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

onlajn në gjuhën shqipe, që u dedikohet 
të gjitha palëve të interesuara në sektorin 
bujqësor dhe është e lirë dhe pa pagesë 
për të gjithë lexuesit. Çdo person fizik 
dhe juridik nuk ka të drejtë ta printojë dhe 
shesë revistën “Toka ime” për të realizuar 
fitim. Pronarë të kësaj reviste janë FNF, 
AGRINET, AGROPUKA, IKC për Shqipëri-
në, Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.   
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WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

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

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

FEDERATA NACIONALE E  FERMERËVE



Наслов
во два реда

Поднаслов

Наднаслов РУБРИКА

Edhe një vit e lamë pas. Thonë 
se e keqja harrohet të mbajmë 
mend vetëm të mirat. Por këtë 

vit bujqit do ta mbajnë mend për 
fatkeqësitë kohore të cilat u shkak-
tuan dëmet të mëdha bujqve, por kjo 
duhet të na nxisë që të gjejmë zgjid-
hje nëpërmjet ndikimit mbi politikat 
të cilat duhet t’i realizojë shteti që të 
mund të përballohemi me fatkeqësitë 
natyrore. Si një zgjidhje afatgjatë janë 
rrjetet mbrojtëse, sistemet kundër 
breshrit, sistemeve kundër ngricave 
të hershme në pemëtari, si dhe edu-
kimi i vazhdueshëm i fermerëve për 
futjen e masave të reja agroteknike 
në ballafaqimin me fatkeqësitë naty-
rore. Thonë se njerëzit po i afron, 
dhe këtu vlen edhe ajo fjala popul-
lore “mundimi i ndarë, mundim më 
i vogël”, “gëzimi i ndarë më shumë 

gëzim”, sepse vetëm një fermer i or-
ganizuar dhe i bashkuar mund të jetë 
një nxitës në zhvillimin e bujqësisë. 
Këtu, organizatat të cilat i përfaqëso-
jnë fermerët, të cilat si mjet kryesor 
e kanë lotimin dhe përfaqësimin e 
fermerëve kanë rolin kryesor, sepse 
pa krijuar një mjedis të përshtatshëm 
afarist dhe ligjor, pa krijuar politika 
bujqësore të qëndrueshme, pa stimuj 
afatmesëm dhe afatgjatë, nuk do të 
ekzistojë bujqësia si një degë dhe një 
bazë për të jetuar në zonat rurale. 
Kemi shumë sfida të cilat na presin në 
vitin e ri 2019, por kemi një vit të tërë 
para nesh të punojmë me përkushtim 
në interes të bujqësisë dhe zhvillimit 
rural, pikërisht për këtë redaksia e 
revistës “Toka ime” ju uron që 2019 të 
jetë një vit i mbarë dhe me bereqet. 

VETËM TË BASHKUAR  
DO TË KEMI SUKSES

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

FJALA E REDAKTORIT
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INTERVISTË ME ANELI LEINA, DREJTORE RAJONALE E WE EFFECT EUROPE

KUR KRIZAT POLITIKE DHE 
KORRUPSIONI KANË ARRITUR NË 
MAJË, ËSHTË MË E RËNDËSISHME 
SE KURRË QË TË BASHKOHENI DHE 
TA FUQIZONI ZËRIN E ORGANIZATAVE 
QYTETARE
Unë besoj te bashkimi – nëse bashkohemi të gjithë bota do të jetë pak më e mirë. Çdo hap do 
të çojë drejt ndryshimeve të mëdha në afat të gjatë. Ky besim më ka çuar nëpër botë, duke 
punuar edhe me kooperativa edhe me lloje të tjera të grupeve demokratike mbi tridhjetë 
vjet. Gjatë viteve kam përjetuar se si grupe të vogla me përkushtim të fuqishëm dhe të mirë 
mund bëhen liderë në treg”, thotë Aneli Leina, drejtore rajonale e We Effect Europe e cila 
karrierën e vet profesionale e ka filluar me studimet për ekonomi, e fokusuar në tregti dhe 
më vonë në jetën e saj filloi t’i mbindërtojë këto studime me studime shtesë që lidhen me 
biologjinë, mjedisin jetësor dhe ekologjinë. 

Bisedoi: Biljana Petrovska-Mitrevska                                                                                    Fotograf: Bllagojçe Najdovski



DHJETOR 2018 | 5  

Këtë vit We Effect ka 60-vjetorin e saj. Si mendoni cili 
është përfitimi më i madh i We Effect në 60 vitet e 
fundit? Çfarë është specifike për We Effect?

ë vitin 1958 një grup anëtarësh të Lëvizjes Kooperative 
Suedeze themeluan fondacioni e quajtur “Without 
Borders”. Nga fillimi ideja ishte që të punohet së 
bashku me organizatat partnere lokale, në bazë 
të parimit “vetëndihmë”. Qëllimi atëherë, si edhe 
tani, është kombinimi i sipërmarrjes lokale me 
pjesëmarrje demokratike në projekte zhvillimore 
për bashkëpunim nëpër botë. Nga themelimi para 60 
vjetësh dhe deri më sot kanë ndodhur shumë gjëra: 
Në vitin 1960, organizata ndihmoi në themelimin e 
Sida, Agjencisë Shtetërore Suedeze për Bashkëpunim 
dhe Zhvillim ndërkombëtar. Në vitin 1997, We Effect 
ishte themeluese e Fair Trade në Suedi. Në Vitin 2013 
organizata e ndryshoi emrin nga Qendra Kooperative 
Suedeze në We Effect. 

Sot, We Effect ka mbi 60 organizata shoqëruese 
si anëtare në Suedi, duke përfshirë edhe zinxhirin 
për shitje me pakicë Coop, Federatën e Fermerëve 
LRF, kompanitë për strehim HSB dhe Riksbyggen, 
kompanitë e sigurimit Folksam dhe Swedbank.

Strategjia e We Effect titullohet – Barazia në vend të 
parë. Ç’do të thotë kjo, cilat janë fushat kryesore të 
intervenimit në këtë aspekt?

Shumica e atyre që jetojnë në varfëri janë gratë rurale 
që varen nga bujqësia. Megjithatë gratë kanë më 
pak qasje te burimet financiare dhe mundësitë për 
pronësi e kontrollit tokës. Për këto arsye, zgjidhja për 
çrrënjosjen e urisë dhe varfërisë është pikërisht në 
mbështetje të këtyre grave. We Effect punon për të 
kombinuar demokracinë me zhvillimin e biznesit dhe 
përgjegjësinë shoqërore.

E drejta për të zotëruar/kontrolluar tokën, qasja te 
burimet financiare, qëndrueshmëria e mjedisit jetësor 
në balancën ekologjike dhe të drejtat e barabarta 
për gratë dhe burrat, vajzat dhe djemtë janë pjesë e 
punës sonë.

Ne investojmë gjithashtu në përforcimin e 
organizatave tona partnere, kështu që në të ardhmen 
ato nuk do të kenë nevojë për mbështetjen tonë. Ne 
duam që ato të qëndrojnë në këmbët e tyre dhe të 
marrin përgjegjësinë për përparimin që nxit zgjidhjet 
bashkëpunuese për zhvillimin e njerëzve.

Bota vazhdon të luftojë me varfërinë, kurse ne nuk 
kemi ende mekanizma përkatës që ta zgjidhim këtë 
problem. Ku është We Effect në këtë rrëfim?

We Effect krenohet që i mbështet arritjet e qëllimeve 
globale zhvillimore. Në vitin 1958, mbi 60 përqind e 
popullatës botërore ka jetuar në varësi të skajshme. 
Sot, 60 vjet më vonë, numri i cili e përfshin këtë 
popullatë është 10 përqind.

Ne synojmë për qëllimin numër 1 – Pa varfëri, qëllimi 
2 – Zero uri dhe qëllimi 5 – Barazi gjinore. Ky është 
përkushtimi dhe këmbëngulja jonë e përbashkët, 
dalëngadalë po bëhet më mirë.

We Effect kontribuon në zhvillimin e komunitetit në 
mjediset vulnerabile, sidomos në zonat rurale, por 
nganjëherë edhe në zonat gjysmë urbane. We Effect 
promovon pajtim dhe aktivitete të përbashkëta 
midis grupeve etnike me mbështetje të veçantë për 
minoritetet, minimizon konfliktet dhe përdor qasje 

“mos dëmto”. Gratë dhe burrat e rinj në zonat rurale 
njihen si grupe të lëndueshme që kërkojnë vëmendje 
dhe mbështetje të veçantë.

Cili është mendimi juaj personal si aktivist për 
organizatat joqeveritare të cilat duhet të punojnë në 
këtë fushë?

Shoqëria qytetare dhe organizatat e saj luajnë një rol të 
rëndësishëm në ngritjen e zërit të njerëzve. Kur krizat 
politike dhe korrupsioni kanë arritur në majë, është 
më e rëndësishme se kurrë që të bashkoheni dhe 
ta fuqizoni zërin e njerëzve nëpërmjet  organizatave 
qytetare. Por si një organizatë lokale, është e 
vështirë të dëgjohesh nëpër zhurmën e madhe. Gjeni 
dhe angazhohuni në platforma të përbashkëta të 
bashkëpunimit, si rrjetet dhe federatat kombëtare. 
Flisni me zë të lartë në emër të një numri të madh 
njerëzish të përfaqësuar nëpërmjet rrjeteve dhe 



6 | TOKA IME

INTERVISTË ME ANELI LEINA, DREJTORE RAJONALE E WE EFFECT EUROPE

mbani mend gjithmonë se organizatat qytetare kanë 
rëndësi.

Barazia gjinore është vlera kryesore e misionit tuaj. 
Pse i jepni kaq rëndësi kësaj çështjeje: Çfarë prisni të 
arrini, sidomos në mjediset rurale?

Barazia gjinore synon mundësi dhe të drejtave të 
barabarta për burrat dhe gratë, qasje të barabartë 
në burimet, duke përfshirë pjesëmarrjen ekonomike 
dhe vendim-marrje. Për shembull, ne e dimë se ka 
shembuj të ligjeve të së drejtës mbi tokën që janë 
në fuqi por nuk zbatohen. Normat tradicionale dhe 
struktura e pushtetit duhet të jenë ato që duhet të 
ndryshohen. Ndryshimi fillon në mendjen e individit, 
kontribuon për të gjithë familjen dhe në afat të gjatë, 
e gjithë shoqërie do të jetë konsumatori i fundit. 
Mandej kur planifikojmë dhe të raportojmë për të 
gjitha projektet, ne përdorim një Sistem të drejtë 
shpërndarjes së resurseve (FRAS). Sistemi synon të 
sigurojë që të paktën gjysma e resurseve në projekte 
të jenë të destinuara për gratë.

Çfarë është në fokusin e We Effect në rajonin e 
Evropës? 

Strategjia jonë është zhvilluar nëpërmjet procesit 
pjesëmarrës me përfshirjen të të gjithë partnerëve 
tanë dhe së bashku i identifikojmë fushat e ardhshme 
zhvillimore në rajonin e Evropës:

- Shoqëri qytetare e fuqishme dhe energjike – Ne i 
mbështesim dhe i përforcojmë organizatat qytetare 
të cilat janë aktive në zhvillimin rajonal që t’u 
dërgojnë shërbime cilësore anëtarëve të tyre dhe 
të jenë zëri i anëtarëve të tyre në sferën publike. 
Organizatat janë të afta t’i përfaqësojnë të drejtat 
e anëtarëve të tyre duke ndikuar mbi politikat dhe 
kornizat ligjore.

- Zhvillimi i biznesit dhe prodhimtarisë - Promovimi 
i "bujqësisë si biznes", përmirësimi i qasjes në 
shërbimet financiare, lidhjet me tregun, shtimi i 
vlerës si dhe zhvillimi i zinxhirit të vlerave. Promovimi i 
standardeve të tilla si Global GAAP, standardet e BE-së 
për harmonizimin dhe mundësimin e një ambienti më 
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të mirë për fermerët më të vegjël. Zhvillimi organizativ, 
kooperativat dhe modelet e tjera të bashkëpunimit. 
Përshtatja dhe rezistenca e fermerëve si përgjigje 
ndaj ndikimit të ndryshimeve klimatike.

- Barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut - Rajoni 
në punën e tij zhvillimore përfshin plotësisht 
një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut dhe në 
barazinë gjinore, e cila është dominuese në të 
gjitha aktivitetet e programit. Fokusi është në 
fuqizimin ekonomik të grave nëpërmjet qasjes te 
mundësitë ekonomike dhe kontrolli mbi resurset, si 
dhe përfshirjen e grave në pozita udhëheqëse dhe 
pjesëmarrjen në vendimmarrje.

