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Arsyeshmëria e Planit 
 

“Ne mendojmë për gjeneratat e të së ardhmes”. Ky është parimi mbi të cilin funksionon kompania jonë. Vet 

aspekti i veprimtarisë sonë, ku përfshihet grumbullimi, kultivimi dhe përpunimi i bimëve aromatike dhe 

mjekësore, flet shumë për çasjen dhe rëndësinë që në ua kushtojmë mirëqenies së popullatës.  

Për të pasur një jetë të shëndoshë, nevojitet mendje dhe ambient i shëndoshë. Me ambient të shëndoshë 

nënkuptojmë diversitet të përgjithshëm si në aspektin njerëzor ashtu dhe në atë natyror. Diversiteti natyror apo të 

themi më mire biodiversiteti përfshin llojshmërinë bimore dhe shtazore, pyjet, lëndinat dhe pasuritë ujore 

(lumenjët, liqenet, kënetat etj.). Pjesë e tij jemi të gjithë ne, dhe të gjitha ato specie që dikur ishin prezente.  

 

Po përse është i nevojshëm një planifikim i këtillë?    

Përgjigjeja është shumë e thjeshtë: Faktori njeri. Njeriu është i vetmi që me mendje të plotë shfrytëzon të mirat e 

natyrës për përfitime personale. Shfrytëzimi i tillë i pakontrollueshëm shkakton degradim në mjedis, shterje të 

burimeve, dhe zhdukje të specieve ekzistuese. Dhe një rezultat i tillë përfundon jetën e njerëzve për shkak të 

mosçasjes në nevojat elementare.  

Duke filluar nga ushqimi, banimi e deri te produktet apo shërbimet e luksit, të gjitha kanë bazë dhe janë ngritur 

duke i shfrytëzuar të mirat që mirren nga natyra. Andaj një shfrytëzim racional i tyre është i domosdoshëm për të 

siguruar plotësimin e kërkesave për kohën e tashme por njëherazi do të mbeten rezerva mjaftueshëm dhe për 

gjeneratat e ardhshme duke siguruar jetëgjatësinë.  

 

Kontributi i vemprimtarisë së kompanisë është i mbështetur në sigurimin e një harmonizimi në mes të zhvillimit 

ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit. Miliona njerëz nga mbarë bota janë të mbështetur kryesisht në bimë 

mjekësore si bimë mjekuese madje këto bimë dhe kultivohen në mënyrë që të plotësohen nevojat. Andaj si sektor 

përbën një pjesë shumë të rëndësishme të jetesës, nevojave dhe të të ardhurave.  

 

Bimët mjekuese dhe aromatike ofrojnë formën e vetme të burimeve të kujdesit shëndetësor që janë lehtësisht të 

arritshme për komunitetin e gjerë të varfër me çmime të lira, prandaj ka një kërkesë në rritje për produkte natyrore 

me vetitë medicinale. Ajo ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit dhe shumë bimë të tilla janë tregtuar brenda dhe 

në vende të ndryshme, pasi ato nuk kanë efekte anësore dhe janë jo-narkotike. 

Një tjetër arsye e mirë për të ruajtur bimët mjekuese dhe aromatike është për qëllimin e ruajtjes së bazës gjenetike. 

Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet kultivimit të bimëve me vlerë të medikamenteve mund të përdoret për të rritur 

kërkesat aktuale dhe të ardhshme për prodhimin e vëllimit të madh të barnave me bazë bimore. 

 

PVB- çka është? 
 

