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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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Të bashkuar drejt suksesit më 
të madh. Së bashku jemi më 
të fortë. Së bashku veprojmë. 

Këto janë sloganet të cilat i njohim 
mirë dhe për të cilat të gjithë be-
sojmë ideologjikisht, por asnjëherë 
praktikisht në tërësi të realizohen. 
Gjithnjë duhet dikush tjetër në em-
rin tonë të veprojë dhe të luftojë 
për të drejtat dhe interesat tona. 

Kjo është përditshmëria e cila 
na rrethon të gjithëve ne në Ev-
ropën Juglindore, ku ende jemi 
në një tranzicion dhe prapambetje 
ekonomike.

Pikërisht këto probleme këto 
probleme janë pjesë e bujqësisë, 
ku fermerët vazhdimisht balla-
faqohen me problemin e plasmanit, 
legjislacionit, mungesës së kuadrit 
të ri në këtë sektor, manipulacionet 
(politike dhe ekonomike), involvim-
it të pamjaftueshëm të teknologjive 
të reja, përçarjes dhe bashkëpun-
imit të vogël. 

Tani edhe kjo bujqësi e jona e 
vogël ballafaqohet edhe me ndry-
shimet klimatike të cilat ndikojnë 
negativisht mbi agrarin. 

Pikërisht që t'u kundërvihemi 
dhe t'u përgjigjemi sfidave të cilat 
na presin duhet të jemi të bashkuar 
dhe të shoqëruar. Pikërisht në këtë 
mënyrë mund të bëhemi konkur-
rentë në tregjet e rajonit dhe në Ev-
ropë. Kjo do të thotë shoqërim lo-
kal, nacional dhe rajonal. Ky është 
qëllimi i revistës sonë, Toka Ime, e 
cila me përmbajtjen e vet duhet të 
ngrihet në një zë të përbashkët të 
bujqve të Evropës Juglindore. l

Shkruan: Marcelo Dougnac

Në Evropën Lindore dhe në Ball-
kanin Perëndimor tranzicioni në 
sektorin  bujqësor nga një eko-

nomi e planifikuar në një treg “të lirë” 
apo liberalizimi i ekonomisë është i 
dhimbshëm dhe përplot me mbi mijëra 
pritje. Shkatërrimi i sistemit të vjetër 
në mungesë të strukturave të reja kon-
tribuoi që 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.  

ZëRI I BUjqve

TË BashKUaR NË ORgaNIzaTa 
– MëNyRA E vETME Që BuJQIT E 
EvRoPëS LINdoRE Të ARRIJNë 
NË Be Dhe NË TRegjeT e 
TjeRa NDËRKOMBËTaRe
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Petrika Lapi , anëtar i asociacionit 
bujqësor nga Leshnja në rajonin 
malor në Korçë, shqipëri

sistemi 
financiar 

i përshtatur i 
shërbimeve për 

bujqësinë e vogël 
dhe të mesme 

është kusht për 
zhvillim.



Shteti nuk kishte mundësi të 
modernizohej dhe të adaptohej me 
ekonominë e re, me zbatimin e in-
terpretimeve të gabuara të ekono-
misë së tregut, edhe pse nuk mund 
t’i edukonte  njerëzit për mjetet, 
rregullat, fitimet dhe obligimet e 
tregut të lirë, krijimin e pritjeve jo-
reale në bazë të ndihmës së huaj 
sesa nëpërmjet investimit personal. 
Kjo gjeneroi frustrime të përgjith-
shme dhe dëshpërime te bujqit, por 
edhe te përfaqësuesit zyrtarë të 
qeverive të cilat përpiqeshin t’i har-
monizojnë me mjetet e fshehura në 
model të zhvillimit të imponuar nga 
rënia e sistemit të mëparshëm poli-
tik, por të përforcuara jo saktë me 
njerëz të cilët do të duhej të ishin 
në përputhje me të, përkatësisht 
bujqit, shitësit ruralë dhe teknikët 
bujqësorë.  

Një nga kufizimet kryesore në 
rajon që ndikon mbi bujqit e veg-
jël, gratë dhe të rinjtë është fakti 
se bujqit e vegjël dhe noni nuk kanë 
qasje te kapitali investues, as te 
teknologjitë efikase dhe ekonomike. 
Kjo është shkaktuar nga papër-
shtatshmëria e sistemit bankar 
dhe institucionet e tjera financiare 
që s’i marrin parasysh nevojat dhe 
karakteristikat e popullatës rurale. 
Kërkesa për sigurim dhe normat e 
larta të kamatave e bëjnë sistemin 
të pakapshëm për të varfrit ose 
edhe për klasën e mesme të pop-

ullatës rurale. Nga liberalizimi i 
ekonomisë në Evropën Lindore janë 
bërë disa përpjekje që të vendosen 
struktura financiare alternative në 
bazë të kredive të mesme dhe të vo-
gla të përshtatura për bujqit të cilat 
kanë përfunduar pa sukses. Këto 
sistemi janë bërë nga iniciativa të 
jashtme, pa u shqyrtuar kushtet 
lokale dhe nuk kishin mundësi ta 
promovojnë biznesin dhe kulturën 
investuese. 

Komercializimi i prodhimeve bu-
jqësore momentalisht është i kufi-
zuar edhe nga mungesa e informa-
cioneve dhe mungesa e mbështetjes 
institucionale e tregut, por gjithash-
tu, edhe nga mungesa e tregjeve 
operative për repromateriale bujqë-
sore. Shërbimet që më parë sigu-
roheshin nga shteti nuk janë marrë 

nga sistemi i rri dhe mosekzistimi i 
kornizave institucionale dhe politike, 
tërësisht funksionale për bujqësinë 
dhe agropërpunimin, si dhe mung-
esa e shërbimeve për mbështetje 
të tregut bënë probleme te bujqit të 
prodhojnë dhe të shesin prodhimet 
e veta.  

Në bujqësinë e tregut, në kushte 
kur zhvillimi i sektorit privat është me 
rëndësi thelbësore dhe prodhuesit 
varen më tepër nga qasja horizontale 
te shërbimet financiare, furnizimi, 
mbështetja teknike dhe shërbimet e 
marketingut, këtu kërkon iniciativa 
edhe nacionale edhe lokale për nxitje 
të zhvillimit të grupeve të prodhuesve, 
shoqatave, kooperativave dhe sindi-
katave, me qëllim që të përmirësohet 
pozita e tyre në shoqëri në tërësi dhe 
të tregjeve, kurse sidomos në sekto-
rin e përpunimit më të përqendruar, 
si dhe të mbrohen nga eksploatimi i 
tregtisë me shumicë dhe nga politikat 
qeveritare për shpenzimet manipu-
luese.

Në Ballkanin Perëndimor dhe në 
Evropën Lindore është me rëndësi 
të madhe për bujqit që të zmad-
hohet kuptimi i rolit dhe potenci-
alit të bashkëpunimit të ndërsjellë 
në shoqëri apo kooperativa si një 
mënyrë për përmirësim të sigurimit 
të shërbimeve hyrëse/dalëse të 
nevojshme që të zmadhohet fitimi te 
fermat dhe mundësitë për gjenerim 
të të ardhurave për amvisëritë. 

Madje edhe më tepër përpjekje 
duhet të bëhen që të përforcohet 
përfaqësimi demokratik i bujqve në 
lëvizje autonome, pluraliste, mul-
tikulturore, pavarësisht nga cilado 
përkatësi politike, ekonomike apo et-
nike, në bazë të ndjenjës së fuqishme 
të bashkimit dhe solidaritetit midis 
prodhuesve të vegjël dhe të mesëm 
bujqësorë dhe organizatat e tyre të 
cilët janë përfshirë në prodhimtarinë 
bujqësore, agrobiznes dhe përpuni-
min e ushqimit dhe marketingut që të 
përforcohet zëri i tyre në nivel nacio-
nal dhe rajonal në krijimin e politikës 
për përmirësim të rajoneve rurale 
në Evropën Lindore. l

Që të adresohen kushtet e tyre të varfërisë dhe urisë, bujqit nga e gjithë 
bota duhet të organizohen në sindikata bujqësore, grupe prodhuesish, 
shoqëri dhe kooperativa si dhe grupe të ndryshme për të ndihmuar vet-
veten. 
Bujqit dhe organizatat janë të pavarura, joqeveritare, të formuara me 
anëtarë të vetëpunësuar me orar të plotë ose jo të plotë pune, pronarë 
dhe bujq të vegjël, blegtorë, peshkatarë, njerëz pa prona, gratë dhe sipër-
marrësit. Ngjashëm lëvizja bujqësore duhet të organizohet në të gjitha 
nivelet: lokal, nacional, nënrajonal, rajonal dhe ndërkombëtar.     

 (Marrë nga IFaD, Raporti mbi varfërinë rurale  2011)

Organizatë bujqësore nga  
Maqellara,  Peshkopi - shqipëri
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Shkruan: Marcelo Dougnac

dy organizatat më të mëdha bu-
jqësore në Moldavi, Federata 
Nacionale e Fermerëve e Mol-

davisë – FNFM dhe Federata Na-
cionale të Prodhuesve Bujqësorë të 
Moldavisë – AGRoinform u bashkuan 
me dy organizata nacionale uniagro 
Protect dhe Moldova Fruit duke ndër-
tuar Platformë të përbashkët për lo-
bim dhe përfaqësim me qëllim që të 
përforcohet zëri i bujqve në Moldavi. 
Pas disa takimesh më pak të suk-
sesshme me organet shtetërore një 
numër i madh evenimentesh janë re-
alizuar, duke përfshirë edhe të dyja 
protestat nacionale ku u mobilizuan 
më tepër se 5.000 bujq. 

Ata me traktorët e vet dhe maki-
neritë e tjera bujqësore dolën në 
rrugë dhe i bllokuan rrugët kryesore, 
kështu marshuan deri te Parlamenti. 
Ata arritën të takohen me Kryetarin 
e Parlamentit dhe në fund morën be-
simin për kërkesat e bujqve se ato do 
të shqyrtohen nga pushteti. Në fund, 
pas një periudhe të vështirë disku-
timesh, kërkesat e tyre u dëgjuan dhe 
rezultatet u arritën. 

Qeveria u obligua t’i identifikojë 
mjetet financiare shtesë për zmadhim 
të fondit për mbështetje të bujqësisë 

deri në 1 miliard MdL për t’i shpërndarë 
për zmadhim të mbështetjes për bujqit 
e mesëm dhe të vegjël. 

• Parlamenti e miratoi kamatën 0% 
për tatim të të ardhurave për bujqit 
e vegjël dhe të mesëm dhe u mundë-
soi riinvestim në zhvillimin e biznesit 
në bujqësi.

• Premtoi që të krijojë mekanizëm 
profitabil të kredisë për bujqit, me 
zbatim të normave preferenciale të 
bankave dhe lehtësim të mekaniz-
mave për marrje të kredive. 

• Zhvillim të metodave të reja dhe 
ndryshimeve në normativën ligjore, e 
cila u mundëson bujqve import të de-
rivateve të naftës për nevojat e veta.  

Korniza ligjore ndryshon dhe u kri-
jua Bord ku morën pjesë edhe bujqit, të 
cilët do ta mbikëqyrin shpërndarjen e 
mbështetjes për bujqësinë, duke përf-
shirë edhe projektet nacionale në sek-
torin bujqësor. 

• Shqyrtim të ligjeve me të cilat 
rregullohet procedura e kushteve 
për pagim nga tregtarët me prod-
hime bujqësore.

• Zvogëlim të normës së TvSh-së në 
8% për të gjitha prodhimet bujqë-
sore.

Sipas valeriu Kosaricu – Presidenti 
i Federatës Nacionale të Fermerëve në 
Moldavi – NFFM, shumë vjet luftonin 
për të mirën e popullatës rurale, si dhe 
mbrojtja dhe promovimi i të drejtave 
dhe interesave të tyre. “Me rëndësi të 
veçantë është që zëri i bujqve të dëg-
johet dhe të sigurohet përfshirja e tyre 
në krijimin e politikave bujqësore. Që 
të arrihet kjo lëvizje bujqësore duhet 
të veprojë e bashkuar dhe ky është 
shkaku pse FNF iu ngjit platformës së 
lobim dhe përfaqësim të ku janë edhe 
AgroInform, uniagroprotect, Moldo-
vaFrut.” Aurelia Bondari, drejtori i 
përgjithshëm konsideron se veprim-
taria e përbashkët me AgroInform “i 
bën më të fuqishëm, më dinamikë, më 
prezantues, madje edhe më legjitimë 
para shtetit që të propozojë zgjidhje si 
dhe kërkim dhe monitorim të imple-
mentimit të tyre.”l

Sukseset e lëvizjes së bashkuar 
të bujqve në Moldavi 

AKTIVITETE
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Federata e Fermerëve e RM-së 
dhe Asociacioni Maqedonas i 
Kooperativave Bujqësore dorë-

zuan Kërkesë për ndryshime të ak-
teve ligjore për kooperativat. Kërkesa 
është kryer në bazë të përfundimeve 
nga takimi i organizuar i FFRM-së dhe 
mbështetur nga organizata Suedeze 
We Effect, dhjetor 2015 ku morën pjesë 
50 pjesëmarrës dhe 14 kooperativa. 

FFRM dhe AMKB i kërkojnë këto 
kritere themelore për mbështetje të 
kooperativave bujqësore për inves-

time të reja: Plan biznesi pesëvjeçar, 
përfaqësim të grave fermere dhe të 
rinjve fermerë në kooperativën bu-
jqësore, futjen e teknologjive të reja, 
vende të reja pune, aplikime të para 
për investim. 

FFRM dhe AMKB kërkuan nga 
Ministria e Bujqësisë të gjithë pjesë-
marrësit në këtë sektor të synojnë 
këto qëllime: investime, standarde të 
cilësisë, mekanizim për përdorim të 
përbashkët, qasje në tregje, pajisje për 
përpunim, si dhe Zbatimin e kritereve 

për kooperativa të IPARd-it. Në suazat 
e Programit për Mbështetje Financi-
are të Zhvillimit Rural është kërkuar të 
përfshihen: analiza e tregjeve, zmad-
himi i buxhetit për Masës 131 të Pro-
gramit për Mbështetje Financiare të 
Zhvillimit Rural, shpallje e hapur për 
Masën 131, subvencionim i normës së 
kamatës për masën për kooperativa 
bujqësore 100%, garancitë/hipotekat 
të mbulohen 80%, të formohet Fond 
Shtetëror Garantues, në masën 111 të 
të njëjtit Program të mundësohet që 
kooperativat bujqësore t’i shfrytëzo-
jnë mjetet financiare për trajnime për 
menaxherë dhe trajnime për anëtarët 
në Masën 1.3 të të njëjtit Program 
të mbështeten kooperativat bujqë-
sore për ekspozim dhe promovim të 
tyre në panairet bujqësore. Në Ligjin 
për Kooperativa Bujqësore mund të 
bëhen ndryshime që të mundësohet 
shfrytëzimi i mbështetjes financi-
are për subvencione të kamatës dhe 
subvencione për garanci. Në suazat e 
aktivitetit FFRM-ja me mbështetje të 
We Effect këtë vit do të realizojë pro-
gram edukativ dedikuar kooperativave 
bujqësore në drejtim të përforcimit 
dhe zhvillimit të shoqërimit koopera-
tiv dhe mundësim të prezantimit të 
tyre të përbashkët para institucioneve 
shtetërore dhe në tregje. l

Ndryshime të akteve ligjore 
për mbështetje financiare të 
kooperativave bujqësore 

6 | ToKA IME

Shkruan: Biljana Petkovska-Mitrevska



MARS 2016 | 7  

Bizelja – para 
kulturë e mirë për 
kulturat kopshtare 

Bizelja si kulturë nuk është e përfaqësuar mjaftueshëm në rajonin tonë dhe prandaj, duke 
marrë parasysh periudhën kohore dhe klimatike, rekomandohet të përfaqësohet sa më 
tepër sepse si kulturë meriton të kultivohet më sasi më të mëdha.  Është e pasur më 
materie ushqyese, më tepër me proteina, karbohidrate dhe vitamina.