- Bashkëpunimi rajonal - bashkëpunimi rajonal i 
përforcuar midis rrjeteve rajonale dhe platformave. 
Përforcimi i mekanizmave nacionale dhe lokale 
të lobimit dhe përfaqësimit si GLA-të nacionale 
(grupet lokale aksionare), rrjetet për zhvillim 
rural. Programi do të mbështesë Rrjetin Ballkanik 
për Zhvillimin Rural (RRBZHR) si një platformë 
rajonale e rrjeteve për zhvillimin rural në bazë të 

organizatave jo-qeveritare në Ballkanin Perëndimor. 
Rrjetet anëtare të RRBZHR-së do të bëhen një 
mjet i rëndësishëm për zhvillimin efektiv rural në 
Ballkanin Perëndimor. Programi e sheh RRBZHR-
në si një organizatë rajonale strategjike partnere 
për ndërhyrje rajonale për lobim dhe përfaqësim.

Si drejtore rajonale e We Effect për rajonin e 
Evropës, cilat janë rekomandimet tuaja kryesore për 
pjesëmarrësit kryesorë në bujqësi dhe zhvillim rural 
(fermerë dhe popullata rurale)?

Me idenë e bashkëpunimit si bazë, njerëzit do të 
vazhdojnë të përmirësojnë jetën e tyre dhe të mbrojnë 
të drejtat e tyre. Bizneset e bashkuara zakonisht janë 
ekonomikisht më rezistente se shumë forma të tjera 
të ndërmarrjeve. Për shembull, 80% e kooperativave 
mbijetojnë pesë vitet e para, që është dy herë më 
shumë se modelet e tjera të biznesit. Kështu që unë 
dua të theksoj nevojën që të fillojmë të punojmë 
bashkë. Gjejini fushat e përbashkëta për zhvillim dhe 
bashkëpunim! l



KOPSHTARI

Pagoda është bimë e cila hyn në grupin e kulturave 
të lakrës, emri anglisht është brocco flower, më 
saktë është midis dy llojeve të bimëve të familjes 

Brassica oleraceae, ose midis brokulës dhe lulelakrës. 
Në pamje ngjan me një bilë lule, dekoruese me strukturë 
shumë të brishtë të kokës, për të cilën përdoret, që 
ngjason me lule. 

Qëllimi i kultivimit të asaj luleje, që formohet në një 
kërcell të shkurtër ku për dallim nga lulelakra, te 
pagoda ato lule janë më të mëdha dhe më të theksuara. 
Për shembull, te brokula përdoren pjesët e sipërme të 
lules dhe pjesë e kërcellit që mban lulet, por edhe lulet 
anësore të cilat pas vjeljes formohen dhe rriten nën 
gjethe. 

Pagoda ka shije të ëmbël prandaj përdoret në ushqimin 
e fëmijëve, por ka edhe shumë veti shëruese. Disa llohje 
të pagodës kanë ngjyrë të gjelbër të çelur te lulet me 
formë piramide, prandaj te disa krijohet një lloj luleje, 
për dallim nga lulelakra e cila ka formë më të ndryshme. 
Në krahasim me lulelakrën me lule të bardha, pagoda 
përmban më tepër vitaminë C, karotinoid, aminoacide, 
antioksidantë në varësi nga ngjyra dhe pigmentimi.  

Si dhe te llojet e tjera të kulturave të lakrës, për kultivim 
të pagodës nevojitet temperaturë maksimale 15-20 
gradë celcius, në varësi nga faktorët klimatikë, nga 
rajoni ku kultivohet, nga përzgjedhja selektive e afateve 
për kultivim, pagoda mund të kultivohet vazhdimisht.  

Prodhohet me mbjellje të filizave, që në varësi nga 
variteti mbillet në largësi 50-60 cm midis radhëve 
dhe 40-50 midis bimëve. Në kushtet tona periudha më 
e përshtatshme për kultivim të pagodës është verë-
vjeshtë, kur fruti është më cilësor, kurse rendimenti më 
i lartë. Madhësia mesatare e lules është 300-400 gr. Te 
shumica e varieteteve gjethet në rozetën e lules ngjiten 
afër lules dhe shërbejnë si mbrojtje nga rrezatimi i 

diellit. Gjatë kultivimit mund të ketë ndryshime fiziologjike si 
pasojë e temperaturave të larta, ujitja jo e njëtrajtshme dhe 
jo në kohë me sati të mjaftueshme uji dhe ushqimi, shfaqja 
e luleve të vogla, shfaqja e rritjes së gjetheve mbi lule, ose 
edhe gjethe pa lule. Për shkak të përbërjeve të vyeshme në 
frut dhe ndikimit antikancerogjen në organizimin njerëzor, 
para konsumimit nevojitet përpunim i shkurtër termik 
që të ruhen vetitë mjekuese të pagodës. Rekomandohet 
që të kultivohet në sipërfaqe më të mëdhe dhe të gjendet 
gjithmonë në tregjet tona.  l

Shkruan: Dipl. agr. Stojan Gligorov 
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Наслов
во два реда

Наднаслов РУБРИКАPEMËTARI

Mënyra intensive e rritjes së 
frutave (mollë, gështenja, 
arra, etj.) Kërkon shumë punë, 

mund, investime dhe njohuri për të 
marrë një prodhim ekonomikisht të 
qëndrueshëm dhe me kosto efektive. 
Prodhimi i pemishteve, kopshteve në 
vende të hapura dallon nga disa degë 
të tjera të bujqësisë sepse, nëse bëhet 
gabim kardinal në një sezon, ai gabim 
mund të ndreqet vetëm sezonin e ard-
hshëm sepse kemi vetëm një sezon 
prodhimi në vit.
Që të ndërtohet me sukses një e mbjel-
lë me pemë frutore duhet t’u kushto-
het vëmendje më tepër faktorëve:

•	 Përzgjedhje e terrenit (lokacioni)
•	 Cilësia e tokës
•	 Ekspozita e terrenit 
•	 Kryqëzimi i terrenit
•	 Përpunimi i thellë i tokës
•	 Qasje te uji për ujitje
•	 Përzgjedhje e mirë e llojit të 

pemëve
•	 Përzgjedhje e mirë e bazës për atë 

rajon 
•	 Afërsia te rruga rajonale
•	 Afërsia tek objekti për magazinim.
Të gjithë këta faktorë janë shumë të 
rëndësishëm dhe nëse i zbatojmë ato, 
ne mund të presim rendiment të lartë, 
kurse si rrjedhojë edhe justifikim për 
investimin.

Kur përzgjidhet  një terren për të ngri-
tur një pemishte, duhet të kujdesemi 
nëse ka një anë të përshtatshme që 
u përshtatet më shumë frutave. Pas-
taj ne do të kemi frutat cilësore, të 
shëndetshme, me ngjyrë më të mirë 
që janë më të mira për ruajtje.

Nëse pjerrësia e terrenit është e mad-
he dhe nuk mund të kryhet asnjë për-
punim me makineri, në atë rast kri-
johen brezare. Nëse pjerrësia e tokës 
është e madhe, atëherë ky vend nuk 
është i përshtatshëm për ngritjen e një 
pemishte,se pse ne do të kemi zbutj-
en e lehtë të lëndëve ushqyese , akses 
më të vështirë në mekanizim, forma të 
parregullt të kurorës etj.

RREGULLA PËR NGRITJEN 
E PEMISHTEVE

Tokat e rënda ku kemi mbajtje të ujit 
nuk janë të përshtatshme për ngritjen 
e pemishteve. 

Para se të fillohet me përpunimin e 
tokës, duhet të bëhet analizë agro-
kimike e saj. Kjo bëhet në mënyrë të 
ngjashme, për shembull, nëse duam 
të bëjmë të mbjella prej 1 ha, në atë 
sipërfaqe diagonalisht ose zik-zak 
bëjmë 7 gropa 30x30 cm, me thellësi 
prej 60 cm. Do të marrim dy enë ku do 
të përziejmë tokën e nxjerrë nga çdo 
gropë. Nga çdo gropë në thellësi prej 
0-30 cm marrim 100-150 gr  dhe për 
një provë, pastaj në thellësi nga 30-60 
cm marrim edhe 100-150 gr. Kjo bëhet 
te të 7 gropat, kurse provat prej 0-30 
cm i groposim në një thes prej kartoni, 
kurse ato 30-60 cm në një thes tjetër 
kartoni. Toka e marrë për provë duhet 
të pastrohet  nga rrënjët dhe gurët e 
mëdhenj.  
Pasi të mbarojë analiza agrokimike 
bëhet pastrim i terrenit nëse ka rrënjë 
të tjera, pastrohen gurët e mëdhenj etj. 
dhe rregullohen rrugët për akses në 
parcelë. 

Më pas bëhet lërim i thellë (nëse pla-
nifikohen të mbjella të dendura me 
shtresë të dobët) dhe hidhet pleh stal-
le i cili duhet të jetë minimum një vit i 
vjetër. Pasi hidhet plehu sipërfaqja për-
punohet përsëri, sepse azoti është ele-
ment që avullon shpejt dhe me lërim 
kjo gjë pengohet. 

Nëse planifikohen të lloje shumë të 
dendura bëhet lërim i thellë nga 80-
120 cm thellësi ose edhe më tepër.   

Ujitja është një faktor shumë i rëndë-
sishëm për kultivimin e suksesshëm 
të rritjes së frutave, kështu që në 
sipërfaqen e përzgjedhur duhet të si-
gurojmë ujë për ujitje. Sot më tepër 
përdoret sistemi i ujitje pikë për pikë 
që është më ekonomik dhe nuk i tër-
heq elementet ushqyese në thellësi.

Pas kësaj, ne shkojmë në matje, shë-
nim dhe gërmim të gropave për fidanë. 
Renditja më e mirë e fidanëve është 
trekëndore, sepse kemi shfrytëzim më 
të mirë të faqes. Renditja dhe distanca 

e mbjelljes varet nga: zgjedhja e varie-
tetit, shtresa, forma e kurorës, dendë-
sia, etj.

Gjithashtu, është e rëndësishme të blini 
materiale cilësore dhe të shëndetsh-
me. Pas hapjes të gropave fillon mbjel-
lja, fidanët vendosen në gropë, shtojmë 
pak tokë dhe pleh organik (të mos vijë 
në kontakt të drejtpërdrejtë me rrën-
jën), pastaj shkelet toka me këmbë që 
rrënja të lidhet me tokë. Përkrah çdo 
filiz, vendosim gjithashtu një hu për 

të cilin do të lidhim fidanin. Kështu u 
mundësojmë rritjen e duhur frutave 
dhe i mbrojmë nga ndikimi i erës.

Në vitin e parë dhe të dytë të mbjelljes, 
nuk rekomandohet përdorimi i herbici-
dit. Është e dëshirueshme që të mbil-
len bimë leguminoze midis radhëve, në 
mënyrë që toka të pasurohet me azot, 
dhe me lërimin e bimëve leguminoze, 
do të përmirësohet edhe struktura e 
tokës.

Sot ato përdoren gjithashtu rrjetave 
kundër breshrit që mbrojnë frutat nga 
breshri, nga rrezet ultravjollcë, duke 
parandaluar sulmet e shpendëve si 
dhe insektet e tjera të mëdha që sul-
mojnë pemët dhe frutat. l 

Shkruan: dipl. inzh. agr. Llambe Kucinovski
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SPËRKATËS FLEKSIBILË  
– TURBO ATOMIZUES
Karakteristika kryesore e spërkatësve është se solucionin mbrojtës e spërkat në pjesët e bimëve në 
formë të pikave me madhësi nga 50-150 µm. Dezintegrimi dhe transportimi i lëngut kryhet me ndihmë të 
rrymës ajrore, të cilën e krijon ventilatori. Ana e mirë e spërkatësve është se arrihet ngjitje më e mirë e 
lëngut mbi sipërfaqen e trajtuar, kështu arrihet edhe mbrojtje më efikase me sasi më të vogël solucioni.    

Shkruan:  inxh. dipl. bujq. Nikolla Mançev

MBROJTJA

Përmirësimi i dizajnit të spërkatësve ka çuar në zh-
villimin e llojeve të ndryshme të spërkatësve në 
përputhje me nevojat e frutave, si dhe me aspektet 

ekologjike-ekonomike të aplikimit të produkteve kimike 
mbrojtëse.

Përveç zbatimit të materialeve të reja, bashkëkohore, për-
mirësimi i strukturës së pompës, spërkatësve dhe për-
mirësimeve të tjera kryesisht teknike, është arritur për-
parim i dukshëm në aspektin e drejtimit të rrymave të ajrit.
Karakteristika kryesore e spërkatësve është se solucionin 
mbrojtës e spërkat në pjesët e bimëve në formë të pikave 
me madhësi nga 50-150 µm. Dezintegrimi dhe transportimi 
i lëngut kryhet me ndihmë të rrymës ajrore, të cilën e kri-
jon ventilatori. Ana e mirë e spërkatësve është se arrihet 
ngjitje më e mirë e lëngut mbi sipërfaqen e trajtuar, kështu 
arrihet edhe mbrojtje më efikase me sasi më të vogël so-
lucioni. Rryma ajrore e spërkatësit ka lëvizje turbulente që 
shkakton dridhje të gjethes dhe pikat bien mbi të dyja anët 
e gjethes, duke krijuar mbrojtje më efikase. Ana negative 
është shfaqja e lëvizjes, përkatësisht, vendosja e pikave 
më të imta mbi sipërfaqen e trajtuar, që mund të çojë në 
dëmtim të bimëve në parcelat e tjera dhe ndotje të mje-
disit përreth, kurse zvogëlohet edhe efikasiteti i veprimit 
mbrojtës të pesticidit.  Intensiteti i lëvizjes varet nga fuqia 
e erës, prandaj duhet të shmanget trajtimi kur ka erë të 
fortë. Humbja e efikasitetit të pesticideve ndodh edhe gjatë 
punës në temperatura shumë të larta dhe lagështi rela-
tive të reduktuar të ajrit. Për këto arsye, spërkatësit janë të 
përshtatshëm për mbrojtjen e plantacioneve të frutave dhe 
hardhive me montim të mbyllur gjatë vegjetacionit dhe nuk 
janë të përshtatshëm për spërkatje dimërore dhe spërkatje 
me herbicide.    

