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HYRJE DHE FALËNDERIME 

Ky manual është rezultat i aktiviteteve të trajnimit të 

realizuara nga shkurti 2015 deri në mars 2016 në kuadër të 

Projektit A.W.A.R.E. – Action of Women in Agribusiness for a 

new Regional Economy, drejtuar fermerëve të Kooperatives 

EVA dhe një grupi të veterinerëve që punojnë në rajonin 

perëndimor të Kosovës. Duke qenë këto aktivitete të një 

rëndësie themelore për një projekt të zhvillimit rural që synon 

fuqizimin dhe përmirësimin e zinxhirit të prodhimit të mishit 

të derrit në Kosovë, u vendos që të adresohen disa elemente 

të rëndësishme në një manual të shkurtër, lehtësisht të 

kuptueshëm dhe të pasur me aspekte praktike.  

Baza skematike e manualit, pra, i përgjigjet kësaj nevoje dhe 

vullnetit për të bërë jo vetëm një libër, por një përkrahje 

praktike dhe të menjëhershme për aktivitetet e përditshme të 

menaxhimit të shumimit të derrave të dimensionit të mesëm. 

Manuali është një përmbledhje e praktikave më të mira të të 

gjithë fermerëve të përfshirë në projekt dhe, në të njëjtën 

kohë, një mjet për të futur gradualisht teknika të reja dhe për 
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t’u afruar me fermerët e derrave të standardeve të vendeve 

anëtare të BE-së. 

Prandaj, për këtë arsye duhet të kuptohet si rezultat i një 

procesi që zgjati më shumë se një vit, por edhe si një pikënisje 

për zhvillimin e sektorit të derrave në Kosovë. 

Për këtë arsye, edhe pse është zhvilluar në kuadër të projektit, 

A.W.A.R.E., ky tekst ka lindur me shpresën për t'u bërë një 

mjet i dobishëm për të gjithë operatorët që janë të përfshirë 

në këtë sektor. 

Përgatitja e këtij manuali u mundësua falë 

mbështetjes bujare të dhënë nga Universiteti  Modena dhe 

Reggio Emilia, dhe në veçanti nga prof. Luisa Antonelli Volpelli, 

e cila e ka vizituar disa herë Kosovën, me qëllim të mbajtjes së 

trajnimeve si dhe për të ndjekur zhvillimet në fushën e 

Projektit. 

Agjencia e Veterinarisë e Kosovës ka garantuar 

mbështetjen e vazhdueshme dhe ka lehtësuar sinergjitë dhe 
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bashkëpunimet që kanë ndihmuar për t’i dhënë më shumë 

densitet trajnimit. 

RTM-ja i falënderon ata dhe të gjitha institucionet dhe 

organizatat e tjera, të cilat në mënyra të ndryshme kanë 

kontribuar në hartimin e këtij manuali. 
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Titulli: 

AWARE 

Action of Women in Agribusiness for a new 
Regional Economy 

Veprimi i Grave në Agri-biznes për një Ekonomi 
të re Rajonale 

Lokacioni: Kosovë – Regjioni Ekonomik Perëndimor 

Kohëzgjatja e 
përgjithshme: 

24 muaj 

Objektivat: 

Objektivat e përgjithshme: të kontribuojë për 
rritjen, përpunimin, shitjen me pakicë dhe 
praktikat e marketingut të zbatuara në sektorin e 
mishit e që janë të përafërta me standardet e BE-
së. 

Objektiva specifike: të përkrahë zhvillimin e 
zingjirit të plotë të derrave në Regjionin 
Perëndimor përmes valorizimit të prodhimit 
kooperativ dhe njohurisë tradicionale të femrave 
rurale pakicë. 

Rezultatet e 
pritura: 

(1) Prodhimi me kapacitet të rritur dhe
standardet e menaxhimit të fermave të synuara
të derrave të Regjionit Perëndimor.
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(2) Kapacitet e ngritura të përpunimit të mishit të
derrit në Regjionin Perëndimor.

(3) Produktet lokale të derrit janë futur në tregun
rajonal dhe kosovar.

(4) Një markë rajonale e cilësisë zhvillohet dhe
shpërndahet për ta mbrojtur dhe promovuar
prodhimin tipik të derrit në nivel rajonal dhe
kombëtar.

Aktivitetet 
kryesore: 

GRUMBULLIMI I AKTIVITETEVE 1 – PRODHIMI 
KOOPERATIV 

Realizimi i një programi trajnues për menaxhimin 
e fermave të derrave për veterinerët dhe rritësit 
e derrave në kooperativë. 

Dhënia e ndihmës teknike për rritësit e derrave 
në kooperativ për përpilimin e planeve 
individuale për zgjerimin e fermave të derrave. 

Përkrahja financiare dhe teknike për rritësit e 
derrave në kooperativë për zgjerimin e fermave 
të derrave. 

GRUMBULLIMI I AKTIVITETEVE 2 – ZHVILLIMI I 
PRODHIMIT 

Ndërtimi dhe pajisja me një uzinë moderne dhe 
me shkallë të vogël për prerjen dhe përpunimin 
e derrave në Klinë. 
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Realizimi i një programi trajnues për rritësit e 
derrave në kooperativë mbi teknikat për prerjen 
dhe përpunimin e derrave. 

Vizitë studimore me përvojë në hije në Regjionin 
Emilia Romagna (Itali) mbi teknikat për prerjen 
dhe përpunimin e derrave për rritësit e derrave 
në kooperativë. 

Dhënia e ndihmës teknike dhe financiare për 
rritësit e derrave në kooperativë për menaxhimin 
e uzinës dhe fillimin e prodhimit. 

GRUMBULLIMI I AKTIVITETEVE 3 – MARKETINGU 
DHE PROMOCIONI GRUPOR 

Realizimi i një programi trajnues mbi 
marketingun dhe promovimin e prodhimeve 
bujqësore cilësore për prodhuesit, shitësit me 
pakicë dhe ndërmarrjet turistike. 

Dhënia e ndihmës teknike për përkufizimin e 
marrëveshjeve të shitjes, duke futur mishin e 
derrit dhe produktet sekondare në tregun 
rajonal dhe kosovar. 

Dhënia e përkrahjes financiare për përkrahjen e 
prodhuesve, shitësve me pakicë dhe 
ndërmarrjeve turistike për promovimin e 
produkteve të derrit në treg. 

GRUMBULLIMI I AKTIVITETEVE – CAKTIMI I 
MARKËS RAJONALE 
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Dhënia e ndihmës teknike për përkufizimin dhe 
miratimin e Rregullores Prodhuese për Fermën e 
Derrave dhe Përpunimin e tyre. 

Dizajnimi i një marke cilësore rajonale që do të 
përdoret në produktet e mishit të derrit. 

Krijimi i një fushate informative për promovimin 
e markës rajonale. 
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MENAXHIMI I DOSAVE
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KULTURA E RRITJES SË DERRAVE 

Objektivat kryesor  

Përmirësimi i përformancës kultivuese
• efiçenca e riprodhimit
• shpejtësia e rritjës
• efiçenca e ndërrimit të ushqimit

Përmirësimi i cilësisë strukturore dhe të mishit.

Pikat thelbësore 

përftimi i të ardhurave për fermerët: nga shitja e
mishit, nga produktet derivate dhe nga kafshët
përftimi i produkteve të cilësisë së lartë dhe të sigurt
për shëndetin e konsumatorëve
ruajtja e mirëqënies së kafshëve dhe të njerëzve
zvogëlimi i impaktit të mbarështimit mbi mjedisin

FAZAT E CIKLIT TË MBARËSHTIMIT 

Dosa: • fekondimi
• ngjizja (114-115 ditë)
• lindja
• të ushqyerit me qumësht (21-28 ditë)
• pritja e mbuluar (~ 6 ditë)
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Gicat • Shkëputja nga gjiri (21-28 ditë jete, 5-7
kg peshë)

• Pas-shkëputjes nga gjiri (deri në~ 30 kg)

Pastaj • trashja e derrit të lehtë
• trashja e derrit të rëndë
• formimi i dosave të reja

Rritja-
Trashja 

• ~ 100kg derri i lehtë ~ 6 muaj
• ~ 160kg derri i rëndë ~ 10 muaj

A3 
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SHENJA E NXEHTËSISË 

Kafsha në fazë proestrale dhe atë estrale perballet me 
ndryshime anatomike dhe të sjelljes, veçanarishtë në nivel të 
organeve gjenitale që e lehtësojnë identifikimin e 
nxehtësisë dhe terheqin vëmendjen e punëtorit. 

FAZA 
PROESTRALE 

• Trashje dhe skuqje vulvare.
• Kafsha nuk është e qetë.
• Kafsha interesohet për prezencën e njeriut (për

kalimin e tij, p.sh: ngrihet e para në kembë).
• Oreksi fillon të bie.
• Nëse dosa është e lirë kërkon mbështje mbi supe

të derrave tjerë, por edhe nëse i mbështeten nuk
lëviz.

• Prania e lëngjeve vaginale (mukozë).

