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Përmbledhje e temave mbi zgjidhjet bujqëosre

Ky material u përgatit në kuadër të Projektit “Akademia ‘Nga Ferma në Tryezë’:
V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga International
Visegrad Fund dhe zbatuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në
partneritet me Parlamentin Rural të Sllovakisë, Rrjetin Kombëtar Rural të
Hungarisë, Grupin Vendor të Veprimit “Vistula – Terra Culmensis” dhe Shoqatën
Çeke-Moraviane të Sipërmarrësve Bujqësorë.



BUJQËSIA E QËNDRUESHME

Objektivi kryesor i bujqësisë së qëndrueshme është të plotësojë nevojat ushqimore dhe të fibrave
tek njerëzit duke përdorur në mënyrë më efikase burimet e gjindshme dhe duke zvogëluar ose
eleminuar dëmet në mjedisin natyror.

Bujqësia e qëndrueshme është një element kryesor i ndërtimit të një shoqërie të qëndrueshme që
duhet të reagoj ndaj kërcënimeve mjedisore. Ky koncept synon të lidhë zhvillimin ekonomik me
mbrojtjen e burimeve natyrore dhe ekuilibrin global të ekosistemeve. Bujqësia e qëndrueshme do
të integrojë tre objektiva kryesorë: një mjedis të shëndetshëm, barazi shoqërore dhe ekonomike
dhe përfitim ekonomik.

Megjithëse kalimi në sisteme më të qëndrueshme ka qenë një synim i BE-së për disa vite,
prodhimi i ushqimit vazhdon ende të jetë shkaktar i ndotjes së mjedisit, humbjes së
biodiversitetit dhe ndryshimit klimatik. Prandaj, si një përpjekje për të gjetur një zgjidhje
ambicioze dhe holistike ndaj sfidave mjedisore, është krijuar Marrëveshja e Gjelbër
Evropiane. Ajo është një strategji gjithëpërfshirëse në rritje që synon të transformojë ekonomin
e BE-së në një ekonomi moderne të qëndrueshme, me burime të mire shfrytëzuara dhe në
mënyrë efektive ta bëjë Evropën kontinentin e parë me klimë-neutrale deri në vitin 2050.
Qëllimet e lartpërmendura synojnë të përmirësojnë shëndetin dhe cilësinë e jetës së qytetarëve të
BE-së.
Fermerët, bizneset agroushqimore, pylltarët dhe komunitetet rurale luajnë një rol
thelbësor në disa nga fushat kryesore të politikave të Marrëveshjes së Gjelbër, duke
përfshirë:

● ndërtimi i një sistemi ushqimor të qëndrueshëm përmes strategjisë Farm to Fork;
● kontribut në strategjinë e re të biodiversitetit duke mbrojtur dhe rritur shumëllojshmërinë

e bimëve dhe kafshëve në ekosistemin rural;
● kontribut në betejën me klimën të Marrëveshjes së Gjelbër për të arritur qëllimin e zero

emetimeve në BE deri në vitin 2050;



● mbështetjen e strategjisë së azhurnuar të pyjeve, që do të shpallet në vitin 2020 për
ruajtjen e pyjeve ne gjendje të shëndetshme;

● kontribut në një plan veprimi zero të ndotjes, që do të përcaktohet në 2021, duke mbrojtur
burimet natyrore të tilla si uji, ajri dhe toka1

POLITIKA E PËRBASHKËT BUJQËSORE

Politika e përbashkët bujqësore e BE-së (CAP) është një partneritet mes bujqësisë dhe shoqërisë,
mes Evropës dhe bujqve të saj. Qëllimet kryesore të kësaj politike janë:

● të mbështesë fermerët dhe përmirësoj produktivitetin bujqësor, duke siguruar një furnizim
të qëndrueshëm me ushqim me çmim të volitshëm;

● ti siguroj se bujqit e Bashkimit Evropian mund të kenë jetesë të arsyeshme;
● të ndihmojë në përballimin e ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e qëndrueshëm të

burimeve natyrore;
● të mirëmbahen zonat dhe peisazhet rurale në të gjithë BE-në;
● të mbajë gjallë ekonominë rurale duke krijuar vende pune në bujqësi, industri

agro-ushqimore dhe sektorë të tjerë .2

Fermerët polakë janë të detyruar të veprojnë në përputhje me dispozitat e Politikës së Përbashkët
Bujqësore, e cila, ndër të tjera, rregullon çështjet e mbrojtjes së mjedisit bujqësor të përdorur në
procesin e prodhimit bujqësor. CAP ndërthur qasjet sociale, ekonomike dhe mjedisore që do ta
çojnë BE-në drejt arritjes së një sistemi të qëndrueshëm të bujqësisë.

Figura 1 Tre elemente të bujqësisë së qëndrueshme

2Goals of the Common Agricultural Policy, The common agricultural policy at a glance | European
Commission (europa.eu)

1 Sustainable Agriculture in the Common Agricultural Policy Sustainable agriculture in the CAP |
European Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_en


Burimi: Komisioni Evropian 

Më parë Politika e Përbashkët Bujqësore (PPB) ishte caktuar për periudhën 2014-2020.
Propozimet legjislative për rinovimin e PPB-it për periudhën 2021-27 u prezantuan nga
Komisioni Evropian në Qershor të vitit 2018. Ata sigurojnë që kjo politik do të vazhdoj të ofrojë
mbështetje për bujqësinë Evropiane, duke bërë të mundur krijimin e zonave rurale me prosperitet
dhe prodhimin ushqimor të cilësisë më të lartë.
Në veçanti, propozimet e Komisionit përqendrohen në: 

● sigurimin e një marrëveshje të drejtë dhe një të ardhme të qëndrueshme ekonomike për
bujqit;

● vendosjen e ambicieve më të larta për veprim mjedisor dhe klimatik;
● duke mbrojtur pozicionin e bujqësisë në zemër të shoqërisë së Evropës.

Politika e re e Përbashkët Bujqësore është menduar të ndërtohet rreth nëntë objektivave kryesorë,
që do të shërbejnë si bazë mbi të cilën vendet e BE do të hartojnë planet e tyre strategjike të PPB.



Figura 2 Objektivat e CAP për 2021-27

Burimi:  Komisioni Evropian

STRATEGJIA “FARM TO FORK” 

Strategjia "Farm to fork" për zhvillimin e ushqimit të qëndrueshëm, është një përbërës thelbësor i
Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane. Qëllimi kryesor i strategjisë është t'i bëjë sistemet ushqimore
të drejta, të shëndetshme dhe jo të dëmshme për mjedisin.

3

Strategjia synon të lehtësojë kalimin në një sistem të qëndrueshëm ushqimor, bazuar në
ekonominë qarkulluese, ndikimin neutral mjedisor të sektorëve të përpunimit ushqimor dhe atyre
të shitjes me pakicë, si dhe duke u bazuar në inovacionet teknologjike. Përmes disa masave
specifike, ajo gjithashtu do të inkurajojë fermerët të shkurtojnë zinxhirin e furnizimit për
produktet e tyre - dhe për këtë arsye të minimizojë varësinë e tyre nga ndërmjetësit ushqimor.



Figura 3 Strategjia “Nga ferma në tryezë”

Burimi:  Komisioni Evropian

Kjo strategji ka 27 plane veprimi konkrete që do të sjellin transformimin e sistemit ushqimor të
BE-së deri në vitin 2030, ndër të tjera:

● një zvogëlim me 50% të rrezikut dhe përdorimit të pesticideve
● një zvogëlim me të paktën 20% të përdorimit të plehrave - përfshirë plehun nga kafshët
● një zvogëlim me 50% të shitjeve të antimikrobikëve të përdorur për kafshë të fermave

dhe akuakulturë
● shtimi deri në 25% i tokës bujqësore me bujqësi organike, i të cilës niveli aktual është

8%.3

3 http://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/



BIODIVERSITETI

Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Ushqimit FAO, Agrobiodiversiteti i referohet
shumëllojshmërisë dhe ndryshueshmërisë së bimëve, kafshëve dhe mikroorganizmave që
kontribuojnë për ushqim dhe bujqësinë, të domosdoshme për të mbështetur funksionet kryesore
të agroekosistemit, duke përfshirë strukturën dhe proceset e tij dhe që janë rezultat i
ndërveprimeve midis mjedisit, resurseve gjenetike dhe sistemeve të menaxhimit dhe praktikave
të përdorura prej njeriut.4

Ruajtja e biodiversitetit është një element i rëndësishëm i strategjive bujqësore të BE-së dhe një
nga përparësitë e marrëveshjes së re të gjelbër. Prandaj, strategjia e Biodiversitetit 2030 u krijua
si një përpjekje për të forcuar ruajtjen e biodiversitetit dhe për të ndaluar humbjen e tij anë e
mbanë Bashkimit Evropian.

Ndër objektivat kryesore të parashikuara për t’u arritur deri në vitin 2030 janë:

1. Mbrojtja ligjore e minimalisht 30% të sipërfaqes tokësore dhe 30% e zonës detare të BE-së
dhe integrimi i korridoreve ekologjike, si pjesë e një Rrjeti të vërtetë Natyror anë e mbanë
Evropës. 

2. Mbrojtja rigoroze e të paktën një të tretës së zonave të mbrojtura të BE-së, ku përfshihen të
gjithë pyjet e mbetur në BE si ata në proces rritje edhe ata të vjetrit.

3. Menaxhimi efektiv dhe ruajtja e të gjitha zonave të mbrojtura, duke përcaktuar objektiva dhe
masa përforcuese si dhe duke i monitoruar ato në mënyrë të vazhdueshme.5

Të paktën 20 miliardë euro në vit do të vihen në dispozicion për të përmbushur objektivat e kësaj
strategjie, duke përfshirë këtu investimet për programin Natura 2000 dhe për infrastrukturën e
gjelbër. Duke qenë se restaurimi i natyrës do të kontribuoj në objektivat e klimës, një pjesë e
konsiderueshme e 25% të buxhetit të BE-së dedikuar nismave për klimën do të investohet në
gjetjen e zgjidhjeve natyrore për biodiversitetin.6

Polonia ka zhvilluar Programin e Zhvillimit Rural (RDP) për të forcuar menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore. Buxheti i përgjithshëm i programit për periudhën 2014-2020
ishte 13.5 miliardë euro që ishte bashkë-financuar nga BE. Rinovimi i këtij programi për

6https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/D
OC_1&format=PDF

5https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/D
OC_1&format=PDF

4NSP – What is agricultural biodiversity?,
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/what-is-agr
icultural-biodiversity/en/



periudhën 2021-27 gjithashtu do të vërë një theks të madh në mbrojtjen e mjedisit dhe
biodiversitetit. Masa të tjera të këtij programi (RDP), të tilla si bujqësia organike, pjesëmarrja e
fermerëve në sistemet e cilësisë së ushqimit, si dhe edukimi i fermerëve dhe ndërgjegjësimi
mjedisor përmes programeve trajnuese posaçërisht të zgjedhura, gjithashtu mund të kontribuojnë
në mirëmbajtjen dhe rritjen e biodiversitetit.

Disa nga instrumentet aktuale të politikës bujqësore që mbështesin biodiversitetin në Poloni
përfshijnë: 

• Strategjia për mbrojtjen e biodiversitetit deri në vitin 2020. 

• Programin e mbrojtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të shumëllojshmërisë biologjike me
Planin e Veprimit për 2015-2020. 

• Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Polonisë deri në 2025 (1999). 

• Direktivat e Bashkimit Evropian: »Direktiva për Zogjtë» Direktiva e habitateve. 

• Rrjeti Natura 2000. 

• Politika e Përbashkët Bujqësore: »standardet dhe kërkesat e ndër-pajtueshmërisë» gjelbërimi. 

• Programi i Zhvillimit Rural: »Masa agro-mjedisore-klimatike» Bujqësia organike.

Është e rëndësishme të theksohet se deri më sot bujqësia polake karakterizohet gjerësisht nga një
copëzim i fermave të vogla, ku metodat tradicionale të bujqësisë janë ende në përdorim. Këto
ferma shpesh ndahen nga gardhe të gjatë natyror me bimësisë heterogjene. Prandaj, larmia
biologjike e zonave rurale polake është ndër më të pasurat në të gjithë Evropën.

Një karakteristikë tjetër unike e bujqësisë polake është ekzistenca e racave vendase të bagëtive
(p.sh. bagëtitë e kuqe polake, delet shqopë/heather, kali polak, pulat me këmbë jeshile). Kafshët
e racave të vjetra kanë arritur të mbijetojnë për shkak të përhapjes së gjerë të fermave bujqësore.
Këto janë kafshë që, edhe pse janë më pak produktive, zakonisht përshtaten më mirë me kushtet
vendase.