Spërkatës klasikë dhe lloje të përmirësuar spërkatësish 

Spërkatësi klasik, (Figura 1), ka instaluar një ventilator 
boshtor të ulët të vendosur në pjesën e prapme të atom-
izerit, ndërsa pjesa për thithje gjendet, gjithashtu, prapa. 
Rryma ajrore dyfazore (ajri dhe pikat e lëngut) dalin nga 
anësh nën një kënd 90° në drejtim të lëvizjes së rrymës së 
ajrit. Rryma e ajrit ka drejtim të pjerrët nën kënd. 

Ana e mirë e këtij lloji të makinës është se masa e gjetheve 
ngrihet dhe dridhet intensivisht kështu që gjatë trajtimit 
lëngu hidhet në të dyja anët e gjethes. Mangësitë reflekto-
hen në lëkundjen e e mëdhe duke ndotur mjedisin rrethues, 
duke ulur efikasitetin e efektit mbrojtës të pesticidit, si dhe 
kalimi i një pjese të madhe të lëngjeve mbi kurorën e fru-
tave. Sipas testeve dhe deri në 60% e lëngjeve mbrojtëse të 
aplikuara nuk arrijnë te objekti i trajtuar. (Figura nr. 2).
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Mbulimi  jo i njëtrajtshëm i gjetheve me pika të lëngjeve 
të aplikuara është për shkak të faktit se spërkatësit janë 
në distancë të pabarabartë nga pemët frutore. Gjithashtu, 
mangësi është se ventilatori nuk tërheq ajër të pastër, por 
atë i cili ka tashmë pika të lëngshme kështu që bujku që 
përdor me atomizuesin është në rrezik.
Spërkatësit e vendosur në një vertikale në vend të një 
bartës gjysmërrethor kontribuojnë në përmirësimin e ekui-
librit dhe efikasitetit të aplikimit të pesticideve, (Figura 2). 
Në dukje, një modifikim i vogël, por i rëndësishëm, me qël-
lim që të rritet efikasiteti i atomizuesit.
Në formimin e pikave dhe shpërndarjen e tyre në fruta va-
ret shumë nga lloji i Ventilatorëve. Ventilatorët boshtorë 
hasen më shpesh te atomizuesit sepse ata janë efektivë në 
një gamë të gjerë të kushteve të motit, si dhe për shkak të 
ndërtimit dhe çmimit. Nga ana tjetër, mangësia kryesore 
e tyre është lëvizja e madhe që bëjnë ventilatorët e tillë, si 
dhe ndotja e mjedisit rrethues. Disa autorë në intervale të 
ndryshme kohore flasin me saktësi për faktin se humbjet 
për shkak të lëvizjes së madhe janë mbi 50%, në ventila-
torët me boshtorë. Pikërisht ndotja e mjedisit e shkaktuar 

nga lëvizja e madhe dhe efikasiteti i reduktuar i pesticideve 
për shkak të zbatimit të tillë bëri që ventilatorët boshtorë të 
jenë më pak të pranueshëm këto vitet e fundit. Spërkatësit 
klasikë me ventilator boshtor në vitet e fundit gjithnjë e më 
shumë po zëvendësohen nga të ashtuquajturit, spërkatës 
të përmirësuar me ventilator boshtor. Përdorimi i ventila-
torëve të përmirësuar është një zgjidhje më e shtrenjtë, me 
të cilën përmirësohet dukshëm aplikimi.

Me llojin e përmirësuar (Figura 3) ajri tërhiqet nga pjesa e 
përparme, kurse traktoristi është i mbrojtur mirë.
Një nga zgjidhjet më të mira në këtë funksion të 
shpërndarjes vertikale të solucionit është zbatimi i atom-
izuesve me zorrë fleksibile. Këta spërkatës kanë aftësi të 
përshtaten me rrymën ajrore në një spektër të gjerë dhe 
në varësi nga forma dhe madhësia e kurorës së pemës, 
d.m.th. këndi i aplikimit varet drejtpërdrejt nga vetë forma 
e pemëve, me situatën konkrete të pemëve.
Këta atomizues kanë më shpesh ventilator radial i cili sigu-
ron që solucioni të shpërndahet njëtrajtësisht nga hapjet 
e zorrëve të cilat mund të pozicionohen sipas nevojës në 
hapësirë dhe në varësi nga kushtet e pemishtes. 



SËMUNDJE 
TE ARRA
Kohët e fundit për shkak të interesit të madh për arra janë ngritur dhe po ngrihen 
pemishte të reja ku për shkak kushteve specifike që sundojnë dhe janë karakteristike 
për pemishtet, jo vetëm te kulturat e tjera të frutave, por edhe te arrat, po shfaqen 
gjithnjë edhe më shumë sëmundje dhe dëmtues të caktuar.  

Shkruan: inxhi. dipl. bujq. Vanço Zahariev

MBROJTJA

12 | TOKA IME

Arra vlerësohet si bimore frutore dhe interesi për 
kultivimin në të ardhmen do të rritet për shkak të 
vlerës së frutave si një lëndë e parë për industrinë 

ushqimore dhe për shkak të drurit si material të vlefshëm 
për industrinë e drurit. Në kushtet tona rajonale ajo deri 
tani është e kultivuar si bimë e mbjellë individualisht ose 
bimë që ka mbirë vetë. Kohët e fundit për shkak të interesit 
të madh për arra janë ngritur dhe po ngrihen pemishte 
të reja ku për shkak kushteve specifike që sundojnë dhe 
janë karakteristike për pemishtet, jo vetëm te kulturat 
e tjera të frutave, por edhe te arrat, po shfaqen gjithnjë 
edhe më shumë sëmundje dhe dëmtues të caktuar. Këto 
sëmundje dhe dëmtues në vite të caktuara dhe në kushte 
të përshtatshme të motit mund të e reduktojë prodhimin 
dhe cilësinë e arre në masë të madhe.

Sëmundjet më të theksuara janë sëmundje një bakteriale 
dhe sëmundje dy fungale. Sëmundja bakteriale pranohet 
nga emri i njohur Djegia ose djegia bakteriale, shkaktari i 
të cilës është bakteri Xanhomonas campestris pv.yuglandis

Simptoma – Sëmundja shfaqet në masën e gjethes në dy 
forma, një formë në gjethet e reja dhe një formë tjetër në 
gjethet e vjetra. Në gjethet e re, ka një nxirrje të shpërndarë 
përgjatë sistemit nervor dhe sipërfaqes së gjetheve pranë 
nervozës në formën e njollave të vogla kafe që gradualisht 
vdesin dhe pikat e gjetheve thahen. Në gjethet e vjetra që 
kanë përfunduar me rritjen e tyre, në vende të caktuara të 
gjethes shfaqen më shpesh njolla të errëta kafe me një pam-
je me shkëlqim dhe  me një rrethim të çelur. Filizat e infek-

tuar dhe frutat e reja të arrave thahen. Në rastet e infeksionit 
në një fazë kur frutat janë më të vegjël shfaqen në to njolla 
të vogla me ind të tharë, ndërsa në frutat më të mëdha më të 
vjetra njollat janë më të mëdha, të rrumbullakëta, me ngjyrë 
të zezë, të thella dhe të shndritshme. Gradualisht këto njolla 
mbulojnë të gjithë frytin. Dëmtimi mund të ndikojë vetëm 
në pjesën e gjelbër të arrave (pericarpin) ose të depërtojnë 
nëpërmjet lëvozhgës dhe ta përfshijë thelbin e arrës. Majat e 
reja të infektuara nxihen dhe thahen, kurse në degët e vjetra 
shfaqen njolla të errëta me formë të gjatë ose rrethore, të 
cilat vitin e ardhshëm kthehen në tumore.  

Shumë shpesh infeksioni i fidanëve është bërë nga frutat 
e infektuara. Ky bakter dimëron në vendet dhe lastarët e 
infektuar mbi të cilët në pranverë formon veshje bakte-
riale (substancë mukozë) e cila është burimi thelbësor për 
përhapjen e mëtejshme të infeksionit me këtë  sëmundje. 
Përhapja e sëmundjes kryhet nga pikat e shiut, polen dhe 
disa insektet (Eryophyesjiglandis). Sëmundja rritet fuq-
ishëm në mot të lagësht dhe të ftohtë në fazën e lulëzimit të 
arrës e cila është edhe faza më kritike për shfaqjen e kësaj 
sëmundjeje. Nëse mbizotëron mot i thatë dhe i nxehtë gjatë 
lulëzimit, sëmundja pothuajse nuk shfaqet. Për të kontrol-
luar dhe zhdukur sëmundjen kryhet heqje dhe shkatërrim 
i kujdesshëm i të gjithë lastarëve të sëmurë njëvjeçarë. 
Rekomandohet që në varësi të kushteve të motit 1-2 traj-
time me 2% bordolez para se të dalin sythat me gjethe dhe 
1-2 trajtime me 1% bordolez pas lulëzimit të luleve femra.
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   ANTRAKNOZA E ARRËS

Antraknoza e arrës është sëmundje me karakter periodik 
dhe lokal e cila në vite të caktuara dhe në kushte të 
caktuara të motit për zhvillim të saj shkakton dëme të 
theksuara. 

  

SIMPTOMA 

ëpër gjethe formohen në madhësi të ndryshme dhe më 
shpesh me njolla të rrumbullakëta me ngjyrë kafe të zbehtë. 
Në rast të rritjes së numrit të shkallës më të lartë të prekjes 
së gjetheve, ato kalojnë njëra në tjetra dhe shkaktojnë thar-
jen e një pjese ose të të gjithë gjethes. Në pjesën e poshtme 
të gjethes formohen njolla me ngjyrë të errët, të renditura 
në qarqe koncentrike. Në bishtat e gjetheve dhe te lastarët 
njollat janë në një formë të zgjatur, të thellë me një ngjyrë të 
errët përreth dhe një qendër të shndritshme. Njollat e ng-
jashme formohen nëpër lëvozhgën e butë të gjelbër të frutës.

SHKAKTUESI DHE PARANDALIMI
Shkaktues i kësaj sëmundjeje është kërpudha Gnomonia 
leptostyla faza vegjetative e të cilës njihet si Marssonina 
juglandis. Shkaktuesi dimëron në forma të ndryshme në 
pjesët e infektuara të degëve dhe në gjethet e rëna. Infek-
timi me këtë sëmundje fillon në fillim të majit nga mate-

riali prodhues i farës i formuar në pjesët e infektuara të 
degëve dhe gjetheve të rëna. Koha e ftohtë dhe me shi janë 
kusht për shpërhapjen e infektimit. Për kontrollim dhe 
shkatërrim të sëmundjes duhet të hiqen dhe ndizen me 
kujdes lastarët e infektuar si burimi kryesor i sëmundjes. 
Spërkatja e parë kundër sëmundjes kryhet pas formimit të 
gjethes dhe shfaqjes së parë të simptomave dhe më shpesh 
është në të njëjtën kohë me spërkatjen kundër zjarrit bak-
terial dhe kryhet me solucion 1% bordolez ose me solucion 
0,4% kuprocin të cilët kanë përmbajtje të njëjtë bakri. Nëse 
ekzistojnë kushte dhe rrezik për shpërhapje të sëmundjes 
gjatë vegjetacionit spërkatjet kryhen me preparate të tjera 
që kanë ndikim mbi këtë sëmundje.  

KALBËZIMI I HIDHUR I THELPINJVE

Kjo sëmundje zhvillohet pas vjeljes së arrave gjatë maga-
zinimit. Te frutat nga jashtë nuk vihet re asgjë, por pas hap-
jet shihet se nën lëvore ajo është e nxirë dhe në disa raste 
ka dhe një myk të lehtë në formë pezhishke apo gungëza 
të imëta me ngjyrë rozë. Thelpinjtë janë me ngjyrë të 
verdhë dhe me shije të hidhur. Shkaktues i kësaj sëmund-
jeje është kërpudha Trichotheciumroseum e cila shkakton 
sëmundje te një pjesë e madhe e frutave. Kërpudha më 
shpesh i shkakton sëmundjet nëpërmjet hapjeve natyrore 
ose nëpërmjet dëmtimeve të shkaktuara nga insektet. Së-
mundja zhvillohet fuqishëm gjatë vjeljes së parakohshme 
ose gjatë vjeljes në kushte me lagështi dhe heqjes me 
vonesë së lëvozhgës së gjelbër. Për zvogëlim dhe shkatër-
rim të kësaj sëmundjeje nevojitet që vjelja të kryhet në kohë 
të thatë, në pjekurinë teknologjike të frutave me heqje të 
lëvozhgës së gjelbër dhe me tharje në shtresa të holla.    



