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1.0. HYRJE 
 
Në periudhën e ardhshme kohore prej 30 vitesh, pritet një rritje dramatike e popullsisë së 
botës, nga 7.9 miliardë në 2022 në 9.2 miliardë deri në vitin 2050. Në të njëjtën kohë, pritet 
që gjatë kësaj periudhe të rriten kërkesat për ushqim. Si rrjedhojë, bujqësia do të sfidohet për 
të siguruar ushqimin e mjaftueshëm për popullsinë e botës. Për të arritur këtë qëllim, prodhimi 
bujqësor do të duhej të dyfishohet deri në vitin 2050. 
 
Deri më tani, bujqësisë i është dashur të plotësojë nevojat e saj në rritje për ushqim kryesisht 
duke rritur produktivitetin. Bujqësia konvencionale është e fokusuar në arritjen e 
rendimenteve maksimale të kulturave specifike sipas parimit që rendimentet rriten duke 
përdorur substanca kimike dhe duke eliminuar rreziqet ose "dëmtuesit". Kjo praktikë tashmë 
nuk arsyetohet sepse kërcënon biodiversitetin. Për më tepër, ajo mbështet industritë e 
dëmshme të naftës dhe atë kimike, mundëson ndryshimet klimatike, shkatërron zonat e 
prodhimit etj. Si rezultat, burimet natyrore po bëhen gjithnjë e më pak të disponueshme. 
Prandaj, prioritet në vitet e ardhshme duhet të jetë kalimi në një ekonomi më efikase të këtyre 
burimeve. Përveç burimeve të kufizuara, arritja e sigurisë globale të ushqimit dhe prodhimit 
do të jetë një sfidë edhe më e madhe. Kjo do të ketë një ndikim negativ në mjedis dhe shoqëri. 
Një zgjidhje adekuate pikërisht për këto shqetësime do të ofrojnë praktikat e qëndrueshme 
bujqësore! 
 
Bujqësia e qëndrueshme ka një qasje më komplekse, e cila përveç vetë prodhimit përfaqëson 
edhe ruajtjen e burimeve natyrore. Zhvillimi i bujqësisë të qëndrueshme dhe konkurruese 
është me rëndësi të veçantë për krijimin e mundësive të punësimit dhe të ardhurave. 
Bujqësia e qëndrueshme  gjithashtu kontribuon në përmirësimin e cilësisë dhe kërkesës për 
prodhime bujqësore. Ajo ka potencialin për të ofruar punësim për popullsinë e zonave rurale, 
jo vetëm në bujqësi, por edhe në aktivitete të tjera si manipulimi, paketimi, përpunimi, 
transporti dhe tregtimi i prodhimeve ushqimore dhe bujqësore. 
Bujqësia e qëndrueshme ka një ndikim shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik global 
dhe në reduktimin e varfërisë, si në komunitetet urbane ashtu edhe në ato rurale. Ajo 
përfaqëson një mundësi dhe përparësi të vlefshme për vendet në zhvillim, në drejtim të 
procesit të përgjithshëm të industrializimit dhe zhvillimit ekonomik, performancës më të mirë 
të eksportit dhe përmirësimit të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit. 
 
Në shumicën e vendeve të zhvilluara, në dy dekadat e fundit ka pasur një rritje dramatike të 
shqetësimeve midis qytetarëve të saj për cilësinë, sigurinë dhe efektet afatgjata shëndetësore 
të prodhimeve ushqimore. Përveç çështjeve të sigurisë ushqimore, konsumatorët janë gjithnjë 
e më shumë më të shqetësuar për origjinën e ushqimit që konsumojnë, jo vetëm për sa i përket 
lokalitetit (rajonit dhe shtetit), por edhe për sa i përket mirëqenies së kafshëve, ndikimit 
mjedisor, prodhimit organik dhe tregtisë së drejtë. 
 
Në nivel global, ka shumë shembuj të vendeve që e luftojnë mungesën e burimeve të kufizuara 
dhe disponueshmërinë e ushqimit. Disa prej mundësive që ato zbatojnë, kanë të bëjnë me 
planifikimin dhe zbatimin e masave afatgjata të qëndrueshme të biznesit për fermerët dhe 
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familjet e tyre. Bujqësia e qëndrueshme është një nga elementët më të rëndësishëm në uljen e 
varfërisë dhe urisë. 
 
 
2.0. Bujqësia në Kosovë 
 
Në shumë vende në zhvillim, e gjithashtu edhe në Kosovë, ende nuk është kuptuar plotësisht 
potenciali i plotë i bujqësisë së qëndrueshme si një forcë shtytëse për zhvillimin ekonomik. 
Përkundër faktit që Kosova disponon me kushte të shkëlqyeshme klimatike dhe kushte tjera 
për zhvillimin e prodhimit bujqësor si dhe dhe kapacitete të konsiderueshme të industrisë 
ushqimore, ky sektor po përballet me probleme të shumta dhe afatgjata. Prej vitesh, sipërfaqe 
të mëdha të tokës pjellore janë të papunuara. Po ashtu, blegtoria nuk ofron mundësinë e 
mjaftueshme për të përmbushur nevojat minimale të kapacitetit përpunues dhe konsumit. 
Prodhimtaria bujqësore në Kosovë karakterizohet kryesisht me këto elemente: 
− Madhësi e vogël e fermave bujqësore. Si rezultat, fermerët përballen me vështirësi në 

arritjen e çmimit më të mirë të tregut për prodhimet e tyre. Përpjekjet për të përmirësuar 
cilësinë nuk janë shpërblyer me çmimin e tregut. 

− Mungesë e shoqatave/kooperativave përmes të cilave fermerët bashkohen dhe shesin 
prodhimet kolektivisht. Këto mund të arrijnë një fuqi më të madhe tregu brenda zinxhirit 
ushqimor. 

− Interesim i pa mjaftueshëm i të rinjve për profesionin e Bujqësisë. Fermerët e rinjë mund 
të jënë faktor shumë i rëndësishëm ekonomik në zonat rurale. Një numër i madh i tyre nuk 
e konsiderojnë bujqësinë një profesion tërheqës dhe si rezultat ka gjithnjë e më pak 
fermerë. 

− Shpopullimi i zonave rurale për shkak të mundësive të ulëta të punësimit dhe papunësisë 
së lartë është një problem tjetër karakteristik. Shërbimet publike si shkollat dhe objektet 
shëndetësore nuk janë ruajtur mjaftueshëm, kështu që popullata lokale ka probleme shtesë 
për shkak të kësaj. 

− Plakja e popullsisë bujqësore është një çështje me rëndësi të madhe. Ndihma për fermerët 
e rinj për të filluar aktivitete është e pashmangshme brenda një politike të mirëqeverisjes 
nëse duam që zonat rurale t'i përgjigjen me sukses një sërë sfidash. 

− Mungesa e inovacioneve në bujqësi. Në vitet e ardhshme, kërkimi dhe inovacioni do të 
duhej të bëhen jashtëzakonisht të rëndësishme për fermerët që të prodhojnë më shumë 
prodhime ushqimore me më pak burime të disponueshme. 

Sikurse në shumicën e segmenteve ekonomike në Kosovë, ashtu edhe në bujqësi, aktivitetet 
kryesore për të rritur prodhimin bujqësor duke arritur njëkohësisht qëndrueshmërinë bazohen 
në rritjen e produktivitetit përmes riorganizimit të proceseve të prodhimit dhe menaxhimit më 
efikas të burimeve, përdorimit të teknologjive të reja, adoptimit të ekspertizës dhe aftësive të 
reja menaxheriale, dhe mbrojtjes së mjedisit. 
 
Bujqësia e qëndrueshme është një lloj bujqësie që fokusohet në prodhimin ushqimeve me 
origjinë bimore dhe shtazore në një periudhë afatgjate duke patur efekte minimale në dëmtimin 
e mjedisit. Kjo lloj bujqësie përpiqet të gjejë një baraspeshë të mirë midis nevojës për prodhim 
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ushqimor dhe ruajtjes së sistemit ekologjik brenda mjedisit. Përveç prodhimit të ushqimit, 
bujqësia e qëndrueshme ka disa qëllime të përgjithshme, duke përfshirë ruajtjen e ujit, 
reduktimin e përdorimit të plehrave dhe pesticideve kimike dhe promovimin e biodiversitetit 
në kulturat e kultivuara dhe në ruajtjen e ekosistemit. Bujqësia e qëndrueshme fokusohet 
gjithashtu në ruajtjen e stabilitetit ekonomik të fermave dhe në ndihmën që fermerët të 
përmirësojnë teknikat dhe cilësinë e jetës së tyre. 
 
