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I. VESHTRIM MBI BASHKINE SKRAPAR 

 

Bashkia  Skrapar  shtrihet 

brenda territorit te Qarkut 

Berat. Rajoni gjendet ne 

pjesen qendrore dhe ate 

jugore te trungut te 

brendshem te vendit dhe ka si 

kryeqender qytetin e 

Çorovodes. Ne nivel qarku 

Bashkia Skrapar shtrihet ne 

pjesen juglindore dhe 

kufizohet ne veri me Bashkine 

e Gramshit  te qarkut te 

Elbasanit ndersa ne lindje me 

bashkine Maliq dhe Korçe te 

qarkut te Korçes. Ne jug 

kufizohet me bashkine 

Kelcyre dhe Permet te qarkut 

te Gjirokastres, dhe ne 

perendim me bashkine Polican 

te te njejtit qark. 

Figure 1 Vendndodhja e bashkise Skrapar 

Sipërfaqja e njësisë vendore eshte 83,305.23 ha 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron 12,403 banorë, ndërsa 

sipas Regjistrit Civil ajo numëron një popullsi prej 19,072 banorë1. Sipas censusit, 
densiteti i popullsisë është 15 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil densiteti është 

22.93 banorë/km2. 

Zona të rëndësisë kombëtare dhe zona të mbrojtura natyrore dhe kulturore:  

• Zonë e mbrojtur e mjedisit natyror dhe kulturor: 15,404.81 ha 
• Zonë e rëndësie kombëtare TAP: I ,907.2 ha  

Detaje mbi perdorimin e territorit jepen ne aneksin 4. 

Bashkia ka nën administrimin e saj një qytet dhe 106 fshatra. Bashkia e Skraparit ka 

një reliev të thyer malor, i cili ka një territor shumë të gjerë dhe popullsi të ulët. 

Skrapari si burim kryesor ka të ardhurat që vijnë nga blegtoria dhe bujqësia, prodhime 

mjaft të vlerësuara këto në tregjet e vendit, ndër më të njohurat djathi dhe rakia e 

Skraparit. Vitet e fundit Skraparit i është shtuar zhvillimi nëpërmjet turizmit. Kanionet 

e Skraparit, po tërheqin çdo ditë e më shumë vëmendjen e vizitorëve të huaj dhe 

vendas. Turizmi fetar është një tjetër resurs i kësaj zone (Pelegrinazhi ne malin e 

Tomorrit ne muajin gusht piku i te cilit eshte nga datat 18-25 gusht). Parku Kombëtar 

 
1 https://portavendore.al/bashkia-skrapar/pasaporta-e-bashkise-skrapar/ 
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i Tomorit, është një tjetër resurs mjaft i rëndësishëm i kësaj zone. Ndryshe me pjesën 

tjetër të rrethit, ne Bogove i gjithë fshati jeton me të ardhurat nga turizmi familjar. 

Pjesë e kësaj njesie administrative është fshati Novaj i njohur për gurin dekorativ qe 

administrohet nga parku kombetar ADZM Berat. 

II. GRUMBULLIMI I BIMEVE AROMATIKE E MJEKESORE NE GJENDJE 

TE EGER  

Bimësia e Bashkisë Skrapar konsiderohet shumë e pasur me bimë mjekësore, një 

potencial i madh për zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e varfërisë në zonat e thella. 

Territori i Bashkisë Skrapar është shumë i pasur në lidhje me biodiversitetin i 

përfaqësuar nga 647 lloje bimesh, të shpërndara në 111 familje. Bazuar në 

kategorizimin IUCN per speciet e rrezikuara, ne territorin e kesaj bashkie ndodhen 59 

lloje. Detaje mbi shtrirjen e habitateve ku ndodhen keto lloje jepet ne aneksin 3. 

Me një vlerë të lartë ekonomike janë prezenca e 102 llojeve te bimeve mjeksore, 

aromatike dhe ushqimore me interes, të cilat mund të kontribuojnë në zhvillimin 

ekonomik te zones dhe ndikojne ne mireqenjen e njerëzve që jetojnë në zonat e thella 

të kësaj Bashkie. Nder llojet me kryesore qe grumbullohen jane: sherbela, lule 

mellage,murrizi, hithra, lule shtogu, agulice, dellinje, bar blete, lule balsami, molle e 

ger, gjethe lajthie, trendafil i eger, rigon i eger, caji i malit,xina, etj. 

  

 

Figure 2 Disa nga bimet mjeksore te egra 

Ne baze te te dhenave ekzistuese sasia e bimeve te egra mjeksore e aromatike qe 

gjendet ne territorin e bashkise Skrapar eshte si me poshte: 

Sherbele

Agulice

Lule balsami

Trendafili 
eger

Mellage

Murrizi

Hithra

Molle e 
eger

Disa nga bimet mjeksore te egra 

qe grumbullohen ne Skrapar 
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Nr Lloji 
Pjesa 
qe vilet 

