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Arsyeshmëria e Planit 
 

Si shtojcë e planit veprues për biodiversitetin të kompanisë “Agroproduct Sh.p.k”, është hartuar dhe ky plan veprimi për të njëjtin qëllim, që të shërbej 

si manual udhëzues i veprimeve për kultivuesit e këtij grupi të kulturave. 

Arsyeja se pse është i nevojshëm një plan i tillë është ngase ka tashmë një kohë mjaft e gjatë që praktikat bujqësore përbëjnë rrezik për biodiversitetin. 

Shtimi i vazhdueshëm i numrit të popullsisë dhe reduktimi i tokës bujqësore ka ndikuar që bujqët të bëjnë shfrytëzimin maksimal të sipërfaqeve 

punuese. Bujqësia e tillë intensive nuk e merr shumë në konsideratë biodiversitetin për këto arsye: 

▪ Besohet se barojat e këqija ndikojnë 13% në uljen e furnizimit botëror të ushqimit 

▪ Insektet 13-16 % 

▪ Patogjenët tjerë 12-13% 

 

Kur ju referohemi praktikave organike, dimë se ato mund të ndikojnë dukshëm në rendimentin e përfituar. Gjithsesi mbesin të domosdoshme, dhe 

vlerësohen si mjaft efikase në ruajtjen e biodiversitetit.  

 

Çka përfshihen në praktika organike të kultivimit?  

Me praktika organike të prodhimit ju referohemi të gjitha atyre praktikave që ndalojnë përdorimin e pesticideve në kultivim. Të tilla praktika përfshijnë: 

▪ Qarkullimin bimor 

▪ Rregullimi i nivelit të azotit duke përdorur mjete natyrale 

▪ Pleh stalle të përpunuar 

▪ Mbetjet e të lashtave 

▪ Kontrollimi në mënyrë mekanike dhe biologjike i barojave të këqija dhe dëmtuesve 
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Plani i veprimit për Biodiverzitetin 
 

Qëllimi i kompanisë sonë është që jo vetëm produktet që mbledhen në mënyrë spontane në natyrë të çertifikohen si organike, por që në mënyrë të 

vazhdueshme të promovohen praktikat organike dhe për kultivim. Për të arritur të tillë objektiv, ne asistojmë dhe nxisim në mënyrë të vazhdueshme 

kultivimin organik të bimëve mjekësore dhe atomatike.  

Plani jonë veprues mbi biodiversitetin për aspektin kultivues është i mbështetur pothuajse tërësisht në aspektin edukativ; një njohje e vazhdueshme e 

praktikave të përshtatshme. Andaj plani në vijim përfshin ato praktika, që kultivuesëve të kontraktuar nga ne, u rekomandohen. Këtu janë të përfshira 

të gjitha masat e mundshme për kultivuesit, ndërsa zbatimi i tyre është i varur nga kultivuesi dhe kushtet e kultivimit.  

 

Qëllimi Masat që do të ndërmerren Periudha kohore Monitorimi i progresit 
Vlerësimi i masave të 

aplikuara 

 

 

 

Njohja me 

praktikat 

organike të 

kultivimit që 

kontribuojnë 

ruajtjen e 

biodiversitetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informimi mbi rëndësinë e biodiversitetit për 

të gjithë akterët e procesit kultivues 
Prill-Maj 

Intervistim i të 

angazhuarëve në proceset 

kultivuese për aspektin e 

biodiversitetit. 

Do të realizohet në bazë 

vjetore, duke u mbështetur në 

raportet monitoruese përgjatë 

vitit. 

Realizimi i një vlerësimi të biodiversitetit në 

tokën e planifikuar për kultivim. 
Pa përcaktuar 

Nxitje e vazhdueshme e 

një veprimi të tillë, deri sa 

të realizohet. 

Apliko praktikën e rritjes së barit në mes të 

bimëve të kultivuara 
Maj-Tetor 

Vizitë në terren së paku 

një-herë në muaj. 

Të konservohen dhe të promovohen gardhet 

natyrale kufi parcelave të kultivuara 
Maj-Tetor 

Vizitë në terrën në bazë 

vjetore. 

Identifiko dhe ruaj habitatet unike të 

kafshëve të egra (si fole, zona të ushqimit, 

etj.) 

Maj-Tetor 
Vizitë në terrën në bazë 

vjetore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njohja me 

praktikat 

organike të 

kultivimit që 

kontribuojnë 

ruajtjen e 

biodiversitetit 

Apliko metodën e sigurimit të bletëve për 

polenizim, apo dhe mundëso që insektet 

polenizuese(diversitet polenizuesish) të kenë 

hapësirë/çasje.  

Maj-Tetor - 
Do të realizohet në bazë 

vjetore, duke u mbështetur në 

raportet monitoruese përgjatë 

vitit. Qarkullimi bimor 

Apliko kultivimin e kulturave të ndryshme. 
Përvitshëm 

Vizitë në terrën në bazë 

vjetore. 

Mbjellja e drunjëve të gjatë përkrah 

kufinjëve të parcelave (optimizon thithjen e 

sasive të mëdha ujore) 

- - - 

Kontribo në ruajtjen e bimëve që janë 

vendase/autoktone në atë sipërfaqe. 
- - - 

Minimizo sipas mundësive lëvrimin e tokës. - - - 

Njohje me ndikimin e procesit të ujitjes – 

orientim drejt kulturave më pak ujë dashëse 
- - - 

Realizo analiza të tokës për periudha të 

caktuara kohore dhe verifiko pjellorinë e saj. 
- - - 

Praktiko konservimin e tokës (lënia e tokës 

djerrinë pas një periudhe të vazhdueshme të 

shfrytëzimit). 

- - - 

Të pajtohemi për një jetë të përbashkët me të 

gjithë anëtarët e natyrës.  
   

 