Gjithashtu varietetet e vjetra të bimëve të kulturave po bëhen gjithnjë e më të popullarizuara, pasi
ato janë shumë rezistente ndaj sëmundjeve dhe kanë nevoja modeste për sa i përket tokës. Vlen
të përmendet se një sasi e madhe e varieteteve të vjetra të mollëve është ende e pranishme në treg
dhe po fiton popullaritet. Shumica e këtyre varieteteve të bimëve mund të rriten me sukses në
teknologji me kosto të ulët dhe sisteme ekologjike të prodhimit. Polonia promovon kultivimin e
varieteteve të vjetra si pjesë e mbështetjes për biodiversitetin.Nismat agro-mjedisore dhe
klimatike, të zbatuara nën Programin e Zhvillimit Rural (RDP) promovon rikthimin e specieve
të vjetra dhe varieteteve lokale të bimëve në kultivim, si dhe përdorimin e tyre më të gjerë nga



shoqëria. Një qasje e përshtatshme për ruajtjen e bimëve dhe burimeve gjenetike të kafshëve
është ruajtja e tyre në mjedisin natyror në rajone të lidhura ngushtë me origjinën e tyre. Ky lloj i
mbrojtjes ndihmon në ruajtjen e një forme të caktuar në vendin e saj të origjinës dhe vazhdon të
zbatojë metodën tradicionale të kultivimit dhe përzgjedhjes që çoi në krijimin e saj.

2. BUJQËSIA ORGANIKE NË BE

Tregu i produkteve organike ka pësuar rritje të qëndrueshme përgjat dekadave të fundit. Kjo rritje
është e dukshme në vendet e Evropës Lindore - edhe pse produktet organike janë akoma më pak
të njohura atje sesa në disa vende të Evropës Perëndimore, siç ështe Gjermania që zë vendin
kryesor në treg për produktet organike. Mbulimi i përgjithshëm me prodhime organike në BE u
rrit me 70% në dhjetë vitet e fundit dhe shitjet e produkteve organike me pakicë arritën në 34
miliardë euro në 2017. Në BE, 13.4 milion hektarë tokë i kushtohet bujqësisë organike.7

Bujqësia organike është një lloj bujqësie që i përgjigjet kërkesave në rritje të shoqërisë për
ushqim cilësor të prodhuar me standarde të larta mjedisore, të biodiversitetit dhe mirëqenies së
kafshëve. Bujqësia organike mbështetet nga një sërë regullash dhe ligjesh të përcaktuara nga
Politika e Përbashkët Bujqësore (CAP).8

Më 30 maj 2018, Parlamenti dhe Këshilli Evropian miratuan rregulloret e reja të Bashkimit
Evropian për prodhimin organik dhe për etiketimin e produkteve organike. Legjislacioni i ri
organik pritet të hyjë në fuqi në dt. 1 Janar 2022. Rregullorja përfshin objektiva të tilla si:

● të thjeshtohen rregullat e prodhimit duke hequr disa elemente përjashtuese dhe
eleminuese;

● të forcohet sistemi i kontrollit falë masave më të forta parandaluese dhe kontrolleve
strikte përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit;

● të respektohen të njëjtat rregulla nga prodhuesit e vendeve të treta me ato të vendeve të
BE-së;

● të zgjerohet lista e produkteve organike në kërkesë e sipër (p.sh. për kripë, tapa, dyllë
bletësh, mate, gjethe hardhie, zemra palme) dhe të shtohen rregullat e prodhimit (të drerit,
lepurit dhe shpendëve);

● të lehtësohet procesi i certifikimit për fermerët e vegjël falë një sistemi të ri të certifikimit
në grup;

8https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1539

7https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organi
c-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf


● të unifikohet një qasje e përbashkët për të zvogëluar rrezikun e ndotjes pa dashje nga
pesticidet;

● të eliminohen gradualisht prodhimet në shtretërit e nxehtë dhe në sera.9

 Aktualisht kanalet kryesore të shpërndarjes për produktet organike janë:

● blerje direkte nga fermerët dhe përpunuesit
● supermarkete dhe hipermarkete
● dyqane specialiteti.

Struktura organizative, e cila është karakteristikë për bujqësinë polake, është një faktor i
rëndësishëm dhe i favorshëm për zhvillimin e bujqësisë organike. Historikisht, këto ferma janë
karakterizuar nga prodhimi bujqësor me një përdorim minimal të kimikateve për mbrojtjen e
bimëve dhe plehrave sintetikë. Prandaj, metodat organike të kultivimit janë lehtësisht të
menaxhueshme në bujqësinë polake. Rritja e mëtejshme e ndërgjegjësimit mjedisor tek bujqit
modernë është mbështetur me subvencione të ndryshme evropiane. BE-ja ka investuar
vazhdimisht në zhvillimin e kërkimeve në fushën e bujqësisë organike, dhe në zgjerimin e
mëtejshme të njohurive përmes botimeve shkencore të njohura.

CERTIFIKIMI

Kërkesa specifike janë të përcaktuar për një fermë në mënyrë që ai të njihet zyrtarisht si një
prodhues i ushqimit organik. E para dhe më e rëndësishmja është që fermat e tilla duhet t'i
nënshtrohen një periudhe konvertimi. Gjatësia e kësaj periudhe konvertimi varet nga lloji i
produktit organik që prodhohet:

● 3 vite për pemishte frutore dhe hardhi shumëvjeçare të buta e të larta,
● 12 muaj për kullotjen e derrave dhe shpendëve,
● 2 vjet për tokat e prodhimit vjetor ku kullotin kafshët ripërtypëse.10

Në secilin vend anëtar ekziston një organ i caktuar certifikues, i cili u siguron fermerëve
informacionin e nevojshëm dhe merr kontrollin si gjatë periudhës së konvertimit, ashtu edhe pas
përfundimit të tij. Vendet e BE-së mund të vendosin nëse ky është një organ publik apo privat,
por cilido të jetë I nënshtrohet një kontrolli që të respektohen rregullat e Bashkimit Evropian për
prodhimin organik. Gjatë periudhës së konvertimit, fermeri gjithashtu merr shpërblime për

10https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_e
n

9 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en



vështirësitë që mund të hasë dhe humbjen e rendimentit gjatë periudhës së shndërrimit nga
prodhimi konvencional në atë organik. Përveç kësaj, BE-ja ofron forma të tjera të mbështetjes
për fermerët organikë nën Politikën e Përbashkët Bujqësore dhe pagesa për gjelbërim.

CERTIFIKATA TË RËNDËSISHME 

Logoja organike e BE-së:

Logoja organike e BE-së u jep një identitet vizual koherent produkteve
të prodhuara organike të Bashkimit Evropian. Kjo e bën më të lehtë për
konsumatorët të identifikojnë produktet organike dhe i ndihmon
fermerët t'i reklamojnë ato në të gjithë BE-në.

Logoja organike mund të përdoret vetëm në produktet që janë certifikuar si organike nga një
agjenci apo organ i autorizuar i kontrollit. Kjo do të thotë se ata kanë përmbushur kushte të rrepta
të prodhimit, përpunimit, transportit dhe ruajtjes. Produkteve që u është dhënë certifikata duhet të
përmbajnë të paktën 95% të përbërësve organikë dhe gjithashtu të përmbushin kushte të rrepta
për 5% e mbetur. Prodhuesit janë gjithashtu të detyruar të japin informacion shtesë mbi
paketimin: një numër kodi të organit të kontrollit dhe informacion mbi vendin ku janë prodhuar
lëndët e para bujqësore përbërëse.

Etiketa Ecocolabel e BE-së:

Themeluar në 1992, Etiketa Ecolabel e BE-së është një certifikatë
vullnetare e performancës mjedisore që u jepet produkteve dhe shërbimeve
që plotësojnë standarde të larta mjedisore. Kjo certifikatë promovon
ekonominë qarkulluese dhe kontrollon të gjithë ciklin jetësor të një
produkti, nga nxjerrja e lëndës së parë deri tek asgjësimi.

Kriteret e marrjes së Ecolabel-it mundësojnë udhëzime të rrepta për kompanitë që synojnë të ulin
ndikimin e tyre në mjedis dhe garantojnë efikasitetin e veprimeve të tyre mjedisore përmes
kontrolleve të palëve të treta. Për më tepër, shumë kompani u drejtohen kritereve të Ekolabelit të
BE pasi ajo është krijuar për të inkurajuar prodhuesit që të zvogëlojnë ndikimin në mjedis dhe të
gjenerojnë më pak mbeturina dhe CO2 gjatë procesit të prodhimit. Kriteret për secilin grup të
produkteve janë zhvilluar nga ekspertët në konsultim me palët primare të interesit, dhe ato janë
përshtatur për të adresuar karakteristikat unike të secilit lloj produkti. Çdo katër vjet, kriteret
rishikohen dhe ndryshohen nëse është e nevojshme, në mënyrë që të pasqyrojnë inovacionin



teknik në procesin e prodhimit, të tilla si evolucioni i materialeve ose zgjidhje që zvogëlojnë
emetimet dhe që pasqyrojnë ndryshimet në treg.

Çdo produkt ose shërbim i furnizuar për shpërndarje, konsum ose përdorim në tregun e Zonës
Ekonomike Evropiane (Bashkimi Evropian, Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia) dhe i përfshirë
në një nga grupet e krijuara të produkteve jo-ushqimore dhe jo-mjekësore, kualifikohet për
etiketën Ecolabel të BE-së.

Figura 4. Numri i përgjithshëm i liçencave për shtet në BE

Burimi: Komisioni Evropian (2020)

TREGUESIT GJEOGRAFIKË (TGJ)

Për të dalluar produktet tradicionale, vendase, është zhvilluar sistemi evropian i etiketimit.
Sistemi i treguesve gjeografikë të BE-së mbron emrat e produkteve që vijnë nga rajone të
veçanta dhe kanë cilësi specifike ose gëzojnë një reputacion të lidhur me territorin e prodhimit.
Shërben si për të promovuar ushqim me cilësi të lartë ndër klientët, por edhe për të mbrojtur
prodhuesit nga konkurrencën e padrejtë dhe produktet e tyre të falsifikuara. Skemat e TGJ luajnë
një rol të rëndësishëm në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm rural, përmirësimin e të
ardhurave të fermave dhe hapjen e potencialit të ri të eksportit. Ato gjithashtu kontribuojnë në
mbrojtjen më të mirë të trashëgimisë lokale.

Ekzistojnë dy kategori të produkteve të njohura brenda politikës evropiane të cilësisë dhe
mbrojtjes së produkteve të veçanta:

• produkte rajonale me origjinë të njohur për të cilat i përkasin Emërtimit të Mbrojtur të
Origjinës dhe Indikacionit të Mbrojtur Gjeografik,



• produkte tradicionale për të cilat vlen etiketimi Specialitet Tradicional i Garantuar.

Rregullat e përgjithshme që aplikohen për treguesit gjeografikë janë të njëjta për të gjitha vendet
anëtare të Bashkimit Evropian. 

Certifikimet e mundshme:

Emërtim i mbrojtur i origjinës (PDO në anglisht EO në shqip)

Emrat e produkteve të regjistruar si PDO janë ata që kanë lidhjet më të forta me vendin në të
cilin janë bërë - çdo pjesë e procesit të prodhimit, përpunimit dhe përgatitjes duhet të zhvillohet
në rajonin specifik. Kjo certifikatë i kushtohet ushqimit, produkteve bujqësore dhe verërave.

Tregues i mbrojtur gjeografik (PGI në anglisht TGJ në shqip)

Tregues i mbrojtur gjeografik thekson marrëdhëniet midis rajonit specifik gjeografik dhe emrit të
produktit, ku një cilësi, reputacion ose karakteristikë tjetër e veçantë i atribuohet në origjinë
gjeografike. Këtu të paktën një nga fazat e prodhimit, përpunimit ose përgatitjes zhvillohet në
rajon. Kjo certifikatë i kushtohet ushqimit, produkteve bujqësore dhe verërave. Një tjetër
certifikatë i kushtohet posaçërisht pijeve alkoolike dhe verërave të aromatizuara - Treguesi
gjeografik i pijeve shpirtërore dhe verërave të aromatizuara (TGJ)

Specialitet tradicional i garantuar (TSG në anglisht)

Garantimi i specialitetit tradicional (TSG) nxjerr në pah aspektet tradicionale siç janë mënyra e
prodhimit të produktit ose përbërja e tij, pavarësisht zonës gjeografike. Emri i një produkti që
regjistrohet si TSG e mbron atë nga falsifikimi dhe keqpërdorimi. Kjo certifikatë mund t'u jepet
produkteve ushqimore dhe bujqësore.

