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Bujqësia biologjike një alternative ekonomike me perspektive për fermat
shqiptare dhe siguri për një mjedis të shëndëtshëm.
(Ne

ndihme te rrjetit keshillimor dhe trajnereve te
bujqesise biologjike )

Njihen disa sisteme bujqësie kudo në botë.
Më të dallueshmit jane:Bujqësia Natyrale,
Bujqesia
e
Permikulturës,
Bujqësia
Konvencionale ose e zakonshme, Bujqësia
Integruar ose e Ndërthurur dhe Bujqësia
Biologjike ( e barazvlefshme me termat
Bujqësi Organike dhe Bujqësi Ekologjike)
Në vende të ndryshmë këto bujqësi hasen
gati të gjitha. Duke marë si bazë bujqësinë e
zakonshme ose atë konvencionale përqidja
që zë ndaj saj secili nga sistemet e
bujqësisë është e ndryshme në vende të
ndryshme. Prirjet per te kaluar nga bujqësia
konvencionale në bujqësinë e Integruar dhe nga
bujqësia e Integruar në
ate Biologjike ka
Permbajtja
shkaqet
e
veta.
Shkaku kryesor është
Bujqesia biologjike nje
1-3
ndërgjegjqësimi
i
alternative ekonomike
me perespektive per
njerezimit per vlerat
fermat shqiptare………..
ekonomike, ekologjike
Ferma model, nje mjet
4
dhe shëndetësore që
pershtatshem.........
ka ushqimi i ardhur
Metodat parandaluese të 5-6
nga bujqësia biologjike
sëmundjeve dhe
në krahasim
me
dëmtuesve
produktet që vijnë nga
Pjese nga legjislacioni
bujqësia e zakonshme
7-8
per bujqesine organike
dhe ajo e integruar.
Rubrika teknike, rrush
9
Ne periudhën 1945
tavoline skema e
deri 1965 domonoi
Botime për bujqësinë
10
b u j q ë s i a
organike.
konvencionale .Nga

periudha 1966- 1980 filloi spostimi drejt
bujqësisë integruar dhe pas viteve 1980 - 1995
filloi zhvillimin bujqësia biologjke dhe vitet dhe
periudha 1995 – 2005 mund të quhet si periudha
e zhvillimit të shpejtë të bujqësisë Biologjike.
Sot bujqësia biologjike prataktikohet ne mbi 20
milion ha dhe tregu i produkteve bio rritet çdo vit
me rreth 25%.
Ne tabelen e mëposhtmë të perpunuar nga E.Isufi
jepen ndryshimet teknike dhe respektimi i
kërkesave mjedisore për çdo system prodhimi.
(shiko tabelen me balancat ekonomi dhe ekologji )
1.Siperfaqia
ne hektare qe menaxhohet si
bujqesi organike.
2 .Numri i fermave qe menaxhohen ne menyrë
biologjike
3.Të ardhurat në lekë që vijnë nga tregëtimi i
produkteve Bio
4. Përqindja që zë siperfaqia bio ndaj siperfaqes
se pergjitheshme bujqwsore.
Siç e thamë edhe më lart sot bujqësia biologjike
eshtë nje veprimtari e gjere ekonomike, biznesi,
përpunimi, marketingu dhe pune shkencore
gjithashtuSi çdo veprimtari tjetër ekonomike edhe bujqësia
biologjike ka disa ngjarje që cilësohen si gure
kilometrik në rrugën e saj të gjatë të zhvillimit.
Disa prej tyre mund të përmendim:
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• 1997- IFOAM, ngriti shoqaten “
Agromediterrane “ me sektor edhe në
CIHEAM ,Bari, Itali.
• 1997 – Në Shqipëri u formua Shqata e
Bujqësisë Organike , SHBO.
1999 -U ngrit rrjeti i bujqesise organike
shqiptare MOAN (Mediterranean
Organic Agricolture Network ) Ky rrjet u ngrit
për punën kërkimore në bujqësinë organike.
• 1999- U krijua levizja bujqesise organike e
Maltës.
• 2002 – në Victoria ,Kanada u zhvillua
Kongresi i 14 i Bujqësisë organike.
• Gjate vitit organizohen shumë veprimtari
që lidhen me levizjen e bujqesise organike
kombetare, rajonale dhe botërore.
• Çdo vit në qytetin Nyremberg të
Gjermanisë zhvillohet panari botëror i
prodhimeve BIO. Ne vitin 2007 Shqiperia per
here te pare mori pjese ne nje pavion me vehte
ku moren pjese 6 firma qe prodhojne produkte
bujqesore bio.

