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Kemi  15 vite  që kemi mbetur “Laj - thaj, Shpresa  Shkalla  dhe Vesaf Musaj”

Vesaf Musaj, Shpresa  Shkalla janë një  shembull i madh që na detyron të pyesim vehten: Pse 
nuk po nuk shumëfishohet  sasia  e vajit të ullirit biologjik. Pse ende  kemi  mbetur  vetëm me  dy-
tre prodhues  kur  vaji ullirit tonë bio po kërkohet në sasira të mëdha nga tregu në Europë, Kinë, 
SHBA?
Përgjigja e kësaj pyetje  është  e thjeshtë; nuk mbështeten ullishtarët  që  prodhojnë lëndën  parë 
,ullirin bio. Dëgjohet justifikimi  se nuk aplikojnë fermerët për të kaluar fermat nga ferma të  
zakonshme në ferma biologjike. Eshtë e vërtetë, por  shkaku nuk studiohet, ose bëhet sikur 
nuk kuptohet. Shkaku: Fermerët  dhe blegtorët i shmangen prodhimit  biologjik sepse   prej më   
shumë  se 5 vitesh nuk kanë marë subvencionet e premtuara.
As pulat nuk ofrohen rreth nesh po nuk u hodhëm  ca kokrra misri. A ka pasur “kokrra misri” për 
fermerët që administrojnë fermën sipas praktikave të bujqësisë  biologjike ?  Jo, nuk ka pasur, as 
për prodhimin, as për këshillimin, as për marketingun as për botime, as për edukimin 
konsumatorëve.

Çfar do na sjellë viti 2017 për prodhimet bio  dhe vajin e ullirit bio?
Shpresojmë!!!.Miratimi nga Parlamenti shqiptarë i ligjit të ri të bujqësisë bio është një shenjë 
premtuese se edhe për bujqësinë biologjike në përgjithëse dhe për ullishtarinë biologjike në 
veçanti do planifikohen ca „kokrra misri“

Propozimi  prej vitesh që kemi  bërë  për rritjen e vajit të ullirit bio.
· Përzgjidhen  disa  fabrika vaji  me kushte  të larta  higjenike(tani ka shumë )
· Rreth tyre  fabrikave mbështeten  grupi i ullishtarëve  që të prodhojnë ullinj bio
· Numri i rrënjëve të mirëmbajtura mund të jetë rreth 100 mijë rrënjë

Këto ullishte rrisin prodhimin  kur  mbështeten për:
· Krasitjet profesionale  sipas madhësisë  së kurorës
· Për mbrojtjen nga  sëmundja  e syrit të palloit
· Preparate  bioteknike  dhe biologjike për mizën e ullirit
· Diku mund të mbështetet  edhe ujitja.
· Rjeta  për vjeljen e ullirit
· Arka dhe transporti organizuar.
· Trajnimet profesionale
· Çertifikimi  si  ullishte  biologjike

Këto ullishte do jenë model se si  bima  e ullirit asnjë vit nuk të lë pa prodhim, por gjithmonë 
do kemi një prodhim të përvitëshëm mesatarë  të kënaqëshëm.

Keto investime do të jenë disa herë më të vogla sesa paratë që harxhohen sot për 
subvencione për të blerë feromone të tipit EKO-TRAP që askush nuk e ka analizuar se si 
jane varur eko-trapet ne blloqet e ullirit dhe çfar inpakti  ekonomik kanë pasur ne mbrojtjen 
e ullirit nga insekti me demprures qe eshte miza e ullirit (Braktocera Olea).

VAJ ULLIRI BIO



BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                  4

   

Bujqësia Biologjike 

/Organike /Ekologjike 

ësh të  n jë  bu jqës i 

novatore dhe shumë e 

qëndrueshme. Eshtë 

veçanrisht e rëndësishme interesimi për 

ruajtjen e biodiversitetit të lartë të 

pejsazheve  rajonale e cila është një nga  

trashigimitë më të rëndësishme të 

trashigimisë së vendeve Europiane dhe të 

vetë fermerëve. Këto janë nga ato pak 

shkaqe pse qeveritë kombëtare  dhe 

Komisioni Europian mbështet zhvillimin e 

bujqësisë biologjike.

 Secili rajon ka përshtatur  bujqësinë 

biologjike  në kushtet vendit të vet, 

kushteve të klimës, tokës, pejsazhit, 

përvoja e fermerëve, preference  e 

konsumatorëve  ose  nga s i tuate  

ekonomike.

 Praktikat bujqësore inovative kanë 

përshpejtuar zhvil l imin e bujqësisë 

biologjike. Ndërsa ana ekologjike  është 

shumë e favorshme, produktiviteti vazhdon 

të jetë i kufizuar. Në përputhje me  analizat  

e bëra  prodhimi në fushat  e menaxhuara  

biologjiksht është rreth 20 % më e  ulët se 

sa  p rodh imi  në  fushat  e  s is temi t 

konvencional. Të gjitha këto fakte na 

tregojnë se sa e rëndësishme është 

përhapja e veprimtarive të bujqësisë 

biologjike. Kjo revistë që ju keni në duar 

është me rëndësi ekstreme për prodhuesit, 

përpunuesit, tregëtarët,konsumatorët dhe 

mjedisin në përgjithësi.

Instituti i bujqësisë biologjike (FiBL) në 

Zvicër është krenar që është bashkëbotues 

i revistës Bujqësia Biologjike. Kjo do të 

ndihmojë, fermerët, këshilluesit dhe 

Prof. Dr. Urs Niggli
Drejtor i Institutit të Bujqësisë Biologjike (FiBL)

  në Zvicër

shkencëtarët  r re th  ar r i t jeve më të 

rëndësishme në bujqësinë biologjike  dhe 

jasht saj.

 FiBL ka një përvojë të gjatë në 

bashkëpunim me Shqipërinë, kjo gjatë 

zbatimit të projektit me emërtimin e 

shkurtuar SASA (Mbështja Bujqësisë së 

Qëndrueshme  në Shqipër i ,  2001-

2011).FiBL ka punuar bashkërisht me 

Shoqatën e Bujqësisë Biologjike Bioadria, 

Ministrinë e Bujqësisë, trupën e çertifikimit 

Albinspekt, Institutin e Bujqësisë Biologjike 

(ibb). Inspektimi, zhvillimi marketingut, dhe 

mbështeja e kërkimit janë bërë me 

profesionalizëm. Në tre vitet e fundit 

bashkëpunimi ka qenë fokusuar në 

Universitetin e Bujqësisë (UBT) në Tiranë. 

N j ë  g r u p  n g a  p r o f e s o r ë t  n g a 

Shqipëria,Bosnja-Hercegovina, Hungaria, 

Kosova dhe Zvicra  zhvilloi 11 module në 

kursin e bujqësisë biologjike për studentët 

Bachcelor.