Njësia përgjegjëse për procesin e regjistrimit në Poloni është Ministria Polake e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Regjistrimi është një procedurë me dy faza - faza e



parë kryhet në nivelin e shtetit anëtar, faza e dytë kryhet nga Komisioni Evropian.
Deri më tani 44 produkte polake janë regjistruar si TGJ - mjalti nga rajoni Beskids
duke qenë më i fundit i shtuar në këtë listë. Gjithashtu, për të forcuar mbështetjen për
prodhuesit vendorë tradicionalë, Ministria Polake e Bujqësisë dhe autoritetet rajonale
krijuan një Listë Kombëtare të Produkteve Tradicionale. Aktualisht ka më shumë se
1600 produkte të përfshira në këtë listë.11

BUJQËSIA E MBËSHTETUR NGA KOMUNITETI

Bujqësia e mbështetur nga komuniteti është një iniciativë në lidhje me bujqësinë që
lidhë (përveç politikës zyrtare bujqësore të shtetit) fermerët me konsumatorët në
mënyrë të drejtpërdrejtë, të shkurtër, bazuar në besimin e ndërsjelltë, pa ndërmjetës
dhe pa marzhet e zinxhirit ushqimor.
Lëvizja konsiston në mbledhjen e një grupi grumbullues rreth një ferme të caktuar
(p.sh. të shoqëruar në një shoqatë të veçantë), të cilët vendosin kolektivisht se çfarë
duhet të kultivohet (duke influencuar në kërkesë), në mënyrë që fermeri të plotësojë
saktësisht nevojat e konsumatorit. Një grup i produkteve bujqësore të zhvilluara në
këtë mënyrë u dorëzohet nga fermeri grumbulluesve gjatë sezonit në intervale të
caktuara, zakonisht një herë në javë. Mallrat dorëzohen ose drejtpërdrejt te anëtarët e
grupit ose në disa pika të zgjedhura grumbullimi (dikush mund të ketë një diapazon
deri në disa dhjetëra kilometra dhe mund të ketë shumë grumbullues). Pagesa /
parapagimi i parë paguhet nga grumbulluesit para sezonit dhe alokohet për blerjen e
mjeteve të prodhimit dhe mbulimin e kostove të punës. Pjesa e dytë e tarifës zakonisht
paguhet pas sezonit. Të gjithë elementët e procesit rregullohen në detaje në kontratë.
Përveç sigurimit të konsumatorëve me perime të freskëta dhe të shëndetshme dhe
mbështetjen e fermave të vogla dhe të mesme, bujqësia e mbështetur në komunitet
synon të krijojë lidhje shoqërore që forcojnë të gjitha palët në kontratë në luftën
konkurruese me korporatat e agrobizneseve.

11  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12



FERMA TË VOGLA 

Mbështetja e fermave  të vogla  dhe të mesme është fokusi kryesor i politikes CAP nën
perspektivën 2014-20. Polonia qëndron si një nga përfituesit kryesorë të këtij fokusi, pasi
karakterizohet nga numri më i lartë i fermave të vogla në sektorin e saj bujqësor në BE - ku73%
e 1.43 milion fermave të regjistruara në Poloni, bien nën kategorinë "e vogël" (d.m.th. janë më
pakë se 10 hektarë ). 

Edhe pse fermat e vogla kanë një rol relativisht të parëndësishëm në prodhimin bujqësor dhe
mund të konsiderohen si një kufizim për zbatimin e inovacionit teknologjik në procesin e
prodhimit bujqësor, ato kanë një potencial të shkëlqyeshëm për zhvillimin e mëtejshëm të tregut
për produktet ushqimore tradicionale dhe lokale, si dhe janë elemente që ruajnë cilësitë
mjedisore të peisazhit vendas. Fermat shihen jo vetëm si njësi prodhimi, por edhe si elemente të
një zinxhiri më të madh - ato kryejnë funksione ekologjike, sociale, arsimore, rekreative dhe
kulturore. Ky perceptim i fermave është një pjesë thelbësore e konceptit të zhvillimit të
qëndrueshëm në zonat rurale, i cili është promovuar në BE përmes zbatimit të disa strategjive.

“FSHATRAT SMART”

"Fshatrat Smart" është një projekt i ri i propozuar nga Komisioni Evropian të cilat do të
mundësojnë një standard më të lartë të jetës dhe shërbimeve publike për qytetarët. Është një degë
e një pune më të gjerë tematike të Rrjetit Evropian për Zhvillim Rural (ENRD) - nën emërtimin
"Zonat Rurale SMART dhe konkurruese". Ky program u zbatua në periudhën 2017-2020.

Fshatrat SMART konsiderohen ato komunitete në zonat rurale të cilat përdorin zgjidhje inovatore
për të përmirësuar qëndrueshmërinë e tyre, duke u mbështetur në pikat e forta dhe mundësitë
vendase. Qëllimi i këtij programi është të mbështesë zhvillimin e zonave në rënie duke përdorur
teknologji dixhitale dhe inovacione, në mënyrë që të zhvillojë dhe zbatojë strategjinë e tyre për të
përmirësuar kushtet ekonomike, sociale dhe / ose mjedisore, në veçanti duke mobilizuar zgjidhjet
e ofruara nga teknologjitë dixhitale . Nismat e ndërmarra nën këtë program mbështeten fuqimisht
në një qasje pjesëmarrëse .  12

12https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1
551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf



      
Duke u bazuar në analizën e sfidave kryesore në zonat rurale polake, autoritetet shtetërore kanë
treguar nevojat përkatëse që duhet të adresohen brenda programit:  

Tabela 1: Sfidat kryesore dhe nevojat përkatëse në Poloninë rurale

Burimi: Komisioni Evropian

Figura 5. Fshatrat Smart - elementët kryesore

Burimi: Komorowski Łukasz, Stanny Monika (2020) Fshatrat Smart: Ku mund të ndodhin?



GRUPET LOKALE TË VEPRIMIT

LEADER është një metodë e zhvillimit lokal e cila është përdorur që nga viti 1991 për të
angazhuar aktorët lokalë në hartimin dhe shpërndarjen e strategjive, vendimmarrjen dhe alokimin
e burimeve në zhvillimin e zonave të tyre rurale.
Në vitin 2018 kishte rreth 2800 Grupe Veprimi në BE, duke mbuluar 61% të popullsisë së saj
rurale. GLV-të financohen nga Fondi Evropian Bujqësor për Zhvillim. Ata marrin mbështetje
financiare në formën e granteve për projekte të vogla, duke bashkuar aktorë privatë, publikë dhe
të shoqërisë civile të cilët i përkasin të njëjtës fushë. 
Qasja ose metoda LEADER bazohet në shtatë karakteristika specifike dhe është thelbësore që të
gjitha ato të zbatohen në program:

1. Qasja nga poshtë-lart
2. Qasja e bazuar në zone
3. Partneriteti vendore
4. Një strategji e integruar dhe multi-sektoriale
5. Rrjetëzimi
6. Inovacion
7. Bashkëpunimi .13

 
Në Poloni ekzistojnë 323 GLV LEADER që veprojnë në zonat rurale. Brenda këtyre grupeve,
aktorët vendorë zhvillojnë koncepte të zhvillimin rajonal në përputhje me nevojat e komunitetit
lokal. Qëllimet kryesore të programit janë përcaktuar si :
- larmia e zonave rurale dhe peisazheve
- identiteti lokal kompleks
- mjedis natyror me cilësi të lartë .14

 

14 https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/

13  https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top

https://www.lag-uckermark.de/pl/czym-jest-leader/
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_en#top


PËRMBLEDHJE E PRAKTIKAVE MË TË RËNDËSISHME BUJQËSORE:

FAVORIZIMI I BUJQËSISË SË QËNDRUESHME

Sigurimi i stabilitetit financiar të fermës - vetëm një fermë që është e qëndrueshme
dhe ka potencial zhvillimi mund të jetë e qëndrueshme. Për të qenë kështu, ferma
duhet të jetë e qëndrueshme financiarisht dhe të menaxhohet në përputhje me një plan
biznesi të analizuar mirë.
Ndërtimi i pjellorisë së tokës duke rritur përmbajtjen e humusit - qëndrueshmëria në
prodhimin në terren bazohet në pjellorinë e vetë tokës, mbështetur vetëm nga plehrat.
Fertiliteti mund të ndërtohet duke rritur përmbajtjen e humusit në tokë, e cila është
gjithashtu një depo uji. Si rezultat, ferma prodhon më shumë dhe më lirë, duke qenë
më pak e ndjeshme ndaj dukurive të pafavorshme të motit.
Ndryshimi i kulturave për të rritur biodiversitetin e tokës - detyra e secilit fermer është
të planifikojë kulturat në një mënyrë të tillë që në vitet në vijim llojet e tjera bimore të
kultivohen në fushë në një mënyrë që pasuron tokën, rrit pjellorinë e saj dhe
potencialin e biodiversitetit. Kjo ka një efekt pozitiv në përfitimin e prodhimit dhe
lejon zhvillimin e fermës.
Përzgjedhja optimale e kulturave dhe mbjellja e duhur - diferencimi i kushteve
klimatike dhe tokës kërkon një përzgjedhje të menduar mirë të specieve dhe
varieteteve të bimëve të kultivuara, njohuri të hollësishme të kultivimit dhe kushteve
të mbrojtjes, në mënyrë që të zgjedh efektin e prodhimit.
Plehërimi i bimëve bazuar në ekuilibrin e plehrave – plehrimi i të korrurave duhet të
plotësojnë vetëm lëndët ushqyese të pranishme në tokë, në përputhje me nevojat e



bimëve. Ushqyesit e furnizuar me plehra duhet të ekuilibrojnë tepricën e mbledhur me
të korrat e bimëve, duke pasur parasysh edhe humbjet që rezultojnë.

Pajtueshmëria me parimet e menaxhimit të integruar të dëmtuesve - efektet më të mira
të mbrojtjes me kostot më të ulëta arrihen duke integruar metoda të ndryshme të
mbrojtjes: mekanike, fizike, biologjike, shumuese dhe kimike që do të përdoren në
rast të joefektivitetit të atyre të mëparshmet. Duke përdorur njohuritë për organizmat e
dëmshëm të kulturave, është e mundur të ndërmerren veprime të ndryshme në kohën e
duhur për t'i luftuar ato ose për të zvogëluar dëmshmërinë e tyre. Numri në rritje i
zgjidhjeve dixhitale në dispozicion të fermerëve, duke mbështetur fuqimisht
menaxhimin e integruar të dëmtuesve, gjithashtu mund të ndihmojë në këtë rast. Duke
zbatuar këto parime, përdorimi i produkteve kimike të mbrojtjes së bimëve dhe efekti
financiar i mbrojtjes së bimëve optimizohen.
Përdorimi efektiv i burimeve ujore - qëllimi i aktiviteteve duhet të jetë përdorimi
optimal i burimeve ujore në dispozicion, si toka ashtu edhe ujitja. Përdorimi racional i
tij do të sigurojë stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e prodhimit bujqësor, veçanërisht në
kontekstin e ndryshimit të klimës. Një fermer duhet përdorni ujë me masë, mundësisht
të rris mbajtjen e ujit të tokave dhe të monitoroj nevojat dhe konsumin e tij në mënyrë
të vazhdueshme.
Mbajtja e tokës nën kultivim të vazhdueshëm sa më gjatë të jetë e mundur - erozioni i
tokës është një fenomen shumë i dëmshëm i shkaktuar nga veprimi i ujit dhe erës, por
gjithashtu mund të jetë rezultat i aktiviteteve të papërshtatshme njerëzore. Bimët në
rritje me një sistem të pasur rrënjor që mbulon mirë tokën - si dhe duke e lënë tokën të
mbuluar me mbeturina pas korrjes - parandalon erozionin. Përgatitja e tokës pa lërim,
si dhe rotacioni i kulturave anti-erozion, mund të jenë efektive në zvogëlimin e
erozionit të tokës.

Mbështetja e biodiversitetit në fermë dhe rrethinat e saj - biodiversiteti kontribuon në
uljen e inputeve dhe rritjen e efektit të prodhimit. Në fusha, ne e kufizojmë pjesërisht
atë në mënyrë që të marrim një kulture, kështu që ka nevojë për mbështetje shtesë,
jashtë zonës së tyre.



Sigurimi i mirëqenies së kafshëve - prodhimi dhe efekti financiar i një ferme me
kafshë varet nga gjendja e tyre shëndetësore dhe kushtet e jetesës. Vetëm kafshët e
shëndetshme të mbajtura në një mënyrën e duhur do të sjellë një prodhim të madh të
një cilësie të mirë.

Përdorimi i sistemit të pa-lëvrim - lëvrimi pa-lirim është një alternativë ndaj
përpunimit tradicional, duke eliminuar zhvendosjen e tepruar dhe oksigjenimin e
tokës. Trajtimet zakonisht janë të kufizuara në lirimin e tokës dhe përzierjen e
sipërfaqes së saj, pa e kthyer atë përmbys. Pjesa tjetër e punës bëhet nga krimbat e
tokës dhe organizmat e tjerë të tokës që ndërtojnë korridore në tokë, duke përmirësuar
kështu pjellorinë e saj, duke mbështetur ajrimin e tij dhe gjithashtu duke përpunuar
mbetjet pas vjeljes.

Metoda agroteknike pa-lëvrim e përgatitjes së fushës së mbjelljes përmes përdorimit të
herbicideve në kashtë dhe ekzekutimi me mbjellje të veçantë. Kjo metodë mund të
përdoret për të rritur misër, bishtajore, përdhunim, drithëra dimri dhe panxhar sheqeri.

