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risi albania

(Vijon në faqen 4)

GlobalGAP, prej 6 vitesh që zbatohet në 
Shqipëri, ndikim në rritjen e volumit të 
eksporteve dhe të ardhurave në ekonomi

Shqipëri, fermerët i kthehen mjeteve 
primitive për të punuar tokën

shKruan associated press 

Fillimisht ju lutem a mun-
det një përshkrimin të shkurtër 
mbi rëndësinë e standardeve, 
standarting GRASP, rolin e 
NTWG?

Konsumatorët në tregjet e 
zhvilluara perëndimore janë 
gjithmon e më të ndjeshëm ndaj 
aspekteve të sigurisë ushqimore 
dhe çështjeve të praktikave 
social që lidhen me shënde-
tin, sigurinë dhe mirëqënien e 
punonjësve. Zinxhiri i shitjes 
me pakicë të fruta-perimeve 
në tregjet e zhvilluara perën-
dimore kërkojnë standarde që 

sigurojnë produkte të sigurta 
dhe të qëndrueshme. Certifi-
kimi GLOBALG.A.P. vlerësohet 
shumë për demonstrimin e sigurisë 
dhe qëndrueshmërisë ushqimore 
në fermë. Prodhuesit e çertifikuar 
me standardinGLOBALG.A.P., 
mund t'i shesin produktet e tyre 
në tregje të zhvilluara Evropiane 
me çmime mjaft të favorshme. 
Çertifikimi GLOBALG.A.P u 
ofron prodhuesve individual apo 
grupeve të prodhuesve një biletë 
për në tregun global. Ky standard 
zbatohet tashmë prej 6 vitesh në 
Shqipëri nga prodhues individual 
apo grupe prodhuesish dhe kjo 
ka ndikuar jo vetëm në rritjen e 
volumit të eksporteve por edhe në 
çmime më të larta dhe përmirësim 
i gjeografisë së eksporteve drejt 
vendeve të zhvilluara. 

Përveç GLOBALG.A.P 
tregje të sofistikuara kërkojnë 
edhe standarde të tjera si BRC 
(për menaxhimin e cilësisë nga 
grumbulluesit e fruta-perimeve 
në magazinat e tyre), SEDEX 
dhe auditi SMETA (standarde 
që shkojnë përtej çështjeve 
sociale duke konsideruar edhe 
etikën në tregti), ISO 9001 
(standard që dëshmon aftësite 
dhe kapacitetet organizative 
dhe operacionale të kompanive 
për të ofruar produkte cilësore 
në mënyrë të qëndrueshme), 
si edhe GRASP një standard 
mjaft i rëndësishëm për sekto-
rin e fruta-perimeve të freskëta 
që dëshmon përgjegjësinë 
sociale të kompanive ndaj 
punonjësve. 

Në fillim të viteve 2000, 
publikimet e shumta rreth 
kushteve të këqija të punës në 

rrjetin evropian të shitjes me 
pakicë, si shfrytëzimi ose dis-
kriminimi, punësimi i pasigurt 
ose masat e dobëta mbrojtëse 
për shëndetin e punëtorëve, 
nxitënvëmëndje për të trajtuar 
këto probleme. Çështjet so-
ciale në bujqësinë parësore po 
marrin vëmendje gjithnjë e më 
të madhe nga konsumatorët, 
mediat dhe shoqëria civile - 
blerësit në Evropë kërkuan një 
përgjigje për këto çështje.

Pas një pune intensive disa-
vjeçare dhe përgatitjes së Ud-
hëzimeve mbi Intepretimin në 
Kontekstin Kombëtar në disa 
vende të BE-së GLOBALG.A.P 
themeloi Komitetin Teknik të 
GRASP dhe u publikua moduli 
më kërkesat dhe kriteret që duhen 
plotësuar. GRASP u zhvillua si 
një mjet vlerësimi vullnetar për 
të dëshmuar përgjegjësinë so-
ciale të kompanive prodhuesve 
për çështje të lidhura me shën-
detin, sigurinë dhe mirëqënien 
e punonjësve. Në ditët e sotme 
GRASP kërkohet gjithnjë e më 
shumë nga blerësit në tregjet e 
zhvilluara dhe aktorët Shqipëtar 
ne sektorin e fruta-perimeve 
duhet ta konsiderojnë seriozisht 
në planet e tyre për tu zjgeruar 

në tregje me vlerë të lartë. 
Modulet që përcaktojnë kush-

tet dhe kriteret për standardet si 
GlobalG.A.P dhe GRASP janë 
përgatitur GlobalG.A.P pa pasur 
njohuri të thelluara rreth kontek-
stit social, ligjor apo ekonomik 
në Shqipëri dhe kjo shpesh herë 
ndër vite ka shkaktuar vështirësi 
në implementim. Në këtë as-
pekt, Grupi Teknik Kombëtar 
(NTWG) luan një rol thelbësor 
për lehtësimin e implementimit 
dhe çertifikimit të kompanive 
Shqipëtare me këto standarde. 

Grupi Teknik Kombëtar 
(NTWG) identifikon sfidat 
specifike të përshtatjes dhe 
zbatimit në kontekts lokal të 
standardeve dhe zhvillon ud-
hëzime specifike, të njohura si 
Udhëzime mbi Interpretimin 
në Kontekstin Kombëtar të 
standardeve (NIG). Këto ud-
hëzime ofrojnë orientim për 
trupat e çertifikimit dhe prod-

huesit për të zbatuar sa më 
mirë Pikat e Kontrollit dhe 
Kriteret e Pajtueshmërisë me 
GLOBALG.A.P dhe GRASP 
në nivel kombëtar.

Nga informacionet paraprake 
njoftohet se,  NTWG ka dorëzuar 
pranë GLobalG.A.P Interpretimin 
e Kodit të Punës. Pritet njohja e tij 
nga Sekretariati i GlobalG.A.P.  
Çfarë pritet pas këtij hapi?

A i hap kjo rrugë lehtësimit 
të certifikimit GRASP, i cili 
është një standard që mbulon 
aspektet sociale të punonjësve?

A është ky një standard që po 
kërkohet gjithnjë e më tepër nga 
klientët në tregje me vlerë të lartë?

Para disa muajsh me inicia-
tivën e disa eksportuesve dhe 
kompanive të konsulencës dhe 
më mbështetjen e projektit Risi 
Albania u themeluar në Shq-
ipëri Grupi Teknik Kombëtar 
(NTWG). 

Ky hap mjaft i rëndësishëm 
për sektorin krijoj kushtet e 
nevojshme për përgatitjen e 
Udhëzimeve për Interpretimin 
në Kontekst Kombëtar (NIG) 
të kushteve dhe kritereve të 

GRASP. NTWG në bash-
këpunim me ekspert të kodit 
të punës përgatitën në kohë re-
kord NIG të cilat u dërguan në 
Sekretariatin e Global GAP për 
komente dhe miratim. Miratimi 
i Interpretimeve në Kontekstin 
Kombëtar i hap rrugën imple-
mentimit të modulit vullnetar 
GRASP në Shqipëri.

Ky hap mjaft i rëndësishëm 
për sektorin e fruta-perimeve 
përkon me një kërkesë në rritje 
nga blerësit e mëdhenj në treg-
jet e zhvilluara Evropiane për 
përgjegjësi sociale më të lartë 
nga furnitorët e tyre. Standardi 
GRASP po kërkohet gjithnjë e më 
shumë dhe këto zhvillime pozi-
tive i ofrojnë mundësinë kom-
panive Shqipëtare të përgjigjen 
në mënyrën e duhur për tu zgje-
ruar akoma më shumë në tregje të 
reja me vlerë të lartë. 

Në shekullin e 21-të, Ndue 
Fuga një banor në fshatin Fishtë 
të Lezhës e ka të pamundur 
të punonjë tokën e tij pa këto 
mjete primitive. Ai ka 1,5 hek-
tarë tokë dhe përdor një gomar 

me plug për të punuar tokën.
Do të ishte shumë më e lehtë 

nëse do të përdorte një trak-
tor, por ai thotë se karburanti 
është shumë i shtrenjtë. Nafta 
në Shqipëri kushton rreth 180 
lekë për litër.

“E kemi vënë në punë go-
marin se nuk përballojmë dot 
çmimin e naftës. Jemi të varfër 
shumë, kemi 30 vjet demokra-
ci dhe ende nuk e kemi gjetur 
veten në kushte të mira”, thotë 

zoti Fuga
Bujqësia nuk i siguron atij të 

ardhura, pasi të gjitha produk-
tet i përdor për konsum famil-
jar. Varfëria është një problem 
me të cilin përballen shumë 

fermerë në Shqipëri.
Rreth 280 mijë nga rreth 350 

mijë fermerë në total klasifiko-
hen si fermerë të vegjël dhe të 
pavarur. Ata nuk kualifikohen 
për subvencionet qeveritare ose 
grante të Bashkimit Evropian.

Fermerët e regjistruar mund 
të marrin edhe një zbritje prej 50 
për qind të çmimit të naftës, por 
kjo nuk vlen për pronarët e veg-
jël si zoti Fuga. Në këtë mënyrë 
shumë fermerë e punojnë tokën 

me dorë, me kafshë apo me 
mjete të tjera primitive.

Kreu i KASH-it, Agim 
Rrapaj shprehet se “është një 
problem edhe mekanika, sepse 
është e amortizuar, me një 
teknologji të prodhuar shumë 
vite përpara. Ndërsa në Shq-
ipëri kemi një sipërfaqe të 
madhe kodrinore dhe malore 
e cila kërkon një mekanikë të 
specializuar dhe mjaft të kush-
tueshme që ne nuk e kemi.

Kështu që fermerët në këto 
zona janë të detyruar të punoj-
në me krah dhe kafshë pune 
dhe të mos fusin mekanizimin, 
që ka kosto të larta. Por edhe 
në zonat fushore kemi mangë-
si të mekanizimit”.

Shqipëria kishte rreth 700 
mijë hektarë tokë bujqësore 
në vitin 1991, por vetëm 400 
mijë hektarë përdoren tani. 
Shumë të rinj, përfshirë edhe 
pesë fëmijët e zotit Fuga kanë 
emigruar në Evropë dhe nuk e 
kanë menduar kurrë të kthehen 
për të punuar në tokën e tyre.

Rreth 40 përqind e popull-
sisë së Shqipërisë jeton në 
fshat, por bujqësia përbën 
vetëm 19 përqind të Prodhimit 
të Brendshëm Bruto.

"Zëri i Amerikës"

20 vjetori i krijimit të Unionit Shqiptar Kursim Kredi
Në të diturat e 20 Vjetorit!
Në kalendarin e mikrofi-

nancës, 25 Janari 2022 përkon 
me 20-vjetorin e themelimit 
të Unionit Shqiptar Kursim 
Kredi dhe 30-vjetorin e mikro-
financës në Shqipëri. 

E shënuara cilësohet ku ud-
hëtimi në Shqipëri mbajtur 30 
vitet e fundit mbahet me një 
ringjallje ekonomike dhe një 
zhvillim të konsiderueshëm të 
zonave rurale, gjykuar kjo si 
domos në aspektin e fermave 
bujqësore dhe aktiviteteve të 
ndryshme prodhuese, që janë 
karakteristike për fshatin. 

Dhënia e kredisë së parë erdhi 
pas një procesi studimi e reflek-
timi. Janë shoqëruar në atë peri-
udhë ekspertë dhe specialistë të 
Bankës Botërore, të cilët gjykonin 
për format  e ndërhyrjes.

Kanë kaluar 30 vjet dhe si në 
shiritin e një filmi të vjetër bardh 
e zi, vijnë ndërmend përpjekjet e 
vështirësitë, por sidomos njerëz-
it, të cilët janë bërë sinonimi i 
kredisë rurale në Shqipëri. Kred-
itë e para do të shërbenin për të 
blerë dy-tre krerë bagëti, për të 
mbjellë një kopësht me pemë 
apo për të blerë tre koshere bletë. 
Të gjitha këto do të shërbenin 
për të ushqyer më mirë fëmijët 
dhe për të menduar për më tej.

Fundi i viteve ’90 dhe fillimi 
i viteve 2000, shënon ngritjen e 
shumë Shoqërive Kursim-Kre-
di, kryesisht në zonat intensive 
bujqësore, të cilat dhanë edhe 
shembullin më të madh të 
ringritjes së fermave, tashmë 

private dhe zhvillimin e aktiv-
iteteve të ndryshme bujqësore 

Ndajmë 25 Janar 2002, janë 
60 Shoqëritë e Kursim-Kred-
itit që funksiononin, krijuan 
Unionin SHKK, si bashkim 
vullnetar i tyre.

Themelimi shënoi një hop 
tjetër të madh cilësor dhe hapi 
një prespektivë të re për kred-
itimin rural në përgjithësi. 
Filozofia e tij cilësohet dhe 
me katër parimet themelore të 
konsoliduara ndër vite siç janë 
besimi, vullnetarizmi, trans-
parenca dhe solidariteti. 

Suksesi tregon më së miri me 
fakte konkrete edhe rolin promo-
tor në zhvillimin bujqësor e rural 
në të gjithë zonën e ndërhyrjes, 
në të 16 rrethet e vendit. 

Pas krijimit të Unionit, 

anëtarët mblidhen çdo vit në 
Asamblenë e Përgjithshme 
për të bërë bilancin e vitit. Në 
gjurmët e lëna, në këto 30 vjet 

kredi rurale dhe 20 vjet Union 
SHKK, përveç atyre dhjetëra 
ekspertëve shqiptarë, kanë 
kontribuar ndjeshëm edhe ek-
spertët më të njohur evropianë 
të mikrofinancës. 

Unioni Shqiptar Kursim-
Kredi u transformua në në një 
SHKK të vetme FED invest, 
e cila u themelua  me 4 dhje-
tor 2015, nga bashkimi me 
përthithje i 70 SHKK-ve në një 
të vetme. Në 2 mars të 2016, 
Banka e Shqipërisë liҫencoi 
SHKK-në e re FED inevst. Sot 
kooperativa financiare, lider 
në Shqipëri me 2500 fshatra, 
me mbi 81 mijë anëtarë, me 
një staf të specializuar ek-
spertësh të mikrofinancës, që 
operon në 62 degë në gjithë 
territorin e vendit, me një pa-

ketë të larmishme shërbimesh 
e produktesh financiare dhe 
jo-financiare në plotësimin e 
nevojave të anëtarëve.

Ergent  PIRE, Consulting Services Manager, AZ Consulting në një intervistë për gazetën "Agrobiznesi", 
shpjegoi rëndësinë e certifikimit me GlobalGAP dhe rolin e standardit NTWG në sektorin e bujqësisë.
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?????????????????QEVERIA NXITJE KREDITIMIT TË BUJQËSISË 

financim

RAMA: NUK MUND TË ECET MË ME BUJQ “VETMITARË” 
KRIFCA: MBËSHTETJE ME HUA NGA BANKAT

Kryeministri Edi 
Rama deklaroi se, 
“është koha që të 

gjithë të vetëdijesohen se koha 
e bujqësisë së lëmoshës, e bu-
jqësisë së mbijetesës, e bujqë-
sisë së subvencioneve pa kriter 
dhe pa karar ka perënduar”.

Në aktivitetin që u mbajt 
në Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural për fondin e 
garancisë sovrane në dispozi-
cion të fermerëve për të fi-
nancuar kolateralin e kredive 
të bujqësisë, pjesë e paketës 
mbështetëse prej 4 miliardë 
lekësh, Rama tha se, “sot është 
me shumë rëndësi që jemi këtu 
së bashku dhe që nga drejtime 
të ndryshme, jo vetëm nga 
qeveria, por edhe nga partnerët 
tanë jepet një mesazh domethë-
nës për të gjithë sektorin e bu-
jqësisë dhe të gjithë aktorët e 
angazhuar në zhvillimin rural, 

lidhur me mundësinë e re që 
është krijuar që prej vitit 2016”.

Rama u shpreh se me këtë 
ndërhyrje tjetër të qeverisë shq-
iptare për të garantuar kreditë 
e fermerëve, apo sipërmarrjes 
bujqësore, insistohet në me-
sazhin se, “është koha që çdo 
ditë ata që janë të angazhuar në 
prodhimin bujqësor të mendoj-
në me sytë nga e ardhmja dhe 
jo me mendjen tek e shkuara”.

“Është koha që të gjithë të 
vetëdijesohen se koha e bujqë-
sisë së lëmoshës, e bujqësisë 
së mbijetesës, e bujqësisë së 
subvencioneve pa kriter dhe pa 
karar ka perënduar. Ashtu si-
kundër ka perënduar dhe koha 
e bujqësisë vetmitare. E atyre 

që mbeten thjesht dhe vetëm në 
kufijtë e ngastrës së tyre. Pasi 
është realisht e pamundur sado 
që të bëjë qeveria, shteti për ta, 
që të garantohet një e ardhme 

Rama: Garanci sovrane për fermerët, koha 
e subvencioneve pa kriter ka perënduar

4 miliardë lekë Garanci Sovrane për 
financimin e bujqësisëQeveria shqiptare ka 

alokuar një fond 
prej 1 miliardë lekë 

në bankat e nivelit të dytë si 
garanci nga shteti për të finan-
cuar 50% të kolateralit për kre-
di në bujqësi. Kjo shumë është 
pjesë e paketës mbështetëse 
prej 4 miliardë lekë si dhe in-
strumentit të fondit të garan-
cisë me BERZH vënë në dis-
pozicion nga Qeveria shqiptare 
për zhvillimin e prodhimit dhe 
ekonomisë shqiptare.

Duke marrë fjalën në ta-
kimin që u zhvillua në Min-
istrinë e Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural me pjesëmarrjen 
e Kryeministri Edi Rama, 
ministres së Financave dhe 
Ekonomisë Delina Ibrahimaj, 
Guvernatorit të BSH-së Gent 
Sejko si dhe aktorëve të tjerë 
të linjës, Krifca theksoi se, “sot 
bujqësia ka sjellë një realitet të 
ri zhvillimi ku eksportet janë 
rritur dhe teknologjia është 
kthyer në mekanizëm për pro-
dhimin bujqësor dhe produkti 
shqiptar po ofron gjithnjë e më 
shumë siguri”.

Krifca i bëri apel bankave 
të mbështesin financimin e 
bujqësisë.

“Edhe pse gjatë 2021 niveli 
i kreditimit të bujqësisë është 
rritur me 16.2% krahasuar me 
një vit më parë, përsëri niveli 
totalit të kredisë adresuar bu-
jqësisë nuk e kalon 1.5% të 
portofolit të huadhënies”, tha 
ministrja.

Sipas saj, bujqësia anga-
zhon 50% të fuqisë punëtore 
dhe është faktor i rëndësishëm 
në ekonominë e vendit, ndaj 
tha “i’u bëj apel që bujqësia 
të jetë objektiv i kreditimit të 

sistemit bankar dhe për këtë 
qeveria është e angazhuar t’ju 
mbështesë duke vënë në dis-
pozicion fondin e garancisë 
pjesë e paketës mbështetëse 
prej 4 miliardë lekë”.

