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Sistemet e prodhimit

•Konvencional konsiston në:

përdorimin e kimikateve sintetike (pesticide)
plehrave kimike.

me qëllim për të marrë një rendiment maksimal në një
kulturë të veçantë.

Kërkohet një sasi e konsiderueshme inputesh kimike dhe
energjie dhe, ndikon negativisht në mjedis.



• Integruar

Prodhim me cilësi të lartë, e cila u jep përparësi teknikave të
kultivimit të sigurtë nga ana ekologjike.
Redukton në minimum përdorimin e kimikateve sintetike, që të

rritet siguria për shëndetin e njeriut dhe mjedisit.
Bazohet në teknika (biologjike, gjenetike, bujqësore,

fitopatologjike, entomologjike), të cilat përmirësojnë bilancin e
fermës dhe rrisin cilësinë e prodhimit.
Nivelet Maksimale të Mbetjeve për Produktet e Mbrojtjes së
Bimëve, janë të miratuar me Udhëzim Ministri “Për nivelin
maksimal të mbetjeve të pesticideve në disa produkte ushqimore
me origjinë bimore”.
Ky udhezim perafron “Regulation (EC) No 396/2005 of the
European Parliament and of the Council of 23 February 2005 "On
maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant
and animal origin and amending council directive 91/414/EEC” .



• Biologjik konsiston në:

mospërdorimin e plehrave kimike dhe të kimikateve të tjera të
sintetizuar (pesticide PMB).

përdor antagonizmin natyror të organizmave të dobishëm,
kundër atyre të dëmshëm.

bëhet organizimi për një përdorim efektiv të armiqve natyrorë
kundër dëmtuesve të veçantë shtazorë ose barërave të këqia, me
qëllim për të arritur një prodhim biologjik.

ANNEX 1_ACTIVE SUBSTANCES CONTAINED IN PLANT
PROTECTION PRODUCTS AUTHORISED FOR USE IN ORGANIC
PRODUCTION AS REFERRED TO IN POINT (a) OF ARTICLE 24(1) OF
REGULATION (EU) 2018/848



Konceptet Kryesore

•Në fund të këtij moduli, pjesmarrësit do të jenë të aftë:

•Të kuptojnë konceptet bazë të Menaxhimit të Integruar
të Sëmundjeve dhe Dëmtuesve, rëndësinë e tij dhe
avantazhet kryesore;

•Të njihen me praktikat më të mira për menaxjimin e
integruar të shëndetit të bimëve.



•Të kuptojnë ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi
teknologjitë e Menaxhimit të Dëmtuesve;

•Të kuptojnë se si temperaturat e rritura dhe
ndryshimet e lagështisë ndikojnë mbi sëmundjet
dhe dëmtuesit e bimëve;

•Të njihen me mënyrën e ndikimit të ndryshimeve
klimatike mbi praktikat e menaxhimit të dëmtuesve
bimore;

•Si mund të përshtatet menaxhimi i integruar I
shëndetit të bimëve ndaj ndryshimeve klimatike.



Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesve
(MID) 

•Krijimi i një kuptimi mbi MID
•Rëndësia e MID për Prodhuesit
•Rëndësia e MID për Mjedisin
•Rëndësia e MID për shëndetin e njeriut dhe
sigurinë ushqimore

•Cilat janë strategjitë e MID
•Avantazhet dhe kufizimet e MID



Pse MID ? 

Pse nevojitet një qasje e re ndaj menaxhimit të
dëmtuesve ?

•Rezistenca ndaj pesticideve – mbi 500 specie
insektesh janë rezistente ndaj një ose më shumë
pesticideve.

•Shpërthimi i dëmtuesve sekondarë.

•Shqetësimet mjedisore – ndotjet në ujë, tokë dhe
bimë.



Pse përdorim Kontrollin Biologjik në MID?
• Parandalimi ose kontrolli i dëmtuesve në bimë;

• Kërkesat e tregut dhe konsumatorit:
• Ulja e nivelit të mbetjeve.

