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risi albania

Në Evropë dhe Azinë Qen-
drore, gratë janë një burim mad-
hor talenti dhe produktiviteti. 
Pjesëmarrja e tyre në tregun e 
punës nxit rritjen ekonomike. 
Është e nevojshme të shpejto-
hen veprimet drejt një barazie 
gjinore dhe përfshirjes së grave si 
agjentë të ndryshimit për një zh-
villim të paqtë, të qendrueshëm, 
të gjelbër e gjithëpërfshirës. 

Projekti RisiAlbania në 8 

mars, në Ditën Ndërkombëtare 
të Gruas, sjell në vëmendje dhe 
apelon se tema botërore është 
‘Barazia gjinore sot për një të 
nesërme të qëndrueshme!’

Risi dhe partnerët aplikojnë 
parimet e barazisë gjinore në 
përpjekjet e përbashkëta drejt 
rezultateve të qëndrueshme në 
tregun e punës.

Përgjatë këtyre 8 viteve, 
janë punësuar mbi 2000 gra 
dhe vajza të reja, ndërkohë që 
vijojmë punën për perspektiva 
të tjera të punësimit të të rejave 
dhe të rinjve në Shqipëri.

Iniciativa për përmbajtje in-
teraktive mbi barazinë në tre-
gun e punës dhe historitë frymë-
zuese janë shembuj konkret për 
nxitjen e grave në sipërmarrje.

Gladiola Dona është 
themeleuese e Hospitality and 

Tourisem Academy. Ajo tre-
gon se dëshira për të hyrë në 
tregun e hoteleri turizmit, lindi 
përpara shumë vitesh kur studi-
onte hoteleri turizën në Austri, 
aty ku dhe mori eksperiencën e 
një sholle ideale ku ndërthurej 
teoria me praktikën. “Atje pas 
shkollës kreva dhe një praktikë 
në hotelet më të mira të Aus-
trtisë dhe vendosa të kthehem 
në Shqipëri por tregu këtu nuk 

më ofron atë imazh që më ishe 
ngulitur në mendje kur isha në 
Austri”, tregon Dona. Kështu 
që për shumë vite nuk u more 
me këtë degë por dëshira për të 
dhënë në këtë fushë mbeti një 
ëndër e pashuar që ishte pa-
sioni. Kështu në 2015 hapëm 
dyert e Akademisë së Tur-
izmit dhe prisnim me padurim 
se kush do të hynte në derën 
tonë dhe aty filloi sfida, sepse 
tregu ishte i paformuar dhe me 
shumë vështirësi por për fatin 
tim të mirë ishte RisiAlbania e 
cila më ndihmoi me 30 të papu-
nët e parë të cilët ne i trajnuam 
dhe ata u punësuan dhe u bënë 
dëshmiaratët tanë të treg, që atë 
se çfarë ne ofrojmë në treg ka 
vlerë. 5 vite në treg ka nxjerrë 
hotelierë, menaxherë, banaki-
erë profesionistë shumë të suk-

seshmen dhe ajo që ne na bën 
krenarë është pikërisht perfor-
maca e këtyre njerëzve. Janë 
pikërisht këto njerëz që bëjnë 
diferencën në treg të cilët kanë 
dalë ng akademia jonë.

Natyrisht që është edhe 
emocion, modeli që kemi kri-
juar në akademinë tonë bashkë 
me pasionin për turizmin, për 
hotelerinë, bashkërisht rritemi, 
analizojmë arritjet tona dhe 
bëhemi partnerë të pandarë për 
të arritur dhe bërë më mirë ho-
teleri turizmin në Shqipëri 

Një shembull tjetër është 
edhe rasti i artizaneve të reja. 
Zonat e Korçes dhe të Shkodrës 
pas finalizimit të fazës së parë 
të projektit për qarkullimin 
dhe riciklimin bazuar te bimët 
medicinale aromatike dhe 
produkteve të tjera po i kthe-
jnë në përdorim shtëpiak. Vera 
Ndoj është artizane e cila prej 
vitesh merret me përpunimin 
dhe realizimin e sapunëve dhe 
detergjentëve të ndryshëm. Si-
pas Verës, biznesi familjar që 
ajo ka ngritur, ka për synim që 
të jetë prezent në tregun ven-
das por edhe të huaj.

Vaji i fast foodeve sipas 
artizanes Vera Ndoj, është një 
tjetër element i cili përdoret 
për realizimin e detergjenteve 
të ndryshëm. Vaji i cili për-
doret fillimisht reciklohet dhe 
më pas bëhet së bashku me 
bimë medicionale ku realizo-
hen detergjentë.

Artizanet shprehen se 
ngritja e një tregu për shitjen e 
këtyre produkteve do ishte një 
hap para për biznesin e vogël. 
Sipas Verës, këto produkte 
janë bio shqiptare të cilat kanë 
një përkushtim dhe kujdes deri 
në realizimin e produkteve.

Në ditën ndërkombëtare të grave apelohet: “Pjesëmarrja 
e tyre në tregun e punës nxit rritjen ekonomike”

224 vajza të reja kanë arritur të punësohen apo të krijojnë 
biznesin e tyre pasi kanë ndjekur kurse nga ofrues të 
trajnimeve jo-formale me mbështetjen e RisiAlbania.

Thirrja për aplikime e hapur për idetë e turizmit të qëndrueshëm Një thirrje për ide që promo-
vojnë turizmin e qëndrueshëm 
në Shqipëri që krijon mundësi 
pune është hapur tashmë nga 
RisiAlbania. Qëllimi i projektit 
është të ofrojë opsione alter-
native për turizmin bregdetar 
sezonal dhe të rrisë mundësitë 
e punësimit për personat e 
moshës 15-29 vjeç, veçanër-
isht për ata që jetojnë në zona 
të thella. Kështu, thirrja synon 
rritjen e kapaciteteve të op-
eratorëve turistikë vendas për 
të promovuar ofertat e qën-
drueshme turistike dhe për t'i 
ndihmuar ata të aksesojnë tregje 
të reja turistike. Bazuar në 
shpalljen e thirrjes, projekti do 
të mbështesë propozime që pro-
movojnë produkte turistike që 
shtrihen përtej sezonit veror të 
fokusuar në modelet e turizmit 
të qëndrueshëm në produktet 
ekzistuese ose të reja.

Më tej, shpallja e thirrjes 
rendit kriteret kryesore për 
përzgjedhjen e propozimeve. 

Ideja/shërbimi/turet duhet 
të krijojnë vende të reja pune 
për të rinjtë. 

Shërbimet apo produktet e 
reja krijohen dhe zbatohen në 
bashkëpunim me komunitetet 
dhe bizneset lokale. 

Udhëtimet zhvillohen gjatë 
sezonit të dimrit dhe ose se-
zoneve të ndërmjetme ose zg-
jasin kohëzgjatjen e qëndrimit 
gjatë sezonit të pikut. 

Turneu duhet të përfshijë 
zonat rurale. Të paktën 30 për 
qind e nje nate qëndrimi në 
turne duhet të jetë në zonat ru-
rale dhe të largëta. 

Aplikimet e paraqitura në 
këtë thirrje duhet të jenë të 

qëndrueshme ekonomikisht, 
mjedisore dhe sociale. 

Kriteret për aplikantët: 
Ata duhet të jenë agjenci turis-

tike të regjistruara me një rekord 
të dëshmuar të shitjeve dhe orga-
nizimit të paketave turistike. 

Të ketë lidhje me agjenci 
ndërkombëtare 

Të kenë mjetet e tyre të 
marketingut dixhital si faqet e 
internetit dhe mediat sociale. 

Për më shumë detaje mbi 
përmbajtjen e propozimit dhe 
dorëzimit të aplikimit lexoni 
këtë dokument.

Thirrje për ide për të promo-
vuar turizmin e qëndrueshëm 
në Shqipëri që çon në krijimin 
e vendeve të punës 

1. Hyrje 
Projekti RisiAlbania mbësh-

tetet nga Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në partneritet me Min-
istrinë e Financave dhe Ekono-
misë së Shqipërisë dhe zbatohet 
nga një konsorcium i përbërë 
nga HELVETAS Swiss In-
tercooperation dhe Partners 
Albania për Ndryshim dhe Zh-
villim. Qëllimi i përgjithshëm 
i projektit është të kontribuojë 
në rritjen e mundësive të pu-
nësimit për të rinjtë dhe të rejat 
(15-29 vjeç) në Shqipëri. Ky 
synim do të arrihet përmes: 

(i) Nxitjes së rritjes dhe kri-
jimit të vendeve të punës nga 
sektori privat në tre nënsek-
torë të përzgjedhur agrobi-
znes, turizëm dhe TIK, 

(ii) Përmirësimi i aksesit në 
mundësitë e punësimit dhe in-
formacionet dhe shërbimet për 
tregun e punës (ndërmjetësi-
mi), dhe 

(iii) Përmirësimi i aftësive 
të të rinjve duke përmirësuar 
ofertën e ofruesve privatë të tra-
jnimit në tre sektorët e përzgjed-
hur (furnizimi i punës). 

Në turizëm, sezonaliteti dhe 
përqendrimi në zonat bregde-
tare janë ndër simptomat më të 
spikatura të një mosfunksionimi 
aktual të tregut në sektorin e tur-
izmit shqiptar: ka pak produkte 
që ofrojnë përvoja alternative 
për turistët dhe kapacitetet e 
bizneseve rurale për t'u përf-
shirë në aktivitete turistike janë 
të dobëta. Megjithatë, turistët 
ndërkombëtarë kanë kërkesa për 

udhëtime që tejkalojnë shumë 
këtë prirje të lartë sezonale: ka 
potencial për të zgjeruar ofer-
tën turistike të Shqipërisë për të 
mbuluar muaj të tjerë. 

Për më tepër, Shqipëria ka 
një potencial të madh për të 
hyrë në tregun e turizmit të 
qëndrueshëm dhe për t'u ofruar 
turistëve përjetime kulturash të 
reja, për t'u takuar dhe për t'u 
angazhuar me njerëzit vendas 
dhe për të jetuar përvoja auten-
tike. Prandaj, paketat e reja të 
turizmit të qëndrueshëm kanë 
ndikim gjithëpërfshirës në ko-
munitetet urbane dhe rurale. 

Në Fazën 2, RisiAlbania 
mbështeti operatorët turistikë 
vendas për të zhvilluar paketa 
të qëndrueshme turistike që 
përfshijnë shumë zona rurale 
dhe ofrojnë mundësi punësimi 
për të rinjtë.

(Vijon në faqen 7)

Marketingu dixhital dhe tregtia elektronike janë 
investimet prioritare për të ardhmen e agroindustrisë

Një sondazh i realizuar së 
fundmi mbi përdorimin dhe 
rëndësinë e marketingut dix-
hital në sektorin e agroindus-
trisë, tregoi se në vendin tonë, 
ky tregues është ende në nivele 
të ulëta.

Sektori 
i Agrobiznesit
Në këtë sondazh nga sek-

tori i Agrobiznesit, 41% janë 
nga pika grumbullimi/tregtie, 
31% e të anketuarve janë nga 
bujqësia/blegtoria, 13% nga 
agroturizmi dhe 15% e të an-
ketuarve janë nga kompanitë 
e shpërndarjes. Kompanitë e 
këtij sektori kanë më pak staf 
të dedikuar për IT dhe mar-
ketingun dixhital. Investimet 
në fushën e marketingut dix-
hital apo pagesave dixhitale 
janë mjaft të ulëta, një fakt i 
mbështetur nga të dhënat e 
sondazhit që thonë se vetëm 
4% e kompanive kanë një 
strategji dixhitale për të ard-
hmen. Pengesa kryesore për 
përfitimet e dixhitalizimit nuk 
është vetëm buxheti i kufizuar 
i kompanive, por edhe mung-
esa e aftësive për të përdorur 
teknologjitë dixhitale. 

Kryesisht ekipi menaxhues 
nuk ka shumë informacion dhe 
vizion të qartë për këtë çështje. 
Marketingu dixhital dhe treg-
tia elektronike janë investimet 
prioritare për të ardhmen e 
këtij sektori. Vetëm 12% e 
kompanive planifikojnë të rri-
sin investimet në dixhitaliz-
imin e kompanive deri në 10% 
të të ardhurave të tyre

KONKLUZIONET 
DHE 
REKOMANDIMET
Nga analiza e të dhënave 

rezulton se për të gjashtë sek-
torët teknologjitë e informa-
cionit dhe komunikimit kanë 
një rol të veçantë në zhvil-
limin dhe përmirësimin e pro-

ceseve të biznesit. Të gjitha 
kompanitë për qëllime të ko-
munikimit masiv dhe infor-
macionit përdorin email, tele-
fona, faqe interneti dhe rrjete 
të mediave sociale. Sistemet 
dixhitale për të cilat kompan-
itë investojnë ose ofrojnë më 
shumë përbëhen nga market-
ingu dixhital, tregtia elektron-
ike dhe pagesat dixhitale dhe 
investimi më i ulët i referohet 
Sistemeve ERP. Softuerët që 
kompanitë përdorin ose ofroj-
në më shumë janë kryesisht në 
IT Helpdesk, Financë / Kont-
abilitet dhe pagesa dixhitale, 
ndërsa softueri më pak i për-
dorur i përket Menaxhimit të 
Zinxhirit të Furnizimit. 

Të dhënat tregojnë se sek-
torët që lidhen me kërkesën më 
të dixhitalizuar janë Sektori Fi-
nanciar, Sektori i BPO-ve dhe 
Sektori i Prodhimit dhe më pak 
të dixhitalizuar janë sektorët 
e hotelerisë dhe turizmit dhe 
agrobiznesit. Kontraktorët e 
brendshëm dhe të jashtëm për 
një pjesë të madhe të zgjid-
hjeve të TIK përdoren në të 
gjithë sektorët. Të dhënat tre-
gojnë se zgjidhjet e brendshme 
kryesisht kanë të bëjnë me 
mirëmbajtjen dhe zhvillimin e 
faqeve të internetit, si dhe me 
zhvillimin dhe mbështetjen e 
softuerit. 

Kontraktorët ndërkombëtarë 
janë punësuar kryesisht për të 
ofruar zgjidhje dhe mbështetje 
për sigurinë e TIK-ut dhe 
mbrojtjen e të dhënave. Për 
sektorin e TIK, e-commerce, 
Menaxhimi Financiar dhe 
sistemet ERP janë zgjidhjet 
dixhitale më të ofruara për të 
cilat të gjitha kompanitë kanë 
staf të kualifikuar për shërbi-
met e ofruara dhe janë vazh-
dimisht në kërkim të stafeve 
të reja. Zhvillimet rregullatore 
si: legjislacioni, rregulloret 
për mbrojtjen e të dhënave, 
transaksionet dixhitale, tregtia 

dixhitale, identifikimi dixhital 
mund të stimulojnë ofertën dhe 
kërkesën për zgjidhjet dixhitale 
të kompanive. Barrierat krye-
sore që pengojnë kompanitë të 
përfitojnë nga tendencat dixhi-
tale konsistojnë në buxhetin e 
kufizuar, mungesën e aftësive 
teknike dhe mungesën e strat-
egjisë dixhitale. Investimet 
kryesore të kompanive për vi-
tin e ardhshëm janë kryesisht 
në fushat e Marketingut Dix-
hital, e-commerce, analizës së 
të dhënave apo modeleve dix-
hitale të biznesit. Këto inves-
time pritet të sjellin rritje të të 
ardhurave, të rrisin imazhin e 
markës së kompanive dhe ven-
dimmarrjen bazuar në analizën 
e të dhënave. 

Sektori i hotelerisë dhe 
turizmit dhe ai i agrobiznesit 
demonstrojnë një potencial të 
lartë për zbatimin dhe adop-
timin e shërbimeve dixhitale, 
lidhur me prioritetet si dhe 
me dinamikën dhe zhvillimet 
ekonomike në këta sektorë. 
Rekomandohet që të gjithë 
sektorët të rrisin nivelin e dix-
hitalizimit dhe përdorimit të 
TIK-ut në proceset e tyre të 
punës apo menaxhimin e të 
dhënave. 

Sektorët që janë më pak 
të dixhitalizuar rezultojnë në 
Agrobiznes dhe Mikpritje dhe 
Turizëm duke pasur parasysh se 
nuk kanë një strategji dixhitale 
të miratuar. Duhet të zhvillohet 
niveli menaxherial i kompanive 
në të gjithë sektorët, duke rritur 
kapacitetet e ekipeve të tyre për 
të zhvilluar projekte dixhitale 
duke rritur buxhetin në këtë 
fushë. Legjislacioni, rregul-
loret dhe aktet kanë një ndikim 
të drejtpërdrejtë në dixhitaliz-
imin e sektorëve ekonomikë 
duke u fokusuar kryesisht në 
mbrojtjen e të dhënave, tran-
saksionet dixhitale, mbrojtjen 
e konsumatorëve dhe tregtinë 
elektronike.
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Rrapaj:
Certifikimi me Global G.A.P., sipërmarrjet 

mundësi për gjetjen e tregjeve të reja për      
eksport me çmime deri 30 % më të larta
“

DYFISHOHET SIPËRFQJA E CERTIFIKUAR ME GLOBAL G.A.P.

global g.a.P.

VAZHDON ME SUKSES PROCESI I CERTIFIKIMIT NË GRUP PËRMES 
SHOQËRIVE TË BASHKËPUNIMIT BUJQËSOR (SHBB), PËR PAJISJEN 

E TYRE ME CERTIFIKATËN E CILËSISË GLOBAL G.A.P.

AZHBR nxitje turizmit rural në Roskovec
Agjencia për Zhvillim Bu-

jqësor dhe Rural (AZHBR) 

përmes Skemave Mbështetëse, 
synon nxitjen e turizmit rural 
në zonën e Fierit.

AZHBR njofton se, gjatë 
takimit që zhvilloi këtë fund-
javë, në ambientet e Bashkisë 
së Roskovecit, me përfaqësues 
të komunitetit rural dhe të insti-

tucioneve vendore, fokus i dis-
kutimeve ishte turizmi rural dhe 

zhvillimi i investimeve në këtë 
zonë të Fierit, që ndikojnë në 
zhvillimin e agroturizmit.

“Tradita, kulinaria, historia 
dhe biznesi, ndërthuren mjaft 
mirë në natyrën e larmishme të 
Roskovecit, duke e shndërruar 
këtë rajon në një potencial me 

vlera të veçanta agroturistike”, 
tha kryetarja e bashkisë Fier, 
Majlinda Bufi.

Bufi shprehu gatishmërinë 
e qeverisë në zgjerimin e in-
vestimeve që ndihmojnë zhvil-
limin e turizmit rural. Në takim 
ishin përfaqësues biznesesh dhe 
sipërmarrës lokal, me interes të 
lartë në zhvillimin e mëtejshëm 
dhe investimin në agroturizëm.

Drejtoresha e përgjithshme e 
AZHBR, Eranda Selmanaj, ref-
eroi gatishmërinë e këtij institu-
cioni për të financuar iniciativa 
të tilla, me vizion të qartë drejt 
shërbimit, akomodimit, ushq-
imit dhe programeve rekreative 
që i shërbejnë turizmit rural.

Në takim u prezantua edhe 
një broshurë në formën e guidës 
turistike, që përmban infor-
macione për Roskovecin dhe 
gjithçka që ofron kjo zonë.

Irjana Gjana: Standardi lokal shqiptar (localg.a.p) më 
shumë siguri për konsumatorin dhe shitje të garantuar

Çfarë rëndësie ka krijimi i 
grupit teknik për standardin 
GlobalGAP për Shqipërinë? 

Në fakt kjo është një prak-
tikë e ndjekur edhe nga vende 
të tjera në mbarë botën sipas 
një infrastrukture të ngritur 
nga vetë GlobalG.A.P. për 
miratimin e organizmave të 
tillë. Në Shqipëri standardi 
GlobalG.A.P po zë një peshë 
gjithnjë e më të madhe në 
certifikimet e kërkuara nga 
eksportuesit shqiptarë për 
të aksesuar tregje me in-
teres më të lartë ekonomik, 
rrjedhimisht dhe nevoja e 
një grupi teknik që shërben 
si një strukturë facilituese 
dhe zhvilluese e udhëzuesve 

kombëtarë për implemen-
timin e standardit ishte e pa-
shmangshme. 

Grupi teknik është ura lid-
hëse e GlobalG.A.P me ven-
din tonë në nivel informimi 
dhe interpretimi të kërke-
save të rregullores me kush-
tet e Shqipërisë. Ne veçse e 
kemi filluar këtë proces gjatë 
2021-shit dhe kemi përfun-
duar me sukses miratimin e 
modulit GRASP nga Sekre-
tariati GlobalG.A.P duke u 

dhënë mundësi kompanive të 
certifikuara që të aplikojnë 
këtë modul në njësitë e tyre 
dhe të përmbushin kërkesa 
të tilla shtesë që kanë blerës 
të ndryshëm të tregjeve eu-
ropiane. 

Një ndër qëllimet kryesore 
të grupit është lobimi ndaj 
institucioneve qeveritare dhe 
projekteve të ndryshme për 
mbështetje në shumë aspekte 
dhe atë financiar ndaj këtij 
sektori. 

Certifikimi me GlobalG.A.P. 
nuk ka të bëjë vetëm me repu-
tacionin, por është një vulë 
sigurie dhe besueshmërie 
për konsumatorët në tregun 
e brendshëm dhe të jashtëm, 
duke nxitur bizneset që të syn-
ojnë eksportet. Sektori agro, 
volumi i punës të të cilëve është 
rritur e vlerësojnë si thelbësore 
certifikimin e GlobalG.A.P. 

I. Vazhdon me sukses proce-
si i certifikimit në grup përmes 
Shoqërive të Bashkëpunimit 
Bujqësor (SHBB), për pajisjen 
e tyre me certifikatën e cilësisë 
GlobalG.A.P.

(i) Mbas SHBB “Agro 
ISAK“ që ishte subjekti i 
parë si SHBB, i cili u pajis 
me certifikatën GlobalG.A.P., 
falë mbështetjes së Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe 

Cila është mënyra e oper-
imit të grupit dhe çfarë ak-
tivitetesh priten në vijim? 

Grupi është krijuar në 
baza vullnetare nga përfaqë-
sues të grupeve të ndryshme 
të interesit me qëllimin 
e përbashkët të zhvillim-
it të mëtejshëm të tregut 
GlobalG.A.P në Shqipëri. 
Që në zanafillë të krijimit 
të tij ka parashikuar një plan 
aktivitetesh dhe takime pe-
riodike për të siguruar një 

funksionalitet por dhe realiz-
im të qëllimeve të vendosu-
ra. Grupi ka parashikuar ak-
tivitete promovuese në zona 
të ndryshme të Shqipërisë 
të standardit GlobalG.A.P 
dhe përmirësimet që sjell ky 
standard në mënyrë operimi 
por dhe shitje në tregje euro-
piane, informim ndaj palëve 
të interesuara dhe lobim për 
interes të zhvillimit të mëte-
jshëm të tregut. Sfida krye-
sore që shtrohet para nesh 

është hartimi dhe miratimi 
i Udhëzuesit Kombëtar për 
standardin GlobalG.A.P. 
(Integrated Farm Assur-
ance) i cili synon inter-
pretimin e kërkesave të 
rregullores me kushtet e 
vendit dhe kuadrin rregul-
lator shqiptar. 