Ibrahimaj: Garanci 
Sovrane për 
manifakturën dhe 
turizmin me fond 
4 miliardë lekë 
Ministrja e Financave dhe 

Ekonomisë Delina Ibrahimaj, 
duke përshëndetur Ministrinë 
e Bujqësisë në organizimin e 
këtij takimi me sektorin bankar, 
tha se, “qeveria shqiptare në 4- 
vjeçarin e ardhshëm adreson 
një mbështetje në formën e Ga-
rancisë Sovrane, për sektorin e 
bujqësisë. Për të 4 vitet me një 
fond total prej 4 miliardë lekë, 
ose nga 1 miliard lekë çdo vit, 
që do të shkojnë për të rritur ak-
sesin në financë të bujqësisë”.

Ibrahimaj informoi se, 
qeveria po punon duke orga-
nizuar takime të ndryshme me 
biznesin, pasi kjo formë finan-
cimi përmes garancisë sovrane 
nuk do të jetë e përqendruar 
vetëm në bujqësi, por do të ketë 
të njëjtën masë financimi për 
sektorin e manifakturës dhe të 
turizmit. Të tre sektorë priori-
tarë për ekonominë e vendit.

“Përmes Garancisë Sovrane 
synojmë të nxisim rritjen e 
produktivitetit dhe rritjen e 
zinxhirit të vlerës për produktet 
“Made in Albania”, u shpreh 
ministrja.

Ibrahimaj solli në vëmendje 
se, Garancia Sovrane, rezultoi 
një nga instrumentet më të suk-
sesshëm që i erdhi në mbrojtje 
bizneseve në atë kohë të 
vështirë të pandemisë. Ndërsa 
sot, tha ajo, jemi në një situatë 
tjetër, kur bizneset po ecin me 
ritëm të shpejtë drejt progresit 
dhe kanë nevojë për financim, 
ndaj dhe qeveria ju vjen në ndi-
hmë me Garancinë Sovrane.

Sipas saj, për mbështetjen 
financiare të bujqësisë ndër vite 
ka pasur projekte të ndryshme 
siç është projekti me BERZH 
apo i garancisë së qeverisë 
gjermane me qeverinë shq-
iptare  që ka dhënë 45 milionë 
euro për financimin kryesisht 
të sektorit të bujqësisë, të cilat 
kanë qenë të suksesshme.

“Ne po ndërtojmë mbi këtë 
model për të shtuar mbështetet 
në rritjen e kredisë për bujqësi-
në”, tha Ibrahimaj.

Solovova: BERZH 
nga 2016 ka  
mbështetur me
6 mijë kredi 
agrobiznesin, me 
fond 72 milionë euro
Ekaterina Solovova, drej-

tuese e Bankës Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BER-
ZH) për Shqipërinë e vlerësoi të 
rëndësishëm takimin që u zhvil-
lua sot në Tiranë, për rritjen e ak-
sesit në financim të bujqësisë.

“Kontributi i bujqësisë në 
ekonominë e Shqipërisë nuk 
mundet të nënvlerësohet, duke 

marrë parasysh që një pjesë e 
mirë e popullsisë janë të pu-
nësuar në këtë sektor dhe ajo 
përbën 20% të PBB”, tha So-
lovova, teksa vuri në dukje 
se, “megjithatë bujqësia nuk 
financohet shumë nga sektori 
bankar, duke qenë se shifrat e 
rritjes janë një shifrore”.

Në këto kushte, theksoi ajo, 
BERZH dhe qeveria shqiptare 
kanë vendosur që të bashkojnë 
të gjitha forcat në kuadër të 
mbështetjes së sektorit të bu-
jqësisë dhe të turizmit, nëpërm-
jet lehtësirave të mbështetjes 
në këta sektor, për rritjen e fi-
nancimit të tyre.

Solovova tha se, “Garan-
cia Sovrane është krijuar për 
të ndihmuar në dhënien e një 
kredie dhe një financimi të 
konsiderueshëm, duke mbajtur 
gjallë të gjithë zinxhirin e vler-
ave, nëpërmjet ndarjes së rrezi-
kut për linjat e kreditimit që do 
të japin bankat”.

Kjo lehtësi mbështetet nga 
fondet e qeverisës duke mbuluar 
rrezikun për të gjithë huamarrësit.

Përfaqësuesja e BERZH tha 
se “në 2016 kemi pasur anga-
zhimin e 4 bankave dhe kemi 
ndihmuar në lëvrimin e 6 mijë 
kredive në sektorin e agrobi-
znesit me një fond total prej 
72 milionë euro. Përmes këtij 
financimi kemi mbështetur 
eksportues, grumbullues të 
prodhimeve bujqësore, apo in-
vestime në linja prodhimi në 
qarqet Gjirokastër, Korçë, Be-
rat, etj. Ky portofol kreditimi 

ka 1% kredi me probleme të 
cilat janë marrë përsipër nga 
qeveria, e cila ka kontribuar 
kështu në rritjen e kredisë dhe 
zhvillimin e investimeve në 
sektorin rural”.

Sejko: Ka ardhur 
koha që bankat 
të rrisin vëmendjen 
ndaj sektorit 
bujqësor 
Guvernatori i BSH-së, Gent 

Sejko tha se, “Banka e Shq-
ipërisë ka mirëpritur në vazh-
dimësi dialogun transparent e 
konstruktiv midis autoriteteve 
publike, sektorit privat, indus-
trisë bankare dhe partnerëve 
ndërkombëtare, për të adresuar 
çështje të cilat i shërbejnë zh-
bllokimit të potencialit zhvil-
limor të vendit dhe rritjes së 
mirëqenies së tij”.

Sejko vuri në dukje se, me 
gjithë progresin e dukshëm të 
bërë gjatë viteve të fundit, sek-
tori bujqësor shqiptar në tërësi 
dhe degët e lidhura me të: agro-
turizmi dhe agrobiznesi, janë 
ende larg shfrytëzimit të plotë 
të resurseve dhe mundësive që 
ato zotërojnë.

“Thuajse gjysma e popull-
sisë në Shqipëri banon në zona 
rurale dhe sektori bujqësor pu-
nëson rreth 1/3 e forcës punë-
tore të vendit. Megjithatë, ky 
sektor gjeneron diçka më pak 
se 20% të vlerës së shtuar në 
ekonomi. Në këndvështrimin 
tim, është e qartë se zhvillimi 
i qëndrueshëm dhe i balancuar 

i vendit kërkon një vëmendje 
më të madhe për sektorin bu-
jqësor”, u shpreh Guvernatori.

Sipas tij, problemet e zh-
villimit të sektorit bujqësor 
janë të shumta e komplekse. 
Arsyeja e parë e nivelit të ulët 
të kreditimit ka të bëjë me rr-
ezikun e lartë, real e të percep-
tuar, që ka investimi në bujqësi. 
Megjithatë, vijoi ai, ky rrezik 
mendoj se është drejt reduktimit.

Aktualisht, sektori bujqësor 
përfiton vetëm 1.7% të finan-
cimit që bankat ofrojnë për bi-
znesin privat.

Sejko përshëndeti skemën 
e mekanizimit lehtësues të 
agrobiznesit, skemë e cila 
përfshin kontributin e për-
bashkët të Qeverisë Shqiptare 
dhe të Bankës Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim.

“Kjo skemë ofron një kon-
tribut të qenësishëm, rreth 
nivelit të 150 milionë eurove, 
si në formën e kredive direkte 
dhe në atë të mbështetjes me 
garanci për kreditim” tha Gu-
vernatori, teksa shtoi se, “gjej 
me vend të theksoj se përvoja 
botërore sugjeron se reduktimi 
i rrezikut në bujqësi mund të 
adresohet edhe nëpërmjet pro-
movimit të skemave të sigu-
rimit privat, të cilat duhet të 
jenë në të ardhmen pjesë inte-
grale e këtij ekuacioni”.

Sejko theksoi se, Banka e 
Shqipërisë gjykon se ka ardhur 
koha që sektori bankar të rrisë 
vëmendjen ndaj sektorit bujqë-
sor. Shqipëria gëzon rreth 24% 
të territorit të saj si tokë bu-
jqësore, si dhe ofron mundësi 
ende të pashfrytëzuara plotë-
sisht në fushën e agroturizmit 
dhe të agrobiznesit. (ATSH)

më e mirë, apo që e tashmja të 
ketë një pamje tjetër nga pamja 
e një mbijetese torturuese”, tha 
Rama.

Rama përsëriti mesazhin 

se, “që në sektorin e bujqësisë 
dhe në sektorin e të gjithë pu-
nëve të fshatit që lidhen me 
prodhimin bujqësor, blegtoral, 
me agro-biznesin, me agro-tur-
izmin, është e domosdoshme 
që të shikohet e ardhmja me 
syrin e inovancionit, me syrin 
e sinergjive të reja, me syrin e 
sipërmarrjes, e cila beson tek 
investimi i kapitaleve dhe po 
ashtu patjetër beson dhe tek 
ndërveprimi me bankat”.

“Së bashku me BERZH 
ne alokuam 180 milionë euro 
për të ndihmuar sektorë jetikë 
si bujqësia dhe turizmi, duke 
lehtësuar financimin tyre. Dhe 
ky mekanizëm praktikisht hapi 
rrugën e një qasjeje në financa 

për sektorin e agrobiznesit 
nëpërmjet një linje kredie dhe 
mundësisë së ndarjes së riskut 
të portofolit për institucionet 
financiare dhe bankare”, thek-
soi Rama.

“Ajo që kemi sot para syve 
nuk është një arsye për të qenë 
plotësisht të kënaqur, por është 
një arsye për të qenë plotësisht 
të bindur se kjo është rruga”, 
shtoi Rama.

Kreu i qeverisë nënvizoi se, 
“janë 6 mijë përfitues nga fondi 
i garancisë. Dhe janë 72 milionë 
euro të disbursuara nga ky fond. 
Mbetet ende në dispozicion 
një pjesë e konsiderueshme e 
fondit. Ashtu sikundër vihet në 
dispozicion nga qeveria shq-
iptare një fond tjetër garancie 
sovrane për të mundësuar vazh-
dimin në këtë rrugë dhe për të 
mundësuar rritjen e kreditimit të 
bujqësisë”.

Krifca: Qeveria ofron një garanci të re për këdo që do të zhvillojë një aktivitet bujqësor. 1 miliardë lekë i adresohet fermerëve, agropërpunuesve,  që duan të investojnë në bujqësi 
apo të lidhura me ekonominë blu. -  Ibrahimaj: Garanci Sovrane për manifakturën dhe turizmin me fond 4 miliardë lekë. -  Solovova: BERZH ka mbështetur 6 mijë kredi 
agrobiznesi me fond 72 milionë euro.  -  Sejko: Ka ardhur koha që bankat të rrisin vëmendjen ndaj sektorit bujqësor. 
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“Defektet” e industrisë së peshkimit - 
Nga konkurrenca e padrejtë, tek kuotat 
penalizuese për eksport me vendet e BE

Industria e peshkimit në 
vend përballet me shumë prob-
lematika që pengojnë zhvillim-
in e saj, të cilat duhen të bëhën 
pjesë e politikës kombëtare për 

këtë sektor. Studimi i bërë nga 
ministria e Bujqësisë dhe GIZ, 
nxjerr në pah se kompanitë e 
fokusuara në përpunim kanë 
shpesh ciklin e tyre të mbyllur. 
Kështu, ato kanë vaskat  si dhe 
anijet e tyre të peshkimit dhe 
pavarësisht kësaj, nuk arrijnë 
të plotësojnë nevojat e për-
punimit me produkte vendore 

dhe janë të detyruar të impor-
tojnë.  Nga ana tjetër, disa nga 
këto kompani përpunuese janë 
të fokusuara në importimin 
e produkteve të papërpunu-

ara ose gjysmë të përpunu-
ara, sepse rezulton më lirë se 
furnizimi i fabrikës me lëndë të 
parë të prodhuar në vend.

Ndërkaq,  në dokument 
thuhet se mbështetja për sek-
torin ekziston, por do të duhej 
të bëhej më shumë nga or-
ganet vendimmarrëse për t’i 
bërë prodhuesit vendas më 

konkurrues ndaj produkteve të 
importuara gjysmë të freskëta 
ose të freskëta. Studimi evi-
denton se shkalla e prodhimit 
dhe mjedisi i biznesit në ven-
din e origjinës së produkteve 
të importuara lejojnë një çmim 
konkurrues në krahasim me të 
njëjtin produkt të prodhuar në 
vend. P.sh. krapi i detit nga 
Turqia shitet në tregun me 
shumicë me 2,5 – 3 euro/kg, 
ndërsa prodhuesit vendas hyj-
në në treg për të njëjtin produkt 
me 3.5-4 euro/kg.

Një tjetër shqetësim për in-
dustrinë është edhe vendosja 
e limiteve në eksport. Në sek-
torin e përpunimit të peshkut, 
konsiderohet se kuota ekzis-
tuese e BE-së (1600 ton/vit 
peshk dhe produkte peshku)  
pengon zhvillimin e sektorit. 
Dhe në këtë pikë sugjerohet 
që të shikohet mundësia për 
të rinegociuar kuotën vjetore 
të peshkut dhe produkteve të 
peshkut të eksportuara në tre-
gun e BE-së. Nëse kuota mund 
të rritet, kjo do të çonte në një 
përmirësim shumë të madh të 
sektorit.

Balla takim me fermerë dhe blegtorë 
në Lushnje për skemën e mbështetjes 
kombëtare në bujqësi

Kryetari i Grupit Parlamen-
tar të Partisë Socialiste, Taul-
ant Balla i shoqëruar nga Kry-
etarja e Bashkisë së Lushnjes, 
Eriselda Sefa dhe përfaqësues 
të Ministrisë së Bujqësisë, 
AZHBR zhvilluan një takim 
me fermerë dhe blegtorë lush-
njarë.

Balla shprehet se gjatë ta-
kimit u diskutua për një mori 
çështjesh me vëmendjen te 
kostot e prodhimeve bujqë-
sore, kontrollin e cilësisë së 
imputeve, stinën e mbjelljeve, 
skemën e mbështetjes kom-
bëtare për bujqësinë dhe bleg-
torinë.

Gjithashtu Balla i bëri me 
dije fermerëve nga Lushnja se 
deri më 25 Shkurt është hapur 
thirrja për aplikime në kuadër 
të IPARD për mbështetje në 
investime në turizmin rural, 
zejtari dhe manifakturë.

“Bashkë me Kryetaren e 
Bashkisë Lushnje Eriselda 

Sefa, përfaqësues të Minis-
trisë së Bujqësisë, AZHBR, 
Qendrës së Transferimit të 

Teknologjive, Agjencisë 
së Ekstensionit Bujqësor u 
takuam me fermerë dhe bleg-
torë lushnjarë ku diskutuam 
për një mori çështjesh me 
vëmendjen te kostot e pro-
dhimeve bujqësore, kontrol-

lin e cilësisë së imputeve, 
stinën e mbjelljeve, skemën 
e mbështetjes kombëtare për 

bujqësinë dhe blegtorinë etj. 
Deri më 25 Shkurt është hapur 
thirrja për aplikime në kuadër 
të IPARD II për mbështetje 
në investime në turizmin ru-
ral, zejtari dhe manifakturë”, 
theksoi Balla.

IPARD i mundësoi fermës në Bubullimë 
të Lushnjës, teknologji të ujitjes me pika

Teknologjia e re e ujitjes me 
pika është mjaft e kërkuar nga 
fermerët për t’u implementuar 
si metoda më e mirë e vaditjes 
në bujqësi.

Por, kjo teknologji mbetet 
ende e kushtueshme për 
fermerët, të cilët i janë drejtuar 
mbështetjes financiare nga 
Skema Kombëtare apo dhe 
Programi IPARD, për të sigu-
ruar fondet e nevojshme.

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
ishte në Lushnjë, ku vizitoi nga 
afër serrën diellore të Agimit.

“Jemi drejt fundit të ciklit të 
mbjelljeve. Në serrat diellore, me 
ujitje me pika të Agimit financuar 
me mbështetje nga programi IP-

Bujqësia hapa pas, pagat më të ulëta 
se para pandemisë, thellohet hendeku 
me pagën mesatare

Sektori më i madh i ekono-
misë shqiptare, bujqësia, po 
vuan mungesën e modernizimit 
dhe përshtatjen me ekonominë 
e tregut si rrjedhojë e copëz-
imit të lartë të tokës, mungesës 
së mekanizmit dhe mbështetjes 
financiare nga qeveria.

Studimet kanë treguar se 
sektori i bujqësisë së bashku 
me turizmin ka hapësirat më të 
mëdha për rritje, por tre vitet e 

fundit produktiviteti në sektor 
është përkeqësuar.

Ekonomia u normalizua 
me 2021 dhe niveli i pagave 
mesatare në ekonomi ka pë-
suar rritje në krahasim me para 
pandemisë në tremujorin e tretë 
të vitit, teksa në sektorin e bu-
jqësisë ka ndodhur e kundërta. 
Në tremujorin e tretë 2021 paga 
mesatare në bujqësi ishte 35,627 
lekë, nga 36,397 lekë që ishte në 
të njëjtën periudhë të vitit 2019 
ose 2.1 % më e ulët. Ndërsa në 
paga mesatare në shkallë vendi 
u rrit me 8.8 në të njëjtën peri-
udhë krahasuese.

Hendeku ndërmjet pagës 

mesatare në bujqësi dhe pagës 
mesatare ne ekonomi është 
thelluar ndjeshëm në tre vitet 
e fundit. Në tremujorin e tretë 
2021, paga mesatare në bujqësi 
ishte 36.8 për qind më e ulët 
se paga mesatare në ekonomi. 
Në tremujorin e tretë 2019 kjo 
diferencë ishte 25%.

Sipas grafikut bashkëngjitur 
që referon të dhënat nga IN-
STAT mbi ecurinë tremujore 

të pagave mujore bruto në 
ekonomi, pagat në sektorin 
bujqësor arritën nivelin më të 
lartë historik në tremujorin e 
dytë 2019 me 39,313 lekë. Pas 
këtij tremujorin pagat në sek-
torin bujqësor pësuan ulën dhe 
mbeten ndjeshëm poshtë mesa-
tares së para pandemisë.

Zhvillimet në sektor nuk 
paraqiten me optimizëm edhe 
për vitin 2022. Çmimet e larta 
të inputeve bujqësore, heqja e 
skemës së subvencionit dhe 
mungesa e punonjësve e kanë 
rënduar klimën e bizneseve 
në bujqësi. Fermerët kanë 
lajmëruar pakësim të mb-

jelljeve këtë sezon.
Edhe pjesa tjetër e zinxhirit 

nuk janë optimistë, sidomos 
eksportuesit. Si rrjedhojë e 
heqjes së skemës së subven-
cionit të TVSH-së. Burime 
nga Doni Fruits kompania më 
e madhe e grumbullimit dhe 
eksportit të fruta-perimeve në 
vend pohojnë se nuk presin 
rritjen vitin në vijim.