Në planin afatgjatë, qëllimet e bujqësisë së qëndrueshme do të duhej të ishin si vijon: 

− Plotësimi i nevojave të njeriut për lëndë ushqyese; 
− Shfrytëzimi në mënyrë efikase i burimet të pa ripërtëritshme 
− Përmirësimi i cilësisë së mjedisit jetësor; 
− Menaxhimi i burimeve bujqësore në mënyrë të integruar; 
− Sigurimi i qëndrueshmërisë ekonomike të aktiviteteve bujqësore 
− Përmirësimi i cilësisë së jetës për fermerët dhe shoqërinë në tërësi. 
 

Politika e ardhshme e zhvillimit bujqësor duhet të fokusohet në burimet dhe shtytësit kryesorë 
që ndikojnë në qëndrueshmërinë e saj. Më të rëndësishmet janë:  

− Energjia; 
− Uji; 
− Toka; 
− Klima. 

 
2.1. Energjia 
 
Dy arsyet kryesore për të kërkuar mënyra përmes të cilave reduktohet marrja e energjisë në 
bujqësi janë mungesa e karburanteve fosile dhe shqetësimet në rritje për ndryshimet klimatike. 
Mënyrat e zakonshme të prodhimit të ushqimit kërkojnë shumë energji. Zakonisht, energjia 
që hyn në fermë klasifikohet në atë që konsumohet në fermë (direkt) dhe në atë që ka ndikim 
në proceset që ndodhin në fermë, ose jashtë fermës (indirekt). Si e tillë, e gjithë energjia nga 
lëndët djegëse fosile (konsumi i energjisë elektrike, përdorimi i gazit, etj.), e cila ka një ndikim 
të drejtpërdrejtë në proceset e fermës, klasifikohet si energji direkte. Plehrat dhe pesticidet 
(prodhimi, paketimi, ruajtja, transporti) dhe puna në terren (prodhimi, transporti, mirëmbajtja) 
trajtohen si burime indirekte të energjisë. Të dy burimet janë po aq të rëndësishme për 
llogaritjen e konsumit të përgjithshëm të energjisë dhe për krahasimet mes sistemeve të 
ndryshme bujqësore. Sipas të disa të dhënave nga literatura, kalimi në bujqësi të qëndrueshme 
mund të rezultojë në kursime të energjisë diku prej 10 deri në 50%.  
 
Burimet e ripërtëritshme të energjisë që mund të përdoren në bujqësi janë:  

− Energjia diellore (kolektorë termikë për ngrohjen e ujit dhe panele për prodhimin e 
energjisë elektrike); 

− Energjia gjeotermale (burimi i ngrohtësisë për ngrohjen e objekteve bujqësore); 
− Energjia e erës (prodhimi i energjisë elektrike); 
− Hidroenergjia (prodhimi i energjisë elektrike apo mekanike); 
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− Biomasa (burimi i energjisë termike dhe prodhimi i biokarburanteve). 
 

Dy burimet më të rëndësishme të biomasës janë pylltaria dhe bujqësia. Burimet e biomasës 
bujqësore vijnë kryesisht nga mbetjet bujqësore që përfshijnë: misrin, grurin, perimet, farat 
vajore (lulediellin, sojën dhe panxharin) si dhe mbetjet nga pemishtet dhe vreshtat. Biomasa 
mund të përdoret kryesisht në prodhimin e ngrohtësisë dhe/ose të energjisë elektrike. 
Aplikimet më të zakonshme janë biomasa për prodhimin e ngrohtësisë dhe ujit të ngrohtë në 
amvisni. Plehu organik është një nënprodhim, i cili krijohet në procesin e prodhimit blegtoral. 
Plehu organik nuk trajtohet si mbeturinë nëse përdoret për të plehëruar tokën bujqësore. 
Përmes politikave së zhvillimit rural mund të inkurajohen investimet në shfrytëzimin 
bujqësor, si prodhimi i biokarburanteve dhe përdorimi i mbetjeve bujqësore për prodhimin e 
energjisë. 
 
2.2. Uji 
 
Pra, problemi i mbishfrytëzimit të burimeve ujore është jashtëzakonisht kompleks. Bujqësia 
ngarkon burimet ujore me nxjerrjen e ujit dhe ndotjen e mundshme të burimeve me plehra dhe 
pesticide. Prandaj, bujqësia është një forcë e rëndësishme lëvizëse në menaxhimin e 
qëndrueshëm të ujit. E ardhmja e bujqësisë varet kryesisht nga ujitja. Konsiderohet se 70% e 
ujit të disponueshëm në mbarë botën konsumohet në bujqësi. Në zonat e thata si Lindja e 
Mesme, Afrika e Veriut dhe pjesa jugperëndimore e Shteteve të Bashkuara, konsumi i ujit është 
veçanërisht i lartë, sepse duhet të ujitet pothuajse gjatë gjithë vitit. India, Indonezia, Pakistani 
dhe Kina varen nga ujitja dhe këto vende përbëjnë më shumë se gjysmën e prodhimit total të 
ushqimit. Në të njëjtën kohë, bujqësia është identifikuar si përdoruesi më i madh i rezervave të 
ujërave nëntokësore. Duke pasur parasysh intensifikimin e mëtejshëm të bujqësisë si një mjet 
për rritjen e prodhimit, kjo na tregon mundësinë që mund të shkaktoj një rritje të ndotjes së ujit 
në të ardhmen. Bujqësia e qëndrueshme nënkupton ruajtjen e cilësisë së ujit dhe menaxhimin 
e kapacitetit të ruajtjes së ujit. Gjithashtu, fermerët duhet të motivohen që të marrin masa 
parandaluese, pra masa që parandalojnë kalimin e pesticideve deri në burimet ujore, sepse 
shpenzimet e ndotjes së mjedisit me pesticide vazhdojnë edhe më tutje të transmetohen në 
shoqëri në tërësi. Një mënyrë për të arritur menaxhimin e qëndrueshëm të ujit është riciklimi i 
ujit në familjet, të cilat mund të kenë një rëndësi të madhe për kursimin e ujit në bujqësi. 
Shumica e familjeve bujqësore të sotme nuk përdorin burimet ujore të lira dhe të disponueshme 
- ujërat e shiut dhe ujërat e zeza që krijohen prej tyre. Ujërat e shiut dhe ujërat e zeza mund të 
grumbullohen dhe trajtohen për përdorime të dobishme si për shembull pirje, larje, pastrim, 
shpëlarjet të tualetit dhe për ujitje. Ripërdorimi i ujit përpara se të dërgohet në një impiant të 
përbashkët për trajtimin e ujërave të zeza jo vetëm që kursen ujin, por gjithashtu redukton 
ndotjen dhe nevojën për infrastrukturë të gjerë të ujërave të zeza dhe të ujit atmosferik. Përveç 
kësaj, sisteme të tilla të ripërdorimit të ujit do të kenë në konsideratë shëndetin dhe sigurinë e 
publikut në nivelin e trajtimit të nevojshëm për çdo lloj uji, në varësi të përdorimit të synuar. 
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2.3. Toka 
 
Toka e shëndetshme është baza për prodhimin e ushqimit. Fatkeqësisht, sot ajo kërcënohet 
nga degradimi dhe erozioni; humbja e humusit, varfërimi i lëndëve ushqyese, ujitja 
sipërfaqësore, kripëzimi për shkak të sasive të tepërta të natriumit, magnezit dhe kalciumit, 
kontaminimi dhe ngjeshja. 
Toka bujqësore është një burim natyror vështirë i rinovueshëm që mund të përdoret në mënyrë 
të qëndrueshme duke e përdorur atë me një ritëm të qëndrueshëm dhe duke mbrojtur cilësinë 
dhe sasinë e saj. Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore po bëhet një nga themelet 
kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi, përfshirë edhe Kosovën. Ky pretendim 
mbështetet nga fakti se zonat tona rurale, pavarësisht potencialit të madh për zhvillimin e 
bujqësisë të qëndrueshme për mjedisin, po humbasin gjithnjë e më shumë popullsi. Humbja e 
popullsisë rurale ndikon edhe në një sërë ndryshimesh në mjedis. Largimi i njerëzve nga një 
zonë e caktuar, ndikon që diversiteti i tokave të ruajtura nga njeriu të zëvendësohet nga një 
habitat i vetëm dominues. Ky “homogjenizim ekologjik” mund të zvogëlojë biodiversitetin 
në nivel lokal. Shumë zona rurale kanë potencial zhvillimi të pashfrytëzuar dhe bashkëjetojnë 
me zonat urbane dhe periferike të mbishfrytëzuara. Praktika e bujqësisë organike rrit 
stabilitetin e tokës, rrit përmbajtjen e lëndës organike dhe rrit elasticitetin e saj për shkak të 
ndryshimeve në kushtet klimatike. Ajo gjithashtu ruan dhe përmirëson biodiversitetin. Toka 
bujqësore organike është e pasur me biodiversitet (mesatarisht 30% ka më shumë specie se 
toka bujqësore konvencionale) dhe kontribuon në mirëmbajtjen e ekosistemit duke filluar nga 
pjalmimi dhe riciklimi i lëndëve ushqyese deri te pastrimi i ujit dhe ajrit. 
 