Plani i veprimit në biodiversitet – PVB përbën një dokument të hartuar nga kompania jonë “Agroproduct “ Sh.p.k me 

qëllimin e ruajtjes së planifikuar të vlerave të biodiversitetit. Në këtë dokument janë të përfshira detyrimet dhe 

angazhimet e stafit dhe veprimtarisë së kompanisë për aspektin e biodiversitetit, duke e parë hartimin e të tillit edhe 

si obligim moral për shkak të shtrirjes në nivel shtetëror. Ky plan do te jetë i zbatueshëm dhe gjithëpërfshirës për të 

gjithë mbledhësit, pikat e grumbullimit dhe të tjerë që janë të kyçur në aktivitet me ndërmarrjen “Agroproduct”. 
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Ruajtja e burimeve të bimëve mjekuese paraqet nevojën për menaxhim intensiv, më shume hulumtime dhe rritje të 

vetëdijes tek komuniteti për avancimin e tyre shoqëror- ekonomik. Identifikimi, mbledhja, vlerësimi, përhapja, 

eleminimi i sëmundjeve, ruajtja dhe shpërndarja e duhur janë disa nga aktivitetet kryesore që përgjithësisht janë të 

përfshira në ruajtjen e qëndrueshme të burimeve të rëndësishme të bimëve. Kërkesat e mëdha për to, duke u 

mbështetur në vlerat që posedojnë e rrezikojnë prezencën e tyre. Këtu nuk mund ta lëjmë anash vetëdijësimin jo në 

nivel të njerëzve mbi rëndësinë e biodiversitetit.  

 

 

Kontributi i këtij plani do të vërehet në këto aspekte: 

 

❖ Ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë e biodiversitetit 

❖ Ushtrimi i vemprimtarisë konform ligjeve dhe rregulloreve të biodiversitetit 

❖ Të minimizohet ndikimi negativ i mbledhjes spontane të bimëve në natyrë 

❖ Të sigurohet zhvillim i qëndrueshëm i ndërmarrjes bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve 

natyrore 

❖ Formimi i një baze lokale për monitorim dhe vendimmarrje. 

 

 

Baza ligjore për hartimin e kësaj strategjie është: 

 

 

➢ Ligjin për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233.  

➢  Kërkesat e Konventës për Biodiversitetin  (KBD) - Rio de Janeiro 1992  

➢  Ligjin mbi bujqësinë organike të Kosovës Nr. 04/L-085 

➢ Udhëzim administrativ per Kultivimin, grumbullimin, qarkullimin dhe shfrytëzimin e produkteve pyjore 

jo drusore, Nr.04/208 

➢ Strategjia për biodiverzitetin e Kosovës 2011-2020 

Gjendja aktuale e biodiversitetit në Kosovë 
 

Kosova është jashtëzakonisht e pasur me lloje bimore duke pasur në konsideratë sipërfaqen relativisht të vogël. 

Janë identifikuar rreth 13 lloje bimore që rriten vetëm në Kosovë dhe përafërsisht 200 lloje që rriten vetëm në 

Ballkan. Numri total i llojeve bimore është më i madh se në disa shtete evropiane. Kjo llojshmëri është rezultat i 

ndërveprimit kompleks të faktorëve fizik, siç është dheu dhe klima të cilat krijojnë një llojllojshmëri të habitateve 

dhe kushteve për rritjen e bimëve. Në territorin e Kosovës janë rreth 24 lloje të bimëve të kërcënuara si rezultat i 

aktiviteteve njerëzore. Këto janë kryesisht të koncentruar në zonat malore por dhe në ato fushore. 

 

Faktorët të cilët krijojnë kushte të favorshme për këtë llojllojshmëri të bimëve në Kosovë tregojnë për një nivel 

të lartë të llojllojshmërisë së shtazëve brenda këtij territory relativisht të vogël. Janë rreth 46 lloje të gjitarëve në 

Kosovë shumica me rendësi regjionale dhe globale. 
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Gjuetia ka qenë shumë e lartë gjatë viteve të 1990-ta, kurse tani ka raporte për reduktim të gjuetisë ilegale me çka 

mendohet se ka ndikuar në shtimin e popullacioneve të shtazëve të rrezikuara nga gjuetia ilegale. 

 

Pjesa më e madhe e pasurisë së biodiversitetit të bimëve dhe shtazëve, gjendet në bjeshkët e larta të pjesës jugore 

dhe perëndimore të Kosovës.  

