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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



Vetë titulli i fjalimit tim dëshmon 
se sa të bukura janë fshatrat tona 
dhe sa janë fshatarët të lidhur me 

vendet e veta. Natyra, gjelbërimi, lu-
menjtë, toka pjellore, shtëpitë e vjet-
ra, shoqërimet në orët e mbrëmjes, 
puna në fushë në orët e mëngjesit. Ja 
kështu duket jeta në fshatrat ballka-
nike. Kjo jetë është vetëm një rrëfim, 
sepse pjesa më e madhe e të rinjve  
dhe të popullatës rurale po i braktisin 
fshatrat dhe po shkojnë jashtë shtetit 
ose nëpër qytete. 

Një pikë e dhimbshme për të gjithë 
Ballkanin, por ku është problemi. Të 
gjithë e dimë mirë se fshati është har-
ruar nga qeveritë tona. Jeta aty është 
shkatërruar dhe nuk bëhet fjalë vetëm 
për bujqësinë, por edhe shërbimet 
(arsimore, shëndetësore, sociale) nuk 
ekzistojnë, ndërsa të mos flasim për 
infrastrukturën me rrugë të pandër-
tuara, pa rrjeta ujësjellësi dhe kana-
lizime.   

Fshati im më i buKur se parisi

Me respekt,
biljana petrovska-mitrevska

Redaktorja e përgjithshme dhe 
përgjegjëse e revistës «Toka ime»

fJALA E REDAkTORIT

Që të veprohet në këtë fushë nevojitet 
aktivitet më i madh  nga institucionet 
shtetërore dhe kuptohet nga popullata 
rurale. Përndryshe kështu do të mbe-
tet vetëm në kuptimin e të kaluarës - 
Fshati im më i bukur se Parisi. 

Kjo është një nga rekomandimet e 
mia, kështu që në këtë numër të tokës 
sime do të lexoni këshilla interesante, 
rrëfimin jetësor të një gruaje rurale 
nga një fshat shqiptar nga rajoni i 
Pukës si dhe për aktivitetet e shoqa-
tave AgriNet, Agropuka, IKC dhe FKF.
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НаднасловРУБРИКА

Slogani legjendar « së bashku jemi 
më të fortë» ekziston për shkak të 
historive të suksesit në çdo nivel 

shoqëror. Bujqësia nuk bën përjashtim. 
Veçanërisht në Evropë, ndërgjegjësimi 
për bashkimin rreth interesave të për-
bashkëta të fermerëve mundëson luftë 
më të lehtë me pushtetin, por edhe 
ballafaqim më të lehtë me konkurren-
cën në këtë degë. Një nga shembujt 
më të afërt të një shteti evropian është 
Kroacia. Në këtë vend ka më shumë se 
1800 shoqata bujqësore.

Bashkimi krijon 
konkurrencë të 
shëndetshme
Bujqit kroatë duke i ndjekur drejtimet 
e Politikës së përbashkët evropiane të 
Bashkimit Evropian se vetëm të bash-
kuar mund të realizohen pothuajse të 
gjitha qëllimet e dëshiruara: të kurse-
jnë gjatë furnizimit me repromateriale, 
të negociojnë në lidhje shitjen e mall-
rave, të sigurojnë sasinë përkatëse si 
edhe vazhdimësia e dërgimit të prodhi-
meve.  Në të njëjtën kohë, organizimi i 
përbashkët i prodhuesve u mundëson 
që të përballohen më lehtë me kon-
kurrencën e zmadhuar, të përvetësojnë 
dhe shkëmbejnë njohuri dhe përvojë, 
por edhe të mundësojnë përdorimin 

optimal të burimeve. Kur bëhet fjalë 
për konkurrencën, anëtarësimi në or-
ganizatat e prodhuesve ka në thelb 
e vet zmadhimin e vlerës së tij, për-
katësisht nivelin e tij më të lartë në 
treg - atë të prodhuesve kryesorë. Pse? 
Sepse organizatat në krijimin fillestar 
të formimit të tyre kanë bashkimin e 
prodhuesve individualë, në mënyrë që 
të planifikojnë më mirë prodhimin, ta 
përshtatin atë me kërkesën, të sta-
bilizojnë çmimet dhe përqendrimin, 
d.m.th. furnizimin dhe tregun e synuar, 
për anëtarët e tyre. Në Kroaci, organi-
zatat e tilla mbështeten nga Ministria e 
Bujqësisë. Përkatësisht, ajo nëpërmjet 
një mase të veçantë bën motivim të va-
zhdueshëm për organizim të unifikuar 
të prodhuesve, kështu që, për shem-
bull, në Programin Kroat të Zhvillimit 
Rural parashikohen me 500,000 Euro 
për formimin e grupeve dhe organiz-
atave. Çfarë mbulojnë praktikisht këto 
fonde? Në funksionimin e përditshëm 
të organizatave, paratë në shumë prej 
gjysmë milioni eurosh në të vërtetë 
nënkuptojnë  5 vjet mbulim të shpen-
zimeve për personelin, qiratë e zy-
rave, marketingun e produkteve dhe 
anëtarëve, përgatitjen e produkteve 
për shitje, furnizim me shumicë, etj. 
Në fakt, mbështetja për organizatat e 
prodhuesve mund të merret edhe nga 

buxheti i shtetit. U jepet një shumë 
prej 750,000 kuna maksimum atyre or-
ganizatave që kanë planet të aprovuar 
të biznesit. Sidoqoftë, disa anëtarë të 
organizatave më të mëdha dhe më të 
njohura kanë mundësi edhe për për-
fitime të tjera kur aplikojnë për masat 
e ofruara nga shteti kroat. Përndryshe, 
ndihma paguhet në bazë të një pla-
ni pune të aprovuar, ndërsa përqindja 
zvogëlohet gradualisht nga viti në vit.

Kështu, kësti i parë është 10 përqind 
e vlerës vjetore të prodhimit të tregut 
të organizatës prodhuese, por jo më 
shumë se 100,000 euro, kurse shuma 
e këstit të fundit është 6% nga e njëjta 
vlerë, por për vitin e mëparshëm dhe, 
përsëri jo më shumë se 100.000 euro.   
Miroslav Kovacs, i cili është menaxher 
i një organizate të suksesshme të pro-
dhuesve, thotë se bashkimi i përbash-
kët është suksesi dhe zgjerimi i tregut 
evropian.

- Bujqit duhet të bashkohen, sa më 
shumë të hapemi drejt Evropës dhe të 
zgjerojmë tregun, aq më shumë do të 
bëhet i domosdoshëm bashkimi. Ne 
mund të ndikojmë mbi cilësinë dhe 
të forcojmë ekonominë lokale, e cila 
përndryshe nuk do të funksiononte pa 
ne. Ne rritemi, prodhojmë qumësht, e 
përpunojmë dhe e shpërndajmë atë, 

Së bashku jemi më të fuqishëm:
organizatat e prodhuesve janë mjet për luftën me 
plasmanin, konkurrencën dhe politikat qeveritare

Bujqit kroatë duke i ndjekur drejtimet e Politikës së përbashkët evropiane të Bashkimit Evropian se vetëm të bashkuar mund të 
realizohen pothuajse të gjitha qëllimet e dëshiruara: të kursejnë gjatë furnizimit me repromateriale, të negociojnë në lidhje shitjen 
e mallrave, të sigurojnë sasinë përkatëse si edhe vazhdimësia e dërgimit të prodhimeve.

PËRVOJA NGA BE-JA PËR PROMOVIM DHE SHITJE TË PRODHIMEVE LOKALE BUJQËSORE

Shkruan: Iskra koroveshovska



gjithçka ndodh dhe mbetet te ne. Ne 
jemi një shembull i një ekonomie të 
mirë lokale, rrethore dhe pa bashkë-
punim nuk do të ishte e mundur, thotë 
Kovaç.

Në BE ka rreth 2000 
organizata vetëm për 
prodhimin e frutave
Para dy vjetësh, në vitin 2017, në Bas-
hkimin Evropian ishin aktive gjithsej 
1,784 organizata të prodhimit të fruta-
ve dhe perimeve - 1,271 prej të cilave 
ishin organizata të prodhuesve me 
programe operative, përkatësisht 62 
shoqata të organizatave të prodhues-
ve. Kjo numër tani është ndoshta rreth 
2000 organizata. Statistikat tregojnë 
se nga masat që organizatat i kanë 
përdorur në programet e tyre opera-
tive: 28% kanë qenë për planifikimin 
e prodhimit, 25% për përmirësimin e 
cilësisë së produktit, 22% për marke-
ting, 16% për masat mjedisore, 5% për 
masat për parandalim dhe menaxhim 
të krizave, 2% për masa për trajnim 
dhe 1% për masa për hulumtim dhe 
prodhim eksperimental. Vlera totale e 
tregut të prodhimit të organizatave të 
prodhuesve të frutave dhe perimeve në 
vitin 2017, në nivelin e BE-së, arriti në 
28.348.111.543 euro. Shtetet anëtare 
të cilave u takon shumica e vlerës janë 
Spanja, Italia, Franca, Holanda, Gjer-
mania, Britania e Madhe dhe Belgjika.

Kroacia siguron 9 milion euro për 
formim të grupeve dhe organiza-
tave të prodhuesve

Sipas masave në Programin kroat të 
zhvillimit rural, pika «Formimi i gru-
peve dhe organizatave të prodhuesve» 
siguron 9 milion euro. Deri më tani, 
shtatë organizata prodhuesish kanë 
nënshkruar marrëveshje financimi, 
me një vlerë të kontratës prej 2.76 mi-
lion euro, që përfaqëson një shfrytëzim 
prej 31%. Domethënë, edne nevojitet 
të edukohen fermerët se si të fitojnë 
para, ose mbase për faktin që edhe ky 
vend ka problemin e daljes së të rinjve, 
prandaj edhe përqindja e përdorimit 
është aq e ulët. 

masa për organizim të përbash-
kët të tregut
Organizimi i përbashkët i tregut (ose 
në Kroaci të njohur si masat ZOT - Za-
jednička organizacija tržišta) është 
mbledhje e instrumenteve dhe masave 
të kornizës juridike evropiane të cilat 
përdoren në tregun në BE për stabili-
zim të çmimeve dhe ofertës së prodhi-
meve bujqësore. Praktikisht, ato janë 
përgjigje ndaj pabarazive dhe krizave 
të tregut, duke i lehtësuar pasojat për 
fermerët nëpërmjet pagesave inter-
venuese në rast të prishjes së tregut 
ose ndonjë paqëndrueshmërie tjetër. 
Ekzistojnë disa pako masash që prak-
tikisht nënkuptojnë injeksione financi-
are për organizatat prodhuese. Paketa 
e parë lidhet me prodhimin verës. Pa-
rashikon 4 lloje masash, për investime 
në kantina dhe marketing, për promo-
vimin e tregut në vendet e treta, ristruk-
turimin dhe shndërrimin e vreshtave 
dhe informimin e shteteve anëtare të 
BE-së. E dyta, i referohet kultivimit të 
llojeve të ndryshme të bimëve, kurse 

është paraparë edhe një masë e për-
krahjes së përkohshme. Mandje, e tre-
ta është përsëri një paketë masash për 
të mbështetur organizatat e prodhu-
esve të blegtorisë. Domethënë, ekzis-
tojnë masa specifike për bletarinë, për 
mbarështimin e kuajve, më tej ofrohen 
paketa të veçanta ose, siç quhen në 
paketë, masa të jashtëzakonshme për 
adaptimin e prodhuesve të qumështit, 
si dhe masa për shpërndarjen e infor-
macionit, përkatësisht, informimin e 
sektorit të qumështit.

Por ndihma dhe mbështetja nuk mba-
rojnë këtu, por ofrohen edhe të ashtu-
quajturat masa horizontale. Njëra prej 
tyre quhet «skema shkollore» dhe 
parashikon mundësi për të mbuluar 
ushqimet shkollore me qumësht dhe 
produkte të qumështit për të fituar një 
jetë të shëndetshme. Tjetra nga pake-
ta horizontale e masave është ajo për 
mundësinë dhe normativat për marr-
jen e licencave të importit dhe ekspor-
tit, më tej vijon masa për më shumë 
informacione dhe promovimi si dhe 
informimi se çfarë dhe si duhet të ngri-
hen organizatat e prodhuesve.
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kOPSHTARI

KulTivimi  
i hudhrëS

Hudhra Allium sativum i përket grupit të bimëve 
shumëvjeçare. Është e pasur me: proteina, minerale, 
vajra esencialë specifikë, sheqerna, vitaminë C si në 

gjethe ashtu edhe në thelpinj.

Origjina e saj është nga Azia Qendrore, dhe sipas disa të 
dhënave në Evropë mbillet në rreth 100,000 ha. Në kushtet 
e kultivimit është mjaft modeste, kurse në lidhje me kush-
tet ekologjike është mjaft e ndjeshme.

