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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 për Shqipërinë, 
Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.

AGRINET ALBANIA
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Adresa: rr. Prolet, nr. 10/1-1, 1000 Shkup
Tel: +389 70 216 109

e-mail: nff@nff.org.mk
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Tel: +355 82254655, Mob.: +355 684060530
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Adresa: Lagjia e Re, Pukë
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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.
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EDITORIAL

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

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19

BASHKARISH MUND T’I 
PËRBALLOJMË SFIDAT

Bukuria e Ballkanit shihet te 
natyre e mrekullueshme dhe 
ushqimi i shijshëm. Ne na 
njohin për këto gjëra. Në atë 

drejtim duhet të punohet në zhvillimin 
e bujqësisë dhe krijimin e strategjive 
për zhvillim ekonomik të bujqve të 
vegjël dhe për zhvillim të turizmit 
rural. 

Bashkëpunimi rajonal është i 
rëndësishëm edhe për hapjen 
e tregjeve dhe prezantimit të 
përbashkët edhe në tregje të treta.

Kur flitet për strategjitë duhet të 
punohet në zhvillimin e tregjeve dhe 
për ballafaqimin me ndryshimet 
klimatike, të cilat janë problemi dhe 
sfida më e madhe për bujqësinë. 

Ndryshimi i klimës deri më 
tani ka ndikuar negativisht  mbi 
prodhimtarinë, cilësinë e prodhimeve 
bujqësore. Ndryshimet e tilla 
pasqyrohen negativisht edhe mbi 
zhvillimin në mjediset rurale dhe 
akoma më tepër e shtyjnë në varfëri 

popullatën rurale. 

Kriza energjetike, konflikti rus-
ukrainas janë pasqyruar mjaft 
negativisht edhe mbi shtetet 
ballkanike, sidomos në faktin se 
me vetë shtrenjtimin kemi edhe 
prodhimtari më të shtrenjtë, kurse 
çmimet blerëse të prodhimeve 
bujqësore mbeten të njëjta. Kjo 
kontribuon mbi pasojat negative 
mbi bujqit sepse ata janë të detyruar 
të prodhojnë sasi më vogël dhe 
ekzistencën e ta gjejnë në sektorë të 
tjerë. 

Si rrjedhim duhet të punojmë të 
gjithë së bashku në nivel rajonal 
në ballafaqimin me problemet dhe 
sfidat në bujqësi, që padyshim është 
sektor i rëndësishëm për zhvillimin e 
shteteve ballkanike. 

Në këtë numër të revistës “Toka 
ime” do të lexoni këshilla interesante, 
rrëfime për jetën e bujqve, si dhe për 
aktivitetet e shoqatave FNF, Agrinet 
dhe Agropuka

Redaksia e revistës “Toka ime” ju 
urën një vit të suksesshëm dhe të 
bereqetshëm plot me momente të 
bukura dhe shëndet.
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Analizat e tokësPEDOLOGJIK

Laboratori pedologjik në FSHBU u përfshi 
në ndërhyrjen e organizuar për prodhimin 
me kontratë të grurit me rreth 20 fermerë 
nga rajoni i Prilepit të cilët sollën mostrat 
e tokës dhe morën rekomandime se çfarë 
të aplikohet si pleh bazë për të pasur 
rendimente të larta.

Për mbjelljen e vjeshtës, por 
më e rëndësishmja për rritjen 
e vreshtave dhe pemishteve 

të reja, një nga gjërat më të 
rëndësishme është të dini se sa lëndë 
ushqyese keni në tokën ku do të rritni 
kulturën dhe cila është përbërja e 
tokës dhe vetitë e saj. Analiza e dheut 
është një lloj testi me rreze rëntgen 
ose test gjaku pa të cilin asnjë mjek 
nuk përcakton se çfarë do të bëhet 
më pas. Kështu që edhe në bujqësi 
analiza e tokës duhet t’u përgjigjet 
pyetjeve se sa lëndë ushqyese, 
përkatësisht pleh duhet të shtohen 
në tokë për një kulturë specifike, cila 
është përbërja, d.m.th. a përshtatet 
me qëllimin që kemi përcaktuar dhe 
a nevojiten dhe sa do të kushtonin, 
pra nëse janë fitimprurëse disa 
masa agroteknike të caktuara që 
do të ishin të nevojshme. Për shkak 
të përparësive të shumta që sjell 
analiza pedologjike, ajo vendoset 
si kusht, sidomos në ngritjen e të 
mbjellave shumëvjeçare.

- Kjo periudhë kohore është ideale për 
përgatitjet të cilat duhet të bëhen që 
të fillojë një investim në vresht apo të 
mbjella frutore. Rendimentet e mira 
gjatë prodhimtarisë varen nga zbatimi 
i masave agroteknike prandaj gjëja e 
parë që e themi është t’i kushtohet 
vëmendje kryerjes së analizave 
të tokave për provë të cilat do 
të na japin një pasqyrë të 
qartë të vetive kimike 
dhe fizike të truallit. 
Rezultatet të cilat do 
t’i marrim së bashku 
me interpretimin 
e tyre për bujqit 
do të nënkuptojnë 
drejtime për ushqim 
përkatës themelor në 
atë moment kur flasim 
për kultura të vjeshtës 
si dhe për të mbjellat 
shumëvjeçare. Laboratori 
në Fakultetin e shkencave 

Rëndësia e 
provave tokësore

bujqësore dhe ushqimit në UKEM 
është laborator i akredituar i cili 
është vazhdimisht në shërbim të 
bujqve. Duhet të theksoj se përveç 
vetive kimike të pakos themelore 
në të hyjnë edhe përmbajtja e 
materies organike, fosfori me qasje 
të lehtë, azoti dhe kaliumi me qasje 
të lehtë, karbonat kalciumi, reagimi 
i pH-së dhe sipas nevojës gjendja me 
e l e m e ntë t sekondarë 

makro dhe mikro në varësi nga 
nevoja e prodhuesit bujqësor ne 
bëjmë edhe analiza të vetive fizike 
të tokës të cilat bujqit shpesh i lënë 
pas dore. Por pikërisht këto veti fizike 
për të mbjellat shumëvjeçare dinë 
të jenë faktor limitues se a mund 
të kultivohet ndonjë kulturë në atë 
parcelë apo duhet të kërkohet kulturë 
tjetër. Kjo nënkupton ujëra të larta 
nëntokësore, strukturë të çrregullt, 
veti fizike ujore të përkeqësuara, 
thotë prof. dr. Mile Markovski, 
pedolog në Fakultetin e shkencave 
bujqësore dhe ushqimit në Shkup.   

Vetitë kimike të truallit me masa të 
ndryshme të cilat janë në dispozicion 
mund të korrigjohen kurse vetitë 
fizike të cilave u kushtohet më pak 
vëmendje nuk mund të ndryshohen. 
Prandaj ato duhet të analizohen 
mirë që në fillim që të shihet a 
mund të ndryshohet diçka në vetitë 

fizike dhe sa do të kushtonte 
ai intervenim. Të gjitha 

rekomandimet bëhen së 
bashku me profesorët 

e vreshtarisë ose 
pemëtarisë që të jepet 
rekomandim i qartë 
çfarë mandej. Në disa 
raste përcaktojmë 
se niveli i ujërave 

nëntokësore është aq i 
lartë saqë rrënja mbetet 

pa oksigjen dhe bimët në 
fillim stagnojnë mandej 

kalben. l
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BLEGTORI

Murtaja afrikane 
e derrave në 
vendin tonë
Kjo është një sëmundje shumë e rëndësishme ekonomike 
për shkak të humbjeve që kanë blegtorët në vendet ku 
shfaqet, por nuk është aspak e rrezikshme për shëndetin 
e njeriut dhe nuk transmetohet nga kafsha te njeriu.

ÇFARË ËSHTË MURTAJA AFRIKANE E 
DERRIT

Murtaja afrikane e derrave është 
sëmundje virale te derrat shtëpiakë dhe 
të egër që shkakton humbje të mëdha 
ekonomike për shkak të mungesës së 
trajtimit dhe vaksinimit. Sëmundja është 
vdekjeprurëse për derrat, sidomos 
kur është në të ashtuquajturën formë 
akute, kurse nuk është e rrezikshme për 
njerëzit, duke qenë se nuk është zoonozë. 
Virusi transmetohet nëpërmjet gjakut, 
indeve, sekrecioneve dhe jashtëqitjeve 
të kafshëve të sëmura ose të ngordhura. 
Sëmundja transmetohet dhe përhapet 
nga: kontakti i drejtpërdrejtë midis një 
kafshe të shëndoshë dhe të sëmurë, 
kufomat e kafshëve të ngordhura dhe 
nëpërmjet njerëzve të kontaminuar 
mekanikisht me virusin, transmetohet 
në mënyrë indirekte nëpërmjet 
ushqimeve dhe mbetjeve ushqimore të 
kontaminuara, pajisjeve, automjeteve, 
veshjeve dhe nëpërmjet transmetimit 
biologjik, nga vektori standard rriqra e 
butë të gjinisë Ornithodoros. Periudha 
e inkubacionit zgjat 4 deri në 19 ditë, 
vdekshmëria te derrat shtëpiakë mund 
të jetë edhe deri në 100%, kurse kafshët 
e vogla në numër të cilat do të shërohen 
mbeten mbartës të përhershëm të 
virusit. 

GJENDJA MOMENTALE E SËMUNDJES 

Vitet e fundit, sëmundja është përhapur 
intensivisht në një numër të madh 
vendesh të Evropës, si dhe në fqinjësinë 
tonë të afërt, në Bullgari, Rumani dhe 
Serbi. Rasti i parë në vendin tonë është 
regjistruar në janar të këtij viti në zonën 
kufitare në Komunën e Dellçevës, kur 
nga popullata e egër kaloi në popullatën 
e derrave shtëpiakë. Shpërthimi i parë i 
sëmundjes ishte një ekonomi bujqësore 
që mbante derra shtëpiakë në mënyrë 
ekstenzive dhe pa i respektuar të 
ashtuquajturat masa të biosigurisë. 

Lidhur me rastin fillestar dyshohet se 
transmetimi është bërë i mundur për 
faktin se pronari ka qenë gjuetar dhe 
fermer, i cili nuk ka respektuar masat 
elementare parandaluese për mbrojtje 
nga përhapja e kësaj sëmundjeje. Që 
atëherë e deri më tani, sëmundja, 
për fat të keq, merr një rrjedhë të 
padëshiruar dhe është përhapur nga 
vatrat e regjistruara te derrat shtëpiakë 
nga kufiri bullgar-maqedonas deri në 
Rajonin e Dellçevës, Vinicës, Koçanit, 
Shtipit dhe Kumanovës. Parandalimi i 

sëmundjes është i vështirë për shkak 
të një numri të madh arsyesh objektive 
dhe akoma më të mëdha subjektive, 
të cilat flasin për të ardhmen e 
vështirë dhe shumë të pasigurt të 
blegtorisë dhe gjuetisë sonë. Nga ana 
formale, shteti me institucionet e veta 
i zbatoi pothuajse të gjitha procedurat 
burokratike, nëpërmjet nxjerrjes së 
legjislacionit përkatës që në vitin 2012, 
një numri të madh zgjidhjesh për masat 
e kontrolluara dhe mbrojtëse në lidhje 
me sëmundjen, ngritjen e organeve 
të ndryshme shtetërore dhe grupeve 
të ekspertëve për të parandaluar 
shpërhapjen e sëmundjes, por deri më 
tani rezultatet në terren janë më se 
modeste dhe të pakënaqshme. Para 
shumë kohe, ende pa hyrë sëmundja 
në territorin tonë, është vënë në 
dukje rreziku kryesor i përhapjes 
së sëmundjes nëpërmjet lëvizjes së 
derrave të egër dhe është insistuar 
për shpopullimin në kohë të tyre, për 
të cilin në vitin 2019 është marrë një 
vendim i qeverisë, i cili po injorohet 
edhe sot e kësaj dite. Sëmundja 
vazhdon të përhapet, nuk ka një 
plan parandalues   kombëtar që do të 
trajtonte vatrat e reja dhe ato aktuale. 
Në fund, në periudhën e fundit, krijohet 
përshtypja se aktorët kryesorë, pa 
përjashtim, u mësuan me situatën dhe 
i lanë në një fat krejtësisht të pasigurt 
degët e rrezikuara ekonomike.
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PASOJAT NGA SHPËRHAPJA E 
MURTAJËS AFRIKANE TË DERRAVE 

Ekziston një sërë pasojash direkte 
dhe indirekte të shpërhapjes së kësaj 
sëmundjeje me humbje të mëdha 
sociale dhe ekonomike. Për pasojat dhe 
rrezikshmërinë e sëmundjes, është 
theksuar shumë kohë më parë, janë bërë 
një numër i madh njoftimesh publike 
për të gjithë të interesuarit, por deri më 
tani kjo nuk ka iniciuar një plan serioz 
parandalues për menaxhimin afatgjatë 
të sëmundjen dhe pasojat e saj. Pasojat 
e drejtpërdrejta vlerësohen në rreth 
180 deri në 200 milionë euro në vit dhe 
humbjen e rreth 11000 vendeve të punës. 
Problem më i madh është sigurisht 
humbja e sovranitetit për sa i përket 
plotësimit të nevojave të brendshme të 
mishit të derrit të freskët, veçanërisht 
në një periudhë krize të përgjithshme 
botërore. Sipas trendit aktual, industria 
vendase e derrave ka një rritje të 
qartë pozitive me një tendencë, përveç 
plotësimit të plotë të nevojave të mishit të 
freskët të derrit, për të zëvendësuar herë 
pas here sasi të mëdha mishi të ngrirë 
nga jashtë (Grafikët 1 dhe 2, Burimi - Enti 
i Statistikës i RSM-së).

Gjatë suzbimit të MAD-it duke përdorur 
një metodologji të përbashkët, krijohen 
dy lloje zonash (zona e mbrojtjes - unaza 
e parë prej 3 km dhe zona e mbikëqyrjes 

- unaza e dytë prej 10 km) me të cilat 
trajtohen vatrat aktuale dhe kontrollohen 
zonat fqinje të tyre. Fermat komerciale që 
do të jenë në unazën e dytë pengohen për 
një periudhë seriozisht të gjatë kohore që 
të ofrojnë mish derri të majmëruar dhe 
të freskët në tregjet e tyre standarde. Por 
ata detyrohen të therin në një thertore 
të emëruar dhe i gjithë mishi gjatë 
asaj periudhe përpunohet termikisht 
dhe përfundon në të a.q. produkte të 
qëndrueshme. Në planin afatgjatë, kjo 
situatë do të vërë në pikëpyetje shumë 
qëndrueshmërinë ekonomike të të gjithë 
sektorit. Si rrjedhim, nevojitet urgjentisht 
gjetja e zgjidhjes përkatëse ligjore në 
bazë profesionale me të cilën do të 
sigurohet mbijetesa e tij. 