Gjithashtu krijimi i një 
standardi lokal shqiptar 
(localg.a.p) për produktet 
e tregtuara në vend është 
një iniciativë e cila do sillte 
një siguri të shtuar tek kon-
sumatori, një shitje të ga-
rantuar për fermerin dhe një 
zinxhir të mirë e të sigurt 
furnizimi për supermarketet 
shqiptare.

Bashkëpunim SDC, përmes 
Projektit RisiAlbania. Certi-
fikimi i kësaj SHBB-je me 14 
fermerë, na ndihmoi shumë 
në procesin e certifikimit në 
grup, pasi shërbeu si një model 
pozitiv dhe si katalizator, për 

nxitjen e procesit të certifi-
kimit në grup edhe për SHBB 
të tjera. Këto ditë u pajis me 
certifikatën GlobalG.A.P. edhe 
subjekti “AGRO KONISPO-
LI”, i cili ka në përbërjen e vet 
50 fermerë të certifikuar. Sipas 

të dhënave të GlobalG.A.P. në 
shkallë botërore 73 % e fer-
mave të certifikuara me cer-
tifikatën GlobalG.A.P. janë 
grupime dhe vetëm 27 % sub-
jekte individuale. 

(ii) Me mbështetjen e 
Agjencisë Zvicerane për Zh-
villim dhe Bashkëpunim SDC, 
përmes Projektit RisiAlbania 
në periudhen 2019 e në vazh-
dim, janë mbështetur disa sub-
jekte si “Doni Fruit”, i cili ar-
riti të dyfishojë sipërfaqen e 

Kreu i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar (KASH), Agim Rrapaj, shprehet se Konstituimi i Grupit Kombëtar Teknik 
të Punës për Standardin GlobalG.A.P. në Shqipëri ishte një tjetër arritje e realizuar me mbështetjen e RisiAlbania

certifikuar me GlobalG.A.P. 
nga 63 ha në 130 ha. Gjithash-
tu në këtë proces mbështetje u 
është dhënë edhe subjekteve 
“Tomato Al”, “LEA 2011”, 
etj., të cilët kanë mundësuar 

gjetjen e tregjeve të reja për 
eksport me çmime deri 30 % 
më të larta se sa shitej i njëjti 
produkt më parë pa u certi-
fikuar.

(iii) Konstituimi i Grupit 
Kombëtar Teknik të Punës për 
Standardin GlobalG.A.P. në 

Shqipëri, ishte një tjetër arritje 
e realizuar me mbështetjen e 
RisiAlbania. Gjithashtu u për-
gatit nga ky grup dhe u mirat-
ua propozimi për MBZHR, 
për rritjen e mbështetjes dhe 
masës së financimit të procesit 
të certifikimit në grup, përmes 
amendim/shtese në VKM 
nr.100 datë 05.02.2020, “Për 
miratimin e kritereve bazë të 
sektorëve që do të mbështeten 
dhe të masës së financimit nga 
fondi programit për bujqësinë 
e zhvillimin rural, për vitin 
2020“. 

Gjthashtu zyra qendrore 
e GlobalG.A.P. miratoi 
edhe përditësimin e kush-
teve teknike dhe ligjore për 
GRASP, që realizoi grupi 
teknik i GlobalG.A.P. në 
Shqipëri. 

180 pjesëmarrës në paketën e kualifikimit 
në sektorin e agroindustrisë

Për të rritur cilësinë e 
shërbimeve dhe produk-
teve, ka ardhur koha që 
bizneset të investojnë edhe 
në kualifikimin e burimeve 
njerëzore.

Në vijim të kësaj qasje-
je, paketa e kualifikimit 
në vendin e punës për 
sektorin e agroindustrisë, 
mbështetur nga Ministria 
e Bujqësisë dhe Zhvillim-
it Rural në bashkëpunim 
me GIZ, u prezantua këtë 
javë në një takim-bashkë-
bisedim mes përfaqësuesve 
të sektorit, shkollave pro-
fesionale bujqësore dhe 
Agjencisë Kombëtare të 

Punësimit dhe Aftësive.
180 persona do të jenë 

pjesë e kësaj pakete për 

sektorin e agroindustrisë me 
qëllim kualifikimin e tyre në 
lidhje me nevojat e tregut.



4 AGROBIZNESI 15-ditëshi i parë i muajit mars 2022

BSH: Është rritur pesha e frutave dhe 
zarzavateve në inflacion, çmimet të 
larta, deri më 2023

informacione

Importet e plehrave bujqësore rënie me 
81% në janar, lajmërojnë vështirësi në sektor

Bujqësia ka hyrë në një 
periudhë të vështirë, ku sipër-
faqet e mbjella po reduktohen 
si pasojë e rritjes së çmimeve 
të inputeve.

Reduktimi i të mbjellave po 
sjell efekte negative në të gjithë 
zinxhirin bujqësor. Të dhënat 
zyrtare të INSTAT referojnë 

se importet plehrave bujqësore 
shënuan rënie me 81 për qind 
në janar 2022 në raport me të 
njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Gjatë janarit u importuan 
vetëm 3094 tonë plehra nga më 
shumë se 16300 tonë në janarin 
e vitit 2021. Importi mesatar i 
plehrave në janar gjatë gjashtë 
viteve të fundit ishte mbi 14 
mijë tonë në janar. Rënia është 
e ndikuar dhe nga pritshmëria 
për vendosjen e TVSH-së prej 
10% për inputet që hyri në fuqi 
nga janari 2022, çka i nxiti im-
portuesit që të blinin sasi më të 
mëdha të plehrave kimike në 
dhjetor të vitit të kaluar.

Importet e plehëruesve në 
vlerë ishin vetëm 189 milionë 
lekë në janar nga 659 milionë 
lekë në janarin 2021.

Arben Sakollari një treg-

tar i vjetër i inputeve bujqë-
sorë tek “Pushimi i Shoferit” 
në zonën bujqësore më të zh-
villuar në vend, tha se shit-
jet e plehrave dhe fidanëve 
kanë rënë dukshëm. Ai tha 
se nuk ka marrë furnizime 
të reja pasi nuk ka shumë 
kërkesë. Ai tha se” Këtë vit 

nuk bëhet fjalë për luhatje 
sezonale të sektorit, por me 
fenomenin e braktisjes, pasi 
emigrantët që u kthyen nga 
jashtë vite më parë dhe in-
vestuan kursimet në sera 
tani po ikin sërish”.

Eduart Sharka një ekono-
mist me përvojë që mban bi-
lancet e rreth 200 fermerëve 
në këtë zonë, thotë se shkaktar 
kryesor për rënien e prodhimit 
bujqësor është paketa fiskale e 
vitit 2022 dhe konkretisht dy 
masa:

E para, norma e kompen-
simit të prodhuesit bujqësor 
nga 6% u bë 0%.

E dyta vendosja TVSH-së 
10% të furnizimit të inputeve 
bujqësore, siç janë plehrat ki-
mike, pesticidet, farat dhe fi-
danët, përveç hormoneve të 

klasifikuar në kodet 2937 të 
Nomenklaturës së Kombinuar 
të Mallrave, nga zero për qind 
që ishin deri në fund të vitit 
2021.

Sipas zotit Sharka këto 
masa fiskale ndaj sektorit bu-
jqësor u morën në një peri-
udhe të vështirë pasi çmimet 
e lëndëve të para po rriteshin, 
ndërsa çmimet e ofruara për 
prodhimet bujqësore ishin në 
rastin më të mirë njësoj ose 
më të ulëta.

Presionet e dyanshme rriten 
kostot e prodhimit nga njëra 
anë dhe të ardhurat nga shitjet 
ranë. Pothuajse të gjitha se-
rat rezultuan me humbje para 
se të nisin efektet e paketës 
fiskale. Me gjithë defektet që 
kishte skema e subvencionit të 
TVSH ajo arrinte të mbulonte 
deri diku humbjet tek fermer-
ët. Edhe pse skema e TVSH 
-së favorizonte zinxhirin e 
grumbullimit, fermerët morën 
çmimet më të larta nga treg-
tarët e grumbullimit ata pasi 
arrinin të mbanin një normë 
të kënaqshme fitimi pikërisht 
nëpërmjet skemës së kompen-
simit në bujqësi.

Stimujt u hoqën në një kohë 
që qeveria nuk kishte menduar 
një skemë të re kompensimi 
për fermerët duke bërë që 
shumë prej tyre prej humbjeve 
të larta të mos mbjellin për se-
zonin e ri.

Braktisja e serës sikur edhe 
një sezon të vetëm, krijon hen-
dek të madh në të gjithë zinx-
hirin bujqësor dhe më vonë 
kërkon kosto të dyfishta për ta 
rimbjellë.

Vetëm pak muaj më parë, 
Banka e Shqipërisë deklaroi 
se çmimet e larta do të ishin 
kalimtare.

Por tashmë, në linjë edhe 
me bankat e tjera qendrore në 
botë, pritshmëritë kanë ndry-
shuar dhe të paktën edhe këtë 
vit qytetarët do të duhet të pa-
guajnë më shumë për mallrat 
dhe shërbimet që blejnë.

Në një prononcim të posa-
çëm për “Monitor”, Banka e 
Shqipërisë pret që inflacioni 
të jetë mbi objektivin 3%, në 
pasqyrim të niveleve të larta të 
çmimeve në tregjet ndërkom-
bëtare. Banka pret normalizim 
brenda vitit 2023.

Çfarë tregojnë analizat 
e reja të Bankës së 
Shqipërisë rreth 
ecurisë së inflacionit 
në vitin 2022? 
Për vitin 2022, ne presim 

që inflacioni të jetë mbi ob-
jektivin 3%, në pasqyrim të 
niveleve të larta të çmimeve 
në tregjet ndërkombëtare. 
Me normalizimin e tyre, ne 
presim reduktimin e infla-
cionit drejt objektivit, i cili 
parashikohet të arrihet bren-
da vitit 2023.

Përditësimi i analizës me 
informacionin e ri lë të pan-
dryshuar gjykimin tonë mbi 
faktorët, të cilët po ndikojnë 
inflacionin, por ai evidenton 
se goditjet e ofertës po provo-
hen të jenë më të forta dhe më 
të qëndrueshme se vlerësimet 
fillestare. Rritja e inflacionit, 
nga njëra anë, po ndikohet 
nga faktorë të qëndrueshëm 
të lidhur me rritjen e kërkesës, 
punësimit dhe pagave.

Por, gjithashtu, rritja e in-
flacionit, sidomos prej muajve 
të fundit të vitit 2021 po ndiko-
het edhe nga faktorë tranzitorë 
të lidhur me rritjen e çmimeve 
energjetike dhe të ushqimeve 
në tregjet ndërkombëtare. 
Këto goditje të ofertës dhanë 
ndikim të konsiderueshëm, 
duke e shtyrë inflacionin mbi 
objektivit tonë.

Efekti i goditjeve të ofertës 

pritet të jetë i pranishëm edhe 
në vitin 2022, por me një inten-

sitet në rënie në linjë me nor-
malizimin e pritur të situatës 
në tregjet ndërkombëtare në 
gjysmën e parë të vitit 2022.

 
Të dhëna nga terreni që re-

vista “Monitor” ka grumbul-
luar në zinxhirin e bujqësisë në 
zonën e Myzeqesë (prodhim, 
tregtim inputesh dhe eksporte) 
tregojnë për rënie të sipërfaqes 
së kultivuar në serra, së paku 
25% dhe reduktim të ofertës 
për prodhime vendi. Çfarë të 
dhënash ka Banka e Shqipërisë 
për ecurinë e sektorit bujqësor 
dhe ndikimin që do të ketë në 
inflacion? 

Të dhënat që ka Banka e 
Shqipërisë për sektorin bu-
jqësor bazohen, në pjesën 
dërrmuese të tyre, në infor-
macionin statistikor të publi-
kuar nga INSTAT-i. Këto të 
dhëna tregojnë se prodhimi 
bujqësor është rritur mesatar-
isht me 1% në vit në tetë vitet 
e fundit, me një tendencë 
ngadalësuese gjatë viteve 
2019 – 2021. Nga ana tjetër, 
eksportet bujqësore janë 
rritur me ritme të larta dhe të 
qëndrueshme (rreth 18.6% në 
vit), pas vitit 2016.

Në përgjithësi, çmimet e 
produkteve bujqësore shfaqin 
luhatshmëri të lartë, e cila 
ndikohet kryesisht nga fak-
torë të ofertës – si prodhimi, 
infrastruktura shpërndarëse 
dhe magazinuese, etj. – ndër-

kohë që kërkesa për këto 
produkte është në përgjithësi 

e qëndrueshme. Po ashtu, 
prodhimi bujqësor në vetvete 
përcaktohet, në njëfarë mase, 
nga faktorë volatilë e të pa-
parashikueshëm, si kushtet 
klimatike apo kushtet e tregut 
ndërkombëtar.

Vlerësimet tona tregojnë se 
volatiliteti i çmimeve bujqë-
sore, kryesisht ai i çmimeve të 
frutave dhe perimeve, ka qenë 
veçanërisht i lartë në vitet e 
fundit, duke e bërë të vështirë 
parashikimin e tyre.

Koniunktura aktuale ndër-
kombëtare, e karakterizuar 
nga rritja e kostove të in-
puteve, të transportit dhe çmi-
meve të ushqimeve bazë sug-
jeron se artikujt ushqimorë do 
të vijojnë të jenë kontribuues 
i qenësishëm në inflacionin 
në vend në vitin 2022. Më tej, 
kontributi i tij pritet të vijë më 
pranë niveleve historike.

 
Çfarë peshe ka në 
inflacion zëri fruta, 
perime dhe zarzavate? 
Bazuar në publikimin më 

të fundit të INSTAT-it mbi 
shportën e përditësuar të kon-
sumit familjar (janar 2022), 
rezulton se pesha e frutave 
dhe zarzavateve në shportën 
e konsumit është 9.3%. Gjatë 
viteve 2020 e 2021, pesha e 
tyre ka ardhur në rritje duke 
qëndruar rreth 1 p.p. më lart 
se mesatarja e viteve të më-
parshme.

3/4 e kantinave të verërave në 6 rajone - 
- Sfidat e sektorit, nga aksesi në treg tek 
paragjykimet për cilësinë

Në vend prodhohen mesa-
tarisht 918 ton verë në vit nga 
kantinat shqiptare.   Industria 
e përpunimit të verës është e 
përqendruar kryesisht në disa 
rajone, konkretisht në Durrës, 
Berat, Elbasan, Vlorë, Tiranë 
dhe Shkodër. Sipas studimit të 
bërë nga Ministria e Bujqësisë 
dhe GIZ, këto gjashtë qytete 
përbëjnë afërsisht ¾ e kantin-
ave të verës.

Në studim thuhet se përqen-
drimi i kantinave të verës i 
kombinuar me kategorinë e 
verës së prodhuar (përsa i për-
ket cilësisë) jep indikacione  se 

grupet potenciale të verërave 
në Berat (në ditët e sotme lider 
në rajon në verërat cilësore), 
Durrës, Vlorë, Tiranë dhe El-
basan që, pavarësisht në nivel 
informal dhe fillestar, mund të 
orientojnë politikat përkatëse.  
Por cilat janë sfidat kryesore që 
kanë prodhuesit vendas? Sipas 
dokumentit, sfidat kryesore në 
nivelin e përpunimit  lidhen me 
shfrytëzimin e dobët të kapac-

iteteve për shkak të aksesit të 
vështirë në treg.

Arsyet e rëndësishme të ra-
portuara për aksesin e vështirë 
në treg janë paragjykimi ndaj 

cilësisë së verës shqiptare, 
struktura e kostos, konkurren-
ca e pandershme nga kanti-
nat vendase informale dhe 
nga verërat e importuara. Po 
ashtu vështirësia për të sigu-
ruar rrush të cilësisë së lartë 
nga fermerët (kultivarë të 
papërshtatshëm dhe rrush me 
cilësi të ulët/me përmbajtje të 
ulët sheqeri); Mungesa e ka-
pacitetit të prodhimit të verës 
ose e kapacitetit të prodhimit 
të rrushit; Ekspertizë e dobët 
teknologjike në kantina jofor-
male dhe të vogla.

Nga ana tjetër, në studim 
thuhet se  pavarësisht disa in-
teresave të shfaqura nga kanti-
nat e verës që prodhojnë verë 
të cilësisë së mesme deri në të 
lartë, nuk ka asnjë kantinë që 
merr pjesë në skemat e cilë-
sisë së BE-së (PDO, PGI). Po 
ashtu,  marketingu i dobët – 
raporti i pafavorshëm çmim/
cilësi i verërave cilësore, pa-
mundësia financiare për të 
investuar, kryesisht në kantina 
të vogla janë disa sfida të këtij 
sektori.

Rama: Tregu i ri i fruta-perimeve 
në Durrës, gati brenda marsit

Banorët e qytetit të Durrësit 
do të kenë brenda muajit mars 
tregun e ri të fruta-perimeve.

Kryeministri Edi Rama 
publikoi pamje si ishte dhe si 
po transformohet ky treg pas 
punimeve për ndërtimin e tij.

“Ja si ishte dhe si po bëhet 
tregu i fruta-perimeve në Du-
rrës, që do të jetë gati brenda 
marsit”, tha Rama.

Tregu i ri synon të përmirë-
sojë kushtet e tregtimit duke 
rritur sigurinë ushqimore për 
konsumatorët dhe shtuar ka-
pacitetet e tregtimit në të.
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tema të ditës

“Çmimi i bukës po rritet artificialisht” - Shoqata 
apel furrave: Bëni kujdes nga e blini miellin!

Furrat e bukës kanë filluar 
të shesin produkte me çmime të 
rritura. Sipas Shoqatës së Bukës, 
Pastiçerisë dhe Brumrave kjo rritje 
është artificiale pasi është vënë re 
një diferencë shumë e madhe e 
çmimit midis shitjes nga fabrikat 
dhe çmimit që blihet furrat.

“Ky është në përgjithësi  një 
abuzim që nuk justifikohet për 
kushtet konkrete kur të gjithë 
ne duhet të mbajmë barrën 
më të madhe, në mënyrê që 
tek klientët tanë të mos shkojë 
shumë e ashpër rritja e çmimit 
të bukës. Ne ju bëjmë thirrje të 
gjithë menaxherëve dhe treg-
tarëve që marrin miellin nga 
fabrikat  dhe e dërgojn në furrat 
e bukës, të bëjnë kujdes në këto 
moment, të gjithë ne jemi pjesë 

zinxhir i furnizimit të popullit 
me bukë, dhe të gjithe ne  duhet 
tē sillemi me pergjegjësi në 
keto situata të veshtira. Situatat 
mund të vijnë edhe të rendo-
hen, ndaj neve të gjithë duhet 
të mendojmë qe popullit të mos 
rrisim artificialisht çmimin e 
bukës”, thuhet në deklaratën e 
Shoqatës.

Sipas kësaj shoqate në disa 

rrethe furnizim me miell po 
bëhet nga persona të veçantë te 
cilët po bëjnë rolin e sekserit, 
duke u futur në treg dhe duke 
rritur  artificialisht çmimin  e 
miellit në furrat e bukës. Për 
këtë arsye u bëhet apel furrave 
të bukës, që para se të bëjne 
furnizimin me miell, të bëjnë 
verifikimin e duhur pranë fab-
rikave, në mënyrë që të kup-
tojnë se me cfarë çmimi del 
mielli nga fabrika dhe me çfarë 
çmimi vjen ne furrë, në mënyrë 
që të mund të ndalohet abuzimi 
me çmimin nga ana e ketyre  
seksereve. Sipas Shoqatës, të 
gjithë furrat duhet të jenë të ku-
jdeshme që mos  rrisin çmimin 
për konsumatorët, pasi mund të 
vijnë situata më të vështira.

Krifca në Francë: Mekanizëm për përgjigjen 
ndaj krizave në tregje pas luftës në Ukrainë

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
mori pjesë në sallonin ndërkom-
bëtar të bujqësisë në Francë, 
ndër eventet bujqësore më të 
rëndësishëm në botë.

Krifca bisedoi me ministrin 
e Shtetit për Evropën, Clement 
Beaune, lidhur me mbështetjen 
e Francës për Shqipërinë, por 
edhe për aktivizimin e meka-
nizmit të përgjigjes ndaj krizave 
në tregje të produkteve agroush-
qimore, pas luftës në Ukrainë.

“Me një axhendë të ngjeshur 
takimesh frytdhënëse me ak-
torë kyç të sektorit të bujqësisë, 
blegtorisë dhe ushqimit, bise-
dova me ministrin e Shtetit për 
Evropën, Clement Beaune, lid-
hur me mbështetjen e Francës. 
Ndërsa Ministria e Bujqësisë së 
Francës do të mbështesë Shq-
ipërinë, së bashku, diskutuam 
dhe për iniciativën e ministrave 
të bujqësisë së BE-së ndërmar-
rë si efekt i luftës në Ukrainë 
për të aktivizuar mekanizmin 

e përgjigjes ndaj krizave në 
tregje të produkteve agroushqi-
more me anë të të cilit nëse do 

të nevojitet do të asistohen edhe 
vendet kandidate”, tha Krifca.

Krifca u ndal edhe te part-
neriteti me Francën për adop-
timin e teknologjive eficiente 
në prodhimin bujqësor dhe 
blegtoral, si dhe kërkoi rritjen 
e angazhimit në Shqipëri për 

investime dhe shkëmbim treg-
tar në fushën e bujqësisë.

Ministri Beaune shprehu 

vlerësimin për Shqipërinë në 
hapat e duhur që ka ndjekur 
për adoptimin e praktikave të 
mira të prodhimit bujqësor, 
përafrimin e legjislacionit me 
atë të Bashkimit Evropian dhe 
rritjen e prezencës së produktit 
shqiptar në tregjet evropiane.

Krifca me ministrin francez për Europën: 
Rritje e tregtisë ushqimore mes dy vendeve

Ministrja e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural, Frida 
Krifca mori pjesë në sallonin 
ndërkombëtar të bujqësisë or-

ganizuar në Francë, që vlerë-
sohet si eventi bujqësor më i 
rëndësishëm në botë.

Me një axhendë të ngje-
shur takimesh me aktorë kyç 
të sektorit të bujqësisë, bleg-
torisë dhe ushqimit, ministrja 

Krifca bisedoi edhe me minis-
trin francez të Shtetit për Eu-
ropën, Clement Beaune, lidhur 
me mbështetjen e Francës për 

Shqipërinë.
Beaune shprehu vlerësimin 

për Shqipërinë në hapat e 
duhur që ka ndjekur për adop-
timin e praktikave më të mira 
të prodhimit bujqësor, përaf-
rimin e legjislacionit me atë të 

Bashkimit Europian dhe rritjen 
e prezencës së produktit shq-
iptar në tregjet europiane.

