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Bujqësia Biologjike /Organike /Ekologjike 
është një bujqësi novatore dhe shumë e 
q ën d r u e s h me .  Es h t ë  v eç a n r i s h t  e 
rëndësishme interesimi për  ruajtjen e 
biodiversitetit të lartë të pejsazheve  
rajonale e cila është njënga  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 mbështe t 
zhvillimin e bujqëisë 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 situate  ekonomike.
Praktikat bujqësore inovative kanë 
përshpejtuar zhvillimin 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 
prodhimi në fushat e sistemit 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 

BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                  3

r ë n d ë s i  e k s t r e m e  p ë r  p r o d h u e s i t , 
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 
shkencë ta rë t  r re th  a r r i t j eve  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 Shqipëri, 
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. 
Një grup nga profesorët nga Shqipëria, 
Bosnja-Hercegovina, Hungaria, Kosova dhe 
Zvicra  zhvilloi 11 module në kursin e 
bujqës isë  b io logj ike  për  s tudentë t 
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 suksesshme, 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

Prof.Dr. Urs Niggli
Drejtor i Institutit të 

Biologjike (FiBl)
në Zvicër
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BUJQËSIA BIOLOGJIKE  NË BOTË DHE PRIRJET E SAJ, 
DISA  TË DHËNA STATISTIKORE

Bujqësia biologjike është një bujqësi që harmonizon kërkesat ekonomike, 
ekologjike dhe mjedisore, për brezat e sotëm dhe të ardhëshëm. Për këtë  
Bujqësia Bio është baza e bujqësisë së qëndrueshme dhe pikërisht për këtë  
është  edhe objektiv i së sotmes dhe të ardhmes. Baza kryesore që bujqësia  
biologjike është e lakmueshme  është fakti se kjo bujqësi përdor inpute të pa 
dëmshme për shëndetin e njerzëve, gjallesave të tjera dhe mjedisin në 
përgjithësi. 
Të dhënat më të fundit tregojnë se në shkallë botërore me bujqësi bio 
menaxhohen 41 Milion hektarë. Numri  i fermave, sipërfaqia dhe kërkesat 
për produkte bio rriten gjithashtu çdo vit.
Më poshtë po japim disa të dhëna nga bujqësia biologjike botërore. Këto  të  
dhëna  janë përgatitur nga znj. Helga Willer (FiBL) Zvicër.

Ndarja globale e bujqësisë biologjike në % ndaj sipërfqes totale bujqësore kontinentale. 
Të dhëna të vitit 2013 të publikuara në vitin 2015.

Foto

Toka bujqësore menaxhuar bio në përqindje ndaj totalit  bio   

Tabela 1
Grafiku 1

Grafiku 2

Helga Willer
 (FiBL) Zvicer

Eropa 11.5

 Azia 3.4

Oqeania 13.3

Afrika 1.2

Amerika Latine 6.6

Amerika  Veriut 3

Toka Bujqësore në miliona 
hetarë

Tabela 2

Eropa  Azia Oqeania Afrika Amerika

 Latine
Amerika

 Veriut

Toka bujqësore në miliona hetarë

Eropa  Azia Oqeania Afrika Amerika

 Latine
Amerika

 Veriut

Përqindja e tokës bujqësore  bio 
 ndaj totalit të tokës bio   
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Tabela 3

10 vendet me sipërfaqen më të madhe  
me bujqësinë  bio (2013) shprehur në 
miliona hektarë

Australia    17.2

Argjentina 3.2

USA (2011) 2.2

Kina 2.1

Spanja 1.6

Italia 1.3

Franca 1.1

Kanada 9

Toka e çertifikuar si mbledhjet e 
bimëve të egra, kullota, bletaria, 
akuakultura (miliona hektarë)

Europa    3.4

Azia 7.8

Oqeania 17.3

Amerika Latine 2.7

Amerika  Veriut 0.1

Tabela 4

Toka e çertifikuar si mbledhjet e egra, kullota, bletaria, akuakultura (miliona  hektarë)

Eropa  Azia Oqeania Afrika Amerika
 Latine

Amerika
 Veriut

10 vendet me sipërfaqen më të madhe me bujqësinë bio (2013) shprehur në 
miliona hektarë

Australia Argjentina USA Kina Spanja Italia Franca Kanada

Grafiku 3

Grafiku 4
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Prodhuesit bio sipas kontinenteve shprehur 
në përqindje ndaj totalit Bio.

