midis 
FNFM-së dhe FFRM-së, që është shkak që hapi tjetër të jetë 
mbajtja e takimit ndoshta në Moldavi.      

Cilat janë problemet dhe sfidat kryesore në bujqësinë në Mol-
davi?
Qasja në financa dhe treg, ndoshta do të zgjidhet me bashkë-
punimin me fermerët; politikat joefikase dhe jopërkatëse dhe 
varësia nga tregjet lindor (Rusia nuk është treg stabil). Baza e 
bujqësisë duhet të jetë në fermat familjare – bujq të vegjël dhe 
të mesëm, ato duhet të jenë fokusi i mbështetjes, si edhe prod-
himet cilësore, konkurrente në tregun evropian. 

Si i ndihmon Federata Nacionale Fermerët në Moldavi që t’i 
zgjedhin problemet dhe t’i zhvillojnë bizneset e veta të vogla? 
Në vitin 2000 FNFM-ja filloi iniciativë të re: mbështetja e bu-
jqve të vegjël për qasje te resurset financiare nëpërmjet Fon-
dit të Solidaritetit të FNFM-së, ato ishin mjete për fermerët e 
rinj. Duke nisur nga viti 2014, falë projektit We Effect ne kemi 
disa grante të vogla për iniciativa për biznese rurale për gratë 
rurale. Përdoruesit e përgjithshëm të drejtpërdrejtë të këtyre 
mjeteve janë 400 bujq të cilët kanë mundësi të blejnë pajisje apo 
shërbime të ndryshme të cilat u nevojiten për zhvillimin e fer-
mave të tyre. Mjete të tjera janë lehtësimi i qëndrueshëm i bi-
zneseve rurale: promovim i prodhimtarisë së tyre dhe lehtësim 
të marrëveshjes për bujqit, ndihmë në bashkëpunim të biznes-
planeve dhe qasje te kreditë, pjesëmarrje në panaire, ku bujqit 
kanë mundësi ta shesin prodhimin e vet dhe të gjejnë partnerë 
të tjerë. Një aspekt tjetër është lehtësimi i bujqve të vegjël dhe 
të mesëm të kenë qasje te subvencionet e Qeverisë, FNFM-ja 
përpiqet për shpërndarjen e sa më shumë parave për bujqit e 
vegjël dhe të mesëm, bujqit e rinj dhe gratë nga mjediset ru-
rale, për shembull në vitin 2016 arritëm disa rezultate të rëndë-
sishme si: madhësia e subvencioneve për 3 milionë leva molda-
viane; Shpërndarje të subvencioneve për pjesën më të madhe të 
konsumatorëve (bujq të vegjël dhe të mëdhenj) – me 17%; mjete 
shtesë u janë dhënë grave rurale dhe bujqve të rinj (mesatarisht 
me 10%-15%); restriksion për ata të cilët kanë dobi nga subven-
cionet e mëdha tre vjet me radhë.

Në Moldavi është krijuar platforma e shoqatave bujqësore. 

Mund të na shpjegoni si punon kjo platformë dhe çfarë rezul-
tati është arritur nëpërmjet kësaj platforme?
Një periudhë të gjatë FNFM-ja lufton për të mirën e popullatës 
rurale, si dhe mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe inte-
resave të tyre. Me rëndësi të veçantë është të  dëgjohet zëri i 
bujqve dhe të përfshihen në procesin e politikave. Që të arrihet 
kjo, lëvizja e bujqve duhet të veprojë e bashkuar dhe kjo është 
arsyeja pse FNFM-ja u bashkua me AgroInform, Uniagropro-
tect, MoldovaFrut – në një platformë nacionale për lobim dhe 
përfaqësim. Kjo platformë na bën më të fuqishëm, më dinamikë, 
më përfaqësues, madje edhe më legjitimë në shtet që të pro-
pozojmë zgjidhje si dhe kërkesa dhe ta ndjekim zbatimin e tyre. 
Kështu, duam të themi se ne tashmë kemi aplikuar për projekt 
të përbashkët në Komisionin Evropian ku qëllimi kryesor është 
t’u jepet zgjidhje, monitorim dhe zbatim të qëllimeve të Strat-
egjisë Nacionale për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2020. Ne orga-

nizatat bujqësore në Moldavi luajmë rolin e katalizuesve për lo-
bim dhe përfaqësim në suazat e sektorit bujqësor. Bujqit mund 
të marrin pjesë në ndikimin e politikave dhe në procesin e mar-
rjes së vendimeve vetëm nëpërmjet këtyre shoqatave dhe këto 
asociacionejanë më efikasë kur janë të bashkuar dhe kur vepro-
jnë së bashku. Kemi shumë aktivitete të përbashkëta si protesta, 
iniciativa të përbashkëta, mbledhje ku marrim pjesë dhe për-
piqemi t’i vendosim dhe mbrojmë propozimet tona për një jetë 
më të mirë në fushat rurale në Moldavi. Është e rëndësishme 
organizatat bujqësore të përfshihen në procesin e ndjekjes së 
shfrytëzimit transparent të fondeve evropiane të cilat i dediko-
hen zhvillimit të bujqësisë

Rekomandimi juaj për zhvillimin e bujqësisë në rajon, çfarë 
duhet të bëjë së bashku Evropa Juglindore në këtë sektor?
Është e rëndësishme shtetet në këtë rajon të fokusohen në disa 
punë:

- Të kenë Plan Nacional për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, të qën-
drueshëm dhe në përputhje me Politikën e Përbashkët Bujqë-
sore.

- Sigurim të qasjes tek informacionet dhe sistem të mirë edukues 
në fushat rurale.

- Konkurrencë të prodhimeve tona bujqësore nëpërmjet sistemit 
për subvencionim efikas për motivim të bujqve tanë që ta real-
izojnë vlerën e shtuar në prodhimet bujqësore. 

- Investim në aktivitetet pas vjeljes.
- Investim në infrastrukturën e ujitjes për shkak të ndryshimit të 
kushteve klimatike në rajon.

- Stimulim i politikave për të rinjtë nga mjediset rurale – mirëm-
bajtja e rajoneve rurale atraktive për popullatën rurale. l

Së bashku mund të arrijmë më tepër rezultate
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Në gjysmë të rrugës midis Sanski Most 
i Ljubija midis kodrave të larta në një 
lëndinë të ngushtë është vendosur 

qyteza Stari Majdan e cila është e banuar që 
prej dy mijë vjetësh, dhe nga të gjitha anët 
është e rrethuar nga malet me pyje ku ka 
një numër të madh ujëvarash të vogla dhe 
të mëdha, nëpër luginë gjarpërojnë dy lume 
Majdanusha dhe Zheleznica në të cilat futen 
ujëvarat malore me vegjetacion të madh. Në 
periudhën para luftës i gjithë rrethi bazohej 
ekonomikisht në minierën e për minerale 
hekuri Ljubija. Më tepër se dy dekada 
miniera që dikur ka qenë miniera më e mad-
he për mineral hekuri në Evropë ekonomiki-
sht nuk është aktive kështu që hapësira që 
dikur përdorej për eksploatimit të mineralit 
të hekurit sot është ekonomikisht e vdekur. 
Kohërat e lumtura t’i kujtojnë makineritë e 
minierës të cilat sot janë shndërruar në një 
kup metali të padobishëm.   

U ORIENTUAN KAH BUJQËSIJA
Në Stari Majdan jetohet një jetë tjetër 

edhe përkrah faktit që era e luftës para dy 
dekadash i ka detyruar shumë banorë të kësaj 
zone të largohen nga vatrat e tyre. Kështu që 
njëherë apo dy herë në vit ata që jetojnë në 
vendet përtej oqeaneve apo në ato evropiane 
perëndimore vijnë dhe i kalojnë pushimet vje-
tore të paktën t’i mjekojnë shkurtimisht kujti-
met të cilat i mbartin me vete. 

Stari Majdan sot është një prej 19 bash-
kësive vendore të Komunës Sanski Most. 
Deri aty arrihet nëpërmjet rrugës lokale 
e cila ndahet nga rruga magjistrale San-
ski Most-Priedor ndërsa udhëtojmë drejt tij 
përkrah nesh kalojnë fushat e mbjella me 
grurë dhe misër por edhe fushat me mjedër. 
Në mungesë të punësimit shumë të rinj janë 
orientuar kah bujqësisë sidomos në kultivi-
min e frutave. Kjo hapësirë jep kushte ideale 
për këtë lloj prodhimi bujqësor për shkak të 
tokës pjellore dhe ujit të bollshëm. 

Në hyrje të qytezës hasëm të mbjellat 
me mjedër të Nermin Grebit. Është intere-
sante se bëhet fjalë për një njeri me pre-
jardhje nga Sarajeva e cili e ka lënë jetën 
e qytetit së bashku me bashkëshorten e tij 
Merimën dhe janë transferuar në Stari Ma-
jdan ku kanë ngritur të mbjella me mjedër. 
Grebo me një dozë humori thekson se ai 
është përjashtim nga tendenca në Bosnjë e 
Hercegovinë ku njerëzit i lëshojnë mjediset 
rurale dhe transferohen në qytet. 

JETË E RE NË FSHAT
Ky ekonomist thotë se në qytetin e tij të 

lindjes ka qenë i punësuar në shumë ndër-
marrje, kurse motivi kryesor që të trans-
ferohet nga Sarajeva kanë qenë shpenzimet 
e larta për jetesë. 

Duke pasur parasysh se nuk posedoj 
pronë, unë dhe bashkëshortja ime ishim të 
detyruar të paguajmë me vite qira. Jetesa 
në Sarajevë është jashtëzakonisht e shtren-
jtë dhe nëse në familje nuk keni të paktën dy 
të punësuar, është shumë e vështirë të fito-
het për një jetesë të mirë. Përveç kësaj kemi 
dhe dy fëmijë të vegjël kështu që shpenzimet 
shumëfishohen, thotë Grebo. Ai shton se pas 
një mendimi të gjatë dhe marrëveshjes me 
bashkëshorten ka vendosur të vijnë në ven-
din e saj të lindjes dhe të nisin një jetë të re. 
Kur erdhën para 4 vjetësh, u ballafaquan me 
pamundësinë që të gjejnë punë.  

Menduam çfarë të bëjmë dhe meqenëse 
kemi disa dynymë tokë vendosëm të kultivo-
jmë mjedër. E mbollëm këtë kulturë edhe 

REPORTAZH

Kjo qytezë e bukur është 
populluar falë pasurisë me 
minerali hekuri dhe është 
banuar mijëra vjet më parë. 
Vendasit edhe sot e kësaj 
dite e përdorin sistemin e 
kanalizimit të ndërtuar nga 
romakët e vjetër, kurse në 
Lumin Zheleznica me krenari 
qëndron ura e vjetër prej guri 
për të cilën vendasit thonë 
se e kanë ndërtuar bijtë e 
Romulit dhe Remit. 

Mejdani i vjetër me 
të cilin lidhen shumë 
mite dhe legjenda

Në fshat në Bosnjë dhe Hercegovinë

Stari Mejdan

Mbjellat me 
mjedër të 

Nermin Grebit 

Teksti është përgatitur nga ekipi i 
gazetarëve të revistës për bujqësi 
dhe zhvillim rural – “Agro Planeta” 

– Bosnja dhe Hercegovina. 

Shkruan: 
Zllatan Çekiq
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pse asnjëherë më parë nuk jemi marrë me 
bujqësi, as kemi pasur paranjohuri nga kjo 
fushë, shpjegon Grebo. ai shton se si e ka 
dashuruar ndërkohë këtë punë me mësim të 
vazhdueshëm dhe i ka përvetësuar njohuritë 
e domosdoshme dhe falë kësaj ka ngritur një 
vresht me mjedër që përfshin një sipërfaqe 
prej dy dynymësh. 

Vitin e kaluar ka pasur dy vjelje, kurse 
sot pret të ardhura prej 15 mijë eurosh. Si-
pas fjalëve të tij, ngritja dhe mirëmbajtja e 
vreshtit me mjedra është punë e mundim-
shme dhe kërkon përkushtim në punë, bash-
këshortët theksojnë se për dallim nga situ-
atat me stres dhe rrëmujë në kryeqytetin ku 
kanë jetuar më parë, në fshat kanë zbuluar 
një jetë qetësuese. 

KANALIZIM QË NË KOHËN ROMAKE
Përshëndetemi me këtë çift bash-

këshortësh dhe hyjmë në Stari Majdan qen-
dra e të cilit është në një shesh i vogël me 
unazë. Në afërsi është një burim me ujë të pi-
jshëm të cilin të rinjtë e quajnë Çemerlija. Uji 
që buron nga thellësia e tokës para shumë 
vitesh është sjellë me tubo dhe çezma, por 
është aq i ftohtë sa në mes të verës nga i 
ftohti të dridhen buza dhe dhëmbët, kurse 
një shprehje e vjetër popullore thotë kush pi 
ujë nga Çemerlija do të kthehet përsëri në 
Stari Majdan. 

Kjo qytezë e bukur është populluar falë 
pasurisë me minerali hekuri dhe është ban-
uar mijëra vjet më parë. Në luginën e Maj-
danit popujt e vjetër e kanë shkrirë hekurin, 
kurse përpunimi i hekurit ka qenë sidomos 
i shquar në periudhën romake, kurse është 
interesante se edhe sot e kësaj dite e për-
dorin sistemin e kanalizimit të ndërtuar nga 
romakët e vjetër. Në Lumin Zheleznica me 
krenari qëndron ura e vjetër prej guri për të 
cilën vendasit thonë se e kanë ndërtuar bijtë 
e Romulit dhe Remit. Një prej nikoqirëve tanë 
në këtë ambient të mrekullueshëm është 
edhe koleksioneri i pasionuar, kërkuesi dhe 
i dashuruari me historinë e kësaj lagjeje të 
moçme, Nesudin Talunxhiç. 

Stari Majdan gjatë periudhës romake ka 
qenë me rëndësi të veçantë në këto hapë-
sira dhe ka pasur eksploatim të mineralit të 
hekurit për të cilën dëshmojnë dhe shkritoret 
të cilat janë gjetur. Është padyshim lagje e 
rëndësishme duke pasur parasysh artefaktet 
e gjetura të cilat ruhen në muzetë në mbarë 
Bosnjën dhe Hercegovinën, thotë Talunxhiç. 

SHPELLË E MOÇME 
Disa zbulime senzacionale lidhen edhe 

me emrin e një kërkuesi amator i cili pohon 
se ka zbuluar hyrjen në shpellën e moçme e 
cila edhe sot përcillet me mitet e vjetra. Për-
piqet ta zgjidhë misterin e hyrjes së mbyllur 
të shpellës. Shpella është e lidhur nëpërmjet 
tunelit me një shpellë tjetër e cila gjendet në 
fshatin Stara Reka disa kilometra larg. Gjatë 
gërmimeve gjeta mbetje prej vazove të vjetra 
dhe gurë për punim që dëshmon për vazhdi-
min e jetës në këto hapësira, thotë Talunxhiç. 

Një prej mistereve të Stari Majdan janë 
topat prej guri të cilët mund të gjenden në 
mbarë hapësirën dhe e kanë tërhequr gjith-
monë vëmendjen e vizitorëve dhe banorëve. 
Gurët misteriozë mund t’i shihni nëpër obor-
ret ku shërbejnë si zbukurime. Dy objekte të 
tilla ka në shtëpinë e Suad Allagiç i cili thotë se 
para njëzet vjetësh i ka gjetur në pyjet përreth. 

Sipas fjalëve të tij në malet që e rretho-
jnë Stari Majdanin ka shumë topa të tillë prej 
guri me peshë dhe madhësi të ndryshme. 
Ai shton se si në të kaluarën vendasit topat 

prej guri me peshë më të madhe i zbrisnin në 
shtëpitë e veta dhe i vendosnin në ndërtimin 
e objekteve banesore e të tjera. Për prejard-
hjen e tyre ka shumë mite në këtë anë. Një 
legjendë thotë se topat prej guri janë në të 
vërtetë vezë dragoi dhe sipas besytnisë pop-
ullore nuk duhen trazuar.  

 Por Begiq thekson se disa prej banorëve 
nga kërshëria kanë konstatuar se brendësia 
e tyre është prej guri. Ekzistojnë edhe teori të 
tjera sipas të cilave bëhet fjalë për meteorë të 
cilët kanë rënë prej kohësh në tokë dhe janë 
pjesë e një qytetërimi të panjohur. Megjithatë 
sipërfaqja e topit prej guri është e lëmuar në 
mënyrë të përkryer dhe vështirë se mund të 
besohet se kjo është vepër e njerëzve të cilët 
kanë pasur në dispozicion vegla primitive.  