Biodiverziteti i ekosistemeve lumore është zvogëluar seriozisht veçanërisht për sa i përket llojeve të peshqve si 

rezultat i ndotjes së ujërave dhe degradimit të shtretërve të lumenjve. Disa lloje të zogjve të ujit janë zhdukur si 

pasoje e shkatërrimit të ligatinave, ndotjes dhe degradimit të lumenjve. 

 

Bazuar në hulumtimet e deritanishme në Kosovë janë inventarizuar rreth 1800 lloje të florës vaskulare, mirëpo 

supozohet që ky numër është më i madh dhe arrin deri në rreth 2500 lloje. 

Vegjetacioni i Kosovës është i përfaqësuar më 139 asociacione bimore të grupuara në 63 aleanca, 35 rende dhe 

20 klasa. Qendrat e biodiversitetit të florës në Kosovë konsiderohet të jenë: Malet e Sharrit, Bjeshkët e Nemuna, 

Koritniku, Pashtriku, Kozniku, Blinaja, Germia dhe Malet e Kopanikut. 

 

Në bazë te të dhënave me të reja lidhur me biodiversitetin, janë shumë shkaktar që ndikojnë në zvogëlimin e 

numrit të llojeve në planetin tonë. Zhvillimi i industrisë, infrastrukturës, rritja e numrit të banoreve në planet, 

ngrohja globale etj. janë faktorët kryesor që rrezikojnë biodiversitetin. 

 

Aktualisht 10.9% e sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës është e shpallur si zonë e mbrojtur. 

Tabela e paraqitur më poshtë tregon speciet e rrezikuara të vlerësuara sipas Librit të Kuq të Florës Vaskulare të 

Republikës së Kosovës. 
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Tabela 2. Listë me rreziqet kryesore të bimëve në Kosovë 

Rreziqet kryesore që iu kanosen bimëve( 9.9. Shtrirje e kufizuar, 9.1. Shpërndarje e kufizuar, 9.5. Dendësia e ulët, 

7.6. Orteqet/Rrëshqitjet e tokës, 1.1.4. Bagëtia, 10.5. Zjarri, 1. Humbja dhe degradim i habitatit(i nxitur nga 

njeriu), 3.5. Aktivitetet shkencore/kulturore dhe aso të kohës së lirë, 1.3.1. Minierat, 1.3.4. Mbledhje e 

vegjetacionit jo-drusor 

Sipas tabelës nr.2 vërehet qartë pra se ndikimi i aktivitetit të kompanisë sonë përbën rrezikun më të ulët në nivel 

shtetëror për dëmtimin e biodiversitetit.  

 

Aktiviteti i kompanisë “Agroproduct Sh.p.k” 
 

Mbledhja spontane 

 

Kompania “Agroproduct” Shpk që nga viti 2002 zhvillon aktivitetin e mbledhjes së bimëve mjekuese spontane 

dhe frutave malor nga natyra, në ndërkohë është duke bërë edhe kultivimin e një numri të caktuar të bimëve të 

cekura. 

Që nga themelimi e deri më sot kjo kompani ka shënuar një transformim dhe zhvillim sa i përket sasive të vjelura 

si dhe zbatimit të praktikave dhe standardeve të nevojshme me qëllim të sigurimit të një vjeljeje të qëndrueshme 

dhe në kontinuitet. Sot kjo kompani ka në zbatim standardin e prodhimtarisë organike të BE 837/2008, standard 

ky i cili domosdo  kërkon zbatimin e një sërë masave. 

Ky standard ka imponuar që në Kosovë të kemi fillimisht një studim të zonave të mbledhjes së produkteve dhe 

më pastaj inventarizimin komplet të bimëve mjekësore dhe frutave malor në Kosovë. 
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Aktiviteti i kompanisë në këto zona është i intensifikuar që përpos vjeljes tek vjelësit dhe pikat e grumbullimit të 

përcjell njohuritë e domosdoshme për vjelje të qëndrueshme përmes trajnimeve dhe shpërndarjes së fletëpalosjeve 

me qëllim të mbrojtjes dhe ruajtjes së habitateve dhe biodiversitetit dhe arritjes së objektivave: 

1. Të sigurohet që diversiteti i specieve dhe proceseve të ekosistemeve të mos ndikohet  negativisht nga 

aktivitetet njerëzore i vjeljes. 

