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HYRJE NË MANUAL

Banorët që jetojnë në territoret e Veriut të Shqipërisë praktikojnë që nga kohët 
e lashta mbarështimin e bagëtive të imta dhi - dele, si një element themelorë 
për jetesën e tyre. 
Duke përqafuar këtë traditë dhe duke parë në të një perspektivë për zhvillimin 
ekonomik të këtij territori, Projekti “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e 
Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë” synon, mes të tjerash, të përforcojë 
zinxhirin e mbarështimit të deleve dhe dhive në Bashkitë Fushë Arrëz, Pukë dhe 
Vau Dejës, duke vlerësuar kështu traditat vendore, duke promovuar veçoritë e 
territorit dhe duke ndërtuar perspektiva të reja së bashku me fermerët e kësaj 
krahine.
Gjatë zbatimit të Projektit është vënë re se si mungesa e informacionit në lidhje 
me praktikat e mbarështimit, përbën një kufizim zhvillimi për këtë të fundit, 
dhe se si vendndodhjet e largëta të shumë bizneseve të vogla familjare nga 
tregjet dhe zonat urbane, e bëjnë shumë të vështirë mbështetjen e rregullt 
veterinere. Duke u bazuar në këto të dhëna ka lindur ideja e një Udhëzuesi 
praktik për mbarështimit e deleve dhe dhive në Shqipëri si mbështetje dhe 
referim në veprimtaritë e përditshme, që kanë të bëjnë me mbarështimin e 
bagëtive të imta. Pra, ky nuk është një manual veterinarie apo zooteknikë 
i mirëfilltë por një përmbledhje e praktikave të mira të prezantuara gjatë 
Projektit, fryt i bashkëpunimit mes subjekteve të ndryshme të përfshira direkt 
në zhvillimin e sektorit. 

Në hartimin e këtij teksti kanë bashkëpunuar në forma të ndryshme:
• Luisa Antonella Volpelli: profesoreshë e të ushqyerit të kafshëve – 

Universiteti i Modenas dhe Reggio Emilias
• Corrado Torcianti: mjek veteriner, fermer dhe prodhues 
• Nicola Battistella: koordinator i Projektit Aleanca për Zhvillimin dhe 

Vlerësimin e Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë – RTM
• Alberto Sartori: vullnetar RTM
• Elena Zurli: vullnetare RTM
• Benito Prendi: project Officer RTM
• Luigji Turmalaj: profesor i mjekësisë veterinere – Universiteti Bujqësor i Tiranës
• Alfred Haxhari: agronom – Partnership for Development Foundation
• Zef Gjeta: agronom – Partnership for Development Foundation
• Sabah Djaloshi: ekspert i zhvillimit rural – Agropuka
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SEKSIONII: 

MBARËSHTIMI I BAGËTIVE TË IMTA NË 
VERI TË SHQIPËRISË 
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1. Aspekte ligjore të mbarështimit të deleve 
 dhe dhive

Për të filluar një biznes bujqësor dhe blegtoral me drejtim tregtar, është e 
nevojshme të regjistrohen kafshët dhe pastaj të regjistrohet ferma përmes një 
NIPT-i personal të fermerit. 
Hapi i parë është pra, të drejtoheni te Drejtoria e Bujqësisë dhe të matrikulloni 
krerët, duke marrë kështu matrikullat plastike që do t’i vendosen secilës 
kafshë, së bashku me regjistrin e mbarështimit. Nëse keni një tufë, por kurrë 
nuk e keni matrikulluar atë, do të mjaftojë karta juaj e identitetit për të 
regjistruar kafshët tuaja. Nëse filloni një fermë nga e para, pas blerjes së deleve 
ose dhive në një fermë tjetër, duhet të sillni aktin e blerjes në të cilën janë 
shkruar numrat e matrikujve për çdo krerë, të cilat më pas do të transferohen 
nga njëri regjistër në tjetrin. Për të kontrolluar numrin e kafshëve dhe zbatimin 
e saktë të matrikujve, do të bëhet një inspektim në fermë nga veterineri publik 
(zyrtar) të cilit i referoheni. Nëse transferimi është bërë brenda rrethit, mjafton 
të ndryshohet emri i pronarit, në rast të kundërt duhen ndryshuar të gjithë 
matrikujt nga e para. 
Pasi të matrikullohen për herë të parë, krerëve u caktohet një kod numerik 
që identifikon fermën brenda sistemit kombëtar të veterinarisë. Regjistri i 
mbarështimit duhet të rifreskohet çdo vit, duke regjistruar të gjithë kecat/ 
qengjat e remontit, duke hequr nga sistemi kafshët që janë therur ose kanë 
ngordhur, si dhe duke reflektuar ardhjen e kafshëve të reja në fermë. Për 
rifreskimin e regjistrit, si në letër ashtu edhe në formatin digjital, fermeri 
duhet të bëjë një kërkesë tek veterineri i tij i referencës, pa qenë e nevojshme 
që të shkojë direkt te Drejtoria e Bujqësisë. Në momentin e hartimit të këtij 
manuali, matrikullimi kushton rreth 100 lekë për krerë (pa llogaritur këtu 
punën e veterinerit).

Përveç se është hapi i parë për të rregulluar biznesin dhe për të siguruar 
gjurmueshmërinë e produkteve, duke respektuar kështu kërkesat minimale 
për shitjet në tregje dhe rrugë zyrtare, matrikullimi u lejon fermerëve të 
aplikojnë për të marrë financime blegtorale shtetërore.

KUJDES
Është e jashtëligjshme të blihen apo shiten kafshë të 
pa matrikulluara.
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Figura 1– Marka matrikujsh dhe regjistri i fermës blegtorale

Hapi tjetër është pajisja me NIPT e aktivitetit tuaj të biznesit në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve. Për të pasur NIPT-in tuaj, duhet të dorëzoni një 
formular të veçantë (që tërhiqet pranë Drejtorisë së Tatimeve), kartën tuaj të 
identitetit dhe dokumentin/vërtetimin origjinal të Drejtorisë së Bujqësisë që 
dëshmon veprimtarinë prodhuese të realizuar nga mbarështuesi ose fermeri. 
Nëse veprimtaria tregtare ka të bëjë vetëm me prodhimin e qumështit dhe/
ose mishit, është e mjaftueshme të paraqitet vetëm kodi i fermës dhe çdo 
dokument i identifikimit. Hapja e NIPT-it të fermerit nuk ka ndonjë kosto.

KUJDES
Matrikullimi i krerëve dhe hapja e NIPT-it janë kushte 
themelore për të shitur ligjërisht produktet tuaja dhe 
për të pasur akses në subvencionet shtetërore të dhëna 
nga AZHBR (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).
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2. Prezantimi i racave kryesore të pranishme 
 në Veri të Shqipërisë

Në Veri të Shqipërisë ekzistojnë disa raca vendore dhish dhe delesh, të cilat 
janë mjaft të përhapura në ferma së bashku me disa raca që e kanë prejardhjen 
nga zona të tjera. Në vijim paraqiten karakteristikat kryesore të tyre:
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Dele autoktone Bardhoka apo Delja e bardhë e Dukagjinit

Figura 2 - Dele autoktone Bardhoka

Zona e përhapjes: Tropojë, Has, Shkodër, Lezhë, Mirditë, Kosovë.

Përdorimi ekonomik: qumësht, mish, lesh.

Karakteristika të përgjithshme: është një specie që karakterizohet nga një 
strukturë muskoloze, me skelet të fortë dhe një ecëse e mirë. Me turi të gjerë, 
veshë të mëdhenj dhe nofullat të fuqishme. Manteli është krejtësisht i bardhë.

Statistikat % e yndyrës në 
qumësht: 6.9

Pesha në lindje 
(Kg)

Meshkujt - 3.5
Femrat - 3.3

% e proteinave 
në qumësht 5.15

Pesha e gjallë 
kafshë e rritur 

(Kg)

Meshkujt - 70-80  
Femrat - 40-45

Prodhimi i 
qumështit 120-140 litra/vit

% e mbarsmërisë 90-92 % e pjellorisë 110-115
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Dele autoktone Shkodrane

Figura 3 - Dele autoktone Shkodrane

Zona e përhapjes: rajoni i Shkodrës, disa zona të rajonit të Lezhës. 

Përdorimi ekonomik: qumësht, mish, lesh.

Karakteristika të përgjithshme: janë me trup të vogël, me qafë të shkurtër por 
muskuloze. Profili hundor te meshkujt është i harkuar ndërsa tek femrat është 
i drejtë. Meshkujt i kanë brirët të përdredhur, ndërsa femrat janë pa brirë. Leshi 
është i bardhë me nuancë të kuqërremtë; kanë një xhufkë leshi në ballë.

Statistikat % e yndyrës në 
qumësht: 7-7.3

Pesha në lindje 
(Kg)

Meshkujt -2.9
Femrat -2.7

% e proteinave 
në qumësht 5.5-5.8

Pesha e gjallë 
kafshë e rritur 

(Kg)

Meshkujt -50-55 
Femrat - 33-35

Prodhimi i 
qumështit 65 -85 litra/vit

% e mbarsmërisë 94 % e pjellorisë 105
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Dhia e Hasit

Figura 4 - Dhia e Hasit   

Zona e përhapjes: rajonet Has, Kukës, Pukë, disa zona të Malësisë së Madhe, 
Mirditë dhe Kosovë.

Përdorimi ekonomik: qumësht, mish.

Karakteristika të përgjithshme: është dhia me strukturën trupore më të madhe 
në Shqipëri dhe është tipike e zonave malore. Koka është e madhe, veshët e 
varur dhe turiri i mprehtë. Ka këmbë të forta dhe të zhvilluara mirë. Tek femrat 
brirët janë të shkurtra dhe me hapje anash, ndërsa tek meshkujt janë të gjata 
dhe të përdredhura prapa. Manteli është ngjyrë kafe në të kuqërremtë.

Statistikat % e yndyrës në 
qumësht: 3.2-4.0

Pesha në lindje 
(Kg)

Meshkujt -3
Femrat -2.7

% e proteinave 
në qumësht 3-3.3

Pesha e gjallë 
kafshë e rritur 

(Kg)

Meshkujt -70-90 
Femrat -50-55

Prodhimi i 
qumështit 100 - 160 litra/vit

% e mbarsmërisë 100 % e pjellorisë 115
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Dhia Capore e Dragobisë

Figura 5 - Dhia Capore e Dragobisë

Zona e përhapjes: rajonet Tropojë, Kukës, Pukë dhe Fushë Arrëz.

Përdorimi ekonomik: qumësht, mish.

Karakteristika të përgjithshme: është një racë tipike alpine, me këmbë të forta, 
të përshtatshme për ecje të gjata. I ka brirët në formën e germës V (capore). 
Manteli është i zi.

Statistikat % e yndyrës në 
qumësht: 3.8-4.5

Pesha në lindje 
(Kg)

Meshkujt - 3
Femrat - 2.7

% e proteinave 
në qumësht 3-3.3

Pesha e gjallë 
kafshë e rritur 

(Kg)

Meshkujt - 60-70 
femrat - 45-55

Prodhimi i 
qumështit 140 - 160 litra/vit

% e mbarsmërisë 94-98 % e pjellorisë 105-115
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3. Elementet themelore të ushqimit të deleve 
 dhe dhive

Ushqyerja e kafshëve është një aspekt themelor jo vetëm për shëndetin e 
tyre, por edhe për nivelin e tyre të prodhimit. Si dhitë ashtu edhe delet janë 
ripërtypës me aftësi gëlltitje (d.m.th. aftësi për të ngrënë ushqim) më të larta 
se gjedhët në raport me peshën e gjallë. Një dhi mund të gëlltisë rreth 6% 
të peshës së saj të gjallë, kështu që një dhi 50 kg mund të marrë deri në 3 
kg ushqim në ditë; delet kanë një kapacitet gëlltitjeje pak më të ulët. Në 
përgjithësi mund të vërehet se dhitë kanë një fleksibilitet ushqimorë më të 
mëdha sesa delet dhe përshtaten më lehtë me llojet e ndryshme të bimëve.
Duke marrë parasysh aftësinë e gëlltitjes së ripërtypësve të vegjël, është 
jashtëzakonisht e rëndësishme që racionet të jenë të përshtatshme në 
varietet, për ti përmbushur të gjitha nevojat e kafshës, dhe në sasi sipas 
fazave të ndryshme të ciklit të mbarështimit. Për t’u marrë me temën është e 
nevojshme të prezantohet koncepti i Njësisë Ushqimore.

3.1 Koncepti i Njësisë Ushqimore

Koncepti i Njësisë Ushqimore (Nj.U.) përdoret në praktikat e mbarështimit, për 
të përshkruar vetitë ushqyese të një ushqimi dhe për të vendosur përbërjen 
e racioneve, me fjalë të tjera sasinë e energjisë që siguron një ushqim. Me 
marrëveshje është vendosur që 1 Njësi Ushqimore t’i korrespondojë vlerës së 
1 kg elb (dhe është e barabartë me rreth 1750 Kalori). Tabela e mëposhtme 
tregon njësitë ushqimore për lloje të ndryshme të ushqimit. Duhet thënë se 
zakonisht bëhet një dallim midis njësive ushqimore të qumështit dhe njësive 
ushqimore të mishit, por në këtë rast propozohet një vlerë mesatare e Njësisë 
Ushqimore në përgjithësi. Pranë çdo ushqimi tregohet sa Nj.U. ka në një kg, 
sa Nj.U. ka në një kuintal (100 kg), sa kilogramë nga ai ushqim nevojiten për 
të pasur një njësi ushqimore dhe sasinë e proteinave që përmbahen në një kg 
ushqim.
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 Njësi 
Ushqimore 

(NjU) Ushqimi
NjU 

për Kg 
ushqim

NjU për 
kuintal 
ushqim

Kg ushqim 
për të 

pasur 1 
NjU

Gram 
proteinë 
në 1 kg 
ushqim

Drithëra

Elb 1 100 1,00 120
Misër 1,09 109 0,92 100
Grurë 1,04 104 0,96 160

Thekër 0,93 93 1,08 120
Tërshërë 0,82 82 1,22 150
Tritikale 0,24 24 4,17 150

Foragjere 
të 

freskëta

Jonxhë 0,24 24 4,17 150
Bar livadhi 0,24 24 4,17 100

Tërfil 0,18 18 5,56 150
Lolium 0,16 16 6,25 90

Sanë

Jonxhë 0,70 70 1,42 130
Lolium 0,58 58 1,72 100

Lëndinë e 
përzier 0,56 56 1,79 90

Tërfil 0,43 43 2,33 100

Fara 
bishtajore 

e fara të 
tjera

Bishtaja 0,97 97 1,03 260
Lupini 1 100 1,00 350
Bizele 0,99 99 1,01 200
Sojë 1,14 114 0,88 350

Tjetër 

Panxhar 
sheqeri  

(i freskët)
0,18 18 5,56 40

Panxhar 
foragjerë 
(pulpë e 

thatë) 
0,95 95 1,05 90

Panxhar 
sheqeri  
(i thatë)

0,9 90 1,11 40

Patate 0,96 96 1,04 700
Gjethe lakre 0,15 15 6,67 27

Krunde 0,71 71 1,41 160
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Në këtë mënyrë nëse e dimë që një kafshë, në një periudhë të caktuar, i duhen 
1,5 njësi ushqimore në ditë, mund të llogarisim që; për shembull: mund të 
ushqehet me 1.8 kg sanë jonxhe e cila ka 0.75 Nj.U. për Kg dhe 200 gr.elb, që 
ekuivalentohen me 0.2 Nj.U., kjo çon në totalin e 1.5 Nj.U. Nëse e njëjta kafshë 
është në kullota jashtë, dimë se me rreth 4 kg jonxhë të freskët merr 1 Nj.U. dhe 
për të përmbushur nevojat e saj duhet të shtohen 500 gr.elb i cili ka gjysmë 
Nj.U. ose 700 gr krunde që është afërsisht ekuivalente.

KUJDES
Edhe pse duket një qasje shumë teknike, përvetësimi 
minimal i familjarizimit me këtë koncept është 
thelbësor:
- Mosushqyerja siç duhet e kafshëve do të thotë të keni 

kafshë jo produktive dhe për këtë shkak ekonomikisht 
të padobishme.

- Të ushqyerit e kafshëve në mënyrë të tepruar dhe të 
ushqyerit e kafshëve në të njëjtën mënyrë gjatë gjithë 
vitit, do të thotë të shpërdorosh ushqim dhe për këtë 
arsye të kesh një humbje ekonomike.

Një herë po të përdoret tabela për të përpunuar 
racionet për secilën periudhë të vitit, do të jetë e 
mundur t’i mbani ato të pandryshuara dhe nuk do të 
jetë e nevojshme të kryeni përllogaritje çdo situatë 
gjatë gjithë vitit.
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3.2 Fazat e mbarështimit dhe nevojat e kafshëve

Në varësi të periudhës së ciklit të mbarështimit në të cilin gjendemi, kafshët 
do të kenë nevojë për ushqyerje të ndryshme: logjikisht femrat do të kenë 
nevojë për një ushqim të ndryshëm kur ato janë në periudhën e laktacionit apo 
mbarsmërisë në krahasim me periudhat e tjera të vitit. Ndërsa meshkujt do të 
kenë nevojë për trajtim të veçantë kur afrohet periudha e riprodhimit. Përveç 
ndryshimit të sasisë së energjisë (të cilën ne e llogarisim duke përdorur Nj.U. 
të prezantuara në paragrafin e mëparshëm), duhet të merret në konsideratë 
edhe sasia e proteinave që përmban secili ushqim, që është paraqitur në 
kolonën e fundit të tabelës së mëparshme. 

Para së gjithash, është e nevojshme të kuptohet se cila është nevoja ushqimore 
e mirëmbajtjes, domethënë nevojat bazike për ushqyerjen e kafshës kur nuk 
është e angazhuar në aktivitete prodhuese dhe nuk bën levizje të mëdha për 
të gjetur kullotë. Me fjalë të tjera, duhet pasur parasysh sasia e ushqimit që i 
duhet kafshës për të jetuar në kushte të mira. Nevoja e mirëmbajtjes bazohet 
në peshën e gjallë (p.gj.) të kafshës dhe llogaritet si më poshtë: 

Sasia e nevojshme e proteinave (në gram) llogaritet si më poshtë: 

KUJDES
Mos ndryshimi i ushqyerjes sipas fazave të ciklit të 
mbarështimit, mund të çojë në ushqyerje të tepruar 
të kafshëve në disa periudha dhe ushqyerje shumë 
të pakët në periudhat e tjera: kështu kemi përdorim 
të burimeve në mënyrë jo efikase, prandaj ekziston 
rreziku për të patur kosto më të larta dhe produktivitet 
të kufizuar.
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Për të thjeshtuar procedurën mund të merret në konsideratë tabela vijuese e 
cila, për vlera të ndryshme të peshës së gjallë, paraqet Nj.U. dhe proteinat që 
nevojiten në gram. 

Pesha e gjallë (Kg) Nj.U.  
për mirëmbajtjen

Proteinat  
e  nevojshme në (gr.)

10 0,21 19
20 0,35 25,2
30 0,48 31,4
40 0,59 37,6
50 0,70 43,8
60 0,80 50,0
70 0,90 56,2

Për shembull, për një dhi 50 kg kërkesa ushqimore e mirëmbajtjes, d.m.th 
ushqimet për të cilët ka nevojë për të jetuar, pa qenë e përfshirë në aktivitete 
prodhuese, është 0.59 Nj.U. që duhet të përmbajë rreth 38 gram proteina. Duke 
iu referuar tabelës së mësipërme, është e lehtë të llogaritet se ajo ka nevojë 
për rreth 2 kg bar lëndine normale që japin 0.48 Nj.U., (0.24 për kg ushqim) dhe 
200 gram misër që japin 0.22 Nj.U. (1.09 Nj.U. për kg ushqim), duke marrë në 
total saktësisht 0.70 Nj.U. Në të njëjtën mënyrë është e mundur të verifikohet 
se sasia e proteinave korrespondon me atë që tregohet në tabelë.

Nëse kafshët kullosin lirshëm gjatë ditës në një terren fushor, sasitë në tabelën 
e mëparshme duhet të rriten me rreth 25%, nëse terreni është malor rritja 
mund të arrijë në 50%. Kështu do të përftojmë vlerat e mëposhtme:

KUJDES
Mirëmbajtja nuk përbën veprimtari të veçantë nga ana 
e kafshëve, por nëse kafshët kullosin lirshëm ato do të 
kenë nevoja më të mëdha, dhe një konsum më të lartë 
sipas llojit të kullotave.
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Pa kullotë Me kullotë në fushë Me kullotë në mal

Pesha 
e 

gjallë 
(Kg)

NjU për 
mirëmbajtjen

Proteinat e 
nevojshme 

në gr

NjU për 
mirëmbajtjen

Proteinat e 
nevojshme 

në gr

NjU për 
mirëmbajtjen

Proteinat e 
nevojshme 

në gr

10 0,2 19,0 0,3 23,8 0,3 28,5
20 0,4 25,2 0,4 31,5 0,5 37,8
30 0,5 31,4 0,6 39,3 0,7 47,1
40 0,6 37,6 0,7 47,0 0,9 56,4
50 0,7 43,8 0,9 54,8 1,0 65,7
60 0,8 50,0 1,0 62,5 1,2 75,0
70 0,9 56,2 1,1 70,3 1,3 84,3

Pasi të jenë përcaktuar kërkesat ushqimore për mirëmbajtje, mund të 
identifikojmë tre faza, të cilave duhet tu kushtojmë vëmendje të veçantë:

Laktacioni. Prodhimi i qumështit kërkon një konsum më të madh të energjisë 
dhe për këtë arsye një ushqyerje korrekte është thelbësore për të maksimizuar 
prodhimin. Në përgjithësi mund të konsiderojmë se për çdo kilogram qumësht 
janë të nevojshme 0,41 Nj.U. dhe 50 gram proteina të shtuara.
Pra një dhi 50 kg që qëndron në stallë për të prodhuar dy litra qumësht, do të 
ketë nevojë për 1.52 Nj.U. dhe rreth 140 gram proteina, ndërsa një që kullotë 
në mal ka nevojë për 1.82 Nj.U. dhe rreth 160 gram proteina.

Ndërzimi. Ndërsa afrohet periudha e riprodhimit, është thelbësore që kafshët 
të jenë në gjendje të mirë fizike, prandaj rekomandohet të rriten racionet me 
25% si për meshkujt ashtu edhe për femrat.

Mbarsmëria. Mbarsmëria përkon me një shpenzim më të madh të energjisë 
dhe është thelbësore që kafshët të arrijnë në fund të kësaj faze në kushte 
të mira shëndetësore, për të qenë në gjendje që të përballojnë pjelljen dhe 
laktacionin. Për më tepër, vëmendje e veçantë duhet t›i kushtohet faktit se në 
zonat malore kafshët e kalojnë pjesën më të madhe të kësaj periudhe në stallë 
pa kullotur jashtë, prandaj ushqimi që do të hanë, duhet të  jepet në mënyrë sa 
më të plotë në sasi dhe llojshmëri nga ana e fermerit.
Në tre muajt e parë të mbarsmërisë, kërkesa për ushqim është afërsisht e 
barabartë me atë të mirëmbajtjes, pastaj fillon të rritet me rreth 15% në muaj. 
Si gjithmonë duke marrë për shembull një dhi 50 kg/peshë e gjallë dhe duke 
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marrë në konsideratë si pikënisje nevojën për ushqim mirëmbajtje, në muajin 
e katërt do të ketë nevojë për rreth 0.8 Nj.U. ndërsa në muajin e pestë për 0.92 
Nj.U. Duhet pasur parasysh që në muajin e katërt dhe të pestë zvogëlohet 
aftësia e të ngrënit, prandaj duhet t’u sigurojmë kafshëve foragjeret më të 
mira, që treten mirë dhe që pëlqehen nga kafshët.

3.3 Koncentratet

Në përgjithësi, mbarështimi i deleve dhe dhive mund të bëhet në dy mënyra:
- Mbarështim i jashtëm (kullosor): që përdor vetëm kullota dhe foragjere, 

është i karakterizuar nga kosto të ulëta menaxhimi por jep prodhime të 
kufizuara.

- Mbarështim i brendshëm (stallor): i cili kërkon shtimin e drithërave dhe 
koncentrateve të tjera, ka kështu një kosto më të lartë por jep prodhime më 
të qëndrueshme.

Territori në fjalë karakterizohet nga disponueshmëria e madhe e kullotave 
që mund të ofrojnë një bazë të mirë por prodhime të kufizuara. Rritja e 
produktivitetit kërkon kështu përdorimin e drithërave dhe koncentrateve për 
të pasur prodhime më të larta.

KUJDES
Sidomos në periudhën e mbarsmërisë duhet treguar 
kujdes shumë i madh për ushqimet e prishura dhe të 
mykura. Ata shkaktojnë dëme të jashtëzakonshme në 
tufën e deleve dhe dhive.

KUJDES
Koncentrati është thjesht një përzierje e drithërave me 
shtimin e nevojshëm të vitaminave dhe mineraleve: 
nuk kompromenton në asnjë mënyrë pastërtinë dhe 
natyrshmërinë e mishit, qumështit dhe nënprodukteve 
të tij.
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Një lloj koncentrati i përshtatshëm për zonën mund të ketë këtë përbërje: 45% 
misër, 20% sojë, 22% elb, 10% krunde, 3% suplemente me përzierje vitaminash 
dhe mineralesh. Rezultati është një përzierje miks që siguron rreth 100 Nj.U. 
për kuintal. Ky lloj koncentrati do të ishte një shtesë e shkëlqyeshme për një 
ushqyerje të shëndetshme të bazuar në kullota dhe foragjere, dhe do të ishte 
e këshillueshme që të përdoret gjatë gjithë vitit, në sasi të ndryshueshme siç 
përshkruhet më lart. Nëse kjo nuk është e mundur, këshillohet të paktën të 
përdoret në disa periudha, si për shembull në dy muajt e fundit të mbarsmërisë 
dhe gjatë laktacionit (200 - 500 gr për kokë).
Një zgjidhje e mirë për dhënien e koncentratit, gjatë periudhës së mjeljes, 
mund të jetë përdorimi i një kurthe me grazhd dhe të shpërndahet gjatë 
mjeljes në mëngjes dhe/ose në mbrëmje: në këtë mënyrë ushqimi mund t’i 
jepet individualisht secilës kafshë në sasi të matura siç duhet, duke shmangur 
shtyrjet për ushqim dhe që disa kafshë të mbeten pa ushqyerje.

