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risi albania

Bëj zgjedhjen tënde! Panairi i Parë i Profesioneve në 
ndihmë të orientimit në karrierë të të rinjve në vend

Ndryshimet klimatike po ndikojnë 
edhe për supermarketin

Zgjidhjet për ndryshimet kli-
matike nuk mund të vijnë vetëm 
nga qeveritë. Kjo do të kërkojë 
bashkëpunim nga sektori privat, 
shkenca, shoqëria civile, dhe 
partnerët e zhvillimit. Ja pse 
Forumi për Bashkëpunimin 
Ndërkombëtar IFC Forum që 
u mbajt në Gjenevë në mesin 
e muajit prill ka rëndësi të 
veçantë. “Ne kemi shumë kriza 
por nuk duhet të harrojmë që na 
duhet të trajtojmë ndryshimet 
klimatike si një urgjencë dhe 
nevojitet që të investojmë pa-
sionin dhe inteligjencën kolek-
tive për këtë“ – Patricia Danzi, 
Drejtore e Përgjithshme e 
Agjencisë Zvicerane për Zhvil-
lim dhe Bashkëpunim SDC.

Imagjinoni një botë në të 
cilën raftet e supermarketeve 
nuk do të kenë produkte me 
bazë misri, ndërsa drithërat si 
orizi dhe elbi do të jenë më të 
shtrenjta dhe përzgjedhja më 
e vogël. Një e ardhme e tillë 
mund të jetë afër për shkak 
të ndryshimit të klimës, i cili 
do t’i bëjë disa të korra më 
të pakta dhe të tjera më të 
bollshme, që do të thotë se 
dieta njerëzore dhe zakonet 
tuaja personale të konsumit të 
ushqimit do të ndryshojnë në 
mënyrë drastike.

Ky është përfundimi i një 
studimi të fundit të publikuar 
në revistën shkencore Nature 
Food. Studiues nga një numër 

universitetesh arritën në për-
fundimin se bazuar në parashi-
kimet më të fundit klimatike 
dhe modelet moderne të të ko-
rrave ndryshimi i modeleve të 
reshjeve, rritja e temperaturave 
dhe rritja e sasive të dioksidit të 
karbonit në ajër do të shkaktojë 
ndërprerje drastike në prodhimin 
në mbarë botën. Pyetja nuk është 
“nëse”, por “sa” dhe “kur”.

“Në përgjithësi, ndryshimet 
klimatike do të kenë ndikimet 
më të mëdha negative në rajo-
net e vendosura në gjerësi më 
të ulët, vendet tropikale dhe 
subtropikale pasi temperaturat 
më të larta do t’i shtyjnë të mb-
jellat më afër ose përtej pragut 
të tyre të temperaturës,” tha Jo-
nas Jaegermeyr, autori kryesor 
dhe një modelues kulturash dhe 
shkencëtar klimatik në NASA. 
“Në gjerësi më të larta, të the-
mi Kanada, Europën veriore 
dhe Rusinë, temperaturat më të 
larta mund të jenë të dobishme 
për rritjen e të korrave, veça-
nërisht për grurin, i cili rritet 
kryesisht në këto rajone.”

Ai shtoi si shembull, “Misri 
në përgjithësi përballet me 
humbje shumë më të mëdha 
se gruri. Një aspekt është se 
aktualisht rritet në gjerësi më 
të ulëta se gruri. Faktori tjetër 
i rëndësishëm është se ai nuk 
mund të përfitojë aq shumë nga 
përqëndrimet e larta të CO2 sa 
mundet gruri.”

Sektorët bujqësorë në 
vendet më të varfra duket se 
do të përjetojnë rëniet më të 
ndjeshme në të korrat e tyre 
kryesore, bazuar në modelet 
aktuale, krahasuar me ho-
mologët e tyre më të pasur. 
Kjo do të thotë se njerëzit në 
ato vende kanë më shumë 
gjasa të vuajnë nga pasiguria 
ushqimore si rezultat i ndry-
shimeve klimatike. Në mënyrë 
të ngjashme, studimi para-
shikon që fermerët me sasi më 
të vogël toke do të jenë më të 
prekshëm ndaj pasigurisë ush-
qimore sapo të ndodhë ndry-
shimi i klimës.

Asgjë nga këto nuk duhet të 
jetë lajm për ata që punojnë në 
bujqësi. Në fakt, disa thonë se 
ndryshime të tilla janë tashmë 
të dukshme.

“Ne po përjetojmë tashmë 
ndikimin negativ të ndry-
shimit të klimës në bujqësi në 
përgjithësi dhe në prodhimin 
e ushqimit në veçanti,” shkroi 
Shahram Azhar, asistent profe-
sor i ekonomisë në Universite-
tin Bucknell. “Çështja qendrore 
shqetësuese nga pikëpamja 
humanitare është marrëdhënia 
midis rendimenteve të të kor-
rave dhe konsumit të kalorive. 
Kjo ka të bëjë me ndikimin e 
ndryshimit të klimës në urinë 
dhe urinë nëpërmjet ndikimit 

Marrëveshje e re mbi mbështetjen Zvicerane në përputhjen 
e standardeve të cilësisë dhe tregtisë së Shqipërisë

Tiranë,04 Maj 2022

Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural nënshkroi një 
marrëveshje me Ambasadën e 
Zvicrës në Shqipëri dhe Organi-
zatën e Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillimin Industrial (UN-
IDO) e cila hap rrugën për një 
projekt prej 1.84 milion € për të 
forcuar cilësinë dhe përputhjen e 
standardeve të Shqipërisë. Pro-

jekti është financuar nga Sek-
retariati Shtetëror Zviceran për 
Çështjet Ekonomike (SECO) 
dhe do të zhvillojë kapacitetet 
e institucioneve dhe kom-
panive që veprojnë në sektorin 
e bimëve mjekësore dhe aroma-
tike (MAP) dhe sektorit të fru-
tave dhe perimeve (F & V).

“Marrëveshja në fjalë është 
ndër më të rëndësishmet që 

unë firmos në kapacitetin tim 
si Ministre e Bujqesise dhe 
Zhvillimit Rural, për shkak të 
fokusit që ka në standardizimin 
dhe rritjen e cilësisë në të gjithë 
zinxhirët e vlerës për dy nga 

produktet më të rëndësishme të 
eksportit të vendit tonë, Bimëve 
Medicinale dhe Aromatike si 
dhe Perimeve.  Për nga rëndësia, 
Bimët Medicinale dhe Perimet 
përbëjnë një ndër fushat me 
prioritetin më të lartë të rritjes 
së prodhimit dhe eksportit dhe 
aktualisht përbëjnë rreth 31 % 
të vlerës totale të eksporteve 
tona. Rritja e eksporteve bujqë-

sore është një ndër prioritet e 
shpallura të qeverisë shqiptare 
me objektivin që këto eksporte 
të arrijnë 1 miliard USD brenda 
vitit 2030.” U shpreh Ministrja 
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Ru-
ral, Frida Krifca. 

“Zgjerimi i ekporteve vjen 
nga përdorimi i avantazhit 
konkurrues të Shqipërisë. 
Duke konsideruar biodiversite-
tin e vendit si dhe pozicionin 
e mirënjohur të Shqipërisë në 
eksportin e bimëve medicinale 
dhe perimeve, vendi juaj duhet 
të mbyllë disa hapësira me qël-
lim koordinimin e kërkesave 
të tregjeve në terma të stan-
dardeve dhe cilësisë tek tregjet 
dhe vendet më të zhvilluara. 
Për pasojë nisja e Programit 
për Standarde dhe Cilësi është 
një lajm i mirë për sektorin e 
eksporteve, ato bujqësore por 
dhe të tjerat.”, tha ambasadori 
zviceran Adrian Maître.

Duke pasur parasysh sfidat 
e lidhura me cilësinë përgjatë 
zinxhirëve të vlerave të produk-
teve medicinale dhe aromatike 
dhe frutave dhe perimeve, UN-
IDO dhe SECO zgjeroi nismën 
globale në Shqipëri dhe zhvil-
loi projektin e vendit në bash-

këpunim të ngushtë me palët 
publike dhe private shqiptarë, 
në mënyrë që të sigurojë ndë-
rhyrje efektive dhe të synuara.

Megjithë zhvillimin pozitiv 
në vitet e fundit, këta sektorë 
po përballen me sfida të lid-
hura me cilësinë kur vjen puna 
te verifikimi dhe demonstrimi i 
përputhjes me kërkesat e tregut 
ndërkombëtar. Për të siguruar 
një rritje të qëndrueshme dhe 
dinamike të eksportit, është me 
rëndësi të madhe që Shqipëria të 
trajtojë këto pengesa në përm-
bushjen e kërkesave të cilësisë 
së importuesve kryesorë.” tha 
menaxheri i projektit, Cong Ëu. 

Projekti “Forcimi i Cilësisë 
dhe Standardeve të Aftësisë 
së Përputhjes për Zinxhirët e 
Zgjedhur të Vlerës” në Shqipëri 
është pjesë e Programit Global 
të Cilësisë dhe Standardeve 
(GQSP) në një qasje inovative 
të zhvilluar së bashku nga UN-
IDO dhe Zvicra e cila synon të 
forcojë cilësinë dhe standardet 
e kapacitetit të përputhjes në 
zinxhirët e përzgjedhur të vler-
ave të vendeve partnere për të 
lehtësuar aksesin në treg për 
ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme (SMEs).

Projekti në Shqipëri do të 
mbështesë rritjen e aftësisë së 

përputhjes së cilësisë të të dy 
sektorëve (MAP dhe F&V) 
- kryesisht në lidhje me për-
dorimin e pesticideve dhe kon-
taminimin bakterial - me qël-
lim që të reduktohen refuzimet 
kufitare në tregjet kyçe dhe të 
përmirësohet si cilësia ashtu 
edhe rendimenti në këto zinx-
hirë vlerash.

Në kuadrin e GQSP, projekti 
do të trajtojë gjithashtu çështjet 
e ndërthurjes, duke përfshirë 
nevojën për nxitjen e një kul-
ture për cilësinë në zinxhirët 

e vlerave, duke përmirësuar 
në këtë mënyrë prodhimin/
prodhimet cilësore të fermer-
ëve, pronarëve të vegjël dhe 
prodhuesve dhe duke rritur 
aftësitë e shërbimit të sistemit 
të Infrastrukturës cilësore të 
Shqipërisë.

Zbatimi i projektit do të kry-
het në bashkëpunim të ngushtë 
me partnerë të ndryshëm, përf-
shirë Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural, Minis-
trinë e Financave dhe Ekono-
misë, Drejtoritë e Përgjithshme 
përgjegjëse për standardizimin, 
metrologjinë dhe akreditimin, 
Institutin e Sigurisë Ushqi-
more dhe Veterinarisë (ISUV), 
Agjencinë Shqiptare të Zhvil-
limit të Investimeve (AIDA) 
dhe shoqatat kryesore dhe insti-
tucionet akademike.

(Vijon në faqen 4)

Panairi i profesioneve, i pari 
i llojit të tij në Shqipëri çelet 
ditën e Martë datë 10 Maj, ora 
10:00 me pjesëmarrjen e Znj. 
Delina Ibrahimaj, Ministër i 
Financave dhe Ekonomisë, Z. 
Patrik Meier, Zëvendëskreu i 
Misionit të Ambasadës së Zvi-
crës në Shqipëri dhe Z. Erion 
Veliaj, Kryetar i Bashkisë Ti-
ranë.

Panairi i profesioneve ka 

për qëllim njohjen e të rinjve 
dhe të rejave me profesionet 
dhe botën e  punës. Në një 
format tërheqës dhe interak-
tiv, ky është panairi i parë që 
organizohet me qëllim nxitjen 
e dëshirës se të rinjtë për t’u 
njohur me larminë e profesio-
neve që në mosha të hershme. 
Ky event nxjerr gjithashtu në 
pah vlerën e lidhjes së edu-

kimit për karrierë dhe informa-
cionit të tregut të punës në një 
mënyrë efektive.

Nën sloganin ‘Bëj zgjedhjen 
tënde...’ në datat 10-11 Maj, 
përgjatë orarit 10:00-19:00,  
ofruesit e programeve të edu-
kimit dhe trajnimit të niveleve 
të ndryshme do t’u ofrojnë viz-
itorëve prezantime dhe demon-
strime interaktive të një sërë 
profesionesh të grupuara në 

tema si Turizmi, Teknologjia 
e Informacionit dhe Komuni-
kimit, Ushqimore, Ndërtimtari 
dhe Industri.

Panairi shërben dhe si hapë-
sirë për të lidhur të rinjtë me 
institucionet ku ata mund të 
marrin shërbime të dedikuara 

në orientim karriere siç është 
Zyra e Karrierës, Bashkia Tira-
në; edukim formim profesional 
dhe punësim nëpermjet Agjen-
cisë Kombëtare e Punësimit 
dhe Aftësive, si edhe informa-
cione mbi larminë e profesio-
neve dhe kualifikimeve nga 
Agjencia Kombëtare e Arsim-
it, Formimit Profesional dhe 
Kualifikimeve. 

RisiAlbania, projekti no-
vator i punësimit të të rinjve i 
mbeshtetur nga Agjensia Zvic-
erane për Zhvillim dhe Bash-
këpunim, që prej 2013-s punon 
për përmirësimin e shërbimeve 
të tregut të punës dhe prej 
2017-s ka në fokus zhvillimin 
e shërbimeve të karrierës duke 
kontribuar që të rinjtë të marrin 
vendime sa më të informuara 
në lidhje me rrugëtimin e tyre 
në edukim dhe punësim. 

Krahas prezantimit të profe-
sioneve në stenda, përgjatë pa-
nairit do të organizohen edhe 
dy forume paralele me fokus 
nxitjen e zhvillimeve të mëte-
jshme në ekosistemin e shërbi-
meve të karrierës në Shqipëri, 
me pjesëmarrjen e aktorëve të 
rëndësishëm në këtë fushë. 

Për më shumë vizito http://panairiprofesioneve.risialbania.al/ 
dhe eja në panair të bësh zgjedhjen tënde!

Bashkia Tiranë, Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, si dhe Agjencia Kombëtare 
e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, me mbështetjen e RisiAlbania, një 

projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, organizojnë në datat 
10-11 Maj 2022, panairin e parë të profesioneve, Sheshi Italia, Tiranë.
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?????????????????“BUJQËSIA, TURIZMI RURAL DHE MJEDISI NË ZONAT RURALE”

sfidat e bujqësisë

KASH, mbasi organizoi dhe 
realizoi me sukses “Tryezën 
tematike” dhe Forumin e agro-
biznesit për Sektorin e Blegto-
risë, në zbatim të rekomandimeve 
dhe konkluzioneve paraprake që 
arriti ajo “Tryezë tematike”, të 
cilat u plotësuan dhe miratuan 
edhe në Forumin për Blegtorinë, 
e vijoi punën, për organizimin e 
“Tryezës tematike” dhe Forumin 
e radhës, Bujqësia, Turizmi Ru-
ral dhe Mjedisi në Zonat Rurale, 
me pjesëmarrjen e disa aktorëve 
shumë të rëndësishëm, që kanë 
kontribuar në vite dhe vijojnë 
akoma të kontribuojnë në këta 
sektorë. Pjesëmarrësit e “Tryezës 
tematike” arritën në konkluzion:

Bujqësia, Turizmi Rural dhe 
Mjedisi në Zonat Rurale janë 
dhe do të vijojnë të jenë edhe 
në të ardhmen sektorë me kon-
tribute e potenciale të mëdha, 
me rëndësi të vecantë, në fushën 
e Ekonomisë së Ushqimit. Ata 
janë sektorë jetikë, për rolin dhe 
rëndësinë që kanë, për rritjen e të 
ardhurave të familjeve fermere, 
për punësimin gjithëvjetor të 
Tyre dhe sigurimin e ushqimit, 
për rritjen e eksporteve dhe 
reduktimin e importit të produk-
teve ushqimore, si dhe për zh-
villimin e qëndrueshëm të zo-
nave rurale në tërësi. Gjithashtu 
janë sektorë me shumë ndikim, 
për forcimin dhe konsolidimin e 
sigurisë kombëtare, veçanërisht 
në kohë krize.

Informimi paraprak, dialogu 
dhe konsultimi me pjesëmarrësit 
gjatë procesit përgatitor disamu-
jor të “Tryezës tematike”para 
datës 29 prill 2022, diskutimet 
dobiprurëse në takimin e datës 
29 prill 2022, organizuar në 
Kompleksin Agroturistik UKA 
FARM, si dhe shkëmbimi i 
ideve mbas takimit e ndihmuan 
dhe e nxitën KASH, që të vi-
jojë procesin e komunikimit 
dhe konsultimit, që të përgatisë 
paraprakisht një P/Rezolutë, 
për ta diskutuar, plotësuar e 
miratuar në Forumin e zgjeruar 
të Agrobiznesit. Forum që është 
programuar të organizohet në 
datën 20 maj 2022 në Lushnje, 
me një pjesëmarrje më të madhe 
të subjekteve private, që punoj-
në në këta sektorë, me tematikë 
të njëjtë: Bujqësia, Turizmi 
Rural dhe Mjedisi në Zonat 
Rurale, me fokus kryesor dis-
kutimi: Procesin e Kooperimit 
dhe Koordinimit, Fushën e Me-
kanizimit Inovacionit dhe Dix-
hitalizimit, Fushën e Financimit 
dhe Disbursimit të Fondeve 
Grant, Fushën e Përmirësimit të 
Legjislacionit dhe Përafrimit me 
atë të BE.

Kooperimi dhe Koordinimi 
i punës deri tani është vlerësuar 

më shumë teorikisht, si një po-
tencial shumë dobiprurës, por 
i pashfrytëzuar sa dhe si duhet 
në praktikë. Konsiderohet si një 
mundësi reale, për të mundësuar 
një programim dhe bashkëvep-
rim më efiçent midis hallkave në 
Sektorin e Bujqësisë, Turizmit 

rural dhe Mjedisit në Zonat ru-
rale. Gjithashtu vlerësohet me 
potenciale dhe kosto financiare 
të mundshme, për ta përballuar 
dhe futur në rrugën e zgjidhjes 
problematikën e vështirë të këti-
jë procesi, si nga sektori privat 
dhe ai publik. 

Objektivat kryesorë që syn-
ojmë të arrijmë, si rezultat i 
marrjes së disa masave konk-
rete, për ndryshimin e formës 
aktuale të organizimit të punës, 
përmes Procesit të Kooperimit 
dhe Koordinimit: 

Evidentimin e aseteve të 
fermerëve dhe subjekteve të 
paformalizuara, në Sektorin 
e Bujqësisë, (Bimët e arave, 
Drufrutorët), që kanë përfituar 
tokë bujqësore sipas Ligjit 7501 
“Për Tokën”ose posedojnë tokë 
bujqësore produktive (duke fil-
luar punën si projekt pilot në 
një qark). Të cilët përmes pro-
cesit të kooperimit dhe koor-
dinimit, gjatë zbatimit të disa 
masave konkrete, t’i bindim 
se kanë potenciale e mundësi 
të kultivojnë gjithë sipërfaqen 
e tokës, të realizojnë tepricë 
më të madhe prodhimi, me më 
shumë garanci për shitjen e tyre 
në treg me çmime reale dhe të 
realizojnë më shumë të ardhura 
për njësi të sipërfaqes së tokës. 
Gjithashtu të rrisim efiçencën e 
përdorimit të tokës bujqësore, të 
reduktojmë informalitetin dhe 
të rrisim numrin e të siguruarve 
në zonat rurale, përmes paisjes 
së tyre me NIPT Fermeri, orga-
nizmin në shoqëri bashkëpunimi 
(SHB) dhe klastera, në federata 
dhe Konfederatë, përmes dhë-

nies së asistencës falas veça-
nërisht për kualifikimin e stafit 
drejtues, për studime fizibiliteti 
dhe hartimin e plan bizneseve të 
subjekteve të tyre, t’u mundë-
sojmë më shumë hapësira për 
disbursim grantesh, lehtësi 
fiskale dhe kreditim me interesa 

të ulëta, veçanërisht për fushën 
e mekanizimit, inovacionit dhe 
dixhitalizimit. Gjithashtu të fil-
lojë procesi për amendimin e 
miratimin e disa ligjeve dhe ak-
teve nënligjore, për të garantuar 
qëndrueshmërinë dhe vijimësinë 
e suksesshme në të ardhmen për 
aktivitetin e tyre.

Evidentimin e subjekteve 
individuale të paformalizuara, 
që punojnë aktualisht dhe atyre 
që kanë potenciale e mundësi të 
punojnë në sektorin e Turizmit 
Rural. Organizimin e Tyre në 
SHB, federata, konfederatë, dhe 
klastera, duke promovuar për-
vojën e mundësuar zbatimin në 
praktikë të arritjeve të disa mod-
eleve efiçente ekzistuese, veça-
nërisht në fushën e agroturizmit.

Evidentimin e subjekteve in-
dividuale, që operojnë në fushën 
e përmirësimit të mjedisit dhe 
sektorin e përpunimit të mbetjeve 
organike në zonat rurale. Orga-
nizimin e tyre në SHB, federata, 
konfederatë dhe klastera, duke 
krijuar një model efiçent, për 
t’i dhënë zgjidhje problemit të 
deodorizimit, grumbullimit të 
mbetjeve organike nga bimët, 
blegtoria, mbetjet e thata që re-
zultojnë nga përpunimi ujërave 
të ndotura e të tjera mbetje or-
ganike, me synim përpunimin e 
tyre për prodhimin e plehut or-
ganik të pastër dhe përmirësimin 
e mjedisit në zonat rurale.

Eksperienca dhe veprim-
taria e Qarkut dhe Prefekturës 
së përzgjedhur si pilot të shër-
bejë edhe si një model bindës 
për avantazhet që vijnë nga 
përmirësimi punës së procesit të 
kooperimit dhe koordinimit të 

veprimtarisë të SHB, federatave, 
konfederatës, dhe klasterave në 
Sektorin e bujqësisë, sektorin e 
Turizmit rural dhe përmirësimit 
të Mjedisit, për të gjitha Qarqet 
dhe Prefekturat në vend për: 

Krijimin e kushteve më op-
timale, për rritjen e shkallës së 

mekanizimit, inovacionit dhe 
dishitalizimit. 

Përmirësimin e situatës 
së formalizimit, zbatimit me 
efiçencë më të madhe të poli-
tikave fiskale dhe skemave të 
mbështetjes, rritjen e masës së 
kreditimit me kushte lehtësuese, 
si dhe atë të disbursimit të fond-
eve grant. Gjithshtu njohjen, 
përmirësimin dhe zbatimin e 
gjithë legjislacionit që impakton 
këta sektorë.

Përballimin me sa më pak 
vështirësi e kosto financiare pa-
sojat negative të krizës, që krye-
sisht kanë ardhur edhe si rezultat 
i disa faktorëve objektivë, si ai 
i tërmetit të 26 nëntorit 2019, 
pandemisë Covid 19, influencës 
negative nga përkeqësimi i 
kushteve klimatike, konjukturës 
së pafavorshme ndërkombëtare 
të rritjes galopante të çmimeve, 
dhe së fundi edhe pasojat e 
luftës në Ukrainë. Në funksion 
të realizimit të objektivave të 
sipërcituara:

MBZHR i propozohet të 
bashkëpunojë me sektorin 
privat dhe: 

Të përcaktojë si një ndër ob-
jektivat prioritare të Strategjisë 
për Zhvillimin Bujqësor e Rural 
dhe Peshkimin 2021-2027 edhe 
konsolidimin e Procesit të koo-
perimit dhe koordinimit.

Të ngrejë sektorë të vaçantë 
në ministri dhe AREBE, për 
mbështetjen dhe ndjekjen e proces-
it të kooperimit dhe koordinimit. 