Menaxhimi i tokës bujqësore 
 
Toka bujqësore është një burim i paçmuar natyror, që do të thotë se duhet të përdoret atë në 
mënyrë të qëndrueshme që të mos ulë sasinë apo cilësinë e saj. Politika e menaxhimit të tokës 
bujqësore është një nga politikat kyçe për zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Menaxhimi 
i tokës bujqësore është një çështje e politikës mjedisore, për shkak të biodiversitetit, ndikimit 
në ndryshimet klimatike dhe ndotjes së tokës dhe ujit. Prodhimi bujqësor në Kosovë kryhet 
kryesisht në zonat periferike, rurale të qytetit. Ky prodhim bazohet në përdorimin e tokës, 
prandaj njohja e strukturës, përbërjes dhe elementëve të tjerë të tokës, është një parakusht 
themelor për përdorimin e qëndrueshëm të saj, dhe rrjedhimisht për zhvillimin e bujqësisë. 
Gjithashtu, prodhimi bujqësor kryhet shpesh edhe në terrene të kufizuara të përshtatshme ose 
të papërshtatshme, gjë që në fund rezulton me investime të larta, por me rendimente të ulëta 
ose me prodhim bujqësor ekonomikisht jo fitimprurës. Sot, zonat rurale nuk janë në gjendjen 
e tyre origjinale natyrore. Për shekuj me radhë, ato janë zhvilluar nga bujqësia, e cila ka krijuar 
një mjedis të larmishëm plot me peizazhe shumëngjyrëshe. Zonat rurale janë habitate për 
shumë specie bimore dhe shtazore. Ky biodiversitet është shumë i rëndësishëm për zhvillimin 
e qëndrueshëm të zonave rurale. 
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2.4. Klima 
 
Bujqësia, veçanërisht ajo konvencionale, shkakton hyrjen e një pjese të caktuar të gazërave 
në atmosferë dhe ndot ujërat nëntokësore dhe tokën. Megjithatë, prodhimi bujqësor është 
gjithashtu shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike si rritja e temperaturave globale, 
ndryshimet e reshjeve dhe rritja e shpeshtësisë së motit të keq të shoqëruar nga erëra të forta 
dhe breshër. Një problem i madh për bujqësinë janë edhe reshjet ekstreme, qofshin ato 
mungesë apo tepricë e lagështisë në tokë. Toka jashtëzakonisht e thatë, e përmbytur ose e larë 
dhe e shkatërruar nga erozioni për shkak të ujërave të përmbytjes, do të shkaktojë dëme të 
mëdha për kulturat bujqësore. 
 
Efektet negative mund të priten edhe nga rritja zhvillimi i dëmtuesve, sëmundjeve dhe 
barërave të këqija për shkak të rritjes së temperaturave dhe lagështisë. Ndryshimet klimatike 
do të kenë ndikim në rendiment, prandaj këto ndryshime duhet të menaxhohen me kujdes. 
Bujqësia e qëndrueshme mund të kontribuojë në zbutjen e ndryshimeve klimatike duke 
reduktuar ose kontrolluar përdorimin e plehrave minerale, duke reduktuar numrin e 
ripërtypësve ose duke i zëvendësuar ato me bagëti të tjera, duke përdorur ushqime me 
përmbajtje më të ulët të azotit dhe duke reduktuar djegien e mbetjeve të bimëve. Si masë për 
të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike, p.sh. thatësira, është e nevojshme të rritet pjesa e 
tokës bujqësore nën ujitje. 
 

3.0. DREJTIMET E ARDHSHME TË ZHVILLIMIT TË BUJQËSISË SË 
QËNDRUESHME 

 
Bujqësia e qëndrueshme duhet të karakterizohet nga tri segmente që duhet të zhvillohen në të 
ardhmen:  

− siguria ushqimore  
− ngritja e kapaciteteve në nivel ferme dhe  
− zhvillimi teknologjik dhe inovacioni në sektorin e bujqësisë së qëndrueshme. 

 
3.1. Ushqimi i sigurt si çelës i suksesit 
 
Siguria ushqimore është shqetësim që ka përfshirë tërë popullsinë globale. Kjo ka ndikuar që 
të rriten mundësitë për të siguruar sasi të mjaftueshme të ushqimit, të sigurtë dhe të pasur me 
lëndë ushqyese. Një politikë e suksesshme e sigurisë ushqimore duhet të bazohet në analizën e 
rrezikut. Rreziku për shëndetin mund të zvogëlohet në mënyrë më efektive nëse janë 
identifikuar të gjitha pikat e rrezikut dhe nëse rreziku në secilën prej tyre është zvogëluar duke 
zbatuar masat adekuate parandaluese. Në kërkimin e ushqimit të sigurt dhe me cilësi të lartë në 
BE gjatë viteve, janë zhvilluar një sërë instrumentesh, duke përfshirë standardet e tregut, 
sistemet cilësore për të identifikuar prodhimet me cilësi specifike, sistemet e çertifikimit dhe 
rregullat higjienike. Për të garantuar dhe ruajtur sigurinë ushqimore, sistemet bujqësore duhet 
gjithashtu të rrisin kapacitetin prodhues dhe stabilitetin e fermerëve të vegjël. 
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3.2. Ngritja e kapaciteteve në nivel ferme 
 
Në bujqësinë e qëndrueshme, në kuadër të fermave ose fermave familjare, toka konsiderohet 
si një nga burimet më të rrezikuara. Numri i fermave që prodhojnë ushqim në parimet e 
bujqësisë së qëndrueshme në mbarë botën po rritet vazhdimisht dhe konsumatorët përmendin 
tri arsye kryesore pse blejnë ushqim organik: 

− Është prodhuar pa pesticide dhe herbicide, 
− Nuk është trajtuar me fungicide dhe  
− Është prodhuar me më pak energji se sa ushqimi konvencional. 

 
Praktikat më të mira të menaxhimit të prodhimit në nivel të fermës kërkojnë shqyrtimin e disa 
aspekteve, duke përfshirë menaxhimin e integruar të tokës, ujit dhe agrobiodiversitetit, 
përzgjedhjen adekuate të kulturave dhe kultivimin. Perspektiva nënkupton sigurimin e 
prodhimtarisë afatgjate të zonës, duke zbatuar parimet agro-ekologjike me zbatimin e 
monitorimit të vazhdueshëm. Në veçanti, monitorimi i inputeve dhe outputeve fizike dhe 
ekonomike janë mjete të rëndësishme për përmirësimin e menaxhimit. Në zonat ku fermerët 
nuk kanë kapacitet për të monitoruar vetë këta parametra kyç, ata mund të mbështeten nga një 
këshilltar teknik nga qeveritë lokale, kooperativat ose qendrat kërkimore bujqësore. Një 
parakusht kryesor për përmirësimin e sigurisë ushqimore, të jetesës dhe cilësisë së mjedisit 
është ngritja e kapaciteteve në vendet në zhvillim dhe në vendet në tranzicion. 
 
Një fermë e qëndrueshme duhet: 

− Të prodhoj të gjithë energjinë e nevojshme për biznesin dhe siguroj energji hyrëse në 
vendin e prodhimit; 

− Të zbërthej më shumë karbon se sa që prodhon; 
− Të prodhoj të gjithë përmbajtjen e nevojshme për mbarështimin e kafshëve; 
− Të importoj lëndë ushqyese jo kimike; 
− Të reduktoj rrjedhjen e nitrateve; 
− Të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm. 