TË DASHURUAR ME VENDLINDJEN E VET
Majdanët janë thjesht të dashuruar me 

vendlindjen, kurse këtë e dëshmon edhe pik-
tori Edin Hasaniq. Motivet e tij i zbukurojnë 
motive të ndryshme, kurse është i njohur 
me faktin se në pikturat e veta e përjetëson 
ambientin e Star Majdan dhe peizazhet e tij 
të bukura. Ai thotë se pikturat e tij është e 
vështirë t’i vendosni në një drejtim universal 
artistik dhe ai dëshiron të thotë se merret 
me realizëm romantik. Thekson se njëzet 
vitet e fundit merret me mbledhjen e fak-
teve historike, fotografive dhe dëshmitë për 
vendlindjen nëpër vite.  

Mbledh vazhdimisht fotografi të vjetra, 
por edhe dëshmi prej banorëve të moshuar 
dhe i kam hedhur në beze. Kështu e ruan të 
kaluarën nga harresa – thotë Hasaniq dhe 
shton se si gjatë Luftës së Dytë Botërore 
Stari Majdan e ka ndryshuar tërësisht pam-
jen e vet sepse e kanë djegur në vitin 1943, 
kur është shkatërruar tërësisht qendra e tij 
urbane. Shtëpitë, oborret, rrugët, sokakët 
dhe mullinjtë janë rilindur në pikturat e Edin 
Hasaniqit. 

Malet e Majdanit janë të mbuluar me 
pyje të dendura dhe i gjithë rajoni është i pa-
sur me kërpudha. Një prej ekspertëve lokalë, 
kur bëhet fjalë për kërpudhat është Hamdija 
Razhiq, i cili thotë se shumë banorë fitojnë të 
holla solide prej mbledhjes, tharjes dhe për-
punimit të kërpudhave. Sipas tij më e vlerë-
suar është kërpudha porcini dhe kërpudha 
e familjes Cantharellus cibarius, kurse jo 
rrallë gjendet edhe kërpudha tartuf. Razhiq 
shpjegon se bëhet fjalë për kërpudha të cilat 
gjenden jashtëzakonisht me vështirësi sepse 
gjenden nëntokë dhe kërkohen shumë. Sipas 
tij një kilogram kërpudha tartuf në shtetet e 
Evropës Perëndimore mund të vlejë sa një 
pasuri dhe shpjegon se kërpudhat përzgjid-
hen dhe priten në fije të holla, pastaj thahen 
dhe u shiten blerësve.  

BLETARË TË SUKSESSHËM

Edhe një veprimtari tjetër bujqësore 
e cila është e zhvilluar në këtë rajon është 
bletaria dhe me të merren një numër i madh 
banorësh për të cilët kjo është profesion 

shtesë. Bletari Ferik Kuruzoviq ka më tepër 
se njëqind koshere dhe thotë se nga bletaria 
mund të kesh fitim të mirë. Për mjaltin  e tij 
në vitet e kaluara ka pasur shumë çmime 
dhe mirënjohje në garat ndërkombëtare dhe 
ndërkombatare. 

E gjithë kjo hapësirë është si dhuratë 
nga Zoti për bletarinë. Pyjet dhe livadhet 
e shumëllojshme mundësojnë ushqim të 
pasur për familjet e bletëve dhe prodhim 
të një mjalti me cilësi të jashtëzakonshme. 
Kuruzoviq shton se ky vit, për shkak të 
kushteve të këqija, do të jetë më i keq se viti 
i mëparshëm, sidomos kur bëhet fjalë për 
mjaltën prej akacie. 

Gjatë muajit maj dhe qershor kishte 
mjaft ditë me shi, kurse kjo u reflektua në 
lëzimin e akacies dhe rënies së shpejtë të 
luleve. Megjithatë do ta kalojmë këtë falë 
mjaltit të livadhit prodhimi i të cilit nuk mund 
të bjerë, - thotë bletari majdanas. 

JAVA E HASHLAMIT
Stari Majdan ka 

një traditë të gjatë 
dhe të pasur, kurse 
një prej manifesti-
meve e cila mbahet 
edhe sot e kësaj dite 
është java e Hash-
lamit. Mbahet çdo vit në 
qershor, kurse sipas të 
dhënave të kronistëve 
lokalë ky është jubileu 
i 140. Në përputhje me 
traditën zgjidhet kry-
etari i komunës të cili i jepet një çelës i madh 
prej hekuri si simbol i vendit. Vetë manifestimi 
ka shumë evenimente. Organizohen ekspozita 
folklorike, gara me kuaj, ekspozitë të punime 
dore dhe gara në sporte të ndryshme.   

Manifestimi Java e Hashlamit festohet 
në nder të llojit të veçantë të qershive të cilat 
rriten në këto anë dhe popullata i njeh me 
mërin Hashllambjelica. Është interesante 
se manifestimi përmendet nga udhërrëfyesi 
Ivano Franjo Jukiq, i cili në shekullin e 18 ka 
udhëtuar në këto anë. 

Në Stari Majdan në kohët e sotme nuk 
ka reparte më të mëdha prodhuese ku do 
të punësohej popullata, prandaj njerëzit u 
janë drejtuar resurseve të veta. Më shpesh 
kjo është bujqësia, prej së cilës sot jeton një 
numër i madh banorësh. Rrëfimi për këtë 
vend interesant është i mbushur me mite 
dhe legjenda historike, kurse nikoqirët janë 
mikpritës dhe krenarë. 

Çdo majdanas me kokën lart do t’ju 
thotë se qyteza e tyre është vendi më i vjetër 
i populluar në këto anë dhe se Stari Majdan 
ka qenë seli e rëndësishme administrative 
që në kohën kur qytetet nuk ekzistonin. Ar-
tefaktet historike, pasuria natyrore, banorët 
e dashur janë arsyeja pse të ktheheni përsëri 
në këtë vend dhe të mbushni shpirtin.l

Mejdani i vjetër me 
të cilin lidhen shumë 
mite dhe legjenda

Piktori Edin Hasaniq

Nikoqiri ynë Nesudin Talunxhiç

Java e Hashlamit

Gurët 
misteriozë
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Uji përbën 70% të protoplazmës 
së organizmave të gjalla, ku 
gjendet e lirë ose e lidhur në 

bashkime organike ose bashkime 
të tjera kimike.  Uji është shumë i 
rëndësishëm për zhvillimin e pro-
ceseve jetësore të organizmave. Uji 
përbën edhe 65 – 97% të masës së 
përgjithshme të llojeve të perimeve 
dhe e gjithë kjo vetvetiu sugjeron 
se deri në çfarë masë është e nevo-
jshme dhe se pa ujitje nuk ka prodhim 
të sigurt të kulturave të perimeve. 

Që kur zgjidhni lokacionin për të 
mbjellë perimet duhet të mbani llog-
ari për afërsinë, sasinë dhe cilësinë 
e resurseve ujore që janë në dis-
pozicion. Më e përshtatshme është 
nëse në afërsi ka ujë sipërfaqësor të 
akumuluar (kënetë ose liqen) nga të 
cilat me ndihmën e pompave ose rr-
jetit të kanalizimit mund të përdoret 
për ujitje.  Pastaj mund të përdoren 
edhe burimet të cilat nuk shteren 
gjatë periudhës verore, lumenjtë dhe 
të reshurat e shiut.  Përparësia e ujit 
nga shiu konsiston në përbërjen e 

Si të ujisni në 
mënyrë të duhur 

saj kimike.  Në kushtet tona mund të 
ndodhë shiu të jetë acidik nëse është 
akumuluar afër qendrave urbane ku 
shkarkohen sasi të mëdha të gazrave. 
Por, megjithatë, ai ujë përafërsisht 
është i njëjtë dhe është kimikisht neu-
tral, që te uji i liqeneve dhe lumenjve 
nuk është e thënë të jetë i këtillë. 

Më të papërshtatshëm janë puset 
si burim i ujit sepse uji që nxirret prej 
tyre është i ftohtë, por nga përbërja 
kimike është i përshtatshëm. Që të 
evitohet kjo dukuri e papërshtatshme 
dhe dëmet eventuale që mund t’ua 
shkaktojë perimeve, mund të ndër-
tohen basene ku uji do të qëndrojë 
dhe do të ngrohet deri sa të përdoret.  
Temperatura optimale e ujit për ujitje 
është prej 20 deri në 25 gradë cel-
sius.  Sasia e ujit për ujitje varet nga 
kultura, fenofaza e zhvillimit dhe nga 
mënyra e kultivimit të perimeve. 

Që kur zgjidhni lokacionin për të mbjellë 
perimet duhet të mbani llogari për afërsinë, 
sasinë dhe cilësinë e resurseve ujore që 
janë në dispozicion. 

KOPSHTARI Si të ujisni në mënyrë të duhur 

Shkruan: Dr. Ordan Cukaliev
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Sa për orientim, perimet nevojë 
më të madhe për ujë kanë gjatë kohës 
kur mbijnë, kur prodhohet rasat dhe 
kur dalin fryti dhe fara.  

Në bazë të nevojave globale për 
ujë, perimet ndahen në 4 grupe:

1. Perime që e pranojnë ujin mirë, por 
e shpenzojnë në mënyrë intensive 
(rrepa e kuqe). 

2. Perime që e pranojnë ujin dhe e 
shpenzojnë në mënyrë ekonomike 
(karota, bostani, pjepri, domatja, 
fasulja, speci).

3. Perime që e pranojnë ujin por e 
shpenzojnë në mënyrë jo eko-
nomike ( lakra jeshile, lakra e kuqe, 
lulelakra, trangulli, patëllxhani).

4. Perime që e pranojnë ujin dobët por 
që e shpenzojnë në mënyrë eko-
nomike (perimet bulbore).

Ekzistojnë procedura të caktu-
ara me të cilat mund të përmirëso-
het furnizimi me ujë.  Mënyra e parë 
është me gërmim, kur në mënyrë 
mekanike ose me dorë prihen poret 
e kapilarëve dhe parandalohet avul-
limi.  Me gërmimin mekanik shkatër-
rohen disa lloje të bimëve të cilat do 
ta kishin shfrytëzuar ujin për rritjen 
dhe zhvillimin e tyre. 

Mënyra tjetër është të mbulohet 
toka me materiale të caktuara të cilat 
e ndalojnë avullimin e ujit.  Për këtë 
qëllim përdoren foli, zakonisht kashtë 
e zezë, bar, gjethe, byk, bimë të kosi-
tura etj.

Teprica e ujit paraqet problem, në 
raste të këtilla ndërmerren masa për 
parandalimin e grumbullimit të te-
pricës së ujit me drenazhim.

Lagështia e ajrit shkaktohet si 
pasojë e avullimit të ujit nga toka 
(evaporim) dhe si produkt i frymë-
marrjes së bimëve (transpiracion).  
Mbi lagështinë relative të ajrit ndikon 
edhe largësia nga sipërfaqet e mëdha 
ujore siç janë lumenjtë dhe liqenet, 
reliefi, afërsia e pyjeve ndërsa dre-
jtpërdrejtë varet edhe nga tempera-
tura dhe nga lagështia absolute e 
ajrit. Lagështia e ajrit ka ndikim të 
madh mbi intensitetin e transpirimit, 
fotosintezën, pllenimin dhe paraq-
itjen e sëmundjeve të ndryshme te 
bimët.  Nëse lagështia e ajrit është 
e ulët, gjethet dhe kërcelli do të jenë 
të ngrohta, zvogëlohet fotosinteza 
ndërsa epilogu përfundimtar është 
rendimet i dobët.  Lagështia e ulët e 
ajrit pamundëson përhapjen normale 
të polenit dhe nëse zgjat periudhë më 
të gjatë do të ndodhë shkatërrimi i 

polenit dhe pamundësohet pllenimi 
me çka në masë të konsiderueshme 
ulet rendimenti. Lagështia e lartë e 
ajrit e rrit mundësinë e paraqitjes së 
sëmundjeve të ndryshme të bimët të 
cilave ju përshtatet lagështia e lartë. 

Sigurimi i ujit deri te sipërfaqet 
për ujitje zhvillohet nëpërmjet siste-
meve transportuese ( gypa, kanale).

Në praktikë zbatohen tri mënyra 
të ujitjes: sipërfaqësor, nëntokësor 
dhe ujitja me shi artificial. Zgjed-
hja e mënyrës së ujitjes kushtëzo-
het nga një sërë faktorë të cilët para 
së gjithash lidhen me strukturën e 
sipërfaqes bujqësore, kushtet hidro- 
gjeologjike, lloji bimor, pjerrtësia e 
sipërfaqes së mbjellë, kushtet hidro-
meteorologjike etj. 

UJITJA SIPËRFAQËSORE  

Kohën e fundit, kryesisht për-
doren metodat e ujitjes si vijon: Vër-
shimi dhe derdhja e ujit me ndihmën e 
brazdave për ujitje. 

Metodat e ujitjes sipërfaqësore 
zakonisht kërkojnë investime të vo-
gla dhe përgatitje të detyrueshme të 
tokës dhe rregullimin e sistemit me 
kanale, vende lëshime prej nga do të 
derdhet uji dhe urra. Ujitja sipërfaqë-
sore kërkon sipërfaqe të rrafshëta dhe 
në aspekt të kohës është shumë më i 
gjatë në krahasim me metodat të tjera. 
Nga ana tjetër përparësitë në raport 
me mënyrat e tjera të ujitjes janë: Ujitje 
e barabartë e tokës në thellësi dhe 
mundësi për shfrytëzimin e ujit me sasi 
të mëdha të lymit të suspenduar. 

UJITJA PIKË PAS PIKE

Parimi mbi të cilin bazohet kjo 
metodë moderne e ujitjes, konsiston 
në atë që uji çohet me ujitje më të 
vogël pa ndërprerje që arrihet me pa-

jisje të veçanta (pikatore) të cilat janë 
të shpërndara nëpër ose mbi sipër-
faqen e cila ujitet dhe prej të cilave 
uji pikon pa ndërprerë në mënyrë që 
lagështia e vazhdueshme të ndihmojë 
zhvillimin e bimës pa pengesa. 

UJITJA ME SHI ARTIFICIAL 

Këtu, parim kryesor është uji për 
ujitjen e sistemeve me vesë nën pre-
sion të shpërndahet në pika të imëta 
të cilat në formë të shiut nën ndikimin 
e gravitacionit të Tokës do të bien mbi 
sipërfaqen e kultivuar. 

UJITJA NËNTOKËSORE.

Te ujitja nëntokësore uji nëpërm-
jet sistemit gypa - kanale çohet deri te 
sipërfaqet për ujitje dhe pastaj nëpër-
mjet sistemit të drenazhimit shpërn-
dahet nëpër sipërfaqen e tokës. Të 
gjitha sistemet aktuale me këtë 
mënyrë të ujitjes mund të ndahen në 
sisteme me nivel të lirë ndërsa ujërat 
nëntokësore dhe sistemet e ujërave 
nëntokësore me presion.

Gjatësia e drenazheve mund të 
jetë deri në 400 metra ndërsa thellë-
sia e drenazheve nga 40 deri në 70 
centimetra ndërsa distanca ndërm-
jet tyre është 1.8 metra. Ana e mirë e 
kësaj metode është sigurimi i ujitjes 
së barabartë në të gjithë sipërfaqen 
dhe ujitja e këtillë nuk e rrezikon 
strukturën e tokës, konsumi i ujit 
është shumë racional dhe nuk nevo-
jitet përgatitje paraprake e sipër-
faqes para ujitjes, ndërsa kjo e bën 
prodhimin më të lirë.

 Nevojat e perimeve për ujë janë 
të mëdha dhe lëvizin prej 10 – 25 litra 
për metër katror për një ujitje. Ujitja 
nuk duhet tepruar dhe më mirë është 
kur ujitja bëhet më ujë të ngrohtë në 
orët e hershme të mëngjesit. l
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Ujitja është një masë shumë 
të rëndësishme bujqësore 
në sistemin e prodhimit 

të avancuar bujqësor. Rolin dhe 
rëndësinë e ujit në procesin e 
ujitjes së kulturave bujqësore, 
njerëzit e dinin që nga kohët e 
lashta. Ata atëherë e dinin se uji 
i reshjeve është i pamjaftueshëm 
për zhvillimin e bimëve. Për këto 
arsye janë detyruar të kërkojnë 
mënyra si t’u sigurojnë bimëve ujë 
për zhvillimin e mëtejshëm dhe 
të duhur. Në fillim ata kanë për-
dorur metoda primitive të ujitjes. 
Ujin për ujitje e kanë marrë nga 
burimet (përrenj dhe lumenj) që 
rridhnin në afërsi, pastaj nga 
liqenet, moçalet etj. Ujin e trans-
portonin me kade druri, fuçi, fuçi 
metalike, kova dhe enë të tjera. 