2. Promovimi i mbajtjes së cilësisë së lartë ne vjeljen e bimëve për të siguruar qëndrueshmërinë e 

habitateve dhe për te parandaluar degradimin dhe dëmtimin e  ekosistemeve të habitateve tokësore, 

pyjeve dhe tokave barishtore. 

3. Nxitja gjerësisht e kujdesit nga vetë komuniteti dhe angazhimit për ruajtjen e specieve bimore  

4. Sigurimi që vjelja të mos ketë impakt negativ në vlerat e trashëgimisë ekologjike dhe  kulturore të zonës 

së mbledhjes. 

5. Sigurimi që zhvillimi i mbledhjes të realizohet në mënyrë ekologjike të qëndrueshme përmes 

promovimit të menaxhimit të shëndoshë ekologjik dhe ekonomik të të gjitha zonave 

Secili vjelës krahas faktit se pajisjet me kontratë 10 vjeçare nga ne apo pikat grumbulluese (varet nga vendndodhja 

e tij), merr poashtu të gjitha trajnimet e nevojshme për grumbullim spontan dhe mënyrën e trajtimit të produktit 

duke përfshirë këto procese: praktikat e vjeljes së qëndrueshme, transportimin pas vjeljes, përpunimin para 

tharjes, procesin e tharjes, transportin pas tharjes dhe ambalazhimin. 

 

Kultivimi 

 

Me qëllim të zgjerimit të aktivitetit dhe për të plotësuar kërkesat e blerësve operatori merret edhe me procesin e 

kultivimit në fushë të hapur të bimëve aromatike dhe erëzave për ushqim. Aktualisht ka të mbjellur 101 ha me 

këto bimë në parcela në pronësi familjare, të marrura me qera dhe me nënkontraktor, këtë vit planifikohet që 

aktiviteti i kultivimit të shtohet dukshëm në sipërfaqe. Në kuadër të kultivimit, kompania kryen këto funksione: 

sigurimin e materialit prodhues; sigurimin e fidanëve dhe kultivimin në mënyrë organike; vjeljen, tharjen, 

paketimin dhe deponimin konform rregullave të përcaktuara me standardin organik.  

Për çdo produkt, pavarësisht nga sasia, mënyra e ambalazhimit apo paketimi, vendndodhja, cilësia, etj, vendosen 

etiketa mbi ambalazh kur është i paketuar apo brenda produktit kur ai është refuz (i pa ambalazhuar), me qëllim 

që të bëhet njohja dhe gjurmimi i produktit. Etiketat  përmbajnë informacion të mjaftueshëm për blerësin apo 

konsumatorin, si emrin e bimës, sasinë, cilësinë, vitin e mbledhjes, vendin  dhe sqarime të tjera që mund ti kërkojë 

blerësi.  

Plani i veprimit për Biodiverzitetin 
 

Çertifikata e prodhimtarisë organike është prova për përkushtimin ndaj ruajtjes së biodiversitetit nga ana e 

kompanisë sonë. Kjo ngase aplikojmë vetëm teknikat e punës të cilat nuk shkaktojnë ndikim negativ në vlerat 

përmbajtësore qoftë të sipërfaqes tokësore, apo dhe të produkteve të përfituara.  
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Qëllimi Shtjellim i problemit Veprimet e nevojshme 
Periudha kohore 

2017-vazhdon 

Edukimi mbi 

rëndësinë e 

biodiversitetit 

Përbën sfidën më të madhe aktualisht 

në Kosovë. Qytetarët nuk kanë 

formimin në nivel për këtë aspekt, si 

dhe gjendja e rëndë ekonomike 

ndikon që ata të bëjnë përzgjedhjen e 

rrugëve të gabuara për sigurim të të 

ardhurave.  

