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HYRJE 

 

Shkenca Animale  është degë e bujqësisë, e cila bazohet në rritjen e kafshëve shtëpiake, 

më qëllim që të fitohen të mira materiale për të ushqyerit e njerëzve, lëndëve të para të 

ndryshme, plehut të stallës etj. Shkenca animale ose Zooteknia studion prejardhjen dhe 

evolucionin e kafshëve shtëpiake, mënyrat e kultivimit, rregullat e shumëzimit, të 

ushqyerit e drejtë të tyre, mënyrat e vlerësimit, zgjedhjen e kafshëve për riprodhim, 

kujdesin dhe shfrytëzimin e tyre, si dhe karakteristikat e racave, llojeve dhe linjave.   

Me një fjalë, Shkenca Animale  na mëson si të kultivojmë dhe të krijojmë kafshë 

shtëpiake, të cilat e shfrytëzojnë më mirë ushqimin dhe për një kilogram të shtimit të 

peshës trupore, konsumojnë më pakë ushqim dhe japin prodhime më të larta blegtorale. 

Shkenca Animale  është shkencë biologjike e zbatuar në kultivimin dhe teknologjinë 

animale dhe, si e tillë, është shkencë relativisht e re, e cila për herë të parë është 

ligjëruar në Institutin Agroekonomik të Versajës, në vitin 1848. Më vonë, ajo është 

degëzuar në blegtorinë e përgjithshme, blegtorinë speciale dhe qumështari.  

 

Shkenca Animale  e përgjithshme merret më studimin e ligjeve biologjike, të cilat 

ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin dhe në jetën e përgjithshme të kafshëve shtëpiake, 

apo, thënë më ndryshe, ajo na njofton më faktorët e brendshëm të cilët ndikojnë në 

formimin e vetive specifike, morfologjike dhe fiziologjike të kafshëve nën ndikimin e 

faktorëve të jashtëm, të cilët në forma të përhershme ndikojnë në organizmin e 

kafshëve, duke ndryshuar edhe vetitë e tyre. Përveç kësaj, Shkenca Animale  e 

përgjithshme merret më përpunimin dhe mbledhjen e të dhënave dhe hulumtimeve të 

tjera shkencore që kanë të bëjnë më riprodhimin, vlerësimin dhe zgjedhjen e krerëve 

për shumëzim, mënyrën e formimit të racave dhe llojeve, si dhe mënyrat më 

bashkëkohore të përpunimit të prodhimtarisë blegtorale.  

 

Si shkencë, Shkenca Animale  e përgjithshme është degë e zoobiologjisë, që aplikohet në 

kafshët shtëpiake dhe, si e tillë, kjo lëmi është e lidhur ngushtë më të dhënat e zoologjisë 

në njërën anë, dhe në anën tjetër, më të dhënat e anatomisë dhe fiziologjisë së kafshëve, 

si dhe me të dhënat e biologjisë së përgjithshme mbi ndërtimin e materies së gjallë dhe 

të faktorëve specifik që ndikojnë në ndryshimin e saj.  

 

Nga dokumentet e vjetra shihet së të parët e askëve, pastaj semitët dhe egjiptasit e 

vjetër për herë të parë kanë mbajtur kafshët shtëpiake, ndërsa njohjet dhe dituritë e 

para për kafshët dhe kultivimin e tyre supozohet të jenë marrë nga keltët dhe galtët. a 

Kontribut të veçantë në fillimet e shkencës së zooteknisë kanë dhënë Oskar Kornelli 

(1851-1911), Leoplod Adameci (1861-1941), Hansen Johanes (1863-1983) dhe 

Nikollajeviq Kulleshovi (1850-1933).  

 

Prej kultivuesve praktikë, duhet përmendur kultivuesit anglez, si B. Robert (1762-1795) 

dhe vëllezërit Koling etj., të cilët në pjesën e dytë të shek. XVIII dhe në fillim të shek. XIX 

kanë dhënë mjaftë elemente pozitive në formimin e racave fisnike të gjedhëve, deleve 

dhe derrave.    
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KAPITULLI  I  

PREARDHJA E KAFSHËVE SHTËPIAKE 
 

Teoritë dhe hipotezat mbi prejardhjen e kafshëve shtëpiake 

  

Kemi thënë edhe më parë së kafshët shtëpiake kanë mbetur nga paraardhësit e tyre të 

egër, të cilët edhe tani gjenden të gjallë. Kështu tani gjenden dhe hasen ujku dhe çakalli, 

prej të cilëve edhe vjen prejardhja e qenit, pastaj kali i egër, gomari, bualli, dhia, derri, 

macja, lepuri etj.  