Beaune gjithashtu ga-
rantoi ministren Krifca për 
mbështetjen franceze në rritjen 
e tregtisë ushqimore mes dy 
vendeve.

Në këtë kuadër u diskutua 
dhe për iniciativën e minis-
trave të bujqësisë së BE-së 
për të aktivizuar mekanizmin 
e përgjigjes ndaj krizave në 
tregje dhe çmime të produk-
teve agroushqimore me anë të 
të cilit nëse do të nevojitet do 
të asistohen edhe vendet kan-
didate.

Krifca theksoi rëndësinë 
e partneritetit me Francën 
për adoptimin e teknologjive 
eficiente në prodhimin bu-
jqësor dhe blegtoral, si dhe 
kërkoi rritjen e angazhimit 
francez në Shqipëri për in-
vestime në fushën e bujqë-
sisë dhe rritjen e shkëmbi-
meve tregtare.

Hapet tregu i grurit dhe i misrit, Shqipëri-Serbi 
rikonfirmojnë marrëveshjen “Ballkani i Hapur”

Krifca takon Prentis: Zgjerim 
i marrëdhënieve tregtare me Anglinë

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
gjatë vizitës zyrtare që zhvilloi 

në Londër, në kuadër të samitit 
të organizuar nga Banka Euro-
piane për Rindërtim dhe Zh-

villim (BERZH), me liderët 
e Ballkanit Perëndimor, mbi 
investimet dhe perspektivën 

ekonomike të vendeve të ra-
jonit, takoi ministren e Bujqë-
sisë, Ushqimit, Mjedisit dhe 

Zhvillimit Rural të Anglisë, 
Viktoria Prentis.

“Ishte kënaqësi e veçantë 
të takoja në Londër ministren 
e Bujqësisë, Ushqimit, Mje-
disit dhe Zhvillimit Rural të 
Anglisë, Viktoria Prentis”, u 
shpreh Krifca.

Krifca vuri në dukje se, si 
partnerë politikë e strategjikë 
me Anglinë, i shprehu dëshirën 
dhe u dakordësuan mbi po-
tencialin e pashfrytëzuar dhe 
gatishmërinë institucionale 
për të mundësuar zgjerim të 
marrëdhënieve tregtare mes 
vendeve tona.

Gjithashtu, theksoi Krifca, 
“diskutuam edhe për forcimin 
dhe ndërveprimin e nevojshëm 
në fushën e bujqësisë, ushq-
imit, sigurisë ushqimore dhe 
zhvillimit rural”.

Mbi 3600 fermerë pajisen me NIPT në dy muaj 
- Rritet interesi për të përfituar nga fondet në bujqësi

Skemat financuese të fermer-
ëve të aplikuara nga Agjencia 
për Zhvillimin Bujqësor dhe 
Rural vit pas viti kanë nxitur 
edhe ndërgjegjësimin e tyre për 
tu formalizuar dhe për t’u paji-
sur me niptin përkatës, si kriter 
kryesor për të qenë përfitues. 
Sipas të dhënave më të fundit të 
tatimeve të përpunuara nga TV 
SCAN,  aktualisht janë 66.642 
fermerë aktiv, ndërsa vetëm në 
dy muajt e parë të vitit që i para-
prijnë hapjes së aplikimeve për 
Skemën Kombëtare të Subven-
cioneve 2022, janë pajisur me 
nipt 3674 fermerë,  numër ky 
shumë i lartë po të marrim para-

sysh ecurinë e përgjithshme.
Qarqet që kanë pasur fluksin 

më të lartë të pajisjes me nipt 
janë Fieri, Korça, Elbasani, 
Berati dhe Vlora, ndërsa ma 
pak fermerë të regjistruar re-
zultojnë në Lezhë dhe në Sa-
randë.   Numri i fermerëve të 
pajisur me Nipt është rritur vit 
pas viti, dhe po ta krahasojmë 
me 2018-ën, regjistrohen mbi 
25 mijë fermerë të formalizuar 
në një periudhë 3 vjecare.

Megjithatë, po të marrim 
parasysh se në total janë 354 
mijë fermerë, rezulton se vetëm 
18.8 për qind prej tyre janë të 
formalizuar dhe që kanë akses 

në fondet për bujqësinë, si në 
skemat shtetërore edhe në ato të 
Bashkimit Europian që apliko-
hen përmes programit IPARD, 
duke bërë që më shumë se 80 
për qind të jenë informalë.

Më 25 Shkurt, Agjencia 
Për Zhvillimin Bujqësor dhe 
Rural ka hapur aplikimet për 
13 skema mbështetëse përmes 
Skemës Kombëtare, ku fond 
i vënë në dispozicion në total 
është 3.2 miliardë lekë, nga të 
cilat rreth 1 miliardë lekë do 
të shkojnë për naftën falas në 
bujqësi. Feremerët e pajisur me 
nipt nuk kanë asnjë detyrim ta-
timor për të paguar.

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
ndodhet në një vizitë zyrtare në 
Beograd, lidhur me garantimin 
e funksionimit të tregjeve ush-
qimore në rajonin tonë.

Ministrja Krifca dhe minis-
tri serb i Bujqësisë, Branislav 
Nedimovic, kanë konfirmuar 
hapjen e tregut dhe lëvizjen e 
lirë të grurit dhe misrit ndërm-
jet Serbisë dhe Shqipërisë.

Në kuadër të marrëveshjes 
“Ballkani i Hapur”, pavarë-
sisht se për tregjet e tjera 
ndërkombëtare mund të jenë 
mbyllur, gruri dhe misri nga 
Serbia do të lëvizin lirisht në 
drejtim të tregut dhe konsuma-
torit shqiptar.

“Në një takim me ministrin 
Nedimovic në Beograd, patëm 
mundësinë të diskutojmë edhe 
njëherë marrëveshjen e “Ball-
kanit të Hapur” edhe në kush-
tet në të cilat gjendemi tani si 
dhe për të siguruar që kjo mar-
rëveshje funksionon. Kontratat 
e lidhura tashmë për importin 
dhe eksportin e produkteve të 

ndryshme, përfshirë atë të mis-
rit apo të grurit do të vijojnë 
normalisht”, tha Krifca.

Ministrja theksoi se, “ne 
garantuam njëri-tjetrin për një 

bashkëveprim dhe bashkëren-
dim institucional të mirëkup-
tuar dhe është shumë e rëndë-
sishme që kompanitë shqiptare 
do të kenë mundësi që kësaj 
jave do të mund të vijojnë bi-
znesin e tyre normalisht për 
importet e grurit dhe misrit. Ky 

është një shembull i mënyrës se 
si marrëveshja e “Ballkanit të 
Hapur” krijon lehtësira edhe në 
periudha shumë të vështira”.

Vizita dhe takimi mes dy 

ministrave për garantimin e 
funksionimit të marrëveshjes 
së “Ballkanit të Hapur”, veça-
nërisht për tregtinë e lirë të 
mallrave ushqimorë, vjen në 
një moment të vështirë për 
tregjet, të cilat janë bllokuar 
nga lufta në Ukrainë.
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mekaniZim

Rinovimi i mekanikës bujqësore, nevojë për t’a bërë 
fermerin konkurrues në tregun rajonal

(Vijon nga numri i kaluar)

- Braktisja masive nga të rinjtë, e veprimtarisë dhe pronave në zonat rurale, zgjidhja: Programe afatshkurtra, afatmesme 
dhe afatgjata, për rritjen dhe intesifikimin e mekanizimit, inovacionit dhe dixhitalizimit në bujqësi dhe në të gjithë sektoret 
e Ekonomisë së Ushqimit në Shqipëri.
- Fermerët në Shqipëri disponojnë 1.5 traktorë për 100 ha tokë bujqësore, Maqedonia e Veriut për të njëjtën sipërfaqe di-
sponon 4 herë më shumë traktorë se Shqipëria, BE 6 herë më shumë, kurse Italia 8 herë më shumë. Zgjidhjet janë lehtësitë 
fiskale dhe financimi përmes granteve dhe kredive me kushte lehtësues për importin e traktorëve, makinerive bujqesore, 
pajisjet për inovacionin dhe dixhitalizimin. 

Sipërfaqja e vogël 
e fermave
Gjendja aktuale
Bujqësia është e sunduar 

nga ferma me sipërfaqe të 
vogël (mesatarisht 1.13 hek-
tarë) dhe të copëzuara në me-
satarisht 3.9 parcela për fermë, 
me një madhësi mesatare prej 
0.25 hektarësh. Parcelizimi i 
tokës bujqësore sjell një sërë 
vështirësish për prodhimin 
dhe tregtimin e produkteve 
bujqësore, dhe ka bërë që 
përdorimi në shkallë të gjerë 
i mekanikës bujqësore tëjetë i 
vështirë. 

Për të adresuar këtë prob-
lem, dhe për të forcuar më tej 
pozitën ekonomike të fermer-
ëve në vitin 2012 u miratua 
ligji 38/2012 për Shoqëritë e 
Bashkëpunimit Bujqësor. Ky 
ligj krijon kushtet e përshtat-
shme ligjore që megjithëse 
fermat në shqipëri janë në 
sipërfaqe të vogël, bashkimi 
i fermerëve në Shoqëritë e 
Bashkëpunimit Bujqësor, në 
lidhje me shërbimet që kryen 
shoqëria ndaj fermerëve, si 
psh. shërbimet në fushën e 
prodhimit bujqësor apo mar-
ketingut, shërbimet në vep-
rimtarinë e punës bujqësore, 
apo dhe në fushën e bash-
këpunimit për inputet, fermat 
trajtohen si të bashkuara.

Megjithatë, ky ligj ka pa-
sur probleme gjatë zbatimit 
të tij për shkak të vështirësive 
që krijohen në organizimin e 
fermerëve dhe në formalizmin 
e menjëhershëm të një sektori 
që është thellësisht i ndikuar 
nga informaliteti. 

Keshilli Agrobiznesit Shq-
iptar (KASH) dhe Enti Kom-
betar Rural (EKR) janë an-
gazhuar për një kohë të gjatë 
dhe kanë ndërmarrë shpesh 
inisiativa për të nxitur pro-
cesin e kooperimit të fermer-
ëve përmes konsolidimit 
të  SHBB në Shqipëri.  Por 

pengesat dhe vështirësitë kanë 
qenë të mëdha.

Pengesë dhe veshtirësi 
jo e vogël për t’u kapërcyer 
ishte dhe mbetet eksperienca 
negative që fermerët shqiptarë 
pësuan nga dështimi i ish ko-
operativave dhe Ndërmar-
rjeve Bujqësore Shtetërore në 
sitemin e centralizuar social-
ist. Ka vite që po punohet për 
të ndërtuar dhe prezantuar një 
model të ri kooperimi për të 
bindur fermerët për domos-
doshmërinë e tij. Disa dona-
torë kanë marrë inisiativa e 
kanë financuar edhe projekte 
pilot për të ndërtuar modele 
kooperimi të përshtatshme për 
Shqipërinë por këto inisiativa 
e projekte pilot nuk u arrit të 
zhvillohen më tej. Një ndër 
aresyet pse mbeti i izoluar ne 
vitin 2012 modeli Spanjoll për 
kooperimin dhe SHBB ishte 
mungesa e mbështetjes nga 
Ministria e Bujqësisë dhe 
qeveria për zgjerimin dhe 
konsolidimin e këtij procesi 
dhe kësaj inisiative. 

U kërkua nga fermerët dhe 
donatori në atë periudhë që 
ministria dhe qeveria si hap të 
parë të amendonin pa humbur 
kohë ligjin 38/2012 “Për Sho-
qëritë e Bashkëpunimit Bujqë-
sor” SHBB. Mbasi ishte një 
ligj i papërfunduar dhe nuk i 
shërbente realizimit të qëllimit 
dhe objektit për të cilin ishte 
hartuar. Këtij ligji i mungonte 
dhe i mungojnë edhe aktual-
isht pjesë mjaft të rëndësishme 

që duhet të rregullojnë sta-
tusin e SHBB dhe Federatave 
të SHBB, që të përcaktohet 
qartë dallimi midis SHBB dhe 
SHPK. Ligji ka probleme edhe 
në procesin e rregjistrimit në 
Qendrën Kombëtare të Bizne-
sit, mbasi programi QKB nuk 
përcaktohen qartë modalitetet 
e regjistrimit. SHBB mbas 
regjistrimit ne QKB interpre-
tohet nga organet tatimore 
indentik dhe pa asnjë dallim 

siç interpretohet edhe SHPK. 
Ligji nuk përcakton qartë e 
saktë edhe mbështetjen tekni-
ke dhe financiare që duhet t’u 
jepet SHBB dhe Federatave të 
SHBB. U kërkua që në struk-
turën e Minstrisë së Bujqësisë 
të kishte minimumi një sektor 
që të mbështeste procesin e 
kooperimit të fermerëve dhe 
konsolidimit të SHBB. Për 
zbatimin e ligjit 38/2012 për 
SHBB  u kërkua të dilnin edhe 

disa akte nënligjore si udhëz-
ime, urdhëra e rregullore por 
aktualisht nuk ka dalë asnjë 
nga këto akte. 

KASH dhe EKR duke fil-
luar nga viti 2014 e në vazh-
dim janë angazhuar dhe po 
punojnë me komunitetin e 
fermerëve për të kapërcyer 
vështirësitë që ekzistojnë tek 
Ata si rezultat i mentalitetit 
dhe eksperiencës së hidhur të 
së kaluarës. U është kërkuar 

ndihmë edhe donatorëve për 
të ndihmuar me eksperienca 
pozitive, për të prezantuar 
modele të përshtatshme për t’u 
zbatuar në Shqipëri dhe për të 
mbështetur me financim grant 
asistencën teknike për konso-
lidimin e procesit të kooper-
imit dhe veçanërisht të SHBB 
dhe Federativë të tyre. 

Fillimi procesit ishte i 
mbarë. Rezultatet ishin prem-
tuese. Ftesës së bërë dona-

torëve për mbështetje të koo-
perimit dhe SHBB iu përgjigj 
pozitivisht Qeveria e Japonisë 
e cila përmes Agjensisë JICA 
dërgoi nga marsi 2014 – maj 
2014 një ekip me ekspertë të 
fushës që studio, analizoi dhe 
la disa rekomandime për Min-
istrinë e Bujqësisë Zhvillimit 
Rural dhe Administrimit të 
Ujërave. Për ndërgjegjësimin 
e fermerëve për zhvillimin e 
kooperimit dhe konsolidimin 
e SHBB u nënshkrua edhe 
një Memorandum Mirëkup-
timi midis MBZHRAU, EKR 
dhe Kooperativës së Unionit 
të Kursim Kredisë aktual-
isht (FED Invest). Shoqatat 
e KASH u angazhuan në 
mbështetje të inisiativës duke 
nxitur e bindur për t’u riaktiv-
iziuar 13 SHBB e krijuara deri 
ne vitin 2013 dhe ka përkra-
hur inisiativat për krijimin e 
SHBB të reja dhe brenda pak 
kohësh në vitin 2015 numri i 
SHBB arriti në 64. Këshilli 
Ministrave miratoi propoz-
imin për ndryshimin struk-
turës së MBZHRAU dhe u 
krijua edhe sektori i posacëm 
i mbështjes së kooperimit dhe 
SHBB. Shumë SHBB filluan 
nga aktivitetet dhe për t’u 
evidentuar është aktiviteti 
zhvilluar nga SHBB “Agros-
ervisi Shqiptar” e cila ka mbi 
100 anëtarë, ka kryer opera-
cione efiçente për blerje në 
grup të traktorëve dhe mjeteve 
të mekanikës bujqësore  me 
çmime mjaft konkurruese. 

Ka aplikuar në grup për sigu-
rimin e financimit për rinovi-
min e parkut të traktorëve me 
projekte mjaft konkuruese. 
SHBB “Agroservisi Shq-
iptar” ka përgatitur edhe disa 
projekte konkrete për reduk-
timin e kostove në sektorin 
që mbulon. Në bashkëpunim 
me “FEDERUNAKOMA” 
Itali u organizua në Tiranë 
edhe edicioni parë dhe i dytë i 
Panairit Ndërkombëtar i Me-
kanikës Bujqësore dhe linjave 
të agropërunimit për Europën 
Juglindore. Gjithashtu filloi 
mbarë puna për kooperimin 
dhe krijimin e SHBB edhe 
në sektorin e perimeve, të 
frutave dhe atë të blegtorisë. 
Dhe përsëri procesi koo-
perimit dhe konsolidimit të 
SHBB nuk eci sipas parashi-
kimit dhe nuk u arritën  re-
zultati që duam.

Nga MBZHRAU nga viti 
2014 e në vazhdim nuk pati 
interesin e duhur për bash-
këpunimin me Japoninë. 
Nuk u ndoq seriozisht puna 
për të zbatuar në kohë re-
komandimet e bëra apo për 
t’i kthyer një përgjigje do-
natorit, që në rastin konkret 
ishte JICA. Nuk u zbatuan 
kërkesat që parashikonte 
Memorandumi midis saj 
dhe shoqatave të fermerëve 
për sektorin e kooperimit. 
Nuk funksionoi me efiçencë 
dhe nuk u plotësua me ek-
spertë të kualifikuar sektori 
kooperimit i krijuar në MB-
ZHRAU. Nuk u amendua dhe 
nuk doli asnjë akt nënligjor 
për ligjin 42/2012 të SHBB. 
Organet tatimore vazhduan t’i 
trajtojnë SHBB si SHPK duke 
i ndëshkuar ato në shumë 
raste padrejtësisht me gjoba 
tepër të mëdha dhe të papër-
ballueshme. Gjoba të cilat 
mbas shumë përpjekjesh tash-
më janë anulluar nga gjykatat. 
Por dëmi është shkaktuar. 
SHBB për këto arësye e kanë 
pezulluar apo ngrirë veprim-
tarinë e tyre. 

BERZH, BE dhe Qeveria Shqiptare mbështesin 
turizmin dhe agrobiznesin 

Programi për ndarjen e riskut me Bankën Intesa SanPaolo në Shqipëri 
deri në 5.17 milionë Euro

• BERZH nënshkruan një 
marrëveshje për ndarjen e 
riskut deri në 5.17 milionë 
Euro me Bankën Intesa San-
Paolo në Shqipëri. 

• BE dhe qeveria ofrojnë 
10 për qind grant nën Pro-
gramin për Mbështetjen e 
Agrobiznesit dhe Turizmit 
në Shqipëri 

• Deri më sot janë akor-
duar 70 milionë euro hua për 
6000 SME. 

Banka Europiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BER-
ZH), Banka Intesa SanPaolo në 
Shqipëri dhe Bashkimi Europi-
an (BE) dhe Qeveria Shqiptare 
ofrojnë mbështetje për bizne-
set në sektorët e agrobiznesit 
dhe turizmit nën Programin e 
BERZH për Mbështetjen e 
Agrobiznesit dhe Turizmit në 
Shqipëri.  

BERZH përmes një pro-
grami për ndarjen e riskut do 
të ofrojë deri në 5.17 milionë 
Euro për Bankën Intesa San-
Paolo në Shqipëri për hua në 
sektorin e agrobiznesit dhe 
turizmit. Fondet do të akor-
dohen përmes Programit të 

BERZH për Mbështetjen e 
Agrobiznesit dhe Turizmit 
për të lehtësuar qasjen në 
financime për sipërmarrjet e 
vogla dhe të mesme në part-
neritet me bankat tregtare në 
Shqipëri. 

Instrumenti do të përfitojë 
nga një incentivë prej 10% 
për huamarrësit në sektorin 
e turizmit dhe agrobiznesit  
me fondet e Qeverisë Shq-
iptare dhe BE. Huatë për 
investimet e kapitalit do të 
mund ta përfitojnë grantin 
pas përfundimit dhe kon-
firmimit të investimit. Pro-
grami gjithashtu përfshin 
nga një mekanizëm për Mbu-
limin e Humbjeve të Para me 
kontributin e Qeverisë Shq-
iptare.  

Ekaterina Solovova, Drej-

toreshë e BERZH në Shq-
ipëri tha: “Kjo marrëveshje 
përfaqëson një tjetër hap të 
rëndësishëm për këtë pro-

gram të përbashkët me BE 
dhe Qeverinë Shqiptare. Ne 

jemi të lumtur të mbështesim 
sektorët e turizmit dhe agro-
biznesit në Shqipëri dhe të 
rrisim më tej bashkëpunimin 

e shkëlqyer me Bankën In-
tesa SanPaolo në Shqipëri. “

Alessandro D’Oria, Drej-
tor i Përgjithshëm i Intesa 
SanPaolo Bank në Shqipëri 
shtoi: “Kjo marrëveshje do 
të nxisë zhvillimin e finan-
cimeve të qëndrueshme në 
sektorin e agrobiznesit, që 
është një nga prioritetet tona 
strategjike për vitet në vi-
jim. Banka Intesa SanPaolo 
në Shqipëri ka mbështetur 
gjithnjë sektorin e turizmit 
përmes programeve të huasë. 
Përfshirja e turizmit nën këtë 
program ofron një mundësi 
të shkëlqyer për mbështetjen 
e sektorit dhe krijimin e 
vendeve të reja të punës për 
të rinjtë.”

Rreth 180 milionë euro 
janë alokuar për këtë program 
për hua dhe përmes ndarjes 
së riskut me bankat partnere 

në vend. Prej fillimit të tij në 
2016, mbi 70 milionë euro 
hua janë ofruar për rreth 
6100 biznese vendase në 
sektorin e agrobiznesit. Pro-
grami ka qënë komplemen-
tar me programin IPARD 
të Bashkimit Europian, disa 
prej përfituesve të të cilit 
kanë marrë edhe financime 
nën AATSF.

Krahas instrumentave 
financiare, BERZH ofron 
dhe asistencë teknike për 
institucionet financiare 
dhe huamarrësit përmes 
programit të BERZH për 
Këshilimin e Bizneseve të 
Vogla në Shqipëri. 

BERZH është një in-
vestior lider në Shqipëri 
e fokusuar në zhvillimin 
e sektorit privat, rritjen e 
shpirtit të sipërmarrjes në 
ekonomi, komercializimin e 
projekteve infrastrukturore 
dhe promovimin e energjisë 
së qëndrueshme dhe inves-
timeve të sigurta mjedisore. 
Deri më sot, Banka ka in-
vestuar 1.78 miliardë euro 
në 125 projekte në Shqipëri.
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inPutet bujqësore

Kriza e çmimeve tё bazёs materiale tё bujqёsisё 
(inputeve) na thёrret pёr njё “patriotizёm tё gjelbёr”

Përgatiti Prof. Ass. Enver ISUFI
Instituti i Bujqësisë Biollogjike, Durrës

Ndёrsa shteti mundohet tё 
reagojë me shtesёn e buxhetit 
pёr mbёshtetjet e bujqёsisё, 
rritja e çmimeve tё inputeve si 
plehra, produkte pёr mbrojtjen e 
bimёve, farёra, fidana, impjante 
ujitje, pjesё kёmbimi pёr me-
kanizmat bujqёsore janё rritur 
jashtë parashikimeve. 