 
Efiçienca ekologjike e sistemit të prodhimit të qëndrueshëm bujqësor nënkupton uljen e 
inputeve (energjisë, ujit, farës, futjen e lëndëve ushqyese), dhe rritjen e rendimenteve totale, 
përmirësimin e cilësisë së prodhimit etj., duke reduktuar ndikimet negative mjedisore. 
Fermerët duhet të përdorin praktika që mbështeten nga kërkimet dhe njohuritë aktuale të 
qëndrueshme, inovative në fushën e bujqësisë. Disa shembuj të praktikave të tilla janë 
përshkruar në vazhdim: 

− Prodhuesit ndërtojnë dhe ruajnë strukturën dhe pjellorinë e tokës (qarkullimin bimor, 
imtësimin, kompostimin dhe përfshirjen e mbetjeve bimore, plehrave të qëndrueshme, 
rritjen e biotës së dobishme), etj.; 

− Prodhuesit sigurojnë ruajtjen e ujit dhe mbrojnë cilësinë e ujit (aplikimi i sistemeve 
efiçiente të ujitjes, imtësimi i tokës, përdorimi minimal i pesticideve toksike), etj.; 

− Prodhuesit mbrojnë cilësinë e ajrit (aplikimi i praktikave të vjeljes që reduktojnë 
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pluhurin, reduktojnë ose eliminojnë emetimet, reduktojnë ose eliminojnë përdorimin 
e aplikacioneve toksike); 

− Prodhuesit minimizojnë përdorimin e helmeve (zvogëlojnë ose eliminojnë përdorimin 
e pesticideve toksike, reduktojnë ose eliminojnë përdorimin e plehrave artificiale, 
eliminojnë djegien) etj. 
 

3.3. Zhvillimi teknologjik dhe inovacioni në sektorin e bujqësisë së qëndrueshme 
 
Bujqësia e qëndrueshme, përveç nga faktorët e tregut, mund të zhvillohet edhe nga zhvillimet 
teknologjike aktuale dhe të ardhshme. Teknologjitë që zhvillojnë të ardhmen do të kontribuojnë 
në sigurinë dhe cilësinë, veçanërisht në lidhje me ushqimin, dhe elementët e qëndrueshmërisë 
(ekonomike, sociale dhe mjedisore), duke qenë konkurruese dhe në përputhje me kuadrin 
rregullator ndërkombëtar si pjesë e rritjes së tregtisë ndërkombëtare. Një fushë tjetër e madhe 
e shkencës që do të evoluojë është shkenca e ushqimit dhe të ushqyerit. Teknologjitë e ushqimit 
në vitet e ardhshme do të fokusohen gjithnjë e më shumë në ofrimin e shëndetit dhe mirëqenies 
për konsumatorët. Kërkimi dhe zhvillimi do të ofrojnë një kuptim më të mirë të ndërveprimeve 
midis psikologjisë njerëzore, fiziologjisë dhe ushqimit dhe pijeve. Me pak fjalë, drejtimet e 
ardhshme do të shkojnë në drejtim të zhvillimit të: 

− Bioteknologjisë 
− Bioinformatikës 
− Nanoteknologjisë 
− Teknologjisë së kursimit të energjisë 
− Teknologjsë së konvertimit të mbetjeve 
− Senzorëve dhe teknologjisë analitike 
− Robotikës dhe automatizimit 
− Teknologjisë së informacionit. 
 

Ushqimet e kontaminuara janë një nga problemet shëndetësore më të përhapura në botë. Ato 
jo vetëm që çojnë në rritjen e sëmundjeve dhe vdekshmërisë, por janë një faktor kryesor që 
kontribuon në uljen e produktivitetit ekonomik në shumë vende. Sëmundjet nga ushqimi i 
kontaminuar shkaktohen kryesisht nga mikroorganizmat (bakteret, viruset, myku dhe toksinat 
e tyre), parazitët, barnat dhe pesticidet, mbetjet e ndotësve të mjedisit (metalet e rënda, 
dioksinat) etj. Përvoja e deritanishme tregon se bioteknologjia mund të japë kontributin më të 
madh në plotësimin e nevojave të ardhshme në lidhje me prodhimin jo vetëm të kulturave që 
përshtaten më mirë me një spektër më të gjerë të kushteve klimatike dhe tokësore (thatësira, 
kripësia, aciditeti, temperaturat ekstreme), por edhe zhvillimin kulturave më rezistente dhe 
cilësore. 
 
Bioteknologjia moderne nuk kufizohet vetëm në zhvillimin e organizmave të modifikuar 
gjenetikisht, por përfshinë gjithashtu aktivitete si zhvillimi i kulturave të indeve dhe markerëve 
për të ndihmuar në përzgjedhjen dhe kultivimin e kulturave. Gjenerata e dytë e kulturave 
gjenetikisht të modifikuara pritet të prodhojë kultura me nivele më të larta të mikronutrientëve, 
cilësi më të mirë të proteinave ose kultura me vajra, yndyrna dhe amidone të modifikuara, duke 
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përmirësuar përpunimin dhe tretshmërinë. 
 
Bioinformatika është një disiplinë e fuqishme që përdor fuqinë kompjuterike për të analizuar 
të dhënat biologjike. Potenciali i plotë i bioinformatikës në sektorin agro-ushqimor ende nuk 
është shfrytëzuar. Megjithatë, me përdorimin në rritje të teknologjive të sofistikuara 
(mikroçipet, spektrometria e masës) dhe përhapja e bazave të të dhënave përkatëse, ka të 
ngjarë të ndryshojë këtë situatë. 
 
Nanoteknologjia ka të bëj me inxhinierinë e sistemeve funksionale në nivel molekular. 
Përfitimet e mundshme të ardhshme të prodhimeve të nanoshkencës dhe nanoteknologjisë në 
sektorin agro-ushqimor përfshijnë aplikimin dhe efektivitetin e agrokimikateve, përthithjen 
dhe disponueshmërinë e përmirësuar të përbërësve ushqimorë bioaktivë, zhvillimin e shijeve 
dhe teksturave të reja, paketimin inteligjent, duke përfshirë lloje të reja të etiketimit. 
Në ekonominë e sotme globale, aftësia për të shfrytëzuar informacionin është çelësi për arritjen 
e konkurrencës. Adoptimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit po ndodh me një 
ritëm të jashtëzakonshëm dhe do të sigurojë potencialin kryesor për zhvillimin e aktiviteteve të 
reja. Qasja në këto teknologji mënjanon pengesat mes faktorëve kufizues të tregut. Zhvillimi i 
mëtejshëm i shkencës së materialeve do të mundësojë prodhimin e materialeve të reja të 
ambalazhimit, me theks në biozbërthyeshmërinë e materialeve. Ka të ngjarë që zhvillimet e 
tjera të fokusohen në riciklimin më të lehtë dhe përmirësime të tjera që lidhen me konsumin e 
gjerë, me theks të veçantë në zhvillimet demografike dhe plotësimin e nevojave të një popullsie 
me tendencë në plakje. Zhvillimi i vazhdueshëm i automatizimit dhe robotikës do të mundësojë 
linja të përpunimit në shkallë të gjerë, kontroll më të mirë të procesit, informata kthyese më të 
mira, besueshmëri më të madhe të procesit, konsistencë të prodhimit dhe reduktim të 
përpunimit të mbetjeve ose materialeve. 
 