3.4 Disa shembuj racionesh

Në vazhdim propozohen disa shembuj racionesh për fazat të ndryshme të 
ciklit prodhues. 

Situata: Dhi rreth 50 Kg p.gj. në muajin e 40 të mbarsmërisë – 
Nevoja ushqimore 0,80 Nj.U.

Mundësitë: 1 kg sanë jonxhe 
e pastër + 100 gr  
koncentratë

1,2 kg sanë 
lëndine natyrale 
+ 150 gr misër e 
bizele

1,6 kg sanë tërfil 
+ 150 gr misër

Shënime: Sasitë rriten në mënyrë progresive dhe gradualisht me 
kalimin e ditëve. 
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Situata: Dhi rreth 50 Kg p.gj. në muajin e 50 të mbarsmërisë – 
Nevoja ushqimore 0,92 Nj.U.

Mundësitë: 1 kg sanë jonxhe 
e pastër + 200 gr 
koncentratë

1,3 kg sanë lënd-
ine natyrale + 170 
gr misër e bizele

1,7 kg sanë tërfili 
+ 170 gr misër.

Shënime: Sasitë rriten në mënyrë progresive dhe gradualisht me 
kalimin e ditëve.

Situata: Dhi rreth 50 Kg p.gj. përgatitje për ndërzyerje e cila 
kullot në zonë fushore – Nevoja ushqimore 1,12 Nj.U.

Mundësitë: Kullotje e lirë në 
livadh të përzier
0,5 kg sanë 
jonxhe + 400 gr 
koncentratë

Kullotje e lirë në 
livadh të përzier
1 kg sanë tërfili + 
400 gr misër

Nëse qëndron në 
stallë:
1,2 kg sanë 
jonxhe + 300 
gr koncentratë 
misër

Shënime: Sasitë duhen ruajtur një javë para fillimit të ndërzimit 
deri në përfundimin e saj.

Situata: Cjap rreth 70 Kg p.gj. përgatitje për ndërzyerje i cili 
kullot në zonë fushore – Nevoja ushqimore 1,38 Nj.U.

Mundësitë: Kullotje e lirë në 
livadh të përzier 
0,5 kg sanë 
jonxhe + 500 gr 
koncentratë

Kullotje e lirë në 
livadh të përzier 
1,5 kg sanë tërfili 
+ 500 gr misër

Nëse qëndron në 
stallë:
1,5 kg sanë 
jonxhe e paster 
+ 200 ose 300 gr 
koncentratë

Shënime: Sasitë duhen ruajtur një javë para fillimit të ndërzyerjes 
dhe deri në përfundimin e saj.
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3.5 Shtimi i vitaminave dhe kripërave minerale

Gjatë gjithë vitit, por veçanërisht kur kafshët janë të mbyllura në stallë dhe 
në përgatitje për pjellje, është thelbësore që bagëtitë të kenë sasinë e duhur 
të vitaminave dhe kripërave minerale. Kjo mund të garantohet duke blerë 
blloqe me kripëra minerale e vitamina, duke i kushtuar vëmendje të veçantë 
faktit që ato të përmbajnë vitamina A, D dhe E dhe të mos përmbajnë bakër 
i cili është toksik për bagëtitë e imta. Kafshët në mënyrë të pavarur marrin 
sasinë e nevojshme të kripërave dhe vitaminave, kështu është e mundshme 
që nëse kanë mungesa e konsumojnë bllokun shumë shpejt, ndërsa bëjnë 
një përdorim më të moderuar nëse nuk kanë nevoja të veçanta. Është mirë që 
blloqe të tilla të jenë gjithmonë të pranishme në stalla.
Kur kullotet në terren malor sugjerohet që t’u jepet kafshëve kri.

3.6 Nevojat për ujë

Është vërejtur shpesh se kërkesa për ujë nga kafshët është një aspekt i 
nënvlerësuar në praktikat e mbarështimit, në të vërtetë është një element me 
rëndësi thelbësorë si për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve ashtu edhe 
për produktivitetin e tyre. Nëse marrim në konsideratë se uji përfaqëson rreth 
82% të qumështit të deles dhe 87% të qumështit të dhisë, është e qartë se 
kafshët që nuk ushqehen me ujë të mjaftueshëm vështirë se mund të kenë 
prodhime të konsiderueshme. Kjo nuk do të thotë që vetëm bollëku i ujit 
është i mjaftueshëm për të rritur prodhimin e qumështit, por gjithsesi mbetet 
një faktor thelbësor. Të dhënat e paraqitura në tabelën e mëposhtme janë 
indikative dhe mund të ndryshojnë sipas faktorëve të ndryshëm, megjithatë 
ato paraqesin një pikë të mirë referimi për të përcaktuar sasinë e ujit që kanë 
nevojë fermat. 

Dimër Verë
Dhitë 4-5 litra në ditë 7-8 litra në ditë
Delet 5-6 litra në ditë 8-10 litra në ditë

Pasi përcaktuam këta parametra mund të bëhen disa vëzhgime:

- Të gjitha kafshët duhet të kenë kontakte me ujin të paktën dy herë në ditë, 
por do të ishte më mirë nëse ata të kishin qasje të lirë për pirje në çdo 
kohë, sidomos kur ato janë në stallë ose në zonat përreth. Për këtë arsye, 
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do të ishte e përshtatshme që të vendosen lugje uji brenda stallës ose në 
rrethimin e jashtëm (padok).

- Duhet që uji të jetë sa më i freskët, i pastër dhe i ndërruar rregullisht.

- Nëse vendosen lugje uji për pirje të lirë, është e nevojshme të merren masa 
të përshtatshme për të kufizuar sa më shumë që të jetë e mundur formimin 
e baltës në zonat e stallës, pasi kjo rrit praninë e baktereve dhe nëse kryhet 
brenda në stallë, kontribuon në krijimin e një ambienti jo të përshtatshëm 
për strehim.
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3.7 Disa pajisje për të përmirësuar mënyrën e ushqyerjes

Në këtë paragraf do të prezantohen një seri pajisjesh, të cilat mund të realizohen 
lehtësisht në fermë ose të porositen nga artizanët vendas, për të përmirësuar 
menaxhimin e procedurave të të ushqyerit.
Për sa i përket grazhdeve, është e këshillueshme që të përdoren struktura që 
lejojnë si dhënien e sanës, ashtu edhe të koncentrateve apo drithërave, si ato 
të prezantuara në imazhet e mëposhtme.
 

Figura 6–Grazhde (pamje ballore)

Figura 7– Grazhde (përmasat)
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Grazhdet janë të ndërtuara nga njëra anë me rrjetë ku është e mundur të 
vendosen foragjere të ndryshme, dhe nga ana tjetër një lugë jo shumë i thellë. 
Ky lug, është i dobishëm qoftë për faktin se lejon grumbullimin e ushqimit 
që bie nga pjesa e sipërme duke evituar që të përfundojë në tokë, në kontakt 
me plehun, por mund të përdoret edhe për shpërndarjen e koncentrateve 
dhe drithërave. Është e rëndësishme që të ketë hapësirë   të mjaftueshme për 
kafshët, në mënyrë që të afrohen për t’u ushqyer pa pasur përplasje dhe pa 
përjashtuar më të dobëtit. Për këtë qëllim rekomandohet të siguroni të paktën 
30 cm grazhde linear për secilën krerë. Sa i përket materialeve të ndërtimit, 
duhet të theksohet se metali në zink preferohet ndaj drurit pasi është më i 
lehtë për tu pastruar dhe akumulon më pak baktere. E njëjta gjë vlen edhe 
për lugjet e ujit, pasi druri, sidomos ai me lagështi të lartë, mund të jetë jo-
higjenik.

Figura 8– Lug e uji (përmasat)

Figura 9 - Lug uji (pamje ballore)
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Instalimi i një rubineti të lidhur me një tub në pjesën fundore lejon zbrazjen e 
lugut të ujit, pa krijuar baltë në zonën e poshtme si dhe lehtëson ndërrimin e 
ujit pa vështirësi. Edhe në këtë rast rekomandohet të garantohet një hapësirë   
minimale për kokë prej rreth 10 cm lineare.
Sa i përket përdorimit të një vendi mjeljeje për tu shpërndarë koncentratet, 
mund t’i referoheni figurës së mëposhtme:

Figura 10 - Kurtha

Meqenëse kafshët janë të bllokuara dhe me një lug ushqimi përpara, do 
të krijohet mundësia që secilit t’i jepet sasia e barabartë e koncentrateve 
menjëherë para mjeljes. Kjo do të bënte të mund që asnjë kafshë të mos 
përjashtohej nga ngrënia e këtij lloji ushqimi dhe do t›i mësonte ato që të 
sistemoheshin më lehtë në platformën e mjeljes. Më shumë detaje rreth këtyre 
pajisjeve do ti gjeninë fund të këtij manuali, në pjesën e dedikuar.

3.8 Prodhimi i ushqimit

Zakonisht, të gjithë blegtorët e zonave malore, kanë shumë problem lidhur 
me sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë, megjithëse kudo kemi toka 
të lëna djerrë. 

3.8.1 Jonxha
Jonxha është baza e prodhimit të foragjereve. Si e tillë, është e njohur 
teknologjia e kultivimit, por na duhet të nënvizojmë disa elemente specifike 
të teknologjisë.
Jonxha është bimë shumëvjeçare; për këtë shkak toka punohet në thellësi 
dhe shkriftohet mirë. Këshillohen dy punime bazë. Plehërimi kimik hidhet 
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në doza të larta superfosfati 60-70 kg/dynym. 2/3 e kësaj ose 40-45 kg/
dynym hidhet në plugim, pjesa tjetër përpara frezimit.
Mbjellja në zonat e ftohta bëhet me normë fare 4-5 kg/dynym në afatet nga 
20 Marsi deri më 15 prill, sipas zonave. Fara vendoset në thellësi 2-3 cm, 
pra 1-2 cm më thellë se në zonat e ngrohta. Kositja e parë është shumë 
e rëndësishme të bëhet e kujdesshme, mundësisht me kositje 4-5 cm mbi 
tokë. Normalisht nuk këshillohet të bëhet plehërim plotësues me nitrat apo 
ure gjatë vegjetacionit, pasi bimët bishtajore (ku bën pjesë edhe jonxha) 
e sigurojnë vetë azotin nga rrënjët. Mund të përdoret plehërim azotik, në 
vitet e 4-5 të prodhimit, kur mendohet të përmbyset jonxhishtja.
 
3.8.2 Misri
Misri përbën një bazë të rëndësishme të strukturës së foragjereve në zonat 
malore. Përvoja e me përparme tregojnë për rendimente mbi 8 kv/dynym 
në kushte të zonave kodrinore - malore.
Masat agroteknike bazë për rendimente të larta e të qëndrueshme të misrit 
fillojnë nga punimi i tokës: misri kërkon toka të thella, të punuara mirë, të 
niveluara dhe të shkriftë.  Tokat duhet të ketë ujitje të garantuar.
Plehërimi bazë: përdoret pleh organik i kalbur mirë, jo më pak se 40 kv/
dynym. Bashkë me këtë hidhet për çdo dynym tokë edhe 50 kg superfosfat, 
ose 30 kg DAP, ose 25 kg pleh kompleks NPK (në raport 15:15:15 ose 12:11:15). 
Plehu organik hidhet përpara punimit të fundit të tokës, ndërsa plehu kimik 
ndahet 2/3 përpara punimit dhe 1/3 para frezimit dhe përmbyset mirë. 
Mbjellja: misri mbillet nga data 20 prill – 10 Maj. Mbjellja bëhet në rreshta 
70 cm larg njëri-tjetrit (në toka të varfra rreshtat mund të jenë 60 cm), me 
normë fare 4-5 kg/dynym tokë. Fara hidhet në thellësi 4-5 cm dhe mbulohet 
mirë me dhe.
Rrallimi: pas mbirjes bëhet rrallimi i bimëve duke lënë çdo 20 - 23 cm një 
bimë. Bimët e tepërta përdoren për zëvendësimin e boshllëqeve. Rrallimi 
bëhet shumë shpejt (sapo të ketë dalë çifti i parë ose i dytë i gjetheve të 
vërteta) dhe nuk duhet vonuar. Nëse rrallimi bëhet në çiftin e III ose të IV, 
prodhimi bie 15 - 20  %.
Plehërimi plotësues: menjëherë pas rrallimit hidhet nitrat në sasinë 15 kg/
dynym dhe pas tre javësh 15 kg/ha Ure. Nëse në plehërim plotësues është 
përdorur DAP, nuk hidhet dora e parë e nitratit.
Shërbimet kulturale: bëhen prashitje të tokës, duke mos lejuar barërat e 
këqija të rriten dhe të pengojnë zhvillimin e bimës. Po ashtu kjo siguron 
shkriftimin e tokës dhe ajrimin e bimës. Prashitja e parë bëhet e cekët 5-7 
cm menjëherë pas rrallimit, e dyta dy javë më vonë në thellësi 10 – 12 cm 
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dhe të tjerat sipas nevojës në thellësi 12 – 15 cm. Gjatë prashitjes bëhet 
edhe “mbushja” d.m.th. afrimi i tokës së shkriftuar rreth bimës. Mund të 
përdoren edhe kultivator me kafshë. Brazdat kthehen në vija uji për vaditje. 
Mbrojtja e bimëve: zakonisht problematik është luftimi i krimbit të misrit, 
i cili realizohet me spërkatje me insekticide kur bima është deri në 80 cm 
lartësi, ose me përdorimin e tyre në formë pluhuri të përzier me rërë të imët 
i cili hidhet në këllëfin e gjethes.
Ujitja: misri njihet si kultura që ka nevoja të shumta për ujitje. Zakonisht 
kërkon 6-7 ujitje me normë të madhe uji, në vartësi me situatën e motit. 
Preferohen ujitjet në formë shiu, ose me brazda por jo me përmbytje. Ujitja 
fillon zakonisht në muajin Korrik dhe ndërpritet 2 javë para korrjes.

3.8.3 Panxhar foragjer

Figura 11 - Parcelë me panxharë foragjerë në Pukë - 2018

Panxhari foragjer është kulture tjetër e rëndësishme dhe shumë intensive, e 
përshtatshme për kushtet klimatike-tokësore të zonave fushore, kodrinore 
dhe malore. Një dynym panxhar mund të prodhojë 40-60 kv masë rrënjore 
të cilësisë së mire dhe afro 5-7 kv masë gjethore.
Është ushqim shumë i mirë për gjithë llojet e kafshëve, për bagëtitë e trasha, 
delet dhe dhitë, derrat etj. Rrit prodhimin e qumështit dhe përmirëson 
shëndetin e kafshëve duke pasur njëfarë racioni ushqimor të balancuar 
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me koncentrate, sanë, gjethe etj. Ruhet shumë mirë gjatë dimrit. Është 
parabimë shumë e mirë për misrin, drithërat, perimet etj. 
Momentet bazë të teknologjisë janë:
Punimi i tokës: panxhari foragjer kërkon toka të punuara mirë, të niveluara 
dhe të shkriftë.  Tokat duhet të jenë brenda sistemit të vaditjes dhe me ujitje 
të garantuar.
Plehërimi bazë: përdoret pleh organik i kalbur mirë, jo më pak se 30 kv/
dynym. Bashkë me këtë hidhet edhe 20 – 25 kg / dynym pleh kompleks NPK 
(në raport 15:15:15 ose 12:11:15). Plehu organik dhe kimik përmbyset me 
punime përgatitore. 
Mbjellja: panxhari mbillet kryesisht herët në pranverë, kur të ketë kaluar 
rreziku i ngricave. Mbjellja bëhet në rreshta 45 – 50 cm larg njëri-tjetrit dhe 
fara hidhet zinxhir.  Para mbjelljes bëhet njomja e farës me ujë për 10-12 
orë. Fara hidhet në thellësi 2-3 cm dhe mbulohet lehtë me dhe.
Rrallimi: pas mbirjes bëhet rrallimi i bimëve duke lënë çdo 20 cm një bimë. 
Bimët e tepërta përdoren për zëvendësimin e boshllëqeve. Rrallimi bëhet 
shumë shpejt (sapo ka dalë çifti i parë ose i dytë i gjetheve të vërteta) dhe 
nuk duhet vonuar. Nëse rrallimi bëhet në çiftin e III ose të IV, prodhimi bie 
15 - 20%. Plehërimi plotësues: pas rrallimit hidhet nitrat amoni në sasinë 10 
kg/dynym dhe pas tre javësh 15 kg/ha Ure. 
Shërbimet kulturale: bëhen prashitje të tokës duke mos lejuar barërat e 
këqija të rriten dhe të pengojnë zhvillimin e bimës. Po ashtu kjo siguron 
shkriftimin e tokës dhe ajrimin e bimës. Prashitja e parë bëhet e cekët 5-7 
cm menjëherë pas rrallimit, e dyta, dy javë më vonë në thellësi 10-12 cm 
dhe të tjerat sipas nevojës në thellësi 12-15 cm. 
Ujitja: panxhari foragjer ka nevoja të shumta për ujitje. Zakonisht kërkon 
4-5 ujitje me normë të madhe uji. Preferohen ujitjet në formë shiu, ose me 
brazda por jo me përmbytje. Ujitja fillon zakonisht në muajin Korrik dhe 
ndërpritet 2-3 javë para vjeljes.
Vjelja: organizohet  kur bima ka arritur madhësinë maksimale të rrënjës 
dhe ka filluar zverdhja e gjetheve. Bimët e dëmtuara seleksionohen dhe 
pastrohen duke i përdorur për ushqimin e kafshëve në fillim. Bimët e 
shëndosha dhe të pastruara vihen në kavaleta dhe ruhen, duke i mbuluar 
me mbeturina bimore dhe shtresë dheu, duke marrë masa për ventilimin 
dhe ajrimin e tyre. 
Përdorimi i Panxharit Foragjer për ushqim: normalisht Panxhari foragjer 
copëtohet dhe u hidhet kafshëve për ushqim. Zakonisht panxhari përdoret 
deri në 40 % të nevojave ditore të kafshëve për ushqim dhe shoqërohet 
me ushqime të tjera si koncentrat, jonxhe e thatë (sanë), gjethe dushku të 
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thara etj. Është shumë e rëndësishme copëtimi i mirë i zhardhokëve, pasi 
mund të mbysë kafshët, sidomos kur janë të uritura.

3.8.3 Miks foragjere
Kohët e fundit rekomandohet të kultivohen foragjere të përziera, të përbëra  
nga loliumet (rreth 65 %) dhe leguminozet (rreth 35 %).
Është një përzierje farash foragjere, sipas një formule të studiuar mirë. Kjo 
përzierje synon:
1. Të jetë në përputhje me nevojat biologjike të kafshëve për lëndë 

ushqyese specifike, të kategorizuara në energji, proteina, karbohidrate, 
kripëra minerale, vitamina, etj.

2. Të shfrytëzohen me efektivitet të gjitha shtresat e tokës, pasi një pjesë e 
bimëve kanë sistem rrënjor të fuqishëm, një pjesë tjetër më të cekët. Po 
ashtu, meqenëse bimët kanë nevoja të ndryshme për element ushqyes, 
psh: bimët graminore kanë nevoja maksimale për azot, leguminozet për 
fosfor etj, ato japin maksimumin e prodhimit foragjer për njësi sipërfaqe.

3. Të përshtaten maksimalisht kërkesat biologjike të bimëve, sipas 
kategorisë së tokës ku kultivohen. Bimët që përshtaten më mirë do të 
kenë një zhvillim më të suksesshëm. Rrisqet për dështim, janë minimale, 
pavarësisht kushteve ekstreme të tokës, teknologjisë apo të motit. 
Përzierja e foragjereve përbëhet si më poshtë.
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Figura 12 –Miks foragjere

I. Koha e mbjelljes: preferohen të mbillen në afatin brenda datës 30 Prill 
për mbjelljet e pranverës dhe deri me datë 15 Tetor për mbjelljet e vjeshtës. 
Është shumë e rëndësishme që periudha e thatësirës së verës ose e ngricave 
të dimrit, t’i gjejnë bimët me rrënjëzim të fuqishëm.

II. Përgatitja e tokës dhe mbjellja: kërkon vëmendje të veçantë. Toka që 
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do të mbillet duhet të jetë e pastër nga barërat e këqija. Meqenëse kemi 
farëra shumë të imta, toka duhet të jetë e shkriftuar dhe e përgatitur mirë. 
Kemi një bimësi shumëvjeçare, me sistem rrënjor të zhvilluar për disa 
bimë (jonxha, tërfili, lupini etj), prandaj duhen kryer dy punime, për të 
siguruar tokë të shkriftuar në thellësi mbi 35 cm. Gjithashtu është shumë 
e rëndësishme koha e punimit të tokës, nuk këshillohet punimi në tokë me 
lagështirë mbi normalen dhe as në tokë të thatë, pasi toka nuk merr punim 
e duhur. Një nga gabimet e zakonshme që bëhen, është mbivlerësimi i 
frezimit të tokës, proces i cili krijon përshtypjen e një punimi të mirë, por 
humbet lagështira e tokës dhe fara mbin me vështirësi. Në këtë rast bëhet 
ngjeshja e tokës, për të ngritur lagështirën lart. 

III. Plehërimi bazë: përpara punimit duhet bërë plehërimi me pleh 
stalle të kalbur mirë në sasinë 30-40 kv/dynym. Plehu shpërndahet mirë 
dhe përmbyset menjëherë me plugim në thellësinë mbi 30 cm. Po ashtu, 
përdoret DAP në sininë 50-60 kg për dynym, ku 30-40 kg shpërndahen 
përpara plugimit dhe 20 kg përpara frezimit të fundit.

IV. Mbjellja e farës: fara zakonisht shpërndahet në mënyrë uniforme 
me dorë. Në toka të përgatitura mirë, përdoret norma 4-5 kg për dynym. 
Fara mbulohet me lesë druri në 5-10 mm thellësi. Lesimi siguron jo vetëm 
mbulimin e farës, por edhe ngjeshjen dhe nivelimin e tokës, për të ruajtur 
lagështirën. Nëse në momentin e mbjelljes toka nuk ka lagështirën e 
nevojshme d.m.th. është e thatë, është e domosdoshme të bëhet branimi 
me trinë të lehtë të sipërfaqes menjëherë pas mbjelljes, ose bëhet ujitje në 
formë shiu.

V. Shërbimet luajnë një rol të rëndësishëm në ngritjen e prodhimit të barit 
dhe në zgjatjen e jetëgjatësisë së livadhit. Një nga shërbimet e para është 
hapja e vijave kulluese meqenëse lagështira e tepërt është armiku kryesor 
i bimëve. Nëse toka formon kore përpara mbirjes, bëhet lesimi. Në qoftë 
se në parcelë mbijnë pak barëra të këqija, këto luftohen duke i shkulur, 
por kur infeksioni është i madh atëherë gjithë parcela kositet para se këto 
bimë të lulëzojnë dhe të japin fryte. Kujdes i posaçëm duhet të tregohet në 
luftimin e kuskutës (Cuscuta Sp.) duke kositur vatrat e prekura, mbledhja 
dhe groposja me kujdes e barit bashkë me kuskutën si dhe duke djegur 
dhe punuar thellë vatrën e prekur ose trajtimi me herbicid. Zakonisht nuk 
aplikohet plehërim plotësues, por nëse ka bimësi të dobët, përdoren dy 
duar plehërim me nitrat amoni në sasinë 8-10 kg/dynym. Hedhja e nitratit  
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bëhet pas kositjes dhe përsëritet pas 4 javësh, pasi të sigurohemi që të ketë 
lagështirë optimale në tokë. Të paktën 20 ditë pas përdorimit të nitratit, 
nuk lejohet në asnjë mënyrë , kositja apo kullotja.

VI. Ujitja: është një nga shërbimet kryesore për të marrë prodhime të bol-
lshme, sidomos në zonat e thata. Ujitja bëhet sa herë që bimët të kenë ne-
vojë gjatë verës. Sistemi më i përshtatshëm për ujitjen është ai në formë 
shiu, duke u siguruar që toka është lagur në gjithë thellësinë e sistemit 
rrënjor. Bima nuk duhet ujitur kur është bërë gati për tu kositur sepse shka-
kton rrëzim. Ujitja mund të aplikohet pas kositjes. Në këtë rast, pas kositjes 
mund të përdoret nitrati, plehërimi azotik, ose ureja.