Në prodhimin bujqësor futen 
risi në të gjitha segmentet, por në 

atë plan nuk prapambetet dhe ap-
likimi i inovacioneve gjatë ujitjes. 
Disa prej tyre nuk janë tradicio-
nale dhe janë transferuar nga 
fusha të tjera më të përparuara 
bujqësore në botë. Me përparimet 
në shkencë bujqësore, në prak-
tikë përdoren mënyra të shumta 
të ujitjes, por qëllimi i përbashkët 
i të gjitha është si të thjeshtëzohet 
mënyra për të përmbushur nevo-
jat e bimëve në zhvillimin e tyre.

Janë të njohura kushtet makro 
dhe mikro të ujitjes. Me makro 
ujitjen përfshihen një pjesë e 
madhe e sipërfaqeve, kurse ujit-
ja kryhet me brazda, enë në të 
gjithë sipërfaqen, me shi artificial 
etj.  Me mikro ujitjen ujiten bimët 
rreth sistemit të rrënjëve, kurse 
sisteme të tilla për ujitje janë sis-
temet “pikë për pikë” me  spleen-
ker mikro dhe të tjerët. Këto 

sisteme e përdorin në mënyrë 
racionale ujin për ujitje, dhe janë 
shumë praktike dhe të pranuar 
në rajonet që janë të varfër me 
ujë, por gjithashtu janë pranuar 
mirë edhe në zonat e tjera, sepse 
me kjo metodë e ujitjes është e 
thjeshtë dhe pjesëmarrja fuqisë 
së punës forca është reduktuar 
në kufijtë minimale

Mënyrat intensive të kultiv-
imit të kulturave bujqësore, kanë 
nevojë të madhe për ujë. Gjithash-
tu, bimët me sistem të cekët të 
rrënjëve kanë nevoja më të mëdha 
për ujë të cilat numërohen në kul-
turat e kopshtarisë, industriale, të 
luleve etj. Gjithashtu, dhe kulturat 
shumëvjeçare të frutave kërkojnë 
ujë me të cilën do t’i plotësojnë 
nevojat më të domosdoshme. Nga 
llojet e frutave mollët dhe kum-
bullat kërkojnë më tepër ujë për 

Uji është i domosdoshëm 
PËR ZHVILLIM TË MIRË

Shkruan: Inxhinieri bujqësor i diplomuar Kice Damovski 

PEMËTARI Ujitja e kulturave të frutave
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Uji është i domosdoshëm 
PËR ZHVILLIM TË MIRË

plotësimin e nevojave për ushqim 
dhe transpirim. Gjithashtu faktor 
vendimtar për sigurimin e mëte-
jshëm të bimëve me ujë është 
edhe trualli i cili me përbërjen e tij 
të përshtatshme mekanike, mund 
të ndikojë pozitivisht në kalimin 
dhe mbajtjen ujit në shtresat më 
të thella të tokës të cilat bima i 
përdor në fazat më të vonshme të 
zhvillimit.  

Për aktivitet vegjetativ normal 
të bimëve, ato kanë nevojë për një 
sasi të caktuar uji, q[ sigurohet në 
mënyra të ndryshme. Burimi më i 
shpeshtë për sigurim të ujit në një 
afat më të gjatë janë reshjet naty-
rore, por si plotësim në periudha 
dhe faza të caktuara të zhvillimit 
të bimëve përdoret edhe ujitja. Si-
pas shumicës së autorëve normat 
e nevojshme për ujitje lidhen me 

temperaturën mesatare të veg-
jetimit për periudhën maj – shta-
tor, që është e zakonshme për çdo 
rajon prodhues. 

Gjatë përcaktimit të sasive të 
nevojshme dhe normave të ujit për 
ujitje, duhet të merren parasysh 
shumë faktorë, por rëndësi më të 
madhe ka sasia e ujit që të shto-
het gjatë ujitjes. Kjo globalisht do 
të përcaktohet kur nga sasitë e 
kërkuara të ujit do të hiqet  sasinë 
vjetore e reshjeve.

Gjithashtu normat e nevojshme 
mund të përcaktohen me zbritjen 
e shirave të rëna para fillimit të 
ujitjes. Nëse bie më pak shi se 15 
mm për 1 metër, ujitja nuk duhet 
të shtyhet. Nëse reshjet janë mbi 
25 mm për 1 metër, ujitja shtyhet 
për 4-5 ditë. Nëse bie shi më tepër 
se 35 mm ujitja shtyhet për 5 – 7 
ditë. l

Sasitë e nevojshme vjetore në reshje në mm për mollët

Temperatura mesatare e 
vegjetimit në ºC

Sasia e nevojshme vjetore në 
reshje në mm

16 700

17 780

18 860

19 940

20 1.200

21 1.300
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SHITJA E PRODHIMEVE BUJQËSORE

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

Shitja edhe mandej është një prej 
problemeve më të rëndësishme 
në bujqësi. Para së gjithash 

në të gjitha shtetet blerja e prodhi-
meve bujqësore efekte më negative 
ka mbi bujqit. Çmimet nuk arrijnë t’i 
mbulojnë shpenzimet për prodhim-
tarinë, nga ana tjetër nuk respekto-
hen marrëveshjet, bëhet manipulim 
gjatë matjes, blerjes etj. Efektet e 
tilla negative më shpesh mbulohen 
me mosharmonizimin e legjislacionit, 
bashkëpunimin e pamjaftueshëm 
midis bujqve dhe blerësve dhe bash-
këpunimin e dobët rajonal. Situatat e 
tilla përsëri ndikojnë negativisht mbi 
fermerët të cilët e zvogëlojnë prod-
himtarinë e vet, kurse të rinjtë nuk 
kanë aspak interes dhe dëshirë që të 
merren me bujqësi. 

Nga ana tjetër në të gjitha shtetet 
theksohet se një prej degëve më 
të rëndësishme është bujqësia, 
por mbetet çështje e hapur sesa 
vetë shtetet me legjislacionet dhe 
mbështetjet financiare i mbështesin 
në të vërtetë bujqit dhe sa këmbën-
gulin në zhvillimin e këtij sektori apo 
pikërisht këto programet e tilla i për-
dorin më tepër për marketing të ve-
tin politik. Mbeten të hapura çështjet 
sa punohet me bujqit e vegjël dhe të 
mesëm për zhvillimin e tyre të cilët 
janë edhe bërthama e zhvillimit të 
mjediseve rurale. Sa bujqit bashko-
hen në interes të zhvillimit të biznesit 
të vet. Çfarë ndodh me shoqërimin 
kooperativë dhe sa është kuptuar kjo 
realisht dhe drejt dhe sa është zbat-

uar nga fermerët dhe blerësit si dhe 
institucionet qeveritare. 

Këto janë vetëm një pjesë e prob-
lemeve dhe sfidave mbi të cilat duhet 
të punojmë të gjithë së bashku që të 
kemi efekt dhe që të përmirësohet 
blerja që të mos ketë humbje në dëm 
të bujkut. 

Sipas Marselo Dunjak, Zëvendës-
drejtor rajonal Evropa/Azia, mjaft 
ndikim mbi gjendjen e tillë ka edhe 
tranzicioni. 

“Në Evropën Lindore dhe në Ball-
kanin Perëndimor tranzicioni në 
sektorin bujqësor nga një ekonomi 
e planifikuar në një treg “të lirë” apo 
liberalizimi i ekonomisë është i dhimb-
shëm dhe përplot me mbi mijëra pritje. 
Shkatërrimi i sistemit të vjetër në 
mungesë të strukturave të reja kon-
tribuoi në zgjerimin e korrupsionit dhe 
mbështetjen e bashkësisë ndërkom-
bëtare, e cila kaq gjatë nuk arriti që 

me përpjekjet e veta të bëjë ndryshime 
konkrete në strukturat ekonomike 
duke i lënë bujqit e pambrojtur dhe të 
pasqyruar ndaj të gjitha llojeve të pa-
drejtësive dhe eksploatimit të krijuar 
nga elita e re social-ekonomike, e cila 
jo vetëm që e kontrollon ekonominë 
por edhe institucionet politike dhe në 
atë mënyrë i bllokon ndryshimet në 
sferën ligjvënëse“, thotë Dunjak. Ai 
thekson se me rëndësi thelbësore 
është të bëhet i dëgjueshëm zëri i bu-
jqve dhe të sigurohet përfshirja e tyre 
në krijimin e politikave bujqësore. Që 
të arrihet kjo lëvizje bujqësore duhet 
të veprojnë të bashkuar. 

Sipas pror. dr. Jovan Azhdersinë 
Fakultetin për Shkencat Bujqësore 
dhe Ushqim në Shkup, problemi më i 
madh tek blerja e prodhimeve bujqë-
sore të fermerëve është prodhimtaria 
e pastandardizuar (llojet, madhësia e 
ndryshme) në përputhje me kërkesat 
e tregut, ndryshimi i vazhdueshëm 
i kulturave dhe sasive për çdo vit, që 
është problem edhe për përpunuesit 
dhe tregtarët për planifikim në afat 
të mesëm dhe të gjatë. “Prodhimi i 
ndarë dhe i vogël, bujqit mesatarë 
nuk janë të bashkuar, që i bën lojtarë 
të vegjël në tregun e prodhimeve 
bujqësore, nga ana tjetër problem i 
rëndësishëm është dhe prodhimtaria 
në parcela të vogla (prodhim i vogël). 
Tregtarët me prodhimet bujqësore pa 
u kujdesur për prodhimtarinë vendase 
dhe trendet afatgjata në bujqësi, më 
lehtë vendosin të importojnë, sesa të 
blejnë prodhime bujqësore në vend. 
Prania e kompanive të huaja të cilat 

Si arrihet blerja e organizuar dhe e mirë 

Sipas Marselo Dunjak, Zëvendësdrejtor 
rajonal Evropa/Azia, mjaft ndikim mbi 
gjendjen e tillë ka edhe tranzicioni.
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Si arrihet blerja e organizuar dhe e mirë 

hapin qendra të reja blerëse të prodhi-
meve bujqësore, të cilat bëhen mono-
pole dhe kanë politikë të çmimeve të 
ulëta ndikojnë negativisht në tregun 
e blerjes së prodhimeve bujqësore” – 
thekson profesori Azhderski. 

Ai mendon se zgjidhje është zhvil-
limi i bashkimeve të bujqve dhe për-
forcimi i bashkëpunimit rajonal në 
drejtim të bashkimit të përbashkët 
gjatë shitjes në tregje të treta, si dhe 
hapje të pikave rajonale për blerje në 
vetë shtetet. 
FFRM: ÇMIME STABILE, QENDRA 
BLERËSE DHE KOOPERATIVA – 
ZGJIDHJE PËR BLERJEN 
Në Maqedoni çmimet e prodhimeve 
bujqësore ndryshojnë dhe bien 
vazhdimisht, kurse nga ana tjetër 
ekziston manipulim i madh prej 
blerësve. Konkretisht çmimi i grurit 
tani është më i ulët dhe është nga 8 
denarë 13 centë. Ky çmim është shumë 
i ulët dhe nuk i mbulon as shpenzimet 
themelore për prodhim. Shkak për 
këtë çmim të ulët është fakti se gruri 
në Serbi shitet me çmim blerës të ulët 
dhe është zmadhuar importi i grurit 
dhe miellit serb në Maqedoni. Çmimi i 
mollës bie gjithashtu vazhdimisht dhe 
një prej shkaqeve është fakti se në 
shtet prodhohet mollë industriale dhe 
jo lloje për konsum të cilat kërkohen në 
tregjet e tjera. Nga ana tjetër blerësit 
nuk i respektojnë marrëveshjet e 
nënshkruara, ose as nuk i nënshkruajnë 
ato. Për shembull, blegtorët, bëjnë 
marrëveshje me fabrikat e qumështit, 
por në këto marrëveshje nuk shkruhet 
çmimi i blerjes dhe ata e ndryshojnë 

AGROPUKA: IDENTIFIKIMI PROBLEMEVE TË SECILIT

“Problemet me të cilat ndeshen fermerët pukjanë dhe tëzonave veriore të 
Shqipërisë ndoshta janë disi specifike për sa i takon shitjes së produkteve të 
tyre bujqësore. Ja disa prej tyre: Largësia shumë e madhe e fshatrave nga 
dy qytetet Pukë e Fushë-Arrëz, që janë edhe konsumatorët kryesorë të kë-
tyre produkteve. Kështu, fshatra të tillë si Berisha, Merturi, Aprripa, Fierza, 
Srriqja, Arsti, Miliskau, T’Mugu, Buzhala, Mesuli, Kalivare,  etj. janë nga 60-90 
km larg nga këto dy qytete. Disa nga fshatrat e mësipërme, por edhe të tjera  
nuk lidhen me rruge automobilistike. Fermerëve të këtyre  fshatrave u duhet 
t’i transportojnë me krahë ose me kafshë produktet e tyre deri në rrugën auto-
mobilistike më të afërt dhe pastaj t’i  ringarkojnë në mjete auto, gjë që i dëmton 
shumë produktet; Largësia e shtëpive nga njëra –tjetra  brenda vetë fshatit 
pengon fermerët të kooperojnë midis tyre;Mungesa e tregjeve të shumicës apo 
e pikave të grumbullimit të produkteve bujqësore e blegtorale. Për fermerët e 
Pukës ka vetëm një treg të shumicës në Shkodër, që është nga 60-150 km larg 
sipas fshatrave;Mungesa e kontratave midis fermerëve dhe shitësve me pakicë 
brenda rrethit. Shitësit me pakicë synojnë të furnizohen në tregjet e shumicës 
në Shkodër ose Tiranë, ku gjejnë çmime më tëfavorshme për t’u furnizuar 
me produkte bujqësore dhe blegtorale të zonave fushore të Shqipërisë ose 
produkte tëimportit; Luhatjet e çmimeve nga njeri vit ne tjetrin i keqorientojnë 
fermerët për të mbjelle llojin e produktit që kërkon tregu. Kështu, në qoftë se 
këtë vit një produkt ka çmim të leverdishëm për fermerin, atëherë vitin tjetër 
do të synojnë ta mbjellin të gjithë këtë produkt dhe për pasojë çmimi do të ulet 
në minimum, ose të ngelet pa u shitur”, thotë Vitor Malutaj, Agropuka.