4.0. PRAKTIKAT KRYESORE TË BUJQËSISË SË QËNDRUESHME 
 
Në tekstin në vazhdim ofrohen disa informata lidhur me praktikat e bujqësisë së qëndrueshme: 

1. Permakultura 
2. Bujqësia biodinamike 
3. Hidroponia dhe akuaponia 
4. Bujqësia urbane 
5. Agropylltaria dhe ushqimet e pyellit 
6. Polikulturat dhe qarkullimi bimor 
7. Rritja e trashëgimisë dhe varieteteve më të vjetra 
8. Kultivimi natyral i kafshëve 
9. Menaxhimi natyral i dëmtuesve dhe  
10. Mulqimi dhe kontrolli manual i barërave të këqija 

 
1. Permakultura 
 
Permakultura mund të kuptohet si rritja e ekosistemeve bujqësore në një mënyrë të vetë-
mjaftueshme dhe të qëndrueshme. Kjo formë e bujqësisë merr frymëzim nga natyra për të 

https://greentumble.com/10-sustainable-farming-methods-and-practices/
https://greentumble.com/10-sustainable-farming-methods-and-practices/
https://greentumble.com/10-sustainable-farming-methods-and-practices/
https://greentumble.com/10-sustainable-farming-methods-and-practices/
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zhvilluar sisteme bujqësore sinergjike bazuar në diversitetin e prodhimeve, elasticitetin, 
produktivitetin natyror dhe qëndrueshmërinë. Permakultura është një sistem projektimi që 
zbaton parimet që gjenden në natyrë për zhvillimin e vendbanimeve njerëzore, duke i lejuar 
njerëzimit të jetojë në harmoni me botën natyrore. Parimet dhe etika e permakulturës mund 
të zbatohen pothuajse në çdo fushë të jetesës, duke përfshirë ekonomitë lokale, sistemet e 
energjisë, furnizimet me ujë, sistemet e banimit dhe prodhimin e ushqimit. Ka një theks të 
veçantë në përdorimin e kulturave shumëvjeçare si pemët frutore, arrat dhe shkurret që 
funksionojnë të gjitha së bashku në një sistem të projektuar që imiton mënyrën se si do të 
funksiononin bimët në një ekosistem natyror. Teknikat e projektimit të permakulturës 
përfshijnë agropylltarinë, permakulturën sub-urbane dhe urbane, shtretër kopshtesh – 
hugelkultur, vermikompostimi, grumbullimi i ujit të shiut, spirale barishtore, ndërtimi i 
objekteve natyrore, mulqimi me foli plastike, kafshët shtëpiake, kullotja, menaxhimi i 
drunjëve frutor etj.  
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2. Bujqësia biodinamike 
 
Biodinamika përfshin praktika ekologjike të rritjes që bazohen në filozofinë e "antropozofisë". 
Fermerët inkurajohen të menaxhojnë fermën e tyre si një organizëm i vetëm i gjallë ku speciet 
e kultivuara ndërthuren dhe mbështesin shëndetin e njëri-tjetrit. Kjo përfshin rritjen e kafshëve 
në një fermë në një mënyrë që ato të ndihmojnë në rimbushjen e pjellorisë së tokës dhe në 
rritjen e bimëve. Një nga shtyllat e ndërtimit të biodinamikës është biodiversiteti i lartë i 
bimëve, kafshëve dhe insekteve të dobishme. Qëllimi është krijimi i një ekosistemi elastik 
nga i cili përfitojmë ne dhe organizmat e tjerë të gjallë. Biodinamika thekson rëndësinë e 
reduktimit të përdorimit të inputeve jashtë vendit (si p.sh. importimi i pjellorisë së tokës) duke 
gjeneruar shëndetin e nevojshëm dhe pjellorinë e tokës për prodhimin e ushqimit në vend. 
Kjo arrihet përmes zbatimit të praktikave si kompostimi, aplikimi i plehërimit organik të 
kafshëve nga kafshët e kultivuara, mbjellja me mbulesë ose kulturat plotësuese me qarkullim 
bimor. Gjithashtu i kushton rëndësi të madhe punës me fenomenin natyror të kozmosit dhe 
ndikimet e tij në shëndetin e tokës, bimëve dhe kafshëve gjatë cikleve të ndryshme të hënës 
dhe diellit. Praktikat biodinamike mund të aplikohen në ferma që rritin shumëllojshmëri 
prodhimesh, kopshte, vreshta dhe forma të tjera të bujqësisë. 
 
3. Hidroponika dhe akuaponia 
 
Këto teknika inovative bujqësore përfshijnë rritjen e bimëve pa tokë, ushqimin e bimëve 
përmes lëndëve ushqyese të specializuara që shtohen në ujë. Në sistemet hidroponike, bimët 
rriten me rrënjë direkt në një tretësirë minerale ose me rrënjë në një mjedis inert si rëra ose 
perliti. Aquaponia kombinon rritjen e kafshëve ujore (si peshqit) me rritjen e kulturave 
hidroponike. Në sistemet akuaponike, uji që përmban mbetjet e peshqve të akuakulturës 
përdoret për të ushqyer bimët hidroponike. Pasi uji përdoret nga bimët, uji më pas 
riqarkullohet përsëri në sistem për t'u ripërdorur nga peshqit. Si sistemet hidroponike ashtu 
edhe ato akuaponike janë të disponueshme në një sërë shkallësh, nga sistemet e vogla në 
shkallë shtëpiake deri te sistemet në shkallë komerciale. 
 
4. Bujqësia urbane 
 
Nevoja për të lokalizuar sistemin tonë ushqimor kërkon që ushqimi të prodhohet shumë më 
afër shtëpisë, duke përfshirë edhe qytetet. Meqenëse shumica e popullsisë globale 
parashikohet të jetojë në qytete në të ardhmen, ka një mundësi të jashtëzakonshme që bujqësia 
urbane të ketë një ndikim të rëndësishëm pozitiv duke ecur përpara kur bëhet fjalë për 
mënyrën se si prodhohet ushqimi në mbarë botën. 
 
Tashmë në qytete të ndryshme po përdoren shumë teknika inovative dhe të qëndrueshme të 
rritjes, duke përfshirë fermat dhe kopshtet e shtëpisë, kopshtet e komunitetit, fermat në çati, 
rritjen e bimëve në serrat urbane, fermat hidroponike të brendshme dhe ndoshta një ditë edhe 
rritjen e ushqimit brenda kullave të fermave urbane.  
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5. Agropylltaria dhe pyjet ushqimore 
 
Agropylltaria përfshin rritjen e pemëve dhe shkurreve midis kulturave bujqësore ose 
kullotave. Sistemet e agropylltarisë mund të kombinojnë praktikat e bujqësisë dhe pylltarisë 
për përdorim afatgjatë, produktiv dhe të larmishëm të tokës kur trajtohen në mënyrë të 
qëndrueshme. Në sistemet agropyjore, pemët krijojnë një mikroklimë të favorshme që ruan 
temperaturën dhe lagështinë e favorshme të tokës, duke mbrojtur bimët nga era ose shiu i 
dendur. Pemët kanë një rol tjetër të rëndësishëm. Ato pastrojnë ajrin nga pluhurat, bëjnë 
kapjen e karbonit nga ajri, stabilizojnë tokat, minimizojnë rrjedhjen e lëndëve ushqyese dhe 
përmirësojnë strukturën e tokës. Kjo është arsyeja pse agropylltaria është bërë një nga mjetet 
e fuqishme të fermerëve në rajonet e thata, me toka të ndjeshme ndaj shkretëtirëzimit. Përveç 
promovimit të rritjes së shëndetshme të kulturave ushqimore dhe ruajtjes së pjellorisë së tokës, 
pemët në këtë sistem bujqësor ofrojnë dru dhe fruta si një burim shtesë të ardhurash për 
fermerët. Në këto sisteme, mundësitë për diversifikimin e prodhimeve janë të shumta. 
Fermerët mund të shkojnë deri në rritjen e një pylli të tërë ushqimor. Të modeluar sipas 
ekosistemeve pyjore natyrore, pyjet ushqimore (të njohura edhe si “kopshte pyjore”) janë 
sisteme të dizajnuara të permakulturës që përbëhen nga një “pyll i ngrënshëm” me shumë 
shtresa. Një “pyll” i tillë përbëhet pothuajse tërësisht nga bimë ushqimore shumëvjeçare, duke 
përfshirë një tendë me pemë të larta dhe të ulta, një shtresë bimësh shkurrore, një shtresë 
bimësh barishtore shumëvjeçare, kërpudha dhe perime në nivelin e tokës, bimë ngjitëse dhe 
perime me rrënjë nëntokësore. Sistemet pyjore ushqimore janë shumë produktive, si për shkak 
të diversitetit të bimëve që rriten atje, ashtu edhe për shkak të të gjitha bimëve brenda sistemit 
që po përfitojnë nga çdo vend ekzistues brenda sistemit. 
 