FAZA 
ESTRUS 

• Skuqja vulvare fillon të zvogëlohet
• Zvogëlohet edema dhe vulva fillon të “shfryhet”.
• Prania e mukozës është më e madhe (në fund të

nxehtësisë bëhët gjithnjë më e madhe).
• Dosa kërkon praninë e derrit.
• Humb oreksin.
• Lëshon një hungërimë karakteristike.
• Vazhdon të vihet mbi supe dosave tjera, dhe

nëse tjerat veprojnë njejtë ajo nuk lëviz.
• Në prani të derrit shfaq sjellje të

palevizshmërisë, ulet dhe ngre veshët.
• Pranon çiftëzimin.
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E REKOMANDUESHME:  Të dërgohet dosa tek derri kur fillon 
faza e nxehtësisë dhe të lihet aty deri në shfaqjen e refleksit të 
palëvizshmërisë.  

Nëse bëhet fekondim artificial, fekondimi i parë në momentin 
e shfaqjes së nxehtësisë; më pas përsëritet ndërhyrja 
fekonduese pas 24 orësh deri në shfaqjen e refleksit të 
palëvizshmërisë.  

MBARËSHTIMI I RIPRODHUESVE TË RINJ: DOSA E RE 

Duhet konsideruar që : 

• është  mirë  që  dosa e re të nisë sa më herët ciklin
riprodhues = barsë dhe ushqimin me gji= të ardhura

• por një fillim i tillë kur është shumë e re mund të
ndikojë keq në zhvillimin e saj trupor dhe në të
ardhmen e saj

Zgjedhje - Kur bëhet fekondimi? Fillimi i jetës së saj 
riprodhuese, pra pubertetit dhe ovulimit të parë, për pjesën 
më të madhe ndodh gjatë muajve të 5 deri në të 8 (mesatarisht 
rreth 200 d, pesha 90-100kg). Por është e këshillueshme të 
pritet dhe të kryhet shumimi i parë rreth 7,5 - 8 muaj jete me 
një peshë prej 135 – 140 Kg.  
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T’I NDIHMOJMË DOSAT TË FILLOJNË… 

Fillimi i riprodhimit te dosat mund të favorizohet nga disa 
veprime: 

• ekspozimi ndaj derrit, të paktën 10 – 15 min/d
duke u nisur nga 150 ditë jete

• ambiente të ndriçuara
• sipërfaqe rreth 2,5 m2/për krye
• ushqime të bollshme, pa e tepruar

tu jepet më shumë ushqim në 7-10 ditët që i paraprijnë 
nxehtësisë në të cilën duhet të fekondohet. 

Nëse një dosë nuk ka ardhur kurrë në afsh për 8 – 9 muaj jete, 
më mirë të drejtohet drejt trashjes, JO drejt riprodhimit! 

SHIKOJMË DIÇKA EDHE TEK DERRAT/MESHKUJ 

Derri i ri mbërrin Pjekurinë seksuale rreth 5 – 6 muajsh, por 
për shkak të cilësisë së varfër të farës është e këshillueshme 
QË TË MOS përdoret derri para 7 – 8 muajve të jetës. 
Pjellshmëria e derrit rritet me moshën dhe arrin 
maksimumin e saj midis 15 dhe 20 muajve të jetës së kafshës. 

• Më mirë  të  mbarështohen në bokse të pajisura me
rrethojë të  jashtme  pubertet më i shpejt dhe sjellje
seksuale më  të  mira.
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• Duhet t’i shohin derrat e tjerë = MOS të mbahen në  kuti
të  izoluara dhe në  errësire.

• Në ambientet e mbarështimit është mirë  të ketë femra.

ASPEKTET E KONTROLLIT TË NGJIZJES 

Nga momenti pasardhës i farëzimit e deri në lindje, të 
KONTROLLOHET:  

• Ushqimi
• Kontrolli i VAZHDUESHËM i rikthimeve në nxehtësi:

duhet të kupohet nëse nuk është barsë!
• I nevojshëm kontrolli ekografik (që në ditën e 21° të

shtatzanisë)
• Kontrolli i ambientit: kujdes ndaj temperaturave të

larta, mund të ndërpresin shtatzaninë.

Strehimi duhet të ketë disa karakteristika: 

• Mundësisht, ushqim individual, qetësi, çlodhje
• Lëjon lehtësimin e rikthimeve të mundshme në fazën

estrus  kalimi i derrit dhe/ose i njeriut
• Strehimi individual lehtëson ushqimin, kontrollin,

trajtimin e kafshës; zvogëlon agresivitetin.
• Por, nëse dosat mund të lëvizin më shumë (boksa

kolektive, rrethojë, livadhe të  jashtme) përmirësojnë
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mirëqenien psiko-fizike dhe pakësojnë problemet me 
zorrët.  

Mënyrat e strehimit të dosës barsë kanë shkaktuar shumë 
debat në BE  (shiko më tej).  

LINDJA 

• Është mirë që dosa të agjerojë diten e lindjes, por UJI
duhet të jetë në dispozicion.

• Salla e lindjes duhet të jetë më e pastra nga hapësirat
e fermes: bëhet heqja sistematike e jashtëqitjes.

• Ndizen llampat për gicat para së të fillon lindja.
• Zakonisht dosa nuk ka nevojë për asistim, sidoqoftë,

një vëzhgim “i matur” mund të zvogëlojë shumë
vdekshmërinë e sapolindjes, në raste problemesh:
lindje “e pafuqishme” (oksitocina i.m.), gicat e
pozicionuar keq, të dobët…

TË USHQYERIT ME QUMËSHT 

Dosa është një prodhuese e mirë e qumështit = prodhon 
shumë qumësht, me shumë yndyrëra dhe proteina... Përderisa 
merr ushqim të mjaftueshëm= ushqime të duhura. 
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PRODHIMI I QUMËSHTIT 

• varet nga numri i gicave për të  ushqyer (JO nga numri
i të lindurve  … të rendesishme adoptimet!)

• nuk varet nga pesha e dosave (përjashtim: ato që
lindin për herë të parë).

• varet nga sasia e ushqimeve/energjia që merr çdo
ditë!

ZGJATJA E SHKËPUTJES NGA GJIRI 

Shkëputja nga gjiri zgjat normalisht nga dita e 28 - 35 ditë 

• Nëse bëhet shumë shpejt (më pak se 21 ditë),
përveç vështirësisë me gicat, dosa shpesh vonon
edhe rikthimin në estrus, që të mund të
fekondohet sërish

• Mbi 35 ditë nuk ka përparësi për gicat, dhe dosa
do të zgjaste më kot ushqimin me gji.

Për të ndërprerë prodhimin e qumështit, pas largimit të 
gicave, është e mjaftueshme të vendoset dosa në agjërim, me 
ujë në dispozicion për një ditë.  

MBARËSHTIMI 

Zëvendësimi i dosave kur kanë përfunduar, për shkak të 
plakjes ose të mungesës së riprodhimit. 

SHUMIMI MUND TË BËHËT: 



24 

• I BRENDSHËM (Shumimi i dosave të reja nga të
lindurit në stallë): përparësia është që kafshët  janë të
njohura dhe nuk ka rreziqe për shfaqje të patologjive
nga jashtë; për më tepër ka kosto më të ulët.

• I JASHTËM (blerja e dosave të reja): mund të blihen
dosa gjenetikisht më të mira dhe me potencial
riprodhues më të lartë, pa lidhje gjaku; më të
kushtueshme.

Këshillohet të mbahet ndonjë dosë nga ato të lindura në 
stallë, si edhe të blihet ndonjë dosë e re nga jashtë.  

Ato nga jashtë më mirë të blihen kur janë 4-5 muajshe, që 
nuk janë ende të barësuara. Blerja e dosave barsa është një 
rrezik për patologjitë, mund të bëhët nëse shitësi është i 
njohur dhe i afërt.  

PRODHIMI SASIOR I DOSES 

Menaxhimi i dosave sjell kosto të lartë për strukturat në të 
cilat rriten dhe për ushqimet që ato konsumojnë. 

Zëri i vetëm i riprodhimit të tyre= lindja e gicave 

duhet të jetë sa më e lartë e mundur: kjo nënkupton: 

• rritjen e numrit të lindjeve/vit
• rritjen e numrit të gicave të shkëputur nga gjiri për

çdo grup të lindurish.
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Është shumë e rëndësishme TË REGJISTROHEN të gjitha 
ngjarjet që kanë të bëjnë me jetën riprodhuese të dosave. 

A17 

Për  dosen produktive është e nevojshme njohja e: 

• numri mesatar i gicave të lindur gjallë/lindje (Tn).
• vdekshmëria % mes lindjes dhe shkëputjes nga

gjiri (Tm).
• I (intervali mes lindjeve) = kohëzgjatja e ushqimit

me qumësht A + intervali shkëputja nga
gjiri/fekondim (ISF) + kohëzgjatja e ngjizjes G.
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Për dosen e pranishme është e nevojshme njohja e: 

• Intervali i hyrjes së dosës dhe lindja e parë.
• Intervali mes shkëputjes së fundit nga gjiri dhe

rikuperimit.

PËRMIRËSIMI I PRODHIMTARISË SË DOSËS DO TË THOTË 

Nga njëra anë, përmirësohet parametri i “NUMRIT TË GICAVE 
TË LINDUR DHE TË SHKËPUTUR NGA GJIRI /LINDJE”; këtu 
ndikojnë faktorë të ndryshëm: 

• gjenetik, që ndikojnë në  shumimin dhe (më pak )
në shendetin e gicave.

• ambiental: karakteristikat e rikuperimit,
mikroklimë të përshtatshme për ngjizje dhe pastaj
në javët e para të jetës së gicave.

• patogjen: mbrojtje ndaj sëmundjeve që
shkaktojnë abort, vdekshmëri embrionale para
lindjes.