Historikisht bizneset bu-
jqësore, sidomos fermat 
prodhuese, kanë vuajtur nga 
norma të ulëta të fitimit, por 
së fundmi rritja e kostove të 
lëndëve të para dhe mungesa 
e tregut po lë pa mbjellë qin-
dra hektarë tokë për sezonin 
tjetër. Në zonat e Fierit dhe 
Lushnjës, këtë vit, ureja shitet 
120% më shtrenjtë dhe nitrati 
gati 250% më shumë se vitin 
e kaluar.

Sipas ekspertëve, nxitja 
e eksporteve bujqësore, më 
shumë se sa nga prodhimi në 
fushë, po vjen nga përmirësi-
mi i zinxhirëve të tregtisë dhe 
eksportit, si dhe investimeve 
në kapacitete frigoriferike.

Në paketën fiskale 2022 u 
bënë 2 ndryshime të taksave 
me efekt në rritjen e kostos 
për industrinë e përpunuese të 
ushqimeve..

U hoq TVSH-së të rimbur-
sueshme për blerjet nga 6% 
që ishte më 2021 dhe u hoq 
përjashtimi i TVSH-së për im-
portimin e makinerive dhe pa-
jisjeve në funksion të realizim-
it të kontratave të investimeve 
me vlerë të barabartë ose më 
të madhe se 500 milionë lekë 
nga 50 milionë lekë që ishte 
më 2021.

ARD në Bubullimë të Lushnjës, 
punëtoret duararta mbjellin speca 
të varietetit babur”, tha Krifca.

“Ju bashkova për të ndjekur 
nga afër mbjelljet e sezonit 

të parë të këtij viti” u shpreh 
ministrja, teksa urojë “punë të 
mbarë e plot me fryte e bereqet 
për të gjithë fermerët që mb-
jellin në mbarë vendin”.

Cilat janë përfitimet në tregun 
tonë? Çfarë do të thotë kjo për 
sektorin e bujqësisë shqiptare?

Në axhendën e NTWG është 
edhe zhvillimi dhe implemen-
timii praktikave të mira bujqë-
sore në nivel lokal (LocalG.A.P).  
LocalG.A.P është projektuar nga 
GLOBALG.A.P. për t'u përdo-
rur si një mjet për ndërtimin e ka-
paciteteve, ose për t'u zbatuar si 
një standard lokal për zinxhirët e 
furnizimit bujqësor veçanërisht 
në ekonomitë në zhvillim.

Ai synon të ndihmojë prod-
huesit të adoptojnë praktika 
të mira bujqësore që mund të 
përmirësojnë efikasitetin e me-

naxhimit të fermës, të zvogëloj-
në ekspozimin ndaj rreziqeve 
të sigurisë ushqimore dhe të 
pajtohen me legjislacionin për 
sigurinë ushqimore. Nëpërmjet 
këtyre hapave, prodhuesit mund 
të fitojnë akses më të madh në 
tregjet lokale të supermarketeve 
dhe njësive të shitjes së fruta-
perimeve në zona urbane. Zba-
timi i këtij standardi përmirëson 
ndjeshëm cilësinë e produkteve 
dhe forcon zinxhirin e vlerës 
duke rritur marrëdhëniet tregtare 
midis prodhuesve dhe tregtarëve 
lokal, me impakt final produkte 
cilësore dhe të sigurta për kon-
sumatorin vendas. 

Ndërkohë standarti GRASP 
për bujqësinë Shqipëtare nënkup-

ton formalizim dhe përmirësimin 
i ndjeshëm i kushteve të punës. 
Kompanitë që plotësojnë stan-
darded GRASP dëshmojnë një 
përgjegjësi të lartë sociale duke 
u kujdesur për shëndetin, siguri-
në dhe mirëqënien e punonjësve. 
Përgjegjësia sociale dhe zhvil-
limi i politikave favorizuese të 
burimeve njerëzore përveçse 
do të hapin rrugen për tregje të 
reja, do ta bëj sektorin bujqësor 
më tërheqës për të të rinjtë në 
zona rurale. Kjo do të ndikoj në 
frenimin ose ngadalësimin e ek-
sodit nga zonat rurale dhe do të 
rrisë disponueshmërinë e fuqisë 
punëtore e cila mbetet një nga 
problemet kryesore të sektorit 
bujqësor. 

(Vijon nga faqja 2)

Global GAP, prej 6 vitesh që zbatohet në Shqipëri, ndikim në 
rritjen e volumit të eksporteve dhe të ardhurave në ekonomi
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forumi i blegtorisë

(Vijon në faqen 10)

Soreca: BE, 100 milionë euro për mbështetjen e bujqësisëAmbasadori i BE-së në Shq-
ipëri, Luigi Soreca tha se ndi-
hej i lumtur në çeljen e thirrjes 
së katërt të programit IPARD 
II me vlerë 4.1 milionë euro 
në mbështetje të zhvillimit të 
natyrës dhe turizmit rural, por 
edhe në pjesën e produkteve 
tradicionale.

I pranishëm në takimin që 
u zhvillua sot në Mullet, për 
lançimin e thirrjes së katërt të 
programit IPARD II me fokus 
turizmin rural dhe industrinë 
e artizanatit e manifakturën, 
Soreca tha se, “pres që kjo 
thirrje, t’i sjellë zonat rurale 
më pranë tregjeve urbane dhe 
të rrisë konkurrueshmërinë.

“Synimi është që të zhvil-
lohet një sektor bujqësor i 
qëndrueshëm që të prodhojë 
ushqime të një cilësie të lartë 
dhe të promovojë traditën shq-
iptare, duke pasur në thelb tur-
izmin rural shqiptar”, u shpreh 
Soreca.

Ai solli në vëmendje takimin 
e parë, në lançimin e thirrjes 
së parë në tetor të vitit 2018, 
teksa vuri në dukje se, “ja ku 
jemi sot, në thirrjen e 4-t, çka 
tregon për një ecuri të mirë të 
këtij projekti dhe mbështetjen 
adresuar këtij sektori”.

Soreca tha se, “bujqësia 
përbën 20 % të PBB në Shq-
ipëri dhe ka mbi 50 % të të 
angazhuarve në punë dhe BE 
ka dhënë 100 milionë euro 
për të mbështetur bujqësinë 
në Shqipëri, përfshirë edhe 71 
milionë euro përmes programit 
IPARD, duke e bërë BE-në, 

mbështetësin më të madh të 
bujqësisë në Shqipëri”.

Kjo mbështetje, vijoi ai, po 
jep ndikimin e saj të rëndë-
sishëm.

Ambasadori theksoi se janë 
mbi 400 fermerë dhe subjekte 
rurale që po përfitojnë fondet e 
BE dhe IPARD dhe ky sukses 
nuk do të kishte qenë i mundur 
pa angazhimin e AZHBR-së.

Soreca inkurajoi të gjithë 
bizneset rurale të aplikojnë 
për fondet e IPARD II në këtë 
thirrje.

“Gjatë 2 viteve të fundit 
janë nxitur shumë projekte të 
mbështetura nga IPARD, unë 
jam i qartë që integrimi evropi-
an nuk duhet të ndodhë vetëm 
në zonat urbane, por edhe zonat 
rurale, pasi Evropa është këtu 
në Shqipëri”, tha Soreca.

Selmanaj: Bëhemi 
gati për të hapur 
thirrjen IPARD III
Drejtoresha e AZHBR-së, 

Eranda Selmanaj tha se, “në 
programin e zhvillimit rural 
me thirrjen e katërt për apli-
kime në programin IPARD II 
që promovojmë sot, synojmë 
t’i japim një dritare komuni-
kimit për të gjithë aplikantët 
potencial, për të pasur sa më 
shumë investime në turizmin 
rural”.

Gjatë fjalës së saj Selmanaj 
tha se, thirrja e 4-t për aplikime 

është hapur në datën 10 janar 
dhe do të vijojë deri 25 shkurt 
2022. Buxheti i alokuar për 
këtë thirrje është 5.2 milionë 
euro, i cili është i bashkëfi-
nancuar 75 % nga BE dhe 25 
% nga qeveria shqiptare. Sek-
tori rural dhe ai i natyrës dhe 
sektori i artizanal dhe i mani-
fakturës, janë dy drejtimet që 

mbështet kjo thirrje.
“Kushdo që do të ngrejë një 

bujtinë në fshat, apo do të kri-
jojë një aktivitet të ri akomodi-
mi agroturistik me 40 shtretër, 
duhet të aplikojë. Për çdo apli-
kant kërkohet dokumenti i pro-
nësisë mbi tokën apo kontrata e 
qirasë 10-vjeçare mbi tokën. Të 
gjitha projektet duhet të fillojnë 
vetëm pas lidhjes së kontratës 
me AZHBR-në dhe të gjitha 

shpenzimet duhet të jenë pjesë 
e aplikimit. E rëndësishme 
është që aplikuesi të ketë një 
projekt rentabël që gjeneron të 
ardhura dhe punësim”, tha ajo.

Drejtoresha e AZHBR-së 
vuri në dukje se, procedurat 
janë transparente dhe kjo para-
shikohet të jetë thirrja e fundit 
për IPARD II.

Sipas saj, thirrja e katërt 
vjen si një angazhim i qeverisë 
me qëllim që të hapet IPARD 
III dhe thirrjet për aplikime në 
IPARD III.

Selmanaj garantoi se 
agropikat dhe specialistët e 
AZHBR-së janë të gatshëm t’i 
përgjigjen interesit të fermer-
ëve, me qëllim përthithjen e 
fondeve dhe zhvillimin e agro-
turizmit.

Bregasi: Zejtaria, 
potencial për të 
përfituar 
mbështetje 
financiare 
nga IPARD II
Luan Bregasi, kryetar i 

Dhomës Kombëtare të Zejeve 
e vlerësoi çeljen e thirrjes së 

katërt të programit IPARD II 
si një mundësi të shkëlqyer 
për zgjerimin e investimeve 
në këtë sektor dhe rritjen e 
konkurrencës sipas standardeve 
të BE-së.

“Dhoma Kombëtare e Zej-
tarisë, që tashmë ka filluar ak-
tivitetin, po nxit anëtarët e saj 
të aplikojnë dhe të përfitojnë 
nga mbështetja financiare që 

adreson qeveria përmes këtij 
programi”, tha Bregasi.

Sipas tij, kjo Dhomë është 
krijuar falë mbështetjes së 
Kryeministrit Edi Rama dhe 
sot rendit një sërë arritjesh në 
dobi të ekonomisë së vendit.

Me angazhimin e kësaj 
Dhome po ripërtërijmë traditën 
e shumë profesioneve artizane 
dhe madje po punojmë për certi-
fikimin e profesionistëve të rinj, 
sipas modeleve gjermane me 
qëllim gjenerimin e punësimit 
në këta sektorë dhe rritjen e të 
ardhurave ekonomike.

Pas kthimit nga 
emigracioni, Elona 
ngre sipërmarrje 
model në 
agroturizëm
Elona Hasanbega, pas një 

periudhe të gjatë në emigra-
cion, vendosi të kthehej bash-
kë me familjen e saj në Shq-
ipëri, për të hapur një biznes në 
vendlindjen e saj. Një restorant 
me gatime tradicionale.

“Unë jam një nga përfitue-
set e mbështetjes financiare 
nga fondet e qeverisë dhe 
BE-së, të programit IPARD 
II. Falë kësaj mbështetje kam 
ngritur biznesin tim dhe synoj 
ta zgjeroj më shumë në të ard-
hmen”, tha ajo.

Ajo i bëri apel fermerëve të 
aplikojnë, se IPARD garanton 
një financim jashtëzakonisht 
të favorshëm, për të gjithë ata 
që kanë vizionin dhe vullnetin 
të zhvillojnë ekonominë e tyre 
familjare.

Në takim për blegtorinë që 
u organizua nga KASH, pak 
ditë më parë në Laknas, Tiranë 
Zv.ministrja e Bujqësisë Ermira 
Gjeçi, foli në emër të ministres 
së Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural Frifa Krifca. E vlerësoj 
dhe e shoh me shumë interes 
këtë takim pasi është e rëndë-
sishme të shohësh të gjithë 
aktorët e interesit të sektorit 
blegtoral të bërë bashkë për të 
rrahur mendime në lidhje me 
nismat që duhet të marrim për 
rritjen e aktivitetit ekonomik 
në këtë sektor.

Jemi me ju në mënyrë të va-
zhdueshme për të kuptuar dhe 
mësuar më shumë sesi mund të 
jetë Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural më efikase 
për t’ju përgjigjur kërkesave 
të blegtorëve në vecanti dhe 
tregut në përgjithësi 

Puna dhe produkti juaj 
përmban potenciale të mëdha 
dhe me rëndësi për atë që quhet 
ekonomia e ushqimit. 

Tashmë nuk është më e 
nevojshme që fermat blegtorale 
dhe përpunuesit t’i nënshtro-
hen misioneve të kontrollit nga 
Maqedonia e Veriut dhe Serbia 
për të realizuar eksporte, por 
njihen reciprocikisht certifikatat 
shëndetësore dhe veterinare; nji-
hen rezultatet e analizave labo-
ratorike shqiptare dhe për më 
tepër, nuk do të ketë më pritje 
në Pikat Kufitare. Produktet dhe 
kafshët e gjalla do të shkojnë 

direkt në vendin e destinacionit, 
pa krijuar stres për kafshët; pa 
rritur kostot, por shumë e rëndë-
sishme, procesi ndodh duke re-
spektuar standartet, duke mos 
lejuar përhapjen e sëmundjeve, 
në cënim të shëndetit të kon-
sumatorit. Dhe e gjitha kjo u 
arrit nga një negocim intensiv i 
Ministrisë me homologët, duke 
shkëmbyer rreth 30 dokumenta 
teknike që japin besueshmëri 
reciproke në bashkëpunimin 
ndërmjet autoriteteve veterinare. 
Nuk duhet të harrojmë që biz-
nese të ndryshme kanë tentuar 
prej të paktë 4 viteve të ekspor-
tojnë produkte blegtorale drej 
ketyre dy shteteve dhe ka qenë e 
pamundur. Nga ana tjetër, sipas 
sezonalitetit dhe festave, rritet 
edhe kërkesa për bagëti të imta 
dhe kafshë të tjera.Hapja e ek-
sportit do të bëj të mundur edhe 
një planifikim nga ana e juaj për të 
ofruar produktet e kërkuara, duke 
qenë të lehtësuar në eksport.

Ndryshimi i kësaj situate 
në favor të blegtorisë është një 
proces gjatë të cilit do të kemi 
konsultime të vazhdueshme me 
të gjithë ju dhe këdo është i përf-
shirë apo dëshiron të investohet. 

Më tej Dua t’ju garantoj se 
skema kombëtare e mbështetjes 
me subvencione nga buxheti 
i shtetit do të mbështesë bleg-
torët deri në stabilizimin e treg-
uesve të prodhimit blegtoral. 
Aktualisht jemi në diskutime me 
të gjithë të përfshirët në këtë mi-

sion. Edhe këtë takim e konsid-
erova me këtë qasje, si një bisedë 
që na ndihmon të dy palët.

Profesioni i zooteknikut do 
të fuqizohet si një nevojë e do-
mosdoshme për frenimin e rë-
nies dhe ringritjen e treguesve 
në blegtori.  

Koha është tani, dhe ne jemi 
gati për herë të parë për eksport 
të kafshëve të gjalla dhe produk-
teve shtazore , tashmë që u nën-
shkrua marrëveshja ndërmjet 
Shqipërisë, Serbisë dhe Maqe-
donisë së Veriut në kuadër të 
Ballkanit të Hapur. Falenderoj 
KASH për këtë format takimi 
dhe gjithë të pranishmit, vetëm 
bashkë mund tja dalim!

Aktualisht mbështetja që re-
alizohet për sektorin blegtoral 
(viti 2021) përfshin:

• Me skemën kombëtare: 
shtesën e bërë në buxhet për vi-
tin 2021 mbështetja në total për 
blegtorinë është 1,022,996,765 
Lek ndërsa për bletarinë 
225,042,000 Lek

• Me skemën e naftës: 
- Fermat blegtorale përfitoj-

në naftë falas për bujqësinë për 
kulturat foragjere të mbjella 
dhe të mekanizuara.

• Nga programi IPARD:
- Mbështetje investime në  

asetet fizike në fermat blegto-
rale dhe përpunimn e produk-
teve blegtorale;

• Mbështetje nga programme 
të tjera si matikullimi dhe vak-
sinimi falas i kafshëve, etj.

Ministrja Krifca mbështet konkluzionet e 
Forumit për blegtorinë organizuar nga KASH

Administrimi i tregjeve të kafshëve të gjalla
Hyrje
Garantimi i përmirësimittë 

standardeve në ruajtjen e shën-
detit të kafshëve, veçanërisht 
ndaj sëmundjeve zoonotike me 
impakt negativ në shëndetin 
human, kërkon funksionimin 
e të gjitha hallkave të forcimit 
të kontrollit zyrtar duke rritur 
në këtë mënyrë shkallën e 
mbrojtjes së shëndetit dhe inte-
resave tëkonsumatorit.

E thënë ndryshe, të gjitha 
aktorët që bëjnë pjesë në gjithë 
zinxhirin ushqimor nga orgjina 
deri në tryezë, duhet të bash-
këpunojnë për të përmbushur 
detyrimet e tyre duke siguruar 
një proçes të një modeli bash-
këkohor që u përgjigjet stan-
dardeve europiane të sigurisë 
ushqimore. 

a. Matrikulimi
Për të garantuar gjurmuesh-

mërinë e kafshëve që fermerët 
mbarështojnëduhet që të funk-
sionojnë të gjitha proceset, nga 
identifikimi i kafshëve në fer-
më, matrikulimi i tyre, kontrol-
li i lëvizjes së tyre nga ferma 
në tregun e kafshëve të gjalla, 
pastaj në thertore e më pas te 
konsumatori. 

Ministria e Bujqësisë po i 
jep prioritet këtë vit identifi-
kimit dhe regjistrimit të bleg-
torisë, jo vetëm nëpërmjet 
matrikullimit, por edhe përmes 
regjistrit dixhital.  Ky është 
një model që i përgjigjet stan-

dardeve europiane të sigurisë 
ushqimore.