Hudhra është bimë që kërkon kryesisht ditë të gjata, dhe 
gjatë ditës prej 10-12 orësh formon gjethet dhe qepujkën. 
Nevoja optimale ka në fazën e prodhimit të farës. Nuk i re-
ziston lagështisë së ndryshme të tokës gjatë vegjetacionit. 
Ujitja bëhet 4-5 herë në varësi të nevojave dhe strukturës 
së tokës. Hudhra kërkon tokë me peshë mesatare, të thella 
dhe pjellore. Rezultatet më të mira i jep dhe kultivohet me 
sukses pas: bimëve bishtajore, kulturave të lakrës, grurit, 
perimeve të hershme.

Përpunimi në vjeshtë është në një thellësi prej 30 cm, kur-
se përpunimi për parambjellje ose përgatitja e tokës është 
në një thellësi prej 8-10 cm. Për sa i përket plehërimit, kër-

kon plehërim me pleh organik në sasinë prej rreth 20-25 
t/ha, pastaj plehrat minerale NPK, siç rekomandohet pas 
analizave agrokimike për nevojat dhe dozat e përdorimit. 
Në qoftë se nuk përdoret pleh i djegur, nivelet e plehrave 
minerale duhet të rriten me 30-40%. Bëhet plehërim 1/2 
NPK gjatë përpunimit bazë, dhe plehërim 1/2 NPK para 
mbjelljes.

Distanca e mbjelljes është 30-40 cm x 8-10 cm, kurse sa-
sitë për nevojat e hudhrës së pranverës janë 800-1200 kg / 
ha, ndërsa për vjeshtën 1400-1600 kg/ha.

Gjatë vegjetacionit nevojitet prashitje midis rreshtave dhe 
mbrojtje nga sëmundjet dhe dëmtuesit siç janë insektet e 
tokës, kërkohet mbrojtje nga miza e hudhrës që mund të 
shkaktojë dëme të mëdha, nga insektet e gjetheve, е mbro-
jtje nga barërat e këqija, nevojitet ujitje e rregullt dhe ush-
qim. 

Korrja dhe rendimentet lëvizin nga 3-4 t/ha. Dhe rendimen-
tet aktuale duhet të jenë nga 5-7 t/ha për hudhrën e pran-
verës dhe 8-9 t/ha për hudhrat e dimrit.

Shkruan: inxh. arg. Stojan gligorov



Наднаслов РУБРИКА

Kalbëzimi  
FitoFtor  
te arra

Shkruan: dipl. agr. inxh. Vanço Zahariev

Arre si një kulturë për 
kushtet tona po bëhet 
gjithnjë dhe më tërheqëse 

dhe më e përhapur se në të kaluarën, 
e cila është kryesisht për shkak 
të mungesës së saj lokale dhe 
globale si produkt dhe shfaqjes së 
varieteteve cilësore dhe produktive 
dhe materialit mbjellës me çmime 
të përballueshme. Por, si të gjitha 
kulturat, ashtu edhe arra është 
e ndjeshme ndaj sëmundjeve 
dhe dëmtuesve që mesatarisht 
marrin rreth 10% të rendimentit 
të saj. Përveç sëmundjeve të 
zakonshme të përhapura në rajonin 
tonë të shkaktuara nga bakteret, 
kërpudhat dhe viruset e njohura 
dhe të zakonshme, kultivuesit e 
kësaj kulture për shkak të kultivimit 
të arrës në masë masive dhe në 
plantacionet masive, shpesh të 
ngritura në zona të papërshtatshme 
dhe të kultivuara në mënyrë jo 
të duhur, tashmë kanë filluar të 
ballafaqohen me kalbëzimin fitoftor 
të kësaj kulture, e cila në varësi të 
kushteve, mund të ketë një efekt të 
dëmshëm në një pjesë më të vogël 
ose më të madhe të bimës në të 
mbjella.

Në nivel botëror në lloje dhe 
shtresa të ndryshme për shartimin 
e arrave janë gjetur varietete të 
ndryshme shkaktues të kalbëzimit 
fitoftor të cilat i përkasin gjinisë 
PHYTOPHTHORA. Nga speciet e 
kësaj gjinie që lidhen me kalbjen në 
zonën e rrënjës, qafës rrënjësore 
dhe trungut që ndiqet me tharrje 
të të gjithë bimës më e dëmshmja 
dhe më e përhapura është specia 
Phytophthora cinnamomi e cila është 
përgjegjëse për kalbjen dhe vdekjen 
e shumë specieve të tjera kulturore. 
Kjo specie konsiderohet të jetë më 

e rrezikshmja dhe e dëmshmja 
sepse sulmon bimën e arrës dhe 
me lagështi më të ulët të tokës. E 
dyta pas saj në aftësinë e saj për të 
shkaktuar infeksione dhe dëmtime 
te arra e gjinisë PHYTOPHTHORA 
është specia Phytophthora citricola, 
kurse ka edhe shumë specie të tjera 
të kësaj gjinie që karakterizohen 
me agresivitet më të vogël dhe 
rëndësia e së cilës qëndron në 
faktin se veprimet e tyre ndikojnë në 
zhvillimin e sistemit të rrënjës duke 
e zmadhuar e bimëve ndaj streseve 
mjedisore. Është rëndësishme 
të theksohet se speciet e gjinisë 
PHYTOPHTHORA përveç arrës, 
infektojnë edhe gjini dhe specie të 
tjera të bimëve kulturore dhe të egra 
duke shkaktuar dëm.

SIMPTOMA
Speciet e përmendura dhe 

speciet e tjera të papërmendura të 
gjinisë PHYTOPHTHORA sulmojnë 
inde të ndryshme të bimës dhe 
shkaktojnë simptoma të ndryshme. 
Nëse sulmohet qafa e rrënjës, 
gjethet e bimës mbeten të vogla 
dhe të verdha, thahen, dhe vdekja e 
papritur e bimës që ndiqet nga një 
rënie e masës së gjetheve ose pa 
rënie të gjetheve dhe me mbajtje të 
frutave venitura dhe të thata. Nëpër 
trung shfaqet rrjedhja e një lëngu me 
ngjyrë të errët nga pjesët e dëmtuara, 
kryesisht në zonën qafës së rrënjës 
nga zona më të vogla (me pika) ose 
më të mëdha me formë trekëndëshe 
të zgjatur (në formë si gjuhë flake) 
prej të cilave është përfshirë edhe 
lëvorja edhe sipërfaqja e pemës nën 
të. Te sistemi rrënjor simptomat janë 
kalbëzim në pjesën më të re e cila 

është mbartës i ujit dhe ushqimit 
në bimë. Shfaqja e simptomave të 
kalbëzimit fitoftor zhvillohet me 
kalimin e kohës kështu që në fillim 
ato mund të jenë të padukshme 
dhe të pazbulueshme. Simptomat e 
para shfaqen në qafën e rrënjës që 
ndiqen me çarje të lëvores në bazën 
e trungut. Mandej vijon kalbëzimi 
i masës më të re të rrënjës, pastaj 
tharje e pjesës afër bazës së 
trungut, paraqitja e rrëshirës dhe 
në fund tharja e bimës. Duhet të 
themi se mund të ketë ngjashmëri 
me simptomat e shkaktuara nga 
dëmtuesit e tjerë si është mungesa 
apo teprica e ujit, dëmtimet nga 
insektet, sëmundjet bakteriale 
prandaj që të përcaktohet saktësisht 
se shkaktues është PHYTOPHTHORA 
nevojitet analizë laboratorike. 
Dëmtimi na kjo sëmundje është 
kalbëzimi i pjesës më të re dhe më 
të rëndësishme të sistemit rrënjor 
që ndiqet me shfaqje të saj edhe me 
simptomat e lartpërmendura, kurse 
rezulton me dukurinë e furnizimit 
të pamjaftueshëm me ujë e ushqim 
të bimës që shkakton vdekjen 
e papritur, që haset më shpesh 
gjatë verës. Lloji Phytophthora 
cinnamomi pohohet se është shkaku 
i zhdukjes, i ndjekur shpesh nga 
vdekja e papritur e bimëve të arrës 
gjatë verës ku vihet re se masa 
e gjetheve mbetet në kurorë me 
dehidrimin e saj të dukshëm. Vijimi 
i vdekjes nga kjo specie pasohet 
nga shfaqja e plagëve kafe të errët 
deri në të zeza, kryesisht në zonën 
e qafës rrënjësore nga e cila - nga 
ato që janë me lagështi, rrjedh lëng-
ekskudat. Kapja e pemës së arrës 
dhe dukuria e simptomave të këtij 
paraziti mund të arrijnë deri në 1.8 
metra. Lloji Phytophthora citricola, 
siç u përmend më lart në tekst, 
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simptoma të sëmundjes të shKaKtuara nga Kërpudha  phytophthora

PARANDALIMI  
DHE SUZBIMI

 Meqenëse nuk janë realizuar 
ende lloje, hibride dhe shtresa për 
shartim të gjinisë Junglans (arra) 
që të jenë rezistente sa duhet ndaj 
sëmundjes, është e nevojshme të 
kryhet parandalim i sëmundjes me 
qëllim që bimët gjatë periudhës së tyre 
të prodhimit të kenë kushte përkatëse 
për jetesë dhe të jenë në gjendje të 
mirë shëndetësore. Trualli ku mbillen 
fidanët duhet të jetë i përshtatshëm 
me aftësitë e veta fizike dhe kimike 
për rritje të arrës. Duhet t’i kushtohet 
vëmendje lagështisë që të mos jetë e 
tepërt si një kusht i rëndësishëm për 
shfaqjen e kësaj sëmundjeje. Sistemi 
rrënjor nuk duhet të jetë më tepër 
se 18 orë në truall me ujë. Edhe pse 
shkaktuesit e kësaj sëmundjeje mund 
të futen aktivisht në bimë dhe pa 
pasur rritje në të, megjithëse plagët 
e zmadhojnë mundësinë për infektim, 
prandaj krasitja e bimëve duhet të 
kryhet në kohë të thatë që të mund të 
thahen dhe rriten më shpejt plagët dhe 
lëndimet e bëra nga krasitja, përpunimi 
i truallit dhe nga llojet e ndryshme të 
dëmtuesve, duhet të këmbëngulet të 
jenë në minimum. Nga mjetet kimike 
në publikimet në internet përmendet: 
Fosfit kaliumi (fosfonat kaliumi) 
K2(PHO3), si materie bioshpërbërëse. 
Gjithashtu, mund të përdoret fosfonat 
kalciumi dhe magnezi. Zbatimi i 
këtyre bashkimeve zhvillohet disa 
herë nëpërmjet sistemeve për ujitje 
ose nëpërmjet gjetheve pas formimit 
të tyre me rëndësi të veçantë është 
trajtimi i tyre para rënies me të cilin 
mundësohet futje e rëndësishme e 
preparateve në trupin e bimës.   

Materie të tjera që janë përmendur 
për shkatërrimin e kësaj sëmundjeje 
janë: 1. preparatet fosetil-aluminium, 
(Aliette flesh WG, Fostonic 80 WP) dhe 
2. Preparatet Etridiazole (Terrazole 35 
% WP, Terrazole 48 EC).

Zbatimi i përbashkët i masave pa-
randaluese dhe i këtyre preparateve 
kimike do të kontribuojë në shkatërri-
min dhe kontrollimin e sëmundjes në 
të mbjella. 
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efektet e tij të dëmshme i shpreh nëpërmjet dëmtimit të sistemit rrënjor të shkaktuar nga kalbja e pjesës më të re të 
sistemit rrënjor, duke ia shkatërruar kështu bimës fuqinë e thithjes së ushqimit dhe ujit që çon më tej në zhdukje dhe 
vdekje të bimëve të arrës, por ndonjëherë e tjekalojnë nëse bimët kanë ose mbledhin fuqi më të madhe mbrojtëse. 



PEMËTARI

Ndryshimet klimatike mund 
të shprehet në elemente të 
ndryshme meteorologjike. 