LAJME TË RREME DHE ILUZIONE PËR 
MURTAJËN AFRIKANE TË DERRAVE  

Mënyra moderne e jetesës ka 
mundësuar një sasi të madhe 
komunikimi joformal, dhe ashtu si me 
problemet e tjera në shoqëri, mund të 
dëgjohen dhe lexohen keqkuptime të 
ndryshme, marrëzi dhe lajme të rreme 
për MAD-in. Nga konkluzioni se ky virus 
është i shpikur, deri te fakti që e gjithë 
situata zbret në një komplot kundër 
fermerëve të vegjël dhe rrezikim të 
mbijetesës së tyre. Opinioni u shqetësua 
disa herë dhe njerëzit në shumë 
vendbanime shprehën pakënaqësinë 
e tyre nëpërmjet protestave që 
synonin të kundërshtonin masat e 
shpopullimit të derrave. Reagimi i 

shtetit ishte joadekuat dhe tërësisht 
në vijën e rezistencës më të vogël, gjë 
që la shumë pyetje pa përgjigje. Në 
këtë kuptim, të gjithë mbarështuesit e 
derrave duhet të bëjnë më të mirën në 
drejtim të vendosjes së të a.q. masat 
e biosigurisë në fermën e tyre. Nëse 
për ndonjë arsye nuk është reale dhe e 
realizueshme, nevojitet ndërgjegjësimi 
dhe solidariteti social dhe të gjithë 
ata që nuk do të ofrojnë minimumin 
e nevojshëm të biosigurisë duhet të 
ndalojnë vullnetarisht rritjen e derrave. 
Shpesh e vërteta është e dhimbshme, 
por opinioni duhet të pranojë se kjo 
është e drejtë dhe racionale përballë 
një kërcënimi kaq të madh. Kemi një 
numër të madh shembujsh nga fqinjët, 
ku pikërisht gabimet që po na ndodhin 
tani, kanë qenë shkak për një përfundim 
katastrofik dhe për dëme të mëdha 
sociale. Marrëveshjet e këqija janë një 
gabim i madh, veçanërisht kur keni 
një kërcënim biologjik në shkallën e 
murtajës afrikane të derrave, për të 
cilën thuhet se është më e madhja në 
historinë e blegtorisë. l

Vllado Vukoviq
Profesor ordinar në Fakultetin e 
shkencave bujqësore dhe ushqimit, Shkup
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodij”

Grafikët 1 dhe 2, Burimi - Enti i Statistikës i RSM-së
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Çfarë është voltaika?
Si mund të punojnë së bashku energjia diellore dhe fermerët?

Në vitet e fundit, teknologjitë 
fotovoltaike janë zhvilluar 
masivisht. Shumë aktorë socialë 

si bizneset, familjet dhe qytetet e kanë 
njohur domosdoshmërinë mjedisore 
dhe përfitimin prej saj dhe kanë 
vendosur ta zbatojnë atë në mënyrën 
e vet. Kjo ka ndodhur edhe në bujqësi, 
megjithëse nocioni popullor i fermave 
diellore është përcjellë me polemika se 
a zvogëlohet në këtë mënyrë sipërfaqja 
për prodhimin e ushqimit.

SI E NDRYSHON ENERGJIA DIELLORE 
BUJQËSINË TRADICIONALE

Ferma diellore është një fushë e 
mbushur me qindra ose ndoshta mijëra 
panele diellore të orientuara drejt 
diellit. Në vend të patateve, fasuleve 
apo domateve të mbjella në tokë, ajo 
tokë mbulohet me panele diellore me 
qëllim që të prodhohet energji.

Është e qartë se bujqësia tradicionale 
është një biznes relativisht i rrezikshëm 
sepse varet shumë nga kushtet e motit. 
Që të jetë e suksesshme, është e 
rëndësishme që të ketë sasinë e duhur 
të diellit, shiut dhe të mos ketë stuhi 
ekstreme, erëra të forta etj. Prandaj që 
të mos shqetësoheni për të gjithë këta 
faktorë mjedisorë dhe të keni ende të 
ardhura është vërtet emocionuese 
dhe paksa shumë e mirë për të qenë 
e vërtetë. Prandaj, përveç prodhimit 
të energjisë elektrike, fermat diellore 
kanë gjetur një fije tjetër - agrovoltaikët. 
Kjo është një ide e mahnitshme për një 
botë të ndërgjegjshme ekologjike të 
agrobiznesit dhe shoqërisë.

Që nga viti 2010, kur kostoja e instalimit 
të sistemeve diellore ka rënë me më 
shumë se gjysmën, bujqësia diellore 
ka filluar të lulëzojë. Karli Vajnam, 
studiuese në Institutin për Mbështetjen 
Lokale te Vetëbesimi, e shpjegon 
situatën e fermerëve amerikanë se 
pse ata zgjedhin të zëvendësojnë të 
korrat me panele diellore: “Arsyet 

mbizotëruese pse fermerët vendosin 
të zëvendësojnë të mbjellat me panele 
diellore janë se fermerët po plaken 
ose sepse është më e lehtë dhe më 
fitimprurëse.”

Tani i shohim pasojat. Sa më shumë 
bujqësi diellore, aq më pak ushqim 
rritet. Dhe kjo i shqetëson sociologët 
dhe ekonomistët. Nga njëra anë kemi 
prodhuar energji të rinovueshme, nga 
ana tjetër - nëse jepet një fushë për 
prodhimin e energjisë elektrike nga 
fotovoltaikët, në thelb do të thotë se 
rritet më pak ushqim, gjë që mund 
të ketë një ndikim të rëndësishëm 
në shoqëri dhe mbi ekosistemet 
e natyrës. Domethënë, a ka një 
rrugëdalje? Apo është më mirë të 
ndalet krejtësisht bujqësia diellore dhe 
të rriten normativat për këtë mënyrë të 
përdorimit të fushave?

Asnjë nga këto opsione nuk tingëllon 
kaq mirë si ideja se teknologjia diellore 
dhe bujqësia tradicionale mund të 
shkojnë dorë pas dore.  

AGRIVOLTAIK – E ARDHMJA E 
BUJQËSISË?

Një ekip shkencëtarësh francezë të 
udhëhequr nga Kristof  Dupraz ishin të 
parët që përdorën termin agrovoltaik. 
Në thelb kjo nënkupton kur panelet 
diellore dhe të korrat ushqimore 
kombinohen në të njëjtën tokë për të 
maksimizuar përdorimin e tokës. Kjo 
është ide që mund ta çojë prodhimin 
e ushqimit në një nivel tjetër. Fusha e 
tyre kërkimore në Montpelie, Francë, 
ka treguar se sistemet agrovoltaike 
mund të jenë vërtet shumë efikase pasi 
rritja e produktivitetit global të tokës 
mund të jetë nga 35 deri në 73 për qind!

Studiuesit në Institutin Fraunhofer për 
Sistemet e Energjisë Diellore e kryen 
studimin për të njëjtën temë. Qëllimi 
i tyre ishte të zbulonin se si mund 
të përdoreshin rrezatimi diellor dhe 

të korrat ushqimore dhe në fund të 
merrnin një zgjidhje sinergjike.

Testimi u krye pranë Liqenit të 
Konstancës, i cili kufizohet me Zvicrën, 
Gjermaninë dhe Austrinë. Në një 
vit, projekti pilot përdori 720 module 
diellore me dy persona që mbulojnë 
rreth 1/3 e hektari. Studiuesit vendosën 
t›i vendosnin panelet aq sa duhet 
lart në mënyrë që të korrat të marrin 
pothuajse të njëjtën sasi të dritës së 
diellit sikur të rriteshin natyrshëm. 
Kjo ndihmon gjithashtu pasi mund 
të përdoret teknika përkatëse në 
prodhimin bujqësor.

REZULTATET FLASIN PËR VETVETEN 

Kur u kryen të gjitha llogaritjet, dolën 
rezultate premtuese. Studiuesit 
zbuluan se produktiviteti i tokës mund 
të rritet me 60 për qind. “Rezultatet 
e projektit nga viti i parë janë sukses 
i plotë. Sistemi agrofotovoltaik u 
dëshmua se është praktik dhe kushton 
njësoj si një sistem i vogël diellor në 
çati. Prodhimi i bimëve ka nivel mjaft 
të lartë dhe mund të shitet me fitim 
në treg”, shpjegon për Digital Journal, 
Stefan Shindele, menaxher projekti për 
agrofotovoltaikët në Fraunhofer ISE.

Kërkimi dëshmoi se bujqësia dhe 
fotovoltaikët mund të jenë kompatibilë. 
Kjo e zvogëlon konkurrencën për tokë 
dhe punon, gjithashtu, me efikasitet, 
duke siguruar njëkohësisht të hyra 
shtesë për fermerët.  

Pika e fundit vlen të theksohet më 
tej. Siç u diskutua më lart, një nga 
arsyet kryesore pse fermerët kalojnë 
në bujqësi diellore është përfitimi 
financiar i garantuar dhe një mënyrë 
jetese pa stres. Hulumtimet e Institutit 
Fraunhofer zbuluan se instalimi i 
fotovoltaikëve mund të funksionojë së 
bashku me bujqësinë tradicionale dhe 
të sjellë të ardhura edhe nëse kushtet e 
natyrës janë jokompatibile me nevojat 
e kulturës së kultivuar. l

www.metsolar.eu

RISI
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Metoda bioteknike 
për kontrollim të 
Varroa Destructor 
në periudhën e verës
Hap përpara drejt bletarisë së qëndruehsme

Shpërhapja globale e ektoparazitit 
Varroa destructor ka kontribuar 
në humbje serioze të kolonive të 

bletëve në shumë rajone të botës. Shu-
mica e vdekjeve të familjeve të bletëve 
i atribuohen pikërisht shtimit të V. de-
structor dhe sigurisht rolit të tij në trans-
metimin e viruseve. Sipas rezultateve 
të sondazheve të rrjetit COLOSS (www.
coloss.org), në të cilin janë anëtarë studi-
ues, profesionistë dhe bletarë nga disa 
vende të Evropës dhe botës, në deka-
dën e fundit janë regjistruar deri në 30% 
humbje dimërore të familjeve të bletëve. 
Sipas rezultateve paraprake të të njëjtit 
rrjet ndërkombëtar, të cilat bazohen në 
vlerësimin e humbjeve ekonomike nga 
vdekja dimërore e familjeve të bletëve për 
sezonin 2020/2021, humbja ekonomike 
globale shkon në më shumë se 3 miliardë 
euro. Në Maqedoni, në një hulumtim pi-
onier të kryer nga ekspertë të Fakultetit 
të shkencave bujqësore dhe ushqimit nga 
Shkupi dhe Institutit bujqësor në Shkup, 
në sezonin 2016-2017, humbja ekonomike 
nga humbjet dimërore të familjeve të 
bletëve arriti në 3 milionë euro. 

 Deri më tani, janë zhvilluar qasje dhe 
metoda të shumta për të kontrolluar V. 
destructor në familjet e bletëve. Ajo që 
bletarët kanë aktualisht në dispozicion 
për të kontrolluar dhe luftuar kundër 
ektoparazitit është përdorimi i një game 
më të gjerë të preparateve kimike (krye-
sisht sintetike, si dhe acide organike 
dhe vajra esencialë), si dhe një numër i 
madh metodash bioteknike. Kështu, që 
në fillimet e shfaqjes së varroas dhe 
për të parandaluar vdekjet e mëdha të 
familjeve të bletëve, para së gjithash 
u përdorën masivisht mjetet sintetike. 
Megjithatë, si rezultat i një aplikimi kaq 
intensiv dhe të vazhdueshëm, është reg-
jistruar shfaqja e rezistencës së V. de-
structor ndaj shumicës së agjentëve të 
tillë (Lodesani et al. 1995, Kamler et al. 
2016). Gjithashtu, është e nevojshme të 
theksohet se me përdorimin e agjentëve 
kimikë, ekziston gjithmonë rreziku i 
shfaqjes së mbetjeve në produktet e 
bletës dhe më pas ato përbëjnë rrezik 
për mjedisin dhe shëndetin e bletarëve 
dhe konsumatorëve.

Nga ana tjetër, paralelisht me për-
dorimin e agjentëve kimikë, është 
punuar në zhvillimin e të aq. metoda 
bioteknike, nga të cilat më të njohurat 
te bletarët janë korniza ndërtuese, 
përdorimi i një dyshemeje rrjetë, 
ndërprerja ose kufizimi i shtratit, për-
dorimi i ultrazërit, përdorimi i të a.q. 
varroa-sauna, etj., të cilat bazohen 
kryesisht në një teknologji të veçantë 
të bletarisë (manipulimi i familjeve 
të bletëve dhe përdorimi i mjeteve 
teknike) si dhe në përdorimin e disa 
karakteristikave biologjike të ekto-
parazitit dhe nikoqirit të tij, bletëve të 
mjaltit.

Në këtë tekst do t’u referohemi konk-
retisht metodave bioteknike të grupit 
të a.q. metoda për ndalimin ose ku-
fizimin e mbeturinave në periudhën 
e verës: Heqja e shtratit, Mbyllja e 
mbretëreshës në izolator dhe Mbyllja e 
mbretëreshës në kafaz. Për dy metodat 
e para, është karakteristikë që nuk për-
doret aspak agjent kimik, ndërsa meto-
da e fundit, mbyllja e mbretëreshës në 

kafaz, është një metodë bioteknike që 
mund të kombinohet me përdorimin e 
një agjenti kimik (për shembull acid ok-
salik) për efikasitet më të madh. Këtu 
duam të përmendim njëkohësisht se në 
vitin 2020, nëpërmjet manualit “Meto-
dat alternative për kontrollimin e Var-
roa destructor në kolonfamiljet itë e 
bletëve”, të tri metodat u prezantohen 
detajisht bletarëve maqedonas (Figura 
1). Nga përvoja e deritanishme, mund 
të thuhet se metodat kanë rezultuar të 
zbatueshme në praktikën e bletarisë, si 
dhe efektive në kontrollin e V. destruc-
tor në familjet e bletëve. (Buchler et al., 
2020; Pietropaoli and Formato  2021; 
Gregorc and Planinc, 2022). 