Proçesi i matrikullimit, si-
pas ekspertëve, do të bëjë më 
të lehtë punën e shërbimit vet-
erinar në kontrollin e lëvizjes 
së kafshëve dhe sëmundjeve 
të tyre. Kjo nismë pritet të 
përmirësojë edhe më tej pro-
cesinë e gjurmueshmërisë. 
Gjatë vitit 2012 u vendos 
sistemi elektronik i gjurm-
ueshmërisë dhe hedhjes së të 
dhënave mbi sëmundshmërinë 
e kafshëve, lëvizjen e tyre 
dhe kontrollin e sëmundjeve 
(sistemi RUDA), megjithëse 
kjo platformë ende ngelet e 
pazbatuar.

Sistemi i identifikimit dhe 
regjistrimit të kafshëve ka si 
qëllim disiplinimin e lëvizjes 
së kafshëve bujqësore nëpërm-
jet identifikimit individual, 
regjistrimit të fermave bleg-
torale dhe pajisjen e tyre me 
numër të veçantë regjistrimi, 
si dhe shkëmbimine shpejtë 
dhe te saktë te të dhënave për 
vendndodhjen e kafshëve për 
qëllime veterinare, zooteknike 
dhe statistikore. 

Shërbimi veterinar rajonal 
ka si detyrë parandalimin e 
semundjeve; garantimin e 
kushteve sanitaro-veterinare 
në tregjet e kafshëve të gjal-
la e stabilimentet e rritjes e 
mbarështimit të kafshëve; 
kontrollin e ushqimit të kaf-
shëve, identifikimin e kafshëve 

dhe regjistrimin e fermave 
blegtorale dhe monitorimin e 
mbetjeve në kafshët e gjalla e 
produktet shtazore.

b. Regjistrimi 
i kafshëve në ferma 
dhe historiku i tyre
Ligji 10 465  datë 29/09.2011 

“Për Shërbimin Veterinar në 
Republikën e Shqipërisë” 
konkretisht neni 51 parashikon 
se “pronarët ose kujdestarët e 
kafshëve të prodhimit detyro-
hen: të ngrenë dhe të mbajnë 
fermën, në përputhje me kërke-
sat mjekësore veterinare si dhe 
t’i sigurojnë hyrje të lirë dhe pa 
asnjë pengesë veterinerit zyr-
tar, gjatë ushtrimit të funksion-
eve të tij, sipas përcaktimeve të 
këtij ligji”. 

Po kështu fermerët duhet t’i 
sigurojnë hyrje të lirë në fermë 
dhe te kafshët mjekut veterinar 
që u shërben kafshëve si dhe të 
njoftojnë mjekun veterinar që 
i shërben fermës ku mbarësh-
tohen kafshët për ndryshimet 
në gjendjen shëndetësore dhe 
numrin e kafshëve, të therjeve të 
sforcuara të kryera e të kafshëve 
të ngordhura dhe t’i paraqesin 
atij certifikatën mjekësore vet-
erinare dhe pasaportën e kaf-
shëve të blera. Po kështu, ata 
duhet të ofrojnë kafshët për 
identifikimin, vaksinimin dhe 
ekzaminimet diagnostike. Të 

Përgatiti: Prof. Assoc. Anila Kopali, PhD.
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apliKimet në ipard 

Rama: Agroturizmi, mundësi e jashtëzakonshme për 
familjet që jetojnë në fshat dhe për emigrantët

Financim për turizmin rural: 4.1 milionë 
euro grante, Soreca e Rama apel për 
agrobizneset!

Bashkimi Europian dhe 
qeveria shqiptare u bëjnë apel 
agrobizneseve dhe individëve 
që të aplikojnë për të përfituar 
grante përmes thirrjes së katërt 
të programit IPARD2, me qël-
lim zhvillimin e turizmit ru-
ral dhe artizanatin.  Buxheti i 
përgjithshëm në dispozicion të 
kësaj thirrje e cila është hapur 
më 10 Janar është është 4.1 
milion EURO nga të cilat 75%  
kontribut i BE dhe 25% kon-
tribut i buxhetit të shtetit.

Në këtë thirrje do të 
mbështetet masa 7, konkre-
tisht “Diversifikimi i fermave 
dhe zhvillimi i biznesit” e 
kufizuar në vetëm në këto 
sektorë: Turizmi rural dhe i 
Natyrës; Punimet e artizanatit 
dhe industria e manifaktures;  
Prodhimi i energjisë së rino-
vueshme. Dorëzimi i apli-
kimeve do të mund tëbëhet 
deri në datën 25 Shkurt 2022, 
nëpërmjet dërgesës postare 
apo dorazi.

Thirrja e katërt për projekte 
të financuara nga Bashkimi 
Europian, përmes programit 
IPARD II, me fokus Turizmin 
Rural dhe Industrinë e Artiza-
natit e Manifakturën, është çe-
lur për të gjithë ata që duan të 
investojnë në këto drejtime të 
turizmit rural.

Thirrja e katër për aplikime 
është e hapur deri në datën 25 
shkurt dhe përmes saj synohet 
që të promovohet dhe të hapet 
një dritare komunikimi për të 
gjithë aplikantët potencialë për 
të patur sa më shumë inves-
time në turizmin rural. Buxheti 
i alokuar nga kjo thirrje për ap-
likim është 5,2 milionë euro, i 
bashkëfinancuar në 75 % nga 
fondet e BE dhe 25 % kon-
tribut i buxhetit të shtetit.

Për të lançuar thirrjen e 
katërt, Kryeministri Edi Rama, 
së bashku me ministren e Bu-
jqësisë dhe Zhvillimit Rural 
Frida Krifca, si dhe ambasa-
dorin e BE-së në Shqipëri Lu-
igi Soreca, ishte sot në një prej 
bizneseve të suksesshme në 
agroturizëm, përfitues të pro-
gramit IPARD, nga ku thek-
soi se ky program garanton 
një financim jashtëzakonisht 
të favorshëm, për të gjithë ata 
që kanë vizionin dhe vullnetin 
të zhvillojnë ekonominë e tyre 
familjare, duke besuar tek një 
potencial i jashtëzakonshëm dhe 
ende shumë pak i shfrytëzuar, 
që është potenciali i fshatit, e në 
këtë rast i agroturizmit.

Në fjalën e tij, Kryemin-
istri Rama tha se “faza e re e 
mbështetjes europiane për zh-
villimin e fshatit, turizmit ru-
ral, përmes thirrjes së katër të 
programit IPARD II, garanton 
një financim të favorshëm për 
të gjithë ata që kanë vizion dhe 
vullnetin të zhvillojnë ekonom-
inë e tyre familjare, është 
mundësia më e mirë për zhvil-
limin e ekonomisë rurale”.

Ne kemi bërë jo pak, vuri 
në dukje Kryeministri, pasi e 
filluam këtë punë në një ter-
ren krejtësisht të djerrë duke 
çelur shtegun për investime 
në agroturizëm, me bindjen e 
plotë se Shqipëria ka një po-
tencial të jashtëzakonshëm 
në këtë drejtim dhe se agro-
turizmi është përgjigjja për 
shumë familje të cilat jetojnë 

në fshat dhe e kanë larg tre-
gun, ndërkohë që nuk i kanë 
aty ku jetojnë mundësitë qoftë 
gjeografike, qoftë klimatike, 
qoftë edhe financiare për të zh-
villuar bujqësinë intensive.

Rama theksoi se, “agrotur-
izmi është përgjigjja, duke e 
parë rrugën e zhvillimit nga e 
kundërta, dhe pikërisht pse je-
ton në një pozicion të tillë, ku 
për disa arsye objektive e ke 
të pamundur të përfshihesh në 
rrugën e zhvillimit të bujqë-
sisë intensive, ke avantazhe të 
gjitha ato disavantazhe që janë 
në raport me bujqësinë. Ke 
avantazhin që të jep natyra, ke 
avantazhin që të jep distanca, 
ke avantazhin që të jep patjetër 
ajo që ti ofron, duke bërë që në 
vend se të shkosh ti te tregu, të 
vijë tregu te ty, në vend se të 
angazhohesh ti për të nxjerrë 
prodhimin në treg, të vijnë 
konsumatorët drejt teje”.

Kryeministri vuri në dukje 
se, eksperiencat e krijuara në 
këtë fushë, që tanimë janë të 
konsiderueshme në raport me 
nga u nisëm, flasin vetë për fa-
vorin e madh që agroturizmi u 
jep atyre që angazhohen me të.

“Nga ana tjetër është sot 
fare e lehtë që të gjitha fjalët 
dhe të gjitha premisat teorike 
të mund të verifikohen duke 
i parë nga afër zhvillimet që 
kanë ndodhur, në pika të ndry-
shme të vendit, ku përndry-
she ato familje nuk do kishin 
asnjë shans që të ndërtonin 
një ekonomi të qëndrueshme 
familjare dhe do të ishin të de-
tyruar të largoheshin, por ku 
faktikisht ato familje kanë kri-
juar një ekonomi shumë herë 
më të fortë sesa çdo lloj ekono-
mie që do të krijonin duke ikur 
nga vendi i tyre, qoftë duke 
ardhur në Tiranë, qoftë duke 
shkuar edhe në Gjermani. 
Agroturizmi është një mundësi 
e jashtëzakonshme edhe për 
emigrantët, të cilët duan të in-
vestojnë kursimet e tyre, pasi 
u jep mundësinë që përmes 
investimit të tyre të kursimeve 
të mund të sigurojnë të ardhura 

më të larta sesa të ardhurat që 
sigurojnë nga puna në emigra-
cion. Edhe kjo është tanimë e 
provuar dhe të gjitha rastet e 
zhvillimit të agroturizmit që ne 
i kemi sot në hartën e turizmit 
rural të Shqipërisë, flasin për 
këtë”, deklaroi Rama.

Rama tha se, patjetër që in-
vestimet në agroturizëm kërkoj-
në një bazë, nuk diskutohet. 

Kjo është arsyeja pse Bashkimi 
Europian agroturizmin e ka një 
nga elementët e programeve 
të veta të financimit, kjo është 
arsyeja pse qeveria shqiptare 
agroturizmin e ka një nga el-
ementët e programeve të veta 
të financimit, dhe kjo është ar-
syeja pse ne jemi bashkuar në 
këtë përpjekje me Bashkimin 
Europian, i cili jep pjesën më të 
madhe të financimit, ndërkohë 
që ne japim 1/4 e këtij finan-
cimi për të gjithë ata që prezan-
tojnë projektet e tyre.

Ai vuri në dukje se, sot 
shembujt e suksesit, qoftë në 
agroturizëm, por qoftë edhe 
në tërësi në zhvillimin rural, 
flasin për një fakt të pakundër-
shtueshëm. “Zhvillimi rural 
kërkon dije, zhvillimi rural 
kërkon inovacion, zhvillimi 
rural kërkon njëkohësisht edhe 
një vrap me kohën. Nëse sho-
him sot panoramën e zhvillimit 
tonë rural, kemi ende dy re-
alitete që jetojnë paralelisht me 
njëra tjetrën. Nga një anë është 
realiteti i atyre që bëjnë sukses, 
pikërisht sepse i pararendin 

atyre pengesave, të cilat sjell 
vetvetiu ndryshimi i kohës”.

Duke u ndalur në një pan-
oramë të bujqësisë, Rama 
tha se, “sot kemi panoramën 
e atyre që nuk bëjnë sukses, 
të cilët kanë gjithmonë e më 
shumë pengesa, për shkak se 
përpiqen të mbijetojnë, duke 
mos iu përgjigjur kërkesave të 
kohës. Nga një anë kemi ata që 

prodhojnë, që grumbullojnë, 
që eksportojnë, që krijojnë 
punë dhe kanë të ardhura të 
konsiderueshme, dhe nga ana 
tjetër kemi ata që mbeten me 
prodhimin në arë, ose që dety-
rohen ta hedhin atë në lumë. Të 
parët i drejtohen mekanizmave 
të mbështetjes shtetërore ku 
një pjesë të konsiderueshme, 
e përsëris, ka mbështetje që 
vjen nga Bashkimi Europian, 
sepse e kanë kuptuar që rruga 
e suksesit është ndryshimi i 
vazhdueshëm dhe adaptimi 
me kohën për të përballuar 
tregun, që është gjithmonë e 
më i hapur e më i sofistikuar. 
Ndërsa të dytët i drejtohen 
rrugës së bllokimit të rrugës, 
duke kërkuar nga shteti atë që 
shteti nuk mund ta bëjë dot në 
sistemin që kemi zgjedhur”.

“Të parëve, – vijoi ai, – ne 
u themi që bujrum, aplikoni 
për mbështetje, se mbështetja 
është gjithmonë e më e madhe 
në aspektin financiar, e po të 
shikojmë burimet financiare 
të vëna në dispozicion të bu-
jqësisë sot, falë edhe faktit që 

AZHBR-ja ndryshoi krejtë-
sisht vitet e fundit dhe u kthye 
në një gjenerator mbështetjeje, 
për shkak të adoptimit më së 
miri me programet e Bash-
kimit Europian, janë faktiki-
sht të pakrahasueshme me të 
shkuarën e deridjeshme, pra 
kemi gjithmonë e më shumë 
burime financimi në dispozi-
cion. Ndërkohë që të dytëve, ne 
u themi: mësoni nga të parët, u 
themi: adaptohuni. Nuk mun-
det dot të mbijetosh sot në një 
treg gjithmonë e më shumë të 
hapur, gjithmonë e më shumë 
kërkues, gjithmonë e më shumë 
të sofistikuar, duke qëndruar 
vetëm në ngastrën tënde, është 
e pamundur. Nuk mund të mbi-
jetosh sot, duke besuar tek një 
sasi e vogël prodhimi, për të 
cilën kërkon blerës që të mund 
të shesësh me një çmim të ar-
syeshëm, është e pamundur. 
Është thjeshtë e pamundur”.

Rama theksoi se, “qasja jonë 
është shumë e qartë. Bujqësia 
dhe në tërësi zhvillimi rural 
duhet të orientohet gjithmonë 
e më shumë nga sipërmarrja 
dhe të gjithë ata të cilët anga-
zhohen në këtë fushë, kanë pat-
jetër mundësinë që të ndërtojnë 
një sipërmarrje të suksesshme, 
nëse mësojnë nga ata që janë të 
suksesshëm e nëse i pararen-
din pengesave që koha ngre në 
mënyrë të vazhdueshme për ata 
të cilët mbeten mbrapa kohe”.

“Sigurisht që nga ana jonë 
ne kemi ende shumë për të 
bërë për të garantuar maksi-
mumin në cilësinë e inputeve 
bujqësore, sepse është e pajus-
tifikueshme dhe e pafalshme 
për ne si shtet që të mos jemi 
garant të cilësisë më të lartë të 
inputeve bujqësore, të farave, 
të fidanëve, të të gjithë atyre 
elementëve, të cilët faktiki-
sht janë baza. Ne kemi shumë 
për të bërë për të garantuar një 
rritje të rrugëve, një zgjerim 
të rrugëve të informimit për 
fermerët, për njerëzit që janë 
në sektorin e zhvillimit rural, 
për të rritur patjetër kapac-
itetet, duke stimuluar dijen dhe 

duke stimuluar njohjen nga 
afër të rasteve të suksesit, dhe 
sigurisht edhe për të stimuluar 
masivisht inovacionin dhe fu-
tjen kudo të teknologjive të 
reja në këtë fushë”, deklaroi 
Kryeministri.

Ai shprehu bindjen se shem-
bujt e zhvillimit rural përmes 
agroturizmit janë tanimë mjaf-
tueshmërisht domethënës për 
të stimuluar një lëvizje shumë 
më të madhe në drejtim të këtij 
sektori.

“Janë majftueshmërisht 
domethënës për të nxitur gjith-
monë e më shumë njerëz që 
të investojnë në këtë sektor. 
Dëgjova në fillim të zonjën e 
shtëpisë këtu që na ka dhënë 
mundësinë të mblidhemi për 
këtë event, e cila pavarësisht 
emocioneve, tha një fjalë të 
cilën unë e ndaj plotësisht me 
të dhe e besoj po aq sa e beson 
ajo, që do të vijë një ditë ku 
agroturizmi dhe turizmi rural 
në Shqipëri do të jetë me siguri 
i barasvlershëm, në mos edhe 
më i rëndësishëm, sesa turizmi 
masiv bregdetar”, tha ai.

Kryeministri theksoi se, do 
vijë një ditë që bukuritë e Shq-
ipërisë nga të katër anët dhe të 
gjitha ato destinacionet e pa-
fundme në Shqipërinë e thellë, 
do të jenë pika të populluara 
nga turistë përgjatë gjithë vitit.

“Do vijë një ditë që oferta 
e agroturizmit në Shqipëri do 
të jetë e atillë që do ta bëjë 
kërkesën gjithmonë e më të 
lartë dhe pa diskutim edhe të 
ardhurat e atyre që do të in-
vestojnë në këtë fushë, gjith-
monë e më të konsiderueshme 
dhe me gjithë mbështetjen 
në aspektin fiskal që ne i 
japim agroturizmit dhe me të 
gjitha lehtësitë që sipërmar-
rja në agroturizëm ka sot nga 
mbështetja shtetërore, është 
gjynah që të kesh një tokë në 
një pikë të bukur të natyrës 
shqiptare, qoftë në fshatrat 
përreth Tiranës, qoftë në majat 
e maleve, qoftë në kodrat pra-
në Durrësit, apo Shkodrës, apo 
Sarandës, e kështu me radhë, 
e të mos e shfrytëzosh për të 
krijuar ekonomi e për të zhvil-
luar ekonominë tënde famil-
jare, duke kontribuar dhe në 
ekonominë kombëtare, është 
vërtet gjynah”, tha Rama.

Krifca: Turizmi rural, lokomotivë për rritjen ekonomikeMinistrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
tha se  përmes 8 milionë eu-
rove grant, që janë disbursuar 
në mbështetje të 49 njësive 
agroturistike, jo vetë ka sjellë 
rritje të ekonomisë rurale, por 
ka rritur me 3 mijë persona 
numrin e të punësuarve në këtë 
sektor.

E pranishme në takimin 
që u zhvillua sot në Mullet, 
për lançimin e thirrjes së 
katërt të programit IPARD 
II me fokus turizmin rural 
dhe industrinë e artizanatit e 
manifakturën, Krifca tha se, 
“jo rastësisht zgjodhëm që të 
jemi sot këtu, në këtë takim 
në Mullet të Tiranës, pasi 
Lundra, Farka, Baldushku 
janë fshatra me potencial të 
lartë zhvillimi të resurseve 
natyrore në dobi të ekono-
misë rurale”.

Ajo vuri në dukje se, një 

kantier zhvillimi është ky sek-
tor, pavarësisht se në këto vite 
janë krijuar modele mjaft të 
mira të zhvillimit të agrotur-
izmit.

Krifca theksoi se, bashkimi 
i bujqësisë dhe turizmin është 

kthyer në një mekanizëm të zh-
villimit ekonomik për zonat ru-
rale dhe mbetet një sfidë ende 
edhe për ardhmen.