 Eshtë planifikuar  që 3 vitet që vijnë të 

vazhdoi bashkëpunimi në kursin veror për 

studentët Master.

 Revista Bujqësia Biologjike  do të 

informoi rreth të gjitha aspekteve të 

bujqësisë biologjike dhe do të publikoi 

arritjet  shkencore më të suksesëshme, 

praktikat e suksesëshme bujqësore, 

politikat dhe marketingun. Qellimi  është ta 

bëjmë bujqësinë biologjike një rrugë reale 

drejtë një të ardhme të qëndrueshme për 

brezat e sotëm dhe të ardhëshëm.

 Artikull editorial
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Drosophila suzukii, një dëmtues i ri
 në pemtarinë shqiptare

Drosophila suzukii, new insect pest 
for albanian horticulture

1 2Alba Zhori , Prof. Enver Isufi
1Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë

2Instituti i Bujqësisë Biologjike, Durrës

Hyrje 

Llojet aliene janë lloje të cilët gjenden 

jashtë zonës së përhapjes së tyre 

natyrore, ndërkohë që llojet të cilët kanë 

evoluar dhe janë përhapur në mënyrë 

spontane në një zonë të caktuar pa 

ndërmjetësimin e njeriut quhen lloje 

vendase (native ose indigjene).

Llojet aliene, shpesh të quajtura edhe lloje 

ekzotike, lloje të introduktuara ose lloje të 

ardhura, janë organizma bimorë ose 

shtazorë që janë futur me ose pa qëllim në 

një habitat ku nuk kanë qenë më parë të 

pranishëm dhe janë në gjendje të krijojnë 

popullatë të re dhe të jetojnë të lira në 

natyrë (IUCN, 2002). 

Rritja e tregtisë nga kontinentet e 

ndryshme ka shtuar mundësinë e hyrjes së 

dëmtuesve alienë invazivë. Drosophila 

suzukii i përket rendit Diptera, familjes 

Drosophilidae, nën-gjinisë Sophophora. 

Ajo është e ngjashme me mizën e 

zakonshme të uthullës, por ndryshon prej 

njol lës , të pranishme në f latrat e 

meshkujve. Kjo karakteristikë ka sugjeruar 

edhe emrin popullor Drosophila me flatra 

të njollosura (Spotted Wing Drosophila 

SWD në ShBA). Ky dëmtues e ka origjinën 

në Azinë Jug-Lindore (Indi, Bangladesh, 

Kina Jug-Lindore), ndërsa sot raportohet në 

Japoni, Kore, Tailandë, ShBA (Hawai, Florida, 

Kaliforni, Oregon, Washington) dhe Kanada. 

D. suzukii po fiton vëmendje ndërkombëtare 

për shkak të dëmeve të rënda të shkaktuara 

në luleshtrydhe, mjedër, boronicë në ShBA, 

pergjatë verës së vitit 2008 dhe pranverës së 

vitit 2009. D. suzukii është raportuar edhe në 

Europë: fillimisht në Spanjë në Tetor 2008 dhe 

më vonë në Itali dhe Francë. Në Itali, specia u 

gjend në provincën e Trentos (në Veri-Lindje 

të Italisë) në 2009 në boronicë, luleshtrydhe, 

mjedër dhe man. 

Figura 1. D. suzukii mashkull adult me njollën 
tipike në majën e flatrave (në të majtë) dhe 

ovipozitori i femrës (në të djathtë) (Copyright: 
MAIB 2015).
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Në përgjithësi, Drosophila suzukii është 
shfaqur si një kërcënim për prodhimin 

dhe tregtinë e rrushit, si në Europë ashtu 
edhe në Mesdhe. 

Miza sulmon fruta me lekurë të hollë (në 

mënyrë preferenciale), megjithatë, gama e 

bujtësve është mjaft e gjerë, duke 

për fsh i rë  manafer rën,  boron icën, 

q e r s h i n ë ,  p j e s h k ë n ,  m j e d r ë n , 

lulushtrydhen, rrushin, si dhe një sërë 

bimësh spontane, ashtu si dhe fruta të 

rënë ose të dëmtuar të mollës, kajsisë, 

mandarinës, hurmës, nespullës dhe 

domates. (Cini et al., 2012). Dëmtuesi ka 

një natyrë kriptike (të fshehur), vezët 

zhvillohen në larva në brendësi të frutit, 

ushqyerja dhe zhvillimi i larvës shkaktojnë 

një degradim të shpejtë të frutit, duke sjellë 

si pasojë reduktim të prodhimit dhe bërjen 

e frutit të patregtueshëm (). Për më tepër, 

mënyra e vezëvendosjes (ovipositor i 

dhëmbëzuar si sharrë, penetron lëkurën e 

frutit) hap rrugë për infeksione kërpudhore 

dhe bakteriale, si dhe mundësinë e prekjes 

nga insekte të tjerë ().

Studime të shumta dhe grupe të ndryshëm 

ekspertësh i konsiderojnë zonat me klimë 

të temperuar një objekt potencial të 

invazionit nga Drosophila suzukii. Ky është 

studimi i parë i kryer në Shqipëri rreth 

pranisë së D. suzukii, ndërkohë që 

dëmtuesi është duke u përhapur në 

mënyrë të frikshme në vendet fqinje.  

Gama e gjerë e bujtësve të dokumentuar, 

si dhe prania në bimë zbukuruese dhe 

bimësi spontane me fruta, mund të 

shërbejnë si bujtës alternativë; ashtu si 

dhe pjekja në kohë të ndryshme përgjatë 

vitit, ngrenë edhe më shumë shqetësime rreth 

shpërndarjes dhe statusit të D. suzukii. 

Materiale dhe metoda 

Ultësira perëndimore e Shqipërisë ishte në 

fokus të këtij studimi. U përzgjodhën në total 4 

pika vrojtimi, nga veriu në jug: 1. Hamallaj, 

2.Divjakë, 3. Shamogjin 4. Vlorë (qytet). 

Monitorimi i Drosophila spp. nisi në qershor 

2015 në fushën eksperimentale të Qendrës së 

Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, 

ku ku l t ivohen n jë  sërë druf ru torësh 

bërthamorë, farorë dhe agrume; gjithashtu 

bimësia spontane përbën një pjesë të 

rëndësishmë të bimësisë duke shërbyer si 

mur i gjelbër rrethues (kryesisht manaferrë).  

Në këtë pikë monitorimi bimët e përzgjedhura 

për të vrojtuar nëse D. suzukii ishte ose jo e 

pranishme ishin: fik, shegë, hurmë, portokalle, 

mushmollë dhe manaferrë në gjendje 

spontane. Në Hamallaj dhe Divjakë, duke 

qënë se mjedra është një kulturë e cila vitet e 

fundit ka marrë një vëmendje kryesore dhe për 

më tepër kjo bimë konsiderohet si një ndër më 

të preferuarat  e d.  suzuki i ,  2 fusha 

(përkatësisht 1 në Hamallaj dhe 1 në Divjakë) 

ku kultivohet mjedra në gjendje të mbrojtur 

(serrë) ishin objekt i monitorimit. Pika e fundit e 

monitorimi u zgjodh një park në qytetin e 

Vlorës ku bima e monitoruar për praninë e D. 

suzukii ishte hidja (xinxife).