10 vendet me përqindjen më të madhe të 
tokës që menaxhohen Bio ndaj përqindjes 
totale të tokës bujqësore kombëtare

Ishujt Malvine 36.3

Lihtenshtain 31

Austria 19.5

Suedia 16.3

Estonia 16

Zvicra 12.2

Guine Franceze 11.9

Samoa 11.8

Republika çeke 11.2

Italia 10.3

10 vendet me përqindjen më të madhe të tokës që menaxhohen Bio, ndaj përqindjes 
totale të tokës bujqësore kombëtare.

Përqindja që zënë prodhuesit Bio 
në rajonet krysore të botës, ndaj 
totalit bio.

Amerika Veriut 1

Amerika Latine 16

Azia 36

Afrika 29

Europa 17

Oqeania 1
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Tabela 5

Grafiku 5

Tabela 6
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10 vendet me tregun e shitjeve më të madh të produkteve bio 
shprehur në miliona Euro (2013)

USA 23347

Gjermani 7550

Franca 4380

Kina 2430

Kanada 2375

Anglia 2065

Italia 2020

Zvicër 1668

Austria 1065

Suedia 1018

10 vendet me tregun e shitjeve më  të madh të produkteve bio shprehur 
në miliona Euro (2013)

USA

Gje
rm

an
i

Fr
an

ca

Kin
a

Kan
ad

a

Angli
a

Ita
lia

Zv
icë

r

Aust
ria

Su
edia

Tabela 7:  10 vendet me tregun e shitjeve më të madh të produkteve bio shprehur
në miliona Euro (2013)

Grafiku 7
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BUJQËSIA   BIO  NË RAJONIN E BALLKANIT AKTUALITETI  DHE SFIDAT PËR  TË ARDHMEN
(mesazhe  Nga Veprimtaria Sarajevës 8 - 9 Shtator, 2015)

Pamja e bujqësisë biologjikenë vendet e 

Ballkanit Perendimor. 
Në datat 8 dhe 9 Shtator, 2015, në Sarajevë 
(B/H) u zhvillua një takim dy ditor më aktorët 
kryesor të bujqësisë  biologjike të vendeve të 
Ballkanit. Takimi u organizua dhe financua nga 
GIZ, dega Bosnje – Hercekovinë. Në takim 
morën pjesë dhe ekspertë të njohur  të bujqësisë  
biologjike si zonja Beate Huber, eksperte e 
mirënjohur e Institutit të Bujqësisë Biologjike  
në Zvicër (FiBL=Forschung Institute für 
Biologischen Landbau) si dhe eksperti Jochen 
Neuendorff (GfR) i cili muaj më parë realizoi 
një studim faktmbledhës për situatën e 
bujqësisë bujqësisë  biologjike në vendet 
ballkanit perëndimor.
Qëllimi i takimit ishte mundësia e një projekti 
ballkanik që do të synojë nxitjen e prodhimit  
dhe marketingut të produkteve biologjike mes 
vendeve të Ballkanit.
Takimi u fokusua në gjendjen aktuale të 
prodhimit, marketingut, kërkimi, këshillimit  
dhe të legjislacionit. Projekti që mund të 
zbatohet do ketë parasysh edhe sheshimin e 
barrierave legjislative, të rregullave të 
tregëtimit, të unifikimit të procedurave të 

çertifikimit etj. Pra projekti ardhëshëm do të ketë 
parasysh që të lehtësojë rrugët e komunikimit mes 
politikave bujqësore dhe tregtare të rajonit dhe 
unifikimit të standarteve bazë në fushën e 
prodhimit dhe tregëtimit të produkteve  
biologjike.
Më poshtë po japim disa  të dhëna  bazë  mbi 
bujqësinë biologjike në Ballkan.
Si rregull për të krijuar një  ide të përgjithëshme 
për zhvillimin e bujqësisë biologjike në një vend 
të dhënë  mjaftojnë pesë  grafiqe  ose  tabela.
1. Sipërfaqia në hektar që menaxhohet sipas  
praktikave të bujqësisë  biologjike.
2. Përqindja që zë sipërfaqja menaxhuar bio  ndaj 
sipërfaqes totale bujqësore.
3. Numri i fermave  biologjike.
4.Volumi i shitjeve me mijra ton produkte bio 
sipas llojeve të produkteve.
5.Të ardhurat nga bujqësia biologjike (tregu 
vendit dhe eksporti).
Disa nga këto të dhëna na i japin autorët e këtij 
prezantimi që referuan në takimin e Sarajevës  që 
siç përmendëm më sipër u zhvillua në datat 08 dhe 
09 Shtator, 2015. 