Përpunimi i tokës eliminon shumë nga disavantazhet e plugimit, të tilla si:
● Dëmtimi i shtresës mbrojtëse natyrore të tokës (bimësia dhe mbetjet organike),

mungesa e të cilave çon në erozion të erës dhe ujit,
● Shkelja e sistemit natyror të tokës, e cila çon në shkatërrimin e strukturës së saj

dhe zvogëlimin e popullsisë së gjeobionte,
● Formimi i tabanit të plugut dhe formimit të kores
● Gurët ngritës dhe nekroza e tokës
● Zbërthimi tepër i shpejtë i lëndës organike, prishja e qarkullimit të lëndëve

ushqyese në tokë
● Reduktimi i aftësisë mbajtëse të tokës (formimi i rutave të thella)
● Nevoja për të zëvendësuar fushën e pluguar
● Mundësia e mbjelljes vetëm pasi toka të jetë e lirë
● Konsum i lartë i energjisë.

Mbjellja e drejtpërdrejtë përdoret në kushtet e mëposhtme:



● Të kesh mbjellës të veçantë
● Farat e përshtatshme
● Zbatimi i herbicideve që ndihmojnë në largimin e mbetjeve të bimëve të lashta

dhe barërat e këqija
● Lagështi e mjaftueshme e tokës
● Përzgjedhja e llojeve të duhura dhe varietetit të kulturave
● Fermeri ka njohuritë dhe përvojën e duhur për të thjeshtuar kultivimin

Mosrespektimi i këtyre kushteve zakonisht çon në uljen e rendimenteve. Përdorimi i
plugimit zero, i cili nuk dëmton sistemin natyror të tokës, mund të përdoret herë pas
here në praktikën bujqësore. Përsëritja shumë e shpeshtë e kësaj teknologjie
kultivuese në të njëjtën fushë rrit rrezikun e një rritjeje të infektimit të barërave të
këqija dhe ulje të rendimentit. Për shëmbull në Poloni, teknologjia e përpunimit zero
është një alternativë ekonomike tërheqëse për kultivimin tradicional për fermat e
mëdha që veprojnë sipas rregullave të reja (ndryshimi i formave të pronësisë dhe
metodat e menaxhimit).

Tendencat që favorizojnë përhapjen e rezultatit të kultivimit zero, ndër të tjera janë:
● Kostot në rritje të energjisë (karburantit)
● Fuqia punëtore më e shtrenjtë
● Rritja e sipërfaqes së fermave dhe fushave
● Koha e kufizuar për trajtime agroteknike
● Përkeqësimi i kushteve të lagështisë së tokës
● Efikasiteti i ulët i makinerive dhe pajisjeve dhe amortizimi i tyre i lartë

Përpjekja për të zvogëluar emetimet e gazeve serë - bujqësia lëshon një numër të
gazrave serë (p.sh. CO2, CH4, NH3, NOX), të cilat duhet të minimizohen nga
përdorimi i saktë i makinerive dhe pajisjeve, menaxhimi i mirë i karburanteve,
plehrave organikë, mbetjeve pas vjeljes, optimizimi i blegtorisë dhe kushtet e
mbjelljes së kulturave si p.sh.  kulturat që lejojnë thithjen më të mirë të CO2.

Pajtueshmëria me ligjin - është një kusht themelor për çdo prodhim të qëndrueshëm
bujqësor, i cili duhet të kryhet në përputhje me ligjin në fuqi dhe brenda kufijve të tij.



Menaxhimi i duhur i mbetjeve - mbetjet pas prodhimit të krijuara në fermë duhet të
përdoren maksimalisht për prodhim të mëtejshëm, përveç mbetjeve komunale dhe
mbetjeve të rrezikshme për njerëzit dhe mjedisin, asgjësimi i të cilave përcaktohet me
ligj.

Kujdesi për punonjësit, të drejtat dhe sigurinë e tyre në fermë - respektimi i
vazhdueshëm i të drejtave të punonjësve dhe kujdesi për kushtet e punës garantojnë
cilësinë e punës së kryer, përdorimin e duhur të pajisjeve dhe shkallët e ulta të
aksidenteve - të gjithë këta elementë përmirësojnë përfitimin e prodhimit dhe
rezultatin financiar të fermës. Njohja e rreziqeve dhe vlerësimi i saktë i rreziqeve që
mund të paraqiten gjatë punës në një fermë çojnë në rritjen e sigurisë së punës.
Ndryshimet në teknologji dhe pajisje teknike kërkojnë njohuri në lidhje me
kërcënimet e reja. Trajnimi për shëndetin dhe sigurinë në punë është një element i
domosdoshëm i punës në bujqësi, jo më pak i rëndësishëm sesa inspektimet periodike
të pajisjeve bujqësore.

Ndërmarrja e veprimeve për pranimin shoqëror të bujqësisë - bujqësia e qëndrueshme
është gjithashtu një përgjigje ndaj pritjeve shoqërore që prodhimi bujqësor duhet të
jetë më miqësor ndaj mjedisit. Komunikimi i partneritetit me komunitetin lokal ku
jeton fermeri, por edhe me shoqërinë e gjerë, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme.
Janë të rëndësishme bisedat me njerëz që nuk kanë lidhje me bujqësinë ose, për
shembull, përmes mediave sociale, puna e fermerit dhe, mbi të gjitha, aktivitete
specifike për mbrojtjen e mjedisit.

Si të mbahet uji dhe të zvogëlohet erozioni?
Megjithëse rritja e temperaturës mund të duket minimale, në të vërtetë rritja e
avullimit të ujit që përshpejton energjinë është e madhe. Reshjet totale nuk kanë
ndryshuar shumë, por përkundrazi zvogëlohen, përveç kësaj, natyra e reshjeve ka
ndryshuar.



Bujqësia do të duhet të ndryshojë përballë ndryshimit: teknologjia e saktë mund të
ndihmojë. Ajo mundëson menaxhim racional të burimeve ujore, plehrave dhe
pesticideve. Kjo mund të zvogëlojë thelbësisht ndikimet negative në mjedis.

Shembull: Fermat e fundit në më shumë se 10,000 hektarë tokë të punueshme në
rajonin Vyškov, e cila është një nga rajonet më të prekura nga thatësira, nxehtësia dhe
shiu i rrëmbyeshëm. Më shumë se dy të tretat e tokës së kultivuar në Rostěnice
rrezikohet në mënyrë erozive dhe shtrihet në shpate.15

Thelbi është alternimi i kulturave dimërore dhe pranverore, ose të korrave të
ndërmjetme, në shirita me gjerësi 20 deri në 40 metra. Ato janë vendosur në mënyrë
që drejtimi i tyre të kopjojë konturin sa më mirë që të jetë e mundur. Kulturat
qarkulluese në shirita sigurojnë mbrojtje të barabartë të tokës nga efektet e erozionit,
gjatë gjithë vitit. Një metodë e tillë përmirëson mbajtjen e ujit në një shpat dy deri në
katër herë në krahasim me menaxhimin e pjerrësisë. Kjo gjithashtu do të parandalojë
erozionin e tokës.
Qarkullimi i kulturave
Thjesht një ndryshim vjetor në vendin e kultivimit të perimeve individuale në kopshtin
e perimeve, i planifikuar për disa vite të ardhshme. Ky lloj kultivimi lejon përdorimin
optimal të hapësirës, zvogëlon shfaqjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe e mban
tokën në gjendje të mirë.

Parimi themelor i qarkullimit të kulturave
Një nga parimet kryesore të qarkullimit të kulturave është shmangia e rritjes së bimëve
nga e njëjta familje botanike në një pozicion të caktuar (pushimi duhet të jetë së paku
4 vjet), për shkak të pranisë së sëmundjeve dhe dëmtuesve të zakonshëm. Format e
tyre spore (p.sh. vezët e dëmtuesve, sporet e kërpudhave) mund të jetojnë në tokë deri
në disa vjet, duke infektuar të mbjellat pasuese nga viti në vit. Pra, nëse kemi rritur
lakër në një vit, ne duhet ta mbjellim atë dhe perimet e tjera bashkëshoqëruese në një
vend tjetër vitin e ardhshëm.

15 Zemědělci kvůli klimatu mění své postupy,
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemedelci-kvuli-klimatu-meni-sve-postupy-40315770



Kopshti i perimeve duhet të ndahet në pjesë (4 ose më shumë), duke lejuar që vendi i
kultivimit të perimeve individuale të ndryshohet çdo vit. Për shembull, në rast se keni
4 pjesë, në vitin e parë - të jenë bimë:

● në të parën, perime kryqëzuese (p.sh. lakër Brukseli, lakër jeshile, lakër),
● në të dytën, perime rrënjore (p.sh. karota, majdanozi),
● në të tretën bishtajore (p.sh. fasulet)
● në të katërtën, perime sezonale (p.sh. speca, domate)16

Në vitin pasardhës, vendi i kultivimit të secilit

grup të perimeve duhet të ndryshohet, por në

përputhje me kërkesat e tyre ushqyese. Kjo është

e rëndësishme sepse perimet individuale kanë

nevojë për lëndë ushqyese të ndryshme, kështu

që kur rriten njëra pas tjetrës, ato sterilizojnë

tokën nga një lëndë ushqyese specifike.

Pas bimëve me rrënjë të cekëta, p.sh. speca,

është më mirë të mbillni perime me një sistem

rrënjor të thellë, p.sh. karrota, të cilat marrin

lëndë ushqyese nga shtresat më të thella të

tokës.

16 Płodozmian w warzywniku. Co to jest płodozmian i go stosować w praktyce,
http://www.e-ogrodek.pl/a/plodozmian-w-warzywniku-co-to-jest-plodozmian-i-go-stosowac-w-praktyce
-20811.html



Burimi: https://rodaleinstitute.org/why-organic/organic-farming-practices/crop-rotations/

Qarkullimi i kulturave duhet të përfshijë bishtajore, të cilat jo vetëm që kërkojnë lëndë

të ulëta ushqyese, por nuk karakterizohen me vlera më të vlefshme, të cilat lidhen me

bakteret përmes ajrit, duke lenë një pozicion të mirë për perimet me nevoja të larta

ushqyese.

Qarkullimi i kulturave - Shëmbuj

Shëmbull i qarkullimit të kulturave në 4 parcela:

● Viti i parë i rritjes së shtratit të luleve: I - perime të sezonit veror (domate,

speca, patëllxhan) II - perime rrënjësore, III - bimë të familjes brassica ose

kunguj, IV - bishtajore.

● Year Viti i dytë i rritjes së shtratit: I - bishtajore, II - perime të sezonit të verës,

III – perime rrënjësore, IV - perime të familjes brassica.

● Year Viti i 3-të i rritjes së shtratit: I –perime të familjes brassica, II - bishtajore,

III - perime të sezonit të verës, IV - perime rrënjësore.

● Year Viti IV i rritjes së shtratit: I - perime rrënjësore, II - perime të familjes

brassica ose kungulli, III - bishtajore, IV - perime të sezonit të verës.

Procedura të ngjashme gjithashtu rregullojnë gjendjen e lojës. Numri i vogël po rritet,

ndërsa e zeza po zvogëlohet. Mbinxehja e sipërfaqes së tokës gjithashtu zvogëlohet.

Bimët që synojnë të merren me dëmtuesit e tokës dhe frikësojnë mizat e

bardha dhe brejtësit

Një nga bimët alelopatike më të njohura

dhe të vlerësuara është, ndër të tjera,

marigold, në të cilin rrënjët përmbajnë një

përbërje kimike, e cila ka një efekt të

https://rodaleinstitute.org/why-organic/organic-farming-practices/crop-rotations/


pafavorshëm në nematodat dhe tregon veprimtari antifungale kundër disa llojeve të

kërpudhave. Në kulturat hortikulturore, nematodat e dëmshme kërcënojnë shumë bimë

(përfshirë luleshtrydhet, panxharin, lakrën dhe perimet e tjera), prandaj mbjellja e

marigoldëve në afërsi të tyre të menjëhershme i mbron ata nga dëmtuesit. Substancat e

paqëndrueshme të sekretuara nga kumaku pengohen gjithashtu nga mizat e bardha të

serës, për këtë arsye bima duhet të mbillet gjithashtu nën mbulesa. Era e marigoldit

gjithashtu parandalon brejtësit dhe nishanet.

Nasturtium kundër afideve dhe kërmijve. Jo

vetëm që tërheq afide, duke mbrojtur kështu bimë

të tjera që janë më pak tërheqëse për dëmtuesin,

por që gjithashtu frikësojnë kërmijtë dhe brejtësit

me erën e saj. Për këtë arsye, vlen të mbillet

nasturtium pranë kulturave veçanërisht të

rrezikuara nga afidat dhe kërmijtë (p.sh. lakra,

marule).

Perimet e fluturave (përfshirë fasulet e gjera) janë

gjithashtu bimë fitosanitare shumë interesante. Ato

fertilizojnë tokën, pasi në rrënjët e tyre ka baktere të

dobishme që lidhin azotin nga atmosfera dhe

natyrshëm pasurojnë nënshtresën e tokës. Kur

vendoset të rriten bishtajore, duhet të kihet parasysh



që të mos mbillen perime nga e njëjta familje për 3-4 vitet e ardhshme, sepse përveç

azotit të vlefshëm, toka mund të përmbajë spore të sëmundjeve dhe dëmtuesve të

zakonshëm për bishtajoret.