Të nxisë dhe mbështesë insti-
tucionet e arsimit të lartë, institu-
cionet e varësisë, dhe të orientojë e 
inkurajojë donatorët, për të vlerë-

suar dhe kontribuar me prioritet 
në realizimin e disa objektivave, 
për konsolidimin e procesit të 
kooperimit dhe koordinimit duke 
filluar me projektin pilot. 

Të nënëshkruajë një Memo-
randum Bashkëpunimi me 
KASH dhe me organizata të 
tjera, që kanë prioritet realizimin 
e objektivave të sipërcituara, për 
konsolidimin e Procesit të Koo-
perimit dhe Koordinimit në sek-
torët e Bujqësisë, Turizmit rural 
dhe Mjedisit në zonat rurale.

Ministrisë së Turizmit dhe 
Mjedisit i propozohet:

Të angazhojë strukturat e 
veta, të nisin nga puna paralel-
isht, për të mundësuar hartimin 
dhe miratimin në Këshillin e 
Ministrave, të Planit Rajonal 
të Menaxhimit të Integruar të 
Mbetjeve Organike, duke filluar 
me Prefekturën dhe Qarkun e 
përzgjedhur si pilot nga sektori 
privat, për të ndërtuar modelin 
e duhur, për zbatimin e masave 
të propozuara për konsolidimin 
e Procesit të Kooperimit dhe 
Koordinimit.

Sektori i Përgjithshëm 
dhe Fizibilitetit të Projek-
teve për Pastrimin e Mjedisit 
dhe Trajtimin e Mbetjeve të 
bashkëpunojë me KASH, për 
adresimin dhe zgjidhjen e prob-
lemeve, që kanë krijuar dhe do 
të krijojnë rreth 1 milion ton 
mbetje organike, që gjenerohen 
mesatarisht çdo vit në zonat ru-
rale në Shqipëri. gjithashtu dhe 
marrjen e masave për rritjen e 
efiçencës ekonomike e mjedis-
ore të zonave të mbrojtura.

Agjencia Kombëtare e Mje-
disit (AKM) të bashkëpunojë 
me strukturat e pushtetit vendor 
dhe KASH, për të lehtësuar pro-
cedurat dhe procesin e përcak-
timit të vënddepozitimeve, si 
dhe dhënien e lejeve mjedisore, 
për SHB, federatat dhe konfed-
eratën, që kanë si objekt krye-
sor grumbullimin, depozitimin, 
transportin, përpunimin dhe 
riciklimin e mbetjeve organike. 

Inspektorati Shtetëror i Mje-
disit dhe Pyjeve (ISHMP) të 
bashkëpunojë me prefekturën 
për të përkrahur veprimtarinë e 
KASH dhe organizatave simo-
tra, duke hartuar e zbatuar një 
plan të veçantë kontrolli, për 
subjektet prodhuese dhe ato fa-
miliare, për zbatimin e legjisla-
cionit aktual mjedisor në terri-
torin e Prefekturës dhe Qarkut 
të përzgjedhur për t’u zbatuar 
Projekti pilot. 

Komiteti për Menaxhimin e In-
tegruar të Mbetjeve në mbledhjen 
e radhës të diskutojë për prob-
lemet dhe zgjidhjet e propozuara 
në këtë rezolutë. Gjithashtu të dis-
kutojë edhe kërkesën e KASH për 
t’u bërë anëtar i këtij komiteti. 

Institucioneve të arsimit 
të lartë, Universitetit Bujqë-
sor Tiranë, Universitetit “Lu-
arasi”, Universitetit “Polis”, 
Universitetit “Eqerem Çabej” 
në Gjirokastër, të cilët pak kohë 
më parë kanë nënshkruar edhe 
një Memorandum Bashkëpuni-
mi me KASH, u sugjerohet: Të 
angazhohen për të organizuar 
kurse të posaçme kualifikimi 
dhe të pajisin me certifikata 
stafet drejtuese të Shoqërive të 
Bashkëpunimit, të Klasterave, 
të Federatave dhe Konfederatës 
së tyre. Gjithashtu dhe eksperët 
për vlerësimin e tokës, pyjeve, 
kullotave dhe aseteve të tjera 
ne zonat rurale. Të marrin pjesë 
gjerësisht në procesin e zbatimit 
të censusit të radhës së bujqësisë. 

Këshillit të Agrobiznesit Shq-
iptar KASH, në bashkëpunim 
me shoqatat si motra, që e kanë 
nënshkruar tashmë Memoran-
dumin e Bashkëpunimit me 
KASH, por edhe me përfaqë-
sues nga secili subjekt pjesë-
marrës në “Tryezën tematike” 
të datës 29 prill 2022, si dhe 
në Forumin e dt. 20 maj 2022 
në Lushnje, të angazhohet për 
ngritjen dhe funksionimin peri-
odik të një Këshilli Konsultativ 
Kombëtar për Bujqësinë, Tur-
izmin Rural dhe Mjedisin në 
zonat rurale, i cili t’u formulojë 
dhe propozojë institucioneve 
publike dhe private një paketë 
më të detajuar masash për zgjid-
hjen e problemeve. Gjithashtu 
përmes botimit periodik 15 di-
tor të Gazetës “Agrobiznesi” të 
informojë publikun e të ndjekë 
zbatimin e konkluzioneve të 
rezolutës, që është programuar 
të miratohet në forumin e dt. 20 
maj 2022 në Lushnje. 

Mekanizimi, Inovacioni 
dhe Dixhitalizimi në sektorët e 
Bujqësisë, Turizmit Rural dhe 
Mjedisit në Zonat Rurale, janë 
instrumente efiçentë dhe rruga 
e duhur për të ulur koston, rritur 
rendimentin, për të përballuar 
edhe mungesën e fuqisë punë-
tore në këta sektorë dhe jo vetëm 
dhe veçanërisht në këtë situatë 
krize që është ekonomia. 

Mekanizimi në Sektorin e 
bujqësisë dhe Mjedisit:

Familjet fermere në Shqipëri 
e përdorin traktorin për punimin 
e tokës në masën 54 %. Pjesa 
tjetër e punojnë tokën me krahë 
ose kafshë pune. Shqipëria për-
dor 1.24 traktor/100 ha tokë 
bujqësore, ndërsa Maqedonia e 
Veriut 6 traktor / 100 ha, Greqia 
ka 6.6 traktor/100 ha, Italia 13.2 
traktor/100 ha, Gjermania 10.8 

(Vijon në faqen 15)

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar, (KASH) organizoi në kompleksin Agroturistik “UKA FARM” nё Laknas tё Tiranёs, një takim gjithёpёrfshirёs me pёrfaqёsues tё shquar, qё 
kanё kontribuar nё vite nё fushёn e bujqёsisё, turizmit rural dhe mjedisit, ministra tё bujqёsisё dhe turizmit nё vite, drejtuesit e lartё aktualё tё Ministrisё sё Bujqёsisё dhe 
Zhvillimit Rural, Ministrisё sё Turizmit dhe Mjedisit, profesorё dhe rektorё tё katёr universiteteve nga Tirana dhe Gjirokastra, ekspertё dhe pёrfaqёsues tё donatorёve dhe 

institucioneve financiare qё mbёshtesin sektorin e bujqёsisё, turizmit rural dhe mjedisit, si edhe drejtuesit e KASH me pёrfaqësuesit e shoqatave si motra
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Krifca: Bujqësia organike, investim 
afatgjatë në ekonominë rurale

(Vijon nga faqja 2)

tema të ditës

Marrëveshje tripalëshe për punësimin 
e të rinjve në agroindustri

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
mori pjesë në Forumin e Bu-

jqësisë Organike në South 
Outdoor Festival

Krifca diskutoi me prodhues 
të rinj që i janë futur rrugës së 
bujqësisë organike.

“Prodhuesit që merren me 
bujqësi organike janë heronj të 
cilët i bëjnë shërbim jo vetëm 
aktivitetit të tyre ekonomik por 
një sistemi prodhimi të qën-
drueshëm dhe shoqërisë”, u 
shpreh Krifca në një postim. 

“Bujqësia organike kujdeset 
për tokën, mjedisin, biodiver-
sitetin dhe njerëzit. Është një in-

vestim afatgjatë, i shtrirë në kohë, 
që frytet i jep të mëdha, por për të 
duruarit”, theksoi Krifca.

“Me politikat tona kemi 
mbështetur vazhdimisht çerti-
fikimin organik dhe do të vazh-
dojmë ta bëjmë edhe më shumë 
pasi duam të orientohemi drejt 
objektivave të Bashkimit Ev-
ropian për prodhimin organik”, 
theksoi ajo.

“Këto e më shumë diskutova 
në Forumin e Bujqësisë Organ-
ike në South Outdoor Festival 
me të rinj që i janë futur kësaj 
rruge. Më erdhi mirë të shi-
hja se organizatorët e Festivalit 
udhëhiqen dhe promovojnë të 
njëjtat parime që motivojnë 
fermerët të prodhojnë bujqësi 
organike”, përfundoi Krifca.

Me iniciativë në Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, në Universitetin Bujqë-
sor të Tiranës është nënshkruar 
një marrëveshje tripalëshe me 
synim integrimin e studentëve 
më shpejt në tregun e punës 
gjatë studimeve dhe pas diplo-
mimit të tyre.

Të pranishëm në takimin 
e mbajtur me rastin e nënsh-
krimit të kësaj marrëveshjeje 
ishte ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca, 
rektori i UBT-së, Fatbardh 
Sallaku si dhe përfaqësues të 
agrobizneseve, pedagogë e 
studentë.

Ministrja Krifca bëri me 
dije se nga takimet e saj të 
përditshme dhe nga analizat 
sektoriale që zhvillohen në 
mënyrë periodike, konstatohet 
se kompanitë agroushqimore, 
kompanitë e peshkimit, fer-
mat, njësitë e agroturizmit, vet 
ministria e bujqësisë, kompan-
itë grumbulluese dhe ekspor-
tuese janë të gjitha në kërkim 
të punonjësve jo vetëm të rinj, 
por edhe profesionistë.

Të dhënat tregojnë se nga 

UBT punësohen, që në vitin e 
parë pas përfundimit të studi-
meve, 80% e studentëve, por 
vetëm 30% e tyre punësohen 
në profesionin për të cilin kanë 
studiuar dhe janë diplomuar.

“Sot jemi këtu, në takimin 
tonë të përmuajshëm, për të 
ndërtuar zgjidhjen e këtij prob-
lemi që dëmton jo vetëm stu-
dentët por dhe nuk na lejon 
të shfrytëzojmë maksimalisht 
potencialin e bujqësisë. Unë 
dua që universiteti dhe sektori 
bujqësor prodhues të punojnë 
së bashku për të plotësuar 
kërkesat e njeri tjetrit. Në një 
anë kemi studentët që duan 
të punësohen, në anën tjetër 
kemi kompani që kërkojnë 
punonjës të specializuar. Ne 
jemi këtu për të bërë të mundur 
këtë bashkëpunim i cili jam e 
sigurt ekziston midis biznesit 
dhe Universitetit, por që me 
ndihmën e ministrisë do të jetë 
edhe më efikas dhe e aplikue-
shëm. Marrëveshjet që nisim të 
realizojmë sot janë trepalëshe 
dhe përmbajnë detyra speci-
fike për secilën palë në mënyrë 
që përgjegjësitë të jenë të qarta 

dhe objektivat të matshme”, 
theksoi ministrja Krifca.

Sipas ministres, për sa i për-
ket Ministrisë së Bujqësisë, do të 
lehtësohet aksesi për studentët e 
Universitetit Bujqësor të Tiranës 
për të gjitha shërbimet për pu-
nësim dhe praktika profesionale.

Nga kompanitë angazhimi 
konsiston në të qenit aktiv 
me mbajtjen e komunikimit 
me zyrat e karrierës së stu-
dentëve, me synim ofrimin e 
vazhdueshëm të praktikave 
të punës si dhe të konsiderojë 
studentët që formohen këtu si 
burimin kryesor të punësim-
eve të tyre të ardhshme.

Për sa i përket Universitetit, 
detyra dhe përgjegjësitë lidhen 
me mobilizimin e burimeve 
njerëzore apo infrastrukturore, 
ofrimin e ekspertizës së duhur 
për analiza dhe hulumtime, 
mbështetjen e karrierës së stu-
dentëve si dhe të realizoj pro-
mocionin e duhur kur flitet për 
karrierën e studentëve të saj.

Në takim u nënshkruan 
marrëveshje me disa nga kom-
panitë lider në tregun e agrobi-
znesit në Shqipëri.

Punësimi i të rinjve, mbështetje për Grupin 
Kombëtar Teknik të Punës 
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1. Përshkrim 
i Historikut
Projekti RisiAlbania 

mbështetet nga Agjencia 
Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC), në part-
neritet me Ministrinë e Fi-
nancave dhe Ekonomisë dhe 
zbatohet nga një konsorcium 
i përbërë nga HELVETAS 
Swiss Intercooperation dhe 
Partners Albania. Qëllimi i 
përgjithshëm i projektit është 
të kontribuojë në rritjen e 
mundësive të punësimit për të 
rinjtë dhe të rejat (15-29 vjeç) 
në Shqipëri. Ky synim do të ar-
rihet përmes: 

(i) Nxitjes së rritjes dhe kri-
jimit të vendeve të punës nga 
sektori privat në tre nënsektorë 
të përzgjedhur: agrobiznes, 
turizëm dhe TIK (kërkesa për 
fuqi punëtore)

(ii) Përmirësimi i qasjes në 
mundësitë e punësimit dhe in-
formacionet mbi tregun e punës 
(ndërmjetësimi) dhe shërbimet

(iii) Përmirësimi i aftësive 
të të rinjve duke përmirësuar 
ofertën subjekteve privatë 
të trajnimit në tre sektorët e 
përzgjedhur (furnizimi i fuqisë 
punëtore). 

Nën portofolin e saj të agro-
biznesit, ndërhyrjet e Risisë 
synojnë të krijojnë vende pune 
dhe të rrisin investimet në sek-
torin e fruta-perimeve dhe në 

sektorin e bimëve mjekësore 
dhe aromatike (BMA). Të dy 
sektorët kanë një potencial për 
të rritur eksportet drejt tregjeve 
me vlerë të lartë nëpërm-
jet adoptimit të standardeve 
ndërkombëtare të cilësisë. Gjatë 
vitit 2021, RisiAlbania lehtë-
soi dhe mbështeti ngritjen e 
Grupit Kombëtar Teknik të Pu-
nës (GKTP) për GlobalG.A.P. 
GKTP është një mekanizëm 
joformal publik-privat që syn-
on të promovojë standardet 
e cilësisë për frutat, perimet, 
bimët mjekësore dhe aromatike 
(BMA) në Shqipëri, i cili luan 
një rol të rëndësishëm për zgjer-
imin e eksporteve shqiptare, 
përmirësimin e menaxhimit të 
zinxhirit të vlerës dhe ushqimit 
dhe sistemin e sigurisë edhe në 
tregun vendas. GKTP punon 
në bashkëpunim të ngushtë me 
Sekretariatin dhe Komitetet 
Teknike të GLOBALG.A.P.. 

GKTP përbëhet nga 9 
anëtarë, të cilët janë të anga-
zhuar në baza vullnetare. Se-
cili përfaqëson eksportues, 
konsulentë të certifikuar nga 
GlobalG.A.P, kompani konsu-
lente, agronomë, përfaqësues 
nga Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, si dhe shoqata 
të agrobiznesit. GKTP ka paraq-
itur një kërkesë për mbështetje 
nga RisiAlbania e cila mbulon 
fushat e mëposhtme: 

1. Promovimi i standardeve 
duke përfshirë GlobalG.A.P, 
GRASP dhe standarde të tjera 
cilësore dhe sociale të kërkuara 
nga tregjet me vlera të larta në 
bashkëpunim me Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
(MBZHR). 

2. Zhvillimi i Udhëzimeve 
Kombëtare të Interpretimit 
(UKI) për përshtatjen lokale të 
standardit GLOBALG.A.P. në 
bashkëpunim me GKTP dhe ak-
torë të tjerë në Shqipëri. GKTP 
duhet të identifikojë sfidat 
specifike lokale të zbatimit dhe 
të zhvillojë udhëzime, të njohu-
ra si Udhëzimet Kombëtare të 
Interpretimit. Këto udhëzime 
ofrojnë informime për organet e 
certifikimit dhe prodhuesit, se si 
të zbatojnë dhe inspektojnë më 
së miri (auditim/kontroll për-
puthshmërie) përballë Pikave të 
Kontrollit dhe Kritereve të Pa-
jtueshmërisë në nivel kombëtar 
të GLOBALG.A.P.

3.Zhvillimi i udhëzimeve dhe 
një rasti biznesi për drejtimin 
dhe zbatimin e standardit privat 
lokalg.a.p për frutat dhe pe-
rimet e freskëta, i cili përfshin 
identifikimin e praktikave të 
mira nga vendet fqinje për zba-
timin e standardeve vendase 
vullnetare ose të detyrueshme. 
Lokalg.a.p. është një program 

(Vijon në faqen 6)

të tij në prodhimin bujqësor. 
Sinqerisht, provat janë mjaft të 
mjera në këtë front.”

Azhar vuri në dukje një stu-
dim të vitit 2019 të udhëhequr 
nga studiues në Universitetin 
e Minesotës mbi rendimentet 
e dhjetë kulturave kryesore në 
botë për sa i përket marrjes së 
kalorive (“elbi, kasava, mis-
ri, vaji i palmës, fara e rapit, 
orizi, melekuqe, sojë, kallam 
sheqeri dhe gruri”) dhe zbuloi 
se ndryshimi i klimës çon në 
rendimente më të ulëta të ush-
qimit me kalimin e kohës. Në 
përgjithësi, ndryshimi i klimës 
po bën që numri i kalorive 
ushqimore të disponueshme 
të bjerë me afërsisht 1% për 
çdo vit. Përveç vendeve më të 
varfra, ka të ngjarë të ndikohen 
edhe individët në disavantazh 
në vendet më të pasura.

“Për më tepër, shkalla e 
humbjeve të kalorive ushqi-
more të shkaktuara nga ndry-
shimet klimatike mund të 

përshpejtohet në dekadat e ar-
dhshme,” shpjegoi Azhar. “Për 
ta parë këtë, ne duhet të kup-
tojmë provat empirike që kra-
hasojnë dy tendenca të ndër-
lidhura, por konceptualisht të 
ndryshme: 1) kërkesën në rritje 
për ushqim (për shkak të pre-
sioneve të popullsisë) dhe 2) 
tkurrjen e rendimenteve (për 
shkak të ndryshimeve klima-
tike) të kulturave ushqimore.”

Statistikat janë të këqija, për 
arsye të dukshme, domethënë, 
nëse kaloritë e disponueshme 
ushqimore po bien me afërsisht 
1% për çdo vit, a do të thotë kjo 
se njerëzimi rrezikon të vdesë nga 
uria? Autorët e punimit argumen-
tojnë se politikëbërësit mund të 
ndërmarrin hapa për të adresuar 
këtë problem paraprakisht.

“Ka masa të rëndësishme në 
dispozicion për fermerët për 
t’u përshtatur me realitetet e 
reja klimatike dhe në studimet 
vijuese ne do të studiojmë në 
mënyrë sasiore disa prej tyre, 
duke përfshirë ndryshimin e 
datave të mbjelljes, përdorim-

in e kulturave të përshtatura 
më mirë me kushtet më të 
ngrohta, kalimin në kultura 
të reja, zgjerimi i ujitjes, etj”, 
shpjegoi Jaegermeyr. “Por ky 
studim thekson se niveli dhe 
shtrirja e ndikimeve të ndry-
shimeve klimatike janë aq 
thelbësore sa politikat e synu-
ara të përshtatjes bëhen kritike 
për bujqësinë globale brenda 
dekadës së ardhshme.”

“Fermerët po bëjnë më të 
mirën duke pasur parasysh 
teknologjitë në të cilat kanë 
akses”, shkroi Ortiz-Bobea. 
“Ajo që është e rëndësishme 
të njihet është se inovacioni 
bujqësor, krijimi i varieteteve 
të reja të farave, makinerive, 
proceseve për të prodhuar më 
shumë ushqime me më pak 
inpute, bëhet kryesisht “jashtë 
fermës” në kompani private 
ose në laboratorë të univer-
siteteve dhe organizatave 
ndërkombëtare. Gjithashtu in-
vestimet në kërkim dhe zhvil-
lim sot do të japin fryte shumë 
vite më vonë”.

Ndryshimet klimatike po ndikojnë 
edhe për supermarketin

Thirrje për Propozime 
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Shtrenjtohet qumështi i fermerit 50%; 
Shoqata e Përpunuesve: Rrezikohet 
falimentimi i fabrikave

MBZHR: Orientim i fermerëve për të 
prodhuar produktet që kërkon tregu

Blegtorët dhe fermat janë në 
rrezik falimentimi nga mospër-
ballimi i kostos të mbajtjes të 
bagëtive.

Çmimi i qumështit si lëndë e 
parë, po blihet më shtrenjtë se as-
njëherë nga fabrikat e përpunim-
it, sepse kostot e fermerëve dhe 
blegtorëve janë rritur pa fund.

Për të ndaluar ikjen e bleg-
torëve fabrikat e qumështit 
janë të detyruara ta blejnë më 
shtrenjtë qumështin. Shtimin e 
kostove përpunuesit po e am-
ortizojnë në rritjen e çmimeve 
të produkteve të bulmetit. Se-
cili operator në treg këtë vit ka 
rritur të paktën 2 herë çmimet.

Shoqata “Industria e Për-
punimit të Qumështit” ngre 
shqetësimin se kjo situatë po 
rrezikon edhe falimentimin 
e fabrikave të përpunimit të 
qumështit. Drejtori ekzekutiv 
i shoqatës Donjaldo Hoxha 
tha për “Monitor” se qumështi 
i lopës është 31% më i lartë, i 
deles 33% dhe i dhisë 50%.

“Fabrikat sot po e blejnë 
qumështin me çmimin më të 
lartë që është blerë ndonjëherë, 
sepse fermat dhe fermerët janë 
në situatë falimenti, nga rritja e 
çmimeve dhe kostove për çdo 

aktivitet që kryejnë për blegto-
rinë. Bashkë me ta do të fali-
mentojë edhe i gjithë sektori 
përpunimit të qumështit. Mak-
simalisht me para qumështi i 
lopës është blerë nga fabrikat 
58-59 lekë/litër me TVSH, 
kurse tani po blihet maksimal-
isht 76-77 lekë/litër me TVSH. 
Qumështi i deles më parë është 
blerë maksimalisht me 90 lekë 
me TVSH, kurse tani po blihet 
120 lekë/litër me TVSH. Kurse 
çmimi maksimal i qumështit të 
dhisë ishte 60 lekë me TVSH, 
kurse tani po blihet 90 lekë me 
TVSH. Nëse fabrikat e për-
punimit nuk e blejnë me këtë 
çmim, ata falimentojnë dhe do 
të largohen nga sektori. Nëse 
largohen blegtorët, automatiki-
sht jemi të falimentuar dhe ne. 
Sektori është në situate drama-
tike edhe nga informaliteti i lartë 
baxhove dhe qumështi i rrugës 
që po na dëmton përditë dhe më 
shumë”, veçon z. Hoxha.

Sipas tij rritja e çmimit 
të qumështit ka ardhur nga 
rritja e kostove të mbajtjeve 
të bagëtive. Në kahun tjetër 
përpunuesit përveçse po ble-
jnë qumështit më shtrenjtë po 
vuajnë edhe rritjen e kostove 

nga çmimi i energjisë, gazit, 
plastikës dhe naftës.