VII. Kositja: kositja e parë e bimësisë duhet bërë 4-5 cm përmbi sipërfaqen 
e tokës me qëllim të formojë nyjën për degëzim. Bimësia e kositur përdoret 
për bar të njomë ose sanë. Kositjen e zakonshme duhet bërë në fillim të 
lulëzimit në 3-4 cm mbi sipërfaqen e tokës. Kositjet duhen bërë me thika të 
mprehta që të bëhen prerje të pastra. Në mbledhjen e sanës duhet të kemi 
kujdes të madh që të mos e shkundim dhe të bëjmë të mundur humbjen e 
sa më pak gjetheve. Kjo arrihet duke kthyer sa më pak masën e kositur, e 
cila lihet për disa orë në diell dhe pastaj rripat e barit të kositur mblidhen 
dy nga dy duke i kthyer me sfurk dhe vendosur në një vend të terur që kur 
të merr dielli të lehtësohet tharja. Për tharjen e barit në verë mjafton vetëm 
një kthim, kurse në kositjet e hershme dhe të vonshme kthimi i saj përsëritet 
disa herë deri sa bari të jetë tharë pa humbur ngjyrën e tij. Kur bari të jetë 
tharë transportohet – zakonisht në mëngjes herët kur ka vesë - me kujdes 
të madh në vendin e ruajtjes (mullar ose hangarë). Gjatë ruajtjes në mullar 
ose në hangar, sana kontrollohet vazhdimisht, sepse rreziku i mykjes dhe i 
kalbjes është i madh sidomos kur ajo ka qenë e lagur ose e pa tharë mirë. 
Kur vërehet se masa e sanës së mullarit ose hangarit ka filluar të nxehet, 
menjëherë merren masa për ajrimin e saj. 
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3.9 Kujdesi ndaj ushqimeve të blegtorisë

Është një nga masat më problematike që aktualisht kanë blegtorët e zonave 
malore. Ruajtja e ushqimeve të blegtorisë sigurohet në vende të ajrosura mirë 
dhe pa lagështirë. Nëse një lloj koncentrati, mielli apo krunde,  dyshohet që 
ka marrë lagështi,  nxirret menjëherë në diell dhe shpërndahet në çadra apo 
batanije, duke e përzier herë pas here. Ushqimet kontrollohen për infektim 
çdo 5-7 ditë.
Misri kalli zakonisht ruhet në koçekë, bazamenti i të cilit është dërrasë dhe 
zakonisht ngrihet 30-50 cm mbi nivelin e tokës, dhe ajroset nga të gjitha anët. 
Në këto kushte misri mund të ruhet edhe nëse ka lagështirë 30-40 %, me 
kushtin që gjerësia e koçekut të mos jetë mbi 2 m.

Figura 13 -koçek

Pesha e 1 m3 kalli i zhveshur, me 25-30 % lagështirë, është 630 kg dhe 
përllogaritet që kokrrat e thara nëse lagështira është standarde 14 %,  të 
peshojnë 400 kg. Koçekët nuk mbushen plot në asnjë rast. Të paktën 20 % e 
volumit duhet të jetë bosh, për të qarkulluar ajri.
Ruajtja e prodhimeve të tjera bëhet në thasë duke i vendosur jo direkt në tokë, 
por në një shtresë dërrase apo fibre 20 cm sipër tokës. Nuk lejohet mbështetja 
e stivës së thasëve për murin e jashtëm të banesës. Në këto kushte, këshillohet 
që thasët të vendosen stivë deri në 6-7 thasë njëri mbi tjetrin dhe jo më shumë 
së dy rreshta të bashkuar.
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Në zonat kodrinore – malore bari pritet në qershor – korrik dhe gusht. Jonxha 
e tërfili mund të kositen 3-4 herë në vit (nëse ka uji të mjaftueshëm, edhe më 
shumë).
Korrja bëhet në kohën e përshtatshme.  Bari, jonxha, livadhet etj korren në 
pjekjen teknike, si rregull në kulmin e lulëzimit, por e ndërlidhur edhe me 
kushtet e motit, duke shmangur kohën me reshje të pritshme.
Masa e kositur lihet të thahet në mënyrë natyrale, deri në zbritjen e lagështirës 
17-19%, mbledhja bëhet në mëngjes herët me vesë që të mos ketë rënie të 
luleve apo gjetheve.

3.10 Përgatitja e dushqeve/gjethit për dimër

Për përballimin e nevojave të bagëtive për rezervat dimërore, lind e nevojshme 
sigurimi i gjetheve të thara nga drurë e shkurre, kryesisht të familjes së 
dushqeve, gështenja, shkoza, qershia, dardha etj; për t’u përdorur si ushqim 
gjatë dimrit. Prerja e degëve bëhet gjithnjë me lejen e teknikëve të pyjeve, e 
cila shërben edhe si krasitje e drurëve pyjorë. Krahas kësaj bëhet mbledhja 
dhe ruajtja e gjetheve të rëna gjatë vjeshtës.
Koha më e përshtatshme për prerjen e gjethit janë muajt Gusht – Shtator, kur 
bisqet e reja të jenë të pjekura mirë dhe të kanë filluar zverdhjen. Pas prerjes, 
degët e dushkut lihen të thahen në vend për 1-2 ditë , derisa të largohet 25-30 
% e lagështirës, (derisa fillon rrudhosja e gjetheve). Pastaj lidhen në duaj të 
vogla dhe lihen të thahen sërish derisa të gjykohet që kanë humbur më shumë 
se 50-55 % të lagështirës. Në këtë gjendje gjethet transportohen dhe vihen 
mullar. Mbledhja e gjetheve jo vetëm shërben për të përballuar nevojat jetike 
të kafshëve në dimër, por edhe si kombinim me ushqime të tjera si koncentrate, 
jonxhë etj. Respektimi i kohës dhe kritereve teknike të këtij procesi, ja rrit vlerat 
ushqimore gjethit. Degët e mbetura pas ushqimit të blegtorisë, shërbejnë si 
lëndë djegëse cilësore.
Gjatë muajve Tetor – Dhjetor, mund të mblidhen edhe lëndë lisi, të cilat thahen 
dhe u hidhen drejtpërdrejtë kafshëve, ose magazinohet apo vendosen në 
transhe të mbuluara lehtë më degë e një shtresë dheu. Mund të mblidhen edhe 
gjethe pishe, por është mirë që përpara përdorimit të ziejnë për 3-4 minuta, 
që t’u largohet tanina që shkakton shijen e hidhëruar. Përcaktimi i peshës së 
thatë të barit të thatë nëpërmjet vëllimit. Është shumë e rëndësishme, pasi kjo 
krijon premisat për programimin e ushqimit të blegtorisë.  Në kushte praktike 
pesha e barit të thatë bëhet duke gjetur vëllimin e tij.
Gjetja e vëllimit të mullarëve:  kur mullari ka trajtë të rregullt, me një litar 
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matet rrethi (perimetri) i mullarit, zakonisht poshtë, mbi  sipërfaqen e tokës. 
Nëse mullari ka trajtë në formë dardhe, rrethi matet në bazë dhe në majë 
dhe nxirret mesatarja. Po ashtu matet edhe harku, d.m.th. largësia nga njëra 
anë e mullarit në majë dhe litari zbret në tokë, në anën tjerët të tij. Vëllimi 
gjendet me një llogari të thjeshtë: gjatësia e rrethit pjesëtohet me 6. Shifra që 
del shumëzohet me vetveten. Rezultati që merret, shumëzohet me gjysmën e 
harkut të mullarit.

Figure 14 -  Përmasat e mullarit - Perimetri (kuqe) dhe harku (blu)

Shembull: e  zëmë se rrethi i mullarit është 12 m dhe harku 18 m. Vëllimi 
rezulton të jetë:

12/6 = 2; 2 x 2 = 4; 4 x (18/2) = 36 m3;

Nëse sana është e vendosur në forme kavalete,  bëhen këto matje: gjerësia e 
kavaletës dhe harku (largësia nga njëra anë e kavaletës në tjetrën, duke kaluar 
litarin nga sipër).
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Figure 15 - Përmasat e kavaletës – gjerësia (kuq), gjatësia (blu) dhe harku (jeshil)

Vëllimi  përllogaritet si vijon: shifra e gjatësisë mblidhet me atë të harkut dhe 
shuma pjesëtohet me 4. Rezultati shumëzohet me vetveten dhe shumëzohet 
me gjatësinë e kavaletës. Për shembull: e zëmë se gjerësia është 5 m, harku 15 
m dhe gjatësia e kavaletës 12 m.
Vëllimi është: 

(15 + 5) / 4 = 20/4 = 5; 5 x 5 = 25; 25 x 12 = 300 m3.

Pasha e 1 m3 bari të thatë në kg:

Lloji i barit / Sanës Menjëherë pas 
depozitimit Pas 3 muajve Pas 6 muajve

Bar i ashpër dhe bar 
pyjesh 40-50 55-60 60-65

Bar livadhesh që 
përmbysen 45-50 60-65 65-70

Bar livadhesh të mira 55-60 70-75 75-80
Sanë tërfili 60-70 75-80 85-90

Sanë jonxhe 60-70 70-75 75-80
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4. Kullotat - rëndësia, shfrytëzimi dhe përmirësimi 
 i tyre

4.1 Rëndësia e kullotave

Më shumë se 2/3 e nevojave ushqimore për delet dhe dhitë sigurohen nga 
kullotat. Delja dhe dhia janë kafshë ripërtypëse tipike, kafshë kullote dhe 
kullotja quhet e mirë nëse qëndrojnë për 8-9 orë në kullosë; shfrytëzojnë 
jashtëzakonisht mirë të gjitha llojet e kullotave, nuk e pëlqejnë shumë 
qëndrimin në stallë. Delet konsumojnë një shumëllojshmëri barërash të 
natyrës, rrënjoret, koncentratet, gjethoret, drizat, kashtën etj. Ndërsa dhitë 
i shfrytëzojnë më mirë nga të gjitha kafshët tjera ushqimet e ashpra, me 
celulozë dhe lëndët drunore në përgjithësi.
Kullotat kanë vlerë të lartë ushqyese dhe kanë shije  të  mire. Kafshët të cilat 
ushqehen në kullotë kanë shëndet më të mire, sepse janë gjatë ditës në ajër 
të pastër dhe nën ndikimin e rrezeve të diellit. Kjo ka ndikim në  sasinë dhe 
cilësinë e prodhimit, në shëndetin dhe  pjellshmërinë e kafshëve. 
Kullotat janë ushqimet më të lira dhe nuk ka nevojë të investohet shumë në 
përgatitjen e tyre. Parcelat  ku bëhet kullotja, përtërihen dhe përmirësohen 
vazhdimisht  dhe kjo ka ndikim  në cilësinë e  kullotës. 
Vlera ushqyese e kullotës ndikohet nga përbërja botanike, faza e zhvillimit 
të bimës, lloji dhe cilësia e tokës, klima dhe teknologjia e shfrytëzimit të 
kullotës (mënyra e kullotjes, plehërimi, etj).  Vlera ushqyese është më e mirë 
nëse në kullotë pjesëmarrja e bimëve bishtajore është më e madhe  sesa e 
graminoreve.  Në disa  raste, bimët e reja graminore mund t’u afrohen për nga 
vlera ushqyese bimëve bishtajore.  Graminoret kanë vlerë të lartë energjetike, 
ndërsa bishtajoret përmbajnë edhe proteina. 
Në livadhe dhe kullota mund të gjenden  mbi 2000 lloje të barërave,  bimët 
bishtajore shumë vjeçare jo vetëm përmirësojnë  vlerën ushqyese në masë të 
gjelbër, por nga ana tjetër, e pasurojnë token. 

4.2 Brezat e bimësisë në Shqipëri

Sipas zonave klimaterike, përmbajtja e mbulesës bimore, praktikisht 
vlerësohen nga lartësia mbi nivelin e detit.

- Zona e pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare, që shtrihet deri në 600 m 
në zonat e ftohta, ndërsa në lugina apo zona më të buta shkon deri në 
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800 m. Kjo zonë përfaqësohet kryesisht nga pyjet me bazë dushku, një 
shkurre të dendur gjethembajtëse, deri në 3.5 m të lartë dhe gjerësisht e 
përhapur në të gjithë zonën. Llojet më të rëndësishme që gjenden në këtë 
zonë janë: dushku/bungu (Quercus sp), frashri (Fraxinus ornus), mëlleza 
(Ostryacarpinifolia), cërmëdelli (Cotinus coggygria), mareja (Arbutus 
unedo), shqopa (Erica arborea), xina (Pistacia lentiscus), mërsina (Myrtus 
communis), etj. Prania e dendur e shkurreve pengon zhvillimin e një bimësie 
barishtore të pasur.

- Zona e dushkut gjendet ndërmjet zonës së pyjeve dhe shkurreve 
mesdhetare dhe zonës së ahishtave e breshtave mesdhetare, nga 
400–1200 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë është e dominuar nga dushqe 
gjetherënëse dhe drurë të ndryshëm fletorë. Njihen  12 lloje dushqesh, por 
pjesa më e madhe e dushkajave të vendit tonë dominohen nga bungëbuta, 
qarri, bunga, valanidhi, prralli etj. Zona e dushkut mund të jetë e përzier 
dhe ku marrin pjesë edhe drurë ose shkurre të tjera, si: shkoza e bardhë, 
mëlleza, frashri, shqopa, mareja, dëllinja, panja etj. Dushkajat i shoqëron 
përgjithësisht një bimësi barishtore shumë e pasur, si rigoni, sherbela, 
zhumbrica etj. 

- Zona e ahut: shtrihet në lartësi 800–1700 m në Shqipërinë Veriore. Ahu 
preferon tokat e murrme pyjore me reaksion acid (pH 4.5–7.1). Në këto 
zona, përveç ahishtave, ndeshen shpesh dhe shoqërime bimore të pishës 
së zezë, arnenit të bardhë, rrobullit dhe bredhit të bardhë si edhe një 
bimësi barishtore hijedashëse; në to ndeshen pak bimë që lulëzojnë gjatë 
verës për shkak të hijes së theksuar në këtë stinë të vitit, prandaj shumë 
bimë lulëzojnë dhe frytëzojnë gjatë pranverës së hershme. Ndër shkurret 
dhe llojet barishtore mjaft të përhapura janë: qershigla, mjedra, arrçi, 
luleshtrydhja, njëgjirja etj. 

- Zona e kullotave alpine: zakonisht njihen me emrin toka livadhore. 
Përmban shoqërime bimore barishtore dhe kulloten nga bagëtitë e imëta e 
më pak nga bagëtitë e trasha, ku mbizotërojnë graminoret që shoqërohen 
nga pak bishtajore kryesisht të gjinive të tërfileve, si dhe nga disa bimë të 
tjera. Shtrihet në lartësitë mbi 1700–1800m mbi nivelin e detit. Zakonisht 
bimësia nuk është e plotë dhe aty-këtu ka shkëmbinj të zhveshur. Kullotat 
alpine përdoren për blegtorinë vetëm për një periudhë të shkurtër kohe 
gjatë verës. Në kullotat alpine krahas bimësisë barishtore vegjetojnë edhe 
mjaft shkurre si dëllinja xhuxhe, disa trëndafila të egër dhe mungojnë 
krejtësisht drurët pyjorë.
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4.3 Bimësia e kullotave në Pukë, Fushë Arrëz dhe Vau Dejës

Në shumicën e rasteve bimësia është e përzier, ka bimësi drunore, shkurrore, 
barishtore, një dhe shumë vjeçare por për blegtorinë e imët kan rëndësi bimët 
barishtore dhe shkurret. 

Bimët graminore
- Gjinia Poa (flokëzat), janë shumë cilësore dhe pëlqehen shumë nga kafshët. 

Arrijnë 20-30 cm lartësi, japin deri 30-40 kv/ha sanë nëse kositen. Janë llojet 
Poa pretense, Poa triviala,  Poa alpine.

- Gjinia Fleum: përfaqësohen nga specie Phleum pretense, Phleum alpinum 
etj. Janë bimë një dhe shumëvjeçare. Kanë prodhim të pakët por cilësor. 
Prodhimin maksimal e japin në fillim të verës, kryesisht përdoren për 
kositje dhe kullotje.

- Gjinia Dactylus (Telishi). Është e kudondodhur. Bimë shumëvjeçare që 
mund të kullotet3-4 herë gjatë vitit. Arrin lartësinë 40-150 cm. Është bima 
kullosore më e hershme dhe është e një cilësie shumë të mirë.

- Gjinia Lolium (Egjëra). Janë graminore shumëvjeçare, me zhvillim kaçubor 
në lartësi 25-65 cm deri 100 cm. Pëlqehet shumë nga kafshët dhe ripërtërihet 
shpejt.  Nuk e duron gjatë thatësirën dhe të ftohtin e madh.

Poa aplinum                 Phleum sp.                    Fustuca sp.                   Dactylus sp.                  Lolium sp.

Kemi edhe shumë lloje të tjera graminoresh cilësore si ajo e gramit, barimëzës, 
tërshërës etj. 

Bimët bishtajore
Përmbledh shumë bimë, barishtore apo shkurre. Janë bimët më të pasura në 
proteina të tretshme. Mbi 85 % e tyre janë shumë të shijshme dhe cilësore.
- Gjinia e tërfileve -  gjenden në të gjithë tipet e kullotave deri në lartësitë 

malore. Janë rezistente ndaj të ftohtit por jo thatësirës. Preferon toka të 
mira dhe cilësore me bazë gëlqerore. Nëse kullotet me kujdes, ripërtërihet 
2-3 herë gjatë vitit. Disa lloje arrijnë deri 50 cm lartësi dhe mund të kositen 
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shumë mirë duke prodhuar sanë cilësore. 
- Gjinia  e trëndelinave: janë bimë njëvjeçare, me lartësi 30 – 80 cm. Rritet 

shpejt edhe në toka të varfra. Jep  2-3 kositje dhe gjendet kryesisht në 
kullota dimërore.

- Gjinia e jonxhës: janë shumë cilësore dhe të dobishme për mbrojtjen e 
tokës. Arrijnë 20-60 cm lartësi. Ndodhen në kullota dimërore por gjendet 
kudo. Lulesat janë në formë vile.

- Gjinia e grashinave: janë bimë shumëvjeçare, kacavjerrëse dhe me degëzim 
të mirë. Pëlqehet shumë nga kafshët. Nga kullotja e pakontrolluar mund të 
dëmtohet deri në zhdukje.

Tërfilet                                          Trëndelina                                  Jonxha e egër                      Vicia (Grashina)

Shkurret me cilësi të mira për kullotje
Shoqërojnë gjerësisht pyjet dhe kullotat, janë shumë cilësore veçanërisht për 
dhitë. Krahas kullotjes, mund të priten edhe për gjethe, duke u kujdesur për 
një shfrytëzim racional.

Dushqet               Frashri                           Mëlleza                   Verri                             Lajthia e egër          Dëllinja

Por, bimët e “nën-pyllit” që zakonisht rriten në hije, kanë vlerë ushqyese 
të dobëta, kafsha nuk ka ndonjë përmirësim të ndjeshëm, nga ana tjetër 
dëmtohen pyjet.
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Bimët helmuese në kullota
Në kullota dhe livadhe, gjenden edhe bimë helmuese. Numri i tyre është i 
madh dhe duke qenë se ato janë “të pa shqetësuara” nga bagëtitë (meqenëse 
nuk janë të shijshme për to), rriten dhe përtërihen gjithnjë e më tepër. Kur 
bimësia tjetër mungon, dhe kafshët janë të uritura mund të hahen prej tyre 
dhe sjellin pasoja deri në ngordhje. 
Ekzistojnë bimë që kanë deri në 20 lloje lëndësh helmuese.  Zakonisht bimët 
që rriten në hije janë më tepër helmuese  se ato që rriten në diell. Tek disa 
bimë sasia e helmit e grumbulluar në mëngjes është më e rrezikshme se në 
darkë. Po ashtu në kohë me reshje shiu ulet rreziku i helmimit.
Disa nga bimët helmuese të kullotave tona janë:  

Anemona e pyjeve - Anemone nemorosa: 
Takohet në pyje jotë dendura, nëpër shkurre, rrallë 
në vende të hapura.  Është bimë shumëvjeçare 20-30 
cm e lartë. E gjithë bima, e njomë dhe e thatë është 
helmuese, sidomos për delet dhe dhitë. Kafsha që ka 
ngrënë shumë nga kjo bimë, ka eksitim të sistemit 
nervor, marrin frymë shpejt, kanë diarre, urinojnë 
shpesh dhe me gjak, paralizohen, mbledhin këmbët 
dhe mund të ngordhin.

Shtara - Veratrum lobelianum: 
e përhapur në kullotat verore, në vende me lagështi 
mesatare, në toka acide. Bima është e lartë 80-120 
cm, jeton deri në 50 vjet. Shumëzohet me farë dhe me 
rizoma, ka kërcell të trashë dhe vegjeton nga fundi i 
majit, kur ka edhe rrezikun më të madh helmues për 
dhentë, dhitë dhe kafshë të tjera. Bima e tharë nuk ka 
veti helmuese.

Lulebasani - Hypericum perferatum: 
Është bimë mjeksore, por që mund të helmojë 
kafshët. E përhapur në livadhe të thata, kullota, mes 
shkurreve etj. Rritet si bimë e veçuar nga 10-100 cm. 
Helmohen sidomos delet e reja, dukë e ngrënë këtë 
bimë së bashku me të tjerat. Në fazat e hershme të 
jetës së bimës ka veti të forta helmuese, kur thahet 
bima, vetitë helmuese ulen.
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Helmarina - Atropa belladonna:
barishtore shumëvjeçare me lartësi deri 2 m. Gjendet 
në pyjet e ahut, rrallë buzë rrugëve dhe nëpër anët 
e pyllit, me lule të vetmuara, me bisht të gjatë dhe 
majë të mprehtë, të qëndrueshme, me ngjyrë të kuqe 
pjesërisht në vjollcë; gjethet i ka vezake të mëdha. 
Lulëzon në qershor – korrik. Maksimumin e vetive 
helmuese e shfaq në vjeshtë kur piqet fryti.  Është 
edhe bimë mjekësore, lënda e parë që nxirret është 
atropine, pikërisht  ajo që është lënda helmuese për 
kafshët.

Lili i luginave (Lule Shën Gjergji) - Convallaria majalis:
Është bimë barishtore shumëvjeçare, e vogël rreth 20 
cm lartësi. Gjendet  në kullotat verore në ahishte, ka 
dy gjethe eliptike me bisht të gjatë dhe lule të bardha 
në formë kambane. Lulëzon në  fillim të Majit (Shën 
Gjergj) deri në Qershor.  Lulet i ka në formë kambane 
dhe të bardhë. Është  helmuese e gjithë bima si e njomë 
ashtu edhe e thatë. Shkakton afeksion në zemër.

4.4 Shfrytëzimi, ruajtja dhe përmirësimi i kullotave  

Kemi tri mënyra të shfrytëzimit të kullotave: 

- Kullotja e lirë. Kjo është mënyra më ekstensive dhe më e  vjetër e shfrytëzimit 
të kullotës, është shfrytëzim jo ekonomik dhe i dëmshëm për kullotën. 
Kafshët lëshohen në kullotë pa kurrfarë plani dhe qëndrojnë për një kohë të 
gjatë në tërë sipërfaqen e kullotës. Në këtë mënyrë kafshët bëjnë zgjedhjen 
e barërave më të mira në kullotë duke i zhdukur ato. Në vendin tone kjo 
mënyrë është dominuese.

- Kullotja gjysmë e lirë. Kafshët mbahen në një pjesë të kullotës derisa të 
mos e kullotin tërë sipërfaqen e pastaj përcillen në pjesën tjetër të kullotës. 
Kjo është një mënyrë më e mirë e kullotjes se sa mënyra e lirë. Mirëpo edhe 
këtu një pjesë e bimësisë cilësore shkelet dhe dëmtohet.

- Kullotja në parcela ose me rrotacion. Kjo është mënyra më e mirë  dhe më 
e përparuar e shfrytëzimit të kullotave. Kullota shfrytëzohet me një plan të 
caktuar, në mënyrë të kontrolluar dhe të njëtrajtshme, kështu rritet vlera 
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ushqyese e kullotës dhe rigjenerimi i bimësisë kullosore është më i mirë.

Me gjithë rëndësinë e madhe të kullotave, shpesh herë nuk tregojmë vlerësimin 
dhe kujdesin e duhur për to. Nuk mund të jemi të suksesshëm në blegtori, 
nëse nuk i kushtojmë vëmendjen e duhur kullotave, pasi kjo është një nga 
rrugët kryesore për shtimin e prodhimeve blegtorale dhe ruajtjes së natyrës.

Për përmirësimin e kullotave duhet të ndërmerren disa hapa të rëndësishëm 
që janë:

- Pastrimi i gurëve. Gurët e mëdhenj grumbullohen dhe rreshtohen si 
breza anti-erozivë, të cilët ndikojnë në mbrojtjen e tokës nga erozioni. Po 
ashtu edhe në shtretërit e përrenjve vendosen gurë për të ngadalësuar 
shpejtësinë e ujit.

- Pastrimi i bimëve dhe shkurreve jocilësore, barërave të këqija dhe 
bimëve helmuese. Praktikisht, bimët helmuese, luftohen përpara pjekjes 
së farërave, shkulen me rrënjë në periudhën e ngrohtë, që të mos ketë 
mundësi të ripërtërihen më dhe të shmanget shpërndarja e farërave. 
Bimët e shkulura renditen në rresht kundër pjerrësisë dhe zihen me gurë, 
duke krijuar njëfarë “brezaresh” për mbrojtjen e sipërfaqeve të pjerrëta. 
Zhdukja e tyre mund të realizohet edhe me përdorimin e herbicideve 
totale,  me spërkatje, në kulmin e vegjetacionit të bimës, mot të mirë dhe 
pa erëra.  Në zonën e trajtuar për 15 ditë nuk lëshohen bagëtitë.            

- Ndërtimi i lerave për grumbullimin e ujit. Kafshët si rregull kërkojnë ujë për 
pirje deri në 3-4 km distancë kullosore dhe jo më shumë se 300 m lartësi. 
Nëse uji ndodhet më larg, ato humbasin shumë energji për të gjetur ujin, 
e cila normalisht mund ndikojë në gjendjen shëndetësore dhe uljen e 
prodhimit të kafshës. Ndërtimi i lerave ndikon drejtpërdrejt në efektivitetin 
e kullotave “të pashfrytëzueshme” për shkak të mungesës së ujit.