Nga viti 2021, Metoda e mbylljes së 
mbretëreshës në kafaz është në fokus-
in e veçantë të kërkimit ndërkombëtar 
të kryer në kuadër të COLOSS Varroa 
Task Force. Në këtë hulumtim nga viti 
2022 është përfshirë edhe Fakulteti i 
shkencave bujqësore dhe ushqimit nga 
Shkupi (Figura 3) me bletarinë e vet 
testuese, i cili është gjithashtu përgjeg-

Shkruan: dipl. inxh. agr. Goran Aleksovski, prof. dr. Aleksandar Uzunov,
Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqimit - Shkup

Figura 1. Ballina e manualit “Metoda alternative 
për kontrollin e Varroa Destructor në familjet e 

bletëve” nga autorët Uzunov dhe Bihler. Mund të 
merret në: http://www.bregalnica-ncp.mk/wp-
content/uploads/2020/12/Alternativni_metodi_

Varroa_MK_v2.pdf.

Figura 2. Testimi i metodës “Heqja e shtratit në bletarinë e Diço Dimovskit nga Manastiri në vitin 2010. 

http://www.bregalnica-ncp.mk/wp-content/uploads/2020/12/Alternativni_metodi_Varroa_MK_v2.pdf
http://www.bregalnica-ncp.mk/wp-content/uploads/2020/12/Alternativni_metodi_Varroa_MK_v2.pdf
http://www.bregalnica-ncp.mk/wp-content/uploads/2020/12/Alternativni_metodi_Varroa_MK_v2.pdf
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jës për koordinimin e plotë dhe mbledh-
jen e të dhënave nga të gjithë partnerët. 
Është interesante të përmendet se hu-
lumtimi është pjesë e tezës së magjis-
traturës së njërit prej autorëve të këtij 
teksti (Goran Alexovski).

Kjo metodë është kombinim i metodave 
bioteknike dhe kimike. Është trajtim 
që kërkon kafaze me rrjetë të krijuar 
posaçërisht Hahnemann dhe përdorim 
të acidit oksalik, kurse është e rëndë-
sishme të theksohet se bletarët mund 

të prodhojnë vetë kafaze të tillë dhe 
në këtë mënyrë të ulin kostot. Thelbi i 
metodës është mbyllja e mbretëreshës 
për një periudhë prej 25 ditësh, pas 
së cilës nuk ka më shtrat në familjen 
e bletëve (Figura 4). Në kushte të tilla, 
popullata varroa gjendet tek bletët e 
rritura kur me aplikimin e acidit oksalik 
me metodën e pikave arrihet efikasitet 
i lartë pothuajse 90% (Buchler et al., 
2020). Është më mirë që të kombinohet 
me periudhën e prodhimit të mjaltit, 
kurse acidi oksalik të përdoret men-
jëherë pas kullimit të mjalti. 

Hulumtimi më i ri i sipërpërmendur në 
kuadër të COLOSS dhe kushtuar kësaj 
metode bioteknike, ka për qëllim të 
identifikojë periudhën më të mirë të 
mbylljes së mbretëreshës në kafaz, pra 
të gjejë momentin më të mirë me ndikim 
minimal negativ në zhvillimin e familjes 
së bletëve, kurse me efekt maksimal në 
kontrollin e varroa. Mandej, përcaktohet 
edhe ndikimi i kësaj metode në produk-
tivitetin e mjaltit të familjeve të bletëve, 

mbretëreshat e të cilave vendosen në 
rrëgjim izolimi të ndryshëm kohor (17, 
21 ose 25 ditë). Në të njëjtën kohë, hu-
lumtimi monitoron edhe infeksionin me 
viruse, praninë e Nosema spp., kurse do 
të monitorohet edhe zhvillimi pranveror 
i familjeve të bletëve pa trajtim në peri-
udhën e dimrit.

Në Maqedoni, hulumtimi kryhet në një 
bletore në afërsi të Shkupit, kurse janë 
përfshirë gjithsej 24 familje bletësh në 4 
grupe (Tabela 1). Deri më tani janë marrë 
të dhëna nga 3 matje në lidhje me forcën 
e familjeve të bletëve (numri i bletëve të 
rritura dhe sipërfaqja e shtratit) para 
mbylljes së mbretëreshave dhe pas lir-
imit të tyre nga kafazet, pastaj prania e 
pjellës së shtratit, produktiviteti i mjal-
tit, infektimi me varroa dhe përqindja e 
mbretëreshave të mbijetuara gjatë dhe 
pas mbylljes në kafaze. Në të njëjtën 
kohë, mostrat e bletëve u mblodhën 
për analizën e infeksionit me virus dhe 
praninë e Nosema spp.

Rezultatet e deritanishme dëshmojnë 
se aplikimi i metodës është i lehtë dhe 
i shpejtë, kurse zhvillimi i familjeve i 
grupeve testuese në raport me grupin e 
kontrollit është pa dallime të dukshme. 
Është evidente se mbretëreshat e 
mbyllura në kafaz kompensojnë shpe-
jt shtratin dhe bëhen të barabarta me 
ato të grupit të kontrollit. Sipas rezu-
ltateve paraprake, familjet e bletëve 
nga të gjitha grupet kanë një numër të 
ngjashëm bletësh dhe sipërfaqe me 
shtrat para periudhës së dimrit. Në dy 
familje testuese, një nga grupet G17 
dhe G21, janë regjistruar humbje të 
mbretëreshave, ndërsa në familjet e 
tjera të bletëve mbretëreshat janë në 
gjendje të shkëlqyer. Në 75 ditë pas 
lëshimit të mbretëreshave nga kafa-

Figura 3. Harta e vendve pjesëmarrëse (të ngjyrosura me të gjelbër) në hulumtimin COLOSS Varroa Task 
Force në vitin 2022/2023.

Figura 4. Çlirimi i mbretëreshës pas kalimit të 25 
ditëve në kafaz 

Grupi Numri i familjeve 
të bletëve Përshkrimi

G17 6 Mbretëresha është mbyllur 17 ditë në kafaz 

G21 6 Mbretëresha është mbyllur 21 ditë në kafaz 

G25 6 Mbretëresha është mbyllur 25 ditë në kafaz 

KG 6 Grupi i kontrolluar ku mbretëresha është e lirë

Grafiku 1. Invaditimi i bletëve të rritura 75 ditë pas çlirimit të mbretëreshave nga kafazi dhe trajtimi me 
acid  oksalik (rezultatet paraprake)

Tabela 1. Dizajni i hulumtimit dhe gruepeve të familjeve të testuara të bletëve

Për informacione më të detajuara në lidhje me hulumtimin Ju lutemi na kontaktoni  
në adresën në vijim: aleksovski_goran@yahoo.com.

zi dhe trajtimit me acid oksalik (mesi 
i tetorit) nuk u përcaktuan dallime të 
rëndësishme në pushtimin mesatar të 
familjeve sipas grupeve: G17 = 2,3%, 
G21 = 2,2%, G25 = 1,9 % dhe në Grupin e 
kontrollit 2% (Grafiku 1).

Në periudhën e ardhshme do të mon-
itorohet gjendja e familjeve të bletëve 
dhe do të mblidhen të dhëna shtesë 
lidhur me invaditimin e tyre nga V. de-
structor. Pas përfundimit të hulumtim-
it dhe analizës së të dhënave, bletarët 
maqedonas do të njoftohen me kohë 
për rezultatet e arritura dhe do të jepen 
rekomandime për përmirësimin e apli-
kimit të kësaj metode bioteknike.

Me këtë, shpresojmë të kontribuojmë 
në një përdorim më të gjerë të meto-
dave të kontrollit të V. destructor, të 
marrim produkte të sigurta të bletëve 
dhe të mbrojmë mjedisin jetësor, ble-
tarët dhe konsumatorët në Maqedo-
ni. l

Vende 
pjesëmar-

rëse

Invaditimi me V. destructor

Maqedonia
Kroacia
Greqia
Izraeli
Italia

Sllovenia
Polonia
Algjiri
Serbia
Franca

Numri i 
bletarive

Grupi i kontrollit

Numri i 
familjeve 
të bletëve

mailto:aleksovski_goran@yahoo.com
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Prodhimi i pemëtarisë shpesh 
pasohet nga problemi më i 
rëndësishëm, që është gjetja e 

shpejtë e plasmanit. Frutat e freskë-
ta ose duhet të ruhen në frigorifer, që 
është një investim i madh, ose duhet 
të shiten menjëherë nga fusha pas 
vjeljes. Por arrat nuk e kanë këtë 
problem. Ato mund të ruhen për dy 
vjet pas vjeljes dhe të ofrojnë fitime 
të shkëlqyera nëse shiten të thyera. 
Në Maqedoni, arra tradicionalisht 

është e pranishme pothuajse në të 
gjitha rajonet dhe gjendet më së 
shumti përgjatë kufijve. Teknologjitë 
e reja të prodhimit në vend tashmë 
kanë promovuar prodhimin e varie-
tetit të arrës çendler (Chandler), i cili 
për shkak të avantazheve të shumta 
është bërë një hit i vërtetë dhe çdo 
vit e më shumë rriten plantacione 
me këtë varietet. Për të kuptuar se 
cilat janë avantazhet e këtij varieteti 
dhe pse shumë fermerë vendosin të 

investojnë në rritjen e këtij varieteti, 
folëm me profesorin e frutikulturës 
Tosho Arsov nga Fakulteti i shken-
cave bujqësore dhe ushqimit, i cili ka 
ndjekur për shumë vite, shkencërisht 
dhe me ekspertizë prodhimin e ar-
rës. Që kur ishte i punësuar në In-
stitutin bujqësor kishte kontakte me 
varietete të ndryshme arrash, të cilat 
vetëm ndiqeshin, por për shkak të 
karakteristikave të tyre të prodhimit, 
ato nuk u bënë të njohura midis prod-
huesve siç u bë çendleri.

- Ne edhe si studentë, kur studionim, 
pema e arrës ishte një kulturë që du-
hej të pritet gjatë derisa të japë pro-
dhim dhe ndonjëherë mund të japë re-
zultate të mira, por jo gjithmonë. Por 
me varietetet e reja laterale të arrës, 
ku përfshihet edhe çendleri, pamë që 
ekziston mundësia për një prodhim 
të shpejtë, kurse jo të priten 10-15 
vjet. Në promovimin e arrës si varie-
tet që jep prodhimshpejt, kishte edhe 
informacione të pasakta, por nga ana 
tjetër mediat ia arritën qëllimit për të 
promovuar çendlerin, kurse në atë 
periudhë u mbollën shumë plantac-
ione për shkak të subvencioneve që u 
dhanë, kështu që në një farë mënyre 
u përshpejtua procesi i rritjes së 

Arra çendler
hit i ri i argumentuar 
midis pemëtarëve
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plantacioneve me çendler. Disa e 
bënë atë me mjeshtëri duke respek-
tuar masat, të tjerët vetëm sa për të 
marrë subvencione, kështu që nuk 
zgjidhnin as se si ishin fidanët dhe 
në cilat vende do të mbillnin. Natyr-
isht, po të shikoni se ku ka arra, do 
të vini re se gjendet buzë lumenjve, 
por jo shumë afër vetë lumit, sepse i 
pëlqen uji, por uji i rrjedhshëm dhe jo 
që rrënjët e saj të jenë në ujë. Pema e 
arrës kërkon lagështi të lartë relative 
të ajrit, por gjithashtu kërkon ujitje 
dhe nuk toleron një nivel të lartë të 
ujërave nëntokësore. E rëndësishme 
është që arra, këtu përfshihet edhe 
çendlerin, kërkon toka të thella me 
strukturë të mirë, shumë ujitje dhe 
ka problem me ujërat e larta nën-
tokësore dhe këtu janë bërë gabimet 
kur u ngritën plantacionet në vende 
të thata apo në vende të lagështa dhe 
më pas nuk ia dolën”, tha profesor 
Tosho Arsov nga Katedra e frutikul-
turës në Fakultetin e shkencave bu-
jqësore dhe ushqimit. Nëse e shikoni 
arrën në natyrë, atë të egrën, vërehet 
se kultura shpërndahet në krye të de-
gëve sepse varietetet e vjetra të arrës 
i përkasin të a.q. grupi varietetesh 
apikale, pra varietete që prodhojnë 
fruta vetëm në krye. Pika e kthesës 
në prodhim dhe interesi i madh që u 
shfaq midis prodhuesve, qofshin ato 
kompani të mëdha që ngritën sipër-
faqe të mëdha apo njerëz që kishin 
një fushë që ishte e papërdorur, er-
dhi pas promovimit të varieteteve 
laterale siç është edhe çendleri që 
japin prodhim gjatë gjithë gjatësisë 
së degës prodhuese, jo vetëm majën. 
Përveç kësaj, me përjashtim të kul-
turave më të mëdha, çendleri prod-
hon fruta shumë më herët se të gjitha 
varietetet e mëparshme, kurse jep 
një rendiment më të qëndrueshëm.

- Te çendleri lulëzimi nuk ndodh në 
të njëjtën kohë në të gjitha sythat 
prodhuese. Ai i lidh gradualisht 
frutat dhe këtë e bën me mjaft sig-
uri për sa i përket prodhimit, sepse 
edhe nëse shfaqen ngrica pranver-
ore, të cilat në rastin e varieteteve 
të vjetra të arrës mund t›i lënë pa 
vjelje në këto varietete laterale dhe 
nëse sythat e shiut ngrijnë, ju do të 
keni përsëri vjelje nga sythat e tjera 
që shpërndahen përgjatë degës që 
jep prodhim. Përparësi tjetër e kë-
tyre varieteteve është se ato japin 
prodhim shumë më herët. Mund të 
mos jetë një prodhim i madh në vitet 
e para të frutave, por ndryshe nga 
varietetet e vjetra, pemëtari do të 
ketë disa të ardhura sepse ky inves-

tim është afatgjatë dhe vitet e para 
janë kritike derisa plantacioni të ar-
rijë frytëzimin e plotë. Gabimi më i 
zakonshëm që shohim në fushë duke 
u bërë është pikërisht me prodhimin 
e hershëm të çendlerit. Fakti që do 
të japë fryte menjëherë në vitin e 
dytë nuk do të thotë se duhet lënë 
dhe konsiderohet se vjelja ka fillu-
ar. Përkundrazi, ne u theksojmë të 
gjithëve që për tre deri në katër vitet 
e para të vjelat duhet të hiqen nga 
pemët në mënyrë që plantacioni të 
mos humbasë energji në formimin 
e frutave, por që e gjithë energjia të 
drejtohet në formimin e një trungu 
dhe një sistem rrënjor të zhvilluar 
mirë. Vetëm kështu mund të konsid-
erohet se do të kemi një plantacion 
të suksesshëm afatgjatë. Është e 
pamundur të thuhet në mënyrë ske-
matike, por mendoj se të paktën tri 
vitet e para nuk duhet të lihet asnjë 
frutë, madje edhe katër, dhe nëse ka 
shumë fruta në vitin e katërt, duhet 
të reduktohet dhe duhet lënë vetëm 
një pjesë e vogël, që nga viti i pestë 
të fillojë lindja solide, shton profesor 
Arsov.