Kultivimi i bizeles KoPSHTARI 

Shkruan: dipl. agr. Stojan Gligorov

Bizelja lat.  Pisum Sativum, ës-
htë bimë njëvjeçare nga fa-
mi lja e perimeve Fabaceae 

me vle ra të mëdha ushqimore si 
kulturë ko pshtare bën pjesë në me-
sin e kultu rave më të rëndësishme.  
është zbu luar para shumë vitesh, 
ndërsa në Evro pë është sjellë që në 
fillim të shekullit të mesëm. Si ush-

qim përdoret kokrra gjatë pjekurisë 
së saj teknologjike, ndërsa kons-
ervohet me sterilizim dhe ngrihet. 
është e pasur më materie ushqyese, 
më tepër me proteina dhe karbo-
hidrate. Rreth 90% e proteinave 
i përbën globulina,  ndërsa gjatë 
pjekurisë teknologjike sheqernat 
dhe niseshteja gjenden në raport 
1:1. Nga materiet ushqyese për-
pos proteinave dhe karbohidrateve, 

përmban: Sheqerna, minerale, ujë, 
pastaj natrium, kalium, kalcium, 
magnez, fosfor, hekur dhe tjera, 
ndërsa nga vitaminat: karotinë, vi-
taminën E, vitaminat B1, B2 ,, B3, 
B5, B6 dhe C. 

Fryti i bizeles është bishtajë 
gjatësia e së cilës varet nga lloji 
prej 4 deri në 12 cm.  Në bishtajën 
ndodhen 4-12 fara të cilat pastaj 



Kultivimi i bizeles KoPSHTARI 

shndërrohen ne kokrra. Kokrra 
gjatë pjekurisë teknologjike është 
në formë rrethi pak ovale më nu-
anca të ndryshme te ngjyrës së 
gjelbër.  Bizelja është bimë që rritet 
në klimë mesatare.  Rritet ne tem-
peratura të buta të cilat janë më të 
volitshme për rritje dhe zhvillim të 
kësaj kulture. Temperatura opti-
male për daljen e filizave dhe mbirje 
është 200C ndërsa minimalja është 
50C. Rritet në tokë me drenazh 
të mirë dhe të depërtueshme, në 
veçanti për prodhimin e kulturave 
të cilat mbillen gjatë pranverës së 
hershme kur toka ngrohet shpejtë.  
pH vlera optimale  për bizelen është 
6-6,5 ose sipërfaqe me reaksion më 
të dobët acidik. Në toka me pH mbi 
8 nuk rekomandohet kultivimi i bi-
zeles, ndërsa nëse pH vlera është 
nën 5 ose nëse toka është acidike, 
rekomandohet paraprakisht të 
bëhet kalcifikimi.  

Bizelja për konservim mbillet 
pas vjeljes së drithërave, rrepës 
vaj dhënëse ose panxhar sheqerit.  
Misri nuk është para kulturë e mirë 
për më tepër aspekte negative. Bi-
zelja është para kulturë e mirë për 
shumicën e kulturave kopshtare për 
shkak të vegjetacionit të shkurtë që 
përbën një nga faktorët e rëndë-
sishëm për shkak të së cilit pas 
vjeljes toka ngel e pasur më ok-
sigjen organik.  

Përpunimi kryesor i tokës kry-
het në vjeshtë që të mund të rruhet 
më mirë lagështia në pranverë 
gjatë periudhës së mbjelljes. Masë 
shumë e rëndësishme agroteknike 
është të mos lejohet cipë më sipër-
faqen e tokës për shkak se atëherë 
shumë vështirë mbin. 

Në lidhje me hedhjen e pleh-
rave, përdoren ekskluzivisht 
vetëm plehra minerale edhe atë 
gjatë përpunimit të tokës para 
mbjelljes. Evitohet ushqyerja e 
tepërt për shkak se bima bëhet 
më e bujshme, ndërsa reduk-
tohet lulëzimi dhe fryt dhënia.  
Përdoren NPK si plehu themelor 
në kombinim 8:16:24, 700 kg/ha 
ose 500 kg/ha NPK 10:30:20 plus 
Zn, Fe pastaj sipërfaqja lërohet 
përsëri dhe rrafshohet. Gjatë për-
gatitjes së sipërfaqes për mbjel-

lje shtohet edhe rreth 100 kg/ ha 
ure 46% N. Mbjellja e bizeles duhet 
të kryhet sa është e mundur më 
herët, varësisht nga kushtet klima-
tike. Mbillet në thellësi 4-6 cm në 
toka më të rënda, ndërsa në më të 
lehta në thellësi 6-8 cm. distanca 
ndërmjet radhëve është 60-80 cm 
ose 200-250 kg/ha. Gjatë mbjelljes 
më të vonshme ose sipërfaqes të 
përgatitur keq, norma e farës rritet 
për njësi sipërfaqe. ujitja realizohet 
më reshjet, me brazda, me sistemin 
pikë pas pike. 

Gjatë prodhimit bëhet mbrojtja 
preventive nga sëmundje fungale 
dhe insekte të cilat sulmojnë bi-
zelen. Bizelja për konsum mblid-
het gjatë pjekurisë teknologjike kur 
përmbajtja e sheqerit është rreth 
5% ndërsa e niseshtesë rreth 7%. 
Gjatë kësaj faze kokrra ka shije të 
këndshme, të butë dhe të shijshme.  
Rendimenti lëviz nga 8 deri në 12 t/
ha si bishtajë, ndërsa mbledhja zh-
villohet me dorë ose me makina, në 
veçanti nëse bëhet fjalë për përpun-
im industrial. Bizelja si kulturë nuk 
është e përfaqësuar mjaftueshëm 
në rajonin tonë dhe prandaj, duke 
marrë parasysh periudhën kohore 
dhe klimatike, rekomandohet të 
përfaqësohet sa më tepër sepse si 
kulturë meriton të kultivohet më 
sasi më të mëdha. Tek ne zakonisht 
përdoret në gjendje të freskët ose e 
ngritë, ndërsa bizelja e pasterizuar 
importohet.  l



Kopshtarë të dashur, a doni të 
keni mjedra edhe kah fundi i 
nëntorit, por gjithashtu edhe 

përfitim të shkëlqyer prej një mijë 
euro për ar? Ju rekomandojmë lloj të 
veçantë të mjedrës, e cila në serë qelqi 
piqet më herët. Ky është lloji “heritixh” 
(Heritage). Ne, marrim shembullin e 
fqinjëve tanë Serbë, të cilët, këtë ide e 
kanë marrë nga Spanjollët. Para pesë 
vjet, një grup ekspertë serbe kanë 
vizituar rajonin  Huelva, në Spanjën 
jugperëndimore, ku në serë qelqi 
janë kultivuar mjedra, manaferra 
dhe boronicë. Pas kësaj vizite eduka-

tive, Serbët kanë vendosur të ngrenë 
plantacione të shumta më mjedra në 
sera qelqi.

Cili është procesi më i për-
shtatshëm për kultivimin e mjedrave 
në sera plastike ose qelqi? Mjedrat 
mbillen në saksi plastike me vëllim 
prej rreth 14 kilogram pleh të djegur. 
Në secila bimë është e instaluar tub, 
përmes së cilit në ujë vjen ushqimi i 
tretur. Mjedra është e mbrojtur nga 
breshëri, nga reshjet e mëdha dhe 
nga nxehtësia me ndihmën e plas-
tikës. Nuk duhet të shqetësoheni për 
sëmundje për shkak se këto mjedra 

nuk sëmuren. Ndërkaq nuk kanë 
nevojë as për spërkatje. Këto bimë 
janë shumë të bujshme, ndërsa frutat 
rëndojnë mesatarisht rreth 3,5 gramë. 
Në një ar (100 м2) mjedra mund të 
lindë fruta prej 300 deri në 400 kilo-
gramë ose 30 tonë për hektar. 

Nuk është thënë pa shkak se nxë-
nësi zakonisht e tejkalon mësuesin, 
ndërsa faktor i rëndësishëm është 
edhe rajoni përkatës ku do të mbillen. 
Sido qoftë, Serbët pohojnë se rezulta-
tet e tyre janë më të mira së të Span-
jollëve. Kur e kanë konstatuar këtë 
ekspertët holandezë, prodhuesve 
serbë jua kanë pranuar se këtë punë 
e kryejnë me të  vërtet mirë njëlloj si 
vetë ata. Çmimi blerës është rreth 10 
euro. Përpos llojit “heritixh”, ata kul-
tivojnë edhe “pollka” e cila ka veti të 
ngjashme.

Nëse seriozisht doni të merreni 
me këtë lloj kopshtarie, përpos vull-
netit të mirë, ajo çka duhet ta bëni në 
fillim është të blini oranzheri/  serra. 
Nëse tani më keni serrë në të cilën 
paraprakisht keni mbjellë perime, 
mund ta përdorni të njëjtën. Por, nëse 
nuk keni, kushti i parë është të blini 
dhe mos kurseni në ndërtimin e saj, 
sepse do ta përdorni gjatë 15 viteve të 
ardhshme. Sasi e madhe e mjedrave 
mund të kultivohen në një vend. 

Nuk duhet të shqetësoheni për sëmundje për shkak se këto mjedra nuk sëmuren. Ndërkaq 
nuk kanë nevojë as për spërkatje. Këto bimë janë shumë të bujshme, ndërsa frutat rëndojnë 
mesatarisht rreth 3,5 gramë. Në një ar (100 m2) mjedra mund të lindë fruta prej 300 deri në 
400 kilogramë ose 30 tonë për hektar.

Mjedra në 
serra plastike 

Shkruan: Monika Risteska

PEMTARI  
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Prej kur do të zgjidhni problemin 
me oranzheritë, ajo qe vijon dhe është 
e patjetërsueshme është përgatitja 
e mirë e tokës. Çfarë nënkupton kjo? 
Fillimisht, bëni analizën e tokës. Këtë 
mund ta bëni duke shpënë një copë 
tokë për ekzaminim te Shërbimi më 
i afërt përkatës bujqësor profesional 
ose  Fakulteti i Bujqësisë. Këtë anal-
izë nuk duhet  ta bëni vetëm shkel e 
shko, sa për të thënë se e keni bërë. 
Analiza është vegël e patjetërsueshme 
që të shihet çfarë i mungon tokës tuaj. 
Pikërisht ajo që do të mungojë, ju do të 
duhet ta shtoni. 

Hapi i radhës është të blini rasatin. 
Ngjashëm si gjatë ndërtimit të  ser-
rave dhe gjatë zgjedhjes së fidanëve 
me mjedra nuk duhet kursyer, për 
shkak se ato duhet të punojnë për ju 
dhe t’ju japin fruta gjatë 15 viteve të 
ardhshme. 

Sipas vlerësimit më të rreptë , 
çmimi i gjithë investimit, duke fil-
luar nga fillimi – shpenzimet rreth 
ndërtimit të serrave, najlon, çmimi 
i fidanëve, vendosja e sistemit “pikë 
pas pike”, së bashku me shpenzimin 
e kohës për të gjitha këto përgatitje – 
do t’ju nevojiten rreth 500 euro. Këto 

para të investuara do të kthehen në 
afat prej një vit, ndërsa prej kur do të 
ktheni investimin, për çdo ar do të re-
alizoni fitim prej një mijë euro. 

Si shembull me përvojë për prod-
himin e mjedrave, por edhe si provë 
dhe prodhimi i mjedrave në serra me 
të vërtetë është fitim prurës, mund ti 
përmendim serrat e firmës serbe “Bu-
dimka”. Gjegjësisht, mjedrat e mbjella 
në Pozhega kanë dhënë fruta një muaj 
pas mbjelljes më 29 gusht. duke pasur 
parasysh faktin se këto mjedra akoma 
mblidhen, Ndërsa edhe sipas pamjes 
së trungut dhe frutave, vjelja do të real-
izohet deri në fund të nëntorit – e gjithë 
kjo konfirmon se ky lloj prodhimi kop-
shtar nuk është shaka dhe se kep përf-
itime serioze. Të njëjtit këta fidanë vitin 
e ardhshëm në maj do të japin frutat e 
para ndërsa prej secilës prej tyre mund 
të fitohen edhe nga 3-4 fidanë të rinj. 

Serrat e fabrikës “Budimka” kanë 
dimensione në gjerësi prej 6 metra 
dhe gjatësi prej 40 metra. Këto serra 
mbështeten njëra në tjetrën. Fidanët e 
tyre formohen me ndarjen e prerjeve 
të rrënjës. Pastaj, secili rasat mbillet 
në saksi plastike të zeza. 

Për prodhimin e fidanëve me 
mjedra në serra ekzistojnë më tepër 
sisteme të ndryshme. Sistemi i parë 
zhvillohet në saksi me vëllim prej 12 
litra në të cilat vendoset dhe e përzier 
me pleh më aciditet përkatës (6,0/6,5). 
Sistemi i dytë nënkupton gërmimin e 
hendekut të hapur me dhe, dhe pleh 
për mbjelljen e rasatit me mjedra. 
Sistemi i tretë nënkupton gërmimin 
e hendekut të mbyllur me dhe, dhe 
pleh, i cili mbulohet me foli të zezë, e 
cila shpohet në çdo 33 centimetra për 
mbjelljen e një bime. 

ujitja bëhet me ndihmën e sistemit 
“pikë pas pike”. Të tre sistemet e lartë 
përmendura për prodhimin e mje-
drave janë të përfshira me këtë sistem. 
Sistemi i tillë për ujitje e rrit rendimen-
tin, redukton mundësinë e sëmundjes 
së bimës, ndërsa, nga ana tjetër frutat 
ngelin të thata dhe të shëndetshme. 
Nëpër këtë sistem bëhet edhe ple-
hërimi, thonë Gjorgje dhe Anastasija 
Stevanoviq – drejtori  i fabrikës “Bu-
dimka” dhe bashkëshortja e tij, ndërsa 
ju inkurajon të filloni me prodhim vet-
jak, për të pasuruar tregun tonë maqe-
donas me prodhime vendase. l
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Shkruan: Doruntina Kurteshi

Në Kosovë speci dhe domatja 
janë kulturat perimore më 
të rëndësishme. Kultivohen 

përmes fidanëve sikurse në fushë të 
hapur ashtu edhe në serrë. Sipërfaq-
ja më e madhe e specit kultivohet në 
fushë të hapur. Problemi i moshës së 
fidanëve të specit akoma është aktual 
në Kosovë. Fermerët në shumicën e 
rasteve mbjellin fidanë me moshë 
të shtyrë. Hulumtimet që janë bërë 
shpresojmë që sado pak të ndikojë 
tek fermerët në mbjelljen e fidanëve 
me moshë më të re. Ky do të jetë një 
faktor me rëndësi që do të ndikojë 
pozitivisht në rritjen e prodhimtarisë 
dhe si rezultat rritjen e të ardhurave 
në ekonominë bujqësore. Hulumti-
met kërkimore shkencore tregojnë 
së mosha e fidanëve ka ndikim si në 
rritjen e tyre po ashtu edhe në rendi-
ment. Lee et al (2001) tregon se rritja 
e fidanëve te specit ishte më e madhe 

me moshë më të re. Ata erdhën në 
përfundim se lartësia e bimëve, pe-
sha e thatë dhe numri i degëve kanë 
treguar rezultate më të mira tek fida-
nët me moshë më të re.

 Sipas  hulumtimeve që  janë bërë 
në fidanët e moshës 35, 45, 55, 65 
dhe 75 ditë. Pas arritjes së moshave 
të cekura më lartë fidanët janë ndër-
ruar në vazo me dimensione 20x15 
cm (vëllim 3 litërshe) të cilat janë 
mbushur me të njëjtat përzierje si-
kurse edhe modulet (Torfe 50%; Per-
lit 30%; vermikompost 20%). Para 
ndërrimit të fidanëve paraprakisht 
është bëre matja e tyre për secilën 
moshë. Eksperimenti u vendos në 
një bllok randomizimi me dizajn 4 
përsëritje. dy javë pas ndërrimit në 
vazo ka filluar matja e bimëve. Për 
secilën moshë dhe për secilën matje 
janë marrë nga 5 bimë. Të dhënat 
janë mbledhur në parametrat e 
rritjes së më poshtme: përqindja e 
vdekshmërisë (%), lartësia e bimës-
rrënjë+kërcell (cm),lartesia e kër-
cellit (cm), diametri i kërcellit (mm), 
numri i gjetheve për bimë. Lartësia 
e bimëve-rrënjë + kërcell (cm) – Tek 
lartësia e bimëve ka pasur dallime 
signifikante në të gjithë tretmanët . 
Prej të gjitha moshave, lartësia më e 
ulët është vërejtur te mosha 45 dite 
(55.41) dhe 75 dite (56.43). Ndërsa më 
e larta ka qenë te mosha e fidanëve 
55 ditë (63.08). Këto rezultate afër-
sisht janë të njëjta me hulumtimet e 

bëra nga Safina Naz et al (2006) ku ka 
konstatuar se fidanët me moshë 50 
ditë kanë treguar lartësi maksimale 
bimore. 

Nga të gjithë parametrat 
fenologjik të hulumtuar kemi ardhur 
në përfundim se fidanët me moshë 
55 ditë kanë treguar rezultate më të 
mira. l
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Ky drithë njëvjeçar mund të përdoret për të ushqyer njerëzit dhe kafshët dhe në industri 
për niseshte, glukozë, shurup sheqeri si dhe për pleh organik të gjelbër.