• ushqimi: i dosës dhe i gicave, është një faktor i
rëndësishëm që kushtëzon shëndetin dhe rritjen e
vetë gicave.

P Spro = Tn * (1 – Tm) * 365  
  I
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• menaxhimi: asistim në lindje kur është e
nevojshme, mbikëqyrje e vazhdueshme e gicave,
gjë që ulë mjaftë vdekshmërinë.

Nga një anë, ZVOGËLOHEN “PERIUDHAT E MUNGESËS SË 
JOPRODUKTIVITETIT”, pra jo çdo gjë është ngjizje dhe të 
ushqyer me qumësht  

dosat e reja  janë, në këtë rast, shpesh “pikë e dobët”
• vonesa nga mbarështimi i parë deri në

fekondimin efektiv.
• vonesat në rishfaqjen e estrusit të

parë pasi i ndajnë nga gjiri, dhe ngjizje
të humbura.

• rritje e n° të ndërhyrjeve
fekonduese/ngjizjëve.

harxhim i kohës dhe mjeteve materiale, janë në rastin
e mungesës së ngjizjes, ditët që kalojnë nga barësimi
deri në momentin e të kuptuarit të dështimit të
ngjizjes (rikthim në nxëhtësi, abort/riasorbim,
pseudo-ngjizje).

e njëjta gjë edhe për intervalet që pasojnë reformen,
zakonisht zgjaten pa nevojë duke tentuar disa herë
fekondimin.
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ZHVILLIMI I RIPRODHIMIT NË STALLAT E DERRAVE 

Niveli optimal Niveli i tolerances 

N°mesatar i 
lindjëve/dosa/vit 

2,4 2,2 

Intervali shkëputje 
nga gjiri-fekondim: 

 më pak se 8 ditë 85% 75% 

më pak se 15 ditë 92% 82% 

Aborte 1,0% 3,0% 

N°mesatar i gicave të 
lindur gjallë për lindje 

12 11 

Të lindurit të 
ngordhur 

4,0% 7,0% 

VDEKSHMËRIA (DERI 
NË SHKËPUTJËN NGA 
GJIRI) 

10% 15% 

N°mesatar i gicave të 
shkëputur nga 
gjiri/lindje 

10,5 9,3 

N°mesatar i gicave të 
shkëputur nga 
gjiri/dosa/vit 

25 21 
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• në barësim, në saje të kërkesave të ulëta, ka nevojë për sasi 
të racionuara të ushqimit.

• në fund të barësimit do të jetë e dëshirueshme një rritje në 
ushqyeshmëri (praktikisht, deri 1 kg ushqim/ditë më shumë).

• Kjo mund të bëhet duke rritur kontributin për dosa në 
lipide  kulloshtër dhe qumësht + yndyrë të lartë, + 
prodhim + mbijetesë dhe rritje e gicave.

• Ushqimi i tepruar në ngjizje është i kotë dhe i kushtueshëm 
($!!), shkakton yndyrë të tepërt tek dosa: kjo pastaj zvogëlon 
oreksin e saj dhe në këtë mënyrë (tashmë të pa mjaftueshme) 
kapacitetet për gëlltitje në laktacionin e ardhshëm, ku pastaj 
dosat do të humbasin peshë më shumë! 

TË USHQYERIT GJATË SHTATZANISË duhet të jetë i 
RACIONUAR  

• 2-3 DITË PAS FEKONDIMIT: janë të mjaftueshme rreth
2,0 kg/kokë.

• nga muaji i PARË deri në të TRETË: nga 2,5 kg/ kokë.
deri në 3,0 kg/ kokë.

• MUAJI I FUNDIT: të rritet me 3,5 kg/kokë, një përfitim
i rritjes së fetuseve, të peshës së gicave gjatë lindjes,
dhe të vitalitetit të tyre.

• Dosa duhet të mbërrijë në fund të barësimit në formë
por jo të trashë: kafshët e trasha kanë probleme gjatë
lindjes dhe mungesë të urisë në filim të dhënies gji.

TË USHQYERIT NË BARËSIM 
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SHËNIM: duhet të tregohen sasitë e USHQIMIT 
KONCENTRAT  KOMPLET. Do të shihet , rast për rast, si dhe 
kur të përdoren ushqimet e vet-prodhuara (misër, elb, sojë, 
foragjere, mbeturina perimesh, krunde, etj…. ) 

• Shumë kujdes për të shmangur ushqimet e ndotura
me  toksina (p.sh. mikrotoksinat).

• Gjithnjë ujë sipas dëshirës, mund të pijë edhe mbi 18
l/d.

• Është  periudha në të cilën dosa përdor më së miri
racionet e pasura me fibra: bar, foragjere, krunde, tul
panxhari, sillazh, mbetje perimesh, etj…. 

USHQIMI GJATË TË USHQYERIT ME GJI 

Ushqimet e dhëna gjatë dhënies gji  ndikojnë në prodhimin e 
qumështit, e rrjedhimisht në rritjen e gicave dhe humbjen e 
peshës së dosës.  

Në praktikë: 

• dosa duhet të ushqehen sipas DËSHIRES, sidomos
nëse ka gica në gji 9-10 e më shumë,

• me një ushqim që ofron rreth 3300 kcal  ED/kg

do të marrë përsipër (në varësi të madhësisë, llojit
gjenetik, fazës së të dhënit gji, kushteve
mjedisore,.....) nga 4,5 deri 5,5 kg/d nga java e dytë e
më tutje.



31 

Do të vlerësohet rast për rast, sipas ushqimeve që 
prodhohen në mënyre të pavarur dhe atyre që duhet të 
blihen, se si ushqehen kafshët.  

Nëse gicat janë më pak, mund t’i jepet më pak ushqim dosës. 
Është më e leverdishme, nëse ka më shumë dosa që kanë 
lindur në harkun kohor të pak ditëve, të bëhen adoptime, për 
të mos lënë as shumë e as pak gica  

Mos harroni së aftësia e saj për gëlltitje, tashmë e 
pamjaftueshëm, është përkeqësuar 

• nëse ajo është tepër e trashur (yndyrë).
• nëse ushqimi ka pak energji, i papërpunuar.
• nëse ka pak ujë.
• nëse ambienti është i nxehtë.

Për dosat shumë produktive, rekomandohet dieta e 
majmërisë.  

• siguron një përqendrim më të lartë të energjisë në
ushqim të barabart të supozuar.

• pëmirësim i dëshirueshëm.
• dosa ndjen më pak nxehtësi pas ngrënies 

përmirësim në stinen e verës.
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Duke parë kërkesat shumë të ndryshme për barësimin dhe 
ushqimin me gji, është e këshillueshme të përdoren ushqime 
të ndryshme për të dyja fazat:  

• Ushqimi me gji kërkon ushqime në sasi të mëdha, me
më shumë energji dhe proteina.

• Në barësim do të jepen më pak ushqime, me më pak
energji dhe proteina.

Në skemat e mëposhtme do të raportohen, për të treguar: 

• nivelet e energjisë, proteinat, lizinat, kalciumi dhe
fosfori të këshillueshme në ushqimet për dosat në të
dyja fazat

• shembujt e përbërjeve të ushqimeve komplet

Do të shihet, rast për rast, si të përdoren lëndët e para të 
gatshme për të ndjekur këto udhëzime. 

PËRMBLEDHJE E USHQIMEVE PËR DOSA 
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KARAKTERISTIKAT USHQYESE MESATARE TË USHQIMEVE 
PËR DOSA 

BARSA USHQIM ME GJI 

ED KKal/kg (min-max) 2800 -3300 3100 – 3400 

EN KKal/kg (min-max) 2150 2350 

Proteina % 13 -14 15 – 17 

Lizina % 0,6 0,9 – 1 

Kalcium % 1,1 0,9 

Fosfor  % 0,5 0,6 

Sasia e ushqimit 
(kg /kokë/ditë)  2,5 - 3 4,5 - 6 
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Drithëra: misër, elb, grur etj.  
Miell proteinik: soja, luledielli, kolza 

Dy shembuj të ushqimeve që mund të prodhohen në 
kompani: 

% 
BARSA USHQIM ME 

GJI 

Mielli i misrit 48 53 

Mielli i elbit 15 10 

Krunde 20 13 

Mielli i ekstraktimit 
të sojës  

15 20 

Yndyra - 2 

% BARSA USHQIM ME GJI 

Drithëra, tul panxhar 
sheqeri 55 - 70 55 - 70 

Krunde 15 - 20 10 - 15 

Miell proteinik 10 - 15 15 - 20 

Yndyrna 0 - 1 2 - 4 

SHEMBUJ TË PËRBËRJEVE TË USHQIMEVE KOMPLETE PËR 
DOSAT 
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Shtesë vitaminash e 
mineralesh  

2 2 

PËRMBLEDHJE E FAZAVE TË NDRYSHME TË TË USHQYERIT TË 
DOSAVE 

DOSA: duhet të ketë rritje të mirë/zhvillim, por nuk duhet të 
trashet.  
Praktikë e mirë  sipas dëshirës deri në 50-60 kg, më pas të 
racionohet ushqimi  
SHPËRNDARJA përpara fekondimit të dosave: rritje të cilësisë 
së ushqimit në 2 javët e mëtejshme. 
Pjesa e Parë e të qenit barsë  zvogëlim i sasisë, të arrihet 
mbi 2,5 kg/kokë/ditë.  
Nëse dosat dobësohen nga dhënia me gji e mëparshme, mund 
të jetë e efektshme yndyrosja e ushqimit për të rifituar shpejt 
peshën.  
Të jepen gjithnjë ushqime me fibra (krunde, bari, terfoj,…), për 
të luftuar kapsllëkun.  