Pavarësisht se a planifikoni të rritni 
disa pemë apo të ngrini plantacion, 
është shumë e rëndësishme që qa-
sja të jetë profesionale. Periudha e 
vjeshtës është ideale për përgatitjen 
e fushave për mbjellje. Si përgatitje 
kërkohet lërimi i thellë, si dhe lëri-
mi në disa kultura bishtajore si pleh 
organik për të përmirësuar lëndën 
organike në plantacion. Nuk këshil-
lohet në asnjë mënyrë që të hapni 
vetëm gropa me një shpuese sepse 
kjo ka pasoja të shumta negative 
që do të kontribuojnë në ngecjen e 
bimës dhe jep rezultate shumë të 
dobëta. Ajo që rekomandon profeso-
ri, sipas përvojës së tij, është prerja 
e fidanëve nga 25 deri në maksimum 
40 centimetra në lartësi menjëherë 
pas mbjelljes. Përveç kësaj, edhe 
para fillimit të mbjelljes së plant-
acionit, është e nevojshme të keni 
një furnizim të mjaftueshëm me ujë, 
domethënë të keni një litër në se-
kondë për një sipërfaqe prej një hek-
tari. Nëse nuk keni një sasi të tillë 
në burimet me të cilat do të ujitni në 
të ardhmen, mund të keni probleme.

Të parët që tashmë kanë plantacione 
të arrës çendler dhe që kanë njohuri 
se si të krasitin pemët, domethënë 
se si të formojnë shtresat e para dhe 
të dyta të kurorës së pemës dhe cilat 
degë prodhuesi t’i lënë janë tashmë 
në vitin e katërt dhe kanë pasur ren-
dimente fillestare të shkëlqyera, por 
në të njëjtën kohë kanë pemë të for-
muara mirë që premtojnë vite edhe 
më të suksesshme prodhimi në të 
ardhmen. l
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НаднасловPLEHËRIMI

Teksti është marrë nga “Zbati-
mi i standardeve të praktikës së 
mirë bujqësore (GAP) në pro-

dhimtarinë e mollës” – shtator 2008

Me zhvillimin e industrisë kimike, 
prodhimi i plehrave minerale është 
në ngritje të vazhdueshme. Në luftën 
për rendiment sa më të lartë, zba-
timi i tyre në bujqësi është gjithnjë 
dhe më i madh. Siguria e mirë dhe e 
balancuar me materie të nevojshme 
ushqyese është një nga parakushtet 
themelore për arritjen e rendiment-
eve të larta dhe cilësore. 

Që të arrihet niveli i nevojshëm dhe 
balanca i të gjitha materieve ush-
qyese të nevojshme për zhvillim dhe 
rritje normale të bimëve, janë të do-
mosdoshme testimet e rregullta dhe 
periodike të pjellorisë së tokës dhe 
materialit bimor. 

Kontrolli i tillë i rregullt ka për qëllim t’u 
sigurojë bimëve sasinë e nevojshme të 
materieve ushqimore dhe të parandalo-
jë përdorimin e tyre të tepërt. Përdorimi 
i tepërt i plehrave artificiale ka efekt të 
dyfishtë negativ: efekt ekonomik negativ 
dhe ndotje të mjedisit të njeriut. 

Zmadhimi i sasive të materieve ush-
qyese në një njësi sipërfaqeje, në kom-
binim me masa të tjera, e zmadhojnë 
rendimentin në një nivel të caktuar pas 
të cilit çdo zmadhim shtesë i sasisë 
së plehrave nuk efektizohet me ren-
diment të zmadhuar. Plehërimi i tillë 
pa masë i ujërave çon në prodhimin 
me cilësi më të dobët, zmadhimin e 
shpenzimeve në prodhim dhe ndotjen 
e mjedisit njerëzor.

Sasitë e mëdha të azotit në formë ni-
trati çojnë në zmadhimin e përmbajt-
jes së nitrateve në tokë dhe futjen e 

Ndikimi negativ i 
plehërimit të tepërt 
mbi mjedisin jetësor

Ndikimi negativ i 
plehërimit të tepërt 
mbi mjedisin jetësor
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tyre në ujërat nëntokësore dhe ujin 
e pijshëm. Nitratet në vetvete nuk 
janë të dëmshme, por në tokë ndodh 
transformimi i tyre në nitrate të cilat 
janë të dëmshme për shëndetin e 
njeriut. Nëse ndodh reproduksioni i 
nitrateve në organet e tretjes çon në 
helmim. Frutat në kushte të përmba-
jtjes së lartë të nitrateve manifesto-
jnë klorozë, e zvogëlojnë rendimentin 
dhe në kushte ekstreme kalben.  Ve-
primi toksik i nitrateve manifestohet 
edhe nëpërmjet lidhjes së tyre me 
aminoacidet që krijojnë bashkime të 
llojit të notrozaminës e cila ka ndik-
im kancerogjen. Sipas FAO-së doza 
maksimale ditore e lejuar për nitrate 
është 5 mg/kg peshë trupore, kurse 
për nitrite ajo është 0.2 mg/kg peshë 
turpore.   

Me zhvillimin e bujqësisë, gjendja me 
ndotjen e truallit dhe të ujërave nën-
tokësore me nitrate dhe nitrite është 
më alarmante që shkakton edhe im-
ponimin e nevojës për monitorim të 
përhershëm të përmbajtjes së tyre.

Nuk ekzistojnë dëshmi të forta se 
përmbajtja e zmadhuara e fosforit në 
tokë ka ndikim negativ mbi shëndetin 
e njeriut. Vetëm nëse fosfori vjen te 
ujërat sipërfaqësore (liqene dhe lu-
menj) ai bëhet ndotës sepse mundë-
son zhvillim të algave dhe bimëve 
të tjera ujore dhe në atë mënyrë e 
përshpejton eutrofikimin e ujit. Në 
përqendrim prej 0.01 ppm fosfori 
çon në eutrofikim të ujërave në liq-
ene dhe rrjedhat ujore dhe shkakton 
probleme të mëdha në përdorimin e 
tyre për peshkim, turizëm, industri 
dhe përdorim në ekonomitë familjare 
si ujë të pijshëm. Në disa dekadat e 
fundit burimet e ndotjes (industria, 
vendet e banuara) janë zvogëluar për 
arsye të ndryshme, kështu që tani bu-
jqësia është burimi kryesor në ujërat 
sipërfaqësore. 

Mekanizmi themelor me të cilin fos-
fori takohet me trupat ujorë është 
nëpërmjet erozionit. Prandaj, të gjitha 
masat për konzervim të truallit (tar-
racë, përpunim sipas izohipsës, për-
punim në lagështi optimale) të cilat e 
zvogëlojnë erozionin duhet të zbatohen 
në praktikë. Vëmendje e veçantë duhet 
t’u kushtohet sasive dhe mënyrës së 
aplikimit të plehrave fosforike. Dozat e 
larta të cilat nuk janë vendosur në tokë 
e zmadhojnë sasinë e fosforit që rr-
jedh nga sipërfaqet bujqësore. Zbatimi 
i këtyre masave ka rëndësi të veçantë 
në terrenet e pjerrëta. 

Ndikimi negativ i dozave të larta të 
kaliumit në truall shihet në bllokimin 
e qasjes te disa materie ushqyese si 
për shembull: kalcium, magnez dhe 
azot. l



Bujqit i
menaxhojnë 
fshatrat
Rreth gjysma e tokës në Bash-

kimin Evropian është tokë e 
punueshme bujqësore. Prandaj, 

bujqësia është shumë e rëndësishme 
për mjedisin tonë natyror. Gjatë 
shekujve, bujqësia ka kontribuar në 
krijimin dhe mirëmbajtjen e habitat-
eve të larmishme, të çmuara, gjysmë 
natyrore. Sot ato formojnë shumë pei-
zazhe në të gjithë Bashkimin Evropian 
dhe janë shtëpia e florës dhe faunës 
së pasur dhe të larmishme. Bujqësia 
dhe natyra ndërveprojnë. Falë disa 
reformave të njëpasnjëshme nën PPB, 
metodat tona bujqësore janë gjithnjë e 
më miqësore me mjedisin.

Si rrjedhim, bujqit e sotëm kanë dy 
role – të prodhojnë ushqimin tonë dhe 
të menaxhojnë fshatin. Nëpërmjet ro-
lit të tyre të dytë ata kontribuojnë në 
të mirën tonë publike. E gjithë sho-
qëria – tani dhe në të ardhmen – përfi-
ton nga fshatrat që menaxhohen me 
kujdes dhe kujdesen mirë për fsha-

trat. Prandaj, është e drejtë që PPB-
ja të shpërblejë bujqit për të mirat e 
çmuara publike që na i ofrojnë.

Bujqit po e përdorin gjithnjë e më shumë 
ndihmën e drejtpërdrejtë në para nga 
PPB-ja për të zbatuar metoda të qën-
drueshme bujqësore që kujdesen për 
mjedisin. Ajo u lejon atyre, për shem-
bull, të zvogëlojnë sasinë e plehrave 
kimike ose pesticideve në rritjen e të ko-
rrave të tyre. Gjithashtu u lejon atyre të 
zvogëlojnë densitetin e bagëtive - num-
rin e bagëtive për hektar tokë. Përshtat-
jet e tjera përfshijnë mos kultivimin e 
brezave kufitar të parcelave, krijimin e 
pellgjeve ose llojeve të tjera të peizazhit 
dhe mbjelljen e pemëve dhe gardheve. 
Këto aspekte të bujqësisë i kalojnë ku-
fijtë e metodave tradicionale bujqësore 
dhe të praktikave të mira bujqësore.

PPB-ja i promovon gjithashtu prak-
tikat e tilla bujqësore si ruajtja e 
kullotave të përhershme dhe mbrojtja 

POLITIKA E PËRBASHKËT BUJQËSORE
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e vlerës piktoreske të peizazheve.

Prioritete të tjera që bujqit duhet t’i 
respektojnë janë mbrojtja e biodiver-
sitetit dhe florës dhe faunës, menax-
himi i burimeve ujore dhe përballja 
me ndryshimet klimatike.

Në këtë kontekst, është i rëndësishëm 
programi Natura 2000 i Bashkimit Ev-
ropian. Është një rrjet prej 25,000 ven-
deve – që mbulojnë rreth një të pestën 
e territorit të Bashkimit Evropian 

– qëllimi i të cilit është të mbrojë bio-
diversitetin e Evropës. Këto zona nuk 
mbrohen nga asnjë kufi, por janë të 
hapura dhe shumë shpesh varen nga 
aktivitetet e qëndrueshme njerëzore 
dhe përdorimi i tokës, aktivitete që u 
kanë dhënë karakter dhe i kanë rua-
jtur ndër vite. Shumë nga këto zona 
janë të vendosura në tokë bujqësore 
dhe bujqit marrin përsipër të menax-
hojnë tokën në mënyrë specifike për 
të ruajtur biodiversitetin e saj. 

EKONOMIA RURALE DHE MËNYRA 
RURALE E JETËS VAREN NGA 
BUJQËSIA 

Bujqësia është aktiviteti kryesor 
ekonomik në shumicën e zonave 
rurale në Bashkimin Evropian. Por 
shumë fermerë kryejnë edhe aktiv-
itete shtesë, si përpunimi i ushqimit 
dhe sigurimi i një vendi për turistët. 
Ky diversitet i ekonomisë rurale është 
një burim shtesë për rritjen e fuqisë 
së bujqësisë që Bashkimi Evropian e 
mbështet dhe inkurajon nëpërmjet 
programeve të veta për zhvillimin ru-
ral.

Rreth gjysma e popullsisë së Bash-
kimit Evropian jeton në zonat rurale. 
Pa bujqësi nuk do të mbetej shumë për 
komunitetet e shumta për të mbajtur 
veten dhe për të qëndruar së bashku. 
Nëse bujqësia do të zhdukej, problemi 
i braktisjes së tokës do të lindte në 
shumë zona.
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Kjo është arsyeja pse PPB-ja of-
ron ndihmë financiare për bujqit në 
mënyrë që ata të mund të vazhdo-
jnë ta punojnë tokën dhe të krijojnë 
vende pune shtesë nëpërmjet projek-
teve për mbrojtjen e peizazheve dhe 
trashëgimisë kulturore dhe nëpërm-
jet shumë detyrave të tjera që lidhen 
drejtpërdrejt ose indirekt me bu-
jqësinë dhe ekonominë rurale.

E gjithë kjo ndihmon në parandalimin 
e eksodit nga zonat rurale në një kohë 
kur ka më pak mundësi për vende të 
reja pune dhe në kushtet e papunësisë 
së lartë. Shërbimet publike si arsimi 
dhe kujdesi shëndetësor, mirëmba-
hen dhe përmirësohen, duke u dhënë 
njerëzve një arsye të mirë për të qën-
druar në fshat dhe për të rritur fëmijët 
e tyre atje.

Dinamika në fermat e vogla familjare 
duhet të përforcohet. Shumë fermerë 
janë në moshën 55-vjeçare dhe së 
shpejti do të tërhiqen nga bujqësia. 
Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm 
se struktura moshore e bujqve është 
një shkak për shqetësim. Ndihma për 
bujqit e rinj për të filluar punën duhet 
të merret parasysh në politikëbërjen 
e BE-së, nëse zonat rurale të Evropës 
dëshirojnë të përballojnë me sukses 
sfidat e shumta që janë para tyre.