Rendimenti është mjaft 
i madh dhe mund të 
arrijë deri në 7 tonë 
kokrra për hektar

Shkruan: Dipl. inzh. agr. Jelica 
Beshliq, AnZHB QR Gostivar

Melekuqja (lat. Sorghum bicolor 
(L.) Moench) është bimë një 
vjeçare e cila mbillet vetëm me 

farë. Hibridet e reja të melekuqes janë 
shumë pjellore, rriten shpejtë, janë të 
pasura në masë fletësh, përshtatshmëri 
dhe produktivitet më të madh. Melekuqja 
ripërtërihet mirë pas kositjes dhe mund 
të japë 2-4 të korrura foragjere cilë-
sore. është shumë rezistues ndaj thatë-
sirës, rritet me sukses në të gjitha llojet 
e tokës. Sa i përket kushteve klimaterik 
e, për nxjerrjen e filizave dhe mbirjes së 

tyre nevojitet temperaturë prej 12 gradë, 
si dhe për rritjen dhe zhvillimin 25 gradë. 
Temperaturat nën 0 gradë e shkatërrojë 
melekuqen. Zhvillon rrënjë të thella dhe 
të degëzuara deri në 2 metra, ndërsa 
trungjet rriten mjaftë lartë.  

varësisht nga para-kultura, për-
punimi i tokës është si tek misri, plugimi 
i thellë i vjeshtës, plehërim dhe lëvrim i 
plehrave. Në pranverë kryhet përpunimi 
shtesë dhe mbyllja e brazdave për të mos 
ardhur deri te humbja e lagështisë. Mbil-
let më vonë se misri, ka farë të imët dhe 
në fillim rritet ngadalë, prandaj kërkon 
përpunim të mirë të tokës deri sa të for-
mohen kokrra. Plehërimi është pothua-
jse identik me atë të misrit, duhet të sigu-
rohen rreth 130-160 kg / ha azot, 130-150 
kg / ha fosfor dhe 130 kg / ha kalium. Për 
shkak të rritjes së shpejtë dhe fuqisë së 
madhe për të absorbuar materiet ush-
qyese, melekuqja rikthen shumëfish nga 
ajo që është investuar në kultivimin e saj.

Melekuqja ka sukses në tokë me pak 
acidike apo neutrale (pH 6,7), ajo mund të 
kultivohet si kulturë kryesore, dytësore 
apo pas korrjes. Mund të kultivohet pas 
kulturave të drithërave, fasuleve dhe kul-
turave barishtore. Mbjellja fillon në maj 
ose qershor si kulturë e dytë, si dhe pas-
korrjes, pas korrjes së kashtës.  Norma e 
mbjelljes është prej 30-33 kg për hektar. 
Mbillet në thellësi prej 2-4 cm në dis-
tancë prej 45 cm mes radhëve dhe 13 cm 
në radhën. Me plehërim adekuat mund 

të mbillet mes radhëve në distancë prej 
20 cm deri në 5 cm në radhën. Për shkak 
të rritjes fillestare të ngadalshme, me-
lekuqja ka nevojë për tu mbrojtur kundër 
barërave të këqija, por kur mbillet në 
strukturë të dendur, ajo duhet të trajto-
het me herbicide, për shkak se i mposht 
mirë barërat e këqija. Gjatësia e vegjeta-
cionit të melekuqes varion prej 100 deri 
në 130 ditë. 

Melekuqja mund të përdoret për 
ushqim të njeriut dhe të kafshëve dhe 
në industri si niseshte, glukoze, shurup 
sheqeri, etj., si dhe për pleh organik të 
gjelbër. Melekuqja në ushqimin e kaf-
shëve të fermës, varësisht nga hibridi 
mund të përdoret si kokërr dhe si masë 
barishtore, silazh apo sanë në zonat e 
thata.

Melekuqja si masë barishtore e gjel-
bër korret me kombajna në fazën para 
paraqitjes se fshesës dhe për silazh në 
fazën e fshesës.

Melekuqja për prodhimin e grurit 
piqet në mënyrë të barabartë dhe nuk 
shkërmoqet, kur është në pjekurinë e 
plotë. Korrja bëhet me kombajna të për-
shtatura për grurë. Rendimenti është 
mjaftë i madh dhe mund të arrijë deri në 
7 ton grurë për hektar. Kokrra duhet të 
thahet në lagështi prej 14% dhe të ruhet, 
si bimët e tjera. Ajo përmban 70-80% 
karbohidrate, 10-13% proteina, 3-3,5% 
yndyra dhe 1.5% materie minerale. l

Kultivimi i melekuqesKoPSHTARI AnZHB



Shkruan:    
Dipl. inxh. buj. Vanço Zahariev 

Me ngadalë, por me siguri 
njerëzimi gjithnjë dhe më 
tepër po e ndien ndotjen e 

mjedisit ku jeton dhe pasojat e saj. 
Popullata sot është gjithnjë dhe më 
e madhe dhe nevojat për ushqim po 
zmadhohen gjithnjë dhe më shumë, 
kurse kjo sigurohet nga bujqësia ku 
si degë e zhvillimit të deritanishëm të 
mbrojtjes së kulturave bujqësore nga 
sëmundjet dhe dëmtuesit, mënyra 
kimike ka zënë vendin primar. Ana 
negative e mbrojtjes kimike të kul-
turave bujqësore është se ajo krijon 
ndotje të truallit, ujit dhe prodhimet 
duke u bashkuar me elementët kim-
ikë ndikojnë negativisht mbi shëndetin 
e njeriut. duke pasur parasysh këtë 
fakt, njerëzit gjithnjë e më shumë 
kërkojnë që prodhuesit të prodho-
jnë 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 bashkësi 
të caktuara në mjedis gjatë periudhës 
së vegjetimit ndikojnë pozitivisht mbi 
zhvillimin dhe mbrojtjen e kulturave 
bujqësore prej sëmundjeve dhe dëm-
tuesve, ose, në vetvete përmbajnë ma-
terie 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 përbërjes 
së tyre kimike si solucion, pluhur etj. 
është fakti se kjo përbërje nuk është 
i përqendruar dhe mund të shpër-
bëhet në mënyrë natyrore. Industria 
kimike, duke mos i humbur tendencat, 

ka përgatitur dhe ofron prodhime të 
gatshme me prejardhje të tillë në for-
më solucioni, pluhuri etj., për ata që 
nuk kanë kohë, nuk munden dhe nuk 
duan t’i bëjnë vetë. Për ata që janë të 
përgatitur t’i bëjnë vetë, duhet të dinë 
se ekzistojnë disa mënyra për për-
gatitjen e solucioneve natyrore: 

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

b) Solucion i krijuar me zierje të një 
sasie të caktuar të pjesëve për-
katëse të masës bimore të prera 
imët dhe me një sasi uji dhe në 
kohë të caktuar.

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

ana negative e mbrojtjes kimike të kulturave bujqësore është se ajo krijon ndotje të tru-
allit, ujit dhe prodhimet duke u bashkuar me elementët kimikë ndikojnë negativisht mbi 
shëndetin e njeriut.

10 bimë dhe 
mënyra për
 krijimin e 

pesticideve 
natyrore në 

kushtet e shtëpisë 

1 2 3 4 5 6

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

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 qepu-
jka të mbledhura në maj-qershor në 
sasi prej 1 kg masë e gjelbër e prerë 
dhe hudhër të zakonshme të cilat li-
hen 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 
suzbim 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 li-
hen koka qepe të prera përkrah rrën-
jëve ose nëse bëhet fjalë për lulesh-
trydhet nëpër radhë. Kur të thahen 
zëvendësohen me të freskëta.  

3. Hudhër (Allium sativum) - për-
doret 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, Consolida rega-
lis) - përdoret për suzbim të vemjeve, 
fluturës së bardhë të pemëve, mo-
leve, 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 cyparis-
sias) 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) - 
përdoret për suzbimin e morave të 
gjetheve tek lakra dhe panxhar i kuq, 
mora të gjetheve, merimangave si so-
lucion i bërë prej 2 kg gjethesh, lule 
dhe bulëza, të cilat mbulohen me 2 
litra ujë dhe ziejnë 2 orë në zjarr të 
lehtë. Pastaj kullohet dhe shtohen 5 
litra ujë dhe 5-6 ml material lidhës 
(solucion për larjen e enëve).

7. Duhani (nicotiana tabacum) - për-
doret kundër morave, pleshtave të 
gjetheve, grerave, molës së lakrës, 

grerës së vishnjës dhe rrepës si solu-
cion i bërë nga 100 gr duhan të thatë 
dhe 2,5 litra ujë të ngrohtë që duhet të 
qëndrojë 2 ditë, kurse mandej kullo-
het dhe shtohen edhe 2,5 litra ujë dhe 
8 ml solucion sapuni. Spërkatet 2-3 
herë gjatë 10 ditësh. 

8. Domatja (Solanum lycopersicum) 
- përdoret për suzbimin e vemjeve, 
morave të gjethes, krimbit të mollës, 
ngrënësit të lules së rrepës si solu-
cion 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 annu-
um) - 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 sa-
puni.  

10. Hithka e butë (Urtica dioica) – 
është bimë që përdoret për shumë 
qëllime. Si insekticid kundër morave 
të gjethes zbatohet si solucion i për-
gatitur nga 1 kg hithka të freskëta, që 
nuk kanë lulëzuar, që ziejnë me 9 li-
tra ujë. I lëmë të qëndrojnë 24 orë dhe 
mandej solucioni përdoret i paholluar. 
Si solucion për suzbim të sëmund-
jeve (ndryshk dhe kalbëzimi kafe) dhe 
kundër insekteve (morat e gjetheve, 
merimangave) 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 vazhdimisht. 
Solucioni është gati kur ka ngjyrë kafe 
dhe prej tij nuk dalim flluska. Kullohet 
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

7 8 9 10
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Këto ishin pikat më kyçe të guidës Teknike për Prodhimin e Integruar të mollës ku 
favorizohet dhe i jepet rëndësi shëndetit të fermerit, konsumatorit dhe ruajtjes së 
mjedisit duke shtuar aplikimin e masave preventivuese dhe reduktimin e aplikimin të 
pesticideve, duke iu përshtatur motos “Më shumë cilësi, më pak kimikate”.

Shkruan:  Tomi Pikuli

Për të kompletuar Guidën Tek nike 
për Prodhimin e Integruar rën-
dësi merr dhe ushqimi i duhur i 

cili ndihmon në ruajtjen e strukturës 
së tokës, nivelin e lëndës organike, 
pjellorisë, faunën dhe mikrofaunën e 
tokës të cilat më pas do të ndihmojnë 
në mbajtjen e shëndetshme të pemës 
dhe më rezistente ndaj sëmundjeve 
dhe dëmtuesve. Qëllimi i plehërimit 
në prodhimin e integruar lidhet me 
mbatjen e lëndës ushqyese në tokë 
në parametra optimalë.

Imputet e plehrave kimike duhet të 
përmbushin kërkesat e pemës së 
mollës dhe për t’i arritur këto kërke-
sa është e nevojshme realizimi i anal-
izave të tokës dhe të gjethes. Nevo-
jitet që analizat e tokës të kryhen një 
herë në 3 - 5 vjet për të përcaktuar 
mungesën ose tepricën e lëndëve 
ushqyese në bimë ose për të sqaruar 
problemet me cilësinë e brendshme 
të frutit. Për krijimin e pemëtoreve 
të reja, kërkohet të kryhen analizat 
e dheut. Analizat e gjetheve rekom-
andohen të kryhen çdo vit. Rekom-
andohet të përdoren plehra organike. 

Gjatë përdorimit të plehut organik në 
pemëtore, vlerat e mëposhtme/ha 
nuk duhen kaluar: 

a) një aplikim i vetëm për pemëtoret 
e reja: Pleh stalle 200 kv/ha, pleh 
shpendësh 15 kv/ha;

b) Aplikim i përsëritur d.m.th. vje-
tor: Pleh stralle 100 kv/ha, pleh 
shpendësh 8 kv/ha.

Plehrat kimike, plehrat komposte 
apo plehra e stallës të kontaminuara 
me lëndë toksike apo të rrezikshme 
për mjedisin si metale të rënda apo 
organizma patogjenë, ujërat e zeza 

gUIDa TeKNIKe 
e zbatuar për prodhimin e 

integruar të mollës në Korçë 
(pjesa e dytë)
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nuk janë të lejuara të përdoren. Për-
dorimi i plehrave gjethorë si plehërim 
shtesë është i lejuar, megjithatë, 
spërkatja  rutinë me plehërim gjethor 
nuk sjell avantazhe ekonomike në 
pemëtoret e furnizuara mirë dhe 
për këtë arsye duhen të shmangen. 
Në tokat e varfra me humus reko-
mandohet: mulçirimin, pasurimin 
e shtresës së mulçirimit nëpërm-
jet ujitjes dhe plehërimit mineral si 
dhe përdorimin e plehut humusor në 
bashtat e reja. 

ujitja ishte një hap tjetër ku si qël-
lim ishte mbështetja e pemës me 
lagështinë e nevojshme të tokës për 
të siguruar një rritje të balancuar dhe 
një cilësi optimale të frutave. Sasia e 
tepërt e lagështisë në tokë mund të 
rezultojë e dëmshme për cilësinë 
e frutave, shpëlarja e ushqimit rrit 
rrezikun e një mos suksesi. ujitja 
mund të përdoret në bazë të nevojave.

Pemëtoret e reja të mbjella me nën-
shartesa M9 me rritje intensive duhet 
te kenë sistem ujitje me pika. Rekom-
andohet që në të gjitha bashtat e tjera 
me Prodhim të Integruar të përdoret 
sistemi i ujitjes me pika.

uji për ujitje mund të merret nga 
burimet e mëposhtme: 

a) nga sisteme artificiale ujitjesh;
b) nga burime nëntokësore që janë 

të thellë më shumë se 10 metra; 

vendin më të rëndësishëm në Guidën 
Teknike për Prodhimin e Integruar e 
kap kontrolli i sëmundjeve dhe dëm-
tuesve, ku me rëndësi ishte  që: “Masat 
preventive (indirekte) dhe monitor-
imi i sëmundjeve dhe dëmtuesve 
në një pemëtore duhet të merren 
në konsideratë përpara se të 
ndërhyhet me masat direkte “

Me qëllim implementimin e 
këtyre principeve, nevojiten 
dokumente si: Listë e kufizuar 
e sëmundjeve dhe dëmtuesve 
kyçe si dhe Listën e verdhë 
dhe të gjelbër, ku përcaktohen 
masat direkte dhe indirekte të 
mbrojtjes së bimëve.

Pjesa e parë e listës (Lista e gjelbër) 
konsiston në masat preventive dhe në 
kontrollin direkt shumë të selektuar. 
Pjesa e dytë e listës (Lista e verdhë) 
përcaktonte disa nga masat direkte 
të mbrojtjes së bimëve të cilat nuk 
mund të përdoren nga prodhuesit kur 
nuk është kaluar niveli i pragut kri-
tik. Në masat preventive (indirekte) të 
mbrojtjes së bimëve duhet të merren 
parasysh:

 y Mbillja dhe mbaja e lulëzuar e 
pjesëve brenda dhe përreth pemë-

tores për të stimuluar insektet e 
dobishëm; 

 y Mbillja e varieteteve të pemëve 
rezistentë dhe tolerantë; 

 y Hiqja dhe shkatërrimi (duke dje-
gur ose dekompozuar) i gjetheve të 
mbetura; 

 y Hiqja dhe shkatërrimi nga pema 
dhe toka e frutave dhe gjetheve të 
prekura nga sëmundjet dhe dëm-
tuesit para, gjatë dhe pas vjeljes;

 y Kositja dhe mulçirimi i barit nën 
pemë për të parandaluar rritjen 
dhe mbulimin e tokës nga barrat e 
këqia; 

 y Aplikimi i plehërimit organik;
 y Mbrojtja dhe shumëzimi i insek-

teve të dobishëm nëpërmjet për-
vetësimit të masave të mbrojtjes 
së bimëve. 

Sëmundjet dhe dëmtuesit e bimëve 
duhet të monitorohen rregullisht për 
të vendosur në qoftë se dhe kur të 
aplikojmë masat direkte. Kur masat 
indirekte të mbrojtjes së bimëve nuk 
e parandalojnë me sukses proble-
min atëherë nevojiten masat direkte, 

ku mund të zgjidhen dhe aplikohen 
vetëm pesticidet e publikuara në 
Listën e verdhë.