 Jochen NeuendorffBeate HuberHelga Willer
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Të dhëna paraprake  të vitit 2014  mbi disa 
tregues  të bujqësisë biologjike  në vendet e 
Ballkanit

Treguesit  Vlerat  e 

shifrave

Sipërfaqia totale që 

menaxhohet Bio

67.000  

hektarë

Grumbullimi i bimëve 

të egra në natyrë

730.000  

hektarë

Përqindja që zë 

bujqësia bio në 

totalin e sipërfaqes 

bujqësore

0,6 %

Numri prodhuseve  

(viti 2013)

3400

Numri i 

përpunueseve

158

Vendi Sipërfaqia  
në ha

Kroacia 50.054.1

Serbia 9.547.8

Maqedonia 3.146.4

Shqipëria 1.310.0

Bosnja

/Hercegovina
291.9

Kosova 141.1

Bujqësia  biologjike në vendet e Ballkanit Perëndimor

S
ip

ër
fa

q
ia

731.292 ha
mbledhja e bimëve
 të egra në natyrë

67.532 ha
Sipërfaqia 
bujqësore

Siperfaqia e tokës së kultivuar bio në vendet e Ballkanit

Kro
ac

ia

Ser
bi
a

M
aq

ed
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ia

Shq
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ër

ia

Bos
nj
a

H
er

ce
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vi
na

Kos
ov

a

50054.1 ha50054.1 ha

9547.8 ha

3146.4 ha 1310 ha 2919 ha 141.1 ha
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Përdorimi i tokës  për bujqësi biologjike sipas bimëve

ë

Përqindja  që zënë prodhimet biologjike

Llojet  e 

bimëve

Sipërfaqia  në 

ha

Arroret 2400

Të tjera fruta 1847

Rrush 1005

Luleshtrydhe 865

Fruta Arroret Rrush Luleshtrydhe Të tjera

S
ip

er
fa

q
ja

 n
e 

h
ek

ta
re
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Toka në përdorim si bio

Llojet e 

bimëve

Përqindja  që 

zënë si 

produkte 

biologjike

Bimë arash 52

Livadhe 31

Bimë shumë

vjeçare

13

Tokë me 

destinacione 

të tjera

2

a. Shancet pozitive që ka bujqësia biologjike në 

rajonin e Ballkanit
Ÿ Rritja e kërkesave të tregut Europian për 
produkte biologjike sidomos për perime, erëza  të 
feskëta guzhine, fruta etj.
Ÿ Interesi i shfaqur nga vendet e Bashkimit 
Europian për të zëvendësuar produktet që vijnë  nga 
Azia, dhe Amerika Latine me produkte  nga Europa.
Ÿ Eksporti i produkteve të rajonit Ballkanit kanë 
prirje  të rriten drejt tregut të BE-s.
Ÿ Tregu lokal  në vetë vendet ballkanike ka prirje  
të rritet, sepse si informacioni i konsumatorëve për 
produktet bio ashtu edhe të ardhuart e tyre për të 
shpenzuar për ushqime bio po rritet.
Ÿ Kultura e konsumatorëve mbi shëndetin dhe 
ushqimin po zgjerohet.
Ÿ Lindja  e tregut rajonal Ballkanik është shanc për 
rritjen e prodhimeve biologjike

b. Pikat e dobëta të bujqësisë biologjike të rajonit 
Ballkanit.
Ÿ Mungesa  e politikave mbështetëse për fermat  e 
orientuara nga tregu biologjik si dhe mungesa e 
mbeshtetja e kërkimit dhe këshillimit në bujqësinë 
biologjike .
Ÿ Ende njohuri të pakta për teknologjitë e kohës  në 
bujqësinë biologjike

Ÿ Shërbimi Këshillimor i dobët, dhe struktura 
të dobëta për kërkimin bazë në universitetet 
përkatëse.
Ÿ Mundësi ende të pakta të fermerëve për të 
gjetur në tregun vendas inpute bujqësore  të 
lejuara për bujqësinë biologjike.
Ÿ Fermerë ende të vegjël dhe mekanizm i ulët 
i punëve  në bujqësi.
Ÿ Eksodi rural nga të rinjtë dhe personat 
kompetent ka ngushtuar bujqësinë bio.
Ÿ Bashkëpunimi mes fermerëve ende  i dobët.
Ÿ Mosshfrytëzimi nga shteti i organizatave 
prodhuese dhe institucionet private që janë të 
përfshira në prodhimin biologjik.
c. Pikat  e rrezikëshme që e dëmtojnë rëndë  
mbarëvajtjen e punëve
Ÿ Mungesa e një integrimi horizontal dhe 
vertikal mes SME-ve, fermerëve dhe 
shoqatave dhe tregtarëve të produkteve 
biologjike.
Ÿ Konkurenca jo e ndershme - mungesa e 
vëzhgimit të tregut etj (mos respektimi i logove 
zyrtare bio dhe abuzimet me to).
Ÿ Konkurenca nga produktet biologjike të 
importuara nga Europa.
Ÿ P r o b l e m e  t ë  l e g j i s l a c i o n i t  d h e 
infrastruktura  e sigurisë ushqimore.