Sasia 
ton Nr Lloji 

Pjesa 
qe vilet 

Sasia 
ton 

1  Bliri  lule 5 18 Rigon herba 1 

2 
Arra 

gjethe 3 

19 
Hithra 

gjethe 1 

3 zharg 10 rrenje 3 

4 Xina degeza 25 20 Manaferra gjethe 5 

5 Akacia lule 5 21 Lule balsami herbe 2 

6 Mare fruta 10 22 Kin fushe herbe 5 

7 D.e zeze fruta 70 23 Thana fruta 2 

8 D. e kuqe fruta 120 

24 
Bush 

gjethe 1 

9 Cermedelli gjethe 15 rrenje 3 

10 Shqopa rrenje 60 25 Trumeza herbe 55 

11 
Lajthi 

gjethe 2 26 Boce Haloresh ton 15 

kokerra 14  GJITHSEJ 

12 
Shtogu 

lule 1  Rrenje Ton 66 

fruta 3  Gjethe Ton 42 

13 

Murrizi 

lule 5  Lule Ton 16 

gjethe 15  Herbe Ton 169 

fruta 20  Fruta Ton 249 

14 Trendafili i eger fruta 10  Degeza Ton 15 

15 Sherebela herbe 80  Zhguall Ton 10 

16 Caj mali herba 25  Boce haloresh Ton 15 

17 Zhumbrice herba 1  Total Ton 582 
Pasqyra 1 Llojet dhe sasia e bimeve te egra mjeksore 

Detaje mbi shtrirjen e tyre jepen ne ankesin 1 “Shperndarja e BMA-ve kryesore ne 

bashkine Skrapar”  

Industria e bimëve mjekësore dhe aromatike shikohet me një perspektivë afatgjatë 

dhe mjaft fitimprurëse për zonat rurale te bashkise Skrapar. Nisur nga fakti që kjo 

bashki ka një potencial të madh të bimëve mjekësore dhe aromatike, të cilat gjendjen 

në gjendje të egër, si dhe rëndësisë që i është kushtuar vitet e fundit kultivimit të 

tyre, del ne pah një perspektivë e re për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të 

kësaj industrie ne territorin e bashkise. 

  

III. KULTIVIMI I BIMËVE AROMATIKE – MJEKËSORE  

 

Aktorët kryesorë në zinxhirin e vlerës së BMA-ve ne bashkine Skrapar janë vjelësit 

dhe kultivuesit e BMA-ve; grumbulluesit/ konsoliduesit, të ndarë në dy nënkategori: 

grumbullues në nivel bashkie ose qarku dhe grumbullues individualë; përpunuesit dhe 

eksportuesit që mund të jenë të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. Vjelësit dhe 

kultivuesit ua shesin produktet e tyre grumbulluesve në nivel bashkie, ose 

përpunuesve dhe eksportuesve. 
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Transaksionet fermer-blerës bazohen kryesisht në pagesat afatshkurtra - në afro 80% 

të rasteve blerësi e paguan fermerin brenda muajit dhe ne afro 15% te rasteve blerësi 

e paguan fermerin brenda 1-3 muajve. 

Disa prej eksportuesve kanë futur një sistem gjurmueshmërie per prodhimet qe 

kultivohen ne kete territor. Kjo ka nxitur grumbulluesit/eksortuesit qe t’i kushtojne 

vemendje punes me fermeret lidhur me standartet e cilesise dhe kerkesave te 

certifikimit organik. Plotësimi i standardeve të produkteve të eksportuara (standardet 

e sigurisë, standardizimi i nivelit të lagështisë, etj.) ka qenë dhe mbetet një sfidë për 

fermeret e kesaj zone qe merren me kultivimin e BMA-ve.  

Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike ka efektet e tij pozitive nder te 

cilat: 

- Sigurimi i një rendimenti të lartë në një sipërfaqeje relativisht të vogël;  

- Sigurimi i një materiali të pastër dhe me përmbajtje më të qëndrueshme 

lëndësh vepruese;  

- Krijimi i mundësive për një planifikim relativisht të saktë të llojeve që do të 

kultivohen;  

- Futja në përdorim të atyre lloje tokash të cilat nuk mund të përdoren për 

kultura të tjera bujqësore;   

- Sigurimi i shfrytëzimit të atyre bimëve mjekësore dhe aromatike që nuk mund 

të shfrytëzohen në gjendje të egër;  

- Mbrojtja e bimëve mjekësore dhe aromatike të cilat gjenden në gjendje të 

egër;  

- Ulja e nivelit të papunësisë, pasi me kultivimin e bimëve nevojitet edhe një 

fuqi punëtore për mbjelljen, kujdesjen dhe mbledhjen e tyre;   

- Rritja e të ardhurave si rezultat i rritjes së prodhimtarisë nga kultivimi i tyre. 

 

Aktiviteti i mbledhjes dhe kultivimit te BMA-ve rrit në mënyrë të ndjeshme nivelin e 

punësimit si dhe të ardhurat. Për shumë banorë të zonave rurale, që shtrihen afër 

rajoneve të pasura me BMA, marrja me këtë veprimtari paraqet një burim të 

ardhurash shtesë të rëndësishme. Për disa familje këto të ardhura paraqesin burimin 

e vetëm të të ardhurave. 

Kultivimi i bimëve aromatike – mjekësore (BAM) sipas sistemit organik ka filluar edhe 

tek fermeret e bashkise Skrapar. Nxitja për shumë prej prodhuesve dhe tregtarëve të 

BAM janë çmimet më të larta të tregut organik. Megjithatë, sistemi organik kërkon që 

femeri dhe tregtuesi të besojë tek parimet e sistemit organik qe jane te mundshme te 

aplikohen ne territorin e bashkise Skrapar dhe jo thjeshtë të ketë një sjellje 

oportuniste të lidhur me çmimin, pamvaresisht nga shkalla e njohjes fermer-

grumbullues/eksportues.   

Nga intervistimet e realizuar me fermerët, grumbulluesit rajonal si edhe përfaqësues 

të kompanive të mëdha, rezulton se çmimet kanë ndryshime të ndjeshme nga 

mbledhja e tyre nga fermerët deri tek eksporti i tyre. 