Pjesa e Dytë dhe e Tretë e të qenit barsë  Përmbajtja ende 
në nivele ushqyese; dosa rimëkëmbet në mënyrë të barabartë 
në peshë dhe rindërton rezervat për laktacion.  

Pjesa e Fundit e të qenit barsë  fetuset rriten më shpejtësi, 
një shtojcë dietike përmirëson peshën e lindjes dhe për këtë 
arsye janë vital.  
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Për  nënën vullneti më i madh i energjisë favorizon zhvillimin 
e sasisë, bazë për prodhimin e kulloshtres dhe pastaj të 
qumështit. 

Mbani mend: një shëndoshje e tepërt është kundër 
produktive. 

Nevojat e embrioneve janë ende gati zero, por keni kujdes 
ndaj vitaminave dhe mineraleve. 

MENAXHIMI…DHE MIRËQENIA 

Sistemi i trajtimit të dosave dhe në realitet i të gjitha kafshëve 
do të duhej në të gjitha fazat e ciklit prodhues të përmbush 
nevojat.  

NEVOJAT  E DOSES NEVOJAT  E FERMERIT 
• Të mos kequshqehet
• Të mos këtë probleme

fizike dhe termike
• Të mos këtë lendime

dhe patologji
• Të mos këtë frikë dhe

stres
• Sjellje normale

• Përformancë e mirë e
kafshës

• Zvogëlim i punës së dorës
• Lehtësim në trajtim
•  Kostoja kapitale e 

pranueshme 
• Rikthim financiar i

pranueshëm

Debat mes dy mënyrave kryesore të strehimit të doses 
gjatë fazes së NGJIZJES  
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Strehimi në grup 

Avantazhe: Problematika: 
• thjeshtësi e ndërtimit,

kosto fikse më e ulët.
• liri e lëvizjes së doses,

kocka të shëndetshme
• kosto më e ulët e

shpërndarjës së
ushqimit.

• konkurrencë mes
kafshëve, shpërndarja e
ushqimit nuk është e
njëtrajtshme

• kontrollim i vështirë
individual (psh. terapi)

• luftë hierarkie e
rrezikshme gjatë fazës së
zhvillimit embrional (30
ditët e para)

Strehimi individual 

Avantazhe: Problematika: 
• ushqim  i peshuar për

çdo kafshë
• zvogëlim i ushqimit të

konsumuar kot
• nuk ka probleme me

hierarki, nuk ka sulme
• kontroll individual i

kafshëve (psh.
patologji, trajtime)

• kushte më të mira për
punën e njeriut

• mungesë lëvizjeje
- probleme me 

mikroklimen, si ftohë 
dhe ngrohë 

- dimri: ngrohje
dhe/ose shtim i
ushqimit

- probleme me artrit,
vështirësi  në lindje,
të vegjëlit më pak te
shëndetshëm

• më i vështirë çlirimi i
estrusit.

STREHIM INDIVIDUAL kundrejt Strehimit në grup   

• MIRËQENIE më e ulët e
doses.
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LIGJE MBI  MBROJTJEN E KAFSHEVE NË FERMA 

Bashkimi Europian, duke filluar që nga viti 1976 ka formuluar 
Konventa dhe ka lëshuar Direktiva të ndryshme të tërthorta 
edhe për specie specifike, për mbrojtjen e kafshëve në 
mbarështime. Një hap i rëndësishëm ka qenë ai i direktivave 
CE 98/58 (të tërthorta).  

Në përgjithësi: 

• Asistencë e kualifikuar e personelit
• Liri e lëvizjes
• Rikuperime
• Kurim
• Kontroll i sistemeve automatike
• Të ushqyerit
• Jo errësirë ose ndriçim të plotë

NORMA MINIMALE PËR MBROJTJEN E DERRAVE 

Aktualisht, “Normat Minimale për Mbrojtjen e Derrave” janë 
të vendosura fillimisht nga Direktiva 91/630/CE,  dhe aplikimi 
i kultivimit  >6 kokë ose >5 dosa. 
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• Stabilizim i siperfaqeve minimale të mundshme
• Të ndaluara sulmet e dosave dhe dosave të reja
• Kontrolli i instalimit automatik, ventilimi, nuk lejohet

errësira e plotë, të ushqyerit e përshtatshëm, së paku
1 herë/ditë

• Dispozita më të rrepta nga ana e shteteve të vetme

Direktivat e mëvonshme kanë integruar dhe pjesërisht kanë 
modifikuar të mëparshmet.  

Bashkimi Evropian ka lëshuar për të gjitha Shtetet anëtare 
Direktivën 120/2008/CE, që është bazë për Rregulloren 
n.03/2015 të Republikës së Kosovës mbi vendosjen e
standardave minimale për mbrojtjen e derrave.

Të shohim pikat kryesore të direktivave dhe të së 
ashtuquajturës rregullore: 

• Ndalohet përdorimi i stallave individuale për dosat e
barësuara që prej 28 ditësh pas fekondimit dhe 1 javë
para lindjes, dhe për dosat e reja.

• Zgjerimi i hapësirave të mundshme; paraqitja e
përmasave dhe densitetit të kafshëve edhe në stallat
kolektive.

• Plasaritjet: largësia minimale nga trarët e vegjel,
largësia maksimale nga plasaritjet.

• Furnizimi me material eksplorues dhe manipulim
(kashtë,…).
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• Të garantohet qasja e përkohshme e ushqimit, pa
sulme; të zvogëlohen në minimum rastet e luftës dhe
sulmeve.

• Derrat e rritur: së paku 10 m2 nëse stalla është edhe
për çifte.

• Indikacione në përmbajtjen e zhurmave, ndriqimit.
• Përgatitje e të punësuarve në tema të mirëqenies.
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MENAXHIMI I GICAVE 



42 

LINDJA: KUJDESI I PARË/HAPAT PËR T’U NDËRMARRË 

KULLOSHTRA: është qumështi i prodhuar nga gjinjtë në 1 – 2 ditët 
e para, përmban substanca të pazëvendëshueshme të derrave 
për tu mbrojtur nga patologjitë (antitrupat)  

SHUME ME RËNDËSI: të sigurohemi që të gjithë gicat janë duke 
thithë qumështin e nënës, sepse mund t’i thithin antitrupat 
vetëm për 12 orë. Për më tepër, është shumë e pasur me 
substanca ushqyese, të pazëvendësueshme për jetesen e tyre 
dhe për mbrojtjen nga i ftohti. Në 3 – 5 ditët e para të jetes 
kanë nevojë për ambient të ngrohtë, mbi 35°C  të vendosen 
llampat nxehëse, të ndizen para se të ndodhë lindja; pjesa tjetër e 
boksit duhet të jetë në temperaturë më të përshtatshme për 
dosen, ideale mbi 18-22°C. 

TEMPERATURAT QË REKOMANDOHEN PËR MIRËQENIEN E 
DOSES DHE GICAVE  

PERIUDHA NË SALLË TË 
LINDJES 

ZONA E GICAVE 

Para lindjes 20°C ---- 

Dita     1°- 2° 20°C 34°C 

Dita     3°- 7° 18°C 28°C 

Dita     8°- 14° 18°C 26°C 

Dita    14°- 25° 18°C 24°C 
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MANIPULIME PAS LINDJES 

Prerja e kërthizës: duhet të prehet përafërsisht 2 cm nga 
barku dhe të dezinfektohet mënjeherë.  

Prerja e bishtit: bëhët vetëm nëse në stallë ka shumë raste të 
kafshimit të bishtit, bishti shkurtohet deri në masë afro 4 cm. 
Tradicionalisht NUK i bëhët riprodhuesve të rinjë. Të bëhët 
ditët e para të jetes. 

Prerja e dhëmbëve inciziv: sot nuk këshillohet, është më i 
madh rreziku për plagë tek të vegjëlit; bëhët vetëm në rast se 
dosa manifeston irritim. 

Kastrimi: është një hap drastik por i nevojshëm për të anuluar 
efektet e padëshiruara të funksionit të testikujve: mishi i 
gjinisë mashkullore i brendshëm mbi 90-100kg të peshës se 
gjallë do të fitonte aromë të pakëndshme.   

Është nje hap i pashmangshëm therja e peshave më të larta, 
por që pasojat e blegtorisë janë evidente: kafsha e kastruar 
zvogëlon potencialin e sintezës muskulore në përparësi të 
depozitimit të lipideve, duke penalizuar: 

• Cilësinë e derrit
• Ekonominë e prodhimtarisë
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Kur bëhet kastrimi? Në moshë të hershme brenda dy jave jete 

Sot egzistojnë dhe substanca injektuese që parandalojnë 
veprimin e hormoneve seksuale = alternativë e tredhjes, BE-ja do 
ta kërkoje gjithnjë e më shumë.  

Injeksione me hekur: gici qysh nga lindja shfaq rezerva 
modeste të hekurit dhe ushqimi me qumësht nuk ia del për të 
korrigjuar këtë mungesë.  
Injeksioni bëhët në qafë dhe asnjëherë në pjesën e poshtme.  
Përdoret në përgjithësi hekuri kompleks, me një përbërje 
mjaft përthithëse dhe të dobishme, dhe zakonisht nuk 
shkakton pigmentizim anomal të mishit.  

