Projektet, subvencionet dhe aktivitetet e realizuara në fushën e bujqësisë

Shërbimi i bujqësisë
Nr.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Subvencionet/Projektet/Aktivitete
Subvencione/Projekte
Përkrahja e fermerëve për ujitjen e kulturave bujqësore
Pёrkraheja e fermerëve pёr mbjelljen e patateve
Përkrahja e fermerëve në perimtari-serra
Pёrkrahja e fermave nё lёmin e shpeztarisё-pula vojse
Pёrkrahja e fermerëve nё blegtori
Veterina mobile-vaksinimi i gjedheve dhe qenёve shtëpiak si edhe
mbarёsimi artificial i gjedheve
Përkrahja e bletarëve në bletari
Pёrkrahja e fermerëve pёr ngritjen e pemishteve me mjedër
Përkrhaja për mbjelljet vjeshtore me gur

Vlera / €
40,672.00
39,984.00
105,000.00
69,956.60
148,888.00
28,956.00
48,876.00
91,000.000
149,560.00
722,892,00

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Aktivitete
Kёshillime profesionale
Realizimi i mbjelljeve pranverore
Pёrcjellja e procesit tё korrje-shirje
Realizimi i mbjelljeve vjeshtore

1. Subvencionet nё fushёn e bujqёsisё
1.1.

Përkrahja e fermerëve për ujitje të sipërfaqeve bujqësore

Janë përkrahur fermer të cilët kanë kultivuar pemë dhe perime me hapje të pusit deri në një
thellësi prej 25m si dhe sistem të ujitjes .
Janë përkrahur gjithsej 55 fermer(34 fermer për hapje të pusit dhe 21 me sistem të ujitjes).
Vlera e përkrahjes për një fermer ka qenë në proporcion me sipërfaqet e mbjella me pemë dhe
perime.

1.2.

Pёrkrahëja e fermerëve pёr mbjelljen e patates

Subvencionimi i fermerëve për mbjelljet pranverore me patate, përfitues gjithsej 35 fermerë me një
sipërfaqe prej 98 ha, sipas kategorive si më poshtë:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1.3.

Kategoria e I-rё --------------------Kategoria e II-të -------------------Kategoria e III-të ------------------Kategoria e IV-tё ------------------Kategoria e V-t[ ------------------Kategoria e VI-të-------------------Kategoria e VII-të -----------------Kategoria e VIII-të------------------Kategoria e IX-të----------------------

408,00€ ( 1ha patate)
612,00€ ( 1.5ha )
816,00€ ( 2ha )
10200,00€ (2.5ha)
1,224.00€(3 ha)
1,428.00€(3.5)
1,632.00€(4ha)
1,836.00€(4.5ha)
2,040.00€(5ha)

Përkrahja e fermerëve në perimtari-serra

Me qëllim të përkrahjes së fermerëve në perimtari-serra, gjatë muajit Maj është bërë thirrja e fermerëve
për aplikim me që rast kanë aplikuar gjithsej 42 fermer, ndërsa janë përkrahur gjithsej 15 fermer.
Fermerёt janë pёrkrahur me nga njё serrё nё sipërfaqe prej 500m2,vlera e përkrahjes nga Komuna ka
qenё 7,000.00€,ndërsa fermerёt kanё participuar me nga 3,000.00€ .

1.4.

Pёrkrahja e fermave nё lёmin e shpeztarisё-pula vojse

Janё përkrahur gjithsej 10 ferma komerciale me njё numër prej 46.700 pula vojse me ushqim
tё koncentruar nё sasi prej 250ton.
Janё përkrahur ato kategori tё fermave komerciale qё kanё pasur nga 2000 deri 7000 copё pula vojse

1.5.

Përkrahja në lëmin e blegorisë

Janё përkrahur kategorit e fermerëve qё kanё nga 3-10 krer gjedhe qumështore, kanё pёrfituar 342
fermer me gjithsej 2229 krer gjedhe qumështore, nё vlerё prej 110,584.00€.
Gjithashtu janë përkrahur fermerёt qё kanё 20-150 krerё tё kafshёve tё imёta(dele dhe dhi),kanё
përfituar 49 fermer me gjithsej 4256 krer(dele dhe dhi), nё vlerё prej 38,304.00€

1.6.

Vaksinimi i gjedheve , qenve shtëpiak dhe mbarsimi artificial i gjedheve

Janё vaksinuar 5352 krer gjedhe, 426 qen(cope) me pronar si dhe janё mbarsuarё 1104 krer gjedhe.
Ky project është duke vazhduar.
1.7.