Kurthi dhe solucioni i përdorur

Si shumica e specieve të rendit Diptera, D. 

suzukii tërhiqet mjaft prej spektrit të ngjyrës së 

kuqe. Solucioni i përdorur në kurth është një 

përzierje e uthullës së mollës (2/3 vol) verës 

së kuqe (1/3 vol) dhe sheqer kaf (30g/L). 

Kurthet u ndërtuan manualisht duke përdorur 
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shishe plastike transparente me vëllim 500 mL; rreth shishes bëhen bira me perimetër 5mm dhe 

shishja mbështillet me një nastro me ngjyrë te kuqe. 

Secila pikë monitorimi është vizituar cdo javë, ku në çdo parcelë janë vensosur 4 kurthe 

monitorimi. Monitorimi ka zgjatur 1 vit, nga qershori 2015 deri në maj 2016. Mostrat e përftuara 

prej kurtheve janë derguar në laborator ku i janë nënshtruar identifikimit. 

Rezultate dhe diskutime

Kampioni i parë i D. suzukii u gjend në Vlorë në bimën e hides me 18 Shtator 2015, me 2 individë 

femra dhe 5 meshkuj. Identifikimi u krye nga Prof. Francesco Porcelli (Universiteti i Barit) nw 

laboratorin shkencor te Institutit Agronomik Mesdhetar tw Barit (IAM). Adultët paraqiteshin në 

formë të plotë, me flatra dhe organet e riprodhimit të padëmtuara. Gjetjet e insektit ishin të 

vazhdueshme më tej në të gjitha pikat e monitorimit deri në fund të periudhës së kampionimit. 

Për sa i përket pranisë së përgjithshme të adultëve në të gjitha parcelat e monitoruara, numri më i 

madh i tyre u vezhgua gjatë Tetorit dhe Nëntorit, ndërsa periudha e dytë me numrin më të lartë të 

kapjeve rezultoi muaji Prill.   

Figura 2. i) vendosja e një kurthi monitorimi; ii) identifikimi në stereomikroskop; iii) gjatë prezantimit 

në IAM Bari

Nga Qershori deri në Gusht 2015 në të 

gjitha parcelat e monitoruara, nuk u 

vëzhguan individë të D. suzukii, gjë që 

mund të ketë ndodhur për shkak të 

temperaturave të larta të vrojtuara gjatë 

këtyre muajve. Në një studim të David et 

al., (2005) u gjet se temperaturat ekstreme 

shkaktojnë sterilitetin mashkullor në 

Drosophila spp., pragjet termike të sterilitetit 

variojnë për specie të ndryshme nga 23 ° C 

deri 31 ° C; ndërsa në një tjetër studim të 

Kinjo et al., (2014) rezultoi çiftëzimi në 31 ° C 

prodhon vezë jopjellore. Në fakt, numri i 

kapjeve të D. suzukii në boronicë në Japoni 

rezultoi i papërfillshëm kur temperatura 

mesatare tejkaloi 28 ° C ose temperatura 
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ditore tejkaloi 33 ° C për 8 orë ose më shumë (Kinjo et al., 2014). Për më tepër, D. suzukii është 

vërejtur të tregojë aktivitet të reduktuar në temperatura mbi 30 ° C (Walsh et al., 2011)

Bazuar në këtë studimt u bë i mundur verifikimi i pranisë së species aliene invasive 

Drosophila suzukii në Shqipëri. Ky është studimi i parë që zbulon praninë e këtij dëmtuesi 

në Shqipëri. Në zonën e marrë në studim popullata e insektit duket të jetë e stabilizuar, 

meqënëse është vëzhguar një numër i madh kapjesh në secilën kulturë. 

Duke qenë se monitorimi është kryer vetëm në ultësirën perëndimore, rekomandojmë 

fokusimin në rajone të tjera për vëzhgimin e popullatës së D. suzukii në Shqipëri.  

Përpjekjet për një monitorim të vazhdueshëm janë të nevojshme në mënyrë që të 

kontrollohet përhapja e mëtejshme dhe stabizilimi i species. 
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Mbrojtja e hardhisë  nga tenja (Lobesia botrana, Den&Schiff) 
me ferromone  çorientuese. 

 (Rezultatet e vitit 2015) 

Rëndësia dhe Qëllimi i studimit

Tenja e rrushit , (Lobesia botrana)  është dëmtuesi kyç në vreshtari.
Ky dëmtues ka mar këtë status sepse: 

• Shfaqet çdo vit me intensitet të lartë. 
• Shkakton dëm  ekonomik direkt  dhe indirekt  në prodhimin e rrushit. 
•  Ka kosto  e lartë mbrojtjeje 
• Mbrojtja  me insekticide konvencionale  ka  ndikim negativ në mjedis.

 Studimi ka si qëllim të zbatojë  në nivel ferme  një metodë  mbrojtjeje të vreshtit ndaj tenjës 
(Lobesia botrana) pa asnjë ndikim negativ në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis. Kjo metode 
quhet metoda Bioteknike dhe konsiston në përdorimin e ferromoneve që çorjentojnë çiftëzimin e 
fluturave me sekse të ndryshme. Kjo metodë përdoret gjerësisht në vreshtarinë botërore. 
Tabela e mëposhtëme jep disa të dhëna nga vreshtaria Europiane.

Objektivat e studimit
1. Zëvendësimi i insekticideve konvencionalë me ferromone çorientuese të çiftëzimit të tenjës së 
hardhisë  (Lobesia botrana, Den&Schiff).
2. Vlerësimi  i shkallës së prekjes  të bistakëve të rrushit  nga larvat  e tenjës. 
3. Vlerësimi i efektivitetit të përdorimit të ferromoneve çorientuese krahasuar me metodën 
konvencionale. 