Disa prej tyre mund të përmendim:

Disa nga hapat kryesore të bujqesise organike
ne botë :
Hapat e para të bujqësisë organike janë hedhur
qysh ë vitet 1920 nga shkencëtari Rudolf
Steiner. Zvicer.
• 1940 Hans Myler dhe Hans Peter filluan të
punojnë me metodat organike.
• 1960-70 në vendet e Mesdheut u
organizuan disa shoqata të bujqësisë organike
• 1972 shoqatat e ndryshme të bujqesisë
organike u bashkuan dhe formuan Federatën
Ndërkombetare të lëvizjes së bujqesise organike
(IFOAM) (International Federation of Organic
Agricultural Muvement )
• 1973 në SHBA termi “organik “ u mbrojt me
ligj.
• 1978-Shoqata SEKEM prodhoi oriz organik.
• 1980 – Në Izrael u krijua Shoqata e
Bujqësisë Organike
• 1980 – 1988 , periudhë kur në EU filluan të
funksionojnë shume standarte të bujqësisë
organike dhe prodhimi organik u rrit ndieshem.
• 1986- Edhe ne Marok filloi levizja e
bujqesise organike.
• 1991- Në BE miratohet rregullorja e
bujqesise organike qe njihet” Regullorja e BE
2092 / 91.” Që sherben si ligji baze i
funksionimit te sistemit te prodhimit,
perpunumit dhe tregëtimit të produkteve Bio.
• 1999- U aprovua regullorja e BE për
blektorine (Reg. BE 1804 / 99
• 2000-Hyri në BE rregullorja per logot e
bujqesisë organike. (Reg.BE 331 / 2000

Gjatë dhjetevjeçarit te fundit vendet e BE-s kane
strategji kombetare dhe plan veprimi te
kordinuar per zhvillimin e bujqesise biologjike .
Disa statistika për bujqësinë bio në botë.
Më poshtë po paraqesim 10 vendet e para të
bujqësisë bio .

a) Rendita sipas siperfaqes së menaxhuar si BIO e shprehur në 000, ha.
Vendet

Austria

Argjentina

Italia

Siperfaqia e
menaxhuar BIO
ne 000, ha.

7.654.924

2.800.000

1.049.377

b)

Renditja sipas siperfaqes

USA

Gjermani

Brazil

900.000

803.180

UK

546.023

527.323

Spanje

France

380.838

371.000

Kanada

340.200

së menaxhuar si BIO e shprehur në % ndaj sip. pergjitheshme bujqesore

Vendet

Liqtenshtein

Zvicer

Australi

Itali

Finland
ë

Danimark

Suedi

Ceki

Islandë

Angli

Bio ne
%

17,97

9.00

8.64

6,76

6.73

6.20

5.20

3.86

3.40

3.33
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BUJQESIA BIOLOGJIKE NE SHQIPERI
•

Në kuptimin

më të organizuar

për

bujqësi biologjike në Shqipëri filloi të
flitet pasi në vitin 1997 u themelua
Shoqata e Bujqësisë Organike (SHBO)
Në vitin 2001 Qeveria Zvicerane filloi
financimin e projetit Bujqësisë së
qëndrueshme në Shqiperi .Projektin me
titull SASA ,ja besoi për zbatim shoqatës
SHBO, ndërsa si partner shkencor na
ofrojë Institutin e Bujqësisë Biologjike
në Zvicer (FiBL)

•

Ne vitin 2001 filloi ngritja e fermave të
para pilot për prodhimet bio

•

Në vitin 2001 u rrit sasia e eksportit për
në Zvicer i erëzave të freskëta të guzhinë

•

Në vitin 2002 SHBO bëhet anëtare e
IFOAM

•

Në vitin 2003 filloi te dali ne qarkullim
revista “Bujqësia dhe Ekologjia” botim i
SHBO-s.

•

Në vitin 2004 filloi eksporti i vajit të
ullirit Bio

•

Ne vitin

•

2004

Parlamenti

Shqiptar

•

Në vitin 2006 u hap zyra e koordinimit
projektit SASA

•

Në

vitin

Në vitin 2005 u botua libri Ullishtaria
Organike, libri i parë i këtij lloj.

•

Në vitin 2006 u themeliua trupa e parë e
inspektim-çertifikimit “Albinspekt”

bioAdria

•

Në vitin 2006 BioAdria hapi një zyrë në
Vlorë për mbështetjen e bujqësisë bio në
jugun e Shqiperise.

•

Në vitin 2006 sipërfaqia e erëzave Bio të
guzhinës u rrit në
sipërfqaia më e

4 ha duke u bërë
madhe në vendet

ballkanike.

•

Në vitin 2006 filloi mbjellja e perimeve të
të para bio me destinacion eksportin për
në Zvicer.

•

Në vitin 2006 Ministria Bujqësisë në
bashkëpunim me ekspertët vendas dhe te
huaj hartoi dhe miratoi strategjine e
zhvillimit të bujqësisë bio në Shqipëri.