PESHA PAS LINDJES 

Është mbi te gjitha numri i të vegjëlve që ndikon në peshën e 
rritjes dhe në ciklin e të qenit barsë.  

Gicat nën peshë, me peshë <900g ose më keq <700g, edhe në 
kushte higjienike përfekte të stallës bëhën subjekt i 
vdekshmërisë se lartë, ose nëse mbijetojnë:  

• Nuk rriten shumë dhe si rrjedhojë zgjatet koha e nëvojshme 
për arritjen e peshës për tregëtim  harxhim parash.

• nevojitet më shumë ushqim për t’u rritur  harxhim 
parash.

• do të kenë më pak muskuj e më shumë dhjam  mish jo 
të mirë. 
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Më me leverdi është eleminimi i të këqijave gjatë lindjes apo 
gjatë shkëputjes nga gjiri, duke formuar porcione homogjene 
dhe të “rikthyeshme”. 

SHKAQET E VDEKSHMËRISË TEK GICAT 

Pjesa më e madhe e vdekjeve të gicave janë pasojë e 
shkelmimit nga ana e nënës  duhen venë në boks disa 
struktura që i japin mundësi gicave të ruhen, sidomos kur 
dosa shtrihet ose kur ngritet në këmbë.  

Për më tepër, të mbrohen nga i ftohti, t’i jepen ushqime të 
mira nënës së të vegjëlve, të shmangen perzierjet me kafshët 
e tjera... që do të thotë zvogëlim të humbjeve për 
vdekshmëri. 

PROBLEME TË SHKËPUTJES NGA GJIRI- USHQIMIT 

“Shkëputja nga gjiri” nuk është vetëm momenti i ndarjes nga 
nëna: 
kjo nënkuptohet si zëvendësim gradual i qumështit me 
ushqime të forta dhe është pra e gjithë periudha e ushqimit 
me qumësht të integruar me ushqime të tjera…..siç bëhët 
edhe me fëmijët! 
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USHQIMET DHE PARIMET E USHQYERJES SË GICAVE 

Lipidi: tek qumështi i dosës ka shumë yndyrna, gicat i përdorin 
mirë dhe kanë shumë nevojë të kenë energji për rritje, 
normalisht 5-6% në ushqimin e moshës së parë. 

Janë më të tretshme vajrat vegjetale; nëse përdorim kafshë 
të trasha, duhet të jenë të cilësisë shumë të mirë.  

Proteinat: Ushqimi i moshës se parë duhet të jetë i pasur me 
proteina të cilësisë së lartë.  

• Proteinat shtazore (qumësht i hollë e hirrë, miell
peshku) janë më të mirat për përdorim;

• ato vegjetale (soja, drithëra) kushtojnë më pak dhe
mësohet me sistemin tretës  perdorim të dyja
burimet.

• Të mos përdorim asnjëherë sasi të mëdha të
proteinave vegjetale, shkaktojnë probleme me
tretjen.

Karbohidratet 

• Laktoza është mjaft e tretshme dhe favorizon
mikroflorën e nevojshme (laktobacile). Gjithmonë
duhet të këtë sasi të vogla të fibrave të tretshme (tul,
krunde).

• Amidon (=drithëra; më mirë elb se misër) në gjendje
të papërpunuar, ndarje dhe copëtim
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Kini parasysh:  

Një racion i mirë për moshen fillestare kushton... mirëpo, 

• edhe vdekshmëria dhe patologjitë kushtojnë shumë!
• përdoret vetëm deri në 10 ditë pas shkëputjes nga

gjiri, kështu që konsumi është shumë i ulët.

Racioni i moshës së dytë (nga 10 deri 25-30 kg peshë) nëse 
më parë është kushtuar vëmëndja e nevojshme!! mund të jetë 
më pak i kushtueshëm nuk ka më derivate të qumështit dhe 
peshkut, nuk ka më copëtim të ushqimeve, gici është tashmë i 
përshtatur. 

GJITHNJË duhet të kalohet gradualisht nga njëri lloj i ushqimit 
në tjetrin, duke i përzier për disa ditë.  

MENAXHIMI I USHQIMIT 

NË GJI TË NËNËS, ushqimi në dispozicion fillon nga dita 5-7 me 
nga pak gr., në zonen e gicave; nga dita 10°  gici duhet të 
vendoset në grazhd, ushqimi i jepet gjithnjë më shumë dhe 
këshillohet të ndërrohet çdo ditë. 

PAS SHKËPUTJES NGA GJIRI: nëse kushtet shëndetësore janë 
të mira, ushqimi i hidhet sipas dëshires. Nëse në këto raste 
shfaqin diarre  të përdoren racionet.  
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Më mirë ushqimi në formë topthash 

PËRBËRJA E USHQIMEVE PËR GICA 

Kërkesat ndryshojnë shumë nga faza e ushqimit me qumësht 
(= të nënës) tek faza e mëtejshme, këshillohen pra dy lloje të 
ushqimeve:  

• I pari gjatë ushqimit me qumësht, i përshtatur për këtë
fazë dhe për të favorizuar shkëputjen nga gjiri.

• I dyti për t’u filluar nga 10-15 ditë pas shkëputjes nga
gjiri

Në skemat e mëposhtme raportohen, si tregues: 
• nivelet e energjisë, proteinat, lizinat, kalciumi dhe

fosfori të këshilluar tek ushqimet për derra në të dyja
fazat

• shembuj të përbërjes së ushqimeve komplete
Do të shihet, rast për rast, se si të përdoren lëndët e para të 
gatshme për të ndjekur këto udhëzime.  
Ushqimi i moshes fillestare është vështirë për t’u realizuar në 
fermë, për shkak të lëndëve të para që kërkohen. 

KARAKTERISTIKAT USHQYESE MESATARE TË USHQIMEVE 
PËR DERRA 

Mosha 1° Mosha 2° 

Mosha në ditë 40 - 45 65 - 70 

Pesha ne kg 10 - 12 25 - 30 
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Energjia e 
tretshme Kkal/kg 

3300 - 3600 3300 - 3600 

Energjia Neto 
Kkal/kg  

2250 - 2500 2250 - 2500 

Yndyrna 
maksimum % 

5,0 10 

Proteina  % 21 - 23 18,5 – 20,0 

Lizina % 1,5 1,2 

Kalciumi % 1,3 1,1 

Fosfori % 0,9 0,7 

Mosha fillestare = tek nëna dhe për 10-15 ditët e mëtejshme 
Mosha e dytë = nga 10-15 ditë pas shkëputjes nga gjiri, deri në 
moshën 65-70 ditë dhe peshë prej 25-30 kg. 

SHEMBUJ TË PËRBËRJEVE TË USHQIMEVE KOMPLETE PËR 
DERRA 

% Deri në 10 Kg 10 – 25 Kg 

Drithëra dhe 
krunde 40 - 50 60 – 70 
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Derivate të 
qumështit dhe 
miell peshku 

15 -25 0 - 8 

Miell i 
ekstraktimit të 
sojes  

10 – 16 15 – 20 

Yndyrna 4 - 8 3 - 5 

Kripëra, vitamina 3 - 4 3 - 4 
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RRITJE – TRASHJE 
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OBJEKTIVAT 

• Rritje në peshë
• Dhënia e ushqimeve gjatë rritjes
• Cilësia trupore (%PRERJE në RRISKA TË HOLLA)
• Cilësia e mishit (për transformimin dhe për konsumin

direkt )

Faktorët që ndikojnë në përbërjen e derrave gjatë rritjes: 

• Lloji gjenetik dhe gjinia
• Racionimi i ushqimit: sasia e ushqimeve ose e energjisë/

kokë/ditë
• Kushtet mjedisore: nxehtë, ftohtë, sistemet e strehimit

Sasia e ushqimit që një derr merr para së gjithash varet nga: 

• tipi gjenetik (“të dobët”: gëlltitje më të vogël)
• gjinia (të tredhur > femrat)

Llojet gjenetike të rritura në masë dhe kërkesat e cilësisë se 
mishit, kërkojnë që ushqimet të racionohen. 

USHQIMI SIPAS DËSHIRËS aplikohet vetëm për: 

• Subjekte me përmbajtje të mëdha të indit të dobët
• Me objektivin e therjes në peshë të ulët dhe në moshë

të re (100-110 kg).
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USHQIMI NË RACIONE aplikohet në të gjitha rastet e tjera, të 
paktën pas peshës rreth 60 kg: 

• shtimi në pesha më të ulëta, por më pak
shpenzime për ushqim

• Krijim më i madh i muskujve, më pak në
yndyrëra

• Femrave  duhet dhënë më shumë ushqime
dhe më shumë proteina krahasuar me
meshkuj të tredhur

DERRI I LEHTË 

Të gjitha programet ushqyese kanë për qëllim: 

• kufizimin e zhvillimit të dhjamit
• përmirësimin e raportit mes përmasave të dobëta

dhe atyre të trasha

DERRAT E
LEHTË: 90 – 110 Kg

mosha 170 –
190 d
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Një teknik; që është treguar e efektshme parashikon: 

1. PROGRAM USHQYES TË LARTË, një sasi e ushqimit
ditor e barabartë me 4% të peshës së gjallë deri në
arritjen e 60 kg peshë.