Shkruan: Tomi Pikuli

Organizata AgriNet Albania në kuadër të projek-
tit “Fuqizimi i Komunitetit për Zhvillimin e Qën-
drueshëm Rural”, mbështetur nga We Effect, Suedi 

synon që për vitin 2019 dhe të ardhmen të përforcojë rr-
jetin e organizatave të fermerëve që kontribuojnë në një 
zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit, duke ofruar shër-
bime cilësore për anëtarët me fokus të fortë mbi barazinë 
gjinore dhe të drejtat e njeriut.

Për të aritur këtë objektiv do të punohet në katër drejtime 
kryesore. Së pari AgriNet Albania do të rritet dhe zhvillohet 
më tej si një rrjet rajonal i shoqatave të fermerëve dhe orga-
nizatave rurale që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm 
rural. Ky ndryshim do të ndihmojë fermerët për të rritur zërin 
e tyre dhe për të marrë pjesë aktive në proçeset që lidhen me 
zhvillimin e komuniteteve, gjithashtu do të forcohet më shumë 
eksperienca në zhvillimin e kooperativave të fermerëve.

Në drejtim të zhvillimit bujqësor dhe të prodhimit do të 
synohet rritja e cilësisë së prodhimit duke përmbushur stan-
dardet e BE-së për një marketing më të mire, rritjen e të ar-
dhurave si dhe përmirësimin i biznesit të fermave përmes 
organizatave bashkëpunuese (kooperativave). Duke përmirë-
suar njohuritë teknike të anëtarëve të organizatës në lidhje 

me cilësinë dhe standardet e prodhimeve bujqësore me qël-
lim që të ofrojnë një çmim më të mirë dhe të rrisin të ardhurat 
e tyre nga bujqësia. Gjithashtu do të synohet rritja e shitjeve në 
tregjet lokale, rajonale dhe të eksportit nëpërjet themelimit të 
një shoqate rajonale të fermerëve të tregëtimit të produkteve 
bujqësore.

Një drejtim i rëndësishëm për sfidat dhe punën në të ar-
dhmën është Barazia Gjinore ku do të punohet kryesisht për 
pjesëmarrjen aktive të grave në zhvillimin rural, social dhe 
ekonomik nëpërmjet rritjes së rolit të tyre në vendim – mar-
rje, rritjen e rolit të saj në lidership si dhe në rritjen e të ard-
hurave familjare përmes aktiviteteve sipërmarrëse të grave. 
Përmirësime të cilat mund të vijnë nëpërmjet zhvillimit dhe 
fuqizimit më tej të Forumit Rajonal të Grave Rurale me qëllim 
të rrisin rolin e tyre institucional.

Dhe drejtimi i katërt por jo më pak i rëndësishmi është 
rritja e rolit të organizatës AgriNet Albania tek Rrjeti Shqiptar 
për Zhvillim Rural (ANRD) lidhur me çështje strategjike, duke 
adresuar nevojat e anëtarëve të saj dhe të drejtat e tyre. Si 
dhe promovimi i qasjes LEADER dhe mbështja e iniciativave të 
komuniteteve rurale në krijimin e Grupeve Lokale të Veprimit 
(LAG) si një mjet për zhvillimin e komunitetit. l

Përmirësimi i 
statusit ekonomik 
dhe social i 
popullatës rurale 

SFIDA NË BUJQËSI DHE NË ZHVILLIMIN RURAL  

Bujq të bashkuar, të edukuar, të informuar, qasje më e mirë në tre dhe përforcim i zërit të 
popullatës rurale me fokus të veçantë në përmirësimin e statusit ekonomik dhe social të 
grave në mjediset rurale. Pikërisht këto janë sfidat kryesore mbi të cilat do të punojnë Agrinet, 
Agropuka, Federata Nacionale e Fermerëve dhe IKC në periudhën e ardhshme. 

ORGANIZATA AGRINET ALBANIA 
DHE SFIDAT PËR TË ARDHMEN

Përmirësimi i 
statusit ekonomik 
dhe social i 
popullatës rurale 
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TEMA KRYESORE

Agropuka është bërë një organi-
zatë e rëndësishme në Shqipëri 
falë kontributit të dhënë nga 

We Effect që nga viti 2012. Ajo është 
shumë aktive në zhvillimin rural dhe 
ka kontribuar në avokimin për të dre-
jtat e popullatës rurale në Pukë dhe 
gjithë Shqipërinë nëpërmjet zhvillimit 
të një organizatë me strategji të qartë, 
me vizion dhe mision dhe aktivitete në 
përputhje me strategjinë e saj. 

Një nga arritjet më të rëndë-
sishme ka qenë kontributi i dhënë për 
të adresuar problemet dhe mbrojtur 
të drejtat banorëve në zonat rurale të 
rrethit të Pukës dhe më gjerë. Çësht-
jet gjinore të trajtuara nga Agropuka 
nëpërmjet mbështetjes së grupeve të 
bashkëpunimit të grave kanë shtuar 
vlerën e vetë organizatës Agropuka. 

Agropuka është një nga theme-
luesit e Rrjetit Rural Shqiptar për 
Zhvillim dhe është një anëtar i rëndë-
sishëm dhe aktiv i rrjetit që kontribu-
on në forcimin e rrjetit dhe avokimin 
për popullsinë rurale të Shqipërisë.

Sfidat për vitin 2019:

1. Rritja dhe zgjerimi i aktiviteteve 
të saj në rajone të tjera të Shqipërisë 
nëpërmjet përsëritjes së disa prej 
praktikave më të mira të tilla si:

- Përsëritja ne zona të tjera e 
përvojës së grupeve të Bashkë-
punimit që punojnë në rritjen e 
prodhimit, përpunimit dhe mar-
ketingut të produkteve vendore;

- Përsëritja në zona të tjera e për-
vojës së grupeve të bashkëpunimit 
të grave që punojnë për fuqizimin 
ekonomik dhe social të grave;

- Përhapja e përvojës së mirë të 
Agropukës në zbatimin e metodës 
së Rretheve Studimore;

- Përsëritja e nismës së Këshillave 
Konsultative të Grave si një prak-
tikë e mirë për fuqizimin e grave 
dhe adresimin e barazisë gjinore;

SFIDA TË AGROPUKËS PËR VITIN 2019

2. Agropuka ka zhvilluar Qas-
jen e Bazuar në të Drejtat e Njeriut, 
Politikën dhe Strategjinë Gjinore dhe 
është në proces të zhvillimit të Siste-
mit të Menaxhimit të Cilësisë. Agro-
puka do të vazhdojë t‘i përdorë ato 
në aktivitetet e përditshme si mjete 
të rëndësishme për të forcuar kapa-
citetet e saj organizative.

3. Agropuka, me mbështetjen e 
We Effect, do të diversifikojë resur-
set nëpërmjet rritjes së kapaciteteve 
të saj menaxheriale dhe organizative 
me qëllim që të shfrytëzojë në mënyrë 
efektive dhe me efikasitet resurset 
ekzistuese dhe të mobilizojë ato të reja. 
Ngritja e kapaciteteve të stafit, Bordi 
dhe grupit të Këshilluesve do të jetë në 
qendër të aktiviteteve për vitin 2019.

4. Agropuka do të vazhdojë të 
mbështesë konsolidimin e grupeve 
të bashkëpunimit të grave, grupeve 
tematike të produkteve pyjore jodru-
sore, prodhimit të djathit të dhive dhe 
agroturizmit. Certifikimi organik i dy 
produkteve lokale, gështenjave dhe 
kërpudhave, do të jetë një nga objek-
tivat më të rëndësishme për vitin 2019.

5. Agropuka do të vazhdojë të 
ndjekë iniciativën e Këshillave Kon-
sultative të Grave në të dy bash-
kitë Pukë dhe Fushë Arrëz dhe ta 
përsërisë atë në dy bashki të tjera të 
Rajonit të Kukësit.

6. Një arritje e rëndësishme ka 
qenë kontributi i Agropukës në Rr-
jetin Rural të Shqipërisë. Agropuka 
është një nga themeluesit e ANRD-së. 
Ajo është aktive në zhvillimin e rrjetit 
nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete 
të rrjetit siç janë tryezat e rrumbul-
lakëta, krijimi i Forumit të Drinit dhe 
forumeve të grave rurale për pjesën 
veri-lindore të Shqipërisë. Agropuka 
do të vazhdojë kontributin e saj në zh-
villimin rural në kuadër të ANRD për 
vitin 2019 përmes mbështetjes dhe 
pjesëmarrjes aktive në të gjitha inici-
ativat e rrjetit, me fokus në avokimin 

për zonat malore të pafavorizuara të 
Shqipërisë. Agropuka do të bashkojë 
sinergjitë me Agrinet dhe organizatat 
e tjera partnere për të rritur kontribu-
tin e saj në rrjetin për zhvillimin rural.

7. Agropuka do të mbështesë 
ngritjen e grupeve të reja të bashkë-
punimit të grave në bashkitë e Pukës 
dhe Fushë Arrëzit dhe do të përqen-
drohet veçanërisht në mbështetjen e 
iniciativave të rinjve dhe të rejave.

8. Mbrojtja e mjedisit dhe qën-
drimi i komunitetit, sidomos i të rinjve, 
ndaj ndryshimit të klimës do të jetë 
një sfidë e rëndësishme për vitin 2019 
nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve 
për të rritur ndërgjegjësimin dhe 
ndërmarrjen e veprimeve në bashkë-
punim me palët e tjera të interesit, si 
p.sh. qeveria lokale, shkollat dhe in-
stitucionet e tjera.

9. Një sfidë e re do te jetë kon-
tributi që do të japë Agropuka për 
futjen e qasjes LEADER nëpërmjet 
trajnimit për qasjen në fjalë dhe mo-
bilizimit të komuniteteve lokale për të 
zbatuar këtë qasje si një ndër qasjet 
më të rëndësishme të zbatuar në ven-
det e Bashkimit Evropian në fushën e 
zhvillimit Rural. l

Shkruan: Sabah Djaloshi
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SFIDA NË BUJQËSI DHE NË ZHVILLIMIN RURAL  

FNF SFIDA MBI 
ZHVILLIMIN E BUJQËSISË 
DHE MJEDISEVE RURALE

Federata Nacionale e Fermerëve në Republikën e 
Maqedonisë do të vazhdojë të punojë mbi zgjidhjen e 
problemeve të plasmanit dhe ndryshimeve klimatike, 

si dhe në përmirësimin e statusit ekonomik dhe rural të 
grave në zonat rurale. Vendi ynë përballet me një sfidë se-
rioze për të hyrë  në Bashkimin Evropian, kështu që arsimi 
dhe vetëdija për fermerët për përfitimet që do të kishin 
nga hyrja në familjen evropiane është e rëndësishme.

Ajo që dëshirojmë të theksojmë është se subvencio-
net dhe përkrahjet e tjetra të Republikës së Maqedonisë 
duhet të krijohen sipas nevojave reale të fermerëve dhe 
vetëm në këtë mënyrë do të mundësohet zbutja e dialogut 
negativ ose do të krijohet dialogu që nuk ekziston ndër-
mjet blerësit dhe fermerëve. Nevojitet pagesë në kohë 
e subvencioneve, dëmeve (siç është ky vit dhe ngricat e 
pranverës së mëparshme në vreshtat - rritja e frutave) 
pa vonesë me qëllim që të kontribuohet në ruajtjen dhe 
zhvillimin e bujqësisë.

Që të vendoset plasman i organizuar, është mirë të 
stimulohet dhe të zhvillohet shoqata bashkëpunuese e 

fermerëve, e cila është forma më demokratike e shoqatës 
ekonomike si në teori ashtu edhe në praktikë.

Është shumë e rëndësishme në këto vite të vështira 
jo vetëm për ne fermerët, por edhe për të gjithë qytetarët 
që të kenë një dialog transparent, të hapur dhe civil midis 
institucioneve shtetërore dhe organizatave joqeveritare. 
Zëri i vërtetë i fermerit dhe nevojat e tyre duhet të dëgjo-
hen që të ndërtohen politika dhe ligje bujqësore praktike.

Ajo që edhe duam të theksojmë është se ne të gjithë, 
veçanërisht fermerët, duhet të punojnë për të kapërcyer 
barrierat tradicionale që pengojnë zhvillimin e grave dhe 
të rinjve në zonat rurale.