Në vitin 2006 doli nga botimi libri Bujqësia
Biologjike, botim i Universitetit të Bujqësisë,
Kamëz, Tiranë, libri i parë i këtij lloji.
Shqipëri :

•

shoqata

për marketingun.

Në vitin 2005 themelohet shoqata
BioAdria si organizem për zhvillimin e

Në vitin 2005 u hap në Ministrine e
Bujqësisë UMK një zyrë informacioni me

2006

mbështtet edhe me tre specialistë të
tjerë ; një për perimet, dhe dy specialistë

Disa

literaturë bazë për bujqësinë biologjike.

•

shoqatës BioAdria

miratoi Ligjin e Bujqësisë Organike

kerkimit dhe ekstensionit ne bujqësine
bio ne Shqiperi.

•

•

statistika

për

bujqësinë

bio

në

Sot me bujqësi bio meren rreth 100 ferma
që kultivojnë perime, fruta, rrush per
tavoline dhe verë, patate, ereza guzhine,
produkte pyelli, veze etj.
Siperfaqia e e certifikuar bio

ne te

gjithe vendin lekundet rreth 0,5 % e
siperfaqes pëgjitheshme bujqesore.Jane 3-4
pika shitje per produktet bio.
Ass.Prof . Dr. Enver Isufi

Në vitin 2006 filloi të dali në qarkullim
revista “Bujqësia Plus”, botim i
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2. Fermat model, një mjet i përshtatshëm për zgjerimin e Bujqesisë Organike në Shqipëri
Para se te futesh ne fshatin Velipoje,
1,5 km pa arritur ne qendër, ne te majte te
rrugës nacionale, 0,8 km ne thellësi,
ndodhet ferma e z. Nikoll Marku.
Sipërfaqja e fermës eshte 12 dynym,
nga te cilat: - Vreshte 1 dy, agrume, 1

kultivimin e ketyre kulturave, nuk ka
përdore kimikate me përjashtim te një
trajtimi me lëng bordolez.
Rezultatet ne prodhim, kane qene te
mira. Ne 1 dynym patate, ka realizuar 40 kv
prodhim me një fitim prej 120.000 lek.
Ky fermerë, duke pare rezultatet e
arritura kete vit, ka marre përsipër qe per
vitin 2008, me fermën e tij te prodhoje
vetëm prodhime bio. Kjo gjë do te behet e
mundur me ndihme dhe angazhimin e
Ekstensionisti te QIB Velipoje, te DRBUMK
Shkoder,
me
këshilla,
trenim
te
vazhdueshëm
dhe
duke
shfrytëzuar
literaturën bashkëkohore per menaxhimin e
fermave te prodhimit organik.

dynym, misër 2 dynym, perime 0,5 dynym,
patate 1 dynym, jonxhe 4 dynym dhe livadh
2,5 dynym.
Fermeri bashkëpunon rregullisht me
QIB Velipoje, duke marre vazhdimisht
asistencën e nevojshme per zbatimin e
teknologjive dhe informacionin e nevojshëm
per menaxhimin e fermës. Nikolla, ka
kërkuar ka kërkuar asistence, nga QIB, ne
per te aplikuar ne fermën e tij realizimin e
skemave te prodhimeve bio. Konkretisht ne
:1 dynym patate,
0,5 dynym per konsum familjar dhe
1 dynym agrume.

DRBUMK -Shkoder
Qendra e Informacionit Bujqësor Velipoje

Ne vazhdimi te punes, ka marre
asistence dhe ka zbatuar këshillat e
specialistit duke përdore vetëm plehra
organike, duke mbjelle varietete patatesh
dhe perimesh rezistente ndaj sëmundjeve
dhe dëmtuesve dhe gjate gjithë kohës, ne