2. Më pas nga 60 kg e deri në therje, PROGRAMI
USHQYES I KUFIZUAR: lihet konstant sasia ditore e
llogaritur nga 60 kg deri në fund të therrjes.

Ushqimi menaxhohet në GJENDJE TË THATË në dy shujta 
ditore 

FAZAT E RRITJES - DERRI I LEHTË 

Rritja:  nga 25 ne 60 kg peshë  
Përfundimi: nga 60 kg deri në therje 

KARAKTERISTIKAT 
E USHQIMEVE 

RRITJA 
(26 – 60 kg) 

PËRFUNDIMI 
(60 – 110 kg) 

ED Kkal/kg 3200 - 3300 3200 – 3300 

EN Kkal/kg 2250 - 2300 2250 – 2300 

Proteina % 17 - 18 15 – 16 

Lizina % 0,95 0,80 
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DERRI I RËNDË 

Gjithmonë ushqim i racionuar, nga 30 (ose më së shumti 60) 
kg të peshës e më tej. 

Ushqimi i lëngshëm është më i preferuar në krahasim me atë 
të thatë (oreks më të mirë, më pak pluhura, nëse menaxhohet 
mirë, dhënia e ushqimeve është më e mirë): 

• Me ujë  normë e hollimit ndër 2 e 4 (rritet me
moshën)

• Me hirrë qumështi  edhe deri në 5-6; duhet
konsideruar për më tepër që, falë substancave
ushqyese, 10 litra të hires barazpeshojnë me rreth

DERRAT E
RËNDË: 150 – 160
Kg

mosha 270 –
300 d
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700-800g të ushqimit, dhe një derr prej 150 kg mund
të konsumojë deri në 15 litra  kursim  i ushqimit!

FAZAT E RRITJES - DERRI I RËNDË 

Nga 25 deri në 60 kg peshë 
Nga 60 deri në 110 kg peshë 
Nga 110 kg deri te therrja 

KARAKTERISTIKAT 
E USHQIMEVE 

25 – 60 
kg 

60 – 110 
kg 

> 110 kg

ED Kkal/kg 3250 3250 3250 

EN Kkal/kg 2250 2250 2250 

Proteina % 16 - 17 14 - 15 12 – 13 

Lizina % 0,85 0,75 0,65 

Çfarë ushqimesh përdorim për derrat gjatë trashjes? 

• Drithëra (misër, elb, grur, …) për t’i furnizuar me
energji.

• Miellra proteinike (soja, luledielli) për t’i furnizuar me
proteina dhe aminoacide bazike.

• Krunde, tul panxhari ,… për t’i furnizuar me fibra.
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• Integrim me vitamina dhe minerale, sepse në lëndët
e para nuk ka mjaftueshëm.

Si për kategoritë e tjera, do të shihet, rast për rast, si të 
përdoren lëndët e para të gatshme për të pasur rritje të 
mirë, cilësi të mirë të trupit dhe të mishit. 

NJË TEKNIKË E DOBISHME DHE E LEHTË PËR T’U APLIKUAR 

Gjatë rritjes, nevojat për proteina të derrave bien vazhdimisht, 
ndërsa ato të energjisë qëndrojnë konstante. 

Për të ndjekur këtë vazhdueshmëri të nevojave pa dashur të 
ndërrohen shpesh ushqimet e përdorura, mund të: 

• Mbahet në fermë një ″bërthamë″ me një nivel të lartë
të proteinave (p.sh. mielli i ekstraktimit të sojës) dhe
integrime të mineraleve dhe vitaminave, të blera.

• Përzihet me drithëra dhe krunde të prodhuara në
fermë ose të blera.

Në fillim do të përdoret më shumë “bërthamë” e më pak 
drithëra, sepse kërkesat e derrave për proteina janë më të 
larta, dhe duke vazhduar më tej do të bie në mënyrë 
progresive % e “bërthamës” dhe do të rritet ajo e drithërave. 
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• Mbetjeve ushqimore të tavolines sonë, mbetjeve
të ushqimeve të njerëzve

• Yndyrnave të shtuara
• Lëndëve të para që përmbajnë yndyrna (p.sh

gjysmë integrale të sojes dhe lulediellit).

Pse? 

Janë ushqime që mund të transmetojnë tek mishërat aroma 
dhe shije jo normale. Yndyrnat e ndara me racione, në veçanti, 
shkaktojnë ndryshime, yndyrnat që derrat depozitojnë në 
trup dhe si rrjedhojë do të bëjnë pjesë në mishrat e në 
produktet e derivuara  pjesë yndyrore të buta, që prishen 
lehtë dhe në kohë të shkurtër. Do të ishin të përfshira 
prodhimet e ruajtura, të terura, të konservuara, etj…  

DERRI I RËNDË - SASIA E USHQIMEVE PËR T’U 
ADMINISTRUAR  

Sasite janë të racionuara, në bazë të peshës së derrave. 
Fillohet me një sasi të barabartë me 4% të peshës në fillim të 

SHUMË E RËNDËSISHME 

Për derrat në trashje, duhet marrë parasysh që disa ushqime mund 
të kenë efekte negative mbi cilësinë e mishrave dhe të produkteve 
të transformuara (sallamë, etj…). 

Në dy muajt e fundit para therjes, duhet të shmangim dhënien e: 
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ciklit, dhe arrihet në mënyrë progresive në 2% të peshës së 
gjallë. 

Në tabelën e mëposhtme raportohet, në bazë të peshës së 
derrave, një shembull rritjeje, sasia e ushqimit që 
administrohet në kg dhe në% të peshes 

PESHA 

kg 

Rritje e 
peshës  g/d 

Sasi ushqimi 
ne kg/d 

Sasi ushqimi në 
% të peshës  

30-35 633 1,4 4,1 
35-40 655 1,5 4,0 
40-45 677 1,6 3,8 
45-50 699 1,8 3,8 
50-55 721 1,9 3,7 
55-60 748 2,0 3,6 
60-65 765 2,1 3,4 
65-70 776 2,2 3,3 
70-75 776 2,3 3,2 
75-80 776 2,4 3,1 
80-85 776 2,5 3,0 
85-90 776 2,6 3,0 
90-95 776 2,6 2,9 
95-100 770 2,7 2,8 
100-105 770 2,8 2,7 
105-110 759 2,8 2,6 
110-115 748 2,9 2,6 
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115-120 737 2,9 2,5 
120-125 726 3,0 2,5 
125-130 715 3,1 2,5 
130-135 704 3,1 2,4 
135-140 693 3,2 2,3 
140-145 677 3,2 2,2 
145-150 660 3,2 2,2 
150-155 638 3,2 2,1 
155-160 616 3,2 2,0 

Duhet mbajtur mend që femrat e meshkujt e kastruar janë të 
ndryshëm: 

Meshkuj të kastruar: 

• tentojnë të japin forma trupore më të trasha
• nisur nga konsumi i ushqimeve, rriten më pak dhe si

rrjedhim të ushqyerit kushton më shumë.

Femrat: 

• trashen më pak dhe kanë më pak tretje të
ushqimeve

• kanë nevojë për ushqime me më shumë proteina

Dhe si rrjedhim është e preferueshme të rriten meshkujt dhe 
femrat në bokse të ndara. 
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OBJEKTET BLEGTORALE 
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Zgjedhjet e ndryshme në realizimin e strehimeve kanë një 
ndikim vendimtar mbi dy gjëra:  

• Menaxhimi i kafshëve, dhe
• Prodhimtaria e tyre

Shumë aspekte vendosen në fazën planifikimit: mes tyre 

• PËRSHTATSHMËRIA MJEDISORE: struktura të
trajtueshme me “bezdisje” të vogla mbi ambientin
rrethues (ajër, ujë, toka, zhurma)

• HAPESIRA SANITARE (gjithçka plot-gjithçka bosh), në
fund të ciklit, boshatisje, pastrim, dezinfektim dhe
lënie bosh të strukturave për disa ditë  mposhtet
mjaft ngarkesa mikrobike.

• për me tepër, dukshëm, strukturat zgjidhen në bazë të
numrit të kafshëve, kategorisë etj.

Ato që do të tregojmë janë strukturat e përdorura në: 
MBARËSHTIME INTENZIVE 

Do të shërbejnë si shembull frymëzues, edhe nëse në 
mbarështimet tona zgjedhjet do të jenë (shumë) më të   

THJESHTA 
Për më tepër do të shohim ato që janë: 

NORMA LEGJISLATIVE 
të kërkuara nga Bashkimi Evropian për strukturat e derrave. 
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• Pajisje specifike për mbrojtjen e derrave.
• Kufizimi i dosës me cenim më të vogël të mundshëm të 

mirëqenies së saj.
• Kërkesë më e vogël për punë të njeriut, lehtësim të 

kontrollit, punë të lehtësuar.
• Kushte mjedisore dhe higjienike më të mira si për njerëzit 

ashtu dhe për kafshët. 

Një shembull stallë, lindje-ushqim me qumësht gjiri (Scappi & 
Gelsi). 

Hapësira sanitare duhet të jetë sistematike: 

SEKTORI LINDJE-USHQIM ME QUMËSHT GJIRI 

Dosat duhet të vendosen rreth 7 ditë para lindjes. 

Struktura më e përdorur nëpër mbarështime intenzive është 
boksi i lindjes 
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• Pas daljes jashtë të kafshëve, të lahet, dezinfektohet
dhe të lihet bosh për disa ditë.

• Strukturat duhet të jenë të tilla që të mund të lahen.