Agropuka duhet t’u kushtojë vëmendje këtyre faktorëve: Identifikimi i kë-
tyre problemeve për secilin fshat duke zhvilluar takime, diskutime, duke orga-
nizuar Cikle të Rretheve të Studimit, duke gjetur zgjidhjet përkatëse. Orientim 
më të mirë të fermerëve të fshatrave të largëta dhe pa lidhje me rrugë auto-
mobilistike, që të mbjellin kultura bujqësore me peshë specifike dhe volum të 
vogël, lehtësisht tëtransportueshme drejt tregut, si arra, lajthi, gështenja etj. 
Orientimi i këtyre fermerëve për të mbajtur blegtori për prodhim mishi, apo 
prodhimi i djathit të dhisë  dhe bulmetrave do të ishte një zgjidhje e favorshme. 
Nxitja e kooperimit midis fermerëve ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet e 
punës së AP-së.AP-ja ka luajtur vazhdimisht një rol ndërmjetës midis fermer-
ëve dhe shitësve të këtyre produkteve në dy qytetet Pukë e Fushë-Arrëz, duke 
i informuar ata për kërkesë-ofertat e tyre në kohë reale. Duhet më shumëlob-
ing që shteti të subvencionojë ato produkte që janë me leverdi për fermerët e 
zonës.  Mbështetje më e madhe për përpunimin në kushtet e familjes, për të 
shtuar vlerën e produktit, si fruta dhe perime të thata, erëza, fruta pylli .
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çmimin përditë si t’u konvenojë atyre. 
federata punon në bashkimin e bujqve 
dhe prioriteti ynë normalisht janë të 
gjitha format e shoqërimit, kurse këtu 
futen edhe kooperativat. FFRM-ja 
vëmendje të veçantë i kushton edukimet 
nëpërmjet punëtorive, takimeve 
të drejtpërdrejta për tejkalimin e 
stereotipave për kooperativat e të 
kaluarës dhe dëshmon se bashkimi i 
tanishëm në kooperativa është diçka 
e re dhe pozitive dhe bujku jonë vetëm 
këtu mund ta gjejë vendin e vet në 
prodhimtarinë rentabile dhe plasmanin 
e prodhimeve të veta. Pikërisht këtë më 
tepër e thekson edhe projekti i financuar 
nga We Effect. “FFRM-ja nxit hapjen e 
pikave blerëse shpërndarëse, ndërtimin 
e frigoriferëve dhe magazinave dhe 
prandaj e mbështesim këtë masë të 
qeverisë. Në pjesën e mbrojtjes së 
prodhimit dhe magazinimit është më e 
nevojshme sigurimi i frigoriferëve, ku 
fermerët tanë do të mund të vendosin 
prodhimin e pashitur që ta ruajnë në një 
periudhë të caktuar kohore, derisa të 
hapen kushte për plasman të tij”, thotë 
Nikolla Stamenov, president i FFRM-së. 
AGRINET: NXITJA E FERMERËVE TË 
ORGANIZOHEN NË GRUPIME PËR 
SHITJEN

Shitja e produkteve bujqësore ka 
qenë gjithmonë një problem shqetë- 
sues për të gjithë fermerët. Edhe 
aktualisht ata gjithmonë kanë hasur 
vështirësi por më kryesoret janë në 
drejtimet e mëposhtme: mungesa e 
organizimit të fermerëve për shitjen 
e prodhimeve, dhe shitja individuale 
e vështirëson tregtimin e tyre, ul çm-
imin dhe dëmton prodhimin duke qën-
druar për një kohë të gjatë në pritje 
për tregtim. Mungesa e shpërndarjes 
së informacionit mbi tregun tek fer-
merët. Nuk ka qendra të organizuara 
për dhënien e informacionit të tregut 
si kërkesat, çmimet etj.Mungesa e 
qendrave lehtësuese të grumbullimit 
të produkteve bujqësore.Prodhimi 
shitet në kushte jo të përshtatshme 
dhe jashtë standardeve të marketing-
ut, në rrugë , në fushë etj. Mungesa 
e industrisë përpunuese të prodhimit 
bujqësor, gjë që sjell mos shitjen e 
produkteve të cilësisë së dytë dhe të 

tretë. Një pjesë e prodhimit dëmtohet 
ose shitet me çmim fare të pallogarit-
shëm si rezultat i mungesës se qen-
drave të përpunimit të prodhimeve 
bujqësore. Në situatën dhe kushte 
e përmendura më lart kërkohet që 
institucionet e ndryshme dhe ak-
torët e tjerë të tregut të prodhimeve 
bujqësore duhet të angazhohen për 
përmirësimin e mëtejshëm të orga-
nizimit dhe funksionimit të tregut të 
prodhimeve bujqësore në parametrat 
që kërkojnë situatë të ndryshme dhe 
konkretisht: nxitje të fermerëve të 
organizohen në grupime për shitjen 
e prodhimeve bujqësore. Kjo mënyrë 
zgjidh mjaft probleme që aktualisht 
ka tregtimi i tyre si transporti, selek-
sionimi, kërkese oferta, çmimi etj. 
Financimi nëpërmjet grandeve lehtë-
suese për iniciativa në ndërtimin e 
kapaciteteve përpunuese për fruta 
e perime. Organizimi i fermerëve në 
shoqata apo kooperativa me qëllim 
zbatimin e standardeve të prodhimit 
që kërkon tregu. Nxitja e investimeve 
në përmirësimin e infrastructures 
bujqësore si krijimi i qëndrave të 
grumbullimit, përmirësimi i infra-
structures bujqësorë etj. Ngritja e një 
sistemi të organizuar informacionin 
i cili ju garanton fermerëve informa-
cionin e duhur për tregun, kërkesë - 
ofertat, çmimet etj.“, thotë Tomi Pikuli, 
drejtor ekzekutiv i AgriNet. l

IKC: TRAJNIME PËR MARKETING 
DHE SHITJE

Duke konsideruar se në Kosovë 
fermat janë kryesisht të vogla 
dhe të shpërndara, shitja e disa 
produkteve mund të jetë më e 
lehtë, ndërsa më e vështirë për 
disa të tjera. Bletarët në Kosovë ar-
rijnë të shesin mjaltin më lehtë se 
blegtorët të shesin qumështin. Një 
nga arsyet është sepse mjalti si 
produkt është në sasi të vogël kra-
hasuar me kërkesën e lartë, kra-
hasuar me produkte si qumështi 
i cili mund të gjendet në sasi më 
të madhe, dhe poashtu një sasi e 
madhe e importit. Në raste si kjo, 
kërkohet një strategji e re e tre-
gut për marketimin e produktit. 
Janë disa metoda të ndryshme të 
cilat rekomandohen për shitjen 
e produkteve. IKC-ja angazhohet 
vazhdimisht në gjetjen e blerësve 
të produkteve të cilat prodhohen 
nga fermerët. “Nga fermeri te 
konsumatori final (Konsumuesi); 
për të pasur një produkt të freskët 
për konsumuesit e produktit apo 
konsumatori final, IKC-ja u sug-
jeron fermerëve që produkti të 
ruhet në një vend me temperaturë 
të përcaktuar për atë produkt apo 
varietet. IKC-ja gjithashtu rekom-
andon që varësisht nga produkti të 
përdoret edhe paketimi dhe etik-
etimi me informata rreth produktit 
dhe kontaktet e tyre.  Nga fermeri 
te biznesi/ procesuesi: IKC-ja ka 
mundësuar lidhjen e kontratave 
të shitjes së produkteve midis 
fermerëve dhe bizneseve, proce-
suesve dhe pikave grumbulluese. 
Në mesin e këtyre fermerëve, 
janë kultivuesit e dredhëzës të 
cilët kanë kontratë të shitjes me 
Kompaninë “Doni Fruits”, “Moea” 
dhe “AskFood”, pastaj kultivuesit 
e mjedrës me pika grumbulluese 
etj.  Organizimi i panaireve; IKC-ja 
organizon panaire për promovi-
min dhe prodhimin e produkteve 
vendore. Për pesë vite me radhë 
IKC-ja ka organizuar pa-
naire, të cilat tashmë janë 
kthyer tradicionale, ku si 
rezultat është rritur numri 
i fermerëve si dhe numri 
i blerësve. Një efekt tjetër 
pozitiv është se nëpërmjet 
këtyre panaireve, qytetarët 
po vetëdijesohen rreth 
produkteve vendore dhe 
kanë filluar zëvendësimin 
e importeve me produkte 
vendore“ thotë Doruntina 
Kurteshi nga IKC-ja. 

SHITJA E PRODHIMEVE BUJQËSORE
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Zhdukja e brumaçit dru birues me insekticide është shumë e vështirë, sepse larvat gjithë 
jetën e tyre e kalojnë në tokë nën korren e rrënjës.  Larvat pushtuese të nematodeve 
insektngrënëse lirojnë baktere dhe e helmojnë tokën.

Zgjidhje për 
kontrollin e 
brumaç dru 
birues në pemishtet 

MROJTJENematode insekt ngrënëse  

duke i trajtuar me tretmanë foliarë ose 
me larjen e kërcellit nëpërmjet siste-
mit për ujitje gjatë kohës kur dalin lar-
vat, para se të depërtojnë në qafën e 
rrënjës.  Zhdukja e larvave me insekti-
cide pas depërtimit nën koren në rrënjë 
dhe qafën e rrënjës ( nga shkalla I deri 
në shkalla VII dhe pupat) praktikisht 
është e parealizueshme, 

Brumaçi mund të zhduket me suk-
ses edhe me përdorimin e nematodeve 
insekt ngrënëse të llojit Steirnema dhe 
Heterorhabdites.  Nematodet aplikohen 
me injektimin e tyre në tokë fotografia  
3 ose me derdhje fotografia  4. Larvat 
pushtuese të nematodeve insektngrë-
nëse të aplikuara në tokë në mënyrë ak-
tive lëvizin dhe sipas aromës i gjejnë lar-
vat dhe pupat e brumaçit, depërtojnë në 
zbrazëtirën trupore nëpërmjet hapjeve 
natyrore (gojë, anus, stigma) dhe lirojnë 
baktere në zbrazëtirën trupore të vik-
timës. Bakteret shkaktojnë helmimin e 
gjakut dhe shkatërrimin e organeve të 
brendshme të viktimës.  Varësisht nga 
sistemi imun, larvat vdesin  një deri në 
dy javë pas hyrjes së nematodeve foto-
grafia  5. Disa javët në vijim në trupin e 
larvës së ngordhur zhvillohen disa gjen-
erata të nematodeve insektngrënëse të 
cilat në kushte të volitshme vazhdojnë 
të kontrollojnë popullatën e insekteve 
të dëmshme në tokë. Në Spanjë, nem-
atodet insektngrënëse aplikohen në 
pemishte me sipërfaqe prej më shumë 
se një mijë hektar, me qëllim zhdukjen 
e brumaçit drubirues.  Varësisht nga 
kushtet e aplikimit, efikasiteti kundër 
brumaçit dru birues është prej 75 deri 
në 90%. Sipas hulumtimeve tona në 
kushte laboratorike fitohet efikasitet 
njëqind përqindësh, ndërsa gjatë apli-
kimeve në praktikë të kryera në planta-
cione me pjeshka në rajonin e Kavadarit, 
katër javë pas aplikimit me hidroburg 
fotografia 1. Në bimë të infektuara, efi-
kasiteti ishte mbi 90%. l

Shkruan: Dr. Sllobodan Banxho

Brumaçi drubirues është insekti 
më i rëndësishëm i frutave me 
fara në pemishtet e rajonit Mes-

dhetar.  Si ushqim i preferon vishnjat, 
qershinë, kajsinë, kumbullën, pjeshkën 
dhe bajamen.  Në Republikën e Maqe-
donisë, brumaçi drubirues paraqet 
problem serioz gjatë kultivimit llojeve 
të frutave me fara dhe është shkak për 
tharjen e numrit të madh te të mbjellave 
me vishnja, kajsi dhe bajame.  Paraqitet 
një gjeneratë në çdo dy vite.  Dimëron 
në stadiumin e larvës dhe pupës.  Pupa 
që ka dimëruar paraqitet kah fundi i 
prillit, jeton në kurorën e kërcellit, ush-
qehet me koren e degëve të reja dhe me 
gjethet.  Një femër mund të nxjerrë prej 
200 deri në 1.000 vezë.  Vezët i shtron 
në bazën e kërcellit, në afërsi të qafës 
së rrënjës ose në tokë rreth kërcellit, 
që nga fillimi i qershorit deri në fund të 
gushtit.  Pupa mund t’i shkaktojë dëm 
kores së kërcellit, por  të rëndësishme 
janë vetëm gjatë paraqitjes masive 
dhe te bimët e reja. Dëmet kryesore i 
shkaktojnë larvat.  Larva e sapodalë 
futet në kërcell në pjesën e qafës të 
rrënjës ose në rrënjë fotografia. 1. Za-
konisht i sulmojnë rrënjët më të trasha.  
Me ushqimin e saj larva i formon unaza 

kores të kërcellit ose rrënjëve.  Me këtë 
e ndërpret qarkullimin e ushqimit të 
kërcellit dhe transportin e materieve 
organike dhe ujit. Rrënjët e dëmtuara 
nuk e kryejnë në mënyrë normale funk-
sionin e tyre, që rezulton me tharjen e 
gjithë bimës fotografia.  2. Dëmet janë 
më të shprehura gjatë thatësirës dhe  
kur kulturat nuk ujiten. 

Zhdukja e brumaçit drubirues duke 
e trajtuar me insekticide është shumë e 
vështirë, sepse larvat gjithë jetën e tyre 
e kalojnë në tokë nën korren e rrënjës.  
Në të mbjellat zhduken brumaçët e rri-
tur gjatë verës ( qershor, korrik, gusht) 
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Boronica është specifike në 
shumë drejtime.  Bën pjesë në 
grupin e frutave manore dhe 

është shumë e rëndësishme dhe e 
dobishme nga aspekti i cilësive ush-
qimore dhe kuruese të frytit dhe 
është shumë pak e shfrytëzuar për 
mundësitë të cilat i ofron. 

Ajo është një nga frutat më të sh-
trenjta për kultivim.  Investimi për 
ndërtimin e plantacionit prej 1 hektar 
kushton 20 000 euro pa rrjetë kundër 
breshrit, me rrjetë kostoja kalon shi-
frën prej mbi 35 000 euro  

KUSHTET 
AGROEKOLOGJIKE PËR 
KULTIVIM 
Boronica e kultivuar ka mundësi 

të madhe që të rritet me sukses dhe 
ka kërkesat e saj në drejtim të kush-
teve klimatike dhe të tokës.

POZITA
Boronica rritet në lartësi mbi-

detare ndërmjet 300 dhe 800 metra 
ndërsa në vendet jugore edhe në 
lartësi mbidetare prej 1000 metra. 
Mbi këto lartësi mbidetare frutat e 
shkurres të lartë të boronicës, gjatë 

viteve të caktuara nuk mund të piqen 
dhe të mbledhin mjaftueshëm sheqer 
dhe në ato vende duhet të mbillen llo-
je që piqen herët dhe kultivimi mund 
të jetë i rrezikshëm. 

Ndërsa në zonat më të ulëta dhe 
më të nxehta nuk mund të mbledhë 
mjaftueshëm temperatura të ulëta 
që janë të nevojshme për pjellori të 
zakonshme. Lokalitetet më të mira 
janë ato me pozitë veriore dhe verip-
erëndimore (vende me hije) sepse е 
mbajnë më mirë lagështinë. 

Ekspozimet jugore duhet të 
shmangen sidomos në lartësi më të 
vogla. Për shkak të ngrohjes së fortë 
të tokës dhe humbjes së lagështisë. 
Pjerrësia e terrenit duhet të jetë nga 
3 deri në 5 gradë. 

Tregues i natyrshëm për kultivim 
të suksesshëm të boronicës është 
afërsia e pyjeve halore p.sh. ku ka 
pisha.

TOKA
Përmbajtja optimale e humusit 

në tokën në të cilën kultivohet bo-
ronica është 7 deri 10%. E lehtë me 
strukturë të mirë, toka e drenazhuar 
mirë dhe toka e pasuruar mirë me 

humus është e favorshme për kul-
tivimin e boronicës. Kjo, është krye-
sisht tokë pyjore e pasur me mbeturi-
nat e shkaktuara nga shpërbërja e 
mbetjeve të lëndës organike, kullo-
tave shumë vjeçare dhe ngjashëm. 
Materiet organike - humusi ndihmon 
në mbrojtjen e sistemit të ndjeshëm 
të rrënjës së boronicës duke paran-
daluar ndryshimin e papritur të 
vlerës së pH-së, lagështisë dhe tem-
peraturës së tokës.

Aciditeti i tokës (PH), duhet të jetë 
ndërmjet 4.2 dhe 4.8 me përjashtime 
shumë të vogla. Ajo duhet të monito-
rohet rregullisht pavarësisht se devi-
jimi i madh në shkurre të boronicës 
është i dukshëm menjëherë.

Thellësia e tokës duhet të jetë prej 
30 deri në 50 cm dhe sa më e thellë 
shtresa me humus aq më i madh suk-
sesi në kultivim.

Niveli i ujërave nëntokësore duhet 
të jetë 50 cm nga sipërfaqja, kështu 
që të mos e rrezikojë mbijetesën e 
saj. Toka duhet të jetë me lagështi 
të qëndrueshme dhe të moderuar, 
ndërsa mungesa e ujit plotësohet me 
sistemin e ujitjes.

Kujdes i mirë 
rendiment i mirë

Investim për ndërtimin e plantacionit 
prej 1 hektar kushton 20 000 euro pa 
rrjet kundër breshrit, me rrjet kostoja 
kalon shifrën prej mbi 35 000 euro 

KULTIVIMI I BORONICËS

Shkraun: agr. dipl. Jelica Beshliq
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NXEHTËSIA
Boronica toleron temperatura 

deri në minus 30 gradë celsius dhe 
dëmet janë më të vogla nëse ajo 
mbështillet me borë që nuk është e 
ngarkuar tepër. Ngricat e vonshme të 
pranverës mund ta dëmtojnë lulen e 
hapur të boronicës madje dhe në tem-
peraturë prej minus 3.1 gradë celsius 
që gjithsesi është e rrallë te boronica 
me shkurre të gjata sepse ajo lulë-
zon vonë (nga gjysma e dytë e majit) 
shumë më vonë seç lulëzon boronica 
e zakonshme e pyjeve. Gjatë fundit të 
lulëzimit frutat e reja pësojnë në tem-
peraturë prej minus 2 gradë celsius. 
Ndërsa kokrra e formuar edhe në 
temperaturë prej 0 gradë ...Temper-
aturat e ulëta në mars mund të dëm-
tojë boronicën në mënyrë të konsid-
erueshme.