Ekstensionisti Hasan OSJA
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3- METODAT PARANDALUESE TË SËMUNDJEVE DHE DËMTUESVE NE BUJQESINE BIO
Në ditët e sotme problemet e mjedisit kanë bërë
që bujqësia të orientohet vazhdimisht drejt
sistemeve me ndikim të ulët mjedisor. Në
menaxhimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve, një
rëndësi vendimtare mund të luajnë metodat
parandaluese. Më poshtë po përmendim disa prej
tyre, të cilat veprojnë si në krijimin e një ambienti
sa më të përshtatshëm për zhvillimin e
shëndetshëm të bimës, ashtu dhe për krijimin e
kushteve të papërshtatshme për patogjenët dhe
dëmtuesit e ndryshëm.
- Zgjedhja e species, kultivarit dhe
nënshartesës në varësi të kushteve klimatikotokësore të zonës
Bimët e ndryshme dhe kultivarët e tyre duhet të
zgjidhen në varësi të kushteve klimatike dhe
tokësore të zonës në fjalë; dhe anasjelltas, në
varësi të bimëve të ndryshme dhe kultivarëve
zgjedhin zonën më të përshtatshme për to. Lidhur
me zgjedhjen e llojeve dhe kultivarëve mund
gjithashtu të eksperimentohet në një shkallë të
vogël. Studime të mëparshme mbi ecurinë e tyre
sipas zonave mund të jenë mjaft të vlefshme.
Kështu, p.sh kultivarët e hershëm të qershisë i
shpëtojnë krejtësisht prekjes nga miza (krimbi) i
qershisë. Kultivarët e mollës rezistente ndaj
kromës shmangin pothuajse krejtësisht trajtimet
për këtë sëmundje. Gjithashtu, nënshartesat janë
mjaft të vlefshme në uljen dhe mënjanimin e
problemeve të ndryshme me natyrë fitosanitare.
- Metodat sanitare në fermë
Higjena e veglave bujqësore që përdorim është
mjaft e rëndësishme. Ato mund të infektojnë
bimët
e
shëndetshme.
P.sh.
nëpërmjet
gërshërëve të përdorura në krasitje apo vjelje
mund të transmetohen mjaft sëmundje virusale.
Gërshërët duhet të desinfektohen vazhdimisht
gjatë punës me alkool 70%. Gjithashtu, mbjetjet e
bimëve përmbajnë infeksione të ndryshme,
kështu, nevojitet që këto të kompostohen. Gjatë
kompostimit
infeksione
bakteriesh
dhe
kërpudhash eleminohen krejtësisht. Për mbjellje
duhet të përdoren farëra dhe fidanë të
shëndetshëm. Gjithashtu, shtretërit e farërave
duhet të desinfektohen me ujë të nxehtë me
presion për të parandaluar infektimin e farërave.
- Parandalimi i transmetimit të sëmundjeve
dhe dëmtuesve
nëpërmjet:

• shtimit in-vitro;
• farërave të desinfektuara;
trajtimeve termike.
- Parapërgatitja për mbjellje
• nivelimi

• kullimi
• plehrimi
desinfektimi
- Plehrimi dhe menaxhimi i pjellorisë së tokës
Analizat e tokës janë gjithmonë të nevojshme.
Tokat pjellore paraqesin kushte të mira për një
zhvillim të mirë dhe të ekuilibruar të bimëve, të
cilat janë më rezistente ndaj sëmundjeve dhe
dëmtuesve. Në të kundërt, plehrimet, sidomos
plehrime të tepërta ndikojnë mjaft në shëndetin e
bimëve. Plehrimet e tepërta azotike shtojnë
fuqishëm popullatat e afideve, infeksionin nga
Botrytis, Rhizoctonia, etj.
- Njohja e biologjisë së sëmundjeve &
dëmtuesve
Për menaxhimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve
është thelbësore njohja e biologjisë dhe ciklit të
tyre jetësor. Kështu, mund të kemi një koordinim
më të mirë të faktorëve mjedisor dhe agronomik
të cilët mund të influencojnë në uljen e
popullatave dhe infeksionit.
- Qarkullimi bujqësor
Qarkullimi bujqësor është një nga metodat më të
vjetra dhe përdorura në botë. Kjo metodë është
mjaft efiçiente në kontrollin e nematodave,
patogjenëve të tokës dhe shumë insekteve e
këpushave. Rekomandohet, qarkullime të paktën
3-4 vjeçare duke kultivuar bimë të cilat nuk kanë
të njëjtat sëmundje dhe dëmtues kyç. Objektivi i
qarkullimit është ndërprerja e vazhdimësisë së
zhvillimit të popullatave të dëmtuesve dhe
ndërprerja e ciklit të zhvillimit të sëmundjeve.
- Data e plugimit dhe e mbjelljes
Shpesh, një dëmtues mund të menaxhohet
thjesht me mbjellje më të hershme apo më të
vona. Gjithashtu, mbjellja në pranverë duhet bërë
kur toka është ngrohur mjaft, faktor ky që
reflektohet në rritjen e mirë të bimëve.
- Sistemet e mbajtjes dhe dendësia e bimëve
Sistemet e mbajtjes së bimëve (psh në pemtore)
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dhe dendësia e bimëve duhet të sigurojë një ajrim
dhe diellëzim të mirë të bimëve. Kjo gjë ndikon
direkt në prekjen nga sëmundjet dhe dëmtuesit.
Dendësitë e mëdha rritin lagështinë dhe rrezikun e
sëmundjeve si vrugu, etj.
- Bashkëshoqërimet e specieve
Bashkëshoqimet e studjuara të llojeve mund të
kenë një efekt mjaft pozitiv. Ato mund të shërbejnë
si nga pikpamja e tërheqjes dhe furnizimit të
elementëve ushqyes të bimëve, mbrojtjes nga
baroja të ndryshme, por veçanërisht nga pikpamja
fitosanitare mund të jenë mjaft pozitive. Kultura të
ndryshme paraqesin një efekt largues për dëmtues
të ndryshëm. P.sh bashkëshoqërimi i domates me
lakrat bën që domatja të largojë fluturat e lakrave.
Gjithashtu, disa bimë aromatike di Salvia,
rozmarina, trumza, etj., kanë një efekt largues për
afidet. Bimët e familjes Liliaceae gjithashtu kanë
një efekt mjaft pozitiv nga pikpamja fitosanitare.
- Kontrolli i mikroklimës
Veçanërisht në serra mund të luajë një rol të
rëndësishëm në kontrollin e sëmundjeve
kërpudhore etj. Ventilimi ul lagështinë e ajrit dhe
zhvillimin e vrugut, kalbëzimeve, etj. Në periudha
të thata dhe të nxehta, lagështia mund të
favorizojë predatorët dhe parazitët si p.sh Orius
për tripset, Phytoseilus për këpushat e kuqe, etj.
- Ujitja
ujitja ashtu si dhe plehrimi është një faktor i
drejtpërdrejtë në uljen e rezistencës së bimëve
ndaj dëmtuesve. Ujitjet në përgjithësi sjellin një
rritje të bujshme vegjetative por indet janë më pak
rezistentë ndaj dëmtuesve të ndryshëm p.sh
afideve. Është e domosdoshme që këto të jenë të
kontrolluara mirë dhe të lokalizuara (sot pothuajse
në të gjitha kulturat duhet të përdoret ujitja me
pika).
- Plugimi dhe prashitja
Plugimi dhe prashitja ndikojnë shpesh në uljen e
popullatave të dëmtuesve dhe patogjenëve të
tokës. Plugimi mund të ekspozojë ndaj diellit
shumë insekte që qëndrojnë të fshehur në tokë,
gjithashtu dëmton larvat e krimbave të murrmë
(Agrotis).
- Dezinfektimi i tokës
Toka duhet të dezinfektohet ndaj dëmtuesve të
ndryshëm të tokës si p.sh nematodave,
veçanërisht në serra. Solarizimi ul në një shkallë të
konsiderueshme nematodat dhe nuk dëmton
mjedisin me mbetje. Megjithatë, nëpërmjet
solarizimit mund të dëmtohen edhe armiq natyrorë