“Situata me kostot është 
shumë e vështirë. Çdo gjë 
është rritur në lidhje me çmim-
in e lëndës së parë, naftës, gazit, 
plastikës, energjisë elektrike. 
Përveç kësaj fabrikat po blejnë 
qumësht me çmim shumë herë 
më të lartë, sepse blegtorëve 
u janë 2-3 fishuar çmimet e 
lëndës së parë ushqyese për 
kafshët. Çmimi i misrit është 
3-fishuar, soja 2-fishuar, jonx-
ha 3 -fishuar. Inputet bujqësore 
kanë shkuar 250% rritje (nitrati, 
ureja, fosfati). Po ju sjell vetëm 
një shembull. Një fermë në vi-
tin 2021 shpenzoi 1,100,000 
lekë për inpute bujqësore për të 
mbjelle tokat e veta. Po e njëjta 
fermë, për të mbjellë të njëjtën 
sipërfaqe në vitin 2022, shpen-
zoi 3,700,000 lekë”.

Përfaqësuesi i shoqatës 
Industria e Përpunimit të 
qumështit thekson se nëse va-
zhdon kjo situatë dhe nuk ka 
ndërhyrjet e duhura nga ana e 
qeverisë, atëherë sektori vendas 
i përpunimit të qumështit nuk do 
të jetë konkurrues në treg për-
ballë produkteve të importit dhe 
normalisht do të shkojë drejt zh-
dukjes së plotë. Në këtë situate 
sipas shoqatës është e domos-
doshme plotësimi i kërkesave të 
vazhdueshme të sektorit, si:

1- Subvencionim direkt tek 
blegtori 10 lekë për çdo litër 
qumësht të prodhuar që dorë-
zohet në pika grumbullimi dhe 
përpunimi të licencuara, dhe 
jo për krerë bagëtie.

2- TVSH 6% në shitje 
në sektorin e përpunimit të 
qumështit

3- Përafrim me skemat e 
mbështetjes që rajoni jep për 
fermerët.

Kriza në bujqësi, importet e zarzavateve 
rritje me 46% në 3-mujorin e parë

Vështirësitë që po kalon 
sektori bujqësor po ndikojnë 
në rritjen e importeve të pro-
dhimeve bujqësore, sidomos 
zarzavateve.

Sipas të dhënave të INSTAT 
në tremujorin e parë të vitit 2020 
u importuan mbi 18 mijë tonë 
zarzavate, me një rritje 46.7% 
në krahasim me të njëjtën peri-
udhe të një viti më parë.

Zarzavatet, që përfaqësohen 
kryesisht nga domatet dhe pa-
tatet janë produktet që kultivo-
hen më së shumti në vendin 
tonë. Mirëpo rritja e kostove në 
sektorin bujqësor prej çmimeve 
të lëndëve të para nga njëra anë 
dhe mungesa e subvencioneve 
nga ana tjetër po lënë shumë 
sera dhe fusha djerrë, duke 
bërë që vendi ti kthehet varë-
sisë nga importet.

Përveç zarzavateve, edhe sa-
sia e frutave të importuara u rrit 
me 15 % në tremujor. Importet 
e mishit u rriten gjithashtu me 

10% për qind. Numri i krerëve 
të bagëtive ka rënë me 20% në 
pesë vitet e fundit dhe hendeku 
që po krijohet në treg po mbu-
lohet nga importet. Këto zh-
villime kanë ndikuar edhe në 
rritjen e importeve të produk-
teve të bulmetit, të cilat pësuan 
rritje vjetore në sasi me 15 % 
në janar-mars 2022.

Nga ana tjetër volumet e im-
porteve të plehrave kanë pësuar 
rënie drastike në tremujor, me 
mbi -75 %. Burimet nga tregu 
pohuan se, shkak u bë rënia e 
kërkesës nga fermerët. Kërkesa 
për plehra është aq e ulët sa gro-
sistet kanë rieksportuar në Rajon 
rezervat që kishin në magazina.

Fatkeqësitë e shpeshta 
natyrore, për shkak të ndry-
shimeve klimatike, amullia në 
politikën fiskale, kostot e larta 
dhe mungesa e fuqisë punëtore 
janë shndërruar në probleme 
që po çojnë sektorin bujqësor 
në rënie, shpjegojnë ekspertët e 

bujqësisë. Vetëm këtë vit, serat 
u dëmtuan dy herë nga kushtet 
klimatike – një herë nga përm-
bytjet e nëntorit 2021 dhe një 
herë prej ngricave të janarit 
2022.

Kostot e larta të inputeve 
janë shqetësimi më i madh 
aktualisht. Çmimi i një kuin-
tali ure është rritur me 50% në 
sezonin e fundit të mbjelljeve, 
ndërsa në të njëjtën masë janë 
rritur që nga çmimet e farave, 
fidanëve, plastmasës, hekurit, 
plehrave dhe pesticideve. Këto 
rritje ndodhën në një kohë kur 
prodhuesit kishin pësuar hum-
bje gjatë sezonit të dytë të mb-
jelljeve, si rrjedhojë e prodhimit 
jo cilësor nga fara e keqe.

Në mes të këtyre vështirësive, 
në paketën fiskale 2022 qeveria 
hoqi stimujt fiskalë, duke tak-
suar me 10% TVSH inputet që 
para 1 janarit 2022 ishin 0% dhe 
gjithashtu u hoq kompensimi 
me 6% i TVSH-së.

Ministrja e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Frida Krifca 
deklaroi sot se “po punohet 
për të orientuar fermerët që të 
prodhojnë produktet që kërko-
hen nga tregu”.

Në një intervistë televizive, 
Krifca bëri thirrje që tregtarët 
që nuk tërheqin dot produk-
tet të kontraktojnë Ministrinë 
e Bujqësisë, ndërsa shtoi se 
“ne kemi nevojë të orientojmë 
fermerët të prodhojnë produk-
tet që kërkohen nga tregu”.

Ajo tregoi se po bëhet gati 
një platformë për të vendosur 
çmimet ditore për produktet 
bujqësore, në mënyrë që të 
ketë transparencë ndaj fermer-
ëve dhe tregtarëve.

“Bëj thirrje që kush nga 
tregtarët ka nevoja të tilla, të 
na kontaktojë në Ministrinë 
e Bujqësisë dhe të mund të 
ndërlidhim nevojën e treg-

tarëve me prodhuesin. Tregu 
i ekonomisë së lirë duhet të 
funksionojë vetë, por ne duam 
të kryejmë urë ndërlidhëse mes 
fermerëve dhe tregtarëve. Ndaj 
po ngremë dhe një platformë, 

së bashku me BERZH, ku do 
të vendosim çmimet ditore të 
një sërë produktesh bujqësore 
për të pasur transparencë ndaj 
fermerëve dhe tregtarëve”, tha 
Krifca.

Lidhur me skemën për 
mbështetjen financiare për 
fermerët, Krifca theksoi se 
“kemi vënë një masë që rim-
bursojmë fermerët për pro-
dhimet në serra për hektarë dhe 

për inputet bujqësore”.
Krifca tha se “përmes bordit 

të transparencës të produkteve 
të shportës arrijmë të moni-
torojnë edhe çmimet e inputeve 
bujqësore”.

Gruaja shembull, si të kesh një fermë të suksesshme
Të fillosh dhe të zhvillosh 

një fermë nuk është aspak e 
lehtë. Veçanërisht nëse je grua.

Por rasti i Rajmonda Trakës 
sjell shembullimin e një fermer-
eje të suksesshme, në zonën e 
Memaliajt. 

Ajo e filloi nga zero, por 
shpejt filloi t’i korrë frytet e pu-
nës së saj. Me shumë kujdes dhe 
punë ajo arritit të shtojë numrin 
e krerëve të imëta dhe sot ka në 
fermën e saj 130 krerë dhi. 

Me mbështetjen financiare 
që ka marrë nga Agjencia e 
Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, 

Rajmonda thotë se i ka shërbyer 
për të shtuar numrin e krerëve 
në fermë, çka ka sjellë edhe 
rritje të prodhimit të qumështit.

“Subvencioni i AZHBR-së  
ishte shtytje për suksesin tim”, 
shprehet ajo, teksa tregon se 
kujdeset edhe për sigurimin e 
ushqimit të dhive.

“Unë punoj prej 7 vitesh 
në fermën time, bashkë me 
anëtarët e tjerë të familjes sime 
që janë dy djemtë, dy vjazat dhe 
bashkëshorti. Si menaxhere e 
kësaj ferme besoj që kemi ar-
ritur rezultat. Nuk kam qenë e 

vetëdijshme çfarë sfidash më 
presin, por me kalimin e kohës 
sot e them lirisht që edhe unë si 
grua mund të mbaj dhe zhvilloj 
një biznes siç është mbajtja e të 
imtave”, thotë Rajmonda, teksa 
shpreh dëshirën për ta zhvilluar 
më tej fermën e saj duke shtuar 
numrin e krerëve të dhive, rritur  
prodhimin,  jo vetëm për konsum 
familjar, por edhe për përpunim. 

Me kursimet e familjes do 
të ndërtojnë një baxho për për-
punimin e qumështit. Kështu disa 
kompani kanë filluar një bash-
këpunim me fermerët, prej të 
cilëve marrin qumështin si lëndë 
të pare, por në disa ferma të tjera 
marrin edhe produtet e përpunu-
ara, si gjizën, djathin etj. 

“Ne kemi nevojë për më 
shumë mbështetje financiare 
nga shteti, por edhe për tra-
jnime dhe asistencë teknike që 
të na ndihmojnë të prodhojmë 
më me cilësi dhe të marke-
tojmë produktet tona, për t’i 
shitur ato në tregjet urbane”, 
tha Rajmonda.

Prodhuesit me humbje, tregtarët me fitim
Teksa bizneset e serrave 

shkuan drejt rrënimit këtë sezon, 
ndërmarrjet e mëdha ekspor-
tuese rritën të ardhurat me ritme 
dyshifrore vitin e fundit dhe 
gjithashtu ishin me fitim, pa-
varësisht vështirësive që krijoi 
pandemia. Operatori më i madh 
i tregut, “Doni Fruits” më 2020, 
realizoi mbi 1 miliard lekë shitje 
dhe një rritje 13.5% në krahasim 
me një vit më parë.

Kompania, e cila nuk ka një 
histori të gjatë në treg, është një 
investim nga më të mëdhenjtë në 
sektorin e grumbullimit dhe ek-
sportit, i vetmi me kapacitete të 
mëdha frigoriferike që ka hyrë 
në marrëdhënie kontraktuale me 
fermerët dhe ka çuar eksportet shq-
iptare në nivel të ri organizimi.

Kompania tjetër e eksportit, 
“Tomato Al”, realizoi 824 mil-
ionë lekë shitje në vitin 2020, 
me rritje 24% nga viti i kaluar. 
Edhe pse në vit pandemik, oper-

atorët kryesorë të eksportit rua-
jtën qendrueshmërinë e shitjeve 
gjatë pandemisë, të ndihmuar 
nga përqendrimi i kërkesës ra-
jonale dhe europiane te konsumi 
i produkteve ushqimore.

Në grupin e vendeve në zhvil-
lim, ku bën pjesë edhe Shqipëria, 
qeveritë i ndihmojnë prodhuesit 
në bujqësi si hallka më e rëndë-
sishme e zinxhirit ushqimor, 
edhe për shkak të vështirësisë 
dhe rreziqeve, me të cilat po për-
ballet kultivimi nga ndryshimet 
klimatike që po shpeshtojnë 
thatësirat dhe përmbytjet.

Ministria e Bujqësisë, në 
vjeshtën e vitit 2021, i dorëzoi 
një kërkesë Ministrisë së Finan-
cave, me qëllim që në buxhetin e 
vitit 2022 t’i shtohen edhe 3 mil-
iardë lekë shtesë (24 mln euro) 
për skemën kombëtare, që ka në 
themel kompensimin e fermer-
ëve. Ministria e Bujqësisë kërkon 
që me këtë shtesë, të shtojë fond-

et për skemën kombëtare, në një 
total prej 4 miliardë lekësh, ose 
32 milionë eurosh, duke tentuar 
të 4-fishojë fonde në këtë zë.

Kërkesa për subvencione po 
rritet vit pas viti, për shkak të or-
ganizimit dhe formalizmit më të 
lartë të fermerëve. Tani gjithnjë 
e më shumë fermerë i plotësoj-
në kushtet për subvencion, por 
qeveria ofron fonde të pakta në 
krahasim me vendet e tjera të ra-
jonit dhe Europës.

Në vitin 2019, Kosova e 
mbështeti bujqësinë me 53 
milionë euro nga buxheti i 
shtetit, Mali i Zi me 61 mil-
ionë euro, ndërsa Shqipëria me 
vetëm 6 milionë euro. Me këtë 
mbështetje, fermerët shqiptarë, 
jo vetëm nuk prodhojnë me 
çmime konkurruese, por shpesh 
përballen me humbje të mëd-
ha, për shkak të kostove të 
larta që nuk kompensohen nga 
subvencionet.
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gratë në sipërmarrje

(Vijon nga faqja 4) Punësimi i të rinjve, mbështetje për Grupin Kombëtar Teknik të Punës 
Thirrje për Propozime

i verifikuar për ndërtimin e ka-
paciteteve i krijuar posaçërisht 
nga GLOBALG.A.P. për zinx-
hirët e furnizimit bujqësor në 
ekonomitë dhe tregjet në zhvil-
lim. Ai i ndihmon prodhuesit të 
adoptojnë praktika të mira bu-
jqësore që përmirësojnë efika-
sitetin e menaxhimit të fermës, 
zvogëlojnë ekspozimin ndaj rr-
eziqeve të sigurisë ushqimore 
dhe pajtohen me legjislacionin 
për sigurinë ushqimore. Është 
niveli fillestar i familjes së 
produkteve GLOBALG.A.P. 
dhe nuk mbulohet nga objekti 
i certifikimit. 

2. Qëllimi 
i Përgjithshëm 
Qëllimi i kësaj thirrjeje është 

të zgjedhë një ofrues shërbimi 
vendor (biznes i regjistruar 
ose një organizatë) si kontrak-
tor që do të menaxhojë of-
rimin e të gjitha shërbimeve të 
nevojshme për të mbështetur 
GKTP në zhvillimin e mëte-
jshëm dhe shpërndarjen e in-
formacionit mbi standardet e 
cilësisë për frutat, perimet dhe 
BMA-të të cilat janë të rëndë-
sishme për eksportin dhe treg-
jet e brendshme. Kjo është në 
përputhje me strategjinë e MB-
ZHR për rritjen e eksporteve 
drejt tregjeve me vlerë të lartë 
dhe përmirësimin e sigurisë 
ushqimore në Shqipëri. Ofrue-
si i shërbimit mund të përdorë 
staf të brendshëm ose ekspertë 
të jashtëm të kontraktuar për 
këtë detyrë. Kontraktori do të 
lidhet ngushtë me Menaxherin 
e Ndërhyrjes së Risisë dhe 
GKTP dhe do të ndjekë një 
plan pune javor të detajuar të 
aktiviteteve të dakorduara.

3. Objektivat 
dhe Aktivitetet 
Tre objektivat kryesore dhe 

aktivitetet e lidhura me këtë 
detyrë janë: 

1. Promovimi i GlobalG.A.P, 
GRASP, lokalg.a.p dhe stan-
darde të tjera cilësore dhe so-
ciale të kërkuara nga tregjet 
me vlerë të lartë në fruta, per-
ime dhe BMA. 

Aktivitetet për të arritur 
këtë objektiv janë: 

a. Mbështetje e GKTP për 
të hartuar dhe zbatuar një fush-
atë promovuese (përfshirë ses-
ione informuese ballë për ballë 
në bashkëpunim me MBZHR 
dhe aktorë të tjerë potencialë 

të fokusuar në gjashtë rajo-
net kryesore (Shkodër, Dibër, 
Tiranë, Fier, Berat, Korçë). 
Aplikantët inkurajohen për të 
sugjeruar rajone të tjera që ata 
i konsiderojnë të rëndësishme 
për suksesin e këtij aktiviteti. 

b. Dizenjim dhe prodhim 
i materialeve promovuese 
(broshura dhe fletëpalosje për 
GKTP, fletëpalosje për stan-
dardet cilësore dhe sociale, fle-
tushka) dhe materiale dixhitale 
promovuese. 

c. Mbështetje GKTP për 
të rritur ndërgjegjësimin mbi 
rolin e GKTP përmes pjesë-
marrjes në aktivitetet/work-
shopet/panairet që mund të 
organizohen në bashkëpunim 
me GlobalG.A.P ose palë të 
tjera të interesuara. Identifiki-
mi i një numër supermarketesh 
lokale të gatshme për të shitur 
GAP vendore dhe një numër 
kompanish të interesuara për të 
certifikuar produktet e tyre në 
lokalgap. 

d. Vlerësimi i kufizimeve 
në sektorin privat për të mirat-
uar prodhimin e certifikuar dhe 
dokumentimi i njohurive në një 
raport për GKTP për të rritur 
njohuritë institucionale..... . 

2. Mbështetja e GKTP për 
zhvillimin e një Udhëzuesi 
Kombëtar Interpretimi (UKI) 
dhe Sigurimi për Fermat e 
Integruara (SFI) për inter-
pretimin lokal të standardeve 
të GlobalG.A.P. për frutat dhe 
perimet. 

Aktivitetet për të arritur këtë 
objektiv janë: 

a. Mbështetje GKTP për të 
përgatitur dhe dorëzuar draftin 
e UKI-SFI për miratim në sek-
retariatin GlobalG.A.P. 

b. Ofrim mbështetje për 
GKTP duke adresuar pyetjet, 
komentet, çështjet që mund 
të ngrihen gjatë procesit të 
miratimit me sekretariatin 
GlobalG.A.P. 

3. Zhvillim udhëzimesh dhe 
hartim i një rast biznesi për 
eksperimentimin e standardit 
privat lokalg.a.p. për fruta dhe 
perime të freskëta. Identifikimi 
i praktikave të mira nga ven-
det fqinje për zbatimin e stan-
dardeve vendase vullnetare ose 
të detyrueshme. 

Aktivitetet për të arritur këtë 
objektiv janë: 

a. Zhvillim në bash-
këpunim me përfaqësues nga 
GlobalG.A.P., GKTP, supermar-
ketet vendase/HORECA, Minis-
tria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, i një grup udhëzimesh për 
zhvillimin e lokaleg.a.p. 

b. Identifikim i praktikave 
të mira për drejtimin dhe 
zbatimin e standardit privat 
lokalg.a.p për frutat dhe pe-
rimet e freskëta dhe praktikat e 
mira nga vendet fqinje për zba-
timin e standardeve vendase 
vullnetare ose të detyrueshme. 

c. Hartimi i një rast biznesi që 
nënvizon: kostot dhe përfitimet 
e zbatimit të një lokalg.a.p për 
një supermarket/HORECA në 
Shqipëri, përfitimet për aktorët 
e tjerë në zinxhirin e vlerës 
(përfshirë fermerët) dhe një 
plan veprimi. 

d. Promovimi i materialeve 
të mësipërme tek përfaqësuesit 
e supermarketeve/HORECA 
dhe aktorëve të tjerë të rëndë-
sishëm, në bashkëpunim me 
GKTP. 

e. Në bashkëpunim me 
GKTP identifikohen partnerë 
të mundshëm për RisiAlbania 
për të eksperimentuar g.a.p. 

4. Dorëzimet 
nga Kontraktori 
a. Prodhohen materialet pro-

movuese dhe GKTP përfundon 
fushatat promovuese sipas ob-
jektivit nr. 1 më sipër. 

b. Janë përfunduar udhëz-
imet dhe rasti i biznesit për 
lokalg.a.p sipas objektivit nr. 
3 më sipër. Udhëzimet përditë-
sohen me sugjerimet pas vë-
nies në përdorim. GKTP e 
mbështetur nga kontraktori u 
paraqet aktorëve përkatës do-
kumentet. 

c. GKTP përgatit dhe paraqet 
draftin e UKI-SFI për miratim 
në GlobalG.A.P duke adresuar 
të gjitha pyetjet/komentet deri 
në miratimin përfundimtar nga 
GlobalG.A.P brenda nëntorit 
2022. 

d. Një rrjet supermarketesh 
apo biznesi HORECA në Shq-
ipëri ka një projekt-propozim 
për bashkëpunim me RisiAlba-
nia për drejtimin e zbatimit të 
lokalg.a.p. 

e. Raporti përfundimtar i dorë-
zuar jo më vonë se 15 nëntor 2022. 

5. Profili 
i Konsulencës 
Kontraktori do të sjellë një 

kombinim të ekspertizës dhe 
përvojës përkatëse në menax-
himin dhe lehtësimin e projek-
teve të agrobiznesit, duke përf-
shirë ekspertët e mëposhtëm si 
pjesë e ekipit: 

6. Menaxhimi 
dhe Raportimi 
Kontraktori i përzgjedhur 

do t’i raportojë Menaxherit të 
RisiAlbanias për Ndërhyrjen 
në Agrobiznes. Dorëzimet do 
të miratohen nga GKTP. 

7. Paraqitja 
e propozimeve 
Ne presim që propozimet të 

dorëzohen në anglisht në një 
(1) kopje të shtypur dhe një (1) 
kopje elektronike (në USB) në 
një zarf të mbyllur dhe të vu-
losur, në adresën e dhënë më 
poshtë, deri më 9 maj 2022, ora 
17:00. Propozimet e dorëzuara 
pas këtij afati do të refuzohen 
nga RisiAlbania.

Në vëmendje të 
z. Gramos Osmani
Thirrje për Propozime: 

Mbështetje për Grupin Kombëtar 
Teknik të Punës GlobalG.A.P 

RisiAlbania,
Rr. Ismail Qemali, P.18, 

H.3, Ap.15,

Tiranë, Shqipëri
Tel.+355 4 2248527

Për çdo pyetje që mund të 
keni në lidhje me aplikacionin, 
ju lutemi shkruani një email në 
info@risialbania.al me subjekt 
rreshtin që thotë “Sqarim për 
mbështetjen për GlobalG.A.P 
GKTP” përpara datës 6 maj 

2022. 
Dokumentet që do të përf-

shihen në ofertën e dorëzuar 
janë: 

a. Propozimi teknik (format 
i lirë, deri në 3 faqe): përsh-
kruani metodologjinë dhe pla-
nin e punës që do të përdorni 
për të përmbushur me sukses 
shërbimin ose aktivitetet e 
kërkuara. 

b.Propozimi financiar (for-
mat i lirë): pagesa ditore e 
propozuar për çdo ekspert do 
të përfshijë të gjitha taksat. 
Propozimi financiar duhet 
të përfshijë linja të veçanta 
buxhetore për aktivitetet e 
ndërmarra nga secili ekspert 
i propozuar, si dhe një nivel 
të pritshëm të përpjekjeve për 

secilin ekspert. 
c. CV: CV-ja më e fundit e 

ofruesit të shërbimit (deri në 3 
faqe), dokumentacioni i për-
vojës përkatëse të mëparshme 
(nëse është e mundur) dhe 
kontaktet e referencave për-
katëse. Lista e ekspertëve 
përfshin një afat kohor dhe 
rezultatet përfundimtare për 
çdo ekspert të angazhuar, ko-
stot e ekspertëve dhe kosto të 
tjera që lidhen me rezultatet 
përfundimtare. 

8. Vlerësimi 
dhe përzgjedhja 
e kandidatëve 
Zgjedhja e kontraktorit do të 

vlerësohet bazuar në një analizë 
kumulative të përmbushjes së 
kritereve të vlerësimit. Kon-
trata do t’i jepet kontraktorit që 
sjell ofertën më të mirë teknike 
dhe financiare, bazuar në krit-
eret e vlerësimit më poshtë: 

Kompanitë e përzgjedhura 
në listën e ngushtë mund të 
ftohen për një intervistë ku 
disa aspekte të propozimeve 
mund të diskutohen përpara se 
të konfirmohet një përzgjedhje 
përfundimtare. Organizatat 
dhe kompanitë që tashmë kanë 
një kontratë me RisiAlbanian, 
nuk kanë të drejtë të aplikojnë 
për këtë kontratë.