Aktualisht është ekzistues një 

inventar i bimëve mjekësore dhe 

aromatike në Kosovë, por shumë pak 

njerëz dijnë për ekzistencën e tij apo 

dhe e shfrytëzojnë atë. Poashtu është 

i hartuar Libri i kuq në të cilën janë të 

etiketuara të gjitha llojet në rrezik për 

zhdukje me shtrirjen e tyre 

territoriale. 

Është i nevojshëm grupimi i 

informatave dhe përcjellja e tyre tek 

komuniteti në mënyrë sa më të lehtë 

të mundshme për të ndikuar tek ta. 

Poashtu duhet të realizohet rifreskimi 

i të dhënave çdo herë kur ka risi në 

këtë aspekt.  

 

 

-Trajnim bazë më rastin e 

nënshkrimit të kontratës si 

vjelës. 

 

-Trajnim për njohjen e bimëve 

specifike (veçoritë 

morfologjike) si dhe mundësitë 

për identifikimin e bimëve 

helmuese. 

 

-Pajisje me atllas të bimëve 

mjekuese dhe aromatike 

 

-Trajnim për praktikat e vjeljes 

së qëndrueshme 

 

-Trajnim për mënyrën e 

veprimit me produkt pas vjeljes 

(transportim, tharje, paketim, 

deponim dhe konservim) 

 

-Trajnim për mundësitë e 

ruajtjes së vlerave të 

biodiversitetit. 

 

-Trajnim për praktikat optimale 

që duhet respektuar gjatë 

proceseve kultivuese të bimëve 

 

-Promovim i vazhdueshëm i 

prodhimit organik 

 

-Trajnim për higjienën 

personale dhe sigurinë në punë, 

domosdoshmërinë e realizimit 

të procesit vjelës në mënyrë të 

pastërt, pa vendosje të 

mbeturinave në natyrë  
 

Ne proces te 

implementimit  

 

 

Ne process te 

implementimit 

 

 

 

 

E implementuar 

ne baza vjetore 

 

Ne process te 

implementimit 

 

 

Ne process te 

implemenytimin 

te përvitshëm 

 

 

Ne process te 

implementimit 

 

Ne process te 

implementimit 

 

 

Ne process te 

implementimit te 

vazhdueshem 

 

Ne implementim 

te pervitshem- 

vazhdon 

Hulumtimet në 

spektrin e 

biodiversitetit 

 

 

Bazë për marrjen e vendimeve të 

duhura janë informacionet e sakta. 

Për këtë arsye është e nevojshme të 

realizohen hulumtime konstante për 

biodiversitetin.  

Hulumtimet duhet të përfshijnë 

aspektet e përgjithshme (zona të 

-Sigurimi i një  marrëveshje-

bashkëpunimi me 

departamentin gjegjës në 

Universitetet publike për të 

mundësuar/orientuar realizimin 

e punimeve shkencore në 

fushën e biodiversitetit dhe 

bimëve mjekuese-aromatike, si 

dhe pregaditje te punimeve te 

Ne hulimtim te 

mundesive dhe 

iniciatives per 

konkretizim te 

kesaj qeshtje ,ne 

kontakte me 

univerzitetet 

publike 
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caktuara; nivelin shtetëror) si dhe ato 

specifike (për bimë të posaçme). 

 

Lista njëvjeçare e bimëve për 

grumbullim, e hartuar mbështetur në 

analizim të sasisë së grumbulluar 

/kapacitetin e zonave dhe 

disponueshmërinë e caktuar sipas 

procesit monitorues. 

  

temave te diplomimit te 

studenteve nga kjo fushë 

 

-Aplikimi i sistemit monitorues 

për këto aspekte: realizim të 

mbledhjes spontane; proces të 

tharjes; kushteve të deponimit 

dhe transportimit, etj. 