Çdo ndryshim i parametrave klimatikë 
shkakton efekte specifike që në kus-
htet tona në bimët frutore shkaktojnë 
efekte negative me intensitet të ndry-
shëm, kurse dëmet e shkaktuara prej 
tyre mund të jenë direkte ose indirekte.

zmadhimi i temperaturave me-
satare të ditës në periudhën e dimrit 

- shkakton çrregullim në prehjen fizio-
logjike të bimëve frutore, mosplotësim 
të numrit të kërkuar të orëve në tem-
peratura të ulëta, zhvillim të dobët të 
sythave të luleve - aftësi të dobët pra-
nuese të pistilit, fekondim të dobët dhe 
zvogëlim të rendimentit.

rritja e temperaturave mesatare 
të ditës pranverën e hershme - fillim 
i hershëm me vegjetimin dhe lulëzimin 
që shkakton para së gjithash dëme 
indirekte në pemishtet e frutave të sh-
prehura në:
• Rritjen e rrezikut nga ngricat 

pranverore;
• Vegjetim më e gjatë dhe numër të 

zmadhuar të trajtimeve të pesti-
cideve dhe rritja e nevojës për ujë 
për ujitje;

• Pjekja e tepërt e frutave - pasoja 
te mollët sespe e zvogëlon  indi-
rekt cilësinë e frutave;

• Nevoja për ruajtje më të gjatë të 
frutave të mollës në frigoriferë, 
kështu që zmadhohen shpenzimet.
Ndryshimet klimatike të shpre-

hura nëpërmjet temperaturave të larta 
jospecifike gjatë periudhës së pranver-
ës shkaktojnë vegjetim më të hershëm 
të bimëve frutore. 20-30 vjet më parë, 
varieteti Ajdaret i mollëve në rajonin e 
Resnjës, mesatarisht, kishte lulëzim 
fillestar mesatarisht rreth 1 majit, kur-
se disa vitet e fundit ka filluar të lulë-
zojë pothuajse rregullisht në 20 prill. 
Kjo do të thotë rreth 7-10 ditë më herët. 
Për këto dhjetë ditë rreziku i dëmtimit 
të ngricave të pranverës është rritur 

në të vërtetë. Duke pasur parasysh 
tendencën e ndryshimeve klimatike, 
parashikohet që vegjetimi në të ardh-
men të fillojë edhe më herët.

ngricat e vonshme pranverore- 
territori i vendit tonë është një zonë 
zhvendosjeje ku ndodh përplasje e 
klimës mesdhetare dhe kontinentale. 
Këtu ka shpesh përplasje të masave të 
ajrit të nxehtë ose të ftohtë që shkakto-
jnë ndryshime të papritura të tempera-
turës së ajrit. Ngrohja në fillim të pran-
verës bën që të fillojë vegjetimi dhe të 
lulëzojnë bimët, kurse me ndryshimin 
e papritur të motit, temperaturat nega-
tive duket se dëmtojnë lulet ose frutat 
e lidhura. Ngricat e pranverës së vonë 
kanë qenë gjithmonë të pranishme në 
këtë rajon dhe kanë shkaktuar dëme 
në prodhimin e frutave, por më herët 
frekuenca e tyre ka qenë më e ulët. 
Kështu, gjatë periudhës 1968-1993, 
ngricat e forta të pranverës që preknin 
kopshtet e frutave janë shfaqur pesë 
herë ose mesatarisht në çdo pesë vjet. 
Në dy e gjysmë dekadat e fundit, ndry-
shimi global i klimës po manifestohet 
gjithnjë edhe më shumë në këtë pjesë, 
që rezulton me një shfaqje shumë më 
të shpeshtë të ngricave të pranverës 
duke shkaktuar dëme të mëdha në 
prodhimin e frutave. Gjatë kësaj periu-
dhe, ngricat e vonë të pranverës që sh-
kaktuan dëme në prodhimin e frutave u 
shfaqën nëntë herë. Mandej, ngricat e 
vonshme pranverore këtë periudhën e 
fundit zgjasin më shumë, duke shkak-
tuar dëme më të mëdha në prodhimin 
e frutave.

Këto vitet e fundit ngricat e von-
shme pranverore dhe 
katastrofat e tjera kli-
matike kanë shkaktuar 
dëme të mëdha në pro-
dhimin e frutave. Dëmi 
i bërë mund të konsta-
tohet duke analizuar 
gjendjen e prodhimit të 
frutave sipas viteve, si 
dhe sasitë e frutave të 
eksportuara dhe fluksin 

e këmbimit valutor nga plasmani i fru-
tave nga kulturave tona të orientuara 
drejt eksportit.

Valët e nxehta, zmadhimi i tempe-
raturave ekstreme dhe temperaturat 
mesatare ditore gjatë periudhës së 
verës

Ndryshimet klimatike gjatë muajve 
të verës shkaktojnë temperatura të sh-
peshta të larta me efekte afatgjata të 
të ashtuquajturave valë të nxehtësisë, 
të ndjekura nga thatësira e zgjatur, të 
cilat shkaktojnë çrregullim të shumë 
proceseve fiziologjike në bimë, d.m.th 
stres i cili midis të tjerash është sh-
kaku i diferencimit problematik të 
sythave të luleve (frutat e dyfishtë), të 
cilat janë shkak i lidhjes së frutave të 
dyfishtë, gjë që zvogëlon në masë të 
madhe cilësinë e frutave.

Temperaturat jashtëzakonisht të 
larta janë një shkak i shpeshtë i dëm-
timit frutave nga djegia, e cila ndikon 
drejtpërdrejt në rendimentin dhe cilë-
sinë e frutave të një numri të madh kul-
turash frutore.

Rritja e temperaturave mesat-
are ditore gjatë verës është shkaku i 
shumë proceseve me të cilat përkeqë-
sohen kushtet për zhvillim normal të 
bimëve.

Zmadhimi i avullimit te bimët që 
shkakton harxhim më të madh të ujit 
nga toka.

Vazhdimi i sezonit të ujitjes që sh-
kakton nevojë më të madhe për ujë për 
ujitje me të cilin plotësohen nevojat e 
bimëve. Një numër i madh autorësh 
nevojën për sasinë vjetore të reshjeve 

pasoja dhe dëme nga  
ndryshimet klimatike  
te bimët frutore 
Shkruan: prof. dr. Marjan kiprijanovski
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НаднасловРУБРИКА

Tabela. Pasoja nga breshri (26 korrik) në të mbjellat e dardhës, varieteti uilliams, (Kiprijanovski, 2016)

Statusi i të mbjellave 
në lidhje me 
mbrojtjen nga breshri

Zmadhimi i trungut, 
mm

Numri i frutave të klasës së 
parë për pemë

Të ardhurat për hektar, t Indeksi

Viti i 
parë

Viti i dytë Viti i parë Viti i dytë Viti i 
parë

Viti i dytë Gjithsej

Të pambrojtura 4.26 4.93 2.5 50.8 1.4 29.11 30.51 40.5

Të mbrojtura 5.20 4.52 50.9 78.4 33.70 41.60 75.30 100

për një kulturë të caktuar e përcaktojnë 
nëpërmjet temperaturës mesatare di-
tore në periudhën e formimit të frutave, 
përkatësisht në periudhën maj-shtator.  

Të dhënat për ndryshimet e klimës 
në Rajonin e Prespës tregojnë se tem-
peratura mesatare ditore për muajt 
maj-shtator për periudhën 2004-2010 
është 18.5 gradë celsius. Duke i ndje-
kur rekomandimet e autorëve të lart-
përmendur, kërkesat e reshjeve për 
këtë rajon gjatë kësaj periudhe janë 
afërsisht 900 mm. Temperatura mesa-
tare ditore e ajrit në të njëjtin rajon në 
maj-shtator 1970-2000 ishte 16.2 gradë 
celsius. Kjo përsëri tregon se për atë 
periudhë janë nevojitur rreth 720 mm 
reshje vjetore. Nga kjo rrjedh se si re-
zultat i ngrohjes globale, për të ruajtur 
nivelin e kërkuar të lagështisë së tokës 
në të mbjellat me mollë, nevojat e resh-
jeve po rriten, në këtë rast për Rajonin e 
Prespës mesatarisht me rreth 180 mm. 
Nëse kemi parasysh se ndryshimet 
klimatike shkaktojnë zmadhim të tem-
peraturës, kurse reshjet njëkohësisht 
mbeten në të njëjtin nivel ose zvogëlo-
hen, kjo na sugjeron që në të ardhmen 
mungesa e ujit për të mbjellat e frutave 
do të rritet më tej, duke imponuar im-

perativin për të rritur sasitë e ujit për 
ujitje.

Pjekja më e hershme e fruta-
ve - pjekja e frutave lidhet ngushtë me 
kohën e lulëzimit, por edhe me tempe-
raturat mesatare ditore për periudhën 
pas lulëzimit. Një nga metodat orientu-
ese për përcaktimin e pjekurisë së vjel-
jes së frutave është numri i ditëve nga 
lulëzimi i plotë deri në pjekje. Prandaj, 
lulëzimi i hershëm nënkupton pjekjen 
e hershme të frutave. Për shembull: 
Apple Golden Delicious në kushtet tonë 
piqet rreth 150 ditë pas lulëzimit të 
plotë. Një metodë tjetër orientuese për 
përcaktimin e pjekurisë është shuma e 
temperaturës nga lulëzimi i plotë deri 
në pjekjen e frutave. Frytet e variete-
tit Golden Delicious piqen kur grum-
bullohen rreth 2800 gradë celsius të 
llogaritur nga dita e lidhjes së frutave 
(shuma e temperaturës = numri i ditëve 
Х temperatura mesatare ditore). Sipas 
këtyre parametrave, temperaturat më 
të larta të verës automatikisht nën-
kuptojnë pjekjen më të hershme të fru-
tave. Për shumicën e llojeve të mollëve 
dhe llojeve të tjera të frutave që janë 
për ruajtje më të gjata, në kushtet tona, 
vjelja e hershme ka pasoja negative 

për prodhimin. Pjekja e parakohshme 
nënkupton nevojën e vjeljes në kohë 
më të ngrohtë, që zvogëlon aftësinë e 
ruajtjes së frutave, kurse nga ana tjetër 
zgjat periudhën e ruajtjes së frutave në 
frigorifer, që është një shkak i drejtpër-
drejtë i ruajtjes. dhe në përgjithësi, i 
prodhimit më të shtrenjtë.

zmadhimi i intensitetit të dritës-in-
tensiteti i dritës, veçanërisht rrezatimi 
ultravjollcë, i ndjekur nga temperaturat 
e larta, janë një shkak i shpeshtë për 
djegie të frutave nga dielli, kurse te disa 
kultura shkakton edhe djegie të gjethe-
ve. Në këtë mënyrë, shkaktohen dëme 
të drejtpërdrejta në cilësinë e frutave, si 
dhe dëme indirekte që ndodhin nga sh-
katërrimi i masës së gjetheve të bimëve. 
Sipas njohurive tona të deritanishme, 
ky lloj dëmtimi është shumë i zakon-
shëm në kulturat tona, veçanërisht në 
rajonet qendrore dhe jugore të prodhi-
mit. Te dardhat diegja e diellit te frutat 
në disa vite të veçanta, në disa varietete 
arrin deri në 30%, në mollë deri në 50%, 
në pjeshkë dhe kumbulla deri në 5% etj.

dukuria e shpeshtë e breshrit-siç 
u përmend më lart, reshjet e breshrit 
në qytet mund të shkaktojnë dëme të 
mëdha në kulturat frutore. Intensiteti 
i dëmtimit varet kryesisht nga fenofa-
za në të cilën gjenden bimët. Si rezul-
tat i ndryshimit të klimës vitet e fundit, 
në rajonet tona prodhuese, dukuria e 
breshrit është shumë më e shpeshtë, 
reshjet janë me intensitet më të madh 
dhe me sipërfaqe më të gjerë. Kjo si-
tuatë, pothuajse çdo vit, në rajone të 
veçanta shkakton dëme të mëdha në 
të mbjellat e frutave, shpesh në nive-
lin e katastrofave natyrore, gjë që nga 
ana e saj imponon nevojën për zbatimin 
e masave të përshtatshme mbrojtëse. 
Për shkak të specifikave të të mbjellave 
me fruta, reshjet e shiut përveç dëmeve 
direkte shkaktojnë gjithashtu dëme in-
direkte, të shprehura me zvogëlim e 
diferencimit të sythave të luleve, zmad-
him të ndjeshmërisë ndaj temperatura-
ve të ulëta, lidhjes më të ulët të frutave 
dhe rendiment më të ulët në vegjetaci-
onin vijues etj.
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Si masë parandaluese për të 
luftuar thatësirën në pemishte 
mund të përdoren disa substanca 

që kanë aftësinë të ruajnë lagështinë 
e tokës. Këto substanca kanë 
aftësinë të thithin një sasi të madhe 
uji dhe nuk lejojnë që ai të humbasë 
nëpërmjet avullimit ose rrjedhjes. Së 
bashku me ujin lidhen dhe materiet 
ushqyese dhe nuk lejohet avullimi 
në kushte të lagështisë së tepërt, 
kurse së bashku me ujin ato bëhen 
të disponueshme për t›u pranuar nga 
sistemi rrënjësor i bimëve. Përveç 
kësaj, substancat e tilla kanë aftësinë 
për të thithur lagështinë nga ajri, duke 
e shndërruar atë në lagështi të tokës 
që mund të përdoret nga bimët. Nga 
ky lloj materiali për bujqësinë janë në 
dispozicion Hidroxhel (agroxhel) dhe 
zeofite (zeolite).

Hidroxheli (agroxheli) është 
polimer i pastër organik prej amidoni me 
madhësi të ndryshme të kokrrave. Ka fuqi të 
madhe për thithje të lagështisë.

Pas thithjes së ujit, hidroxheli krijon 
një masë xhelatine nga e cila bimët 
mund të thithin ujin. Hidroxheli 
thith lagështinë kapilare të tokës, 
lagështinë atmosferike nga ajri, 
kurse, në vetvete, grumbullon ujin e 
tepërt së bashku me lëndët ushqyese 
që përdoren në ujitje ose plehërim. 
Aftësia për të mbajtur lagështinë 

është njëqind herë më e madhe sesa 
pesha e saj, përkatësisht mbi 150 
herë më shumë në raport me grimcat 
e glinës. Në bujqësi, hidroxheli mund 
të përdoret në të gjitha llojet e tokave 
dhe për të gjitha kulturat bujqësore. 
Rekomandohet për përdorim në 
rajone të thata dhe gjysmë të thata. 
Ai hidhet në tokë para mbjelljes dhe 
mund të përzihet me substratin në të 
cilin rriten bimët.