Duhet edhe publikisht të flasim se zonat tona rurale 
ballafaqohen me probleme të mëdha, qasje të kufizuar në 
institucionet shtetërore, objektet arsimore dhe shëndetë-
sore dhe tek infrastruktura jo aq e mirë. Kjo rezulton në nx-
itjen e migrimit, përkatësisht, të rinjtë vite me radhë i lënë 
fshatrat e tyre dhe të shkojnë në qytete, kurse tani edhe në 
shtete të tjera duke kërkuar një ekzistencë më të mirë. l

Shkroi: Biljana Petrovska-Mitrevska 
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IKC-ja si organizatë joqeveritare i 
ka parashtruar vetes mision për-
mirësimin e standardit jetësor për 

banorët e viseve rurale të Kosovës.

IKC-ja është në dijeni se për ar-
ritjen e parakushteve për një zhvillim 
të qëndrueshëm në viset rurale në 
Kosovë është i nevojshëm bashkimi i 
forcave i të gjithë faktorëve relevantë; 
banorët e viseve rurale dhe atë pa 
dallim gra, burra dhe të rinjtë si dhe 
autoritete lokale dhe ato qendrore.

Pa mëdyshje se një nga sfidat për 
IKC-në për vitin 2019 do të jetë bash-
kërenditja e këtyre forcave për real-
izimin e qëllimit të përbashkët e që 
është: viset rurale të Kosovës si vende 
atraktive për të jetuar dhe punuar. 

Ne jemi të vetëdijshëm se misioni 
ynë nuk mund të arrihet pa gjithë-
përfshirjen e popullatës së viseve ru-
rale e me theks të veçantë te gruaja 
rurale. Prandaj pothuajse e tërë en-
ergjia e punës së IKC-së është e orien-
tuar drejt emancipimit dhe edukimit 
të gruas rurale. Krijimi i kushteve 
për gjenerim të të hyrave për gruan 
rurale është pjesë e pandashme e 
misionit tonë. Ne nëpërmjet formave 
të ndryshme (avokimit, lobimit, për-
pilimit të projekt propozimeve dhe 
marrëveshjeve të ndryshme me au-
toritete lokale) po mundohemi që të 
krijojmë mundësi për aktivitete eko-
nomike për gruan rurale me qëllim të 
gjenerimit të të hyrave për to. 

Kujdes të veçantë ne po i kushto-
jmë edhe përfshirjes të autoriteteve 
lokale në iniciativat tona në zhvillim 
rural. Avokimi dhe lobimi i IKC-së 
nuk ndalet vetëm deri tek autoritetet 
lokale, cak i yni janë edhe autoritetet 
qendrore në nivel vendi. 

Në tërë këto aktivitete tona, pa 
dyshim sfidë në vete paraqet edhe 
mungesa e fondeve të mjaftueshme 
e në veçanti e fondeve për projekte 
start-up. Për këtë arsye IKC-ja po pu-
non që në bashkëpunim me donatorë 
të ndryshëm të krijojë parakushtet 
për krijimin e vendeve të reja të pu-
nës për banorët e viseve rurale të 
Kosovës.l

Shkroi: Ekrem Bajrami

TEMA KRYESORE

Sfidat e IKC-së 
mbi bujqësinë dhe 
zhvillimin rural 
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BUJQËSI

DELJA ROMANOVE  
5 shqerra në vit për dele 
Shkruan: Mitko Jankov

Nëse doni dele të cilat nuk kërkojnë shumë punë, janë 
rezistente dhe shtohen shpjet, delja romanove është 
zgjedhja e vërtetë. Përveç pjellshmërisë së lartë, 

cilësisë së mishit dhe ushqimit modest, karakteristikë 
e kësaj race është edhe rezistenca e mirë ndaj kushteve 
kohore, prandaj nuk i nevojitet ndonjë strehim i veçantë. 
Këto dele mbahen për shtim të shqerrave. 

Delja romanove e ka origjinën nga Rusia nga mesi i shekul-
lit të 19-të, në luginën e lumit Vollga në rajonin e Jarosllav, 
emrin e ka marrë sipas provincës Romanov-Borisoglebsk 
rreth qytetit të sotëm të Tutaevit. Që në fillim, është bërë 
një përzgjedhje e rreptë sipas pjellorisë, dhe si rezultat i 
kësaj përzgjedhjeje, delet e racës romanove janë raca më 
prolifike e deleve në botë.

Pjelloria mesatare e këtyre deleve është 260% për qengj 
kur janë në kullotë (ndërsa për sistemin i stallave kjo pjel-
lori është 400%), që do të thotë se nga 100 dele merren 
260-400 qengjat. Këto dele gjithashtu kanë një policiklike, 
që do të thotë se me dietë të përshtatshme, mund të mer-
ren natyrshëm 4-6 shqerra çdo gjashtë muaj, që nuk mund 
t’i japë asnjë rasë tjetër. Në këtë mënyrë, marrim 80-120 
kg si masë e gjallë qengji, nëse marrim parasysh se pesha 
mesatare e qengjit është 20 kg, dhe një qengj i tillë është 
më i kërkuar nga tregu ynë. Kjo sasi e mishit të qengjit për 
dele nuk mund të jepet nga asnjë rasë tjetër natyrisht për 
të njëjtën periudhë.

Gjithashtu, kjo dele ka dimensione modeste (maksimumi 65 
kg, ndërsa ekzemplarët elitë të deles arrijnë deri në 100 
kg) dhe konsumojnë më pak ushqim sesa racat asaf, lacon, 
avas dhe racat e tjera të njohura në botë.

Delet e kësaj race janë shumë rezistente, pa kërkesa të 
veçanta për të ushqyerit dhe strehim, dhe kështu mund 
të krahasohen me delen tonë vendase pramenka. Delet 

ndërzehen 30 ditë pas lindjes së qengjave dhe prandaj 
janë unike në botë, për shembull, racat e tjera kanë nevojë 
të paktën 42 ditë. Delet romanov kanë një shtatzënie më 
të shkurtër prej 138 deri në 143 ditë, e cila ndikon që çdo 
gjashtë muaj të ketë shqerra nga kjo racë delesh dhe nga 
melezët e tyre.

Delet e kësaj race arrijnë moshën e pjekurisë shumë herët. 
Delet e reja e arrijnë moshën e pjekurisë plotësisht për 
4-5 muaj. Për mbarështim delet lëshohet për 7-8 muaj. Që 
për krahasim me pramenkën tonë periudha është më e 
shkurtër për 4-5 muaj, e cila është kursim dhe fitim i madh. 
Pra, qengji i parë është pas një viti dhe mesatarja e pjel-
lorisë është rreth dy qengjat për dele, një qengj është një 



gjë e rrallë, ndërsa ka 3-4 qengjat për delet që janë ush-
qyer mirë. Te ky lloj delesh,  është e theksuar aftësia për të 
prodhuar qumësht me cilësi të lartë, i cili është ushqim i 
shkëlqyer, sjell rritje të shpejtë të qengjave. Me një prodhim 
mesatar të qumështit prej 150-200 litra në laktacion, këto 
dele pa problem ushqejnë pjelljen e tyre e cila ndonjëherë 
ka dhe 5-6 qengja.

Kjo racë ka rezistencë të lartë ndaj sëmundjeve, kështu që 
rrallë ndodh mastitis dhe pothuajse nuk ka dele të ngord-
hura, kurse ka edhe kërkesa modeste për strehim dhe rez-
istencë ndaj kushteve të motit. Deshët romanovë njihen si 
deshët më aktivë me epshin më të fortë në botë. Ato janë 
pjellore gjatë gjithë vitit dhe mund të ofrojnë 2 cikle fekon-
dimi në vit.

Karakteristika themelore të deles romanove 

Shqerrat janë të mbuluara me lesh të zi kurse lesh të bard-
hë kanë te koka, këmbët, qafa dhe maja e bishtit. Bardhë-
sia në trup, përveçse në pjesët e përmendura nuk lejohet. 
Pesha mesatare e qengjave për 90 ditë është 22-25 kg, me 
ushqim përkatës. Ekzemplarët më të mirë arrijnë mbi 30 
kg për 90 ditë. Mishi me shije të shkëlqyer arrin 50-55%.

Kjo dele ka një shtat më të imët, delet arrijnë 50-60 kg, 
kurse deshtë arrijnë 70-90 kg. Kanë kokë të vogël katrore 
me kafkë të rrumbullakosur dhe buzë të shkurtër si edhe 
bisht 10-15 cm. Lartësia e deleve është 60-62 cm., kurse e 
deshve 64-65 cm. Janë stabile, me këmbë të shkurtra dhe 
kocka shumë të vogla të cilat lëvizin shumë lehtë. Gjithash-
tu, pas lindjes, qengjat e vegjël janë shumë vitalë dhe fil-
lojnë të hanë vetëm pas 5-7 ditësh që është më herët sesa 
qengjat e rasave të tjera. 



BLETARI

Sfidat e Bashkimit Evropian 

Mbi gjysmë milion njerëz në BE të jetojnë nga ble-
taria. Sektori i Bletarisë është me rëndësi të 
madhe për BE-në dhe kontribuon mjaft në aspe-

ktin ekonomik dhe të biznesit me rreth 14.2 miliarda euro 
në vit. Parlamenti Evropian në fillim të vitit 2018 e ka mi-
ratuar raportin “Mundësi dhe sfida në sektorin e bletarisë 
në BE”, të dorëzuar nga përfaqësuesi hungarez Norbert  
Erdos. Ky është një raport mjaft i rëndësishëm për sekto-
rin e bletarisë në BE që identifikon në tërësi problemet në 
bletari dhe pllenim, dhe propozon masa në nivel evropian, 
ai duhet të mbështesë përpjekjet për ruajtjen e bletët dhe 
pllenuesit e tjerë. Gjithashtu, raporti jep një numër pro-
pozimesh për përmirësimin e gjendjes së bletarëve, por 
gjithashtu edhe për mbrojtjen më të mirë të mjaltit dhe 
produkteve të bletarisë evropiane të prodhuara në Bash-
kimin Evropian.

Rreziku më i madh me të cilin ballafaqohet bletaria jo 
vetëm në nivel evropian, por edhe në nivel botëror, janë 
humbjet jashtëzakonisht të mëdha të familjeve të bletëve 
që tejkalojnë përqindjen biologjike të humbjeve, gjë që ka 
çuar në erozion jo vetëm të mbijetesës së bletëve si spe-
cie, por është rrezikuar edhe shumëllojshmëria biologjike 
në përgjithësi. Rekomandimet ndërkombëtare në lidhje me 
këtë çështje janë në drejtim të mbrojtjes së domosdoshme, 
përtëritjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të bletëve të 
mjaltit dhe inkurajimin e mbarështimit të tyre në sa më 
shumë vende që të jetë e mundur. Vdekjet e zmadhuara te 
bletët po detyrojnë bletarët të blejnë ose formojnë familje 

të reja, duke rezultuar në rritjen e kostos së prodhimit, si 
dhe reduktimin e rendimenteve nga mjalti në periudhë 
afatshkurtër dhe afatmesme, sepse familjet e bletëve të 
sapoformuara janë më pak produktive deri sa të arrijnë ka-
pacitetin e plotë prodhues.

Nga ana tjetër, si rezultat i ndryshimit të klimës, bletët e 
mjaltit përballen me një mungesë të ushqimeve natyrale, 
të cilat në formën e nektarit dhe polenit, dalin nga bimët. 
Bimët mjaltëdhënëse dhe vetë viktimat e ndryshimeve kli-
matike, i ndryshuan karakteristikat e veta: koha e lulëzim-
it është zhvendosur theksueshëm (lulëzojnë më herët) 
prandaj një pjesë e mirë e tyre nuk mund të shfrytëzohen 
në mënyrë racionale nga bletët të cilat nuk arrijnë zhvil-
limin e vet maksimal; Fenofazata e lulëzimit për shkak të 
temperaturave më të larta kalon shpejt duke e shkurtuar 
kështu theksueshëm kohëzgjatjen e kullotës; për shkak të 

Shkruan: Bllagojçe Najdovski
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temperaturave të larta konsistenca e nektarit dendësohet 
duke e vështirësuar kështu qasjen e bletëve te nektari; për 
shkak të temperaturave të larta verore të cilat disa vitet e 
fundit janë në kontinuitet të larta dhe më tepër se dy muaj 
shfaqen të a.q. periudha të gjata pa kullotë. Gjendja e tillë 
me kullotën për bletët e vështirëson dhe e bën më të sh-
trenjtë prodhimin e mjaltit, sepse bletarët janë të detyruar 
mungesën e ushqimit natyror ta zëvendësojnë me shtim të 
ushqimit alternativ (shurup sheqeri) që në periudhën ak-
tive, kurse sidomos për sigurim të rezervave dimërore për 
dimërim të familjeve të bletëve.  

Pasojat nga gjendja e tillë në bletari reflektohet edhe në 
rendimentin dhe cilësinë e kulturave bujqësore të cilat në 
masë të madhe varen nga pllenimi me bletët mjaltëdhë-
nëse. 