Kush është vajza që surprizoi me fermën që hapi në BallabanElona është një ndër ato vajza 
që e do vendlindjen e saj në fshat 
dhe që ka vendosur të investojë 
aty për të ngritur biznesin e saj.

Nga Ballabani i Përmetit, 
ajo tregon ka vendosur të in-
vestojë në fshatin e saj, bashkë 
me burrin francez.

Ferma jonë quhet “Grand 
Albanik”, dhe deri tani interesi 
i të huajve dhe vizitorëve të 
ndryshëm vendas i ka tejkaluar 
pritshmëritë e frekuentimit.

Ajo na tregon se historia e 
saj është edhe e thjeshtë edhe e 
komplikuar. 

“Im shoq është francez, kemi 
gati 2 vjet e gjysmë që punojmë e 
investojmë këtu dhe kemi shumë 
pak kohë që jemi hapur”, shpre-
het Elona, ndërsa tregon se, 

gjithçka po shkon shumë mirë, 
madje siç thotë ajo, “është edhe 
më lart nga sa e kemi pritur in-
teresi dhe suksesi i fermës”.

Tani me çeljen e sezonit tur-
istik, edhe sepse kemi bërë pak 
publicitet nëpër guida turis-
tike, ka të huaj edhe shqiptarë 
që vijnë se kemi eksperiencë 
në këtë fushë, kemi qenë në një 
qytet tjetër në Elbasan, eci aty 
dhe erdhëm ta përsërisim në 
vendin e origjinës sime”, tha 
Elona nga Ballabani.

“Në fermën tonë vetëm re-
ceta është franceze, pasi këtu 
gjithçka tjetër është shqiptare”, 
shprehet ajo.

Ajo tregon se, nuk ka tokë 
bujqësore, ndaj kanë zgjedhur 
të shkojnë te ferma, kultura. 
“Mënyra se si është ndarë toka 
në Shqipëri është shumë e mirë, 
sepse është e ndarë në parcela 

të vogla, gjë që të jep mundësi 
të krijosh kopshte të vogla. 
Atëherë kjo është një mënyrë 
shumë e mirë për t’i shërbyer 
tokës dhe për t’u treguar të 
gjithëve si funksionon”, tha 

Elona duke sjellë shembul-
lin e saj si një model edhe për 
bashkëmoshatarët e saj, duke i 
nxitur ato të ndërmarrin inicia-
tiva për t’u marrë me bujqësi, 
agroturizmën dhe kulinari.

Ata që janë të interesuar 
janë të mirëpritur të vijnë ta 
shohin, shprehet Elona. Ajo 
tregon se “ne nuk prodhojmë 
vetë por ua blejmë prodhimet 
banorëve të zonës”,

“Kur shkova në Elbasan, 
të gjithë banorët talleshin me 
mua. Askush nuk e besonte se 
do funksiononte.

Sepse ishin në atë botëkup-
timin që duhet mbjellë vetëm 

grurë e misër. Kur nisa të 
ndërtoja shtëpitë e drurit u 
tallën edhe më keq: Si po ndër-
ton pa gurë pa beton?

Më thanë do të bjerë në 
tokë. Mbas 8 vjetësh ika, i 
çmontova, i solla këtu dhe ja 
ku montova një të dytë. Tani 
e njohin të gjithë Labinotin, 
atëhere s’e njihte askush.

Pastaj erdhën të më kërkonin 
këshilla si e ndërtove me dru.

Ne donim të ndryshonim 
ambient dhe erdhëm këtu. 
Këtu bëjmë edhe bujqësi edhe 
turizëm”, rrëfeu francezi 
duke theksuar se nuk ka hasur 
problem në këtë rrugëtim me 
qeverisjen lokale, aq sa me 
banorët që s’janë të hapur ndaj 
ndryshimeve.
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personalitete në bujqësi

Gjergj Hajnaj, pionier i organizimit të shërbimit 
të mbrojtjes së bimëve

- Implementoi metodat më bashkëkohore, luftën e drejtuar dhe kontrollin e integruar për luftimin sëmundjeve 
dhe dëmtuesit e bimëve. Përmirësoi dukshëm organizimin e shërbimit të prognozë-sinjalizimit në gjithë vendin.  

Nga: Koço Mosko, Agronom i Mbrojtjes së Bimëve, Boston, MA-SHBA

Kam shkruar disa jetësh-
krime për kolegët e mi agronomë 
nga Shqipëria dhe të huaj. I kam 
përshkruar jo vetëm si special-
istë diturakë e të zotë, por edhe 
si njerëz të mirë, humanë dhe të 
merakosur për mirëushqyerjen 
e popullit. A mos vallë ky pro-
fesion të zbut shpirtin e të bën 
human!? Ndoshta, se të jesh 
një agronom i mirë, të arrish 

rezultate, duhet t’i koordinosh 
punët e përditshme në paqe e 
të lidhura me natyrën. Nëse bën 
ndryshe, natyra të ndëshkon, 
madje të ndëshkon shumëfish, 
së bashku me gjithë komunite-
tin ku ti jeton. 

Këtë jetëshkrim e kam 
për një njeri fisnik, të ditur 
e zemërgjerë. Quhet Gjergj 
Hajnaj. Ai nuk jeton më, por 
ka lënë gjurmë të arta dhe ku-
jtohet me respekt prej kujtdo 
që e ka njohur. Unë kam patur 
fatin ta njoh e të bashkëpunoj 
me të për shumë vite. 

 
Origjina 
Gjergj Hajnaj, vinte nga 

zemra e maleve të krahinës së 
Labërisë, nga fshati Lekdush 
i Tepelenës. Rridhte nga një 
familje patriote, e shquar për 
atdhedashuri e trimëri. Në këtë 
fshat natyra e ka lëshuar dorën 
e është treguar bujare. Ka 
krijuar një mrekulli: livadhe, 
lugje të lulëzuar, pyje, kullota 
e burime me ujëra të freskëta, 
qelibar, si dhe një ujëvarë ujë-
ëmbël që rrjedh nëpër kanione 
e zajet e bardhë, poshtë radhoit 
të shtëpive. Fshati Lekdush 
në Kurvelesh emigrimin e ka 
njohur shumë herët. Shquhet si 
fshati i mençurisë, arsimdashës, 
i punës, besës e mikpritjes. 

Në këtë mjedis ndërtuan 
jetën e tyre e përpiqeshin t’u 
bënin ballë vështirësive jetë-
sore të kohës, babai i Gjergjit, 
Guçia dhe nënë Xhikua. 
Familja merrej kryesisht me 
blegtori. Kishin në zotërim 300 
krerë dele e dhi si dhe pak tokë 
malore, të trashëguara brez pas 
brezi. Gjergji lindi më 14 ko-
rrik të vitit 1935. Ishte fëmija 
i parë. Qysh në vegjëli, ai e 
adhuronte natyrën e bukur të 
fshatit. Shquhej si fëmijë i urtë 
e i zgjuar, respektonte të mosh-
uarit dhe vështirë ta shikoje 
ndonjëherë të nxehur apo të 
mërzitej me bashkëmoshatarët, 
tregon kushëriri i tij, Fejzo 
Ymeri. Në Lekdush, në fsha-
tin e tij të lindjes, Gjergji kreu 
shkollën fillore.  

Arsimimi 
Në këtë periudhë 

nënë Xhikua ndërron 
jetë. Gjergji i mbetur 
jetim, shquhej si një 
fëmijë i zgjuar që e 
dashuronte diturinë. 
U vendos që xhaxhai 
tij, Asllan Hajnaj, i 
cili banonte në qytetin 
e Fierit të kujdesej për 
shkollimin e mëte-
jshëm të djaloshit 
jetim. Asllani ishte 
mësues matematike 
dhe drejtor shkolle. 
Ai kishte mbaruar 
Normalen e Elbasanit. 
Edhe e shoqja e tij fis-
nike, Neimeja, ishte 
mesuese. Kjo familje 

kishte edhe pesë fëmijët e saj, 
tre djem e dy vajza, Gjergji, 
mes tyre, në vitin 1952 e kreu 
shkollën 7-vjeçare “Naim 
Frashëri” Fier, me rezultate të 
shkëlqyera. 

Me përfundimin e kësaj 
shkolle, i akordohet bursë nga 
shteti për të vazhduar studi-
met në ish Teknikumin Bujqë-
sor Kamëz. Në atë kohë, ky 
teknikum, ndryshe quhej edhe 
shkolla e Dakës, sepse e kishte 
ndërtuar familja fisnike korçare 
“Dako” në fund të viteve 1920. 
Ishte shkolla e mesme bujqë-
sore më e mirë në Shqipëri. 
Kishte pedagogë shumë të zotë 
që kishin përfunduar studimet 
në perëndim si: Xhevdet Hydi, 
Jovan Morcka e Gani Berberi, 
etj. Qëndroi si Teknikum Bu-
jqësor deri në vitin 1971, kur 
u krijua Instituti Bujqësor i 
Kamzës, sot Universiteti Bu-
jqësor i Tiranës. Aty u përshtat 
Fakulteti i Pyjeve që është 
edhe sot. Këtu Gjergji mori 
një formim profesional të gjerë 
dhe një edukatë të shëndoshë 
qytetare, morale e atdhetare. 

Me përfundimin e këtij 
teknikumi në vitin 1956, 
Gjergji fiton një bursë për 
të kryer studimet e larta për 
agronomi në Bullgari. Ja si e 
kujton agronomi tjetër Prof dr. 
Llukan Tase atë periudhë:

- Me të mirin Gjergj Hajnaj 
kemi qenë studentë në Sofie, 
në ish Akademinë Bujqësore 
“Gjergj Dimitrov.” Ai kishte 
ardhur aty dy vjet më parë. 
Akademia Bujqësore e Sofies 
në atë kohë i kishte të gjitha 
specialitetet. Gjergji studjonte 
në Fakultetin e Mbrojtjes së 
Bimëve, së bashku me Andon 
Papingjin. Gjatë dy viteve të 
fundit të studimeve të tij ishim së 
bashku në Akademi. Ai gëzonte 
respektin tonë. Ishte djalë serioz 
dhe me mësime ishte shembul-
lor. Aktivizohej shumë në vep-
rimtaritë e studentëve shqiptarë 
të Sofjes. I mbaroi studimet me 
rezultate shumë të mira. Gjergj 
Hajnaj do të kujtohet e respek-
tohet për kontributin e vyer që 

dha në sektorin e mbrojtjes së 
bimeve në Shqipëri. 

 
K/Agronom dhe 
Agronom i Mbrojtjes 
së Bimëve në 
Rrethin e Fierit
Në vitin 1960, pas përfun-

dimit të studimeve në Bullgari, 
strukturat drejtuese të Rrethit 
Fier dhe Ministria e Bujqësisë, 
e emërojnë Gjergjin Kryea-
gronom në ish NB “Çlirimi”. 
Kjo ishte një fermë gjigande në 
këtë rreth dhe një nga fermat 
më të mëdha në Shqipëri. Me 
5500 ha tokë bujqësore, e or-
ganizuar në nëntë sektorë, me 
blegtori të zhvilluar, ullishta, 
vreshta, serra e pemëtore. Një 
peshë shumë e rëndë ra mbi su-
pet e njoma të riut lekdushas të 
porsadiplomuar. 

Djaloshi që kishte marrë 
një kulturë të gjerë bujqë-
sore, qysh në fillim, u përlesh 
me vështirësitë e mangësitë e 
shumta që kishte bujqësia në 
ato vite. Me një punë të madhe 
këmbëngulëse e të mundim-
shme, për 2-3 vjet, Gjergji ia 
doli me sukses. Ai e prezantoi 
veten në atë ekonomi si një or-
ganizator e specialist të zotin, 
serioz në punë, shumë punëtor 
si dhe një njeri i mirë. 

Për këto cilësi të veçanta e 
emëruan Agronom të Mbrojtjes 
së bimeve të rrethit Fier, në 
Seksionin e Bujqësisë të KP 
Rrethit…Kjo ishte dhe fusha 
për të cilën ai kishte studiuar e 
mund të shkëlqente… Rrethi i 
Fierit ishte një nga rrethet më 
të mëdhenj bujqësorë të Shq-
ipërisë. Kishte një sipërfaqe 
me tokë të kultivuar mbi 70 
mijë ha, nga të cilat rreth 13 
mijë ha me pemëtore, ullishta e 
vreshta. Problemet e mbrojtjes 
së bimëve ishin evidente e të 
shumta. Sëmundjet dhe dëm-
tuesit e bimëve, barishtet e 
këqia, i shkaktonin një dëm 
të madh prodhimit bujqësor 
në atë rreth. Vështiresitë dhe 
mangësitë edhe këtu ishin të 
shumta, por Gjergji la gjurmë 
të thella në organizimin e pu-
nëve për mbrojtjen e bimëve. 
Doktor i Shkencave Bujqësore, 
Lutfi Isufi kujton: 

“Me Gjergjin jemi njohur 
para viteve ‘70-të, kur ai punon-
te në rrethin e Fierit si special-
ist i mbrojtjes së bimëve. Kisha 
dëgjuar nga kolegët  të flisnin 
për punët e mira që bënte për 
mbarëvajtjen e punëve në shër-
bimin e mbrojtjes së bimëve 
në këtë rreth të madh bujqë-
sor të vendit. Më pas, në vitin 
1972, pata fatin të shkojmë së 
toku në Rumani, në Institutin e 
Mbrojtjes së bimëve në Buku-
resht, për tre muaj. Gjatë kohës 
së qëndrimit atje njoha cilësitë e 
rralla të këtij specialisti. Moto të 
punës së tij kishte: “Nuk mjafton 
vetëm të dish, por duhet t’i zba-

tosh ato që di”. 
Ndërsa speciaisti i mirën-

johur, Osman Hoxha, për 
Gjergjin kujton: “Unë e kam fil-
luar punën si agronom në Fier 
në janar të vitit 1973. Gjergji 
kishte dy-tre vjet që ishte lar-
guar, por kujtoj se të gjithë 
punonjësit e specialistët që e 
kishin njohur nga afër, kudo ku 
ai kish punuar, ruanin respekt 
si K/Agronom apo specialist 
në Shërbimin e Mbrojtjes së 
Bimëve të rrethit”. 

Në vitin 1963, Gjergji u 
njoh me shoqen e jetës, zonjën 
Fetije. Krijuan një familje të 
shëndoshë, rritën dhe edukuan 
një vajzë e një djalë, Mirelën 
dhe Artanin. Sot ata ndodhen me 
banim në SHBA dhe kanë kri-
juar familjet e tyre. 

Puna e Gjergjit në rrethin e 
Fierit për mbrojtjen e bimëve 
dallonte. Nga Ministria e Bu-
jqësisë dhe Ministri i asaj 
kohe, Pirro Dodbiba, si minis-
tri më i suksesshëm i të gjitha 
kohërave, e vlerësonte shumë 
punën që kryente Gjergji. Min-
istrisë i duhej këmbëngulja, 
aftësitë profesionale dhe një 
njeri punëtor e i palodhur siç 
e kishte treguar veten Gjergji. 
Në shtator të vitit 1970, mbas 
një pune 10-vjeçare në rrethin 
e Fierit, transferohet në këtë 
Ministri si specialist në Drejto-
rinë e Mbrojtjes së Bimeve. Në 
vitin 1971 merr edhe familjen 
në Tiranë. 

 
Në Ministrinë 
e Bujqësisë
Në Ministrinë e Bujqësisë 

punët bëheshin edhe më të 
vështira për atë kohë, sepse 
përveç mungesave të inputeve 
bujqësore, pesticideve, mekan-
ikës, etj. mungesa të theksuara 
kishte edhe për specialistë të 
mbrojtjes së bimëve. Shërbimi 
i Mbrojtjes së Bimëve është 
një shërbim i ri edhe në vendet 
më të zhvilluara, u organizua 
gjatë shekullit të kaluar. Punë 
të shumta e të mëdha e prisnin 
Gjergjin, duhej që të ecte me 
hapin e kohës, të instalonte në 
Shqipëri një shërbim të kohës, 
sipas praktikave më të mira 
botërore. 

Shokët e tij kujtojnë se min-
istri Pirro Dodbiba e aktivizon-
te Gjergjin në çdo takim të tij, 
për t’u dhënë zgjidhje pyetjeve 
dhe problemeve të vështira që 
haseshin në gjithë vendin. Au-
toritar, por me thjeshtësinë dhe 
modestinë që e karakterizonte, 
Gjergji i përmbushte më së miri 
detyrat. Për pak kohë qëndrimi 
në Ministri, ai u emërua Drej-
tor i Drejtorisë së Mbrojtjes së 
Bimëve, detyrë që e mbajti për 
rreth 18 vjet. 

Ai krijoi lidhje të ngushta 
me kolegët e tij, sidomos me 
ata që kishin mbaruar sudimet 
dhe ishin të specializuar jashtë 

shtetit. Në vitin1964 në ILB 
Kamëz, sot Universiteti Bu-
jqësor i Tiranës, ishte krijuar 
Katedra e Mbrojtjes së Bimëve 
nga Prof. Burhan Çelo. Kjo 
katedër ishte pionierja e parë 
e mbrojtjes së bimëve në Shq-
ipëri. Aty bënin pjesë figuara 
të shquara shkencore si: fito-
patologu Teki Kaltani, fitopa-
tologia Luigjina Kodheli, ento-
mologu Athanas Stani, etj. 

Në vitin 1971 u krijua Sta-
cioni i Mbrojtjes së Bimëve 
në Durrës, themelues Prof. Dr. 
Andon Papingji, shok fakulteti 
me Gjergjin. Në vitin 1972 
në ILB Kamëz, ish-Katedra e 
Mbrojtjes së Bimëve shndër-
rohet në Degën e Mbrojtjes së 
Bimëve. Filluan të dalin stu-
dentët e parë të specializuar për 
Mbrojtien e Bimëve. Sot është 
Department i Mbrojtjes së 
Bimëve që vazhdon të nxjerrë 
me sukses studentë cilësorë me 
diploma të njësuara. 

Gjergji me kolegët e tij, i 
nxiti, përkrahu, dhe i ndihmoi 
financiarisht me fonde të Min-
istrisë këto institucione shken-
core. Punonjësit shkencorë i 
konsideronte bashkëpunëtorë 
të ngushtë të tij. Vazhdimisht 
merrte pjesë në veprimtaritë 
shkencore e analizat vjetore të 
tyre. I dëgjonte me vëmendje 
arritjet dhe kërkesat që mund 
të kishin. Ish-studjuesi dhe 
punonjësi shkencor i Stacionit 
të Mbrojtjes së Bimëve, (në 
vitin 1993 Instituti i Mbrojtjes 
së Bimëve), Prof. Ass Josef  
Tedeskini, i cili ka qenë edhe 
drejtor i këtij institucioni, kur e 
pyet për Gjergjin ai të thotë:

- Gjergji ka dhënë një kon-
tribut të çmuar dhe me vlerë në 
drejtim të organizimit dhe funk-
sionimit të Insitutit të Mbrojtes 
së Bimëve në Durrës. Me për-
vojën e tij shumëvjeçare ai va-
zhdimisht bëri përpjekje që ky 
institucion të kryente aktivite-
tin e tij kërkimor dhe shkencor 
në fushat më të përparuara dhe 
në nivelet më të larta që kishte 
arritur kontrolli i mbrojtes së 
bimëve në vendet më të zhvil-
luara. 

Për t’u theksuar është edhe 
mbështetja pa kursim që i dha 
këtij insitucioni në drejtim 
të kërkimeve lidhur me pro-
dhimin në masë dhe aplikimin 
e agjentëve biologjikë në kon-
trollin e parazitëve duke ndi-
hmuar ndjeshëm në mbarëva-
jtjen e Laboratorit të Luftës 
Biologjike të cilin e drejton-
te me kompetencë të plotë 
Drejtori i Institutit Prof. Dr. 
Andon Papingji, koleg dhe 
mik i ngushtë i Gjergjit. 

Në rrethe fillimisht Gjergji 
u kujdes për plotësimin e 
kuadrit specialist duke u nde-
shur fort me prapambetjen dhe 
akraballëqet krahinore. Me 
daljen e studentëve të parë nga 

ILB Kamëz, dalëngadalë po 
plotësoheshin edhe nevojat 
në ekonomitë bujqësore. Pë 
të rritur efektivitetin e spër-
katjeve, si dhe për të kursyer 
pesticidet, së bashku me Sta-
cionin e Mbrojtjes së Bimëve 
në Durrës, u kujdesën për 
ngritjen e qendrave të prog-
noz-sinjalizimit. Gjithashtu ai 
u bë inisiator për t’u ngritur një 
rrjet i gjerë vrojtim-sinjalizimi 
fushor në gjithë vendin. 

Në grurë kundra sëmund-
jeve dhe në misër kundra 
krimbit të misrit në kujdesin 
e Gjergjit, në bashkëpunim 
dhe me Ministrinë e Mbrojtjes, 
qysh prej vitit 1984, kryheshin 
dhjetëra mijëra ha spërkatje e 
trajtime kimike në vit, me avi-
on në të gjithë vendin. 

Pesticidet që përdoreshin 
në bujqësi siguroheshin nga 
importi, bliheshin me valutë, 
që siç e dimë të gjithë ne që 
e kemi përjetuar atë periudhë, 
fondet e Ministrisë ishin shumë 
të limituara. Nuk mund që të 
plotësoheshin të gjitha kërke-
sat që kishte bujqësia. Gjergji 
si një nikoqir i mirë për të 
siguruar një efektivitet të lartë, 
kontraktonte me firmat më të 
mira e serioze perëndimore 
si: Firmat gjermane Bayer, 
BASF, Hoechst AG, SCHER-
ING, japonezja Sumitomo 
Dainippon, francezët Roussell 
- Uclaf, Du pont etj. Ai bënte 
kujdes që sasitë që mund të bli-
heshin, të mos shpërdoroheshin 
e të mos ndihej mungesa e pes-
ticideve në prodhimin e gjerë. 

Gjergj Hajnaj ishte një ndër 
specialistët më të spikatur në 
fushën e mbrojties së bimëve. 
Ai implementoi metodat më 
bashkëkohore të asaj periudhe 
si: luftën e drejtuar dhe kontrol-
lin e integruar ndaj parazitëve 
të ndyshëm të bimëve. Kon-
ceptet e reja që ai programoi 
e zbatoi, këmbëngulte vazhdi-
misht që ato të përhapeshin sa 
më shumë, deri tek bujku më i 
thjeshtë. 

Falë shkollimit të tij solid 
dhe kulturës së gjerë, ai ar-
riti të organizojë, së bashku 
me kolegët e tij, një shërbim 
të mbrojtes së bimëve i cili 
funksionoi në mënyrën më 
efikase. Organizimi i shërbim-
it të mbrojtjes së bimëve në 
Shqipëri në vitet 1970-1980, 
kur Gjergji drejtonte Drejto-
rinë e Mbrojtjes së Bimëve në 
Ministrinë e Bujqësisë, ishte 
bashkëkohor, i krahasuar edhe 
me vendet e zhvilluara e më të 
përparuara. Ky ishte edhe kon-
statim edhe i specialistëve të 
huaj që vizitonin Shqipërinë. 

Personalisht Gjergjin e kam 
njohur për herë të parë në vi-
tin 1976 kur dhashë provimin 
e lirimit. Ai ishte Kryetar i 
Komisionit Shtetëror. Gjatë 
provimit më tha: “Hajde se do 
të bëhesh një agronom i mirë 
për Rrethin e Gjirokastrës”. 
Në atë çast nuk e vlerësova, 
por në vitin 1985, pas një 
specializimi pasuniversitar 
njëvjeçar, unë u bëra agronom 
i mbrojtjes së bimëve të rrethit 
Gjirokastër. 