Në pemëtari, hidroxheli përdoret para 
mbjelljes së fidanëve duke aplikuar 
20-30 gram për bimë në gropën për 
mbjellje. Ai u siguron rrënjëve të 
fidanëve të rinj një furnizim konstant 
lagështie, duke shmangur stresin, i 
cili shpesh mund të shkaktojë tharje 
të bimëve të reja, veçanërisht pas 
mbjelljes, gjë që ndodh kur tokës i 
mungon lagështia. Aftësinë për të 
mbajtur lagështinë e ruan katër deri në 
pesë vjet pas aplikimit dhe gjatë kësaj 
periudhe kontribuon në përdorimin 
më të mirë të lagështirës së tokës 
nga bimët. Në të mbjellat ekzistuese 
mund të futen në tokë në disa vrima 
rreth trungut në një thellësi prej 20-30 
cm në një sasi prej 30-40 gramë për 
pemë. Hydroxheli nuk është toksik 
për bimët, kurse me kalimin e kohës 
shpërbëhet në elementë jotoksikë, 
kështu që nuk lë asnjë efekt negativ 
në tokë. Përdorimi i hidrocentralit jep 
përparësitë e mëposhtme:

• Konsumon ujin dhe zvogëlon 
humbjen joproduktive të lagështirës 
së tokës.

• Redukton frekuencën dhe numrin e 
ujitjes gjatë gjithë sezonit.

• Mbron lëndët ushqyese nga avullimi 
që përdoren gjatë plehërimit.

• Thith lagështinë e tepërt duke 
përmirësuar kështu ajrimin e tokës.

• Furnizon vazhdimisht bimët me ujë 
dhe lëndë ushqyese

• Përmirëson aktivitetin mikrobiologjik 
në zonën e sistemit rrënjor të bimëve.

• Ndikon në marrjen dhe rritjen e 
fidanëve pas mbjelljes

• Redukton stresin nga mungesa e ujit 
te bimët që ndodh në ditët e ngrohta.

• Ndikon në produktivitetin e bimëve 
dhe cilësinë e frutave, etj.

luFta Kundër tharjes në 
pemishte me përdorim të 
materieVe që e mbajnë ujin

Shkruan: prof. dr. Marjan kiprijanovski

Tabela: Ndikimi i agroxhelit mbi zhvillimin dhe rendimentin e mollëve, të llojit Pinova në bazë М26

Varianti Rritja e  trungut (gjithsej 1-4 vjet), cm2 Rendimenti 2-4 vjet, 
kg/fruta

Masa mesatare e frutave, g

Kontrolli 5.81 20.90 114

Agrixhel 5.98 21.73 127
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Kultivimi i mëllagës  
së bardhë

Shkruan: prof. dr. Zvezda Bogevska, prof. dr. Margarita Davitkovska

Rëndësia: Mëllaga e bard-
hë është një nga bimët më 
të vjetra me veti shëruese. 

Mendohet se ka origjinën nga vendet 
përreth Detit Kaspik, Detit të Zi dhe 
pjesët lindori të Detit Mesdhe. Në 
shumë vende të Evropës Perëndimore 
dhe Qendrore është rritur për përdo-
rim të rrënjëve, gjetheve dhe luleve për 
qëllime mjekësore. Mukoza është për-
bërësi kryesor shërues i mëllagës së 
bardhë dhe kryesisht gjendet në rrënjë, 
pastaj në gjethe dhe lule. Përdoret në 
mjekësinë popullore, por edhe në in-
dustrinë e ëmbëlsirave për prodhimin 
e karamele, çamçakëzit etj.

morfologjia
Mëllaga e bardhë është një bimë 
shumëvjeçare me një kërcell të mre-
kullueshëm dhe lule të bukura. Rrën-
ja është e degëzuar dhe e trashë. Nga 
ana e jashtme me ngjyrë të verdhë të 
zbehtë, nga ana brendshme e bardhë. 
Ka rrënjë dytësore të rritura mirë. Shija 
është e ëmbël për shkak të pranisë së 
sheqernave të thjeshta dhe komplekse. 
Kërcelli është i degëzuar dhe më vonë 
përforcohet në bazë. Lartësia e kërcel-
lit është 1-2m. Kërcelli është i mbu-
luar me fije të hollë njëqelizore. Nëpër 
gjatësinë e kërcellit në formë spirale 

rriten gjethet. Gjethet në bazë janë të 
mëdha dhe më pak të lakuara, kurse 
në majë janë më të imëta dhe të gjata. 
Gjethet kanë formë zemre ose formë të 
zgjatur ovale, me majë të theksuar në 
skajet e dhëmbëzuara fort me gjatësi 
5-10 cm në varësi të pozicionit të trun-
gut. Ato janë të mbuluar me qime të 
buta të dendura kështu që gjethet mar-
rin ngjyrë të bardhë në të argjendtë. 
Nën gjethe pjesën e sipërme të bimës 
formohen disa lule të bukura dhe të 
mëdha me ngjyrë të bardhë ose rozë të 
zbehtë. Kurora përbëhet nga pesë pe-
tale. Fruta është schizocarpium. Fara 
është e rrumbullakosur fort me ngjyrë 
kafe. Masa absolute është 3-5 g. 

Kushtet dhe mënyra 
 e kultivimit

Mëllaga e bardhë është një bimë me 
klimë kontinentale. Ajo rritet mirë 
në klimat me lagështi të butë dhe të 
ngrohtë. I duron mirë temperaturat 
e ulëta gjatë dimrit. Ka nevojë për 
lagështi mesatare. Ajo funksionon më 
mirë në zona me një reshje minimale 
vjetore prej 600 mm. Ajo ka nevojë për 
tokë të lagësht, të thellë dhe të lehtë 
me ujëra nëntokësore në 2-3 m. Mbe-
tet në të njëjtin vend qëndron dy vjet. Si 
një kulturë dyvjeçare rritet në rotacio-

nin zakonisht pas kulturave të misrit, 
lulediellit. Parakultura të mira janë 
gjithashtu drithëra malore. Në të një-
jtin vend kultivohet pas 4 vjetësh.

përpunimi i tokës
Për mëllagën e bardhë përdoret për 
përpunim i thellë vjeshtor (30-50 cm), 
pasi zhvillon një sistem të fuqishëm 
rrënjësor. Nëse pararendësit janë 
drithëra malore, menjëherë pas korr-
jes praktikohet lërim. Gjatë mbjelljes 
në vjeshtës, menjëherë pas përpunimit 
bazë praktikohet përpunim para mb-
jelljes. 

plehërimi
 Për kultivim të mëllagës së bard-

hë përdoren plehrat organike dhe mi-
nerale. Plehrat organikë (30-40 t / ha) 
aplikohen në parakulturë, ndërsa pleh-
rat minerale shtohen gjatë përpunimit 
bazë rreth 80-110kg / ha P2O5 dhe 
100-120kg / ha K2O, kurse azoti shto-
het gjatë vegjetacionit si lëndë ushqye-
se shtesë (60-80 kg / ha N).

MBROJTJA Ефект на ладното складирањеГРАДИНАРСТВО
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shumimi 
Mëllaga e bardhë mund të shu-

mohet me mbjellje të drejtpërdrejtë, 
prodhim të fidanëve dhe me ndarje të 
rrënjës.

mbjellja e drejtpërdrejtë 
Mënyra më ekonomike për pro-

dhimtari për sipërfaqe më të mëdha 
është me mbjellje e drejtpërdrejtë. 
Më e sigurt është mbjellja e vjeshtës 
(nëntor, dhjetor), edhe pse përdoret 
mbjellja e pranverës në muajin mars. 
Mbjellja e farës është 60-70 cm midis 
rreshtave në një thellësi 1-2 cm. Fara 
mbin ngadalë pas 3-4 javësh, zakonis-
ht në pranverë. Farat e mëllagës së 
bardhë përzihet me farat e kulturave 
që mbijë shpejt, kurse në të njëjtën 
kohë përzihen me rërë për mbjellje 
të njëtrajtshme. Mbjellja kërkon 6-10 
kg farë në varësi të madhësisë dhe 
pastërtisë së saj.

prodhimi me fidanë
Fidanët mbillen në lehë të ftohta 

vonë në pranverë maksimum deri në 
qershor. Mbillet me lehë të gatshëm 
ose në rreshta në një distancë prej 15-
20cm. Për 1m2 kërkon rreth 8 g farë. 
Ajo mbin për 20 ditë dhe kujdesi për 
fidanëve është i njëjtë si me të lashtat 
e tjera. Mbillet kur fidani është në fa-
zën kur ka 5-6 gjethe dhe është i lartë 
rreth 10-12cm. Mbillet në vend të për-
hershëm në shtator ose tetor në rresh-
ta me gjatësi 50-70 x 30cm. Mbjellja 
kryhet me dorë në rreshta të shënuar 
paraprakisht. Nga 1m2 leha të ftohta 
merren rreth 300 bimë për mbjellje.

ndarja e rrënjës
 Përdoret në sipërfaqe të vogla për 

nevoja shtëpiake dhe seleksionuese. 
Gjatë pranverës ose vjeshtës, merren 
pjesë përgjatë rrënjës dhe mbillen 
në tokë të gatshme. Pranverën ose 
vjeshtën e ardhshme hiqen dhe mbil-

len në një brazdë të përgatitur para-
prakisht në një thellësi prej 5 deri në 10 
cm. Gjithashtu, «mund të hiqen» dhe 
mbillen edhe të ashtuquajturat fidanë 
të vjeshtës nga koka e rrënjës. Ata za-
konisht janë 4-7cm të gjatë dhe hiqen 
lehtësisht me thikë kur shkulet rrënja. 
Mbillen në mënyrë të tillë që mbirja të 
jetë 1-2cm mbi sipërfaqen e tokës. Di-
stanca e fidanëve mund të jetë 2-3cm. 
Gjatë dimrit, të mbjellat mbulohen me 
kashtë për t›u mbrojtur nga ngricat. 
Në pranverë ato hiqen dhe mbillen në 
një vend të përhershëm.

Kujdesi
Gjatë vegjetacionit zbatohen ma-

sat e mëposhtme të kujdesit: kultivimi, 
prashitja, rrallimi, ushqyerja, mbrojt-
ja nga sëmundjet dhe dëmtuesit dhe 
ujitja. Gjatë vegjetimit, nevojiten 3-5 
kultivime, në varësi të llojit të tokës 
dhe farërave. Kultivimi i parë është 
një muaj pas mbjelljes, kur tregohen 
rreshtat, dhe mandej çdo 3-4 javë pas 
kësaj. Prashitja bëhet pas kultivimit në 
rreshtat e bimëve. Rrallimi bëhet në 
fazën kur bima ka 3-4 gjethe me mb-
jellje të drejtpërdrejtë dhe në të mbjel-
la të dendura në një distancë prej 30 
cm midis bimëve në rresht. Gjatë veg-
jetacionit ushqehet 2 herë me dy kulti-
vimet e para me 30-40 kg/ha azot. Mël-
laga e bardhë sulmohet zakonisht nga 
ndryshku i familjes Puccinia. Zakonisht 
i sulmon gjethet dhe parandalohet me 
spërkatje parandaluese me fungicide 
të bazuara në mankozeb. Sulmohet 
nga dëmtuesi (Halticinae). Për suz-
bim përdoren solucione me bazë or-
gano-fosfor. Ujitja praktikohet në vite 
të thata dhe më shpesh bëhet në fazat 
e hershme të rritjes dhe zhvillimit për 
një zhvillim më të mirë të bimëve.

Vjelja
Rrënja shkulet në vjeshtë (te-

tor-nëntor) ose pranverë (mars). 
Rrënja e nxjerrë pastrohet nga toka 
dhe lahet menjëherë me ujë. Pastaj 
transferohet në një dhomë ku pritet në 
pjesë (me gjatësi rreth 10 cm). Rrën-
ja e përgatitur në këtë mënyrë thahet 
në një furrë tharëse në temperaturë 
prej 45°C. Materiali i tharë ka ngjyrë të 
bardhë ose të verdhë të zbehtë. Nga 3 
deri në 4 kg rrënjë të freskëta merren 
1 kg lëndë e parë e thatë. Përveç rrën-
jëve që shkulet vitin e parë (nga fida-
nishtja) ose viti i dytë (mbjellje direkte), 
gjithashtu mblidhen edhe gjethet dhe 
lulet. Gjethet mblidhen disa herë, kur-
se është më e mira gjatë ose para lulë-
zimit. Në vitin e parë, mund të mblid-
hen vetëm 1/3 e gjetheve me qëllim që 
të mos zvogëlohet rendimenti dhe cilë-
sia e rrënjës. Mblidhen gjethet e shën-
detshme dhe të padëmtuara. Raporti i 
gjetheve të freskëta dhe të thata është 
6:1. Lulet mblidhen dy vjet. Ato mblid-
hen në kohë me diell kur janë plotësis-
ht të hapura. Gjethet dhe lulet thahen 
menjëherë në tharëse në temperaturë 
rreth 50°C. Nga 1 ha mund të merrni 
1000-1500kg rrënjë të thatë, 1000 kg 
gjethe të thata, 80-150kg lule të thata. 
Rendimenti i farës është 200-500kg/ha.
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Fitoj sa për një jetë 
normale nga mbledhja 
e bimëVe dhe FrutaVe

Shkruan: Iskra koroveshovska, 
Dr. Vitor Malutaj

Pse të mos përpiqeni», është një 
fjali e thjeshtë, por universale me të 
cilën gruaja - fermerë, Sabaete Su-
lejmani nga Shqipëria, dëshiron t›ua 
përcjellë mesazhin të gjitha vajzave 
të reja dhe grave, te të cilat ekziston 
mundësi, por kanë edhe dilema se 
bujqësia është vetëm punë për bur-
ra. Mesazhi është se suksesi ekzis-
ton, madje edhe nëse je grua në fushë 
dhe male. Sulejmani nuk ka frikë nga 
asgjë, jeta e ka shtyrë të pranojë bu-
jqësinë si mënyrë për fitim, prandaj, 
është e vetëdijshme se fuqia dhe guxi-
mi që të përballohet mundimi fizik e 
bëjnë të jetë e barabartë me meshkujt, 
edhe pse Shqipëria vlen si një shtet 
tradicional - të paktën kur bëhet fjalë 
për marrëdhënie mashkull-femër.  