Gjithashtu temperaturat e larta 
verore ndikojë negativisht në kul-
turën. Frutat që piqen më shpejtë 
mbeten të vogla dhe jo kualitative, në 
35 deri në 40 gradë celsius vjen deri 
te tharja e shkurres, sepse rrënja pa 
fije rrënje, nuk mund të thithë ujë të 
mjaftueshëm që humbet nga djersitja. 
Atëherë është e nevojshme spërkatja.

DRITA
Boronicat janë bimë dritëdashëse, 

vënia në hije e redukton fotosintezën, 
që ndikon në mënyrë të drejtpërdre-
jtë në numrin dhe cilësinë e sythave. 
Në verërat me mot të vrenjtur, frutat 
zhvillohen më dobët dhe bien shpejtë, 
ndërkaq pjelloria e shkurres zvogëlo-
het. Prandaj është shumë e rëndë-
sishme zgjedhja e lokacionit të kul-
turës. Radhët e vendosura me rregull 
dhe krasitja e rregullt.

UJI DHE LAGËSHTIA
Për kultivimin e suksesshëm të 

boronicës nevojite 900 deri 1400 mm 
reshje në vit nga e cila mbi 1000 mm të 
jenë shpërndarë në mënyrë të barab-
artë gjatë periudhës së vegjetacionit 
të boronicës, ndërsa lagështia rela-
tive e ajrit duhet të jetë mbi 80%. Si-
pas disa autorëve për rritje intensive 
të shkurres (rritja javore të jetë 5 cm) 
është e nevojshme prej 25 deri në 50 
mm reshje në javë dhe kjo zakonisht 
duhet të sigurohet me ujitjen e kulturës.

BRESHËR 
Breshri i shkakton dëme të mëd-

ha kulturës së boronicës, si frytit 
po ashtu dhe gjetheve, po ashtu dhe 
filizave njëvjetore edhe të gjithë 
pemës. Dëmet janë shumë vjetore. 
Shkurrja rimëkëmbet dhe shërohet 
vështirë madje për 2 deri në 3 vjet pas 
krasitjes intensive në mënyrë që të 
ketë shërim të plotë të kulturës. 

Në zonat ku breshri është dukuri 
e zakonshme është e detyrueshme 
vendosja e rrjetës mbrojtëse që e sh-
trenjton edhe më tej investimin.

Zogjtë janë gjithashtu një problem 
i rëndësishëm prandaj kulturat duhet 
të mbrohen me rrjeta të sigurisë.

Vetitë klimaterike të lokaliteteve 
të cilat i përshtaten kultivimit të bo-
ronicës kryesisht gjenden në zonat 
rurale malore ku nuk ka infrastruk-
turë të mirë rrugore, kjo gjithashtu 
ka një ndikim për shkak të cilësisë së 
rënies të frutave gjatë transportit në 
rrugët me cilësi të dobët, dhe kostos 
së transportit dhe e dorës së punës. l
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Njohuritë e reja në sekretet riprodhuese të një prej parazitëve më të vegjël dhe 
më shkatërrues të botës - rriqrës Varroa - po i shtyn shkencëtarët t’i  afrohen 
rregullimit të tyre.

“Në qoftë se ju i njihni armiqtë më mirë, ju mund të gjeni mënyra të reja për t’i 
kontrolluar ato”, tha entomologu i Universitetit Shtetëror të Miçiganit, Zakari 
Huang, i cili është duke eksploruar pjellorinë e rriqrës  famëkeqe, një sëmundje  
që është  duke shkatërruar popullsinë e bletëve mjaltëse  në mbarë botën
Rriqra thith gjakun e bletëve mjaltëse dhe transmeton viruset vdekjeprurëse.

zgjedh të pickojë 
bletët më të mira

 RRIQRA E VARROAS 
BLETARI



GUSHT 2016 | 19  

 RRIQRA E VARROAS 
Pershtati ne shqip:  
Dr. Vitor Malutaj 

Rriqra e varroas ushqe-
het ne larvat e bletëve 
mjaltëse. Hulumtimi i 

ri  i Universitetit Shtetëror të 
Miçiganit  është duke eksplo-
ruar pjellorinë e rriqrës  
famëkeqe, një sëmundje  që 
është  duke shkatërruar pop-
ullsinë e bletëve mjaltëse  në 
mbarë botën, sipas: Zakari 
Huang, Universiteti Shtetëror 
i Miçiganit.

 Njohuritë e reja në 
sekretet riprodhuese të një 
prej parazitëve më të vegjël 
dhe më shkatërrues të botës 

- rriqrës Varroa - po i shtyn 
shkencëtarët t’i  afrohen 
rregullimit të tyre.

“Në qoftë se ju i njihni 
armiqtë më mirë, ju mund të 
gjeni mënyra të reja për t’i 
kontrolluar ato”, tha entomo-
logu i Universitetit Shtetëror 
te Miçiganit, Zakari Huang, i 
cili është duke eksploruar 
pjellorinë e rriqrës  famëkeqe, 
një sëmundje  që është  duke 
shkatërruar popullsinë e 
bletëve mjaltëse  në mbarë 
botën

Rriqra thith gjakun e 
bletëve mjaltëse dhe trans-
meton viruset vdekjeprurëse.

Cikli jetësor i rriqrës Var-
roa përbëhet nga  dy faza: një 
ku ata ushqehen ne bletët e 
rritura, e quajtur faza fore-
tike , dhe faza riprodhuese që 
ndodh në  qelizat e vulosura të 
hojeve, ku rriqra lëshon vezë 
në larvat e bletëve në zhvillim.

Studimi i udhëhequr nga  
UShM-ja, botuar në numrin 
e fundit të Raporteve Shken-
core, tregon se rriqrat  qartazi 
preferojnë të ngjiten në bletët 
e rritura, që janë  në mes të 
moshës, ose gjatë fazës in-
fermiere të ciklit të jetës së 
një blete, kur ata  kujdesen 
për larvat, sesa ne bletët me 
te reja (të sapolindura)  ose 
më të vjetra  (bletët e fush-
ës) . Studimi gjithashtu zbuloi 
se lloji fiziologjik i një blete 
bujtëse ka  pasur efekte të 
rëndësishme në përshtatjen  
riprodhuese të rriqrës  dhe 
suksesin më vonë. 

“Studimi ynë demonstron 
qartazi që rriqra Varroa 
preferon  bletët infermiere 
më shumë se ato më të  vjetra 
ose më të reja”, thotë Huang, 
autori kryesor i studimit. “Për 
më tepër, ne pamë që të ush-
qyerit në bujtës të ndryshëm  
jep rezultate të ndryshme ri-
prodhuese.”

Rriqrat zgjedhin bletët në 
fazën “infermiere” të  jetës së 
tyre - i ushqyeri më i rëndë-
sishëm në jetën e bletëve 

-  me ritme shumë më të larta 
se  homologët e tyre të vjetra  
dhe të reja. Gjithashtu, këto që 
ushqehen në bletët infermiere  
kanë shkallën më  të  lartë 
të suksesit riprodhues dhe 
shkallën më të ulët  të shter-
pësisë. 

Studimet e mëparshme 
kanë treguar se rriqrat lehtë 
mund të zgjedhin bujtësit  e 
tyre riprodhues, por studimi  i 
Huang tregon se ata mund të 
shkojnë një hap më tej: rriqrat 
mund të zgjedhin  saktë krye-
sisht bletët  ushqyese për të 
thithur gjak nga ata.

„Kjo mund të duket shumë e 
zgjuar për  rriqrat , sepse ata 
nuk e kuptojnë avantazhin ri-
prodhues menjëherë, por me 
përzgjedhjen natyrore, kjo 
është mjaft e lehtë për t’u ar-
ritur,“ tha Huang. 

„Rriqrat  që e bëjnë  zgjed-
hjen e duhur do të kenë më 
shumë foshnja dhe gjenet e 
tyre do të bëhen më domin-
uese me kalimin e kohës.“

Rezultatet e fundit kanë 
ndihmuar studiuesit , mini-
mumi, në preferencat riprod-
huese dhe ushqyese të  rriqrës 
dhe janë një hap i rëndësishëm 
për të kuptuar misterin, mar-
rëdhëniet parazitare në mes 
të rriqrës  Varroa dhe bletëve 
të mjaltit.

“ Ky është një hap i rëndë-
sishëm në të  kuptuarit e ri-
prodhimit biologjik të rriqrës”, 
thotë Huang. Ne mund të për-
dorim këtë informacion si një 
hap në drejtim të gjetjes së 
rrugëve të  rregullimit të tyre. 

Ne kërkimet e ardhshme,  
Huang do të shikojë për të 
identifikuar se në  çfarë fak-
torë të saktë  janë duke u 
mbështetur rriqrat  për suk-
sesin e tyre riprodhues.

„Nëse ata kërkojnë një fak-
tor të caktuar që të kenë bebe 
ne mund të rregullojmë atë 
faktor pa ndikuar tek bletët 

- vetëm rriqrat - dhe për të 
zvogëluar riprodhimin e tyre,“ 
tha Huang. „Në vend që të vra-
sim ata  me një kimikat, kjo 
mund të çojë në një mënyrë 
më të natyrshme të kontrol-
lit te rriqrave dhe një perspe-
ktive  të mirë për bletët.“l
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Me ngadalë, por me siguri 
njerëzimi gjithnjë dhe më 
tepër po e ndien ndotjen e 

mjedisit ku jeton dhe pasojat e saj. 
Popullata sot ëshatë gjithnjë dhe 
më e madhe dhe nevojat për ush-
qim po zmadhohen gjithnjë dhe 
më shumë, kurse kjo sigurohet 
nga bujqësia ku si degë e zhvil-
limit të deritanishëm të mbrojtjes 
së kulturave bujqësore nga së-
mundjet dhe dëmtuesit, mënyra 
kimike ka zënë vendin primar. 
Ana negative e mbrojtjes kimike 
të kulturave bujqësore është se 
ajo krijon ndotje të truallit, ujit 
dhe prodhimet duke u bashkuar 
me elementët kimikë ndikojnë 
negativisht mbi shëndetin e njer-
iut. Duke pasur parasysh këtë 
fakt, njerëzit gjithnjë e më shumë 
kërkojnë që prodhuesit të prod-
hojnë ushqim pa mjete kimike ose 
me zbatim të mjeteve kimike të 
cilat nuk janë helmuese ose janë 
me shkallë të vogël helmimi.    

Prej prodhuesve kanë pranuar 
dhe zbatuar njohuri se disa bimë 
të caktuara nëse shtohen në bash-
kësi të caktuara në mjedis gjatë 
periudhës së vegjetimit ndiko-
jnë pozitivisht mbi zhvillimin dhe 
mbrojtjen e kulturave bujqësore 
prej sëmundjeve dhe dëmtuesve, 
ose, në vetvete përmbajnë mate-
rie të cilat nëse nxirren me anë të 
ujit dhe nëse përdoren si solucion, 
kryejnë parandalim apo suzbim 
të sëmundjeve dhe dëmtuesve. 
Numri i bimëve të cilat mund të 
përdoren numëron mbi 3.000 lloje 
dhe përbëhet nga barëra të egra 
dhe bimë bujqësore.  

Përparësi në zbatimin e këtyre 
si kultivim apo përdorim të për-
bërjes së tyre kimike si solucion, 
pluhur etj. është fakti se kjo për-
bërje nuk është i përqendruar dhe 
mund të shpërbëhet në mënyrë 
natyrore. Industria kimike, duke 
mos i humbur tendencat, ka për-
gatitur dhe ofron prodhime të 
gatshme me prejardhje të tillë në 
formë solucioni, pluhuri etj., për 
ata që nuk kanë kohë, nuk mun-
den dhe nuk duan t’i bëjnë vetë. 
Për ata që janë të përgatitur t’i 
bëjnë vetë, duhet të dinë se ekzis-
tojnë disa mënyra për përgatitjen 
e solucioneve natyrore: 

a) Solucion i krijuar me lagien 
e një sasie të caktuar të 
pjesëve të caktuara të 
bimëve të prera imët në 
sasi përkatëse uji dhe në 
temperaturë rreth 200C 
për 24-48 orë.

b) Solucion i krijuar me zi-
erje të një sasie të cak-
tuar të pjesëve përkatëse 
të masës bimore të prera 
imët dhe me një sasi uji dhe 
në kohë të caktuar.;

c) Solucion i krijuar nga përvë-
limi i një sasie të caktuar 
të pjesëve përkatëse të 
masës bimore të prera 
imët dhe me një sasi uji dhe 
në kohë të caktuar .

Dhjetë bimët në vijim mund të 
përgatiten dhe përdoren në mënyra 
të ndryshme si mjete për mbrojtje 
të kulturave nga dëmtuesit. 

bimë dhe mënyra për krijimin 
e pesticideve natyrore në 
kushtet e shtëpisë 

Shkruan: Dipl. inxh. buj. Vanço Zahariev 

ANA NEGATIVE E MBROJTJES 
KIMIKE TË KULTURAVE 

BUJQËSORE ËSHTË SE AJO 
KRIJON NDOTJE TË TRUALLIT, 

UJIT DHE PRODHIMET DUKE 
U BASHKUAR ME ELEMENTËT 

KIMIKË NDIKOJNË 
NEGATIVISHT MBI SHËNDETIN 

E NJERIUT.

BUJQËSI Pesticide natyrore 

10
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1. Hudhra e egër (Allium ursinum) – 
kundër zjarrit dhe morave të gjetheve 
te domatja në si solucion i cili bëhet nga 
degëzat e lules, gjethet dhe qepujka të 
mbledhura në maj-qershor në sasi prej 1 
kg masë e gjelbër e prerë dhe hudhër të 
zakonshme të cilat lihen 12 ditë në 3 litra 
ujë nga e cila mandej përdoret nga 300 ml 
për 10 litra ujë me zbatim të dyfishtë. 

2. Qepa (Allium cepa) – përdoret për suz-
bim të merimangave dhe morave të gjetheve, 
si solucion i cili bëhet 200 gramë luspa që 
lihen në 10 litra ujë 12-15 orë. Spërkatet me 
këtë solucion tri herë gjatë 5 ditëve. Kundër 
zogjve të cilët i sulmojnë frutat e pemëve 
lihen koka qepe të prera përkrah rrënjëve 
ose nëse bëhet fjalë për luleshtrydhet nëpër 
radhë. Kur të thahen zëvendësohen me të 
freskëta.  

3. Hudhër (Allium sativum) -  përdoret 
për suzbimin dëmtuesve të drithërave nga 
200 gram kokrra hudhre në 100 kg drithë, 
oriz, miell. Kundër merimangave përdoren 
0,5 kg hudhër e shtypur e përzierë me 3 
litra ujë dhe lihen në një enë qelqi 5 ditë 
në një vend të errët dhe të ngrohtë, kurse 
mandej kullohet dhe përdoret 60 ml për 10 
litra ujë dhe shtohet 50 ml solucion sapuni. 
Kundër grerave të gjethes dhe morave të 
gjetheve te kumbulla përdoret solucion me 
2-3 qepujka kokrra hudhre në 10 litra ujë, 
kurse kundër dëmtuesve të grurit nga 200 
gram hudhër e shtypur në 10 litra ujë.  

4. Gjuhënusja e formuar  (Del phinium 
consolida, Co n  solida regalis) - përdo ret 
për suzbim të vemjeve, fluturës së bardhë 
të pemëve, moleve, larvave të brumbujve, 
morave të gjetheve, fluturës së bardhë të 
lakrës dhe rrepës në sasi prej 1 kg masë e 
thatë të qëndrojë 2 ditë në 10 litra ujë ose 
solucion i marrë pasi të ziejë 1-2 orë. 

5. Qumështorja (Euphorbia cyparissias) 
përdoret për suzbimin e vemjeve, kërmillit 
dhe karkalecave, në sasi prej 4kg gjethe të 
freskëta dhe trungje të cilat ziejnë 2-3 orë 
në pak ujë, kurse pastaj kullohet dhe këtij 
solucioni i shtohen edhe 10 litra. Spërkatja 
është e dyfishtë me përsëritje pas 4 ditësh. 