Pesticidet e listuara në Listën e 
verdhë nuk duhet të përdoren deri 
sa mos jetë kaluar pragu kritik (ose 
parashikimet që nevojiten për të 
ndërhyrë në rastin e Kromës). Pes-
ticidet duhet të përdoren sipas të 
dhënave dhe kufizimeve që ndodhen 
në Listën e verdhë. Përdorimi i pes-
ticideve duhet të dokumentohet (data, 
emir i produktit, compania, lënda ac-
tive, doza, faza e zhvillimit të pemës, 
sëmundjet dhe dëmtuesit që lufton) 
dhe të jetë e gatshme gjatë inspe-
ktimit të fermës.

Trajtimi para vjeljes me fungicide 
mbrojtës (Zato 50 WG) lejohet 3 javë 
para vjeljes në mollët që do të ruhen. 
Fermerët duhet të trajnohen për për-
dorimin racional të pesticideve si dhe 
për përdorimin e makinerive spër-
katëse. Rekomandohej që fermerët 
të dispononin një certifikatë për të 
konfirmuar kompetencën e tyre në 

këtë fushë.

duhet të jenë të gatshme të 
gjitha pajimet e mbrojtjes per-
sonale (PMP). PMP-të përf-
shijnë maskë, përparëse, 
kombinoshe, dorashka gome, 
çizma gome etj. për ruajtjen e 
shëndetit të aplikuesit të pes-
ticideve. 

Hapi final konsiderohej vjelja e 
cila duhet të bëhet pasi të gjitha 

karencat e preparative të trajtuar 
të kenë përfunduar. Molët duhet të 

vilen me dorë dhe sipas cilësisë. Të 
gjitha mollët e dëmtuara dhe/ose 
të prekura nga sëmundjet, përfshi 
këtu dhe mollët e rëna në tokë, duhet 
të vilen të ndara. Ruajtja e mol-
lëve bëhej në vende të pastruara, të 
ventiluara mirë dhe me lagështi të 
lartë, me nivel të ulët të dritës, të 
shkëputura nga toka dhe helmet për 
brejtësit të mos jenë në kontakt më 
produktin. Fermeri duhet t’i kontrol-
lojë mollët rregullisht për të siguruar 
mbajtjen e cilësisë. l
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Bambusi ka vlerë të jashtëzakonshme në bujqësi dhe kjo si shkopinj mbështetës për bimët, për 
ndarje të parcelave të ndryshme në kopsht, për ngritjen e oranzherive, për formimin e lejeve 
të ngritura, për ngritjen e mbulesave për hije etj. Bambusi mund të përdoret në prodhimin 
industrial të një numri të madh kulturash: fasule, kastravecë, mollë, dardha, arra, vreshta të 
verës etj. 

Fasule dhe kastraveca 
NË BaMBUs

Shkruan: dipl. inzh. Boris najdovski

Bambusët janë bimë të gjelbra, 
përfaqësues të familjes së 
barërave (Poaceae). Me pre-

jardhje janë nga India, kurse rriten 
kryesisht në rajone tropikale dhe 
suptropikale të Azisë dhe Australisë. 
Edhe pse u takojnë rajoneve tropi-
kale, bambusë mund të kultivohen 
edhe në rajone me temperaturë 
mesatare. 

Në Republikën e Maqedonisë 
nga viti 1950 me sukses kultivohet 
bambusi Phyllostachys aurea (bam-
busi i artë, bambusi për kallama) në 
stacioni për eksperimentim për pyje 
të Fakultetit të Pyjeve në uKEM në 
Shkup. Në mbarë botën, bambusi 
gjen një zbatim të gjerë në pemëtari 
dhe bujqësi. është karakteristikë që 
ky lloj çel shumë rrallë, trungjet e 
arrijnë të gjithë lartësinë në një se-
zon rritës, por arrijnë pjekjen e tërë-
sishme për tre vjet. Mund të shtohen 
lehtë dhe të kultivohen në përputhje 
me nevojat. 

Barëra bujqësore të zbatueshme dhe zbukuruese RISI



Në hortikulturë bambusë janë 
një lloj zbukurimi i çmueshëm sepse 
karakterizohen me gjethe të bukura, 
të brishta dhe një rritje gracioze, 
arrijnë të rriten edhe në diell edhe 
në gjysmë hije, çelin shumë rrallë, 
mbledhin sasi të mëdha të dyoksidit 
të karbonit (madje 20% më tepër sesa 
eukalipti), prodhojnë sasi të mëdha 
oksigjeni, mbrojnë nga erozioni etj. 

Nga ana tjetër, përsëri, bambusët 
janë një sfidë e vërtetë për kopsh-
tarinë dhe pemëtarinë. Kjo del prej 
karakteristikave më të rëndësishme 
të bambusëve: 

 Arrijnë lartësi të mëdha (rreth 
6-7 m),

   dallime të vogla në trashësinë 
përgjatë trungut (formë tubi) ,

   Fortësi të madhe (janë më të fortë 
pothuajse të gjitha llojet e tjera të 
pemëve),

   Kallama relativisht të lehtë (Kal-
lam prej 4 m peshon 550-600 gr) 
dhe 

   Qëndrueshmëri të lartë (kalbëzim 
pas 5-8 vjetësh).

Këto karakteristika të bambusit 
i japin atij një vlerë të jashtëzakon-
shme në bujqësi dhe kjo si shkopinj 
mbështetës për bimët, për ndarje të 
parcelave të ndryshme në kopsht, për 
ngritjen e oranzherive, për formimin 
e lejeve të ngritura, për ngritjen e 
mbulesave për hije etj. 

Bambusi mund të përdoret në 
prodhimin industrial të një numri të 
madh kulturash: fasule, kastravecë, 
mollë, dardha, arra, vreshta të verës 
etj.

Përdorimi i bambusit në kopsh-
tari është masë ekologjike e cila ga-
ranton parimet e prodhimtarisë or-
ganike dhe zhvillimit të qëndrueshëm 
(materiali i vetëm i rinovueshëm prej 
druri), ofron mundësi për punë të 
thjeshtë dhe të lehtë, siguron zmad-
him të cilësisë dhe sasisë në rendi-
mentin e kulturave bujqësore. 

Me qëllim që të promovohen 
vlerat e bambusit si material i të 
ardhmes te kopshtarët maqedonas, 
para pak kohësh është vendosur 
bashkëpunim midis Federatës së 
Fermerëve të Republikës së Maqe-
donisë dhe Fakultetit të Pyjeve në 
uKEM në Shkup. l



Një prej mënyrave për mbrojtje të pemëve nga i ftohti është të mbështillet trungu me 
kashtë, thasë jute apo prej materiali të ngjashëm. Kjo masë mund të zbatohet në sipër-
faqe më të vogla, kurse për sipërfaqet më të mëdha ajo është një mënyrë e gjatë dhe 
e shtrenjtë e mbrojtjes, që kërkon angazhim më të madh të fuqisë punëtore. Lyerja me 
gëlqere trungjeve deri te degët është një nga mënyrat që të ndalohet apo të lehtësohet 
dukuria e ngrirjes, kurse në pranverë, kjo kontribuon në ngadalësimin e vegjetimit dhe e 

zmadhon rezistencën ndaj ngricave të vonshme në pranverë.

Si të mbrohen 
peMishtet

Nga i ftohti

Shkruan:    
dipl. inzh. agr. Llambe Kucinoski 

Rezistenca e pemëve ndaj temper-
aturave të ulëta dimërore dhe 
pranverore mund të zmadhohet 

me zbatimin e masave të ndryshme 
agroteknike dhe pomoteknike. Pemët 
e kultivuara me kujdes akumulojnë 
më tepër materie ushqyese rezervë 
me hidrolizën e të cilave zmadho-
het dhe përqendrimi i lëngjeve qel-
izore, zvogëlohet pika e ngrirjes dhe 
zmadhohet rezistenca ndaj ngricave 
dimërore dhe pranverore. Tek këto 
pemë dallohen burbuqe lulesh me vi-
talitet dhe rezistencë fiziologjike më 
të lartë. Gjatë krasitjes më të ashpër 
formohen gjethe me aftësi të theksuar 
fitosintetike, sintetizohen më tepër 
asimilantë si kusht themelor për një 
produktivitet më të madh të pemëve. 
ushqimi, mbrojtja, agroteknika dhe 
ujitja janë kushtet themelore për një 
rritje dhe prodhimtari më intensive të 
pemëve. ujitja në shtator duhet të kry-
het me norma më të vogla të ujitjes që 
të mundësohet përfundimi në kohë i 
vegjetimit dhe pjekja e degëve të verës, 
kurs kështu zmadhohet edhe rezisten-
ca ndaj temperaturave të ulëta. Pemët 
e dobësuara për arsye të ndryshme 
(sëmundje, tharje, moskrasitje etj.) 
janë më të ndjeshme ndaj ngricave 
dimërore dhe verore. Nëse trungjet 
e këtyre pemëve kanë dëmtime me-

kanike, është e nevojshme të sanohen.  
vendet e dëmtuara duhet të lyhen me 
dyllë kalemi ose me përzierje të plehut 
të bagëtisë me tokë pjellore, kështu do 
të mundësohet shërim më i shpejtë i 
vendeve të dëmtuara, përkatësisht 
formim më i mirë i kallos.   

Një prej mënyrave për mbrojtje të 
pemëve nga i ftohti është të mbështil-
let trungu me kashtë, thasë jute apo 
prej materiali të ngjashëm. Kjo masë 
mund të zbatohet në sipërfaqe më të 
vogla, kurse për sipërfaqet më të mëd-
ha ajo është një mënyrë e gjatë dhe e 
shtrenjtë e mbrojtjes, që kërkon an-
gazhim më të madh të fuqisë punëtore.

Lyerja me gëlqere trungjeve deri 
te degët është një nga mënyrat që të 
ndalohet apo të lehtësohet dukuria e 
ngrirjes, kurse në pranverë, kjo kon-
tribuon në ngadalësimin e vegjetimit 
dhe e zmadhon rezistencën ndaj ngri-
cave të vonshme në pranverë.  Përzi-
erja për lyerje me gëlqere mund të 
përgatitet me 5 kg gëlqere të pa shuar, 
0,5 kg kripë dhe 0,2 kg  sulfur pluhur. 
Në rast  se nuk mund të sigurohen 
këta komponentë mund të përdoret 
përzierje e cila  përbëhet prej (1/3) 
gëlqere të shuar, (1/3) tokë pjellore 
dhe (1/3) pleh bagëtie. Kjo përzierje 
duhet të përzihet mirë që të fitohet 
ngjitje dhe pranim më i mirë nga 
lëvorja e pemës.    

Përveç akullit edhe dëbora mund 
të shkaktojë dëme më të vogla ose 
më të mëdha, si te pemët e reja 
ashtu dhe tek ato më të vjetrat. Që të 
anashkalohen këto dëmtime, dëbora 
duhet të shkundet prej tyre në rrugë 
mekanike. 

Llojet e ndryshme të pemëve fru-
tore kanë rezistencë të ndryshme ndaj 
temperaturave dimërore dhe pran-
verore. 

Molla si fruta më e përhapur te ne 
gjatë dimrit mund të durojë temper-
aturë deri në - 32°C, megjithatë në 
fund dhe fillim të vegjetimit ndjesh-
mëria ndaj temperaturave të ulëta 
zmadhohet dhe ka mundësi të ketë 
ngrica sidomos te pemët frutore 
më të reja. Për pemët është shumë 
e rrezikshme kur para përfundimit 
të dimrit do të vijojë një periudhë e 
ngrohjes, kurse pastaj përsëri do të 
ketë rënie të temperatura. Për mol-
lën në fazën e daljes së sythave të 
rrezikshme janë temperaturat prej 

-3 deri në -5°C në varësi nga kohëzg-
jatja e tyre, kurse në fazën kur sythat 
e luleve janë pjesërisht të hapura, 
ndjeshmëria ndaj ngrirjes është edhe 
më e madhe. Në periudhën e lulëzim-
it temperaturat deri në -2°C shkak-
tojnë ngrirje të vetë luleve. Frutat e 
lidhura durojnë temperaturë deri në 

-1,7°C.

Puna në pemëtari PEMËTARI
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Edhe dardha si edhe molla, gjatë 
dimrit mund të durojë temperatura 
nga -27°C deri në -30°C. Gjatë temper-
aturave të ulëta në pranverë janë shumë 
të ndjeshme lulet dhe frutat e sapofor-
muara të cilat mund të durojnë temper-
aturë nga -2 deri në -3°C, në varësi nga 
lloji.

Lulet dhe frutat e ftoit rrallë vuajnë 
nga ngricat e pranverës sepse ftoi lulë-
zon 10-15 ditë pas dardhës, kurse nëse 
temperaturat në fazën e lulëzimit bien 
në -1°C, ndodh ngrirja e tyre.

Kumbulla gjatë dimrit mund të du-
rojë temperatura nga -25 deri në -34°C, 
kurse në fazën e lulëzimit gjatë tem-
peraturave nga -2,2 deri në -3°C ndodh 
ngrirja e tyre. disa lloje kumbullash siç 
është stenlej, janë më të ndjeshme ndaj 
ngricave të hershme pranverore.

Mund të nxirret përfundimi se sythat 
e luleve janë organet më të ndjeshme te 
pemët frutore dhe nëse gjatë sythëzimit 
dhe lulëzimit ndodh rënie e temperaturë, 
do të ndodhë ngrirje e pjesshme apo e 
tërësishme, kurse si pasojë e kësaj do 
të kemi edhe prodhimtari të ulët ose nuk 
do të ketë fare prodhimtari. l
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Është e përshtatshme si ushqim për të 
gjitha llojet e kafshëve shtëpiake, ndërsa 
zhardhoku i angjinares është shumë ku-
rues dhe i pasur me vajra esenciale, dhe 
shpesh përdoret edhe në ushqimin e njeriut.

ÇIÇOKa  e
çuditshme

Shkruan:  Inxhinier agronom i 
diplomuar Jelica Beshliq

Çiçoka paraqet bimë barishtore e 
cila bën pjesë në familjen Com-
positae, në të cilën bën pjesë 

edhe luledielli të cilit i ngjan pjesa 
bimore e saj që rritet mbi tokë.  Kër-
celli është një vjeçar, mund të rritet 
deri në 3,5 metra në lartësi, gjethet 
e poshtme janë në formë zemre dhe 
rriten në kërcell të gjatë, ndërsa në 
korrik majat zhvillojnë gjethe të mëd-
ha të kuqe në kafe ose gjethe më të 
vogla me ngjyrë të verdhë të hapur.  
Çiçoka në Evropë është sjelle nga 
Amerika në shekullin 17 ndërsa tek 
ne njihet edhe si patate e egër.  Në 
vend të niseshtesë, përmban inulin, 

- probiotik i cili nxit zhvillimin e bak-
tereve të dobishme në zorrë. Çiçoka 
është e pasur me kalium dhe fosfor, 
përmban kalcium, magnez dhe hek-
ur dhe është burim i mirë i amino-
acideve esenciale, të cilat organizmi 
nuk mund ti prodhojë. Zhardhokët e 
çiçokës janë shëruese, dhe shpesh 
përdoren edhe në ushqimin e njeri-
ut, të freskëta ose të ziera, ndërkaq 
bëhet edhe miell nga çiçoka i cili 
është i mirë për personat me diabet.

Kultivimi: Çiçoka rritet mirë në ra-
jonet tona. I përballon mirë periudhat e 
thata dhe temperaturat e ulëta deri në 

-30 gradë, ndërsa problemi i vetëm me 
kultivimin është infektimi nga brejtësit.  
Mbillet në vjeshtën e vonshme, ndër-
sa parapëlqehet gjatë pranverës së 
hershme, që të parandalohen dëmet 
nga brejtësit.  Zhardhokët mbillen në 
thellësi prej 6 deri në 10 cm, me bimë 
45-50 cm, ndërsa distanca ndërmjet 
sërëve është 50 deri në 70 cm. Mbil-
let në tokë ku do të ngelë më tepër vite, 
dhe nuk mbillet në tokë ku mbillen më 
tepër kultura për shkak se pas mbirjes 
së zhardhokëve, një pjesë ngel në tokë 
dhe në pranverë mbin përsëri.  Ren-
dimenti mesatar i zhardhokëve është 
25 deri në 35 t/ha ndërsa masa jeshile 
prej 27 deri në 35 t/ha. 

silazh nga çiçoka: Masa jeshile e 
çiçokës është shumë e përshtatshme 
për ushqimin e kafshëve shtëpiake 
për shkak se është shumë e pasur 
me proteina, madje përmban 16% më 
tepër se silazhi i misrit. Arrin ren-
dimente prej 150 deri në 200 ton në 
një hektar, që është rendiment katër 
herë më i madh se silazhi i misrit, që 
e bën edhe më të lirë.  Në fillim in-
vestimet janë më të larta, por bëhet 
fjalë për bimë shumë vjeçare dhe 

jep fruta 10 – 15 vitet e ardhshme.  
Çmimi i materialit faror për mbël-
tim është me kosto prej 1,2 euro për 
kilogram. Për një hektar nevojiten 
1.200 kg farë ndërsa numri mesatar i 
bimëve është 55 mijë.  Përveç pjesës 
mbi tokë e cila përdoret për silazh, 
pjesa nën tokë e çiçokës jep 50 tonë, 
në rastin kur mblidhet pjesa mbi tokë 
për silazh. Për silazh nuk nevojitet 
të nxirren zhardhokët ndërsa vitin e 
ardhshëm fitohet për 30% më tepër 
masë jeshile.  Kur kultivohet për si-
lazh, mund të vilet dy herë në vit, por 
atëherë nuk ka zhardhokë.  Mund të 
përdoret si silazh vetëm ajo ose në 
kombinim me kashtë ose misër.