Sulejmani është 45-vjeçare dhe 
jeton në fshatin Iballe, në qarkun ver-
ior të Shqipërisë, që quhet Pukë. Në 
të vërtetë kjo zonë para disa vitesh, 
me organizimin e ri territorial të Sh-
qipërisë, u bë qytet ku janë bashkuar 
më tepër fshatra dhe pjesë nga ky 
territor i Shqipërisë.  Dhe për shkak 
të pozitës së saj malore apo veriore, 
aktivitetet bujqësore janë të kufizuara. 
Sulejmani së pari merret me mbled-
hjen e bimëve mjekësore malore dhe 
bimëve të tjera prej të cilave bëhen 
çaje me veti shëruese, kurse mandej 
ua shet, siç thotë ajo, koleksionuesve.  
Këta mund të jenë edhe njerëz të za-
konshëm të cilët i përdorin këto bimë 
për çaj për ditë, ose firma, të cilat i 
përpunojnë dhe shesin. 

Nëse gruaja nuk ka të ardhura të mjaftueshme për shtëpinë e vet, pse të mos kërkojë 
mundësi të reja që të fitojë dhe të realizojë profit. Në këtë mënyrë mund ta paguajë mundin 
e vet dhe të kontribuojë, thotë Sulejmani.

shqiptarja 45-vjeçare sabiete sulejmani  
nga fshati iballe, në afërsi të pukës:
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- Unë punoj në mbledhjen e frutave 
dhe bimëve mjekësore rreth 10 vjet. 
Kryesisht mbledh, boronicë, çaj mali, 
balsam - lule, lule shege dhe kërpu-
dha, shpjegon Sulejmani. Ndërkohë 
që flet, por edhe në fotografi, në pam-
jen e tij shihet buzëqeshja - një prej 
shenjave mbrojtëse të grave fermerë 
të cilat e kuptojnë më ndryshe natyrën 
e cila jep fruta.  Kjo grua 10 vjet nuk 
hoqi dorë nga mbjellja e bimëve. Pasi 
ta mbledhë sasinë e mjaftueshme, vi-
jnë koleksionuesit - siç i quan ajo, për-
katësisht ata të cilët e blejnë prodhi-
min mbledhur nga duart e Sulejmanit. 

- Nuk nevojitet që të shkoj në treg. 
Thjeshtë, ata të cilët blejnë nga unë 
vijnë nga qytetet këtu, më shpesh nga 
qyteti i Pukës, ose nga Fushë-Arëzi, 

dhe i marrin, tregon ajo. Puna është 
sezonale, por  siç tregon kjo grua, 
është e mjaftueshme për një jetë nor-
male, të mirë me të gjitha nevojat e 
përditshme.

- Gjatë sezonit, nga qershori deri 
në tetor, përkatësisht në pranverë dhe 
vjeshtë, fitojmë sa duhet për një jetë 
normale. Në dimër nuk punohet. Nuk 
kemi bimë për të mbledhur, kurse të 
ardhurat vijnë në mënyra të tjera - al-
ternative. 

Megjithatë, të hyrat nga mbledhja 
e frutave dhe bimët mjaftojnë që të 
mbulohen shpenzimet për një sezon, 
thotë Sulejmani.  

 Guximi, zelli për punë, lufta 
dhe durimi janë karakteristika që e 

kanë vendosur Sabete Sulejmanin li-
dere në strukturën bujqësore të grave 
për Iballen në organizatën joqeveri-
tare shqiptare «AgroPuka» - funksio-
non si asociacion fermer në territorin 
e zonës së Pukës. Është krenare që 
është pjesë e këtij ekipi. Është krenare 
që si grua fiton nga kjo degë e bujqë-
sisë dhe mund ta ndihmojë familjen e  
vet. Në fund ajo u dërgon mesazh gra-
ve të vendit të vet dhe të gjitha atyre që 
kanë mundësi ta lexojnë këtë tekst: 

- Nëse gruaja nuk ka të ardhura të 
mjaftueshme për shtëpinë e vet, pse 
të mos kërkojë mundësi të reja që të 
fitojë dhe realizojë profit. Në këtë më-
nyrë mund ta paguajë mundin e vet 
dhe të kontribuojë - thotë 45-vjeçarja 
Sabiete Sulejmani. 
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Me zmadhimin gjithnjë e më të 
madh të provave shkencore 
për ndikimin e dëmshëm të 

plehrave minerale artificiale, u zhvil-
lua edhe ndërgjegjësimi për ruajtjen 
e tokës si burimi më i rëndësishëm i 
parinovueshëm. Nga të gjithë plehrat 
artificialë më agresivë janë plehrat e 
azotit. Ata e dëmtojnë kimikisht tokën 
dhe mund të vrasin mikroorganizmat 
duke rritur përqendrimin e tretësirës 
së tokës. Plehrat e azotit e stimulo-
jnë zhvillimin e mikroorganizmave të 
cilët ushqehen me materie organike 
të krijuar nga toka - humusin, të ci-
lin e përbëjnë mbetjet bimore që nuk 
shpërbëhen dhe organizmat e tjerë 
të gjallë. Zbërthimi i kësaj lënde or-
ganike zvogëlon aftësinë e tokës për 
të mbajtur azot organik, i cili në raste 
të tilla depozitohet në shtresat më të 
thella, ose avullon në atmosferë në 
formën e oksidit të azotit (NO2), i cili 
si gaz serë është pothuajse 300 herë 
më i rrezikshëm se dyoksidi i karbo-
nit. 

 Grimcat e humusit në sipër-
faqen e tyre kanë një ngarkesë elek-
trike, të cilat e mbledhin dhe ruajnë 
tretësirën tokësore të elementeve 
kimike që janë ushqim për bimët. Në 

tokat ku ka pak ose nuk ka aspak hu-
mus, tretësirat ujore minerale hyjnë 
lirshëm në ujërat nëntokësore, ose 
avullojnë. Me zmadhimin e sasisë së 
azotit mineral zvogëlohet aktivite-
ti mikrobiologjik në tokë. Me 30 vjet 
përdorim të plehrave artificiale të 
azotit, toka bujqësore është degra-
duar. Prandaj është shumë e rëndë-
sishme të ruhet ose të përshpejtohet 
zhvillimi i mikroorganizmave nga azo-
tofiksuesit që prodhojnë tretësirë bio-
logjike të disponueshme për bimën 
në procesin e fiksimit biologjik të azo-
tit nga ajri, ku azoti është i pranishëm 
në sasi të pakufizuar.

Fiksuesit e azotit mund të jenë krye-
s i s h t 
b a k t e r e , 
pastaj al-
gat jeshile, 
actinomy-
cetes dhe 
disa kër-
p u d h a -
ve. Këta 
o r g a n i z -
ma bano-
jnë në të 
gjitha to-
kat dhe në  

 
të gjitha mjediset ujo-
re në të cilat është e mundur jeta. 
Azotofiksimi mund të jetë simbiotik 
(me leguminozet dhe jolegumino-
zet) dhe i lirë (aerobik ose anaerob). 
80% e azotit biologjik të përgjiths-
hëm e prodhojnë azotofiksuesit e lirë. 
Sasia e azotit të tillë për sipërfaqe 
njësie është mjaft më e ulët se sa 
mund të prodhojnë fiksuesit simbio-

Shkruan: dipl. inxh. agr. Jelica Beshliq

azotoFiKsues
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tikë të azotit, por megjithatë 
është e rëndësishme, sepse edhe pa 
plehërim të mbjellat mund të japin 
30% të rendimentit në raport me va-
riantet e plehëruara.

Bakteret e fiksimit të azotit janë stu-
diuar gjerësisht, veçanërisht rëndësia 
e tyre në bujqësi. Njihet që më për-
para se bimët bishtajore dhe legumi-
nozet (fam. Fabaceae) ku bëjnë pjesë: 
fasulja, bizelja, jonxha, tërfili, etj. janë 
kultura të rëndësishme në rotacionin 
e të lashtave në tokën bujqësore, pasi 
ato përmirësojnë pjellorinë e tokës. 
Shkaku për këtë janë bakteret e gji-
nisë Rhizobium që jetojnë në nyjat e 
rrënjës së këtyre bimëve. Këto bakte-
re përdorin sheqernat që i prodhojnë 
bimët në procesin e fotosintezës dhe 
nga ana tjetër i furnizojnë me amoni-
ak.

Në ditët e sotme punohet shumë në 
këtë drejtim, që ky fenomen të sh-
frytëzohet sa më shumë, sepse nëse 
ishte në gjendje që të ndikohej edhe 
te kulturat e tjera në formimin e 
marrëdhënieve të tilla simbiotike, si-
gurisht që do të zvogëloheshin shpen-
zimet për plehrat e shtrenjta të azotit, 
kurse do të përmirësohej njëkohësis-
ht edhe cilësia e përbërjes proteinike 
të këtyre kulturave.

Te bimët njëvjeçare rezultatet më të 
mira arrihen duke inokuluar farën 
kështu që bakteret e ndjekin zhvilli-
min e rrënjëve të reja, kurse te kul-
turat e kopshtit dhe pemët frutore 
është e dëshirueshme të zhytet siste-
mi i rrënjëve të fidanëve dhe të mb-
jellave në një solucion të lëngshme 
me kulturë fiksuese të azotit. Në të 
njëjtën kohë,  duhet të zvogëlohet për 
30-40% futja e plehrave të azotit. Për 

shkak të ndjeshmërisë së lartë të kë-
tyre mikroorganizmave ndaj dritës së 
drejtpërdrejtë, d.m.th. rrezeve ultrav-
jollcë, rekomandohet trajtimi i mate-
rialit bimor të bëhet në hije.

Sot ka shumë preparate të gatshme 
me azotofiksues bakterialë  që mund 
të blihen, kurse është shumë lehtë që 
edhe në kushte shtëpiake të bëhen 
plehra mikrobiologjike. Zakonisht 
merret një tokë pjellore ku ka me si-
guri azotobaktere, grimcohet, kalohet 
në sitë dhe përzihet me 2-5% me një 
burim tjetër të karbohidrateve (miell, 
melasa, sheqer), shtohet uji derisa të 
merret një masë plastike ngjitëse, e 
cila në një shtresë të hollë prej 1-2,5 
cm vendoset në enë dhe lihet në vend 
të ngrohtë. Për 3-4 ditë masa e mbu-
lon materien mukozë të qelizave të 
azobaktereve, e cila më pas tretet në 
ujë dhe aplikohet në materialin bimor.
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struktura e bletëve 
dimërore 
Shkruan: Rade karanfillovski

BLETARI

Bletët verore dhe dimërore 
dallojnë shumë midis tyre, 
ato kanë strukturë anato-

mike-morfologjike të ndryshëm dhe 
shpeshherë bletari duhet të ndihmojë 
në formimin e strukturës së bletëve di-
mërore. Nga struktura e bletëve dimëro-
re varet se a do ta mbijetojë bashkësia 
e bletëve periudhën e vështirë dimërore 
dhe a do të ketë prodhim të lartë në të 
ardhmen. 

Për një dimërim të suksesshëm 
bletët dimërore duhet të jetojnë gjatë, 
që të arrijnë pranverën, t’i ruajnë aftë-
sitë ushqyese, përkatësisht të jetojnë 
më shumë se 6 muaj dhe të jenë të aftë 
të ushqejnë dhe kujdesen për bletët e 
reja. Në bletarinë intensive stimulimi i 
bletës amë me ushqim është i domos-
doshëm, por në të njëjtën kohë nuk du-
het t’i amortizojë bletët. Mendimet dhe 
rekomandimet e mëparshme kanë qenë 
shumë më ndryshe, është rekomanduar 
ushqim i bollshëm që të stimulohet ble-
ta amë që të japë sa më shumë vezë në 
gusht, shtator dhe tetor, kurse kështu të 
mbushem me sa më tepër bletë për në 
dimër. Kjo u vërtetua se është e pasaktë 

sepse pjesa më e madhe e këtyre bletëve 
nuk do ta presin pranverën e hershme, 
përkatësisht nuk do të jenë vitale dhe 
me jetë të shkurtër.  Në pranverë do të 
kemi koshere plot me mjaltë, kurse pa 
bletë.  