6. Tatulla (Datura stramonium) - përdo-
ret për suzbimin e morave të gjetheve tek 
lakra dhe panxhar i kuq, mora të gjetheve, 
merimangave si solucion i bërë prej 2 kg 
gjethesh, lule dhe bulëza, të cilat mbulo-
hen me 2 litra ujë dhe ziejnë 2 orë në zjarr 

të lehtë. Pastaj kullohet dhe shtohen 5 li-
tra ujë dhe 5-6 ml material lidhës (solucion 
për larjen e enëve).

7. Duhani (Nicotiana tabacum) - përdoret 
kundër morave, pleshtave të gjetheve, gre-
rave, molës së lakrës, grerës së vishnjës 
dhe rrepës si solucion i bërë nga 100 gr 
duhan të thatë dhe 2,5 litra ujë të ngrohtë 
që duhet të qëndrojë 2 ditë, kurse mandej 
kullohet dhe shtohen edhe 2,5 litra ujë dhe 
8 ml solucion sapuni. Spërkatet 2-3 herë 
gjatë 10 ditësh. 

8. Domatja (Solanum lycopersicum) - për-
doret për suzbimin e vemjeve, morave të 
gjethes, krimbit të mollës, ngrënësit të 
lules së rrepës si solucion i bërë nga 4 kg 
masë e gjelbër e bimës që ziejnë 30 minuta 
në 10 litra ujë, nga e cila merren 2-3 litra 
dhe përzihen me 10 litra ujë si shtesë në 40 
gr solucion sapuni.

9. Speci - djegës (Capsicum annuum) 
- përdoret për suzbimin e morave të 
gjetheve, pleshtave, vemjeve dhe kërmillit 
në solucion prej 1 kg speca të freskët dhe 
0,5 speca të thata, që ziejnë 1 orë në enë 
të mbyllur. Pastaj solucioni ri dy ditë dhe 
kullohet. Prej solucionit të fituar përdoren 
125 ml për 10 litra ujë dhe 40 gr solucion 
sapuni.  

10. Hithka e butë (Urtica dioica) – është 
bimë që përdoret për shumë qëllime. Si 
insekticid kundër morave të gjethes zbato-
het si solucion i përgatitur nga 1 kg hithka 
të freskëta, që nuk kanë lulëzuar, që ziejnë 
me 9 litra ujë. I lëmë të qëndrojnë 24 orë 
dhe mandej solucioni përdoret i pahol-
luar. Si solucion për suzbim të sëmund-
jeve (ndryshk dhe kalbëzimi kafe) dhe 
kundër insekteve (morat e gjetheve, meri-
mangave) dhe ushqim (përmban azot dhe 
makro dhe mikroelemente të tjera) bëhet 
solucion 1 kg prej masës mbitokësore të 
vendosur në 10 litra ujë dhe kjo përzierje 
mbahet 10-15 nën hije në temperaturë 
prej 180C dhe që duhet të përziehet vazh-
dimisht. Solucioni është gati kur ka ngjyrë 
kafe dhe prej tij nuk dalim flluska. Kullo-
het dhe ruhet në enë të mbyllura në vend 
të errët deri në 12 ditë. Më mirë është të 
përdoret gjatë vegjetimit në çdo tri javë 
si solucion i holluar në raport 1:7 ujë. Si e 
kositur mund të përdoret edhe si mbulesë 
organike dhe i mbron kulturat nga kërmilli 
kurse duke u shpërbërë i furnizon ato me 
elemente ushqyese. l
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KULTIVIMI I PESHQVE 
në sisteme me kafaze 

Edhe pse sistemi i kafazit për 
kultivimin e peshqve është i 
njohur prej kohësh në vendet 

e Azisë Juglindore (Kamboxhia 
dhe Indonezia), në hapësirat e 
kontinenteve të tjera ky lloj i 
akuakulturës shënon zhvillim në disa 
dekadat e fundit.  Veçanërisht mirë 
është i zhvilluar në Japoni, Kili dhe 
vendet skandinave.
Në vendin tonë sistemi i kafazit është 
e kohës së fundit. Hapësira ujore 
më e eksploatuar është rezervuari 

“Tikvesh” tek i cili ka 15 rezervuare 
me kafaze me rreth 150 tonelata 
prodhim vjetor të krapit për konsum.

Kultivimi i peshqve në kafaze 
është mënyrë shumë intensive 
e akuakulturës.  Vetë mënyra e 
prodhimtarisë, lirisht mund të 
krahasohet me kultivimin intensiv 
të kafshëve të fermave. Krahasuar 
me mënyrat klasike të kultivimit 
në rezervuare, kultivimi i peshqve 
në kafaze ka hapësirë më të vogël 
për lëvizje dhe shpenzon dukshëm 
më pak energji.  Si ushqim përdoret 
ushqim i ekstraktuar dhe i bërë kallëp 
i cili i përshtatet llojit dhe moshës së 
peshkut të kultivuar. Vlera themelore 
e sistemeve me kafaz është tek ajo se 
në hapësirë të vogël, me investime 

KULTIVIMI I KRAPIT
Krapi në kafaze më shpesh kultivohet 
nga pesha 20-30 g dhe deri në 
madhësinë për konsum. Dendësia e 
tufës, gjatë peshës së peshqve të rinj 
30-40 g janë rreth 50 deri 600 njësi/ m3, 
gjatë peshës 200-250 g dendësia është 
30-200 njësi/ m3 dhe gjatë peshës 500-
800 g dendësia e tufës është 20-50 
njësi/ m3. Hedhja e rasatit të peshkut 
kryhet në pranverë (prill) dhe deri në 
fund të sezonit të kultivimit arrihet 
peshë individuale prej 200-600 g, 800-
1200 g dhe 1500-3500g respektivisht. 
Prodhimtaria është shumë variabile 
dhe është 20-120 kg/m³, që varet para së 
gjithash nga kualiteti i ujit dhe kualitetit 
të ushqimit të shfrytëzuar. Njëlloj si 
në sistemet klasike, çdo 15 ditë duhet 
të kryhet kapje për provë me qëllim të 
përcaktimit të rritjes dhe koeficientit të 
shndërrimit në periudhën e kaluar.

KULTIVIMI I TROFTËS
Nga llojet e peshqve të ujërave të 
ftohta, në ujërat e ëmbla më së shumti 
kultivohet Trofta e Kalifornisë. Hedhja 
e rasatit kryhet herët në pranverë, por 
mundet edhe gjatë dimrit. Dendësia e 
rastit, gjatë peshës së peshqve të rinj 25-
50 g, është 270 -540 njësi / m3. Qëllimi 
i kultivimit me kafaze është prodhimi 
i peshkut me peshë për konsum prej 
200-500 g që arrihet prej një kohe prej 
5-7 muaj. Prodhimi lëviz nga 10 deri në 
100 kg/m³.
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PESHKIMI Teknologjitë bashkëkohore

Shkruan: D-r Misho Hristovski

Kultivimi i peshqve në 
kafaze është mënyrë shumë 
intensive e akuakulturës.  
Vetë mënyra e prodhimtarisë, 
lirisht mund të krahasohet 
me kultivimin intensiv 
të kafshëve të fermave. 
Krahasuar me mënyrat 
klasike të kultivimit në 
rezervuare, kultivimi i 
peshqve në kafaze ka 
hapësirë më të vogël 
për lëvizje dhe shpenzon 
dukshëm më pak energji.  
Për të ushqyer përdoret 
ushqim i ekstraktuar dhe i 
bërë kallëp i cili i përshtatet 
llojit dhe moshës të peshkut 
të kultivuar. Vlera themelore 
e sistemeve me kafaz është 
tek ajo se në hapësirë 
të vogël, me investime 
relativisht të vogla për 
ndërtimin e sistemit arrihen 
rendimente të mëdha. 



relativisht të vogla për ndërtimin e 
sistemit arrihen rendimente të larta. 
Element i rëndësishëm është zgjedhja 
e vendit – mikrolokacioni në rajonin 
e bregdetit, që kërkon hulumtim të 
caktuar në limnologjinë e liqenit. 
Mjedise të mira për kultivimin 
e peshkut janë ato liqene ose 
rezervuare që kanë rrjedhë të mirë 
dhe thellësi të mjaftueshme të ujit 
(është e dëshirueshme thellësi 5 herë 
më e madhe se thellësia e kafazit) si 
dhe parametra të pranueshëm fiziko-
kimik dhe biologjik të ujit. Kafazet 
duhet të jenë të larguar 30-40 m nga 
bregu. Është e nevojshme hapësirë 
më e madhe për furnizim me ushqim 
për nxjerrjen e peshkut për konsum. 
Është e dëshirueshme  kafazet të jenë 
në afërsi të grykës së ujit rrjedhës 
(lum, përrua) ose burim, në gjire të 
mbrojtura nga era. uji duhet të ketë 
thellësi mbi 5 m, kafazet duhet të 
jenë të ngritura 1-2 m nga fundi, që të 
shmanget ngrirja. 
Vetë sistemi përbëhet nga një 
konstruksion themelor të kafazit, 
platformë që i mban kafazet në 
sipërfaqe të ujit dhe nga rrugët për 
lëvizje. Kafazet kanë formë të kubi 
me dimensione 4x4x4m ose 5x5x3 m 
(sipas nevojës, mund të jenë më të 
vegjël ose më të mëdhenj), me vëllim 
prodhimi prej 48, gjegjësisht 75 m3  
ujë. Kornizat bëhen prej metali të 

lehtë të përforcuara në rrugë notuese, 
të cilat i lidhin të gjitha kafazet në një 
sistem. Në kornizat montohet rrjet 
prej materiali sintetik, distanca e 
filiqes duhet të jetë 1/10 e gjatësisë 
së trupit të peshkut, zakonisht 14 mm. 
Në kohët e fundit gjithnjë e më shumë 
përdoren kafazet e rrumbullakëta 
të llojit Polar Circle te të cilët 
konstruksioni pluskues përpunohet 
prej materiali polietileni.
Konstrukti është i thjeshtë, materiali 
për ndërtim të kafazeve është i 
lirë, kafazet janë me dimensione 
relativisht të vogla dhe njëkohësish 
me to manipulohet lehtë dhe thjeshtë. 
Kafazet duhet të jenë të lidhur për 
shtyllën e shtratit në trap, bazament 
dhe ngjashëm. 
Në varësi nga lloji i peshkut që 
do të kultivohet, uji duhet të ketë 
temperaturë deri në 25°C, minimum 
6-7 gjatë dimrit. Mund të tolerohen 
luhatje për periudhë më të shkurtër 
kohore. Në lidhje të ngushtë me 
temperaturën e ujit është edhe sasia 
e oksigjenit e tretur në ujë, që nuk 
guxon të ulet nën 6 mg/l ujë. Vlera 
RN duhet të jetë prej 7-8. Sasia e 
amoniakut në ujë nuk guxon të jetë 
më e madhe prej 0,5 mg/l ujë. Rrjedha 
maksimale e ujit është deri në 0.5 m/
sek. Në shumicën e sistemeve me ujë 
rrjedhës është e dëshirueshme vlera 
e ulët e përmbajtjes së fosforit. 

PËRPARËSI DHE MANGËSI
Përparësitë e sistemit me kafaz në 
krahasim me atë klasik janë:
Investime më të vogla (investimi mund 
të shpaguhet për 2-3 vite)
Rendiment i lartë i hapësire prodhuese 
të vogël
Numër i vogël i punëtorëve
Peshqit janë të mbrojtur nga 
pretadorët

MANGËSITË JANË:
Rritje e jashtëzakonshme e algave 
nëpër rrjetet me çka pamundësohet 
rrjedha e ujit nëpër kafazin dhe 
përkeqësohet kualiteti i tij. Rritja e 
jashtëzakonshme është e shprehur 
gjatë temperaturave të larta në 
periudhën e verës, kështu që algat 
duhet të pastrohen në çdo 7-10 ditë.
eurtrofikim i përshpejtuar (plakje) 
e ekosistemit të ujit si pasojë e 
jashtëqitjeve të peshqve dhe mbetjeve 
nga ushqimi i pangrënë.
Bartja e lehtë e sëmundjeve nga 
peshq të sëmurë në të shëndetshëm 
si rezultat i dendësisë së madhe të 
peshqve në hapësirë të  vogël.
Ushqimi është i bazuar vetëm në 
ushqim të gatshëm, i përgatitur në 
fabrikë. l
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KULTIVIMI I AMURIT TË BARDHË
Për kultivimin e amurit të bardhë 
në kafaze përdoren peshq të rinj të 
mëdhenj me peshë mesatare prej 
300g dhe dendësi të rasatit prej 80-
120 njësi/m³. Në fund të sezonit të 
kultivimit fitohen njësi me peshë 
konsumuese prej 1000-1200 g. Për 
ushqim të amurit të bardhë përdoret 

lakërishtë të butë, kallam i ri, xunkth, 
bar livadhi, trëndelinë dhe jonxhë. 
Ushqimi bëhet në mënyrë që kafazet 
vendosen në korniza prej druri me 
dimensione 1.5 x 1.5 tek të cilat 
vendoset ushqimi i bimor i imtësuar. 
Kjo është mënyra më e lirë e kultivimit 
të peshqve në sistemet me kafaze.

KULTIVIMI MUSTAKUT
Për kultivim të mustakut në kafaze 
përdoren peshq të rinj me peshë 
individuale pre 80-100 g dhe dendësi 
të rasatit pre 30-60 njësi/m³. Në 
fund të sezonit të kultivimit fitohet 
peshë konsumuese prej 800-1000 
g, me rendiment prej 50 kg/m³. Për 
ushqim përdoren paleta të gatshme 
dhe kur do të arrihet pesha prej 500 
g, nëse ka kushte, mund të ushqehen 
edhe me peshq që nuk kanë vlerë 
ekonomike që e bën theksueshëm 
më të lirë prodhimtarinë.
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FFRM pjesë e Terra Madre 
Federata e Fermerëve të Republikës 
së Maqedonisë me prezantimin e vet 
ka marrë pjesë në evenimentin „Terra 
Madre Maqedonia” i prezantoi aktiv-
itetet e projektit „Zhvillim institucional 
i FFRM-së” me pasqyrim të veçantë të 
zhvillimit të fermerëve të rinj, shoqërim-
it kooperativë dhe përforcimit të rolit të 
grave fermere në shoqatat bujqësore 
dhe krijimin e politikës bujqësore. Pre-
zantimi është bërë nga Marija Rasha-
jkovska, koordinatore rajonale e FFRM-
së. 

„Terra Madre Maqedonia” (Terra Madre 
Macedonia) u mbaj më qershor në 
sheshin „Magnolia” në Manastir, ku kanë 
marrë pjesë 200 delegatë (prodhues, 
ekspertë, përfaqësues të institucioneve 
qeveritare, aktivistë, studentë, kuzhini-
erë) diskutuan për çështjet aktuale mbi 
ushqimin në tavolinat tona dhe propo-
zuan zgjidhje për zhvillimin e mjediseve 
rurale, bashkësive lokale, mbrojtjen e 
mjedisit jetësor dhe të ardhmen e ush-
qimit tonë. Evenimenti është organizuar 
nga Sllou Fud Maqedonia. l

Kooperativa nga FFRM-ja dhe MAZZ në 
qëndrim studimor në Slloveni dhe në Kroaci

Përfaqësues të kooperativave të FFRM-së dhe MAZZ-së realizuan vizitë 
studimore në Republikën e Sllovenisë dhe në Kroaci. Qëllimi i vizitës ishte 
shkëmbimi i përvojave, shkathtësive dhe njohurive praktike mbi zhvillimin e 
kooperativave bujqësore në Maqedoni dhe shfrytëzimin e përvojës sllovene 
dhe kroate si pjesë të BE-së. FFRM-ja dhe MAZZ e vizituan Lidhjen e Ko-
operativave të Republikës së Sllovenisë, Dhomën e Bujqësisë dhe Pyjeve të 
Republikës së Sllovenisë, kurse në Kroaci është vizituar Qendra për Sipër-
marrje Kooperativash në Zagreb. Ajo që është me rëndësi të veçantë për 
nxënësit është vizita në disa kooperativa në Republikën e Sllovenisë. Në 
suazat e vizitës janë vizituar shumë kooperativa të prodhuesve të qumësh-
tit dhe produkteve të qumështit, prodhues të perimeve, frutave, rrushit dhe 
kooperativa për verë. Pjesëmarrësit kishin mundësi t’i shikojnë kooperativat 
që janë të organizuara në mënyrë të përkryer me menaxherë profesionalë, 
kurse disa kanë edhe qarkullim vjetor mbi 50 milionë euro, që është sfidë 
edhe prej tyre është pranuar oferta për bashkëpunim dhe shumë shpejt do të 
ketë hapa konkretë në pjesën e shkëmbimit të përvojave midis kooperativave 
maqedonase, kroate dhe sllovene.
Aktiviteti është organizuar në suazat e Projektit “Mbështetja institucionale 
për FFRM-në” me mbështetje nga organizata suedeze WeEffect, kurse zba-
tohet nga FFRM-ja. l

Panairi i karrierës
Federata e Fermerëve të Republikës së Maqedonisë në 
bashkëpunim me Qendrën për Analiza Ekonomike në Shk-
up, në suazat e projektit “Krijojmë mundësi për punësim 
të të rinjve nga mjediset rurale” organizoi ditë të karrierës 
në komunat Kriva Pallankë, Staro Nagoriçane dhe Lipkovë. 