 

-Praktimi i realizimit të fotove 

gjatë vizitave për përcaktimin e 

disponueshmërisë së bimëve 

nëpër zonat e mbledhjes 

 

-Inventarizim i informatave dhe 

shfrytëzim i tyre për 

vendimmarrje 

 

-Angazhim i ekspertëve gjegjës 

të vendit dhe ndërkombëtar për 

konsultim. 

 

 

 

 

Ne implementim 

 

 

 

 

 

Ne implementim 

 

 

 

 

Ne implementim 

 

 

 

Pjeserisht e 

praktikueshme 

Konservimi  

In-Situ 

Duke u mbështetur në faktin se 

konservimi In-Situ përbën një metodë 

relativisht me kosto të ulët, e bën atë 

më lehtë të aplikueshëm në Kosovë, 

ndonëse kërkon shtrirje të gjerë 

territoriale. Për sa i përket hartimit të 

kornizave ligjore dhe rregulloreve, 

shteti ynë ka të harmonizuar të tillat 

pothuajse në harmoni të plotë me ato 

të Bashkimit Europian.  

Përpos parqeve kombëtare, janë të 

përcaktuara dhe zona të ndryshme të 

mbrojtjes, si forma të ruajtjes së 

biodiversitetit. 

 

-Kontributi i kompanisë do të 

mbështet në parimin e asistimit 

si dhe dokumentimit të kohë pas 

kohshëm për realitetin e 

biodiversitetit tek organet 

kompetente udhëheqëse. 

 

-Propozime për vendime të 

caktuara apo aplikim të masave 

më të përshtatshme varësisht 

nga gjendja në terren 

 

-Të sigurohet se po realizohet 

implementim i shëndoshë i 

masave të kërkuara dhe 

agjensionet përgjegjëse kryejnë 

me përgjegjësi funksionet e 

caktuara. 

 

 

 

 

Ne implementim 

 

 

 

 

 

 

 

Ne implementim 

 

 

 

 

Ne implementim 

Konservimi  

Ex-Situ 

 

Realizimi i një 

kopshti botanik 

 

Mënyra më e përshtatshme për të 

mësuar diҫka të re thojnë është 

praktika; një shembull funksional që 

përfshin të gjitha vlerat e përfaqësuara 

të biodiverzitetit në një ekosistem. Si 

popull jemi të shquar për aftësinë e 

-Shëndrimi i një parcele të 

kultivuar në shembull tipik që 

ruan vlerat e biodiversitetit. 

Veprimet për një qëllim të tillë 

janë: ngritja e një mini-liqeni 

artificial; aplikimi i praktikave 

Ne implementim 

ne parcelen KU 2 

deri ne vitin 2019 
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ndjekjes së veprimeve të suksesshme, 

por të pritueshëm në marrjen e 

iniciativave të para.  

Për të reflektuar te popullata me 

shembuj konkret jemi në fazën finale 

të hartimit të pilot-projektit për 

ndërtimin e një kopshti botanik në një 

nga ngastrat kultivuese të kompanisë 

sonë.  

   

organike; rritja e kulturave dhe 

prezenca e baroja të egra; 

afërsia e pyllit. 

 

-Pas ngritjes së projektit 

shembull në zonën tonë ku 

operojmë, planifikohet ngritja e 

të tilla projekteve nëpër secilën 

zonë (5 të tilla) ku ushtrohet 

veprimtaria e kompanisë. Më 

pas do të mbështeten të gjitha 

ato iniciatave që kanë synim një 

qëllim të tillë. 

 

-Në Kosovë ekziston një bankë 

e gjeneve me të cilën do të 

bashkëpunojmë në shtimin e 

farave/produkteve specifike 

nga aktivitetet tona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne implementim 

– 2024 

 

 

 

Ne proces 

 

Vrejtje: Disa nga keto masa te specifikuara janë ne zbatim nga operatori qe disa vite ne pajtim me kerkesat e 

standartit organik dhe janë ne aplikim ne vazhdimësi 