Ka filluar te kultivohen llojet si sherbela, cian, kalendula dhe mellaga. Te dhenat deri 

ne fund te vitit 2021 jane si me poshte:  
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Figure 3 Bimet mjeksore te kultivuara 

Arsyet kryesore të angazhimit të fermerëve në kultivimin e BMA-ve janë mbështetja 

për kultivim nga përpunuesit/eksportuesit, marzhi i lartë i fitimit dhe perdorimi i 

tokave qe nuk jane shume prodhuese per bimet bujqesore. Kushtet e terrenit ne 

bashkine Skrapar favorizojne kultivimin organik per shkak te mungeses se industrise 

dhe ndotjes se mundshme te prodhimeve. Tek fermeret po rritet kujdesi per te 

mbajtur prodhimin te paster duke u kujdesur per kushtet e vjejes dhe tharjes. 

Shtrije e kultivimit te BMA-ve ne bashkine 

Skrapar paraqitet ne kete harte. 

Megjithe thatesiren e zgjatur rezultatet e 

kultivimit ne vitin 2021 ishin te kenaqshme, 

sidomos ne kultivimin e Cian-it. 

Kultivimi organik eshte nje pike e forte per 

fermeret qe po fillojne te merren me kete 

aktivitet. Kjo ka bere qe tregu i prodhimeve te 

jet i garantuar. Ndonese jane ne fillimet e 

zgjerimit te kultivimit te BMA-ve, marrdhenjet 

me bizneset kane qene te mira, si per cmimin e 

ofruar ashtu dhe per realizimin e pagesave. 

Prania e tokave qe nuk jane perdorur per shume 

vite eshte nje faktor i rendesishem per 

prodhimin organik te BMA-ve. 

 

Figure 4 Shtrirja e kultivimitn te bimeve mjeksore   

 

Cian 3.4 
ha

Kalendula 
0.45 ha

Mellage 
0.4 ha

Sherbela 
2 ha
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QËLLIMET KRYESORE NË KULTIVIMIN E BIMËVE MJEKËSORE  

• Prodhimi i bimëve cilësor dhe standart 

• Shfrytëzimi racional i tokave bujqësore 

• Planifikimi i punës 

• Ruajtja e burimeve natyrore të bimëve te egra mjekësore 

• Zbatimi i praktikave bujqësore bashkëkohore, të lidhura me mjedisin rrethues 

dhe ekonominë e tregut. 

• Mundësitë për përdorimin e kulturave te bimeve mjekësore nga rajone të tjera 

gjeografike 

• Etapat në kultivimin e bimëve mjekësore njihen dhe zhvillohen me tj 

• Të mësuarit për kërkesat teknologjike në kultivimin e bimëve mjekësore 

• Zgjedhja e llojeve të bimëve mjekësore të përshtatshme për kultivim në rajonet e 

ndryshme të vendit 

 

VEPRIMET PER KULTIVIMIN E BMA-VE: 

• Përgatitja e tokës 

o Punimi i thellë. 

o Diskimi 

o Frezimi 

• Mbjellja 

• Plehrimi organik 

• Sherbimet kulturale/vaditja 

• Vjelja 

• Tharja 

• Amballazhimi 

 

IV. TE DHENA MBI REZULTATET EKONOMIKE TE BMA-ve  
 

Grumbullimi i bimeve te egra aromatike mjekesore eshte nje proces qe vazhdon ne 

territorin e kesaj bashkie. Ne baze te te dhenave te grumbulluara rezulton se potenciali 

ekonomik eshte i konsiderueshem kur kryhet vjelja mbi parime te qendrueshmerise. 

Per me teper vlera e BMA-ve eshte potencialisht e lidhur me prodhimin organik si dhe 

kushtet e pershtatshme te zones. Kjo gje rrit interesin e bizneseve per aktivitet ne 

kete zone si dhe krijon lidhje me te qendrueshme ne mes fermereve dhe aktoreve te 

tjere. 

Ne pasqyren e meposhtme jepen te dhena te permbledhura per sasite e BMA-ve dhe 

vlerat respektive te tyre. 
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Nr Pjesa qe vilet 
Njesia e 
matjes 

Sasia 
ton 

Sasia 

qe 
vilet 
ton 

Shuma tarifa 

(Te ardhura 
per bashkine) 
Leke 

Vlera tot e 

shitjes (te 
ardhura per 
femeret) Leke 

1 Rrenje Ton 66 26.4 26,400 2,112,000 

2 Gjethe Ton 42 25.2 37,800 1,764,000 

3 Lule Ton 16 11.2 50,400 2,800,000 

4 Herbe Ton 169 118.3 82,810 11,830,000 

5 Fruta Ton 249 174.3 871,500 17,430,000 

6 Degeza Ton 15 4.5 4,500 270,000 

7 Zhguall Ton 10 7 24,500 280,000 

8 Boce haloresh Ton 15 10.5 21,000 525,000 

Total 582 377.4 1,118,910 37,011,000 
Pasqyra 2 Sasia e bimeve mjeksore te egra qe vilet 

Nga sa me siper aktoret perfitues jane te interesuar pasi sejcili prej tyre eshte i lidhur 

me vjeljen dhe menaxhimin e qendrueshem te ketyre burimeve natyrore. Kjo eshte 

nje ndihme ne zhvillimin e ekonomise ne kete zone te varfer por me mundesi qe 

ofrohen nga shfrytezimi i qendrueshem i BMA-ve. 

Gjithashtu ne kete bashki, ndonese ne shkalle modeste, ka filluar kultivimi i BMA-ve. 