Ministrja deklaroi se, “tur-
izmi rural është kthyer në një 
lokomotivë për rritjen ekono-

mike në zonat më të thella 
rurale, krijimin e vendeve të 
reja të punës. Subjektet e agro-
turizmit përveç se krijojnë 
pole tërheqëse që sjellin para 
dhe vizitorë në zonat rurale, 
përbëjnë tregjet për familjet 
e vogla bujqësore të cilat nuk 
e kanë të mundur të dalin në 
tregje. Duke mbështetur këto 
pole ne mbështesim të gjithë 
zinxhirin prodhues, duke mos 
lënë askënd mbrapa”.

Sipas saj, krijimi i një per-
spektive të re, agroturizmi ka 
mundur të angazhojë komu-
nitete për të punuar në zonat 
rurale, teksa thirrja përmes IP-
ARD është një apel edhe për të 
rinjtë që duan të kthehen e të 
investojnë në Shqipëri.

Ajo i bëri thirrje artizanëve 
të aplikojnë krahas fermerëve 

dhe të përfitojnë mbështetje fi-
nanciare nga IPARD për ambi-

ente të reja artizanale, paketi-
mi dhe prodhimi, teksa tha se, 
“vizioni i qeverisë është i qartë 
në zhvillimin e qëndrueshëm 
të fshatit”.
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tema të ditës 

Prodhimtaria, FAO: Shqipëria po lë djerrë 
dhe po humbet tokën bujqësore

Prodhimtaria e tokës ka 
rënë në dy dekada edhe në 
një pjesë të sipërfaqes së ven-
dit tonë por më shpejt kjo po 
shfaqet tek toka bujqësore.

Organizata për Ushq-
imin dhe Bujqësinë pranë 
Kombeve të Bashkuara 
(FAO) vlerëson se sipër-
faqja që ka shfaqur rënie apo 
“stres” në prodhimtari është 
206 mijë hektarë.

“Dinamika e prodhimtarisë 
së Tokës 2001-2020: Pjesa 
më e madhe e vendit paraqit 
rritje (53 përqind) ose tokë të 
qëndrueshme (40 përqind) sa 
i takon dinamikes së produk-
tivitetit mes 2001-2020 duke 
treguar nivele më të ulëta të 
zonave me rënie produktivite-
ti sesa rajoni. Nga  206 mijë 
hektarë në vend që paraqesin 

produktivitet në rënie ose të 
stresuar (7 për qind), 55 000 
hektarë i përkasin pyjeve, 67 
mijë hektarë kullota dhe 65 
hektarë toka bujqësore.

Tokat bujqësore paraqesin 
tendencë më të rëndë dhe më 
afatgjatë në rënie sesa kat-
egoritë e tjera të mbulimit të 
tokës që mund të përkeqëso-
hen nga përdorimi i zjarrit” 
thuhet në dokumentin e rishi-
kuar në fund të vitit 2021 nga 
FAO.

Ky i fundit nënvizon edhe 
ndikimin që ka Shqipëria nga 
ngjarjet ekstreme të klimës 

duke nënvizuar se edhe në ra-
port me rajonin humbja e tokës 
nga erozioni i ujit është më i 
lartë.

“Shqipëria është një vend i 
vogël malor i vendosur në Ev-
ropën Juglindore përballë detit 
Adriatik, me një biodiver-
sitet jashtëzakonisht të pasur. 
Shumica e popullsisë jeton 
në zonat rurale, ku bujqësia 
përfaqëson burimin kryesor 
të të ardhurave dhe varfëria 
është shumë më e lartë se në 
kryeqytetin, Tiranë. Topogra-
fia e pjerrët e bën vendin më 
të prekshëm ndaj ngjarjeve 

ekstreme të klimës dhe de-
gradimit të tokës.

Humbja e tokës nga ero-
zioni i ujit në Shqipëri është 
më e lartë se në shumicën e 
vendeve të rajonit dhe ka pa-
sur një efekt të rëndësishëm 
negativ në kapacitetin mba-
jtës të kullotave dhe rendi-
mentit bujqësor” thuhet në 
dokument.

Rreziku nga ndryshimet 
klimatike dhe efektet që 
mund të ketë ajo në afatgjatë 
në sektorë të ndryshëm si bu-
jqësia, turizmi, peshkimi apo 
tregu i sigurimeve tashmë 
po lakohen më shpesh dhe 
vazhdimisht nga organizmat 
ndërkombëtarë duke kërkuar 
veprim dhe masa konkrete 
nga shtetet globalisht për të 
minimizuar pasojat.

Ndryshimet klimatike - Dëmet edhe në 
zonat fushore të bujqësisë

Evans Rroko, Profesor në Universitetin Bujqësor të Tiranës, analizon se si do të 
ndikohen kulturat bujqësore në të gjithë vendin nga ndryshimet klimatike dhe gjithashtu 

jep rekomandime për ndërhyrje në secilën nga zonat

Sa i rrezikuar është prodhimi 
bujqësor nga ndryshimet 
klimatike?

Studimet e bëra tregojnë se 
Ballkani, dhe sidomos pjesa 
mesdhetare e tij, pritet të jetë 
mjaft e goditur nga ndryshimet 
klimatike, të cilat do të shkak-
tojnë rritje të temperaturave, 
pakësim të reshjeve totale vje-
tore.

Por një ndikim shumë i 
dëmshëm për bujqësinë është 
rritja e ndjeshme, që pritet të 
ndodhë, e fenomeneve eks-
treme klimatike, si temperatura 
ekstreme (të larta apo të ulëta), 
reshje të dendura në formë 
shtrëngatash që shkaktojnë 
përmbytje, apo edhe erozion të 
tokave bujqësore, thatësira të 
tejzgjatura etj. Këto fenomene 
kanë ndikime të drejtpërdrejta 
në prodhimin bujqësor.

Përveç rënies së rendi-
mentit, i cili në vendin tonë, 
për disa bimë, deri në vitin 
2050 parashikohet të arrijë 
deri në 8-10% dhe deri në vitin 
2100, deri në 18%, ka edhe pa-
soja të tjera që lidhen me uljen 
e cilësisë së prodhimit sidomos 
te frutat e perimet, apo edhe me 
humbjen e cilësive të tokës bu-
jqësore nga rritja e kripëzimit, 
pakësimi i lëndës organike në 
tokë, apo edhe humbja e tokës 
nga erozioni i shtuar.

A ka evidenca për dy dekadat 
e fundit dhe projeksione për 
në vijim

Të flasësh për evidenca në 
Shqipëri është e vështirë për 

faktin se statistikat zyrtare 
të bujqësisë, jo detyrimisht 
paraqesin realitetin e prodhim-
it bujqësor në vend. Në këto 

statistika ka shumë fiktivitet 
dhe kryerja e analizave ba-
zuar mbi to, jo gjithmonë do të 
mundësojnë nxjerrjen e konk-
luzioneve të sakta.

Sidoqoftë, nga kontaktet me 
fermerët, nuk është e vështirë të 
ndihen problemet që ata hasin 
vazhdimisht në punën e tyre të 

shkaktuar edhe nga fenomene. 
Për shembull, ky vit ishte me 
një pranverë të vonë dhe një 
verë shumë të nxehtë.

Këto fenomene patën pa-
soja të rënda në prodhimin 
bujqësor. Perimet dhe frutat 
dolën në treg më me vonesë, 
dhe thatësira dhe temperatu-
rat e larta shkaktuan dëme të 
konsiderueshme në të gjitha 
kulturat bujqësore të sezonit 
të pranverës.

Cilat zona janë më të rrezi-
kuara dhe cilat kulturat bu-
jqësore?

Të gjitha zonat, në një 
mënyrë apo një tjetër, janë 
të rrezikuara nga ndryshimet 
klimatike, por sigurisht, zonat 
ku priten që dëmet të jenë më 
të mëdha janë zonat fushore, 
pikërisht aty ku edhe bujqësia 
është më intensive.

Në zonat malore, rreziku më 
i madh vjen nga reshjet e den-

dura, të cilat do të rrisin rrezi-
kun e erozionit të tokës, ndërsa 
rritja e temperaturave, në një-
farë mënyre, jo vetëm nuk do 
të pengojë, por përkundrazi do 
të ndihmojë rritjen e bimëve, 
si të atyre të kultivuara, ashtu 
edhe të prodhimit të kullotave 
natyrore.

Në zonat fushore e ko-
drinore, problemet më të mëd-
ha do të krijohen nga rritja e 
temperaturave gjatë verës dhe 
zgjatja e mëtejshme e thatë-
sirave, sigurisht pa lënë mën-
janë edhe mundësinë në rritje 
të përmbytjeve gjatë stinës së 
dimrit.

Edhe pakësimi i ditëve me 
temperatura minimale, gjatë 
periudhës së dimrit, përbën 
një problem tjetër që ndikon 
në uljen e cilësisë së disa fru-
tave. Shkretëtirëzimi i tokave, 
si pasojë e thatësirave dhe 
pakësimit të lëndës organike 
në tokë, si dhe rritja e sipër-

faqeve të kripëzuara janë dy 
pasoja të tjera të pritshme në 
zonat fushore, nga ndryshimet 
klimatike që do të pakësojnë 
sipërfaqen e përdorshme të 
tokës bujqësore.

Kulturat më të ndjeshme 
janë ato që mbillen gjatë pran-
verës, të cilat kultivohen gjatë 
periudhës së verës. Relativ-
isht, më pak të prekura do të 
jenë kulturat dimërore. Pe-
rimet janë ndër kulturat më të 
ndjeshme ndaj ndryshimeve 
klimatike, por edhe frutat dhe 
bimët e tjera të arrave si misri, 
apo bimë të tjera që përdorin 
sasi të mëdha uji për zhvillim-
in e tyre do të pësojnë një rënie 
të rendimenteve.

Por nuk është vetëm sasia, 
pasi edhe cilësia frutave dhe 
perimeve, si dhe aftësia e tyre 
për t’u ruajtur pas vjeljes ndi-
kohet mjaft nga ndryshimet 
klimatike. Fermerët nuk do 
të kenë humbje ekonomike 
vetëm nga rënia e prodhim-
it dhe cilësisë së produk-
teve të tyre, por edhe nga 
rritja e shpenzimeve për më 
shumë ujitje, apo për mar-
rjen e masave për mbrojtjen 
e bimëve ndaj rritjes së 
përhapjes së sëmundjeve 
dhe dëmtuesve, apo rritjes së 
pranisë së barërave të këqija 
në parcelat e kultivuara.

Telashet nuk kanë të sosur për bujqit, serrat 
e sapombjella po dëmtohen nga ngricat

Ngricat e ditëve të fundit 
që kanë përfshire të gjithë 
vendin po dëmtojnë serrat e 
sapombjella në të gjithë ven-
din për sezonin e pranverës.

Mes vështirësive që ka 
sjellë rritja e çmimeve të 
lëndëve të para, sidomos 
plehrave dhe pesticideve, si 
dhe përmbytjeve të nëntorit 
të vitit të kaluar, tani mb-
jelljet në serra rrezikohen të 
dëmtohen rëndë nga ngricat 
e ditëve të fundit. Dëmet më 
të mëdha po i pësojnë serrat 
në zonat rurale të Beratit për 
shkak të temperaturave më të 
ulëta në raport me mesataren 
kombëtare.

“Të hënën në mëngjes, 
shkula shumë rrënjë në serra, 
të cilat ishin dëmtuar nga ng-
ricat, por nëse vijojnë edhe 
për tre ditë, sipas parashiki-
meve, atëherë dëmi do të jetë 
i  madh” tha Gentian Ziu nga 
zona e Kutallisë në Berat, i 
cili kultivon rreth 1 hektar 

serrë.
Ai tha se serra nuk mund 

të mbrohet për temperatura 
më të ulëta se -1, teksa shumë 
fermerë po përpiqen t’i 
mbrojnë bimët me mjete rre-
thanore, të tilla si kartopeceta 
(shiko foton bashkëngjitur).

Ndryshimet klimatike i 
kanë shtuar rreziqet në bu-
jqësi duke rritur intensitetin 
e thatësirave, përmbytjeve 
dhe ngricave. Ngjarjet eks-
treme të motit janë shtuar e 
gjithashtu dëmet në bujqësi.

Përmbytjet e nëntorit të 
vitit të kaluar i shkatërruan 
disa serra në qarkun e Be-
ratit, ndërsa tani temperaturat 
e ulëta duket se do të shkatër-
rojnë atë çka u mbijetoi përm-
bytjeve.

Klima në bizneset bujqë-
sore është përkeqësuar vitin 
e fundit pas sinjaleve për 
përmirësim që u dhanë në vi-
tin 2020 prej investimeve në 
zinxhirët e furnizimit.

Heqja e stimujve fiskalë 
për bujqësinë me paketën 
e vitit 2022, rritja me mbi 
100% e çmimeve të inputeve 
bujqësore dhe kërkesa e ulët 
nga eksporti i kanë zhytur 
fermerët në borxhe. Shumë 
prej tyre kanë hequr dorë 
nga mbjelljet e sezonit për 
shkak të vështirësive finan-
ciare nga humbjet që u kri-
juan gjatë sezonit të dytë të 
mbjelljeve.

Si pasojë e kësaj prob-
lematike, eksportet e zarza-
vateve arritën gjatë vitit të 

kaluar 8,830 milionë lekë, 
me rënie me 0.4% në raport 
me vitin 2020. Zarzavatet 
janë produkti më i ekspor-
tuar nga grupi i ushqimeve 
me një rritje të shpejtë vitet 
e fundit si rrjedhojë e inves-
timeve në serra dhe shtimit të 
sipërfaqes se mbjellë.

Nga viti 2010 në vitin 
2021 eksportet e zarzavateve 
u shumëfishuan, duke arritur 
një vlerë prej 8,8 miliardë 
lekësh nga 464 milionë lekë 
më 2010.

Rritja e të ardhurave nga 
eksporti rriti potencialet e 
bujqësisë në zonat më prod-
huese të vendit, Fier dhe 
Berat. Eksportet ndikuan në 
rritjen e bizneseve në ferma, 
u bënë shkak për investime 
në teknologji, modernizim 
dhe ekspertizë. Mirëpo 
vështirësitë e dy viteve të 
fundit i çuan në rënie  ek-
sportet dhe të ardhurat për 
fermerët.
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blegtori

gjitha të dhënat dhe kontrollet 
e bëra nga veterineri shënohen 
nëçertifikatën shëndetësore të 
kafshës. 

Ndërsa neni 53 i këtij ligji, 
parashikon se veprimet dhe ve-
primtaritë e ndaluara për per-
sonat fizikë ose juridik janë: 
lëvizja ose transporti i kaf-
shëve të paidentifikuara ose i 
kafshëve, tek të cilat nuk janë 
kryer masat e programit të pro-
filaksisë shtetërore. Po kështu, 
ndalohet heqja e matrikujve nga 
veshët dhe mënyrave të tjera të 
identifikimit, si dhe transporti 
i kafshëve pa një certifikatë 
shëndetësore veterinare dhe 
për gjedhin e njëthundrakët 
edhe pa një pasaportë mjekë-
sore veterinare. Deri këtu pro-
cesi i kontrollit të sëmundësh-
mërisë dhe sigurisë së shëndetit 
të kafshëve ecën në linjën e 
duhur. Ngërçiështë krijuar në 
një nga hallkat që bëhet kështu 
edhe një rrezik për shëndetin e 
konsumatorit:funksionimi dhe 
kontrolli i tregjeve ku tregto-
hen kafshët e gjalla, nuk përm-
bush kushtet që parashikon 
ligji si dhe vendimet e Këshil-
lit të Ministrave. 

c. Rregullat e 
ngritjes dhe 
funksionimit të 
tregjeve të kafshëve 
të gjalla
Tregjet e kafshëve të gjalla 

(Vijon nga faqja 5) Administrimi i tregjeve të kafshëve të gjalla
po funksionojnë në kushte të 
këqija, megjithëse pushteti ven-
dor sipasligjeve duhet të krijojë 
kushte për tregëtimin e tyre.  
Ligji 10 465  datë 29/09.2011 
“Për Shërbimin Veterinar në 
Republikën e Shqipërisë” e 
konkretisht neni 54, pika b 
përcakton qartë përgjegjësinë 
e pushtetit vendor në organiz-
imin e tregjeve të kafshëve të 
gjalla. 

Strukturat veterinare në 
njësitë e qeverisjes vendore 
duhettë përcaktojnë vendn-
dodhjen dhe të administrojnë 
tregjet e kafshëve të gjalla - 
thuhet në ligj. Mospërputhja 
e kushteve, kontrolli i gjësë 
së gjallë që tregëtohet, dhe 
moskontrolli i lëvizshmeris-
esë kafshëve rrezikon edhe 
sigurinë e konsumatorit. 
Mosrespektimi i njërës nga 
hallkat siç janë:çertifikata 
që përmban historikun e 
vaksinimit,sëmundshmërinë 
e kafshës, lëvizjen e saj, nëse 
shitet diku tjetër, etj e kthen në 
informal procesin e tregëtimit 
të kafshëve. 

Nga kontrollet e ushtru-
ara në pjesën më të madhe 
të njësive vendore rezulton 
se tregtimi i kafshëve kryhet 
jashtë kushteve hidro-sanitare, 
në vende të papërshtatëshme, 
dhe pa mbikqyrje çka mund të 
dëmtojë proçesin e gjurmuesh-

mërisë së kafshëve, duke qënë 
se kjo mënyrë tregëtimi mund 
të lërë hapësira për abuzime. 
Kafshët që tregëtohen mund të 
mos jenë të shoqëruara me çer-
tifikatën mjekësore; po kështu 
mund të mungojë historiku i 
lëvizjes së kafshës nga njëri 
vend ne tjetrin, çka mund të 
sjellë boshëllëqe në sistemin e 
regjistrimit.  