Përpos pjesës së gjelbër të 
çiçokës përdoret edhe pjesa që rritet 
nën tokë – zhardhokët, të cilat janë 
me vlerë më të mirë ushqimore nga 
patatja. Ka vlerë më të madhe en-
ergjike nga zhardhokët tjerë dhe 
mund të konsumohet në gjendje të 
freskët. Për shkak se nuk përmban 
solanin, është e përshtatshme edhe 
për ushqimin e të gjitha llojeve dhe 
kategorive të kafshëve shtëpiake në 
sasi: Për shpezët shtëpiake 50-100 
gr., derrat 3-10 kg., për lopë që milen 
30- 40 kg., viç - 10 kg. ndërsa për 
dele dhe dhi 1-2 kg. në ditë. l

Risi BUJQËSI
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Kush ka qenë e para? Pula apo veza? qemal asani nga fshati shishevl që gjendet në afërsi të 
shkupit, në shpatet e vodnos afër digës Matka, me familjen e tij, tashmë dy dekada merret me 
shpendari dhe ai e di përgjigjen e kësaj pyetjeje. 

Nga veza NË vezË

SHPEnDARI

Shkruan: Blagojce najdovski

Pse pikërisht shpendari? "Para 
njëzet vjetësh e ka lënë punën 
në shtet. Kam qenë në më-

dyshje midis punës me shpendari 
dhe tregtisë me pjesë automobilash. 
në fund vendosa të merrem me 
shpendari, kështu fillimet e mia në 
shpendari ishin në vitin 1993, kur si 
eksperiment mora 100 pula vojse. 
Atëherë pashë se me shpendari 
mund të jetohet, kështu në vitin 1995 
bëra një pulari me njëmijë pula vojse 
dhe sot e kësaj dite investoj përsëri" - 
thotë Asani. 

"Gjatë 20 vjetëve punë kam inves-
tuar rreth një milion euro në pajisje, 
objekte, për shembull, më duhej të 
çaj një rrugë prej 1000 metrash 
me mjete personale nëpër mal, të 
sjell energji elektrike, ujë, të bëj një 
mbushje rezervë me energji sepse 
kam një gjenerator prej 50 kilovatësh" 

- shton Asani. 

"Me kalimin e kohës së bashku me 
vëllain tim Rexhepin e krijuam këtë 
fermë bashkëkohore, e cila është 
në dy turnuse dhe ka kapacitet prej 
26.000 pulash vojse. Nga perspektiva 
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e sotshme jam i kënaqur që vendosa 
të merrem me këtë prodhimtari. Në 
fillim isha laik në këtë punë, por me 
ndihmë të ekspertëve të institutit të 
atëhershëm, kurse sot Fakulteti i 
veterinës, nëpër vite me punë prak-
tike në fermën time e mësova zanatin. 
Shpresoj se edhe fëmijët e mi do të 
vazhdojnë me këtë zanat." - shpjegon 
Asani.  

Asani thotë se vetë teknologjia e 
ruajtjes së shpendëve kërkon shumë 
njohuri dhe teknologji të cilat varen 
nga llojet e pulave. Ai i ka provuar të 
gjitha racat, kurse momentalisht ka 
dy raca pulash, loman dhe terta. 

"Blej zogj njëditorë të cilët në të 
kaluarën në përputhje me kushtet i 
kam blerë në Maqedoni, Greqi, Serbi, 
sepse kapacitetet e mëdha te ne në 
Maqedoni në kohën tranzicionit ishin 
mbyllur dhe ishim të detyruar të gje-
jmë zogj njëditorë nga jashtë" - shton 
Asani.  

Kam një fermë bashkëkohore 
në përputhje me standardet më të 
reja. Kapaciteti i Fermës për zogj 
njëditorë është 13.000 mijë zogj në 
turnus. Zogu është jashtëzakonisht i 
ndjeshëm ndaj ndryshimeve të tem-
peraturës, temperatura duhet të jetë 
e rregulluar saktësisht dhe duhet të 
jetë në përputhje me fazat e rritjes 
nga 35 gradë në fillim deri në 20 
gradë celsius në javën e 6 të kultiv-
imit. Lagështia është një kusht i veça-
nërisht i rëndësishëm, kështu deri në 
javën e 16 ajo nuk duhet të jetë më e 
madhe se 60%, kurs enë periudhën 
kur pulat do të bëjnë vezë jo më tepër 
se 75%. 

Pularitë nuk kanë dritare dhe 
regjimi i ndriçimit bëhet me ndriçim 

artificial në përputhje me teknologji-
në përkatëse të racave të zogjve. 

Periudha e zogut njëditor deri në 
pulë vojse (pulë e re e cila përgatitet 
të bëhet pulë për vezë) në përputhje 
me normat për lagështi, temperaturë 
dhe ndriçim është nga 16 deri në 18 
javë të moshës së shpendit. Pastaj 
pulat vojse kalojnë në objekt tjetër ku 
fillojnë të japin vezë. Ato janë produk-
tive deri në javën e 95 të jetës dhe në 
atë periudhë japin 350 deri në 400 
vezë. 

"ushqimi është faktor i rëndë-
sishëm i cili jepet në përputhje me 
moshën. Për shembull, nga zogj 
njëditorë deri në javën e 16 ndry-
shohen 4 receptura të ushqimit të 
cilat i përgatis vetë me mulli për 
ushqim për bagëti. Në këtë mënyrë i 
zvogëloj shpenzimet pa pasur ndry-
shim në cilësinë e ushqimit" - thek-
son Asani. 

"Prej fermës kam dy prodhime. 
Ato janë pulat prej 16 javësh të cilat i 
shesim me 3 deri në 4 euro në varësi 
nga sasia për fermerët e tjerë të cilët 
kanë pularitë e veta dhe gjithash-
tu vezët për konsum për çka kemi 
repartin e vet për përzgjedhje dhe 
paketim në përputhje me standar-
din HASSP dhe ato i shesim nëpër të 
gjithë Maqedoninë, kurse ndonjëherë 
edhe i eksportojmë. Çmimi momen-
tal i vezës është 6 euro-centë. Këtu 
duhet të përmendim se çmimi varet 
nga sezoni dhe oferta dhe kërkesa" - 
thotë në fund ai. 

Në të ardhmen Asani planifikon 
të ndërtojë edhe dy objekte për 
13.000 pula vojse me çka do ta arrijë 
kapacitetin e plotë të pajisjes për zogj 
njëditorë. l



Rritja e gjelit të detit, 
një traditë që 

sjell të ardhura

Shkruan: nikolin Karapançi

Histori suksesi nga rrethi i studimit 
Pajovë: Për të kompletuar artikul-
lin e numunrit të mëparshëm të 

revistës, i cili kishte lidhej me rrethet e 
studimit si një metodë e re e future nga 
AgriNet në Shqipëri, mëposhtë është një 
histori suksesi e shkëputur nga një prej 
rretheve të studimit më aktivë.

Rifat Cerri është lideri i Rrethit të 
Studimit në Pajovë. Tema e rrethit të 
studimit ishte “Gjeli i detit, higjiena dhe 
mbarështimi”, në Elbasan një rajon i njo-
hur për rritjen e gjelit të detit. Rifati ishte 
shumë i kënaqur me zhvillimin e rrethit 
të studimit në 2014 dhe 2015. duke pyetur 
atë rreth eksperiencës në rrethin e stu-
dimit ai shton se:

“Ishte shumë i kënaqur me 
mbështetjen që ju ka dhënë AgriNet Alba-
nia për formimin e Rrethit të tyre të Stu-
dimit . Përfitimi më i madh për të si lider 
por dhe për pjesëmarrësit ishte shkëm-
bimi i eksperiencës me njëri - tjetrin. 
Ata ndjeheshin të barabartë midis tyre. 
Në vitin 2014, kur ata formuan rrethin e 
studimit, ai kishte 80 zogj. Ai i bleu këta 
zogj kur kishin një peshë prej 500g secili. 
Ishte një udhëtim i gjatë dhe aspak i lehtë 

për t’i rritur ata derisa meshkujt të shko-
nin në peshën 7 – 8 kg dhe femrat 4 – 5 kg. 
Në vitin 2015 ai bleu 80 zogj, ndërkohë që 
22 çelën nga vezët e një femre të rritur. 
Pra në total ai kishte 102, dhe shpreson 
ta rritë më tej numrin e tyre.

Në vitin 2014, një femër e rritur bëri 
32 vezë, prej të cilave çelën vetëm 12 zogj. 
Ai nuk kishte njohuri të mjaftueshme në 
mbarështimin e tyre dhe si rezultat 20 
prej këtyre vezëve u prishën. dhe prej 12 
zogjve të mbetur vetëm 8 mbijetuan, 4 të 
tjera ngordhen. Ai nuk dinte si t’i mbante 

vezët dhe zogjtë. Ai i vendoste vezët dhe 
zogjtë nëpër kova plastike, por kjo nuk 
ishte një situatë e mirë për to. Tek rrethi i 
studimit ai mësoi se vezët duhet të mba-
hen me kujdes në kashtë dhe me majën 
e ngritur lart. E njëjta situatë dhe për 
zogjtë e vegjël, ato duhet të mbahen me 
kujdes në kashtë. Si rezultat, për herë të 
dytë në vitin 2015 nga 27 vezë ai morri 22 
zogj. dhe të gjithë janë në një formë të 
shkëlqyer. 

Rifati dëshironte të theksonte tre 
gjëra lidhur me zgjerimin e njohurive të 
tij nëpërmjet rrethit të studimit:

• higjiena e zogjve të gjelit të detit;
• vaksinimi i tyre;
• dhe struktura e të ushqyerit. 

Ata i tregëtojnë gjelat e detit gjatë 
festave të fund vitit në muajin dhjetor, 
ai mundësoi të sigurojë një të ardhur të 
mirë, duke I shitur gjelat e detit me një 
çmim prej 750 lek/kg, e cila ishte më e 
mirë se një vit më parë. Ai bashë me 
pjesëmarësit e tjerë e dinë që në rrethin 
e studimit kanë ende gjëra të reja për të 
mësuar. Ata ishin shumë të kënaqur nga 
takimet që bënin së bashku” përfundon 
historinë e tij Rifat Cerri, lideri i rrethit të 
studimit në fshatin Pajovë. l
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Një analize e re e përhapjes se 
virusit te krahëve te defor-
muar (dWv) ne bletët mjaltëse 

tregon se kjo sëmundje ka kaluar nga 
një epidemi endemike ne një epidemi 
globale, për shkak te lëvizjes  më të 
madhe të vektorit kryesor, parazitit 
varroa (shkaktari i varroatozes) 

Paraziti është përhapur ne zona 
te mëdha për shkak te tregtisë  nga 
njerëzit te familjeve te bletëve te in-
festuara. 

Studimi i publikuar ne revistën 
“Shkenca shton shkencëtarët” e shp-
jegon  çështjen e rëndësishme  glo bale 

të polenizimit te shëndetshëm  duke 
përshkruar rrugët e transmetimit  në 
mbarë botën  dhe dinamikën e dWv 
(virusi i Krahëve te deformuar) ba-
zuar në analizën e një serie të re dhe të 
madhe  të të dhënave molekulare.

Kjo evidence tregon se prania 
e parazitit  varroa rrit përhapjen e 
virusit te Krahëve te deformuar ne 
gjithë  popullatat e bletëve, jo vetëm 
duke vepruar si një vektor, por edhe 
duke rritur virulencën e virusit.

Ndërsa shkencëtarët kanë një 
pe r ceptim se si varroa ndikon ne  
pë r hapjen e virusit (dWv) në nivel 

ind  ividual dhe koloni, rëndësia e 
saj për përhapjen globale të  virusit 
(dWv) është më pak e kuptuar; disa 
shkencëtarë mendojnë se paraz-
iti u bë një faktor i rëndësishëm kur 
është zgjeruar nga strehuesit të tij të 
lindjes, bletët  mjaltëse aziatike , tek  
bletët të mjaltëse  Evropiane - pastaj 
në vazhdim e sipër të shkaktojë një 
epidemi te virusit te Krahëve te de-
formuar ( dWv). Të tjerët mendojnë 
se virusi ( dWv) ishte lindur në bletët  
mjaltëse  Evropiane, por është rish-
faqur për shkak të pranisë në rritje te 
parazitit varroa. 

Faktet shkencore dëshmojnë se prania e parazitit varroa e zmadhon shpërhapjen e virusit 
me flata të deformuara te bletët që të zvogëlohen efektet negative të virusit dhe kërkohet 
kontroll më i rreptë në bletari.

virusi i krahëve
 të deformuar në bletë
- një epidemi globale

Alan Harmon marrë nga Bee Culture –The Magazine of American Beekeeping 
Përshtati ne shqip: Dr. Vitor Malutaj 
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Për të kuptuar më mirë se 
si rriqra varroa ka ndikuar ne  
përhapjen globale te virusit ( 
dWv), Lena Wilfert nga univer-
siteti i Exeter në Britaninë e Mad-
he dhe kolegët kane  përdorur 
sekuenca molekulare të virusit 
dhe rriqrave  nga 32 lokalitete në 
17 vende.

Wilfert ka  punuar me hulum-
tuesit nga universiteti i Sheffield 
në Britani të Madhe; ETH Zürich 
në Cyrih, Zvicër, universiteti 
i Kembrixhit në Mbretërinë e 
Bashkuar; universiteti i  Salford 
në Mançester, Britani të Madhe; 
dhe universiteti i Kalifornisë, 
Berkeley.

Ata vlerësuan rrugët krye-
sore të përhapjes së virusit duke 
krahasuar mostrat  gjeografike 
dhe pritësit  specifikë.

Rezultatet e tyre të japin 
mbështetje për idenë se virusi 
i Krahëve te deformuar (dWv) 
është një patogjen endemik i 
bletëve Evropiane, që kohët e 
fundit është  ri-shfaq nëpërmjet 
përhapjes së varroas si një vektor.

Autorët thonë se për të 
reduktuar efektet negative të 
virusit (dWv) në bletë, duhen 
kontrolle më të ashpra, të tilla 
si ekzaminime shëndetësore të 
detyrueshme dhe duhet të im-
ponohet lëvizja e rregulluar e 
bletëve përtej kufijve.l
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Bletët duhet të jenë vazhdimisht në formë të plotë, prandaj duhet të ushqehen. si kullotë 
kryesore konsiderohet kullota e bagremit, por për shkak të kushteve të motit dhe 
mungesës së bagremit, kjo kullotë shpesh nuk arrihet, prandaj bletët duhet të përgatiten 
mirë edhe për kullotë livadhi. 

Cila kullotë
është më e mirë 
për çdo periudhë 
të vitit?

T ek ne është e vështirë të thuhet 
për ndonjë kullotë kryesore naty-
rore monoflorë në periudhën e 

pranverës. Kullota e tillë mund të ha-
set te kulturat intensive (rrepa e vajit, 
luledielli) dhe kullotë pylli. Prej këtyre 
tre bletaria organike mund të përdorë 
vetëm një, ajo është kullota e pylli. është 
herët të thuhet si mund të jetë kullota 
e pranverës për shkak të pranverës së 
ftohtë. Ndryshimet klimatike kanë sjellë 
një prapambetje të madhe te shoqëritë 
e bletëve. Në kushte të tilla kohore, 
është shumë e vështirë të parashikohet 
çfarë do të ndodhë me ndonjë kullotë 
kryesore. Ka shumë ndryshime të motit 
jostabil (një ditë me diell, tri ditë me shi 
dhe ftohtë). Këto kushte kohore kërkojnë 
bletët të  jenë vazhdimisht në formë të 
plotë, e cila mund të arrihet vetëm me 
ushqim, kurse kjo formë e plotë gjatë 
motit të ftohtë prej disa ditësh do të 
shkaktojë te shoqëritë e bletëve impuls 
të rojit i cili mund të parandalohet me 
vështirësi, kurse dukuria e këtij im-
pulsi, mund të krijojë edhe shumë roje 
të reja të bletëve. Në një situatë të tillë, 
bletari shpesh nuk mund të gjejë vend 
ku t’i mbledhë rojet e bletëve (numër 
i pamjaftueshëm i koshereve), kurse 
edhe shoqëritë e bletëve dobësohen kaq 
shumë saqë vështirë se do të mbledhin 
mjaltë edhe për nevojat e veta e të mos 
flasim për tepricë prodhimesh (mjaltë 
dhe polen).  