Bim
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Ÿ Legjislacioni është në funksion vetëm në 4 -5 vende ballkanike. Jo të gjitha vendet ballkanike  e 
kanë harmonizuar atë me rregulloret e reja të BE-s për prodhimin dhe tregëtimin e produkteve  
biologjike.
Ÿ Legjislacioni  ka aspekte  që nuk zbatohen në praktikë
Ÿ Trupat e çertifikimit të rajonit të njohura ndërkombëtarisht, nuk i kanë ende fuqinë e duhur 
ekonomike dhe profesionale
Ÿ Bashkëpunim i dobët mes autoriteteve të akreditimit dhe trupave të çertifikimit

Pse  Bujqësia  e vendeve  të Ballkanit duhet të eci  më shpejt?

Është tashmë e qartë për të gjithë se motoja e zhvillimit  të ekonomisë, mjedisit  dhe shoqërisë  është të 
ecet me konceptet e qëndrueshmërisë. Qëndrueshmeria si koncept kërkon edhe harmonizimin e 
elementëve që e përbëjnë të tërën. Duke qënë se Ballkani është më i vonuar se sa vetë Europa, vendet e 
BE-s janë të interesura që të ecet më shpejt edhe në zhvillimin e bujqësisë biologjike, e cila në fakt 
shërben si model se si duhet të ecet në zhvillimin e bujqësisë dhe mjedisit të qëndrueshëm edhe në 
rajonin e Ballkanit.

Rrjeti Ballkanik SEEON  dhe bujqësia  biologjike

- Hapat  që  ka bërë  ky rrjet  në periudhën 2011-2015
Ky rrjet  i ka fillesat e veta  qysh  në takimin  e Brukselit, Janar, 2011 ku përfaqësues të shoqatave dhe 
institucioneve të tjera nga Ballkani u thirrën për të filluar një epokë të re rajonale për prodhimet dhe 
tregun bio në Ballkan. Pas këtij takimi 4 ditor në Komisionin dhe Parlamentin Europian, u vendos  të 
krijohej rrjeti Ballkanik për Bujqësinë Biologjike / Organike. Ky forum mori emrin BON (Balkan 
Organic Network). Ky rrjet gjatë këtyre viteve ka bërë disa takime. Në këto takime janë bërë  disa  
hapa sidomos në njohjen e gjendjes së bujqësisë biologjike në vendet ballkanike, dhe janë krijuar 
lidhjet mes institucioneve. Ky rrjet ka ofruar persona edhe nga Ministritë e Bujqësisë të Bllkanit me 
synimin që politikat bujqësore të vendeve përkatëse të jenë në një linjë me objektivat e BE-s  në këtë 
rajon. Në vitin 2014, Bon u regjistrua si një strukturë më vehte në Berlin të Gjermanisë. Pas këtij 
regjistrimi në një nga gjykatat e qytetit të Berlinit ky rrjetu emërtua ; SEEON (South East Europenan 
Organik Network = Rrjeti Bujqësisë Organike për vendet e Europës Jug-Lindore) Rrjeti ka statutin 
anëtarësinë  dhe bordin e tij.

Goran Angelovski

Drejtor I Federatës së 

Bujqësisë Bio Maqedoni

Zenel Bunjaku
Drejtor i Qendrës për Kërkime 

dhe Këshillime në Fermë 

 (IADK) Kosovë

Enver Isufi
Drejtor I Institutit të Bujqësisë

Biologjike, Durrës
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Bruksel: 18 -21 Janar, 2011

Pjesmarësit  në takim: Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja/H, Kroacia, Maqedonia

Në sallën e Parlamentit Europian.

Takimi 4 ditor me personat e përfshire në zhvillimin e bujqësisë bio në vendet e Ballkanit. Pas 
këtij takimi mori rrugë edhe organizimi i rrjetit ballkanik për bujqësinë biologjike. Gjatë këtyre 
diteve ekspert të Komisionit Europian, prezantuan situatën e bujqësisë biologjike në BE dhe 
nevoja e vendet ballkanike për të ecur në këtë rrugë.

Në Komisionin Europian: 19 Janar, 2011

Data 07 Korrik, 2011 Novi Travnik (B/H)

Pjesmarësit  në takim: Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja/H, Kroacia, Maqedonia

U zhvillua takimi ku u prezantuan idet  e diskutuara n  Komisionin Europian n  muajin janar, me ë ë ë
objektiv ngritjen e rrjetit t  bujq sis  biologjike n  ballkan, po n  k t  dit  u zhvillua dhe panairi i ë ë ë ë ë ë ë ë
produkteve bio dhe në mbledhje u vendos  që të ngrihet rrjeti bujqësisë  orgnanike  që fillimisht  mori 
emrin BON.