Për dallim nga kjo, bletët e paush-
qyera në pranverë do të kenë 10% më 
shumë bletë, më të forta dhe më vitale 
në pranverë. Për dallim prej tyre, bletët 
e ushqyera në vend që të prodhojnë inde 
yndyrore në trupin e tyre, ata sekretojnë 
invertazë për të zbërthyer saharozën, 
kurse kjo i lodh shumë dhe plak ato. Nga 
ana tjetër, sheqeri i invertuar (glukozë 
dhe fruktozë) duhet të vuloset me ka-
pakë dylli, kurse duke u tajitur  me dyllin 
ato bëhen më të lodhura dhe plaken. Us-
hqimi i vonshëm vjeshtor i bën bletët të 
kenë periudhë për pashë, kurse kjo i bën  
më të lehta, të fluturojnë rreth e rrotull, 
kurse kështu bëhen bletë verore dhe jo 
dimërore, kurse bletët verore jetojnë 
vetëm 35-40 ditë, kurse bletët dimërore 
duhet të jetojnë më shumë se 6 muaj.

Bletët dimërore kanë nevojë vetëm 
për dy lloje ushqimi, prej të cilëve njëri 

është ai që gjendet qelitë e hojeve 
(mjaltë i vulosur), kurse tjetri është ind 
i yndyrshëm i cili gjendet në trupin e 
bletëve. Ky është një ushqim i mirë dhe 
i tërësishëm të cilin e përdorin në kus-
hte të veçanta (në lëvizje dhe kur është 
ngrohtë). Pa indin e yndyrshëm bletët 
nuk janë të afta për jetën dimërore dhe 
verore. Kur them kështu bëhet pyetja si 
të krijojmë shoqëri vjeshtore-dimëro-
re-pranverore?    

Mund të ndodhë që shoqëritë të bë-
jnë vetëbllokim përkatësisht të dihet se 
bleta amë e zvogëlon numrin e vezëve 
pas gjysmës së dytë të qershorit, kështu 
që shoqëritë të kenë zvogëlim të shtratit. 
Hyjnë me një numër më të vogël bletësh, 
kryesisht bletë të korrikut, kurse këto 
bletë nuk mund të shndërrohen në 
bletë dimri, kurse nëse periudha është 
pa kullotë nuk do të kemi bletë për di-
mërim të suksesshëm dhe për pritje të 
suksesshme të pranverës. Bleta amë në 
periudhën pa kullotë nuk pjell më vezë, 
kurse shoqëria futet në grupin e sho-
qërive të dobëta me një numër të vogël 
bletësh dhe me bletë të vjetra. Në këtë 
rast, ka mundësi që bleta amë të jetë e 
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lodhur dhe të mos japë rezultatin e nevo-
jshëm. Shpëtim nga situata e tillë është 
zëvendësimi i bletës amë me bletë amë 
të re, në 2 deri 3 korniza me shtrat, të 
cilat i quaj «roje të korrigjuara» të cilat 
e zmadhojnë në mënyrë rapide numrin 
e bletëve dimërore, kurse në pranverë 
bleta amë e re do ta zmadhojë numrin e 
bletëve. Domethënë të mos ketë mundë-
si të hapet dërrasë mbuluese nga bletët. 

Mund të ndodhë që shoqëria në 
korrik të ketë shumë shtretër, kurse të 
ardhurat nga natyra të jenë shumë të 
vogla, kështu shoqëritë në gusht dhe 
shtator të mos bëjnë shtrat. Tek këto 
shoqëri shfaqet problemi «pak bletë». 
Këto shoqëri kërkojnë ndihmë nga ble-
tari, por jo me ushqim me shurup, por 
me zbatim të «shtratit plot me mjaltë», 
sipas mundësisë të jetë i përgatitur me 
mjaltë luleje. Kjo rrjetë plot me mjaltë e 
cila e zëvendëson lëngun e vjeshtës, me 
ushqim shumë të mirë dhe pa aromë, e 
cila është vend ushqyes plot me mjaltë i 
cili nga pozita e vet nën shtrat kalon te 
shoqata e bletëve, është gjithmonë në 
dispozicion dhe lë përshtypje se ka kul-
lotë të pasur, që e stimulon bletën amë 
të pjellë më tepër vezë. Kështu që bletët 
nuk lodhen dhe nuk kanë stres. 

Problem i dytë të cilin duhet të zg-
jidhim në këtë kohë është mbrojtja nga 
varoa dhe ndikimi shkatërrues i saj. Për 
këtë ekzistojnë dy mënyra, konvenci-
onale me ndihmë të helmeve (amitry 
dhe fluvalinat) të cilat shiten në treg me 
emra të ndryshëm tregtarë, por këto 
mjete janë mjaft joefikase sepse zbato-
hen më tepër 30 vjet, kurse varoa është 
rezistente ndaj tyre, ndërsa preparatet 
të cilat i përdorin bletarët shpesh janë të 
rreme dhe nuk janë cilësore, ato shiten 
në tregjet në shtetet fqinje sepse te ne 
nuk prodhohet asnjë lloj mbrojtjeje. 

Unë përdor mjete organike të cilat 
janë shumë më efikase se ato konven-
cionalet dhe nuk janë dëmtuese sepse 
gjenden edhe në mjaltë, kurse nuk janë 
të dëmshme për bletët dhe për konsu-
matorët e prodhimeve të bletëve. Për-
dorim acid oksal dhe timol. Shpeshherë 
përdorim edhe mbrojtje biologjike në sh-
katërrimin e shtretërve të bletëve mash-
kull ose me korniza të bletëve mashkull, 
e cila pas nëntë ditësh merret nga sho-
qëria dhe vendosen në një koshere të 
ndërtuar posaçërisht, pasi të dalin të 
gjitha bletët trajtohet me mjete organike. 
Që të mos dëmtohen bletët dimërore 
nga varoa mbrojtja duhet të fillojë që në 
1 gusht. Këto ditë bleta amë fillon të bëjë 

vezë për bletët dimërore. Në mënyrë më 
të detajuar për mbrojtje me mjete orga-
nike kemi shpjeguar në një prej numrave 
të vjetshëm të kësaj reviste

përfundimi. Shtrati me mjaltë 
konsiderohet si zbulimi më i madh në 
teknologjinë e bletarisë që i zëvendëson 
mënyrat e ushqimit me ushqim të 
aromatizuar. Kur të vini re se në gusht 
nevojitet ushqim vetëm e vendosim 
magazinën plot ushqim nën shtrat dhe 
pastaj bletët e kalojnë mjaltin sipër dhe 
krijojnë kapele mjalti. Kjo magazinë 
mjafton që të jetë nën shtrat deri në 
fund të gushtit, kurse pastaj i kthejmë 
përsëri sipër si kapele rezervë mjalti. 
Vendosja e tillë është shumë e mirë 
sepse e stimulojnë bletën amë të japë 
më shumë vezë. 



Fendt е100 Vario 
është traktori i parë praktik me bateri që 
mund të përdoret çdo ditë pa qenë nevoja 
të mbushet disa herë në ditë, të paktën 
kështu pohon prodhuesi gjerman FENT. 
Ky traktor fitoi një medalje argjendi 
për risi në Panairin e Agroteknikës në 
Hanover. Vario është një traktor elektrik 
kompakt me një fuqi dalëse prej 50kW 
(afërsisht 67KS). Në kushte «reale» 
mund të punojë 5 orë pa ndërprerje. 
Burimi i energjisë i këtij traktori është 
një bateri litium-jon prej 650V me një 
kapacitet prej rreth 100kWh. Bateria 
rimbushet me një tension prej 400V deri 
në 22kW nëpërmjet prizave të jashtme 
me opsion për mbushje shtesë. Bateria 

e traktorit mund të mbushet deri në 80% 
për 40 minuta. 

Kontrolli dhe siguria  
e baterive

Ekipi i konstruktuesve në  Hent Fendt 
Constructors thotë se E100 Vario është 
kompatibil me pajisjet konvencionale 
dhe të elektrike. Bateria mund të 
sigurojë një pikë të madhe fillestare 
prej 150KW në një periudhë të shkurtër 
kohe. Traktori ka në dispozicion të gjitha 
lidhjet standarde hidraulike. Momenti 
maksimal i rrotullimit për shtytje është 
i mundshëm edhe në prehje,  kështu 
që nuk mbetet prapa nga modelet me 

naftë. Sipas konstruktorëve të tij, siguria 
e traktorëve është në nivelin më të 
lartë me monitorim të vazhdueshëm 
të të gjitha sistemeve elektronike. 
Kabina është me klimë me një pompë 
elektrike të ngrohtësisë dhe kontrollit 
të temperaturës së baterisë dhe 
elektronikës. Monitorimi i konsumit 
të energjisë nga bateritë e fuqishme 
të litiumit mund të bëhet me një 
smartphone. Funksione të tilla siç janë 
ngrohja paraprake e kabinës së traktorit 
në dimër ose ftohja paraprake e kabinës 
në muajt e verës mund të kontrollohen 
paraprakisht kur traktori është i lidhur 
për t›u mbushur në rrjet elektrik.

traktorë me  
fuqi elektrike

Shkruan: Despina kërstevska

Fendt е100 Vario është traktori i parë praktik me bateri që mund të përdoret në 
përdorim të përditshëm, kurse bateria e makinës mund të mbushet deri në 80% për 
vetëm 40 minuta.
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Përparësi e traktorëve me 
fuqi elektrike

Shpenzimet për mirëmbajtjen e një 
traktori të tillë janë më të vogla, materiali 
që shpenzohet si vajrat për motorin, 
filtrat për vajra dhe për karburant, AD 
blu dhe dizel janë e kaluar tashmë. Për 
dallim nga traktorët standardë ky traktor 
gjatë punës bën më pak zhurmë.

Traktor i vogël elektrik

Një kompani nga Sllovakia ka ofruar një 
traktor të vogël elektrik për të punuar 
në serra dhe pemishte. Ky traktor i 
vogël elektrik mund të ecë përpara me 

një shpejtësi prej 15 km/orë dhe pas 
me një shpejtësi prej 7 km / orë. Fuqia 
e traktorit elektrik varet nga numri i 
baterive - kështu që vjen në dy opsione 
2x12V DC, 24V, 158 Ah dhe 4x12V DC, 
24V 316 Ah. Në varësi të llojit të baterisë, 
përcaktohet gjithashtu edhe koha e 
mbushjes, kështu që ky traktor i vogël 
elektrik mund të mbushet  nga 2 deri në 8 
orë. Pesha e traktorit rritet gjithashtu në 
përpjesëtim me ngarkesën tërheqëse. 
Forca tërheqëse e këtij traktori dy metra 
i lartë dhe dy metra i gjerë është 2400 
Nm. Me traktorin, prodhuesi ofron 
pajisje të tilla si parmendë, pajisje për 
prashitje, kositës për lëndinë, rimorkio, 
pastrues dëbore.

MEkAnIZIMI



Bujqësi e organizuar, 
plasman i sigurt
Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska

«Bujqësia e organizuar, plasman i si-
gurt» është tema e forumit bujqësor të 
këtij viti, organizuar nga Federata Kom-
bëtare e Fermerëve në kuadër të projek-
tit «Mbështetja Institucionale e FKF-së», 
mbështetur nga Fondacioni Suedez We 
Effect, kurse do të marrin pjesë fermerë, 
biznesmenë, përfaqësues nga qeveria 
dhe organizatat joqeveritare.

Në panel-diskutimin e planifikuar u 
diskutua ndaras prodhimin kontraktual 
dhe përvojat e prezantuara nga Kroacia 
në pjesën e plasmanit të sigurt si dhe 
projektin e Bashkimit Evropian në Repu-
blikën e Maqedonisë Veriore për grupet 
e prodhuesve.

Folësit në këtë panel-diskutimi

z.   Mlladen Shimunac, ekspert për prod-
himtari të kontraktuar, Kroaci 

z. Sasho Risteski, Asociacioni Maqedo-
nas i Përpunuesve  

z. Dimitrie Nikollov “Vendosja dhe zbati-
mi i masave për rregullim të përbashkët 
të tregut”, Projekt i BE-së “Prezantim i 
shembujve të fermerëve të duhanit, gru-
rit dhe mjaltit”. 

Në pjesën zyrtare do të marrë fjalën 
Vaska Mojsovska, Presidenti i FKF-

së, Ljupço Nikol-
lovski, Ministri i Bu-
jqësisë, Pylltarisë 
dhe Menaxhimit të 
Ujërave, Aneli Lei-
na, drejtore rajonale 
e We Effect Europe , 
përfaqësuesja e Bil-
jana Petrovska-Xhar-
tova përfaqësuese 
nga Ambasada e 
Mbretërisë së Sue-
disë në Republikën e 
Maqedonisë së Ver-

iut, prof. dr. Vjekosllav Tanashkoviç, de-
kan i Fakultetit të Shkencave Bujqësore 
dhe Ushqimit.  