Ne fund te vitit 2021 gjendja paraqitet si me poshte: 

Nr 

Llojet e 

mbjelle 

Sip 

kultivuar 

dyn 

Nr 

fermereve 

Prodhim 

mases se 

thate  kg 

Te 

ardhurat 

total leke 

Te ardhura 

mesatare 

per familje 

Te ardhurat 

mesatare 

per lloji per 

1 dyn 

1 Cian 26 16 1,946 1,530,550 95,659 58,867 

2 Kalendul 4.5 2 195 97,500 48,750 21,667 

3 Mellage 4 2 580 377,000 188,500 94,250 

4 Sherbele 30 20 30,000 4,500,000 225,000 150,000 

Total 64.5 40 32,721 6,505,050 139,477 81,196 
Pasqyra 3 Te ardhurat nga kultivimimi BMA-ve 

Pamvaresisht nga luhatjet e tregut ky sektor eshte premtues per tu zgjeruar ne 

territorin e kesaj bashkie. Kultivimi aktual eshte bere per prodhim organik dhe kjo ka 

bere qe fermeret te mos kene probleme me shitjen e prodhimeve te tyre. Ndonese ne 

fillimet e tij, ka filluar te aplikohet edhe metoda e kontraktimit ne mes fermereve dhe 

bizneseve. Prania e tokave disponible dhe qe jane te pershtatshme per kultivimin e 

BMA-ve eshte nje potencial mjaft i madh per rritjen e te ardhurave qe futen ne kete 

zone. 

 

V. TOKAT NE BASHKI 
 

1. Llojet e tokave ne bashkine Skrapar 

Klasifikimi i llojeve te tokave qe ndodhen ne territorin e bashkise eshte bere sipas 

bazes se references boterore (WRB).Baza e Referencës Botërore (WRB) është 
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standardi ndërkombëtar për sistemin e klasifikimit të tokës, i miratuar nga Unioni 

Ndërkombëtar i Shkencave të Tokës. Ai zëvendësoi Legjendën e FAO/UNESCO-s për 

Hartën e Tokës së Botës si standard ndërkombëtar. 

Sipas ketij sistemi llojet e tokave qe ndodhen ne territorin e kesaj bashkie jepen ne 

pasqyren e meposhtme: 

Nr 
Klasifikimi sipas 
WRB 

Kodi 
WRB 

1 Calcaric Leptosol R 

2 Calcaric Phaeozem CMmo 

3 Calcic Luvisol CMca 

4 Dystric Leptosol R 

5 Eutric Regosol RGca 

6 Haplic Calcisol CMca 

7 Haplic Luvisol CMha 

8 Haplic Phaeozem CMmo 

9 Luvic Phaeozem CMmo 

10 Mollic Cambisol PHlv 

11 Mollic Cambisol PHle 

12 Rhodic Luvisol LVcr 

13 Rock Outcrop RGsk 

14 Vertic Luvisol CMvr 
Pasqyra 4 Klasifikimi i tokave ne bashkine SDkrapar 

Shtrirja e tyre jepet ne aneksin 2 

Per sa me siper eshte e mundur qe te behet adresimi i kujdeshem i mbjelljeve te 

BMA-ve me lloje jo autoktone. 

 

2. Karaktersitikat gjeografike 

 

a. Lartesia ku ndodhen tokat bujqesore 

Relievi i bashkise eshte pergjithesisht kodrinor-malor me lartesi mbi nivelin e detit qe 

varion nga 250 m ne fushen e Bogoves deri ne majen me te larte te Tomorrit 2416 m. 

Fshatrat jane te vendosura deri ne lartesite 750-850 m mbi nivelin e detit, lartesi qe 

korespondon me nivelin mesatare te bashkise. 

 

 

b. Kushtet klimaterike 

Veçoritë klimatike të Skraparit, janë përcaktuar jo vetëm prej faktorëve të 

përgjithshëm të klimës të të gjithë vendit por edhe nga faktorë lokalë; tiparet e 

relievit, (lartësia nga niveli i detit, drejtimi i vargjeve kodrinore e malore, ekspozimi 

dhe pjerrtësia e shpateve), tiparet e bimësisë, largësia nga deti etj. Territori i 

Skraparit, në ndarjen e përgjithshme klimatike të Shqipërisë, bën pjesë në dy zona: 
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1) mesdhetare-kodrinore (nënzona qëndrore) dhe 2)mesdhetare-malore (nënzona 

jugore). 

Në zonën e ulët, deri në lartësitë 600-700m temperaturat mesatare vjetore nuk zbret 

nën 13-14⁰ Celsius, në lartësitë deri në 1 100m mbi nivelin e detit ajo lëkundet midis 

8-10⁰ Celsius. 

Ashtu si për të gjithë territorin e Republikës, edhe për Skraparin rregjimi i rreshjeve 

është i tipit mesdhetar: me një minimum në muajt e verës dhe maksimum në muajt 

e dimrit. 

Me rritjen e lartësisë rritet edhe sasia e rreshjeve. Kështu që në Corovodë (350m mbi 
nivel deti) sasia mesatare shumëvjeçare është 1 100 – 1 200 mm reshje në vit, në 

Nishicë 1300–1400mm, në Cepan 1 300 mm, Potom 1 500 mm, Ujanik 1400-1500 
etj. 
Përsa i përket shpërndarjes kohore të reshjeve muajt më të lagësht janë nëntori e 

prilli dhe ata më të thatët janë korriku dhe gushti. 
Klima karakterizohet nga nje pranvere e hershme, vere e thate si dhe nje vjeshte e 

dimer me reshje, shoqeruar shpesh me bore e ngrica ne nje pjese te konsiderushme 
te bashkise. Por me ndryshimet klimaterike te ketyre viteve te fundit e kane prishur 
kete rrjedhshmeri. 