Gjergji ka qenë edhe peda-
gog i jashtëm në UBT, hartues 

(Vijon në faqen 10)

Gjergj Hajnaj, (1935 - 1994)
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kendi i ekspertit

Gjergj Hajnaj, pionier i organizimit të shërbimit 
të mbrojtjes së bimëve

(Vijon nga faqja 7)

i shumë broshurave e librave 
bujqësorë e drejtues i temave 
shkencore me studentët. Në 
shtëpinë e tij kishte një bib-
liotekë shumë të pasur me libra 
bujqësorë. Pas vdekjes së tij 
iu dhurua bibliotekës së ILB 
Kamëz. 

Gjergji ka patur një karakter 
të jashtëzakonshëm. Ai i qën-
dronte afër cilitdo agronomi që 
kishte një problem të vështirë 
për ta zgjdhur. Problemet e 
mbrojtjes së bimëve i quante të 
përbashkëta. Raste të shumta të 
kësaj natyre përmendin kolegët 
nëpër rrethe. Kujtoj një rast në 
rrethin e Gjirokastrës, para se 
të emërohesha unë. Ishte kryer 
një gabim me plehërimin e ser-
rave. Plehu i përdorur ishte 
edhe nga mbetjet e fabrikës 
së ish lëkur- këpucëve. Përm-
bante taninë që përdorej për 
regjien e lëkurëve e cila ishte 
si herbicid për bimët. Hoqën 
rreth 20-30 cm shtresën e tokës 
së punuar për shëndetësimin e 
serrës. Gjergji ishte në krye të 
kësaj pune. 

Kolegët tanë në ekonomitë 
bujqësore, duke iu munguar 
edhe eksperienca, edhe gabon-
in. Kush punon edhe gabon. 
Thuhet se: “Gabimet e dok-
torit i mbulon toka, ndërsa 
gabimet e agronomit toka i 

nxjerr në shesh”. Kjo është më 
se e vërtetë. Gjergji brengosej 
për agronomët që ndodheshin 
para situatave të vështira, që 
kishin gabuar me pesticidet. 
Ai përpiqej t’i shpëtonte nga 
ktherat e njerëzve shpirtzinj, 
nga kthetrat e fjalës “sabotim” 
e “armik”. Ai e dinte që ishin 
gabime të bëra pa dashje. 

Neyton Kodra koleg dhe 
bashkëpuntor i tij kujton: 
“Ishte viti 1986 dhe shërbimi 
i parë në rrethe me Gjergjin. 
Ishim në Lushnjë, mbasi in-
spektuam gjithë ditën disa 
ekonomi të këtij rrethi pasdite 
vonë Gjergji tha: “Më duhet të 
shkoj dhe në KTL Këmishtaj 
për një vizitë tek agronomi i 
mbrojtjes së bimeve të kësaj 
ekonomie Nikolla Ndoni, 
sepse ka bërë aksident me 
motor dhe ka thyer këmbën. 
Mua më bëri shumë përsh-
typje, një shtetar i lartë, Drej-
tor Ministrie, interesohej edhe 
për problemet personale që 
kishin kolegët në ekonomitë 
bujqësore. Po, ky ishte Gjergji 
dhe këto gjeste humanitare 
dinte t’i bënte vetëm ai. Me 
Nikollën qysh atëherë krijova 

një shoqëri të ngushtë që e 
kam edhe sot. 

Gjergji ishte edhe nje patri-
ot i mirë. Prof. ass. Enver Isufi 
kujton: “Në vitin 1988 së bash-
ku me Gjegjin morëm pjesё nё 
një Konferencë Ndёrkombёtare 
për invazionet dhe dëmtimet 
nga karkalecët. Konferenca 
zhvillohej nё qytetin Fes, 
tё Marokut. Para fillimit tё 
konferencёs, Gjergji vuri re se 
nё rreshtin ku ishin vendosur 
flamujt e shteteve pjesmarёs 
nё konferencё, mungonte 
flamuri shqiptar. Gjergji tha: 
nёse nuk vendosin flamurin 
tonë, ne nuk do të marrim 
pjesë nё konferencё. Kёrkoi 
kontakt me organizatorёt dhe 
parashtroi shqetёsimin e tij 
duke e quajtur një incident 
diplomatik. Pas protestës dhe 
vërejtjes së tij, organizatorët 
menjëherë morёn masa dhe e 
ekspozuan flamurin tonë kra-
has të tjerëve”. 

Kontaktuam dhe me bash-
këpuntoren e vjetër shkencore, 
Meropi Prifti, si një mikeshë e 
Gjergjit për shumë vite. Ajo na 
tha: “Me Gjergjin jam njohur 
për herë të parë që në vitet 

1960, kur punoja në Institutin e 
Kërkimeve Bujqësore të Lush-
njës si specialiste e mbrojtjes 
së bimëve. Ai ishte agronom i 
Mbrojtjes së Bimëve në Rrethin 
e Fierit dhe vinte me shërbim 
nganjëherë edhe tek ne. Kon-
sultoheshim së toku për prob-
lemet e mbrojtjes së bimëve që 
na shqetësonin. Qysh atëherë e 
deri sa ndërroi jetë e kemi rua-
jtur miqësinë tonë. Ai ishte i 
ditur në fushën e tij. Shërbimin 
e Mbrojtjes së Bimëve ai e kri-
joi dhe e drejtoi. Ishte intelek-
tual bashkëkohor, njeri i mirë, i 
cili gëzonte respekt të veçantë 
nga të gjithë njerëzit, kolegët e 
bashkëpunëtorët e tij. 

Shokët dhe miqtë e tjerë të 
Gjergjit me të cilët bisedonte 
e diskutonte gjatë ishin edhe 
prof. Mentor Përmeti, prof. 
dr. Andon Papingji, prof. dr. 
Hysen Laçej, bashkëpunëtori i 
vjetër shkencor, Andon Ikono-
mi, Argjir Prifti, prof. dr Hysen 
Çobani, etj”. 

Në vitin 1990 sëmundja u 
bë shkak për transferimin e tij 
në Institutin e Perime-Patates 
ku punonte me orar të reduk-
tuar. Neyton Kodra kujton: 

“Ishte koha kur Gjergjin e 
kishin transferuar në Institutin 
e Perime-Patates. Rregulluam 
me Eximagro një shërbim në 
Gjermani ku nën kujdesin e 
kompanisë gjermane “Bayer” 
iu nënshtrua disa kontrolleve 
e analizave. Nga rezultatet e të 
cilave u entuziazmua shumë. 
Për pak kohë u përmirësua 
dukshëm. U kënaq gjatë ditëve 
të qëndrimit në Gjermani duke 
pirë birrë pa alkool që në ven-
din tonë në atë periudhë nuk 
gjendej. Kishte kohë që nuk 
përdorte alkoolin. Por sëmundja 
ishte e pamëshirshme. Vajza e 
tij, Mirela kujton: “Në 21 Mars 
1994, krenaria e familjes dhe e 
fisit tonë mbylli sytë përgjith-
monë në spitalin QSUT “Nënë 
Tereza”, duke bërë shaka dhe 
iku pa kthim me buzën në gaz, 
ashtu siç kishte qenë gjithë 
jetën e tij.”

Gjergji la gjurmë të thella 
kudo që shkoi e punoi. Një jetë 
në shërbim të Atdheut të vet, 
që e deshi pa asnjë kusht. Prej 
vetes së tij dha atë më të mirën 
që mund të bënte. Së bashku 
me shokët dhe bashkëpunë-
torët e tij krijoi një shërbim të 

mbrojties së bimëve bashkë-
kohor, i krahasuar me vendet 
më të përparuara të Europës, 
ai sakrifikoi dhe u përpoq që 
mbrojtja e bimëve të funksion-
onte njësoj në çdo cep të Shq-
ipërisë. Njerëz të tillë, special-
istë kaq krijues, të përgatitur 
e të mbrujtur mirë me njohuri 
profesionale, rrallë ndeshen. 
Ata meritojnë të nderohen e 
të kujtohen nga brezat e ardh-
shëm për punën e tyre të mirë, 
pasionin, vullnetin, dashurinë 
për profesionin dhe për gjur-
mët e tyre të arta që lanë pas, 
shpesh duke jetuar e punuar 
në një mjedis toksik ku kër-
koheshin armiq edhe në fije të 
kashtës. Falë ketyre virtyteve 
që pak njerëz i disponojnë, ai 
ngeli një njeri i respektuar dhe 
i nderuar nga të gjithë kolegët, 
të vjetër dhe të rinj. 

Gjergj Hajnaj ishte një mik, 
një shok, modest për njohuritë 
shkencore që kishte. Edhe pse 
u ngjit në rangjet më të larta 
të Ministrisë së Bujqësisë, 
mbeti një kuadër modest, i 
dashur e largpamës. Emri i tij 
në çdo kohë e regjim qëndron 
si mali i Këndrevicës, përballë 
vendlindjes së tij, Legdushit të 
Labërisë, fshatit që ka nxjerrë 
shumë patriotë dhe njerëz të 
ditur, një nga më të shquarit, 
shkencëtari dhe njeriu i mirë, 
Gjergj Hajnaj.

Kёshilla pёr mbrojtjen e Bimёve pёr periudhёn 01 - 10 Maj, 2022
Përgatiti Prof. Ass. Enver ISUFI

Instituti i Bujqësisë Biollogjike, Durrës

(ibb, Durrёs),  (facebook enver isufi), (en.isufi@gmail.com)
Mund ta gjeni edhe nё blogun "Bota Bujqёsore"

Ky dhjetёditor ёshtё ndёr 
periudhat shumё delikate pёr 
mirё dhe pёr keq.

Nёse masat merren nё 
kohёn e duhur dhe kur ёshtё e 
nevojshme, mund tё kursejmё 
punё dhe bazё materiale nё 
periudhёn qё vjen. E kundёrta, 

nёse do kemi infeksione qё nё 
fillim, na duhet punё dhe in-
vestime shtesё pёr tё mbrojtur 
bimёt.

Kёshilla e pёrhershme 
ёshtё: Harmonizimi i tri pikave 
tё trekёndёshit tё suksesit.

1. MASAT NЁ KOHЁN E 
DUHUR (Gjendet nga analizat 
fushore, monitorimet, stacionet 
e motit)

2. ME PRODUKTIN E 
DUHUR TЁ MBROJTES SЁ 
BIMЁVE (Vetitё e produkteve, 
ndërrimi i tyre nga trajtimi nё 
trajtim, pёrvoja shumёvjeçare)

3. ME TEKNIKЁN E 
DUHUR TЁ TRAJTIMEVE 
ME PMB-tё (Sprucatorёt e 
duhur, sasia e produktit, sasia 
e tretёsirёs sipas madhёsisё 
sё bimёve, shpejtёsia e mjetit 
pёrllogaritur me prurjet e 
sprucatorёve )

HARDHIA
Nё hardhi janё nё zhvil-

lim si Hiri edhe Vrugu. Tani 
trajtimet kundra tё dyjave 

bashkёshoqёrohen me produk-
tet pёrkatёs. Aty ku nuk kemi 
shenja tё sёmundjeve , pёrdoren 
produktet me veti kontakti, 
aty ku kemi shenja, pёrdoren 
produkte me veti sistemi 
(dmth, produkte qё qarkullojnё 
me sistemin e qarkullimit tё 
limfёs , e cila mer me vete edhe 
fungicidin deri atje ku ёshtё in-
feksioni i kёrpudhёs )

Pёr tenjёn e hardhisё 
(Lobesia botrana) nuk duhet 
shqetёsuar shumё. Nёse tolero-
het breznia e parё nё trajtime, 
do ishte mё mirё. Pse? Sepse 
tenja do hajё ato lule, tё cilat 
do binin vetё, dhe do mbeten 
gjithmonё mjaftueshёm lule pёr 
tё realizuar prodhimin. Nёse 
pёrdoren feromonet çorientuese 
si ISAMAT L, dispensёrat e 
kёtij produkti mund tё varen 
nga fundi i dhjetёditorit tё parё 
tёmuajit maj. Me kёtё produkt, 
nuk lind nevoja pёr trajtime tё 
tjera nё vreshtё pёr tё gjithё se-
zonin. Kёtё product, fermerёt 
tanё biologjikë kanё vite qё e 

pёrdorin nё vreshtat e tyre.
Krasitjet e blerta dhe largimi 

i barёrave tё egra, janё kushte 
shtesё qё pengojnё infeksionet 
e larta.

ULLISHTE
Nuk do tё ketё ndonjё 

urgjence fitosanitare. Nё 
kultivarёt mё tё prekshёm nga 
syri i palloit nё gjethe, mund 
tё pёrsёriten trajtimet me 
produkte me bazё bakri (tek 
Kalinjoti, Kokёrrmadhi i Be-
ratit, Belo di Spanjё e ndonjё 
tjetёr). Grupi i kultivarёve 
kokёrrvogёl, i grupit tё Fran-
tojt janё mё tё qёndrueshёm 
nga syri i palloit)

MOLLA
Nё zonёn E ULЁT DHE 

BREGDETARE, vazhdojnё tra-
jtimet pёr sёmundjen e kromёs 
dhe tё hirit nё ato pak kultivarё 
qё janё tё ndjeshёm ndaj hirit. 
Nё kultivarёt e qёndrueshёm 
kundra kromёs trajtimet mund 
tё bёhen nё largёsi ditёsh edhe 
mё tё mёdha se tek kultivarёt e 
prekshёm ndaj kromёs.

Afidet trajtohen kur mbi 10 
% e lastarёve janё me infeksion.

- Morri, i cili deformon 
frutat dhe gjethet, ёshtё mё i 
rrezikshёm. Emri i tij ёshtё 
morri mjellor i mollёs (Dys-
phis plantaginea). Kundёr tij 
trajtohet kur 2-3 % e lastarёve 
ose degёve tё reja kanё shenjё, 
pra koloni morrash nё gjethe 
dhe lastare.

- Krimbi i mollёs duhet 

pritur kur tё ketё arritur mak-
simumi i fluturimit tё fluturave 
nё feromonet monitories dhe 
ndёrkohё tё zbulohen pickimet 
e parё nё lёkurёn e frutave tё 
rinj tё shkaktuar nga larvat e 
para tё krimbit tё mollёs.

- Nё zonёn VERIORE, 
VERILINDORE, JUGLIN-
DORE, trajtimet e para pёr 
mbrojtje nga kroma kanё fil-
luar qysh nё fazёn kur gjethet 
kanё madhёsinё e gjetheve tё 
miut dhe janё pёrsёritur pas 
10-12 ditёve.

Si orientohemi pёr trajtimet 
pёr kromёn?

- Trajtimi i parё, fillon 
direkt pasi kemi kapur asko-
sporet e para nё sporakapёs 

ose nga programi kompjuterik 
RIMPRO

- Trajtimet e tjera pёrsёriten 
kur bie mbi 15 mm shi. Traj-
timet mund tё pёrsёriten që tё 
nesёrmen, nёse bien mbi 15 
mm shi, sepse ёshtё shpëlarё 

shtresa e tretёsirёs spёrkatur 
mbi gjethe dhe frutat e mollёs.

- Pёrsёritjen e trajtimeve 
e kёrkon edhe fakti qё filizat 
rriten shpejt, dhe pjesёt e reja 
tё bimёs janё tё pambulura me 
tretёsirё spёrkatёse nga trajtimi 
i mёparshёm.

- Krimbi i mollёs (Cydia 
pomonella): Me orё dhe me 
ditё pritet tё shfaqen fluturat 
e krimbit tё mollёs nga pupat 
dimёruese tё krimbit.

Kriteret pёr trajtime pёr 
mbrojtjen e mollёs nga krimbi 
varen nga vetitё e produkteve 
qё do tё pёrdorim:

- Kur pёrdorim insekticide 
kontakti, do orientohemi te 
maksimumi i fluturimit dhe tek 
kapja e frutave tё para tё pick-

uara, ose tё sa-
povrimuara nga 
larvat e para tё 
krimbit

- Kur 
pёrdorim in-
dekticide siste-
mike, gabimi 
k o r r i g j o h e t 
edhe nёse kemi 
trajtuar 3-4 ditё 
me vonesё, 
sepse kёto in-
dekticide e vra-

sin larvёn edhe kur ajo ёshtё fu-
tur nёn cipёn e frutit, jo shumё 
thellё nё tulin e kokrrёs.

- Kur do tё perdorim 
feromonin e çorientimit tё 
çiftёzimit te flutura, strategjia 
ёshtё tjetёr.

Me kёtё metodё nuk kemi 
objektiv tё vrasim larvёn por tё 
bёjmё jo pjellore femrat e krim-
bit tё mollёs. Kjo realizohet me 
produktet e feromoneve çori-
entuese me formulime si Isonet 
Plus (me nje fije dispensёri) 
ose Isonet CTT, i cili ka dy fije 
dispensёri bashkё.

Objektivi i kёsaj metode 
ёshtё tё shmangë çiftёzimin 
e fluturave, prandaj produkti 
Isonet CTT pёrdoret sapo fer-
omoni monitores tё ketё kapur 
fluturat e para, ose si e dhёnё 
plotёsuese ёshtё edhe kur nё 
darkё, nё rёnen e diellit, tem-
peraturat janё 14-16 gradё. 
Kur feromoni ka kapur flutu-
rat dy net rresht, ёshtё sinjal 
qё presim daljen e shpejtё tё 
fluturave nё pemëtore.

Varja e dispensёrave nё 
pemëtore, mund tё pёrkojё me 
rёnien e petaleve dhe lidhjen 
e frutave tё rinj tё mollёs. Por 
monitorimi i feromoneve na 
ndihmon shumё.

Kur avullojnё dispensёrat 
e feromonit, nё pemëtore kri-
johet njё re hormoniale, e cila 
çorienton çiftёzimin e flutur-
ave dhe fluturat femra mbeten 
jo pjellore pёr tё lёshuar vezё 
mbi frutat dhe gjethet e mollёs. 
Kjo metodё gjithmonё kёrkon 
kontroll tё frutave nё kokёrr. 
Nё rast se ka shenja, mun-
det tё shoqёrohet me ndonjё 
trajtim me produktet tё tilla 
Madex (product me bazё viru-
sale) ose biopreparati me bazё 
bakteri (Bacillus thuringien-
sis) ose ndonjё produkt tjetёr 
i bujqёsisё sё integruar ose i 
asaj biologjike.

 …Mbani gjithmonё kon-
takte me agronomёt, qendrat e 
prognozё-sinjalizimit dhe me 
kolegёt me pёrvojё.

Ju urojmё njё sezon tё 
mbarё nё prodhimet tuaja!
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këshilla në shërbim të fermerëve

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

(Vijon nga numri i kaluar)

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE  VLORË

Krasitja në kulturën e arrës    
Forma e kurorës me një aks qendror 

të strukturuar, krijohet  nga formimi i një 
trungu kryesor - boshti - që rritet në lartë-
si ndërsa pema zhvillohet dhe disa degë 
kryesore të rritjes horizontale që zgjidhen 
përgjatë trungut, në mënyrë që të ketë një 
hapësirë midis tyre dhe që ato të jenë të 
orientuara në mënyrë të alternuar në të 
gjitha drejtimet, për të formuar një strukturë 
të qëndrueshme. Si pasojë hapësirat midis 
degëve të përzgjedhura lejojnë që rrezet 
e diellit të depërtojnë deri në bazën e ku-
rorës.

Për të formuar këtë, gjatë verës zgjid-
het lastari më vertikal dhe më i fuqishëm i 
rritjes dhe lidhet një tutor (hu mbështetës) 
që qëndron në vitet e para për ta mbajtur 
atë drejt. Filizat e tjerë që duhet të jenë në 
dimensione më të vogla se ai i përzgjedhur, 
mund përthyhen gjatë vegjetacionit, pasi 
më pas do të priten në dimër, përveç atyre 
që përzgjidhen si kryesore.

Në dimrin e vitit të parë hiqen të gjithë 
degët anësore deri në lartësinë 80-1 m, që 
do të jetë lartësia e trungut. Në rast se last-
ari i boshtit kryesor është zhvilluar mirë dhe 
kemi përzgjedhur lastarët që do të jenë si 
degë skeletore, këto të fundit shkurtohen 
në 1/3  e gjatësisë, ndërkohë që lastari 
kryesor shkurtohet sa më pak, sipas fuq-
isë dhe pjekurisë, duke pasur parasysh që 
druri duhet të jetë i rrumbullakët dhe i fortë. 
Është më mirë të presësh pak më poshtë 
sesa ta bësh atë në pjesën ku druri është i 
rrudhosur apo i mpitë, sepse filizat anësore 
të marra pranverën e ardhshme do të ishin 
të cilësisë së dobët. 

Nëse boshti kryesor nuk është domin-
ues, nuk lihen degët skeletore. Nëse rritja 
është e kufizuar, është më mirë që lastari 
të shkurtohet në 20 cm (lihen 2-3 sytha në 
bazën e lastarit), për të siguruar në vitin e 
ardhshëm një zhvillim të madh.

Gjatë verës së vitit pasardhës, veprojmë 
në të njëjtën mënyrë me lastarët që konkur-
rojnë me boshtin kryesor, i cili duhet të jenë 
gjithmonë dominues, të vazhdojmë të lidhim 
boshtin me tutorin, për të siguruar rritje të 
mirë vertikale. Këtu duhet të theksojmë se 
disa varietete janë përshtatur dobët me këtë 
formë, nga vetë tendenca për të rritur degë 
të gjata anësore (më shumë se boshti qen-
dror) dhe që përfundojnë degë dominuese 
(rasti i kultivarëve Serr dhe Franquette). 
Në këto raste është më mirë që për to të 
zgjidhet forma kupore, duke pranuar që do 
të kenë rritje të shumë lastarësh dhe nevojë 
për më shumë ndërhyrje për t’i menaxhuar.

Në dimrin pasues, boshti kryesor pritet 
50-100cm mbi katin e parë të degëve 
skeltore, në varësi të rritjes së tyre, për të 
formuar degëzime të reja për katin tjetër, 
ndërsa degët kryesore të zgjedhura priten 
rreth një të tretën, duke marrë rrugë formimi 
i degëve dytësore. Lastarët që kanë dalë 
në vende/pozicione të padëshiruara, elimi-
nohen.

Në mënyrë të ngjashme ne vazhdojmë 
në vitet në vijim, për të formuar 5-6 katet 
strukturore, me degët e tyre anësore, të 
cilat do të duhet të zgjidhen përsëri për të 
lënë orientimet më të mira dhe për të elim-

inuar ato që mund të konkurrojnë me boshtin. 
Me kohë edhe rritja e pemëve do të zvogëlohet 
ose do të ndalet shumë pasi pema do të futet 
në prodhim.

Forma e lirë ekurorës, apo me aks të 
pastrukturuar, ndryshon nga mënyra e treguar 
më sipër, në përzgjedhjen e degëve skeletore, 
të cilat duke mos i lënë në distanca të rregullta 
midis tyre në formë katesh, janë më të shumta 
në numër. Edhe masa e prerjeve të lastarëve 
është më e vogël.

Formimi i kurorës kupore
Kjo formë është një përshtatje, ku bima ka 

disa udhëheqës (zakonisht tre apo katër), të 

vendosur në një kënd 40-50° me aksin vertikal 
dhe 90-120° midis tyre.

Për formimin e saj në dallim nga format me 
një aks, në vitin e parë apo të dytë kur last-
ari bazë arrin mbi 150 cm nga toka, gjatë pe-
riudhës vegjetative zgjidhen lastarët që dalin 
në pozicionet e duhura, ndërkoh që të tjerët 
shkurtohen në 20 cm, për tu larguar në prerjet 
dimërore së bashku me udhëheqësin kryesor.