Që të ballafaqohen me problemet e 
tilla, ata bletarë të cilët kanë një numër 
më të madh kosheresh duhet të jenë të 
pranishëm gjithmonë pranë koshereve 
dhe me vigjilencë duhet të ndjekin: zhvil-
limin e bimëve mjaltëdhënëse, zhvillimin 

e shoqërive të bletëve dhe prognozën ko-
hore për minimum një javë. Këtë e them 
se të ardhurat e mjaltit tek shoqëritë e 
bletëve varet drejtpërdrejt nga numri 
i bletëve në koshere, nga mosha e tyre 
dhe nga rendi i punës (dalëse, pranuese 
të mjaltit dhe bletët dado të kosheres). 
Kur jemi tek kjo shpërndarje e shumtë, 
bletët dalëse (ato që sjellin nektar dhe 
bletët pranuese të nektarit në koshere) 
i fut në një grup si mjaltëmbledhëse, 
kurse bletët që kujdesen për kosheren 
(dadot) në një grup tjetër. Që të kemi 
të ardhura më të mëdha të mjaltit në 
kullotën kryesore, duhet të kujdesemi 
që të kemi një numër më të madh të 
mjaltëmbledhëseve, kurse të zvogëlohet 
numri i kujdestareve të kosheres (dado). 
Numri i bletëve dalëse, do ta zmadhojmë 
nëse nga shoqëri të caktuara joprod-
huese marrim dhjetë deri në njëzet mijë 
bletë dhe i shtojmë në një shoqëri prod-
huese, kurse kjo mund të kryhet nëse 
shoqëritë janë tri kilometra larg njëra-
tjetrës. Përforcimi i të njëjtës koshere 
me bletë dalëse mund ta kryejmë me 
nxjerrje të bletëve të shoqërive joprod-
huese (ndihmëse) në prodhuese. Numri 
i bletëve dado do të zvogëlohet nëse 
merret pjesa më e madhe shtratit të ha-
pur dhe shtohet te shoqëritë prodhuese, 
kurse prej tyre merret shtrat i mbyllur 
dhe shtohet te prodhueset, kurse bletës 
mëmë i lihet një hapësirë shumë  vogël 
për shumim. Kështu shoqëritë do të 
kenë një numër shumë të madh bletësh 
dhe ky numër do të jetë diku rreth 60 
mijë dhe do të japë dy deri në tri herë 
më tepër prodhim sesa nëse punojnë në 
mbledhjen e mjaltit të të gjitha shoqërive 
më vete. Procedura e tillë flet se në ble-

tari 1+1=4 dhe jo 2. Kjo shpjegohet në 
këtë mënyrë: nëse kemi dy shoqëri me 
nga 40 mijë bletë , pas përfundimit të 
kullotës, secila prej tyre do të japë nga 
10 kg mjaltë d.m.th. (2 x 10 = 20 kg ose 1 + 
1 = 2). Tani, nëse njërës shoqëri e cila ka 
40 mijë bletë i marrim 20 mijë bletë dhe 
i shtojmë te tjetra me 40 mijë + 20 mijë = 
60 mijë. Kjo shoqëri nuk do të mbledhë 
20 kg mjaltë, por do të mbledhë më tepër 
se 40 kg, kurse kështu do të dëshmojmë 
se në bletari, është e mundshme që 1 + 1 
= 4 (40 kg mjaltë).   

Mënyra e tillë e veprimit me bletët, 
sjell më tepër, shumë më tepër prodhim 
të mjaltit, por është shumë e rrezikshme 
nëse pas një grupimi të tillë koha ftohet 
shumë, nëse bie shi, zënë temperatura 
të larta dhe ka erë, kështu shoqëritë e 
prodhimit shumë shpejt do të futen në 
impulsin e rojit, kurse kjo dukuri mund 
të ndalohet me vështirësi. Në rast të tillë, 
unë e ndaj bletën mëmë në një kornizë 
si nukleus, kurse gjithë bletët mëma 
të tjera me përjashtim të një apo dy, i 
shkatërroj. Them një deri në dy, sepse 
më ka ndodhur që me 2 bletë mëma 
shoqëria të krijojë roj. Kur shoqëria e 
tillë krijon roj të ri, ngushëllimi i vetëm 
është se roji është enorm me mbi 3 kilo-
gram peshë. 

Në kullotën kryesore (pranverore) 
nëse përdoret korniza amë, shpesh 
bletët fillojnë ta bllokojnë, përkatësisht 
të vendosin mjaltë në vendin për mjaltë 
për bletët e reja dhe në kornizën për 
mjaltë mbi kornizën e bletës mëmë do 
të ketë shumë pak mjaltë, kështu mund 
të shfaqet impuls për të krijuar roj të 
ri. Prandaj, shpesh herë rrjetin e bletës 

Shkruan: Rade Karanfilovski

Kullota kryesore BLETARI
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mëmë e heq, kornizat me mjaltë i lë në 
hapësirë të madhe ndërmjet tyre që të 
mos i zërë bleta mëmë, dhe kështu të 
mos shkojë edhe në kornizat e tjera të 
mjaltit. Këtë e kryej në këtë mënyrë: me 
të filluar sekrecioni intensiv i nektarit nga 
çdo kornizë mjalti, marr nga dy korniza, 
kurse pjesën tjetër të kornizave i rendis 
në mënyrë të rregullt, kështu që nga mesi 
një kornize deri te tjetra ishte rreth 45 
mm.  vendosjen e tillë të kornizave e bëj 
edhe me kullotën e bagremit edhe me atë 
të livadhit, kurse nëse nuk janë të gjitha 
kornizat, vendos në një vend dy deri në 
tri korniza pa bazë midis tyre, kështu që 
bletët e ndërtojnë vetë kornizën poshtë, 
kurse dylli është i pastër dhe natyror dhe 
jo prej telit. Kështu fitoj mjaltë organik të 
pastën në hua, të ndërtuar nga vetë bletët, 
pa bazë sateni dhe tela, kurse dylli është 
shumë i brishtë dhe me ngjyrë të çelur, 
pa qeliza të grumbulluara (dyllë vashe). 
Përmend se gjatë kësaj përdor korniza të 
gjera dhe të shkurtra me gjerësi të enës 
36-38 mm. Bletaria me korniza të tilla 
është më ekonomie dhe më produktive, 
kurse kjo shihet në këtë përparësi:   

1. Hollimi i kornizave në koshere apo 
përdorimi i kornizave të gjera, e 
zmadhon hapësirën   për mjaltë aq 
sa ka rrugë, domethënë prodhohet 
rreth 3 kg mjaltë më tepër për çdo 
kornizë mjalti.

2. Për shkak se bletët do t‘i mbindërto-
jnë qelizat në huall, ato do të jenë të 
thella rreth 18 mm, në vend se 12.5 
mm, kështu që mbretëresha nuk do 
të arrijnë t‘i lëshojë vezët në pjesën e 
poshtme të qelizës. Nganjëherë bëhet 
dhe gabim. Bletët do t‘i shkurtojë qel-
izat në 12.5 mm, kështu që mbretëre-
sha do t'i plotësojë. 

3. Në kornizat e gjera dhe të ulëta, 
për shkak se nuk vendoset baza e 
dylli, bletët huallin e ndërtojnë krye-
sisht me qeliza të bletëve meshkuj, 
dhe nëse ndodh e paparashikuara, 
mbretëresha të plotësojë një ko-
rnizë të tillë do të jetë me shtrat të 
bletëve meshkuj. Pasi të mbyllet ky 
shtrat, atë shumë lehtë e shkëput 
nga korniza sepse nuk ka tela dhe në 
këtë mënyrë do të kryej shkatërrim 
biologjik të pa rrezikshëm të varroas, 
ngjashme si në kornizat e ndërtimit 
edhe kornizën e pastruar e kthej 
përsëri në vendin e vjetër që  ta ndër-
tojnë nga fillimi.

4. Për të njëjtin prodhim të mjaltit, na 
nevojiten më pak korniza dhe me 

këtë fitojmë kohë gjatë nxjerrjes së 
mjaltit dhe centrifugimit, por pastro-
jmë edhe më pak korniza prej bletëve, 
ndërsa do të fitojmë më shumë dyllë 
për shkak se qelizat janë të mbindër-
tuara. 

5. Pastrimi i këtyre kornizave të mbi-
ndërtuara është shumë  i mirë, sepse 
me veglën për hapje apo thikën për 
pastrimin presim nëpër kapak dhe 
pjesën e qelizës, kështu që kornizat e 
hapura nuk ka nevojë të korrigjohen 
me dorë.

6.  Me mbindërtim të huallit, nevojat për 
tajitje të dyllit nga bletët e reja janë 
të kënaqura dhe fitojmë më shumë 
dyllë. 
Kur kolonitë barten në pranverë në 

një kullotë kryesore, mund të përdoret 
grilë amë nën kushte të caktuara, por 
vetëm për arkat L.R. dhe FR zakonisht 
për çdo kornizë mjalti ka pista të rrum-
bullakëta. Grila amë është e përshtatur 
me një kornizë me trashësi prej 1 cm 
në katër dërrasëzat të kornizës dhe në 
pjesën e përparme të rrjetit të Hanema-
nit lë pista me gjatësi prej 15 cm. dy ko-
rnizat e poshtme (L.R. dhe FR) janë mb-
yllura për pistën dhe hapjet ndihmëse të 
rrumbullakëta. Bletët hyjnë dy ditë pas 
migrimit vetëm nga pista e cila është mbi 
grilën amë, ndërsa ditën e tretë pistën 
që ndodhet në fund të kosheres e hap 
tre deri në katër centimetra në gjerësi. 
Përmes saj mund të dalin bletët mesh-
kuj dhe aty mund të hyjnë edhe bletët që 
sjellin polen, ndërsa pistat rrumbullake 
që gjenden në pjesët për ajrosje nuk i 
hapim. Nga kjo fitojmë që bletët të bar-
tin mjaltë vetëm në pjesët e kosheres, 
të kultivojnë koloni në pjesën e ajrosjes, 
aty e deponojnë edhe polenin. Kjo duhet 
të bëhet me shumë kujdes, që të mos 
mbeten kornizat me larva me pak mjaltë, 
nëse bëhet fjalë për kullotat e mëvon-
shme para vjeshtës. 

Kështu një koshere me grilë amë në 
të dy kornizat me larva është gjë shumë 
e mirë, nëse bletët çohen në një kullotë 
më të bollshme pyjore (në nektar). Si 
rezultat do të fitonim korniza mjalti të 
mbushura mirë me nektar dhe shumë 
pak mjaltë nga nektari i kornizave me 
larva dhe me këtë e kemi ndarë nektarin, 
që në dimër të mos bëjë probleme me 
nosemën. Kornizat me larva dhe vezë 
duhet të jetë e mbushura me mjaltë të 
mjaftueshme për dimërim, ndërkaq për 
tu bërë kjo duhet që bletët të ushqehen 
me shurup sheqeri dhe atë sa është e 
mundur në më pak vakte por me përm-

bajtje të bollshme me më shumë se 
10 litra në shurup në një vakt. Në këtë 
shurup sheqeri shtoj 15 ml uthull molle 
të shtëpisë, e cila do të ndihmojë në 
zbërthimin e saharrozës në sheqerna të 
thjeshta. Në mjaltin e deponuar mbeten 
mjaft minerale dhe gjurmë elementesh 
në thartirën. është mirë që ky shurup je-
pet për të siguruar rezervat dimërore të 
ndryshohet me procedurë të veçantë dhe 
si rezultat do t‘i lodhë shumë bletët.

Para fillimit të kullosës kryesore 
pranverore, duhet të hiqet fleta e najlonit 
të cilën e kemi vendosur gjatë muajve 
të kaluar për kursim më të mirë të nx-
ehtësisë, dhe grumbullimin e pikave të 
ujit mbi koloninë me bletë, pistat të jenë 
gjerë të hapura gjithashtu edhe pistat 
ndihmëse të jenë të hapura. Të gjithë 
këtë e bëjmë për ventilim më të mirë 
në koshere dhe pjekjen më të shpejtë të 
mjaltit të ri. 

Kosheret  të cilat nuk kanë fund me 
tela dhe pista ndihmëse rrumbullake, 
që të kenë ventilim më të mirë, kornizat 
mund t’i vendosim për 2,5 deri në 3 cm 
më prapa, në anën e përparme do të kemi 
pista me gjerësi prej 1cm nëpër të gjithë 
hapësirën e kosheres, pa pasur frikë për 
vjedhje, e cila nuk paraqitet gjatë kul-
losës kryesore, kurse është shumë e 
dobishme  (e shkurton punën e bletëve). 
Kur të fillojë periudha e ndërprerjes së 
kullosës, hapjet e tilla mbyllet me ven-
dosjen e kornizës përpara. Kur korniza 
do të mbushet me mjaltë të ngurtë, duhet 
të hiqet respektivisht të centrifugohet 
ose të vendoset ne hapësirë për ruajtjen e 
mjaltit në huall.  Në koshere nuk duhet të 
ruhen korniza plot me mjaltë, për shkak 
se kjo kërkon numër plotësues të bletëve 
që lidhen me ruajtjen e mjaltit, ndërkaq 
edhe bletët mbledhin më pak mjaltë, për 
shkak se tek ato ndikon fermoni i huallit 
të plotë, ndërsa kjo i bën më pak punë-
tore ( mbledhin më pak mjaltë). 

Si kullotë kryesore ne bletarët e 
konsiderojmë kullotën e bagremit, por 
në rajonet tona zakonisht ajo është jo 
përkatëse, për shkak se koha gjatë kësaj 
kullote ose ftohet në mënyrë drastike, 
bie shi ose do të paraqiten temperatura 
të pazakonshme të larta ose do të fryjnë 
erëra, ndërsa i mundshëm është edhe 
kombinimi i më tepër ndryshimeve kli-
matike për bletët. E gjithë kjo do të kon-
tribuojë kullosa e bagremit të dështojë, 
ndërsa në rajonin tonë nuk ka sipërfaqe 
të mëdha të mbuluara me bagrem.  Që të 
mos kemi pasoja të këtilla të padëshiru-
ara, bletët duhet të përgatiten mirë edhe 
për kullotën në livadhe, e cila më tepër 
ndodh pas kullotës së bagremit.  

KËshILLË:  Mos harroni t’i kushtoni 
vëmendje të pengoni instinktin për roitje, 
për shkak se roitja në bletarinë mod-
erne është një humbje e pastër. Shfrytë-
zoni kullotën e bletëve, ndërsa roitja për 
rritjen e numrit të kolonive të bletëve, 
mund ta bëni kur të doni, për shkak se 
bletët janë insekte dhe insektet shumo-
hen kur të doni, nëse krijoni kushte për 
këtë. l
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shërimi dhe vaksinimi i kafshëve të sëmura është i ndaluar, kurse të gjithë ekzemplarët 
të cilët gjatë sëmundjes së tuberkulozit kanë treguar reagim pozitiv dërgohen për t’u 
therur në thertore. 

Rreziqe dhe masa për 
parandalim të tuberkulozit

Shkruan: Dr. Tomislav nikolovski

Tuberkulozi është sëmundje kro-
nike infektive te kafshët shtë-
piake dhe të egra (bagëti), zogj 

dhe te njerëzit. Kjo sëmundje është 
sëmundja më e rëndësishme te 
bagëtitë, jo vetëm nga aspekti eko-
nomik, por edhe në kuptim të shën-
detit publik. Shkaktues te kafshët 
shtëpiake dhe njerëzit janë bakteret 
e llojit Mycobacterium dhe ato: M. tu-
berculosis, M. bovis dhe M. avium

Mikobakteret janë mikroorganiz-
ma patogjenë të cilët shumohen vetëm 
në organizmat e gjalla. Përveç këtyre 
tri llojeve, ekzistojnë edhe dymbëdh-
jetë lloje mikobaktere të cilat janë sap-
rofite në tokë, ujë dhe bimë. disa prej 
tyre mund të shkaktojnë sëmundje 
sporadike te kafshët dhe njeriu. 