Control of grape moth  (Lobesia botrana, Den&Schiff) 
with mating disruption pherromones

Msc. Alban Isufi

Vendet  dhe sipërfaqet 
me vreshta

Sipërfaqet në ha  dhe në % të trajtura me feromone çorientuese 

Austria 43.633 3.500 (8,0%) 

Cekia 18.500 3.100 (16,7%) 

Francë 816.042 20.000 (2,4%) 

Gjermani 102.691 60.000 (58,4%) 

Hungari 65.000 500 (0,7%) 

Itali 735.888 18.000 (2,4%) 

Portogali 220.000 1.300 (0,5%) 

Spain 1.006.000 24.500 (2,4%) 

Svicër 14.940 9.200 (61,6%) 

Gjithësej 3.002.964 140.100 (4,6%) 



Përshkrimi i tenjës  së rrushit
Tenja  e rrushit (Lobesia botrana)  Pamja e stadeve  të zhvillimit dhe shenjave të dëmit  në 
kokrrat e rrushit.
Sipas  studimeve  të autorëve  shqiptarë  tenja  e rrushit zhvillon tre brezni  në vit.
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Puna Eksperimentale
Vendi  i ngritjes se eksperimentit:

•  Vreshti   ̀ VILA DUKA`, 6 ha.  Fshati Ishëm, Njësia Administrative Nr.5, Bashkia Durrës. 
• Vreshti trajtohet vetëm me feromone çorientuese qysh  në vitin 2006 e  deri  sot.
• Vreshti është 10 vjeçar  dhe rrethohet nga  të katër anët  me pyll. Nuk ka vreshta  të tjerë  

në afërsi, e cila është përparësi për distancën e izolimit. 
• Vreshti është i çertifikuar  „Bio „ nga trupa  çertifikimit Albinspekt.
• Kultivarët  e hardhisë: Merlot, Kabernet, Tempronila 
• Vitet  e studimit: 2014-2016
• Viti raportimit  aktual në këtë artikull: 2015
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Materiali  dhe metoda
Variantet  në studim:
Varianti  1.Trajtuar  me feromone çorientuese  me 500 dispensëra  për ha.
Varianti  2. Trajtuar  me insekticide  konvencionale 
Varianti 3 . Dëshmues pa trajtim 

• Emri tregëtar i feromonit quhet  Isonet  L, me formule (E)-7-dodecenyl acetate dhe  
(E,E)- and (Z,E)-isomers of 7,9,11- dodecatrienyl acetate) 

• Feromoni  avullon si një  re hormonin e femrës  në të gjithë mjedisin e vreshtit. Ky 
është mekanizmi se si fluturat femra dhe meshkuj sinjalizojnë njëra tjetrin për tu 
çiftëzuar. 

MEKANIZMI I VEPRIMIT TE FERROMONIT

Përdorimi  si mjet monitorimi:

Flutura mashkull ndjek gjurmët me 

re feromoni që  ka lëshuar femra 

gjatë fluturimit. Ky mekanizëm 

realizon kontaktin mes  çifteve  të 

fluturave .

Mekanizmi veprimit  feromoneve si mjet mbrojtjeje. Përveç monitorimit ferromonet filluan të 
përdoren si mjete mbrojtje. Nëse në vreshtë vendosen një numër shumë herë më i madh 
dispenserash (shpërndarësish  të hormonit femër) se sa në rastin e monitorimit, gjatë avullimit të 
hormonit të dispensërave krijohet një re hormoniale  e dendur që  i çorienton meshkujt të gjejnë 
femrën e vërtetë biologjike, kështu nuk ndodh ciftëzimi, nuk ndodh vezëvendosja, e për pasojë 

Përdorimi i ferromoneve si mjet monitorimi për Lobesia Botrana. Shënavlash Durrës, 2014
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nuk ka prekje të  bistakëve të rrushit nga larvat e tenjës. 
 Më poshtë  paraqitet  skica  e  mekanizmit  të feromoneve  si mjete çorientimi i çiftëzimit të fluturave   

të tenjës (fluturat meshkuj dhe fluturat femra)

Dispensëri, fije e veçantë

Paketë ferromoni me 100 dispensëra

Paketë ferromoni me 500 dispensëra

Metoda e varjes në fushë të dispensërave të feromoneve.  
Dispensërat varen në  një rreshtë po dhe një rreshtë jo. Brenda rreshtit dispensërat varen çdo 7-8 
hapa. Varen në lartësinë e telit të sipërm, por e mira është të varen në lastar dhe jo në telë. 
4m
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Metodat e vlerësimit  ekonomik

Është nxjerrë kosto e feromonit  formulimi, Isonet L

• Është nxjerrë kosto  me preparate konvencionale. Për më  shumë saktësi  është bërë  edhe 

një studim tregu  për insekticidet konvencionalë. Për këtë janë marë në fitofarmaci të 

ndryshme çmimet e 12 insekticideve nga ku ka dalë një çmim mesatarë për insekticidet 

konvencionalë.

• Për numrin e trajtime  mesatarisht për sezon janë intervistuar 15 vreshtarë  nga Durrësi, 

Lushnja, Berati. 

Kostot e  trajtimeve  

• Kosto  e trajtimeve është nxjerrë  nga kosto  e  varjes  feromoneve  në vreshtë 

• Kosto  e trajtimeve  me:

• Me pompa  shpine 

• Me pompa motorrike shpine 

• Me pompa motorrike me traktor 

• Kosto  e punës  së punëtorëve  ndihmës pas  mekanizatorëve 

Kosto është vlerësuar duke intervistuar punëtorë dhe mekanizatorë mbi pagesat  ditore  për 

periudhën e studimit. 

Rezultatet

Tabela 1

 

Infeksionet  e bistakëve të rrushit  prekur nga larvat e tenjës (Lobesia botrana)  viti 2015

  

Analizuar 200 bistakë  në kohën e  pjekjes, prag -

 

vjelje. 

 

Variantet 

 

Pikat e marjes mostrave  të bistakëve për 

analizën e infeksionit nga larvat e tenjës  

rrushit 

 

  

Pika  1 

 

Pika 2 

 

Pika 3 

 

Pika 4 

 

Pika 5 

 

Shuma 

  

Infeksioni 

në %

  

Larva  

në 40 

bistakë 

 

 

Larva  

në 40 

 

bistakë 

 
Larva  

në 40 

bistakë 

 

 

Larva  

në 40 

bistaë 

 

 

Larva 

 

 

në 40 

bistakë

  
Larva 

 

 

në 200

  

 

bistakë 

 

Infeksioni 

 

   

infeksionit

   

në 100  

bistakë

  

Varianti  

trajtuar  me 

feromone  

çorientuese  

(Isonet L)

  

1

  

0

  

2

  

0

  

1

  

4

  

2

  

Varianti  

trajtuar 
 

me  

insekticide 

konvencionale 
 

2
  

1
  

2
  

4
  

3
  

12
  

6
  

Dëshmuesi 
 

pa trajtim
  

    
5

  
6

  
4

  
6

  
5

  
26

       
13
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Tabela: 2
Varianti  1. Vlera trajtimit   me Isonet L  me  dozën 500 dispensër  për ha vreshtë 