Nё fakt kёshtu pritej. Pan-
demia globale e COVID 19, 
harxhoi shumё nga dhjami 
i vendeve tё zhvilluara, dhe 
ato kanё reaguar me çmimet 
e larta tё bazёs materiale pёr 
bujqёsinё. Kjo situatё krize 
globale, po shoqёrohet edhe 
me njё çorientim psikologjik tё 
politikёs botёrorё. 

Pritej qё periudha past 
COVID 19, tё shoqёrohej 
mё njё aleancё botёrorё pёr 
rigjallёrimin e ekonomisё, por 
kjo nuk po ndodh, pёrkundrazi. 
Kjo situatё na bёn tё mendojmё 
me kёmbё nё tokё pёr sigurinё 
ushqimore kombёtare. Shqipёria 
tashmё fatmirёsisht ka njё 
kurorё pёr mbrojtjen kombёtare, 
por nuk ka kurorё mbrojtjeje 
ndaj krizave ekonomike globale 
dhe krizat e shkaktuara nga 
ngrohja globale, tё cilat sipas 
parashikimeve priten tё shpesh-
tohen. Thatёsirat, pёrmbytjet, 
ngricat, zjarret, priten tё jenё 
mё tё shpeshta, pikёrisht nga 
ndryshimet klimatike globale. 
Vetё studimet shkencore nё tё 
gjitha fushat e bujqёsisё, lipsen 
tё rishikohen, sepse parametrat 
klimatikё kanё ndryshuar, e 
pёr pasojё biologjikё e bimёve 
dhe tё parazitёve kanё spos-
time, diku mё herёt, diku mё 
vonё. Pra edhe studimet shken-
core bujqёsore, duhet tё jenё 
sa mё afёr situatёs klimatike 
kombёtare, dhe jo të zbatojmё 

Shkurt, 2022

praktika bujqёsore, fotokopje e 
vendeve tё zhvilluara. 

Shqipёria ёshtё duke kor-
rur aksionet e shaktrrimeve tё 
ekonomisё tonё kombёtare e 
cila filloi pas viteve 1990. 

- Shkatёrruam fabrikat e 
plehrave kimike, ato azotike 
dhe fosforike. 

- Shkatёrruam rrjetin kul-
lues dhe vaditёs. Parcelizimi, si 
makro-infrastrukturё e bujqёsisё, 
gjithashtu u shkatёrrua. 

- Desh zoti nuk hodhёm nё 
erё edhe hidrocentralet, se do 
kishim pёrfunduar fare nё hal..t. 

- Naftёn nuk e dimё se ku 
shkon dhe si e kush e menaxhon.

- Mineralet e tjera, gjithshtu 
askush nuk di se ku shkojnё dhe 
sa fiton Shqipёria. 

Jemi nё kohё pёr gjallёruar 
atё qё mund ta quajmё 
«patriotizёm tё gjelbёr»

Kjo lёvizje duhet tё fillojë me 
rritjen e ndёrgjegjes kombёtare 
dhe patriotike nё radhё tё parё 
nga rinia shqiptare. 

Para çlirimit tё vendit nga 
Lufta e Dytё Botёrore, qindra 
specialistё e studentё, tё cilёt 
kryen studimet jashtë shtetit, 
u kthyen nё Shqipёri pёr tё 
marё pjesё nё luftё edhe pёr tё 
ngritur ekonominё shqiptare 
pas shkatёrrimit nga lufta. 

Sot nuk dёgjojmё as nga 
shkolla, familja, media, arti, 
sporti, tё ketё programe edu-
kimi patriotik pёr kёtё plagё qё 

sa vjen e zmadhohet, pikёrisht 
depopullimi i vendit nga forcat 
e gjalla njerëzore. 

Njё stan me plot bagёti, me 
dele lopё dhe dhi, ёshtё mё i bu-
kur dhe i gjallё, se sa njё bllok 
vilash, ku nuk banon asnjё njeri. 

Tani dua tё theksoj se si mund 
tё kompensohen disa nga sasitё 
e plehrave kimike dhe produkte 
tё mbrojtjes sё bimёve, duke 
pёrdorur rezervat tona natyrore 
dhe njohuritё tona shkencore. 

         
Prodhimi i plehrave nga 
çdo biomasё organike
1. Ndёrtimi i fabrikave tё 

riciklimit tё biomasёs organike 
tё tё gjitha llojeve dhe prodhimi i 
plehut organik tё tregtueshёm. 

Vetёm Shqipёria nuk ka fab-
rika tё tilla. Qyteti i Barit nё Itali, 
ka disa prej tyre. Ndёrsa prod-
huesit dhe eksportuesit e plehrave 
kimike, ndёrtojnё biznese tё ple-
hut organik, Shqipёria qё i blen i 
shpёrdoron mbetjet organike nё 
mёnyrёn mё tё papranueshme. 
Qyteti i Tiranёs dhe Durrёsit tё 
paktёn tё kishin nga njё fabrikё tё 
tillё. Kemi pasur pёrvojё tё mirё 
nё prodhimin e plehut organik. 

Çdo ekonomi bujqёsore 
(kooperativё ose fermё shtetёrore), 
kishte tё ashtёquajturat “Brigada 
tё grumbullimit dhe pёrpunimit 
tё plehut organik” Tirana si qytet, 
kishte shumё brigada tё tilla tё 
prodhimit tё nitratit organik. 

2. Kthimi nё sistem i kom-
postimit qё nga niveli familjar 
dhe nё familjet fermere

3. Pёrdorimi i plehёrimit tё 
gjelbёr pёr plehёrim tё tokёs. 

Kodrat tona gjatё dimrit dhe 
verёs kanё ngjyrё kafe, jo tё 
gjelbёr. Kёto kodra me vreshta, 
ullishte, pemё frutore duhet tё 
gjelbёronin nga mbjellja me 
bimё azoto-prudhuese si batha, 
bizelja, tёrfili etj. 

4. Qarkullimi bujqёsor, i cili 
pёrdor vlerat agronomike tё 
njё bime nё funksion tё bimёs 

pasardhёse, menaxhon mё mirё 
lёndёt ushqyese (NPK) nё tokё. 

5. Kompostime tё mbetjeve 
pas vjeljeve, pas krasitjeve, pas 
pёrpunimeve (si llojet e bёrsive, 
mbetjet pas ekstratimit tё bimёve 
mjeksore) etj. 

6. Fabrikat e tharjes dhe 
paketimit tё plehut tё pulave, 
leshterikёve tё bregdetit si njё 
rezervё shumё e madhe pёr kufiz-
imin e plehrave kimike. Projektet 
IPARD, duhet t’i kthejnё sytё 
edhe tek kёto fusha investimi. 

Me keqardhje pranojmё 
se krahasuar me sistemin 
ekonomiko-shoqёror sakat, 
qё me dёshirё e pёrbysёm, 
prodhojmё sot mё pak grurё, mё 
pak misёr, mё pak naftё, mё pak 
krom dhe bakёr, mё pak filma, 
mё pak kёngё, mё pak teatёr, mё 
pak ushtri, mё pak rini, mё pak 
tokё tё punuar. 

Sot ekonomia jonё ka krijuar 
edhe gjera tё mira, tё cilat nuk 
janё pak, por kjo ёshtё vetёm 
kurora e pemёs shqiptare, rrёnjёt 
janё tё cekta. Qёndrushmёrinё 
nuk e pёrcakton madhёsia dhe 
bukuria e kurorёs, por rrёnjёt e 
thella tё kёsaj peme. Lartёsia e 
njё banese nuk duhet lakmuar, 
nёse themelet nuk pёrballojnё 
as tёrmetin katёr ballёsh. Njё 
ekonomi nё borxhe, nuk flet pёr 
rrёnjё tё thella dhe tё sigurta. Njё 
pagё e ulёt mesatare, nuk flet pёr 
themele tё thella sociale. 

Psh. Themelet e energjisё 
ekologjike e ndёrtuar nё 
Shqipёri, 50 vite mё parё janё 
tё thella. Shqipёria mburret sot 
para botёs se 95 % tё energjisё 
e kemi tё pastёr. Edhe ne kishin 
miniera qymyri, por nuk domi-
noi energjia me burim qymyret. 
Kjo nuk u bё rastёsisht dhe pa 
kulturё profesionale. Absulutisht 
jo. Shqipёria i njeh sot korifejtё e 
energjitikёs shqiptare tё tipit Inx-
hinierin e nderuar Farudin Hoxha 
me shokё. Asnjё shqiptarё nuk e 
beson qё kjo ndodhi pa njё strat-

egji tё hartuara paraprakisht. 
Pse Kosova sot energjinё 

elektrike nё 95 % tё saj e siguron 
nga burimet jo ekologjike. Kjo 
sepse Millosheviçёt, nuk har-
tuan pёr Kosovёn strategji afatg-
jata pёr prodhimin e energjisё tё 
pastёr ekologjike. 

Pra rasti i energjisё elektrike 
quhet qёndrueshmёri. A ёshtё 
qёndrueshmёri qё tё blesh bukёn 
nga jashtë vendit, dhe me cilёsi 
tё dobёt. Nuk po ankohemi pse 
i blejmё tё gjitha pajisjet elek-
tronike dhe makinat. Ne nuk i 
prodhojmё ato. Por edhe sheqer-
in, edhe cigaren, edhe orizin, 
edhe grurin e blejmё. 

Kur flasim pёr grurin ende 
gjejmё argumente fёminore tё 
cilёt thonё, “grurin e blejmё nga 
jashtë, sepse blihet lirё”. Pse ven-
det e zhvilluara, tё gjithё nё tё 
njёjtёn kosto e prodhojnё grurin? 
Pse e prodhojnё grurin vetё?

Gruri nuk ёshtё vetёm bukё. 
Gruri ёshtё ushqim edhe pёr 
blegtorinё e shpendёt, ёshtё 
shtresё pёr blegtorinё, ёshtё 
kashtё pёr industrinё, ёshtё bler-
im pёr ekologjinё, ёshtё vlerё 
pёr qarkullimin bujqёsor. 

Pse jemi nё kёtё tokё tё bekuar 
me plot ujё dhe dritё, vetёm pёr 
tё vegjetuar e mbijetuar, apo pёr 
tё jetuar duke prodhuar? 

Vetёm se u mobilizuam, pro-
dhimin e vendit ne sot, pjesёn 
mё tё madhe tё perimeve e 
prodhojmё vetё (para 20 viteve 
kur prodhimi i vendit mori 
goditjen mё tё madhe, blenim 
nga Maqedonia, deri barё pёr 
blegtorinё)

Vetёm njё markё uji tё 
pishёm, kishim nё fillim tё 
viteve 1990. Sot kemi ngritur 
industrinё tonё tё ujit tё pijshёm, 
madje eksportojmё. 

Pra na duhet njё strategji 
kombёtare pёr pёrdorimin e buri-
meve vendave organike pёr pro-
dhimin e plehrave pёr bujqёsinё, 
duke ngritur kёshtu njё sistem 

tё qёndrueshёm tё prodhimit tё 
plehrave organike.

Kufizimi i përdorimit 
tё produkteve pёr 
mbrojtjen e bimëve
Edhe nё fushёn e mbrojtjes 

sё bimёve kemi rezerva pёr tё 
kursyer pёrdorimin e produk-
teve tё mbrojtjes sё bimёve 
(insekticideve, fungicideve 
dhe herbicideve). 

1. Organizimi i prognozё-
sinjalizimit, i cili na ndihmon 
tё kryejmё trajtimet kimike nё 
kohёn e duhur dhe vetёm kur 
ёshtё e nevojshme

2. Dhёnia pёrparёsi ku-
ltivarёve rezistentë ndaj 
sёmundjeve kryesore tё bimëve, 
tё cilёt kёrkojnё mё pak produkte 
tё mbrojtjes sё bimёve. 

3. Zgjerimi i mekanizimit nё 
kultivimin e bimёve, pёr kufiz-
imin e herbicideve. 

4. Shtimi i studimeve 
themelore dhe atyre nё fermё pёr 
mbrojtjen e bimёve. 

5. Forcimin e shёrbimit 
kёshillimor dhe diversifikimin 
e tij me atё privat, dhe me 
organizatat jo qeveritare qё 
operojnё nё bujqёsi. 

6. Dixhtalizimi i sektorit tё 
mbrojtjes sё bimёve 

Njё alarm i madh pozi-
tiv, njё stres i madh pozitiv qё 
fatmirёsisht po pёrjetojmё dhe 
do pёrjetojmё akoma mё shumё 
nё tё ardhmen, ёshtё bumi turis-
tik, i cili nё 10 vitet qё vijnё do tё 
njohё kulme tё reja. Bujqёsia dhe 
mjedisi do tё jenё ato, tё cilёt do 
tё kёnaqin barkun biologjik edhe 
syrin estetik tё turistёve, por do 
tё kёnaqё edhe xhepin ekonomik 
tё shqiptarёve. 

Nё Zvicёr, kohёt e fudit pati 
njё diskutim tё gjёrё, se çfarë do 
tё bёhet me rritjen e çmimeve tё 
ushqimeve. 

U shtrua pyetja: tё rezistojmё 
me kёto çmime, apo tё shtojmё 
importin bujqёsor. Shumica e 
popullsisё mbёshtetёn idenё qё 
tё rezistojmё me çmime realtiv-
isht tё larta, dhe jo të dёmtojnё 
prodhimin bujqёsor vendas. 

Importi mё i lirё siguron qetёsi 
afatshkurtёr, rritja e prodhimit tё 
vendit siguron qendrueshmёri 
afatgjatё. Pra Zvicra demonstroi 
nё lloj patriotizmi tё gjelbёr. 

Prof. Ass. Enver ISUFI

2. Objektivat e Thirrjes 
Synimi i RisiAlbania është 

të rrisë kapacitetet e opera-
torëve turistikë vendas për 
të promovuar paketa të qën-
drueshme turistike, duke 
ndjekur standardet ndërkom-
bëtare1 dhe në përputhje me 
Strategjinë Kombëtare të 
Turizmit2 dhe t'u mundësojë 
atyre akses në segmente dhe 
tregje të reja turistike. Ftojmë 
operatorët turistikë vendas të 
paraqesin propozimet që mund 
të zbatojnë me mbështetjen e 
RisiAlbania. Ne do të mbësh-
tesim propozimet që promo-
vojnë produkte turistike që 
shtrihen përtej sezonit të lartë 
dhe synojnë turizmin e qën-
drueshëm, propozime që do 
t'u mundësojnë TO-ve të për-
puthen me kriteret specifike të 
standardeve të turizmit të qën-
drueshëm (si GSTC ose të tjera) 
në produktet ekzistuese ose të 

reja, propozime që promovojnë 
tematikë rrugë dhe ide të tjera 
që u mundësojnë operatorëve 
turistikë të kenë akses në tregje 
të qëndrueshme kombëtare dhe 
ndërkombëtare. Pritet që rritja 
e aksesit në tregjet e turizmit të 
qëndrueshëm do të rezultojë në 
rritje të shitjeve dhe krijimin e 
vendeve të punës në operatorët 
turistikë, bujtina dhe biznese të 
tjera turistike. Kriteret e më-
poshtme do të merren parasysh 
në zgjedhjen e propozimeve: 

• Produktet e reja të qën-
drueshme janë zhvilluar dhe 
organizuar në bashkëpunim 
me bizneset dhe komunitetet 
rurale, në përputhje me reko-
mandimet standarde të qën-
drueshme. 

• Udhëtimet krijojnë vende 
të reja pune, direkte dhe in-
direkte, për të rinjtë dhe të re-
jat (për shembull, duke sjellë 

turistë në zona të largëta ku 
banorët vendas mund të shesin 
shërbimet e tyre). 

• Paketat turistike organizo-
hen gjatë sezonit të ndërmjetëm 
ose dimrit dhe/ose zgjasin 
kohëzgjatjen e qëndrimit gjatë 
sezonit të pikut dhe plotësojnë 
standardet e qëndrueshmërisë. 

• Të paktën 30% e një nate 
qëndrimi të turneve zhvillohen 
në fshatra rurale ose qytete të 
vogla të largëta: kjo do të thotë 
se ndërsa turneu mund të përf-
shijë vendet kryesore turistike, 
ai duhet të mbulojë edhe zonat 
rurale. 

• Paketat turistike të paraq-
itura për thirrjen duhet të jenë 
të qëndrueshme nga ana mje-
disore, sociale dhe ekonomike 
(tregoni mekanizmat, proce-
set dhe mjetet e përdorura: në 
mbrojtjen e ndërveprimeve 
kulturore dhe trashëgimisë, ob-

jekteve; në ruajtjen e burimeve 
dhe reduktimin e ndotjes, gjur-
mën e karbonit etj). Aplikantët 
duhet: 

• Të jetë i regjistruar në 
agjenci turistike hyrëse në 
Shqipëri dhe të ketë një his-
tori të dëshmuar në shitjen dhe 
drejtimin e paketave turistike. 

• Keni lidhje me agjencitë 
ndërkombëtare dhe mund t'i 
përdorni këto lidhje për të 
promovuar paketa të reja ud-
hëtimi. 

• Të kenë kanalet e tyre të 
marketingut si faqet e inter-
netit dhe mediat sociale. Çdo 
propozim duhet të specifikojë 
se çfarë lloj mbështetjeje do të 
kërkohet (shih seksionin 3 më 
poshtë). 

3. Përmbajtja 
e propozimit 
Propozimi duhet të specifikojë 

strategjinë për marketingun dhe 
promovimin e paketave turis-
tike dhe nevojën për mbështetje 
nga RisiAlbania: 

• Pasqyra e biznesit. 
Pasqyrë e shkurtër e biznesit 
tuaj duke përfshirë stafin, vël-
limet e shitjeve dhe numrin 
e klientëve gjatë të paktën 3 
viteve të fundit. 

• Strategjia e vizionit dhe 
e rritjes. Paraqisni vizionin e 
rritjes së biznesit në afat të 
mesëm dhe afatgjatë? Ku e 
shihni kompaninë tuaj në të 
ardhmen? Çfarë dëshironi 
të ndryshoni? Shpjegoni pse 
dëshironi ta ndryshoni dhe si 
do ta bëni. 

• Strategjia e marketingut. 
Një përshkrim i shkurtër i pa-
ketave tuaja turistike të qën-
drueshme që do të promovohen 
duke përfshirë vendndodhjen 
gjeografike dhe pikat unike të 

shitjes. Siguroni një analizë të 
qartë konkurruese të produk-
teve të tjera konkurruese në 
tregun shqiptar. Shpjegoni se 
cilin treg të ri synon dhe pse 
besoni se ka kërkesë për një 
produkt të tillë. Jepni një strat-
egji marketingu se si planifiko-
ni t'i shisni paketat turistike në 
tregjet e reja dhe parashikimet 
e numrit të turistëve dhe në 
kohë. 

Vlerësoni parashikimet e 
shitjeve dhe nëse një rritje e 
shitjeve do të çojë në zhvil-
limin e paketave të tjera të 
ngjashme, etj. Kur është e 
zbatueshme, përfshini një për-
shkrim të llojit të mbështetjes 
që operatori turistik u ofron 
bizneseve rurale për të sigu-
ruar respektimin e standardeve 
(p.sh. trajnimet e mikpritjes, 
rrjeti i informacionit, trajnime 
për shpëtimin dhe ndihmën e 
parë, këshilla për restaurimin 

Thirrja për aplikime e hapur për idetë e turizmit të qëndrueshëm (Vijon nga faqja 2)

(Vijon në faqen 13)
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Profil

(Vijon në faqen 13)

Petro Laboviti, agronomi i talentuar i dy sistemeve  
Puna dhe përpjekjet e tij na mësojnë sesi të krijojmë një jetë më të mirë e të sigurtë, për fëmijët tanë dhe brezat që vijnë

Nga:  Koço Mosko, agronom i Mbrojtjes së Bimëve 
Boston, Ma - SHBa

Jeta e një agronomi në Shq-
ipërinë e prapambetur ka qenë 
shumë e vështirë, e mbushur 
plot sakrifica, por edhe me 
kënaqësinë e veçantë që ka ky 
specialitet, falë fryteve të pu-
nës. Aktiviteti i agronomit ka të 
bëjë me ushqimin dhe mirëqe-
nien e një populli të tërë. Si në 
periudhën e Monarkisë Zogiste, 

ashtu dhe në atë të ashtuquaj-
turën socializëm, një specialist i 
mirë dhe i përkushtuar bujqësie, 
ndikonte dukshëm në të ardhu-
rat, në nivelin e jetesës dhe ush-
qimin e njerëzve. Kështu ata u 
bënë njerëzit më të dashur e të 
respektuar nga të gjithë. Një i 
tillë, shumë i veçantë, ka qenë 
edhe agronomi i talentuar dhe 
njeriu i mirë, Petro Laboviti. 
Të gjithë ata që e kanë njohur 
dhe kanë bashkëpunuar me të, 
flasin me dashuri e respekt, me 
fjalët më të zgjedhura e më të 
mira. Kam qenë gjithmonë 
i mendimit se njerëz të tillë 
apo praktika të mira bujqësore 
duhen evidentuar e shkruar 
sepse përbëjnë historinë, bazën 
e traditave tona të mira në bu-
jqësi dhe shërbejnë si frymëzim 
e përvojë e vyer për brezat. 

Familja Laboviti
Petro ishte vëllai më i vogël 

i tre vëllezërve e dy motrave. 
Vëllai i parë ishte doktor 
Vasili i Madh, siç e quanin në 
Gjirokastër, Vasil Labovitin, 
“Nderi i Kombit”. Doktor Vasi-
li në Gjirokastër, gjatë luftës 
antifashiste ishte kthyer në një 
legjendë. Duke qenë se ishte 
shkolluar në Austri dhe njihte 
gjuhën gjermane, ai ndikoi me 
autoritetin dhe opinionin e tij tek 
komandanti i forcave gjermane 
për të ndalur gjakderdhjen dhe 
masakrat mbi njerëzit e pafa-
jshëm të Gjirokastrës. Doktori 
e kishte pasur shok universiteti 
në Grac komandantin gjerman. 
Për këtë ka shkruar në mënyrë 
letrare Ismail Kadare tek ro-
mani “Darka e Gabuar”, ndërsa 
një portret më të plotë të tij na 
e ka dhënë inxhinieri Shpëtim 
Emiri në librin e tij “Përmen-
dorja e munguar”. 

 Familja Laboviti ishte një 
nga familjet e mëdha fisnike 
gjirokastrite. Në vitet 1960 kam 
banuar shumë afër shtëpisë së 
Labovitëve, në lagjen Varosh. 
Kujtoj se që nga shtëpia e 
tyre, sjelljet në lagje e kudo, 
kjo familje të imponte res-
pekt e nderim. Origjina e tyre 
ishte nga fshati Labovë e Kry-
qit, mbiemri i tyre i hershëm 
ishte “Çavo”. U shpërngulën 
për shkaqe që nuk dihen mirë 
dhe në shekullin e 19-të ishin 

të vendosur në fshatin Dhuv-
jan të Dropullit. Dashurinë që 
kishin për fshatin e origjinës së 
tyre e ruajtën fort tek mbiemri, 
ashtu si shumë shumë patriotë 
të tjerë në ato vite. Petro lindi 
më 14 qershor të vitit 1912 në 
Dhuvjan. Gjyshi dhe babai tij 
në atë periudhë punononin në 
Gjirokastër. Gjyshi i Petros, 
Filipi, ishte kryetar i Gjykatës 
së Apelit, baba i tij, Telemaku, 
punonte mjek dhe drejtor i spi-
talit në Gjirokastër. Të dy, si 
gjyshi dhe i ati, kishin studjuar 
në Stamboll, Athinë dhe Paris. 
Prej andej kishin sjellë frymën 
liberale, iluministe e përpa-
rimtare të qarqeve intelektuale 
të atyre shteteve, dashurinë dhe 
respektin për njerëzit. Ndërsa 
nëna e tyre, Aretia vinte nga një 
familje tjetër e madhe gjirokas-
trite, e Hidajve. Me këtë edukatë 
dhe kulturë elitare u rritën dhe u 
edukuan vëllezërit Laboviti.