Në vitin e ardhshëm, degët e përzgjedhura 
do të trajtohen njëlloj si aksi kryesor në format 
e kurorës me një aks. Pasi ato të kenë marrë 
një zhvillim mbi 1-1.2 m, shkurtohen për të pro-
vokuar daljen e degëve të dyta skeletore, mbi 
të cilat kur arijnë gjatësi 80-100 cm nxitet dalja 
e degëve veshëse e prodhuse duke i përdred-
hur dhe shkurtuar gjatë krasitjeve dimërore.

Për arrën përgjithësisht rekomandohet të 
minimizohen sa më shumë prerjet, por doemos 

duhet të ndërhyjmë për el-
eminimin e degëve të tepër-
ta, degëve konkuruese, 
të thithakëve, të dëmtu-
ara nga faktorë fizikë apo 
parazitar etj. Në krasitjen 
e arrës në formën kupore 
me rëndësi është ruajtja e 
ekuilibrit edhe midis vetë 
degëve skeletore, krahas 
ekuilibrit të përgjithshëm të 
bimës midis prodhimit dhe 
vegjetacionit.

Duke vepruar në këtë 
mënyrë, në vazhdim forma 
kupore e kurorës tenton 
në globose për shkak të 
vështirësive për të mbajtur 
të pastër qendrën e ku-
rorës, por edhe të uljes së 
degëve anësore si rezultat 
i peshës nga prodhimi.

Krasitjet 
prodhuese
Nëpërmjet kësaj krasitje synohet që pema 

e arrës të mbahet e ndriçuar në të gjithë struk-
turën e saj. Është e nevojshme të eliminohen 
rritjet e reja që krijojnë probleme, të rinovohen 
qendrat e prodhimit për një produkt  cilësor dhe 
të ruhet një strukturë që lejon dhe lehtëson real-
izimin e punës së mekanizuar. Për të realizuar 
këtë është e rekomandueshme aplikimi i kra-
sitjeve të moderuara në çdo 2-5 vjet, në varësi 
kjo të fuqisë së rritjes, distancave të mbjelljes, 
natyrës së vendosjes së luleve femërore mbi 
lastar, formës së kurorës, natyrës së degëzimit 

etj.
Aktivitetet kryesore që 

rekomandohet të kryhen 
në krasitjet prodhuese të 
renditura sipas prioritetit të 
tyre janë:

• Mbajtja e gjithë pemës 
e ndriçuar mirë. Drita 
duhet të hyjë në brendësi 
të pemës duke eliminuar 
degët që pengojnë hyrjen 

e dritës, duke krijuar nëpërmjet krasitjes hapë-
sira në kurorë në formë trekëndëshi drejt qen-
drës së kurorës.

• Eliminimi i degëve të vendosura keq, të 
infektuara, degët që janë kryqëzuar, janë afër 
e hijezojnë njëra-tjetrën, për të ruajtur një për-
dorim të mirë të dritës.

• Eliminohen çdo vit thithakët e vendosur keq 

që janë të prirur drejt qendrës së bimës, ata 
që janë në pozicion vertikal, sepse ky pozi-
cion krijon një hije më të madhe dhe nga 
pesha  mund të anohen drejt qendrës së 
kurorës.

• Shkurtimi dhe prerja e degëve që ka-
lojnë kufijtë dhe pengojë depërtimin e dritës 
midis rreshtave. Për të arritur këtë qëllim, 
është e nevojshme të përcaktohet një dis-
tancë minimale midis rreshtave pa degë 
dhe numri i degëve të prera çdo vit që e 
kalojnë atë kufi.

• Rinovime të vazhdueshëm të ele-
mentëve të prodhimit. Kjo kuptohet nga rrit-
jet e degëve prodhuese duke rishikuar de-
gët vit pas viti. Në rast se vërehet se pjesa 
më e madhe e tyre janë shumë të shkurtra 
(<5 centimetra), është më e përshtatshme 
të rrallohen apo eliminohen degë, pasi pro-
dhimi është i kufizuar dhe cilësia e arrave 
nuk është e mirë në raport me kalibrin.

Koha e krasitjes
Koha më e mirë për të krasitur është kur 

pema është në qetësinë dimërore, kur dhe 
aktiviteti i bimës është më i reduktuar duke 
qenë se është pemë gjetherënëse. 

Krasitja e bërë gjatë kësaj periudhe 
shkakton më pak humbje të lëngjeve pas 
prerjeve, nivel më të ulët të vuajtjes së 
bimës, duke lejuar një rikuperim më të 
shpejtë. Edhe përgjatë qetësisë krasitjet e 
hershme nuk rekomandohen, pasi ka më 
shumë gjasa për infeksione nga sëmundje 
përmes prerjeve. Edhe  krasitjet e bëra 
shumë vonë do të shkaktonin humbje më 
të madhe të lëngjeve limfatike dhe rrjedhi-
misht edhe të energjisë. Koha më e mirë 
është para fillimit të lëngëzimit të bimës në 
fund të dimrit. Arra mund të krasitet edhe 
gjatë verës apo në stinë të tjera, por ajo 
NUK DUHET të krasitet kur pema është 
duke lulëzuar dhe ka filluar rritja e re.

Pajisjet dhe metet për 
kryerjen e prerjeve
Krasitja e arrës bëhet në mënyrë manu-

ale me gërshërë, sharrë dhe shkallë. Mjetet 
prerëse mund të jenë të thjeshta, elektrike, 
pneumatike apo motorike. Në pemëtoret e 
specializuara dhe me shkallë të lartë mekaniz-
imi përdoren pajisje dhe makineri më të avan-
cuara, të cilat bëjnë të mundur reduktimin e 

kohës së nevojshme 
për kryerjen e kësaj 
praktike, për të lehtë-
suar lodhjen dhe për 
të funksionuar në 
kushte më të sigurta. 

Është e këshil-
lueshme që mjetet 
që përdoren për 
krasitje të jenë të 
përshtatshme, të 

jenë të lehta në përdorim dhe të realizojnë 
prerje të mira, të jenë të mprehta dhe të mos 
vështirësojnë punën. Përdorimi i mjeteve 
motorike e pneumatike për prerjet ekrasitjes 
duhet të shoqërohet me njohjen mirë të për-
dorimit dhe të ruajtjes së sigurisë në punë.

Përveç sigurisë në punë është e reko-
maduar të kryhet herë pas herë disinfektimi 
i tyre për të mos transmetuar sëmundjet nga 
arrët e infektuara.

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

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

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE ShKODËR

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

KËSHILLA PËR FERMERËT, KULTIVUES TË BIMËVE AROMATIKE 
MJEKËSORE (BAM) - PRILL 2022

Gjatë kësaj periudhe për Bimët kryesore Aro-
matike e Mjekësore te kultivuara, si Sherbela, 
Livanda, Helikrisumi, Trumëza, Timusi, Rigoni, 
Sideritis, Lule Ciani, Kalendula, Mullagat etj. 
puna kryesore e fermëreve do të jetë e fokusuar 
në keto drejtime kryesore:

1. Mbjellje të reja, duke përdorur për këtë qël-
lim fidana të pregatitur me farë, ose fidana të rrën-
jëzuar me copa. Për të arritur në këtë pikë, fermeri 
duhet të ketë pregatitur tokën; duke kryer punimet 
pregatitore (plugime të cekëta, diskime frezime); ta 
ketë plehëruar me plehra organike e kimike duke i 
përmbysur në tokë bashkë me punimet; në mënyrë 
që bima e re të gjejë një shtrat sa më të shkrifët, 
të mirë dhe të ushqyeshëm për rritje, zhvillim dhe 
jetëgjatësinë e saj. Për të pasur një ecuri të mirë në 
nxënie, rritje, zhvillim, prodhim dhe lehtësi punimesh 
për vitet e ardhëshme duhet të bëjmë mirë sot.

a. Piketimin e parcelave. Piketimi i parcelave 
para mbjelljes ka një rëndësi të veçantë. Aktu-
alisht mbjelljet me fidanë të Bimëve Aromatike 
Mjekësore në vendin tonë realizohen kryesisht 
me dorë dhe jo me mekanikë. Krahas nevojës së 
shpërndarjes uniforme të foktorëve klimatikë dhe 
tokkësore, për efekt të kryerjes së shërbimeve ( 
kultivimeve, si dhe në disa raste vjeljes apo kor-
rjes me mekanikë); është e nevojshme dhe e do-
mosdoshme që rreshtat dhe bimët në rresht të 
vendosen në largësi të barabartë dhe në mënyrë 
sa më të drejt. Për këtë arësye para mbjelljes 
bëhet piketimi i parcelës dhe marketimi i saj duke 
përdorur për këtë qëllim marker dhe spango. 

b. Mbjellja në kushte optimale. Mbjellja e fidanit 

në fushë të hapur përbën një moment sa delikat edhe 
stresues për bimën. Stresi i shkaktuar nga ndryshimi i 
mjedisit nga njëra anë, dhe ai i shkaktuar nga dëmtimet 
që mund të pësojë fidani gjatë manipulimit (nxjerrjes, 
spostimit nga farishtja në fushë) nga ana tjetër; kërkoj-
në një kujdes të veçantë dhe një operim sa më të shpe-
jtë. Për këtë arësye fidanat duhet të jenë, të pregatitur 
mirë dhe të nxirren nga farishtet në fushë vetëm kur 
toka të jetë gati si me plugime, plehërime, lagështirë të 
bollshme dhe marketim rreshtash. Para mbjelljes duhet 
të bëhet banjëzimi i fidanit në një gropë të mbushur me 
pleh të freskët (bajgë gjelli + dhe i imët ) të përzjer me 
ujë në formë lluci. Zhyten fidanat në llucë, me sistemin 
rrënjor deri në pikën ku ka qenë e mbjellur në farishte, 
me kujdes që mos të preken pjesët vegjetative; dhe 
menjëherë bëhet shpërndarja në rend. Mbjellësi me 
anë të një druri në formë T, hap një vrimë në varësi 
të madhësisë së fidanit 8-12 cm thellë, vendos fidanin 
në të, 1-2 cm me thellë se pika e mëparshme në far-
ishte, dhe bën shtrëngimin e tij po me anë të drurit. Në 
kushtet aktuale të një thatësire të tejzgjatur menjëherë 
mbas mbjelljes duhet që bima të ujitet me ujë, duke 
hedhur me anë të një lagëse rreth 200gr uj/bimë afër 
rrënjës por me kujdes pa i lagur pjesët vegjetative. Mb-

jellja e fidanave duke shfrytëzuar kohën fill mbas rënies 
së shirave është ideale për zënien e fidanit.

2. Kultivime, prashitje Meqënse shumica e Bimëve 
Aromatike Mjekësore janë bimë shumëvjeçare është 
e nevojshmme dhe e domosdodshme me fillimin 
e vegjetacionit të ndërhyhet me kultivime ndërmjet 
rreshtave me kultivator; si dhe me prashitjen e bimëve 
në rresht me dorë. Këto masa kanë për qëllim për të 
siguruar largimin e barërave të këqia; për të siguruar 
përmbysjen (futjen) në tokë të lëndëve plehëruese; 
për përmirësimin e regjimit të temperaturës së tokës; 
për mbajtjen e tokës në gjendje të shkrifët, zhdukjen e 
kapilaritetit dhe zvogëlimin e largimit të ujit. Kultivimet 
kanë filluar që në muajin Mars dhe janë në vazhdimësi. 
Mund të realizohen disa kultivime( 2-3 të tilla) në varësi 
të infeksionit të tokës nga barërat e këqia, të kushteve 
klimatike dhe gjendjes së tokës. Mbas çdo kultivimi 
është mirë që të bëhet dhe një prashitje rreth bimës 
me shat. Njëherësh me kultivimin e parë bëjmë dhe 
plehërimin plotësues me plehra kimike, duke i hedhur 
ato para kultivimit dhe përmbysur në tokë; nëse janë 
planifikuar të bëhen (në prodhimin konvencional)

3. Sherbime intesive në farishte si: 
- Aklimatizimin e fidanit një  proces në vazhdimësi 

shumë i rëndësishem për të përshtatur fidanin me 
kushtet klimatike të zonës. 

- Kujdes i veçantë gjatë nxjerrjes së fidanit, për të 
marrë një fidan që ka plotësuar parametrat.

- Mbathja me dherishte e farishteve fill mbas 
nxjerrjes së fidanit është një domosdoshmëri për të 
stimuluar zhvillimin e fidanave të mbetur në farishte.

- Ujitjet fill mbas nxjerrjes së fidanave dhe në va-
zhdimësi sipas nevojave të bimës.

- Ushqim suplementar duke përdorur për këtë 
qëllim plehra organike.

 - Luftimi i barërave të këqia me metoda meka-
nike (me dorë).

4. Mbjellje e farishteve të reja, me farë dhe me 
copa për prodhuar fidane për mbjellljet e vjeshtës. 

5. Zevendësim i bimëve: Për të ruajtur numrin 
e plotë të bimëve/ha, është e nevojshme të bëhet 
zëvendësimi i bimëve e dëmtuara. Në parcelat e mb-
jellura vite më parë mund të kemi mungesë të numrit 
të plotë të bimëve/ha, kjo për arësye të dëmtimeve, 
plakjes, kushteve atmosferike etj. Po kështu dhe në 
mbjelljet e reja të këtij viti, të realizuara gjatë muajit 
mars, mund të kemi raste të mungesës së bimëve, e 
favorizuar kjo nga një zgjatje thatësire për një periudhë 
kohe shumë të gjatë, me presion të lartë atmosferik i 
shoqëruar me erëra të ftohta veriore, nga përdorimi i 
një fidani të dobët; si dhe nga faktor të tjerë. Në të dyja 
rastet e mësipërme është koha për të ndërhyrë për të 
bërë zëvendësimet e nevojshme.
Për sqarime të tjera kontaktoni: QTTB, 
Shkodër; Mob: 0673798499; 
E-mail: gjeloshkronaj@hotmail.com

QENDRA E TRANSFERIMIT TЁ TEKNOLOGJIVE BUJQЁSORE FUShË KRUJË

Drejtoria e Shërbimit të Tokës dhe Ujërave; 
QTTB-Fushë Krujë: E-mail:qttbfushekruje@yahoo.com

PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR PARANDALIMIN E EROZIONITErozioni është një dukuri komplekse ku janë 
të ndërthurura proceset fizike dhe fiziko – kimike. 
Ky fenomen ka një natyrë të ndërlikuar, pasi lidhet 
ngushtë me tokën e cila konsiderohet si një trup 
shumëfazësh polidispersiv dhe që dallohet për 
praninë në shkallë të ndryshme të organizmave të 
gjalla dhe lëndëve organike, të cilat në mënyrë të 
pavarur marrin pjesë në  procesin e erozionit duke 
e bërë të komplikuar në formën e shfaqjes dhe 
mekanizmin e veprimit. Ky mekanizëm në funk-
sion të  proceseve të shkëputjes e përzierjes së 
grimcave të tokës si dhe rrjedhave sipërfaqësore 
të ujërave në toka të ndryshme është i diferenc-
uar, për pasojë forma e shfaqjes së shkëputjes së 
grimcave të tokës, herë është e dukshme dhe herë 
është e padukshme. Në këtë aspekt në tokat me 
formacione deltinore e koloidale, rrjedhjet e vogla 
sipërfaqësore të ujit i shkëputin me vështirësi këto 
formacione, por i transportojnë me lehtësi ato. 
Ndërsa në tokat me fraksione të trasha dhe ranore, 
rrjedhat e vogla sipërfaqësore të ujit i shkëputin 
me lehtësi fraksionet e trasha dhe ranore, por nuk 
janë në gjendje t’i transportojnë ato. Kjo dukuri të 
çon në konkluzionin se në toka me përbërje grim-
cometrike dhe gjendje strukturore të ndryshme, 
pika kritike ku fillon të shfaqet dhe përfundon 
shkëputja e grimcave të tokës është e ndryshme. 
Në tokat e lehta ranore, erozioni shfaqet herët dhe 
vepron me ngadalë. Në tokat e rënda argjilore 
shfaqja e erozionit është e vonuar, ndërsa zhvillimi 
është i shpejtë.

Disa nga praktikat më të mira për parandalimin 
e këtij fenomeni janë të listuara si më poshtë: 

1. Bimët dhe shkurret
Toka e zhveshur fshihet lehtësisht nga era 

dhe uji, dy shkaqet kryesore të erozionit. Rrënjët e 
bimës e mbajnë tokën së bashku, ndërsa gjethet e 
tyre bllokojnë shiun dhe e ndalojnë atë të copëtojë 
tokën. Bari dekorativ dhe shkurret me përhapje të 

ulët funksionojnë më së miri pasi mbulojnë plotësisht 
tokën. Nëse keni ndonjë tokë të zhveshur, përpiquni 
të vendosni mbulesën e bimëve sa më shpejt të jetë 
e mundur për të kufizuar erozionin. Shpatet e pjerrëta 
gërryen më shpejt, kështu që ata kanë nevojë për më 
shumë mbrojtje. Nëse toka është kryesisht e sheshtë 
kjo mund të jetë e mjaftueshme për të zgjidhur prob-
lemin.

2. Vendosja e fibrave vertikale
Një tjetër mundësi për kontrollin e erozionit në 

shpatet e pjerrëta është një seri “telash” të bëra nga 
materiali fibroze (si kashta). Uji që rrjedh nga pjerrësia 
do të ngadalësohet duke u zhytur në tokë në vend që 
të mbartë baltë në zbritjen. Vendosja e fibrave bëhet 
poshtë shpatit, 10-25 metra (3-8 metra) larg. Mbajini 
ato në vend me aksione prej druri ose bimë të gjallë 
të fortë. Ju mund të mbillni fara direkt për t’i mbrojtur 
ato ndërsa ato rriten.

3. Ndërtimi i mureve mbajtëse
Shpatet e gërryera keq do të vazhdojnë të rrë-

zohen në deri sa ato të stabilizohen. Një mur mba-
jtës në bazën e shpatit do të bllokojë tokën dhe do 
të ngadalësojë shembjen. Kjo i jep kohë barit ose 
bimëve të tjera të rriten dhe ndihmojnë tokën të mba-
het së bashku. Duke i dhënë murit një pjerrësi prej 
2% në anën (pingul me pjerrësinë) bëjmë që uji të 
rrjedhë në anën e tij në vend të bashkimit. Gjithashtu 
mund të ndërtojmë një mur me blloqe betoni, shkëmbi 
ose druri. Në rastin e drurit duhet prdorur vetëm dru 
i trajtuar me një ruajtës për të parandaluar kalbjen. 
Gjithashtu mund të përdorim mure mbajtëse edhe 
përreth bimëve të luleve dhe zonave të tjera të tokës 

së ngritur në raste të caktuara për ngritjen e këtyre 
strukturave duhet edhe leje nga organet e qeverisjes 
vendore

4. Shmangia e ngjeshjes së tokës
Kur njerëzit, kafshët ose makinat udhëtojnë mbi 

tokë, ata e shtypin atë poshtë, duke e ngjeshur tokën 
në një shtresë të dendur. Meqenëse ka më pak hapë-
sirë midis grimcave në tokën e ngjeshur, uji ka një kohë 
të vështirë duke kulluar, dhe në vend të kësaj mbart 
tokën në sipërfaqe. Ecni në gurë shtrimi ose shtigje të 
pastra në vend që të shkel tokën, veçanërisht kur është 
i lagësht. Shtimi i plehrave ose plehut organik mund 
të ndihmojë gjithashtu duke tërhequr krimbat e tokës, 
të cilët shkatërrojnë tokën në grumbuj më të lirshëm. 
Toka e kompaktuar gjithashtu e bën më të vështirë kri-
jimin e bimëve, pasi rrënjët kanë probleme përhapjen. 
Ngjeshja gjithnjë çon në erozion neto. Uji mund të 
rrjedhë nga toka e ngjeshur, por ndërsa mbaron ai 
gjeneron më shumë forcë, gjë që mund të rrisë eroz-
ionin në zona të tjera.

5. Përmirësimi i kullimit
Të gjitha ndërtesat duhet të kenë ulluqe ose tuba-

cione që mund të kullojnë ujin në mënyrë efektive nga 
kopshti juaj dhe në sistemet e mbledhjes së ujit. Pa kul-
lim adekuat, shiu i madh mund të pastrojë një shtresë 
të tërë të tokës. Zonat me rrjedhje uji të rëndë mund 
të kërkojnë instalimin e një tubi kullimi nëntokësor të 
shpuar

6. Reduktimi i ujitjes nëse është e mundur
Ujitja e tepërt e kopshtit tuaj mund të shpejtojë ero-

zionin duke larë tokën. Përdorni më pak ujë nëse mun-
deni, ose instaloni një sistem ujitjeje pikash. Meqenëse 

një sistem pikimi jep vetëm sasi të vogla uji në të 
njëjtën kohë, nuk ka përmbytje të ujit në të gjithë 
sipërfaqen për të mbartur shtresa të sipërme.

Shembuj të tjerë të parandalimit të erozionit
Mbillni pemë për të parandaluar rrëshqitjet e 

dheut. Rrënjët e pemës janë mjete të fuqishme 
kur toka është shumë e gërryer ose e pjerrët për 
t’u mbjellë. Mbillni pemë vendase në shpatet e 
pjerrëta dhe brigjet e lumenjve për të zvogëluar 
humbjen e tokës. Toka e zhveshur rreth frenave 
duhet ende të mbulohet në mulch ose bar për 
të arritur rezultatet më të mira. Mbani në mend 
se pemët më të vjetra do të jenë më efektive në 
parandalimin e rrëshqitjeve të tokës sesa fidanët 
e rinj. Mund të zgjasë ca kohë para se pema juaj 
të zhvillojë rrënjë mjaft të forta. Punimi i thellë, i 
shpeshtë, krijon një shtresë të tokës kompakte të 
prekshme nga erozioni i ujit, i kryesuar nga toka 
e lirshme që hiqet lehtë nga era. Konsideroni 
një qasje të tokës zero duke përdorur një bash-
kues ose pajisje tjetër për mbjelljen e thellë. Këto 
teknika të tokës së ruajtjes gjithashtu zvogëlojnë 
sasinë e trafikut të automjeteve dhe për këtë ar-
sye ngjeshjen e tokës. Mbroni të lashtat e dobëta 
me prerje shiritash. Të lashtat me rrënjë të dobë-
ta ose që duhet të mbillen me pakicë janë më të 
ndjeshme ndaj erozionit. Mbillni këto në shirita, 
duke alternuar me shirita të një kulture rezistente 
ndaj erozionit siç është bari i dendur ose bishta-
joret. Mbillni të lashtat në mënyrë që ata të kon-
turojnë shpatin. Mbillni këto të lashta pingul me 
erën mbizotëruese nëse është e mundur.

Kthejeni një kodër në tarraca. Shpatet e pjerrë-
ta janë pothuajse të pamundura për t’u përdorur në 
bujqësi. Kthejeni kodrën në tarraca në vend duke 
ndërtuar mure mbajtëse që përshkojnë shpatin. 
Midis mureve, vlerësoni nivelin e tokës për të kri-
juar një zonë të sheshtë rezistente ndaj erozionit.

Përgatiti: Dr. Klarent Dedaj
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fao

Veprime në përgjigje të krizave dhe sfidave të mbivendosura 
për sigurinë ushqimore dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Dy vitet e fundit kanë qenë 
një pikë kthese, duke transfor-
muar thellësisht të gjitha sferat 
e jetës sonë. Për fat të mirë, 
shkenca na ndihmoi të kup-
tojmë dhe të përballojmë më 

mirë sfidat e shkaktuara nga 
COVID-19. Ndërkohë, kemi 
qenëdëshmitarë se si pan-
demia ndikoi në prodhimin, 
tregtinë, logjistikën dhe kon-
sumin e mallrave, përfshirë 
ushqimin dhe produktet e tjera 
bujqësore.