 

3. Gjendja e tokave bujqesore 

Duke u nisur nga larmia e relievit_ kushtet e favoreshme klimatiko-tckesore, perberja 
mekanike dhe fiziko-kimike e tokave jane mundesite per kultivimin organik te bimeve 
mjeksore dhe po te shtojme dhe permirsimin e vazhdueshem te infrastrukures rrugore  
do te behet e mundur qe krahs shtimilt te prodhimit t’i jepet nje impuls zhvillimit dhe 
fuqizimit te biznesit qe merret me keto prodhime. 

 

Shperndarja e pasurise dhe ndarja e tokes bujqesore sipas Ligjit 7501 "Per token” ne 
ish kooperativat bujqesore dhe ndermarrjet bujqesore beri pronare 6195 familje dhe 
sejcila prej tyre krijoi ferme mikse me vehte. Siperfaqa e tokes se ndare ishte e 
ndryshme ne fshatra te ndrvshem e cila varion nga 9 deri 3.5 dynim per fryme me nje 
mesatare ne shkalle bashkie pre 2 dynym per fryme. 

  
4. Infrastruktura e pergjithshme 

 

a. Situata mbi tokat 

Sistemet e perdorimit te tokes 



11 
 

 

Figure 5 Sistemet e perdorimit te tokes 

Te dhenat e perdorimit te tokes ne ha 

Nr 
Njesia 
Administrative 

Sip 
gjithsej 

ha 

Toke e 
punuar 

Toke 
are 

(a+b+c) 

Toke 
are e 

perdorur 

Toke 
are e pa 

perdorur 

Toke 
are e 

refuzuar 

Dru 
frutor Pyje 

Kullota 
e 

livadhe  

1+2 1 a b c 2  

1 QENDER 12703 2969 2852 1580 374 898 117 5521 4213  

2 BOGOVE 3738 1323 1306 801 5 500 17 1389 1026  

3 VENDERESHE 4116 1129 969 515 104 350 160 2320 667  

4 CEPAN 4726 1375 1202 414 312 476 173 2178 1173  

5 POTOM 8535 1216 1090 630 460 0 126 3750 3569  

6 LESHNJE 7324 713 707 461 235 11 6 1898 4713  

7 GJERBES 9073 1220 1210 565 265 380 10 3786 4067  

8 ZHEPE 7887 1619 1407 651 334 422 212 3658 2610  

9 COROVODE 260 260 205 24 151 30 55 0 0  

TOTALI 58362 11824 10948 5641 2240 3067 876 24500 22038  

Pasqyra 5 Te dhenat e perdorimit te tokes 

Te dhena mbi shtritjen e tyre ne territorin e bashkise Skrapar jepen ne aneksin 5. 

 

Te dhena per token are jepen ne grafikun e meposhtem: 

Sistemi natyror
83%

Sistemi ujor
1%

Sistemi bujqésor
12%Sistemi urban

3%

Sistemi infrastrukturor
1%

Sistemet e perdorimit te tokes
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Figure 6 Grafiku i perdorimit te tokes 

VI. RREGULLAT TEKNIKE E LIGJORE TË DETYRUESHME PËR VJELJEN 

DHE PËRPUNIMIN E BIMEVE MJEKSORE DHE AROMATIKE 

 

Lulet si rregull mblidhen pasi të kenë çelur plotësisht por ka edhe raste kur ato 
kërkohen nga tregu gjysëm të çelura. Kështu p.sh. lulet e Blirit dhe të Shtogut 

rekomandohen të vilen pasi të kenë çelur gjysma e numurit të luleve. Ndërsa lulet e 
Murrizit mblidhen në fazën kur gonxhet janë fryrë dhe janë gati për çelje.  Ky rregull 
vlen edhe për majat lulore të bimëve (Lulebasani, Kinëfusha, Zhumbrica, Barpezma 

Njëmijëfletëshe etj.).   
 

Sythet e bimëve vilen me dorë. Në këtë moment duhet pasur parasysh që sythet vilen 
në pragun e pranverës d.m.th. para shpërthimit të tyre. Rekomandohet që marrja e 
tyre të bëhet nga degët anësore të cilat kanë moshë relativisht të re.  

 
Rrënjët vilen në periudhën  e pushimit relativ të vegjetacionit bimor; kjo sepse në 

këtë periudhë tek rrënjët gjënden të grumbulluara me shumicë lëndët organike dhe 
rrjedhimisht  principet mjeksore që përmbahen në to. Këtu bëjnë përjashtim periudhat 
me ngrica në të cilat nuk rekomandohet shkulja e bimëve dhe vjelja e rrënjëve. Tek 

disa bimë si p. sh Helmarina (A. belladonna) apo Valeriana (V. officinalis), vjeljet e 
rrënjëve ose rizomave bëhen në fazën e fundit të periudhës së lulëzimit, përkatësisht 

në muajin Gusht, ndërsa rrënjët e Shpatores (I. pallida) vilen në muajt Korrik-Gusht, 
që përkon me pushimin vegjetativ të këtij lloji. Si rregull, rrënjët e bimëve njëvjeçare 
vilen pak përpara lulëzimit, ndërsa ato të bimëve dy ose më shumë vjeçare vilen në 

periudhën e tharjes së gjetheve në vjeshtë. Përsa u përket disa bimëve të veçanta 
rrënjët e tyre vilen pasi të kenë arritur moshën e formimit të plotë.  Në këtë rast mund 

të përmendim Rrodhen (L. major), rrënjët e së cilës vilen pas 2-3 vjetësh, apo 
Sanëzën, rrënjët e së cilës vilen pas 6 vjetësh.  
 