• Reduktimi i humbjeve në bimë dhe rritja e prodhimit

• Vështirësitë me disponueshmërinë e kimikateve

• Kërkesat teknike:
• Të përputhshëm me pjalmuesit dhe menaxhim të efekteve anësore s

• Menaxhimi I rezistencës



Organizmat e dobishëm dhe biopesticidet

• Makro-organizmat
• Insektet dhe këpushat e dobishme

• Insektet / këpushat predatore
• Parazitoidët

• Bio-pesticidet
• Mikrobikët (kërpudha/bakterie/viruse)
• Botaniket / bio-racionalet
• Semio-kimikatet (ferromonet)



Organizmat e dobishëm dhe kimikatet (PMB)

Toksiciteti mbi Agjentët Biologjikë

Klasa Toksiciteti Mortaliteti

Pa impakt < 25%

Toksicitet i ulët 25-50%

Toksik 50-75%

I dëmshëm > 75%

1

2

3

4



Vendosja e grackave me ngjyrë

Grackat me ngjyrë:

Për monitorim: 20 – 40 gracka / Ha
Për kapje masive: 10 gracka / 100 m² (1000/Ha)

Pozicioni i grackave max. 20 – 30 cm mbi bimë



Ferromonet/tërheqësit

• Monitorimi: 2 gracka për Ha për specie.
• Për më shumë se 1 specie, vendosen gracka të ndryshme

në një distancë prej jo më pak se 50 m nga njëri tjetri;
• Për kapjen masive: 20 – 40 gracka për Ha
• Verndosen ferromone të freskë çdo 4 – 6 javë.
• Ferromonet kapen me doreza!

22 december 2022



Grackat me ferromone



Encarsia formosa (Grerëz parazitoide)

Mënyra Doza Intervali
Kuruese 3 - 4 individë / m2 / hedhje

Totali: minimumi 4 hedhje
Javore

Macrolophus pygmaeus (Çimkë predatore)

Mënyra Doza Intervali
Parandaluese 0.5 – 1.5 individë / m2 /hedhje

Totali: 2 hedhje
1 – 2 javë



MID është:

Përdorimi i të gjitha metodave dhe teknikave të
përshtatshme dhe të përputhshme, me qëllim për të
mbajtur popullatat e dëmtuesve nën nivelin ekonomik të
dëmit. (Integrim metodash e teknikash).
Çdo teknikë e menaxhimit të dëmtuesve duhet të jetë

paqësore me mjedisin dhe në përputhshmëri me
objektivat e prodhuesve.



FILOZOFIA E MID 

•Nuk ekziston një kontroll total i dëmtuesve – çdo metodë
kontrolli e caktuar, mund të ketë efekte të
padëshirueshme;

•Përcaktimi i saktë i shkaktarit të demit – e rëndësishme
është njohja e biologjisë dhe ekologjisë së dëmtuesit.
Përshtatja e faktorëve mjedisorë në favor të bimës dhe në
disfavor të dëmtuesit;

•Pranimi se zhdukja e një dëmtuesi është pothuajse e
pamundur – disa dëme janë të pashmangshme dhe të
pranueshme.



TAKTIKAT E MID 
•Pesticidet (PMB)

•Kulturale

•Mekanike

•Higjiena

•Natyrale

•Biologjike

•Rezistenca e bimëve
bujtëse



PESTICIDET (PMB) DHE MID 
• Pesticidet mund të përdoren në një program MID, si mundësia e

fundit për kontrollin e një dëmtuesi bimor dhe sigurisht, në rrugë
ligjore.

• Pesticidet përdoren kur nuk përbëjnë rrezik për mjedisin dhe kur
përfitimet prej tyre i tejkalojnë rreziqet. Pesticidet përdoren vetëm
kur praktikat e tjera të kontrollit nuk janë të disponueshme,
ekonomike ose praktike.

Duhen monitoruar popullatat e dëmtuesve në fushë:

• Përcaktimi i dëmtuesit (sëmundjes ose insektit dëmtues);
• Krahasimi i popullatës së dëmtuesit dhe cakut ekonomik;
• Stadi më i përshtatshëm i dëmtuesit për t’u trajtuar;
• Stadi i bimës dhe parandalimi i humbjeve.