Edhe vendimi i Këshil-
lit të Ministrave nr. 230, datë 
20.03.2013 “për përcaktimin 
e funksioneve, detyrave speci-
fike dhe standardeve të shër-
bimit veterinar të qeverisjes 
vendore” në pikën 3 të tij 
sqaron sesi bëhet  përcaktimi 
i vendndodhjes dhe admin-
istrimi i tregjeve të kafshëve 
të gjalla: “Njësitë e qeverisjes 
vendore përcaktojnë dhe bëjnë 
publike zonat e përshtatshme 
për ngritjen dhe funksionimin 
e tregjeve të kafshëve të gjalla 
në territorin që ata mbulojnë. 
Gjatë këtij përcaktimi duhet të 
ruhet distanca e përshtatshme e 
vendndodhjes së tregjeve nga 
qendrat e banuara në një largë-
si minimale prej 5 km nga vija 
e verdhë e këtyre qendrave, si 
dhe lidhja e përshtatshme e tyre 
me rrugët nacionale, me qël-
lim mënjanimin e pengesave 
në qarkullimin rrugor”-thuhet 
në vendimin e qeverisë. Kjo e 
fundit përcakton se  “njësitë e 

qeverisjes vendore verifikojnë 
dhe mbikëqyrin që tregjet të 
funksionojnë sipas legjisla-
cionit në fuqi për fushën e vet-
erinarisë, legjislacionit në fuqi 
për subjektet tregtare, si dhe të 
legjislacionit për licencimin e 
aktiviteteve.Gjithashtu, njësitë 
e qeverisjes vendore, nëpërmjet 
strukturave të tyre veterinare, 
verifikojnë dhe mbikëqyrin që 
këto tregje të plotësojnë kush-
tet e mëposhtme: 

a) të jenë nën kontrollin e 
përhershëm të një mjeku veter-
inar të strukturave veterinare të 
njësisë së qeverisjes vendore; 

b) të jenë të pajisura me 
ambientet e përshtatshme për 
të garantuar kryerjen e rregullt 
të funksioneve të tij nga ana 
e mjekut veterinar të njësisë 
së qeverisjes vendore, i pran-
ishëm në treg;

 c) ambientet e tregut të pas-
trohen dhe të dezinfektohen 
periodikisht përpara funksion-
imit të tyre, sipas udhëzimeve 
të mjekut veterinar të njësisë 
së qeverisjes vendore të pran-
ishëm; 

ç) ambientet e tregut të jenë 
të përshtatshme për kapacitetin 
e kafshëve që do të tregtohen; 

d) tregu të jetë i pajisur me 
mjetet e nevojshme për ngar-
kimin, shkarkimin dhe mba-
jtjen e kafshëve brenda kush-
teve të mirëqenies, në lidhje 

me ushqimin, ujin, si dhe për 
çdo trajtim tjetër. Pajisjet dhe 
ambientet duhet të jenë të lehta 
për t’u pastruar dhe dezinfek-
tuar; 

dh) ambientet të jenë të pa-
jisura me mjete dhe hapësira 
të përshtatshme për kontrollin 
shëndetësor veterinar; e) am-
bientet të kenë hapësira të për-
shtatshme izolimi për kafshët; 

ë) tregu të jetë i pajisur 
me mjete të përshtatshme për 
pastrimin dhe dezinfektimin e 
hapësirave për izolimin e kaf-
shëve dhe të kamionëve; 

f) tregu të ketë ambientet 
përkatëse dhe të përshtatshme 
për magazinimin e ushqimit, të 
mbeturinave dhe të plehut; 

g) tregu të jetë i pajisur me 
një sistem të përshtatshëm për 
mbledhjen e ujërave të shkar-
kimit; 

gj) asnjë ambient i vendit të 
grumbullimit të mos përdoret 
për therje; 

h) në treg të tregtohen vetëm 
kafshë që janë të shoqëruara 
me certifikatë veterinare; 

i) të gjitha kafshët që treg-
tohen në treg të jenë të identifi-
kuara të paktën në nivel ferme.

Po kështu udhëzimi përcak-
ton se duhet të ketë një subjekt 
që administron tregun e kaf-
shëve të gjalla, ndërkohë që 
një pjesë e mirë e tregjeve nuk 
funkësionojnë në këtë mënyrë, 

çka rrit mundësinë për evazion 
fiskal (në rastet e shitjes së kaf-
shës, prerja e një kuptoni tati-
mor) të ardhurat do të shkonin 
në arkën e shtetit. 

“Subjekti, i cili ka në ad-
ministrim tregun e kafshëve të 
gjalla, dorëzon te mjeku vet-
erinar i njësisë së qeverisjes 
vendore, të pranishëm në treg, 
dokumentacionin e shoqërimit 
të kafshëve, numrat e identi-
fikimit apo matrikujt e tyre”-
thotë VKM. 

Mjeku veterinar, bazuar në 
dokumentet e dorëzuara sipas 
pikës 4 të kreut III të këtij ven-
dimi, regjistron në një regjistër 
apo në bazën elektronike të të 
dhënave, të miratuar nga auto-
riteti kompetent dhe mban për 
një periudhë jo më të gjatë se 
3 vjet, të paktën informacionin 
e mëposhtëm: 

a) emrin e pronarit, origji-
nën, datën e hyrjes dhe të 
daljes, numrin e identifikimit 
të kafshës, numrin e regjistrim-
it të fermës së origjinës apo të 
tufës së origjinës; 

b) numrin e regjistrimit të 
transportuesit dhe numrin e li-
cencës së mjetit të transportit të 
përdorur për kafshët. Kafshët 
që largohen nga tregu duhet të 
shoqërohen me një certifikatë 
lëvizjeje, të lëshuarngamjeku 
veterinar i njësisë së qever-
isjes vendore, i pranishëm në 
treg, sipas autorizimit të lësh-
uar për këtë rast nga autoriteti 
kompetent”.

Prodhimet organike bujqësore 
të certifikuara në Shqipëri

Fieri po kthehet në një 
nga qendrat e prodhimeve or-
ganike bujqësore në Shqipëri. 
Investimet janë kryesisht në 
prodhimin e perimeve organ-
ike në sera, të cilat synojnë 
eksportin, por edhe në bimët 
aromatike. Sipas autoriteteve 
të bujqësisë në Shqipëri janë 
çertifikuar deri tani mbi 200 
biznese organike të përfaqë-
suara nga ferma bujqësore.

Një serë prodhimesh bujqë-
sore dallon në Fier për shkak 
të teknologjisë së ndërtimit 
të saj. Sera është ngritur nga 
“Hidrofarm Albania” në një 
sipërfaqe që prej 30 vitesh nuk 
punohej, ndonëse toka është 
në krah të rrugës kombëtare 
dhe vetëm pak kilometër larg 
nga qyteti i Fierit. Ina Nanaj 
dhe bashkëshorti i saj Plarenti 
e kanë kalur natën në këtë serë 
duke ruajtur parametrat për 
bimët pasi temperaturat nën 
zero, jo të zakonshme këto 
ditë në Shqipëri, përbëjnë një 
kërcënim për prodhimin.

Ina flet se çfarë përfaqë-
son kjo sipërmarrje.

"Kjo serë përfaqëson 
produktin e pastër. Jemi 
në nje strukturë të ndërtuar 
rishtazi në rreth 11 mijë metër 
katrorë. Kemi synuar të bëjmë 
një prodhim superintensiv 
me një teknologji organike. 
Ushqimi është organik, fara 
është organike e çertifikuar, 

gjithashtu mbrojtja e bimës 
është organike të certifikuara 
me Global GAP.” 

Ina thotë më tej se janë 
rreth 20 lloje perimesh dhe 
erëzash që janë kultivuar në 
këtë serë.

Në këtë serë kemi futur 
rreth 18-20 produkte. Produk-
ti kryesor që zë peshën më të 
madhe është kastraveci dhe 
domatja. Ndërsa produktet e 
tjera janë produkte ndihmëse 
që ndihmojnë serën për të 
qenë në një ambient të pastër 
siç jane erëzat. Sistemi i mb-
jelljes së bimëve është super 
i shpejtë. Ne këtu jemi në një 
numër rreth 85 mijë bimësh, 
ndërsa në kushte normale këtu 
duhet të kishim rreth 30 mijë 
bimë.

Zonja Nanaj flet për sfida 
të shumta në ngritje e sipër-
marrjes që lidhen jo vetëm me 
sigurimin e farërave dhe ushq-
imit organik por edhe me vete 
krijimin e kësaj strukture bu-
jqësore me teknologji të lartë.

“Sfidat janë të mëdha. Mos 
harrojmë jemi në fushën e bu-
jqësisë që është një nga sek-
torët më të vështirë në Shq-
ipëri. Sfida e parë lidhej më 
ndërtimin e strukturës me një 
teknologji të lartë, për të folur 
më pas për sfidën e ndërtimit 
të serës në një tokë që kishte 
30 vite që nuk punohej.Gjëja e 
parë që kemi bërë ka qenë mo-

bilimi i tokës, shtresëzimi i saj 
sipas nevojave për prodhim 
bujqësor.Pastaj kemi përbal-
luar sfidat me filtrimin e ujit, 
sigurimin e sistemit ngrohës. 
Një sfidë për këtë sipërmarrje 
është gjetja e farërave organ-
ike jo vetëm në Shqipëri, por 
edhe jashtë vendit , pasi është 
i vështirë sigurimi i tyre”. 
Standardet e certifikimit janë 
domozdoshmëri për prodhime 
të shëndetshme dhe shitje të 
sigurt, thotë ajo.

Synimi i kompanisë thotë 
zonja Nanaj është dalja 
shumë shpejt në eksport.

Zonja Nanaj thotë se në 
shumë aspekte sektori bujqë-
sor ka nevojë për mbështetje, 
por për sipërmarrje të tilla ka 
shumë rëndësi një treg i qën-
drueshëm dhe një marketing i 
përgjithshëm.

“Do dëshironim një treg 
më të stabilizuar përmes cer-
tifikimit dhe një marketim të 
përgjithshëm për fermerët që 
kanë ndërmarrë sipërmarrje të 
tilla", thotë zonja Nanaj.

Sipas autoriteteve të Bu-
jqësisë në Shqipëri janë çer-
tifikuar mbi bazë të kritereve 
të Bashkimit Europian mbi 
200 ferma bujqësore që mer-
ren me prodhimet organike. 
Sfidat e tyre për eksportimin 
e prodhimeve janë të mëdha, 
por vit pas viti numri i tyre ka 
ardhur duke u rritur.

Tregu i ushqimit i pafiskalizuar, Braçe: 
Nga puna e bujkut po përfitojnë tregtarët

Deputeti socialist Eri-
on Braçe tha në kuvend se 
qeveria më çdo kusht duhet 
të çojë përpara procesin e 

fiskalizimit.
Ai tha se një nga sektorët 

për të cilin fiskalizimi është je-
tik, është bujqësia, pasi siç tha 
e gjithë pesha u rëndon bujqve, 
që nga momenti që e prodhoj-
në produktin deri në shitjen e 
tij me një çmim të tjetërsuar 
dhe shumë herë më të lartë nga 
tregtari.

Braçe tha se nëse qeveria 
nuk vepron shpejt bujqësia do 
të marrë goditje të madhe.

“Akti normativ që disku-
tohet sot ka të bëjë me fiska-
lizimin, të të gjitha transak-
sioneve që kryhen në të gjitha 
tregjet e këtij vendi, pas një 
dështimi me kasat fiskale, kjo 
i jep mundësi çdo biznesi që të 
formalizojë transaksionet në 
çdo treg, kjo përpjekje meriton 

të vlerësohet, sot ndryshimet 
me këtë akt i japin mundësi që 
të shkojë procesi deri në fund 
pa u gjobitur. Edhe me bu-

jqësinë është një skandal, ky 
treg duhet formalizuar sa më 

shpejt që të gjithë të marrin 
hakun edhe për bujqësinë, për 
ndryshe jo vetëm që do dësh-

tojë çdo politikë mbështetëse 
e që qeveria është tërheq njëra 
pas tjetrës por bujqësia do të 
marrë goditje në prodhim dhe 
ofertë.

Nga bujku te tregtari te pal-
lati është i pafiskalizuar. S’ka 
faturë, por letra dore dhe llafe. 
Domatja që del nga Lushnja 
dhe Divjaka me 50 lekë, paratë 
e bujkut i marrin tregtarët pa 
paguar asnjë taksë. Jo që do 
dështojë çdo politikë, bujqësia 
do marrë goditje më të madhe 
në krahun e ofertës dhe pro-
dhimit. Kostoja në bujqësi e 
prodhimeve po rritet.

Krijimi e një zinxhiri të 
madh borxhesh që rëndoj-
në Ka grumbulles që kanë 
përfituar miliona euro në 
kurriz të bujqve. U prodhua 
produkti, u shit duhen paratë 

për të rimbjellë prodhimet. 
Fiskalizimi është jetik”, tha 
Braçe.
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MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
DREJTORIA E PROGRAMEVE TË ZHVILLIMIT TË BUJQËSISË, SIGURISË USHQIMORE DHE ZHVILLIMIT RURAL 

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE FUSHë KRUJë

KETOZA NË GJEDHËKetoza ose acetonemia është një sëmund-
je metabolike. Hypoglicemia është faktori 
kryesor që përfshihet në shpërthimin ose zh-
villimin e shenjave klinike të ketozës. Lopa 
ka një rënie të moderuar në prodhimin e 
qumështit dy deri katër ditë para shpërthimit 
të shenjave klinike. Kjo sëmundje është më e 
zakonshmja në lopët me prodhimtari të lartë 
qumështi në fillim të laktacionit. Së dyti ke-
toza është rezultat i sëmundjeve të tjera që 
mund të shfaqen në atë stad të laktacionit. 
Lopët e mishit gjithashtu mund të vuajnë prej 
ketozës gjatë barsmërisë. 

Ketoza në Lopët e Qumështit
Shenjat klinike përfshijnë refuzimin ndaj 

drithërave dhe ushqimeve të koncentruara dhe 
një rënie të papritur të prodhimit të qumështit. Ka 
një erë acetoni gjatë frymëmarrjes dhe urinimit. 
Disa lopë mund të shfaqin shenja nervore të cilat 
përfshijnë salivacion, përtypje jo normale, lëpirje 

të mureve, dyerve ose pjeseve metalike, kordinim të 
keq me shenja verbërie dhe agresioni. Shenjat ner-
vore shpesh zgjasin për disa orë. Lopët e prekura 

kanë infiltrim yndyror dhe degjenerime në mëlçi. Për 
të plotësuar kërkesat e prodhimit të qumështit lopët 

mund të aktivizojnë dy burime ushqimore, ushqime 
të marra dhe rezervat trupore. Gjatë laktacionit të 
hershëm energjia e marrë është e pamjaftueshme të 
mbulojë energjinë e larguar me prodhim qumështi, për 
pasojë kafshët kanë një balancë energjitike negative.

Në fermat tradicionale kjo konsiderohet si një 
situatë metabolike normale në lopë me prodhimtari 
të lartë qumështi. Këto lopë do të kenë një rritje të 
lehtë në gjak të niveleve të ketoneve dhe mund t’i 
eskretojnë këto me urinë dhe qumësht. Lopët në 
laktacion të hershëm ndodhen në një gjendje pak 
delikate dhe në një stres që shkakton reduktim në 
marrjen e ushqimit, që çon në shpërthimin e shen-
jave të ketozës. Një reduktim në prodhimin e acidit 
propionik paraardhësi kryesor i glukozës në rumi-
nantë do të rezultojë në hypoglicemi. Hypoglicemia 
çon në mobilizimin e acideve yndyrore të lirë dhe 
glicerolit. Meqë mëlçia nuk arrin t’i përpunojë ndodh 

oksidimi i tyre për shkak të mungesës së en-
ergjisë të nevojshme. acetil Coa konvertohet në 
ketone dhe deri në aceton. Indet ashtu si mëlçia 
mund t’i përdorin këto ketone por në qoftë se 
prodhimi i tyre zgjat, atëhere fillon akumulimi 
i tyre në muskuj dhe inde e për pasojë ndodh 
ketoza. Këto pastaj eskretohen në qumësht dhe 
urinë. 

Reduktimi i prodhimit të acidit propionik 
është si rezultat i të ushqyerit keq ose reduk-
timit të ushqimit të marrë prej mungesës së 
apetitit. Mungesa e apetitit shkaktohet prej 
prishjes së kualitetit të foragjereve, papritmas 
ndryshojnë dietën ose dhjamosen së tepërmi 
në pjellje. Të tjerë faktorë rreziku janë pariteti, 
ketoza në laktacionin e mëparshëm, 305 ditë 
prodhim qumështi në laktacionin e mëparshëm 
dhe përqindja e proteinës së qumështit në këto 
laktacione.

Foto lopë me Ketozë

SEKTORI I KëSHILLIMIT DHE INFORMACIONIT BUJQëSOR

Për masat që duhen marrë për mbrojtjen e kulturave bujqësore 
dhe specieve të kafshëve nga temperaturat e ulta

Për prodhuesit e perimeve 
në serra:
Në kushtet e temperaturave të ulëta, duke fil-

luar nga 4 gradë Celsius në mjediset e jashtme, 
disa kultura perimore në serra rrezikohen seri-
ozisht, prandaj rekomandohet të merren masa 
urgjente si vijon:

1. Të kontrollohen dhe eleminohen në mak-
simum mundësitë e futjes së ajrit të ftohtë në 
serrë;

2. Të kontrollohen plastmaset e brendshëm 
dhe tunelet në serra. Në qoftë se nuk janë të 
vendosur plastmaset e brendshëm anësorë dhe 
tunelet, është e domosdoshme të vendosen 
urgjentisht, mundësisht 2 plastmase me një dis-
tancë izotermike jo më të vogël se 20 cm njëra 
shtresë nga tjetra;

3. Të shfrytëzohen të gjitha mundësitë alter-
native për ngrohjen me energji elektrike, gaz, etj.

4. Të minimizohen ujitjet, sepse rritja e 
lagështisë në tokë ul përqëndrimin e kripërave në 
lëngun qelizor, duke rritur rrezikun e dëmtimit të 
bimëve nga temperaturat e ulëta.

5. Në qoftëse, ujitjet janë të domosdoshme, të 
bëhen me norma minimale uji dhe të shoqërohen 
me plehërime të lëngshme, me përmbajtje të lartë 
fosfori e potasi me qëllim që të rritet përqëndrimi 
i lëngut qelizor.

Për prodhuesit e pemëve 
frutore dhe vreshtave:
Pemët frutore dhe hardhia durojnë relativisht 

mirë temperaturat e ulëta, megjithatë me uljen e 
tyre nën - 10 oC (gradë Celsius), rekomandohet:

1. Të ndërpritet procesi i krasitjes deri në nor-
malizimin e temperaturave;

2. Per fidanat e agrumeve, që nuk janë amb-
jente të mbrojtura, të meren masa për mbulimin 
e tyre ose për ngritjen e temperaturave të ndizen 
zjarre përreth vendeve ku janë vendosur/mba-
hen;

3. Gjatë periudhës/orëve me temperatura të 
ulëta nën 10 gradë celsius, të ndizen zjarre sido-
mos në parcelat me agrume.

Për prodhuesit e të lashtave 
(grurë, elb, tërshërë, thekër): 
Fermeret që kultivojnë të lashta këshillohen 

të kryejnë menjëherë kullimet e ngastrave të mb-
jella. Lagështia e tepërt prish strukturën e tokës, 
ndikon në humbjen e numrit të bimëve dhe si 

Këshilla/ rekomandime për fermerët

rezultat ka rënie të rendimentit, cilësisë, shfaqje të 
sëmundjeve, kalbëzim dhe zverdhje të gjetheve. 

Po kështu, gjatë ngricave dhe lagështirës, krijohet 
fryrje ose bymimi i tokës dhe shkaktohet krijim i kores, 
duke ngritur lart bimët dhe duke prishur sistemin rrën-
jor të tyre, gjë e cila shkakton humbje në bimë. 