Kombet e Bashkuara dhe 
agjencitë e tyre kanë punuar 
shumë në mbrojtje të shëndetit 
dhe sigurisë së njerëzve dhe 
planetit, duke inkurajuar qe-
veritë të gjejnë mënyra për të 
rindërtuar më mirë. Në veçan-
ti, Organizata e Kombeve të 
Bashkuara për Ushqimin dhe 
Bujqësinë (FAO) ka avokuar 
për sisteme të transformuara 
agroushqimore për t’i bërë 

ato më efikase, më gjithëpërf-
shirëse, më elastike dhe më 
të qëndrueshme, në arritje të 
Katër më të Mirat: prodhim më 
i mirë, ushqim më i mirë, një 
mjedis më i mire, dhe një jetë 
më të mirë për të gjithë, duke 
mos lënë askënd pas.

Kjo thirrje për transformim-
in e sistemeve tona agroushqi-
more ka bërë jehonë në mbarë 
botën.

Samiti i Kombeve të Bash-
kuara për Sistemet Ushqimore 
në shtator 2021 ishte një hap 
kyç në rrugën drejt këtij trans-
formimi, duke inkurajuar të 
gjitha vendet të nderhyjnë tek 
sistemet aktuale për të siguru-
ar qëndrueshmëri ndaj krizës 

klimatike, fatkeqësive natyrore 
dhe konflikteve.

Gjithashtu në vitin 2021, 
anëtarët e FAO ranë dakort për 
Kornizën Strategjike të FAO 
for 2022–31 që parashtron 
vizionin e Organizatës për një 
botë të qëndrueshme dhe ush-
qim të sigurt për të gjithë në 
kontekstin e  Axhendës 2030, 
dhe Objektivave të Zhvillimit 
të Qëndrueshëm (SDG).

Ky dokument strategjik u 
bë edhe më i rëndësishëm në 
fillim të vitit 2022, kur siguria 
globale e ushqimit u ndikua 
nga një krizë tjetër.

Çdo ditë që kalon lufta në 
Ukrainë po ndikon negativisht 
në sigurinë globale të ushqimit. 
Ukraina dhe Federata Ruse janë 
shtyllat kryesore të tregjeve 
globale. Ata janë furnizues të 
rëndësishëm të mallrave bu-
jqësore (gruri, misri, elbi dhe 
luledielli) dhe inputeve të tjera 
kryesore, duke përfshirë fertili-
zuesit. Të kombinuara bashkë, 
Federata Ruse dhe Ukraina 
përbëjnë rreth 30 për qind të 
eksporteve globale të grurit 
dhe 20 për qind të eksporteve 
të misrit.

Mungesadotë zgjasë edhe 
vitin e ardhshëm. Sipas vlerësi-
meve të FAO-s, të paktën 20 
për qind e të korrave dimërore 
të Ukrainës, gruri, veçanër-
isht, mund të mos korrret dhe 

fermerët në Ukrainë ka të ng-
jarë të humbasin sezonin e mb-
jelljes në maj. Kjo do të reduk-
tojë më tej furnizimin global të 
ushqimit, me implikime seri-
oze për rajonin e Evropës dhe 
Azisë Qendrore dhe më gjerë. 
Gati 50 vende me të ardhura të 
ulëta dhe me deficit ushqimor 
në Afrikë dhe Lindjen e Afërt 
varen shumë nga furnizimet me 
drithëra ukrainase dhe ruse.

Çmimet e ushqimeve ishin 
tashmë në rritje për shkak 
të kushtevetë të korrave, di-
sponueshmërinë e eksporteve 
dhe inflacionin e çmimeve në 
sektorët e energjisë, fertilizue-
sve dhe ushqimit për bagëti. 
Ndërsa lufta në Ukrainë tron-
diti tregjet për drithërat bazë 
dhe vajrat bimore, çmimet e 
ushqimeve u rritën edhe më 
shumë, duke arritur një kulm 
historik në mars.

Në këtë kontekst, nevojiten 
veprime të menjëhershme 
dhe mbi të gjitha të përbash-
këta, të koordinuara dhe poli-
tika tëpërgjegjshme për të 
zbutur ndikimet e sfidave 
të vazhdueshme të sigurisë 
ushqimore,dhe në këtë drejtim 
FAO ka një rol kritik.

Është thelbësore që ushqimi 
dhe fertilizuesit të mos kenë 
ndërprerje. Prodhimi bujqësor 
dhe tregtia duhet të vazhdojnë 
të furnizojnë tregjet vendase 

dhe globale, dhe zinxhirët e 
furnizimit duhet të mbrojnë të 
korrat aktuale, blegtorinë, 
infrastrukturën e përpunim-
it të ushqimit dhe sistemet 
logjistike.

FAO këshillon fuqimisht 
që Sistemi i Informacionit i 
Tregut Bujqësor (AMIS) të 
forcohet si një platformë ekzis-
tuese për transparencën e tregut 
ushqimor dhe të ketë veprime 
të koordinuara të politikavenë 
kohë pasigurie tregu.

Për më tepër, vendet në 
Evropë dhe Azinë Qendrore, 
dhe në mbarë botën, duhet të 
përmirësojnë efikasitetin dhe 
produktivitetin e tyre në me-
naxhimin e burimeve natyrore, 
jo vetëm për të ulur kostot e 
prodhimit bujqësor, por edhe 
për të fuqizuar kapacitetet ino-
vative. Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme kur bëhet fjalë për 
mallrat e eksportuara.

Menaxhimi më i mirë i bu-
rimeve natyrore është një gur 
themeli i zhvillimit të qën-
drueshëm. Për këtë qëllim, ar-
ritja e SDG-ve, siç përshkruhet 
në Strategjitë e Organizatës 
për Ndryshimet Klimatike, dhe 
për Shkencën dhe Inovacionin, 
është në thelb të Kornizës Strat-
egjike të FAO-s 2022-31. Për 
të mbështetur arritjen e këtyre 
qëllimeve dhe për t'iu përgjigjur 
sfidave të ndërlidhura, FAO ka 

iniciuar Platformën Teknike 
Rajonale për Bujqësinë e 
Gjelbër, e cila ofron një portë 
dixhitale dhe miqësore për 
përdoruesit për shkëmbimin e 
informacionit mbi integrimin 
e agjendës së gjelbër. Një kon-
ferencë ndërkombëtare që do 
të mbahet më 6 maj në Baku, 
Azerbajxhan, do të fokusohet 
në këto tema.

Së fundi, ne duhet të rrisim 
qëndrueshmërinë e jetesës. 
Më të pambrojturit varen nga 
bujqësia dhe burimet natyrore 
me ndikim në jetën e tyre dhe 
zakonisht janë më të prekurit 
nga goditjet dhe fatkeqësitë.

Duke punuar së bashku 
me qeveritë, partnerët dhe 
komunitetet, para, gjatë dhe 
pas fatkeqësive, FAO është 
në një pozicion unik për 
të mbështetur anëtarët në 
ndërtimin e një të ardhmeje më 
elastike dhe ushqim më të sig-
urt, duke lidhur parandalimin, 
gatishmërinë dhe rehabilitimin 
për zhvillim të qëndrueshëm 
në ndihmë të fermerëve dhe 
ekonomive rurale që tëbëhen 
më aktive, efikase dhe inova-
tive. Pa humbur fokusin në 
qëllimet tona strategjike, FAO 
u përgjigjet në mënyrë aktive 
emergjencave për të lehtësuar 
efektin e konflikteve në jetët e 
njerëzve.

Bota nuk ka qenë kurrë më 
e ndërlidhur. Konfliktet në një 
rajonkajehonë në të gjitha anët 
e globit dhe pasojat e tyre janë 
të rënda për sigurinë ushqi-
more dhe të gjitha aspiratat e 
tjera zhvillimore.

QU Dongyu, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve 
të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO)

Produktet shqiptare, Gjiknuri takon 
Unionin Kombëtar të Kooperativave 
Bujqësore të Greqisë

Fermerët shqiptarë dhe ata 
grekë do të krijojnë ura të reja 
bashkëpunimin jo vetëm për 

kultivimin e prodhimeve sipas 
standardeve europiane, por 
dhe për gjetjen e tregjeve të 
përbashkëta për shitjen e tyre.

Sekretari i Përgjithshëm i 
Partisë Socialiste, njëkohësisht 
drejtues politik i PS-së në qarkun 
e Elbasanit, Damian Gjiknuri zh-
villoi sot një takim zv.presidentin 
e Unionit Kombëtar të Koop-
erativave Bujqësore të Greqisë, 
Janakaqis Kristos.

Në fokus të takimit, ku ishin 
të pranishëm edhe kryetarët 
e bashkive të qarkut Elbasan,  
ishte krijimi i një bashkëpunimi 
të ngushtë dhe ofrimi i ekspe-
riencës për fermerët shqiptarë 

për implementimin e modelit 
të Kooperativave Bujqësore të 
Greqisë në vendin tonë për kul-

tivimin e prodhimeve me stan-
darde europiane dhe krijimin e 

tregjeve të përbashkëta.
Gjiknuri tha se në takim 

u ra dakord për ngritjen e një 
grupi që do marrë eksperien-
cat e nevojshme në Greqi për 
t’i implementuar më pas ato në 
vendin tonë.

Një tjetër pikë e rëndë-
sishme e diskutimit, sipas tij, 
“ishte edhe statusi i punonjësve 
sezonal që punojnë në shtetin 
fqinj dhe mbështetja me pro-
grame në bujqësi”.

“Bashkëpunimi në këtë 
drejtim, përveçse i shërben 
fermerëve shqiptarë, i paraprin 
implementimit të programeve të 
përbashkëta mes Shqipërisë dhe 
Greqisë në të ardhmen e afërt 

kur edhe vendi ynë të jetë pjesë e 
familjes europiane”, tha ai.

FAO, konferencë rajonale për sigurinë 
ushqimore

Rreth 50 vende përfshirë 
Shqipërinë, nga Evropa dhe 
Azia Qendrore do të bash-
kohen në sesionin e 33-të të 
Konferencës Rajonale për 
Evropën (EC33) të Organiza-
tës së Kombeve të Bashkuara  
për Ushqimin dhe Bujqësinë 
(FAO) për të diskutuar çështjet 
urgjente të sigurisë ushqimore 
dhe transformimin e sistemeve 
agroushqimore.

Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural bëri të ditur se, 
takimi vjen në një kohë krizash 
të zgjatura, pasi rajoni po për-
ballet me sfidat e shkaktuara 
nga COVID-19. Ndërkohë, 
konflikti në Ukrainë po ndikon 
në prodhimin dhe tregtinë e 
produkteve kryesore agroush-
qimore dhe po kërcënon jetën 
dhe jetesën e miliona njerëzve 
në Evropë dhe Azinë Qendrore, 
e më gjerë.

Vendet pjesëmarrëse do të 
diskutojnë çështje që prekin 
sigurinë ushqimore dhe bu-
jqësinë në nivel botëror, duke 
përfshirë rritjen e çmimeve 
globale të ushqimeve dhe do 
të ndajnë qasjet e tyre për 
transformimin e sistemeve 
agroushqimore në Evropë dhe 
Azinë Qendrore për sigurimin 
e zinxhirëve të qëndrueshëm 
të vlerës së ushqimit.

Konferenca rajonale është 
ngjarja kryesore e vendim-
marrësve në Evropë dhe 
Azinë Qendrore. Konferenca 
4-ditore, mbahet këtë vit nga 
qeveria polake, nga data 10-13 
maj, dhe do të jetë një event 
hibrid, me pjesëmarrje dhe 
online.

Ministrave të Bujqësisë dhe 
zyrtarë të lartë të qeverisë së 
vendeve nga rajoni i Europës 
dhe Azisë Qendrore, do t’i 

bashkohen grupet e shoqërisë 
civile, përfaqësues të sektorit 
privat, partnerë zhvillimor dhe 
vëzhgues.

Gjatë konferencës, disku-
tantët do të informohen lid-
hur me kornizën strategjike 
të FAO-s 2022-2031. Konfer-
enca do të udhëheqë vendet 
të arrijnë prodhim më të mirë, 
ushqyerje më të mirë, mjedis 
më të mirë, dhe një jetë më të 
mirë për të gjithë, duke mos 
lënë askënd pas.

Konferenca do të sigurojë 
një platformë për dialogun e 
nivelit të lartë, përveç të tjer-
ave, edhe në çështjet e lançimit 
të Platformës Teknike Rajonale 
për Bujqësinë e Gjelbër dhe 
përshpejtimi për përforcimin 
e transformimit dixhital të bu-
jqësisë përmes strategjive në 
nivel kombëtar dhe perspek-
tivës rurale.
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sfidat e bujqësisë

Vlerat e njё tryeze tematike me ekspertёt e bujqёsisё
E konceptuar si njё ak-

tivitet gjithёpёrfshirёs, ku 
do tё merrnin pjesё aktorёt 
kryesorё tё sektorit publik dhe 
privat nё fushёn e agrobizne-
sit dhe agroturizmit, Tryeza 
Tematike nuk kishte vend mё 
tё qёlluar pёr t’u promovuar 
dhe realizuar, sesa Kompleksi 
Agroturistik “UKA FARM” 
nё Laknas tё Tiranёs.

Ky aktivitet i iniciuar nga 
KASH mblodhi rreth vetes 
pёrfaqёsues tё shquar qё 
kanё kontribuar nё vite nё 
fushёn e bujqёsisё, agrotur-
izmit dhe blegtorisё, ish-min-
istra tё bujqёsisё, drejtuesit 
e lartё aktualё tё Ministrisё 
sё Bujqёsisё, profesorё dhe 
rektorё tё katёr universiteteve 
nga Tirana dhe Gjirokastra, 
ekspertё dhe pёrfaqёsues tё 
organizatave dhe institucio-
neve financiare qё mbёshtesin 
sektorin e agrobiznesit dhe 
agroturizmit, si edhe drejtues-
it e KASH me pёrfaqësuesit e 
shoqatave anёtare. 

Cilat janё vlerat e kёtij ak-
tiviteti me karakter tё dyfishtё 
praktik dhe teorik

1) Inovacioni dhe Dix-
hitalizimi ishte pёrcaktuar si 
shtylla e dytё e temёs dhe e 
diskutimeve tё kёsaj Tryeze. 
Pikёrisht njё platformё dixhi-
tale ёshtё instaluar dhe zbato-
het nё “UKA Farm”, njё fermё 
model, pioniere nё zbatimin e 
teknologjisё sё avancuar si 
ferma e parё e dixhitalizuar 
nё Shqipёri dhe nё rajon me 
platformën Vodafone Smart 
Agriculture, e cila u jep 
mundёsi fermerёve pёrmes 
njё sistemi tё automatizuar 
nga kompania Vodafone Al-
bania dhe mbёshtetur nga 
AZHBR, tё kontrollojnё dhe 
rrisin efiҫencёn e prodhimit 
falё monitorimit preҫiz tё 
lagёshtisё, temperaturёs, 
konduktivitetit tё tokёs dhe 
thithjes sё ujit nga produkti.

Njё shembull qё duhet tё 
ndiqet nga ferma tё tjera nё 
vend pёr tё rritur standardet e 
cilёsisё sё produktit. Tashmё 
edhe kompania “Doni Fruits” 
nё Lushnje, e ka ngritur njё sta-
cion dixhital nё njё serrё 3 ha 
nё Fier, pёr rritjen e domates.

2) Gёrshetimi i tradi-
tave mё tё mira tё bujqёsisё 
shqiptare me mendimin e 
ri shkencor dhe ekspertizёn 
profesionale. UKA Farm, 
njё fermё unike, e ka reali-
zuar kёtё duke ndёrlidhur nё 
mёnyrё harmonike elementё 
tё ndryshёm tё zhvillimit tё 
prodhimit bujqёsor dhe duke 
shfrytёzuar traditat mё tё mira 
bujqёsore me ekspertizёn 
profesionale tё profesor 
Ukёs, i cili gjatё shoqёrimit tё 
pjesёmarrёsve nё mjediset e 
fermёs, ndёrsa foli pёr vlerёn 
e traditave shqiptare nё kulti-
vimin bujqёsor, theksoi: “Unё 
u them studentёve tё mi: e 

vjetra ёshtё e reja mё e mirё”. 
Kompleksi Agroturistik 

“UKA Farm” ёshtё njё sh-
embull qё tё mos rendim nё 
mёnyrё tё verbёr pas sё resё 
dhe teknologjive tё reja, por 

duke i vёnё ato nё zbatim, tё 
ruajmё e zhvillojmё mё tej 
edhe traditat tona tё mira nё ru-
ajtjen e kultivarёve autoktonё 
dhe kultivimin e bimёve.

3) Biodiversiteti dhe ruajt-
ja e mjedisit. Kujdesi pёr rua-
jtjen e mjedisit dhe tё biodi-
versitetit ёshtё njё tipar tjetёr 
i kёsaj ferme, i cili tё mbetet 
nё mendje pasi largohesh…
njё mjedis i pastёr nё ҫdo cep, 
njё fermё ku krahas parcelave 
eksperimentale librat dhe lit-
eratura nuk mungojnё.

Tёrhoqi vemendjen e tё 
pranishmёve shpjegimi i 
qartё dhe dashamirёs i drej-

tuesit tё kёtij agrobiznesi 
tё suksesshёm, prof. Rex-
hepit, i cili tregonte nё detaje 
mёnyrёn se si menaxhohet e 
gjithё kjo fermё komplekse, 
funksionimin e aktivitetit nё 
tёrёsi dhe tё elementёve tё 

veҫantё tё saj, ku pranё ngas-
trave tё vogla me grurё (unike 
pёr mungesёn e pёrdorimit tё 
nitratit), gjendet edhe serra 
eksperimentale dhe pak mё 
tej, kantina e verёs me rrushin 

e vreshtit tё fermёs, ku kul-
tivohen disa lloje varietetesh 
autoktone nga disa zona tё 
Shqipёrisё. 

Ka shumё pёr tё mёsuar nё 
kёtё pikё nga fermerёt tanё 
pёr tё ruajtur mjedisin pёrreth 
fermave, sidomos nё fermat 
e shumta tё serrave nё zonat 
potenciale si ato tё Myzeqesё, 
Beratit dhe nё disa fshatra tё 
Bashkisё sё Cerrikut, ku jo 
nё pak raste ruajtja e mjedisit 
dhe higjiena jashtё serrave lё 
pёr tё dёshiruar nga prezenca 
e plastmaseve tё vjetra dhe 
sendeve tё tjera plastike.  

4) Tё kesh nё tё njёjtёn 

Tryezё sё bashku, personazhe 
tё tillё si profesorё dhe ekspertё 
me njё karrierё tё gjatё tё cilёt 
mbajnё mbi supet e tyre njё 
punё dhe eksperiencё tё vyer 
profesionale, ёshtё njё ngjarje 
qё nuk pёrsёritet shpesh dhe 

pёrmban vlera tё cilat duhen 
bёrё tё njohura.

Prandaj kanё rёndёsi konk-
luzionet qё dalin nga kjo 
Tryezё dhe nga tё tjerat qё 
do tё pasojnё, nё funksion tё 

zgjidhjes sё problematikave 
qё has sot sektori i agrobi-
znesit dhe agroturizmit dhe 
tё pёrmirёsimit mё tej tё 
shёrbimeve dhe standardeve 
sipas modeleve tё pёrparuara 
pёr tё qenё konkurrent nё tre-
gun rajonal dhe europian.

5) Sot ёshtё nё rendin e 
ditёs tema e sigurisё ushqi-
more dhe e produkteve tё pas-
tra e tё shёndetshme. Ajo qё 
doli nga mendimet e shprehura 
ёshtё fakti qё bujqёsia kёrkon 
jo vetёm punё tё madhe, anga-
zhim dhe pasion, por edhe dije. 
Bashkёpunimi dhe koordinimi 
i institucioneve, universiteteve 

(sidomos atij bujqёsor), fon-
dacioneve dhe organizatave 
qё kanё kapacitete intelektu-
ale dhe profesionale tё fushёs 
si edhe programe mbёshtetёse 
pёr sektorin e agrobiznesit 
dhe agroturizmit me shoqatat 

pёrkatёse tё kёtyre sektorёve, 
me SHBB-tё, me sektorin e 
eksportit duhet pёrmirёsuar 
dhe tё jetё njё bashkёpunim 
dhe koordinim konkret. 

Trajnimet nё nivel ferme 
pёr certifikimet e produk-
teve, pёr teknologjitё e reja 
tё prodhimit, pёr kultivarёt 
e rinj dhe pёrdorimin e pes-
ticideve, si njё formё e 
pazёvendёsueshme e formimit 
tё prodhuesve, ekspertёve dhe 
agronomёve tё rinj lёnё pёr tё 
dёshiruar, pavarёsisht se tra-
jnimet nё nivele mё tё larta 
tё organizuara nga kompani 
konsulence apo fondacione 
janё mё tё rregullta dhe tё pro-
gramuara, por ato nuk arrijnё 
nё bazё pёr njё edukim masiv 
tё fermerёve dhe aktorёve 
lokalё. 

Prandaj duhen pёrdorur for-
ma mё efikase bashkёpunimi, 
p.sh. marrёveshje bashkё-
punimi ndёrmjet Universitetit 
Bujqёsor ose organizatave 
konsulente si CBS, RisiAlba-
nia, AZ Consulting, ADAD 
etj. dhe kompanive ekspor-
tuese tё frutave dhe perimeve, 
tё cilat janё kthyer nё qendrat 
kryesore tё mёdha ku me qin-
dra fermerё sjellin produk-
tet e tyre pёr eksport, sido-
mos nё rajonet e Lushnjes, 
Divjakёs, Beratit, Sarandёs 
etj. Marrёveshje tё tilla mund 
tё pёrdoren pёr praktikat e 
studentёve tё agronomisё, pёr 
kualifikimin e menaxherёve tё 
eksportit dhe tё stafit tё tyre, 
pёr trajnimet e fermerёve etj.

Le tё marrim si shembull 
vetёm njё aspekt nё dukje i 
thjeshtё, cilat janë njohuritё e 
fermerёve dhe tё agronomёve 
qё shesin inpute, pёr pesti-

cidet qё lejohen dhe ato qё 
nuk lejohen? Listat e pesti-
cideve (PMB) qё pёrdoren 
pёr luftimin e semundjeve 
dhe mbrojtjen e bimёve janё 
gjithmonё dinamike, nё ndry-
shim tё vazhdueshёm. Jo pak 

prej tyre janё klasifikuar 
nga EFSA (European Food 
Safety Authority) si PMB 
qё pёrmbajnё lёndё aktive tё 
rrezikshme pёr shёndetin e 
njeriut prandaj me vendim tё 
Komisionit Europian, ato nuk 
lejohen mё tё pёrdoren pёr 
trajtimin e bimёve. PMB tё 
reja dhe cilёsore dalin, tё cilat 
futen nё listёn e lejuar pёr 
pёrdorim dhe zёvendёsojnё 
ato tё vjetrat qё lёnё mbetje tё 
rrezikshme nё produkt. Infor-
macioni pёr kёto ndryshime 
duhet tё pёrcillet direkt tek 
prodhuesit dhe eksportuesit. 
Ёshtё logjike qё listat e PMB-
ve qё lejohen tё pёrdoren 
nё Republikёn e Shqipёrisё 
t’i gjejmё nё website-in e 
Ministrisё sё Bujqёsisё, por 
duke klikuar nё rubrikat e 
ndryshme tё kёsaj faqeje 
kёto lista tё pёrditёsuara nuk 
shfaqen, ndёrsa pothuajse nё 
ҫdo rubrikё del Buletini Janar 
2022. 