Kjo gjendje alarmante në sektorin e bletëve në nivel ev-
ropian rezultoi me miratimin e Rezolutës së Parlamentit 
Evropian më 1 mars 2018 për perspektivat dhe sfidat në 
sektorin e bletarisë në BE (European Parliament resolution 
of 1 March 2018 on prospects and challenges for the EU 
apiculture sector (2017/2115(INI), nga Parlamenti Evropian. 

Në nenet hyrëse të Rezolutës (А, B, C, D, Е) theksohet 
rëndësia e sektorit të bletarisë:

Sektori i bletarisë është pjesë integrale e bujqësisë evro-
piane, i përfaqësuar nga 620 000 bletarë. Vlera ekonomike 
e siguruar nga bletët përfshin pllenimin dhe prodhimin e 
produkteve të bletëve, si dhe apiturizmin. Sektori i bletar-
isë është me rëndësi jetike për BE-në dhe kontribuon në 
mënyrë të konsiderueshme në shoqëri dhe në ekonomi me 
rreth 14.2 miliardë euro në vit dhe ekologjikisht duke ruaj-
tur ekuilibrin ekologjik dhe diversitetin biologjik, pasi 84% 
e llojeve bimore dhe 76% e prodhimit të ushqimit në Evropë 
varen nga pllenim nga bletët.

Rëndësia e bletëve pllenuese në pllenimin dhe sigurimin 
e riprodhimit të kulturave të shumta të kultivuara dhe të 
egra në Evropë nuk njihet sa duhet dhe shpesh merret “si e 
gatshme”, ndërsa në SHBA, për shembull, çdo vit shpenzo-
het një total prej 2 miliard euro për pllenim artificial. Evropa 
është shtëpia e rreth 10% të shumëllojshmërisë globale të 
bletëve dhe sipas Institutit Kombëtar Francez për Hulum-
time Bujqësore, vdekshmëria e bletëve do të kushtojë 150 
miliardë euro në mbarë botën, ose 10% e vlerës së tregut 
të ushqimit, tregon nevojën për të mbrojtur bletët dhe 
pllenuesit e tjera. Hulumtimet e Organizatës për Ushqim 
dhe Bujqësi (FAO) dëshmojnë se zmadhimi i dendësisë së 
pllenuesve ndikon të drejtpërdrejt mbi rendimentin dhe 
mund t’i ndihmojë bujqit nga një masë e vogël ta zmadho-
jnë prodhimin me një mesatare prej 24%. 

NDIHMA NË SEKTORIN E BLETARISË

Në nenet G, H dhe I thuhet se në vitin 2016, Komisioni Evro-
pian siguroi 36 milionë euro për të ndihmuar sektorin e ble-
tarisë në vendet e BE-së dhe konsideron se kjo nuk është e 
mjaftueshme (që përfaqëson vetëm 0,0003% të buxhetit të 
PPB) sepse nga viti 2003 deri në vitin 2016 numri i familjeve 
të bletëve është rritur me 47.8% nëpërmjet anëtarësimit 
të shteteve të reja anëtare, kurse financimi i sektorit është 
zmadhuar vetëm me 12%. Kjo do të thotë se këto fonde janë 

të pamjaftueshme për të mbajtur popullatën e bletëve të 
mjaltit dhe për t‘u dhënë ndihmë adekuate bletarëve për 
të rikthyer familjet e tyre për shkak të shkallës së lartë të 
vdekshmërisë që në disa vende arrin edhe mbi 50%.

Me këtë Rezolutë u bëhet thirrje Komisionit dhe shteteve 
anëtare të sigurojnë mbështetje për sektorin e bletarisë 
në BE nëpërmjet mjeteve të fuqishme politike dhe masave 
përkatëse për financim që të përputhen me gjendjen ak-
tuale të bletëve dhe propozon 50% zmadhim të zërit të bux-
hetit të BE-së dedikuar programeve nacionale për bletët, si 
reflektim i popullatës momentale të bletëve në BE dhe për 
rëndësinë e sektorit në tërësi.  

Zmadhimi i mbështetjes financiare kërkohet të jetë i barab-
artë për të gjitha kategoritë e bletarëve, sepse mbështet-
ja më e vogël financiare për bletarët me më pak familje 
bletësh i detyrojnë ata të rrisin numrin e tyre me masa 
të parregullta apiteknike, të cilat çojnë në formimin e 
familjeve të bletëve të dobëta dhe joproduktive. Gjithashtu, 
duke pasur parasysh indikacionet e rezolutës evropiane, 
çdo bletë e mëvetësishme është e rëndësishme për biodi-
versitetin e përgjithshëm.
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АКТУЕЛНО

TRAKTORË TË LARTË

MEKANIZIM

Këta traktorë përdoren në kulturat me rritje të lartë, ku 
traktorët standardë nuk mund të përdoren sepse ata do të 
shkatërronin kulturën. Mund të përdoren për të mbrojtur 
bimët me rritje të lartë nga sëmundjet dhe dëmtimet, dhe 
mbi këtë parim, është ndërtuar edhe kombajna për rrushin.

Këta traktorë punojnë, në mënyrë që ata të kalojnë nëpër një, 
dy ose tre rreshta gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës 
pa dëmtuar kulturën. Distanca midis rrotave është 170 deri 
290 cm. Ata mund të ndërtohen me tre ose katër rrota.

Janë prodhuar dy lloje të këtyre traktorëve.

Modeli i nxjerrë dhe modeli origjinal. Në modelin e nxjerrë, 
gjithçka është pothuajse e njëjtë me traktorët standardë, 
motorët dhe pjesët e tjera, janë përpara vetëm të ngritur 
mbi transportuesit e ngurtë. Te modeli origjinal, motori, 
pjesa e transmetimit dhe pjesët e tjera janë vendosur prapa 
mbi rrotat shtytëse, duke fituar kështu shikueshmëri. 
Për shkak të rritjes së peshës, forca tërheqëse është 
gjithashtu më e madhe. Transmetimi i fuqisë dhe 
momentit rrotullues të rrotave është hidraulik nëpërmjet 
motorëve hidraulikë, punojnë të katër rrota dhe drejtimi 
është më i lehtë. Përdorimi i këtyre traktorëve me një 
hapësirë speciale më të lartë ofron një sërë përparësish: 
mundësi për punë dhe lëvizje në kulturat me rritje të lartë 
pa dëmtuar të kulturat. Në traktorët me shkallë të lartë, 
kur instalohen makineri shtesë si rezervuarë për mjete 
për mbrojtje, duhet të keni kujdes që bashkimi të jetë sa 
më e ulët dhe të jetë sa më afërt me sipërfaqen e tokës, që 
të mos ndikojë në stabilitetin e traktorit.

Janë prodhuar dy lloje të këtyre traktorëve: modeli i nxjerrë dhe modeli origjinal. Në modelin e nxjerrë, 
gjithçka është pothuajse e njëjtë me traktorët standardë, motorët dhe pjesët e tjera, janë përpara vetëm 
të ngritur mbi transportuesit e ngurtë. Te modeli origjinal, motori, pjesa e transmetimit dhe pjesët e tjera 
janë vendosur prapa mbi rrotat shtytëse, duke fituar kështu shikueshmëri. Për shkak të rritjes së peshës, 
forca tërheqëse është gjithashtu më e madhe. Transmetimi i fuqisë dhe momentit rrotullues të rrotave është 
hidraulik nëpërmjet motorëve hidraulikë, punojnë të katër rrota dhe drejtimi është më i lehtë.

Shkruan: Despina Kërstevska 



MF 9130 Plus
Seria e re e Spërkatësve Masej Ferguson është një lider i vërtetë në këtë klasë të traktorëve me shkallë të lartë që 
karakterizohet nga universaliteti dhe performancat e larta, karakterizohet nga një peshë e vogël e makinerisë, konsum i 
ulët i karburantit.

Spërkatësi MF 9130 Plus kombinon fuqi tërheqje të shkëlqyeshme, me një kapacitet spërkatës prej 28 metrash. Motori ka një 
fuqi prej 210 kuaj fuqi, krahu për spërkatje është me gjerësi prej 28 metrash, rezervuari 3 ton për spërkatje dhe peshë e vet 8.9 
ton, transmetimi me shtytje për të katër rrotat, pompë e spërkatësit me një kapacitet prej 549 litra minutë. Shasia e fuqishme 
i mundëson traktorit spërkatës fleksibil që i mundëson të kalojë mbi kanale apo pengesa të tjera në fushë, falë  lartësisë së 
traktorit. Rrotat kanë suspenzion të pavarur që mundëson fleksibilitet të madh dhe siguri në vendin e punës edhe në terene të 
parrafshëta. Motori ka kapacitet prej 6,6 litra me maksimum rrotullimesh prej 1800, me një fuqi prej 210 kuaj fuqi. l
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Trajnime për fermerët për  
prodhim cilësor të qumështit

Rreth 100 fermerë morën pjesë në 4 punëtori të or-
ganizuara nga FNF-ja në Budinarci, Prilep, Gostivar, 
Çashkë, si pjesë e projektit “Mbështetja Institucio-
nale për FNF”, mbështetur nga Qendra Suedeze e 
Bashkëpunimit We Effect. Në këtë punëtori, aksion-
arët u informuan për rregulloren e BE-së që është 
pranuar nga vendi ynë, d.m.th. që nga viti 2020, 
qumështi duhet të blihet vetëm nga klasa e parë për 
prodhimin e qumështit për të pirë. Në këto takime 
nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është pre-
zantuar RREGULLORJA PËR KËRKESAT E VEÇANTË 
PËR SIGURI DHE HIGJIENË DHE MËNYRËN DHE VE-
PRIMIN E KRYERJES SË KONTROLLEVE ZYRTARE TË 
QUMËSHTIT DHE PRODHIMEVE TË QUMËSHTIT, e 
cila është miratuar më 28.10.2016 dhe i cili e rregul-
lon cilësinë e qumështit si lëndë e parë. Përfaqë-
suesit e AUV (Agjencia për Ushqim dhe Veterinari) i 
informuan fermerët se duhet të dorëzojnë plan për 
regjistrim, ku do të përmbahen edhe të dhënat për 
numrin e përgjithshëm të kolonive të mikroorga-
nizmave dhe të qelizave somatike për qumështin si 
lëndë e parë që përdoret për ushqim nga njerëzit, 
ose këtë mund ta bëjë operatori për ushqim i cili bën 
blerje të qumështit si lëndë të parë.  

Fermerët gjithashtu u informuan për procesin e kat-
egorizimit të fermave dhe u theksua se vetëm 3.45% 
e fermave janë kategoria e parë dhe plotësojnë stan-
dardet evropiane të cilësisë për qumështin e papër-
punuar që lejojnë maksimum 400.000 qeliza soma-
tike dhe 100,000 baktere për mililitër. Është theksuar 
se shumica e fermave kategorizohen në kategorinë e 
dytë dhe se këto ferma sipas AUV-së tregojnë shumë 
pak mospërputhje që mund të kapërcehen shpejt 
dhe lehtë me ndihmën dhe edukimin e fermerëve për 
zbatimin e shprehive të higjienës në ferma.

Procesi i kategorizimit duhet të përfundojë deri më 31 
janar 2020 dhe nga AUV-ja theksoi se qëllimi është 
përmirësimi i cilësisë së qumështit të papërpunuar 
nga aspekti i numrit të përgjithshëm i baktereve dhe 
qelizave somatike në përputhje me rregulloren evro-
piane. Fermat e kategorisë së dytë do të jenë në gjen-
dje të dorëzojnë qumështin vetëm për përpunim në 
djathë me një maturim të paktën prej 60 ditësh. Për-
faqësuesit nga AUV-së theksuan se gjatë mjeljes nuk 
duhet të përdoren dezinfektantë, por vetëm ata që 
janë të destinuara për atë qëllim, dhe se për  qumësht 
cilësor duhet të përdoren mjete dezinfektuese spe-
ciale acidore dhe bazash, pasi që acidet shpërndajnë 
lustrën në pajisjet për mjelje, kurse dezinfektuesit që 
përmbajnë baza i shpërndajnë yndyrat dhe proteinat, 
duke arritur kështu një nivel të lartë të higjienës. Në 
këto takime u prezantuan këshilla edukative praktike 
për prodhimin e saktë të qumështit dhe higjenës për 
lopët qumështore, pajisjet dhe stallat nga prof. dr. 
Gjoko Bunevski, profesor për blegtorinë në Fakulte-
tin e Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit. Profesori 
Bunevski theksoi rëndësinë e ruajtjes së higjienës 
së pajisjeve të lopëve të qumështit dhe stallave për 
parandalimin dhe përgatitjen e lopëve para mjeljes, 
gjatë mjeljes, si dhe procedurat që përdoren pas 
mjeljes për qumështit dhe lopët e qumështit. Pro-
fesori Bunevski theksoi se është e rëndësishme të 
zbulohet mastiti i fshehtë, i cili është përgjegjës për 
cilësinë e qumështit, por gjithashtu shkakton dëm-
timin më të madh ekonomik të fermerëve. Bunevski 
theksoi se mastiti i fshehur mund të zbulohet shpejt 
dhe me lehtësi duke aplikuar të ashtuquajturën 
provën “mastitë kaliforniane” i cili u tregua si përdo-
ret në këto seminare.