Data 1 Shtator, 2011, Shkup,  Maqedoni
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Pjesmarësit  në takim: Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja/H, Kroacia, Maqedonia

Takimi për themelimin zyrtar të BON. U lexuan draftet e para të aktit të themelimit, Bordi dhe statuti  
funsionimit t  rrjetit si dhe u miratuan institucionet p rfaqësuese t  rrjetit n  vendet p rkat se. ë ë ë ë ë ë
P rfaq sues i Shqip ris   n  rrjet u caktua Instituti i  Bujq sis  Biologjike (ibb Durr s).ë ë ë ë ë ë ë ë

Specialistët e Federatës së fermerëve biologjik të Maqedonisë,  pjesë  të rrjetit vizitojnë ibb me qëllimin 
e hartimit të një projekti të përbashkët cross-border.
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Në këtë takim vendet ballkanike prezantuan gjendjen e bujqësisë biologjike në vendet përkatëse.

Herceg Novi, Montenegro, 15-18 November, 2011

Sarajevo, 12-14  March, 2012
Në këtë takim u diskutua puna e deritanishme në rrjet dhe shtimi i antarësimeve nga vendet 

përkatëse me shoqata dhe prodhues të rinj bio.
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Takimi rajonal  për bujqësinë biologjike organizuar  nga Instituti  Bujqesisë  Biologjike

 Vorë, Tiranë, Prill 2012

Pjesmarësit  në takim: Shqipëria, Kosova, Sërbia, Bosnja/H, Kroacia, Maqedonia dhe Mali I Zi

Subotica, Serbia, 2013

Panairi Nd rkombëtar Bio Fest n  Subotica, Serbi. K tu meret vendimi p r formalizimin ë ë ë ë
e rrjetit ballkanik p r bujq sin  biologjike p r Ballkanin Juglindor (SEEON- South Easten Europe ë ë ë ë
Organic Network)

Me mbështetjen TACSO zyra Tiranë, aktorët e 
bujqësisë biologjike, morën kontakt me 
partnerë në Serbi. U vizituan panaire, ferma 
bio, njësi përpunimi dhe tregu bio. Vizita të 
tilla u kryen edhe në Vojvodinë, Novisad, 
Beograd etj.
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Në shkurt 2014 një gjykatë Gjermane, rregjistroi 
rrjetin ballkanik si njësi më vehte, bazuar në ligjet 
Gjermane të rregjistrimit të shoqatave dhe 
fondacioneve. Në foto shohim logon përkatëse të 
rrjetit SEEON. 
Në Dhjetor 2014 Gjykata Gjermane finalizoi 
rregjistrimin zyrtar të SEEON

Biofach (Panairi Ndërkombëtar i produkteve
 biologjike që zhvillohet çdo vit në Nurenberg 
të Gjermanisë gjithmonë në muajin shkurt.

Kosove ,3 - 5 Dhjetor 2013, 
Vendet ballkanike prezantuan hapat e bëra në bujqësinë biologjike dhe nevojën e funksionimit të 
rrjetit në shërbim të rritjes së volumit të prodhimit dhe të marketingut si brenda vendeve ballkanike 
ashtu edhe në vendet e BE-së. Takimi theksoi nevojën e harmonizimit të legjislacionit në përshtatje 
me rregulloren e re të Be-së. Takimi u drejtua nga Z. Zenel Bunjaku Drejtori i Qendrës për Kerkime 
në fermë dhe Këshillime (IADK, Kosovë).



8 dhe 9 Shtator, 2015 Sarajevë (B/H)
Takimi nën financimin e GiZ  bashkoi aktorët kryesor të bujqësisë biologjike  të vendeve të Ballkanit me 
synimin për të hartuar një projekt të madh që të bëjë të mundur integrimin hapa pas hapi të prodhimit, 
kërkimit  dhe marketingut të produkteve biologjike mes vendeve të Ballkanit 

BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                  8BUJQËSIA   BIOLOGJIKE                 18

Në datat 27 - 28 Nëntor, 2015  në 
qytetin Metkoviç, Kroaci,  u zhvillua 
mbledhja  e Bordit  të rrjetit SEEON. 
Objekti i mbledhjes  ishte diskutimi i 
përparësive të bujqësisë biologjike 
që kërkojmë mbështetje financiare 
nga projekti që do të dsiktutohet  në  
fillim të vitit 2016. Çdo vend 
ballkanik paraqiti problematikën e 
tij. Pas  takimit u vizitua  një vreshtë  
bio (100 ha dhe nje ullishte bio 5 ha. 
Në këto dy ferma mbi 80 % ishin 
ku l t i va rë t  vendas .  Tak imi  u 
organizua nga shoqata bujqësisë  
b io log j ike  e  Mek tkov iç  dhe 
financuar nga GiZ. Organizatore 
ishte znj. Matija Vukusic.
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Bujqësia biologjike për vitin 2015 ishte  
në pikën e saj më të dobët. Kjo nga numri i 
fermave të regjistrura, numri i pikave të 
shitjes, subvensionet e dhëna nga 
Ministria Bujqësisë, mbështetja e 
shërbimit këshillimor me trajnime, 
botime  dhe kërkime  në fermë.