dhe mikroorganizmat, kështu kjo metodë ul
veprimtarinë mikrobiologjike të tokës.
- Bimët për plehrim të gjelbër
Bimët për plehrim të gjelbër kanë disa funksione.
Ato pasurojnë tokën me lëndë organike pas
përmbysjes së tyre, shërbejnë si strehë për
armiqtë natyrorë, shtojnë biodiversitetin, shpesh
kanë një efekt positiv bashkëshoqërimi më
kulturën bazë, ruajnë lagështinë e tokës, etj.
- Monitorimi
Monitorimi i popullatave të dëmtuesve është
shumë i rëndësishëm. Shumë ndërhyrje kimike
kryhen kur dëmtuesi nuk po na kryen një dëm të
vërtetë dhe jo gjithmonë mund të justifikohet me
faktin që kjo ul popullatat në të ardhmen. Shpesh,
individët rezistentë të mbetur në mungesë të
armiqve natyrorë që janë më të ndjeshëm ndaj
trajtimeve kimike mund të zhvillohen në popullata
të konsiderueshme. Shpesh, ndodh gjithashtu që
pas trajtimeve me pesticide me spektër të gjerë
veprimi mund të kemi shpërthimin e dëmtuesve
sekondarë që deri në atë moment nuk përbënin
asnjë problem në fermë.
- Lënia e zonave për shtimin e predatorëve dhe
parazitëve
Armiqtë natyrorë shpesh mund të ulin popullatat e
dëmtuesve nën kufijtë ekonomikë të dëmit.
Kurdoherë, duhet të shohim për lënien dhe shtimin
e zonave me vegjetacion spontan, ku predatorët
dhe parazitët mund të tjerë strehuesit e tyre për të
vendosur vezët dhe për të mbajtur vazhdimësinë e
popullatave të tyre. Lulet e specieve të ndryshme
janë burim ushqimi për insekte të ndryshme.
Gardhet me shkurre përveçse një strehim për
armiqtë natyrorë kanë dhe funksione të tjera si
p.sh shërbejnë si breza mbrojtës nga era.
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4.Legjislacioni për bujqësinë organike në Shqipëri
PJESE NGA L I G J I Nr.9199, datë 26.2.2004
PËR PRODHIMIN, PËRPUNIMIN, CERTIFIKIMIN
DHE TREGTIMIN E PRODUKTEVE "BIO"
ANEKS-I, PARIMET E PRODHIMIT ORGANIK NË NIVEL FERME (NDËRMARRJE) Vazhdim
6. Praktikat e menaxhimit të mbarështimit,
transporti dhe identifikimi i produkteve blegtorale
6.1 Praktikat zooteknike
6.1.1 Në parim, riprodhimi i kafshëve të rritura
në mënyrë organike duhet të bazohet në metoda
natyrale. Megjithatë, inseminimi artificial ndalohet.
Ndalohen, gjithashtu, forma të tjera riprodhimi apo të
ndihmës (p.sh. embrio-transfera).
6.1.2 Veprime të tilla si aplikimi i bandave
elastike në bishtin e deleve, prerja e dhëmbëve, prerja
apo rregullimi i sqepave apo prerja e brirëve nuk duhet
të jenë praktika sistematike në bujqësinë organike.
Disa prej këtyre veprimeve mund, sidoqoftë, të
autorizohen nga autoriteti apo organi inspektues për
motive të sigurisë (p.sh. heqja e brirëve tek kafshët e
reja) ose nëse synohet përmirësimi i shëndetit,
mirëqenia apo higjiena e kafshëve. Veprime të tilla
duhet të kryhen në moshë të përshtatshme nga
personel i kualifikuar, duke reduktuar në minimum
vuajtjet e kafshëve.
6.1.3 Kastrimi i kafshëve lejohet me qëllim që
të ruhet cilësia e produkteve dhe praktikat e prodhimit
tradicional (derrat e tipit për mish, demat e rinj, gjelat
për mish), por vetëm sipas kushteve të vendosura në
frazën e fundit të paragrafit 6.1.2.
6.1.4 Ndalohet mbajtja e lidhur e kafshëve.
Megjithëkëtë, siç del nga ky parim, autoriteti apo
organi inspektues, mund të autorizojë këtë praktikë
për kafshë të veçanta sipas motivacionit të një
operatori, kur kjo është e nevojshme për arsye sigurie
dhe mirëqenie dhe një lidhje e tillë është e kufizuar
vetëm për një periudhë të kufizuar kohe.
6.1.5 Siç del nga ajo që parashtrohet në
paragrafin 6.1.4, lidhja e gjedhëve mund të
praktikohet me kusht që të sigurohen ushtrime të
rregullta fizike dhe rritja të jetë në një linjë me
kërkesat e mirëqenies së kafshës me zonat komforte
të shtresës si në menaxhimin individual. Kjo, e
autorizuar nga autoriteti apo organizmi inspektues (i
kontrollit), të aplikohet për një periudhë kalimtare
pesëvjeçare.
6.1.6 Me kufizimet ligjore që vijnë më pas,
gjedhët në ekonomitë e vogla mund të fiksohen
(lidhen) nëse nuk është e mundur të mbahen gjedhët
në grupe në përshtatje me kërkesat e mbarëvajtjes së
tyre ose të paktën dy herë në javë të çohen në kullotë
apo hapësira të lira të hapura. Ky veprim, i cili duhet të
autorizohet nga autoriteti apo organizmi inspektues,