Dyshemeja:  me fletë metalike (me shpuarje/të çara, me raste 
e riveshur me gomë) ose materiale të tjera (ciment…)  

Duhet:   - pasur parasysh dallimet dosë-derr.

- të jetë e fortë dhe të këtë mundësi të lahet.

- të mos jetë e dëmshme për të tjerët.

 Kërkesat e temperaturës janë mjaft të ndryshme për dosën 
dhe gicin: planifikoni një llampë ngrohëse për gicat.  

N°I VENDEVE të 
nevojshme
  N°i dosave x 
(n°lindjeve/dose/vit) x 
periudha e shfrytezimit

365
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ZONA FUNKSIONALE TË STALLËS 

1. Zonë e strehimit të dosës:

• Kafazë me pengesa për dhënien e qumështit, të
mbyllura nga sipër.

• Grazhdi përball, eventualisht  që ngrihet ose i fiksuar
tek porta.

• Gjerësia e mjaftueshme për tu shtrirë e për të dhënë
lirshëm qumësht.

• Gjatësia: varet nga madhësitë…, gjithsesi të paktën
200 cm (240 cm tot)

• Dysheme me ndarje të mëdha

Stalla e lindjes: veçantia e vendit ku qendron dosa: 

Tub i pasëm për 
kursimin e gicave 
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2. Zona e ushqimit me qumësht – ushtrimi i gicave

• Hapësirë që gjendet anash vendit të dosës, e gjerë të
paktën 30cm

• Nevojitet të paktën një kalim nga njëra anë në tjetrën,
ose më mirë dy: zakonisht është pas vendit ku
qëndron dosa, ndonjëherë edhe përpara grazhdit

• Dyshemeja me të çara të ngushta.
• Është i nevojshëm një vend për të pirë ujë me biberon,

përndryshe nuk e hanë ushqimin.
• Është i nevojshëm një grazhd për derrat e javës së

dytë, që do të ishte mirë të mos ndodhet grazhdi në
“folenë e ngrohtë”.

3. Zona e pushimit të gicave (“foleja e ngrohtë”)
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• Është e pashmangshme për kërkesat termike të
gicave, të paktën për dy javët e para: llampa me rreze
infra të kuqe dhe ndriçuese, ose

• Dysheme e vazhduar, mure të mbyllura.
• Sipërfaqe e mjaftueshme për shtrirjen e të gjithë

gicave njëkohësisht.

Boksi i lindjes, në variantet i tij të ndryshme, është struktura 
më e përdorur për sektorin e maternitetit.  

Në fermat e kooperativës sonë, mund të realizohen bokse për 
dosat që plotësojnë disa kushte: 

• Lehtësim për larje dhe dezinfektim.
• Përdorimi i kashtës si shtresë është i mirë, por të

shtohet vazhdimisht kashtë e pastër dhe të largohet
gjithçka në fund të ciklit.

• Dosa mund të jetë e lirë, por të krijohet (me tuba,
pengesa) një hapësirë ku mund të hyjnë vetëm gicat,
me llampen nxehëse, kashtën, grazhdin dhe vendin ku
pihet uji.

• Nëse ferma ka më shumë dosa, në fazën e të qenit
barsë mund të qëndrojnë të gjitha në të njëjtin boks,
por gjatë lindjes dhe ushqimit me qumësht,
preferohet një boks për secilën dosë.

• Nëse lihen së bashku më shumë dosa edhe gjatë
ushqimit me gji, hapësira duhet të rritet shumë.
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Gjatë të qenit barsë mund të skematizohen dy lloje 
strehimesh : 

A. Në grup

B. Individual

C. Zgjedhje e ndërmjetmë: Boksi kolektiv me vende
individuale të ushqyerjes.

A. STREHIM NË GRUP

Me stalla të shumëfishta 

• Kërkon më shumë hapësirë në varësi nga numri i
dosave; përmasat  e stallave kolektive varen nga
numri i dosave që pritet të vijnë (vendim i fermerit)
dhe nga hapësira minimale e llogaritur për frymë
(sipas ligjit).

• Bëhet shkak për luftëra “hierarkike”  mes dosave, me
rrezik për të barësat.

• Sidoqoftë, tendenca aktuale është që megjithatë të
rriten se bashku me qellim të mirëqenies së kafshës.

2 Llojet e boksave kolektiv: 

• Me dysheme pjesërisht të çarë
• Me dysheme të plotë dhe kanale për jashtëqitje

SEKTORI I BARSAVE 
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Vini re: Ushqimi është i racionuar (2 herë/ditë): kushtojini 
vëmendje hapësirës se grazhdit që duhet të sigurojë qasjen e 
njëkohësishme të të gjitha dosave! 

Boksat kolektiv 

• Me dysheme pjesërisht të çarë. Pjesa e çarë është
rreth 30-40%, tubat ujitës janë të pozicionuar në këtë
zonë. Për më tepër, boksi parasheh një zonë “të plotë”
dhe të pa çarë, të dedikuar të ushqyerit dhe pushimit;
nëse shtrohet me kashtë është i nevojshëm një
trotuar ndarës për të mos i bllokuar të çarat.

• Me dysheme të plotë dhe kanale për jashtëqitje.
Nëse dyshemeja është e plotë, do të ishte i dobishëm
një kanal me të çara për jashtëqitje, i cili mund të jetë
i brendshëm ose i jashtëm (gjithsesi i mbuluar).
Parashihen gjithsesi puseta për ujin e larjes; ose mund
të krijohet një shtresë me kashtë, që ndërrohet
shpesh dhe që hiqet në fund të ciklit.

Një përshkrim më i plotë bëhet për rritje-trashje  
struktura të ngjajshme  
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B. STREHIM INDIVIDUAL

Avantazhe Disavantazhe 
Nuk ka sulme, agresione që 
mund të rrezikojnë të 
barësat, më i thjeshtë 
kontrolli i dosave 
individuale.  

Kërkon pajisje më të 
kushtueshme, dosat nuk 
lëvizin dot  mirëqenie më e 
ulët.  

Boksi i llojit “kafaz” me porta të pasme sipas normave të reja 
të BE-së, hapësira duhet të jetë 1.64 m² për dosat e reja 
barësa,  dhe 2.25 m² për dosat prej të cilave të paktën 0,95 m² 
dhe 1,3 m²  në sipërfaqe të plotë). 

Legjislacioni aktual Evropian mbi mbrojtjen e derrave lejon 
përdorimin e kufizuar të këtij strehimi deri në një të tretën e 
barësimit. 

C. ZGJEDHJE E NDËRMJETME

Boksi kolektiv me vende individuale të ushqyerit. Boksi 
kolektiv me zonë të pushimit me mbulesa shtretërish të 
përhershëm ose lloje të tjera të dyshemeve, dhe vende teke 
për ushqyerje; këto mund te pajisen me dyer lëkundës. 
Zvogëlohen kështu agresionet në momentin e ndarjes se 
ushqimit.  
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SEKTORI PAS-SHKËPUTJES NGA GJIRI 

Nga 5-7 Kg deri në 20-30 Kg peshë të gjallë:  boksat kolektive. 
Kjo është për gicat një periudhë delikate, në të cilën kërkesat 
janë të shumëllojshme. Derrat në këtë fazë marrin ushqim 
sipas dëshirës grazhde të bollshme, ujë gjithnjë në 
dispozicion.  
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STREHIMI I DERRAVE 

Boksat individuale - Më mirë nëse boksi ku rritet derri 
ndodhet në të njëjtën ambient ku rriten edhe dosat. 
Karakteristikat për Boksin:  

• të paktën 8 m2 (10 për çiftëzim)
• parket i jashtëm hijezues dhe i dobishëm
• dysheme e plotë të paktën për 70-80% 

Do të ishte mirë që për çiftëzimin natyral të këtë një boks të 
veçantë për çiftëzime (min 3,5 x 3,5 m), sesa të bëhet në 
boksin e rritjes se derrit. 

E rëndësishme: Gjithnjë dysheme jo-rrëshqitëse dhe pa 
pengesa. 

DERRAT NË RRITJE-TRASHJE: LLOJE TË STALLAVE 

• BOKSI ME DYSHEME PLOTËSISHT TË ÇARA Lloji që
lejon eliminimin (ose përafërsisht…!!) të pastrimit
manual.

• BOKSI ME DYSHEME PJESËRISHT TË ÇARË Raporti i
dyshemesë pjesërisht/plotësisht të plotë mund të jetë
i ndryshueshëm: në zgjidhjet me të përhapura, të
çarat zënë nga 1/3 deri ne 1/4 e sipërfaqes.

• BOKSI ME DYSHEME TË PLOTË (DHE KANALE TË
JASHTËQITJEVE). Nëse dyshemeja është e plotë, do të
ishte i dobishëm një kanal i jashtëqitjes me të çara, i
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cili mund të jetë i brendshëm ose i jashtëm (në këtë 
rast duhet të jetë e mbuluar). Lidhja me boksin është 
e bërë me hyrje, të preferueshme me dyer të llojit 
lëkundës. Parashikohen gjithsesi puseta për ujë për 
larje; ose, më pak e përhapur, mund të krijohet 
shtresë me kashtë.  

Vini re: ushqimi është i racionuar (2 herë/ditë): kujdes me 
hapësirën e grazhdit, sepse duhet të mundësojë qasjen e 
njëkohësishme të gjithë derrave. 