FNF

Trajnim Budinarcë

Trajnim Gostivar

Trajnim Prilep

Trajnim Çashkë
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Gratë nga zonat rurale janë të padukshme dhe të har-
ruara nga shteti. Përjashtimi social, papunësia, diskri-
minimi gjinor, shpërndarja e pabarabartë e burimeve, 
dominimi i normave tradicionale, dështimi për të 
ushtruar të drejtën e pronësisë mbi pronën bujqësore 
dhe pushimin e lehonisë, qasje të kufizuar në arsim, 
informacion, shëndetësi dhe shërbime sociale. Këto 
janë problemet që Federata Kombëtare e Fermerëve 
i vuri në dukje në Gjenevë para Komitetit të Kombeve 
të Bashkuara, i cili është përgjegjës për monitorimin 
e zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha 
Formave të Diskriminimit ndaj Grave. “3 nga 4 gra në 
zonat rurale janë të papaguara. Normat më të larta të 
papunësisë janë gratë e reja rurale. Rreth 64% e grave 
në zonat rurale nuk janë aktive në tregun e punës për 
shkak të angazhimit të tyre në familje dhe kujdesit për 
fëmijët, ndërsa 47% e grave të papunësuara rurale 
kryejnë punë pa pagesë në fermat familjare. Të dhënat 
tregojnë se gratë në zonat rurale shpenzojnë pjesën 
më të madhe të kohës, 4 orë aktivitete shtëpiake të 
papaguara, ndërsa shpenzojnë 1 orë në ditë për aktiv-
itetet që u mundësojnë atyre të përfitojnë fitim finan-
ciar”, thotë Vaska Mojsovska, presidente e FNF-së.

“Kërkojmë nga Qeveria të krijojë një sërë masash eko-
nomike për të rritur mundësitë për punësimin e grave 
në zonat rurale, masat për të njohur punën e papaguar 
për gratë për kujdesin familjar dhe punën bujqësore, 
zgjidhje të problemit të grave rurale që nuk plotësojnë 
kushtet për daljen në pension që ta realizojnë këtë të 
drejtë, si dhe heqjen e pengesave për ushtrimin e të 
drejtës për pushim të lehonisë te fermerët e regjis-
truar. Zbatimi i Programit për zhvillim rural dhe bu-
jqësi nëpërmjet masave që do të ndikojnë në zhvillimin 
ekonomik të gruas. Në të njëjtën kohë, kërkojmë që 
masa diskriminuese (masa 115) të hiqet në programin 
katërvjeçar për zhvillimin rural 2018-2021, ku janë 
vendosur kushte diskriminuese për përkrahjen e një 
anëtari aktiv femër në familjen bujqësore, përkatë-
sisht kërkon që gruaja të jetë e martuar, të ketë fëmijë, 
të jetë një person i papunë, një amvise dhe të jetojë 

në një vendbanim prej 200 banorësh në një lartësi 
prej 700 metrash mbi nivelin e detit. Ne konsiderojmë 
se kjo masë duhet të ekzistojë dhe të ripërcaktohen 
kushtet për aplikim, të cilat do të përfshijnë gratë në 
zonat rurale që janë pjesë e ekonomisë bujqësore dhe 
hiqen këto kushte diskriminuese. Ne kërkojmë në Pro-
gramin e Zhvillimit Rural, si dhe të rinjtë dhe gratë të 
kenë një mbulim prej 55% të investimit nga Programi 
për Zhvillimin Rural. Duhet të zhvilluhet një strategji 
për sigurimin e qasjes në të drejtat e tokës dhe pro-
nësinë e pronës për gratë dhe zbatimin e fushatave 
rurale për ngritjen e vetëdijes dhe për të tejkaluar nor-
mat tradicionale që pengojnë qasjen e barabartë dhe 
kontrollin e tokës nga gratë. Përfshirje më të madhe të 
grave në politikën bujqësore dhe përfshirjen e tyre ak-
tive në proceset vendimmarrëse të zhvillimit rural në 
nivel lokal dhe kombëtar”, këto janë një pjesë e kërke-
save të paraqitura në Raportin që iu dorëzua Komitetit 
të OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të Dis-
kriminimit kundër Gratë dhe të cilat janë prezantuar 
gjithashtu edhe para institucioneve kompetente në 
vend. Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Elimini-
min e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Gratë 
i cili monitoron zbatimin e Konventës për Eliminimin 
e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, të 
ratifikuara nga RM-ja në vitin 1994, i shqyrtoi  kërkesat 
e Federatës Nacionale të Fermerëve dhe vlerësoi se 
gratë që jetojnë në mjediset rurale ballafaqohen me 
probleme serioze dhe sfidat, kështu që i rekomandoi  
Qeverisë së Maqedonisë të zbatojë një sërë masash 
për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale të 
grave rurale, pjesa më e madhe e të cilave janë paraqi-
tur në raportin e FNF-së.

Raportin mbi gjendjen e grave nga zonat rurale të 
dorëzuar në Kombet e Bashkuara, FNF-ja e përgatiti 
me mbështetjen e Qendrës Suedeze të Bashkëpunim-
it në We Effect dhe Qendrës Kombëtare të Romëve, si 
dhe u shprehën mirënjohje për ndihmën dhe bashkë-
punimin e tyre në realizimin e këtij aktiviteti të rëndë-
sishëm, që është një nga prioritetet e Federatës. l

FNF: Masa efektive dhe jo diskriminuese  
për gratë rurale në politikat dhe  
programet bujqësore dhe rurale 

GRATË FERMERE: STOP DHUNËS NDAJ GRUAS 
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Takime Rajonal  
“Mbi Qeverisjen e Bujqësisë  
dhe Zhvillimit Rural”
Në kuadër të projektit “Rrjetëzim për zhvillimin ru-

ral” organizata AgriNet Albania në bashkëpunim 
me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural gjatë 

muajit nëntor organizuan në forumin “Egnatia” dy takime 
rajonale, një në qytetin e Korçës dhe tjetrin në qytetin e 
Elbasanit. Këto takime sollën së bashku rreth 100 pjesë-
marrës ku të pranishëm ishin përfaqësues nga Ministria 
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencia e Zhvillimit 
Bujqësor dhe Rural, përfaqësues të Shoqërive Civile, 
prodhues, tregtarë, si dhe aktorët më kryesorë fermerë, 
shoqata dhe organizata fermerësh.

Qëllimi kryesor i këtyre takime rajonale ishte disku-
timi dhe konsultimi me të gjithë aktorët në fjalë mbi ske-
mat kombëtarë të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit 
rural, mbi programin e 100 fshatrave si dhe skemat dhe 
programet mbështetëse të IPARD.

Gjatë takimeve konsultuese u dhanë përgjigje dhe u 
diskutuan një sërë pyetjesh si:

   Në ç’mënyrë skemat kombëtare të mbështetjes së bu-
jqësisë dhe zhvillimit rural mund të jenë efektive?

   A krijojnë instrumentet publike mundësi për fuqizimin 
e rolit të qeverisjes vendore në zhvillimin rural?

   A ka pronësi vendore në mekanizmat dhe instru-
mentet mbështetës të zhvillimit rural?

Që skemat dhe programet për bujqësinë dhe zhvillimin 
rural të rezultojë në të ardhmen sa më të suksesshme 
dhe të dobishme kanë nevojë për opinionin, përvojat 
konkrete dhe sugjerimet nga fermerët dhe shoqatat e 
tyre, bërthamëzat e ndryshme, shoqatat e bashkëpunimi 
reciprok, kooperativat dhe sipërmarrësit ruralë, të orga-
nizuar në takime të tilla vendore dhe rajonale. l

Përgatitur nga Nikolin Karapançi
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Përgatitur nga Nikolin Karapançi

Vizita e fermerëve anëtarë të 
Shoqatave të Fermerëve Maqel-
larë dhe Vakuf në rajonin e Korçës, 

u organizuar nga Agrinet Albania në 
kuadër të “Fuqizimi i Komunitetit për 
një Zhvillim Rural të Qëndrueshëm’’ i 
mbështetur nga We Effect, Suedi, në 
rajonet Korçë, Elbasan dhe Dibër. 

Vizita dy ditore pati si qëllim kryesor 
njohjen e fermerëve me teknologjitë e 
reja si dhe aplikimin e tyre në fusha të 
ndryshme të bujqësisë, ndalesa e parë 
ishte tek ambientet frigoriferike për ru-
ajtjen e prodhimit të mollës ku një nga 
fermerët më të njohur të shoqatës së 
fermerëve Dvoran z. Thanas Liçollari 
u theksoi pjesëmarrësve rëndësinë që 
ka ruajtja e prodhimit për t’u tregtuar 
në një afat kohor më të vonët kur dhe 
çmimi i prodhimit është më i lartë.

Për të vazhduar më tej me vizitën në 
një fabrikë për përpunimin e frutave, që 
ndodhet përsëri në fshatin Dvoran, ku 
fermerët shesin mollë të klasës së tretë 
këtu sipas marrëveshjeve paraprake 
me fermerët e zonës. Pronari z. Jorgo 
Braholli vuri në dukje dy gjëra: “rëndësi-
në që ka në bujqësi zinxhiri i përpunimit 
të produkteve me qëllimin kryesor që 
cilësia e dytë dhe e tretë e tij të mos 
shkojë dëm dhe të hidhet si dhe pika më 
e rëndësishme grumbullimi më parë i 

produkteve të prodhuara nga fermerët 
e vendit më pas ato të importit”.

Vizitat e ditës së dytë u përqen-
druan në fillim tek ferma e prodhi-
mit të mjaltit “Morava” ku vizitorët të 
shoqëruar nga administrator i kësaj 
ferme panë se si mund të hidhen hapa 
të vegjël pot të sigurt duke filluar me 
një teknologji të thjeshtë dhe duke 
shkuar deri tek aplikimi i teknologjive 
moderne që plotësojnë të gjitha stan-
dardet e kërkuara nga tregu i eksportit.

Mes pyetjeve dhe diskutime te 
vizitoret u krijuan përshtypje pozitive 
mbi domosdoshmërinë e organizimit 
aplikimin e teknologjive bashkëko-
hore e cila lehtëson ndjeshëm punën 
në fermë duke i çuar të gjitha proce-
set drejt mekanizimit dhe njëkohë-
sisht shtimin e sasisë dhe cilësisë së 
prodhimit për të pasur një të ardhme 
të sigurt në biznesin e fermës. l

Vizitë studimore e anëtarëve të  
Shoqatave të Fermerëve  
Maqellarë dhe  
Vakuf në rajonin e Korçës
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Thirrjet e Presidentit Trump për 
ndryshimet e klimës një shaka,  
por kulturat bujqësore do ta ndjejn

Ndryshimi i klimës premton rritje 
të temperaturës, nxehtësisë 
ekstreme, thatësirës, zjarreve 

dhe rrëkeve të rënda që do të pengoj-
në gjithnjë e më shumë prodhimtarinë 
bujqësore në Shtetet e Bashkuara.

Kjo është në fund të një vlerësimi 
kombëtar të klimës nga qeveria e 
SHBA-së që thotë se rriten sfidat ndaj 
shëndetit të blegtorisë, ulen rendi-
menti dhe cilësia e kulturave, dhe 
ndryshimet në ngjarjet ekstreme në 
SHBA dhe jashtë kërcënojnë jetesën 
rurale, qëndrueshmërinë e sigurisë 
ushqimore dhe stabilitetin e çmimeve.

Presidenti Donald Trump, i cili e ka 
quajtur ndryshimin e klimës një shaka 
kineze, menjëherë hodhi poshtë rapor-
tin prej 1,600 faqesh të përgatitur nga 
300 shkencëtarë si një skenar më i keq.

Por studiuesit thonë se klima e 
Tokës po ndryshon më shpejt se në 
çdo moment në historinë e qytetërim-
it modern.

Ata thonë se kjo paraqet sfida për 
të mbështetur dhe rritur produktiv-
itetin e kulturave, shëndetin e kaf-
shëve dhe vitalitetin ekonomik të ko-
muniteeve rurale

Ndërsa disa rajone (të tilla si 
Rrafshinat e Mëdha Veriore) mund 
të shohin kushte të favorshme 
për produktivitetin e një kulture të 
zgjeruar ose alternative gjatë dh-
jetëvjeçarëve të ardhshëm, përgjithë-
sisht, rendimentet nga bimët kryesore 

të SHBA-së pritet të bien si pasojë e 
rritjes së temperaturave dhe ndoshta 
ndryshimeve në disponueshmërinё e 
ujit, erozioni i tokës, sëmundjet dhe 
shpërthimet e dëmtuesve", thuhet në 
raport.

Rritjet e temperaturave gjatë se-
zonit në Miduest janë parashikuar të 
jenë faktori më i madh që kontribuon 
në rënien e produktivitetit bujqësor.

Kushtet ekstreme të ngrohjes 
pritet të çojnë në stres të mëtejshëm 
të ngrohjes për bagëtinë që mund të 
rezultojë në humbje të mëdha eko-
nomike për prodhuesit.