Emri 
Produktit 

Norma  
dispensër 
/ha 

Vlera në 
lekë  
 e një 
dispensëri 
  

Vlera gjithësej 
e dispensërve 

  Vlera  e   punës 
për 
varjen 
e 
dispensërve 
në  vreshtë 

Vlera 
 trajtimit 
me 
Isonet L 
 plus 
e puna 

Isonet  L 500 45 22500 500 lekë  
  

23000 

Tabela.  3

Varianti 2. Vlera tajtimeve  me insekticide konvencionale 
Breznitë Insekticidi 

numri trajtimeve 
mesatarisht për 

brezni 

Produkti 
përdorur 
litra/ gr 
 1 ha 

Vlera 
  në Lekë 

 e një 
 Litri/Kg 

insekticidi  

Vlera  në 
Lekë 

produktit të 
shpenzuar 

për 1 ha 

Breznia  
parë 

- - - - 

Breznia  
dytë 

2 trajtime  me 
(Mospilan) 

 210 ml 
x dy trajtime 
=420ml 

6000 2460 
(dy trajtime) 

Breznia  
tretë 

1 trajtim 
(Lanate 20 ) 

 Një  
trajtim =240 gr 

4500 1080 
(një trajtim) 

Gjithësej 3  10500  3540 
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Tabela  4:   Vlera  e punës  për trajtimet   për mbrojtjen e rrushit nga tenja
                  (Lobesia  botrana)  sipas  teknikës  së spërkatjeve. 

Numri 
trajtimeve 

me insekticide 
konvencionale 

Teknika  e 
trajtimeve  
zbatuara 

Ditë  pune  të 
harxhuara për  

secilën  teknikë  
spërkatje për tre 

trajtimet 

Vlera e  ditës  se 
punës  për 

sëcilën teknikë  
spërkatje 

Vlera  e punës 
për të tre 
trajtimet 

       3 Me pompa  shpine 8 2500 20000 

       3 Me pompë 
motorrike  shpine 

4,5 5000 22500 

      3 Me pompë 
motorrike me 

traktor 

3 6000 18000 

Tabela 5:  Kosto totale  e dy metodave  të mbrojtjes, Me  feromone çeriontuese  dhe  me insekticide 

konvencionalë  
Metoda  trajtimeve kundra 

tenjë  së rrushit
  

Vlera  e 

produkteve  

për ha për 

gjithë  sezonin
  

Vlera  e punës dhe 

mekanikës  ne leke
  

Vlera metods  

gjithëse
  

Me   feromone çorientuese
  

22500
     1000

  

23500
  

Pompe shpine : produkte 

konvencionale

  

5766

  

20000

  

25766

  
Pompe motorrike: 

produkte konvencionale

  

5766

  

22500

  

28266

  
Pompe motorrike me 

traktor: produkte 

konvencionale

  

5766

  

18000

  

23766

  

 



BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                16

ëë

pompa

.... Studimi vazhdon edhe në vitin 2016
(Foto e varjes së ferromoneve në vreshta 

në  pranverën e vitit 2016)
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Tabela 6. Kosto trajtimeve sipas teknikave 

Metoda trajtimeve kundra 
tenjës  së rrushit  

Vlera  e punës në 

lekë  
Vlera metodës  gjithësej  

Me feromone çorientuese
     

1000
  

23500
  

Pompë shpine: me  produkte 

konvencionale
  20000

  
25766
  

Pompë motorrike: me produkte 

konvencionale
  22500

  
28266
  

Pompë motorrike me traktor: 

me produkte konvencionale

  18000
  

23766
  

 

Tabela: 7

 

Varianti  1. Trajtuar me Isonet L me dozën 500 dispensër për ha vreshtë
  

Emri 
 

Produktit
  Norma  

dispenser 
 

/ha 
 

Vlera në 

lekë  
 

 
e një 

 

dispensëri 

Isonet L 
 

   

Vlera  

gjithësej 
 

e 

dispensërve 

të 
 

„Isonet L „   

Vlera  e 

punës 
 

për 
 

varjen 
 

e 
 

dispensërve   

në vreshtë  

Vlera 
 

 
trajtimit 

 

me
  

Isonet L
  

 
plus 

 

e puna   

punëtorit  

Infeksioni  
 

në % 
 

 
dhe dëmi 

 

prod
  

himit 
 

 

në kv

  

Prodhimi 
 

humbur 

Lekë 
 

Isonet  L  500  45  22500  500 lekë   

ose   

(2 orë pune ) 

 

23000 

 2%  infeksion  

me 50 %  

dëm =100 kg   
5000 
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             Tabela.  8  
Varianti 2.Trajtuar me insekticide konvencionale   

 

Breznitë   Insekticidi  
numri 

trajtimeve   
mesatarisht 

për brezni
  

Produkti  
përdorur  
litra/ gr   

 
1 ha

  

Vlera   

  në Lekë   

 e një   

 Litri/Kg  
insekticidi  

Vlera  në  
Lekë  
produktit 

të   
shpenzuar

  
për 1 ha

  

Vlera  në  
Lekë e 

mekanikës   
për 1 ha   

Vlera   

  në lekë  
e punës   

  së  
punëtorit

  

Vlera  e   
preparatit  

punës 

punëtorit   
mekanikës  

Infeksioni  

në %   
dhe dëmi  
prodhimit   
në kv

  

Breznia  

parë
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
   

-
  

6 %  

infeksion 
 

me
  

 
dëmtuar 50  

% = 

3kvx5000 

lekë=
  15000 lekë  

 

Breznia  

dytë
  

2 trajtime  

me 

(Mospilan)
  

 
210 ml 

 x dy 

trajtime 

=420ml
  

6000 
 

2460 
 (dy 

trajtime)
  

10000 
 

 
(dy 

trajtime)
  

5000
  

17460
  

Breznia  

tretë
  

1 trajtim
  (Lanate 20 

)

  

 
Një  

 trajtim 

=240 gr 

 

4500
  

1080 
 (një 

trajtim)

  

5000
  

2500
  

8580
  

Gjithësej

  

3

       

3540

   

15000

  

7500

  

26040

  

 

             
Tabela. 9

 Varianti 2.Trajtuar me insekticide konvencionale
  

Breznitë

  
Insekticidi 

 numri trajtimeve
  mesatarisht për 

brezni
  

Insekticidi
 përdorur 
 litra/ gr

  

 
1 ha

  

Vlera
  

  
në Lekë

  

 
e një

  

 
Litri/Kg 

 insekticidi  
 

Vlera  në 
 Lekë 

 e insekticidit  të
  shpenzuar

  për 1 ha
  

Breznia  parë
  

-
  

-
  

-
  

-
  

Breznia  dytë
  

2 trajtime  me 

(Mospilan)
  

 
210 ml 

 
x dy trajtime 

=420ml
  

6000 
 

2460 
 

(dy trajtime)
  

Breznia  tretë   1 trajtim   
(Lanate 20 )  

 Një   
trajtim =240 gr  

4500  1080  
(një trajtim)  

Gjithësej   3     10500   3540  
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Insekticidi 

  

Lënda vepruese

  Doza  

përdorimit 

Gram ose  

Mililitra  

në 100 

litra ujë

  