 
Vitet e Shkollimit
Në vitin 1920 familja Labo-

viti shpërngulet e tëra në qytetin 
e Gjirokastrës ku Petrua kreu 
shkollën fillestare 6-vjeçare, sot 

shkolla “Koto Hoxhi”. Në vitet 
1927-1932 mbaroi studimet në 
shkollën e mesme në qytetin e 
Korfuzit të Greqisë. Këtu Petrua 
u shqua për rezultate të mira jo 
vetëm në mësime, por edhe në 
aktivitete sportive si në not e fu-
tboll. Ai përfaqësonte shkollën 
e tij gjatë kampionateve lokale 
të futbollit. 

Në vitet 1932-1936, Petrua 
mbaroi studimet në Fakultetin e 
Agronomisë pranë Universitetit 
Nancis të Francës ku u diplo-
mua inxhinier-agronom. Studi-
met i përfundoi me rrezultate 
të shkëlqyera. Në përfundim të 
studimeve pati oferta për t’u pu-
nësuar në vendet ku kishte kryer 
praktikat mësimore universitare 
si në Francë dhe në Gjenova të 
Italisë. Petrua vendosi të kthe-
hej në Shqipëri, ashtu siç kishin 
bërë më parë i ati i tij, Telemaku 
dhe vëllai i madh, Vasili. Thek-
sojmë se shpenzimet për studi-
met e tij shkollore e universitare 
i përballonte familja nga bux-
heti i vet.

Në vitet e shkollimit Petrua 
nuk i shkëputi kurrë mardhëniet 
me shokët e tij të vendlindjes 
në Dhuvjan dhe atyre të lagjes 
Varosh e Palorto në Gjirokastër. 
Që nga kjo periudhë tek Petrua 
lindi dashuria për njerëzit e 
thjeshtë dhe natyrën. Ai shkri-
hej në mes tyre sepse donte ta 
jetonte jetën në të tëra dimensio-
net e saj, materiale, intelektuale 
dhe shpirtërore. Në pushimet 
shkollore gjatë verës në vitet 
1930, Petro aktivizohet lojtar 
në ekipin e futbollit të klubit 
“Shqiponja” të Gjirokastrës, sot 
klubi sportiv “Luftëtari”. 

 
Agronom në 
Shkodër e Lezhë 
Në vitin 1937, me mbarimin 

e studimeve, prej Monarkisë së 
mbretit Zog, Petrua emërohet 
agronom në Shkodër dhe në vi-
tin 1938 transferohet në Lezhë, 
ku punoi deri në fund të vitit 
1941. Jo rastësisht atë e dërguan 
në një zonë bujqësore siç ishte 
Zadrima, me tradita të hershme 
në kultivimin e bimëve, por 
edhe me probleme të shumta të 
kohës. Kjo zonë në atë periudhë 
kishte shumë nevojë për një 
agronom të përgatitur siç ishte 
Petrua. Për aktivitetin e tij nuk 
kemi dëshmi nga njerëz e bash-
këpuntorë, por kemi shënimet 
e detajuara që ai ka lënë pas, 
si një intelektual me kulturë 
perëndimore. Për një agronom 
të ri të sapodiplomuar në këtë 
rajon bujqësor, ku shkenca 
kishte depërtuar pak ose aspak, 
punët ishin të shumta. Krye-
sisht, në mënyrë tradicionale, 
ose primitive, kultivoheshin 
vreshta, misri, gruri, duhani, ul-
liri, perimet, etj. Puna duhej fil-
luar në themel, nga sistemimet 
e kullimi i tokave, me plugimet 
cilësore, duhej shtuar mekanika, 
duhej të përzgjidheshin farërat e 
fidanat më të mira vendase e të 
huaja, etj. 

Sëmundjet dhe dëmtuesit e 
bimëve në atë kohë jo vetëm në 
Zadrimë, por kudo në Shqipëri, 
bënin kërdinë. Në vreshtari, ku 
kjo zonë shquhej më shumë, 
dëmprurëse e shkatërruese 
ishin filoksera, vrugu, tënja dhe 
hiri, të ardhura në Europë prej 
kontinentit amerikan, aty nga 
pjesa e dytë e viteve 1800. Në 
Shqipëri këta dëmtues nuk nji-
heshin ose njiheshin fare pak, 
e aq më keq masat e luftimit të 
tyre. Në shënimet e Petros vëre-
jme se ai është marrë shumë me 
këto probleme dhe doemos me 
përgatitjen e lëngut bordolez. 
Problem të veçantë përbënte 
edhe urthi i grurit, ndryshku, 
etj. Përveç punës së tij arë më 
arë e shtëpi më shtëpi Petrua për 
këto probleme organizoi shumë 
kurse të shkurtra ditore deri dhe 
6-mujore për trajnimin e bujqve 
vendas duke aplikuar teknikat 
shkencore agronomike më të 
mira të kohës që ai kishte mësu-
ar në universitet dhe literaturën 
shkencore të kohës që kishte në 
dispozicion. 

Ai ishte i pakursyer e i gji-
thanshëm në ndihmesën që u 
jepte bujqve e komunitetit ven-
das. Çdo gjë që bënte, e kryente 
me pasion e dashuri. Së bashku 
me intelektualë të tjerë organiz-
oi fushata për edukimin shënde-
tësor dhe higjienën personale si 
dhe veprimtari të ndryshme ar-
tistike e sportive për të gjallëru-
ar jetën shoqërore e kulturore. 
Organizoi edhe disa shfaqjeve 
teatrale artistike për banorët e 
qytetit të Lezhës. Ishte një njeri 
i thjeshtë dhe i dashur për bujqit, 
respektohej nga të gjithë. Orga-
net lokale të pushtetit në Lezhë 
si dhe Ministria e Bujqësisë së 
asaj kohe, e vlerësuan punën e 
këtij agronomi të ri, shumë en-
ergjik dhe të gjithanshëm. 

Pavarësisht dëshirës së mad-
he, pasionit për punët agrono-
mike, lidhjeve, njohjeve e miqë-
sive të shumta që kishte krijuar 
në Lezhë, jeta larg familjes po i 
vështirësohej sepse vendi kishte 
hyrë në Luftën e dytë Botërore. 
Në fund të vitit 1941, mori ven-
dim të kthehej pranë familjes në 
Gjirokastër. Në vitin 1942, Pet-
ro fillon punë sërisht si agronom 
i Prefekturës së Gjirokastrës, të 
cilën e ndërpreu në fund të vitit 
1943, për shkak të ashpërsimit 
të luftës. U shkëput nga punët 
në veri, Shkodër e Lezhë, po jo 
nga të gjitha. Petrua atje kishte 
lënë gjysmën e tij, Jorgjinë, 
shkodranen fisnike, gjimnazis-
ten e bukur që i kishte rrëmbyer 
zemrën. Ajo do ta shoqëronte 
gjatë gjithë jetës. Në shtator të 
vitit 1942, pavarësisht pasig-
urisë e luftrave, dasma nuk u 
ndal, ajo u bë sipas traditave 
e zakoneve fisnike shqiptare, 
lunxhiote. Ata krijuan një 
familje të shëndoshë. Lindën, 
rritën, edukuan dhe shkolluan 
një vajzë dhe një djalë, Erietën 
dhe Viktorin. 

Agronom në 
Gjirokastër
Lufta e Dytë Botërore solli 

shkatërime të mëdha. Shqipëria 
doli nga kjo luftë në një gjend-
je shoku, tepër e drobitur dhe 
shumë e mjeruar. Bujqësia ishte 
shpresa që mund të bënte diçka 
për rimëkëmbjen e shpejtë, 
përmirësimin e kësaj varfërie e 
urie të tejskajshme që kishte pl-
lakosur qytete e fshatra. Petrua 
u angazhua që në ditët e para të 
çlirimit në misionin e tij fisnik 
e jetësor, në sigurimin e ushq-
imit të përditshëm për njerëzit 
e varfër e të uritur. Fillimisht 

u emërua përgjegjës i ekono-
misë në Komitetin Ekzekutiv 
të Rrethit të Gjirokastrës dhe 
më pas Kryeagronom i Qar-
kut dhe Rrethit, detyra këto që 
i mbajti deri në vitin 1957. Në 
vitin 1951, kur u krijua Instituti 
i Lartë Bujqësor në Kamëz, sot 
Universiteti Bujqësor i Tira-
nës, Petrua u thirr për të marrë 
pjesë në stafin akademik. Nuk 
pranoi edhe kësaj radhe sepse 
ndjente që në rrethin e Qarkun e 
Gjirokastrës kishte shumë punë 
për të bërë për bujqësinë. Ndry-
shimi sapo kishte filluar. 

Ndodhën shumë ndry-
shime politike e shoqërore, të 
paparashikuara. U ashpërsua 
në kulm lufta e klasave “ndaj 
borgjezëve të qytetit dhe ku-
lakëve në fshat”. U tjetërsua 
prona private dhe u formuan 
kooperativat bujqësore skl-
lavëruese. Megjithë qëndrimin 
e tij prej patrioti e intelektuali të 
ndershëm si dhe kontributin që 
i kishte dhënë Lëvizjes Nacio-
nal-Clirimtare, Petron, ashtu si 
dhe shumë intelektualë të tjerë 
nga shtresat e pasura, të cilët 
kishin studjuar në Perëndim, 
do ta ndiqte nga pas, tërë jetën 
e tij, hija e etiketimit “borgjez”, 
dhe ndonjëherë akoma më keq, 
frika e të dyshuarit për “sabota-
tor”. Kjo sidomos nga persona 

të indoktrinuar, injorantë dhe 
ambiciozë, të ngritur në push-
tet, “vlera” e tyre e vetme ishte 
hipokrizia, injoranca, intriga 
dhe servilizmi. 

Petrua iu përkushtua punës, 
me gjithë forcën e mendjes dhe 
të fizikut të tij për të përçuar në 
bujqësinë e rrethit dhe Qarkun 
e Gjirokastrës bazat e organiz-
imit shkencor. Në kushte teje të 
vështira, më shumë në këmbë, 
në shi e dëborë, si agronom i 
vetëm në atë kohë, ai e përshkoi 
kryq e tërthor Qarkun nga Vur-
gu i Sarandës në Përmet, Pog-
on, Lunxhëri, Labëri, Zagori, 

etj… Siç mbajnë mend famil-
jarët e tij, u ndesh me vapën 
përvëluese, llucën, mushkonjat 
dhe shumë herë morrat, pleshtat 
e çimkat që i sillte me vete kur 
kthehej në shtëpi. Me gjithë 
këto vështirësi, ai qëndronte 
me ditë të tëra në këto zona 
midis fshatarëve të thjeshtë e të 
varfër, me ata që kishin shumë 
nevojë për mendjen e këshillat 
e tij agronomike. Ai kontribuoi 
dukshëm që ata të dilnin nga 
mizerja dhe gjendja e rëndë e 
urisë. Mjeku vetriner Sotiraq 
Paskali tregon: 

- Ato pak vite që punova 
me Petron mësova shumë gjëra 
prej tij, sidomos sinqeritetin 
dhe korrektësinë në punë. Ishte 
një specialist i kompletuar me 
kulturë perëndimore, i thjeshtë, 
punëtor i palodhur. E shikoje 
krahinë më krahinë, në çdo cep 
të rrethit, fushë apo mal.

 Ndërsa ish drejtori i shkollës 
së Mesme në Lazarat, Zija 
Basha kujton: 

- Në arat tona Petrua 
mblidhte shpesh bujq nga Dro-
pulli, Libohova, Suha Erindi, 
Mashkullora, Picari, etj. dhe u 
tregonte përvojën tonë bujqë-
sore. E mbaj mend agronom 
Petro Labovitin si një burrë i 
hollë e i gjatë, i veshur gjithmo-
në me kostum e kravatë e me një 
pardesy gri. Kur ecte rrugicave 
të qytetit e në sheshin e Çerçizit 
respektohej e nderohej nga të 
gjithë si shkencëtar, intelektual 
e qytetar shembullor.

Punët e shumta që duhesh 
të kryheshin në bujqësi, ai i 
nisi me punimet bonifikuese, 
sistemimin e tokave, punimet e 
mekanizuara dhe sistemet e pl-
ugimit të tokave. Organizoi për 
këto probleme kurse e seminare 
me bujq e mekanizatorë. Gjatë 
këtyre viteve toka nënkulturë u 
rrit me 47 përqind më shumë, 
në krahasim me vitin 1938. 
Petrua si një specialist me kul-
turë perëndimore, rekoman-
donte përdorimin e faktorëve 
stimulues për bujqit. Për këtë, i 
kënaqur, ai shkruan në kujtimet 
e tij: 

- “Viti 1950 karakterizohet 
jo vetëm nga shtimi i sipër-
faqeve të bimëve industriale, 
por edhe nga zbatimi në shkallë 
shumë më të gjerë i udhëzi-
meve agroteknike si: afatet e 
mbjelljeve, përdorimi i pleh-
rave, shërbimeve kulturale, etj. 
Kjo falë rritjes së çmimeve të 
blerjes së bimëve industriale, të 
cilat i shtynë bujqit të zgjerojnë 
sipërfaqet dhe të zbatojnë më 
mirë udhëzimet agroteknike”. 

 Në kushtet sesi ndodhej 
atëherë Lugina e Drinos, ku 
kryesisht shtrihen tokat bujqë-
sore të rrethit të Gjirokastrës, 
vëmendje të veçantë Petrua 
tregoi për kulturat bujqësore që 
i përmirësojnë dhe i pasurojnë 
tokat, si jonxha, tërfili, batha, 
etj. Në shënimet e tij, ai shkru-
an: “Kultura e jonxhës para 
çlirimit pothuajse nuk njihej 
fare në këtë rreth”.

Agronomi Thanas 
Xhumba kujton:
 - Jonxha në Dropull nuk nji-

hej. Petrua si specialist shumë 
i përgatitur, duke i njohur mirë 

Petro Laboviti, (1912 - 1977)

Familja Petro Laboviti (Foto e parë në vitin 1940 të fejuar 
dhe në vitin 1970 me femijët: Viktorin dhe Erietën
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Privatizimi i ekonomisë dhe në këtë 
kuadër, intensifikimi i zhvillimit të bleg-
torisë në vendin tonë u shoqërua natyr-
shëm edhe me zgjerimin e sektorit të 
shpendarisë për vezë dhe për mish. 
Mbarështimi i shpendëve përbën një 
sektor me rëndësi për ekonominë bu-
jqësore Shqiptare, zhvillimin e industrisë 
përpunuese dhe përmirësimin e furniz-
imit të popullsisë me mish dhe vezë. Pra 
mbarështimi i shpendëve përfaqëson 
një burim të rëndësishëm për sigurimin 
e nevojave ushqimore për popullatën. 
Gjithashtu mbarështimi i shpendëve në 
sajë të kostos së leverdishme dhe aftë-
sisë së tyre prodhuese për të konvertuar 
ushqimet në proteina shtazore përbën 
një sektor me rëndësi, pra  është një 
degë e rëndësishme e prodhimit blegto-
ral në vendin tonë dhe në botë. Industria 
e shpendëve ka fituar një eksperiencë 
dhe një rritje të vazhdueshme gjatë 20 
viteve të fundit. Sot përdoren linja hi-
bride për vezë e mish me aftësi të larta 
prodhuese, teknologji të përparuara të 
rritjes dhe racione të balancuara. Qël-
limi kryesor i mbajtjes së shpendëve 
është shndërrimi me efektivitet i ush-
qimeve të ndryshme në vezë e mish, 
produkte me vlera të larta për njerëzit. 
Ndër speciet e shpendëve që mbahen 
për qëllime ekonomike janë pulat, patat, 
gjeli i detit, rosat, e më rrallë mbarësh-
tohen speciet e tjera si fazani, pëllumbi, 
struci etj. Rritja e prodhimit të mishit të 
shpendëve mbështetet në, përgatitjen e 
ushqimeve me vlerë të plotë biologjike, 
në zbatimin e një mbarështimi racional 
mbi baza shkencore, në sigurimin e mik-
roklimës, dhe zbatimin e masave efikase 
të profilaksisë dhe karantinës veterinare. 
Rritja e shpendëve për prodhim mishi ka 
marrë zhvillim të shpejtë vitet e fundit. 
Mishi merret nga zogjtë brojler, gjelat 
e detit, patat, rosat etj. Brojlerët mund 
të rriten në grupe umiforme në mënyrë 
ciklike gjatë gjithë vitit. Rritja e shpejtë e 
brojlerëve dhe përvetësimi i mirë i ushqi-
meve jep mundësi të prodhohet mish me 
shpenzime minimale. Prodhimi ciklik i 
mishit të zogjve brojler lejon shfrytëzimin 
racional të ndërtesave, pajisjeve dhe ul 
koston e prodhimit të mishit. Një shpend 
i seleksionuar për prodhimtari të lartë 
mund të shprehë potencialin e tij gjenetik 
nëse rritet në kushte optimale. Rritja në 
mënyrë intensive për prodhimin e mishit 
bazohet në hibridet (komerciale). Hibri-
det manifestojnë një shpërblim të mirë 
të ushqimit, një karkasë të cilësisë të 
lartë dhe një zhvillim të mirë të mbulesës 
puplore. Hibridet e mishit janë aRBOR, 
KOBB, HYBRO, SHaVER, ROSS. Në 
vendin tonë shfrytëzohen shumë mirë hi-
bridet për mish si: KOB, ROSS që kanë 
pesha të vogla trupore dhe mbahen për 

një periudhe rritje 35-42 ditë. Për çdo 1 kg 
masë të gjallë trupore zogjtë brojler harx-
hojnë rreth 1.8- 2.1 kg ushqim të balancuar. 
Mbarështohen nga pularitë e Kavajës, Lush-
njës, Korcës, Fierit, Fushë Krujë etj. COBB 
ROSS janë të njohur në të gjithë botën për 
koston më të ulët të prodhimit të mishit të 
pulës. Këto hibride janë të njohur për per-
formancën superiore në të gjithë treguesit 
e rritjes, koefiçient të mirë të shpërblimit të 
ushqimit. Këto arrihen në sajë të një me-
naxhimi të mirë, që shoqërohet me një 
ndriçim natyral të zogjve, dhe me një dietë 
ushqimore të përshtatshme, tregues të cilët 
ndikojnë direkt në uljen e kostos së ushqi-
meve, si faktor primar, që ul koston e pro-
dhimit total të mishit. 

Faktorët që ndikojnë direkt në 
koston e prodhimit të mishit janë: 
• konvertimi i ushqimit,
• çmimi i ushqimit,
• sasia e mishit të prodhuar. 
Mishi i brojlerve paraqet vlera të konsid-

erueshme biologjike dhe ushqimore, ka tret-
shmëri dhe vlerë të lartë ushqyese. Muskuli 
është lehtësisht i ndashëm nga yndyra. 
Është i pasur me vitamina, mbi të gjitha të 
grupit B, acid linoleik, hekur dhe zink. Pro-
dhimi i mishit në brojler vlerësohet nga disa 
tregues si: pesha e gjallë në kohën e therjes, 
kohëzgjatja e periudhës së rritjes, shtesa 
mesatare ditore e peshës, sasia e ushqimit 
të konsumuar për 1 kg shtesë peshë, rrezja 
e mishit etj. ai varet nga faktorë biologjikë 
dhe të mjedisit. Për këtë, të ushqyerit duhet 
të lidhet me një mbarështim sa më të mirë, 
me një gjendje të mirë shëndetësore të 
shpendëve dhe më një menaxhim kompe-
tent. Me futjen e hibrideve të rinj për mish, 
me përmirësimet në fushën e të ushqyerit 
dhe kushteve të ambientit, është rritur pro-
dhimi i mishit të brojlerëve, duke shkurtuar 
afatin e mbajtjes së zogjve dhe duke e bërë 
mishin e tyre një produkt mjaft të leverdis-
shëm dhe me një përdorim të gjerë praktik. 

Teknologjia e rritjes së 
brojlerëve dhe menaxhimi i tyre
Përpara arritjes së zogjve
Për të garantuar zogj sa më vitalë, pas-

trohen dhe dezinfektohen mirë lokalet dhe 
rregullohen pajisjet, që tu japë mundësi 
zogjve ti afrohen lehtësisht ujit dhe ushqimit 
pas arritjes së tyre. Ngrohet më parë lokali 
dhe stabilizohet temperatura dhe lagështia 
para arritjes së zogjve. Klloçkat ndizen 24 

orë para se të vijnë zogjtë. Enët e ujit duhet 
të mbushen 2 orë para se të vijnë zogjtë. 
Ushqimi duhet të jete i thërmuar, i situr, pa 
papastërti. Për të arritur një performancë të 
mirë, zogjtë duhet të vendosen në fermë, në 
ambjentet, ku do të bëhet rritja e tyre sa më 
parë që të jetë e mundur. Gjatë 10 ditëve të 
para të jetës, zogjtë janë mjaft të ndjeshëm 
ndaj ndryshimit të ambientit, që ndryshon 
prej atij të inkubatorit. Mangësitë në 24 orët 
e para të jetës ndikojnë negativisht në per-
formancën e tyre.

Kualiteti dhe performanca 
e zogjve
Kualiteti i zogjve është i lidhur me shën-

detin,  të ushqyerit mirë, si edhe një menax-
him të mirë të inkubimit. Nëqoftëse zogu 
është i një cilësie të mirë, dhe ka një menax-
him të mirë, gjatë javës së parë, mortaliteti 
duhet të jetë i ulët dhe pesha e gjallë arri-
het me uniformitet optimal. Zogjtë reagojnë 
ndjeshëm ndaj mungesës së ujit, i cili duhet 
tju sigurohet menjëhere pas çeljes. Gjatë 
transportit zogjtë duhet të mbahen në kon-
dita të tilla, që të eleminohet dehidratimi dhe 
stresi. Është shumë e rëndësishme që të 
mbahen standarte të larta të higjenës, dhe 
të biosigurisë në inkubator dhe gjatë trans-
portit. Mbajtja gjatë e zogjve në kuti mund 
të shkaktojë një shkallë të lartë dehidratimi 
që mund të rezultojë në një mortalitet dhe 
redukton rritjen e tyre në 7 ditët e para dhe 
peshën finale të tyre. Sapo të vijnë zogjtë, 
shkarkohen  dhe vendosen shpejt në lokal, 
dhe duke siguruar që ushqimi dhe uji të 
merren menjeherë. Enët e ushqimit e të ujit, 
nuk duhet të mbeten asnjëherë bosh, por të 
mbushen vazhdimisht. 