Sipas të dhënave organizatës 
Botërore të Shëndetësisë, tuberku-
lozi është zoonoza më e shpeshtë. 
është i shpërhapur në të gjithë botën, 
më tepër në Afrikë dhe në disa pjesë 
të Azisë. Në disa shtete të zhvillu-

ara tuberkulozi tek gjedhi është çr-
rënjosur, por ekzistojnë shtete te 
të cilat sëmundja reziston falë pra-
nisë së patogjeneve në botën e egër 
të cilat janë burim i infeksionit për 
bagëtinë dhe kafshët e tjera shtë-
piake (Kanada, Britani e Madhe dhe 
Zelandë e Re). Në vendet ku për një 
kohë të gjatë zbatohen programe për 
shkatërrimin e tij, shfaqja e tuberku-
lozit është e vogël. Kjo sidomos ka të 
bëjë me M. bovis. 

Sëmundja shpërhapet nëpërmjet 
kontakteve me kafshë shtëpia dhe të 
egra të cilat janë të sëmura. Kafshët 
e sëmura nëpërmjet sekrecioneve 
të tyre, në të cilat gjendet vazhdi-
misht dhe përkohësisht shkaktuesi, 
e kontaminojnë mjedisin jetësor. 
Rruga kryesore e shpërndarjes së 
sëmundjes është aerogjeni, edhe 
pse një pjesë e vogël e infeksioneve 
transmetohen edhe në mënyrë orale 
(për shembull, nëpërmjet qumështit). 
viçat mund të infektohen që kur janë 
në uterus, pas lindjes apo, përsëri, 
me konsumimin e qumështit nga 
gjëndra e qumështit me tuberkuloz. 

duke pasur parasysh se sëmund-
ja është kronike dhe pamja klinike 
mund të zhvillohet pas disa muajsh 
apo vitesh, një mjet shumë i rëndë-
sishëm për shpërhapjen e sëmundjes 
në botë është transporti i kafshëve 
të sëmura dhe kontakti me kafshët 
e egra të sëmura. Njerëzit mund të 
sëmuren nëse konsumojnë qumësht 
të pasterilizuar ose qumësht të 
papërpunuar sa duhet prej gjedheve 
me tuberkulozë apo me inhalacion të 
shkaktuesit. 

Sëmundja te gjedhi karakterizo-
het me formimin e qelizave (tuber-
kuli) në organet e brendshme dhe në 
ind. Këto qeliza janë të përshtatshme 
ndaj kazeozacionit dhe kalcifikimit, 
kurse përbëhen nga agregate të mak-
rofagëve, limfociteve dhe leukociteve 
të tjera. Formohen në vendin primar 
të infeksionit, në gjëndrën rajonale të 
limfave dhe në vendin e metastazës 
sekundare. Ato shihen me sy si struk-
tura provide margaritari. Tuberkulat 
e vjetra mund të jenë shumë të mëd-
ha. Ato mund të përfshijnë lobuse të 
mushkërive apo të gjithë mushkërinë, 

Tuberkulozi SËMUnDJE nGJITËSE



pjesë të mëdha të mëlçisë së zezë 
dhe tëmthit, kurse gjëndrat e limfave 
zmadhohen për 20 herë në raport me 
madhësinë normale.  

Tek kafshët, stadiumi paraa-
lergjik i sëmundjes kalon pa mani-
festim të simptomave klinike ose ato 
janë shumë pak të theksuara. Gje-
dhi me formë kronike, organike të 
sëmundjes tregon pasqyrë klinike 
e cila varet nga lokacioni i procesit 
(çrregullime respiruese dhe gastro-
intestinale, mastitis, limfadeniti etj.). 
Në shtetet ku zbatohet programi i çr-
rënjosjes së kësaj sëmundjeje rrallë 
mund të shihen kafshë me pasqyrë 
të zhvilluar klinike, sepse testimi për 
tuberkulozin mundëson vendosjen e 
dyshimit për tuberkuloz dhe largimin 
e kafshëve të sëmura, para fillimit të 
shenjave klinike.  

Te njerëzit, shkaktuesi më i 
shpeshtë i tuberkulozit është M. tu-
berculosis, kurs enë varësi prek 
lokalizimit të procesit dallohen tri 
forma të sëmundjes: e mushkërive, 

tuberkulozë me lokalizim në organet 
e tjera përveç mushkërive dhe in-
toksikim kronik me tuberkulozë. Tek 
tuberkulozi primar, pas formimit të 
kompleksit primar, simptomat  shi-
hen me vështirësi dhe vetëm te 25% 
e rasteve shfaqet sindromë gripi, i 
shoqëruar me dridhje. Te fëmijët që 
në këtë fazë shpesh vërehet zmad-
him i gjëndrave trakeobronkiale të 
limfave dhe të grykës. Ekzistojnë 
edhe kollë e thatë, djersitje, anorek-
si, dobësim, afoni.  Gjatë lokalizimit 
të kompleksit primar në zorrë, kur 
sëmundja futet në fazën e alergjisë, 
mbizotërojnë çrregullime gastroin-
testinale, të shoqëruara me dhimbje. 

Tuberkulozin te njeriu e shkak-
tojnë edhe M. bovis dhe M. avium. M. 
avium është patogjene për personat 
HIv pozitive. diagnoza e tuberkulozit 
vendoset në bazë të provës alergjike: 
tuberkulinizim, pasqyra klinike, 
ndryshimet patomorfologjike dhe 
gjendja histologjike, kontrollit bakte-
riologjik, kontrollit biologji, testimit 
ELISA.      

Në përputhje me urdhëresën vje-
tore për mbrojtje shëndetësore të 
kafshëve dhe Programin për Paran-
dalim dhe Çrrënjosje të Tuberkulozit 
te gjedhet, zbatohen detyrimisht 
kontrolle vjetore diagnostifikuese 
për tuberkulozin te të gjithë gjedhët 
në R. Maqedoni. Kontrollet e rregull-
ta diagnostifikuese  për tuberkulozë 
zbatohen te të gjithë gjedhët mbi 6 
javë. Masat dhe aktivitetet e parashi-
kuara në urdhëresën vjetore i zbato-
jnë shoqatat e veterinarëve, kurse i 
kontrollojnë edhe veterinarë zyrtarë 
(inspektorë). Në shtetin tonë, në për-
puthje me dispozitat ligjore, gjedhët 
në mënyrë të obligueshme u kryhet 
kontrolli për tuberkulozin një herë 
në vit. 

Kontrolli diagnostifikues kryhet 
me metodën tuberkulinizim intrakut 
me përdorimin e dPP tuberkulinës, 
që është derivat i  pastruar proteine 
(dPP) nga M. bovis (bovin tuberkulin) 
ose M. avium.  Tuberkulizimi është 
metodë specifike diagnostivikuese 
për zbulimin e kafshëve të sëmura 
nga tuberkulozi. Në bazë, tuberku-
lizimi përfshin matje të trashësisë së 
mbledhjes së lëkurës, injektimit të 
tuberkulinës intradermale në fush-
ën e matur dhe matjen e ënjtjes së 
shkaktuar në vend të aplikimit, pas 
72 orësh prej aplikimit. Përveç se me 
tuberkulinizim, tuberkuloza kontrol-
lohet edhe në thertore, ku zbulohet 
dukuria ndryshimeve patoanatomike 
karakteristike për tuberkulozin. 

Në përputhje me Programin për 
Parandalim dhe Çrrënjosje të Tuber-
kulozit te Gjedhët, shërimi apo vak-
sinimi i kafshëve të sëmura të sëmu-
ra nga tuberkulozi është e ndaluar, 
kurse të gjitha kafshët të cilat gjatë 
tuberkulinizimit kanë treguar rea-
gime pozitive merren dhe dërgohen 
në thertore të veçantë për ta. Nga 
Buxheti i RM-së sigurohen mjete 
për pagim të kompensimit të dëmit 
me madhësi të çmimit të tregut për 
gjedhët e marrë. 

Mbrojtja e njerëzve prej tuber-
kulozit sot arrihet me vaksinim me 
vaksinën BCG, e cila përgatitet nga 
baktere të gjalla të atenuara të 
shkaktuesve të tuberkulozit. vak-
sinimi i kafshëve me vaksinë të tillë 
është i ndaluar. Kafshët e vaksinuara 
reagojnë pozitivisht ndaj testimit të 
tuberkulinizimit, që e pamundëson 
diagnostifikimin e sëmundjes.l
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Masa të përgjithshme 
për sigurim gjatë 
punës me traktor 

Shkruan: Prof. d-r Dragi Tanevski
fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe 
Ushqimit – Shkup 

Gjatë prodhimit të traktorëve 
qëllimi themelor i çdo prod-
huesi është të prodhojë një 

traktor sa më të sigurt për traktoris-
tin. Nëse traktoristi i respekton para-
lajmërimet e mëposhtme, mundësia 
të ndodhë ndonjë fatkeqësi shkon në 
minimum.    

Menaxhimi i traktorit mund të 
kryejë vetëm një person i cili ka 
kualifikime të caktuara dhe ka dhë-
në provimin për të qenë traktorist. 
veshja e punës duhet të jetë në për-
puthje me punën me traktor, si edhe 
me punët e tjera bujqësore. Më mirë 
është të vishni kominoshe apo veshje 
pune ku mëngët mund të lidhen, me 
qëllim që të parandalohet që ato të 
kapen pas ndonjë pjese rrotulluese 
të traktorit apo të makinerisë bujqë-
sore. veshja e punës duhet të jetë e 
pastër, pa njolla, sepse në çdo rast 
ajo mund të ndizet shpejt. 

Të gjitha vendet që përbëjnë 
rrezik të drejtpërdrejtë te traktori 
duhet të jenë të siguruara. 

Çdo traktor duhet të ketë pajisje 
sigurimi që shërben për mbrojtje të 
traktoristit nga lëndimet gjatë rrokul-
lisjes në anë apo së prapthi. pajisjet 
mbrojtëse duhet të bashkuara fort 
me trupin e traktorit dhe të jenë me 
masë përkatëse në përputhje me llo-
jin e traktorit, të jenë të forta dhe të 
mos lejojnë që të ndodhin deformime 
në kabinë të cilat do të ishin rrezik i 
drejtpërdrejtë për traktoristin nëse 
ndodh përmbysje e traktorit. 

Tek disa traktorë ku frenim kry-
het me të dyja rrotat me fuqi lëvizëse, 
ndonjëherë sipërfaqet frenuese për 
frenim dhe parkim mund të jenë të 
njëjta, nëse 70% e masës së përgjith-
shme bazohet mbi dy rrota. 

Peshat shtesë të cilat duhet të 
mbeten përherë te traktori, nuk 
duhet të vendosen në vende të rrezik-
shme të cilat do të shkaktojnë shtypje 
apo prerje. 

Traktorë MEKAnIZIM



Të gjithë elementët për trans-
ferim me traktor dhe makineritë 
shoqëruese duhet të mbulohen me 
rrjetë ose me kapak. 

Rrotullimi i kardanit duhet të ketë 
mbrojtje të veçantë e cila do të pen-
gojë kapjen e veshjeve të punës dhe 
goditjen e traktoristit nëse ai prek 
rrotulluesen e kardanit. Megjithatë 
nëse rrotullimi i kardanit është në 
punë, rekomandohet që të mos rrini 

afër tij, sepse nëse thyhet do të ndod-
hin goditje, plagosje të rënda për 
traktoristin. 

Kur traktoristi e nget traktorin në 
traktor duhet të jetë vetëm ai. Mund 
të ketë edhe një person në kabinë por 
vetëm në rast se ka sedilje të veçantë 
edhe për një person.  

Të gjitha punët në traktor dhe në 
makineritë shoqëruese duhet kry-

hen kur motori është i fikur, ose kur 
makina shoqëruese është në tokë. 

Para se të ndizet motori, duhet 
të kontrollohet se a është doreza e 
ndërrimit të shpejtësive në pozicion 
neutral dhe se a është doreza për 
vendosjen në punë të aksit shoqërues 
i fikur kur me traktorin është ngjitur 
ndonjë makineri tjetër bujqësore. 
Gjithashtu është e ndaluar të ndizet 
motori nëse traktoristi nuk është në 
sedijen e vet. Para se ta shkelë peda-
lin duhet të fiket qarku. 

Gjithashtu para se të ndizet 
traktori duhet të kontrollohet a ka 
ndonjë person para apo pas traktorit, 
apo midis traktorit dhe makinerisë 
shoqëruese. 

Pas ndalimit të traktorit, doreza 
e ndërruesit të shpejtësive duhet të 
vendoset në pozitë neutrale. Nuk 
lejohet ngjitje apo zbritje nga trak-
tori kur ai është në lëvizje. Punë me 
traktor natën, lejohet vetëm nëse ai 
ka në dispozicion pajisje ndriçuese 
përkatëse dhe të rregullta. l



Shkruan: Doruntina Kurteshi

Ndër të gjithë sektorët në 
Kosovë, bujqësia është shtyl-
la kryesore për zhvillimin e 

qëndrueshëm ekonomik të vendit. 
Kjo dëshmohet për faktin se Kosova 
është e pasur me tokë bujqësore, 
ku 53% të sipërfaqes totale është 
tokë e punueshme. Burimet e marra 
nga Agjencia Statistikore e Kosovës 
tregon se një numër i madh i fermave 
në Kosovë janë kryesisht të vogla në 
kapacitete prodhuese, por të mëdha 
në numrin e anëtarëve të familjes të 
angazhuar në këto ekonomi familjare. 
I njëjti burim tregon se ekziston një 
numër i madh i këtyre ekonomive 
familjare, mbi 100,000, të cilat janë 
të orientuara në kultivimin e kultur-
ave të ndryshme bujqësore. Pavarë-
sisht potencialit të madh të zhvillimit 
të bujqësisë, vështirësi të ndryshme 
pengojnë përdorimin e plotë të këtij 
potenciali. IKC për më shumë se 10 
vjet zbaton projekte në zhvillim të bu-
jqësisë. Në takime të përbashkëta me 
fermer, kemi hasur në identifikimin e 
vështirësive me të cilat ata përballen 
çdo vit. Këto vështirësi janë nga më të 
ndryshmet, e të cilat lëvizin nga viti 
në vit.

duke pasur parasysh nevojat e 
fermerëve në vitin 2014 IKC-ja ka 
organizuar konferencën rajonale bu-
jqësore me panelist të fushave për-
katëse, e cila ka trajtuar tema rreth 
problemeve bujqësore të vitit 2014. 
Fermerët patën mundësi të diskuto-
jnë dhe të ngrenë shumë probleme 
me të cilët ata u përballën te auto-
ritetet përkatëse si Ministria e Bujqë-
sisë,  Agjencia e veterinës, Instituti 
për analiza laboratorike etj. 

Nga suksesi i kësaj Konference 
në vitin 2015, IKC organizoi konfer-

encën e dytë me radhë. Këtë vitë tra-
jtuam probleme të cilat ishin mjaft të 
përhapura në Kosovë si:

• Problemet me fidanë të mjedrës; 

• Roli dhe ndikimi i shërbimeve 
këshillimore;

• Sfidat dhe problemet në sektorin 
e qumështit; 

Pasi që kjo konferencë ka trajtuar 
tema rreth problemeve bujqësore 
të vitit 2015, qëllimi i saj është që të 
nxjerrim mësim dhe të informohen 
fermerët për mundësinë e zgjidhjeve 
të problemeve të tyre nga organet 
gjegjëse.  

vlen të theksohet se në këtë kon-
ferencë u nxorën edhe konkluzione 
se Kosova ka potencial të madh të 
zhvillimit të bujqësisë, por me shumë 
probleme. Sektori i prodhimeve 
të qumështit është ndër më fitim-
prurësit, përderisa rreth 52% të fer-
mave të përgjithshme janë aktive, me 
të hyra rreth €270 milion. Një tjetër 
rëndësi e këtij sektori është se an-
gazhon mbi 20,000 fuqi punëtore në 
të gjitha hallkat e prodhimit dhe për-
punimit. Mjedra gjithashtu përbën 
një rëndësi të veçantë e cila reflekton 
në sipërfaqe të shumta të mbjella, të 
cilat vetëm vazhdojnë e rriten. l
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AKTIVITETE

Me ampeloteknikë nënkuptohen 
të gjitha masat të cilat ndërmer-
ren tek vreshti i verës në dre-

jtim të trungut ose lastarëve, krasitje 
ose zbatim i bioregullatorëve. Krasitja 
është masë ampeloteknike me të cilën 
pjesë të caktuara të vreshtit të verës 
shkurtohen pjesërisht ose tërësisht. 
Krasitja mund të jetë: në periudhën 
e mprehjes (pushimi i dimrit) dhe kur 
janë të gjelbra, gjatë vegjetimit. Pikër-
isht në periudhën e dimrit Federata e 
Fermerëve të RM-së së bashku me prof. 
dr. violeta dimovska kryen një vizitë në 
terren në Negotinë ku praktikisht është 
dëshmuar krasitja e drejtë e rrushit të 
verës së llojit “Smederevka”. Prezanti-
mi praktik është bërë në vreshtin e vase 
Mojsovska, ku morën pjesë një numër i 
madh grash, fermere, anëtare të Rrejtit 
të Grave – Fermere në RM. Ato theksu-
an se krasitjen përveç burrave në rajo-
nin e Negotinës e kanë kryer edhe gra, 
fermere, të cilat janë mësuar dhe dinë 
të punojnë barabar me burrat dhe me të 
gjithë familjen e vet në zbatimin e kësaj 
mase bujqësore. Aktiviteti është pjesë 
e Projektit “Mbështetja institucionale 
e FFRM-së”, të cilin Federata e zbaton 
së bashku me We Effect. Mënyra e kra-
sitjes, para së gjithash varet nga lloji 
(prodhimi i sythave përgjatë lastarit). 
Mënyra më e zbatuar e krasitjes është 
mënyra e dy cepave (figura 1). Në vitet, 
kur ka dukuri të temperaturave të ulëta 

të dimrit (nga -12 e më tepër),  para se të 
fillohet me krasitjen, duhet të kontrollo-
het me patjetër se a ka dhe sa dëmtime 
të sythave ekzistojnë, përkatësisht a ka 
ngrirje, me qëllim që të kryejmë korri-
gjim të prodhimit me krasitje. Në varësi 
nga % e ngrirjes (30-80%) kryhet kor-
rigjim duke lënë një numër më të madh 
të sythave prodhues, kurse kur kemi 
ngrirje mbi 8% krasitja kryhet me lar-

gim të lastarëve prodhues deri në bazë, 
me qëllim që të provokohen sythat e 
verbër dhe formimi i masës vegjetative. 
Në terren (në vresht) si të kryhet kon-
trolli a ka ngrirje dhe sa është % është 
e domosdoshme të merren disa prova, 
lastarë nga pjesë të ndryshme të vresh-
tit, kurse mandej bëhen prerje përgjatë 
sythave prodhuese.  