Për vitin 2015 u bënë dy hapa pozitiv: 
1. U vu në funksion Këshilli Shtetëror për 
Bujqësinë  Biologjike.
2. Grupi i punës i caktuar nga Ministri i 
Bujqësisë filloi punën intensive për 
përfundimin e draftit të  ri  t ligjit për 
bujqësinë organike/ Bio i cili së shpejti do 
të kalojë për miratim në Parlamentin 
Shqiptarë. Ligji i ri harmonizohet me 
rregulloren e re të BE-së, për Bujqësinë 
Bio, nr 834/2007.

Për vitin 2016  nevojitet:
1. Miratimi në Parlament i draftit të ri mbi 
të cilin po punohet.

Ligji i vjetër i Shkurtit 2004 duhet të 
harmonizohet me rregulloren e re te BE-
s,  834/2007.
Shumica e vendeve ballkanike e kanë 
realizuar  këtë kërkesë që  kërkesë edhe të 
BE-së

2. Për bujqësinë biologjike/organike  
duhet të përcaktohet një kuotë  financiare  
vjetore për mbështetjen e operatorëve të 
përshirë  në bujqësinë biologjike

Nuk mjafton të thuash që për çdo 
ferme të çertifikuar do jepen kaq ose 
aq lekë.
Ministria të vendosë një kuotë sa e shikon 
të arsyeshme. Bazuar në këtë kuotë dhe 
për vitin 2016 do regjistrohen aq ferma sa  
shteti angazhohet se  do të mbështesë.
Nga skema mbështetëse nga shteti  duhet 

të përfitojnë operatorët që marin pjesë në 
prodhimin, përpunimin, çertifikimin dhe 
tregëtimin e produkteve bujqësore dhe 
blegtorale biologjike.

Këto janë:

1. Fermerët e prodhimeve bio dhe 
përpunuesit e produkteve  bio.

2. Shërbimin Këshillimor 
(trajnime të specialistëve dhe fermerëve, 
botime, kërikme  në fermë, demonstrime 
fushore)

3. Marketingu
(Panaire, ditë të hapura bio, promovime të 
produkteve bio, përkujdesje për pikat e 
shitjeve bio)

4. Çertifikimin.
Ky mbështetet duke subvensionuar   
indirekt  nga fermerët  që  do çertifikohen.

Të gjithë operatorët do të aplikojnë në 
bazë të rregullave dhe nevojave të 
Ministrisë  së Bujqësisë që përputhen me 
politikën e saj  për zhvillimin kombëtar të 
prodhimit dhe tregut të produkteve  
biologjike.
Metodikat me kriterete zbatimit të skemës 
dhe dokumentacioni aplikimeve janë të 
përcaktuara edhe më parë, por nëse është 
nevojshme specialistët le të diskutojnë e ta 
përsosin ato në mënyrë që të jenë të lehta  
për ti zbatuar në nivel ferme por edhe për 
të lehta edhe për të kontrolluar zbatimin  e 
tyre në nivel ferme.

Mbështja e bujqësisë së zakonshme 
varet nga fuqia financiare që kemi sot. 
Mbështetja financiare e bujqësisë bio, 
varet nga koncepti që kemi për 
bujqësinë dhe ushqimin që na duhet 
nesër.

BUJQËSIA  BIOLOGJIKE   NË SHQIPËRI, 2016
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TESTIMI I EFICENCËS SË MATERIALEVE TË 
NDRYSHME  PËR MULÇËRIMIN E TOKËS NË 

VRESHTA.