6. Polikulturat dhe qarkullimi bimor 
 
Të dyja këto teknika po përpiqen të imitojnë parimet natyrore për të arritur rendimentet më të 
mira. Polikultura përfshin rritjen e llojeve të shumta kulturash në një zonë. Këto lloje shpesh 
janë plotësuese me njëra-tjetrën dhe synojnë të prodhojnë një larmi më të madhe prodhimesh 
nga një parcelë, duke shfrytëzuar plotësisht burimet e disponueshme. Biodiversiteti i lartë e 
bën sistemin më elastik ndaj ndryshimeve klimatike, promovon ushqim të ekuilibruar dhe 
zbaton mekanizma natyrorë për të ruajtur pjellorinë e tokës. Qarkullimi bimor bazohet në 
rritjen e llojeve të ndryshme të bimëve në të njëjtën parcelë në sezone të njëpasnjëshme. 
Qarkullimi bimor i planifikuar mund të ndryshojë nga një sezon në rritje në disa vjet ose edhe 
periudha më të gjata. Është një nga strategjitë më efektive të kontrollit bujqësor që përdoret 
në parandalimin e humbjes së pjellorisë së tokës. Duke diversifikuar kulturat që rriten në një 
sipërfaqe toke në polikulturë dhe përmes qarkullimit bimor të kulturave që rriten, fermerët 
mund të reduktojnë shumë mundësinë që të përhapen sëmundjet dhe dëmtuesit. Kjo është për 
shkak se ciklet e tyre të zhvillimit ndërpriten nga ndryshimi i kulturave bimore. Këto praktika 
çojnë gjithashtu në reduktimin e nevojës për aplikimin e plehrave dhe pesticideve.  
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7. Rritja e trashëgimisë dhe varieteteve më të vjetra 
 
Sot, për shkak të industrializimit të sistemit global të ushqimit, vetëm disa varietete të bimëve 
tona ushqimore rriten komercialisht. Kjo situatë ka evoluar për të përmbushur kërkesat e 
tregut për qëndrueshmërinë e prodhimeve për t’u transportuar në distanca të gjata dhe për t’u 
ruajtur për periudha të gjata kohore. Gjatë 100 viteve të fundit, bota ka humbur pothuajse 90 
për qind të varieteteve të farave të pemëve dhe perimeve që dikur ishin në dispozicion. Kjo 
shumëllojshmëri gjenetike e reduktuar në llojet (specie) tona të kulturave ushqimore redukton 
mundësinë e këtyre llojeve për t’u përshtatur me ndryshimet në klimë, sëmundjet dhe kushtet 
e dëmtuesve në mjedis. 
 
Aktualisht ekziston një nevojë e madhe për të rritur trashëgiminë dhe varietetet më të vjetra 
të bimëve në mënyrë që të ruhet biodiversiteti i farërave. Nëse kopshtarët dhe fermerët nuk 
vazhdojnë të rritin trashëgiminë dhe varietetet e tjera më të vjetra të bimëve dhe të ruajnë farat 
e tyre, shumë nga varietetet e mbetura të bimëve tona ushqimore mund të humbasin në botë 
përgjithmonë. Humbja e varieteteve tradicionale mund të krahasohet me humbjen e një burimi 
të rëndësishëm informacioni gjenetik dhe një pjese të trashëgimisë sonë stërgjyshore, pasiqë 
këto bimë janë përshtatur pikërisht për të përfituar sa më shumë nga kushtet lokale. Brezat e 
të parëve tanë kanë shpenzuar dekada për të zgjedhur vetëm farat më të mira që kanë ofruar 
ushqimin më ushqyes dhe me shije. Cilësia e tyre është shpesh kulminante dhe nuk është mirë 
t’i lëmë të zhduken. Ishin këto varietete që kanë ushqyer paraardhësit tanë, dhe për këtë arsye, 
kanë kontribuar në atë që jemi sot. Ata meritojnë të ruhen sepse tiparet e tyre unike mund të 
na ndihmojnë në krijimin e varieteteve të ardhshme rezistente ndaj klimës që do të ushqejnë 
fëmijët tanë. 
 
8. Rritja natyrale e kafshëve 
 
Bujqësia e qëndrueshme e kafshëve është e mundur dhe është më e mirë për të gjithë. Jo vetëm 
se është e mirë për mjedisin dhe nevojat tona ushqyese, por është e mirë edhe për kafshët. 
Kafshët që rriten në kullotë ose në mjedisin e tyre të preferuar jetojnë me më pak stres, më 
afër mënyrës së tyre natyrore të jetesës. Ato mund të kenë ndërveprime shoqërore të plota me 
kafshët e tjera dhe të sillen në një mënyrë që është e natyrshme për to (rrokullisen në baltë, 
zgjedhin bimët që duan të hanë, pushojnë krah për krah, luajnë). Lejimi i kafshëve të kullosin 
dhe të jetojnë në kullota është shumë më i shëndetshëm për kafshët sesa veprimet e kufizuara 
të ushqimit të kafshëve. Madje mund të vihet re se këto kafshë janë më të pastra dhe kanë erë 
më të mirë, ndërsa shëndeti dhe lumturia e tyre reflektohen në cilësinë e prodhimeve që 
rezultojnë prej tyre. Mishi është më i shijshëm, vezët më të verdha, qumështi më i pasur me 
minerale dhe vitamina. Meqenëse kafshët dhe kullotat kanë evoluar në një marrëdhënie 
reciproke të dobishme, kullotja e bagëtive dhe sistemet e tjera barishtore e pasurojnë tokën në 
mënyra të shumta. Plehu organik i kthen lëndët ushqyese përsëri në tokë, duke përfunduar 
ciklin e lëndëve ushqyese natyrore. Tokat ajrosen nga veprimi i thundrës së kafshëve dhe 
lulëzon diversiteti më i madh i bimëve sepse kafshët shtypin speciet dominuese, duke ofruar 
mundësi për një shumëllojshmëri bimësh më të rralla. Barojat rriten gjithashtu me sisteme më 
të forta rrënjore. Kjo ndihmon në parandalimin e erozionit, ndërtimin e tokës përmes rritjes 



17 
 

së pasur të kullotave të ndryshme, dhe ruajtjen e habitateve të kullotave që mund të strehojnë 
shumë lloje të tjera të kafshëve të egra dhe insekteve. 
 
9. Menaxhimi i dëmtuesve natyrorë 
 
Një nga qëllimet kryesore të praktikave të qëndrueshme bujqësore është parandalimi i 
përdorimit të pesticideve artificiale dhe kimikateve të tjera që duhet të ndalojnë infektimet 
dhe patogjenët nga dëmtuesit. Aplikimi i sasive në rritje të kimikateve për të rritur ushqimin 
nuk është pjesë e zgjidhjes afatgjate dhe nuk ndihmon as shëndetin tonë. Prandaj, fermerët 
nga fermat e qëndrueshme kërkojnë zgjidhje në natyrë dhe përpiqen të rikrijojnë kushte që 
nuk favorizojnë dëmtuesit. Kjo arrihet përmes grupit të praktikave që forcojnë elasticitetin 
natyror të kulturave dhe praktikave që ndërpresin ciklet e dëmtuesve. Diversiteti më i madh i 
kulturave, ndërkultura dhe qarkullimi bimor janë ndër metodat që kanë rezultuar të 
suksesshme. Çelësi i suksesit të tyre qëndron në shpërndarjen e burimeve të preferuara 
ushqimore të dëmtuesve duke u përzier në kulturat që ata nuk i favorizojnë. Për më tepër, 
kulturat e ndryshme tërheqin insekte të ndryshme dhe disa prej tyre janë grabitqarë natyralë 
të dëmtuesve, duke ndihmuar në mbajtjen e popullatave të tyre brenda kufijve, duke imituar 
kështu se si ekosistemi i vërtetë balancon veten. Fermerët gjithashtu mund të lëshojnë ose të 
ofrojnë habitat për popullatat e insekteve të dobishme, si dhe të inkurajojnë organizma të tjerë 
(si zogjtë dhe lakuriqët e natës) që do të shërbejnë si grabitqarë të insekteve dëmtuese të 
bimëve. 
 