Demonstrim praktik I KRASITJES Së vRESHTAvE Në NEGoTINë

Çfarë duhet të dimë që të kryejmë krasitje të drejtë? 
1. Kushtet klimatike në vegjetimin e mëparshëm (thatësirë, reshje, dukuri 

të temperaturave të ulëta gjatë dimrit etj.)

2.  Lloji – potenciali biologjik në vitin në vijim.  

3.  Prodhimtaria e llojit dhe prodhimtaria e sythit sipas gjatësisë së lastarit 
të prodhimit, me çka përcaktojmë a do të bëjmë krasitje të shkurtër apo 
të gjatë.  

 4.  Sa prodhim presim, që të përcaktohet sa sythe prodhuese do të lëmë në 
vresht. 
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30 fermerë për vizitë në panairin bujqësor në Izmir
Rreth 30 fermerë në organizim të FFRM-së morën pjesë në panairin bu-

jqësor në Izmir, Turqi i cili u mbajt nga 11 deri më 14 shkurt. vizita në panai-
rin bujqësor Agroexpo Eurasia International është organizuar nga Federata 
në bashkëpunim me partnerët turq. Panairi përfshinte një sipërfaqe prej 
110000 metra katrorësh në tetë salla në hapësirë të mbyllur, ku 1400 për-
faqësues prezantuan makineritë bujqësore, prodhimtarinë e kopshtarisë së 
hershme dhe blegtorinë. B.P.M.

50 anëtarë të FFRM-së në vizitë në 
panairin bujqësor në selanik 

Rreth 50 anëtarë të FFRM-së nga rajoni i Manastirit dhe Prespës këtë fundjavë me or-
ganizim të Federatës e vizituan Panairin e 26 Ndërkombëtar të Mekanizimit, Pajisjeve dhe 
Materialeve Bujqësore në Selanik. Bëhet fjalë për manifestim panairi i cili është një nga 
më të mëdhenjtë në rajon, ku bujqit kanë mundësi të njihen dhe më afër t’i shikojnë risitë 
të cilat i ofrojnë brendet botërore në prodhimin e mekanizimit dhe pajisjeve bujqësore. Me 
këtë panair fillon dhe viti kalendarik për vizitë në panaire në organizim të FFRM-së, ku të 
gjithë anëtarët e FFRM-së dhe fermerët e tjerë nga RM-ja do të kenë mundësi me çmime 
të subvencionuara të marrin pjesë në panaire të tilla dhe të njihen me risitë në bujqësi të 
cilat zbatohen në ekonomitë bujqësore bashkëkohore.  B.P.M. 

DeMONsTRIM PRaKTIK I KRasITjes 
sË FRUTave NË BIsTRICË

Krasitja dimërore te frutat është e domosdoshme 
pas masës pomoteknike te pemët që të japin prodhim 
cilësor dhe prodhim të mirë. Pikërisht që të dëshmo-
het rëndësia e tillë Federata e Fermerëve të RM-së së 
bashku me prof. dr. Tosho Arsov ka realizuar vizitë në 
pemishtet në fshatin e Manastirit, Bistricë dhe është 
bërë prezantim praktik dhe në terren e krasitjes së 
mbjelljeve intensive dhe klasike të mollëve, si edhe 
krasitje të dardhave dhe pjeshkave. Prezantimi është 
kryer në pemishtet e vllado Petrovskit dhe vasil Ma-
nivillovskit. Trajnimi praktik është pjesë e aktiviteteve 
të projektit “Mbështetja institucionale e FFRM-së”, të 
cilin Federata e zbaton me We Effect.   Qëllimi i kra-
sitjes dimërore është mirëmbajtja e prodhimit sa më të 
rregullt, përkatësisht të anashkalohet prodhimi alter-
nativ, të ruhet forma e kurorës, të mundësohet ndriçim 
i mirë i kurorës, kështu që do të fitohen fruta të mëdha dhe me ngjyrë të mirë, si edhe të mundësohet diferencim i syth-
ave lulëzues. Krasitja dimërore kryhet gjatë prehjes dimërore të frutave kur temperatura e ajrit është mbi -50C. Gjatë 
temperaturave më të ulëta pema ngrin, është e thyeshme, pritet me vështirësi dhe indi plasaritet dhe prerjet rriten më 
me vështirësi.  B.P.M.

Krasitja në prodhim do të thotë përm-
bledhje të masave pomoteknike me të cilat 
vendoset dhe mirëmbahet ekuilibri fiziologjik 
midis rritjes dhe prodhimit të frutave. In-
tensiteti i krasitjes apo mbingarkesa e frutës 
me prodhim duhet të përcaktohet me numrin 
e degëve të pemës të cilat do të japin fruta të 
pjekura fiziologjie. 

Cikli i formimit dhe heqjes së pemës 
prodhuese zgjat 3 vjet. viti i parë iniciohet zh-
villim, vitin e dytë diferencim i sythave lulë-
zues të cilat në vitin e tretë do të japin prod-
him dhe në vitin e katërt në bazën e drurit 
prodhues iniciohet dukuria e rritjes së filizit 
i cili shërben si zëvendësim i pemës prod-
huese që është vjetërsuar. Cikli përfundon 
me heqjen e drurit të vjetër prodhues.  B.P.M. 
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Më 12 shkurt 2016, në ambientet e HTP Pukë, shoqata Agropuka organizoi prezantimin e 
gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve ne studimet e kryera për zinxhirin e vler-
ave te prodhimit të djathit të dhisë dhe prodhimeve të dyta të pyllit në rrethin e Pukës.

Diskutim publik 
për rezultatet e dy 
studimeve në Pukë 

Shkruan: Dr. Vitor Malutaj

Në fjalën e hapjes, drejtori 
Ekzekutiv, zoti Sabah djaloshi, 
pasi ua uroi mirëseardhjen të 

pranishmëve u ndal në realizimet e 
bëra nga shoqata Agropuka  gjatë 
vitit 2015, ku përveç këtyre dy stu-
dimeve të realizuara, ai përmendi 
edhe Konferencën Kombëtare te 
Rrjetëzimit Rural, Panairin agro-
ushqimor dhe të punimeve të dorës, 
prezantimin e historive të suksesit të 
grupeve të  grave që mbështeten nga 
Agropuka, ditën e Mjaltit, e shume 
e shume aktivitete te tjera . Zoti 
djaloshi falënderoi donatorin Wee 
effect , që bëri të mundur realizimin 
e këtyre aktiviteteve. 

Përgjegjësi i Sektorit të Trajnimit 
dhe Këshillimit te Agropukes, dr. vi-

tor Malutaj prezantoi me profesion-
alizëm gjetjet, sfidat, konkluzionet 
dhe rekomandimet  e dala ne këto dy 
studime te realizuara.

Pjesëmarrësit e shumte e ndo-
qën me shume interes prezantimin 
dhe bene shume pyetje si; Si ndikon 
shtegtimi sezonal ne zinxhirin e 
vlerës se djathit te dhisë?, Si ndikon 
përbërja e tokës ? Çfarë  sugjero-
het për përmirësimin racor të dhisë 
së vendit? Si hartohen dhe mbahen 
planet e biznesit? Si funksionon 
kooperimi në ecurinë e vlerave te 
zinxhirit te djathit te dhisë dhe prod-
himeve te dyta te pyllit ne rrethin e 
Pukës?

drejtori i Bujqësisë të Qarkut të 
Shkodrës, zoti Mustaf Kraja, falën-
deroi shoqatën Agropuka për zgjed-
hjen që ka bërë për të analizuar 

zinxhirët e vlerave të prodhimeve të 
dyta të pyllit dhe prodhimit te djathit 
të dhisë  në rrethin e Pukës. Këta 
zinxhirë vlerë tha ai – janë edhe ob-
jekt i mbështetjes  nga Ministria e 
Bujqësisë dhe drejtoria e Bujqësisë 
Shkodër. Ne kemi një projekt  ne 
drejtorinë e Bujqësisë ne Shkodër  
tha zoti Kraja, ku kane aplikuar deri 
tani 26 fermerë dhe fitues ka qene 
edhe një aplikues nga qyteti i Shko-
drës që ka ngritur një tufe me 250 
krerë dhi dhe një baxho për përpuni-
min e qumështit. Por fatkeqësisht 
nuk kemi asnjë aplikim nga rrethi i 
Pukës- tha zoti Kraja. Sipas mendim-
it tone, kjo vjen sepse fermerët puk-
janë nuk kanë NIPT (Numri i identifi-
kimit te personit të tatueshëm) dhe 
nuk kanë certifikata pronësie për 
tokën, shtëpitë, apo ndërtesat e bi-
znesit- tha ai. 
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Nënkryetari i Bashkise se Pukës, 
zoti Mustaf Kopani  e vlerësoi  pre-
zantimin e këtyre gjetjeve në zinx-
hirët e vlerës të prodhimit të djathit 
të dhisë dhe prodhimeve të dyta të 
pyllit në rrethin e Pukës dhe falën-
deroi stafin e Agropukes për punën 
plot pasion që ata bëjnë.  Këto zinx-
hirë vlere tha zoti Kopani – janë në 
sinkron të plote edhe me planet e 
Bashkisë Puke. Kështu këtë vit ne 
kemi në plan të mbështesim ngritjen 
e një baxhoje qumështi, një pike të 
grumbullimit të bimëve aromatike 
dhe prodhimeve të dyta të pyllit dhe 
një pikë të grumbullimit të frutave në 
Bashkinë Pukë. Realizimi i këtyre dy 
studimeve dhe prezantimi i gjetjeve 
të tyre sot nga AP na shton bindjen 
se vërtetë është e domosdoshme 
mbështetje me madhe edhe nga 
Bashkia për këta dy sektorë.

Koordinatori rajonal i Qarkut 
të Shkodres i projektit SAREd  zoti 
Hysen Gushta dhe specialisti  ylvi 
Shima shpjeguan në detaje për të 
pranishmit projektin SAREd, fushat 
që mbështet dhe kriteret e aplikimit. 
duke falënderuar shoqatën Agropu-
ka për këtë prezantim, ata premtuan 
për një koordinim dhe bashkëpunim 
me te ngushte ne te ardhmen, me 
qellim qe edhe fermerët pukjane te 
jene jo vetëm aplikues por edhe për-
fitues nga ky projekt. 

diskutuesit në këtë prezantim 
përveç vlerësimit për cilësinë e 
studimeve dhe prezantimit te bere 
ngritën edhe disa probleme shqetë-
suese. 

Zoti Mustaf Mehmeti – grumbul-
lues i prodhimeve të dyta të pyllit 
ngriti disa probleme si :

• djegia e pyjeve dhe dëmtimi i tyre 
nga prerjet e paligjshme.

• Ndotja e bimëve mjekësore dhe 
prodhimeve te dyta te pyllit nga 
demontimi i armeve ne bjeshkët 
e Terbunit.

• Mungesa e një laboratori te spe-
cializuar për vlerësimin e për-
bërjes kimike te prodhimeve te 
dyta te pyllit.  

Gazetari i Tv Puka dhe News 24, 
zoti Armir Mehaj  ngriti problemin e 
mungesës se aplikimeve tek Projekti 
SAREd. Kjo vjen - tha ai – se fermerët 
nuk janë të informuar dhe për këtë 
duhet të punojnë më shumë si pu-
nonjësit e projektit, të Bashkisë Pukë, 
drejtorisë së Bujqësisë apo edhe të 
shoqërisë civile. 

Specialisti  Xhemal dervishi sol-
li përvojën e tij në kultivimin e disa 
bimëve aromatike si Rigon i Bardhe, 
Rigon i Kuq, Lule Basani apo mbjel-
ljen e 100 rrënjë arra, të cilat këtë vit 
kanë hyrë në prodhim. Por risia që 
unë sjell sot këtu, tha zoti dervishi – 
është nisma që kemi ndërmarrë për 
te ngritur në Njësinë Administrative 
Blerim  Grupin për mbrojtjen e pyjeve 
nga zjarri.

doktore e Shkencave Bujqësore, 
zonja Leze Marku e vlerësoi punën e 
AP si një shkollë për fermerët puk-
jane, por ajo shtroi nevojën e ngritjes 
se një shkolle te mesme profesionale 
për bujqësi e blegtori ne rrethin e 
Pukës, pasi te rinjtë dhe te rejat qe 
punojnë ne bujqësi nuk kane njohuri 
te mjaftueshme ne këtë fushe. l



FFRM-ja i organizon dhe bashkon fermerët në nivel nacional, me 
qëllim të përbashkët që të zgjidhen problemet dhe të përmirëso-
het prodhimtaria në bujqësi dhe zhvillimi rural në Republikën e 
Maqedonisë. Qëllimi kryesor është të jetë organizatë 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 interesat 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 përfshirë në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte të përfshira në organiza-
të, domethënë: si anëtarë të organeve të menaxhimit, të punësu-
arit, vullnetarët, pjesëmarrësit në trajnime për punëtori eduku-

ese, pjesëmarrësit 
në udhëtimet studi-
more jashtë shtetit, 
në organizimin 
e panaireve dhe shu më formave të tje ra. Përveç kësaj, reali-
zohet bashkëpunim intensiv me organizata nga rajoni, siç janë 
Shqipëria, Bullgaria, Bos nja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, 
Serbia, Rumania, Sllove nia si dhe me organizata nga shtetet ev-
ropiane 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 komentet dhe mendimet e 
bujqve, ekspertëve dhe institucioneve relevante, raporte, këshil-
la edukuese dhe analiza. Në drejtim të zhvillimit të fermerëve të 
vegjël, bashkëpunimit rajonal dhe kooperativave, FFRM-ja filloi 
me realizimin e projektit "Zhvillimi institucional i FFRM-së" i cili 
realizohet në bashkëpunim me organizatën suedeze We Effect. 

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. 
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agROPUKa



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 aktiv-
itetet 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 nëpër-

mjet organizimit dhe zhvillimit 
të biznesit. Për faktiv se IKC-ja 
i përfshin të gjitha grupet et-
nike, 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, Par-
tesh, Han i Elezit, Kaçanik dhe Gjakova. deri më tani IKC-ja ka 
organizuar mbi 700 bujq në organizata të grave (Wos) dhe në 
organizata bujqësore (FoS). Midis tyre, më tepër se 50% janë 
Wos, kështu që gratë përforcohen ekonomikisht, politikisht dhe 
në anën sociale. 

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 
fushën e zhvillimit rural financuar nga institucionet vendase 
dhe ndërkombëtare, si edhe nëpërmjet përfshirjes së drejt-
përdrejtë të bashkësive, pushtetit lokal dhe organizatave të 
tjera joqeveritare në fushën e zhvillimit rural të bashkësisë. 

AgriNet siguron shër-
bime të zgjeruara në 
pjesën më të madhe të 
rasteve për grupe for-
male 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 trajni-
meve të moderuara 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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