KUJDES
Dëmtimi më i madh i livadhit vjen nga kullotja e lirë e 
tij. Sidomos në toka me lagështirë, kullotja pa kriter, 
veçanërisht delet dhe dhitë e shkatërrojnë strukturën 
e tokës dhe dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme 
rigjenerimin e bimëve, pasi dëmtojnë nyjën e zhvillimit 
të tyre.
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Figura 16 -lera për grumbullimin e ujit

- Pastrimin e kullotave, mrizeve (ku secila zonë ka disa) dhe vendosjen e 
lugjeve të drurit për ti dhënë ujë blegtorisë është një masë tjetër që rrit 
vlerat e kullotave. Po ashtu këshillohet mrizimi i kafshëve në vende të 
ndryshme zakonisht për 5-10 ditë në një vend, për të mundësuar plehërimin 
e kullotave. Në vendet me bimësi të shpeshtë, rekomandohet hapja e 
shtigjeve rreth 0.6-1 m gjerësi, duke rralluar bimët në drejtim horizontal 
duke i dhe lidhur me rrugët kryesore.

- Mbjellja e bimësisë cilësore në kullota. Gjatë periudhës së vjeshtës mund 
të mblidhen fara të shkurreve cilësore si lëndë lisi, fara bredhi, dëllinje , 
gështenjë e egër, frashri, mëlleze, etj dhe të hidhen në tokë, duke i mbuluar 
me pak dhe. Veçanërisht në pyjet e degraduara dhe të djegura masivisht, kjo 
mund të shoqërohet me përmirësime të tjera duke vendosur mbeturinat e 
drurëve në rresht horizontalisht, duke i zënë me gurë dhe nga ana e sipërme 
e tyre bëjmë mbjellje të farave. Për njëfarë kohe, kjo zonë nuk kullotet, 
derisa bimësia të ripërtërihet plotësisht.
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5. Shëndeti dhe trajtimet veterinare

Vlerësohet se në zonat e projektit shumica e tufave janë të prekura nga 
strongylosis gastro-intestinale dhe bronko-pulmonare, të shkaktuara nga 
prania e parazitëve të ndryshëm, dhe nga agalaksia ngjitëse. Përveç këtyre 
sëmundjeve, mastiti apo pezmatimi i gjëndrës së gjirit, është patologjia më e 
përhapur në fermat e deleve dhe dhive dhe paraqet një problem të madh për 
mbarështuesit në humbjen e të ardhurave. Kjo jo vetem për shkak të humbjes 
së qumështit dhe kafshëve, por edhe për kostot e mjekimit. Vaksinimet, 
trajtimet dhe parandalimet e këtyre problemeve duhen të konsiderohen si 
përparësi për të gjitha fermat.
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5.1 Sëmundjet endemike në zonën e ndërhyrjes

5.1.1 Agalaksia ngjitëse (Kontagjoze)
Agalaksia ngjitëse është një sëmundje infektive veçanërisht e përhapur në 
zonën malore të veriut të Shqipërisë. Në veçanti, ajo mund të përfaqësojë 
një humbje të konsiderueshme ekonomike për fermerët pasi shpesh sjell 
aborte/dështime, ulje dhe/ose humbje të prodhimit të qumështit dhe 
kafshëve të dobëta.
Agalaksia transmetohet përmes futjes në ferma të kafshëve të infektuara 
dhe/ose materiale të kontaminuar, prandaj është thelbësore që:
- kur futen kafshë të reja në tufa, duhen marrë informacione për trajtimet 

veterinare dhe vaksinat që ata kanë kryer si dhe të parashikohet periudha 
e karantinimit gjatë së cilës kafshët e reja duhet të mbahen të ndara nga 
të tjerat për të parë nëse shfaqin simptoma.

- të shmanget përdorimin e kullotave, pellgjeve ujore dhe/ose lugjeve të 
ujit të përdorura nga tufa potencialisht të infektuara dhe/ose nga fauna 
e egër.

Sapo të hasen këto simptoma, është e nevojshme të kontaktohet një 
veteriner sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të konstatohet 
prania e sëmundjes. Pasi sëmundja të shfaqet brenda një tufe, mund të 
përdoren antibiotikët për të lehtësuar simptomat dhe për të zvogëluar 
dëmin e shkaktuar nga sëmundja, megjithatë në përgjithësi trajtimet nuk 
çojnë në shërimin e kafshëve

KUJDES
Simptomat me të cilat mund të zbulojnë  
praninë e sëmundjes në fermë:
- Artriti;
- Keratokonjunktiviti 
 (shiko imazhin anësor);
- Abortet/dështimet;
- Ngordhshmëria pas lindjes;
- Mastiti;
- Ulja ose humbja e prodhimit 
 të qumështit.
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Për këto arsye, është e nevojshme të punohet për vaksinimin parandalues   
dhe të vazhdueshëm të tufës. Vaksina për agalaksinë, parashikon përsëritje 
të shumta dhe është efikase vetëm nëse ndiqen procedurat. Vaksinimi 
i parë duhet t’u bëhet kecave të sapolindur brenda të paktën një muaji 
jetë, zakonisht midis muajve të Marsit dhe Prillit. Vaksinimi i dytë, duhet të 
bëhet në Nëntor/Dhjetor për femrat në muajin e katërt të mbarsmërisë së 
bashku me meshkujt për ndërzim. Vaksina injektohet në rrugë subkutane 
(nën lëkurë) në qafë ose në zonën nën bisht. Trajtimi më pas përsëritet çdo 
gjashtë muaj.

Aktualisht, vaksina e agalaksisë nuk subvencionohet nga shteti dhe kostot 
për blerjen e saj janë në ngarkim të fermerit.

KUJDES
Vaksinimi me shtamë të ngordhura duhet të behet 
2 herë me intervale 4 javë gjatë mbarsmërisë. Të 
konsultoheni gjithmonë me veterinerin për të bërë 
trajtime veterinare. Çdo trajtim i realizuar, duhet të 
pasqyrohet në regjistrin e trajtimeve veterinare, i cili 
vë në dijeni veterinerit, përpara çdo vizite në tufën e 
fermës.
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5.1.2 Mastitet
Mastiti është infeksion i gjirit që mund të shfaqet përmes ndryshimeve 
të qumështit dhe/ose të gjirit, i cili shfaqet i rritur në vëllim, i kuq dhe 
i dhimbshëm gjatë mjeljes. Nëse lihet pa trajtuar, mastiti klinik mund të 
bëhet kronik, duke i bërë kafshët e prekura gjithnjë e më pak produktive. 
Disa lloje të mastitit akut gjithashtu mund çojë në ngordhjen e kafshës së 
prekur dhe të shkaktojnë septicemi te kecat që pinë qumështin e infektuar 
(mastitis gangrenoz).

Figura 17  -Gji me shenja mastiti

Ekzistojnë baktere të ndryshme që mund të çojnë në shfaqjen e mastitit, 
megjithatë shumica e këtyre infeksioneve ndodhin aty ku kushtet higjienike 
të ambienteve të mjeljes janë të pa pastra. Edhe përdorimi i gabuar i 
pajisjeve për mjeljen është gjithashtu një faktor që ndikon në shfaqjen dhe 
përhapjen e mastitit në ferma. Mastiti mund të zhvillohet edhe si rezultat 
i lëndimeve të gjirit për shkak të traumave të ndryshme, pabarazive 
ushqimore ose si pasojë e sëmundjeve të tjera specifike nga të cilat është 
prekur kafsha.
Sapo të identifikohet kafsha që është e sëmurë, duhet matur temperatura  
me një termometër normal. Matja duhet të bëhet në rektum (rrugën anale), 
duke pasur kujdes që instrumenti të mbahet i pjerrët, në mënyrë që të jetë 
në kontakt me muret e zorrëve dhe jo me jashtëqitjen. Nëse zbulohet një 
temperaturë më e lartë se 38.5 gradë, trajtimi duhet të fillohet menjëherë. 
Mastiti duhet të trajtohet me antibiotik, siç është penistrepti, duke 
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respektuar periudhën e ndalimit dhe duke eliminuar qumështin e  kafshëve 
nën trajtim pasi mbetjet janë të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve. 
Nëse është e mundur, do të ishte e këshillueshme që kafsha të ndahet nga 
pjesa tjetër e tufës për të shmangur prekjen e të tjerave dhe stres për vetë 
kafshën, si dhe për t’i lejuar asaj një qasje më të lehtë në ushqim.
Antibiotiku duhet të jepet në sasi 1 ml për çdo 10 kg peshë të kafshës. Pesha e 
gjallë e një dhie mesatare është rreth 50 kg, kështu që doza standarde është 
5 ml. Injeksioni i parë duhet të jetë dyfish, pra 10 ml. Pastaj të vazhdohet 
me injeksione të dozës bazë çdo 24 orë. Në rast se gjendja e kafshës është 
veçanërisht kritike dozat e mësipërme mund të përsëriten çdo 12 orë. Për 
të qenë efikas, trajtimi me antibiotikë duhet të jetë i shpejtë dhe i zgjatur në 
kohë, nga 3 ditë deri në një javë të tërë apo edhe më gjatë.
Nëse temperatura vazhdon për disa ditë, shihet e nevojshme të kontaktohet 
veterineri referues. Megjithatë, është thelbësore të fillohet trajtimi 
me antibiotikë sa më shpejt që të jetë e mundur. Situata e zgjatur me 
temperaturë, mund të çojë në dëmtim të përhershëm të kafshës me pasoja 
për produktivitetin e saj.
Antibiotikët nuk janë të mjaftueshëm për të luftuar mastitin, nëse ato 
nuk shoqërohen me praktika korrekte të menaxhimit të mbarështimit. 
Prandaj, për të zvogëluar mundësinë e mastitit, është e nevojshme që 
të kryhen procedurat e mjeljes në mënyrën më higjienike të mundshme, 
duke i kushtuar vëmendje pastrimi të rregullt të makinerisë së mjeljes dhe 
duke dezinfektuar në mënyrë periodike të gjitha ambientet e qëndrimit të 
kafshëve me gëlqere.

Prandaj është thelbësore të zbulohet çdo rast i mundshëm mastiti sa më 
shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të merren masat e duhura. Metoda 
më e mirë për ta bërë këtë quhet California Mastitis Test. Shpesh kjo formë ju 
lejon të vëreni sëmundjen kur është akoma në nivelin sub-klinikë, që do me 
thënë kur simptomat kryesore nuk janë akoma të dukshme. Testi mund të 
blihet në farmacitë veterinare dhe të kryhen nga fermerët, ai përbëhet nga 
një instrument me disa enë përmbajtëse (shiko foton) dhe nga një solucioni 

KUJDES
Mastiti i pazbuluar identifikuar në kohë dhe i pa trajtuar 
mund të zvogëlojë përgjithmonë kapacitetin prodhues 
të kafshës.
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reagent. Në enë hidhet qumështi të cilit i shtohet edhe lëngu reagues. Nëse 
ka mastitë, përzierja e dy lëngjeve do të marrë një trajtë të ngjashme si xhel 
dhe nuk do të ketë një ngjyrë uniformë. Në kushte praktike, kur vërehet 
përmbajtje e gjakut në qumësht, bëhen mjelje të shpeshta gjatë ditës, gjiri 
lahet me kujdes dhe vendosen kompresa të ftohta. Qumështi nuk përdoret, 
por hidhet në një vend të sigurt që nuk kontaminon ambientin.

Figura 18 –California Test

5.1.3 Parazitët polmonarë dhe gastrointestinal 
Parazitët kthehen në patologji që mund të çojnë në ngordhjen e kafshëve, 
ose më shpesh në një ulje të produktivitetit të tyre dhe si pasojë e kësaj në 
një rritje të shpenzimeve ushqimore dhe mjekësore. Rreziku i parazitëve 
rritet me rritjen e numrit të kafshëve në tufa dhe është më i rrezikshëm 
për kafshët më të vogla dhe/ose mbarse. Mundësia e infektimit varet nga 
kushtet e tufës dhe ato individuale të kafshës.
Zhdukja e parazitëve bëhet me një ilaçe me bazë Albendazoli, i cili mund të 
jetë në formën e një solucioni që jepet nga goja ose të injektohet në rrugë 
subkutane (nën lëkurë). Cjeptë/deshtë dhe dhit/delet duhet të trajtohen 
para ndërzimit dhe pas pjelljes. Po ashtu dhe kecat/qengjat, 3 ose 4 ditë 
para ndarjes nga  gjiri. Trajtimi anti-parazitar bëhet në varësi të situatës dhe 
pozicionit gjeografik.
Pas trajtimit kundër parazitëve, kafshët duhet të kulloten në vende të 
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ndryshme për të paktën tre ditë. Gjatë këtyre ditëve, stalla duhet të pastrohet 
rregullisht, duke grumbulluar të gjithë plehun  në një vend të veçantë, në 
mënyrë që fermentimi të vrasë vezët e parazitëve të mundshëm. Për rreth 
dy muaj kafshët nuk duhen rikthyer për kullotje në atë zonë.  Nëse heqja 
e parazitëve kryhet sipas këtyre udhëzimeve, do të jetë e mjaftueshme të 
bëhet heqja e parazitëve në tufa një herë në vit.

5.1.4 Gjendjet e etheve dhe pneumonitë
Delet dhe dhitë janë kafshë veçanërisht të ndjeshme ndaj etheve, 
patologjive dhe infeksioneve të frymëmarrjes. Tek dhentë, pneumonia dhe 
bronkopneumonia mund të shkaktohen nga bakteret, parazitët ose viruset. 
Sëmundjet e mushkërive në mënyrë të veçantë manifestohen përmes 
etheve/temperaturës, lodhjes së përgjithshme të kafshës, vështirësisë 
në frymëmarrje dhe kollës fillimisht të thatë dhe më pas me sekrecione. 
Sidomos te kafshët e reja, sëmundjet e frymëmarrjes mund të evoluojnë me 
shpejtësi deri në ngordhje ose të bëhen kronike, duke ulur përgjithmonë 
produktivitetin e kafshës.
Terapia për pneumoni do të ndryshojë sipas shkakut, megjithatë këshillohet 
përdorimi i antibiotikëve, siç është penistrepti sa më shpejt nëse shfaq 
gjendje të temperaturës.
Këshillohet që fermeri të krijojë praktikën e mirë të matjes së temperaturës 
së kafshëve, sa herë që duken të lodhura në lëvizje dhe/ose me vështirësi 
në të ushqyer. Temperatura mund të matet me një termometër normal, 
duke e matur atë në rektum (rrugën anale) dhe duke e mbajtur të pjerrtas 
termometrin, në mënyrë që të jetë në kontakt me zorrët dhe jo me 
jashtëqitjen. Nëse temperatura është më e lartë se 38 gradë e gjysmë, 
duhet të fillohet dhënia i antibiotikut me bazë penicilinë/streptomicinë. 
Antibiotiku duhet ti jepet në sasi prej 1 ml për 10 kg të peshës së kafshës. 
Pesha e gjallë e një dhie mesatare mund të vlerësohet rreth 50 kg, prandaj 
doza standarde është 5 ml. Injeksioni i parë duhet të jetë dyfish, pra 10 
ml. Pastaj të vazhdohet me injeksione të dozës bazë çdo 24 orë, deri sa 
gjendja e kafshës të mos jetë veçanërisht kritike. Në këto raste dozat mund 
të përsëriten çdo 12 orë. Për të qenë efektiv, trajtimi me antibiotikë duhet 
të jetë i shpejtë dhe i zgjatur në kohë, nga 3 ditë deri në një javë të plotë 
apo edhe më gjatë. Nëse temperatura vazhdon për disa ditë, do të jetë e 
nevojshme të kontaktohet veterineri referues, megjithatë është thelbësore 
të fillohet trajtimi me antibiotikë sa më shpejt që të jetë e mundur. 
Sidoqoftë, është e mundur të veprohet mbi faktorët që parandalojnë dhe 
kufizojnë shfaqen e pneumonisë në këtë mënyrë: 1) duke përmirësuar 
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higjienën e mjedisit brenda stallës, duke pakësuar lagështirën që lehtëson 
përhapjen e mikrobeve dhe viruseve; 2) duke shmangur praninë e një 
numri shumë të lartë krerësh brenda të njëjtit ambient; 3) duke përforcuar 
mbrojtjen imunitare të krerëve dhe duke mbajtur një dietë të ekuilibruar 
me vitamina, proteina, energji dhe fibra.
Pra, për të parandaluar pneumoninë me origjinë parazitare, do të jetë e 
nevojshme të ndiqet protokolli i trajtimeve të heqjes së parazitëve siç 
sugjerohet në pjesën tjetër të kapitullit.

5.2 Sëmundje të shpeshta në nivel kombëtar në Shqipëri

5.2.1 Bruceloza
Bruceloza është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një seri bakteresh 
që mund të prekin shumicën e gjitarëve, përfshirë edhe njerëzit. Bruceloza 
në fakt, përveç se është shumë serioze te kafshët, mund të shkaktojë edhe 
tek njerëzit ethe kronike.
Bruceloza tek dhentë mund të shkaktojë aborte/dështime, ngordhje të të 
sapolindurve dhe degradim të kafshëve të rritura. Të porsalindurit mund të 
infektohen gjatë lindjes përmes kontaktit me jashtëqitjet, gjakun e nënës 
ose më pas përmes ushqyerjes me gji.
Sëmundja transmetohet nga njëra kafshë në tjetrën, përmes ekspozimit 
ndaj një kullote të ndotur nga kafshët e infektuara ose përmes çiftëzimit. 
Njeriu sëmuret duke pirë qumësht të papërpunuar ose duke ngrënë 
nënprodukte të qumështit të përgatitura me qumësht të kontaminuar. 
Nëse dyshohet për brucelozë, ose nëse tufa është prekur nga kjo sëmundje 
në të kaluarën, qumështi do të jetë i përdorshëm vetëm pas pasterizimit, i 
cili bën të mundur shkatërrimin e baktereve që shkaktojnë brucelozën.
Në rast se pas simptomave dhe analizave del se ka raste të brucelozës në 
tufë, është e nevojshme të bëhet eliminimi i kafshëve të infektuara dhe 
një vaksinim i pjesës tjetër të tufës. Vaksina e brucelozës subvencionohet 
nga shteti dhe është pjesë e një plani kombëtar të zhdukjes së sëmundjes. 
Vaksina përbëhet nga dy doza: e para u bëhet te vegjëlve në muajin e tretë 
dhe të katërt të jetës, ndërsa e dyta bëhet katër muaj më pas.
Ashtu si me agalaksinë, kjo sëmundje parandalohet kryesisht: duke 
kontrolluar nëse kafshët e futura rishtas vijnë nga tufa të shëndetshme. 
Prandaj është e rëndësishme të blihen kafshë nga fermat të njohura, mbi të 
gjitha nga pikëpamja veterinare e kujdesit veterinerë. 
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5.2.2 Enterotoksemia
Enterotoksemia shkaktohet nga bakteret që prodhojnë toksina brenda 
zorrëve. Këto baktere merren nga goja përmes ushqimit të kontaminuar. 
Sidoqoftë, vetëm në rast të çekuilibrimeve ushqimore, siç janë ndryshimet e 
papritura të racionit, mbi-ushqyerja, mungesa e fibrave, tepria e drithërave 
ose e foragjereve të freskëta, do të bëjnë të mundur krijimin e kushteve 
shumë të favorshme për zhvillimin e këtyre baktereve me prodhim të madh 
të toksinave.
Në shumicën e rasteve, këto sëmundje janë fatale dhe kanë tendencë të 
prekin kafshët më të mira dhe më të ushqyera. Shpesh ka ngordhje të 
papritura pa simptoma paraprake. Nëse simptomat janë të pranishme, 
kafshët bien në tokë me lëvizje të çrregulluara dhe demonstrojnë shfaqje 
të dhimbjes së barkut.
Në shumicën e rasteve është e pamundur të arrihet në kohë me një terapi, 
megjithatë, në rast dyshimi për enterotoksemisë, këshillohet t’i jepet një 
antibiotik me spektër të gjerë veprim.
Vaksina për enterotokseminë nuk subvencionohet nga shteti dhe kostot 
përballohen nga fermeri. Vaksina për të qenë efikase, duhet të përsëritet 
disa herë. Doza e parë u jepet kafshëve mbarsa një muaj e gjysmë para 
pjelljes dhe doza e dytë 15 ditë pas dozës së parë. Pasi të lindin kecat, këta 
të fundit do të vaksinohen në muajin e dytë të jetës. Doza e dytë për të 
vegjlit përsëritet 21 ditë pas dozës së parë.

5.2.3 Listerioza
Listerioza është një sëmundje infektive e shkaktuar nga një bakter që tek 
delet dhe dhitë mund të shkaktojë encefalit, abort/dështime ose mastite. 
Ky bakter normalisht është i pranishëm edhe në zorrët e kafshëve të 
shëndetshme dhe arrin në mjedise me anë të feçeve/jashtëqitjes, duke 
mbijetuar në tokë dhe në bimë për javë dhe muaj. Rruga kryesore e 
transmetimit për delet dhe dhitë është konsumi i ushqimeve të ndotura/
kontaminuara.
Listerioza është një sëmundje që karakterizohet nga simptoma nervore 
tek dhentë e të dy gjinive. Sipas të dhënave, forma më e shpeshtë është 
listerioza cerebrale e cila shkakton një gjendje të lartë ethesh e shoqëruar 
me çrregullime dhe paralizë. Simptoma më karakteristike është lëvizja në 
rreth vetëm në një drejtim, e shoqëruar me verbëri dhe skuqje syri.
Te femrat mbarse mund të ndodhë aborti në fund të periudhës së 
mbarsmërisë. Aborti/dështimet dhe simptomat nervore pothuajse 
asnjëherë nuk shfaqen njëherazi. Në fazat e fundit, kafsha vendoset në 
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pozicionin anësor dhe shfaq lëvizje pedalimi, fërkim të dhëmbëve dhe 
përtypje boshe.
Sëmundja është e rrezikshme për njerëzit dhe mund të shkaktojë 
meningjit, septicemi dhe acarim të lëkurës në duar dhe krahë pas prekjes 
së materialeve të infektuara.
Për të parandaluar këtë sëmundje, është e rëndësishme t’i kushtoni 
vëmendje higjienës dhe ruajtjes së foragjereve, veçanërisht nëse është 
silazh, dhe t’u jepen vetëm foragjere të sigurta dhe të acidifikuara 
mjaftueshëm. Pra, ashtu si për brucelozën, bakteri që shkakton listeriozën 
vritet nga proceset e pasterizimit, i cili është i domosdoshëm nëse fermeri 
dëshiron të përpunojë qumësht nga një tufë e cila dyshohet se ka prani të 
listeriozës. Aktualisht nuk ekzistojnë vaksina për të parandaluar listeriozën. 
Sidoqoftë, nëse sëmundja njihet dhe diagnostikohet në fazën e saj të 
parë, ajo mund të mjekohet me penicilinë ose tetraciklinë të shoqëruar 
me një anti-inflamator. Të dyja janë ilaçe lehtësisht të disponueshme në 
çdo farmaci veterinare. Normalisht simptomat zgjasin pothuajse 10 ditë 
dhe nëse merren ilaçet e duhura ata mund ta zbehin derisa të arrihet 
normalizimi rreth ditës së trembëdhjetë.

5.2.4 Gjuha blu
Gjuha blu është një sëmundje jo e transmetueshme .e shkaktuar nga një 
virus i transmetuar te kafshët nëpërmjet një insekti (Culicodes), i cili me 
anë të një pickimi të kafshëve mund të përhapë infeksionin nga kafshët 
e sëmura tek ato të shëndetshme. Simptoma e parë e gjuhës blu është 
shfaqja e gjendjes së temperature (deri në 42 °) e cila e bën kafshën e lodhur 
të izolohet nga pjesa tjetër e tufës. Menjëherë vërehet skuqje në konturet 
e buzëve, midis vrimave të hundës, brenda gojës, në mishrat e dhëmbëve 
dhe brenda veshëve. Gjuha ka tendencë të bëhet në ngjyrë të errët në blu. 
Nga hunda mund të dalin sekrecione me shenja gjaku dhe mund të shfaqen 
ënjtje të përhapura në gojë. Nëse shfaqen këto simptoma duhet të njoftohet 
menjëherë shërbimi veterinar.
Për të parandaluar shfaqjen e sëmundjes, fermerët duhet të vaksinojnë 
tufat e tyre dhe mbi të gjitha duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar 
riprodhimin dhe rritjen e insektit, pickimi i të cilit transmeton sëmundjen. 
Ky lloj  insekti riprodhohet në vende me lagështirë dhe të pasura me 
substanca organike në dekompozim siç janë ujërat e zeza, rrjedhjet e ujit 
nga lugjet, rezervarët me ujë të ndenjur, kanalet kulluese brenda stallës, 
por edhe pellgjet që përdoren për të pirë ujë kafshët në kullota. Prandaj, 
duhen eliminuar pellgjet me ujë dhe baltë brenda stallës, dhe të kryhet një 
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dezinfektim i plotë i stallës (tokës dhe mureve) me gëlqere të paktën një 
herë në vit. Për çdo mbetje të baltës apo ujërave të zeza jashtë ambientit, 
rekomandohet që shtresa e sipërfaqes të kthehet së prapthi për rreth 20-30 
cm për ta tharë atë, duke shkaktuar kështu ngordhjen e vezëve dhe larvave 
të insekteve. Nëse kjo nuk është e mundur, balta duhet trajtuar me lëngun 
e gëlqeres, argjilë ose me dezinfektues.
 