Sasia 

insekticidit   
Në 600 litra  

ujë
  

Cmimi   për  

 1 kg ose  litër insekticid   
Vlera  e një 

trajtimi për  1 

ha   
me insekticidet
përkatëse    

 

Decis

  

Deltamethrinë

  
40 mililitra

  

240 

mililitra

  

5000

  

768

  

 

Cipromex 

Plus

  

 

40 mililitra

  

240

  

3200

  

768

  

 

Kudemex

  

Imidoclorprid 70 

%

  

20 gr

  

120 gram

  

9000

  

1080

  

 

Spraviro

  

Lambdo 

cuhalothion

  

150-250 

militra  

për ha

  

1200 mililitra

  

15000

  

3000

  

 

Rogor

  

Dimethoat

  

200 mililitra 

  

1200 

mililitra

  

1900

  

2280

  

 

Mospilan

  

Acitamiprid

  

35 gr

  

210

  

6000

  

3000

  

 

Fury

    

20 gr

  

120 mililitra

  

6000

  

720

  

 

Lanate  

20

  

Methomil

  

40 gram

  

240

  

4500

  

1080

  

 

Sumialfa

   

40 gram

  

240

  

6000

  

1440

  

 

Dantop

  

Clothiadon  500 

mililitra/kg

  

50 mililitra 

  

300 

mililitra

  

25000

  

1440

  

 

Reldan

  

Clorperifosmethil 

22.5 %

 

 

 

 

250 mililitra

  

1500 mililitra

  

3000

  

4500

  

 

Mavrik

   

0,01

  

60 gr

  

65000

  

3900

  

 

Avaunt

  

Indoxacarb  15 %

  

0,01

  

60 gr

  

17000

  

1020

  

Vlera  mesatare  e një trajtimi për një hektarë vreshtë 1922 x3 =  5766 

lekë për sezon

 

 

Tab. 10  Kosto e trajtimeve me insekticide konvencionale kur përdorim 600 L tretësirë/ha

Metoda  trajtimeve 

kundra tenjë  së 

rrushit  

Vlera  e 

produkteve  

për ha për 

gjithë  sezonin   

Vlera e punës në 

lekë
  

Vlera metodës  gjithësej
  

Me   feromone 

çorientuese

  

22500

     1000

  

23500

  

Pompe shpine : 

produkte 

konvencionale

  

5766

  

20000

  

25766

  
Pompe motorrike: 

produkte 

konvencionale

  

5766

  

22500

  

28266

  Pompe motorrike me 

traktor: produkte 

konvencionale

  

5766

  

18000

  

23766

  

Tab. 11 Kosto e trajtimeve sipas mjeteve të spërkatjes
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Tabela: 12

Varianti  1.Trajtuar  me Isonet L  me  dozën 500 dispenser  për ha vreshtë 

Emri 

Produktit 

Norma  

dispense

r 

/ha 

Vlera në 

lekë  

 e një 

dispensëri 

Isonet L 

  

Vlera  

gjithësej 

Vlera  e punës 

për 

varjen 

e 

dispensërve 

në  vreshtë 

Vlera 

 trajtimit 

me 

Isonet L 

 plus 

e puna 

punëtorit 

Infeksioni  

në % 

 dhe dëmi 

prod 

himit 

 në kv 

Prodhimi 

humbur Lekë 

Isonet  L 500 45 22500 

500 lekë  

ose  

(2 orë pune) 

23000 

2% infeksion 

me 50 % 

dëm =100 kg 

5000 

 

     
Tabela .13

 

Varianti 3.  Dëshmues :Pa trajtuar as  insekticide konvencionale  dhe  as me feromone 

çorientuese

  

 

Breznitë

  

Numri 

 

Trajtimeve

  Produkti 

 

përdorur 

 

litra/ 

 

 

1 ha

  

Vlera  në 

lekë e 1 

litre 

 

insekticidi  

 

për 1 ha

  

Vlera  në 

lekë 

produktit të  

shpenzuar

  

Për 1 ha

  

Vlera  në 

lekë e 

mekanikës

  

për 1 ha

  

dhe  e 

punëtorit

  

Vlera  e  

preparatit 

 

  

dhe punës 

mekanike 

 

  

dhe punës  

së gjallë

  

Infeksioni 

 

 

në %  

 

dhe dëmi 

prodhimit 

 

 

në kv

  

Breznia  

parë
  0

  
0

  
0

  
0

  
0

  
0

  
13 %  

infeksion me 
 

dëmtuar 
 

50  % (6.5 kv 

x5000
  

= 32.500  lekë
  

Breznia  

dytë
  

0
  

0
  

0 
 

0
  

0
  

0
  

Breznia  

tretë   
0

  
0

  
0

  
0

  
0

  
0

  

Gjithësej   0   0   0   0   0   0   
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Tabela 18.

 

Infeksionet  e bistakëve të rrushit  prekur nga larvat e tenjës (Lobesia botrana)  viti 2015

  

Analizuar 200 bistakë  në kohën e  pjekjes prag -

 

vjelje.

  

Variantet 
 

Infeksioni 
 

Larva  në 

40 

bistakë  

Infeksioni 
 

Larva  në 40 
 

bistakë 
 

Infeksioni 
 

Larva  në 

40 bistakë 
 

Infeksioni 
 

Larva  në 

40 bistaë 
 

Infeksioni 
 

Larva 
 

 
në 40 

bistakë   

Larva 
 

 
në 200

  

 
bistakë 

 

Infeksioni  

% 
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Përfundime
Metoda e mbrojtjes së hardhisë nga tenja (Lobesia botrana) me  metodën e feromoneve 
çorientuese  është  shumë  e  efektëshme. Kosto  e mbrojtjes  me ferromone  është  18%  më  e 
lirë kur trajtojmë  me  insekticide konvencionale dhe me pompa  shpine, është 9 % më e lirë kur 
trajtojmë   insekticide konvencionale dhe me pompa motorrike  shpine  dhe  gati e barabartë  kur 
trajtojmë  me insekticide konvencionale dhe me pompa motorike me traktor.

• Krahah lehtësisë  në përdorim, kostos   direkte metoda me feromone çorientuese ka 
menjanuar  edhe kostot indirekte  sepse  ka menjanuar trajtimet për kalbëzimin. Në  
asnjë vit nuk janë bërë trajtime me fungicide kundra  kalbëzimit, sepse kokrrat nuk kanë 
qenë të plagosura nga tenja.

• Nuk janë bërë trajtime as  edhe nga insktet sekondare  si tripsat, këpushat, cikadet, sepse  
nuk janë përdorur trajtime me  insekticide  konvencinale. Kjo ka ruajtur insektet e 
dobishme që janë ushqyer mbi insektet e dëmshëm. 

• Mbetjet e insekticideve  në produkt si në rrush dhe në verë kanë  rritur cilësinë  e produktit 
për konsumatorët.