10. Mulçimi, mbulesat e tokës dhe kontrolli manual i barërave të këqija 
 
Fermerët dhe kultivuesit e tjerë mund të zvogëlojnë në mënyrë dramatike rritjen e barërave të 
këqija dhe të ruajnë lagështinë e tokës duke mbuluar tokën rreth bimëve të tyre nëpërmjet 
përdorimit të mulçimit dhe mbulesave të tokës. Duke shtypur natyrshëm rritjen e barërave të 
këqija, këto praktika reduktojnë në masë të madhe, ose në disa raste edhe eliminojnë nevojën 
për të aplikuar herbicide për të luftuar barërat e këqija. Dhe barërat e këqija më të forta që 
shfaqen herë pas here mund të kontrollohen lehtësisht me dorë sepse numri i tyre minimizohet. 
Kjo praktikë e aplikuar gjerësisht mund të shihet në fushat e dredhëzave ku bimët duhet të 
kenë hapësirë më të madhe ndërmjet tyre, gjë që do t’i jepte mundësinë barërave të këqija të 
rriten përsipër. Një shtresë e materialit mbrojtës mbi tokë i mban dredhëzat të mos kalben 
shumë shpejt, pasi ato nuk shtrihen drejtpërdrejt në tokën e fortë gjatë pjekjes. Materiali 
organik i mulçit, si p.sh. copëza druri, kashtë ose copa bari,etj., gjithashtu përmirëson 
mbajtjen e lëndëve ushqyese në tokë – mbronë nga erozioni dhe mundëson aktivitetin e 
mikroorganizmave të tokës që ndihmojnë në krijimin e strukturës së shëndetshme të tokës. 
Kjo redukton nevojën për lëvrim pasi tokat janë më pak të ngjeshura.  
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5.0. DISA MUNDËSI TJERA PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE RURALE 
 
5.1. Agro-përpunimi dhe diversifikimi rural 
 
Agro-përpunimi dhe diversifikimi rural është një strategji e dizajnuar për të përmirësuar jetën 
ekonomike dhe sociale të varfër rurale. Me fjalë tjera, është një proces, që ka për qëllim kalimin 
e mënyrës tradicionale të të jetuarit në një mënyrë më progresive, pra është një lëvizje drejt 
progresivitetit! 
Diversifikimi mund të konsiderohet si ri-shpërndarje e disa burimeve prodhuese të një ferme, 
si toka, kapitali, pajisjet e fermës dhe puna e paguar, në aktivitete të reja. Këto mund të jenë 
kultura të reja bimore ose prodhime blegtorale, aktivitete të vlerës së shtuar, ofrimi i 
shërbimeve për fermerët tjerë dhe, veçanërisht në vendet më të pasura, aktivitete jo-bujqësore 
si restorantet dhe dyqanet. Faktorët që çojnë në vendime për të diversifikuar fermën janë të 
shumtë, por përfshijnë: uljen e rrezikut, përgjigjen ndaj ndryshimit të kërkesave të 
konsumatorëve ose ndryshimin e politikës së qeverisë, përgjigjen ndaj konkurencave dhe, së 
fundmi, si pasojë e ndryshimit të klimës. 
 
Shumë ferma sot janë nën presion financiar, përshkak se disa nga aktivitetet tradicionale si psh. 
kultivimi i gjedheve dhe deleve janë bërë burime më pak të besueshme të të ardhurave. 
Fermerët janë më shumë se kurrë të prekur nga zhvillimet e ndryshme siç janë ndryshimet në 
tregjet ndërkombëtare, problemet e degradimit të tokës, thatësirat dhe përmbytjet, ndryshimi i 
strukturave të kostos në treg, etj.  
 
Një zgjidhje për këtë problem është diversifikimi, duke krijuar më shumë se një burim të të 
ardhurave nga një fermë. Në thelb, strategjia nënkupton që në vend të varësisë kryesisht nga 
kultivimi i një lloji të kafshëve apo kulture bimore për të ardhurat e fermës, ofrohet mundësia 
e krijimit të të ardhurave nga disa burime të ndryshme. 
 
Mundësitë e diversifikimit të fermës 
 
Për të fituar më shumë të ardhura nga pasuria e fermës, me një mendim të vogël kritik mund të 
gjenden shumë mënyra. Nëse posedohet në pronësi një pasuri e caktuar, nuk mund të jetë 
shumë e vështirë për të përfituar të ardhura shtesë, duke bërë aktivitete tjera shtesë sikurse ato 
që do të përmenden në vazhdim. Në kohën e duhur, aktivitete të tilla mund të zhvillohen në një 
pjesë të madhe brenda fermës, dhe të krijohet një vlerë e shtuar që do të siguroj një burim shtesë 
të të ardhurave. 
 
Akomodimi, kampingu 
 
Në disa zona rurale, fermerët bëjnë biznes të mirë duke siguruar në fermë strehim për turistët 
dhe udhëtarët e tjerë. Kjo mund të jetë në formën e kabinave vetanake, duke siguruar fjetjen 
dhe mëngjesin (Bed and Breakfast - B&B) brenda në shtëpi apo në njësitë e kampit. Promovimi 
i një ndërmarrje të tillë mund të jetë relativisht i lehtë dhe i lirë për të u realizuar. Kontaktohen 
autoritetet turistike lokale ose shtetërore ose organizatat motorike (p.sh. shoqata 
automobilistike) për informacion mbi detaje të licencimit, standardet dhe marketingun. Para së 
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gjithashtu, kontrollohen rregulloret lokale të planifikimit dmth. mund të kërkohen lejet e 
caktuara para se të fillohet me këto aktivitete. 
Varësisht se çfarë lloji i akomodimit dëshirohet të ofrohet për klientët, duhet të merret në 
konsideratë madhësia e hapësirës që do të jetë në dispozicion, banjot-tushi dhe tualetet që do 
të përdoren, lloji dhe mënyra e furnizimit me ushqim që do të ofrohet si dhe sa kohë duhet të 
shpenzohet me musafirët. Për shembull, shpenzimet për të ofruar një kamping primitiv do të 
jenë të lira për të filluar biznesin dhe kërkojnë pak kohë nga pronarët, por do të sjellin një kthim 
më të ulët. Ofrimi i një shtrati dhe mëngjesi kërkojnë më shumë përpjekje, shpenzime dhe kohë, 
si psh. përgaditja e ushqimit të mëngjesit dhe veprimi në cilësinë e mikpritësit, por këto 
aktivitete do të sigurojnë të ardhura shumë më të larta. 
 
Turizmi rural 
 
Turizmi në fermë është një industri në rritje e sipër. Për shumë ferma praktike, një aktivitet 
turistik mund të sigurojë një burim të vlefshëm plotësues të të ardhurave. Në këtë aktivitet 
mund të përfshihet një dyqan në fermë, turizëm i aranzhuar, kopshte të hapura, aktivitete 
aventurë (p.sh. ecjet në natyrë, shetitjet me bicikletë, kalërimi, sporti i golfit, gjuetia e 
pëllumbave të argjilës - Clay pigeon shooting, vozitje me kanoe, etj.), krijimi i një sipërfaqe 
ekspozuese (p.sh. monumentet kulturo-historike dhe trashëgimia kulturore, panaire të kafshëve 
etj.), restorant (etno-gastronomia), apo një përvojë pune në fermë. 
 
Nëse në fermë ka kopsht të organizuar mirë me kultura të mbjellura, ato mund të jenë të hapura 
për publikun. Musafirët mund të paguajnë një tarifë për të eksploruar kopshtin, nganjëherë të 
udhëhequr nga një anëtar i familjes, e nganjëherë me vizita të lira (pa shoqërim). Në mënyrë të 
ngjashme, pjesët e ndërtesave të fermave, apo shtëpia e fermës mund të konvertohet në një 
dyqan dhuratash, një dyqan artizanatesh, një muze të vogël, ose një dyqan prodhues. Është një 
komponentë e lartë e mirëmbajtjes për një aktivitet të tillë, për të siguruar që vizitorët të ndjehen 
se ata kanë marrë vlerën për paratë e dhëna. 
 
Turizmi në fermë mund të zhvillohet, për t’u treguar turistëve që paguajnë, aspekte të ndryshme 
të funksionimit të fermës. Për disa zona rurale, aktivitetet si pikniku, ecja në pyll, alpinizmi 
(hiking), kalërimi, kanoimi etj. mund të jenë të shumë të përshtatshme. Me një organizim të 
mirëfilltë, ndonjëra nga këto aktivitete mund të jetë një burim i mirë i të ardhurave. 
 
Prodhimet pyjore drunore dhe jo-drunore 
 
Bimët drunore mund të mbjellen në kufij të parcelave, të shpërndara nëpër shtigje, ose në 
blloqe, për t’u prerë, mbledhur dhe shitur për dru në një moment të mëvonshëm kohor. Në 
ndërkohë, toka rreth pemëve mund të përdoret për kullotje e kafshëve. Disa bimë drunore me 
rritje të shpejtë (p.sh. Paulovnia), në kushte të mira, mund të jenë në gjendje për t’u prerë brenda 
disa viteve pas mbjelljes, edhe pse shumica e këtyre bimëve zakonisht janë një perspektivë 
afatgjate, duke marrë kohë prej një ose më shumë dekadash për të krijuar prodhimin final. 
Zgjedhja e ndryshme për varietetin e bimëve drunore është kritike. Nëse dëshirohet që të 
kullosin kafshët nën bimë drunore, do të ishte e këshillueshme që të shmangen mbjelljet e 
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dendura ose mbjelljet e llojeve që pengojnë rritjen e barit (p.sh. të shmanget mbjellja e pishave 
dhe halorëve tjera). Bimët e ndryshme drunore janë të përshtatshme për tregje të ndryshme: 
disa duke qenë lëndë drunore me vlerë të lartë përdoren për të bërë mobilje, të tjerat mund të 
përdoren vetëm për ndërtimin shtëpive, ambalazhave, paletave, ose dru të përpunuar për 
qëllime të ndryshme. Afërsia e tregut mund të ndikojë në bimët që kultivohen por për të arritur 
kohën e prerjes së tyre mund të duhen dekada, kështu që duhet të merret në konsideratë se ku 
mund të jetë tregu në të ardhmen e largët. Edhe kultivimi i prodhimeve pyjore jo drunore p.sh. 
bimët manore, kërpudhat dhe pemët e imëta, bimët mjekuese etj, mund të jenë aktivitete shumë 
kreative, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të komunitetit në zonat 
rurale. 
 