Në ditët e karrierës të rinjtë nga mjediset rurale patën 
mundësi të njihen me qëllimet dhe aktivitetet e projek-
tit, si dhe të marrin njohuri mbi hulumtimet e kryera mbi 
gjendjen e tregut të punës dhe fuqisë së punës në rajonet 
specifike. Projekti ofron mundësi për fitimin e shkathtësive 
të reja, nëpërmjet trajnimeve, klubeve rurale dhe prak-
tikës për punësim më të lehtë të të rinjve. l
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Formim i grupit të 
fokusit në Mustafino
FFRM në suazat e projektit “Mbështetja institu-
cionale e FFRM-së” me mbështetje të We Effect 
formoi grupin e fokusit me fermerë të rinj me 
qëllim që të nxitë involvimin e tyre në bujqësi si 
dhe zhvillimin e tyre. Grupi i parë i fokusit është 
formuar në Mustafino, ku nëpërmjet kooperativës 

“Eko Ilinden” anëtare e FFRM-së bëhet përpjekje 
për prodhim të karotave organike me të cilat do 
të prodhohet reçel karote organik dhe do të shitet 
nëpërmjet vetë kooperativës. Kjo përpjekje është 
në fazën e fillimit dhe janë përfshirë dhjetë fer-
merë. Kryetarja e kooperativës është Suzana 
Dimitrievska,  një prej grave aktive fermere dhe 
në këtë aktivitet janë përfshirë më tepër gra fer-
mere. Në suazat e aktivitetit nëpërmjet projektit 
janë instaluar 5 serra që të mund të kontrollohen 
kushtet që të prodhohen perime organike. Qëllimi 
i këtij aktiviteti është të dëshmohet se puna e për-
bashkët mund të arrijë plasman të garantuar. Nga 
ana tjetër do të kemi një prodhim unik i cili mandej 
edhe do të brendohet. l 

 “Së bashku drejt suksesit” është mesazhi të cilën gratë fermere 
nga Maqedonia dhe Kosova, në maqedonisht, shqip dhe serbisht 
e dërguan në fshatin Biti që gjendet në luginat e malit Sharë në 
afërsi të qytetit Ferizaj, kosovë. Pikërisht me këtë është thek-
suar se është e rëndësishme  të bashkëpunojmë në nivel rajonal 
dhe të dalim nga politikat e manipulimit të cilat na çojnë në pra-
pambetje dhe jo drejt përparimit. Mesazhi është dërguar gjatë 
vizitës së Rrjetit të Grave Fermere të FFRM-së në kooperativat 
dhe organizatat bujqësore në Kosovë, ku më tepër anëtarë janë 
gra. Qëndrimi studimor është pjesë e aktiviteteve të FFRM-së 
dhe IKC-së me mbështetjet nga We Effect.  Në suazat e qën-
drimit studimor gratë fermere shkëmbyen përvoja me gratë nga 
shoqatat dhe kooperativat bujqësore të cilat më tepër prodho-
jnë mjedër, si takim me Organizatën Ndërkombëtare “Gruaja 
për gruan” nëpërmjet të cilës janë organizuar trajnime dhe pu-
nësime për gratë nga mjediset rurale dhe urbane në Kosovë. l   

Qëndrim studimor i Rrjetës së grave fermere në Kosovë 

25 | TOKA IME



26 | TOKA IME

“Petkat” në Kallauzlija

FFRM në suazat e projektit “Mbështetja institucio-
nale e FFRM-së” me mbështetje të We Effect e ka 
organizuar manifestimin “Petkat” i cili u mbajt në 
fshatin Kallauylija, Shtip dhe morën pjesë rreth 
30 gra fermere nga rajoni lindor. Në evenimentin 

“Petkat” gratë fermere së bashku me gratë juruke 
përgatitën petka me të cilën u theksua rëndësia e 
ushqimit tradicional të Maqedonisë, vlera e shtuar 
në ushqimin tonë dhe dora punëtore e grave në RM, 
si dhe ndihma dhe bashkëpunimi i ndërsjellët. 

 “Evenimenti “Petkat” për ne para së gjithash është 
shoqërim me të gjitha gratë që përfshihen në ak-
tivitete të tilla. Por, me rëndësi edhe më të madhe 
është për të gjithë Maqedoninë, e jo vetëm për ne 
është ruajtja e vlerave tradicionale. Në evenimentin 

“Petkat” u shkëmbyen receta tradicionale nëpërm-
jet hapjeve të petkave dhe llojeve të tjera të petëve. 
Këmbëngulim që të përfshijmë gjithnjë dhe më 
tepër të reja, që të mësojnë se si hapen petë dhe 
ta vazhdojnë traditën për gjeneratat e tjera. Qëllimi 
kryesor është të mos humbasin shprehitë, vlerat 
dhe recetat tradicionale. Kujdesemi që çdo vit ky 
eveniment të mbahet në anë të ndryshme të shtetit 
tonë kështu ruhen traditat lokale të çdo krahine. Rr-
jetësimi është i rëndësishëm për gratë e mjediseve 
rurale, të cilat marrin kontakte të reja të rëndë-
sishme, kurse FFRM-ja anëtarë të rinj” – thotë Vas-
ka Mosjovska koordinatore lokale e rrjetit të grave 
fermere. 

 “Evenimenti “Petkat” u bë manifestim tradicional i 
Rrjetit të Grave Fermere në Federatën e Fermerëve 
të Republikës së Maqedonisë. Këtë vit për të katër-
tin me radhë këtë eveniment e mbajtëm në fshatin 
Kallauzlija, Shtip ku vëmendje e veçantë është ven-
dosur te gratë më të varfra rurale – juruke. Gratë 
jurure ishin tepër të kënaqura. Ky eveniment u ka 
lënë përshtypje të madhe të gjitha grave të përfshi-
ra në të. Këtu shoqëroheshim, shkëmbyem përvoja 
dhe informacione, u lidhën shumë shoqëri. Paratë e 
mbledhura nga petkat i dhamë donacion për shkol-
lën fillore te fshatit për mjete shkollore për fëmijët 

“ – thotë Ljubica Xhoniç e cila është koordinatore na-
cionale. 

Gratë juruke janë popullatë e cila jeton veçmas nga 
jeta urbane në mënyrë tradicionale, prandaj me ak-
tivitete të tilla FFRM-ja mundëson edukimin e grave 
juruke. l

FFRM AGRINET

Me mbështetjen e Fondacionit Agri-
Net Albania u mundësua krijimi i 
Forumit të Gruas Rurale në Rajo-
nin e Korçës në të cilin përfshihen 
180 anëtare nga të gjitha shoqatat 
me të cilat Fondacionit AgriNet 
Albania bashkëpunon në rajonin 
e Korçës. Ky organizim lindi si një 
nevojë e rëndësishme që gratë e 
zonave rurale të mos paraqesin më 
një shoqëri apo një komunitet të 
përçarë por të organizohen dhe të 
bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet deri 
në organet më të larta të qeverisë.

MISIONI DHE VIZIONI

Forumi i Gruas Rurale të Rajonit të 
Korçës ka për qëllim të identifikojë 
mjetet më efikase për të mbështe-
tur zhvillimin personal dhe profe-
sional të grave që jetojnë në zonat 
rurale, në mënyrë që ato të gëzojnë 
një jetë më të mirë dhe të jenë në 
gjendje për të kontribuar në zhvil-
limin e komuniteteve ku ato jetojnë.

Gratë në zonat rurale kanë të 
drejtë për prosperitetit, mirëqe-
nie, mirënjohje sociale dhe arritje, 
prandaj dhe Forumi synon:

Krijohet 
forumi i 
gruas rurale 
në rajonin e 
Korçës
Përgatiti: Eljona Meleq 
Fondacioni Agrinet Albania
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•	 Të promovojë të drejtat e grave, 
lehtësimin e aksesit të grave rurale 
në programet e edukimit në vazh-
dimësi dhe programet e ndryshme 
të kualifikimit, duke vazhduar tra-
jnimin profesional dhe trajnimin 
e avancuar si dhe promovimin e 
mundësive të barabarta;

•	 Të përmirësojë nivelin e përfshirjes 
sociale të kësaj kategorie të po-
pullsisë, lehtësimin e aksesit të 
grave rurale në tregun e punës dhe 
zvogëlimin e varësisë së tyre eko-
nomike.

OBJEKTIVAT

Disa nga objektivat e këtij forumi janë 
si më poshtë:

•	 Të përfaqësojë dhe të mbrojë inte-
resat e grave në zonat rurale;

•	 Të promovojë zhvillimin e zonave 
rurale 

•	 Të kontribuojë në mënyrë aktive në 
zhvillimin profesional, teknik, so-
cial dhe kulturor të grave në zonat 
rurale të rajonit të Korçës. 

•	 Të promovojë të gjitha aktivitetet të 
cilat përmirësojnë cilësinë dhe ri-
sin nivelin e standardeve të jetesës 
për gratë e zonave rurale.

•	 Inkurajim dhe krijim lehtësirash 
për të mundësuar aksesin e grave 
rurale në trajnime profesionale;

•	 Të promovojë shpirtin sipërmarrës 
ndërmjet grave të zonave rurale;

•	 Të kontribuojë në mënyrë aktive 
në ndërthurjen sa më mirë të jetës 
personale dhe familjare të grave në 
zonat rurale;

•	 Të nxitë aktivizimin e grave rurale 
në shoqatat e fermerëve;

•	 Integrimi i grave të zonave rurale , 
si anëtare me të drejta të plota në 
organizime profesionale, biznesi, 
grupe me veprimtari lokale, por 
edhe në organizata të tjera kom-

bëtare apo ndërkombëtare, me të 
njejtat qëllime dhe objektiva;

•	Promovimin e masave kundër çdo 
lloj dhune dhe në veçanti kundër 
dhunës ndaj grave në zonat rurale;

•	Promovimin dhe mbështetjen e qa-
sjes së grave në informacion me 
qëllim rritjen e produktivitetit të 
punës dhe shërbimeve të ofruara.

AKTIVITETET

•	Mbrojtja e të drejtave dhe intere-
save të ligjshme të anëtareve dhe 
partnerëve; 

•	Ofrimin e trajnimeve profesionale, 

duke bashkëpunuar me institucio-
net e organizata, si në sektorin pub-
lik dhe privat;

•	 Përgatitje të studimeve, analizave 
dhe dokumenteve kërkimorë që 
pasqyrojnë gjendjen sociale dhe 
ekonomike të grave rurale dhe 
familjeve të tyre; 

•	 Zhvillimi i projekteve për të vënë 
në praktikë parimet e barazisë në 
përshtatje me aktivitete ekonomike 
dhe biznesi në zonat rurale;

•	 Përgatitjen e qendrave që ofrojnë 
ndihmë të specializuar dhe lehtëso-
jnë bashkëpunimin ndërmjet grave 
rurale dhe familjeve të tyre;

•	 Krijimi i strategjive për të siguruar 
lidhje shoqëror dhe ekonomike 
ndërmjet grave sipërmarrëse në 
zonat rurale 

•	 Aktivitetet lidhur me çrrënjosjen e 
dhunës në familje; 

•	 Aktivitete të ndryshme sociale. l

Përgatiti: Eljona Meleq 
Fondacioni Agrinet Albania
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Elbasani është një nga rajonet më të 
njohur të prodhimit dhe përpunimit të 
ullirit në Shqipëri me 30 % të prodhimit 
në vend. Varietetet më të njohur në këtë 
rajon janë ata autoktonë si “Korërr ma-
dhi i Elbasanit” dhe “Mixani”. Në vitet e 
fundit është shtuar nga importi dhe va-
rieteti “Frantoi”.

Në këtë rajon një vend të veçantë ndër 
prodhuesit dhe përpunuesit e ullirit zë 
dhe Shoqata Bujqësore Shirgjan, e cila 
është krijuar me qëllim rritjen e prod-
himit të ullirit, rritjen e cilësisë së vajit 
të prodhuar si dhe marketimin e tij në 
treg në mënyrë sa më konkurruese. 
Kjo shoqatë përbëhet prej 50 anëtarësh 
me rreth 15 000 rrënjë ullinj dhe me një 
prodhim vaji rreth 10 000 litra në vit.

Fillimisht prodhimi dhe shitja e ullirit 
bëhej në mënyrë individuale, më pas 
me qëllim rritjen e të ardhurave nga 
kultura e ullirit shoqata vendosi që jo 
vetëm ta prodhojë ta tregtojë ullirin por 
dhe ta përpunojë atë. Për këtë qëllim u 
arrit të ndërtohet një fabrikë modeste e 
përpunimit të tij e cila në vazhdimësi u 
modernizua. Si rezultat i përmirësimit 
të teknologjisë së prodhimit dhe atë të 
përpunimit u rrit sasia dhe cilësia si e 
ullirit, vajit të prodhuar, ashtu dhe për-
faqësimi i tij në treg nën markën “VAL-
MI”, si një vaj “ekstra i virgjër”.

Një prej këtyre fermerëve dhe njëko-
hësisht kryetari i Shoqatës Bujqësore 
Shirgjan është edhe Agron Çakalli nga 
fshati Shirgjan, Elbasan. Familja e tij 
ka një traditë shumëvjeçare të prodhi-
mit dhe përpunimit të ullirit. Ai kultivon 
rreth 400 rrënjë ulli kryesisht të vari-
etetit “Korërr madhi i Elbasanit”, “Mix-
ani” dhe pak nga varieteti i ri “Frantoi”, 
me një prodhim vaji prej 900 litrash në 
vit.

“Shitjen në fillim e realizonim në mënyrë 
individuale duke hasur vështirësi si re-
zultat i cilësisë së dobët të ullirit por 
dhe të vajit. Kjo solli nevojën e krijimit 
të shoqatës me qëllim përmirësimin e 
teknologjisë së prodhimit dhe përpun-
imit të ullirit nëpërmjet sigurimit të 
asistencës teknike bashkëkohore nga 
aktorë të ndryshëm siç janë Drejtoria 
Rajonale e Bujqësisë Elbasan si dhe 
organizata të ndryshme joqeveritare si 
CEFA dhe Fondacioni AgriNet Albania.

Gjithashtu me mbështetjen dhe ndih-
mën e këtyre aktorëve u arrit që të për-
mirësohej dhe teknologjia e prodhimit 
të vajit me ngritjen e një fabrike mod-
erne të përpunimit të ullirit. Në ditët 
e sotme të gjithë anëtarët e shoqatës 
prodhimin e ullirit e përpunojnë në 
këtë fabrikë duke prodhuar një vaj të 
cilësisë së mire. Kjo ka bërë të mundur 
shitjen e tij me çmim të lartë dhe si re-
zultat rritjen e të ardhurave të familjeve 
të fermerëve. Ky vaj sot është i njohur 
edhe në treg si një produkt me cilësi 
mjaft të lartë duke plotësuar stan-
dardet e vajit “ekstra të virgjër”, nën 
markën “VALMI”.

Aktualisht Fondacioni Agrinet Alba-
nia është një nga bashkëpunëtorët 
dhe mbështetësit kryesorë në drej-
tim të dhënies së asistencës teknike, 
mbështet aktiviteteve të ndryshme të 
kësaj shoqate si trajnime, vizita për 
shkëmbim eksperience si dhe pjesë-
marrjen në panaire të ndryshme rajo-
nale dhe kombëtarë”, thotë Agroni.