Bimë për qëllime specifike

Grup i rëndësishëm i bimëve që kanë një efekt të

dobishëm në kulturat hortikulturore janë gjithashtu

barërat, shumë prej të cilave lëshojnë substanca të

forta të paqëndrueshme që nuk tolerohen nga

dëmtuesit. Këto përfshijnë, ndër të tjera, kopshtin

marjoramë, aroma e së cilës pengon dëmtuesit e

karotave, perimeve të familjes brassica dhe qepëve.

Hyssop shkatërron bakteret patogjene të tokës dhe

frikëson bujqësinë.

Sherebela gjithashtu ka një efekt parandalues në

shushunjat, kërmijtë, afidet, brumbujt e lakrës dhe

bujqësinë.



Në rast të një problemi me milingonat,

rekomandohet gjithashtu të mbillni livando dhe

trumzë pranë habitateve të tyre.

Për të zvogëluar problemin me afidet, le të mbjellim

edhe shumë mente dhe tumzë pranë bimëve të

rrezikuara, aroma e të cilave pengon dëmtuesit.

Hurdhra është gjithashtu një bimë alelopatike

efektive. Përbërjet e squfurit që përmbahen në

të kanë një efekt fungicid (ato gjithashtu

mbajnë larg rrjetat e merimangave),

veçanërisht kundër mykut pluhur, prandaj vlen

të mbillet pranë bimëve veçanërisht të



ekspozuara ndaj kësaj sëmundjeje (p.sh. trëndafilave, hardhive, luleshtrydheve).

Hudhra do të mbrojë nga myku dhe do të

pastrojë ajrin. Gjithashtu, hudhra i përket

bimëve që lëshojnë substanca që pengojnë

zhvillimin e mikroorganizmave të dëmshëm

në ajër (të ashtuquajturat fitoncide), falë të

cilave zona përreth bëhet më e pastër dhe pa

patogjenë. Dëllinja dhe pisha, për shembull,

gjithashtu kanë një efekt të tillë.

Konsiderata të rëndësishme për toka të shëndetshme

Karakteristikat fizike dhe kimike të tokave
provojnë të jenë konstante në një interval të
caktuar, por në brendsi të tij këtij ne mund të
bëjmë ndryshime dhe përmirësime të
rëndësishme. Qasja e sistemeve është shumë e
rëndësishme. Zgjedhja e duhur e varieteteve,
menaxhimi i integruar i dëmtuesve, bujqësia
preçize ka kuptim vetëm nëse i gjithë procesi

zhvillohet në kornizën e konceptit të ruajtjes dhe përmirsimit të tokës. Fokusi i kësaj
është pjelloria e tokës, sepse rezerva e saj me lëndë organike, përmbajtja e humusit
dhe disponueshmëria e lëndëve ushqyese përcaktojnë suksesin e prodhimit të
kulturave dhe më pas efikasitetin e materialit të saj. Jeta aktive e tokës siguron
ambjentin për ekzistencën e agroteknikës me cilësi të lartë.
Në shumë raste, qarkullimi i reduktuar i kulturave, përpunimi intensiv pa pleh organik
rezulton në toka me përmbajtje të reduktuar të humusit. Të gjithë e dimë se toka e cila
ka qenë e hapur për një kohë të gjatë dhe ka mbetur e pambuluar, e mbishfrytëzuar me
të mbjella, dhe e ngjeshur nuk mund të jetë çelësi i suksesit. Struktura e duhur e tokës,



madhësia e poreve dhe humusi janë përgjegjëse për ruajtjen e lëndëve ushqyese, si
dhe ujit.
Rreth 2% e humusit në tokë mineralizohet, dhe kjo duhet të zëvendësohet rregullisht,
vit pas viti. Kjo nuk është e pamundur nëse i kushtojmë vëmendje sigurimit të jetës së
tokës me aktivitetin e duhur mikrobiologjik. Kjo është jetësore, sepse në mungesë të
kësaj, as plehu i kashtës, as mbetjet e kashtave, as ndërmjetësuesit për përmirësimin e
tokës nuk do të përdoren ose zbërthehen si duhet. Nëse pH i tokës është i
përshtatshëm, organizmat e tokës lejojnë përpunimin e sasive të mëdha të lëndës
organike. Sidoqoftë, as bakteret dhe as kërpudhat nuk mund të funksionojnë në toka të
acidifikuara për shkak të përdorimit të tepruar të plehrave dhe pesticideve. Në këtë
rast, edhe nëse lirohen baktere degraduese të celulozës, degradimi intensiv i rrjedhës
largohet. Sidoqoftë, mbetjet e kashtave janë lëndë e parë e vlefshme, plehra biomasë
që përmbajnë CO të lidhur në formën e mbetjeve organike të bimëve. Pa karbon
organik të ruajtur në tokë, nuk ka diskutime rreth jetës së tokës.

Acidet humike (acidet humike dhe fulvike) kanë një efekt ideal në pH e tokës. Në
vlerën e duhur, organizmat degradues rriten në mënyrë eksplozive, pavarësisht nëse
përdorim inokulantë, plehra bakterialë, ose po mendojmë për zgjerimin e
mikroorganizmave vendase - duhet të sigurojmë pH e duhur për të funksionuar një
jetë të shëndetshme të tokës. Në një pH të mirë (6-7), toka biologjikisht aktive,
dekompozimi i kërcellit dhe mbjellja pasuese e kulturave të ndërmjetme ka vërtet
kuptim. Në vend të bimëve të plehut të gjelbër, është më mirë të flasim për të mbjellat
ose të mbulojmë të mbjellat. Të mbjellat e plehut të gjelbër janë thjesht një grup i
kulturave të ndërmjetme të shpejtë, me biomasë të lartë. Këto materiale ofrojnë vetëm
kushtet e nevojshme, por jo të mjaftueshme, për ciklin e karbonit që rezulton.

Ka një rrugë të gjatë për të shkuar nga prodhimi intensiv i kulturave bujqësore në
sistemet e kultivimit që janë në harmoni me tokën. Në planin afatgjatë, ato pritet të
fitojnë terren të rëndësishëm sepse, përballë ndryshimit të klimës, forcimit të mjedisit
rregullator dhe pritjeve shoqërore, nuk do të ketë asnjë mënyrë tjetër për të ruajtur
nivelet e prodhimit dhe përfitimin; për të mos përmendur aspektet mjedisore. Moti
gjithnjë e më ekstrem dhe shpërndarja gjithnjë e më e pabarabartë e reshjeve paraqesin
sfida për bujqësinë (gjithashtu).



Rimbushja e lëndëve ushqyese e tokave

Furnizimi me azot i tokës mund të rritet me mbjelljen

dytësore të bimëve të fluturave, duke zvogëluar kështu

sasinë e plehut që do të aplikohet në kulturën pasardhëse.

Marrja e lëndëve ushqyese dhe efikasiteti i fekondimit mund
të përmirësohen me kultura të forta rrënjore të punueshme
(mustardë, rrepa dhe foragjere). Pyetja që lindë është nëse
kemi mundësinë e aplikimit të diferencuar të lëndëve
ushqyese bazuar në një sipërfaqe fushe. Në mënyrë të
ngjashme, në rastin e një përzierje të formuluar siç duhet të
sipërfaqes së tokës me një numër optimal të bimëve, ne

mund të kontrollojmë barërat e këqija dhe dëmtuesit e përbërësve (tërshëra e rërës,
thekra), gjë që ndihmon në zvogëlimin e përdorimit të pesticideve. Efekti dobësues i
nematodës phacelia po bëhet dalëngadalë i njohur mirë.

Nëse bima e mbuluar ose përzierja e bimës së mbuluar nuk mund të përfshihen si një
kulturë e ndërmjetme, është e këshillueshme që të përfshihet njëra prej tyre si një
kulturë kryesore në qarkullimmin e kulturave, për shembull nga kultivimi i farës. Kur
zgjidhni një përzierje të bimëve të ndërmjetme, është gjithmonë e nevojshme t'i
kushtoni vëmendje se çfarë lloj bime dëshiroi të rritet më pas. Është e nevojshme të
mendohet nevoja për kohën e duhur për të mbjellë kulturat, si të mbillen dhe si të
zbatohen më vonë. Përzierjet e përshtatura për qarkullimin e kulturave dhe kushtet e
tokës dhe kushtet e fushës përcaktohen nga nevojat e kulturave kryesore.



Rekomandohet të zgjidhni një përzierje që ngrin lehtësisht përpara kulturave kryesore
të pranverës dhe të shmangni mbjelljen pas 15 shtatorit, sepse pas kësaj bimët nuk do
të kenë më kohë të prodhojnë sasinë e pritur të biomasës. Vetëm në këtë mënyrë mund
të rrisim përmbajtjen e humusit në tokat tona në masën e duhur. Secila bimë ka një
kapacitet të ndryshëm të furnizimit me biomasë dhe lëndë ushqyese. Përzierjet që
mund të shkatërrohen (mbarojnë) si në pranverë ashtu edhe në vjeshtë ndihmojnë në
rigjenerimin e tokës dhe ruajtjen e pjellorisë së saj. Efekti i tyre i përmirësimit të
strukturës së tokës jo vetëm që mund të ndihmojë në eliminimin e sëmundjeve të
këmbës kultivuese (baza e plugut, baza e diskut), por edhe për të krijuar madhësinë e
duhur të poreve. Ndër problemet që duhen zgjidhur dhe qëllimet që duhet të arrihen,
ne shpesh gjejmë rëndësinë e mbrojtjes nga erozioni i erës dhe ujit. Sekretimet e
rrënjëve (eksudat) të prodhuara nga bimë me masë të lartë rrënjore ndihmojnë në
krijimin e ekuilibrit kimik të tokës. Efekti i tyre i përmirësimit të strukturës së tokës jo
vetëm që mund të ndihmojë në eleminimin e sëmundjeve të këmbës kultivuese
(parmendë, baza e diskut), por edhe për të krijuar madhësinë e duhur të poreve. Ndër
problemet që duhen zgjidhur dhe qëllimet që duhen arritur, ne shpesh ndeshemi me
rëndësinë e mbrojtjes nga erozioni i erës dhe ujit. Sekretimet e rrënjëve (eksudat) të
prodhuara nga bimë me masë të lartë rrënjor ndihmojnë në krijimin e ekuilibrit kimik
të tokës.

Në tokën e acidifikuar, ku kushtet për formimin e humusit nuk janë të disponueshme,
ne e shohim krejtësisht të panevojshme përzierjet "gjashtëdhjetë ditore" të
planifikuara midis korrjes dhe mbjelljes së vjeshtës. Pas rrotullimit të materialit me
lagështirë të lartë dhe me karbon të ulët, ai do të kalbet në vend që të dekompozohet,
duke ngritur një numër problemesh fitopatologjike, përveçse shkakton humbje të
lagështisë dhe lëndëve ushqyese. Më saktë, rivendosja e pH të tokës me teknologjinë e
acidit humik, përdorimi i baktereve që thyejnë kërcellin dhe zvogëlojnë numrin e
veprimeve, si dhe thellësinë e kultivimit. Midis dy bimëve kryesore, ne përfitojmë nga
benefitet e bimëve të ndërmjetme. Në proçesin kompleks, masa e shkallës së
ndryshimit do të jetë përmbajtja e humusit. Jeta e rifilluar e tokës siguron një ambjent
të përshtatshëm mikrob për formimin e humusit, duke rritur kështu pjellorinë e tokës
sonë dhe duke përmirësuar gjendjen e saj kultivuese. Kostot e kultivimit do të ulen në



periudhën afatgjatë (më pak plehra, pesticide, naftë), veçanërisht nëse ekziston
mundësia për të përfituar nga mundësitë e ofruara nga bujqësia precize.17

Bujqësia preçize (BP), bujqësia satelitore ose menaxhimi i kulturave specifike në
terren (BSMKST): bujqësia e orientuar nga kompjuteri, bazuar kryesisht në mbledhjen
e të dhënave për diferencimin hapësinor të kulturave në fushë. Regjistrimi i
rendimentit në terren me koordinata të përcaktuara saktësisht kryhet në
autokombajnën e pajisur me një matës të rendimentit dhe bazuar në sistemin e
pozicionimit Global Diferencial me Bazë Satelitore (GDBS). Këto të dhëna, pasi
transferohen në një kompjuter të pajisur me softuer të përshtatshëm, përpunohen në
një hartë me ngjyra të rendimenteve, analiza dhe interpretimi i të cilave janë elementët
më të rëndësishëm të kësaj teknologjie. Në bazë të hartës së rendimentit, trajtimet e
fertilizimit dhe mbrojtjes së bimëve zbatohen në mënyrë selektive, ku ato pjesë të
fushës që mund të japin një rendiment më të lartë marrin fertilizimin e duhur më të
lartë dhe mbrojtje më intensive të bimëve, ndërsa ato që kanë një potencial më të ulët
të gjenerimit të rendimentit marrin përkatësisht më pak. Për këtë qëllim makineritë
përdoren për aplikim preçiz të agrokimikateve. Koncepti i bujqësisë preçize siguron
rendimente më të larta me cilësi më të lartë, kosto më të ulët të prodhimit dhe ulje të
ndotjes mjedisore.
Bujqësia e Integruar është standardi i ri organik i bujqësisë Evropiane (IB), prodhimi

i integruar ose Menaxhimi i Integruar i Fermës është një
sistem i tërë i menaxhimit të fermës i cili synon të ofrojë një
bujqësi më të qëndrueshme. Është një qasje dinamike e cila
mund të zbatohet në çdo sistem bujqësor në të gjithë botën.
Kjo qasje përfshin vëmendjen e detajuar dhe përmirësimin e
vazhdueshëm në të gjitha fushat e një biznesi bujqësor
përmes proçeseve të informuara të menaxhimit. Bujqësia e
Integruar ndërthur mjetet dhe teknologjitë më të mira
moderne me praktikat tradicionale sipas një vendi dhe
situate të caktuar. Me fjalë të thjeshta, kjo do të thotë të

