
 

 

E mirë  për natyrën, e mirë  për ne  

"Puno me Natyrën, jo kundër Saj" 

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës Agjencionicioni Japonez për Bashkepunim Ndërkombetar  

Bujqësia organike 



 

 

JAAK 

Shoqata joqeveritare ,JICA Alumni Asociacioni i Kosovës (JAAK) 
u themelua me iniciativën e pjesëmarrësve, në trajnimet e mba-
jtura në Japoni, nën mbështetjen e Agjencisë Japoneze për Bash-
këpunim Ndërkombëtar (JICA), më 13 Prill të vitit 2009 
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Qëllimi i JAAK është arritja e objektivave, duke 
stimuluar zbatimin e programeve zhvillimore të 
JICA në Kosovë , bashkëpunimin në mes të 
anëtarëve të JAAK, të trajnuar në Japoni dhe 
anëtarëve të vendeve tjera, mbështetjen e zhvil-
limit të programeve të përbashkëta, shkëmbimin 
kulturor, etj. 



 

 

 

OBJEKTIVAT 
 

Ruajtja dhe forcimi i marrëdhënieve, 
miqësisë dhe mirëkuptimit të 
ndërsjellt, midis anëtarëve të Aso-
ciacionit. 

 Mbështetja e zhvillimint ekonomik, 
shoqëror dhe kulturor të vendit, 
përmes studimeve të vazhdueshme 
në teknologji dhe në fusha të tjera, të 
udhëhequra nga anëtarët e Asociacio-
nit. 

Vendosja e kontakteve me shoqatat e 
ngjajshme në botë, duke 
mbështetetur  bashkëpunimin dhe 
shkëmbimin e përvojës, me këto 
shoqata. 

Bashkëpunimi me instruktorët e instituci-
oneve japoneze, roli i të cilëve është 
të jap këshilla teknike, që janë të 
mirëpritura nga Asociacioni, për të 
mbeshtetur zhvillimin e  programeve, 
në Republikën e Kosovës. 

JAAK me aktivitetet e veta,  po hap rrugë të reja për zhvillim të 
projekteve, realizimi i të cilëve do të jetë në  funksion të zhvillimit 
të qëndrueshëm dhe afat-gjatë të Republikës së Kosovës.  

“Seminari i JAAK- Community Capacity and 
Rural Development- Focusing on One Village 
One Product Movement (B) OVOP”, 
“Agricultural Extension Planning .Menagement” 

……………. 
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Ndërtimi dhe mirëmbajtja e elementëve organikë në tokë, 
mirëmbajtja e gjendjes së mirë dhe pjellorisë së tokës, 
është një nga parimet bazë të prodhimit organik.  

Sistemet konvencionale të prodhimeve bujqësore,  shpesh shkaktojnë  ndotje dhe dëme 
në mjedis, varfërim të tokës, prishjen e baraspeshës natyrore, etj. Sistemi konvencional 
lejon përdorimin e  materieve sintetike kimike dhe manipulimin gjenetik,  që krijon 
prodhime pa shije dhe kalori ushqyese, krahasuar me produktet e prodhuara në mënyrë 
natyrore. 
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Bujqësia  Organike  
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"Rritja në bujqësinë 
organike krijon më shumë 
mundësi për punësim dhe 

pasuri për ekonomitë 
rurale dhe kontribuon në 

ruajtjen dhe përmirësimin e 
peizazheve rurale." 



 

 

IFOAM është organizata ndërkombëtare, ombrellë e 
lëvizjeve të  bujqësisë   organike, në mbarë botën 

 

Vizioni 
 
“Qëllimi ynë është, miratimi i sistemeve të shëndosha 
ekologjike, shoqërore dhe ekonomike, në  të gjithë botën, 
që janë të bazuara në parimet e Bujqësisë Organike” 

Parimet e bujqësisë organike: 
 Parimi i Shëndetësisë - Bujqësia Organike si e 

padëmshme, duhet mbështetur, për të   përmirësuar 
shëndetin e tokës, bimëve, kafshëve dhe njeriut. 

 Parimi i Ekologjisë - Bujqësia Organike duhet të bazohet 
në sistemet dhe ciklet ekologjike të gjalla, të punojë me 
to, të  rivalizojmë  atë,  për ta ndihmuar  dhe 
mbështetur atë 

 Parimi i ndershmërisë- Bujqësia Organike duhet të 
ndërtohet mbi marrëdhëniet, që sigurojnë drejtësinë në 
lidhje me mjedisin e përbashkët dhe mundësitë e jetës. 
Drejtësia është e karakterizuar nga kapitali neto , re-
spekt, drejtësisë dhe administrimit të përbashkët të 
botës, si në mesin e njerëzve ashtu edhe në 
marrëdhëniet e tyre ndaj qenieve tjera të gjalla . 