Gjethet, si rregull i përgjithshëm, vilen menjëherë pas fillimit të periudhës së lulëzimit 
të bimëve por edhe këtu ka përjashtime si psh në rastin e Thundërmushkës (T. 

farfara), tek e cila lulet dalin herët në pranverë ndersa gjethet dalin më vonë kur lulet 
nuk janë më. Gjethet e Barbletës (M. officinalis), vilen përpara daljes se luleve, kjo 

sepse në këtë fazë ato kanë përmbajtjen  më të lartë të esencave eterike. Në një pjesë 

Toke are e 
perdorur, 5641

Toke are e pa 
perdorur, 2240

Toke are e 
refuzuar, 3067

Bashkia Skrapar 
Toke are ne ha
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të bimëvë vjelja e gjetheve rekomandohet gjatë periudhës së lulëzimit (Mëllaga, 
Lulekëmbana, Helmarina, Tatulla), kjo për arësye se në këtë fazë ato formësohen 

plotësisht. Gjethet e sherebelës vilen pas tharjes së kërcellit lulor.  Në këtë fazë gjethet 
janë “të pjekura” dhe nga prekja e shpeshtë e tyre në gishta mbetet një substancë që 

ngjason me dyllin e verdhë. Çdo lloj gjetheje nuk preferohet  të jetë e grimcuar ose e 
coptuar dhe ngjyra e tyre duhet te jetë sa më natyrale.  
 

Frutat  si rregull vilen kur janë të pjekur normalisht dhe jo kur fillojnë e bien vetë nga 
degët. Në këtë rast bëjnë përjashtim frutet e trëndafilit të egër të cilët rekomandohen 

për tu vjelë në fazën përpara pjekurisë së plotë të tyre ( kur kanë ngjyrën portokalli).   
 
Lëvoret  Vjelja e tyre rekomandohet më shumë në fillim të pranverës por edhe gjatë 

vjeshtës ky proces mund të kryhet.  Zakonisht kërkohen lëvore të degëve 2-3 vjeçare 
ose të rrënjëve siç është rasti i llojit Shegë. Ato vilen duke bërë unazime rreth kërcëjve 

të bimës çdo 10-20 cm dhe pastaj hiqen me majën e një thike të përshtatëshmë.   
 
Bulbet, Tuberet vilen të gjitha në periudhën e pushimit relativ të vegjetacionit. 

Shkulja e bimëve bëhet me një vegël të posaçme me sy vesh dhe një presë të gjatë 

me qëllim që të mos rrezikohet dëmtimi i pjesëve nëntokësore që vilen.  
 
Vjelja dhe grumbullimi 
 

1. Për BMA-të, që rriten në fondin pyjor e kullosor, në fillim të çdo viti, bashkia me 
strukturat e saj miraton: 

 
a) zonat ku do të vilen e mblidhen këto bimë; 
b) afatet dhe kalendarin e vjeljes për secilin lloj; 

c) llojet që do të vilen, mblidhen e grumbullohen. 
 

2. Personat fizikë dhe juridikë të interesuar për mbledhjen e bimëve BMA-ve 
kontraktojnë me njësitë e qeverisjes vendore për pyjet dhe kullotat, marrin pjese ne 
ankandin perkates, si dhe paguajnë tarifat. 

  

Kontrata 

1. Në kontratën, që subjekti lidh me njësinë e qeverisjes vendore për sipërfaqet e 

pyjeve apo të kullotave veç të tjerash, përcaktohen edhe: 

a) sipërfaqja ku do të mblidhen bimët; 

b) llojet e bimëve që do të mblidhen; 

c) afatet e grumbullimit të bimëve; 

ç) tarifa e grumbullimit të bimëve, në përputhje me llojet dhe sasinë e 

miratuar, e cila paguhet njëherësh, në çastin e lidhjes së kontratës. 

 

2. Me nënshkrimin e kontratës, subjekti merr në dorëzim me procesverbal sipërfaqen 

ku do të zhvillojë veprimtarinë e grumbullimit. Pas përfundimit të kontratës, sipërfaqja 

e marrë në përdorim rikthehet po me procesverbal. 

 

3. Subjekti është përgjegjës për sipërfaqet e marra në dorëzim deri në rikthimin e 
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tyre tek organet pyjore ose tek organi i qeverisjes vendore, si dhe për kryerjen me 

cilësi të vjeljes e të grumbullimit të bimëve. 

 

Respektimi i kërkesave teknike 

1. Vjelja, grumbullimi dhe mbledhja e BMA-ve bëhen sipas kërkesave teknike,   

2. Kushtet e kërkesat teknike zbatohen për të mbrojtur llojet dhe për të garantuar 

cilësitë e tyre më të mira pas vjeljes. Ato përfshijnë kërkesa të veçanta për: 

a) kalendarin e mbledhjes e të vjeljes për çdo lloj; 

b) mënyrën, format e mbledhjes e të vjeljes për secilin lloj; 

c) tharjen dhe magazinimin e bimëve të mbledhura; 

ç) paketimin, ambalazhimin, etiketimin dhe transportin e tyre 

Transporti 

Transporti i BMA-ve nga pikat e grumbullimit, në fshatra për në pikat e përpunimit 

dhe për eksport, shoqërohet me një vërtetim, të lëshuar nga strukturat perkatese te 

njesive te qeverisja vendore, që vërteton se këto produkte janë vjelë, përpunuar dhe 

po transportohen në përputhje me dispozitat e ligjit per bimet mjeksore e të akteve 

nënligjore në zbatim të tij. 

 

VII. BASHKIA SKRAPAR DESTINACION I PAZBULUAR PER 

KULTIVIMIN E BMA-VE 

 

Per nga ana llojeve floristike territori i bashkisë është një zonë e shtrirë, kjo për shkak 

të vendndodhjes, ndryshueshmërisë morfologjike dhe edafike dhe shpërndarjes 

shumë të madhe në lartësi (nga 400 në 1593 m mbi nivelin e detit). 