KONTROLLI KULTURAL 

Praktikat agronomike të planfikuara për:

•Optimizimin e kushteve të rritjes për bimën – çdo
element që favorizon bimën për të qenë një konkurrent i
fortë, çon në rritje të tolerancës ndaj dëmtuesve dhe
shpesh në reduktimin e përdorimit të pesticideve;

•Krijimi i kushteve të papërshtatshme për dëmtuesin.



KONTROLLI MEKANIK  
Përdorimi i makinerive dhe mjeteve të tjera për kontrollin
e dëmtuesve bimorë:

•Punimi;
•Barrierat fizike.



HIGJIENA  
Metodat për të shmangur futjen e një dëmtuesi në një
fushë:

•Pastrimi i veglave të punës;
•Përdorimi i materialit shumëzues të çertifikuar;
•Masat karantinore.



KONTROLLI NATYRAL DHE BIOLOGJIK 

Shtimi i metodave për menaxhimin e dëmtuesve në
kushte natyrore:
• Insektet e dobishëm;
•Sëmundjet e dobishme.

Përdorimi i organizmave biologjike për kontrollin e
dëmtuesve:
• Lëshimi i predatorëve/parazitëve/sëmundjeve ndaj një

insekti ose bari të keq;
•Mund të jetë e shtrenjtë, e vështirë dhe me konsum

kohe.





REZISTENCA E BIMËVE BUJTËSE 

Manipulimi i bimëve për tolerancë ose rezistencë
ndaj dëmtuesve:

•Metoda e mbarështimit natyral;
•Bimët e modifikuara gjenetikisht;
•Jo gjithmonë një metodë e përherëshme
kontrolli;

•Shembuj: misri me gjene të modifikuara
gjenetikisht (Bt).



NIVELI EKONOMIK I DËMIT

Niveli i Ekonomik i Dëmit është informacioni i nevojshëm
për të zhvilluar një Prag Ekonomik, i cili përdoret nga
këshilluesit bujqësor.

Niveli Ekonomik i Dëmit:
Kostoja e kontrollit = sasinë (lekë) e dëmit të shkaktuar
nga dëmtuesi/sëmundja
Përfshin sasinë e dëmit nga dëmtuesi
Koston e secilës praktikë kontrolli



PRAGU EKONOMIK 

Pragu ekonomik është:niveli i popullatës së parazitit,
në të cilën fermeri duhet të ndërhyjë për të
parandaluar popullatën e parazitit që të arrijë Nivelin
Ekonomik të Dëmit.

•Pragu Ekonomik është pak më poshtë se Niveli
Ekonomik i Dëmit.



Koha

Dendësia

Niveli Ekonomik i Dëmit

Pragu Ekonomik

Popullata e Parazitit



ELEMENTËT PËR LLOGARITJET E PRAGUT 
EKONOMIK 

•Të dhënat nga kampionimi fushor
•% e bimëve të prekura/infektuara
•Numri i mesatar i larvave/bimë

•Të dhënat e menaxhimit të kulturës
•Rendimenti i pritshëm
•Çmimi i pritshëm i shitjes

•Kosto e kontrollit të dëmtuesit



PRAGU EKONOMIK

Pragu ekonomik nuk funksionon për të gjithë
dëmtuesit psh: krimbin e trungut, kuskutën, vrugjet.



PARIMET E MID

MID nuk është statik: 

•Dëmtues të rinj

•Rraca të reja dëmtuesish

•Zhvendosjet e specieve të barërave të këqia

•Rezistenca ndaj pesticideve



PARIMET E MID

I. Njohja tërësore e bimës, dëmtuesit, mjedisit dhe
ndërmarrëdhëniet midis tyre;

II. Planifikim i avancuar;

III. Balancim kosto/përfitime të të gjithë praktikave të
kontrollit;

IV. Monitorim rutinë i kushteve të bimës dhe
dëmtuesit.



PROBLEMATIKAT 

Problematikat e bimëve:
• Rritja e një bimë të shëndoshë;
• Ndjeshmëria e bimëve ndaj dëmtuesve/sëmundjeve;
• Stresi bimëve.