 Parimi i kujdesit- Bujqësia Organike duhet të 
menaxhohet në mënyrë parandaluese dhe të 
përgjegjshme për të mbrojtur shëndetin dhe 
mirëqenien e gjeneratave të tanishme dhe të ardhshme 
dhe mjedisin . 
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Prodhimi organik promovon dhe e përkrah biodiversitetin, ciklet natyrore biologjike dhe  
aktivitetet biologjike të tokës 

Hulumtimet në praktikat e  Bujqësisë   Organike kanë  treguar se, sistemet organike kanë  potencial të 
mbështesin ruajtjen e biodiversitetit përmes: 

 
 Rritjes së  numrit dhe shumëllojshmërisë  së  llojeve të egra, të gjetura në ferma 
 Mbështetjes së  niveleve  të larta të agro-biodiversitetit 
 Ruajtjes së   tokës së  shëndosh dhe faunës së  tokës , të tilla si krimbat e tokës 
 Zvogëlimit të  rrezikut, të  ndotjes së ujit 
 Efiqiencës së  energjisë  
 Uljes së  emisioneve të dioksidit të karbonit, që  do të  ndikon në  zvogëlimin e ngrohjes globale 
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Në bujqësinë organike : 
 

 plehrat kimike artificiale janë të ndaluara - në vend të 

tyre, fermerët organik  zhvillojnë  një tokë të 

shëndetshme, pjellore duke rrit me rotacion një përzierje 

të të lashtave, duke shtuar përbërës organik si që  është  

komposti ose plehu dhe duke përdorur  tërfil për të tërheq 

azotin nga atmosfera 

 pesticidet  janë rreptësisht të kufizuara - në vend të tyre fermerët perdorin  

lëndë ushqyese për të pasuruar  tokën, për të prodhuar të lashta të 

shëndetshme dhe për  të inkurajuar kafshët e egra, për të kontrolluar dëmtuesit 

dhe sëmundjet 

 mirëqenia e kafshëve është në zemër të sistemit dhe një jete të  lirë – vargu i 

kafshëve është me të vërtetë i garantuar 

 një shumëllojshmëri e kulturave dhe kafshëve është ngritur në fermë dhe 

rrotullohet rreth fermës në  sezonë, duke përfshirë periudhën  ugar. Këto qasje 

të  përziera ndihmojnë bujqësinë  për të thyer ciklet e dëmtuesve dhe 

sëmundjeve dhe ndërton pjellorinë e tokës 

 përdorimi rutinë i barnave, antibiotikëve  është i ndaluar - në vend të tyre fer-

merët do të përdorin metodat parandaluese, duke i lëshuar kafshët në kullota të  

freskëta dhe duke  mbajt tufa të vogëla 

 të  lashtat e modifikuara gjenetikisht ( MGj) dhe përbërësit janë të ndaluar 

Faktet për Bujqësi Organike  
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Procesi i kontrollit dhe certifikimit të prodhimit organik, fillon me 
këshillime nga ekspertët e fushës dhe me informim, për kushtet 
dhe rregullat që duhet të respektohen  gjatë prodhimit organik. 
Në këtë rast është e nevojshme plotësimi i aplikacioneve për 
kontroll dhe certifikim të prodhimit organik.  

Kontrolli dhe Certifikimi i prodhimeve organike 

Kriteret për përzgjedhjen  e një njësie prodhimi, që dëshiron të kthehet në  BIO 

 Gjatë vizitave në fermë, përzgjedhja bëhet në përputhje me këndvështri-
min e më poshtëm: 

 Përzgjedhen ata fermerë që janë të motivuar dhe kanë 
kushte të mira të tokës dhe mjedis të pastër ( sidomos 
burimi i ujit të jetë i pastër) 

 Përzgjedhen ata fermerë që kuptojnë dobinë 
shëndetësore të këtyre pordukteve, levërdinë 
ekonomike si dhe të kenë një ndjeshmëri ndaj mjedisit 

 Përzgjedhen ata fermerë me një mundësi më të lehtë 
për të arritur tregun 

 Të mos egzistojë mundësia ndotjes nga fermat fqinjë 
 Ferma shihet si unitete, dmth që ajo e gjitha duhet të 

zbatojë standardet BIO, dhe të gjitha bimët e kafshët të 
menaxhohen BIO. 
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Etiketimi i prodhimeve organike     

Prodhimi, etiketimi dhe shitja e 

prodhimeve organike është  i 

kushtëzuar nga certifikimi 

paraprak i prodhimit.  

 

Standardet e prodhimit organik 

parashohin një “periudhë 

kalimtare” që mund të ndryshoj 

varësisht nga lloji i prodhimit. 

Logoja e  përbashkët e BE-së, për 

etiketimin e prodhimeve organike  
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Gara për përfitime dhe prodhime me rendimente të 

larta, nxitet shpesh nga përdorimi i preparateve dhe 

teknikave që ndikojnë drejtpërdrejt në rrezikimin e 

shëndetit të njerëzve dhe të mjedisit.  

E kundërta— në prodhimtarinë organike  

nuk përdoren plehra sintetike, pesticide 

dhe organizma gjenetikisht të modifikuar, 

si dhe nuk ndotin mjedisin, po gjithashtu  

përmirëson ekzistencën reciproke mes 

bashkësive bimore, shtazore dhe njeriut.  
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Konsumo vetëm prodhime  organike nga  toka jonë! 



 

 

 

 

Konceptimi dhe pergatitja, Nezakete Hakaj 

Bashkpunetor, Valdete Avdiu 

 

                                                           2013 

            http://www.jaak-

Bujqësia organike do të ketë sukses në vendin tone, si në 

vendet tjera të botës! 

 

Financuar nga Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar  

http://www.jaak-kosova.org/