Përkrahja e bletarëve

Janё pёrkrahur kategorit e bletarёve qё kanё nga 10-30 shoqёri bletёsh, kanё pёrfituar
177 bletar me gjithsej 2626 shoqёri bletёsh.
1.8 . Pёrkrahja e fermerëve pёr ngritjen e pemishteve me mjedër
Ngritja e pemishteve me pemё tё imёta- mjedër(për përfituesit që janë përzgjedhur në
vitin 2014) është bërë gjatë muajit Prill tё vitit 2015,ndërsa gjatё muajve Tetor dhe
Nëntor të këtij viti janë mbjellë sipërfaqe të reja me mjedër. Kanë përfituar gjithsej 35
fermer për mbjelljen e sipërfaqeve me mjedër prej 0.50 ha për një fermer. Sipërfaqet e
përgjithshme të mbjella me mjedër e të përkrahura nga Komuna e Prishtinës janë
17.5 ha.
1.9. Përkrahja e fermerëve për mbjelljet Vjeshtore-grur
Janë subvencionuar fermerët që kanë mbjellë prej 1 deri 2 ha me kulturën e grurit.
Kanë përfituar gjithsej 462 fermer me një sipërfaqe prej 799 ha.Për një(1) ha(hektar)
fermerët janë përkrahur në vlerë prej 187.00 €
2.
2.1

Aktivitet

Këshillime profesionale të fermerëve

Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural si dhe USAID-in
janë realizuar shërbime këshillimore në fusha të ndryshme të bujqësisë me fokus perimtarin
dhe pemët e imëta me që rast janë pёrfshirë tё gjitha kategorit e fermerëve si:
1. Fermerëve ekzistencial,

2. Fermerëve gjysmë komercial dhe
3. Fermerëve komercial.

2.2. Realizimi i mbjelljeve pranverore
Bazuar në programin e të mbjellave pranverore për vitin 2015 në Komunën e Prishtinës janë
mbjellë gjithsej 568.8 ha me kultura pranverore.
Sipërfaqet e mbjella me kultura pranverore/ha.

Nё tabelën e mё poshtme gjeni tё dhёna:

Nr.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

KULTURAT
Misër për kokërr
Misër me fasule
Misër i gjelbërt
Elb
Tërshërë
Bimë foragjere
Bimë industriale
Perime në serra
Perime në fushë të hapur
Patate
Fasule monokulturë
Gjithsej

Sipërfaqet e planifikuara
pёr mbjellje/ha
132
35
84
9.0
18
19
--7.5
5.0
135
27
471.5

Sipërfaqet e mbjellura/ha
141
39
106
11
13
23
--8.0
7.8
189
31
568.8

2.3. Korrje-shirjet 2015
Procesi i korrje-shirjes ka filluar me 11. 07.2015 dhe ka përfunduar mё 26.07.2015.
Rendimentet mesatare në këtë vit janë 3000 kg/ha.
Sipёrfaqet e mbjella me drithëra tё bardha nё Komunёn e Prishtinёs janё gjithsej 1099 ha.

Në Komunën e Prishtinës janë evidentuar gjithsej 47 autokombajna të cilët kanё qenё tё angazhuara nё
procesin e korrje-shirjeve, mirëpo nё funksion tё realizimit tё korrje-shirjeve janë angazhuar edhe
autokombajna tё ardhur nga komunat e tjera.
Çmimi i koorrje-shirjeve ka qen 100€/ha(pa lidhëse) dhe nё disa raste ky cmim ka qen edhe mё i ulёt.
Me drithëra të bardha në Komunën e Prishtinës(2014-2015) janë mbjell gjithsej 1099 ha
Grur .......... 1075ha
Tërshër......
11ha
Elb ............. 13ha
2.4. Realizimi i mbjelljeve vjeshtore
Procesi i mbjelljeve është realizuar sipas planifikimeve dhe se kushtet klimatike kanë qenë të
volitshme për mbjelljen e kulturave vjeshtore.
Furnizimi me farë të grurit si dhe plehra minerale ka qenë i mirë, gjithashtu edhe operacionet
agro-teknike kanë qenë në nivel të duhur.
Në bazë të dhënave që ne kemi siguruar në këtë vit(2015) me kultura bujqësore si; grur, bimë
foragjere dhe pemë(kryesisht pemë të imëta-mjedër)e janё mbjellё gjithsej si në tabelën e më
poshtme:
Nr.
1.
2.
3
3.

Kultura
Grurë
Bimë foragjere
Pemë

Sipërfaqe/ha
1128
35
33
1196