Do tё ishte mirё gjithash-
tu qё nё kёtё website, nё 
rubrikёn publikime, tё zinte 
vend edhe Moduli GRASP 
pёr Republikёn e Shqipёrisё 
(GlobalG.A.P. Risk Assess-
ment for Social Practices), 
njё dokument i pёrgatitur 
nga rrjeti NTWG Albania 
nёn drejtimin e Albinspekt 
Bio Inspecta, i cili bёn in-
terpretimin pёr Republikёn e 
Shqipёrisё, tё pikave tё kon-
trollit tё praktikave sociale tё 
standartit GlobalG.A.P. dhe 
ёshtё miratuar nga Sekretar-
iati i GlobalGAP, i vlefshёm 
qysh mё 3 mars 2022. Min-
istria e Bujqёsisё ka qenё 
pjesё e diskutimeve tё kёtij 
dokumenti duke pasur 
pёrfaqёsuesin e vet nё grupin 
teknik NTWG. 

Kёto ishin disa mendime tё 
nxitura nga Tryeza Tematike 
e Laknasit, pёr zhvillimin e 
sё cilёs grupi i punёs i KASH 
i paraqiti tё pranishmёve 
njё grup dokumentesh me tё 
dhёna tё detajuara pёr fushat 
e mёsipёrme, duke e lehtёsuar 
pjesёmarrjen aktive tё tё ftu-
arve nё kёtё aktivitet, ku gjatё 
drekёs sё punёs ushqimi i 
shijshёm dhe i larmishёm 
me produktet dhe verёn e 
“UKA Farm” shoqёruar me 
mikёpritjen e ngrohtё tё prof. 
Rexhepit, bёri efektin e vet 
nё shpёrqendrimin disi tё 
vëmendjes nga diskutimet. 
Presidenti i KASH z. Agim 
Rrapaj, si organizatori krye-
sor i kёtij aktiviteti, theksoi se 
tryeza tё tjera tematike do tё 
organizohen nё vijimёsi, duke 
u kthyer nё njё mundёsi me 
vlera pёr t’u dhёnё pёrgjigje 
problematikave tё sektorit tё 
agroturizmit dhe mjedisit nё 
zonat rurale. Konkluzionet 
e ketyre aktiviteteve do ia 
vlente tё sintetizoheshin dhe 
botoheshin nё njё dokument 
tё vetёm final.

Andon Rrapokushi, Konsulent Certifikimi GlobalGAP - (05.05.2022)
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sfidat e bujqësisë

(Vijon nga faqja 3)

traktor/100 ha, BE 8.1 trak-
tor /100 ha. Shqipëria përdor 
për kultivimin e bimëve 1.5 
makineri të ndryshme bujqë-
sore për çdo traktor, vendet e 
rajonit përdorin mesatarisht 5-7 
të tilla, ndërsa BE 13 makineri 
bujqësore /traktor. Mekanizimi 
procesit dhe pajisja e subjekteve 
me mjete mekanike të speciali-
zuara për grumbullimin dhe për-
punimin e mbetjeve organike 
dhe ruajtjen e mjedisit në zonat 
rurale është tejet i limituar dhe i 
panjohur. 

Për përmirësimi situatës 
mekanizimit në këta sektor 
kërkohet:

MBZHR të përcaktojë si 
një ndër objektivat prioritare të 
Strategjisë për zhvillimin bujqë-
sor e rural dhe peshkimin 2021-
2027 edhe procesin e rinovimit 
të parkut të mjeteve të mekan-
ikës bujqësore.

Mbështetje procesit dhe ini-
siativave që janë marrë për kon-
solidimin e tokës. Dhe në këtë 
kuadër duhet mbështetur mod-
eli dhe kokluzionet e arritura 
në përfundim të zbatimit të një 
Projekti pilot, për konsolidimin 
e tokës në Qarkun Fier, i drej-
tuar nga Prof. Sherif Lushaj. 

Rritja në vijimësi e masës 
së subvencionit për reduktimin 
e çmimit të karburantit, lubri-
fikanteve, si dhe reduktimin e 
çmimit të energjisë elektrike që 
konsumohet nga dhomat frigo-
riferike, për ruajtjen e prodhi-
meve bujqësore. Mbështetje me 
grante dhe lehtësi fiskale për 
importin e traktorëve, pajisjeve 
e mjeteve bujqësore, veçanërisht 
atyre për mekanizimin e vjeljes 
së prodhimeve bujqësore. 

Formalizimi mjeteve të me-
kanikës bujqësore ekzistuese 
duke mundësuar pajisjen me 
targa, leje qarkullimi, leje drejti-
mi të posaçme. Përgatitja e një 
Rregjistri Elektronik të mjeteve 
të mekanikës bujqësore, linjave 
të agropërpunimit, serrave të 
rendimentit të lartë të ndërtu-
ara me teknollogji të përparuar, 
për t’i përdorur edhe si asete 
kolaterali për marrje kredie. 
Mbështetje për rihapjen e kurse-
ve të kualifikimit për drejtimin 
e mjeteve bujqësore në qendrat 
e agroserviseve. 

Mbështetje me grante për 
pajisjen me mjete mekanike të 
specializuara, me teknollogji 
bashkëkohore të shoqërive të 
bashkëpunimit, federatave, kon-
federatës dhe klasterave të an-
gazhuara në zbatimin e Projektit 
pilot, në procesin e grumbullim-
it dhe përpunimit të mbetjeve 
organike në zonat rurale, për 
prodhimin e plehut organik të 
pastër dhe përmirësimin e situ-
atës mjedisore në zonat rurale.

Inovacioni dhe Dixhitalizimi 
vlerësohet se:

MBZHR e ka përcaktuar 
fushën e inovacionit dhe dixhi-
talizimit, si një ndër objektivat 
prioritarë të Strategjisë për Zh-
villimin Bujqësor e Rural dhe 
Peshkimin 2021-2027. Shq-
ipëria për përdorimin e inova-
cionit dhe dixhitalizimit e ka 
aprovuar tashmë një kuadër lig-
jor bashkëkohor. 

Ka një shtrirje e përdorim të 
internetit dhe telefonise mobile 
edhe në zonat rurale. Gjithash-
tu për përdorimin e tyre është 

PROJEKT/ REZOLUTË E “TRYEZËS TEMATIKE”
fituar përvoja e domosdoshme, 
nga një masë e konsiderueshme 
subjektesh dhe individësh edhe 
në zonat rurale.

Është moment i duhur që 
të intesifikojmë punën, për të 
mundësuar marrjen e sa më 
shumë shërbimeve nga fermerët 
përmes kartës elektronike. 

Duhet të fillojë pa humbur 
kohë edhe studimi, për kri-
jimin e një Qëndre të posaçme 
për rregjistrimin dhe ndjekjen 
e veprimtarisë së subjekteve të 
agrobiznesit. Kemi aktualisht në 
përdorim edhe për zonat rurale 
disa inisiativa dhe modele dobi-
prurëse si: 

Platforma elektronike ABA 
Online e institucioni finan-
ciar FED Invest mbështetur 
nga JICA. Platforma elektron-
ike Agroweb e projektit CBS 
mbështetur nga USAID.

Platforma elektronike Voda-
fone smart agriculture, e zbat-
uar nga kompania Doni Fruit, 
Field Climate e zbatuar nga 
Kompleksi Agroturistik UKA 
FARM, mbështetur fillimisht 
nga Vodafone Albania, etj. 

Gjithshshtu shumë dobiprurës 
është dhe duhet mbështeur zbati-
mi i konkluzioneve dhe rekoman-
dimeve të studimit Dixhitalizimi 
në sektorin privat mbështetur 
nga Projekti RisiAlbania. 

Përdorimi masivisht i instru-
menteve të tjerë të kontrollit dix-
hital në distancë, janë shumë të 
rëndësishëm jo vetëm për mar-
rjen në kohë të informacionit për 
parandalimin e pasojave nega-
tive, por edhe për të përmirësuar 
procesin e gjurmueshmërisë në 
sektorët e Bujqësisë, Turizmit 
Rural dhe Mjedisit në Zonat Ru-
rale dhe jo vetëm. 

Janë këto disa modele të 
suksesshme të realizuara nga 
sektori privat, me mbështetje 
të donatorëve, që akoma duhen 
mbështetur, inkurajuar, promo-
vuar e plotësuar edhe me rubrika 
të reja, për t’i aplikuar e zbatuar 
gjerësisht në sektorët e Bujqësisë, 
Turizmit Rural dhe përmirësimit 
të Mjedisit në Zonat Rurale, si 
dhe në të gjithë sektorët e Ekono-
misë së Ushqimit. 

Financimi dhe Disbursimi i 
Fondeve Grant:

Vlerësohet se aktualisht jemi 
përpara një situate dhe disa 
fakteve, që për sektorin e Bu-
jqësisë dhe Turizmit rural nga 
sektori privat kemi akoma ini-
siativa, dëshirë, por edhe burime 
të konsiderueshme për financim 
përmes remitancave dhe buri-
meve të tjera të brendshme të 
subjekteve private. Amnistia 
fiskale e premtuar prej kohësh, 
po të zbatohej do të ndikonte 
pozitivisht në këtë proces.

Banka e Shqipërisë dhe 
bankat e nivelit të dytë kanë fil-
luar të ndryshojnë politikat, duke 
programuar më shumë fonde të 
mundshme, për t’u përdorur si 
kredi për zhvillimin e bujqësisë 
dhe mbështetjen e subjekteve, 
që operojnë në zonave rurale në 
sektorin e agroturizmit.

BERZHI ka angazhuar 180 
milion euro, për të nxitur e ga-
rantuar bankat e nivelit të dytë 
që të kreditojnë bujqësinë dhe 
zhvillimin rural në Shqipëri me 
kushte lehtësuese.

Qeveria përmes buxhetit për 
çdo vit po mbështet me grante 
përmes skemave kombëtare të 
posaçme fushën e financimi të 
bujqësisë dhe subjektet që oper-
ojnë në zonat rurale, siç është 
garancia sovrane për kolateralin 
prej një miliard lek. Financimet 
për programin e zhvillimit të 
100 fshatrave, që duhet të mos 
ndërpritet si program. Financimi 
grant prej 1.4 miliard lek/vit, për 
subvencionimin pjesor të çmim-
it të karburantit që përdoret për 
punimet në bujqësi. 

BE dhe Qeveria shqiptare 
në kuadër të programit për 
mbështetjen e bujqësisë dhe zh-
villimit rural përmes programit 
IPARD III kanë miratuar pro-
gramin e financimit grant për 
146 milion euro. Program që do 
të startojë nga viti 2022. 

Emigrantët çdo vit përmes 
remitancave, por edhe ata që 
po kthehen kanë investuar dhe 
akoma duan që të financojnë për 
investime në bujqësi, agrotur-
izëm, në hallkat e tjera të zinx-
hirit ushqimor dhe në zhvillimin 
rural.

Institucionet financiare 
ndërkombëtare kanë progra-
muar fonde grant të konsid-
erueshme për mbrojtjen e 
mjedisit dhe parandalimin e 
pasojave negative, që vijnë si 
rezultat i përkeqësimit të kush-
teve klimatike, për të cilat duhet 
më shumë vlerësim, inisiativa e 
masa konkrete për të përfituar 
prej Tyre. 

Por në fushën e financimit 
dhe disbursimit të fondeve grant 
janë edhe disa probleme speci-
fike që kërkojnë zgjidhje:

 Problem madhor për fermer-
ët dhe të gjitha hallkat e zixhirit 
ushqimor mbetet niveli i pam-
jaftueshëm i fondeve të planifi-
kuara çdo vit nga buxheti shtetit 
për institucionin e MBZHR 
Buxheti vjetor i MBZHR duhet 
rritur minimum me 60 %, që t’i 
mundësojë sektori privat të vi-
jojë të rrisë investimet përmes 
financimit të projekteve efiçente, 
si me burimet e veta financiare, 
ato me kredi nga institucionet 
financiare dhe të mund të dis-
bursojë totalisht fondet grant të 
vëna në dispozicion nga buxheti, 
nga BE, nga donator dhe institu-
cione të tjera financiare. 

Problem i pazgjidhur mbetet 
kërkesa e KASH dhe shoqatave 
simotra për faljen e debitorëve 
që rezultojnë si pasojë e veprim-
tarisë së firmave piramidale. Ata 
që përfituan mjete bujqësore dhe 
linja agropërpunimi nga grantet 
e dhëna për fermerët nga Qever-
ia e Japonisë, përmes Projektit 
Rritja e Prodhimit Ushqimor 
2KR dhe Non Projekt Grant 
Aid. Grante që padrejtësisht 
për motive politike u kthyen në 
kredi me interesa e kamatvonesa 
për fermerët. 

Problem tjetër madhor për 
fermerët dhe të gjitha hallkat 
mbetet ritmi i ulët i procesit të 
pajisjes së pronarëve në zonat 
rurale me certifikatat e pronë-
sisë nga Agjensia e Kadastrës. 
Agjensisë së Kadastrës i duhet 
dhënë një hartë e projekteve 
prioritare, që sektori privat para-
shikon të investojë aktualisht, në 
mënyrë që Agjensia e Kadastrës 
të trajtojë me prioritet formaliz-

imin e pronës në këto zona dhe 
subjektet që duan të investojnë 
të mos presin me vite deri sa të 
përfundojë procesi dixhitalizim-
it të pasurisë në të gjithë vendin 
nga Agjensia e Kadastrës. 

Taksat dhe Tarifat e larta 
që shpesh vendosen pa u studi-
uar dhe në mënyrë abuzive nga 
pushteti vendor, për veprim-
tarinë në zonat rurale, por edhe 
për investimet në bujqësi dhe 
në të gjitha hallkat kryesore të 
zinxhirit ushqimor. Kërkohet 
një koordinim më i mirë midis 
dy niveleve të pushtetit qëndror 
dhe vendor, për të mos mbiv-
endesur e rritur jashtë llogjikës 
ekonomike taksat dhe tarifat e 
ndryshme.

Paketa fiskale aktuale për 
Sektorin e bujqësisë duhet rishi-
kuar. Ajo ka sjellë pasoja nega-
tive me ndryshimet e shpeshta, 
në disa raste pa studime të thel-
luara, pa argument bindës dhe 
të pakonsultuara me grupet e 
interesit. Ndryshimet kanë re-
zultuar me efekte të dëmshme 
ekonomike e financiare për 
fermerët dhe subjektet që oper-
ojnë në hallkat e zixhirit ush-
qimor, por edhe të ardhurat në 
buxhetin e shtetit nuk janë rritur 
sipas parashikimit. 

Përmirësimi i kuadrit ligjor:
Paketa ligjore e domos-

doshme e propozuar nga KASH, 
në konsultim e mbështetje edhe 
nga shoqatat simotra në vend, 
për të fituar kohë sugjerohet që 
të përgatitet e miratohet në bllok, 
si nje paketë e vetme. Gjithashtu 
në këtë situatë krize të gjatë sug-
jerohet të përdoret procedura e 
ndjekur për hartimin dhe mira-
timin e akteve normative. Pak-
eta propozohet të përbëhet nga 
disa ligje kryesore:

Ligji nr. 7747 datë 28.07.1993 
“Për hidrokarburet (kërkimi dhe 
prodhimi)” i ndryshuar; 

Ndryshimet e propozuara në 
këtë ligj do të mundësojnë dhe 
lehtësojnë procesin e reduktimit 
të çmimit të karburantit, duke e 
përcaktuar me ligj për t’u përdorur 
nga fermerët sasia prej 10 % e kar-
burantit prodhim vendi, që shteti 
përfiton falas nga shoqëritë kon-
çensionare të nxjerrjes së naftës.

 Kodi Rrugor i Republikës së 
Shqipërisë; Miratuar me ligjin 
me nr. 8378 date 22.07. 1998, 
ndryshuar me ligjin nr. 9808 
date 24.09. 2007 dhe ligjin nr. 
10488 date 05.12.2011. 

 Ndryshimet në këtë ligj dhe 
nxjerrja e akteve nën ligjore do 
të mundësojnë rritjen e efiçencës 
së veprimtarisë së mjeteve të 
mekanikës bujqësore. Do të 
reduktojnë dhënien dhe marrjen 
e rryshfetit dhe rrisin eficencën 
dhe sigurinë e jetës së punon-
jësve që punojnë në këtë sektor.

Ligji nr. 62/2012 “Për Ak-
cizat në Republikën e Shq-
ipërisë”: 

Ndryshimet në këtë ligj duhen 
për të mundësuar reduktimin e 
kostove të prodhimit të lëndëve 
të para në vend dhe do të ndih-
mojnë për të bindur fermerët, që 
të realizohet sa më parë procesi 
formalizimit.

 Ligji nr. 38/2012 “Për Sho-
qëritë e Bashkëpunimit Bujqë-
sor”;

Propozimet e bëra për amen-
dimet në këtë ligj dhe miratimi 
akteve nënligjore janë një kusht i 
domosdoshëm dhe i nevojshëm, 
për të zbatuar në praktikë dhe 
realizuar objektivat kryesore që 
janë shkruar më sipër në këtë 
P/Rezolutë, veçanërisht për 
përmirësimin dhe konsolidimin 
e procesit të kooperimit dhe 
koordinimit. Ligji aktual është 
bërë tashmë një pengesë për 
këtë proces.

Ligji nr. 9817 datë 
22.10.2007 “Për Zhvillimin 
Bujqësor Rural”.

Ndryshimet “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në ligjin Nr. 9817, 
datë 22.10. 2007 “Për bujqësinë 
dhe zhvillimin rural””, të propo-
zuara nga KASH, mundësojnë 
realizimin me efiçencë më të 
mirë të skemës mbështetëse, për 
të gjithë shtresën e agrobiznesit 
dhe në mënyrë më të veçantë 
grupimin e fermerëve, produk-
tet e të cilëve gjenden në situatë 
të pafavorshme krahasuar me 
produktet e vendeve të rajonit 
dhe ato komunitare, si pasojë e 
nivelit tepër të ulët të mbështetjes 
strukturore, që ofrohet për këtë 
sektor të ekonomisë në mënyrë 
të krahasuar. Gjithashtu niveli i 
mbështetjes direkte apo nëpërm-
jet lehtësirave fiskale, i dhënë 
Bujqësisë, Turizmit Rural dhe 
Mjedisit në Zonat Rurale, është 
tepër larg ndaj limitit të nego-
ciuar dhe miratuar në kuadër të 
Marrëveshjes me Organizatën 
Botërore të Tregtisë (OBT) dhe 
atë rajonale (CEFTA)

Ndryshimet e propozuara, 
përveç realizimit të skemës 
mbështetëse, parashikojnë 
mundësinë e rritjes së bashkëve-
primit të agjencisë së pagesave 
me organizatat e shoqërisë civile 
që veprojnë në zonat rurale ba-
zuar në arsyetimin që shoqëria 
civile zotëron kapacitet njerë-
zore dhe teknike që të kryejë 
shërbime shtesë që nuk përm-
bushen nga sektori publik për 
shkak të mungesës së aftësive 
dhe kostos shumë të lartë në 
kryerjen e këtyre shërbimeve. 

Rëndësia dhe roli i shtuar i 
organizatave të shoqërisë civile 
është përforcuar në disa doku-
mente ndërkombëtar si Doku-
menti për Partneritetin i Busan-
it1 , të cilin shteti Shqiptar e ka 

mbështetur, ku theksohet roli i 
organizatave të shoqërisë civile 
në ofrimin e shërbimeve në 
fusha që janë plotësuese të shër-
bimeve që ofrohen nga shteti2.
Gjithashtu, edhe në Komu-
nikatën e Komisionit  të Bash-
kimit Europian3 theksohet roli 
që luajnë organizatat e shoqërisë 
civile në kryerjen e shërbimeve 
të cilat plotësojnë shërbimet e 
kryera nga organet e qeverisjes 
vendore dhe qëndrore. 

Për më tepër përzgjedhja 
e këtij modeli bashkëpunimi 
ndërmjet organeve të speciali-
zuara të shtetit dhe shoqërisë 
civile parashikohet dhe nxitet 
edhe nga rregulloret e Këshil-
lit të Bashkimit Evropian që 
rregullojnë bujqësinë dhe zhvil-
limin rural4.

Miratimi një ligji të ri “Për 
parandalimin dhe menax-
himin e rriskut” në Bujqësi, 
Turizmin Rural dhe Mjedisit 
në Zonat Rurale ka qënë dhe 
mbetet një nga kërkesat e va-
zhdueshme të KASH dhe një 
domosdoshmëri emergjente për 
sektorët e Bujqësisë, Turizmit 
Rural dhe Mjedisit në Zonat 
Rurale. 

Përkeqësimi i kushteve kli-
matike, shoqëruar me katastrofa 
të shpeshta natyrore, me shtim 
të rasteve nga dëmtuesit dhe 
sëmundjet, si dhe pamundësia 
e subjekteve që punojnë në këta 
sektor për të përballuar primin 
e sigurimit që ofrojnë shoqëritë 
e sigurimit e bëjnë të domos-
doshëm miratimin e një ligji 
të posaçëm, për të mundësuar 
përballimin e çmimit të primit 
të sigurimit nga tre aktorë, sub-
jekti privat, buxheti shtetit dhe 
fondet grant të donatorëve apo 
institucioneve financiare. 

Gjithashtu, miratimi i një 
ligji të ri “Për rritjen e aksesit 
në financë duke përdorur si 
kolateral faturat dhe pro-
dhimet bujqësore” mbështetur 
nga qeveria e Zvicrës dhe IFC, 
konsiderohet si një model dhe 
kontribut mjaftë dobiprurës për 
sektorët e Bujqësisë, Turizmit Ru-
ral dhe Mjedisit në Zonat Rurale.

VO:
Drafti P/Rezolutës u është 

dërguar për konsultim e men-
dim të gjithë pjesemarrësve 
në “Tryezën tematike”, në 
përfundim të reflektimit të 
vërejtjeve,sugjerimeve dhe 
propozimeve do të botohet në 
numrin e radhës të Gazetës 
“Agrobiznesi” dhe do t’u 
shpërndahet paraprakisht gjithë 
pjesëmarrëve ne forumin e dt. 
20 maj 2022 ne Lushnje. 

Jeni të lutur që mendimet, 
sugjerimet dhe propozimet Tu-
aja për këtë draftrezolutë të na 
i dërgoni në adresën e e-mailit 
infokash@yahoo.com ose ag-
imrrapaj@yahoo.com, mundë-
sisht brenda datës 14 maj 2022.

 1 URL: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
 2 Shikoni neni 22 të Dokumentit për Partneritetin e Busanit: “Organizatat e shoqërisë civile (OSHC) luajnë një rol thelbësor  

në krijimin e mundësive për njerëzit që të kërkojnë të drejtat e tyre, në promovimin e qasjeve që bazohen tek të drejtat, në formimin 
e politikave dhe partneriteteve për zhvillim, sidhe në mbikqyrjen e zbatimit të tyre. Ata, gjithashtu, ofrojnë shërbime në fusha që 
janë plotësuese me ato që ofrohen nga shteti. Duke njohur këtë, ne do të:

 a) zbatojmë plotësisht angazhimet tona për t’i mundësuar OSHC të ushtrojnë rolet e tyre si aktorë të pavarur të zhvillimit, me 
në fokus të veçantë në një mjedis lehtësues, në përputhje me të drejtat ndërkombëtare të rëna dakord që maksimizojnë kontributin 
e OSHC në zhvillim. 

b) Nxisim OSHC të zbatojnë praktika që forcojnë llogaridhënien e tyre dhe kontributin e tyre në efikasitetin e zhvillimit, duke 
u udhëhequr nga Parimet e Stambolli tdhe Korniza Ndërkombëtare për Efikasitetin e Zhvillimit të OSHC-ve.

 3 Komunikata nga Komisioni për Parlamentin Europian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Europian dhe Komitetin 
e Rajoneve, Rrënjët e demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm: Angazhimi I Europës me Shoqërinë civile në marrëdhëniet me 
jashtë, e datës 12.09.2012. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF

 4 Council Regulation (EC) No 1698/2005, neni 6 dhe Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the 
Council of  17 December 2013, nenet 7 dhe 12.
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