aplikohet në ekonomitë që kënaqin (plotësojnë)
kërkesat natyrale lidhur me prodhimin organik të
kafshëve.
6.1.7 Atje ku kafshët mbahen në grup,
madhësia e grupit duhet të varet nga faza e zhvillimit
dhe nevojat e mirëqenies së specieve. Është e ndaluar
mbajtja e kafshëve në kondicion apo nën një regjim të
ushqyeri që mund të shkaktojë aneminë.
6.1.8 Mosha minimale për therjen e
shpendëve është:
- 81 ditë për pulat,
- 150 ditë për gjelat,
- 49 ditë për rosat Pekineze,
- 70 ditë për rosat Muscovy
- 84 ditë për rosakët Muscovy
- 92 ditë për rosa bastarde (shtegtare)
- 94 ditë për pulat afrikane
- 140 ditë për gjelat e detit dhe patat
Kur prodhuesit nuk mund të aplikojnë moshat
minimum të therjes, ata duhet të përdorin linja me
rritje të ngadaltë.
6.2 Transporti
6.2.1 Transporti i kafshëve duhet të kryhet në
mënyrë që të kufizojë stresin e vuajtur nga kafshët.
Procesi i ngarkimit dhe i shkarkimit duhet të kryhet me
kujdes dhe pa përdorimin e ndonjë tipi të stimulimit
elektrik të kafshëve. Ndalohet përdorimi i qetësuesve
allopatikë para dhe gjatë transportit.
6.2.2 Gjatë periudhës që sillet për t’u therur
dhe deri në therje, kafsha duhet të trajtohet në mënyrë
të tillë që të reduktohet në minimum stresi.
6.3 Identifikimi i produkteve blegtorale
6.3.1 Kafshët dhe produktet blegtorale duhet
të jenë të identifikuara gjatë gjithë fazave të prodhimit,
përgatitjes, transportit dhe marketingut.
7. Mbeturinat organike (plehu) të kafshëve
7.1 E tërë sasia e plehrave në total, e përdorur
në një ekonomi, nuk mund t’i kalojë të 170 kg azot për
vit/hektarë të përdorur në një zonë bujqësore. Nëse
është e nevojshme, mund të reduktohet densiteti i
kafshëve të stokuara për të shmangur mbingarkesën e
kufizuar të shprehur më sipër.
7.2 Për të përcaktuar densitetin e
përshtatshëm të kafshëve të referuar më sipër, njësitë
e kafshëve ekuivalent me 170 kg azot për vit/ha të
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zonës bujqësore e përdorur për kategori të ndryshme
kafshësh do t'u referohen të dhënave të shprehura në
aneksin VII.
7.3 Ekonomitë që praktikojnë metodën e
prodhimit biologjik mund të krijojnë bashkëpunim me
ekonomi dhe ndërmarrje të tjera, të cilat veprojnë në
përputhje me parashikimet e kësaj shtojce, me qëllim
shpërndarjen e plehrave të tepërta nga prodhimi
organik. Ky limit maksimum prej 170 kg azot nga
plehrat organike për vit/ha nga zona bujqësore e
përdorur do të llogaritet bazuar në të gjitha njësitë e
prodhimit organik të përfshirë në një kooperim të tillë.
7.3 Mjetet e destinuara për ruajtjen e plehrave
organike të kafshëve duhet të jenë të një kapaciteti të