Teknika e rritjes 
aplikohet në dy ose tre faza. Kur rritja ap-

likohet me dy faza:
• Faza e parë  përfshin periudhën e 

mbarështimit për të gjithë zogjtë në moshën 
0- 21ditë 

• Faza e dytë  përfsshin periudhën 22 ditë 
deri në therje (35-42 ditë)

Ritja e zogjve gjatë javës së parë është një 
proces delikat, sepse ato kanë mjaft kërkesa 
ndaj kushteve të mjedisit dhe higjenës. 

Kryesore në kushtet e mikroklimës është 
temperatura e mjedisit e cila në ditën e parë 
të jetë 30˚. Temperatura e mjedisit në lokal 
ulet me 2˚ në javë (0,5˚në ditë) derisa ar-
rihen kufijtë normal për ritjen e zogjve 24˚C. 
Lagështia duhet të jetë 70%. Kufiri minimal 

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

50%. Në ditët e para lagështia duhet të jetë 
70 %. Dendësia e krerëve për m² varet nga 
mosha, pesha dhe gjendja e lokalit

Në dy ditët e para vendosen letra 
gjatë gjithë gjatësisë së lokalit, në masën 
25 % të sipërfaqes së dyshemesë pranë 
enëve të ushqimit dhe të ujit, ku hidhet 
ushqimi, që zogjtë të kenë mundësi të 
hanë ushqim me bollëk dhe të pijnë ujë 
të freskët, sepse në të kundërt mund të 
ketë ngordhje nga uria apo nga dehidra-
timi i organizmit. Pastaj hiqen letrat dhe 
përdoren enët e ushqimit, që nuk duhet 
të mbeten asnjëherë bosh. Kontrollohet 
furnizimi me ujë, i cili nuk duhet të mun-
gojë për asnjë çast. Këshillohet që në të 
njëjtin ambient, të mos ketë tufa zogjsh 
me mosha të ndryshme. Diferenca e 
moshës së zogjve të mos jetë më shumë 
se 7-12 ditë.

Kontrolli i ambientit. 
Temperatura, lagështira, 
ventilimi, ndriçimi. 
Menjëherë pas ardhjes së zogjve kon-

trollojmë treguesit ambientale, që duhet 
të jenë në këto parametra:

• Temperatura e ajrit  - 30 ◦ C 
• Lagështia relative    60- 70 %.
• Ventilimi duhet të jetë pa korente ajri, 

për të siguruar ajër të freskët, dhe për të 
lëvizur gazet e dëmshme, lagështinë e 
tepërt dhe nxehtësinë. Zogjtë janë të 
ndjeshem ndaj korenteve të ajrit, prandaj 
shpejtësia e ajrit duhet të jetë më pak se 
0,15 m/sek. 

• Ndriçimi është shumë i rëndë-
sishëm në prodhimtarinë e brojlerve, 
dhe kohëzgjatja e tij programohet deri 
në 23 orë në ditë.

Intensiteti i dritës duhet të jetë jo më 
pak se 20 lux  për të stimuluar aktivitetin 
e zogjve. Javën e parë duhet të jetë 30 – 
40 lux. Në fund të periudhës së rritjes, 3 
ditë para therjes, intensiteti dritës ulet në 
10 – 5 lux. Densiteti: Rekomandohet të 
vendosen  deri 33 kg peshë e gjallë / m²

Kujdesi për zogjtë, dhe kontrolli i 
marrjes së ushqimit dhe ujit.

Gjatë 24 orëve të para kontrollohen 
zogjtë pas arritjes për tu siguruar që të 
gjithë kanë gjetur ushqimin dhe ujin. 
Kontrollohet lehtësisht gusha e zogjve 
(30- 40 zogj) nga 3-4 vende të ndry-
shme në lokal.

Mbushja e gushës pas 24 orësh. 
Bëhet vlerësimi i mbushjes së gushës 
së zogut në kohë dhe në vëllim sipas 
këtyre parametrave:

TEKNIKA E RRITJES DHE E MBARËSHTIMIT TË 
ZOGJVE BROJLER, DHE PËRDORIMI I RACIONIT 

USHQIMOR ME USHQIME TË PELETUARA

(Vijon në numrin e ardhshëm)
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REKOMANDIME PËR FERMERËT NË LIDHJE ME SHËRBIMET 
KRYESORE NË PEMËTARI PËR JAVËT NË VAZHDIMKrasitja formuese është ndërhyrja 

në vitet e para të zhvillimit të pemës dhe 
qëllimi i saj është të sigurojë një rritje të 
ekuilibruar, funksionale dhe estetikisht 
të kënaqshme, një formim të degëve të 
forta të pozicionuara nga njëra-tjetra në 
pikën e duhur (në mënyrë që të lejojë 
një depërtim më të mirë të dritës) dhe të 
nxisë bimën që të futet sa më shpejt në 
prodhim. Kjo lloj krasitje duhet të kryhet 
detyrimisht në periudhën e parë të jetës 
së bimës në qoftë se duam që struktura 
e saj të formohet në mënyrën e duhur. 
Ndërhyrjet e mëvonshme të krasitjeve 
shërbejnë për të konsoliduar dhe për të 
përmirësuar këtë strukturë.

Një krasitje formuese e kryer në një 
mënyrë profesionale lehtëson në masë të 
madhe, duke i bërë më efektive ndërhyrjet 
nëpërmjet krasitjes në fazat e mëvonshme.

Për të kryer në mënyrën më të mirë 
të mundshme krasitjen formuese është 
e nevojshme të njihet mënyra e zhvillimit 
natyral të bimës mbi të cilën do të bëhet 
ndërhyrja. Pemë të ndryshme frutore 
(por në përgjithësi të gjitha bimët) kanë 
mënyrën e tyre të zhvillimit, kanë një 
sjellje tipike që duhet të përmirësohet dhe 
të menaxhohet nëpërmjet krasitjes form-
uese në funksion të asaj se çfar duam të 
realizojmë. Kultivarët e rinj dhe nënsharte-
sat e reja që përdoren në ditët e sotme në 
pemëtari kanë një sjellje të ndryshme nga 
ajo e këtyre bimëve në të kaluarën apo të 
bimëve që ndodhen në natyrë. Kjo e bën të 
domosdoshme njohjen e karakteristikave 
të tyre edhe nga krasitësit profesionistë. 

Gjatë krasitjes duhet të largohen të 
gjitha degët që rriten në mënyrë të çr-
regullt dhe që me rritjen e tyre pengojnë 
formimin e natyrshëm të strukturës së 
bimës, duke prishur pamjen dhe funk-
sionin e tyre. Vazhdohet me largimin e de-
gëve që janë të dëmtuara nga sëmundjet, 
si dhe me shkurtimin e degëve që janë 
më të dobëta se të tjerat për të stimuluar 
dhe rritjen dhe forcimin e tyre. Largohen 
gjithashtu degët që janë të mbivendo-
sura dhe rrallohen kur janë të shumta në 
numër, në mënyrë që të lejojnë rrezet e 
diellit për të arritur çdo pjesë të bimës.

Prerjet e bëra duhet të jenë sa më të pas-
tra, duke përdorur mjetet e duhura, për evit-
imin e dëmtimit të lëvores dhe të mundëso-
het sa më shpejtë mbyllja e plagëve. Sipas 
rastit në krasitjet formuese mund të jetë e 
nevojshme përdorimi i tutorëve për orientimin 
e dëshiruar të degëve, që mund të jenë të 
natyrave të ndryshme (sistem mbështetës, 
lidhje plastike, etj).

Krasitjet ndryshojnë pak a shumë rrënjë-
sisht arkitekturën e bimës dhe njëkohësisht 
edhe vendndodhjen e rezervave të saj. For-
mat e mbajtjes së pemëve janë nga më të 
ndryshmet por tendenca është që në varësi 
të nënshartesës, tipit të tokës dhe nivelit të 
agroteknikës, kurorat të jenë sa më të ulta 
nga toka për të lehtësuar shërbimet vjetore 
dhe vjeljen pa nevojën e shkallëve.

Në krijimin e formave të detyruara (palme-
ta), duke qenë se nuk janë në të njëjtën linjë 
me sjelljen natyrale, kërkojnë prerje më të 
rënda gjatë formimit të tyre, duke ndikuar në 
zgjatjen e kohës së nevojshme për krijimin e 
strukturës së tyre. Përkundrazi, format e reja 
(“moderne”) të kultivimit, që përpiqen për të 
përshtatur format natyrore të bimëve, nxisin 
futjen më shpejtë në prodhim, duke ndikuar 
në reduktimin e stresit si pasojë e prerjeve 
dhe ndjeshmërinë ndaj parazitëve.

Krasitja formuese e pemëve frutore para-
shikon si fazë finale krasitjen prodhuese e 
cila kryhet kur pema ka hyrë në prodhim, 
megjithëse edhe gjatë kësaj faze krasitja 
përveç sigurimit të prodhimit shoqërohet me 
krasitjen formuese. 

Krasitja prodhuese sipas edhe kup-
timit të emërtimit është krasitja që ka si 
objektiv kryesor sigurimin e një prodhim 
të qëndrueshëm dhe në ekuilibër me zh-
villimin vegjetativ, të sigurojë prodhim të 
përmirësuar përsa i përket cilësisë dhe të 
ndihmojë në uljen e periodicitetit. 

Në varësi të specieve ndryshon mënyra 
e frutifikimit dhe kjo kondicionon edhe 

mënyrën e krasitjes prodhuese. Lulëzimi 
dhe frutifikimi në disa specie mund të jetë në 
degët e vjetra (dardha, molla etj), ku edhe 
prerjet duhen të jenë me masë, ndërsa në 
speciet që frutifikojnë në lastarët njëvjeçarë, 
prerjet duhet te jenë më drastike me qëllim 
sigurimin e prodhimit të qëndrueshëm. 

Krasitjet dimërore duhet të kryhen nga 
fundi i dimrit kur ka kaluar rreziku i ngricave, 
por para se të çelin sythat, duke eleminuar 
ditët me reshje dhe me temperata nën zero. 

Krasitjet e hershme të pemëve mund të kri-
jojnë probleme, pasi rritet mundesia e prekjes 
së bimës nga sëmundjet kërpudhore pasi në 
këtë periudhë bima është në qetësi dhe nuk 
reagon për mbylljen e plagës, tharja mund të 
thellohet edhe më shumë se pika e prerjes, 

3. Trajtimet dimërore
Gjatë krasitjes së bimëve frutore është e 

nevojshme të vëzhgohen me kujdes si degët 
e reja ashtu edhe ato më të vjetra, për të bërë 
të mundur evidentimin e praninë dhe shkallën 
e infeksionit nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 
Në rast sëmundjesh është e nevojshme të 
eliminohen degët deri në drurin e mirë duke 
larguar e djegur degët i infektuara.

Përveç këtyre masave paraprake, është e 
nevojshme të eliminohet çdo mbetje e frutave 
të mumifikuar të prekur nga sëmundjet.

Menjëherë pas krasitjes, është e 
nevojshme kombinimi për aplikimin e trajtimit 
me preparate me bazë bakri, për kontrollin 
e sëmundjeve të ndryshme të cilat fillojnë të 
aktivizohen bashkë me aktivizimin e zhvillimit 
vegjetativ të pemëve. 

Momenti i bymimit të sythave është një nga 
pikat kyç për realizimin e spërkatjeve efektive 
në drufrutorët gjetherënëse. Javët në vazh-
dim kërkojnë vëmendje të veçantë në ku-
jdesin për realizimin sa më mirë të trajtimeve. 
Duhen respektuar dozat e rekomanduara 
për çdo preparat që përdoret, sipas kulturave 
dhe momentit të zhvillimit të pemëve.

Bajamja në veçanti, për kultivarët e vendit 

në shumë zona tashmë ka çelur, por edhe 
kultivarët e tjerë me çelje më të vonë, që 
janë duke çelur, duhet të përfitojmë nga 
kushtet e motit, për të realizuar trajtimet e 
munguara nga situata e krijuar nga moti. 
Kjo nuk do të thotë që në drufrutorët e 
tjerë nuk është e nevojshme. Edhe ull-
ishtet e agrumet, pas këtij të ftohti e kanë 
të nevojshme një trajtim me preparate 
me bazë bakri, jo vetëm për parandal-
imin e zhvillimit të sëmundjeve nga të cilat 
preken, por edhe për të frenuar edhe in-
feksionet që mund të vijnë nga dëmtimet 
eventuale nga temperaturat e ulëta të 
lastarëve të tyre.

Trajtimet nuk duhen lënë jashë vë-
mendjes përdorimin e insekticideve dhe 
vajit mineral, të rekomanduara për të 
luftuar fazat dimërore të dëmtuesve të 
pemëve frutore.

4. Plehërimi 
Në ditët në vijim, në pemëtoret ku 

nuk është kryer plehërimi në vjeshtë 
është koha për të shtuar plehrat kimike 
të planifikuara për plehërimin bazë. Ple-
hërimi nënkupton plotësimin e lëndëve 
ushqyese që pema përdor për rritjen e 
organeve të saj dhe për prodhimin. Për ta 
bërë si duhet, është e nevojshme të mer-
ren në konsideratë të gjithë faktorët që 
përfshihen në ndërveprime me njëri-tjetrin 
dhe që mund të shtojnë ose zvogëlojnë 
efikasitetin e inputeve që përmbajnë el-
ementët e nevojshëm ushques. Në varësi 
të plehrave që do të përdoren, natyrës së 
terrenit dhe kulturës duhet bërë kujdes në 
sasitë e plehrave, për të siguruar dozën 
e nevojshme, por duke respektuar dhe 
kufirin e dozave maksimale (sidomos me 
plehrat azotike) për të ruajtur ekuilibrat 
dhe kontaminimin nga përdorimi pa kriter 
i tyre.

Në rastet kur nuk kemi një analizë të 
përmbajtjes së elementëve ushqyes në 
tokë, përcaktimi i dozave të plehrave 
duhet bërë bazuar në rendimentin e prit-
shëm, duke respektuar gjithmonë kufijtë.

Plehërimet shoqërohen me punimet 
e tokës, për të cilat sipas tipit të tyre, zo-
nave dhe nivelit të lagështisë, në javët 
në vijim do të hyjnë në fazën optimalë 
për t’u kryer.

(Vijon nga numri i kaluar)

Drejtoria e Teknologjive të Pemëtarisë: QTTB-Vlorë
E-mail: qttbvlore@yahoo.com

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE SHKODЁR
1. Shërbime intensive në farishte 

(ujitje, ushqim, plehrime plotësuese, 
ajrim, luftim sëmundjesh etj.) 

2. Mbjellje e farishteve të reja  me 
copa, (me ndarje të bimëve të rritura).

3. Fillimi i  aklimatizimit të fidanit (për-
shtatja me kushtet klimatike).

4. Punimi i zakonshëm i tokave të plu-
guara që në vjeshtë (21-25 cm).

5. Diskimë, frezim i tokave.

6. Piketime parcelash.
7. Mbjellje e fidanave në fushë. 

8. Pastrim gurësh i parcelave të mbjella 
dhe atyre të pambjella.

Drejtoria e Teknologjive Bujqësore, QTTB-Shkodër, 
E-mail: qttbshkoder@yahoo.com

9. Sistemime, pastrime, eleminnime i 
mbeturinave.

10. Kultivime dhe (frezime, aty ku e 
lejojnë distancat e mbjelljes) të Bimëve 
Aromatike Medicinale (BAM). 

11. Plehërime plotësuese aty ku janë 
planifikuar të bëhen për prodhim konven-
cional. 

12. Zëvendësim i bimëve të dëmtuara 
gjatë dimrit.

INFORMACION PËR FERMERËT QË KULTIOJNË BIMË 
AROMATIKE MEDICINALE (BAM), Mars 2022
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Profil

(Vijon nga faqja 10)

kushtet e fushës së Drinos dhe 
të fshatrave të Dropullit, me 
tokën e sapomarrë nga reforma 
agrare, punoi fillimisht për të 
bindur fshatarët e fshatit të tij, 
Dhuvjan se jonxha është një 
bimë shumëvjeçare, kërkon pak 
punë e shpenzime, pasuronte e 
përmirësonte tokat e siguronte 
ushqimin e blegtorisë. Fara e 
jonxhës sillte të ardhura të mira 
për familjet e tyre. U mbollën 
parcelat e para me hezitim e 
dyshime, por për pak vite u pa 
leverdia që kishte kjo bimë. 
Me shpejtësi u përhap në gjithë 
Dropullin e rrethin e Gjirokas-
trës”. Më pas jonxha në Dropull 
u bë një kulturë e rëndësishme 
në strukturën e mbjelljeve. U 
krijua një ekotipi i veçantë dhe 
fara e saj kërkohej shumë bren-
da vendit dhe për eksport.

Probleme të shumta kishin 
drithërat e bukës si misri guri, 
etj. Imediate ishte se duhej 
bërë përzgjedhja e farërave 
me prodhimtari më të mirë si 
dhe të luftoheshin sëmundjet, 
dëmtonjësit e barishtet e këq-
ia. Ai rekomandonte trajtimet 
me pesticidet e kohës, por dhe 
masa të tjera. Këto udhëzime 
Petrua i përçonte tek bujqit e 
thjeshtë me kurse të shumta. 
Në vitin 1950, ai organizoi 68 
kurse me mbi njëmijë pjesmar-
rës. Gjithashtu ai i propagan-
donte punët e stinës në bujqësi 
në shtypin dhe radion lokale, 
shqip e greqisht. 

Duhani, një kulturë indus-
triale me rëndësi ekonomike, 
sidomos me krijimin koopera-
tivave të para bujqësore si: e 
Zervatit, Suhës, “A. Zenelit”, 
Nepravishtës dhe NB “M. 
Asqeri”, farishtet përbënin një 
punë të vështirë e të panjohur 
më parë. Ai, me durim duke zh-
villuar seminare të shumta dhe 
herë-herë me lëvizjet e tij fshat 
më fshat e farishte më farishte, 
udhëzonte si të mbroheshin ato 
nga të ftohtit, vrugu, dëmtuesit, 
etj. Kishte ndonjë rast që e pë-
soje edhe me dështim, por duhet 
të dilje nga kurthet dhe marrëz-
itë e kohës. Ishte një periudhë 
kur dendur ishte në qarkullim 
fjala “sabotazh” dhe dora e 
“armikut”. Petrua dinte të argu-
mentonte e sqaronte se kjo është 
një punë e vështirë shkencore, 
kërkon njohje dhe nuk kishte 
fare lidhje me sabotimet. 

Një degë tjetër e rëndë-
sishme ku u përqendrua, ishte 
frutikultura. Përveç pemëve 
nëpër ledhet e kopshteve, arave 
e ndonjë vreshtë i veçuar, nuk 
kishte gjë tjetër. Vreshtat ishin 

zhdukur për shkak të filokserës, 
dhe nuk ishin ripërtrirë. Petro 
shkruan në kujtimet e tij: 

- “Frutikultura në këtë rreth 
nuk ka qenë e zhvilluar për ar-
sye të sipërfaqes së tokës së 
kufizuar. Mungesës së interes-
imit nga ana e fshatarëve për ta 
zhvilluar atë në tokën që nuk e 
kishin të tyre si dhe mungesave 
të ndryshme materiale për të 
kryer shërbime kualitative dhe 
në kohën e duhur tek pemët 
ekzistuese”. Që në vitet e para 
ai iu përvesh punës dhe ngriti 
fidanishten frutore në Mashkul-
lorë për të prodhuar fidana të 
kontrolluar, cilësorë nga llojet 
e pemëve dhe kloneve e eko-
tipet më të mira vendase e të 
huaja. Në kooperativat si Suhë, 
Zervat, “A. Zeneli”, filluan të 
mbillen blloqet e para me pemë 
frutore e vreshta. Një rëndësi të 
veçantë për rritjen me shpejtësi 
të këtij sektori ai i kushtoi punës 
me shartime në pemët e egra. 
Punoi fort për kualifikimin e 
njerëzve, teknikëve të rinj për të 
kryer shartimet si dhe sigurimin 
e bazës materiale të nevojshme, 
e cila mungonte për çdo fshat. 

Petro Laboviti ishte nga 
të parët, ose i pari agronom i 
lartë në rrethin e Gjirokastrës. 
Ai punoi me mish e me shpirt 
dhe hodhi bazat shkencore për 
një bujqësi moderne. I takon të 
vendoset në krye të Panteonit 
të shkencës bujqësore dhe 
njerëzve të shquar e me kontrib-
ute të veçanta në këtë rreth e më 
gjerë. Themi nga të parët sepse 
nuk kemi të dhëna të sakta për 
ndonjë tjetër. Agronom nga 
Gjirokastra ishte dhe Myzafer 
Kallajnxhi i cili i kreu studimet 
në Itali në vitin 1941, Abedin 
Çiçi po në Itali në vitin 1933. 
Një agronom i cili kishte stud-
juar edhe ai në Francë që në 
vitin 1836, ishte dhe filantropi 
i madh dhe krijuesi lojrave 
olimpike, Vangjel Zhapa nga 
Labova e Zhapës, por këta 
agronomë aktivitetin e tyre nuk 
e ushtruan në Gjirokastër. Nga 
fundi i viteve 1950 në këtë rreth 
filluan të vijnë dhe agronomët 
e parë që dolën nga Instituti i 
Lartë Bujqësor, por dhe të tjerë 
që kishin studjuar jashtë shtetit 
si Genci Kutra që i kishte për-
funduar studimet në Budapest, 
Hungari. Ai pohon:

- Në atë kohë Petro Laboviti 
ishte agronomi i parë i lartë i rre-
thit, që solli të rejat e shkencës 
agronomike dhe i propagandoi 
ato në filllim te bujqit privatë 

Petro Laboviti, agronomi i talentuar i dy sistemeve 
dhe më pas në koooperativat bu-
jqësore… Ne agronomet e rinj 
gjetëm tek Petrua profesorin tonë 
me të cilin konsultoheshim për 
çdo problem që hasnim vështirësi 
e që donim ta zgjidhnim…. Për 
mua ai ngelet një nga korifejtë e 
agronomisë shqiptare. 

Ndërsa Thanas Xhumba, nga 
agronomët e parë të ILB Kamëz, 
kujton: “E njoha agronom 
Petron që nga viti 1963. Ishte 
njeri i komunikueshëm, i 
thjeshtë. Bisedonte me këdo. 
Njeri i kulturuar, me sjellje për 
t’u admiruar. Si agronom i ri 
që isha në atë kohë, shpesh i 
kërkoja ndihmë për problemet e 
bujqësisë, por dhe për të tjera. 
Gjithmonë ishte i gatshëm për 
të dhënë këshillat e tij shumë të 
vyera për ne”.