"Ndryshimet klimatike gjithashtu 
pri tet të çojnë në ndërrime në shkallë 
të gjerë në disponueshmërinë dhe 
çmimet e shumë produkteve bujqë-
sore në të gjithë botën, me ndikime 
ko r responduese mbi prodhuesit buj-
qësorë të SHBA-së dhe ekonominë 
amerikane", thuhet në raport. "Këto 
ndryshime kërcënojnë fitimet e ardh-
shme në prodhimin e produkteve dhe 
vënë nё rrezik jetesën rurale".Raporti 
ofron strategji adaptimi për bujqësinë.

Këto përfshijnë ndryshimin e 
asaj që prodhohet, modifikimin e 
inputeve të prodhimit, adoptimin e 
teknologjive të reja dhe përshtatjen e 
strategjive të menaxhimit.

“Megjithatë, këto strategji kanë ku-
fizime nën ndikime të rënda të ndry-
shimeve klimatike dhe do të kërkojnë 
investime të mjaftueshme afatgjata 

dhe afatshkurtra në ndryshimin e 
praktikave”, thuhet në raport.

Ndryshimet klimatike tashmë po 
ndjehen - ngjarje të shpeshta dhe in-
tensive të motit ekstrem dhe ngjarje 
të lidhura me klimën - si dhe ndry-
shime në kushtet mesatare të klimës

Këto pritet të vazhdojnë të dëmto-
jnë infrastrukturën, ekosistemet dhe 
sistemet sociale që ofrojnë përfitime 
thelbësore për komunitetet.

Ekonomitë dhe industritë rajona-
le që varen nga bujqësia, turizmi dhe 
peshkataria janë të prekshme.

Gjerësia gjeografike dhe shpërndar-
ja e insekteve dhe dëmtuesve që mbar-
tin sëmundje duke përfshirë mushkonjat 
që mbartin sëmundjen Lyme dhe mush-
konjat që transmetojnë viruse të tilla si 
Zika, West Nile etj., pritet të zgjerohet.

Ngjarjet ekstreme të motit po shihen 
gjithnjë e më shumë duke shkatërruar 
sistemet e energjisë dhe transportit, 
duke kërcënuar ndërprerje të energjisë 
më të shpeshta dhe më të qëndrueshme, 
mungesa e karburantit dhe ndërprerje 
të shërbimeve, me ndikime të vazh-
dueshme në sektorë të tjerë kritikë.

"Ndërsa përpjekjet për zbutjen dhe 
përshtatjen janë zgjeruar ndjeshëm në 
katër vitet e fundit, ato ende nuk i qasen 
shkallës së konsideruar të nevojshme 
për të shmangur dëmtime të konside-
rueshme për ekonominë, mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut gjatë dekadave të 
ardhshme", thuhet në raport. l

Nga: Alan Harman            Përktheu Dr.Vitor Malutaj 
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Shkruan:  
Jak Ukaj,  
Përgjegjës i Shërbimit Këshillimor

Në kuadër të projektit të 
mbështetur nga Ëe Effect stafi i 
projektit po zhvillon takime me 

grupet e bashkëpunimit dhe ato tema-
tike për të diskutuar për arritjet gjatë 
vitit 2018 me mbështetjen e dhënë 
nga Ëe Effect, problematikat e nde-
shura dhe planifikimin për vitin 2019. 
Me kete rast u zhvilluan takime me 4 
grupe bashkëpunimi të grave në Iballe, 
Qelëz, Blerim dhe Gjegjan ku anëtarët 
e grupeve falenderuan për kontributin 
e dhënë nga Ëe Effect dhe parashtruan 
problematikat e ndeshura si dhe bënë 
propozime konkrete për planifikimin e 
akitiviteteve për vitin 2019. 

Gjithashtu, u zhvilluan takime me 
dy grupe tematike të mbeshtetura nga 
projekti, Grupi i blegtorisë së imët 
dhe grupi ë turizmit “Visit Puka”. Në 
takimin e grupit të blegtorëve morën 
pjesë edhe përfaqësues të RTM Shq-
ipëri  ku ndër të tjera u diskutua edhe 
bashkëpunimi në të ardhmen.

Anëtarët e grupit vendosën që 
brenda vitit 2019 të realizohet theme-
limi i shoqatës lokale të blegtorisë 
së imët.  Agropuka në bashkëpunim 
me RTM Shqiperi do të ndihmojnë në 

ngritjen e shoqatës dhe u vendos që 
me datë 22 Janar të organizohet në 
Puke takimi i parë ku do të promovo-
het idea e ngritjes së këesaj shoqate. 
Gjithashtu u vendos që RTM Albania do 
të mbështesë të gjithë anëtarët e gru-
pit me vaksinimin falas për sëmunde-
jen e Agalaksisë për 1200 krerë dhi 
dhe dele të anëtarëve të grupit tema-
tik. Vaksinimi parë do të kryhet gjatë 
muajit Dhjetor 2018 ndërsa vaksinimi i 

dytë në Prill-Maj  2019. Kjo mbështetje  
vjen në kuadër të nismës së Agropuka 
për mbështetjen e fermerëve me vak-
sinim për Agalaksinë. U ra dakort që 
për vitin 2019 Agropuka të mbështesë 
trainimin e blegtorëve për kryerjen e 
vaksinimit nga vetë ata si dhe të per-
gatitet Kalendari  vjetor i vaksinimeve.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe 
2-mujore u zhvilluan disa trainime me 
grupe fermerësh për prodhimin e fi-
daneve të arrës, gështenjës, lajthisë 
dhe luleshtrydhes me bukë dheu në 
kushtet e fermës. Puka njihet si një 
zonë tipike me verë të thatë dhe toka 
mbi ujë. Mbjellejet e ketyre kulturave 
me rrënjë të çveshura ka sjellë dësh-
timin e fidaneve. Kosto e ujitjes gjate 
vitit të parë është më e lartë se vlera 
e fidanit dhe shpenzimet e mbjelljes. 
Prandaj, bazuar në sa më sipër dhe 
ne faktin se këto kultura kanë ker-
kesë nga tregu Agropuka mbështeti 
trainimin e grupeve të bashkëpunimit 
ne Iballe, Blerim, Qelëz dhe Gjegjan.  
Objektivi është prodhimi në vend i 
fidaneve me bukë dheu duke shumë-
zuar varitetet autoktone që kanë 
përshtatshmëri ndaj kushteve pedo-
klimatike dhe kërkohen nga tregu. Në 
këtë kuadër u trainuan 43 fermerë 
nga të cilët 26 ishin femra. l

Aktitvite te  
Agropuka 2018
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Konferencë 
rajonale për 

bujqësinë 
kosovare

Iniciativa për Komunitetin e Kosovës 
(IKC) organizoi  në dhjetor Kon-
ferencën e gjashtë me radhë mbi 

bujqësinë kosovare me temë “Prob-
lemet dhe sfidat që shoqëruan bu-
jqësinë kosovare në vitin që po lëmë 
pas”. Konferenca u organizua me 
qëllim të trajtimit të temave lidhur 
me sfidat dhe pengesat me të cilat 
fermerët Kosovarë janë ballafaquar 
gjatë vitit 2018. Rëndësi të veçantë u 
dha shtjellimit të: 

• Politikave të zhvillimit rural dhe 
hartimit të strategjive nga Min-
istria e Bujqësisë Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural (MBPZHR) në 
Kosovë ndaj ndryshimeve klima-
tike dhe ngrohjes globale; 

• Mbrojtja e prodhimeve vendore 
dhe konsumatorit nga Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) 
në Kosovë;

• Ndikimit të granteve dhe subven-
cioneve të MBPZHR në zhvillimin 
rural në Kosovë;

• Kultivimit të kulturave bujqësore 
nën sfidat e ngrohjes globale.

Temat u trajtuan nga aktorët 
kryesorë profesionalë dhe institu-
cionalë të përfshirë në këtë fushë në 
Kosovë, duke përfshirë përfaqësues 
nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural, Fakulteti i Bu-
jqësisë dhe Veterinarisë nga Uni-
versiteti “Hasan Prishtina”, Agjencia 
e Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe 
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. 
Panelistët që përfaqësuan institu-
cionet publike prezantuan punën dhe 
kontributin e tyre gjatë vitit 2018 që 

implementuan për të ndihmuar në 
zhvillimin e bujqësisë kosovare. Në 
anën tjetër, fermerët e pranishëm 
adresuan problemet me të cilat po 
ballafaqohen ata dhe vështirësitë që 
po kalojnë për zhvillimin e tyre, si dhe 
parashtruan kërkesat e tyre ndaj in-
stitucioneve përkatëse.

Pjesëmarrës në këtë konferencë 
ishin fermerë, përfaqësues të or-
ganizatave të grave dhe të burrave, 
zyrtarë nga institucionet lokale të 
Kosovës Juglindore, përfaqësues 
nga shoqëria civile, studentë të 
Fakultetit të Bujqësisë dhe Veteri-
narisë në Universitetin e Prishtinës, 
e shumë mysafirë të tjerë.

Gjithashtu gjatë kësaj Konfer-
ence u prezantua puna e IKC-së e 
implementuar gjatë vitit 2018, përf-
shirë evenimentet kryesore që u 
shënuan këtë vit. Ky prezantim u bë 
me qëllimin që të informohet pub-
liku lidhur me aktivitetet dhe ini-
ciativat e implementuara gjatë vitit 
2018 nga organizata IKC. Gjatë këtij 
prezantimi u veçua nisja e procesit 
të transformimit të organizatës IKC 
në organizatë të bazuar në anëtarë; 
aktivitetet lobuese dhe avokuese 
të IKC-së; kontributi i IKC-së në 
ngritjen e kapaciteteve të fermerëve 
në Kosovën Juglindore, bashkëpuni-
mi i IKC-së me autoritetet lokale dhe 
qendrore, etj.

Konferenca u organizua nga Ini-
tiative for Kosova Community në 
kuadër të projektit ‘Sustainable Ru-
ral Development and Reconciliation 
in Kosovo’  dhe është mbështetur nga 
partneri We Effect. l

Shkroi: Nita Ferizi Sadiku

IKC
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FFRM-ja i organizon dhe bashkon fermerët në nivel nacio-
nal, me qëllim të përbashkët që të zgjidhen problemet dhe të 
përmirësohet prodhimtaria në bujqësi dhe zhvillimi rural në 
Republikën e Maqedonisë. Qëllimi kryesor është të jetë orga-
nizatë moderne, transparente dhe demokratike e fermerëve 
e cila është e njohur në nivel nacional dhe i njeh dhe bashkon 
pjesën më të madhe të bujqve, i përfaqëson dhe i mbron intere-
sat e tyre dhe vepron në drejtim të përmirësimit dhe zhvillimit të 
prodhimit bujqësor dhe rajonet rurale në përputhje me nevojat 
reale të bujqve në Republikën e Maqedonisë. FFRM-ja vepron në 
nivel nacional, në përputhje me nevojat dhe nevojat e anëtarëve 
të vetë. Si model i strukturuar hapëron sipas gjurmëve të bujqve 
suedezë me nënshkrim të marrëveshjes për bashkëpunim me 
Federatën Suedeze të Fermerëve. Mbi 10.000 njerëz janë përf-
shirë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose indirekte të përfshira në 
organizatë, domethënë: si anëtarë të organeve të menaxhimit, të 
punësuarit, vullnetarët, pjesëmarrësit në trajnime për punëtori 
edukuese, pjesëmarrësit në udhëtimet studimore jashtë shtetit, 

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

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. 

FFRM

AGROPUKA
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IKC, Initiative for Kosova Community është themeluar në vitin 
2005 si një prej organizatave lokale joqeveritare në Kosovë. Ajo 
është formuar si spin-off organizatë e organizatës joqeveritare 
belgjiane Balkanactie vwz. Ajo është themeluar nga personeli 
lokal i Balkanctie vzw. Duke ditur se Kosova vuan nga shkalla 
e lartë e varfërisë dhe papunësisë, përjashtim të grave nga 
aktivitetet socioekonomike, ne i drejtuam resurset tona kah 
zhvillimit socioekonomik të Kosovës. Momentalisht IKC-ja po 
zbaton dy projekte, një të financuar nga Kooperativa Suedeze 
We EFFECT, kurse tjetri i financuar nga Ambasada Britanike. 
Të dy projektet kanë për qëllim zhvillimin e shoqërisë rurale të 
Kosovës nëpërmjet organizimit dhe zhvillimit të biznesit. Për 

faktiv se IKC-ja i përfshin të 
gjitha grupet etnike, gjinitë 
dhe sidomos bashkësitë e 
margjinalizuara, IKC-ja pu-
non 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 shërbime të zgjeruara në pjesën më të madhe 

të rasteve për grupe 
formale dhe jofor-
male të prodhuesve 
bujqësorë. Lloji 
kryesor i grupeve 
bujqësore për shër-
bime 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.    

INITIATIVE FOR KOSOVA 
COMMUNITY-IKC

FONDACIONI AGRINET ALBANIA