Problematikat me dëmtuesit

 Identifikimi i saktë;
 Njohja e ciklit biologjik të dëmtuesit;
• Koha e shfaqjes së dëmtuesit;
• Koha e kontrollit dhe ndërhyrjes ndaj dëmtuesve.



LIDHJA ME MJEDISIN 

Ndikimi i mjedisit në rritjen e bimës

•Stresi;
•Koha e stadit më të prekshëm.

Ndikimi i mjedisit mbi zhvillimin e dëmtuesit

•Mortalitet (vdekshmëri) i lartë;
•Mbijetesë e lartë.



Ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi 
Menaxhimin e Dëmtuesve

• Rritja e volumeve dhe shumëllojshmëria e tregtisë ndërkombëtare
të bimëve, produkteve bimore, kafshëve, produkteve shtazore dhe
udhëtimeve të njerëzve, përshpejton lëvizjet e dëmtuesve të
bimëve, si dhe rrit rrezikun e përhapjes së tyre.

• Ndryshimet klimatike përshpejtojnë lëvizjen dhe përhapjen e tyre
nga një vend në një vend tjetër dhe, nga një zonë eko-klimatike në
një tjetër.

Përhapja e tenjës së
domates, Tuta absoluta,
në rajonin e Mesdheut



DINAMIKA E DËMTUESVE 
•Ndryshimet klimatike mbi insektet dëmtuese, ndikojnë

në ndryshimin e gjeneratave të dëmtuesve.

•Gjithashtu këto ndryshime, reflektohen edhe në
marrëdhëniet reciproke midis parazitëve, predatorëve
dhe insekteve dëmtues.

•Ndryshimet klimatike nuk do të rrisin menjëherë
numrin e insekteve dëmtues, por do t’i bëjnë sistemet
intensive të prodhimit më të varura nga armiqtë
natyrorë, me më pak elasticitet operacional për të
zgjidhur problemet e shkaktuara nga mbipërdorimi i
pesticideve.



Implementimi i teknikës së kapjes masive për
kontrollin e tenjës së domates, Tuta absoluta, në
Shqipëri







NRYSHIMET KLIMATERIKE dhe MID
• Ngrohja, jo gjithmonë mund të jetë faktor negativ në MID, e

përdorur nga fermerët.
• Kontrolli biologjik duke përdorur armiqtë natyrorë vendas, pritet të

bëhet një taktikë kontrolli shumë e rëndësishme për të ardhmen.
• Në temperaturë 29°C dhe lagështi ajrore 45%, ndalon çelja e vezëve

të mizës së ullirit, B. oleae.
• Në temperaturë 34°C, kemi mortalitet të larvave dhe mosçelje

vezësh.



Iceria purchasi Radolia cardinalis



NDIKIMI I LAGËSHTISË MBI SËMUNDJET

•Kushtet klimatike si përmbytja dhe tokat me lagështi të
tepërt, ndikojnë në përhapjen dhe rritjen e agresivitetit
të sëmundjeve që janë prezent në tokë (verticilioza,
fusarioza e phytophtora).



SËMUNDJET DHE SIGURIA USHQIMORE 

Kushtet klimatike (lagështia) ndikojnë në
shpërthimin e patogjenëve.

Patogjenët prezent në ushqim përkufizohen si
agjentë infektues të transmetuar në rrugë
ushqimore, të cilët janë shfaqur rishtazi në një
popullatë dhe, me një agresivitet dhe përhapje
gjeografike më të shpejtë.



•Ekzistojnë edhe ndikime të tjera potenciale të ndryshimit
global të klimës mbi sigurinë ushqimore. Ndryshimi i
klimës mund të rezultojë në ndryshimin e vendeve të
kultivimit (rasti i agrumeve në Shqipëri), duke rezultuar
në ekspozimin ndaj ekosistemeve të ndryshme, duke
përfshirë patogjenë, dëmtues dhe kafshë të egra (brejtës,
zvarranikë e amfibë).