Figura 19 – Caso di lingua blu

5.2.5 Tuberkulozi i gjedhit
Tuberkulozi i gjedhit është një sëmundje infektive ngjitëse me origjinë 
bakteriale. Tuberkulozi i gjedhit nuk diagnostikohet shpesh tek dhentë 
dhe pjesa më e madhe e sinjalizimeve kanë të bëjnë me raste individuale 
ose vatra në tufa. Deri pak kohë më parë, veçanërisht tuberkulozi i dhive 
konsiderohej një ngjarje e rrallë dhe sporadike.
Sidoqoftë tuberkulozi është një infeksion i aftë të shkaktojë dëme të 
konsiderueshme ekonomike për shëndetin e kafshëve dhe jo më pak për 
shëndetin e njeriut. Njeriu në fakt mund të infektohet si nga ajri ashtu edhe 
përmes konsumimit të qumështit të papërpunuar dhe nënprodukteve me 
bazë qumështi të pa pasterizuar. Për këtë arsye, shteti shqiptar ka hartuar 
një plan për zhdukjen dhe vaksinimin ndaj tuberkulozit në kuadër kombëtar 
për sigurinë ushqimore, siç përshkruhet nga aktet nënligjore në fuqi.. Në 
rast se shfaqet tuberkulozi i gjedhit në fermat, ku dhentë dhe gjedhët 
mbahen në të njëjtat ambiente, do të jetë e nevojshme që të testohen për 
këtë sëmundje edhe bagëtitë e imta,përpara se të fillohet prodhimi dhe 
përpunimi i qumështit që vjen prej tyre.
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Simptomat kryesore të hulumtuara janë: humbje në peshë, temperaturë, 
përgjithësisht jo e lartë, nyjat limfatike të zgjeruara, vështirësi në 
frymëmarrje dhe kollitje. Tuberkulozi është një sëmundje e vështirë për 
t’u diagnostikuar vetëm në bazë të simptomave të frymëmarrjes dhe pa 
ndihmën e testeve laboratorike. Prandaj diagnoza e vetme efikase në rast 
të simptomave të dyshimta është përmes ekzaminimit në thertore ose 
gjatë autopsisë.

5.3 Skema përmbledhëse e trajtimeve veterinare të këshilluara

Trajtimi Produkti Dhënia/Injektimi Shënime

Vaksina kundër 
Agalaksia 
Ngjitëse/ 
transmetueshme

Vaksinë  
me përbërës 
aktiv/kryesor 
Mycoplasma 
agalactiae

2 ml/kokë 
me injeksion 
subkutan/nën 
lëkurë. Në tufat 
e shëndetshme, 
vaksina duhet t’u 
bëhet të gjitha 
kafshëve mbi 
moshën tre muaj, 
çdo gjashtë muaj.
Në kopetë me 
rrezik të lartë, 
rekomandohet 
injektimi i një 
doze të dytë pas 
2-4 javësh pas 
bërjes së dozës së 
parë; dhe pastaj 
të vazhdohet çdo 
gjashtë muaj.

Periudha e 
pezullimit të 
përdorimit të 
qumështit dhe 
mishit: 0 ditë.

KUJDES
Para se të jepet ndonjë trajtim, rekomandohet të 
lexohet me kujdes fleta udhëzuese dhe të konsultoheni  
me veterinerin tuaj.
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Trajtim kundër 
parazitëve të 
brendshëm

Produkt me 
përbërës 
aktiv/kryesor 
Albendazol.

Jepet nëpërmjet 
gojës, sipas dozave 
të paraqitura në 
fletën udhëzuese 
të produktit. 
Preferohet dhënia 
e tij në pranverë 
10/15 ditë pasi 
nxirren kafshët 
nga stalla.

Të shmanget 
dhënia gjatë 
mbarsmërisë.
Tre ditët në vijim 
pas dhënies 
së injeksionit, 
kafshët duhet 
të çohen në 
kullosa në zona 
të ndryshme dhe 
bëhet pastrimi  
dhe dezinfektimi i 
stallës  në fund të 
tre ditëve.
Periudha e 
pezullimit të 
përdorimit 
të qumështit 
dhe mishit: e 
ndryshueshme 
sipas produktit.  
Të konsultohet 
fleta udhëzuese.

Enterotoksemia Vaksina kundër 
enterotoksemisë

Doza e parë u jepet 
dhive mbartëse 
një muaj e gjysmë 
para pjelljes dhe 
doza e dytë 15 ditë 
pas së parës. Pasi 
të lindin kecat, ata 
do të vaksinohen 
në muajin e dytë 
të jetës. Doza e 
dytë për kecat do 
të jepet 21 ditë pas 
dozës së parë.

Periudha e 
pezullimit të 
përdorimit të 
qumështit dhe 
mishit:  0 ditë
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5.4 Dezinfektimi dhe pastrimi i stallës

Për të parandaluar sëmundjet dhe infektimet nga parazitët, higjiena dhe 
pastrimi i stallës janë thelbësore. Gëlqerja përdoret zakonisht për dezinfektimin 
e ambienteve të fermës. Gëlqerja është një dezinfektues natyror me kosto 
shumë të ulët. Gëlqerja e pashuar ka pak aktivitet dezinfektues nëse përdoret 
pa ujë, kështu që duhet të hollohet. Gëlqerja aktive mund të gjendet në çdo 
pikë shumice apo dyqan lëndësh ndërtimi.
Toka ose dyshemeja e stallës, duhet të dezinfektohet sa herë që shfaqet një 
sëmundje, në mënyrë që të parandalohet përhapja e baktereve (për shembull 
në rastin e brucelozës) ose pas një trajtimi për heqjen parazitëve,me qëllim 
që të sigurohemi që larvat/vezët e parazitëve të luftuar me trajtim mos të 
mbijetojnë.
Në varësi të llojit të sipërfaqes së stallës që do të dezinfektohet, do të përdoren 
trajtimet e mëposhtme: 
- Sipërfaqja e stallës në tokë: 1) të pastrohet toka duke hequr ujërat e zeza 

dhe plehun; 2) të bëhet lyerja me gëlqere derisa të mbulohet plotësisht 
tokën (rreth 500 g gëlqere për 1 m2); 3) të shpërndahen 0.5 litra ujë për çdo 
m2 tokë për të bërë që të reagojë gëlqerja; 4) të lihet të veprojë për 24 orë; 
4) të pastrohen dhe të hiqen mbetjet e trajtimit të cilat më pas mund të 
përdoren si plehërim.

- Sipërfaqja e stallës së shtruar me çimento: 1) të lahet sipërfaqja me ujë të 
rrjedhshëm; 2) të lyhet me gëlqere derisa të mbulohet plotësisht sipërfaqja 
(rreth 1 kg gëlqere për 1 m2); 3) të shpërndahet ujë mbi sipërfaqe derisa 
të reagojë gëlqerja (rreth 1.5 litra ujë për 1 m2); 4) të lihet të reagojë për të 
paktën 2 orë; 5) të pastrohen dhe të hiqen mbetjet e trajtimit që mund të 
përdoren për plehërim.

Të paktën një herë në vit muret e të gjitha ambienteve të fermës gjithashtu 
duhet të dezinfektohen, me një solucion me bazë uji dhe gëlqere të hidratuar, 
e cila gjendet gjithmonë në dyqanet që shesin materiale ndërtimi. Për një 
stallë me madhësi rreth 150-200 m2, të ndiqet ky aplikim: 1) të përzihen 
35 litra (rreth 25 kg) gëlqere e hidratuar dhe 50 l ujë; 2) përzierja të lihet të 
pushojë për 12 orë; 3) pastaj të shtohen dy kg gëlqere; 4) të përzihen të gjitha 
dhe të spërkaten muret, të përdoret një pompë, furçë ose fshesë për të bërë 
lyerjen në mënyrë të njëtrajtshme në mure. Gjatë këtij veprimi, t’i kushtohet 
vëmendje e veçantë spërkatjes së pjesës së poshtme të mureve dhe nëse 
është e nevojshme të lyhet me bollëk në këto zona.
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5.5 Biosiguria e fermës dhe karantina

Sëmundjet dhe infektimet mund të shkaktohen nga futja në tufë e kafshëve 
nga fermat e tjera. Për të kufizuar këtë rrezik është e nevojshme të zbatohen 
disa praktika të mira. Para së gjithash, do të ishte e këshillueshme të njihet 
mirë ferma nga e cila vijnë kafshët dhe të kontrollohet regjistri i vaksinave dhe 
trajtimeve veterinare të kryera. Për më tepër, është thelbësore të bëhet një 
periudhë karantimi, domethënë një periudhë në të cilën kafshët izolohen nga 
pjesa tjetër e tufës. Për këtë qëllim është e nevojshme të krijohet një hapësirë   e 
posaçme e ndarë nga pjesa tjetër e stallës, në mënyrë që të mos ketë infektime 
mes kafshës së re dhe pjesës tjetër të tufës. Periudha e karantinës duhet të jetë 
së paku 30 ditë, gjatë së cilës është e nevojshme: a) të vëzhgohet nëse janë 
të pranishme apo shfaqen shenja sëmundjesh, dëmtime apo lëndime; b) të 
bëhet heqja e parazitëve.
Ky sistem gjithashtu u lejon kafshëve të reja të kapërcejnë stresin për shkak të 
zhvendosjes dhe të përshtaten më gradualisht me ushqyerjen në fermën e re. 

KUJDES
Përzierja e ujit me gelqere, mund të krijoje një reaksion 
kimik aq të fortë sa që uji mund të fillojë të vlojë, kështu 
që është e këshillueshme të mbrohen sytë, hunda dhe 
duart gjatë punës. Eshtë gjithashtu e rëndësishme të 
mbahet parasyshqë të bëni të gjitha trajtimet pa qenë 
të pranishme kafshët brenda stallës  dhe të ventilohet 
siç duhet stalla para se të sillen kafshët përsëri brenda. 
Këshillohet që ti kryeni këto procedura gjatë stinëve 
me kohë të mirë.
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6. Riprodhimi tek delet dhe dhitë

6.1 Ndërzimi

Rekomandohet të mbahet brenda tufës një raport meshkuj/femra minimumi 
1/25 deri në 1/30-35 në rast se meshkujt janë të një race të mirë.
Mbarsmëria e bagëtive të imta zgjat mesatarisht 5 muaj (150 ditë). Nëse është 
e mundur do të ishte më mirë të lejohet ndërzyerja nga fundi i verës dhe fillimi 
i vjeshtës, në mënyrë që ato të pjellin në janar-shkurt. Këto periudha lejojnë 
që nënat të shkojnë në kullotë sa më shpejt që të jetë e mundur, gjë që do të 
ketë përfitime për sa i përket prodhimit të qumështit, por edhe për zhvillimin 
e të vegjëlve. Në fakt do të ishte optimale që të vegjlit të arrinin në muajt e 
verës tashmë të përgatitur, në mënyrë që të rriten më shpejt dhe jenë gati për 
remont në vjeshtë. Ndërzyerja në vjeshtë mundëson gjithashtu pjellori më të 
madhe dhe pjellje të shumta. Sinkronizimi i ndërzyerjes mundëson gjithashtu 
të kemi pjellje në një periudhë të kufizuar kohore.
Për të sinkronizuar afshin tek femrat rekomandohet:

- T’u jepen meshkujve dhe femrave, ushqime të veçanta (flushing), të tilla 
si tërshëra apo edhe elbi, të cilat përmbajnë fitohormone, kontribuojnë 
në stimulimin e rifillimit të aktivitetit seksual dhe afshit. Dhënia e këtyre 
ushqimeve duhet të fillohet 15-20 ditë para ditës kur mendohet që të 
fillojnë afshi, duke vazhduar për 15-20 ditë pas fillimit të afsheve. Kjo shtesë 
ushqimore duhet të jetë nga 150 deri në 250 gr/kokë në ditë.

- Të shfrytëzohet efektit mashkull, ose reagimi fiziologjik i femrës ndaj rifutjes 
së kontrolluar të meshkujve në tufë në fillim të sezonit të riprodhimit. Për 
të shfrytëzuar këtë efekt, është e nevojshme të organizohet izolimi vizual, 
izolimi nuhatjes dhe ai dëgjimit të meshkujve nga pjesa tjetër e kopesë për 
të paktën 1 muaj. Kjo ngjarje favorizon rifillimin e aktivitetit seksual i cili 
ndodh pas rreth 15-25 ditësh nga rifutja e meshkujve, moment në të cilin 
femrat kanë më shumë gjasa të mbeten të mbarsura. 

Është e mundur të dallohet afshi tek femrat nga disa sinjale: a) lëvizja e bishtit; 
b) përpjekjet për t’u kërcyer sipër kafshëve të tjera; c) kërkimi i meshkujve; e) 
blegërima e vazhdueshme dhe insistuese; f) sekrecione të shtuara.
Për ta mbajtur tufën të qëndrueshme pas zëvendësimit të kafshëve të 
eliminuara, është e nevojshme të përzgjidhen të paktën 20% të kecave/
qengjave të rinj për remontin vijues. Ndërsa, nëse synohet të zgjerohet tufa, do 
të duhet të përzgjidhen të paktën 30% e kecave/qengjave të rinj për remontin 
vijues. Në muajt pas pjelljes, do të jetë e nevojshme të përzgjidhen të vegjlit që 
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duken më të fortë dhe më të fuqishëm, që rrjedhin nga kafshët më të mira në 
prodhim të tufës, në mënyrë që të mbahen për remont dhe të tjerët të ndahen 
për therje ose shitje, në mënyrë që të ruhen dhe forcohen karakteristikat më 
cilësore të tufës. 

KUJDES
Bashkëgjakësia (çiftëzimi midis kafshëve me lidhje të 
drejtpërdrejta gjaku) paraqet një kërcënim serioz për 
shëndetin e tufës. Studime të ndryshme kanë treguar 
që me rritjen e nivelit të bashkëgjakësisë mund të 
ndodhin:
-  ritje të numrit të aborteve/dështimeve;
- pjellje të vështira;
- lindje të kecave dhe qengjave më të vegjël dhe më të 

dobët;
- ulje e aftësisë së prodhimit të qumështit dhe 

riprodhimit;
- tendencë më e lartë për tu prekur nga sëmundjet.

E gjithë kjo ka efekte negative në produktivitetin 
e fermës dhe në të ardhurat që kanë tendencë të 
përkeqësohen nga viti në vit.
Shmangia e këtij fenomeni, bëhet duke treguar kujdes, 
nëpërmjet këtyre rrugëve:
- Meshkujt e tufës mund të blihen nga ferma jashtë 

zonës, duke qenë të sigurt që janë ravë e pastër dhe 
nuk kanë sëmundje ngjitëse. Mund të aplikohet edhe 
ndërrimi i kecave / qengjave nga njëra tufë në tjetrën, 
të cilat nuk kanë kontakte ndërmjet tyre.

- Blegtorët e kujdesshëm marrin kecat femra nga 
një dhi/dele, me tregues të mirë prodhimtarie, e 
kryqëzuar me një cjap/dash të një tufe tjetër dhe nga 
ajo kafshë nuk merret asnjë pasardhës tjetër femër.
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6.2 Kujdesi i veçantë ndaj bagëtive gjatë mbarsmërisë

Bagëtitë e imta pjellin në shumicën e rasteve pa probleme. Ndihma është e 
kufizuar në ato raste kur pjellja është vërtet e problematike.
Aspektet më të rëndësishme, për t›u marrë parasysh në përgatitjen për pjellje 
janë ushqyerja e mirë e nënave dhe përshtatshmëria e strukturave të stallës 
për të parandaluar që femrat e mbarsura të pësojnë trauma, gjë e cila mund 
të rrezikojnë mbarsmërinë.
Gjatë muajve të mbarsmërisë, racionet duhet të rriten jo vetëm për të lehtësuar 
pjelljen, por edhe për të përgatitur kafshët për laktacion. Vëmendje e veçantë 
duhet t›i kushtohet kryesisht muajve të katërt dhe të pestë të mbarsmërisë. 
Preferohet që, fermeri t’u japë femrave të mbarsura ushqime të pasura me 
përmbajtje misër, sojë, elb dhe një përzierje vitaminash dhe mineralesh. Nëse 
nuk është e mundur që të blihen ushqime, si alternativë duhet t’u garantohen 
2 kg sanë dhe 0,5 kg misër për kokë në ditë gjatë mbarsmërisë. Për më shumë 
detaje, shihni kapitullin dedikuar të ushqyerit. Ky regjim duhet të jetë i integruar 
në mënyrë të përshtatshme me kripëra minerale dhe vitamina, veçanërisht A, 
D dhe E, të cilat mund të merren përmes blloqeve të kripërave minerale të 
pasura me vitamina të cilat varen brenda në stallë. Nuk ka dozë të saktë të 
kripërave minerale që u duhen dhënë: kafshët e rregullojnë vetë atë, prandaj 
nëse u mungojnë kripërat minerale ndodh që; kur blloqet e kripërave minerale 
vendosen në stallë herën e parë ato të konsumohen në një kohë shumë të 
shkurtër. Më pas, me ribalancimin e situatës së të ushqyerit të kafshëve, ato 
do të zgjasin më gjatë.
Nëse nuk është e mundur të sigurohen këto regjime ushqimore gjatë gjithë 
periudhës së mbarsmërisë, është thelbësore që të paktën marrja e vitaminave 
dhe mineraleve përmes blloqeve, të sigurohet gjatë muajit të fundit para 
pjelljes. Në muajin para pjelljes, rekomandohet veçanërisht dhënia e blloqeve 
të kripërave minerale të pasuruara me vitamina A, D dhe E. Kur blihen blloqe 
vitamine-minerale, duhet kontrolluar që përbërësit të mos përmbajnë bakër, i 
cili është i dëmshëm për bagëtitë e imta .
Është gjithashtu e rëndësishme që madhësia dhe numri i grazhdeve të jetë në 
proporcion me numrin e kafshëve në mënyrë që t’u mundësojmë ushqyerjen 
njëherazi të të gjitha kafshëve. Një raport disproporcional  midis hapësirës 
në dispozicion dhe numrit të kafshëve, do të favorizonte krijimin e hierarkive 
brenda tufës, të karakterizuara nga individë vartës, të cilët mund të pësojnë 
trauma fizike gjatë të ushqyerit në grazhd dhe që gradualisht do të hiqnin dorë 
nga ushqimi, si rrjedhojë e vështirësive që ndeshen për tu ushqyer.
Një faktor tjetër që duhet marrë në konsideratë për të shmangur traumat, është 
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menaxhimi i lëvizjeve hyrje-dalje të tufës në stallë. Në fakt, ndodh shpesh, që 
të kemi aborte/dështime, veçanërisht në fazën e vonë të mbarsmërisë, të cilat 
ndodhin nga përplasjet, shtyrjet, goditje e pësuara për shkak të kontaktit të 
drejtpërdrejtë me kafshët e tjera.
Ndër masat strukturore që duhet të merren rekomandohen: i) ndërtimi i një 
korridori qendror për të lejuar lëvizjen e rregullt të kafshëve; ii) krijimi një 
hapësire, për shembull: një boks për infermierinë, ku të mund të transferohen 
dhe izolohen kafshët në kushte të veçanta ose të cilat kërkojnë trajtime që 
lidhen me pjelljen; iii) ndërtimi i dyerve të gjera të paktën 1.5 metra për të 
lejuar hyrjet dhe daljet e lirshme të kafshëve; iv) nëse stalla është e ndarë në 
bokse, këta të fundit duhet të pajisen me porta dhe/ose pengesa të lëvizshme, 
për të lejuar krijimin e rrugëve për lëvizjet hyrëse dhe dalëse të tufës.

6.3 Ndërprerja e gjirit tek të vegjlit

Për ata që duan të përdorin tufën për prodhim qumështi, rekomandohet 
skema e mëposhtme e ndërprerjes së gjirit:

- Për 60 ditët e para. të vegjlit duhet të lihen në bokse së bashku me mëmat 
e tyre.

- Më pas, për 10 ditë, të vegjlit duhet të ndahen nga mëmat gjatë natës. Në 
mëngjes mëmat duhet të milen dhe pas kësaj të vegjlit do të lihen me to 
tërë ditën për t’u ndarë sërish në mbrëmje.

- Në fund, për 20 ditë, të vegjlit do të ndahen plotësisht nga mëmat e tyre 
dhe do të ushqehen veçmas. Pas këtyre ditëve, ata nuk do ti kërkojnë më 
mëmat dhe mund të bashkohen me pjesën tjetër të tufës.

 Është e rëndësishme të kujtoni të hiqni parazitët tek të vegjlit tre ditë para 
se t›i bashkoni me tufën dhe të dezinfektoni stallën, për të eliminuar vezët 
e mundshme të parazitëve.
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Skema e ndërprerjes së gjirit për të vegjlit në tufat për qumësht

Nga lindja deri 
në 60 ditë pas 
lindjes.

Të vegjlit lihen gjithmonë me 
mëmat e tyre. 

Nga dita 61 deri 
në ditën e 70-të

Të vegjlit ndahen nga mëmat e 
tyre gjatë natës (në një boks të 
veçantë); nënat milen në mëngjes 
dhe më pas të vegjlit lihen me 
nënat gjatë gjithë ditës. 

Nda dita 70 deri 
në ditën e 90-të

Të vegjlit janë plotësisht të 
ndarë nga nënat dhe ushqehen 
veçmas (në stallë ose në kullota). 
Tri ditë para përfundimit të 
kësaj periudhe, të vegjëlve u 
duhet dhënë medikamenti 
kundra parazitëve dhe duhet të 
dezinfektohet stalla.  

Pas ditës 90 Të vegjlit futen në tufë.

Për tufat e dedikuara kryesisht për prodhimin e mishit, këshillohet që kecat/
qengjat të lihen me nënat e tyre më shumë që të jetë e mundur.
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SEKSIONI II: 

STREHIMI I KAFSHEVE 
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Blegtori shqiptar ka dëshmuar se ka traditë në mbarështimin e bagëtive të 
imta. Por për kushtet ekonomike që ai ka pasur, ndërtimet ose ndryshe strehimi 
i bagëtive ka qenë gjithmonë i papërshtatshëm për kafshët dhe vetë fermerin. 
Shpesh në praktikë vërejmë stalla të ulëta, të ndërtuara në kushte varfërie, 
për një numër të vogël krerësh dhe në rast të kushtet e zgjerimit të tufës janë 
krejtësisht të papërshtatshme. Edhe në gjuhën e popullit, këto ambiente 
quhen “burgu” i bagëtive; apo kafshë që rriten në banesa të braktisura, të 
adaptuara në “stalla”.
Sigurimi i një strehimi të mirë, ka një ndikim shumë të rëndësishëm në 
mirëqenien e kafshëve, në prodhimin blegtoral të tyre dhe të ardhurat 
ekonomike që ata sjellin. Për më tepër, strukturat e përshtatshme u lejojnë 
fermerëve të punojnë në kushte më të mira. Sidoqoftë, është e nevojshme të 
merret parasysh se zonat që ndihmohen nga projekti shpesh karakterizohen 
nga mundësi të kufizuara financiare, probleme infrastrukturore dhe mungesë 
e furnizimeve të specializuar. 
Në këtë kapitull, do të përpiqemi të përcaktojmë parametrat bazë për realizimin 
dhe përdorimin e strukturave që plotësojnë standardet minimale, më pas do 
të vazhdojmë të përshkruajmë disa zgjidhje dhe disa praktika të mira.

7. Aspektet juridike të strukturave për 
 përdorim blegtoral

Për të ndërtuar ndërtesa të reja për përdorim blegtoral, si dhe për të bërë 
ndryshime në ndërtesat ekzistuese, fermerët e interesuar duhet të sigurohen 
që të kenë një çertifikatë pronësie dhe një leje ndërtimi.
Rregulloret aktuale për ndërtimin e ndërtesave për përdorim blegtoral janë si 
më poshtë:

1. VKM 283, i datës 01.04.2015 mbi “Për përcaktimin e tipave, rregullave, 
kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, 
ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë 
bujqësore.

2. VKM Nr.408, i datës 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të 
Territorit”.
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7.1 Çertifikata e pronësisë

Pronësia e tokave, qofshin ato bujqësore apo ndërtimore, sot gjenden të 
regjistruara në ZVRPP Shkodër (Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te 
Paluajtshme - Zyra lokale për regjistrimin e pasurive të patundshme), e cila 
lëshon çertifikatat e pronësisë për ato që e kërkojnë. Për ata që nuk e kanë 
regjistruar ende pronën e tyre, Bashkia te cilës i përkasin mund t’i vijë në 
ndihmë për këtë kërkesë.
Për të filluar këtë praktikë është e nevojshme të paraqisni dokumentet e 
mëposhtme në Zyrën e Planifikimit të Territorit:

1. AMTP – Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi, akt pronësie i lëshuar në 1991, 
ose një kopje e noterizuar e aktit.

2. Çertifikatë familjare e datës 01.08.1991(lëshuar nga Gjendja Civile pranë 
Bashkisë përkatëse).

3. Çertifikatë e statusit aktual familjar, nga Gjendja Civile pranë Bashkisë 
përkatëse ose mund të shkarkohet nga portali «e-Albania» pasi të keni 
regjistruar llogarinë tuaj.

4. Deklarimi i pajtueshmërisë me master-planin komunal: pasi të jenë dorëzuar 
dokumentet e mëparshme, një inxhinier ngarkohet nga Bashkia për të 
verifikuar nëse ajo që është e vërtetuar nga AMTP përkon me atë që gjendet 
e regjistruar në kadastrën e bashkisë dhe me realitetin. Pas këtij verifikimi 
lëshohet deklarata e konformitetit nga Bashkia, e cila lejon zyrtarët e Zyrës 
së Planifikimit të Territorit që të kërkojnë njohjen e pronësisë pranë ZRPP 
- Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme lokale, duke e futur atë në 
sistemin online. Ky hap lejon gjithashtu që të verifikohet se asnjë pronë 
tjetër nuk është regjistruar tashmë në atë pjesë të regjistrit të tokës.

Procesi i regjistrimit të pronësisë së tokës mund të zgjasë nga 1 deri në 3 muaj, 
dhe ka një kosto prej 4000 lekë për certifikatë, që do t’i paguhet ZVRPP-së. Në 
çoftë se vini re se ka mospërputhje midis tokës së deklaruar nga pronari dhe 
çfarë ndodhet e regjistruar në regjistrin e tokës të ZVRPP është e nevojshme 
të kontaktoni një noter për të marrë një deklaratë noteriale që vërteton se 
pronari është dakord për regjistrimin aktual. 