tillë që të parandalojnë ndotjen e ujit nga shkarkimet
direkte ose nëpërmjet shkarkimeve dhe infiltrimeve të
tokës.
7.4 Për të siguruar menaxhimin e saktë të
plehrave, impiantet e ruajtjes së plehrave organike
duhet të kenë një kapacitet ruajtjeje të caktuar për një
periudhë të gjatë të vitit, në të cilën aplikimi në tokë i
plehrave nuk është oportun apo kur aplikimi i tillë
ndalohet, në rastet ku njësia prodhuese vendoset
brenda një zone e përcaktuar si e prekshme (e
ekspozuar) ndaj nitrateve.
8. Zonat e lira për lëvizje dhe strehimi i
kafshëve
8.1 Parime të përgjithshme
8.1.1 Kushtet e strehimit për kafshët duhet të
plotësojnë nevojat biologjike dhe etologjike (p.sh.
nevojat e sjelljes që lidhen me lirinë e lëvizjes dhe
komfortin). Kafshët duhet të kenë akses të plotë për
ushqim dhe ujë. Izolimi, ngrohja dhe ventilimi i stallave
duhet të sigurojë që qarkullimi i ajrit, niveli i pluhurave,
temperatura, lagështia relative e ajrit dhe përqendrimi
i gazit, të mbahen brenda limiteve të cilat nuk janë të
dëmshme për kafshët. Stallat duhet të lejojnë një
ventilim të mjaftueshëm dhe ndriçim natyral.
8.2 Ruajtja e densitetit të kafshëve dhe
mbrojtja e vegjetacionit nga mbikullotja
8.2.1 Nuk është i detyrueshëm strehimi për
kafshët në zonat me kushte të përshtatshme
klimaterike të cilat lejojnë që kafshët të mund të
jetojnë jashtë.
8.2.2 Densiteti i kafshëve nëpër stalla duhet të
sigurojë komfortin e mirëqenien e kafshëve në
funksion, në mënyrë të veçantë, të species, racës dhe
moshës së kafshës. Gjithashtu, duhet të llogariten dhe
nevojat e lëvizjes së kafshëve, që varen në mënyrë të
veçantë nga madhësia e grupit dhe e seksit të
kafshëve. Densiteti optimum do të kërkojë të sigurojë
mirëqenien e kafshëve, duke u siguruar atyre hapësirë
të mjaftueshme për të qëndruar në mënyrë të
natyrshme, të shtrihen lehtësisht, të rrotullohen, të
pastrojnë vetveten, të ndërmarrin të gjitha pozicionet

natyrale dhe të bëjnë të gjitha llojet e lëvizjeve të tilla
si shtriqjet apo ndeshjet midis kafshëve.
8.2.3 Sipërfaqet minimale për strehimin e
kafshëve dhe zonat jashtë tyre për lëvizjet e tyre
(padoqet) dhe karakteristika të tjera të strehimit për
specie dhe kategori të ndryshme kafshësh janë
paraqitur në aneksin VIII.
8.2.4 Densiteti i kafshëve të mbajtura në
kullotë, vende të tjera me bimësi, në toka mesatare,
toka me lagështi, zona me shqopa dhe vendqëndrime
natyrale apo gjysmënatyrale duhet të jetë mjaft i ulët
për të parandaluar rrëshqitjen e tokës dhe konsumin e
gjithë bimësisë.
8.2.5 Stallat, ndërtesat, rrethimet, pajisjet dhe
aparaturat duhet të pastrohen dhe dezinfektohen
mjaft mirë për të parandaluar kontaminimin dhe për të
siguruar profilaksinë ndaj organizmave patogjenë.
Vetëm produktet e listuara në pjesën e shtojcës II
mund të përdoren për një pastrim dhe dezinfektim të
tillë të stallave dhe impianteve zooteknike. Feçet, urina
dhe ushqimet e pangrëna apo të ndotura duhet të
hiqen sa më shpesh si një nevojë për të minimizuar
erën e keqe dhe të shmanget tërheqja e insekteve apo
rodenteve. Vetëm produktet e listuara në pjesën B
seksioni 2 të shtojcës II mund të përdoren për
eliminimin e insekteve apo dëmtuesve të tjerë në
ndërtesa (stalla) apo impiante të tjera ku mbahen
kafshë.
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5. SKEDA TEKNIKE