Mulçërimi është një nga praktikat më të dobishme dhe më të përhapura për 
menaxhimin e tokës në sistemin biologjik të kultivimit të vreshtave. 
Mulçërimi konsiston në mbulimin e tokës me materiale të ndryshme 
organike ose inorganike. Aplikimi i mulcërimit ofron një sërë përfitimesh 
të mundëshme duke përfshirë përmirësimin e ruajtjes së lagështirës së 
tokës, pengimin e mbirjes dhe zhvillimit të barave të egër, reduktimin e 
ndryshimit të temperaturës në shtresën e punueshme të tokës dhe 
erozionin (tabela 1). Efektet e mulçërimit lidhen ngushtë me materialet që 
përdoren. Mulçërimi me materiale organike (kashtë, tallash, mbeturina 
bimore, etj.) përmirëson vetitë fizike, kimike e biologjike të tokës dhe 
siguron një bilanc pozitiv të lëndës organike në tokë. Përdorimi për 
mulcërim i materialeve dhe mbetjeve bimore që krijohen ne fermë është 

një mundësi që duhet shfrytëzuar për uljen  e kostos dhe riciklimin e lëndës 
organike brënda territorit të vreshtit.
Qëllimi i studimit të  ndërmarrë është testimi i materialeve të ndryshme për 

mulçërimin e tokës, me synim rekomandimin e materialeve dhe teknikave më të përshtatshme, 
bazuar në ndikimin e tyre mbi cilësitë fizike, kimike e mikrobiologjike të tokës.

Dr. Veis Selami 
IBB, Durrës

Tabela 1. Përfitimet e mundëshme nga aplikimi i mulcërimit të vreshtit
Përfitimet potenciale të mulçërimit  

Materiali dhe metoda
 
Studimi është implementuar në 
vresht në fermën biologjike Tofik 
Balla - Pjesëz, Durrës dhe fermën 
biologjike Enver Aliu- Sukth . Për 
mulçërim u përdorën materiale 
organike, tallash druri, mbeturina 
bimore të kositjes, mbetje të 
krasitjes së hardhive (sharmenda), 
k a r t o n ë  a m b a l a z h i  ( f i g 1 ) . 
Sipërfaqja e çdo varianti ka qënë  
800 m2  në katër përsëritje. 
Mulçërimi u bë në pranverë (prill), 
duke mbuluar tokën në rreshtat e 
hardhisë në një zonë me gjerësi 0,8 
m e shtresë me trashësi 8-12 cm. 
Para mulçërimit është bërë punimi 
i tokës në rreshtat e hardhisë. Gjatë 
verës u morën mostra toke për të 
p ë r c a k t u a r  p ë r m b a j t j e n  e 
lagështirës dhe treguesit fizikë e 
mikrobiologjikë. Analizat u kryen 
në laboratorin e QTTB Fushë-
K r u j ë .  P ë r  t ë  p ë r c a k t u a r 
lagështinë, mostrat e tokës u thanë 
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Fig 1. Përdorimi i tallazhit, barit nga kositja  dhe sharmendave për mulçërimin e vreshtit

në termostat me temperaturë 105oC për 7 orë dhe llogaritja u bë me metodën e diferencave. Grupet 
sistematike dhe fiziologjike të mikroorganizmave u përcaktuan me metodën e kultivimit në terrenet 
sipas metodave të njohura të M. Aleksandër, Krasilnikov, Martin, etj.
Janë studiuar variantet e mëposhtëme:
V1-  Pa mulçërim (Kontroll)
V2-  Mulçërim me mbetje bimore nga kositja e barit
V3 -  Mulçërim me sharmenda hardhie të coptuara 
V4 – Mulçërim me tallash druri  
V5-  Mulçërim me kartona amballazhi 

Rezultat dhe diskutimi i tyre
Të dhënat e analizave të lagështisë së tokës të ndjekur në dinamikë, tregojnë përmirësim të regjimit 
ujor në të gjitha variantet ku është aplikuar mulçërimi në të dy zonat. Në varësi të materialeve të 
përdorura, niveli i përmbajtjes së lagështirës në tokë, del 15-50 % më i lartë se kontrolli (Tabela 2).

Tabela 2. Dinamika e përmbajtjes së lagështirës së tokës sipas zonave .
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Përmirësimi i regjimit ujor në rastet e përdorimit të materialeve organike për mulcerim ka rritur 
ndjeshëm edhe aktivitetin biologjik të grupeve sistematike e fiziologjike të mikroorganizmave të 
tokës (Tabela 3, 4).

Tabela 3. Grupet sistematike të mikroorganizmave, 000/g tokë (30.07.2012)

 

PËRFUNDIME E REKOMANDIME
 Rezultatet e  studimit tregojnë efektin pozitive të mulçërimit në ruajtjen e lagështirës së tokës, 

kontrollin e barërave të egër dhe rritjen e aktivitetit biologjik të tokës Rritja e efikasitetit 
lidhet me materialet që përdoren si dhe teknikën e përdorimit të tyre. 