PPB-JA ËSHTË NXITËS I 
PRODUKTIVITETIT DHE 
INOVACIONEVE 

PPB-ja i ndihmon bujqit të rrisin pro-
duktivitetin e tyre dhe të përmirësojnë 
aftësitë e tyre teknike. Që nga fillimi 
i saj, PPB-ja i ka inkurajuar bujqit 
të përdorin makineri moderne dhe 
teknika të reja, duke përfshirë plehrat 
kimike dhe produktet për mbrojtjen e 
bimëve. Ato ishin të nevojshme sepse 

në atë kohë prioritet ishte rritja e sa 
më shumë ushqimeve për popullatën. 
Kjo politikë ka arritur rezultate shumë 
të suksesshme. Vëllimi i prodhimit 
është rritur ndjeshëm. Rendiment-
et e të korrave janë rritur në mënyrë 
dramatike dhe kanë mbetur të qën-
drueshme nga viti 2000 e deri më sot. 
Në vitet në vijim, kërkimi dhe inova-
cioni do të jenë thelbësore që bujqit 
të prodhojnë më shumë nga më pak 
lëndë të para.

Në kushtet kur prodhohet ushqim i 
tepër, fokusi i politikës ndryshoi. Sot 

PPB-ja i ndihmon bujqit:

 l të punojnë në mënyrë e cila do ta 
reduktojë emetimin e gazeve ser-
rë;

 l të përdorin teknika bujqësore 
që do të mundësojnë mbrojtjen e 
mjedisit;

 l të zbatojnë standardet për mbrojt-
jen e shëndetit publik, mjedisit dhe 
mirëqenies së kafshëve;

 l të prodhojnë dhe shesin special-
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itete specifike për rajonin ku 
jetojnë;

 l të shfrytëzojnë më mirë py-
jet dhe sipërfaqet pyjore;

 l të gjejnë mënyra të reja 
për përdorimin e produk-
teve bujqësore në sektorë 
si kozmetika, mjekësia dhe 
artizanati.

Fondet e kërkimit të BE-së i kus-
htohen zhvillimit të sistemeve të 
reja bujqësore që do t›i ndihmojnë 

bujqit t›u përgjigjen sfidave të shum-
ta me të cilat përballohen - mbi të 
gjitha ato që lidhen me ndryshimet 
klimatike dhe presionin në rritje mbi 
burimet natyrore. Në të ardhmen, bu-
jqit tanë do të duhet të prodhojnë më 
shumë me më pak lëndë të parë. Kjo 
mund të arrihet duke zhvilluar disa 
instrumente, siç janë partneritetet 
në fushën e inovacionit, promovimi i 
inovacionit në bujqësi duke kapërcyer 
boshllëqet ekzistuese midis kërkimit 
dhe praktikës bujqësore, si dhe duke 
lehtësuar komunikimin dhe bash-
këpunimin midis aktorëve të ndrys-
hëm (fermerët, këshilltarët, agroin-
dustria, shkencëtarët, administratat, 
etj.)

MODERNIZIMI ËSHTË NJË NGA 
PRIORITETET E PPB-SË 

Modernizimi i bujqësisë ka qenë gjith-
monë një nga objektivat më të rëndë-
sishëm të PPB-së. Shumë bujq në 
Bashkimin Evropian kanë përdorur 
grante për të modernizuar objektet 
dhe makineritë e tyre bujqësore. Disa 

fermerë kanë përdorur grantet 
për të përmirësuar cilësinë 

e bagëtive të tyre, si dhe 
kushtet në të cilat rriten 

ato.

Sfida e sotme është 
të mundësohet 
modernizimi për 
të ndihmuar 
bujqit të bëhen 
ekonomikisht 
më konkurrues 
dhe të përdor-
in teknika të 
qëndrueshme 
pune që lejojnë 
mbrojtjen e mje-

disit jetësor.

Programi i Zhvil-
limit Rural i PPB-

së edhe mandej do të 
jetë një shtytës i rëndë-

sishëm i ndryshimit dhe 
progresit: ai do të vazhdojë 

t›u ofrojë bujqve mundësi për 
të përmirësuar fermat e tyre dhe në 
përgjithësi fshatrat ku jetojnë.

Sipas Strategjisë së Evropës për rri-
tjen ekonomike për dekadën e ard-
hshme, bujqit tanë do të bëhen më të 
suksesshëm dhe më konkurrues.

Megjithëse grantet dhe kreditë lua-
jnë një rol shumë të rëndësishëm, ka 
mënyra të tjera për të ndihmuar bu-
jqit. Bashkimi Evropian, ndër të tjera, 
i ndihmon bujqit duke organizuar 
programe trajnimi dhe duke dhënë 
këshilla. l

DHJETOR 2022 | 17  
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Për herë të parë prodhim 
me kontratë i grurit
Të prodhosh në fabrikën të hapur, 

domethënë të jesh fermer që prod-
hon ushqim mbart me vete rreziqe 

të mëdha se a do të kthehen paratë e 
investuara, të cilat duhen pritur një 
vit të tërë, në mënyrë që të fitohet diç-
ka nga ai investim. Dhe sikur të mos 
mjaftonin problemet që fermerët kanë 
në rrjedhën e prodhimit të nxitura nga 
ndryshimet klimatike, atyre në fund u 
mbetet pyetja më e vështirë, që është 
plasmani. Pothuajse nuk ka fermer 
që të mos ketë thënë se nuk është aq 
e vështirë të prodhosh ushqim sa të 
gjesh një plasman të përshtatshëm për 
të. Valorizimi përfundimtar i punës dhe 
beteja me kushtet e motit varet gjith-
monë nga vendi ku do të shitet ushqimi 
i prodhuar dhe me çfarë çmimi. Duke 
i nisur që ta zgjidhin çështjen më të 
rëndësishme një pjesë e vogël fer-
merësh të vegjë nga Rajoni i Prilepit iu 
bashkëngjitën iniciativës e cila për herë 
të parë në vend organizon prodhim me 
kontratë të grurit. 

Bëhet fjalë një intervenim pilot që përf-
shin 20 fermerë nga shoqata “Fermer” 
nga Mazuçishte, kështu që gjysma e 
fermerëve të përfshirë janë gra që 
janë pronare të ekonomive bujqësore 
familjare dhe të cilave iu dha mundë-
sia të dinë paraprakisht këtë vit se 
për cilin blerës do të mbjellin fushën, 
domethënë të prodhojnë për blerës të 
njohur nëpërmjet prodhimit të grurit 
me kontratë. Intervenimi është pjesë e 
projektit «Zhvillimi organizativ i FNF-
së dhe përmirësimi i lidhjeve në treg 
për fermerët e vegjël dhe prodhuesit e 
vegjël ushqimorë nga zonat rurale, me 
qëllim rritjen e të ardhurave të tyre», i 
cili zbatohet nga Federata Nacionale e 
Fermerëve, me mbështetjen e Suedisë. 
Organizata për Zhvillim We Effect dhe 

Agjencia suedeze për bashkëpunim dhe 
zhvillim ndërkombëtar - Sida.

Një nga fermerët e përfshirë në këtë 
intervenim është fermeri i ri 35-vjeçar 
Bllagoja Bellkoski nga fshati Senokos, i 
cili është fermer që nga babai dhe gjyshi 
i tij. Ai së bashku me gruan dhe familjen 
posedojnë dhe punojnë 20 hektarë.

- Jemi shumë të kënaqur që i jemi bash-
kuar këtij projekti, i cili është një risi për 
ne dhe besojmë se do të kontribuojë në 
një ndryshim pozitiv këtë vit dhe në të 
ardhmen. Fillimisht e dimë se ku do ta 
dorëzojmë të korrën që ende nuk është 
mbjellë dhe është një ndihmë e mad-
he që kemi marrë farat sepse na kanë 
kursyer gjysmën e shpenzimeve që kemi 
kështu që me ato para do të blejmë naftë 
dhe plehra dhe materiale të tjera harx-
huese për të bërë një mbjellje të suk-
sesshme. Unë jam fermer i ri dhe kam 
20 hektarë tokë timen. Të gjithë puno-
jmë dhe jetojmë vetëm nga bujqësia. 
Unë mbjell vetëm pak duhan dhe drithë 
që e kam në 10 ha, 8 prej të cilave m’i 
mbulon projekti. Dhe nga njëri prodhim 
dhe nga prodhimi tjetër duhet të presim 
një vit të tërë për para, kurse gjatë vitit 
jemi gjithë kohën me kokën në re, se a 
do të bjerë shi dhe si do të jetë moti. Kur 
marrim para nga duhani, ato shkojnë te 
drithërat, pastaj nga drithërat te duhani, 
e kështu gjithë kohën në rreth. I tillë 
është halli ynë, me të cilin jemi mësuar 
tashmë, por për ne është e rëndësishme 
që një nga këto prodhime të mos dësh-
tojë, prandaj modeli kontraktual është 
siguri e shkëlqyer për ne, tha Bllagoja 
Bellkoski, fermer i ri nga Senokosi.

Mbjellja më e hershme e fermerëve të 
Pelagonisë nga Rajoni i Prilepit nënk-
uptonte edhe shfrytëzim të reshjeve të 

cilat ndihmuan që të ketë mbirje të mirë 
dhe përparim të mirë që premton se 
shumë drithëra tashmë të përgatitura 
do të hyjnë në fazën e dimërimit. 

- Fermerët morën material farë të certi-
fikuar prej 2 tonësh e 250 kilogramë se-
cili, aq sa u nevojiteshin për mbjelljen e 
vjeshtës për sipërfaqe prej 8 hektarësh. 
Varieteti është Alkantara, i cili i përsh-
tatet blerësit sipas specifikimeve, kurse 
edhe fermerët nëpërmjet një ankete 
deklaruan se kanë përvojë me këtë va-
rietet, i cili dha rendimente të mira për 
klimën e tyre. Në këtë intervenim janë 
futur fermerët nga fshatrat Mazuçishtë, 
Senokos, Zapoljani dhe Shleverci e Za-
brçani, të cilët janë anëtarë të FNF-së, 
theksoi Stevançe Jordanovski, anëtar i 
BD-së së FNF-së.

Përveç farave do të zbatohen edhe dy 
trajnime. Toka merret për t›u ekzam-
inuar në FSHBU dhe më pas me rezu-
ltatet do të marrin rekomandime që të 
merren masa të mëtejshme në lidhje 
me plehërimin për ushqimin e pran-
verës dhe mbajtjen e ujit dhe përsh-
kueshmërinë e ujit në tokë, që është 
mjaft e rëndësishme sepse këto janë 
veti që nuk ndryshojnë aq shpejt, nev-
ojiten 50 deri në 100 vjet që të ndrys-
hojë kjo. Gjithashtu do të kenë trajnime 
edukative mbi rëndësinë dhe përfitimet 
e prodhimit me kontratë dhe lidhje të 
kontratave paraprakisht para mbjelljes 
për çdo kulturë që prodhojnë. l

BUJQIT E VEGJËL JANË 
SHTYLLA E ZHVILLIMIT RURAL 
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Të ndërgjegjshme se gratë janë ak-
tore të rëndësishme në sektorin 
agroushqimor, ato mbeten kon-

tribuueset kryesore në sektorin bu-
jqësor dhe rural si dhe në zhvillimin e 
përgjithshëm social ekonomik të ven-
dit. Nuk mund të ketë progres në asnjë 
sektor, duke përfshirë edhe sektorin 
bujqësor dhe rural, nëse nuk fuqizo-
jmë gratë të luftojnë varfërinë dhe për-
jashtimin social. Barazia gjinore është 
një parakusht dhe njëherësh objektiv 
i përpjekjeve dhe nismave për zhvil-
limin e qëndrueshëm social ekonomik. 
Komunitetet rurale duhet të ofrojnë 
mundësi të barabarta për të gjithë, si 
gra dhe burra, vajza dhe djem.

Për të qenë koherent me këtë situatë 
edhe organizata AgriNet Albania përf-
shin në projektin e saj “Mbështetje për 
rritjen e kapaciteteve për një zhvillim të 
qëndrueshëm rural” mbështetur nga 
WeEffect, Suedi, prej vitesh i kushton 
vëmendje të veçantë grave rurale të 
cilat përfaqësojnë një zë të veçantë dhe 
të fuqishëm në zonat rurale ku ato jeto-
jnë dhe punojnë.

Një ndër to është edhe zonja Valentina 
Pashollari e cila jeton dhe punon në 
fermën e saj prej 2 hektarësh në fsha-
tin Sovjan të rajonit të Korçës fruta dhe 
perime të ndryshme. Përveç punës në 
fermën e saj ajo prej vitesh është krye-
tare e “Shoqatës së grave rurale Sov-
jan” pjesë e organizatës Agrinet Albania, 
gjithashtu ajo merr pjesë në aktivitete të 
ndryshme lokale dhe kombëtare në të 
cilat diskuton dhe ngre zërin mbi të dre-
jtat e grave dhe rritjen e rolit të tyre në 
jetën social – ekonomike. Ajo përfshihet 
dhe në shumë aktivitete të përbashkëta 
të organizuara nga Agrinet Albania në 
bashkëpunim me Rrjetin Shqiptar për 
Zhvillimin Rural “ANRD” ku vlen të për-
mendet diskutimi i saj në aktivitetin “Pro 
Grave Rurale IV” të organizuar më 15 te-
tor me rastin e “Ditës Ndërkombëtare 

të Gruas Rurale”, mbi problemet që 
hasin gratë në zonat rurale në lidhje me 
përmirësimin e statusit social ekono-
mik, në lidhje me pabarazinë gjinore si 
dhe probleme të lidhura me çështjen e 
pronësisë dhe trashëgimisë së tokës. 
Probleme të ngritura nga Valentina të 
cilat u përfshira në “Deklaratën e grave 
dhe vajzave të komuniteteve rurale” të 
formuluar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvil-
limin Rural “ANRD”.

Për zonjën Valentina Pashollari “Gratë 
rurale janë heroina të heshtura që 
punojnë 24 orë në punë të vështirë dhe 
të papaguar. Gruaja Rurale di edhe si 
piqet buka edhe si prodhohet gruri”. l

Përgatiti
Nikolin Karapanci

Valentina Pashollari 
një zë i përfaqësimit të 
shumë grave që jetojnë dhe 
punojnë në zonat rurale

AGRINET
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Shkroi: Elinarda Kolgjokaj

Ishte viti 2004 dhe gratë akoma nuk 
lejoheshin të kishin jetë sociale, e kjo 
i kujton Maries herën e parë kur gru-

pi i grave Gjegjan u mblodhën dhe dolën 
për të pirë një kafe në qendër të fshatit.