7.2 Leja e ndërtimit

Pasi të keni marrë dokumentet e mëparshme dhe të keni përpunuar një 
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projekt ndërtimi me një inxhinier, mund të procedohet me kërkesën për lejen 
e ndërtimit.
Në varësi të llojit të ndërhyrjes ndërtimore që keni ndërmend të bëni, duhet 
të kërkoni një leje ndërtimi, të bëni një deklaratë paraprakë punimesh ose 
ta deklaroni punën që po bëni pranë Bashkisë përkatëse, në përputhje me 
dispozitat e lejes së riparimit.
Leja e ndërtimit është e nevojshme për ndërtimin e të gjitha atyre strukturave, 
themelet e të cilave janë në beton dhe për të modifikuar ndjeshëm një 
strukturë, për ta zgjeruar atë dhe/ose për të ndryshuar fasadën ose çatinë. 
Institucioni që lëshon lejen e ndërtimit është ZVRPP. Procedura e aplikimit për 
këtë leje është plotësisht online (përmes portalit e-Albania), megjithatë, për të 
filluar procedurën kërkohet mbështetja dhe nënshkrimi dixhital i një inxhinieri 
të Bashkisë. Pasi të jetë paraqitur kërkesa në internet, do të duhen rreth dy 
muaj për të marrë lejen në formë te shkruar në letër.
Dokumentet e nevojshme për të aplikuar për këtë leje janë:

1. Çertifikatë pronësie.

2. Leje Zhvillimi: dokumenti i lëshuar nga Bashkia (Drejtoria e planifikimit 
te territorit) i cili vërteton mundësinë e ndërtimit në një zonë të caktuar 
sipas parashikimeve lokale të masterplanit. Kërkesa për këtë dokument 
është falas dhe mund të merret brenda 20 ditësh. Ju duhet ta kërkoni 
këtë dokument, në rast se doni të ndërtoni një ndërtesë të re. Por nëse 
doni të shtoni komponentë të tjerë në një ndërtesë ekzistuese, atëherë ky 
dokument nuk është i nevojshëm dhe mund të kërkoni direkt leje ndërtimi.

3. Projekti teknik i ndërtimit i realizuar nga një ekspert (inxhinier ose arkitekt) 
dhe që përmban të gjitha detajet strukturore dhe teknike për ndërtimin e 
një ndërtese.

4. Letër delegimi e noterizuar për të vazhduar me kërkesën online: me anë të të 
cilës autorizon një inxhinier të aplikojë në emër të aplikantit pasi aktualisht 
vetëm inxhinierët / projektuesit kanë nënshkrimin elektronik të nevojshëm 
për të hyrë në portalin e-Albania. Një letër delegimi e tillë zakonisht kushton 
rreth 3500 lekë.

5. Një kontratë dhe/ose preventiv për kostot e ndërtimit të ndërtesës nga 
kompania që do të kryejë punimet. Ky preventiv do të përdoret për të 
llogaritur taksën e infrastrukturës që do t’i paguhet Bashkisë. Shuma 
e taksës që duhet të paguhet varet nga bashkia te cilës i përkasim dhe 
rillogaritet çdo vit. Taksa është normalisht rreth 4% e kostove të vlerësuara 
(ne preventiv) të ndërtimit dhe në çdo rast nuk mund të jetë më pak se 3% 
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e kostos së shitjes së një m2 tokë brenda bashkisë përkatëse.

Meqenëse, afatet kohore për marrjen e lejes së ndërtimit mund të jenë mjaft 
të gjata, pasi të kemi paraqitur dokumentet e nevojshme dhe të kemi dërguar 
kërkesën në ZVRPP, mund të marrim një çertifikatë që vërteton se dokumenti 
jonë është duke u përpunuar, në mënyrë që ndërkohë ne të fillojmë ndërtimin 
e objektit. 
Deklaratë paraprake e punimeve, përdoret kur është e nevojshme të bëhen 
ndryshime brenda një ndërtese ekzistuese pa ndryshuar perimetrin e saj ose 
karakteristikat e tjera të strukturës. Këto ndryshime mund të kenë të bëjnë për 
shembull: 

- Hapjen/zgjerimin e dyerve të brendshme dhe ndërtimin ose eliminimin e 
mureve të brendshme.

- Përforcimin e strukturave të brendshme mbajtëse (p.sh. kolonat).

- Ndërtimin e sistemeve të reja hijeno-sanitare dhe impianteve të ventilimit.

- Modifikimi i arkitrarëve dhe përbërësve të strukturës së brendshme të një 
çatie, për sa kohë që këto modifikime nuk kërkojnë përdorimin e betonit të 
armuar ose blloqeve të betonit.

Deklarata paraprake e punimeve lejon gjithashtu që të bëhen ndryshime të 
vogla jashtë një ndërtese, për shembull modifikimin e fasadës së jashtme duke 
ndryshuar ngjyrën e saj ose duke ndryshuar karakteristikat e suvasë. Për çdo 
modifikim tjetër të strukturës së jashtme të një ndërtese, duhet të kërkohet 
leja e ndërtimit.
Kjo deklaratë është gjithashtu e nevojshme nëse doni të instaloni pajisje të 
lëvizshme siç janë: 

- Panele diellore;

- Panelet, reklamat, logot, tabelat sipër ndërtesës ose në muret e jashtme.

Deklarata paraprake e punimeve është gjithashtu e mjaftueshme për 
ndërtimin e të gjitha atyre strukturave që nuk kanë themele prej betoni, për 
shembull serat. Kjo deklaratë duhet të dorëzohet online (në portalin e-Albania) 
me mbështetjen e Zyrës së Planifikimit të Territorit të Bashkisë dhe kushton 
3,000 lekë. Që nga momenti i kërkesës, brenda dhjetë ditëve mund të merret 
deklarata paraprake e punimeve.

Në fund, ekzistojnë edhe një seri punimesh të mirëmbajtjes së zakonshme që 
mund të kryhen në një ndërtesë ekzistuese pa kërkuar ndonjë leje dhe për 
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të cilat është e mjaftueshme të paraqisni një deklaratë në Bashki (Drejtoria e 
planifikimit të territorit), siç përcaktohet nga leja e riparimit. Këto përfshijnë:

- Riparime të brendshme të ndërtesës, siç janë riparimi dhe rinovimi i 
dyshemesë dhe tavaneve.

- Rinovimi, riparimi, lyerja e suvasë së brendshme dhe të jashtme pa 
ndryshuar karakteristikat e tyre origjinale.

- Riparimet e jashtme dhe të pjesshme të çatisë (d.m.th që nuk përfshijnë 
ndryshimin e formës së çatisë dhe shpatit pjerrësisë së saj, për të cilën 
kërkohet një deklaratë paraprake punimesh ose leje ndërtimi në varësi të 
shtrirjes (madhësisë) së rinovimit).

- Riparimi ose zëvendësimi i dritareve dhe/ose dyerve pa ndryshuar formën 
dhe/ose dimensionet e tyre.

- Riparimi, integrimi dhe zëvendësimi i sistemeve sanitare, hidro-sanitare 
dhe impianteve të shkarkimit.

8. Aspekte strukturore për ndërtimin e një stalle 
 për të imtat

Ndërtimi i një stalle të re ose riparimi i një ndërtese ekzistuese që do të përdoret 
si strehë për kafshët, duhet domosdoshmërisht të marrë parasysh disa kritere 
themelore, në mënyrë që të garantojë një organizim të mirë të fermës dhe 
standarde minimale të mirëqenies së kafshëve. Të dyja këto aspekte kanë 
një efekt të drejtpërdrejtë në produktivitetin e tufës dhe për rrjedhojë në 
rendimentin e tyre në terma ekonomikë. 
Në vijim propozohen disa kritere minimale themelore.

8.1 Zgjedhja e vendit ku do të ndërtohet stalla

Me rëndësi është zgjedhja e vendit ku do të ndërtohet stalla e re. Kriteret bazë 
që duhen mbajtur parasysh në këtë rast janë:

- Rekomandohet që stalla të jetë sa më larg banesës. Në asnjë mënyrë nuk 
lejohet që stalla të ndërtohet në pozicion sipër banesës, pasi ujërat e ndotura 
infiltrojnë në oborre, në puse dhe shkaktojnë probleme shëndetësore në 
higjienën dhe shëndetin e fermerit apo banorëve të tjerë.
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- Toka duhet të jetë e thatë dhe që të mos ketë ujëra nëntokësore në afërsi 
të sipërfaqes, pra shmangen tokat “baltina”. Gjithsesi, trualli duhet të 
drenazhohet dhe të kufizohet me kanale kulluese nga ana e sipërme e 
pjerrësisë.

- Stallat nuk këshillohet të ndërtohen pranë rrugëve automobilistike dhe 
duhet të evitohet dalja e kafshëve direkt në rrugë. Po ashtu, duhen gjetur 
mundësitë e sigurimit të ujit të rrjedhshëm brenda ambienteve të stallës 
dhe në afërsi të saj.

- Stalla ndërtohet në një pozicion që të ketë mundësi transportimi me mjete 
i lëndës ushqimore, të ketë hyrje – dalje në stallë pa vështirësi etj. Po ashtu, 
duhet marrë në konsideratë edhe rruga e transportimit të qumështit në 
vendin e grumbullimit, trajtimit paraprak dhe/ose përpunimit.

- Në çdo rast, llogaritet që bazamenti i stallës të jetë i ngritur 20 cm mbi 
nivelin e tokës (xokolaturë e mbushur dhe e ngjeshur fort), për të shmangur 
lagështirën brenda ambientit ku qëndrojnë kafshët.

8.2 Sipërfaqja e stallës

Me qëllim që të sigurohen kushte të përshtatshme për tufat, për tu lejuar 
kafshëve të lëvizin lirshëm dhe për të shmangur përplasjet e tepërta, është 
e nevojshme të garantohet një sipërfaqe minimale në dispozicion për secilën 
kafshë. Natyrisht, sa më e madhe të jetë sipërfaqja, aq më e madhe do të jetë 
mirëqenia e kafshëve. Në përgjithësi, mund të konsiderohen si parametra 
minimale të paktën 1.5 metra katrorë për secilën kafshë femër të rritur, nga 
0.8 në 1.5 m2 për çdo krerë bagëti të re, dhe 3 m2 për secilin cjap që mbahen 
për çiftëzim. Duke u nisur nga këto kritere, pasi është vendosur se cili është 
objektivi, mund të llogariten dimensionet e një stalle të përshtatshme. Do 
të duhet të merren parasysh edhe hapësirat që nuk janë në dispozicion të 
kafshëve, siç është për shembull: një korridor qendror përmes të cilit kalojnë 
punonjësit. Në lidhje me këtë të fundit, nëse nuk planifikohet të hyhet në stallë 
me mjete mekanike siç janë traktorët dhe moto-kultivatorët, rekomandohet 
një gjerësi minimale prej 1.5 metrash.

8.3 Lartësia e stallës 

Është një nga parametrat themelor pasi është e nevojshme t’i garantohet 
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secilës kafshë një vëllim minimal ajrimi, çka bën të mundur shmangien e 
gazrave dhe lagështirën e tepërt. Të njëjtat konsiderata vlejnë edhe për 
mirëqenien e punonjësve që punojnë në fermë. Duhet konsideruar fakti që 
një kafshë e rritur ka nevojë për të paktën 5 m3 ajër, ndërsa një kafshë e re ka 
nevojë për të paktën 3 m3. Lartësia e stallës duhet të llogaritet në bazë të këtyre 
parametrave, apo edhe me një përafrim të tillë, nëse respektohen kriteret që 
lidhen me sipërfaqen, mund të thuhet se për një stallë pa papafingo lartësia 
minimale e mureve duhet të jetë 2.2 metra. Ndërsa një stallë me papafingo 
dhe hapësirë poshtë çatisë, e cila mund të shërbeje për ruajtjen e ushqimit 
për kafshë ose sende të tjera, lartësia minimale e mureve duhet të jetë 2.8 
metra.

8.4 Pozicionimi i dritareve 

Numri, madhësia dhe vendosja e dritareve janë thelbësore për të krijuar kushte 
të mira brenda një stalle, duke u kujdesur veçanërisht për qarkullimin e ajrit, 
uljen e lagështirës, kontrollin e temperaturës së brendshme dhe ndriçimin. Të 
gjithë këta faktorë ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e kafshëve dhe për 
rrjedhojë produktivitetin e tyre. Dritaret duhet të korrespondojnë me të paktën 
5-8% të sipërfaqes së murit të stallës. Dritaret duhet të pozicionohen në çifte, 
përballë njëra-tjetrës në mënyrë që të krijojnë rryma që lehtësojnë qarkullimin 
dhe shkëmbimin e ajrit. Në të njëjtën kohë ato duhet të pozicionohen në 
lartësi të brezit të sipërm të betonit, në mënyrë që rrymat e ajrit të mos bie 
direkt mbi kafshët. Dhitë janë më të ndjeshme ndaj sigurimit të kushteve të 
strehimit, prandaj duhet ti kushtojmë një vëmendje të veçantë ventilimit të 
sallës. Ambienti i pa ventiluar, ajri dhe shtresa e lagur ndikojnë shumë në 
sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes veçanërisht tek të vegjlit. 

Figura 20 - Vendosja e dritareve
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8.5 Çatia e stallës 

Normalisht çatia ndërtohet me pjerrësi sipas riskut të dëborës në zonën 
ku ndërtohet stalla. Në zona të ftohta këndi i pjerrësisë është 45º ose edhe 
më shumë. Kjo do të thotë që në këto zona, sipërfaqja e çatisë duhet të 
përllogaritur 1.6–2 herë më e madhe se sipërfaqja e stallës, në zona të tjera ky 
tregues merret 1.3-1.5. Mbulimi realizohet me tjegulla, llamarinë, etj. 

Figura 21 - Skema e krijimit të akullit në faqen e brendshme të çatisë

Në praktikë është vërejtur një problem në stallat e reja me çati prej llamarine. 
Nëse gjatë dimrit stalla është e izoluar, avulli i kafshëve në dimër, kondensohet 
në çatinë e brendshme dhe kthehet në akull. Gjatë ditës ai shkrin duke sjellë 
lagështirë në stallë, dëmtime të lëndës së drurit dhe të ushqimit që ndodhet 
brenda stallës. 
Shmangia e këtij problemi bëhet nëpërmjet ndërtimit të oxhaqeve në kulmet 
e çatisë. Këto oxhaqe sigurojnë daljen e ajrit nga brenda – jashtë dhe evitojnë 
hyrjen e shiut apo borës nga jashtë.  Në kushtet e pamundësisë së realizimit 
të tyre, hapet njëra anë e “kallkaneve” të stallës, për të siguruar ajrimin e 
mjaftueshëm.
Në pjesën e çatisë mund të bëhet ndarje me tavan dërrase ku krijohet një 
hapësirë për vendosjen e bazës ushqimore të blegtorisë. Nëse realizohet 
kjo strukturë, duhet bërë izolim i mirë e hapësirës me materiale (katrama, 
plastmase etj), që të mos lejojë kalimin e gazrave të stallës, pasi prishin cilësinë 
dhe shijen e ushqimit. Zakonisht komunikimi me këtë hapësirë realizohet 
nëpërmjet një dere të veçantë, e cila lidhet me anë të një shkalle.  
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8.6 Padoku (ose turishta) dhe gardhet

Me padok nënkuptojmë një strukturë të jashtme të rrethuar plotësisht ose 
pjesërisht të mbuluar me llamarinë krejtësisht ose pjesërisht (shih imazhin e 
poshtëm). Është një element i thjeshtë për t’u realizuar dhe mjaft i lirë, i cili ka 
një rëndësi thelbësore për shëndetin e kafshëve.

Figura 22–Shembull Padoku

Në fakt, gjatë periudhave më të nxehta, dyert midis stallës dhe padokut mund 
të lihen të hapura dhe kafshët janë të lira të lëvizin mes dy mjediseve sipas 
preferencave të tyre, duke zvogëluar densitetin e bagëtive brenda stallës. Për 
më tepër, në periudhat me shi, nëse kafshët kthehen të lagura nga kullotat, 
ato mund të lihen të qëndrojnë për disa orë nën padok, në mënyrë që t’u 
largohet uji që kanë në trup përpara se të hyjnë në stallë. Përndryshe uji do të 
lëshohej brenda stallës duke krijuar baltë dhe lagështi, të cilat rrisin praninë 
e parazitëve dhe reumatizmit te kafshët. Veçanërisht problematike kjo situatë 
paraqitet për delet, të cilat sjellin më shumë lagështirë brenda stallës. Do të 
ishte optimale nëse pjesa e mbuluar e padokut të ishte të paktën sa gjysma e 
sipërfaqes së brendshme të stallës.



81

8.7 Grazhdnajet dhe lugjet e ujit

Për sa i përket grazhdeve dhe lugjeve të ujit (disa modele janë ilustruar në 
paragrafin 3.7) është e rëndësishme që të gjitha bagëtitë të kenë qasje të 
konsiderueshme në ushqim dhe ujë, përndryshe krijohen përplasje dhe 
kafshët më të forta do të përjashtojnë ato më të dobëtat. Në përgjithësi, e 
është këshillueshme që të sigurohen 30 cm lineare grazhd për secilën kafshë 
të rritur dhe 20 cm lineare për secilën kafshë të vogël. Ndërsa për lugjet e ujit 
këshillohet të sigurohen rreth 10 cm lineare për pirjen e secilës kafshë.

8.8 Tabela përmbledhëse e parametrave themelorë të hapësirës

Elemente Dimensione (min – optimale)

Sipërfaqja për të rriturat (hapësira 
normale për strehim, m2/kokë) 1,5 m2

Sipërfaqja për kafshët e reja/të 
vegjlit (m2/kokë) Nga 0,8 deri 1,5 m2

Sipërfaqja totale e boksit 
(hapësira e për trajtim/mjekim 
(m2)

 4-5 m2

Gjatësia lineare e grazhdit për të 
rriturit (m/kokë) 30 cm

Gjatësia lineare e grazhdit për të 
vegjlit (m/kokë) 20 cm

Gjatësia e lugjeve të ujit 10 cm
Larghezza corridoio (m) 1,2 – 1,5 m
Gjerësia e korridorit (m) 1,5 m
Dritaret 5% - 8 % e sipërfaqes totale të murit
Lartësia e portës së stallës 1,8 – 2 m
Gjerësia e portës së stallës 1,5 m apo pak më e vogël se korridori
Vëllimi i ajrit për të vegjlit 3 m3

Vëllimi i ajrit për krerë te rritura 5 m3

Sipërfaqja për krerë brenda 
padokut

Të paktën sa gjysma e sipërfaqes së 
stallës, në rast se është mundur e 
mbuluar me çati.
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8.9 Organizimi i brendshëm i stallës

Elementi i parë që duhet të merret në konsideratë për organizimin e brendshëm 
të stallës që nga faza e projektimit, është prania e një korridori qendror. 
Prania e tij, i vendosur në drejtim të gjatësisë së stallës, përmirëson lëvizjen 
e punëtorëve dhe lehtëson lëvizjet dalëse dhe hyrëse të kafshëve. Gjerësia e 
këtij korridori varet nga gjerësia e përdorur për dyert e ndërtesës, nga lloji i 
mjeteve, që dëshirojmë të fusim dhe përdorim brenda stallës, duke përfshirë 
edhe ato mekanike.
Për të rrethuar korridorin, mund të realizohen zgjidhje të ndryshme si: 1) rrjetë 
e salduar ose rrjetë teli gabion; 2) gardh i përbërë nga profile metalik katrorë, 
të fiksuar në dysheme dhe të bashkuara mes tyre me tela hekuri (me porta të 
vogla për hyrjet dhe daljet); 3) vendosja e një seri paletash. Të njëjtat materiale 
mund të përdoren për të kufizuar bokset në pjesën tjetër të stallës, të cilat do 
të pajisen me porta të vogla ose me ndërprerje për të lejuar kalimin e bagëtive.
Gardhi që rrethon korridorin e shërbimit, ashtu si edhe ndarëset e bokseve 
të ndryshme, duhet të jenë në lartësi të paktën 150 cm. Korridori i shërbimit 
duhet të jetë i gjerë rreth 120-150 cm.
Elementi i dytë që duhet të merret në konsideratë në fazën e projektimit të 
brendshëm të stallës është: numri i bokseve/hapësirave funksionale në të 
cilat duhet të ndahet sipërfaqja.
Mbi të gjitha kërkohet ndarja në grup të kategorive sipas gjendjes fiziologjike. 
Nuk këshillohet që në të njëjtin ambient të qëndrojnë së bashku të imtat, 
lopët, derrat dhe shpendët. Në raste të tilla ndarja bëhet me mur apo 
dërrasa,gjithashtu edhe dyert duhet të janë të ndara.
Numri i bokseve ndikon në aspekte të ndryshme të menaxhimit të stallës, mes 
të cilave vlerat e temperaturave, kushtet mjedisore, mirëqenien e kafshëve 
dhe kushtet më optimale pune për punëtorët. Numri i bokseve mund të 
ndryshojë në varësi të numrit të krerëve dhe drejtimit të prodhimit që fermeri 
dëshiron t’i japë fermës së tij. Këshillohet që të organizohen të paktën bokset 
e mëposhtme:

1. Një boks për femrat; të mbarsura apo jo, të rritura dhe për të rejat pas 
ndarjes nga gjiri. Ky boks do të zërë pjesën më të madhe të sipërfaqes së 
stallës.

2. Një boks për meshkujt, për t’i mbajtur ata të ndarë nga pjesa tjetër e krerëve 
femra, në mënyrë që të përshpejtohet afshi dhe çiftëzimi i kontrolluar pas 
rifutjes së tyre në tufë.

3. Një boks për të vegjlit; zonë e dedikuar për ndarjet nga gjiri dhe rritjen e 
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kecave/qengjave deri në futjen e tyre në grupin e të rriturve, pasi të kenë 
fituar një farë pavarësie ushqimore. Kjo zgjidhje, përveç se ka avantazhe për 
gjendjen shëndetësore të kecave/qengjave, do të mundësonte shfrytëzimin 
më të hershëm të qumështit të nënave. Kjo zonë duhet të jetë e pajisur 
me grazhde të vogla dhe lugje uji të lëvizshme. Nëse ekziston mundësia 
do të ishte më mirë të shtrohej boksi i kecave, madje edhe me një derdhje 
çimentoje, pasi do të ishte më higjienike, i thjeshtë për t’u larë dhe do ta 
vështirësonte shumimin e vezëve të parazitëve kur ato të hiqen nga kecat 
nëpërmjet injeksioneve të posaçme.

4. Një boks infermierie, që do të përdoret për t’i garantuar shërbim bagëtive 
që kanë nevojë për kujdes, të qëndrojnë deri në shërim në një hapësirë 
të ndarë nga pjesa tjetër e tufës, pa u shqetësuar sidomos gjatë dhënies 
së ushqimit dhe trajtimeve mjekësore. Për këtë boks, do të mjaftonte një 
hapësirë prej 3 deri 4 m2 e rrethuar dhe e pajisur me një grazhd ushqimi dhe 
uji. Ky boks mund të përdoret gjithashtu edhe për dhitë që do të pjellin.

8.10 Krijimi i zonës së mjeljes

Si në rastin kur mjelja bëhet me dorë, ashtu edhe në rastin kur bëhet 
mekanikisht, është e nevojshme t’i kushtohet një hapësirë e veçantë, në 
mënyrë që procedurat të zhvillohen në përputhje me disa rregulla themelore 
të higjienës. Vendi ideal i mjeljes duhet të realizohet në një ambient të mbyllur 
e të ndarë nga ambientet e tjera të stallës, veçanërisht ato të dedikuara për 
mbarështimin, me mure dhe dysheme të ndërtuara nga materiale të cilat 
mund të lahen lehtësisht.
Këto salla e mjeljeje janë veçanërisht të shtrenjta dhe jo shumë të 
përballueshme për fermat e vogla me menaxhim familjar në zonat malore të 
Veriut të Shqipërisë. Edhe në mungesë të strukturave të tilla, është gjithësesi 
e mundur krijimi i një vendi mjeljeje i përshtatshëm për të përmbushur 
standardet minimale. Në veçanti, kërkohet një platformë dhe një kurthë, siç 
janë ato të paraqitura në vizatimet e mëposhtme. Për arsye higjienike, është e 
rëndësishme që veprimet e mjeljes të mos kryhen brenda stallës ku strehohen 
kafshët. Ideale do të ishte një hapësirë ngjitur, plotësisht e mbyllur, ose të 
paktën një hapësirë e mbuluar dhe e mbrojtur nga kushtet e motit.

KUJDES
Është rëndësishme që mjelja të mos kryhet brenda në 
stallë, por në një hapësirë   të posaçme.
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Kurtha është një sistem metalik për një numër të ndryshueshëm kafshësh, ku 
secila ka vendin e vet për t’u pozicionuar. Në momentin kur kafsha fillon të 
hajë nga grazhdi i vendosur në lugjet para kurthës, një mekanizëm e bllokon 
automatikisht në mënyrë që punëtori të mund të vazhdojë mjeljen nga mbrapa. 
Kjo pajisje mund të blihet tek tregtarët e specializuar të këtij sektori ose të 
realizohet në mënyrë artizanale (në fund të këtij manuali janë në dispozicion 
vizatimet teknike).

Figura 23 - Kurtha për gjashtë kafshë njëherësh

Platforma mund të bëhet me materiale të thjeshta. Duhet të jetë e pajisur me 
dy shkallëzime anësore, në mënyrë që tu lej kafshëve të ngjiten e të zbresin 
lehtësisht si dhe ndërtimin e dy dyerve të vogla për të kontrolluar radhën e 
hyrjes dhe daljet. Mbi platformë duhet të montohet kurtha. 