-Përdorimi i mulcerimit me materiale organik në vreshta ka rritur aftësinë ujëmbajtëse të tokës 
28-31 % krahasuar me kontrollin. Rezultatet më të mira janë regjistruar në variantin ku është 
përdorur si material mulçërues bari i njome dhe tallashit
-Në të gjithë varantet ku është përdorur mulçërimi është regjistruar një rritje e aktivitetit 
biologjik të tokës. 
-Te gjithe varaintet kanë siguruar nje kontroll te plotë të zhvillimit të barave të egër me përjashtim 
të variantit me sharmenda ku nuk arrihet kontrolli i barave shumëvjecare , prandaj  nevojten 
masa shtesë si kositja për kontrollin e plotë të tyre.  
-Rezultate më të mira arrihen kur përdoren për mulçërim mbeturina bimore dhe tallash në një 
shtresë me trashësi 8-12 cm duke mbuluar një zonë me gjerësi 0.8-1 m nën bimët e hardhisë  në 
drejtim të rreshtave.
-Rekomandohet që mulçërimi të kryhet në pranverë menjëherë me ngrohjen e tokës me 
përmbajtje te mjaftueshme të lagështirës 

Tabela 4. Grupet fiziologjike të mikroorganizmave, 000/g tokë (30.07.2012)
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Vjersha bioSLOW FOOD DHE FAST FOOD

Slow Food shqipërohet:
Me ngrënë ngadalë e menduar shtruar ...
Me ngrënë ngadalë e të mendosh shtruar,
Siguron shëndet e shanse për të fituar.
Fast Food shqipërohet:
Me ngrënë duke vrapuar e me vendos 
nxituar ...
Slow Food dhe fast food nuk është 
thjeshtë gastronomi
Slow Food dhe Fast Food janë dy filozofi.

 MAT SHTATË HERË DHE PRE NJË 
HERË

Mat shtatë herë dhe pre një herë
Është nga thëniet më shumë vlerë
Mat shtatë herë dhe pre një herë 
E kthen dimrin në verë
Por mat një herë dhe pre shtatë herë
S'të del pylli për të bërë një derë ...

TRE TIPA

Futuristi me dorë në ballë
Shikon larg, shumë larg
Kjo është një meritë ç'është vërteta
Por nuk kontrollon hapat që hedh çdo ditë
Dhe shpesh thyen dhëmbët në puseta
Flet e premton gjithë bujë
Ngul këmbë që petullat  bëhen edhe me 
ujë
Prakticieni shikon tek maja e këpucës
Nga rënia në  puseta shpëton kurdoherë 
Duke parë vetëm tek këmbët
Rrezikon të bjerë në humnerë 
Realisti flet shkurt dhe punon gjatë
Ka pak ujë, ka shumë lëndë të thatë
Një sy e mban tek këmbët
Një sy në thellësi
Kështu shkon larg dhe me siguri.

PËRVOJA 

Përvoja është si një gurorë
Ka shumë gurë për të ndërtuar 
Por gurët duhen gdhendur
Të vijnë mirë në murin tim 
Të vijnë mirë në murit tuaj
Përvoja është si stof i bukur
I fortë dhe i çmuar
Do qep sipas trupit tim
Do qep sipas trupit tuaj

Përvoja është një dërrasë pishë
Një dru kjo me shumë vlerë
Por do prerë ashtu si duhet
Ndryshe dritarja ngjason si derë
Përvoja është si bllok mermeri 
Në të gdhend çfarë të duash
Po e gjuajte me varė
Të gjitha vlerat do t'ia shuash
Dy shqetësime ka përvoja
Kur është thellë dhe nuk shikohet
Është mes nesh dhe nënvleftësohet

BLETA DHE GRERËZA

Të gjithë në një farë mënyre 
Janë të respektuar në këtë jetë
Disa si grerëza,
shumë të tjerë si bletë,
Bletës i zënë rrugën për ta takuar
Grerëzës i hapin rrugën për t'mos u 
thumbuar
Është një ndryshim i madh
Mes dy nderimeve për hir të së vërtetës
Aq sa ndryshon produkti i grerëzës 
nga produkti i bletës.



Ullinjtë shekullorë, muzeume 

të gjelbërta për  bujqësinë, 

mjedisin, dhe kulturën 

shqiptare. Mirëmbajtja e tyre 

është  detyrë e çdo pronari, e 

çdo fshatari, e çdo qytetari e 

sidomos detyrë e Ministrisë së 

Bujqesisë dhe Ministrisë së 

Kulturës.

 Lipsen projekte dhe strategji 

se si këto “muzeume  të gjalla” 

të bëhen të vizitueshme dhe 

pjesë e guidave turistike.

ULLIRI

Një ulli, një farmaci, 

një pemë ulliri, 

minierë floriri

Po nuk patët afër

Kishë ose Xhami

Shkoni e faluni tek një ulli

Do ndjeni të njëjtën qetësi!
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