“Sa telefonata i morën 
bashkëshortët tanë, sa shumë 
u komentuam në gojët e fshatit. 
Pavarësisht kësaj, ne vazhduam, e 
mbajtëm grupin, forcuam lidhjen 
me njëra-tjetrën dhe ndoqëm çdo 
mundësi që na vinte për t’u rritur 
nga dijet dhe për të shkundur 
mentalitetin në mënyrë që ky grup 
grash të frymëzonte edhe gratë e 
tjera.“

Marie Frroku është anëtare dhe një nga 
bashkëpunëtorët më të vjetra të shoqa-
tës AgroPuka. Një grua e diplomuar dhe 
e punësuar, nënë e pesë fëmijëve. Ma-
rie Frroku, në atë kohë mori përsipër 
të drejtonte grupin e grave Gjegjan me 
12 (dymbëdhjetë) anëtare shumë aktive. 
Shumica prej këtyre grave ishin shtëpi-
ake dhe Maria për tre vite i ftonte gjith-
monë për takime në shtëpinë e saj. Dre-
jtimi dhe fokusi i grupit ishte përpunimi 
i frutave dhe perimeve dhe problemet 
sociale me të cilat përballeshin gratë e 
asaj zone.

“Deri në atë kohë frutat i hanin 
bagëtitë ose bëheshin pije alkoolike. 
Mësuam të punojmë në grup, të ndi-
hmojmë njëra-tjetrën dhe të jemi të 
bashkuara, sepse vetëm kështu ne 
mund t’ia dalim.”

Maria dhe grupi të cilin ajo drejton, 
vazhdimisht janë përballur me sfida 
të lidhura me mentalitetin e zonës dhe 
rolin e gruas në shoqëri, por kjo nuk i 
ka ndaluar ata të jenë aktive në çdo ditë 
tregu apo panaire të zhvilluara në rang 
kombëtar dhe më gjerë. Grupi i grave 
Gjegjan i krijuar në vitin 2004, nën or-
ganizimin e shoqatës “AgroPuka”, sot 
pas pothuajse 16 vitesh është zgjeruar 
dhe vazhdon të jetë po aq i lidhur dhe 
aktiv, duke angazhuar vazhdimisht edhe 
gra të cilat nuk janë anëtare. 

“Secila prej grave nxjerr të ardhura 
nga produktet të cilat krenarisht 
i prodhojmë dhe përpunojmë me 
teknika të cilat takojnë standardet 
e BE-së.”

“Sot më lumturon shumë fakti që 
grupe grash nga gjithë Shqipëria 
vijnë tek ne për t›u frymëzuar dhe 
për të mësuar, ku secila nga gratë 
jep shembullin e saj personal.”

Më 15 tetor 2022, së bashku me 
përfaqësues të organizatave të 
shoqërisë civile dhe organizatave 
ndërkombëtare që mbështesin fu-
qizimin social-ekonomik të grave u 
organizua një aktivitetet me rastin e 
Ditës Ndërkombëtare të Gruas Ru-
rale, në Shirgjan, Elbasan, ku 90 gra 
pjesëmarrëse shtruan problematikat 
përpara përfaqësuesve të Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
bashkive, akademisë dhe medias. 
Marie Frroku ishte një ndër gratë që 
përfaqësoi grupin e grave të Bash-
kisë Pukë në diskutim, e cila vendo-
si në pah më së miri kontributin e 
grave të zonës ku ajo jeton, në sek-
torin e bujqësisë dhe zhvillimit rural 

, duke bërë thirrje për një angazhim 
të përbashkët në përmirësimin e 
mirëqenies së tyre.

Për të, një nga sfidat më të mëdha 
është mungesa e formalizimit të ak-
tiviteteve ekonomike të grave në zo-
nat rurale.

“Nga pushteti qendror mund të da-
lin ligje të kulluara si uji i përroit, 
por ato turbullohen rrugës dhe 
ndaj sot kemi këto vështirësi. Të 
flasësh për gratë e zonave rurale 
duhet që fillimisht ta njohësh mirë 
realitetin. Po të shohësh duart 
e grave rurale është për t’i vënë 
duart kokës dhe ndaj i bëj thirrje 
pushtetit vendor të ndërhyjë dhe 
të mbështesë grupet e grave ru-
rale, të cilat fatmirësisht janë ek-
zistente, në formalizimin e aktivi-
tetit”, thotë Marie. l

AGROPUKA

Marie Frroku
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PEMËTARI

Në Rajonin e Radovishit, në 
plantacionet ku mbillen trëndafila 
të egër të kultivuar, për herë 

të parë ka filluar vjelja me kombajnë. 
Plantacioni është mbjellë në vitin 2008 
dhe tani është 14 vjeç dhe është në 
gjendje mjaft të mirë sepse toka dhe 
klima këtu në Rajonin e Radovishit janë 
të përshtatshme dhe prandaj rezultatet 
janë të shkëlqyera.

- Trëndafili i egër është një bimë që nuk 
kërkon shumë, por problemi i vetëm 
është me barërat e këqija kur ngihet 
plantacioni, në mënyrë që edhe gjatë 
kultivimit barërat e këqija të mos e 
kalojnë atë dhe të nxjerrin ujin dhe lëndët 
ushqyese nga toka. Prandaj kishim 
kujdes që në dy vitet e para të bëjmë një 
krasitje manuale që ishte mjaft e plotë 
dhe vazhdojmë të punojmë rregullisht 
në prashitjen ndërmjet rreshtave, kurse 
në vitin e shtatë ose të tetë plantacioni 
kositet për t›u rinovuar plotësisht dhe 
tashmë ne e kemi bërë njëherë këtë, 
kurse kjo është arsyeja pse ne kemi 
lastarë kaq të gjelbër të harlisur. Tani 
plantacioni është në gjendje të shkëlqyer. 
Kjo sipërfaqe është rreth 13 hektarë dhe 
është pjesë e gjithsej 50 hektarëve që 
kemi me këtë kulturë. Trëndafili i egër 
rritet tërësisht në mënyrë organike dhe 
deri më tani nuk ka pasur nevojë për 
herbicide apo pesticide sepse bima është 
mjaft rezistente ndaj sëmundjeve, thotë 
Mile Gjozev nga Flores Radovish.

Trëndafili i egër është një bimë shkurre 
që ka gjemba të vegjël dhe është mjaft 
problematike për t›u korrur. Në kërkim 
të mënyrës për vjelje mekanike, rruga 
nisi me vjelësit e kafesë dhe në fund 
u kuptua se vjelësi i rrushit ishte më i 
përshtatshmi.

- Bëmë ndryshime të vogla adaptive 
dhe tani mund të them se mbledh 70 
deri në 80% të trëndafilave të egër nga 
plantacioni ndërsa ajo pak që do të 
mbetet e pavjelur në përqindje është e 
pranueshme për shkak të avantazheve të 

tjera të shumta që ka aplikimi mbledhjes 
me makineri i trëndafilit të egër. Në 
pjesën e përparme bëmë një lloj hederi 
që e bëmë dhe e vendosëm vetë për 
ta drejtuar këtë bimë me shkurre te 
shkundësit, që janë pjesët kryesore të 
punës së makinës. Një ndryshim tjetër 
i vogël që e bëmë janë shufrat tundëse 
të cilat janë në një lartësi më të ulët 
dhe jo aq të larta sa për rrushin. Kjo 
kombajnë është blerë si e përdorur. Edhe 
pse kishim qëllim të blinim një të re, ato 
janë ende mjaft të shtrenjta dhe IPARD-
i ynë nuk i përfshin ato, ndaj vendosëm 
për këtë variant të një të përdorur por të 
mirë. Blerjen e kemi bërë nga Hungaria, 
afër Budapestit, nga një kompani që 
merret me vjeljen mekanike të rrushit 
në atë rajon. Investimi është 60 mijë euro 
me kosto të tjera shtesë. Transporti dhe 
organizimi për ta sjellë në Maqedoni na 
mori shumë kohë sepse një kombajnë 
e tillë nuk mund të ngarkohet në një 
rimorkio të zakonshme, por në një lloj 
të veçantë që ka një platformë të ulët. 
Për shkak të organizimit të transportit, 
u vonuam pak me vjeljen e trëndafilit 
të egër, por për këtë arsye për vitin e 
ardhshëm do të lëshohet në fuqi pune 
të plotë në të gjitha 50 hektarët tanë 

me trëndafil të egër. Mirë që moti i 
kësaj vjeshte na ka ndihmuar, ndaj 
kemi mundësinë të korrim një pjesë të 
plantacioneve të trëndafilave të egër me 
kombajna si një lloj prove dhe të dimë se 
çfarë të presim për sezonin e ardhshëm. 
Plani është që të zgjerohet prodhimi i 
trëndafilit të egër, gjithashtu planifikojmë 
të krijojmë marrëdhënie bashkëpunuese 
me fermerë të interesuar nga rajoni ynë, 
sepse mbledhja me makineri e lehtëson 
vjeljen, që është pjesa më e vështirë e 
procesit të prodhimit të trëndafilit të egër, 
shtoi Gjozev.

KARAKTERISTIKAT E KOMBAJNËS 

- Kombajna konkrete për vjelje që 
prodhohet nga New Holand është mjaft 
e avancuar sepse është një teknologji që 
ka bërë të mos vilet rrushi me dorë kudo 
në Evropë, përveç se këtu në vendin tonë. 
Ai parim i grumbullimit mekanik dhe 
shkarkimit të shpejtë si dhe hidraulika 
e rrotave që e lejojnë atë të pozicionohet 
aq sa duhet mbi rreshtin që në një farë 
mënyre mund të them «udhëton» kur 
mbledh të korrat, janë avantazhe mjaft 
të mëdha për ta bërë mirë punën e vet. 
Duhet të lëvizë ngadalë dhe kjo është 
normale për të mbledhur mirë prodhimin. 

Filloi mbledhja e trëndafilit të egër me kombajnë
Kombajna zëvendëson 50 deri në 80 punëtorë të cilët janë gjithnjë e më të vështirë për t›u gjetur dhe 
në këtë mënyrë, me korrje me makineri, jo vetëm do të mbajmë plantacionet dhe tregjet, por tashmë 
mund të mendojmë për zgjerimin e plantacionit, i cili tani është 50 hektarë nën trëndafil të egër dhe 
madje po planifikojmë edhe marrëdhënie bashkëpunuese me fermerë të interesuar nga rajoni ynë



22 | TOKA IME

PEMËTARI

Nuk kam ende analiza të sakta se sa do 
të mbledhë në ditë, por fillojmë në orën 
8 të mëngjesit dhe deri në 16 është 
vazhdimisht në lëvizje. Mund të them se 
është mjaft e thjeshtë për t›u punuar. Ka 
një levë në kabinë që kontrollon makinën 
dhe nuk kërkon ndonjë trajnim të veçantë. 
Përveç tundësve, që janë pjesët kryesore 
të punës që shtyjnë frutat e pjekura sipas 
parimit të goditjes, kombajna ka edhe një 
ventilator të fuqishëm që pastron frutat 
nga gjethet dhe vetëm frutat me një pjesë 
të vogël të dorezës, e cila bie lehtësisht 
gjatë procesit të tharjes për të marrë 
produktin përfundimtar të eksportit të 
trëndafilit të tharë, tha Gjozev.

MOTIVE PËR FURNIZIM ME KOMBAJNË 
PËR TRËNDAFILIN E EGËR 

- Gjëja e parë që është shumë e 
rëndësishme për të bërë investime kaq 
serioze dhe për të menduar më tej për të 
reja është se kemi një treg të sigurt për 
trëndafilin tonë. Gjithashtu, një faktor 
shumë i rëndësishëm për vendimin për 
kalimin në korrje mekanike është fakti 
se kudo në botë, e sidomos këtu në 
Maqedoni, se ka gjithnjë dhe më pak fuqi 
punëtore. Nëse nuk do të kishim vendosur 
për një investim të tillë, do të ishim të 
detyruar të reduktonim prodhimin, gjë 
që do të ishte e keqe për një kompani që 

ka tridhjetë vjet në treg duke përpunuar 
dhe shitur lëndë të parë për çaje, erëza 
dhe bimë. Mendoj se me kombajnën 
do ta lehtësojmë shumë punën tonë. 
Sipas përllogaritjeve të mia, kombajna 
zëvendëson 50 deri në 80 persona për të 
cilët deri vitin e kaluar duhej t›i gjenim, 
të organizonim transportin, ushqimin 
dhe shpenzimet ditore, kurse tani 
gjithçka është thjeshtuar. Mendoj se për 
dy vjet kombajna do të kthejë investimin 
e investuar. Vjelja me punëtorë mund 
të jetë e mirë për faktin se nuk ka 
dëmtime në lastarët, por duke qenë 
se trëndafili jep të korrat e lastarëve 
të rinj dhe është një bimë shkurre në 
të cilën lastarët hollohen me krasitjen 
pranverore, mendoj se kjo metodë nuk 
do të ndikojë aspak negativisht në vjeljen 
mekanike me kombajna. Nëse zgjerojmë 
plantacionet, tashmë do të mendojmë 
për të reja. Nëse dikush ka një deri në 
dy hektarë, mund të organizohet pa 
kombajnë, por kur qeveria sheh që 
dikush ka 20, 30 ose 50 hektarë dhe 
kur ai prodhim është i orientuar drejt 
eksportit dhe sjell valutë të freskët në 
vend, duhet të ketë një farë ndihmë 
për modernizimin dhe mundësi për 
një blerje të favorshme të kombajnave 
të reja që mund të na ndihmojnë 
shumë për të qëndruar konkurrues 
dhe të jemi rezistentë në tregje. Diçka 
e ngjashme po na ndodh edhe me 
modelin e subvencionimit. Nëse fermeri 
punon deri në 10 hektarë, do të marrë 
subvencione të plota nga shteti, kurse 
nëse punon 50 hektarë, atëherë disi 
penalizoheni duke marrë vetëm një të 
dhjetën e shumës së përcaktuar. Këto 
masa janë dekurajuese në një kohë kur 
po angazhohemi për rritjen e prodhimit 
vendas të ushqimit, rritjen e eksporteve 
dhe zëvendësimin e importeve me 
prodhim vendas. Prandaj mendoj se 
masat duhet të bëhen bashkë me 
fermerët nëse duam të kemi përparim 
dhe zhvillim, shtoi Gjozev. l
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Në periudhën e fundit, sidomos 
nga fundi i shkurtit të këtij 
viti, pothuajse në të gjitha 

vendet e Ballkanit, por edhe në 
nivel botëror është shfaqur rritje e 
çmimit të ushqimeve dhe produkteve 
bujqësore. Janë bërë shumë analiza, 
programe dhe masa të ndryshme 
ndërhyrjeje për të zbutur këtë 
goditje çmimi, por edhe cila është 
arsyeja për këtë. Prodhimi bujqësor 
konsumon energji në të gjitha 
proceset e punës në çdo teknologji 
të prodhimit të një kulture të caktuar. 
Energjia e konsumuar ndahet 
kryesisht në dy pjesë:

 l energji e shpenzuar drejtpërdrejt 
dhe

 l energji e futur indirekt 

Energjia e konsumuar drejtpërdrejt 
është ajo që merret nga derivatet 
e naftës, si nafta, benzina, LPG 
dhe produkte të tjera rafinerie. Në 
thelb, ne na interesojnë më shumë 
karburantet energjetike, sepse 
djegia e tyre siguron energji për 
drejtimin e makinave bujqësore:

 l naftë - dizel - 42 MJ/lit

 l Benzinë - 46 MJ/lit

 l TNG gaz - 36МЈ/lit

Bilanca energjetike në bujqësi

Energjia kimike është e domosdoshme në prodhimin bujqësor në formën e produkteve të naftës, 
të cilat përbëjnë 20-35% të kostos totale të prodhimit kur rritet një kulture e caktuar, kështu që 
nga këtu mund të shihet se çdo ndryshim në çmimin e produkteve të naftës ndikon drejtpërdrejt në 
rritjen ose uljen e kostove të prodhimit për hektar