Ngrisim thonjëza mbi përdorimin e SHTRATIT- ME KASHTË. 
Nuk është shumë e përhapur, por ka një ringjallje të 
interesimit me qëllim të arritjes se normave të mirëqenies dhe 
të ndikimit pozitiv në mjedis. E përdorshme në të gjithë 
sektorët: dosa, gica, trashje. Mund të jetë mbi të gjithë 
sipërfaqen, si në zona të pushimit, ashtu edhe në ato të 
jashtëqitjes.  

Është më i ulët se ai i investimit: objekte të thjeshta (struktura 
të vjetra të shfrytëzueshme ), pa gropa të ujërave të ndotura 
urbane, pa impiante ngrohjeje /ventilimi. 

Prodhohen  plehera organike, jo të ndotura!  shfrytëzim më 
i mirë në agronomi. 

PA DYSHIM QË NUK MUNGON MIRËQENIA E DERRAVE...NËSE 
ËSHTË E REALIZUAR MIRË DHE E MIRËMBAJTUR.  
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HAPËSIRAT MINIMALE PËR KATEGORITË E NDRYSHME TË 
DERRAVE NË RRITJE 

Pesha e Gjallë (Kg) m2 

< 10 0.15 
10-20 0.20 
20-30 0.30 
30-50 0.40 
50-85 0.55 

85-110 0.65 
>110 0.10 
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PATOLOGJITË KRYESORE 

FRUTHI 

Sëmundje infektive bakteriale e derrave, e shkaktuar nga 
eryspelothrix rhusiopothive, karakterizohet me ngordhje të 
papritur, ethe, shenjat të skuqjes se lëkurës, artrite dhe 
dështime në dosa të barësa. 

Parambrojtja specifike dhe sanitare 

Përdoren me sukses vaksinat. Vaksinimi bëhet për të 
parandaluar fruthin në moshën mbi tre muaj, në mënyrë që 
sëmundja të mbahet nën kontroll, rekomandohet të bëhet 
dezinfektimi i stallave-hapësirave të derrave. 

Mjekimi  

Të derrat e prekur, përdoret me sukses terapia me antibiotik 
dhe serum antifruth. 

MURTAJA KLASIKE 

Është sëmundje infektive virale ngjitëse e derrave. Kjo 
sëmundje ndodh zakonisht me anë të kontaktit të kafshëve të 
sëmura. Derrat marrin sëmundje të ndryshme me anë të 
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kontaktit, rrugëve tretëse ose të frymarrjes, me sekrecionet 
dhe ekskrecionet e tyre. Vaksinimi mund të jetë si transmetues 
i sëmundjes,  si dhe dosat e mbarështuara mund të jenë 
bartëse të këtij infeksioni. Megjithatë, vaksinimi i dosave 
brenda 10 ditëve nga fillimi i mbarështimit  ngrit imunitetin 
dhe lindin gica normal.  

Shenjat klinike 

Temperatura e lartë 41 gradë celsius, diarre, konjuktiviti me 
rrjedhje të bollshme, vjellje, ngjyrë e bardhë, manifestime 
nervore, janë fakte që na bëjnë të dyshojmë për mortajën 
klasike në mënyrë që të veprojmë me terapi medikamentoze, 
sëmundja mund të zgjasë 5-10 ditë. 

Profilaksa  

Bazohet në deklarim të detyrueshëm të sëmundjes, therjen e 
të gjitha kafshëve të sëmura dhe të infektuara, me qëllim të 
mos përhapjes se sëmundjes më tutje. Vaksinimi bëhet 1 herë 
në vit. 

GASTROENTERITI I TRANSMETUESHËM-SËMUNDJE E 
APARATIT TRETËS 

Është sëmundje virale shumë ngjitëse, që prek derrat e të 
gjitha moshave, por më tepër vërehet tek derrat e vegjël duke 
shkaktuar kështu ngordhje të lartë të gicave. 

Shenjat klinike 

Diarre e ujshme e gicave, vjellje me ngjyrë të verdhë qumësht 
i patretur, shfaqen shenja dehidrimi dhe si pasojë vjen deri të 
ngordhja. 
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Profilaksa dhe mjekimi 

Nuk ka rezultat asnjë lloj mjekimi për këtë virus coronavirus. 
Ndërsa në masë mbrojtëse ose profilakse, parandalimi i këtij 
virusi në fermat e pastra të derrave mund të bëhet me 
vaksinimin e dosave barsa para pjelljes. 

MURTAJA AFRIKANE 

Murtaja afrikane është sëmundje virale e derrave që 
karakterizohet me shenja septikemie hemorragjike dhe me 
ngordhje. Kjo sëmundje është e përafërt me murtajën klasike. 

Shenjat klinike 

Zgjatë një periudhë 3-15 ditë, që karakterizohet me rrjedhjen 
e hundeve, temperaturë të lartë deri në 42 gradë, anoreksi, 
probleme digjestive të barkut, probleme të frymëmarrjes, 
këto shenja zgjasin nga 24 deri në 48 orë dhe përfundon me 
ngordhje. Mjekimi nuk jep rezultat, nuk mjekohet. 

Profilaksa sanitare 

Ajo përfshin masa me karakter të përgjithshëm të 
përmirësimit të kushteve sanitare të fermave të derrave, si 
dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për tregtimin dhe 
industrializimin e produkteve të derrave. Këto janë masa të 
detyrueshme  standarde të të gjitha vendeve të BE-së. 

PNEUMONIA ENZOOTIKE E DERRAVE 

Është një sëmundje pulmonare ngjitëse e derrave, e shkaktuar 
nga mykoplazma hyopneumonioe që karakterizohet me koll 
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dhe ngordhje të ulët. Kjo sëmundje është përhapur në gjithë 
botën, që është një shkak për humbje ekonomike, mbi 50% e 
rasteve në thertore manifestohet me shenja dëmtimi në 
mushkëri. 

Shenjat klinike 

Anoreksi, koll, temperaturë deri 41,5 gradë 

Terapia ose mjekimi 

Ka rezultat dhe mund të mjekohet me terapi medikamentoze. 
Ekziston vaksinimi, por te ne nuk bëhet. 

GRIPI E DERRAVE 

Është sëmundje ngjitëse virale që shfaqet si pneumatike 
akute. 

Shenja klinike 

Temperaturë, anoreksi, çrregullime të frymëmarrjes dhe koll. 
Gripi i derrave është sëmundje e mjekueshme me terapi 
medikamentoze. 

Masat perandaluese-profilaksa. 

Sikurse te sëmundjet tjera të merren masat e nevojshme. 
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TABELA PËRMBLEDHËSE PËR 
USHQIM 
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USHQIMI I REKOMANDUAR PËR DERRA NË RRITJE 

(KG/PËR KOKË/D)  

PESHA   
NGA 7 

DERI 30 KG 

PESHA 
NGA 30 
DERI 60 

KG  

PESHA 
NGA 60 

DERI 100 
KG  

PESHA 
NGA 100 
DERI 150 

KG  

SASIA 
TOTALE E 
USHQIMI
T KG/D 

VULLNETI  

(USHQEHE
N PËR NGA 

0,5 DERI 
ME 1,5 KG)  

NGA 
1,5 

DERI 
2,0 

 NGA  
2,0 DERI 

2,8  

NGA  2,8  
3,2  

MISËR, 
ELB, 

GRUR, 
TROTIKAL

L  

NGA 0,3 
DERI 0,9 

NGA  
0,9 

DERI 
1,5 

NGA  1,5 
DERI 1,8 

NGA  2,0 
DERI 2,2 

KRUNDE, 
TERFOJË 
E THATË, 
PANXHAR  

NGA 0,1 
DERI 0,3 

NGA  
0,3 

DERI 
0,4 

NGA 0,4 
DERI 0,6 

NGA  0,5 
DERI 0,6 

SOJË, 
BIZELE  

NGA 0,1 
DERI 0,3 

NGA  
0,3 

DERI 
0,4  

NGA  0,3 
DERI 0,4 

0,3  
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USHQIMI I REKOMANDUAR PËR DOSA 

(KG/PËR KOKË/D)  

PRITJA PËR 
NXEHTËSI 

NGJIZJE LAKTIMI 

SASIA TOTALE 
E USHQIMIT 
KG/D 

NGA 3,0 
DERI 4,0 

RRETH 3,0  ME VULLNET 
(NGRËNIA 

NGA 4,0 DERI 
6,0 KG) 

MISËR, ELB, 
GRUR, 
TROTIKALL 

NGA 2,1 
DERI 2,8 

2,1 NGA 2,5 DERI 
4,0 

KRUNDE, 
TERFOJË E 
THATË, 
PANXHAR 

NGA 0,5 
DERI 0,6 

0,5 NGA 0,6 DERI 
0,9 

SOJË, BIZELE NGA 0,5 
DERI 0,6 

0,5 NGA 0,7 DERI 
1,1 
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INDIKACIONE “KLASIKE” PËR FORMULIMIN E DIETAVE PËR GICA 
(%) 

DERI 10 KG 10 – 25 KG 

DRITHËRA 
(PJESËRISHT TË 
GRIMCUARA) DHE 
KRUNDE  

30 - 50 60 – 70 

DERIVATE TË 
QUMËSHTIT (HIRRË) 

15 - 25 0 - 8 

SOJË, MIELL I 
PËRPUNUAR APO 
INTEGRAL 

10 – 18 15 – 20 

YNDYRËRA 4 - 8 3 - 5 
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