• Lagështia e tepërt ndikon në zhvillimin e disa kërpudhave
toksigjenike, të cilat prodhojnë substanca kimike me
toksicitet të lartë, të quajtura MYKOTOKSINA. Këto
kërudha janë të pranishme në kushtet e një lagështie të
lartë, qoftë para vjeljes së prodhimit, ashtu edhe pas
vjeljes së tij. Rritja e shpejtë e saj favorizohet nga rritja e
nivelit të lagështisë ajrore në bimë dhe në ajër.
Mykotoksina të caktuara mund të kenë aktivitet
kancerogjenik, teratogjenik, neurotoksik dhe estrogjenik.



Kërpudhat dhe Mykotoksinat e prodhuara të një rëndësie
mbarëbotërore

Speciet e kërpudhave Mykotoksinat e Prodhuara
Aspergillus parasiticus Aflatoksina B1, B2, G1, G2
Aspergillus flavus Aflatoksina B1, B2
Fusarium sporotrichioides Toksina T-2
Fusarium graminearum Deoxynivalenol (or nivalenol)

Zearalenone
Fusarium moniliforme
(F. verticillioides) Fumonisin B1
Penicillium verrucosum Ochratoxin A
Aspergillus ochraceus Ochratoxin A



•Mungesa e lëndëve ushqyese, lagështia e tepërt ose
teprica e elementëve toksikë, mund të rezultojë në
rezistencë të ulët ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve
bimorë, duke përfshirë sulmet nga kërpudhat
toksigjenike dhe rrjedhimisht biosintezën e
mykotoksinave.

•Rregjimet e plehërimeve mund të ndikojnë
incidencën nga kërpudhat dhe agresivitetin e
kolonizimit, si dhe duke ndryshuar normën e
dekompozimit të mbetjeve, ashtu edhe duke krijuar
një stres fiziologjik në bimën bujtëse, si edhe duke
dëmtuar strukturën bimore



MASAT E REKOMANDUARA 

•Për çdo kulturë bujqësore, të ruhen distancat dhe
dendësia e mbjelljes, për të penguar zhvillimin e
kërpudhave mykotoksigjenike në fushë.

•Kërpudhat mykotoksigjenike nuk duhet të jenë të
pranishme gjatë kohës së ruajtjes së prodhimit (të
kryhen vrojtime për evidentimin e tyre).

•Mbajtja e nivelit të lagështisë gjatë kohës së ruajtjes së
produkteve bujqësore, nën kufirin e zhvillimit të
kërpudhave mykotoksigjenike (nën 13%).



Praktikat e mira bujqësore
• Përzgjedhja e kultivarit.

Të mbillen varietete rezistente ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve, si
dhe të përdoren nënshartesa për kulturat perimore.

• Punimi i tokës.
Të kryhen punime të cekëta për shkatërrimin e sëmundjeve dhe

dëmtuesve në tokë.

• Teknologjia e kultivimit. 
Ruajtja e distancave dhe dendsisë së mbjelljes.

• Qarkullimi dhe vazhdimësia e kulturave.
Zvogëlon burimin e infeksionit për sëmundjet dhe dëmtuesit e

tokës.



• Plehërimi.
Të kryhet plehrim i ekuilibruar, i cili çon në shtim të

vegjetacionit dhe ndikon negativisht ndaj mjaft sëmundejve,
insekteve dhe barërave të këqia.

• Sistemi i ujitjes dhe kullimit.
Vaditja e kulturës mund të rrisë ose të zvogëlojë prekjen nga

dëmtuesit e kulturave bujqësore.
Kullimet e mira ndikojnë në uljen e infeksioneve nga

sëmundjet e ndryshme të tokës.

• Vjelja.
Vjelja të kryhet në kohën e duhur dhe ruajtja e prodhimeve

të bëhet në kushte të favorshme për frenimin e lagështisë së
tepërt.



PËRFITMET e Menaxhimit të Integruar të
Shëndetit të Bimëve

•Mbron mjedisin nëpërmjet eleminimit të
përdorimit të panevojshëm të pesticideve
(PMB);

•Përmirëson përfitimin;

•Redukton humbjet e prodhimit nga dëmtuesit;

•Siguri ushqimore dhe ekonomike.