Autor: Prof. dr. Zhvivko Davçev, Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqimit, Shkup
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Në prodhimin bujqësor këto energji 
paraqesin energji kimike që ka një 
çmim të ndryshueshëm të këmbimit 
dhe blerjes, kurse i blejmë nga 
shpërndarësit e naftës, por si i blejmë 
na duhen para, qofshin denarë apo 
euro, kurse në bujqësi paratë janë 
problem, paratë janë të shtrenjta 
sepse cikli i qarkullimit lidhet me 
vegjetacionin, pra zakonisht zgjat një 
vit vegjetativ. Nevojitet të sigurohen 
para me fillimin e teknologjisë së 
prodhimit të një kulture të caktuar, 
më pas të merren të ardhura dhe pas 
një kohe të gjatë me shumë rreziqe 
dhe probleme të paplanifikuara të 
realizohen të ardhurat e planifikuara. 
Energjia kimike është e nevojshme 
në prodhimin bujqësor në formën e 
produkteve të naftës, të cilat marrin 
pjesë nga 20-35% në kostot totale 
të prodhimit kur rritet një kulture 
e caktuar, kështu që si rrjedhim 
mund të shihet se çdo ndryshim 
në çmimin e derivateve të naftës 
ndikon drejtpërdrejt, në rritjen 
ose uljen e kostos së prodhimit për 
hektar sipërfaqe për një kulturë 
specifike. Megjithatë, gjatë kryerjes 
së proceseve të veçanta të punës dhe 
realizimit të një teknologjie të caktuar 
prodhimi, energjia e konsumuar 
në mënyrë indirekte futet edhe 
nëpërmjet preparateve kimike për 
mbrojtjen e bimëve, si dhe nëpërmjet 
llojeve të ndryshme të plehrave 
artificiale. Inputi indirekt i energjisë 
matet edhe gjatë përdorimit të 
herbicideve të ndryshme në bazë 
të preparateve të konsumuara për 
hektar sipërfaqe. Duke gjetur sasinë 

e lëndës aktive që 
shumëzohet me 101 MJ, 

sasia e energjisë në MJ 
(mega xhaul) futet në një proces 

të caktuar pune. Energjia indirekte 
futet edhe nëpërmjet përdorimit të 
preparateve të ndryshme kimike 
që përdoren për aplikime për 
mbrojtjen e bimëve. Llogaritja 
bëhet për çdo aplikim sipas radhës 
se cilat preparate përdoren në 
cilin përqendrim me cilën substancë 
aktive janë në spërkatjet specifike 
etj. Të gjitha substancat aktive nga 
preparatet e përdorura për një 
aplikim mblidhen dhe shumëzohen 
me 101 MJ, vlerë e cila përfaqëson 
energjinë e konsumuar gjatë 
prodhimit të një kilogrami pesticidi. 
Më pas, sasia e insekticideve ose 
fungicideve mund të përcaktohet 
sipas të dhënave përkatëse. Energjia 
indirekte futet  edhe nëpërmjet 
plehrave të ndryshëm artificialë 
që përdoren në kombinime të 
ndryshme të azotit, fosforit, kaliumit, 
si dhe mikro dhe makroelementeve 
të ndryshme. Llogaritja bëhet 
nëpërmjet substancës aktive të futur 
prej tyre, dhe për azotin një kg lëndë 
aktive është 73 MJ, për fosforin 
13,2 MJ, për kaliumin 9,3 MJ. Vlerat 
mblidhen sipas asaj se sa pleh aktiv 
është përdorur gjatë çdo plehërimi 
me radhë për hektar sipërfaqe për 
një kulturë bujqësore specifike. Në 
pasqyrën e dhënë, janë paraqitur 
llojet më themelore të energjisë së 
përdorur në aplikimin e teknologjive 
të ndryshme të prodhimit në një 
kulture specifike, por ka edhe lloje 
të tjera të energjisë që përdoren, por 
në vëllim dhe rëndësi më të vogël në 
kostot totale të cilat duhet të merren 
parasysh, gjithashtu. Rëndësi e 
madhe i kushtohet llogaritjes dhe 
konsumit të orarit të punës së 

makinerive dhe njerëzve, sepse edhe 
ato paguhen me para dhe paratë 
shndërrohen lehtësisht në energji. 
Kontribut dhe veprimtari të madhe 
shkencore në këtë çështje ka dhënë 

prof. Panaitov, tezat dhe 
njohuritë shkencore të 

të cilit janë të një 
rëndësie të madhe 
për shkencën dhe 

praktikën. Shkurtimisht, 
këta janë aktorët kryesorë 
të energjisë, e cila ka ndikim 
të drejtpërdrejtë mbi kostot e 
prodhimit për hektar, domethënë 
merr pjesë në formimin e çmimit 
të prodhimit të produktit bujqësor. 
Ekziston lidhje e drejtpërdrejtë midis 
rritjes së çmimit të energjisë dhe 
produkteve bujqësore në treg dhe 
çdo çrregullim i çmimit të energjisë, 
qoftë ai indirekt, i drejtpërdrejtë 
apo i energjisë elektrike, ndikon 
në çmimin e prodhimit të produktit 
bujqësor. Çështja dhe problemi 
është se çmimi i tregut nuk i 
njeh këto probleme. Ky është një 
problem kompleks dhe me të 
merren vazhdimisht një numër i 
madh institucionesh, ekspertësh 
dhe në çdo vend ndërhyjnë masa të 
veçanta nëpërmjet subvencioneve 
apo të ashtuquajturës naftë e gjelbër 
dhe masa të tjera lehtësuese për të 
zbutur ndikimet negative të krizës 
energjetike. Shkenca në fushën e 
teknologjisë bujqësore rekomandon 
vazhdimisht masa dhe këshilla 
të ekspertëve se si të reduktohen 
problemet me konsumin e energjisë. 
Kryesisht jemi për përdorimin e 
llojeve alternative të energjisë, 
përdorimin e teknologjisë integrale, 
përdorimin e makinerive moderne 
shumë produktive - Notil tehnika 
dhe masa të tjera të ngjashme. l

MEKANIZIMI



Pëgatiti: Eljona Meleq

15 Tetori, Dita Ndërkombëtare e Grave 
Rurale e përcaktuar nga Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 

në dhjetor 2007 dhe e festuar për herë të parë 
më 15 tetor 2008, me qëllim ndërgjegjësimin 

“mbi rolin kyç që kanë gratë rurale në zhvillimin 
rural dhe bujqësor, duke kontribuar në sigurinë 
ushqimore dhe çrrënjosjen e varfërisë”. Dhe jo 
më kot kjo ditë i paraprin “Ditës Ndërkombëtare 
të Sigurisë Ushqimore” (16 tetor) dhe “Ditës 
Ndërkombëtare të Çrrënjosjes së Varfërisë” (17 
tetor).

Organizata AgriNet Albania me një komponent të 
veçantë në projektin e saj “Mbështetje për rritjen 
e kapaciteteve për një zhvillim të qëndrueshëm 
rural’’ me mbështetjen e WeEffect ka vite që i 
kushton vëmendje të veçantë grave rurale duke 
u përpjekur të rritë statusin e tyre social dhe 
ekonomik. Këtë vit AgriNet i ka dedikuar një 
vëmendje të veçantë, e cila përkon me 15 Tetorin, 
aktiviteteve të shumta që lidhen me këtë tematikë.

Evenimenti kryesor ishte organizimi dhe 
pjesëmarrja në edicionin e katërt të evenimentit 

“PRO GRAVE RURALE IV” zhvilluar në fshatin 

AGRINET

Aktivitet për 15 Tetorin 
“Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale”
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AGRINET

Shirgjan të rajonit të 
Elbasanit më 15.10.2022, 
aktivitet i organizuar në 
bashkëpunim me Rrjetin 
Shqiptar për Zhvillimin 
Rural “ANRD” dhe 
AgroPukën. Ky edicion bëri 
bashkë të gjithë aktorët 
në fushën e zhvillimit 
rural dhe në fuqizimin 
e grave për të rritur 
ndërgjegjësimin rreth 
nevojës për përpjekje të 
përbashkëta në krijimin e 
modeleve të qëndrueshme 
që fuqizojnë rolin e gruas 
në zhvillimin rural dhe jetën komunitare, si dhe 
lançimin e “Deklaratës së grave dhe vajzave të 
komuniteteve rurale”, si një thirrje kjo për t’u 
zgjuar për eliminimin e pabarazive gjinore në 
sektorin agroushqimor. Në këtë eveniment ishin 
të pranishëm përfaqësues nga Bashkimi Evropian, 
nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
nga Parlamenti, të cilët shpalosën politikat dhe 
projektet që po zbatohen për t’i ardhur në ndihmë 
fuqizimit të grave rurale por edhe për t’u njohur 
me problematikat dhe idetë e vetë grave që jetojnë 
në zonat rurale të cilat morën pjesë në panel.

Gjatë këtij aktiviteteve morën pjesë rreth 20 gra 
anëtarë të shoqatave të fermerëve nga të tri 

rajonet ku AgriNet operon, Korçë, Elbasan dhe 
Peshkopi. Ato janë dëshmitare të një ndryshimi 
pozitiv që po kalon kjo kategori grash, por janë 
dhe të vetëdijshme se barazia gjinore dhe pozicioni 
i grave në zonat rurale përballen akoma me sfida 
të shumta. 

Pika më e fortë e grave rurale është dëshira e 
tyre për të ecur para, intuita dhe intelekti natyral i 
tyre. Pas rasteve të grave të suksesshme fshihen 
mijëra gra të tjera. Ndaj, sfidat aktuale kërkojnë 
më pak strategji dhe më shumë punë në terren, 
për të prekur nga afër realitetin e tyre. Duhen 
veprime konkrete. Lufta për gruan është sfidë 
afatgjate sidomos në zonat rurale. l
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Aktivitete të mbështetura nga Agropuka në kuadër të projektit 
“Të kontribuojmë në përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës së 
banorëve në zonat rurale të Shqipërisë Veri-Lindore, mbështetur 

nga We Effect, Suedi” për periudhën Tetor-Nëntor 2022.

Gjatë muajve tetor-nëntor 
shoqata AgroPuka 
zhvilloi takimet e fundit 

monitoruese të rretheve 
studimore. Gjatë vitit 2022 janë 
formuar 10 grupe të rretheve 
të studimit ku fokusi kryesor i 
tematikave ishte ambienti, gratë 
dhe të rinjtë. Gjatë gjithë cikleve 
studimore, grupet përkatëse 
kanë marrë informacione të vyera, 
praktikuar tema informuese 
dhe edukative mbi çështje të 
rëndësishme si menaxhimi i 
mirë i kohës, bimët mjekësore 
të zonës, riciklimi i objekteve të 
vjetra në objekte për përdorim 

të përditshëm, krijimi i një 
kopshti model, përpunimi i fruta/
perimeve në kushte shtëpie etj.

Gjithashtu, ajo çfarë vihet re këtë 
vit është pjesëmarrja e lartë 
e të rinjve në zbatimin e kësaj 
metode. Angazhimi i tyre për tu 
bërë pjesë në çdo sesion dhe për 
të ftuar të rinj të tjerë në takime 
tregon interesin e tyre të lartë 

për vazhdimësinë e Study Circle 
në tematika të tjera dhe më 
interesante. Është me rëndësi 
të përmendet fakti se këtë vit 
ka pasur një rritje të integrimit 
gjinor ku vihet re një pjesëmarrje 
pothuajse e barabartë e të dyja 
gjinive duke e thyer sadopak 
mungesën e përfshirjes gjinore 
në zonat tona. l

Rrethet e studimit, Shoqata AgroPuka
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Inaugurimi i tabelave 
informuese, turistike.
Në kuadër të mbështetjes së turizmit, shoqata Agropuka 
në bashkëpunim me Bashkinë Pukë inauguruan më 
14 tetor 2022, tabelat informuese turistike në hyrje të 
qytetit. Këto tabela shërbejnë për të gjithë vizitorët  duke 
ju dhënë informacion në mënyrë digjitale nëpërmjet 
(Scan Code) për atraksionet turistike në Bashkinë Pukë, 
bujtinat e zonës dhe guidat lokale.

Të pranishëm ishin drejtori ekzekutiv i shoqatës 
Agropuka, Sabah Djaloshi, kryebashkiaku z. Gjon Gjonaj 
si dhe përfaqësues nga bujtinat dhe guidat lokale  të cilët 
vlerësuan kontributin që Agropuka ka dhënë dhe vazhdon 
të japë në mbështetje të turizmit në bashkinë Pukë. l

Me 15 tetor 2022 shoqata Agropuka iu bashkua 
aktivitetit me rastin e Ditës Ndërkombëtare të 
Grave Rurale, Edicioni i IV ‘Pro Grave Rurale’ 

me temë “Gratë rurale kultivojnë ushqim cilësor për të 
gjithë”.