Në ato vite mekanika bujqë-
sore ishte e magët, por kishte 
filluar të hynte dalëngadalë në 
ekonomitë bujqësore. Kërkohej 
propagandimi dhe vënia sa më 
parë në punë e paisjeve të reja 
si: plugjet, lesat, kultivatorët, 
makinat mbjellëse e shirëse të 
cilat kërkonin njerëz të kualifi-
kuar. Petrua ishte gjithmonë në 
krye të këtyre aksioneve.

Drejtor i Degës 
së Farërave
Nga janari i vitit 1957 dhe 

deri sa doli në pension, në vitin 
1975, Petrua drejtoi Degën e 
Farërave në Gjirokastër, e sa-

pokrijuar. Fara ka rëndësi pri-
mare për të siguruar rendimente 
të larta dhe cilësore. “Çdo të 
mbjellësh do të korrësh”- thotë 
populli. Kush më mirë se ai 
do ta bënte këtë punë? Detyra 
tani që i shtrohej Petros për 
zgjidhje ishte të grumbullonte 
e të shperndante farëra nga më 
të mirat, të certifikuara e të 
pështatura me kushtet klima-
tiko-tokësore, për të përballuar 

nevojat e rrethit dhe kërkesat e 
Ministrisë së Bujqësisë. Këto 
farëra duhet të kishin kapacitete 
më të mira prodhuese, të ishin 
rezistente ndaj sëmundjeve dhe 
dëmtuesave, me fuqi dhe en-
ergji mbirëse të lartë. 

U ndërtuan magazina të 
përshtatshme, laboratori dhe 
zyrat qendrore. Puna kryhej në 
dy drejtime: Shumimi i llojeve 
të reja që vinin nga qendra për 
ngastrat e farës në ekonomitë 
bujqësore dhe përzgjedhja e 
llojeve më të mira të vendit. 
Petrua, së toku me kolegët, 
bashkëpuntorët e tij të palodhur, 
Mustafa Aliko, Daver Çipi, etj. 
Lëviznin nga njëri fshat në tje-
trin, nga njëra ekonomi bujqë-
sore në tjetrën, cep më cep të rre-
thit. Në vitet ’60, në ekonomitë 
bujqësore nga dega e farërave 
ndiqeshin rreth 860 hektarë të 
mbjella me farëra elite e super-
elitë. Puna më voluminoze ishte 
me drithërat e bukës, duhanin 
dhe foragjeret. Sipas shënimeve 
të Petros në vitet 1950, në rre-
thin e Gjirokastrës, në zonën 
fushore mbilleshin mbi 30 lloje 
gruri, ndërsa në vitet 1960, u 
arrit të veçohen për mbjellje 
vetëm pesë lloje ose varietetet 
më të mira. Përzgjedhja bëhej 
kalli më kalli. Në misër u punua 
për tipizimin e llojit “Mashkul-
lora”, i cili u përdor dhe si linjë 
babë në një lloj misri tjetër për 
krijimin e një hibridi të ri. Kjo 

metotë përdorej për të gjitha 
farërat e kulturave bujqësorë që 
mbilleshin në atë kohë në rre-
thin e Gjirokastrës.

Nuk mund të mos përmen-
dim një nga punët më me pasion 
të Petros dhe kolegëve të tij, atë 
të prodhimit të farës së jonxhës. 
Përhapja dhe prodhimi i farës 
së jonxhës në Gjirokastër është 
meritë vetëm e Petro Labovitit. 
Për prodhimin e kësaj fare ai për-

punoi një teknologji të veçantë. 
Fara prodhohej nga privatët ose 
ekonomitë dhe pastaj maga-

zinohej në Degën e Farërave. 
Aty bëhej dekuskutimi, stadar-
tizimi dhe ambalazhimi. Fara 
më cilësore shpërndahej brenda 
ekonomive të rrethit, ndërsa 
tepricat ndaheshin në rrethe të 
tjerë, ose shkonin për eksport.

Agronom Laboviti e vlerë-
sonte shumë pjalmëzimin e 
bimëve me anë të bletëve, veça-
nërisht në jonxhishte. Vendosja 
e 4-5 koshereve me bletë për 
një ha me bimë që kërkojnë 
pjalmëzim të kryqëzuar, pro-
dhimi rritet 3 herë më shumë. Ai 
luftoi për të kufizuar trajtimet 
me pesticide gjatë lulëzimit të 
bimëve. Gjithashtu rekoman-
donte të përdoreshin pesticide 
paqësore për bletën. Ai studjon-
te vazhdimisht dhe kishte një 
literaturë të gjerë në përdorim, 
sidomos në gjuhët frëngjisht 
dhe italisht. U bë nismëtar 
për themelimin e Shoqatës 
së Bletërritësve Gjirokastritë, 
ku organizonte mjaft biseda e 
leksione shkencore duke ndi-
hmuar për shtimin e numrit të 
tyre si dhe prodhimin e mjaltit 
me cilësi. Për herë të parë në 
ndërmarjen e NIL Prodhimeve 
ngriti repartin e prodhimit të 
koshereve moderne të cilat i 
shpërndau tek bletërritësit. 

 Kolegët dhe bashkëpuntorët 
e tij të ngushte i donte pa masë, 
por dhe ata e donin, përmendim: 
vëllezërit Ali e Ziver Sino, Ziv-
er Selimi, Genci Kutra, Spiro 
Gushi, Nuri Kokalari, Thoma 
Spiri, etj. Petro dinte të mbante 
dhe një shoqëri të zgjedhur in-
telektualësh. Gazetari i spikatur 
sportiv, i ndjeri Sokrat Papad-
hopulli tregonte se Petrua ishte 
një tifoz futbolli, meqë e kishte 
luajtur edhe vetë këtë lojë. Ja si 
e kujtonte Sokrati: 

- Mblidheshim gjithmonë 
tek zyra e Anastas Bozhorit në 
pazar me Rustem Çelën, Vaso 
Cicon, Miço Kagjinin, Koço 
Qendron, Astrit Zekon, doktor 
veteriner Vasil Zhupën, etj. ku 

diskutonim gjatë për sportin, 
por edhe për probleme të tjera 
sociale. Një tjetër pasion i tij 
ishte gjuetia ku ai kalonte kohën 
e lirë. Sportin e gjahut e kishte 
ushtruar qysh nga vegjëlia.

 
 Si përfundim
Agronom Petro Laboviti 

ishte një intelektual i shquar, 
lindur e rritur në një familje 
patriote, të gjithë me shkolla 
të larta, kryesisht jashtë ven-
dit, kudo ku ka shërbyer, ka 
lënë gjurmë të arta. Motivi i 
tij: të përmirësoj në maksimum 
ushqimin dhe cilësinë e jetës të 
gjithë popullit. Ndihmoi shumë 
bujq të varfër në kohën kur ishte 
shpallur zia e bukës. Me këshil-
lat e tij i mësoi si të kryenin punë 
sa më produktive në arat e tyre, 
si të luftonin sëmundjet dhe 
dëmtuesit e bimëve që ishin të 
pamëshirshme në atë kohë. “Ta 
merr bukën nga lëmi” thuhej 
shpesh nëpër familjet e varfëra. 
Ai ndihmoi shumë bujq të dilnin 
nga varfëria, shpëtoi shumë jetë 
njerëzish nga uria. Në ceremoni-
në e tij mortore morën pjesë mbi 
1500 njerëz, nga Saranda, Përme-
ti, e gjithë krahinat e Jugut. 

Inxhinieri-agronom Petro 
Laboviti ishte një njeri i mirë, i 
fisnikëruar e i thjeshtë. Jetën e tij 
ia kushtoi shkencës dhe agron-
omisë, në dobi të njerëzve, pa-
varësisht sistemeve shoqërore 
që ai kaloi. Puna dhe përpjekjet 
e tij na mësojnë sesi të krijojmë 
një jetë më të mirë e të sigurtë 
nga hiçi, për fëmijët tanë dhe 
brezat që vijnë. Jeta dhe puna e 
tij janë frymëzim në çdo kohë, 
jo vetëm për Gjirokastrën ku 
jetoi e punoi me gjithë fuqinë 
e mendjes dhe të shpirtit të tij, 
por për gjithë Shqipërinë. 

Duke kontrolluar ngastrat e farës

Familja e Petros me familjet e tjera të specialistëve të bujqësisë të Rrethit 
Gjirokastër  duke festuar së toku, në vitet 1971.  Dallojmë: Nuri Kokalari, 

Thoma Spiri, Jani Bita, etj. (Një foto e shkrepur nga Petro Laboviti.) 

Thirrja për aplikime e hapur për idetë e turizmit të qëndrueshëm (Vijon nga faqja 7)

autentik...) 
• Ndikimi. Përshkruani 

ndikimin që paketat kanë në 
zonat rurale të Shqipërisë, 
duke përfshirë një listë me 
qytetet, fshatrat, bizneset 
lokale dhe aktorët që janë të 
përfshirë (si shtëpi pritjeje, 
restorante, prodhues, arti-
zanë, organizatorë të aktiv-
iteteve kulturore). Përshkru-
ani se si rritja e shitjeve të 
paketave turistike do të ndi-
hmojë në krijimin e vendeve 
të punës.  

• Mbështetja e RisiAlba-

nia. Jepni një buxhet tregues 
që tregon kontributin tuaj 
financiar dhe mbështetjen fi-
nanciare që prisni nga RisiAl-
bania. *Vini re se RisiAlba-
nia nuk mbulon kostot fikse 
si qiraja, pagat apo shërbimet 
komunale. Aplikantët duhet 
të dorëzojnë në mënyrë elek-
tronike: 

• Propozim biznesi (shkarko-
ni shabllonin këtu) 

• Plani financiar (shkarkoni 
shabllonin këtu) 

• Ekstrakt historik nga 
Qendra Kombëtare e Biznesit 
(QKB) 

• Bilanci i gjendjes / Pasqyrat 
e shpenzimeve për 3 vitet e fun-
dit (nëse ka) 

• Raporti i fundit i auditimit 
(nëse është e aplikueshme) 

• Lista e stafit të përhershëm 
të kompanisë dhe organigrama

4. Paraqitja 
e propozimeve: 
Presim që propozimet të 

dorëzohen në gjuhën angleze 
me e-mail deri më 18 Mars 
2022, ora 14:00. Propozimet 
e dorëzuara pas këtij afati 
nuk do të pranohen. Emaili 
duhet të adresohet në info@
risialbania.al me temën 
“Promovimi i turizmit të 
qëndrueshëm në Shqipëri”. 
Propozimet duhet të dërgo-
hen si dokumente .pdf dhe 
të nënshkruhen në të gjitha 
faqet. Për çdo pyetje që mund 
të keni lidhur me aplikimin, 

ju lutemi shkruani në email: 
info@risialbania.al brenda 
datës 16 Mars 2022. 

5. Procesi i 
përzgjedhjes 
Propozimet e paraqitura në 

RisiAlbania do të vlerësohen 
dhe vlerësohen sipas kritereve 
të mëposhtme. 
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këndi i eksPertit

UNDROP - Deklarata e OKB për të drejtat 
e fshatarëve dhe punëtorëve të tjerë të fshatit

Në nenin 9 thuhet se:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat ru-
rale kanë të drejtë të formojnë 
dhe anëtarësohen në organizata, 
sindikata, kooperativa ose ndon-
jë organizatë ose shoqatë tjetër 
të zgjedhjen e tyre për mbrojtjen 
e interesave të tyre dhe për të 
negociuar kolektivisht. Të tillë 
organizatat duhet të jenë të pa-
varura dhe vullnetare në karak-
ter dhe të mbeten të lira nga të 
gjithë ndërhyrje, shtrëngim ose 
shtypje.

2. Për ushtrimin e kësaj të 
drejte nuk mund të vendosen 
kufizime të tjera përveç atyre të 
cilat janë të përcaktuara me ligj 
dhe janë të nevojshme në një 
shoqëri demokratike në interes 
të siguria kombëtare ose siguria 
publike, rendi publik, mbrojtja 
e shëndetit apo moralin public 
apo mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të të tjerëve.

3. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të inkurajuar kri-
jimin e organizatave të  fsha-
tarëve dhe njerëzve të tjerë që 
punojnë në zonat rurale, duke 
përfshirë sindikatat, koopera-
tivat ose organizatave të tjera, 
veçanërisht me synimin për 
të eliminuar pengesat për të 
themelimi, rritja dhe ndjekja e 
veprimtarive të ligjshme të tyre, 
duke përfshirë çdo legjislativ 
ose diskriminimin administrativ 
kundër organizatave të tilla dhe 
anëtarëve të tyre, dhe të sigurojë 
ata me mbështetje për të forcuar 
pozicionin e tyre kur negociojnë 
marrëveshjet kontraktuale në me 
qëllim që kushtet dhe çmimet 
të jenë të drejta dhe të qën-
drueshme dhe të mos cenojnë të 
drejtat e tyre për dinjitet dhe për 
një jetë të denjë.

Liria e lëvizjes, e drejta e 
lëvizshmërisë ose e drejta për 
të udhëtuar është një koncept 
i të drejtave të njeriut që përf-
shin të drejtën e individëve për 
të udhëtuar nga një vend në tje-
trin brenda territorit të një vendi,  
dhe për të lënë vendin dhe për 
t’u kthyer në të. E drejta përfshin 
jo vetëm vizitën e vendeve, por 
ndryshimin e vendit ku individi 
banon ose punon. 

Një e drejtë e tillë parashi-
kohet në kushtetutat e shumë 
shteteve dhe në dokumente që 
pasqyrojnë normat e së drejtës 
ndërkombëtare. Për shembull, 
neni 13 i Deklaratës Universale 
të të Drejtave të Njeriut pohon se:

“Çdokush ka të drejtën e 
lëvizjes dhe të qëndrimit të lirë 
brenda kufijve të çdo shteti”.

“Çdokush ka të drejtë të lar-
gohet nga çdo vend, përfshirë 
edhe të tijin, dhe të kthehet në 
vendin e tij”. 

Disa njerëz dhe organizata 
mbrojnë një shtrirje të lirisë së 
lëvizjes për të përfshirë lirinë e 
lëvizjes - ose migrimin - midis 
vendeve, si dhe brenda vendeve. 
Liria e lëvizjes është e kufizuar 
në mënyra të ndryshme nga 
qeveri të ndryshme dhe madje 
mund të ndryshojë brenda terri-
torit të një vendi të vetëm.  Ku-
fizime të tilla përgjithësisht ba-
zohen në arsyetime të shëndetit 
publik, rendit ose sigurisë dhe 
postulojnë se e drejta për këto 
kushte parandalon nocionin e 

lirisë së lëvizjes
Liria e mendimit (e quajtur 

edhe liria e ndërgjegjes ose e 
ideve ) është liria e një individi 
për të mbajtur ose konsideru-
ar një fakt, këndvështrim ose 
mendim, pavarësisht nga kënd-
vështrimet e të tjerëve.Liria e 
mendimit është e lidhur ngushtë 
me - liritë e tjera, duke përfshirë 
lirinë e fesë, lirinë e fjalës dhe 
lirinë e shprehjes.

Liria e asociimit përfshin 
si të drejtën e një individi për 
t’u bashkuar ose larguar vulln-
etarisht nga grupet, të drejtën e 
grupit për të ndërmarrë veprime 
kolektive për të ndjekur interesat 
e anëtarëve të tij dhe të drejtën 
e një shoqate për të pranuar ose 
refuzuar anëtarësimin bazuar në 
kritere të caktuara.Mund të për-
shkruhet si e drejta e një personi 
që vjen së bashku me individë 
të tjerë për të shprehur, promo-
vuar, ndjekur dhe/ose mbrojtur 
interesat e përbashkëta kolektiv-
isht.Liria e asociimit manifesto-
het nëpërmjet të drejtës për t’u 
anëtarësuar në një sindikatë, për 
t’u angazhuar në fjalën e lirë ose 
për të marrë pjesë në shoqëritë 
debatuese, parti politike, ose 
çdo klub ose shoqatë tjetër, duke 
përfshirë besimet dhe organiza-
tat fetare, vëllazëritë dhe klubet 
sportive dhe jo të jetë i detyruar 
t’i përkasë një shoqate.

Neni 10, 11 dhe 12: Drejtë-
sia .Neni 10, 11 dhe 12 foku-
sohen në të drejtën për pjesë-
marrje, të drejtën për informim 
dhe të drejtën për drejtësi, duke 
përfshirë aksesin në drejtësi, tra-
jtimin e drejtë, si dhe të drejtën 
për zgjidhje dhe dëmshpërblim 
në rast të shkeljes së të drejtave 
të fshatarëve. 

Në nenin 10 thuhet:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtë të jenë aktivë dhe 
pjesëmarrjen e lirë, drejtpër-
drejt dhe/ose nëpërmjet orga-
nizatave të tyre përfaqësuese, 
në përgatitjen dhe zbatimin e 
politikave, programeve dhe pro-
jekteve që mund të ndikojnë në 
jetën e tyret, token dhe mjetet e 
jetesës.

 2. Shtetet do të nxisin pjesë-
marrjen, drejtpërdrejt dhe/ose 
nëpërmjet organizatave përfaqë-
suese, të fshatarëve dhe njerëzve 
të tjerë që punojnë në zonat 

rurale në proceset e vendim-
marrjes që mund të ndikojnë në 
jetën, tokën dhe jetesën e tyre; 
kjo perfshin duke respektuar 

krijimin dhe rritjen e organiza-
tave të forta dhe të pavarura të 
fshatarët dhe njerëzit e tjerë që 
punojnë në zonat rurale dhe pro-
movojnë pjesëmarrjen e tyre në 
përgatitjen dhe zbatimin e stan-
dardeve të sigurisë ushqimore, të 
punës dhe mjedisore që mund të 
ndikojë në to.

Neni 11 parashikon  që:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtë të kërkojnë, mar-
rin, zhvillojnë dhe japin infor-
macion, duke përfshirë informa-
cione rreth faktorëve që mund 
të ndikojnë në prodhimin, për-
punimin, tregtimin dhe shpërn-
darjen e produkteve të tyre.

 2. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të siguruar që fsha-
tarët dhe njerëzit e tjerë që punoj-
në në zonat rurale të kenë akses 
në informacionet përkatëse, 
transparente, në kohë dhe infor-
macione të përshtatshme në një 
gjuhë dhe formë dhe me mjete 
të përshtatshme për metodat e 
tyre kulturore në mënyrë që të 
promovojë fuqizimin e tyre dhe 
të sigurojë pjesëmarrjen e tyre 
efektive në vendim-duke bërë 
çështje që mund të ndikojnë në 
jetën, tokën dhe jetesën e tyre.

3. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të nxitur aksesin e 
fshatarëve dhe njerëzit e tjerë që 
punojnë në zonat rurale për një 
sistem të drejtë, të paanshëm dhe 
të përshtatshëm vlerësimi dhe 
certifikimin e cilësisë së produk-
teve të tyre në vend, kombëtar 
dhe ndërkombëtar dhe për të 
promovuar pjesëmarrjen e tyre 
në formulimin e tij.

Në nenin 12 thuhet:
1. Fshatarët dhe njerëzit e tjerë 

që punojnë në zonat rurale kanë 
të drejtën e efektivit dhe akses 
jodiskriminues në drejtësi, duke 
përfshirë aksesin në procedura të 
drejta për zgjidhjen e mosmar-
rëveshjeve dhe mjetet juridike 
efektive për të gjitha shkeljet e 
të drejtave të tyre të njeriut. Ven-
dime të tilla duhet t’u kushtojnë 
vëmendje zakoneve, traditave, 
rregullave dhe ligjeve të tyre 
në përputhje me detyrimet për-
katëse sipas ligjit ndërkombëtar 
për të drejtat e njeriut.

 2. Shtetet do të sigurojnë 
akses jodiskriminues, të paan-
shëm nëpërmjet organeve kom-
petente gjyqësore dhe admin-

istrative, me mjete në kohë, të 
përballueshme dhe efektive të 
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 
në gjuhën e personave të intere-

suar, dhe do të sigurojë mjetet 
juridike efektive të shpejta, 
të cilat mund të përfshijnë të 
drejtën e ankimit, kthimin, dëm-
shpërblimin, kompensimin dhe 
dëmshpërblimi.

3. Fshatarët dhe njerëzit e tjerë 
që punojnë në zonat rurale kanë 
të drejtë ndihme ligjore. Shtetet 
do të konsiderojnë masa shtesë, 
duke përfshirë ndihmën juridike, 
për të mbështetur fshatarë dhe 
njerëz të tjerë që punojnë në 
zonat rurale, të cilët përndryshe 
nuk do të kishin akses shërbimet 
administrative dhe gjyqësore.

 4. Shtetet do të marrin në kon-
sideratë masat për të forcuar in-
stitucionet përkatëse kombëtare 
për promovimin dhe mbrojtjen 
e të gjitha të drejtave të njeriut, 
duke përfshirë të drejtat e përsh-
kruara në

Deklarata aktuale.
 5. Shtetet do t’u sigurojnë 

fshatarëve dhe njerëzve të tjerë 
që punojnë në zonat rurale me-
kanizma efektivë për parandal-
imin dhe korrigjimin e çdo vep-
rimi që ka për qëllim ose efekt 
i shkeljes së të drejtave të tyre 
njerëzore, zhveshjes arbitrare të 
tokës së tyre dhe burimet naty-
rore ose privimi i tyre nga mjetet 
e tyre të jetesës dhe integritetit 
dhe për çdo formë e sedentariz-
imit të detyruar ose zhvendosjes 
së popullsisë.

Neni 13, 14 dhe 16: Të drejtat 
e punës. Këto dy nene trajtojnë 
të drejtën për punë dhe të drejtën 
për të punuar në një mjedis të 
sigurt dhe të shëndetshëm, me 
kushte të përshtatshme pune. 

Neni 13 përfshin:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtë të punojnë e cila 
përfshin të drejtën për të zgjed-
hur lirisht mënyrën e fitimit të 
jetesës.

2. Fëmijët e fshatarëve dhe 
njerëzve të tjerë që punojnë në 
zonat rurale kanë të drejtë të 
jetë të mbrojtur nga çdo punë 
që ka të ngjarë të jetë e rrezik-
shme ose të ndërhyjë në punën 
e fëmijës edukimi, ose të jetë i 
dëmshëm për shëndetin e fëmi-
jës ose zhvillimin fizik, mendor, 
shpirtëror, moral ose social.

3. Shtetet do të krijojnë një 
mjedis të përshtatshëm me 
mundësi për punë për fshatarët 
dhe njerëzit e tjerë që punojnë 

në zonat rurale dhe familjet e 
tyre që sigurojnë shpërblim që 
mundëson një standard të për-

shtatshëm jetese.
 4. Në shtetet që përballen me 

nivele të larta të varfërisë rurale 
dhe në mungesë të mundësitë 
e punësimit në sektorë të tjerë, 
shtetet do të marrin masat e 
duhura për të të krijojnë dhe 
promovojnë sisteme të qën-
drueshme ushqimore që kërkoj-
në mjaftueshëm punë intensive 
kontribuojnë në krijimin e pu-
nësimit të denjë.