Për blegtorët që mbarështojnë 
gjedh dhe derra:
Pavarësisht se shumica e kafshëve të fermës për-

shtaten relativisht mirë me motin e ftohtë, era e fortë 
dhe i ftohti ekstrem mund të shkaktojnë probleme për 
gjedhin dhe derrat. Më poshtë, shihni rekomandimet 
për blegtorët:

1. Strehoni kafshët në ambiente të mbyllura;
2. Jepuni kafshëve ushqim të bollshëm të barit të 

thatë, foragjereve dhe koncentrateve, sepse i ndihmon 
kafshët të mbajnë temperaturën e trupit dhe t’i mbije-
tojnë temperaturave shumë të ulëta. Si pasojë e motit 
të ftohtë gjedhët dhe derrat kanë nevojë për një rritje 
100% të kërkesave për energji për t’i ndihmuar ato të 
mbajnë temperaturën dhe funksionin normal të trupit;

Sigurohuni që ushqimi të jetë me cilësi të mirë 
dhe me lëndët ushqyese të nevojshme për llojin e 
bagëtisë që keni. Në rast se nuk plotësohen nevo-
jat ushqimore, ulet prodhimi i qumështit dhe krijohen 
probleme me riprodhimin;

3. Konsumi i ujit të kafshëve rritet për shkak të rit-
meve të larta metabolike të nevojshme për të ruajtur 
ngrohtësi. Sigurohuni që uji të jetë i pastër, pa akull 
dhe me sasi të mjaftueshme;

4. Rritja e kohës së qëndrimit në ambiente të 
mbyllura do të rrisë sasinë e jashtëqitjeve. Mbani sh-
tratin sa më të thatë dhe të pastër në mënyrë që të 
shmangni shtimin e amoniakut në ajër, pasi kjo do 
të irritonte frymëmarrjen e bagëtive dhe do të rriste 
ndjeshmërinë ndaj baktereve dhe viruseve;

5. Duhet të kufizohet koha e ndenjes së bagëtive 
në zona me baltë, për të shmangur problemet me 
thundrat dhe dëmtimet e shkaktuara gjatë lëvizjes;

6. Gjymtyrët e bagëtive në temperatura shumë 
të ulta duhet të jenë të thata. ato mund të humbasin 

veshët dhe bishtat e tyre. Ndërsa meshkujt do të pë-
sonin dëmtime në organet riprodhuese, të cilat mund 
të dëmtojnë pjellorinë ose aftësinë e kafshës për t’u 
riprodhuar;

7. Gjatë të ftohtit, kafshët duhet të monitorohen 
më shpesh. Kafshët që dridhen duhet të futen brenda, 
nëse është e mundur, për t’u ngrohur. Një ndryshim i 
papritur i temperaturës mund të çojë në probleme të 
frymëmarrjes;

8. Batanijet mund të përdoren për kafshë individu-
ale por me kushtin që të jenë të thata;

9. Kafshët e reja (viçat e porsalindur, gicat etj.) 
janë më të rrezikuar nga temperaturat e ulëta. ato 
mund të kenë nevojë për ngrohje. Për ngrohje mund 
të përdorni pajisje elektrike, gazi dhe me dru.

Për blegtorët që mbarështojnë 
bagëti të imta:
1. Të krijohen ambjente të ngrohta dhe të thata 

për delet dhe sidomos për qingjat të porsalindur duke 
izoluar dritaret, dyert dhe strehët e çative, veçanërisht 
gjatë natës, por jo duke kryer një izolim total, për të 
lejuar edhe ventilimin e stallës;

2. Sigurimi i temperaturës optimale kryhet edhe 
duke ndërhyrë në stallë me përdorimin e kaloriferëve, 
llampave infra të kuqe, apo pajisjeve të tjera ngrohëse 
alternative, të instaluara në stalla, me qëllim krijimin e 
një temperature optimale prej 18-220 Celcius:

3. Të sigurohet shtresë të thatë e bollshme duke 
përdorur sa më shumë kashtë (rreth 0.6 kg për metër 
katror sipërfaqe);

4. Për delet e pjella krijoni bosket e veçanta dhe 
të rritet përdorimi në racionin ushqimor ditor i ush-
qimeve me përmbajtje të lartë energjetike siç janë 
drithërat (elb, grurë misër etj.) në sasi nga 0.1- 0.2 kg 
më shumë sesa racioni normal ditor;

5. Të monitorohet vazhdimisht ambienti i brend-
shëm i stallave të deleve për dhënien e ndihmës së 
parë të qingjave të porsalindur, dhënien sa më parë 
të kulloshtrës qengjit të lindur, pasi jemi në periudhën 
e fushatës së pjelljeve të dhenve;

6. Të zbatohet rigorozisht dezinfektimi i kërthizës 

Sektori i këshillimit dhe informacionit bujqësor.
www.bujqesia.gov.al

(kordonit umbelikal) të qengjave me tinkturë Jodi 
menjëherë pas lindjes apo spray alamicine;

7. Të kryhet monitorim i vazhdueshëm i qing-
jave, sidomos ata të lindur dyjarë për gjendjen 
shëndetësore dhe të sigurohet fermeri për 
mëmëzimin e tyre normal dhe rigoroz të konsumit 
të kulloshtrës dhe qumështit;

8. Në rastet kur konstatohet mungesë e 
kulloshtrës apo qumështit nga ana e nënave, 
të përdoren alternativa të ushqyeri të qingjave 
nga dele të pjella në të njëjtën kohë, apo edhe 
zëvendësimin e qumështit natyral me përdorimin 
e qumështit pluhur (të leofilizuar), apo edhe për-
dorimin e qumështit të freskët nga lopët;

9. Vëzhgoni qingjat që sëmuren nga sëmund-
ja e mishit të bardhë (bllokim të gjymtyrëve, 
mos qëndrim në këmbë, paraliza etj). Qingjat e 
sëmurë mjekojini me Vit E + Selen. Këshillohu 
me veterinerin për dozat e trajtimit;

10. Të gjitha këshillat apo orientimet e dhëna 
më sipër për delet, janë të vlefshme edhe për 
fermerët që mbarështojnë të dhirta.

Për shpendërritësit:
1. Parandaloni rrymat e ftohta të ajrit. Mbyllni 

çarjet në strehime. Në dyshemenë e vendstre-
himit, vendosni shtresa të trasha të materialit të 
shtratit, si kashtë ose bar të thatë;

2. Mbani ajrim të mirë të strehimit. Duhet të 
shmangni krijimin e ajrit të lagësht e të ndenjur. 
Çlirimi i amoniakut dhe lagështisë nga jashtëq-
itjet e tyre do të rrisë rrezikun e infeksioneve të 
frymëmarrjes. Prandaj, ajroseni strehimin; 

3. Siguroni gjërat thelbësore ushqim dhe ujë 
të bollshëm brenda kafazit;

4. Trajtojini shpendët me ushqim të ngrohtë, 
të pasur me energji. Shpendët në dimër, kaloj-
në nga kërkesa për një dietë të pasur me pro-
teina në një dietë me më shumë karbohidrate, 
e cila i ndihmon ato të ruajnë temperaturën 
trupore;

5. Sigurohuni që uji i tyre të mos ngrijë. Mba-
jeni enën e ujit brenda kafazit ose hapësirës së 
dimërimit, e cila është disa gradë më e lartë se 
temperaturat e jashtme. Izoloni enën e ujit të 
shpendëve për të parandaluar ngrirjen e tij, si 
p.sh. me peshqirë ose materiale të tjera. 

Për bletarët:
Kujdesuni për mbulimin e zgjojeve me materi-

ale izoluese ndaj temperaturave të ulta.

(Vijon në faqen 12)
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Këshilla në shërbim të fermerëve

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
DREJTORIA E PROGRAMEVE TË ZHVILLIMIT TË BUJQËSISË, SIGURISË USHQIMORE DHE ZHVILLIMIT RURAL 

(Vijon nga faqja 11)

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE VLORë

TEKNIKAT E KRASITJES DIMËRORE TË HARDHISË  

- Sistem i krasitjes së gjatë, Në bimë ndodhen 
vetë m lastarë me jo më pak se 7-8 e më shumë 
sytha, pa praninë e çepave me 2-3 sytha. Format 
më të njohura e më të përdorura: (Sylvoz dhe Ka-
zarsa e një dhe dy anëshme, etj).

- Sistem i krasitjes së përzjerë: Kombinim i të 
dy sistemeve (ndeshen element të çepave me 2-3 
sytha, si dhe elemente prodhimi me sharmenda 
me 7-8-12-16 sytha, në vartësi të faktorëve të 
tjerë. Format më të njohura: Gyjo (mono dhe do-
pio), Kaznav, Kurriz peshku, etj.

Nga se varet zgjedhja e një sistemi 
apo forme krasitje?

• 1. Terreni: 
a. malor, pjerrësi e madhe të terrenit, ose tar-

raca me sheshe të ngushtë , këshillohet: 
 Forma kupore,ose mono gyjo, në vartësi të 

kultivarit. 
b. Kodrinor, me pjerrësi mesatare, këshillohet:
 Forma Kordon Roaja, mono ose dopjo Gyjo, 

në vartë si të kultivarit.
c. Fushor: 
 Kultivim me tenda industriale, me kultivarë tav-

oline ose për tharje, ose forma “Kaznav”, “Kazarsa 

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE 
VLORë

Përgatiti: Llambro Dhima

(Vijon nga numri i kaluar)

e modifikuar”, etj.

• 2. Pjelloria natyrale dhe 
plehrimi:

• Në toka të pasura ose me 
mundësi plehrimi ushqyes, pref-
erohen Forma të larta kultivimi,, 
me ngarkesë maksimale, të kul-
tivarëve të tryezës dhe me më 
pak ngarkesë në kultivarë t indus-
trialë duke patur si kusht kryesor 
cilësinë dhe destinacionin e pro-
dhimit. Tendenca e sotme: Rritja 
e cilësisë së prodhimit nëpërmjet 
uljes së ngarkesës me sytha dhe 

kompensimi i prodhimit të planifikuar me rritjen e nu-
murit të bimëve për ha.

• 3. Distanca e mbjelljes dhe numuri i bimëve për 
ha: 

 -Në distanca mbjellje të mëdha këshillohet sistem 
i përzjerë i krasitjes.

 -Në distanca të vogla: sistem i shkurtër me el-
ementë të reduktur të sistemit të gjatë.

• 4. Kultivari, Rëndësi në zgjedhjen e sistemit më 
të përshtatshëm të krasitjes ka 
Kultivari, lidhur kjo me aftësinë 
prodhuese të sythave në gjatësi 
të sharmendës.

• 5. Sipas destinacionit të 
prodhimit, - Kultivarët që prefer-
ojnë formë krasitje të shkurtër 
(2-4sytha), janë: 

• Kultivarë tryeze 
- Moskat Hamburg (Prodh.

mirë, Kr.sh. m.) - alfons Lavale 
(Prodh.mirë, Kr.sh. m,gj.) - Kardi-
nal (Prodh.mirë, Kr. m.) 

- Moskat aleksandrie (Zibbibo) - Moskat D`adda 
(shkurtër – mesatare). 

 - Shaslla dore’ (Jug.shku-Veri.gjat) 

• Kultivarë për përpunim: 
 - Sheshi i Zi (Sh.mirë, vere kuqe, kr.shkurt)
- Shardone (V.kuqe, kr.shkurt)
- Vlosh (Sh.mirë, ver.kuqe, kr.shk)
- Karignjan 
- Merlot (pr,mire,ver.kuqe, (3 sytha) 

- Forma Kupore e krasitjes:

- Forma Kordon Roaja e krasitjes:

- Forma Gyjo (dopio) e krasitjes:

Këshilla praktike
• Plaga të qëndrojë nga sipër pjesës që 

mbetet.
• Prerje të rafshta 
• Pjesa e butë e gërshërës në pjesën që 

mbetet.
• Prerje të tërthorta dhe jo vertikale 
• Krasitje jo në kohë me shi.
• Dizinfektimi i plagëve të rënda pas krasitjes.
• Ndihmesa në krasitje me dorën e majtë.

- Prodhonjësit direkt (hibridet). 
- Sangjenoveze (kr,shk.-mes. ver.kuqe). 
- Montepulciano (kr,shk.-mes. ver.kuqe). 
- Kabernet Sovignon (kr,shk.-mes. ver.kuqe). 
- Negro amaro (Kr. #, v.kuqe) 
- Kallmet (.mirë- Sh.mirë, vere kuqe, kr.shkurt) 
- Trebiano Romanjolo (Kr.Sh-mes, v.bardh) 
- Reisling Italian (V.bardhe) 
- Sheshi i Bardhë (Sh.mirë, vere e bardhe, kr.sh)

• Preferojnë krasitje me sharmend, me gjatësi 
mesatare (6-8 sytha e deri në të gjatë 10-12 sytha, 
Kultivarët:  

- Regina dei vignjeti (Rr.tryeze) - Perla ksaba - 
Barbera (ver.kuqe, ) - Malvasia (ver.bardh, ) - Per-
leta (Rr.tryeze) - Panse Prekoçe - Hibridi V-6 - alfons 
Lavale 

(Rr.tryeze) - Lambrusco maestri (ver.kuqe, ) 
- Viktoria (Rr.Tryeze) - Diamante (Rr.tryeze) - Mat-
ilda (Rr.tryeze) - Mikele Palieri (Rr.tryeze) - Perlon 
(Rr,tryeze) 

• Krasitje të gjatë-shumë të gjatë deri në shumë të 
gjatë (10-16 sytha): 

Rrush tryeze: 
a - Kultivarët me farë : 
- Italia ( Rrush tryeze) - afuzali Rexhina Bianka 

(tryeze) - Tajkat (tryeze) - alfons Lavale (tryeze) - Re-
gina dei vignjeti 

(Rr.tryeze) - Shardone (Rr.tryeze , i kuq, kr.gjat) 

b - Kultivarët pa farë :  
.. Sulltanina e bardhë (tryeze-tharje) .. Sulltanina 

rozë (tryeze-tharje) .. Taif rozë (tryeze-tharje) .. Sub-
lima Sedles (tryeze-tharje). 

• Varietet e vendit si Kallmeti, Sheshi i zi, 
Sheshi i bardhë duhet të mbillen në vreshtat e 
reja ,sepse vlera e tyre ekologjike dhe prodhimi 
që ato japin, janë të larta e cilësore. aplikimi i 
çdo lloj krasitje jep rezultatet e dëshiruara kur 
shoqërohet me kompleksin tërësor të masave 
agroteknike. Krasitja jep vetëm mundësinë e 
shfrytëzimit maksimal të potencialit prodhues të 
sejcilit kultivar. 

• Koha e krasitjes: Për zonën e ulët bregdetare të 
vendit: Fundi i Dhjetorit - 10 Shkurt. 

• Për zonën e ftohtë: 20 Shkurt - 10 Mars.
• Format e krasitjes:

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE FUSHë KRUJë

KETOZA NË GJEDHË

Drejtoria e Teknologjive Blegtorale: QTTB-Fushë Krujë: 
E-mail:qttbfushekruje@yahoo.com

Ketoza Dytësore
Ketoza dytësore ndodh zakonisht si rezul-

tat i sëmundjeve që shkaktojnë uljen e apetitit 
në laktacionin e hershëm të tilla si zhvendosja e 
abomasumit, mastitet, metritet, etj. Mungesa e 
kobaltit gjithashtu shkakton ketozë. Kobalti është i 
nevojshëm për sintezën e mikroflorës bakteriale të 
rumenit, të vitaminës B12 dhe është esenciale për 
përdorimin adekuat të acidit propionik.  

Ketoza në Lopët e Mishit
Ndërsa ketoza në laktacionin e hershëm vepron 

kryesisht në lopët me veprimtari të lartë, ketoza 
ose toksemia e barrës në barsmërinë e vonë ve-
pron kryesisht në lopët e mishit. Lopët e të gjitha 
moshave mund të preken, por kafshët e dhjamosura 
dhe ato që kanë binjakë janë më të rrezikuara. Lopët 

e mishit shpesh dhjamosen në kullotat e mira verore. 
Në qoftë se të njëjtat lopë nuk do kenë akses për ush-
qime të kualitetit të lartë në muajët e dimrit, kur ato të 
jenë në barrën e vonë do t’i nënshtrohen ketozës për 
aresye të energjisë së ulët të marrë. Kafshët e prekura 
zakonisht janë shtatë deri nëntë muaj barse. Shenjat 
e para klinike i kanë njësoj si lopët në ketozë në lak-
tacionin e hershëm. Mundet që shumë lopë të mbeten 
shtrirë shpejt dhe më të shumtat ngordhin nga tre deri 
në katërmbëdhjet ditë më vonë. Lopët që preken rreth 
pjelljes shpesh ngordhin gjatë saj. 

Trajtimi                                          
Trajtimi synon të normalizojë gliceminë dhe të 

zvogëlojë koncentracionet trupore të ketoneve. admin-
istrimi i bolusve 500 ml/50% të solucionit të dekstrosës 
është terapi e zakonshme. Ky solucion është hiperos-
motik dhe administrohet perivaskular. Si rezultat disa 
inde ejnten dhe irritohen prandaj duhet bërë kujdes 
gjatë aplikimit. Terapia me boluse glukoze në përgjithë-
si rezulton me shërim të shpejtë, veçanërisht në rastet 
kur ndodh afër pikut të laktacionit. Megjithatë shpesh 
efekti është i përkohshëm dhe ndodhin recidiva.  

administrimi i glukokortikoideve përfshin dex-
amethason ose isoflupredone acetat 5-20 mg/dozë 
i/m, në përgjithësi rezulton një përgjigje më e qën-
drushme. Terapia me glukozë dhe glukokortikoid 
mund të përsëritet sa herë është e nevojshme. 
Propylen glukoli (250-400 mg/dozë) vepron si para-
prirës i glukozës dhe mund të jetë si terapi e ketozës 
veçanërisht në rastet e lehta ose në kombinim me 
terapi të tjera. Kjo dozë mund të aplikohet dy herë 
në ditë. Mbidoza me propylen glukol çon në depre-
sion të SNQ (Sistemi Nervor Qëndror).

Rastet e ketozës që ndodhin brenda një deri dy 
javëve të para pas pjelljes shpesh janë refraktare 
ndaj terapisë po kështu edhe rastet afër pikut të lak-
tacionit. Në këto raste insulina me afat të gjatë ve-
primi i/m 150-200 UI/ditë mund të jetë e dobishme. 
Insulina mund të jepet në kombinim me glukozën 
ose glukokotikoid për të parandaluar hipogliceminë.

 (Bima e hardhisë në prodhim, fig.4)
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Këndi i eKspertit

(Vijon në faqen 14)

Kalendari bujqësor, muaji shkurt 2022
Përgatitur nga Prof. As. Dr. Eqrem Meçollari

Pamja e qiellit gjatë 
muajit shkurt 2022
Më 1 shkurt - Hëna e re. 