Aktiviteti u zhvillua në fshatin Shirgjan, Bashkia Elbasan, 
me më shumë se 100 pjesëmarrës, grupe të grave 
prodhuese nga zonat rurale të bashkive Pukë, Elbasan, 
Kolonjë, Korçë, si dhe me përfaqësues nga UN Woman 
Albania, Rrjeti Shqiptar për Zhvillim Rural-ANRD, 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkia 
Elbasan, si dhe organizata të ndryshme të shoqërisë 
civile.

Ky edicion u dha mundësinë grave fermere të diskutojnë 
mbi sfidat, aspiratat dhe veprimet që duhet të ndërmerren 

për të përmirësuar mirëqenien e tyre, kryesisht në rolin 
e grave në zinxhirët e vlerës në sektorin agroushqimor, 
duke theksuar kufizimet që zvogëlojnë produktivitetin 
dhe potencialin e tyre sipërmarrës. 

Marie Shkjau dhe Marie Frroku ishin dy gratë që 
përfaqësuan grupin e grave të Bashkisë Pukë në 
diskutim, të cilat vënë në pah më së miri kontributin e 
grave të zonës ku ato jetojnë, në sektorin e bujqësisë dhe 
zhvillimit rural, duke bërë thirrje për një angazhim të 
përbashkët në përmirësimin e mirëqenies së tyre. l

Aktivitet me rastin e 
Ditës Ndërkombëtare 
të Grave Rurale



Nevojitet qasje më e madhe në 
shërbimet arsimore, publike dhe 
sociale në mjediset rurale, si 

dhe krijimi dhe promovimi i masave për 
zmadhimin e mundësive për punësim 
të grave nga mjediset rurale, krijimi i 
masave për njohjen e punës pa pagesë 
të grave për kujdes ndaj familjes 
dhe gjetjen e zgjidhjeve për gratë 
nga mjediset rurale të cilat nuk kanë 
realizuar të drejtën e pensionit, lejen e 
lindjes apo raportit mjekësor. Ky është 
mesazhi të cilin e dërguan mbi 150 gra 
nga mjediset rurale në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut në Demir Kapi në 
Ditën Ndërkombëtare të Gruas Rurale, 
e cila organizohet tradicionalisht çdo vit 
nga Federata Nacionale e Fermerëve 
dhe Rrjeti për Zhvillim Rural me 
mbështetje nga Organizata Suedeze për 
Zhvillim We Effect. 

Këtë vit festimi i Ditës Ndërkombëtare të 
Gruas Rurale lidhet edhe me 16 tetorin 
Ditën botërore të ushqimit me qëllim që 
të theksojmë se në këtë kohë të krizës 
energjetike dhe ekonomike segment i 
rëndësishëm të cilit duhet t’i kushtohet 
vëmendje është siguria e ushqimit dhe 
nevojitet krijimi i masave dhe politikave 
për mbijetesë të popullatës rurale dhe 
të prodhuesve të vegjël të ushqimit.  

Në këtë eveniment u mbajt edhe 
diskutim publik “Roli i gruas rurale 
në zhvillimin ekonomik të mjediseve 
rurale” ku janë prezantuar rrëfimet e 
suksesshme për gratë nga mjediset 
rurale dhe bizneset e tyre. 

Gratë nga mjediset rurale ballafaqohen 
me një sërë sfidash, si përjashtimi 
social, papunësia, diskriminimi 
gjinor, shpërndarja e pabarabartë e 
të ardhurave dhe burimeve, dominimi 
i normave tradicionale, heqja e 
pronësisë mbi tokën bujqësore dhe 
pronën, heqja e të drejtës për pushim të 
paguar shtatzënisë, qasje dhe ofertë e 
kufizuar në arsim, informacione, kujdes 
shëndetësor, etj. shërbimet publike 
dhe sociale. Në këtë drejtim, në vitin 
2018 është nënshkruar Deklarata për 
përmirësimin e pozitës ekonomike dhe 
sociale të grave nga zonat rurale nga 
Federata Nacionale e Fermerëve, Rrjeti 
për Zhvillim Rural, Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave 

dhe Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale. 

“Nevojitet të krijohen dhe promovohen 
masa për rritjen e mundësive të 
punësimit për gratë nga zonat rurale; 
krijimin e masave për njohjen e punës 
së papaguar të grave për përkujdesje 
familjare, dhe gjetjen e zgjidhjeve për 
gratë nga zonat rurale që nuk kanë 
të drejtën e pushimit të shtatzënisë, 
pushimit mjekësor dhe pensionit. Gjatë 
kësaj periudhe, Federata Kombëtare e 
Fermerëve është duke punuar me grup 
koordinues me të gjitha institucionet 
kompetente për gjetjen e një zgjidhje 
ligjore për pushimin e shtatzënisë dhe 
pushimin mjekësor të fermereve të 
regjistruara dhe propozim-zgjidhja 
është të bëhen ndryshime në ligjet që 
rregullojnë çështjet bujqësore dhe 
kujdesin shëndetësor, mekanizëm i 
përshtatshëm ligjor për mbrojtjen nga 
abuzimet dhe mekanizëm për pagesën 
e pushimit të lindjes”, theksoi Vaska 
Mojsovska, kryetarja e Federatës 
Nacionale të Fermerëve. 

Në këtë takim fjalim mbajtën edhe 
Ami Larsson Jain – ambasadorja e 
Mbretërisë së Suedisë në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut,  Lupço 
Nikollovski, ministri i Bujqësisë, Pyjeve 
dhe Menaxhimit të Ujërave, Jovana 
Trençevska, ministrja e Punës dhe 
Politikës Social, Elizabeta Gjorgievska, 
bashkëshortja e Presidentit të RMV-së 
dhe Aneli Leina, drejtoresha rajonale 
eOrganizatës Suedeze për Zhvillim We 
Effect. 

“Roli i grave rurale është kyç për 
zhvillimin rural dhe prodhimin e 
ushqimit, sidomos në këto kohë të 
vështira të mungesës dhe shtrenjtimit 
të ushqimit. Gëzohem që sot pata 
mundësi të dëgjoj për ndryshimet 
e paralajmëruara në legjislacion 
për realizimin e pushimit të paguar 
prindëror për bujqet dhe bujqit e 
regjistruar. Suedie e njeh dhe e 
vlerëson rolin e grave rurale në 
prodhimin e ushqimit. Suedia beson se 
përforcimi i grave rurale kontribuon në 
zhvillimin rural. Është e rëndësishme 
qasja e barabartë te resurset dhe në 
treg”, deklaroi Ami Larsson Jain – 
ambasadorja e Mbretërisë së Suedisë 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut,

“Barazia gjinore duhet të merret 
parasysh kur merren vendime, 
shpërndahen resurse dhe krijohen dhe 
zbatohen politika dhe korniza ligjore. 
We Effect angazhohet për vendosjen 
e barazisë gjinore në krye të agjendës 
për zhvillim rajonal rural. Qëllimi ynë 
është zhvendosja e çekuilibrit të fuqisë 
që i përjashton gratë nga mundësitë 
socioekonomike. Së bashku me 
organizatat partnere në Maqedoninë e 
Veriut dhe në të gjithë rajonin, punojmë 
në drejtim të miratimit të ndryshimeve 
pozitive të cilat çojnë drejt të hyrave të 
zmadhuara, përforcimit socioekonomik 
dhe të ardhmes më të mirë për bujqit 
e vegjël sidomos për gratë rurale “ 
deklaroi Aneli Leina, drejtoresha 
rajonale e Organizatës Suedeze për 
Zhvillim We Effect. l

FNF

Dita Ndërkombëtare e Gruas Rurale
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FNF-ja së bashku 
me Organizatën 
suedeze për 

zhvillim We Effect morën pjesë 
në takim me drejtoreshën e 

përgjithshme të Agjencisë suedeze 
për bashkëpunim ndërkombëtar 
për zhvillim - Sida, Karin Xhimtin 
dhe drejtoreshën e Departamentit 
për Evropën dhe Amerikën Latine 

të Sidas, Lisa Fredrikson, të cilëat 
vizituan një ndërhyrje të mundshme 
pilot të projektit IISEEE, të fokusuar 
në sigurimin e një mjedisi më të 
mirë jetese dhe mundësitë më të 
mëdha për komunitetet rurale dhe 
të margjinalizuara në Maqedoninë e 
Veriut.

Në dritën e krizës globale të 
shkaktuar nga lufta në Ukrainë, 
e cila përfshin krizë energjetike, 
inflacion dhe ndërprerje të lidhjeve 
të tregut, Stevan Orozoviq, drejtor 
ekzekutiv i Federatës Nacionale të 
Fermerëve (FNF), foli se si projekti 
ynë po ndihmon për të arritur 
më vulnerabilët në komunitetet 
rurale. Varfëria po ballafaqohet 
me shfrytëzimin e potencialeve të 
tregjeve, duke mundësuar të ardhura 
më të larta si dhe akses më të madh 
në tregje. l

Analiza 
multidimensionale 
mbi varfërinë në RMV 
e prezantuar në ISAF 
2022

Analiza 
multidimensionale 
mbi varfërinë 

në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut 
e përgatitur nga 
Federata Kombëtare 
e Fermerëve me 
mbështetjen e 
Fondacionit suedez 
për zhvillim, We Effect 
Europe u prezantua 
në Simpoziumin e 4-të 
ndërkombëtar për bujqësi dhe 
ushqim-ISAF 2022, organizuar nga 
Fakulteti i Shkenca Bujqësore dhe 
Ushqimore Shkup FSHBU Shkup. Analiza 
bazohet në mjetin multidimensional 
për analizë të varfërisë të zhvilluar nga 
Agjencia suedeze për bashkëpunim 

n d ë r k o m b ë t a r 
për zhvillim (Sida). 
Nëpërmjet treguesve 
statistikorë, analiza 

tregoi se nevojitet të 
forcohet kohezioni social 

duke reformuar mbrojtjen 
sociale, një sistem efektiv 

shërbimesh dhe mbështetje më të 
madhe për institucionet e tregut të 
punës. Autorë të analizës janë prof. dr. 
Emelj Tuna, prof. dr. Ana Simonovska 
dhe mr. Biljana Petrovska – Mitrevska.

Në suazat e këtij simpoziumi u mbajt 

paneli “Food Security and Sovereignty” 
(Siguria dhe sovraniteti ushqimor), ku 
u theksua se janë çrregulluar lidhjet e 
tregut për prodhimin dhe tregtimin e 
produkteve bujqësore dhe ushqimore dhe 
u theksua se duhet të ndërmerren masat 
dhe politikat e duhura për stabilizimin 
dhe funksionimin e lidhjeve në treg që 
do të mundësojnë transparencë dhe 
efektivitet dhe jo vetëm rritje të të 
ardhurave të kompanive që blejnë dhe të 
rrjeteve të supermarketeve. Simpoziumi 
u zhvillua tri ditë dhe në të u prezantuan 
386 punime shkencore nga ekspertë nga 
një numër i madh shtetesh. l

U mbajt takim me drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë suedeze 
për bashkëpunim ndërkombëtar për zhvillim – Sida, Karin Xhimtin
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Federata Nacionale e Fermerëve e zgjeroi spektrin e vet të ve-
primit. Kjo do të thotë që përveç bujqve, shoqatave bujqësore, 
kooperativave bujqësore, organizata mandej do të punojë në 
përforcimin dhe mbështetjen e kategorive të lëndueshme në 
mjediset rurale, mbështetje më të madhe të të rinjve dhe grave 
si dhe për përfshirje të tyre të drejtpërdrejtë në zhvillimin e 
bujqësisë nëpërmjet vendimmarrjes dhe veprimtarisë aktive. 
Përveç bujqve, një nga fokuset kryesore të organizatës është 
edhe zhvillimi rural përkatësisht tejkalimi i problemeve dhe sfi-
dave me të cilat ballafaqohet popullata rurale siç janë varfëria 
dhe qasja e kufizuar e popullatës rurale në shërbimet shëndetë-
sore, edukim, informim, drejtësi dhe fuqi në vendimmarrje. Edhe 
mandej shtylla kryesore e veprimtarisë është lobimi në drejtim 
të përcaktimit të problemeve nga fusha që me punë e analizë të 
përbashkët do të prezantohen para institucioneve kompetente 

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

AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe bleg-
toralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është krijuar 
në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zhvillim të Zvicrës 
(SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur anëtarësinë e saj dhe 
ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, për të plotësuar nevojat e 
anëtarëve dhe komunitetit në përgjithësi. Shoqata kontribuon në 
zhvillimin e integruar rural nëpërmjet inkurajimit dhe promov-
imit të zhvillimit ekonomik si dhe të iniciativave dhe veprimtarive 
për të përmirësuar jetesën e anëtarëve të AP dhe komuniteteve 
që jetojnë në zonat rurale. Në këtë mënyrë AP ndikon në redukti-
min e varfërisë dhe padrejtësive sociale në zonat rurale. 

Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin " Të kontribuojmë në 
përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës së banorëve në zonat 
rurale të Shqipërisë Veri-Lindore”  që financohet nga We Effect 
(Suedi). Projekti synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës 
në zonat rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve të 
vegjël dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes lokale. 
Në dy vitet e ardhshme shoqata do të përqendrohet ne tre fusha: 

(1) Përmirësimin e 
kushteve te jetesës 
së anëtarëve të 
AP dhe të komu-
niteteve në zo-
nat ku punon AP 
nëpërmjet promovimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të 
prodhimit, marketingut, dhe modeleve te kooperimit; 
(2) Promovimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Pro-
movimin e demokracisë lokale dhe përfshirjes sociale të komu-
niteteve rurale në vendim-marrjen lokale.

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

Për këtë Agropuka do të rrisë qëndrueshmërinë, përgjegjësinë 
dhe kapacitetin organizativ të saj.

FNF

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

ara në pjesën më të 
madhe të rasteve 
për grupe formale 
dhe joformale të 
prodhuesve bujqë-
sorë. Lloji kryesor i 
grupeve bujqësore për shërbime të zgjeruara janë: grupet 
e prodhuesve të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira 
(Good Agricultural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve 
të 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. 

FONDACIONI AGRINET ALBANIA
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