17 Agricultural practice of land improvement,
https://agraragazat.hu/hir/talajjavito-mezogazdasagi-gyakorlat/



përdorësh shumë mënyra të kultivimit në një hapësirë të vogël ose tokë. 18

Menaxhimi i integruar i dëmtuesve (MID), është një mënyrë për të mbrojtur bimët
kundër organizmave të dëmshëm, që konsiston në përdorimin e të gjitha metodave të
mbrojtjes së të korrave, duke u dhënë përparësi metodave jo-kimike në një mënyrë që
minimizon rrezikun për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisin. Në këtë mënyrë,
mbrojtja e integruar e bimëve lejon që përdorimi i produkteve kimike të mbrojtjes së
bimëve të kufizohet në minimumin e nevojshëm dhe kështu zvogëlon presionin mbi
mjedisin natyror dhe mbron biodiversitetin e mjedisit bujqësor.19

Termi "menaxhim i integruar i dëmtuesve", i miratuar në Poloni si përkthim i termit
anglisht "Integruar Pest Management" (IPM), nuk pasqyron shumë mirë kuptimin e
origjinalit, sepse IPM fjalë për fjalë do të thotë "menaxhim i integruar i dëmtuesve",
jo i kufizuar vetëm në aspektin e kontrollit të tyre (siç sugjerohet nga termi
"mbrojtje"). 20

Në menaxhimin e integruar të dëmtuesve, efekti i kombinuar i të gjitha kategorive të
organizmave të dëmshëm, d.m.th. patogjenë, insekte dhe barëra të këqija të pranishëm
në mjedisin e një kulture të caktuar, rendimenti i saj është i rëndësishëm, prandaj
kontrolli i dëmtuesve afrohet në mënyrë holistike, duke i kushtuar vëmendje të
veçantë marrëdhënieve të ndërlidhura dhe ndërveprimeve që ndodhin. Një organizëm
potencialisht i dëmshëm bëhet dëmtues nëse një mikpritës është i pranishëm, mjedisi
është i favorshëm si për bimën ashtu edhe për organizmin e dëmshëm dhe koha është
e favorshme për bashkëveprimin midis bimës dhe organizmit të dëmshëm. Për më
tepër, njerëzit dhe organizmi i dëmshëm konkurrojnë me bimën, shkalla e dëmtimit të
bimës zvogëlon sasinë ose cilësinë e të korrave.

Menaxhimi i integruar i dëmtuesve përdor njohurinë e plotë të organizmave të
dëmshëm për bimët (në veçanti, biologjinë dhe dëmshmërinë e tyre) për të përcaktuar
kushtet optimale për ndërmarrjen e veprimeve kundër këtyre organizmave, dhe
gjithashtu përdor shfaqjen natyrale të organizmave të dobishëm, përfshirë grabitqarët

20 Advisory system in sustainable plant production, http://www.dss.iung.pulawy.pl/index.html
19 Integrated plant protection, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/integrowana-ochrona-roslin
18 Production of integrated agriculture, https://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/



dhe parazitët, organizmat e dëmshëm për bimët, dhe gjithashtu përdor përfshirjen e
tyre.21

Qëllimet e përgjithshme:

● Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit bujqësor që:
o Merr parasysh sistemet dhe ciklet e natyrës, dhe ruan, përmirëson

ekuilibrin midis, tokës, ujit, bimëve dhe kafshëve;
o Kontriubon në ruajtjen e një niveli të lartë të biodiversitetit;
o Përdor me përgjegjësi energjinë dhe burimet natyrore siç janë uji, toka,

lëndët organike dhe ajri;
o Respekton standardet e larta të mirëqenies së kafshëve, dhe në veçanti

plotëson nevojat e sjelljes specifike për një specie të caktuar;
● Përpjekja për të prodhuar produkte me cilësi të lartë;
● Përpjekja për të prodhuar një gamë të gjerë të ushqimit dhe produkteve të tjera

bujqësore që plotësojnë kërkesat e klientëve për mallra të prodhuara duke
përdorur proçese që nuk paraqesin kërcënim për mjedisin, shëndetin e njeriut,
shëndetin e bimëve ose shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve.

Prodhimi organik i bimëve përdor praktikat e kultivimit që ndihmojnë në ruajtjen ose
rritjen e lëndës organike të tokës, rrit stabilitetin e tokës dhe biodiversitetin dhe
parandalon ngjeshjen dhe gërryerjen e tokës. Për këtë qëllim, zbatohet qarkullimi
shumëvjeçar i kulturave, lejohet përdorimi i përgati tjeve biodinamike dhe të gjitha
teknikave të prodhimit të bimëve të përdorura që parandalojnë ose minimizojnë
ndotjen e mjedisit.
Parandalimi i dëmit të shkaktuar nga dëmtuesit, sëmundjet dhe barërat e këqija
bazohet kryesisht në mbrojtjen e armiqve natyrorë, zgjedhjen e specieve dhe
varieteteve, përdorimin e rotacionit të të korrave, teknikat e përshtatshme të kultivimit
dhe proceset termike. Grumbullimi i bimëve të egra dhe pjesëve të tyre, që rriten
natyrshëm në zona natyrore, pyje dhe zona bujqësore, konsiderohet një metodë e
prodhimit organik me kusht që:

21 Integrated Pest Management: A Global Overview of History, Programs and Adoption,
https://link.springer.com/cha Chapter/10.1007%2F978-1-4020-8992-3_1?LI=true#



● Gjatë një periudhe prej të paktën tre vjet para korrjes, ato zona nuk janë
trajtuar me produkte të tjera përveç atyre të autorizuara për përdorim në
prodhimin organik

● Mbledhja nuk ndikon në ekuilibrin e habitatit natyror ose mirëmbajtjen e
specieve në zonën e mbledhjes

Përpunimi i ushqimit organik (si dhe ushqimi organik i kafshëve) duhet të bazohet
në përbërës që plotësojnë të njëjtat standarde, të kufizojnë përdorimin e aditivëve
me funksione kryesisht teknologjike dhe ndijore dhe të përjashtojnë substancat dhe
metodat që mund të çorientojnë sa i përket natyrës së vërtetë të produktit.
OMGJ-të dhe produktet e tyre nuk përdoren në prodhimin organik si ushqim,
ushqim për kafshë ose substanca të tjera.

Prodhimi Shtazor
Lidhur me origjinën e kafshëve:

● Kafshët e mbajtura në mënyrë organike lindin dhe rriten në ferma organike
(ose futen në kushte specifike, pasi plotësojnë kërkesat e periudhës së
konvertimit).

Lidhur me metodat e rritjes dhe kushtet e strehimit:

● Stafi për mbajtjen e kafshëve ka
njohuritë dhe aftësitë themelore të nevojshme
në lidhje me nevojat shëndetësore dhe të
mirëqenies së kafshëve;

● Metoda e rritjes, përfshirë dendësinë
dhe kushtet e brendshme, siguron që nevojat
zhvillimore, fiziologjike dhe etologjike të
kafshëve të plotësohen;

● Kafshët do të kenë akses të përhershme në zona të hapura, mundësisht
kullota, kurdo që kushtet e motit dhe gjendja e tokës e lejojnë këtë, përveç
nëse kufizimet dhe detyrimet në lidhje me mbrojtjen e shëndetit të njerëzve
dhe kafshëve vendosen në bazë të legjislacionit të Komunitetit;



● Numri i kafshëve është i kufizuar për të minimizuar mbikullotjen,
përkeqësimin e tokës, erozionin dhe ndotjen e shkaktuar nga kafshët ose
përhapja e plehut organik;

● Mbajtja dhe izolimi i kafshëve është i ndaluar përveç në rastet kur
aktivitete të tilla janë për një periudhë të kufizuar kohore dhe kryhen në
lidhje me kafshë individuale, dhe vetëm në masën e justifikuar për arsye të
sigurisë, mirëqenies ose veterinarisë;

● Kohëzgjatja e transportit të kafshëve mbahet në minimum;

● Vuajtjet nga të gjitha llojet, përfshirë gjymtimin, mbahen në minimum

gjatë gjithë jetës së kafshës, përfshirë therjen;

● Zgjuajt e bletëve duhet të jenë të vendosura në një distancë të
mjaftueshme nga burimet që mund të çojnë në ndotjen e produkteve të
bletës ose të përkeqësojnë gjendjen shëndetësore të kolonive të bletëve;

● Ndalohet shkatërrimi i bletëve në korniza si një metodë që lidhet me
mbledhjen e produkteve të bletës;

Lidhur me shumimin:
● Zgjidhen racat e duhura. Zgjedhja e racave gjithashtu kontribuon në

parandalimin e vuajtjeve të kafshëve dhe shmangien e nevojës për
gjymtimin e tyre.

Lidhur me ushqimin:
● Ushqimi i kafshëve merret kryesisht nga ferma ku mbahen kafshët ose nga

fermat e tjera organike në të njëjtin rajon;
● Stimuluesit e rritjes dhe aminoacidet sintetike nuk përdoren;
● Gjitarët e foshnjës duhet të ushqehen me qumësht natyral, mundësisht me

qumështin e nënës;
● Parandalimi i sëmundjes bazohet në zgjedhjen e racave dhe linjave,

metodat e përshtatshme të rritjes, sigurimin e foragjereve me cilësi të lartë,
sigurimin e lëvizshmërisë, furnizimin e duhur dhe ambientet e përshtatura
higjienikisht;

● Sëmundjet trajtohen menjëherë për të parandaluar vuajtjet e kafshëve;



Përfitimet
Prodhimi organik është më i larmishëm për shkak të nevojës për të përdorur lidhje
natyrore në natyrë për të arritur qëllime të ndryshme (të tilla si sigurimi i bimëve dhe
kafshëve me lëndë ushqyese, zvogëlimi i popullatave të dëmtuesve, menaxhimi i ciklit
të ujit, etj.). Reduktimi i mekanizimit bujqësor zëvendësohet nga puna e njerëzve dhe
kafshëve (në rastin e këtyre të fundit, është punë e kontrolluar nga njerëzit, p.sh. në
karroca dhe sjellje natyrore - p.sh. gërmimi në tokë nga pulat ose derrat).
Popullarizimi i bujqësisë organike gjithashtu kontribuon në rritjen e sovranitetit
ushqyes të fermave të vogla dhe integrimin e komuniteteve lokale.22

Eko-bujqësia siguron vetë-rregullimin biologjik, përdor metodat e mbrojtjes së tokës,
ujit dhe peizazhit, e cila rezulton në produkte bujqësorë me cilësi të lartë biologjike.
Ndërhyrja e kufizuar e njeriut në ekosistemin e fermës ndalon degradimin e habitatit
bujqësor. Zonat e bujqësisë organike lejojnë që shumë specie të mbijetojnë dhe janë
qendra të rëndësishme për zgjerimin e këtyre organizmave në zonën përreth. Ato
diversifikojnë peizazhin, përmirësojnë mikroklimën dhe janë gjithashtu një model i
sjelljes korrekte për fqinjët më pak të vetëdijshëm ekologjikisht. Ndotja e ulët e azotit
në tokë me 31% për sipërfaqe, dhe madje 49% për njësi produkti.23

Kohët e fundit, ka një rritje të lartë
të dukshme në shfaqjen e voles.
Ata janë shtuar sepse kanë kushte
të favorshme. Ndërsa humbjet në
prodhim dhe të ardhura për shkak
të voles po bëhen gjithnjë e më të
zakonshme: disa zgjidhje të tilla si
aplikimi i kokrrave të njomura me
helm në gropat e shtizave në fusha

23Does organic farming reduce environmental impacts? – Environmental impacts:
A_meta_analysis_of_European_research
https://www.academia.edu/1907461/Does_organic_farming_reduce_en

22A menu of actions to shape urban food environments for improved nutrition,
https://ruaf.org/assets/2019/11/gain-mufpp-ruaf-a-menu-of-actions-to-shape-urban-fund-food-en
mjediset -për-ushqim-të-përmirësuar-2019.pdf



sugjerohen. Por nuk është e mundur të sigurohet kjo me burime njerëzore kudo që të
jetë e nevojshme. Zgjidhja e vetme e mundshme është teknologjia. Objektet e para të
tilla në Republikën Çeke tashmë po vrasin vole në Vlčnov në Sllovaki. Makineritë
speciale lidhen në një traktor dhe, në një thellësi prej dhjetë deri në njëzet centimetra,
ajo bën një grop në tokë, në të cilën mekanizimi vendos karrem të helmuar. Gropa
artificiale më pas forcohet duke mbytur cilindrin. Pajisja ka për qëllim të parandalojë
helmimin dhe vdekjen e grabitqarëve dhe lojërave të tjera që kapin vole. Granulat
helmuese mbeten në gropa artificiale në mënyrë që as lepujt, as shpendët me pendë
nuk mund t’i arrijnë ato.24

Praktika të tjera të njohura të bujqësisë

Agro-pylltaria është një qasje e integruar që përdor përfitimet e kombinimit të pemëve
dhe shkurreve me kulturat e mbjella dhe bagëtinë. Ajo kombinon pylltarinë dhe
teknologjitë bujqësore për të krijuar sisteme më të larmishme, produktive,
fitimprurëse, më të shëndetshme dhe të qëndrueshme të përdorimit të tokës Në
sistemet e agropylltarisë, pemët dhe shkurret vendosen qëllimisht në sistemet
bujqësore, dhe në sistemet pyjore, futen bimë jo drunore.