Në të ardhmen kjo shoqatë synon të 
zgjerojë anëtarësimin e saj si dhe të 
përmirësojë më tej cilësinë e prodhi-
mit të ullirit dhe vajit, me qëllim rritjen 
më tej të të ardhurave të anëtarëve të 
shoqatës. l

Vaji i Ullirit “VALMI” një Produkt i 
Shoqatës Bujqësore Shirgjan, Elbasan

Përgatiti: Nikolin Karapançi Fondacioni Agrinet Albania

AGRINET
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Initiative for Kosova Community – 
IKC në bashkëpunim me Komunën 
e Ferizajit ka mbështetur fermerët 

me kulturë të mjedrës dhe manafer-
rës. Njëri nga fermerët përfitues prej 
0.10 ha me kulturë të manaferrës (va-
rieteti Chester) është Rexhep Hajdini 
nga fshati Surqinë, Komuna e Ferizajit. 
Rexhep Hajdini ka të angazhuar edhe 
familjen e tij në këtë pemëtore ku e 
gjithë familja jetojnë nga të ardhurat 
e bujqësisë, pemëtorja e tyre është në 
vitin e tret ku edhe priten rendimente 
të larta falë punës dhe angazhimit që 
kanë bërë. Që në vitin e dytë Rexhep 
Hajdini kishte arritur mbi 40% të prod-
himit, kurse këtë vit është në prod-
himtari të lart ku edhe çmimi për kg të 
manaferrës është mjaft i lartë. 

Kultura e manaferrës jep një rendi-
ment prej 25 ton për hektar, për 0.10 
ha jep një rendiment prej 2 deri në 2.5 
ton. 

Manaferra është me perspektivë 
të mirë pasi që në Kosovë ekzisto-

jnë kushte të volitshme si tokësore 
dhe klimatike për kultivimin e kësaj 
kulture. Frutat e manaferrës janë 
të kërkuara si për përdorim në gjen-
dje të freskët ashtu edhe për industri. 
Në treg ndihet mungesë e madhe për 
shkak se tani për tani ka pak sipërfaqe 
të mbjella me këtë lloj kulture. Nga 
frutat e manaferrës fitohet reçel cilë-
sor, lëngje, uthull si dhe verë shumë 
cilore, etj. Frutat janë të pasura me 
vitaminë c, antioksidant, sheqer, lëndë 
aromatike etj.

Manaferra karakterizohet me lulëzim 
të vonshëm dhe nuk është e rrezikuar 
nga ngricat e vonshme pranverore. 
Herët hyn në frutëdhënie që nga viti i 
dytë pas mbjelljes, jep rendimente të 
rregullta dhe të larta, angazhon fuqi 
punëtore të madhe.

Varitetet që kultivohen më tepër janë: 
Chester dhe Triple Crown ka edhe 
disa varitete si Tornles, Tornfree, Blek 
Satën, Evergrin, Loh Ness, Natchez, 
Navaho, Arapaho etj. l

Shkraun: Doruntina Kurteshi

Manaferra është me 
perspektivë të mirë pasi 
që në Kosovë ekzistojnë 
kushte të volitshme si 
tokësore dhe klimatike 
për kultivimin e 
kësaj kulture. Frutat 
e manaferrës janë 
të kërkuara si për 
përdorim në gjendje të 
freskët ashtu edhe për 
industri. Në treg ndihet 
mungesë e madhe për 
shkak se tani për tani 
ka pak sipërfaqe të 
mbjella me këtë lloj 
kulture. Nga frutat e 
manaferrës fitohet reçel 
cilësor,lëngje, uthull 
si dhe verë shumë 
cilore, etj. Frutat janë 
të pasura me vitaminë 
c, antioksidant, sheqer, 
lëndë aromatike etj

25 ton manaferra 
PËR HEKTAR

IKC
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Mediat shqiptare, referuar buri-
meve në MBZHRAU, njoftojnë  
për praninë e sëmundjes der-

matoza nodulare të gjedhit në disa 
shtete të rajonit si: Turqi, Maqedoni, 
Serb i, B u l l g a r i , G r e q i . Sëmund-
ja paraqet rrezikshmëri për përhapje 
dhe në Kosove e Shqipëri.  MBZHRAU 
ka marrë masa për bllokimin e im-
portit të gjedhit nga vendet dhe ra-
jonet e prekura nga kjo sëmundje.

ÇFARË ËSHTË SËMUNDJA E 
DERMATOZËS NODULARE?

Është një sëmundje virale e gjed-
hit dhe dallohet qartë nga nyjet në 
lëkurën e gjithë sipërfaqes së tru-
pit: në kokë, gjymtyrë, hundë, bisht, 
mukozën e gojës. Nyje  zhvillohen 
edhe në traktin gastrointestinal dhe 
aparatin e frymëmarrjes.

Kjo sëmundje shfaqet gjatë verës dhe 
vjeshtës, në muajt kur insektet janë 
me shumicë.

Sëmundja prek gjedhin e të gjitha 
moshave, por më rëndë moshat e 
reja.

Sëmundja shkakton dobësim, humb-
je të përkohshme apo të përhershme 

të prodhimit të qumështit, dështime, 
dëmtim të lëkurës, mahisje të gjirit, 
pneumoni, çalim, sterilitet tek demat 
e lopët si dhe ngordhje.

SI MUND TË INFEKTOHEN 
KAFSHËT? 

Rruga kryesore e transmetimit është 
ajo mekanike, nga mushkonjat dhe 
mizat.

Nga kontakti me kafshët e sëmura. 

Nëpërmjet marrjes së ushqimit 
të përlyer. Viçat infektohen nga 
qumështi i lopëve të sëmura. 

DETYRIMI JUAJ SI FERMER

 Kontrolloni shpesh kafshët tuaja për 
shenja të sëmundjes, sidomos lezio-
net në lëkurë. Mbroni kafshët tuaja 
prej insekteve; mushkonjave dhe 
mizave thumbuese. Nëse dyshoni 
që sëmundja është e pranishme në 
tufën tuaj, njoftoni menjëherë shër-
bimin veterinar, për të konfirmuar 
praninë ose jo të sëmundjes. 

Sëmundja nuk paraqet rrezik për 
njerëzit. l

Shkruan: Vitor Malutaj

AGROPUKA

Fermerët e Teqesë kanë punuar në mënyrë individuale dhe të shpërndarë. Tani ata punojnë së 
bashku, më të fuqishëm dhe më konkurrentë në treg. 

DERMATOZA 
NODULARE E GJEDHIT

Rrezik nga
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Takimi i 7-të Ndërkombëtar i Ble-
tarëve të Rinj u zhvillua edhe një 
herë në Pragë në Republikën Çeke 

dhe morën pjesë delegacione nga 20 
vende të ndryshme nga e gjithë bota. 
(Shqipëria, Austria, Bjellorusia, Repub-
lika Çeke, Anglia, Franca, Gjermania, 
Irlanda, Izraeli, Kazakistan, Liban, Li-
htenshtajni, Lituania, Holanda, Polonia, 
Rumania, Rusia, Sllovakia, Sllovenia 
dhe Ukraina).

Shqipëria u përfaqësua në këtë aktiv-
itet me një ekip prej 3 bletarësh të rinj 
dhe dy të rritur; një për të shoqëruar tre 
bletarët e  rinj dhe Kryetarja e Shoqa-
tës se Bletërritësve te Shqipërisë. Në 
sajë të kontributit të  We Effect (SCC) në 
ekipin shqiptar morën pjesë dy  bletër-
ritëset e reja, Greta Shkjau dhe Alesia 
Malutaj, të cilat më parë kanë marrë 
pjesë në Rrethin e  Studimi te organi-
zuar në kuadër të projektit të zbatuar 
nga Agropuka me mbështetjen e WE 
Effect.

Pavarësisht se në  të njëjtin vend si në 
vitin 2012, Takimi i këtij viti ishte  shumë 
ndryshe.

Kjo ishte hera e parë në historinë e IMYB 
që organizatorët vendosën sipas kërke-
save nga pjesëmarrësit e rinj të lënë 
modelin e ekipeve kombëtare dhe  kri-
juan 10 ekipe të përziera me anëtarët e 
ekipeve nga vende të ndryshme. Qëllimi 
nuk ishte për të ndërtuar barriera dhe 
penguar rivalitetin midis vendeve, por 
për të ndërtuar lidhjet midis tyre dhe 
për të mësuar konkurrentët e rinj për të 
punuar në një ekip së bashku me miqtë e 
tyre të huaj. Ky ndryshim i rëndësishëm 
doli të jetë një veprim shumë pozitiv pasi 
ajo u vlerësua nga shumica  e të gjithë 
pjesëmarrësve.

Konkursi u zhvillua në ndërtesën e  re 
dhe Arboretum  (Kopshtin Botanik) në 
Universitetin e Bujqësisë - Fakultetin e 

Mjedisit në Suchdol dhe ekipet e përz-
iera kishin për t‘u marrë me 10 disiplina 
të ndryshme praktike dhe një test me 
shkrim.

Pavarësisht nga konkurrenca, takimi 
ofroi  gjithashtu një program të pasur 
social dhe kulturor për pjesëmarrësit e 
rinj, si dhe për të rriturit që i shoqëruan 
ata. Gjatë konkursit, të rriturit kishin 
programin e tyre të tilla si turne në 
qendër të qytetit të Pragës ose një 
turne në Institutin Kërkimor te Bletëve  
në Dol. Arsyeja ishte ndër të tjera për të 
mos ndikuar në konkurrencën në asnjë 
mënyrë. Në mbrëmje, si një traditë nga 
fillimi, pjesëmarrësit patën një shans 
për të parë prezantimet e mrekul-
lueshme dhe shumë interesante të çdo 
vendi të cilat ishin plot gëzim, ngjyra, 
lojëra, muzikë dhe vallëzim.

Ceremonia e hapjes së IMYB 2016 u 
mbajt në ambientet e Parlamentit të 
Republikës Çeke dhe ceremonia  zyr-
tare e mbylljes në Hollin  e Teatrit Kom-
bëtar, ku pjesëmarrësit morën dip-
lomat, medalje dhe kupa. Megjithatë, 
mbyllja jozyrtare e takimit u zhvillua 
në një anije e cila lundronte në lumin 
Voltava dhe ku pjesëmarrësit kaluan 
një mbrëmje me biseda dhe pamje te 
bukura te rënies se  natës në qytetin e 
Pragës.

Atmosfera e IMYB ishte shumë e 
ngrohtë dhe edhe pse shumë gjuhë të 
ndryshme mund të dëgjoje gjatë takimit, 
komunikimi u zhvillua në harmoni dhe 
argëtimi i  pjesëmarrësve u arrit nga të 
gjithë pa dallime të përkatësisë së tyre 
kombëtare. IMYB 2016 ishte një ngjarje 
shumë e  këndshme në sajë të të gjithë 
atyre që morën pjesë në të, por edhe në 
sajë të punës së madhe të organizatorit 
kryesor Jiří Cafourek dhe ekipit te tij te 
ri, si dhe instruktorët  me përvojë që  
bënë me  të mirën e tyre, duke e bërë 
këtë   ngjarje të paharrueshme. l

Takimi i 7-të Ndërkombëtar 
i Bletarëve të Rinj

Shkruan: Vitor Malutaj

Shqipëria u përfaqësua 
në këtë aktivitet me një 
ekip prej 3 bletarësh 
të rinj dhe dy të rritur; 
një për të shoqëruar 
tre bletarët e  rinj dhe 
Kryetarja e Shoqatës 
se Bletërritësve të 
Shqipërisë. Në sajë 
të kontributit të We 
Effect (SCC) në ekipin 
shqiptar morën pjesë 
dy  bletërritëset e reja, 
Greta Shkjau dhe Alesia 
Malutaj, të cilat më parë 
kanë marrë pjesë në 
Rrethin e  Studimi të 
organizuar në kuadër 
të projektit të zbatuar 
nga Agropuka me 
mbështetjen e WE Effect.
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FFRM-ja i organizon dhe bashkon fermerët në nivel nacio-
nal, me qëllim të përbashkët që të zgjidhen problemet dhe të 
përmirësohet prodhimtaria në bujqësi dhe zhvillimi rural në 
Republikën e Maqedonisë. Qëllimi kryesor është të jetë orga-
nizatë moderne, transparente dhe demokratike e fermerëve 
e cila është e njohur në nivel nacional dhe i njeh dhe bashkon 
pjesën më të madhe të bujqve, i përfaqëson dhe i mbron intere-
sat e tyre dhe vepron në drejtim të përmirësimit dhe zhvillimit të 
prodhimit bujqësor dhe rajonet rurale në përputhje me nevojat 
reale të bujqve në Republikën e Maqedonisë. FFRM-ja vepron në 
nivel nacional, në përputhje me nevojat dhe nevojat e anëtarëve 
të vetë. Si model i strukturuar hapëron sipas gjurmëve të bujqve 
suedezë me nënshkrim të marrëveshjes për bashkëpunim me 
Federatën Suedeze të Fermerëve. Mbi 10.000 njerëz janë përf-
shirë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte të përfshira në 
organizatë, domethënë: si anëtarë të organeve të menaxhimit, të 
punësuarit, vullnetarët, pjesëmarrësit në trajnime për punëtori 
edukuese, pjesëmarrësit në udhëtimet studimore jashtë shtetit, 

në organizimin e 
panaireve dhe shu-
më formave të tje ra. 
Përveç kësaj, reali-
zohet bashkëpunim 
intensiv me organi-
zata nga rajoni, siç janë Shqipëria, Bullgaria, Bos nja dhe Herce-
govina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Rumania, Sllove nia si dhe me 
organizata nga shtetet evropiane siç janë Suedia, Franca dhe 
Holanda. Një prej mjeteve më efikase të FFRM-së për informim 
dhe edukim është revista e saj mujore "Toka ime" e cila është e 
vetmja revistë mujore në Republikën e Maqedonisë e cila jep ko-
mentet dhe mendimet e bujqve, ekspertëve dhe institucioneve 
relevante, raporte, këshilla edukuese dhe analiza. Në drejtim 
të zhvillimit të fermerëve të vegjël, bashkëpunimit rajonal dhe 
kooperativave, FFRM-ja filloi me realizimin e projektit "Zhvil-
limi institucional i FFRM-së" i cili realizohet në bashkëpunim 
me organizatën suedeze We Effect. 

FFRM

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 organizatave bujqë-
sore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj organizate 
është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në proceset so-
ciale, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të qëndrueshëm 
të bashkësive të cilat jetojnë në rajone rurale në partneritet 
me sektorët ruralë të margjinalizuar, bashkësitë e tyre dhe 
palët e ndryshme të prekura. AgriNet e realizon misionin e vet 
nëpërmjet implementimeve të ndryshme në projektin në fush-
ën e zhvillimit rural financuar nga institucionet vendase dhe 
ndërkombëtare, si edhe nëpërmjet përfshirjes së drejtpër-
drejtë të bashkësive, pushtetit lokal dhe organizatave të tjera 
joqeveritare në fushën e zhvillimit rural të bashkësisë. Agri-

Net siguron shërbime 
të zgjeruara në pjesën 
më të madhe të rasteve 
për grupe formale dhe 
joformale të prodhuesve 
bujqësorë. Lloji kryesor i 
grupeve bujqësore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e 
prodhuesve të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good 
Agricultural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderu-
ara nga ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit 
të përvojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i 
parcelave demonstruese për testim dhe zbatim të teknologjive 
inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë të bëjnë me 
zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP.    
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IKC, Initiative for Kosova Community është themeluar në vitin 
2005 si një prej organizatave lokale joqeveritare në Kosovë. Ajo 
është formuar si spin-off organizatë e organizatës joqeveritare 
belgjiane Balkanactie vwz. Ajo është themeluar nga personeli 
lokal i Balkanctie vzw. Duke ditur se Kosova vuan nga shkalla 
e lartë e varfërisë dhe papunësisë, përjashtim të grave nga 
aktivitetet socioekonomike, ne i drejtuam resurset tona kah 
zhvillimit socioekonomik të Kosovës. Momentalisht IKC-ja po 
zbaton dy projekte, një të financuar nga Kooperativa Suedeze 
We EFFECT, kurse tjetri i financuar nga Ambasada Britanike. 
Të dy projektet kanë për qëllim zhvillimin e shoqërisë rurale të 

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

INITIATIVE FOR KOSOVA 
COMMUNITY-IKC

AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe 
blegtoralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është 
krijuar në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zh-
villim të Zvicrës (SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur 
anëtarësinë e saj dhe ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, 
për të plotësuar nevojat e anëtarëve  dhe komunitetit në 
përgjithësi. 

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

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

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

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

AGROPUKA