• Mospërdorimi i insekticideve në vreshtë kanë mejanuar mbetjet kimike  edhe në mjedis. 
Pra,  metoda është  më  e dobishme  se sa llogaritjet  e thjeshta të kostos.

Rekomandime 

• Rekomandojmë  që metoda  e mbrojtjes  së rrushit nga tenja  me feromone çorierntuese  
të çiftëzimit  të ketë përparsi  në vreshtarinë  tonë.

• Rekomandojmë takime trajnuese me specialistët e komunave  dhe vreshtarët për 
përhapjen e metodës.

• Rekomandojmë qe  shteti që të mbështes me subvencione vreshtarët që të 
zëvendësojnë insekticidet konvencionale me ferromone çorjentuese si metodë më 
ekonomike dhe m9 ekologjike
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Specialistët  e ibb  zhvilluan  dy  tema:

Tema   Parë

„Metoda  bioteknike  me feromone corientuese  për  mbrojtjen  së rrushit nga 
tenja (Lobesia botrana)  duke menjanur 100 % insekticidet konvencionale.“
Tema u referua  nga doktoranti  në  mbrojtjen e bimëve  Alban Isufi (Part time  
ekspert  në ibb, Durres)

Tema  dytë:    

2. Mbrojtja  biologjike  e bimeve  në bujqësinë  biologjike.
Tema  u referua  nga  Enver Isufi  (ibb, Durrës)
Ju kujtojmë  se  është koha për planifikimin e trajnimeve   nga DRB  për vitin 
2017  !!!!!!
Faleminderit   shefit të SH Këshillimor  Fier  z.Muhemet Baboci  për organizimin  
dhe pjesmarjen  si  dhe të  kolegëve  agronomë  shumë   të interesuar për 
temat  e zhvilluara

“Interesimi i tyre  është   motivimi jonë"

27 Shtator, 2016 

Seminar  më specialistët  e DRB, Fier



BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                23

Ne DRB Durres me  specialistet  e  Sherbimit Keshillimor  Durres Shijak  dhe Kruje 
u zvhillua  seminari  me teme:  
Tema :Inspektim-Certifikimi  i fermave  biologjike,përgaditja  dhe procedurat.
Tema  u  zhvillua  nga  Enver Isufi,  Instituti Bujqesise  Biologjike, Shkozet, Durres.
Pjesmareseve  ju shpernda revista  Bujqesia  Biologjike, fletepalosjet  me titujt: 
1. Parimet  e bujqesise  biologjike.
2. Kriteret  e pergjedhjes  se  fermave  per kalim ne ferma  biologjike.
3. Revista  e sistemit  te Bujqesise  Global GAP, pergaditur  nga GIZ:

Bashkengjitur  fotot  gjate  seminarit

28 Tetor, 2016 
Seminar  trajnimi  me specialistët këshilltarë 

 të bujqësisë  në DRB. Durrës. 
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Në datat 01  dhe 02  Nëntor  2016   në 
Shkup  u zhvillua takimi  i rrjetit ballkanik  
për bujqësinë  biologjike   SEEON (South 
East European  Organik  Network)
Financuar  nga GIZ (Geselschaft für 
Internationale Zusammenarbetit) zyra  
Beograd.
Në takim morën pjesë:  Shqipëria, Kosova, 
Serbia, Maqedonia,Kroacia, Bullgaria, 
Sllovenia.
Temat  e takimit dy ditor  ishin: 
1.Përfundimi  i platformës  për webseitin  
ballkanik për bujqësinë  biologjike.
2.Përfundimi  dhe miratimi  Statutit  në 
Asamblenë  e SEEON.
3.Zgjedhja  e bordit  të SEEON.
 Për platformën  e ëebit  ballkanik për 
bujqësinë  biologjike  ka  një vit  që 
punohet  si nga ekspertët  e  IT-s  ashtu  
edhe  nga ekspertët  e bujqsisë  biologjike  
ballkanike.Në  këtë  takim plotforma  e 
ëebit mori  formën  përfundimtare  me 
rubrikat përkatëse.
Javët që  vijnë  çdo vend  ballkanik  do 
grumbullojë  të dhënat për plotësimin e 
rubrikave të faqës elektronike ëebseitit.Të  
dhënat përfshijnë   listën e prodhuesëve  
bio, llojet e produkteve, marketingun 
vendas  , marketingun për eksport,trupat  
e çertifikimit, institucionet  që meren me 
kërkimin nqë fermë  dhe këshillimin në 
bujqësinë  biologjike, do përgaditen ose  
do të futen  materiale  të shkruara   duke 
filluar nga librat, revistat, broshurat, 
fletëpalosjet,  vidiot profesionale  dhe 
informacione  të tjera.
U ra dakord  që çdo vend  ballkanik  do të 
ketë  një përson që do meret  me 
përditësimin e faqes  elektronike.Qellimi i 
këtij webi  është  që vendet ballkanike  të 
njohin potencialin  e njëri tjetrit  dhe të  

01 - 02  Nëntor, 2016
 Shkup, Maqedoni

nxisim marketingun  e produkteve  
biologjike  mes vendeve të rajonit  për 
konsumatorët  e tyre.
Si pikë  e dytë i diskutimeve  në  takim 
ishte  plotësimi  i statutit  bazuar  në 
propozimet që kishimn bërë  anëtarët  e 
rrjetit SEEON. Pasi   u plotësuan mangësitë    
e statutit  ai miratua në Asamblenë  e 
SEEON.
Pika tretë e programit të takimit ishte  
edhe miratimi  në asamble i   anëtarëve  
të  rinj të  bordit  të rrjetit SEEON.Në bazë 
të statutit  çdo vend  anëtar  do ketë nga 
një përfaqësues  në bord. Nga Shqipëria  
anëtarë bordi u zgjodh Enver isufi (ibb, 
Durrës dhe nga Kosova  u zgjodh  zonja  
Magbule Hyseni (Qendra  Kërkimit në 
Fermë  dhe Këshillimit  në Kosovë  që 
njihet  me shkurtimet (IADK).
Puna kryesore  tani për tani është 
grumbullimi i materialeve  dhe vënien në 
funksionim  për vizitorët  platformën  e 
Webseitit.
Takimimi u mbështet  nga specialistët  e 
kontraktuar  nga GIZ, kolegët Toralf 
Richter (FiBL, Zvicer  dhe konsulentja  për 
zhvillimet  institucionale  të shoqatave  jo 
qeveritare  zonja  Karola Block (nga 
Gjermania)
Takimi tjetër  do të pasohet nga një 
seminar dy ditor  me specialistët  që  do 
meren me përditësimin dhe mirëmbajtjen 
e faqës  elektronike ( webit ).Ky seminar  
mendohet të zhvillohet nga fundi  muajit 
Nëntor, 2016.Vendi   seminarit pritet të 
njoftohet  nga zyra GIZ, Beograd. 
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Pamje nga veprimtaria e Shkupit
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Parlamenti Shqiptarë  miratoi ligjin e ri të Bujqësisë  Biologjike

Enver Isufi 
(Anëtar  i grupit të punës për përgaditjen e  këtij ligji)

Ne seancën e datës 27/10/2016 Parlamenti Shqiptarë, miratoi ligjin e ri të Bujqësisë  
Biologjike me  Nr.106/2016

Ky ligj harmonizohet  me përmbajtjen e Rregullores  së BE-s  për prodhimin,  
çertifikmin dhe tregatimin e produkteve  biologjike  Nr.830/2007.