Figura 24 - Platforma
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Sistemi i plotë paraqitet në figurën vijuese. Kur punëtori ose fermeri hap 
portën (1), kafshët ngjiten nëpërmjet shkallëzimit (2) dhe pozicionohen në 
platformë. Në platformë fillojnë të hanë në lugun e grazhdit të vendosur para 
kurthës (3) në mënyrë automatike aktivizohet mekanizmi që i bllokon kafshët 
te qafa. Fillimisht do të jetë e nevojshme të shoqërohen kafshët nëpër vende, 
por brenda pak ditësh ato do të mësojnë procedurën dhe do të vazhdojnë 
në mënyrë të pavarur. Nga zona e pasme (4), punëtori ose fermeri mund të 
vazhdojë mjeljen e kafshëve (manuale ose me makinë mjelëse). Pasi të ketë 
mbaruar mjeljen, punëtori/fermeri zhbllokon mekanizmin dhe hap portën e 
daljes (5), në mënyrë që kafshët të mund të zbresin nga shkallëzimi tjetër (6) 
duke liruar kështu vendin për grupin në pritje.

Figura 25 -Skema e zonës së mjeljes

Kush janë avantazhet e këtij sistemi?

1. Pas disa ditësh kafshët mësohen të pozicionohen vetë dhe nuk është e 
nevojshme të merresh me çdo kafshë.

2. Procesi bëhet më i shpejtë.

3. Është e mundur që secilës kafshë t’i jepet sasia ushqimore e nevojshme 
duke përdorur grazhdin e vendosur përpara strukturës gjatë procedurës së 
mjeljes.

4. Fermeri mund të mjelë në këmbë, në një pozicion më të rehatshëm.

5. Gjatë mjeljes fermeri mund të kontrollojë më lehtë shëndetin e gjinjëve të 
bagëtive.

6. Meqenëse mjelja nuk bëhet në tokë platforma mund të pastrohet lehtë me 
një shpëlarje uji dhe kështu përftojmë qumësht më të pastër.
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7. Sapo të arrihet tek mjelja e kafshës së fundit në rresht, mund të “rikalohet” 
një kontroll i të gjitha kafshëve për një mjelje të dytë të shpejtë, e cila 
mundëson mbledhjen e rreth 5-10% të qumështit shtesë përpara se kafshët 
të lihen të lira.

8.11 Model stalle për zonat malore

Mbi bazën e parametrave të përcaktuar më lart, është projektuar një model 
i thjeshtë stalle prej 120 metrash katror, në të cilin mund të gjejnë hapësirë 
rreth 80 krerë bagëti në përputhje me standardet minimale. Stalla është një 
strukturë me një plan drejtkëndor prej 15 metrash gjatësi dhe 8 metra gjerësi, 
me themele të ndërtuara prej guri. Midis themeleve dhe mureve, do të ishte e 
këshillueshme që të sigurohet izolimi me katrama, për të shmangur ngritjen 
e lagështirës nga toka përmes mureve. Muret duhet të janë të larta 2.5 metra 
dhe të jenë të ndërtuara me blloqe betoni. Çatia duhet të jetë e përbërë nga 
kapriata prej druri, mbi të cilat montohet llamarina 0,5 mm. Dritaret duhet të 
jenë të vendosura në çifte përballë njëra-tjetrës për të lehtësuar qarkullimin e 
ajrit dhe duhet të jenë të pozicionuara të paktën 1.5 metra mbi nivelin e tokës, 
për të parandaluar që rrymat e ajrit të godasin direkt mbi kafshët.

KUJDES
Është e rëndësishme të merret parasysh se jo i gjithë 
qumështi lëshohet në momentin kur fillohet mjelja. 
Për këtë arsye, pasi kafsha të jetë mjelë një herë, 
rekomandohet të bëhet një kalimi dytë pas pak 
minutash.

KUJDES
Nëse dëshirohet të garantohet një izolim më i mirë i 
stallës ndaj temperaturave të jashtme duhetqë muret 
të suvatohen dhe çatia duhet të bëhet me panele 
izoluese të kombinuara mellamarinëdhe polisterol 
(shkumë deti)
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Figura 26 -Stallë 120 m2

Figura 27 -Stallë 120 m2

Nga brenda, stalla duhet organizuar me një korridor qendror 1.5 metra të gjerë, 
në mënyrë që të lehtësohet puna e punonjësve me karroca dore ose me moto-
kultivator të vegjël të pajisur me karrocë. Në anët e korridorit janë parashikuar 
disa bokse. Në mënyrë që kostot të ulen në minimum, është menduar që të 
realizohet ndarja duke përdorur paleta druri, por mund të përdoren edhe 
profile hekuri të fiksuar në tokë dhe rrjeta teli. 

KUJDES
Me qëllim që të përdoret hapësira e brendshme e stallës 
në mënyrën më efikase të mundshme, do të duhet të 
planifikohet ndarja e bokseve, në mënyrë që ndarja e 
hapësirës të mund të modifikohet sipas nevojave dhe 
periudhës së ciklit të riprodhimit.
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Figura 28 - Planimetria e stallës

Figura 29 -Ndarjet e brendshme të stallës

Jashtë stallës, në pjesën e gjatë të saj, gjendet një padok prej 60 metrash 
katrorë, i rrethuar nga një rrjetë dhe i mbuluar nga llamarina. Në anën e 
ngushtë është menduar një mënyrë për të realizuar vendin e mjeljes. Nëse 
nuk është e mundur të krijohet zona e mjeljes në një hapësirë të mbyllur të 
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ndarë nga stalla, nevojitet që kjo zonë të jetë të paktën e mbuluar. Në modelin 
e paraqitur, kafshët kalojnë nëpër korridorin qendror, mbërrijnë në vendin e 
mjeljes dhe pasi të jenë mjelë, lejohen që të kalojnë në padok, duke e bërë 
procesin më të shpejtë, më të rregullt dhe më higjienik.

Figura 30 -Padok pa platformë mjeljeje

Figura 31 –Padok pa platformë mjeljeje

 



90



91

SEKSIONI III: 

QUMËSHTI DHE PROCESI I PRODHIMIT 
TË DJATHIT
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9. Aspektet juridike të sigurisë ushqimore

Legjislacioni shqiptar për sigurinë ushqimore, për produktet e qumështit në 
baxho, aktualisht rregullohet nga ligjet dhe direktivat e mëposhtme:

- Udhëzimi nr. 5, datë 23.03.2011 “Për kërkesat specifike të higjienës, për 
stabilimentet e prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të qumështit, dhe 
produkteve me bazë qumështi”.

- Udhëzimi nr. 5, datë 04.05.2018 “Për përjashtimin nga zbatimi i sistemit të 
vetëkontrollit, për operatorë të veçantë të biznesit ushqimor”.

- Udhëzimi nr. 22, datë 25.11.2010 “Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta 
të higjienës, për stabilimentet e ushqimit dhe operatorët e biznesit ushqimor”.

- Ligj nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”.

Deri më tani, legjislacioni parashikon aplikimin e një pakete higjienike për çdo 
baxho të pavarur, qendër për grumbullimin e qumështit si dhe për të gjithë 
ata fermerë që prodhojnë qumësht në mënyrë “shtëpiake” dhe që kanë jo më 
shumë se 30 dhi ose dele, dhe 3 lopë. 

9.1 Kushtet sanitare të tufës

Qumështi i papërpunuar duhet të vijë nga kafshë:

1. që nuk tregojnë simptoma të sëmundjeve infektive të transmetueshme te 
njerëzit si bruceloza dhe tuberkulozi.

2. të cilat tregojnë një shëndet të mirë të përgjithshëm dhe nuk janë të prekura 
nga infeksionet e gjirit (mastitet).

3. të cilat, në rastin e bërjes së vaksinave ose ilaçeve të autorizuara, janë 
respektuar periudhat e pezullimit të parashikuara në këto produkte.

Në veçanti, për sa i përket tuberkulozit dhe brucelozës, qumështi i papërpunuar 
mund të përdoret vetëm nëse vjen nga tufat zyrtarisht të pa prekura, të 
kontrolluara rregullisht ose të vaksinuara posaçërisht për këto sëmundje.
Nëse tufat janë vaksinuar dhe këto vaksinime janë shënuar siç duhet në 
regjistrin e fermës, atëherë qumështi është i përshtatshëm për konsum dhe 
mund të përdoret për përpunim. Nëse, në të njëjtën fermë, ka edhe dhi edhe 
lopë, dhe janë regjistruar raste të tuberkulozit tek gjedhët, është e nevojshme 
që të testohen për këtë sëmundje edhe bagëtitë e imta para se të fillohet 
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prodhimi dhe përpunimi i qumështit të tyre.
Nëse tufa është e prekur nga tuberkulozi ose bruceloza, kafshët e infektuara 
duhet të ndahen menjëherë nga pjesa tjetër e bagëtive. Qumështi i këtyre 
kafshëve nuk është i përshtatshëm për konsum njerëzor ose përpunim, përveç 
rasteve kur është trajtuar me një nga metodat e mëposhtme:

- Pasterizim i shpejtë në temperatura të larta për të paktën 15 sekonda në 
temperaturë prej 72°C ose

- Pasterizim në temperaturë të ulët për një periudhë më të gjatë kohore, të 
paktën 63°C për 30 minuta ose

- Përpunim UHT në temperatura ultra të larta, minimumi 135°C për një kohë 
që varion nga 1 deri në 4 sekonda.

Së fundmi, për sa i përket brucelozës, nëse qumështi nuk vjen nga një tufë 
zyrtarisht e prekur dhe që është e vaksinuar, është e mundur që të përdoret 
për përpunimin e djathërave që kërkojnë një periudhë staxhionimi, prej së 
paku dy muajsh. 

9.2 Higjiena në ferma dhe në pajisjet e përpunimit të qumështit

Pajisjet për mjediset e përpunimit, ftohjes dhe ruajtjes së qumështit, duhet të 
ndërtohen në atë mënyrë që të minimizohet rreziku i ndotjes së qumështit. 
Sidomos, ambientet e depozitimit të qumështit duhet të mbrohen mundësisht 
nga kafshët dhe prania e mundshme e parazitëve, dhe për këtë arsye duhet të 
jenë te veçuara nga ambientet ku qëndrojnë bagëtitë.
Sipërfaqet e brendshme të pajisjeve të destinuara për të rënë në kontakt 
me qumështin - enët, bidonët për mjeljen, kontejnerët për grumbullimin e 
qumështit apo transportin e tij - duhet të jenë të lëmuara dhe jo toksike, në 
mënyrë që të lahen dhe dezinfektohen lehtësisht.
Pas mjeljes, pajisjet duhet të lahen dhe nëse është e nevojshme, të 
dezinfektohen. Cisternat ose vaskat e transportit të qumështit duhet të lahen 
dhe të dezinfektohen në fund të çdo transporti. Materialet e përdorura për 
transportin e qumështit, nuk mund të përdoren për transportin e substancave 
të tjera. Për dezinfektimin e pajisjeve, duhet të përdoren solucione sipas 
udhëzimeve të autoriteteve kompetente dhe prodhuesve të makinerive.
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9.3 Kushtet higjienike të mjeljes, grumbullimit dhe transportit 
 të qumështit

Mjelja duhet të kryhet duke respektuar rregullat e mëposhtme të higjienës:

1. Duhet kontrolluar që gjiri dhe pjesët përreth të jenë të pastra para fillimit të 
mjeljes.

2. Duhet të sigurohemi që qumështi të mos ketë anomali fiziko-organoleptike 
dhe kimike.

3. Nëse qumështi vjen nga një kafshë e prekur nga sëmundjet klinike të gjirit, 
mund të përdoret vetëm me autorizimin e veterinerit.

4. Nëse qumështi vjen nga kafshë që marrin antibiotikë, të respektohet 
periudha e pezullimit përpara se të përdoret.

Menjëherë pas mjeljes, qumështi duhet të ruhet në një vend të përshtatshëm 
dhe të pastër, duhet të ftohet në një temperaturë që nuk e tejkalon 8°C nëse 
përpunohet ose transportohet për përpunim në të njëjtën ditë. Ndërsa duhet 
të mbahet në një temperaturë jo më të madhe se 6°C, nëse qumështi nuk 
përpunohet ose transportohet në të njëjtën ditë kur bëhet mjelja.
Gjatë transportit duhet të sigurohet ftohja konstante e produktit, që të mbërrijë 
në pikën e përpunimit dhe temperatura e qumështit të mos e kalojë 10°C.
Përjashtimi i vetëm nga kërkesat e temperaturës së transportit të përmendura 
më lart, është kur qumështi përpunohet brenda dy orësh nga mjelja ose 
kur është e nevojshme të ruhet qumështi në një temperaturë më të lartë siç 
kërkohet nga prodhimi i disa produkteve. Në rastin e fundit, përjashtimet 
për shkak të një metode specifike të prodhimit, duhet të autorizohen nga 
autoritetet kompetente.
Mjetet e transportit të qumështit duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

1. Dyshemeja e pajisjeve duhet të lahet e pastrohet lehtësisht, të jetë e ndërt-
uara me një sipërfaqe të lëmuar dhe të pjerrët në mënyrë që uji të rrjedhë 
lehtë nëpër të.

2. Të jenë të mbrojtura nga agjentët atmosferikë dhe pluhuri.

3. Të jenë të pajisura me një sistem ventilimi dhe pajisje ftohëse, si dhe me një 
sistem për mbajtjen konstante të temperaturës gjatë transportit.

4. Cisternat e transportit të qumështit duhet të jenë të izoluara termikisht 
dhe të mund të pastrohen dhe dezinfektohen lehtë. Sipërfaqet e tyre të 
brendshme duhet të jetë e lëmuara.
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Së fundmi, sa i përket higjienës së punëtorëve në sektorin e qumështit të 
baxhove, është e detyrueshme që ambientet e të kenë hapësira dhe pajisje të 
përshtatshme për larjen dhe dezinfektimin e duarve. Kjo për faktin se është 
e nevojshme që para dhe pas përpunimit, të qumështit të papërpunuar të 
mundësohet larja dhe dezinfektimi i krahëve dhe i duarve.

9.4 Rregullat kombëtare për prodhuesit e vegjël

Prodhuesit e vegjël agro-ushqimorë janë të përjashtuar nga masat e 
vetëkontrollit të normave higjiene-sanitare të kërkuara nga AKU. Ato janë 
përcaktuar, në Udhëzimin nr.5 datë 4.5.2018, si prodhues të vegjël,  individë 
ose grupe individësh që i shesin produktet e tyre direkt te konsumatorët. Kjo 
kategori përfshin të gjithë prodhuesit që prodhojnë qumësht dhe nënprodukte 
nga fermat që nuk i kalojnë 30 dele/dhi ose 3 lopë.
Prodhuesit e vegjël mund t’i shesin produktet brenda njësisë administrative 
në të cilën ata kryejnë veprimtarinë e tyre.
Prodhuesit e vegjël mund të shesin drejtpërdrejt në subjektet vijuese: në 
fermën/ndërmarrjen e tyre, në tregun vendor, në restorante, hotele dhe 
bujtina brenda njësisë administrative ku bëjnë pjesë.
Për t’u njohur si të tillë, prodhuesit e vegjël duhet të dërgojnë një kërkesë 
në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila duhet të përmbajë 
informacionet e mëposhtme:

1. Emër dhe mbiemër;
2. Lloji i aktivitetit;
3. Adresa;
4. Sasia e produktit të shitur për lloj produkti;
5. Vendi i shitjes së produktit.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është e detyruar të shqyrtojë 
kërkesën brenda 15 ditëve të punës dhe pastaj t’ia përcjellë AKU-së, e cila do 
të kryejë një kontroll në vend për të vlerësuar kushtet higjieno-sanitare. AKU 
do të duhet të kryejë kontrollin brenda 15 ditëve nga njoftimi i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. AKU më pas do t’ia dërgojë raportin Ministrisë 
e cila do t’u komunikojë prodhuesve nëse ato mund të përfshihen në këtë 
kategori prodhuesish.
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10. Mjelja

Mjelja përbën një fazë me rëndësi të madhe si për shëndetin e kafshëve, ashtu 
edhe për prodhimin e djathit cilësor. Si në rastin kur mjelja bëhet me dorë 
ashtu edhe nëse kryhet me makinë mjelëse, është thelbësore të merren disa 
masa paraprake për të shmangur ndotjen e qumështit. Veçanërisht në zonat 
malore, ku kushtet teknologjike nuk janë ato të fermave të mëdha fushore, 
duhet t’i kushtohet një vëmendje e veçantë mjeljes dhe ruajtjes së qumështit. 

Me rëndësi themelore është ndërtimi i një hapësire të veçantë për mjeljen, në 
mënyrë që të kufizohet në maksimum ndotja e qumështit. Nëse nuk është e 
mundur të keni një mjedis plotësisht të izoluar, këshillohet së paku të krijohet 
një hapësirë   e mbuluar dhe e ndarë nga stalla me një vend mjeljeje si ai i 
treguar në kapitullin 9.

10.1  Praktika të mira për mjeljen

Në mënyrë që të milet në mënyrën e duhur, duke garantuar cilësinë e qumështit 
dhe mirëqenien e kafshëve, këshillohet të ndiqen praktikat e mira në vijim: 

- Para se të fillojë mjeljen, punëtori duhet të lajë duart me ujë dhe sapun. 

- Të vishen këpuce të pastra kur hyni në zonën e mjeljes. 

- Të shmanget pjesëmarrja në mjelje nëse keni sëmundje infektive ose 
lëndime në duar.

- Mos u kollituni dhe mos teshtini në drejtim të enës së qumështit.

- Të kontrollohen rrjedhjet e para të qumështit të secilës kafshë në një enë të 
veçantë.

- Kafshët e sëmura duhen të milen gjithmonë të fundit dhe qumështi duhet 
të vendoset në një enë të veçantë.

KUJDES
Një mjelje e bërë në mënyrë të gabuar, mund të çojë 
në prodhim të kufizuar, infeksione të gjinjve dhe djathë 
me cilësi të keqe.
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- Para mjeljes, së secilës kafshë është e këshillueshme që t’i lahen gjinjtë me 
ujë të vakët (dhe mundësisht me dezinfektues) dhe më pas t’i thahen me 
një leckë të pastër.

- Të gjitha mjetet e mjeljes duhet të jenë prej materiali inoksi, ndërsa duhet 
të shmanget bakri, alumini dhe plastika e pa çertifikuar.

- Të mos pihet duhan gjatë mjeljes.

Figura 32 - Bidon qumështi inoksi

KUJDES 
Enët e qumështit nuk duhet të kenë çarje ose ndryshk 
pasi papastërtia mund ta ndosë qumështin, ato duhet 
të kenë një qafë të gjerë për të lehtësuar pastrimin, dhe 
duhet të përdoren vetëm për qumësht.
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10.2 Përdorimi i makinerisë mjelëse

Përdorimi i makinerisë mjelëse paraqet një zgjidhje të mirë për fermat që 
kanë të paktën njëqind krerë. Avantazhet e mjeljes mekanike janë të dukshme 
jo vetëm në aspektin e kohës, por edhe në karakteristikat higjienike të 
qumështit, i cili do të ketë një ngarkesë bakteriale shumë më të ulët sesa mjelja 
me dorë. Sidoqoftë, nëse mjelja nuk kryhet siç duhet ose me një impiant që 
funksionon keq apo është i papastër, mund të lehtësojë krijimin e mastitit dhe 
transmetimin e tij nga njëra kafshë tek kafshët e tjera.
Gjëja e parë që duhet kontrolluar është madhësia e grykës së kllefit të pompës 
thithëse (shiko ilustrimin në fig 33, ekstremiteti transparent) i cili nuk duhet 
të jetë as shumë i ngushtë e as shumë i gjerë. Këllëfi duhet të futet mirë në 
thithke, duke e lënë të lirë vetëm fundin, në mënyrë që boshllëku të mund të 
veprojë në majën e gjirit. Gryka e kllefit shumë e ngushtë shkakton dhimbje të 
thithave dhe mund të çojë në sëmundje të gjirit. Para se të vendoset mjelësja 
në secilën kafshë, gjinjtë duhet të pastrohen me një leckë ose një peshqir të 
thatë.

Figura 33 - Pompë thithëse e formuar nga një pjesë e fortë që përmban brenda saj këllëfin e destinuar për 
të rënë në kontakt me thithën e gjirit

Në mungesë të sistemeve për heqjen automatike të grupit të thithëseve, të 
hiqen menjëherë thithëset pasi të jetë mbyllur valvula e duhur  e vakumit. 
Para këtij veprimi, të masazhohen gjinjtë me grupet akoma të vendosura në 
të, në mënyrë që të përfitohet sërish një sasi qumështi pasi të ketë përfunduar 
nxjerrja spontane e tij dhe të shmangen traumat. 
Sapo të përfundohet mjelja, pas rreth 5 minutash, të mbushet një kovë me 
ujë të pastër dhe të ftohtë me rreth 10-15 litra, makina mjelëse të lihet në 
punë derisa të mbarojë të gjithë uji. Pas këtij veprimi të zbrazen bidonët e 
makinës mjelëse. Më pas të përsëritet ky veprim me ujë të nxehtë, edhe dy 
herë nëse është e nevojshme, duke zbrazur bidonët e makinës mjelëse dhe 
duke përdorur të njëjtin ujë.
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Nëse pas këtyre veprimeve uji brenda bidonit do të jetë sërish i pisët, të bëhet 
edhe një larje tjetër me ujë të ftohtë. 
Gjithashtu, të paktën një herë në javë duhen pastruar tubat e pajisjes dhe 
kolektori i makinerisë mjelëse, duke çmontuar e pastruar thithëset dhe duke 
hequr kapakun (pjesa blu në fig. 33). 
Gjatë këtij veprimi u duhet kushtuar shumë vëmendje pastrimit të çdo diametri 
dhe harqeve të tubave,që janë dhe pikat ku grumbullohen më së shumti 
papastërtitë. Pasi të çmontohen elementet, të pastrohen në të dy anët me 
pastruesin e tubave. Të pastrohet me kujdes kolektori (elementi numër 3 në 
pamjen vijuese) ku tentojnë të formohen mbetje, të cilat përveç se favorizojnë 
shtimin e baktereve, mund të shkaktojnë vështirësi në kalimin e qumështit. 

Figura 34 – Grupi i thithësve i formuar nga: thithëset plastike (1), tubat (2)  dhe kolektori i qumështit (3) 
(pajisje lidhëse që bashkon tubat e shkurtër dhe të gjatë të qumështit)

Ky veprim duhet kryer me ujë të ngrohtë dhe larës specifik rreth 4-5 herë. 
Ndërsa në fund, duhet të përsëritet procedura edhe një herë me ujë të ftohtë.
Sidoqoftë, është gjithmonë mirë të lahet makina e mjeljes mekanike duke 
respektuar kohët, shpeshtësinë me pastruesit specifikë sipas udhëzimeve 
të firmës prodhuese. Do të ishte e pozitive të monitorohej cilësia e ujit që 
përdoret për larjen e makinës mjelëse.



100

11. Prodhimi i djathit

Në këtë kapitull do të paraqiten dy teknika prodhimi, për djathin e bardhë të 
llojit feta si dhe për djathin kaçkavall. Secila metodë e këtyre dy djathërave 
paraqitet nga faza e pasterizimit deri në atë konservim.
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11.1  Djathi i bardhë

Pasterizimi i qumështit: qumështi ngrohet në temperatura të larta nga 65° 
në 68°C, me qëllim që të ulim ngarkesën bakteriale. Nëse qumështi i përdorur 
është i freskët dhe ka pak kohë që është mjelë, këshillohet të ngrohet deri në 
65°C, me qëllim që të zvogëlojmë rrezikun e ndryshimit të vetive të tij. Sa më 
shumë kohë të kalojë mes grumbullimit dhe pasterizimit të qumështit, aq më 
e lartë duhet të jetë temperatura, për të arritur deri në maksimumin 68°C. Ky 
proces duhet të zgjasë nga 15 deri në 20 minuta.

Ftohja e qumështit: pas pasterizimit, qumështi duhet të ftohet deri në më 
pak se 40°C, para se të bëhet mpiksja. Nëse qumështi është i varfër në lëndë 
ushqyese, mund të shtohet klorur kalciumi në sasinë 10g për 100 litra qumësht.

Shtimi i fermenteve laktike: ndërsa temperatura vazhdon të mbahet në 
rreth 40°C, qumështit i shtohen kultura specifike bakteriale/fermente për të 
ndryshuar përbërjen e tij, duke krijuar kështu enzima të afta që lehtësojnë 
mpiksjen dhe fermentimin e qumështit, si dhe transformime të tjera që 
karakterizojnë secilin lloj djathi. Nëse nuk është e mundur që të gjinden 
fermente të gatshme, mjafton të përdoret kos i freskët i një dite më parë. 
Përdorimi i kosit jo të freskët si ferment mund të rrezikojë masën e mpiksur, 
duke zvogëluar rendimentin e djathit. Për 100 litra qumësht, duhet të shtohen 
40 gr kos (ose edhe më shumë), i cili më pas do të përzihet për rreth 20 minuta, 
në mënyrë që t’i lërë kohë fermenteve të acidifikohen  dhe të shumohen. 