Grumbullimi i BMA-ve te egra eshte nje aktivitet i filluar kohe me pare. Kerksesat ne 

rritje per prodhime cilesore kane sjelle ne vemendje te fermereve te zones kultivimin 

e BMA-ve. Kultivimi i tyre nuk ishte aplkuar, por se fundmi duke pare qendrueshmerine 

e tregut, disa fermere, ndonese ne numur te kufizuar, kane filluar kultivimin.  

Ne territorin e bashkise Skrapar ka kushte optimale per kultivimin organik, gje qe 

shton ne menyre te ndjeshme vleren e produktit. Bizneset jane te interesuara per 

prodhime te tilla. 

Ne qarkun e Beratit ka eksportues te medhenj qe merren me eksportin e prodhimeve 

te BMA-ve dhe kjo eshte nje mundesi me shume per cmime konkuruese e prodhim 

cilesor ne Skrapar.  

Sherbimi i ekstensionit eshte prezent si nga sektori publik ashtu dhe nga ai privat. Kjo 

eshte nje ndihme per fermeret qe merren me kultivimin e BMA-ve. 
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VIII. LEHTESIRAT E OFRUARA NGA BASHKIA 

 

• Bashkia Skrapar ka caktuar si  nje nder prioritet stimulimin e investimit per 

kultivimin e BMA-ve 

• Bashkia Skrapar ofron nje sasi te madhe toke qe nuk eshte kultivuar per me 

shume se 10 vite 

• Mundesi per gjetjen e plehut organik pasi ka mundesi lidhjeje me fermeret qe 

merren me blektori 

• Ka fuqi punetore te disponueshme qe mund te anagazhohet ne kultivimin e 

BMA-ve 

• Bashkia Skrapar ka ngritur Komisionin Qeradhenes te Tokave Bujqesore te 

Pandara (KQTBP) 

• Bashkia ofron konsulence me agronom per kultivimin e BMA-ve 

• Ne baze te kompentencave bashkia shikon mudesine e uljes se taksave me 

qellim zhvillimin e ketij sektori. 

 

IX. ARSYET KRYESORE PER TE INVESTUAR NE KULTIVIMIN 

ORGANIK TE BMA-VE NE BASHKINE SKRAPAR 
 

• Nuk eshte zhvilluar bujqesia intensive dhe nuk ka industri qe te ndos ambjentin 

• Gjendja e tokes se mundshme per BMA e kultivuara 

• 3067 ha nuk jane kultivuar prej vitesh gje qe favorizon kultivimin organik 

• Kushtet klimaterike, pozicioni gjeografik dhe perberja e tokes favorizon 

kultivimin e bimeve ne kushte cilesore 

• Mundesia per te marre toke me qera. 3067 ha toke jane te disponueshme nga 

Bashkia per kultivim te BMA-ve. 

• Me shume se 100 fermere jane te gatshem qe te bashkepunojme me 

eksportuesit per kultivimin e BMA-ve 

• Infrastukutura e pershtatshme ne ndihme te kultivimit te BMA-ve nga bashkia 

 

X. HAPAT QE DUHET TE NDIQEN PER TE INVESTUAR NE 

KULTIVIMIN E BMA-ve 

 

Procedurat qe duhet te ndiqen per te marre me qera token ne bashkine Skrapar jane 

si me poshte: 

HAPI 1- PARAQITJA E KËRKESËS PËR MARRJEN ME QIRA TË TOKËS 

BUJQËSORE  

(1) Çdo subjekt person fizik apo juridik paraqet pranë kërkesën pranë bashkisë. 

(2) Kërkesa duhet të përmbajë. 

• të dhënat e kërkuesit; 

• sipërfaqja dhe vendndodhja e tokës bujqësore, e cila kërkohet të merret me 

qira,  

• afati i qirasë; 
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• veprimtaria bujqësore që do të zhvillohet mbi tokën e marrë me qira, duke 

përcaktuar kulturat bujqësore 

• teknologjia që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe përpunimin e 

produkteve; 

• plani i investimit 

• burimet e financimit që garantojnë investimin, të shprehura në vlerë monetare; 

• ndikimin e investimit në rritjen e numrit të të punësuarve në bashkinë 

përkatëse; 

• propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha 

në vit). 

Kërkesës i bashkëlidhet vërtetimi i lëshuar nga DAMT-ja e qarkut, ku tregohet 

kategoria e resursit të tokës bujqësore, siç rezulton në dokumentacionin 

kadastral, si dhe jepet informacioni për gjendjen e pronësisë së saj. Gjithashtu, 

kërkesës i bashkëlidhet një plan i hollësishëm i zhvillimit të biznesit. 

  

HAPI 2- AFATET E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS  

(1) Kryetari i bashkisë bën shpallje publike pranë bashkisë për procedurën e 

konkurrimit, menjëherë sapo merr kërkesën e parë për qiramarrje të tokës 

bujqësore. 

(2) Kërkesat duhet të depozitohen dhe protokollohen në Bashki brenda 10 (dhjetë) 

ditësh nga data e shpalljes.  

(3) Procedura e garës duhet të kryhet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e 

përfundimit të afatit 10-ditor për paraqitjen e kërkesave.  

(4) Kryetari i bashkisë, në të njëjtën shpallje, njofton edhe datën, vendin dhe orën 

e zhvillimit të garës.  

(5) Me kalimin e afatit 10-ditor të paraqitjes së kërkesë-ofertave, kryetari i bashkisë 

thërret mbledhjen e KQTBP-së me pjesëmarrjen e plotë të të gjithë anëtarëve 

të tij, në datën e caktuar për zhvillimin e garës. Çdo anëtar i komisionit është i 

detyruar të paraqitet në mbledhjen e KQTBP-së sipas njoftimit.  