Kultivimi i kafshëve 
 
Idetë në lidhje me kultivimin e kafshëve të ndryshme, diçka më specifike për zonat tona rurale 
si strucët (Struthio camelus), emu (Dromaius novaehollandiae) - zogu i dytë më i madh për 
nga lartësia pas strucit, dhitë angora (Capra aegagrus hircus), alpaca (Vicugna pacos) - një 
specie e deves së Amerikës së Jugut, pastaj dreri, qentë, macet, etj., konsiderohen mjaftë 
kreative. Fermat mund të krijojnë të ardhura nga këto kafshë, por edhe nga llojet tjera të 
kafshëve. Biznesi i kafshëve të shoqërimit është i madh dhe në rritje, dhe gjithmonë ekziston 
mundësia për një operator i ri që të ofroj një shërbim cilësor. Shumë pronarë të kafshëve të 
shoqërimit kanë para dhe prirjen për të shpenzuar për kafshët e tyre, por janë shpesh në 
mëdyshje për t’i vendosur ato në kolibe (shtëpiza për kafshë) të cilat në raste të caktuara nuk 
mund të jenë aq të rehatshme si në shtëpi. Për këtë arsye, sigurimi i strehimit të pastër, të 
rehatshëm dhe krijimi i një atmosfere të dashur brenda fermës do të sigurojë biznesin e 
qëndrueshëm. Kultivimi i kafshëve ekzotike të lartë përmendura dhe prodhimeve të tyre është 
një kërkesë në rritje e sipër. Këta janë megjithatë sektorë të rinj të industrisë, në të cilët edhe 
oferta dhe kërkesa janë në rritje në një raport relativisht të paparashikueshëm. Si të tilla, ata 
janë sektorët me rrezikshmëri të lartë, të cilët mund të sjellin përfitime të larta. 
 
Lulet e prera (këputura) dhe gjethet 
 
Disa lloje të luleve të prera (p.sh. lulet njëvjeçare), mund të kërkojnë shumë vëmendje gjatë 
kultivimit, dhe këto nuk mund të jenë aktivitete shtesë ideale. Në anën tjetër, lulet tjera të prera 
shkurrore, si trëndafilat, protea (Protea repens) ose Chamelaucium uncinatum, pas mbjelljes 
kërkojnë relativisht pak vëmendje, përveç mbrojtjes nga bagëtia dhe spërkatjes kundër 
sëmundjeve dhe dëmtuesve (me kusht që klima të jetë e përshtatshme për llojin). Edhe gjethet 
që përdoren në aranzhmanet e luleve mund të rriten dhe të shiten në industrinë e luleve të prera. 
 
Komuniteti 
 
Tregjet e komunitetit mund të jenë të dobishme nëse prodhimet e duhura shiten në tregun e 
duhur. Për të qenë të suksesshëm, duhet të eksperimentohet duke provuar tregje të ndryshme, 
dhe gjithashtu duke provuar prodhime të ndryshme. Disa ide për prodhimet e tregut përfshijnë: 

− Prodhimet e freskëta, vezët, mjalti, etj.; 
− Ushqimet shtëpiake (pitja, flija, turshitë, salcat, lëngjet, rakia, djathërat etj.); 
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− Prodhimet me vlerë të shtuar (leshi, djathi i dhisë). 
− Artikujt e punuar me dorë (kukulla, mobilje druri); 
− Veshjet e punuara me dorë. 

 
Vlera e shtuar nga përpunimi i prodhimeve të fermës 
 
Artikujt të cilët prodhohen nga një fermë mund të jenë më atraktive për t’u shitur, dhe shiten 
për një çmim më të lartë, nëse ato përdoren për të prodhuar diçka përtej prodhimit të parë. Leshi 
i qethur në një fermë mund të përpunohet dhe të përdoret për të prodhuar veshje. Qumështi 
mund të përdoret për të prodhuar djathë ose kos. Lëkurat e kafshëve mund të përpunohen dhe 
të përdoren për të prodhuar prodhime të ndryshme të lëkurës. Prodhimet bujqësore si pemët 
dhe perimet mund të përdoren për konzervim. Këto prodhime mund të shiten përmes dyqanit 
në fermë, apo degët lokale të shitjes me pakicë. Konsideratë e madhe është çmimi i pajisjeve 
të nevojshme për "vlerë të shtuar" kundrejt çmimit të shitjes së prodhimit final. Nëse hapet një 
dyqan i shitjes me pakicë, atëherë disa prodhime të shtëpisë, mund të japin një kthim shumë të 
lartë të investimit. 
 
Ide tjera kreative 
 
Disa ide tjera kreative me të cilat fermat kanë pasur sukses nga diversifikimi në shumë fusha 
të tjera, janë si vijon: 

− Ngritja e një fidanishte bimore, ngritja e një pemishte ose një vreshti, 
− Kultivimi i prodhimeve organike, 
− Kultivimi i skrrajave të tokës/kompostimi, 
− Investimet në ndërtim dhe/ose rinovimin dhe/ose pajisjen e njësisë (reparteve mikro - 

prodhuese) për qumësht, mish, pemë dhe perime, kërpudha, etj. duke përfshirë edhe 
pajisje për paketimin dhe marketingun e prodhimeve; 

− Investimet në ndërtim dhe/ose rinovimin dhe/ose pajisjen e objekteve për prodhimin e 
peshkut të ujërave të ëmbla; 

− Investimet në ndërtim dhe/ose rinovimin dhe/ose pajisjen e aktiviteteve të shërbimeve 
në zonat rurale si psh. qendra të IT dhe punëtorive mekanike; 

− Lëshimi me qera i tokës për fermerët tjerë; 
− Lëshimi me qera i tokës për ngjarje të ndryshme (panaire, shfaqje, takime, tregje, postera 

etj), për hulumtime (eksperimentime) për kompani të mëdha;  
− Ndarja e një pjesë të pronës për fermë etj.; 
− Iniciativat për kurse/seminare; 
− Aktivitetet tjera jobujqësore p.sh. rrobaqepësit, floktarët etj. 
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6.0. PËRFUNDIM 
 
Bujqësia është një aktivitet kyç për realizimin e konceptit të qëndrueshmërisë së çdo shoqërie 
sepse komuniteti nuk mund të mbijetojë pa plotësuar nevojat për ushqim, ujë dhe energji. Në 
të kaluarën, bujqësia ka pasur një ndikim të dukshëm negativ në mjedis. Zgjidhja e problemit 
ekziston dhe ajo është adoptimi i parimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përfundimisht 
zbatimi i vazhdueshëm i tij. Në sektorin e bujqësisë flitet për bujqësi të qëndrueshme. 
 
Bujqësia e qëndrueshme është nga pikëpamja etike, sociale, e shëndetshme dhe ekonomike më 
e pranueshme në afat të gjatë sesa prodhimi konvencional dhe për shkak të rritjes së cilësisë 
ushqyese të prodhimit, është në gjendje t'i sigurojë prodhuesit të ardhura më të drejta se 
bujqësia konvencionale. 
 
Ka indikacione të qarta se bujqësia e qëndrueshme ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin 
ekonomik global dhe reduktimin e varfërisë në komunitetet urbane dhe rurale. Potencialisht, 
bujqësia e qëndrueshme përfaqëson një mundësi dhe përparësi të vlefshme për vendet në 
zhvillim, për sa i përket procesit të përgjithshëm të industrializimit dhe zhvillimit ekonomik, 
performancës më të mirë të eksportit dhe përmirësimit të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit. 
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