Mpiksja e qumështit: mpiksja e qumështit ndodh duke përdorur mullëzën 
(fermentin e djathit). Para se të hidhet fermenti/mullëza, të kontrollohet sërish 
temperatura për të verifikuar që është mbajtur mes 38° dhe 40°C. Temperatura 
optimale për mpiksjen e qumështit do të varet nga cilësia e fermentit të 
përdorur. Sa më i ulët rendimenti dhe cilësia e fermentit, aq më gjatë do të 
jetë koha për formimin e masës së mpiksur. Nëse përdoret një ferment me 
cilësi të mirë dhe/ose me origjinë shtazore, mund të jetë e mjaftueshme të 
mbahet qumështi në një temperaturë prej 36° ose 38°C, ndërsa nëse përdoret 
një ferment me cilësi më të ulët, temperatura duhet të jetë më e lartë, midis 
38° dhe 40° C, në mënyrë që të ndihmohet mpiksja. Pasi të shtohet mullëza 
(fermenti i djathit), qumështi duhet të lihet të pushojë për rreth 45/50 minuta 
gjatë të cilave do të kryhet procesi i mpiksjes. Gjatë këtyre 40 minutave 
temperatura e kazanit/pasterizuesit duhet të mbahet në rreth 38°C.
Pas këtij harku kohor, për të kontrolluar nëse mpiksja e djathit është gati për 
t’u prerë, zhytet një gisht në sipërfaqen e saj: nëse mpiksja e djathit është gati 
nuk do të ngjitet qumësht në gisht, përndryshe na duhet të presim edhe disa 
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minuta. Një metodë tjetër për të kontrolluar nëse mpiksja është gati për t’u 
prerë është kjo: bëjmë me gisht një vijë mbi sipërfaqen, nëse kanali i hapur me 
gisht mbushet dhe mbyllet, atëherë duhet të presim edhe pak kohë.

Prerja e djathit të mpiksur: me një thikë, vizatohet një kryq në sipërfaqen 
e masës së mpiksur dhe më pas vazhdohet duke bërë prerje të tjera paralele 
me kryqin, derisa të përftohen kuba të vegjël rreth 1,5-2 cm të trashë. Pas 
prerjes së sipërfaqes, për të lehtësuar ndarjen e djathit nga hirra, masa e 
formuar pritet ose grimcohet me prerëse të posaçme për shpërbërje djathi 
(spino), duke bërë lëvizje rrethore për të shpërbërë edhe pjesën poshtë deri në 
përftimin e kokrrizave me trashësinë e misrit.
Pasi të jetë prerë siç duhet masa e mpiksur, të lihet të pushojë edhe për 40 
minuta të tjera. 

Nxjerrja e hirrës dhe vendosja nëpër forma: djathi i mpiksur nxirret nga hirra 
me një safë dhe vendoset në kallëpe ose forma të formave dhe madhësive të 
ndryshme. Pasi të jetë vendosur në forma, vazhdon heqja e hirrës, e cila mund 
të bëhet më e lehtë duke e presuar djathin brenda formës.
Kur pjesa më e madhe e hirrës të jetë larguar nevojitet që djathi të lihet edhe 6 
ore të tjera duke kulluara para se ta nxjerrim nga forma. 
Kur preferohet ose nuk është mundësia për të përdorur forma, hirra mund të 
hiqet duke përdorur një fasha/garzë. Pasi të jetë vendosur sasia e dëshiruar e 
djathit në fasha/garzë, të mbyllet forma dhe të shtrydhet duke e shtypur me 
dorë derisa të kullohet shumica e hirrës. Djathi i mbështjellë lihet të kullojë 
për dy ose tre orë dhe më pas përmbyset, për ta nxjerrë hirrën edhe nga pjesa 
tjetër e përbërjes. Pasi është ndryshuar drejtimi i përbërjes së djathit, të 
shtrëngohet përsëri garza dhe të lihet të kullojë hirra e mbetur edhe për dy ose 
tre orë të tjera, përpara se të vendoset djathi në shëllirë për tu staxhionuar.
Alternativë e kullimit dhe shtypjes manuale, është tharja e formave përpara se 
të vendosen në shëllirë.
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Kriposja: ky veprim (i detyrueshëm për të gjitha llojet e djathit) mund të 
bëhet në të thatë, me anë të fërkimit (pak a shumë siç bëhet me proshutat), 
ose mund të rregullohet kur format të zhyten në shëllirë. Kriposja manuale 
preferohet për djathërat me formë të vogël, ndërsa për ato me forma të mëdha 
rekomandohet kriposja në shëllirë.
Përqindja e rekomanduar e kripës në shëllirë është baras me 7% të solucionit 
që d.m.th (70 g kripë për 1 litër ujë, duke marrë parasysh që në një lugë gatimi 
të mbushur plot janë rreth 20g kripë). Kjo vlerë mund të rritet deri në 12 - 14% 
për format e mëdha të djathit, nga 3 kg e lart.
Nëse kushtet e temperaturës ose higjienës nuk janë ato të duhurat, është e 
nevojshme të rritet sasia e kripës për të kundërshtuar rritjen e mikrobeve, 
përqindja e kripës mund të mbahet në 10% për 2 ose 3 ditët e para të maturimit.

Maturimi: pasi të jetë larguar hirra dhe djathi të jetë hequr nga format, ai 
mund të futet në shëllirë, ku do të duhet të maturohet për të paktën 6 ditë 
para se të shitet, në mënyrë që të lejojë përfundimin optimal të procesit të 
fermentimit laktik. Në këtë fazë përqindja e kripës në shëllirë duhet të jetë 
midis 10 dhe 12%, për format me dimensione mesatare apo të vogla.

THARJA 
bëhet fjalë për një veprim që kryhet kur djathi i mpiksur 
vendoset në kulluese/fasha, në përgjithësi bëhet në 
dhoma të ngrohta, ose në ambiente me temperaturë 
dhe lagështirë të kontrolluar. Qëllimi i tharjes është 
largimi i pjesës më të madhe të hirrës nga brenda 
formave dhe maturimi i djathit në konsistencë, duke 
bërë që të acidifikohet siç duhet përbëja. Pasi djathi 
i mpiksur të jetë vendosur në kulluese/fasha, këta 
vendosen në një kazan dhe/ose dhomë të ngrohtë 
ose në vetë pasterizuesin për të mundësuar daljen 
e mëtejshme të hirrës dhe tharjen e djathit. Pasi të 
jenë futur fashat në kazan/pasterizues, ky mbyllet 
dhe format do të piqen për rreth gjysmë ore. Brenda 
kazanit/pasterizuesit do të krijohet një mjedis me 
lagështirë të nxehtë e cila për shkak të osmozës do të 
largojë hirrën.
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SI TË PËRDORET HIDROMETRI? 
Merret një kampion shëllire nga bidoni që do të 
ekzaminohet dhe vendoset në një enë të madhe 
dhe të thellë, aq sa të lejojë që hidrometri të notojë 
lirshëm pa prekur pjesën e poshtme dhe anësoret e 
enës (për shembull një shishe një litërshe uji boshe). 
Sapo shëllira të jetë në enë, të vendoset hidrometri në 
kampion dhe i jepet një shtysë e lehtë. Hidrometri do 
të përfundojë në fund dhe më pas do të ngrihet lart. 
Nganjëherë ai do të ngjitet në anën e enës, kështu që 
sigurohuni që të notojë lirshëm pa prekur askund para 
se të lexoni vlerën e hidrometrit. Leximi kryhet duke 
kontrolluar nivelin e lëngut në shënjuesin e graduar, i 
cili do të tregojë një vlerë në shkallë nga 0 në 50. Kjo 
vlerë mund të konvertohet në një përqindje të kripës 
në lëng përmes tabelës vijuese.

Shkalla Bé
(hidrometër) 0 5 7 10 12 16 18 20

% e kripës
në shëllirë 0 6 8 11 13 18 20 22

Është e rëndësishme të theksohet se hidrometrat janë 
të kalibruar për përdorim në një temperaturë të caktuar. 
Hidrometrat në treg zakonisht kalibrohen ndërmjet 15° 
dhe 20° gradëve, prandaj para se të përdoret është e 
nevojshme të matet temperatura e kampionit që do të 
matet: nëse temperatura e lëngut është shumë e lartë 
në krahasim me kalibrimin e hidrometrit, sugjerohet të 
pritet që kampioni të arrijë temperaturën e duhur.
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Staxhionimi: gjashtë ditë pas maturimit të formave kalohet në staxhionim, i 
cili do të zgjasë nga 20 deri në 25 ditë. Pas gjashtë ditëve të maturimit shëllira 
ndryshohet dhe format futen në një shëllirë të re. Në këtë fazë përqindja e 
kripës në shëllirë duhet të jetë baras me 7% për format me dimensione 
mesatare apo të vogla. 
Sa më e madhe të jetë forma e djathit aq më shumë mund të staxhionohet 
djathi dhe aq më e dendur duhet të jetë shëllira e përdorur. 
Për përgatitjen e shëllirës është e nevojshme që të ngrohet uji deri në 45°C, 
pasi të arrihet kjo temperaturë të shtohet kripa në masën e duhur dhe më pas 
tretësira të nxehet më tej deri në 80-90°C. Në këtë pikë shëllira lihet të ftohet 
dhe të trashet përpara se të futen në të forma. Temperatura e dhomës në të 
cilën do të bëjmë maturimin e djathit duhet të mbahet midis 18 dhe 22°C. 
Sidomos në muajt e dimrit rekomandohet të ruhet një temperaturë minimale 
prej 20°C në ambientin ku maturohet djathi, duke evituar kështu hollimin e 
shëllirës për shkak të lagështirës.
Pas 20 ditë staxhionimi, shëllira duhet të ndërrohet. 

Konservimi: pas 30 ditësh staxhionim, djathi kalon në konservim. Forma 
lahet dhe futet përsëri me shëllirë me 8% - 10% kripë, që në këtë fazë mund të 
zgjasë deri në 5 muaj. Nëse shëllira hollohet gjatë këtyre muajve, këshillohet të 
shtohet kripë ose të ribëhet sërish. Për të rregulluar dhe verifikuar densitetin e 
shëllirës, ajo duhet të kontrollohet një herë në muaj me një hidrometër (matës 
i dendësisë në lëngje) dhe të rregullohet sipas rrethanave.
Për më tepër, për të mos lejuar që me rritjen e densitetit të shëllirës, format 
brenda bidonëve të lundrojnë mbi të, duke favorizuar kështu shfaqjen e mykut 
nga kontakti, duhet fiksuar një rrjetë midis fundit të bidonit dhe kapakut të tij 
në mënyrë që të shmanget kontakti me format.
Nëse ekziston mundësia e përdorimit të një dhome frigoriferike, para shitjes, 
djathi mund të ruhet në këtë mjedis në një temperaturë midis 6 dhe 10 gradëve.
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11.2  Kaçkavalli

Për të bërë djathin kaçkavall, këshillohet të përzihet qumështi i dhisë, i cili 
është bazë, me rreth 10% qumësht deleje ose lope.

Pasterizimi: procedurë e ngjashme me djathin e bardhë të llojit feta. Qumështi 
ngrohet derisa të arrijë në 65° maksimumi 68°C, në mënyrë që të ulet ngarkesa 
e tij bakteriale. Nëse qumështi i përdorur është i freskët dhe i mjelë prej 
pak kohësh, këshillohet të ngrohet deri në 65°C për të zvogëluar rrezikun e 
ndryshimit të vetive të tij. Sa më shumë kohë kalon midis grumbullimit dhe 
pasterizimit të qumështit, aq më e lartë duhet është temperatura për t’u 
arritur, deri në një maksimum prej 68°C. Pasterizimi duhet të zgjasë rreth 15 
deri në 20 minuta.

Ftohja e qumështit: pas pasterizimit qumështi duhet të ftohet në 35° - 36°C 
përpara se të procedohet me mpiksjen. Nëse qumështi është i varfër me lëndë 
ushqyese, mund të shtohet kloruri i kalciumit në sasi prej 10 g për 100 litra 
qumësht.

Shtimi i fermenteve laktike: ndërsa temperatura vazhdon të mbahet në 
35 - 36°C, qumështit i shtohen kultura bakteriale specifike/fermente për 
të modifikuar përbërjen e tij duke favorizuar kështu enzimat që mund të 
lehtësojnë mpiksjen dhe fermentimin e qumështit, si dhe transformime të 
tjera që karakterizojnë secilin lloj djathi. Nëse nuk është e mundur të gjinden 
fermente/kultura bakteriale, do të jetë e mjaftueshme të përdoret kos i freskët 
i një dite më parë. Theksohet se edhe kosi duhet të jetë i pasterizuar. Përdorimi 
i një kosi jo të freskët si ferment mund të rrezikojë masën e mpiksur, duke 
zvogëluar rendimentin e djathit.
Për 100 litra qumësht duhet të shtohen 40 g kos (ose edhe më shumë), i cili më 
pas do të përzihet për rreth 20 minuta, në mënyrë që t’i lihet kohë fermenteve 
të acidifikohen dhe shumohen.

Mpiksja e qumështit: mpiksja e qumështit ndodh duke përdorur mullëzën/
fermentin e djathit. Para se të shtohet fermenti, kontrollohet përsëri 
temperatura e kazanit/pasterizuesit për të verifikuar që ajo është ruajtur mes 
35° dhe 36°C.

Prerja e djathit të mpiksur: me një thikë, shënohet një kryq mbi sipërfaqen e 
masës së mpiksur dhe më pas vazhdohet duke shënuar linja të tjera paralele 
me kryqin, derisa të përftohen kuba të vegjël të trashë rreth 2cm. Më pas, për 
të lehtësuar largimin hirrës nga djathi, masa e mpiksur duhet prerë me një 
prerëse të posaçme për shpërbërje djathi (spino), duke bërë lëvizje rrethore 
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për të përzier edhe atë që është poshtë deri në përftimin e kokrrizave me 
trashësi 1cm, më pas të lihet të pushojë për 5 minuta.
Pasi të kenë kaluar 5 minutat, të rritet temperatura e kazanit/pasterizuesit, 
duke kaluar nga 35° në 45°C për një periudhë kohore 50 minuta. Temperatura 
duhet të rritet gradualisht, me rreth një gradë për 5 minuta, duke vazhduar 
të trazohet masa e mpiksur. Në fund të 50 minutave duhet të ketë arritur 10 
gradë më shumë, ose 45°C gjithsej. Sapo të arrijë 45°C, fiket kazani dhe të lihet 
të pushojë për një orë. Në krahasim me djathin e bardhë të llojit feta, në këtë 
rast hirra e nxjerrë nga kazani mund të përdoret edhe për gjizë.

Heqja e hirrës dhe vendosja nëpër forma: kjo procedurë është e ngjashme 
me atë të djathit të bardhë. Pasi të jetë mbledhë me një safë, djathi i mpiksur 
vendoset nëpër forma ose kulluese të madhësive të preferuara. Pasi të jetë 
vendosur masa e mpiksur brenda formës/kullueses, të hidhet sipër ujë i nxehtë 
dhe më pas të shtypet me dorë deri sa forma të jetë gati. Pas kësaj, format 
lihen të kullojnë dhe të pushojnë për rreth 3 orë. Pas tre orësh, të përdoret një 
garzë ose kapaku i formës për ta kthyer përmbys. Forma të lihet të pushojë 
deri ditën tjetër, për rreth 12 orë.
Alternativë e kullimit dhe shtypjes manuale, është tharja e formave përpara se 
të vendosen në shëllirë.

THARJA 
bëhet fjalë për një veprim që kryhet kur masa e mpiksur 
vendoset në forma/kulluese, në përgjithësi bëhet në 
dhoma të nxehta, ose në ambiente me temperaturë dhe 
lagështi të kontrolluar. Qëllimi i tharjes është largimi 
i pjesës më të madhe të hirrës nga brenda formave 
dhe maturimi i djathit në konsistencë duke bërë që 
djathi të acidifikohet siç duhet. Pasi djathi i mpiksur 
të jetë vendosur në forma/kulluese, këta vendosen 
në një kazan, në një dhomë të nxehtë ose në vetë 
pasterizuesin për të mundësuar daljen e mëtejshme të 
hirrës dhe tharjen e djathit. Pasi të jenë futur format 
kulluese në kazan/pasterizues, mbyllen dhe thahen 
për rreth gjysmë ore. Brenda kazanit/pasterizuesit do 
të krijohet një mjedis me lagështi të nxehtë e cila për 
shkak të osmozës do të largojë hirrën.
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Maturimi: kaçkavalli kërkon më pak kohë maturimi sesa djathi i bardhë. Nëse 
djathi prodhohet në stinën e verës, forma duhet të maturohet në shëllirë 
në 18% për 24 orë, ndërsa nëse djathi prodhohet në dimër, forma duhet të 
qëndrojë në ujë me kripë për 48 orë.

Staxhionimi dhe kriposja: pas 24 orësh në shëllirë, format vendosen direkt 
për tu staxhionuar në rafte druri në një dhomë frigoriferike ose të freskët, me 
një temperaturë rreth 20° C dhe një lagështi midis 75% dhe 85%. Nëse nuk 
është e mundur të matet drejtpërdrejt lagështira në dhomë, të sigurohet që 
djathi të staxhionohet në dhomën më të lagësht, në mënyrë që format të mos 
thahen shumë dhe si pasojë të prishen.
Gjatë staxhionimit, kaçkavalli mund të kriposet më tej ose të aromatizohet 
me erëza. Në këtë periudhë, një ditë forma do të fërkohet me kripë, dhe nëse 
dëshirohet me erëza, dhe të nesërmen do të fërkohet vetëm për t’i hequr 
lagështirën. Fërkimi dhe kriposja në ditë alternative do të përsëritet për gjatë 
një muaji. Pas këtij muaji, provohet dhe ndjehet nëse është i kripur apo jo, 
përndryshe mund të rregullohet duke shtuar kripë edhe për disa ditë të tjera.
E tërë faza e staxhionimit, do të zgjasë rreth 45 ditë.

Konservimi: pasi forma të ketë arritur kriposjen dhe aromën e duhur pas 
periudhës së staxhionimit, ajo mund të ruhet në një dhomë frigoriferike në një 
temperaturë mes 7° dhe 10°C. Nëse forma ka dimensione të mëdha mund të 
pritet edhe në copa të vogla prej 200-300 gramësh afërsisht dhe këto mund të 
paketohen në vakum.
Nëse forma nuk vendoset në vakum dhe vërehet formimi i mykut në forma, 
ato duhet të lahen dhe të fërkohen me shëllirë derisa të zhduken.



109

12. Standardet për etiketimin e djathit

Kriteret e përgjithshme për etiketimin e produkteve ushqimore, përfshirë 
produktet e qumështit, përcaktohen në Ligjin Nr. 9863, datë 28.1.2008.
Sipas parashikimeve të këtij ligji, ushqimet e tregtuara duhet të pajisen me një 
etiketë që përmban informacionet vijuese:

a) emrin e produktit;

b) listën e përbërësve;

c) sasinë e përbërësve specifik apo kategoritë e përbërësve; 

c) sasia neto në rastet e ushqimeve të paketuara; 

d) data e kohëzgjatjes minimale ose, në rast ushqimesh të rrezikshme nga 
pikëpamja mikrobiologjike, shkrimin “të përdoret deri në.....”;

h) kushte të veçanta ruajtje dhe/ose përdorimi; 

e) emrin e kompanisë dhe adresën e prodhuesit, të paketuesit dhe/ose 
tregtarit;  

e) vendin e origjinës;

f) udhëzime për përdorim në rast se ushqimi nuk mund të konsumohet pa ato; 

g) përqindja alkoolike për vëllim për pijet, që përmbajnë më shumë se 1.2% 
në vëllim alkool;  

j) përmbajtjen ose përbërjen e OMGJ-ve (organizmave të modifikuara 
gjenetikisht), si dhe të OMGJ-ve që përmbahen në to.
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13. Model i një mini-baxhoje djathit për zonat malore

Për qëllime demonstrimi dhe si një shembull i praktikës së mirë, është krijuar 
një model i një baxhoje të vogël për zonat malore, që përputhet me rregulloret 
aktuale (në veçanti rregulloren Nr. 5 të datës 23.03.2011) dhe që parashikon 
një investim relativisht të kufizuar.

Figura 35 – Baxho për zonat malore (plan vendosja)
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Figura 36 – Baxho për zonat malore (pamje e brendshme)

Figura 37 – Baxho për zonat malore (pamje e brendshme)
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Elementet themelore të këtij modeli janë lehtësisht të identifikueshme nga 
figura 35 dhe kryesisht kanë të bëjnë me: a) ndarjen e hapësirave, b) impiantet 
dhe c) praninë e pajisjeve të përshtatshme për përpunimin dhe konservimin e 
saktë të produkteve që presin të transportohen dhe/ose të shiten. Sa i përket 
ndarjes së brendshme: (a) është i detyrueshëm ndërtimi i tualeteve dhe 
dhomave të ndërrimit që vihen në dispozicion të punëtorëve. Është gjithashtu 
e nevojshme të sigurohet që nuk duhet të ketë lidhje të drejtpërdrejtë midis 
tualetit dhe dhomës së përpunimit, ashtu si dhe ndërmjet hapësirave të 
jashtme dhe dhomës së përpunimit. Një element thelbësorë për ndarjet e 
brendshme të ndërtesës është që të garantohet hapësira e mjaftueshme e 
përpunimit, në mënyrë që stafi të mund të kryejë me lehtësi të gjitha punët e 
nevojshme të përpunimit dhe prodhimit.
Në lidhje me impiantet, (b) struktura duhet të garantojë praninë e shërbimeve 
higjienike të pajisura me ujë të rrjedhshëm, të pijshëm dhe të ngrohtë, për 
higjienën e duhur të stafit. Furnizimi me ujë të pijshëm nuk duhet të rrezikojë 
ndotjen nga ujërat e zeza, kështu që duhet të jetë i pranishëm një sistem kullimi 
i pavarur dhe funksional, për të ruajtur higjienën në të gjitha mjediset e punës. 
Në një mënyrë të ngjashme, impiantet, veshjet, mobiliet, dyert dhe dritaret 
duhet të bëhen me materiale jo porozë dhe që lahen lehtësisht. Ato duhet të 
vendosen në atë mënyrë që të mundësojnë kanalizimet e duhura që të pengojnë 
akumulimin e papastërtive dhe hyrjen e agjentëve të padëshirueshëm (kafshë, 
insekte etj.) që mund të ndotin produktet. Duhet të garantohet gjithashtu 
ndriçimi i duhur dhe ajrimi i mjaftueshëm për të parandaluar grumbullimin 
e tepërt të avullit, i cili është veçanërisht i rëndësishëm gjatë përpunimit 
në temperatura të larta. Rekomandohet gjithashtu t’i kushtohet vëmendje 
vendndodhjes së prizave elektrike dhe rubineteve të përdorimit të ujit, 
sidomos në dhomën e përpunimit. Në veçanti, do të ishte e këshillueshme që 
të sigurohet një rubinet uji afër kazanit të kaldajës (për ta furnizuar me ujë 
dhe për larje). Pastaj, prania e prizave elektrike (mundësisht me një mbulesë 
mbrojtëse) duhet të planifikohet në mënyrë që të shmangen rreziqet e kontaktit 
me ujin, për shembull duke e pozicionuar në një lartësi të përshtatshme nga 
toka.
Sa i përket mjeteve të punës, (c) veçanërisht kazani, tryeza dhe enët e tjera 
duhet të jenë prej materiali të pranueshëm sanitar, siç është materiali inox, 
i cili lejon trajtimin e pasterizimit dhe nuk sjell ndonjë rrezik ndotjeje gjatë 
përpunimit në temperatura të larta. Modeli i mësipërm parashikon përdorimin 
e një kazani që ngrohet me dru, për të cilin është absolutisht e nevojshme 
të vendoset një grykë/furrë për furnizim nga jashtëm, të nxjerrë nëpërmjet 
një vrimë në mur. Kjo mundëson shmangien e grumbullimit të pisllëkut dhe 
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papastërtive në dhomën e përpunimit. Nëse përdoren kazanë/kaldaja me gaz 
ose elektrike, masat që do të merren do të jenë të ndryshme, por gjithmonë të 
ndërmarra për të eliminuar rrezikun e ndotjes.
Së fundmi, rekomandohet prania e hapësirave frigoriferike me temperaturë 
të kontrolluar dhe të rregullueshme (p.sh. dhoma frigoriferike), të cilat lejojnë 
ruajtjen e produkteve pa shkaktuar prishjen e tyre për shkak të temperaturave 
jo të përshtatshme të ruajtjes dhe që parandalojnë ndotjen nga agjentët e 
jashtëm (p.sh. kafshët dhe insektet).



114



115

SEKSIONI IV: 

SKEDAT DHE MODELE 
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Model Baxho i Vogël
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Banorët që jetojnë në territoret e Veriut të Shqipërisë praktikojnë që nga kohët 
e lashta mbarështimin e bagëtive të imta dhi - dele, si një element themelorë 
për jetesën e tyre. 
Duke përqafuar këtë traditë dhe duke parë në të një perspektivë për zhvillimin 
ekonomik të këtij territori, Projekti “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e 
Bujqësisë Familjare në Veri të Shqipërisë” synon, mes të tjerash, të përforcojë 
zinxhirin e mbarështimit të deleve dhe dhive në Bashkitë Fushë Arrëz, Pukë dhe 
Vau Dejës, duke vlerësuar kështu traditat vendore, duke promovuar veçoritë e 
territorit dhe duke ndërtuar prespektiva të reja së bashku me fermerët e kësaj 
krahine.
Gjatë zbatimit të Projektit është vënë re: se si mungesa e informacionit në 
lidhje me praktikat e mbarështimit, përbën një kufizim zhvillimi për këtë të 
fundit dhe se si vendodhjet e largëta të shumë bizneseve të vogla familjare 
nga tregjet dhe zonat urbane, e bëjnë shumë të vështirë mbështetjen e rregullt 
veterinere. Duke u bazuar në këto të dhëna, ka lindur idea e një Udhëzuesi 
praktik për mbarështimin e deleve dhe dhive në Shqipëri si mbështetje dhe 
referim në veprimtaritë e përditshme, që kanë të bëjnë me mbarështimin e 
bagëtive të imta. Pra, ky nuk është një manual veterinerie apo zooteknikë 
i mirëfilltë por një përmbledhje e praktikave të mira të prezantuara gjatë 
Projektit, fryt i bashkëpunimit mes subjekteve të ndryshme të impenjuara 
direkt në zhvillimin e sektorit.

Në hartimin e këtij teksti kanë bashkëpunuar në forma të ndryshme: 