Hëna do të vendoset në të 
njëjtën anë të Tokës me Diellin 

dhe nuk do të jetë e dukshme 
në qiellin e natës. Kjo fazë do 
të ndodhë në orën 06:46 UTC. 
Kjo është koha më e mirë e 
muajit për të vëzhguar objek-
te të zbehta si galaktikat dhe 
grupimet e yjeve, sepse nuk ka 
dritë të hënës që të ndërhyjë.

Më 16 shkurt - Hëna e plotë. 
Hëna do të jetë e vendosur në 
anën e kundërt të Tokës nga 
Dielli dhe faqja e saj do të jetë 
plotësisht e ndriçuar. Kjo fazë 
do të ndodhë në orën 17:56 
UTC. Kjo Hënë e Plotë njihej 
nga fiset e hershme vendase 
amerikane si Hëna e Dëborës, 
sepse zakonisht gjatë kësaj 
kohe binte bora më e madhe 
gjatë kësaj periudhe të vitit. 
Duke qenë se gjuetia është e 
vështirë, kjo hënë është njohur 
nga disa fise edhe si Hëna e 
Urisë, pasi moti i ashpër e 
vështirësonte gjuetinë.

Më 16 shkurt - Mërkuri në 
zgjatimin më të madh perën-
dimor. Planeti Mërkuri arrin 
zgjatjen më të madhe perën-
dimore prej 26.3 gradë nga 
Dielli. Kjo është koha më e 
mirë për të parë Mërkurin pasi 
ai do të jetë në pikën e tij më 
të lartë mbi horizont në qiellin 
e mëngjesit. Kërkoni planetin 
poshtë në qiellin lindor pak 
para lindjes së Diellit.

Parashikimi 
i motit për muajin 
shkurt 2022
Temperaturat në Shqipëri 

në muajin shkurt do të jenë 
mjaft të ftohta me tempera-
tura ndërmjet 5° C dhe 11° C. 
Në Shqipëri do të ketë shumë 
ditë me reshje shiu gjatë mua-
jit shkurt. Shqipëria duhet të 

presë mesatarisht 15 deri në 
22 ditë shi. Shqipëria mund të 
presë disa ditë bore në shkurt. 

Shkurti, muaji i fundit i dimrit, 
në Tiranë, është një muaj i freskët, 
me temperaturë mesatare që var-
ion nga maksimumi 10.7°C dhe 
minimumi 4.3°C. Në Tiranë, 
temperatura mesatare e lartë në 
shkurt do të jetë praktikisht e 
njëjtë me atë të janarit, 10,7°C. 
Temperatura mesatare e ulët në 
Tiranë është 4,3°C.

Shkurti është muaji më i 
lagësht, me një lagështi mesa-
tare relative prej 75%. Në Ti-
ranë, gjatë muajit shkurt, shiu 
do të bjerë për 14.2 ditë dhe 
rregullisht do të grumbullo-
hen deri në 81 mm reshje. Në 
Tiranë, gjatë gjithë vitit, shiu 
bie për 155.1 ditë dhe mbledh 

deri në 828 mm reshje. Janari 
dhe shkurti janë muaj me reshje 
bore në Tiranë. Muaji me më 
shumë reshje bore është shkurti, 
kur bora bie për 0,7 ditë dhe za-
konisht grumbullon deri në 10 
mm borë.

Në shkurt, kohëzgjatja mesa-
tare e ditës është 10.6 orë. Muajt 
me më pak diell janë janari dhe 
shkurti, me një mesatare prej 6 
orë dielli. Temperaturat e larta 
ditore do të rriten me 2°C, nga 
12°C në 13°C, rrallë duke rënë 
nën 7°C ose duke kaluar 18°C.

Temperaturat e ulëta ditore do 
të rriten me 2°C, nga 1°C në 2°C, 
rrallë duke rënë nën -4°C ose 
duke kaluar 7°C.

Për referencë, më 3 gusht, dita 
më e nxehtë e vitit, temperaturat 
në Tiranë, zakonisht variojnë 

nga 18° C në 32° C, ndërsa më 4 
janar, dita më e ftohtë e vitit, ato 
shkojnë nga 0° C në 11° C.

Zhvillimi i reve
Muaji shkurt në Tiranë, do të 

përjetojë në thelb mbulim të va-
zhdueshëm me re, me përqind-
jen e kohës që qielli është i vra-
nët ose kryesisht i vranët mbetet 
rreth 52% gjatë gjithë muajit. 
Mundësia më e lartë për kushte 

vranësirash ose kryesisht vranë-
sira është 53% në 23 shkurt.

Dita më e kthjellët e muajit 
është 14 shkurti, me kushte të 
kthjellëta, kryesisht të kthjellëta 
ose pjesërisht me vranësira në 
50% të rasteve.

Për referencë, më 7 dhjetor, 
dita më e vrenjtur e vitit, shansi 
i kushteve të mbuluara me re 
ose më së shumti me re është 
55%, ndërsa më 21 korrik, dita 

më e qartë e vitit, mundësia e 
qiellit të qartë, është 91%.

Drita e Diellit
Gjatë muajit shkurt në Tiranë, 

zgjatja e ditës do të rritet me shpe-
jtësi. Nga fillimi deri në fund të 
muajit, kohëzgjatja e ditës do 
të rritet me 1 orë e 8 minuta, 
duke nënkuptuar një rritje me-
satare ditore prej 2 minuta e 32 
sekonda dhe rritje javore prej 
17 minuta e 44 sekonda.

Dita më e shkurtër e muajit 
do të jetë 1 shkurti me 10 orë 
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e 5 minuta ditë dhe dita më e 
gjatë do të jetë 28 shkurti me 
11 orë e 13 minuta ditë.

Agimi i fundit të muajit në 
Tiranë do të jetë në orën 6:52 
AM më 1 shkurt dhe agimi i 
hershëm do të jetë 35 minu-
ta më herët në orën 6:17 të 
mëngjesit më 28 shkurt.

Perëndimi më i hershëm i 
diellit do të jetë në ora 16:56 
më 1 shkurt dhe perëndimi 
i fundit i diellit do të jetë 33 
minuta më vonë në orën 17:30 
më 28 shkurt.

Ora ditore vërehet në Tiranë 
gjatë vitit 2022, por as fillon 
dhe as mbaron gjatë muajit 
shkurt, ndaj i gjithë muaji është 
në orar standard.

Për referencë, më 21 qer-
shor, dita më e gjatë e vitit, 

Dielli lind në orën 05:07 dhe 
perëndon 15 orë, 10 minuta më 
vonë, në orën 20:17, ndërsa më 
21 dhjetor, dita më e shkurtër e 
vitit, ngrihet në orën 07:03 dhe 
perëndon 9 orë e 11 minuta më 
vonë, në orën 16:14.

Reshjet
Një ditë e lagësht konsid-

erohet një ditë me të paktën 1 
mm të reshjeve.

Në Tiranë, mundësia për 
një ditë të lagësht gjatë mua-
jit shkurt do të jetë konstante, 
duke mbetur rreth 31% gjatë 
gjithë kohës.

Gjatë muajit shkurt në Tira-
në, mundësia e një dite vetëm 
me shi mbetet në thelb kon-
stante 29% gjatë gjithë kohës, 
mundësia e një dite me borë 

dhe shi të përzier mbetet në 
thelb 1% konstante gjatë gjithë 
kohës dhe mundësia e një 
dite me vetëm bora mbetet në 
thelb konstante 0% gjatë gjithë 
kohës.

Për referencë, mundësia më 
e lartë ditore e vitit për një ditë 
të lagësht është 36% më 5 dh-
jetor dhe shansi më i ulët është 
10% më 7 korrik.

Mesatarja e akumulimit të 
reshjeve 28-ditore gjatë muajit 
shkurt në Tiranë, është në thelb 
konstante, duke mbetur rreth 
70 milimetra gjatë gjithë kohës 
dhe rrallëherë kalon 126 mili-
metra ose bie nën 14 milimetra 

Gjatë muajit shkurt në Ti-
ranë, parashikohen të bien 
rreth 134.6mm shi në78.5 orë, 
ndërsa në Korçë parashikohen 

të bien rreth 67.9mm shi, 7.0 
mm akull dhe 9.7 cm dëborë në 
91.5 orë. (Tabelat më sipër)

Lagështia e Ajrit
Ne e bazojmë nivelin e opti-

mumit të lagështisë në pikën e 
vesës, pasi ajo përcakton nëse 
djersa do të avullojë nga lëku-
ra, duke ftohur kështu trupin. 
Pikat më të ulëta të vesës ndi-
hen më të thata dhe pikat më 
të larta të vesës ndihen më të 
lagështa. Ndryshe nga tem-
peratura, e cila zakonisht ndry-
shon ndjeshëm midis natës dhe 
ditës, pika e vesës ka tendencë 
të ndryshojë më ngadalë, kësh-
tu që ndërsa temperatura mund 
të bjerë gjatë natës, një ditë me 
zagushi ndiqet zakonisht nga 
një natë me zagushi.

Mundësia që një ditë e 
caktuar të jetë me zagushi në 
Tiranë do të jetë në thelb kon-
stante gjatë muajit shkurt, duke 
mbetur rreth 0% gjatë gjithë 
kohës.

Për referencë, më 6 gusht, 
dita më me zagushi e vitit, ka 
kushte të mprehta në 35% të 
kohës, ndërsa më 

16 dhjetor, dita më pa za-
gushi e vitit, ka kushte të 
mprehta në 0% të kohës.

HumIndex është një tregues 
tjetër i rëndësishëm, i cili tre-
gon shkallën e komoditetit ose 
shqetësimit të bazuar në kom-
binimin e temperaturës dhe 
lagështisë.

Era
Ky seksion diskuton 

vrojtimin mesatar të orëve me-
satare të erës (shpejtësia dhe 
drejtimi) në 10 metra mbi tokë. 
Era e përjetuar në çdo vend të 
caktuar është shumë e varur 
nga topografia lokale dhe fak-
torë të tjerë, dhe shpejtësia dhe 
drejtimi i erës ndryshojnë më 
gjerësisht se mesataret e orëve.

Shpejtësia mesatare e erës 
në orë në Tiranë, do të jetë në 
thelb konstante gjatë muajit 
shkurt, duke qendruar brenda 
0.1 metra për sekondë nga 3.7 
metra për sekondë gjatë gjithë 
kohës. Shpejtësia më e lartë 
mesatare ditore e erës gjatë 
shkurtit do të jetë 3.7 metra në 
sekondë më 5 shkurt.

Drejtimi mesatar i erës në 
orë në Tiranë, gjatë muajit 

shkurt, do të jetë kryesisht nga 
lindja, me një proporcion mak-
simal prej 50% më 3 shkurt.

Për referencë, më 4 shkurt, 
dita më me erë e vitit, shpejtë-
sia mesatare ditore e erës është 
3.7 metra në sekondë, ndërsa 
më 1 qershor, dita më e qetë 
e vitit, shpejtësia mesatare di-
tore e erës është 2.5 metra në 
sekondë.

Periudha 
e vegjetacionit 
Përkufizimi i periudhës 

së vegjetacionit varion sipas 
vendeve dhe ajo është e për-
caktuar si periudha më e gjatë e 
vazhdueshme e temperaturave 
mbi kufirin e ngrirjes (≥ 0° C) 
në vit.

Periudha e vegjetacionit 
shpreh një masë e akumulimit 
vjetor të nxehtësisë që përdoret 
për zhvillimin e bimëve dhe 
kafshëve, dhe përcaktohet si 
integral i ngrohtësisë mbi një 
temperaturë bazë, e cila shpre-
het me temperaturat aktive mbi 
10° C dhe nën 30° C.

Periudha e vegjetacionit në 
Tiranë zakonisht zgjat 8.1 muaj 
(249 ditë), nga rreth 16 mars 
deri më 19 nëntor, rrallë duke 
filluar para 19 shkurtit ose pas 
10 prillit dhe rrallë duke për-
funduar para 28 tetorit ose pas 
14 dhjetorit. Ndërsa Sezoni 
i rritjes (Periudha e vegjeta-
cionit) në Korçë (që përfaqë-
son zonën e ftohtë të vendit), 
zakonisht zgjat 6.7 muaj (206 
ditë), nga rreth 7 prilli deri më 
30 tetor, rrallë duke filluar para 
18 marsit ose pas 27 prillit dhe 
rrallë duke përfunduar para 10 
tetorit ose pas 22 nëntorit.

Muaji shkurt në Tiranë, ka 
më shumë gjasa të jetë jo plotë-
sisht jashtë sezonit të rritjes, me 
mundësinë që një ditë e caktuar 
të jetë në sezonin e rritjes duke 
u rritur nga 1% në 20% gjatë 
muajit.

Akumulimi mesatar i tem-
peraturave ditore të rritjes në 
Tiranë do të rritet gradualisht 
gjatë muajit shkurt, duke u 
rritur me 21 °C nga 15°C gjatë 
gjithë kohës.

Presioni atmosferik gjatë 
muajit shkurt do të jetë pak 
i ulët, në kufijtë 1017.2 hPa, 
ndërkohë që presioni më i 
përshtatshëm atmosferik për 

sistemin kardiovaskular të nje-
riut është 1016 hPa. 

Shikueshmëria, e cila 
tregon për pastërtinë e ajrit 
dhe transparencën e tij, gjatë 
muajit shkurt, do të jetë rreth 
9.23 km.

Energjia diellore
Këtu jepet energjia diellore 

me rreze të shkurtër që ndodh 
përditë. Rrezatimi me valë 
të shkurtra përfshin dritën e 
dukshme dhe rrezatimin ultra-
vjollcë.

Energjia diellore me valë 
të shkurtra mesatare ditore në 
Tiranë, do të vijë duke u rritur 
gjatë muajit shkurt, me 1.6 
kWh nga 2.4 kWh në 3.4 kWh 
përgjithësi gjithë kohës.

Indeksi i rrezatimit 
Ultraviolet (UV)
Rrezet e diellit janë burimi 

kryesor i rrezeve UV. Edhe 
pse rrezet UV përbëjnë vetëm 
një pjesë shumë të vogël të rr-
ezeve të diellit, ato janë shkaku 
kryesor i efekteve të dëmshme 
të diellit në lëkurë. Sasia e rr-
ezatimit UV që arrin tokën në 
çdo vend varet nga një numër 
faktorësh, duke përfshirë 
kohën e ditës, kohën e vitit, 
lartësinë dhe mbulimin e reve.
Efekti negativ i tyre është më 
i madh gjatë muajve të pran-
verës dhe verës dhe nga ora 
10:00-16:00 e ditës. Në lartësi 
të mëdha rrezatimi është më i 
madh. Indeksi i rrezatimit UV 
përcaktohet në një shkallë prej 
1 deri në 11+. Një vlerësim i 
Indeksit UV prej 3 deri në 5 
përfaqëson një rrezik mesatar 
për shëndetin nga ekspozimi 
ndaj rrezatimit UV të diel-
lit. Një numër më i madh do 
të thotë rrezik më i madh i 
ekspozimit ndaj rrezeve UV 
dhe një shans më të lartë të dj-
egieve nga dielli dhe dëmtimit 
të lëkurës. Mbrojtja kundë 
këtij rrezatimi është shman-
gia e qëndrimit për një kohë të 
gjatë në diell.

Indeksi i rrezatimit ultravi-
olet (UV), gjatë muajit shkurt 
do të jetë i ndryshueshëm si-
pas ditëve të muajit dhe do të 
lëvizë në kufijtë 1-4 në Tiranë 
(me mesatare ditore 2.5) dhe 
në kufijtë 1-4 në Korçë (me 
mesatare ditore 2.0). (Shih 
pasqyrat më lart)

Punimet që mund të 
kryhen në kopshtari 
gjatë muajit shkurt 
2022
Duke u bazuar në fazat e 

Hënës, mund të rekomando-
hen dhe punimet e ndryshme 
që mund të kryhen në kopsh-
tari sipas muajve gjatë vitit.

Kalendari i ditëve 
më të mira të muajit 
shkurt 2022 për disa 
aktivitete të 
përditshme 
të fermerit
Jeta dhe veprimtaria e 

njerzve duhet të zhvillohet në 
harmoni të plotë me natyrën 
dhe ky është çelësi me të cilin 
mund të zbulohen bukuritë e 
jetës. Në këtë drejtim është e 
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Këndi i eKspertit

Kalendari bujqësor, muaji shkurt 2022

rëndësishme të kuptojmë pa-
rimin e thjeshtë se rendi natyror 
i gjërave është një grumbull i pro-
ceseve ritmike të përsëritura që 
ndikojnë shëndetin tonë, forcën 
fizike dhe gjëndjen shpirtërore. 
Mekanizmat që funksionojnë 
në natyrë ndikojnë në qënien 
njerëzore, e cila është pjesë për-
bërëse e botës që na rrethon. Për 
të kuptuar më mirë realitetin rreth 
nesh dhe për të përshtatur ritmin 
e punës dhe të jetës sonë, duhet 

të kemi njohuri të mjaftueshme 
për këto fenomene, të cilat kanë 
ndikimin më të madh në këto 
procese.

Hëna ndikon jo vetëm në 
rritjen dhe zhvillimin e bimëve 
por dhe në veprimtarinë jetë-
sore dhe të përditshme të qe-
nieve të gjalla. Sipas traditës 
mendohet se kur Hëna është 
në fazën e duhur dhe vendin e 
duhur në zodiak, besohet gjërë-
sisht se aktivitetet do të jenë 

më të frytshëm apo të çojnë në 
rezultate të mira. Periudha në 
mes të Hënës së re dhe të plotë 
(çereku i parë dhe i dytë i Hë-
nës), konsiderohet si koha më 
e mirë për të kryer detyrat që 
kanë lidhje me forcën, pjellor-
inë dhe rritjen. Periudha mes 
Hënës së plotë dhe Hënës së re 
(çereku i tretë dhe i katërt i Hë-
nës), është koha më e mira për 
korrjet, rritjen e ngadalësuar, 
etj. Merret në konsideratë edhe 

për marrëdhënien që ka hëna 
me 12 shënjat sunduese të zo-
diakut. Kështu në bazë të kom-
binimeve dhe marrëdhënieve 
të Hënës me trupat qiellorë që 
shprehen në shënjat zodiakale, 

përcaktohet në një farë mase 
ndikimi dhe rezultati i këtyre 
veprimtarive.

Kalendari Hënor i të ush-
qyerit të njerzve për muajin 
shkurt 2022

Në këtë pjesë jepen re-
komandime për ushqimin e 
përditshëm të njerëzve, duke 

patur parasysh drejtimet krye-
sore të ushqimit ditor të nje-
riut. Kjo bëhet duke u bazuar 
dhe në fazat e Hënës dhe mar-
rëdhënieve të tyre me shënjat 
e Zodiakut.
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