Rekomandime nga forumi bujqësor:

Bashkimi ekonomik i bujqve në koope-
rativa apo lloje të tjera të organizatave 
prodhuese (grupe prodhuesish) si më-
nyrë për zmadhim të fuqisë negociuese 
dhe organizim të prodhimit dhe shitjes. 

Përforcim i dialogut me bashkësinë e 
biznesit, nëpërmjet edukimit, trajni-
mit dhe efikasitetit të përmirësuar të 
nëngrupeve nënsektoriale në MBPU si 
mekanizëm për rregullim të tregjeve 
bujqësore.

Respektim i modelit ligjor për prodhim 
të dakorduar dhe garanci nga shteti në 
zbatimin e marrëveshjes.

Harmonizim i mënyrave të ndryshme të 
përcaktimit ligjor të pagesa në nënsek-
torët e ndryshëm në modelin e vetëm të 
pagesës dhe marrëdhënieve obligative 
i cili do të vlejë në mënyrë të barabartë 
për të gjithë nënsektorët bujqësorë. 

Përshpejtim i procedurës për miratim 
të rregulloreve për shitje dhe hedhja 
në qarkullim e ushqimit me prejardhje 
bimore dhe shtazore nga prodhuesit e 
vegjël (shitje nga pragu i shtëpisë).

Përforcim i mbikëqyrjes inspektuse nga 
shteti në pjesë e kontrollit dhe monitori-
mit të blerjes.

PLEHfnf
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Petkat 2019 në 
fshatin Budinarci

Petkat 2019 
për të 
s h t a t ë n 

herë në organi-
zim të FKF-së për 
herë të parë në 
fshatin e Berovës, 
Budinarci. 60 
gra nga rajoni i 
Berovës, Koça-
nit, Gjevgjelisë, 
Strumicës, Ne-
gotinës, Tetovës 
dhe Prespës 
kanë bërë petka 
të cilat këtë vit 
do t‘i dhurohen Shtëpisë së fëmijëve pa 
prindër dhe Shtëpisë për të moshuar në 
Berovë. Manifestimi është organizuar si 
pjesë e aktivitetit të projektit „Mbështet-
ja institucionale e FKF-së“ i mbështetur 
nga We Effect.

Manifestimin e hapi Presidentja e FKF-
së, Vaska Mojsovska dhe anëtarët e Bor-
dit Drejtues Vangelina Parmaçka, Vanço 
Kirovski dhe koordinatori kombëtar i 
Rrjetit të Grave Fermere, Frosina Ge-
orgievska. Presidentja e FKF-së, Vaska 
Mojsovska theksoi se me këtë manife-
stim vazhdon tradita dhe e tregon jetën 
në fshat përmes duarve punëtore të 
grave. Vangelina Parmaçka, një nga 
organizatoret e veprimtarisë, theksoi 
se ushqimi tradicional dhe veçanëris-
ht përgatitja e petkave janë veçori e 
veçantë e gruas rurale. Ajo theksoi se 

si organizatorë 
ata janë shumë 
të lumtur që këtë 
vit ngjarja zhvillo-
het në Budinarci, 
një fshat që është 
përplot me bukuri, 
por është harruar. 
Ata theksuan se 
manifestimi tregon 
traditën dhe huma-
nizmin e fshatit.  

Në këtë takim mori 
pjesë Igor Jadrovski 
nga Komiteti i Hel-
sinkit i cili mbajti një 

seancë ndërvepruese mbi diskrimini-
min në bazë gjinore dhe ndihmën juridi-
ke të ofruar falas nga Komiteti i Helsin-
kit për këtë temë, kurse për popullatën 
rurale do të jetë në bashkëpunim me 
FKF-në.

Në këtë manifestim u përgatitën 25 kg 
petka të cilat u dhuruan në Qendrën 
e Kujdesit Ditor për Fëmijët me Aftësi 
të Kufizuara, Shtëpinë e fëmijëve pa 
prindër dhe Shtëpinë e të Moshuarve 
në Berovë.

Svetlana Trifunovska, njëra nga amvise 
e që mori pjesë në manifestimin e siv-
jetshëm të petkave dhe koordinatore lo-
kale e Rrjetit të Grave të Fermerëve në 
NKF për rajonin e Berovës, theksoi se 
i gjithë manifestimi ishte i mrekullues-
hëm dhe se si organizatorë ata ishin të 

kënaqur me tërë ngjarjen. Ajo mendon 
se manifestimi ka marrë promovimin 
e duhur dhe se është një prezantim i 
duhur i Budinarcit, rajonit të Berovës 
dhe produkteve të bëra nga duart e gru-
as së aftë rurale.

Federata Kombëtare e Fermerëve sh-
preh mirënjohjen e saj të madhe për 
mikpritjen dhe organizimin e mrekullu-
eshëm të grave nga Budinarci, të cilat 
ishin nikoqire të këtij manifestimi të kë-
tij viti. Falënderime të veçanta për Van-
gelina Parmaçka, Sllavjanka Paçarska 
dhe Svetllana Trifunovska.

Shkruan: Biljana Petrovska-Mitrevska
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Aktivitetet e zhvilluara gjatë 
muajit Korrik

Shkruan: Alida Cobaj

Aktivitetet në kuadër të komponentit 
gender:

1. trajnim për përpunimin e frutave 
dhe përgatitja e djathit në kushtet 
e shtëpisë, i cili u mbajt nga dy ek-
spertët e AgroPukës Shirinë Pjetri 
dhe Gëzim Laçi. Ky trajnim u zhvil-
lua në fshatin Iballe dhe konsistoi 
në bërjen e reçelit dhe lëngut të 
frutave si edhe përgatitja e djathit ku 
u shpjegua hollësisht përkujdesja 
ndaj qumështit deri në përgatitjen e 
djathit.

2. trajnim për gatimin dhe mikpritjen, 
i ndarë në 4 trajnime me katër grupe 
të ndryshme, në data të ndryshme. 
Qëllimi I trajnimit ishte nxitja e idesë 
së turizmit tek grupet e grave dhe 
informimi I secilës prej tyre mbi kuj-
desjen nda ambientit ku do qëndrojë 
turisti, si edhe kujdesi ndaj ushqimit 
që do i serviret atij.

3. Vizitë studimore në zadrimë ne 
bashkëpunim me COSPE ku ishin 
pjesëmarrëse 14 gra nga grupet e 
grave të mbështetura nga AgroPuka 
Qelëz, Gjegjan, Iballe dhe Pukë. Qël-
limi i kësaj vizite, ishte shkëmbimi i 
experiences dhe shkëmbimi i ideve 
si sipërmarrja, hapja e bizneseve 
familjare si edhe turizmi, ku me te 
përshtatshmet dhe më me potencial 
për zhvillim në zonën e Pukës u spi-
katën zhvillimi i aktivitetit bujqësor 
si serat, prodhimi i frutave si rrushi 
dhe mollat, si edhe nisja e bizneseve 
me punë dore ku përfshihen qilimat, 
veshjet kombëtare si edhe punë 
qëndistar

aktivitetet në kuadër të rretheve të 
studimit:

Përgjatë gjithë muajit Korrik, secili nga 
6 grutet e rretheve të studimit të ci-
lat mbështëten nga AP, kanë zhvilluar 
shumë aktivitete dhe takime, shumi-

ca e të cilave kishin present 

edhe koordinatoren e AP për Study Circ-
le. Gjatë këtij muaji (në datën 10 Kor-
rik 2019) u zhvillua ora përmbyllëse e 
rrethit të studimit, “Të mësojmë Komp-
juterin”, duke e mbyllur kështu me suk-
ses. Ky grup ishte i përbërënga 10 gra të 
gatshme për njohuri të reja dhe shumë 
productive si për veten ashtu edhe për 
pjestarët e tjera të grupit.

AgROPUkA



AgROPUkA

seminar informues mbi zhvillimin e tu-
rizmit në pukë:

Në 17 korrik u zhvillua në Pukë nje semi-
nar informues plot vlera mbi zhvillimin 
dhe promovimin e duhur të potencialeve 
turistike të Pukës. Qëllimi I këtij takimi 
ishte informimi i bizneseve , hoteleve, 
restoranteve mbi impaktin dhe rëndes-
inë e përdorimit të rrjeteve globale si Tri-
padviser, Booking, Facebook, Instagram 
të cilat ndikojnë në rritjen kërkesës dhe 
ofertës si dhe cilësisë në shërbim.

themelimi i shoqatës së blegtorisë së 
pukës dhe Fushe-arres në bashkëpu-
nim me RTM dhe PfD:  qëllimi i të Sho-

qatës është të mbështesë fermerët e 
zonave rurale, të përmirësojë kushtet e 
jetesës përmes bashkëpunimit në grup 
për të rritur prodhimin blegtoral, sigu-
rinë ushqimore, diversifikimin e fermave, 
mbrojtjen e mjedisit, etj.

Vizitë studimore në tetovë organizu-
ar nga AgroPuka  në bashkëpunim me 
Shoqatën e Bletarëve të Maqedonisë 
së Veriut (24,25,26 Korrik 2019): Pjesë-
marrës në këtë vizitë ishin anëtarët e 
grupeve të mbështëtura nga AgroPuka 
dhe përfaqësues të Shoqatës së Bletarë-
ve të Shqipërisë.Fokusi kryesor i vizitës 
ishte zhvillimi i bletarisë duke përfs-
hirë kështu aktivitete si pjesëmarrja në 
Panairin e mjaltit i cili u zhvillua për të 
dytin vit , Ligjëratën mbi bletarinë dhe 
vizitën tek ferma e bletëve të  z.Nuredin 
Ismani. Gjithashtu rëndësi në këtë vizitë 
kishte edhe zhvillimi i turizmit dhe ideja 
e sipërmarrjes me vizitën tek kompania 

“Vezë Sharri”.

trajnime dhe këshillime në fushën e 
bujqësisë zhvilluar nga agronomi z.Jak 
Ukaj dhe me pjesëmarrjen e grupeve të 
mbështetura nga AgroPuka:

1. Shërbimet në ngastrat e prodhimit 
të farës së patates (Qerret – Iballe)

2. Mbrojtja ndaj sëmundjeve tek peri-
met e serave dhe në fushë të hapur 
( Qerret – Qelëz)

3. Kujdesi ndaj fasules kacavjerrëse 
Iballe

4. Mbrojtja e vreshtave ndaj hirit dhe 
kalbëzimit (Qelëz)
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Në mbështetje të iniciativave 
sipërmarëse të grave rura-
le organizata AgriNet Alba-

nia në kuadër të projektit “Zhvil-
limi i Komunitetit Rural nëpërm-
jet Shoqatave të Fermerëve”, të 
mbështetur nga We Effect, Suedi 
dhe në bashkëpunim me Shoqatat 
e grave të të rajonit të Korçës, or-
ganizuan një vizitë për shkëmbim 
eksperience në Qëndrën e arti-
zanëve “Margarita” Berat.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ish-
te shkëmbim eksperience rreth 
organizimit dhe funksionimit të 
organizatave të krijuara tërësisht 
grash si dhe krijimi i sipërmarjeve 
të vogla fitimprurëse për to.

Grupi i vizitoreve i përbërë prej 50 
gra dhe vajza u pritën nga drej-
tuesja e Qendres “Margerita” znj. 
Adelina Theodhori, e cila foli për 
historikun e qëndrës, funksioni-
min e saj, mënyrën e anëtarësi-
mit, për aktivitetet e ndryshme që 

Qëndra zhvillon si treinime, pjes-
marrje në panaire dhe deri tek ng-
ritja e bizneseve dhe sipërmarjeve 
të vogla. Një prezantim i detajuar 
i’u bë të gjitha produkteve të pu-
nuara me mjeshtëri dhe me stil 
(qëndisjet, punimet në gur, puni-
met në baltë dhe dru) që artizan-
et kishin ekspozuar në Qëndrën e 
organizatës.

Adelina gjithashtu theksoi se: 
- “nuk ka qënë e thjeshtë të bësh 
kaq shume artizanë bashkë, meg-
jithse besimi ka qënë i madh se 
organizimi është për të mirën e 
të gjithëve. Ka pasur momente 
kur puna është bërë dhe në më-
nyrë vullnetare dhe pa pagesë, 
por kjo sakrificë është shpërblyer 
më vonë. Vlerë të madhe ka pasur 
bashkëpunimi me organet ven-
dore që t’u sigurohej nje status i 
veçantë Artizanëve të qytetit duke 
mundesuar hapjen e punishteve 
dhe dyqanteve në qëndrën histori-

ke të Beratit duke ju krijuar lehte-
sime financiare. Për t’u vlerësuar 
është punë e madhe është bere 
dhe me të rinjtë të cilet i largohen 
gjithnjë e më shumë artizanatit, 
ashtu si ndodh dhe në bujqësi, por 
përkushtimi i organizatës “Mar-
garita” dhe bashkëpunimet me 
shume organizata të huaja kanë 
bërë që shumë të rinj e të reja t’i 
afrohen kësaj qëndre në mënyrë 
që këto trashëgimi kulturore dhe 
shpirtërore të mbeten gjallë ndër 
breza” kështu përfundoi fjalën e 
saj znj, Adelina. 