Nderhyrjet Agronomike
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6. Botime per bujqesine organike
Një bibliotekë e pasur pranë Drejtorisë së Shërbimit
Këshillimor, Shkencës dhe Informacionit Bujqësorë
në MBUMK-në, (Projekti PAB)

Kjo qendër funksionon dhe mbështetet nga

“Projekti i integruar për përhapjen dhe asistencën
teknike në zbatimin e metodave të prodhimit

Hyrje të reja pranë bibliotekës PAB
Alimentazione della vacca da latte i Vittorio
Dell’Orto dhe Giovanni Savoini. Ky libër paraqet
aspekte të të ushqyerit të lopëve për qumësht, për
marrjen e qumështit me standard të lartë cilësie. Botuar
nga Edagricole, ka 268 faqe.
Orticoltura specializzata e Luciano Trentini dhe
Giorgio Sitta. Libri përshkruan kultivimin e mbrojtur të
perimeve, në veçanti për kulturat asparagus, pjepër,
domate dhe kungull. Botim i vitit 2001.

organik (PAB)”. Qendra shërben si një pikë fokale

per
koordinimin
dhe
bashkërendimin
e
aktiviteteve që po kryhen në kuadrin e projektit.
Ajo gjithashtu po luan një rol të rëndësishëm për
krijimin e një rrjeti informativ për bujqësinë
biologjike (organike); do të ofrojë asistencë teknike
(përfshirë edhe atë on-line) si dhe informacion për
të ndihmuar vendim-marrjen në ferma, nëpërmjet
një programi të posaçëm kompjuterik.
Në kuadër të zgjerimit të saj janë të mirëpritur libra
nga autorë të ndryshëm shqiptarë dhe të huaj.
Pranë qendrës mund të konsultohen edhe artikuj të
ndryshëm të 13 periodikëve ndër më të njohurit e
bujqësisë, Shërbimit Këshillimor dhe Bujqësisë bio,
si: Informatorio Agrario,
Informatorio Fitopatologico,
Frutticoltura, Colture protette, The Journal of
Agricultural Education and Extension, AZ Bio,
BioActualité,
Terra e Vita,
Ecology and Farming, Medit, etj.
Këto botime dhe artikuj janë kataloguar në polin
italian SEBINA (www.sinab.it)
(Sistemi kombëtar italian i informacionit mbi
bujqësinë biologjike). Midis bibliotekave që bëjnë
pjesë në këtë pol, mund të shkëmbehen materiale
dhe artikuj nëpërmjet fax, etj. Pranë zyrës së
projektit PAB, mund të konsultohen dhe
fotokopjohen materiale të ndryshme për të gjithë të
interesuarit.

Manuale di frutticoltura i Carlo Edoardo Branzanti
dhe Angelo Ricci. Manuali jep një panoramë të plotë të
fazave dhe periudhave të pemëve frutore, zgjedhja e
ambientit dhe distancat e mbjelljes së kulturave të
ndryshme, llojet kryesore të krasitjes dhe në veçanti për
farorët, bërthamorët, kivin, menaxhimin e pjellorisë së
tokës, etj. Botim i Edagricole, 2001, ka marrë vlerësime
pozitive nga shumë kritikë si Giorgio Bargioni, etj.
Lotta biologica i M. Ferrari, E. Marcon dhe A.
Menta. Libri përshkruan agroekosistemin në tërësi,
menaxhimin e integruar të dëmtuesve, dhe
menaxhimin biologjik me anë të predatorëve,
parazitëve, mikroorganizmave dhe aktorëve të tjerë që
ndihmojnë në uljen e popullatave të dëmtuesve. Botim i
vitit 2000, ka 355 faqe.
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http://pab.iamb.it

Drejtoria e Shërbimit Këshillimor,
Shkencës e Informacionit Bujqësor
Tel:+3554223269; 4223917
E-mail tana@icc-al.org
E-mail gezimxhixha@yahoo.com

Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari
Tel. +39/080/4606304
Fax +39/080/4606268
E-mail pab@iamb.it
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