(6) KQTBP-ja, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e përfundimit të afatit të 

paraqitjes së kërkesave, duhet të vlerësojë kërkesat dhe të marrë vendimin 

përkatës.  

(7) Kur pas përfundimit të afatit të përcaktuar është paraqitur vetëm një kërkesë 

për marrje me qira të tokës bujqësore, atëherë KQTBP-ja e shqyrton atë në 

datën e përcaktuar për garën dhe merr vendimin përkatës. 

 

HAPI 3- VLERËSIMI I OFERTAVE NGA ANA E KQTBP 

(1) Kriteret: 

(a) Teknologjia që do të aplikohet në kultivimin e bimëve; 

(b) Plani i Investimit 

(c) Impaktin e investimit në numrin e të punësuarve në bashkinë përkatëse; 

(d) Propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me qira (lekë/ha 

në vit). 
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(2) Llogaritja e kritereve: 

(a) Teknologjia që do të aplikohet në kultivimin e bimëve, si dhe të 

përpunimit të produkteve: 

- për kulturat e bimëve të arave, eterovajore dhe bimëve dekorative (3 

pikë); 

- për kulturat: vreshta; pemëtari me specie dru frutorë; sera dhe kultivim 

i bimëve në to dhe për fidanishte (10 pikë); 

- për kulturat: ullishte;për krijim pemëtoreje me dru frutorë, si kulturat 

arrore (15 pikë); 

- kultura bujqësore të destinuara për prodhim bio (6 pikë); 

- zgjedhja e specieve dhe e kultivarëve për mbjellje të pemëve frutore, 

vreshtave dhe ullishtave në përshtatje me studimet zonale për tokat, 

objekt i qiradhënies (5 pikë); 

teknikat dhe mënyrat e ujitjes: 

- ujitje me teknologji të avancuara (ujitje me pika, në formë shiu etj.) (10 

pikë); 

- ujitje me metoda tradicionale (me brazda, me rrëshqitje etj.) (3 

pikë). 

 

(b) Investimet kryesore mbi infrastrukturën (kullim, ujitje, sistemimin 

etj.), të shprehura në tregues fizikë dhe monetarë, si dhe investimet 

e lidhura me mbjelljen dhe kultivimin e bimëve, me përpunimin e 

produkteve etj.; 

o ndërtim dhe meremetim të rrjetit kullues dhe ujitës në kilometër (10 

pikë); 

o sistemim sipërfaqësor të ngastrës në m² (ose dynym) (5 pikë); 

o ngritje punishte, impiante përpunimi ose fabrikë për përpunim të 

produkteve që merren nga toka, objekt i qiradhënies të shprehura në 

vlerë monetare (10 pikë). 

 

(c) Ndikimin e investimit në rritjen e numrit të të punësuarve në 

komunën ose bashkinë përkatëse; 

- numri i të punësuarve (4 pikë). 

 

(d) Propozimin për çmimin e ofruar për marrjen e tokës bujqësore me 

qira (lekë/ha në vit); 

- çmimi i ofruar lekë/ha në vit (35 pikë). 

 

 

(3) Kushtet: 

 

(a) Çmimi dysheme i dhënies së tokës bujqësore me qira nuk mund të jetë më i 

ulët se 6 000 (gjashtë mijë) lekë/ha, në një vit kalendarik. 
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(4) Vendimi 

 

(a) Është i vlefshëm kur për të votojnë më shumë se gjysma e anëtarëve të 

komisionit.  

(b) Përgatitet me shkrim dhe nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e tij.  

(c) Përmban klasifikimin dhe pikët e të gjitha kërkesave të shqyrtuara së bashku 

me arsyetimet përkatëse, si dhe evidenton kërkesën fituese. 

(d) Vendimi shpallet menjëherë pranë bashkisë, si dhe u njoftohet subjekteve 

pjesëmarrëse. 

HAPI 4-ANKIMI 

 

(a) Çdo subjekt, i cili ka paraqitur kërkesë për marrje toke bujqësore me qira, ka 

të drejtë të ankohet për vendimin e KQTBP-së te Ministri i Bujqësisë brenda 10 

(dhjetë) ditëve nga data e njoftimit të vendimit.  

(b) Kundër vendimit të KQTBP-së në lidhje me kërkesën për marrje toke me qira, 

bëhet ankim pranë gjykatës së rrethit gjyqësor ku ndodhet toka, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga data e njoftimit të vendimit. 

 

(c) Ministri shqyrton ankimimin e subjektit të interesuar, të bërë sipas paragrafit të 

parë të pikës 12 të këtij kreu, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e 

marrjes së tij dhe, kur e vlerëson të drejtë, urdhëron kryetarin e bashkisë për 

ripërsëritjen e procedurave të shqyrtimit të kërkesave nga KQTBP-ja, brenda 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e marrjes së urdhrit. 

(d) Pas mbarimit të afateve të përcaktuara si më sipër, bazuar në vendimin e 

KQTBP-së, lidhet kontrata tip e qirasë ndërmjet kryetarit të bashkisë, në cilësinë 

e autoritetit qiradhënës, dhe subjektit të përzgjedhur, në cilësinë e qiramarrësit. 
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Aneksi 1

 

Figure 7 Harta e bimeve kryesore ne gjendje te eger 
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Aneksi 2

 

Figure 8 Harta e tipeve te tokave 
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Aneksi 3 

 

Figure 9 Harta e habitatave kryesore 
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Aneksi 4 

 

Figure 10 Harta e perdorimit te territorit 
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Aneksi 5

 

Figure 11 Harta e tokave disponible 