Mbas takimit pjesëmarëset e 
vlerësuan këtë aktivitet si një 
mundësi bashkëpunimi dhe sh-
këmbimi eksperience midis orga-
nizatave të grave. Asgjë nuk është 
e thjeshtë por me kembëngulje 
dhe punë mundesh të marësh fry-
tet e dëshiruara. 

gratë e shoqataVe të rajonit të Korçës Vizitojnë  
qëndrën e artizanëVe “margarita” berat
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Vitet e fundit në Shqipëri ka 
erdhur në rritje një shqetë-
sim i përbashkët si për pro-

dhuesit ashtu dhe për konsuma-
torin, shqetësim i cili lidhet me 
Sigurinë Ushqimore. Kjo vjen nga 
shtimi i popullsisë si dhe ndikohet 
nga shterimi i rezervave të ujit, 
por edhe e burimeve ushqimore. 
Zgjidhja për këtë problem është 
aplikimi i praktikave të sigurta, 
të qëndrueshme dhe të përgjeg-
jshme të prodhimit bujqësor pra 
aplikimi në fermë i standarteve të 
Global GAP. Prandaj AgriNet Al-
bania me mbështetje e WeEffect, 
Suedi, ka bërë pjesë në një prej 
komponentët kryesorë të projek-
tit “Zhvillimi i Komunitetit Rural 
nëpërmjet Shoqatave të Fermerë-
ve’’ treinimin e fermerëve mbi 
standartet Global GAP në prodhi-
min e frutave.

Në këtë kuadër u zhvilluan një 
sërë treinimesh me 75 anëtarëve 
të Shoqatave të Fermerëve Prod-
hues të Mollës të rajonit të Korçës 
dhe Dibrës me qëllimin kryesor 
njohjen dhe prezantimin tek fer-
merët se si implementohen në 
fermë praktikat më të mira buj-
qësore me qëllim çertifikimin e 
prodhimit me standartet Global 
GAP. Nga ana e specialistëve në 
treinime u shpjegua që nuk është 
thjesht një çertifikim mbi standar-
tet Global GAP por synohet mbi të 

gjitha aplikimi i praktikave më të 
sigurta dhe afatgjata për të gjitha 
prodhimet bujqësore. Çertifikimi 
synon të barazojë sigurinë dhe 
cilësinë e produkteve bujqësore 
me ato të vendeve të rajonit me 
qëllim hapjen e tregjeve të reja 
për eksportet drejt vendeve euro-
piane të cilat janë kërkuese ndaj 
origjinës dhe cilësisë së prodhi-
meve. Por shumë e rëndësishme 
do të jetë edhe arritja e një stan-
dardi të vërtetë sigurie edhe për 
konsumatorët shqiptarë për të 
garantuar transparencën e prod-
himeve.

Pra çertifikimi Global GAP është 
një garanci për të ardhmen për të 
forcuar lidhjen e fermerëve dhe 
trëgëtuesve për të pasur produkte 
më të sigurta për konsumatorët.

treinim i anëtarëVe të shoqataVe  
të FermerëVe prodhues të mollës në drejtim  
të praKtiKaVe më të mira bujqësore global gap

AgRInET
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Vizitë studimore për njohjen e teKnologjiVe  
të reja të KultiVimit të rrushit
Shkruan: Nikolin Karapanci

Përmirësimi i teknologjive të 
kultivimit për rritjen e sasisë 
dhe cilësisë së prodhimit dhe 

sidomos rritja e ndërgjegjësimit të 
fermerëve drejt arritjes së standar-
teve të Bashkimit Europian është një 
nga komponentët kryesorë të projek-
tit “Fuqizimi i Komunitetit për një Zh-
villim Rural të Qëndrueshëm’’ të cilin 
AgriNet Albania është duke e imple-
mentuar me mbështetjen e We Effect, 
Suedi, në rajonet Korçë, Elbasan dhe 
Dibër.

Në këtë drejtim u zhvillua një vizitë 
për shkëmbim eksperience në një nga 
zonat që ka marrë shumë zhvillim vi-
tet e fundit në kultivimin e rrushit në 
fshatin Gurëz të rajonit të Lezhës në 
Shqipëri me anëtarët e shoqatave të 
fermerëve prodhues të rrushit nga 
rajoni i Korçës dhe Elbasanit.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte 
njohja me teknologjitë e reja të pro-
dhimit të rrushit në mënyrë intensive 
dhe sipas standarteve të Komunitetit 

Europian.

Grupi i vizitoreve i përbërë prej 26 fer-
merësh u prit në ambjentet e fermës, 
nga specialisti dhë përgjegjësi i pro-
dhimit z. Spahi Jahja. Zoti Spahi pre-
zantoi para vizitoreve të gjithë histo-
rikun e krijimit dhe të funksionimit 
të kësoaj ferme por pa harruar të 
futej dhe në detaje për teknologjitë e 
reja të kultivimit të rrushit duke bërë 
kështu një pasqyrë të plotë për:

 z Aplikimin e teknologjive të reja në 
kultivimin e rrushit duke filluar nga:

• zgjedhjen e nënshartesës dhe fi-
danit;

• planifikimin dhe ngritjen e vresh-
tit;

• aplikimi i sistemeve mbrojtës nga 
kushtet atmosferike etj.

 z Mënyrën e monitorimit dhe të 
mbrojtjes nga sëmundjet dhe dëm-
tuesit;

 z Vjeljen, përpunimin dhe marketi-
min e prodhimit.

Në shoqërimin e specialistit u re-
alizuan vizita në terren në të gjithë 
sipërfaqen e fermës të kultivuar me 
rrush, në të cilën dallohej shumël-
lojshmëria dhe cilësia e fidanave të 
rrushit ku binin në sy kultivarët rezis-
tentë ndaj sëmundjeve dhe dëmtues-
ve si dhe aplikimi i sistemit të kulti-
vimit të rrushit në serë një teknologji 
e futur kohët e fundit, e cila ndikon 
direkt në rritjen e sasisë dhe cilësisë 
së prodhimit por dhe nxjerjen herët të 
prodhiit në treg.

Duke shkëmbyer pyetjeve dhe dis-
kutime tek vizitoret u krijuan përsh-
typje pozitive mbi domosdoshmërinë 
e aplikimit të teknologjive bashkëko-
hore e cila lehteson ndjeshëm punën 
në fermë duke i çuar të gjitha proçe-
set drejt mekanizimit dhe njëkohë-
sisht shtimin e sasisë dhe cilësisë së 
prodhimit.
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IKC në bashkëpunim me shumë 
akterë të ndryshëm si me Ins-
titucione Qendrore – Ministrinë 
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
poashtu dhe ato Lokale ka bërë 
një punë të madhe sa I përket 
zhvillimit dhe përparimit të fer-
merëve të regjionit Qendror dhe 
atij Jug-Lindorë të Kosovës.

Me UNDP/EU-në IKC ka filluar 
zbatimin e projektit Fuqizimi i 
fermerëve të Vitisë përmes ng-
ritjes së kapaciteteve dhe pro-
movimit të produkteve të tyre 
per Higjienen dhe Sigurinë e 

ushqimit me standardet HAC-
CP dhe GLOBAL GAP pastaj me 
MBPZHR nëpërmjet projek-
tit PROMOVIMI I PRODHIME-
VE BUJQËSORE VENDORE ka 
pregaditur trajnimet ne fushën 
e Marketingut dhe Higjien të 
Shtallës

IKC përgjatë punës së saj ka 
bërë trajnime në fushën e si-
gurisë dhe higjiensës së us-
hqimit me standardet HACCP 
për shoqatat anëtare të saja, 
pastaj ka bërë këshillime në 
fuhsa të ndryshme të perimta-

risë, pemtarisë dhe mbrojtjes 
së bimëve.

Janë bërë dhe aplikime të ndry-
shme tek donatorët e ndryshëm 
si vendor poashtu dhe ndër-
kombëtarë e që vlen te ceket 
bashkpunimi me UNDP-/EU, 
MBPZHR, Komunën e Ferizajt, 
Vitisë, Hani Elezit, dhe Lipjanit.

IKC ka mbajtur dhe panaire në 
katër komuna të ndryshme ku 
niveli i pjesmarrjes së farmerë-
ve ka qenë shumë më i madh se 
viteve të kaluar gjë që dëshmon 

iKC
Shkruan: Agron Arifi
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se ka rritje të fermerëve të buj-
qësisë dhe ngritje të aftësive të 
tyre në prodhimin e produkteve 
bujqësore dhe këto të dhëna vi-
jnë nga panairet e mbajtura në 
Lipjan, Ferizaj, Viti, Hani I Elezit.

Në të gjitha këto evinemente 
ishin prezente dhe u përcollën 
edhe nga Mediat Lokale dhe 
Nacionale.

Poashtu IKC ka mbajtur dhe 
Ditën e Shalqirit nw komun-
wn e Vitisw e ku të pranishëm 
kishte fermerë nga ana e Vitisë, 
Gjilanit dhe rrethines, autorite-
tet Lokale te Vitisë dhe Mediat 
Lokale.
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Federata Nacionale e Fermerëve e zgjeroi spektrin e vet të ve-
primit. Kjo do të thotë që përveç bujqve, shoqatave bujqësore, 
kooperativave bujqësore, organizata mandej do të punojë në 
përforcimin dhe mbështetjen e kategorive të lëndueshme në 
mjediset rurale, mbështetje më të madhe të të rinjve dhe grave 
si dhe për përfshirje të tyre të drejtpërdrejtë në zhvillimin e 
bujqësisë nëpërmjet vendimmarrjes dhe veprimtarisë aktive. 
Përveç bujqve, një nga fokuset kryesore të organizatës është 
edhe zhvillimi rural përkatësisht tejkalimi i problemeve dhe sfi-
dave me të cilat ballafaqohet popullata rurale siç janë varfëria 
dhe qasja e kufizuar e popullatës rurale në shërbimet shëndetë-
sore, edukim, informim, drejtësi dhe fuqi në vendimmarrje. Edhe 
mandej shtylla kryesore e veprimtarisë është lobimi në drejtim 
të përcaktimit të problemeve nga fusha që me punë e analizë të 
përbashkët do të prezantohen para institucioneve kompetente 

që të gjendet zgjid-
hje e përbashkët, 
e cila do të jetë në 
interes të bujqve 
dhe të mirëqenies 
të të gjithë shtetit 
tonë. Fokusi i Organizatës Nacionale të Fermerëve, edhe man-
dej do të funksionojë nën sloganin “Së bashku drejt suksesit” 
dhe nën logon e cila e simbolizon mundin dhe prodhimtarinë 
e bujqve tanë, është zgjidhja e problemeve më të mëdha, siç 
është plasmani dhe prodhimtaria cilësore. Misioni i organiza-
tës së ribrenduar është: FERMER I ORGANIZUAR - LIDER NË 
ZHVILLIMIN BUJQËSOR DHE RAJONAL NË RM. Vizionin që ne 
synojmë ta arrijmë është: BUJQËSI FITIMPRURËSE - FSHAT I 
QËNDRUESHËM.   

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

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

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

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

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

FnF

agropuKa
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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 orga-
nizatës 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 papu-
nësisë, 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 punon në 10 komuna ku 
për nevojat për punësim janë më tepër se kruciale: Ferizaj, 
Shtime, Lipjan, Viti, Kllokot, Stërpçe, Partesh, Han i Elezit, 
Kaçanik dhe Gjakova. Deri më tani IKC-ja ka organizuar mbi 
700 bujq në organizata të grave (WOs) dhe në organizata bu-
jqësore (FOS). Midis tyre, më tepër se 50% janë WOs, kështu 
që gratë përforcohen ekonomikisht, politikisht dhe në anën 
sociale. 

AgriNET është organizatë shqiptare apolitike, joqeveritare 
dhe jofitimprurëse e regjistruar në shkurt të vitit 2005 me 
seli në rajonin e Korçës. Tani ajo është rrjetë e 15 organiza-
tave bujqësore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj 
organizate është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në 
proceset sociale, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të 
qëndrueshëm të bashkësive të cilat jetojnë në rajone rurale 
në partneritet me sektorët ruralë të margjinalizuar, bash-
kësitë e tyre dhe palët e ndryshme të prekura. AgriNet e 
realizon misionin e vet nëpërmjet implementimeve të ndry-
shme në projektin në fushën e zhvillimit rural financuar nga 
institucionet vendase dhe ndërkombëtare, si edhe nëpër-
mjet përfshirjes së drejtpërdrejtë të bashkësive, pushtetit 
lokal dhe organizatave të tjera joqeveritare në fushën e 
zhvillimit rural të bashkësisë. AgriNet siguron shërbime të 

zgjeruara në pjesën 
më të madhe të ras-
teve për grupe for-
male dhe joformale 
të prodhuesve bu-
jqësorë. Lloji krye-
sor i grupeve bujqë-
sore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve 
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricul-
tural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderuara nga 
ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit të për-
vojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i par-
celave demonstruese për testim dhe zbatim të teknologjive 
inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë të bëjnë 
me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP. 

initiatiVe For KosoVa 
Community-iKC

FondaCioni agrinet albania