Agro-pylltaria është gjithashtu një sistem bujqësor në
të cilin ka një integrim të bimëve drunore
(shumëvjeçare) me kultura të punueshme ose me
tokë të përhershme dhe prodhim shtazor.
Agro-pylltaria ka rrënjë të thella në Evropë.
Aktualisht, këto sisteme janë testuar për përshtatje
me teknikat moderne të prodhimit dhe janë futur në
një formë të re për t'u praktikuar.25

Shembulli i parë i një përkufizimi të zgjeruar të agropylltarisë është e ashtuquajtura
'kultivim i rrugës'. Është një sistem pyjor i punueshëm, në të cilin kulturat
shumëvjeçare rriten së bashku me kulturat vjetore. Këtu duhet të theksohet se
agropylltaria nuk është një zgjidhje e përshtatshme në çdo vend dhe për çdo fermer.
Ajo mund të përparoj nëse i përshtatet kushteve lokale, por duke u kthyer në kulturat e

25Agro-forestry - the most important innovation in agriculture,
https://modr.pl/technologie-upraw/strona/agrolesnictwo-najwazsza-innowacja-w-rolnictwa

24Farmers are changing their practices because of the climate,
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemedelci-kvuli-klimatu-meni-sve-postupy-40315770



rrugës, tipari i tyre karakteristik është se bimë shumëvjeçare si pemë ose shkurre dhe
kultura bujqësore që mbillen në rreshta. Paraqitja e kultivimit në një sistem të
punueshëm në pyje, d.m.th. gjerësia e shiritave me bimë vjetore dhe ndarja e pemëve
dhe dendësia e tyre, varen nga ajo që duam të arrijmë dhe cilat makina përdoren në
ferma. Pyetja që lindë menjëherë është: a nuk do të konkurrojnë bimët me
njëra-tjetrën, për shembull për ujin, dritën apo lëndët ushqyese?
Fakti është se në natyrë ekziston fenomeni i alelopatisë, domethënë ndërveprimi
(pozitiv ose negativ) e natyrës biokimike midis bimëve. Në rastin e agropylltarisë,
përdoret ndikimi pozitiv që bimët kanë mbi njëra-tjetrën. Falë përzgjedhjes së duhur të
specieve, është e mundur që, ndër të tjera, të zvogëlohet mundësia e shfaqjes së
dëmtuesve. Në kultivimin e rrugës, përdoren bimë me thellësi të ndryshme të sistemit
rrënjor, të cilat marrin lëndë ushqyese nga shtresa të ndryshme të tokës. Nisur nga kjo,
jo-vetëm që konkurrenca për lëndë ushqyese është e papërfillshme, por edhe
përdorimi i plehrave për bimët është më efektiv. Megjithatë, në rastin e konkurrencës
për burimet ujore, shqetësimi është i justifikuar. Nga ana tjetër, hulumtimi konfirmon
që kultivimi në një sistem pyjor të punueshëm rrit rendimentin e një kulture në
krahasim me monokulturën.

Kultivimi i bimëve (varitete të ndryshme, përfshirë këtu bimët medicinale dhe erëzat)
nga të cilat merren lëndë të para të vlefshme bimore, përshtatet mirë me idenë e
kultivimit të rrugicave. Pjesët e përdorshme të këtyre bimëve janë lulet, frutat dhe
gjethet. Kultivime të tilla sjellin përfitime ekonomike, duke rritur përfitimin e një
ferme për hektar, dhe përfitime ekologjike, duke pasuruar biodiversitetin si rrjedhoj e
kultivimit të “ cloudberry”, një bimë që është pjesë e familjes së borronicës që është
zhdukur në natyrë. Për më tepër, kjo bimë është shumë mjaltë-mbajtëse.

Një shembull tjetër është sistemi i kullotave
pyjore. Siç e tregon edhe vetë emri, sistem
shërben për kullotjen e kafshëve nën pemë, p.sh.
pemë tradicionale ose në kullota të pyllëzuara.
Kjo është një ide e vlefshme, sepse nëse qëllimi
është të përshpejtohet koha e kthimit të
investimit në kultivimin e pemëve (ndërkohë që



pemët, nuk kanë arritur maturine e duhur), kjo mund të arrihet përmes kullotjes së
kontrolluar të kafshëve.
Shembuj të racave të kafshëve polake që mund të shumohen në kushte të gjera janë,
për shembull, kuajt polak të rracës Pony dhe Hucul nga Olkusz (qyteti polak në
Poloninë e Jugut). Pemët mbrojnë kafshët nga kushtet e pafavorshme të motit, duke
rritur mirëqenien e tyre. Një shembull i një kullote pyjore janë bagëtia e viçit Highland
dhe Limousine, të cilat mund të mbahen në kullota edhe në dimër.

Prania e pemëve (natyrore ose të mbjella) mbron kafshët nga era në dimër dhe
ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të nxehtësisë, dhe kundër nxehtësisë në verë.
Përparësitë kryesore të sistemit janë restaurimi i tokës së papërdorur për prodhimtari
bujqësore, prodhimi i ulët i fuqisë punëtore krahasuar me prodhimin e qumështit, viçi
me cilësi të lartë i shitur si produkt organik dhe lokal, dhe së fundmi fitimi nga shitja e
drurit.

Agro-pylltaria është një formë shumë e larmishme e prodhimit të bimëve dhe
kafshëve, në të cilën ideja kryesore është të plotësohen nevojat e shoqërisë pa prishur
ekuilibrin e mjedisit natyror. Përfitimet shtesë të sistemeve të agropylltarisë përfshijnë
ruajtjen e biodiversitetit, diversifikimin e bujqësisë, përmirësimin e cilësisë së ujit,
ruajtjen e pjellorisë së tokës dhe përthithjen e karbonit.

Agro-pylltaria është gjithashtu pjesë e aktiviteteve për mbrojtjen e peizazheve rurale
dhe promovimin e fermave ekologjike dhe agroturizmit. Ka shumë probleme me
kultivimin në sistemin e agropylltarisë, duke filluar me përzgjedhjen e duhur të
bimëve dhe duke përfunduar me korrjen e shumëfishtë që kërkon shumë punë.
Sidoqoftë, praktika dhe hulumtimi tregojnë se këto sisteme funksionojnë në shumë
vende dhe në kushte të ndryshme klimatike.
Një formë e agropylltarisë, e cila është kopshtaria e pyjeve, është veçanërisht e
popullarizuar në mesin e mbështetësve të permakulturës.

Ndërtimi natyror kombinon sisteme dhe materiale të ndryshme ndërtimi, me një
theks në ekuilibrin, qëndrueshmërinë, përdorimin vetëm të materialeve të ricikluara,
përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe atyre që, si rezultat i riciklimit ose



ripërdorimit, do të krijojnë një mjedis të shëndetshëm jetese dhe mbajnë ajër të pastër
në ndërtesë. Ndërtimi natyror bazohet kryesisht në punën e njeriut sesa në teknologji.

Nevoja për ndërtime natyrore vjen nga dëshira për të zvogëluar ndikimin mjedisor të
ndërtesave dhe sistemeve të tyre mbështetëse, pa sakrifikuar komoditetin, shëndetin
ose estetikën. Në mënyrë që të mbajë një ekuilibër, ndërtimi natyror përdor materiale
të mbetura, të rinovueshme, të ricikluara ose të ripërdorura. Dizajni arkitektonik i
ndërtesës, orientimi i saj në lidhje me drejtimet e botës, përshtatja me klimën lokale,
përqendrimi në ventilimin natyror tashmë në fazën e projektimit dhe ulja e kostove të
mirëmbajtjes së ndërtesës gjithashtu ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Ai synon të
jetë kompakt dhe të minimizojë gjurmët ekologjike, si dhe gjenerimin lokal të
energjisë, nxjerrjen e ujit, sistemet alternative të ujërave të zeza dhe ripërdorimin e
ujit.

Materialet e përdorura janë argjila, druri, kashta, toka, kërpi, guri, terreni; megjithatë,
në praktikë, ato përdoren ndonjëherë krahas materialeve të fabrikës, të tilla si betoni,
shkuma poliuretani dhe leshi mineral për izolimin e ndërtesave.26

Mbledhja e ujit të shiut
Mbledhja e ujit të shiut është mbledhja
dhe ruajtja e ujit të shiut para se të hyjë
në ujëmbajtëse. Përdoret për ujë të27

pijshëm, ujë për bagëtit, vaditje dhe
përdorime të tjera tipike. Uji i shiut i
marrë nga çatitë e shtëpive dhe
institucioneve mund të bëjë një ndryshim
të rëndësishëm në disponueshmërinë e
ujit të pijshëm. Mund të mbështesë
burimet nënujore dhe të rrisë sasinë e
gjelbërimit urban.
Uji gri si uji i përdorur në shtëpi për
larje, larjen e enëve dhe uji i banjës

27The paradise project. Permaculture Village 2012, http://aramo.de/rain.html
26 T. Woolley, Natural Buildings. A guide to materials and techniques. Crowood, 2006



mund të riciklohen duke ujitur lëndinën ose duke krijuar një burimi artificial. Uji gri
nuk përmban urinë ose fece. Uji gri nuk është ujë tualeti, është i përshtatshëm për t'u
shkarkuar në tualet.

Burimi:https://www.treehugger.com/beginners-guide-to-rainwater-harvesting-5089884

Mulçim me shtresa / mulçërim shtresas
Në bujqësi dhe hortikulturë, mulçimi
është një shtresë mbrojtëse në tokë.
Mbetjet mund të jenë të çdo
materiali, p.sh.gurë, gjethe, plastikë,
karton, etj, por permakultura më
shpesh përdor mbetje organike sepse
ato përmbushin një numër të madh
të funksioneve. Këto funksione

përfshijnë: mbajtjen e ujit të shiut, zvogëlimin e avullimit, furnizimin e lëndëve
ushqyese, rritjen e sasisë së lëndës organike në tokë, ushqyesin dhe krijimin e një
ambienti për organizmat e tokës, rritjen e shtypjes së barërave të këqija dhe mbirjen e
farës, balancimin e luhatjeve ditore të temperaturës, mbrojtjen nga acari dhe
zvogëlimin e erozionit të dheut.
Mulçimi i shtresave është një teknikë bujqësore e përdorur në hortikulturë pa
gërmime, e cila është imitimi i proceseve natyrore që ndodhin në pyll, duke imituar
një shtresë gjethesh të rëna në sipërfaqen e poshtme të pyjeve. 28

28 J. Mason, Sustainable Agriculture
https://www.academia.edu/40766942/SUSTAINABLE_AGRICULTURE_Second_Edition



Shtresa e mulçimit është "banka ushqimore" që ruan lëndët ushqyese të përmbajtura
në lëndë organike dhe gradualisht i çliron këto lëndë ushqyese për rritjen e bimëve.
Shtresa e mulçimit, gjithashtu përmirëson cilësinë e tokës duke tërhequr dhe ushqyer
krimbat e tokës dhe duke prodhuar humus. Krimbat e tokës "kultivojnë" tokën dhe
jashtëqitjet e tyre janë një nga plehrat më të mirë. Mulçimi me shtresa mund të
përdoret për të zhdukur bimët e padëshiruara duke i privuar nga drita, dhe mund të jetë

më i dobishëm në planin afatgjatë sesa përdorimi i herbicideve.
Ngritja e shtretërve të larta është një formë e
kopshtarisë, ku toka është e mbyllur në kuti të
çfarëdo gjatësie apo forme me gjerësi 1,0 -1,2 m.
Toka është mbi nivelin e tokës rreth shtretërve të
luleve (rreth 20 cm - 1 m e lartë), ndonjëherë në
një kornizë druri, prej guri, të bërë nga blloqe
betoni dhe mund të pasurohet me përzjerje
plehrash.