 5. Shtetet, duke marrë para-
sysh karakteristikat specifike të 
bujqësisë fshatare dhe peshkimi 
në shkallë të vogël, do të moni-
torojë pajtueshmërinë me punën

6. Askujt nuk do t’i kërko-
het të kryejë punë të detyruar, 
ose të detyrueshme subjekt i 
rrezikut për t’u bërë viktimë e 
trafikimit të qenieve njerëzore 
ose për t’u mbajtur në çfarëdo 

forme tjetër të skllavërisë bash-
këkohore. Shtetet, në konsultim 
dhe bashkëpunim me fshatarët 
dhe njerëzit e tjerë që punojnë 
në zonat rurale dhe organizatat e 
tyre përfaqësuese, marrin masat 
të përshtatshme për t’i mbrojtur 
ata nga shfrytëzimi ekonomik, 
puna e fëmijëve dhe të gjitha 
format e tyre skllavëria bashkë-
kohore, si skllavëria me borxhe 
e grave, burrave dhe fëmijëve, 
dhe puna e detyruar, duke përf-
shirë peshkatarët dhe punëtorët e 
peshkut, punëtorët e pyjeve, ose 
sezonalë ose puntorët migrantë.

Neni 14 parashikon:
1.Fshatarët dhe njerëzit e tjerë 

që punojnë në zonat rurale, pa-
varësisht nëse ata janë punëtorë 
të përkohshëm, sezonalë ose mi-
grantë, kanë të drejtë të punojnë 
në mënyrë të sigurt dhe në kush-
tet  të shëndetshme të punës, për 
të marrë pjesë në aplikimin e 
masave dhe rishikimin e sigurisë 
dhe shëndetit për të përzgjedhur 
përfaqësuesit dhe përfaqësuesit e 
sigurisë dhe shëndetit në fushën e 
sigurisë dhe shëndetit komitetet, 
për zbatimin e masave për paran-

dalimin, reduktimin dhe kontrol-
lin e rreziqeve dhe rreziqet, të 
kenë akses në veshje dhe pajisje 

mbrojtëse të përshtatshme dhe 
të përshtatshme dhe në infor-
macion dhe trajnim adekuat për 
sigurinë në punë, për të punuar 
pa dhunë dhe ngacmimi, duke 
përfshirë ngacmimin seksual, 
për të raportuar punën e pasigurt 
dhe të pashëndetshme kushtet 
dhe të largohen nga rreziku që 
vjen nga veprimtaria e tyre e pu-
nës kur ata besojnë në mënyrë të 
arsyeshme se ekziston një rrezik 
i menjëhershëm dhe serioz për 
sigurinë ose shëndetin e tyre, pa 
iu nënshtruar ndonjë hakmar-
rjeje lidhur me punën për ush-
trimin e këtyre të drejtave.

2. Fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtë të mos përdorin 
ose të ekspozohen ndaj substan-
cave të rrezikshme ose kimi-
kateve toksike, duke përfshirë 
agrokimikatet ose ndotës bujqë-
sor ose industrial.

3. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të garantuar sig-
uri dhe shëndet të favorshëm 
kushtet e punës për fshatarët 
dhe njerëzit e tjerë që punojnë 
në zonat rurale dhe do të  në 

veçanti caktojnë autoritetet për-
katëse kompetente përgjegjëse 
dhe vendosin mekanizmat për 
koordinimin ndërsektorial për 
zbatimin e politikave dhe zba-
timi i ligjeve dhe rregulloreve 
kombëtare për sigurinë dhe 
shëndetin në punë në bujqësia, 
agroindustria dhe peshkimi, 
parashikojnë masa korrigjuese 
dhe të përshtatshme gjobat, dhe 
të krijojë dhe mbështesë sisteme 
adekuate dhe të përshtatshme të 
inspektimit për vendet e punës 
rurale.

4. Shtetet do të marrin të 
gjitha masat e nevojshme për të 
siguruar:

(a) Parandalimi i rreziqeve 
për shëndetin dhe sigurinë që 
rrjedhin nga teknologjitë, kimi-
katet dhe praktikat bujqësore, 
duke përfshirë ndalimin dhe 
kufizimin e tyre; (b) Një sistem 
kombëtar të përshtatshëm ose 
çdo sistem tjetër të miratuar nga 
autoriteti kompetent që përcak-
ton kriteret specifike për im-
portimin, klasifikimin, ambala-
zhimi, shpërndarja, etiketimi 
dhe përdorimi i kimikateve të 
përdorura në bujqësi dhe për to 
ndalimi ose kufizimi;

(c) Që ata që prodhojnë, im-
portojnë, ofrojnë, shesin, trans-
ferojnë, ruajnë ose disponojnë 
kimikatet e përdorura në bujqësi 
janë në përputhje me sigurinë 
dhe shëndetin e njohur kom-
bëtar ose të tjerë standardet dhe 
t’u ofrojë përdoruesve informa-
cionin e duhur dhe të përshtat-
shëm gjuhën ose gjuhët zyrtare 
të vendit dhe, sipas kërkesës, 
autoritetit kompetent;

(d) se ekziston një sistem i 

(Vijon nga gazeta 431)
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UNDROP - Deklarata e OKB për të drejtat 
e fshatarëve dhe punëtorëve të tjerë të fshatit

përshtatshëm për grumbullim-
in, riciklimin dhe asgjësimin e 
sigurt të mbetjeve kimike, ki-
mikateve të vjetruara dhe kon-
tejnerëve të zbrazët të kimikat-
eve në mënyrë që të shmangen 
përdorimin e tyre për qëllime 
të tjera dhe për të eliminuar 
ose minimizuar rreziqet për 
sigurinë dhe shëndetin dhe 
ndaj mjedisit;

(e) Zhvillimi dhe zbatimi 
i ndërgjegjësimit arsimor dhe 
publik programe mbi efektet 
shëndetësore dhe mjedisore të 
kimikateve që përdoren zakon-
isht në zonat rurale zonat dhe 
alternativat ndaj tyre.

Neni 15: Sovraniteti ush-
qimor. Neni 15 eksploron 
një nga kërkesat kryesore të 
lëvizjeve fshatare ndër vite: të 
drejtën për ushqim, sigurinë 
ushqimore dhe sovranitetin 
ushqimor. Sovraniteti i ushq-
imit është e drejta e njerëzve 
për të përcaktuar sistemet e 
tyre ushqimore dhe bujqësore 
dhe e drejta për të prodhuar 
dhe konsumuar ushqim të 
shëndetshëm dhe të përshtat-
shëm nga ana kulturore. Këto 
nene të Deklaratës shpjegojnë 
jo vetëm të drejtat e fsha-
tarëve, por edhe mekanizmat 
dhe instrumentet e shteteve për 
t’i siguruar ato. E drejta për 
ushqim, dhe variacionet e saj, 
është një e drejtë njerëzore që 
mbron të drejtën e njerëzve për 
t’u ushqyer me dinjitet, duke 
nënkuptuar se ushqimi i mjaf-
tueshëm është i disponueshëm, 
se njerëzit kanë mjetet për t’i 
aksesuar dhe se ai plotëson në 
mënyrë adekuate nevojat di-
etike të individit.E drejta për 
ushqim mbron të drejtën e të 
gjithë qenieve njerëzore për të 
qenë të lirë nga uria, pasiguria 
ushqimore dhe kequshqyerja. E 
drejta për ushqim nuk nënkup-
ton që qeveritë kanë detyrimin 
për të shpërndarë ushqim falas 
për këdo që e dëshiron atë, 
ose të drejtën për t’u ushqyer. 
Megjithatë, nëse njerëzve u 
hiqet qasja në ushqim për ar-
sye jashtë kontrollit të tyre, për 
shembull, për shkak se ata janë 
në paraburgim, në kohë lufte 
ose pas fatkeqësive natyrore, e 
drejta kërkon që qeveria të sig-
urojë ushqim direkt.Në nenin 
15 thuhet :

1. Fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtën e duhur për ush-
qimin dhe të drejtën themelore 
për të qenë të lirë nga uria. 
Kjo përfshin të drejtën për të 
prodhuar ushqime dhe e drejta 
për ushqim të mjaftueshëm, të 
cilat garantojnë mundësinë e 
shijimit tëshkallës më e lartë të 
zhvillimit fizik, emocional dhe 
intelektual.

 2. Shtetet do të sigurojnë 
që fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat ru-
rale tëgëzojnë akses fizik dhe 
ekonomik në çdo kohë për 
ushqim të mjaftueshëm dhe 
adekuat që ështëprodhuar dhe 
konsumuar në mënyrë të qën-
drueshme dhe të barabartë, 
duke respektuar kulturat e tyre, 
duke ruajturqasje në ushqim 
për brezat e ardhshëm, dhe kjo 

siguron një përmbushje fizike 
dhe mendoredhe jetë dinjitoze 
për ta, individualisht dhe/ose 
kolektivisht, duke iu përgjigjur 
nevojave të tyre.

3. Shtetet do të marrin 
masat e duhura për të luftuar 
kequshqyerjen e fëmijëve në 
zonat rurale, duke përfshirë në 
kuadrin e kujdesit shëndetë-
sor parësor nëpërmjet, ndër të 
tjera, aplikimine teknologjisë 
lehtësisht të disponueshme dhe 
sigurimi i ushqimit adekuat 
me vlera ushqyesedhe duke 
siguruar që gratë të kenë ush-
qim adekuat gjatë shtatzënisë 
dhe laktacionit. Shtetetdo të 
sigurojë gjithashtu që të gjitha 
segmentet e shoqërisë, në 
veçanti prindërit dhe fëmijët, të 
jenëtë informuar, të kenë akses 
në edukimin ushqimor dhe të 
mbështeten në përdorimin e 
njohurive bazëmbi ushqyerjen 
e fëmijëve dhe avantazhet e 
ushqyerjes me gji.

 4. Fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat ru-
rale kanë të drejtë të përcak-
tojnësistemet e tyre ushqimore 
dhe bujqësore, të njohura nga 
shumë shtete dhe rajone si e 
drejtandaj sovranitetit ushqi-
mor. Kjo përfshin të drejtën për 
të marrë pjesë në proceset ven-
dimmarrëse nëpolitika e ushq-
imit dhe bujqësisë dhe e drejta 
për ushqim të shëndetshëm dhe 
adekuat të prodhuar nëpërmjet-
metoda ekologjikisht të qën-
drueshme dhe të qëndrueshme 
që respektojnë kulturat e tyre.

5. Shtetet do të formulojnë, 
në partneritet me fshatarët dhe 
njerëzit e tjerë që punojnënë 
zonat rurale, politikat pub-
like në nivel lokal, kombëtar, 
rajonal dhe ndërkombëtar për 
tëavancuar dhe mbrojtur të 
drejtën për ushqim adekuat, 
sigurinë ushqimore dhe sovran-
itetin ushqimor dhesisteme të 
qëndrueshme dhe të barabarta 
ushqimore që promovojnë dhe 
mbrojnë të drejtat e përfshira 
nëDeklarata aktuale. Shtetet do 
të krijojnë mekanizma për të 
siguruar koherencën e tyrepoli-
tikat bujqësore, ekonomike, 
sociale, kulturore dhe zhvilli-
more me realizimin etë drejtat 
e përfshira në këtë Deklaratë.

Neni 16 është plotësues dhe 
fokusohet në të drejtën për të ar-
dhura të mira, në të drejtën për 
të zgjedhur dhe mbajtur mjetet 
e jetesës dhe mjetet e zgjed-
hura të prodhimit.E drejta për 
punë është koncepti që njerëzit 
kanë të drejtën njerëzore për të 
punuar, ose për t’u angazhuar 
në punësim produktiv, dhe nuk 
duhet të pengohen ta bëjnë 
këtë.ku e drejta për të punuar 
thekson zhvillimin ekonomik, 
social dhe kulturor. Të Drejtat 
e punës ose të të drejtave të 
punëtorëve janë të dy të drejtat 
ligjore dhe të drejtat e njeriut 
në lidhje me marrëdhëniet e 
punës ndërmjet punëtorëve dhe 
punëdhënësve . Këto të drejta 
janë të kodifikuara në legjisla-
cionin kombëtar dhe ndërkom-

bëtar të punës dhe punësimit 
.Në përgjithësi, këto të drejta 
ndikojnë në kushtet e punës 
në marrëdhëniet e punës.Një 
nga më të spikaturat është e 
drejta për lirinë e organizimit, 
e njohur ndryshe si e drejta për 
t’u organizuar.Punëtorët e or-
ganizuar në sindikata ushtroj-
në të drejtën e marrëveshjeve 
kolektive për të përmirësuar 
kushtet e punës. Në këtë nen 
thuhet se :

1. Fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtën e një standardi 
i jetesës adekuate për veten 
dhe familjet e tyre dhe për të 
lehtësuar aksesin në mjetet e 
tyre prodhimi i nevojshëm për 
arritjen e tyre, duke përfshirë 
mjetet e prodhimit, asistencën 
teknike, kredi, sigurime dhe 
shërbime të tjera financiare. 
Ata gjithashtu kanë të drejtë të 
angazhohen lirisht, individu-
alisht dhe/ose kolektivisht, në 
bashkëpunim me të tjerët ose 
si komunitet, në mënyrë tradi-
cionale në mënyrat e bujqësisë, 
peshkimit, blegtorisë dhe pyll-
tarisë dhe për të zhvilluar me 
bazë komunitetin sistemet e 
komercializimit.

 2. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të favorizuar ak-
sesin e fshatarëve dhe njerëzve 
të tjerë që punojnë në zonat ru-
rale në mjetet e transportit, dhe 
përpunimit, tharjes dhe objek-
tet e magazinimit të nevojshme 
për shitjen e produkteve të tyre 
në vend, kombëtar dhe rajonal 
tregje me çmime që u garantoj-
në atyre të ardhura dhe jetesë 
të mirë.

3. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të forcuar dhe 
mbështetur lokale, tregjet kom-
bëtare dhe rajonale në mënyra 
që lehtësojnë dhe sigurojnë që 
fshatarët dhe të tjerët njerëzit 
që punojnë në zonat rurale 
kanë akses dhe pjesëmarrje të 
plotë dhe të barabartë në to 
tregjet për të shitur produktet e 
tyre me çmime që u mundësoj-
në atyre dhe familjeve të tyre 
të arrijnë një standard adekuat 
jetese.

4. Shtetet do të marrin të 
gjitha masat e duhura për të sig-
uruar që rurale të tyre politikat 
dhe programet e zhvillimit, bu-
jqësisë, mjedisit, tregtisë dhe 
investimeve kontribuojnë në 
mënyrë efektive në mbrojtjen 
dhe forcimin e opsioneve 
lokale të jetesës dhe të kalimi 
në mënyra të qëndrueshme të 
prodhimit bujqësor. Shtetet do 
të stimulojnë të qëndrueshme 
prodhimi, duke përfshirë pro-
dhimin agroekologjik dhe 
organik, kur është e mundur, 
dhe lehtësojnë shitjet e drejt-
përdrejta nga fermeri te kon-
sumatori.

5. Shtetet do të marrin 
masat e duhura për të forcuar 
qëndrueshmërinë e fshatarëve 
dhe njerëz të tjerë që punojnë 
në zonat rurale kundër fat-
keqësive natyrore dhe të tjera 
të rënda ndërprerje, të tilla si 
dështimet e tregut.

6. Shtetet do të marrin 
masat e duhura për të siguruar 
paga të drejta dhe të barabarta 
shpërblim për punë me vlerë të 
barabartë, pa asnjë lloj dallimi.

Neni 17: E drejta e tokës. 
Të drejtat e tokës i referohen 
aftësisë së patjetërsueshme të 
individëve për të marrë, për-
dorur dhe zotëruar lirisht tokë 
sipas gjykimit të tyre, për sa 
kohë që aktivitetet e tyre në 
tokë nuk pengojnë të drejtat e 
individëve të tjerë.  Kjo nuk 
duhet të ngatërrohet me ak-
sesin në tokë, e cila u lejon 
individëve përdorimin e tokës 
në kuptimin ekonomik (dmth. 
bujqësi). Në vend të kësaj, të 
drejtat e tokës trajtojnë pro-
nësinë e tokës e cila ofron sig-
uri dhe rrit aftësitë njerëzore. 
Kur një person ka akses vetëm 

në tokë, ai është në kërcënim 
të vazhdueshëm të dëbimit në 
varësi të zgjedhjeve të pronarit 
të tokës, gjë që kufizon stabi-
litetin financiar.

Sipas këtij neni:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që jetojnë në zonat rurale 
kanë të drejtën e tokës, indi-
vidualisht dhe/ose kolektivisht, 
në përputhje me nenin 28 të 
kësaj Deklarate, duke përfshirë 
të drejtën për të pasur akses, 
përdorim dhe menaxhim të 
qëndrueshëm të tokës dhe tru-
pave ujorë, detet bregdetare, 
peshkimi, kullotat dhe pyjet në 
to, për të arritur një standard 
adekuat të jetojnë, të kenë një 
vend për të jetuar në siguri, 
paqe dhe dinjitet dhe të zhvil-
lojnë kulturat e tyre.

2. Shtetet do të marrin 
masat e duhura për të hequr 
dhe ndaluar të gjitha format e 
diskriminimi në lidhje me të 
drejtën e tokës, duke përfshirë 
ato që rrjedhin nga ndryshimi i 
martesës statusi, mungesa e ka-
pacitetit ligjor ose mungesa e 
aksesit në burimet ekonomike.

 3. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të siguruar njohjen 
ligjore të tokës të drejtat e pro-
nësisë, duke përfshirë të drejtat 
e zakonshme mbi pronësinë e 
tokës që nuk mbrohen aktual-
isht me ligj, duke njohur ekz-
istencën e modeleve dhe siste-
meve të ndryshme. Shtetet do 
të mbrojnë legjitime qëndrimi 
në detyrë, dhe të sigurohet që 
fshatarët dhe njerëzit e tjerë që 
punojnë në zonat rurale të mos 
jenë arbitrarisht ose të dëbuar 
në mënyrë të paligjshme dhe se 

të drejtat e tyre nuk shuhen ose 
shkelen ndryshe. Shtetet do të 
njohin dhe mbrojnë të përbash-
këtat natyrore dhe sistemet e 
tyre të lidhura me përdorimi 
dhe menaxhimi kolektiv.

4. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat ru-
rale kanë të drejtë të jenë të 

mbrojtur kundër zhvendosjes 
arbitrare dhe të paligjshme 
nga toka ose vendi i tyre i za-
konshëm vendbanimi, ose nga 
burime të tjera natyrore të për-
dorura në aktivitetet e tyre dhe 
të nevojshme për të gëzimin 
e kushteve të përshtatshme të 
jetesës. Shtetet do të përfshijnë 
mbrojtje kundër zhvendosjen 
në legjislacionin vendas që 
janë në përputhje me të drejtat 
ndërkombëtare të njeriut dhe të 
drejtës humanitare. Shtetet do 
të ndalojnë dëbimin me forcë 
arbitrare dhe të paligjshme 
shkatërrimin e sipërfaqeve bu-
jqësore dhe konfiskimin ose 
shpronësimin e tokës dhe të 
tjera burimet natyrore, duke 
përfshirë si masë ndëshkuese 
ose si mjet apo metodë lufte.

5. Fshatarët dhe njerëzit e 
tjerë që punojnë në zonat ru-
rale që kanë qënë arbitrarisht 
ose të privuarit në mënyrë të 
paligjshme nga tokat e tyre kanë 
të drejtë, individualisht dhe/
ose kolektivisht, në shoqërimi 
me të tjerët ose si komunitet, 
për t’u kthyer në tokën e tyre 
ku ishin të privuar në mënyrë 
arbitrare ose të paligjshme, 
duke përfshirë në rast fatkeqë-
sish natyrore dhe/ose konflikte 
të armatosur dhe të kenë riven-
dosur aksesin e tyre në burimet 
natyrore të përdorura në aktiv-
itetet e tyre dhe të nevojshme 
për gëzimin e kushteve të për-
shtatshme të jetesës, kurdoherë 
që është e mundur, ose për të 
marrë kompensim të drejtë, të 
drejtë dhe të ligjshëm kur kthi-
mi i tyre nuk është i mundur.

6. Kur është e përshtatshme, 
Shtetet do të marrin masat e 
duhura për të kryer reformat 

agrare me qëllim lehtësimin 
e aksesit të gjerë dhe të ba-
rabartë në tokë dhe të tjera 
natyrore burimet e nevojshme 
për të siguruar që fshatarët dhe 
njerëzit e tjerë që punojnë në 
zonat rurale të gëzojnë kushte 
adekuate të jetesës dhe për 
të kufizuar përqendrimin e 
tepërt dhe kontrollin e marrjes 
së tokës duke pasur parasysh 
funksionin e tij social. Fsha-
tarë pa tokë, të rinj, peshka-

tarë të vegjël dhe punëtorëve 
të tjerë rural duhet t’u jepet 
përparësi në ndarjen e tokave 
publike, peshkimit dhe pyjet.

 7. Shtetet do të marrin masa 
që synojnë ruajtjen dhe për-
dorimin e qëndrueshëm të toka 
dhe burime të tjera natyrore të 
përdorura në prodhimin e tyre, 
duke përfshirë, ndër të tjera, 
nëpërmjet agroekologjisë, dhe 
të sigurojë kushtet për rigjen-
erimin e biologjike dhe të tjera 
natyrore kapacitetet dhe ciklet.

Neni 18 parashikon:
1. Fshatarët dhe njerëzit e 

tjerë që punojnë në zonat rurale 
kanë të drejtën e ruajtjen dhe 
mbrojtjen e mjedisit dhe kapac-
itetit prodhues të tokave të tyre, 
dhe të burimeve që ata përdorin 
dhe menaxhojnë.

2. Shtetet do të marrin masat 
e duhura për të siguruar që 
fshatarët dhe njerzit e tjerë që 
punojnë në zonat rurale gëzoj-
në, pa diskriminim, një mjedis 
të sigurt, të pastër dhe të shën-
detshëm.

 3. Shtetet do të respektojnë 
detyrimet e tyre ndërkombëtare 
përkatëse për të luftuar ndry-
shimi i klimës. Fshatarët dhe 
njerëzit e tjerë që punojnë në 
zonat rurale kanë të drejtë kon-
tribuojnë në hartimin dhe zba-
timin e përshtatjes kombëtare dhe 
lokale ndaj ndryshimeve klima-
tike dhe politikat e zbutjes, duke 
përfshirë përdorimin e praktikave 
dhe njohurive tradicionale.

4. Shtetet do të marrin masa 
efektive për të siguruar që as-
një material i rrezikshëm, sub-
stanca ose mbeturina të ruhen 
ose hidhen në tokat e fshatarëve 
dhe njerëzve të tjerë që punoj-
në në zonat rurale dhe do të 
bashkëpunojnë për të adresuar 
kërcënimet për gëzimin e tyre 
të drejtave që rrjedhin nga dëm-
timi ndërkufitar mjedisor.

5. Shtetet do të mbrojnë fsha-
tarët dhe njerëzit e tjerë që punoj-
në në zonat rurale kundër abuz-
imet nga aktorët joshtetërorë, 
duke përfshirë zbatimin e ligjeve 
mjedisore që kontribuojnë, 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, për 
mbrojtjen e të drejtave të fsha-
tarëve ose njerëzve të tjerë që 
punojnë në zonat rurale.
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