Ligji i parë i Bujqësisë  Biologjike  u miratua  nga  Parlamenti Shqiptarë në Shkurt  të 
vitit  2004

Ligji i ri  i hap rrugën prodhimit bujqësor  dhe blegtoral biologjik në përputhje  me 
standartet Europiane. Kjo duhet konsideruar një ngjarje pozitive për bujqësinë 
shqiptare. Segmenti  i bujqësisë biologjike konsiderohet si elita e prodhimit 
bujqësorë dhe blegtoral i çdo vendi. Tek kjo bujqësi demonstrohen praktikat e mira 
bujqësore që do zbatohen hap pas hapi  në  të gjithë bujqësinë  shqiptare. 

Ligji i ri përcakton qartë rregullat e prodhimit bazuar  me  standartet. Elementët 
kryesorë të standartit janë; respektimi i listës së inputeve bujqësore që ndodhen ne 
listën e BE-s, respektimi i higjenës  së tokës  dhe ujit, respektimi i kushteve të ruajtjes, 
transportit, etiketimit  dhe tregëtimit  të produkteve  biologjike.

Ligji vendos rregulla në respektimin e logove, përshkrimin e etiketave me qëllim të 
shmangen  abuzimet  me termin “BIO”

Termi bio është term zyrtar  i dhënë  pas kontrollit të trupës  së çertifikimit, e  cila  nga  
ana e saj është e ëertifikua (liçensuar) nga Organizmi Kompetent KSHPB (Këshilli 
Shtetëror i Prodhimit Biologjik)

Cilido që keqpërdor   termin “BIO”  përballet  me sanksionet  e këtij ligji

Të  heqim dorë  nga termat “Panairi  i produkteve Biologjike” të asaj apo kësaj  
zonë, të kësaj apo të asaj Bashkie. Panairet e organizuara deri tani nuk janë panaire 
as të produkteve natyrale (sepse  edhe natyraliteti duhet provuar nga ekspertiza)  
dhe as panaire të produkteve biologjike. Termi më i saktë është “PANAIRE TË 
PRODUKTEVE LOKALE” . Në këto panaire, ose  në këto dyqane mund të ketë  një 
tezgë, raft, një qoshe, kioskë  me produkte  biologjike të cilët argumentohen me 
çertifikatën e origjinës. Do të jemi të lumtur kur të organizojmë panaire me 
“PRODUKTE BIOLOGJIKE TE ÇERTIFIKUARA.

”Ne jemi të detyruar me ligj të jemi transparent  me konsumatorin!!!”

Shpresojmë se ligji ri do të shoqërohet nga një qasje e  re e Qeverisë,  donatorëve, 
projekteve europiane për mbështetjen e prodhimeve, trajnimeve, botimeve dhe 
marketingut të produkteve biologjike  shqipëtare e deri tek edukimi i  
konsumatorëve. 

Lajm i mirë (Good news)
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Mentor Përmeti 
(Profesori jonë)

Gjenerata agronomësh, 
veterinerësh, 
zooteknikësh, 
dhe inxhinierët e pyjeve 
E kanë në mendje dhe në zemër 
Profesor Mentor Përmetin 
Yllin e Yjeve. 
I madh ishte në fushat eksperimentale 
si gjenetist i bimëve bujqësore 
I madh ishte si lektor nëpër auditore 
I madh ishte si shkencëtar deri në 
akademik 
I madh fizikisht, i pashëm, simpatik 
Kjo vjershë është shumë e vogël 
rektorin tonë për ta përshkruar 
Kjo vjershë është vetëm një qiri 
për ta kujtuar. 
Nëse mijëra specialistë 
rreth portretit dhe bustit të tij 
Do ndiznin nga një qiri. 
Do bëhej një dritë e madhe 
udhërrëfyese për brezat e rinj. 

Xixëllonja dhe Mushkonja 

Xixëllonja është insekt i mirë 
Pulson dritë në errësirë 
Mushkonja nuk është insekt i mirë 
Thith gjak në errësirë 
Xixëllonjën e ndjekim nga dëshira për ta 
parë 
Mushkonjën e ndjekim nga dëshira për ta 
vrarë 
Mundet të jemi të vegjël 
Mundet të mos jemi shumë të zotët e 
shumë të zonjat 
Por është në dorën tonë të jemi si 
Xixëllonjat dhe 
jo si Mushkonjat.

Cen Bulku, 
(Ortoped i madh popullor nga qyteti I Shijakut)

Vite më parë edhe unë erdha 
tek Ju me dorë të thyer 
Eshtë kjo dora që po shkruaj 
Ndaj kjo nuk është më vetëm dora ime 
Kjo është edhe dora Juaj  

Kompjuteri 

Kompjuteri është si një kombajnë 
Po i fute në ingranazhet e saj kallinj me 
grurë 
Do marrësh miell për bukë 
Për makarona, ëmbëlsira 
Si dhe mijëra gjëra të tjera të mira 
Po i fute kompjuterit byk e kashtë 
Kompjuteri prodhon edhe tekste edhe 
foto 
Por ato janë produkte të kota. 

Interneti 

Interneti është lum informacioni 
Nëse uji nuk zihet, uji nuk kullohet 
Përdoruesi i internetit mund të 
dëmtohet 
Mund të rrish gjatë, shumë gjatë 
Mbi lumë, 
Mbi përrua, 
Mbi krua, 
Nuk ka asnjë vlerë 
Nëse nuk mbush me ujë enët e tua 
Interneti është si deti 
Miliona ton kripë ka deti atje në ujë 
Kripa duhet në tavolinën tuaj 
Interneti është si pyll i madh 
Me shumë shpendë e kafshë për të 
gjuajtur 
Nëse nuk sjell në shtëpi ndonjë gjah 
Nuk ka vlerë çiftja në krah. 
Kam lexuar një këshillë për internetin: 
Mos u çorientoni nga deti, 
Fokusohuni te rubineti! 

Vjersha Bio E.Isufi



Sa vjeç i vjetër është ky ulli?
500, 800, 1000 vjeçar, apo më i vjetër?

Ka ardhur koha kësaj pyetje ti 
përgjigjemi shkencërisht.   
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