Fidanët e perimeve mund të rregullohen
gjeometrikisht, më afër njëra-tjetrës sesa në kopshtarinë tradicionale. Distancat mund

të zgjidhen në mënyrë që fidanët e rritur të prekin
njëri-tjetrin, gjë që lejon krijimin e një mikroklime
të përshtatshme për parandalimin e zhvillimit të
barërave të këqija dhe ruajtjen e lagështisë së
duhur. Shtretërit e ngritur gjenerojnë përfitime të29

shumta: ato zgjasin sezonin bujqësor, mbjelljet e
dizajnuara siç duhet, zvogëloni sasinë e barërave të
këqija dhe e bëni kopshtarin të pavarur nga nevoja
për të përdorur tokë sterile. Meqenëse kopshtari
nuk shkel në shtratin e bimëve, toka nuk është e
ngjeshur dhe rrënjët mund të zhvillohen lirshëm.

29 N. Raymond, Raised-Bed Vegetable Gardening



Shpërndarja e ngushtë e bimëve dhe përdorimi i plehut zakonisht sjellin një rendiment
më të lartë krahasuar me të korrat tradicionale.
Shtretërit e ngritur në lartësinë e belit lejojnë të moshuarit dhe personat me aftësi të
kufizuara të rritin perime pa pasur nevojë të përkulen.

Permakultura kombinon modelin
ekologjik, inxhinierinë ekologjike dhe
modelin mjedisor, duke krijuar arkitekturë
të qëndrueshme të vendbanimeve njerëzore
dhe sisteme bujqësore vetërregulluese të
ngjashme me ekosistemet natyrore.30

Permakultura tërheq nga shumë fusha të
tilla si bujqësia organike, agropylltaria,

bujqësia e integruar, zhvillimi i qëndrueshëm dhe ekologjia e aplikuar.

Qëllimi kryesor i lëvizjes është të mbështesë njerëzit që të jenë më të
vetë-mjaftueshëm duke dizenjuar kopshte dhe ferma pjellore dhe të qëndrueshme.
Parimet e dizajnit që qëndrojnë në themel të konceptit të permakulturës rrjedhin nga
ekologjia e sistemeve dhe studimi i shembujve para-industrialë të përdorimit të
qëndrueshëm të tokës.

Dizajni i permakulturës thekson modelet, funksionet dhe marrëdhëniet e peizazhit
midis specieve. Ngrihet pyetja, "Ku është vendi i këtij elementi? Si mund të
pozicionohet ai me një përfitim më të madh për sistemin?" Për t'iu përgjigjur këtyre
pyetjeve, koncepti kryesor i permakulturës është të maksimizoj lidhjet e dobishme
midis përbërësve dhe sinergjisë së dizajnit përfundimtar. Permakultura nuk fokusohet
në elemente të veçantë, por në marrëdhëniet e krijuara midis përbërësve nga mënyra e
përbërjes së tyre; e përgjithshmja bëhet më e rëndësishme se përbërësit individualë.
Projektimi i sistemeve të permakulturës synon të zvogëlojë mbetjet, punën dhe
energjinë njerëzore, duke ndërtuar sisteme me përfitimet maksimale të ndërlidhjes së
komponentëve për të arritur një nivel të lartë të sinergjisë. Dizajni i permakulturës

30 T. Hemenway, Gaia's Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture, 2009.



ndryshon me kalimin e kohës për shkak të marrëdhënieve të elementeve individuale,
duke u bërë një sistem kompleks, duke prodhuar ushqime dhe materiale në një
hapësirë të vogël, me një kontribut minimal të punës.31

Burimi: https://permaculture.org/2020/01/14/a-life-in-permaculture-design/

Kafshët e shërbimeve shpesh janë të integruara në model. Aktivitetet natyrore të
kafshëve, të tilla si gërmimi në tokë nga pulat ose gërmimi në tokë nga derrat),
përdoren për të gërmuar tokën për kultivim. Pulat ose derrat kufizohen në një zonë të
vogël për disa ditë, ku ata hanë barërat e këqija, parazitët dhe larvat e insekteve që
përndryshe do të dëmtonin të korrat. Në kullotat ku kullotnin kuajt ose lopët, dhitë dhe
delet do të hanë bimë të lëna nga paraardhësit e tyre. Rosat në kopshte përdoren për të

31 Permaculture Design: Linking Local Knowledge to Land Use Planning for the House
Complex,https://www.researchgate.net/publication/325714159_Permaculture_Design_Linking_Local_Knowledge
_in_Land_Use_Planning_for_House_Compound



ngrënë kërmij. Derrat gjithashtu mund të trajnohen për të ngrënë kërmij duke shtuar
kërmij në ushqimin e tyre. Së shpejti derrat do të fillojnë të kërkojnë vetë kërmijtë në
tokë.
Një shembull i njohur i bashkëpunimit të kafshëve dhe bimëve, që ilustron parimet e
permakulturës, është një kotec pulash ngjitur me një serë. Pulat supozohet të lëshojnë
CO2, i cili përdoret nga bimët, duke lëshuar oksigjen që pulat të marrin frymë. Gjatë
ditës, muri jugor i serrës do të ngrohë dhomën, dhe natën, pulat do të ngrohin shtëpinë
e pulave me trupat e tyre, në sajë të së cilës temperatura në serrë gjithashtu do të rritet.

Parimet e dizajnit të permakulturës

Vëzhgoni dhe bashkëveproni: duke
kaluar kohë duke bashkëpunuar me
natyrën, ne mund të hartojmë zgjidhje që
plotësojnë nevojat tona.
Kapni dhe ruani energjinë: duke krijuar

sisteme që grumbullojnë burime gjatë
prosperitetit, ne mund t'i kursejmë ato për
kohë më të këqija.
Të qenit efikas (Merrni rendiment):

Merrni disa fryte vërtet të dobishme të punës suaj.
Zbatoni vetë-rregullimin dhe pranoni reagimet: ka nevojë për të kufizuar sjelljen e
papërshtatshme në mënyrë që sistemet të funksionojnë mirë.
Përdorni dhe vlerësoni burimet dhe shërbimet e rinovueshme: përfitoni nga
begatit e natyrës për të zvogëluar sjelljen e konsumit dhe varësinë në burimet e pa
rinovueshme.
Mos prodhoni asnjë mbeturinë: Kur vlerësojmë dhe përdorim të gjitha burimet në

dispozicion, asgjë nuk shpërdorohet.
Projektimi nga modelet në detaje: duke parë nga larg, ne mund të vëzhgojmë
modele në natyrë dhe shoqëri. Ata mund të jenë shtylla kurrizore e projekteve tona, të
cilave ne më pas do t'i shtojmë detaje.



Integrohuni në vend që të veçoeni: Kur vendosim gjërat e duhura në vendin e duhur,
krijohen marrëdhënie dhe gjërat funksionojnë së bashku për të mbështetur
njëra-tjetrën.
Përdorni zgjidhje të vogla dhe të ngadalta: sistemet e vogla dhe të ngadalta
mirëmbahen më lehtë sesa ato të mëdha, përdorin më mirë burimet lokale dhe
prodhoni rezultate më të qëndrueshme.
Përdorimi dhe vlerësimi i diversitetit: zvogëlon ndjeshmërinë ndaj kërcënimeve dhe
përdor vetitë unike të mjedisit në të cilin ndodhet.
Përdorni skajet dhe vlerësoni kufirin: skenat më interesante zhvillohen në vendet
kufitare. Këto janë përbërësit më të vlefshëm, të larmishëm dhe produktivë të sistemit.
Përdorni në mënyrë krijuese dhe reagoni ndaj ndryshimeve: përmes vëzhgimit të

kujdesshëm, ne mund të ndikojmë pozitivisht në ndryshime të pakthyeshme duke
ndërhyrë në kohën e duhur.

Hügelkultur
Praktika e Hügelkultur konsiston në mbjelljen e
drurit në një kodre në formën e një kodre ose
pirgu. Me kalimin e kohës, druri dekompozohet
duke siguruar lëndë ushqyese dhe gradualisht
lëshon ujë, kështu që nga viti i dytë i ekzistencës
së tij një shtrat i tillë nuk ka nevojë për vaditje.
Lëndët drusore të prera në trungje dhe degë më të
vogla grumbullohen në grumbuj të zgjatur dhe
më pas mbulohen me dhe, duke krijuar pirgje të

zgjatura.32

Mbetjet, gjethet dhe plehrat mund të shtohen. Për shkak të proceseve të zbërthimit që
ndodhin në brendësi, brendësia e pirgut do të jetë e ngrohtë. Në vitin e parë, bimët që
nuk kanë rrënjë të gjata dhe nuk kanë nevojë për shumë azot mund të mbillen, por në
vitet në vijim toka është më pjellore. Druri i mbjellë në një shtrat lule do të sigurojë

32 Open Hand Foundation;
http://jeffcogardener.blogspot.com/2015/02/hugelkultur-who-knew-composting-process.html



lëndët ushqyese për afërsisht 15 deri në 20 vjet. Shtrati duhet të jetë afërsisht.33

180–210 cm e lartë (do të ulet me rreth 30 cm në muajin e parë) dhe 1,5 m i trashë.
Një shtrat i lartë 60 cm do të mbajë ujë për vetëm rreth dy muaj.

Hügelkultur praktikohet duke mbjellë sasi të mëdha druri në pirgje të zgjatura për të
mbajtur ujin në tokë. Kur druri dekompozohet në tokë, struktura e saj poroze vepron si
një sfungjer. Gjatë sezonit të shirave, një sasi e madhe e drurit të mbjellë mund të
mbajë ujë të mjaftueshëm për të mbjellat gjatë sezonit të thatë . Druri në pirg do të34

shpërbëhet duke lëshuar lëndë ushqyese për rreth 20 vjet. Kulturat bujqësore mund të
rriten në shpatet e pirgut, i cili është një lloj shtrati i ngritur.Pirgu nuk ka nevojë për
plehrim ose vaditje . Një shtrat i këtij lloji ndihmon në mbajtjen e ujit në parcelë, rrit35

pjellorinë e tokës dhe mund të mbillen dru që nuk janë më të përshtatshme për ndonjë
përdorim tjetër .36

Jo të gjitha drut janë të përshtatshëm për t’u mbjellë si pleh: karkaleci i zi nuk kalbet
për shkak të drurit shumë të fortë, arra e zezë është toksike për shumicën e bimëve dhe
qershia për kafshët. Speciet e mira janë: pema e mollës, shelgu, plepi, dru verri.

Fig. 1, 2, 3, 4. Shtrat i ngritur në kopsht sipas paktikës hügelkultur pas: një muaji (1),
një viti (2), 2 vjet (3), 20 vjet (4). Burimi: https://richsoil.com/hugelkultur/

36 The Art and Science of Making a Hugelkultur Bed – Transforming Woody Debris into a Garden Resource,
https://www.permaculturenews.org/2010/08/03/the-art-and-science-of-making-a-hugelkultur-bed-transforming-wo
ody-debris-into-a-garden-resource/

35 A. Fowler, The joys of hugelkultur (or rotting wood to you and me),
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/sep/07/hugelkultur-permaculture-gardening-alys-fowler

34 Hugelkultur: the ultimate raised garden bed, https://richsoil.com/hugelkultur/

33 Harnessing hügelkultur; https://www.groworganic.com/blogs/articles/harnessing-hugelkultur



Hugelkultur duhet të zbatohet në vendet ku toka është e cekët. Mënyra më e lehtë /e
shpejtë është të gjesh tokë diku në një pronë tjetër dhe ta strukturosh atë në disa
trungje.

Në atë kohë që toka është e thellë dhe lëvizet me dorë, rekomandohet të gërmoni
shtresën e barit dhe të gërmoni për 30-50 cm. Pastaj mbusheni me dru dhe vendosni
shtresën e barit mbi drunjt, kokëposhtë. Pastaj grumbulloni shtresën e sipërme të tokës
në krye të kësaj. Më mirë është të kuptosh se ku do të jenë shtigjet, dhe të gërmosh
edhe atje poshtë. Shtoni dy shtresa të barit në trungje dhe pastaj dyfishoni shtresën e
sipërme.

Kur shtretërit e ngritur të kopshtit Hugelkultur janë ndërtuar për të qenë mjaftueshëm
të gjatë, nuk ka nevojë për ujitje, as gypa dhe as sistem me pika (pas vitit të dytë). Në
një periudh më afatshkurtër nuk do të kërkohet aq shumë ujitje - kështu që ka ende një
përfitim. Imagjinoni të shkoni me pushime në verë pa pasur nevojë të punësoni dikë
për të vaditur kopshtin.



Shtretërit e ngritur të kopshtit Hugelkultur mund të ndërtohen vetëm dy metra të gjatë
dhe do të mbajnë lagështi për rreth tre javë. Ndonjëherë, ndjekësit e kësaj praktike
fillojnë me shtretër kopshtesh të ngritura me kullota të mëdha që janë rreth 75 cm të
larta dhe mbjellin vetëm njëvjeçarë. Dhe çdo vit ata do të ndërtojnë madhësinë e
shtratit me një hap. Kështu që pas disa vitesh, ata do të kenë shtretër më të mëdhenj
dhe fqinjët kurrë nuk do ti vën re. Dhe nëse ata kanë prvouar atë çfarë vjen nga kjo -
ata ndoshta do ta zgjidhnin atë pa u interesuar për pirgjet e mëdha.
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