Historia e prejardhjes së kafshëve (filogjeneza) dhe zbutja e tyre janë të lidhura ngushtë 

edhe më historinë e njeriut, mirëpo hulumtimi i tyre është i mangët nga të dhënat e 

paleontologjisë, zoogjeografisë, etnografisë dhe të historisë së kulturës. Të dhënat e 

hulumtimeve të deritashme kryesisht bazohen në të dhënat-ngjashmëritë osteologjike 

të kafshëve të egra dhe atyre të shtepizuara. Prej vendeve më të kërkuara janë ANAN-i 

(Turkmenistani Lindor) dhe ishulli Kretë (Greqi). 

 

Prejardhja e kalit (equus cabalus) 

 

Në lidhje më prejardhjen e kalit ekzistojnë tri hipoteza: 

1. Monofiletike, prej të cilës të gjithë kuaj shtëpiak e kanë prejardhjen nga kali i egër 

stepik i Mongolisë.  

2. Difiletike, nga kali i egër stepik i Mongolisë që kanë prejardhjen  racat e lehta dhe 

racat e rënda.  

3. Polifiletike, prej të cilës kuajt e tanishëm kanë paraardhës të ndryshëm. Kështu 

parashihet së kuajt oriental, gjaknxehtë, rrjedhin nga dy paraardhës: kalit shtëpiak 

të Mongolisë (equus ferus palas) të cilin e ka zbuluar zootekniku Prozhevalski, që 

ndryshe quhet equus prezhevalski dhe nga Tarpani (equus gmelin) ose antonius-

tarpan. 

 

Kuajt gjakftohtë që rrjedhin nga grupi i kuajve deluvial më të rëndësishëm janë: equus 

voldrihi, equus mosbahensis, equus senbornsensis etj. 

Kali i quajtur Prezhevalski sot është i vetmi paraardhës i kuajve të sotëm shtëpiak. Tani 

jeton në krahinën Gjenguria (Azi Qendrore). Lartësia deri në xhidavi arrin 130 cm. I 

shkurtë më kokë të madhe të gjatë. Ka ngjyrë miu në terrene malore dhe ngjyrë të 

kuqërremtë në terrene stepike. Supozohet se nga ky kanë mbetur kuajt e sotëm të 

Mongolisë dhe ata të Mangjurisë. 
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Figura 1 Equus fetus palas (paraardhësi i kalit) 

 

Tarpani sipas autorëve rus ka jetuar në shekullin e kaluar në territorin e Ukrainës 

Jugore. Ka lartësi 130 cm, kokë të madhe, por më të fisnikëruar së Prezhevalski. Ka 

pasur ngjyrë miu dhe mendohet së nga ky rrjedhin kuajt Ballkanik dhe të Galcisë. 

Për kuajt e egër deluvial mendohet së kanë qenë të mëdhenj dhe nuk dihet për vendin 

dhe domestifikimin e tyre. Parashihet së nga këta kuaj e kanë prejardhjen kuajt e 

rëndomtë gjakftohtë. 

 

 
Figura 2 Antonius taruan (paraardhës i kalit) 

 

Prejardhja e gomarit  (Equus asinus) 

 

Bënë pjesë në gjininë e njëjtë më kalin dhe supozohet së rrjedh nga gomari i vogël i 

Namibisë (equus asianus afrikanus) dhe nga gomari më i madh në trup i Somalisë (equus 

asinus somalis). Format e tanishme të gomarit rrjedhin nga gomari i egër. Këtu 

pasardhës edhe sot si të tillë hasen në krahinat e përmendura të Afrikës. 
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Figura 3 Paraardhësi i gomarit (Equus asianus afrikanus) 

 

 
Figura 4 Paraardhësi i gomarit  (Equs asianus somalis) 

Prejardhja e gjedhit (bos taurus) 

 

Gjedhët (bovinët) apo bovinae, në kuptim të ngushtë, i ndajmë në katër grupe 

- Gjedhët në kuptim të ngushtë 

- Buajt apo buallicat 

- Bizonët apo bizontinat 

- Gjedhet e bizonit apo hibovinat 

Kjo ndarje bazohet në bazë të ndërtimit të kokës dhe pozitës së saj. 

 

Prejardhja e gjedhit të vërtetë (taurina) 

Ekzistojnë dy teori mbi prejardhjen e gjedheve të vërteta. 

Në bazë zë teorisë së parë apo monofiletike thuhet së gjedhët e sotëm e kanë 

prejardhjen prej turit, i cili nuk gjendet më në gjendje të egër nga ku rrjedhin të gjithë 

gjedhët brigjatë. Ndërsa sipas teorisë së dytë apo difiletike, gjedhët e kanë prejardhjen 

nga gjedhi brishkurtër (brahiceros) prej të cilit edhe rrjedhin të gjitha racat brishkurtëra 

të gjedheve. 
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Përveç këtyre teorive ekziston dhe teoria polifiletike, por si e tillë tani konsiderohet si e 

pa bazë dhe e gabuar. Si ndryshim mes teorisë së parë dhe të dytë kryesisht merren 

kushtet e ndryshme të jetës  prej të cilave janë formuar dy përfaqësuesit e parë. 

 

Turi evropian (bos primigenius bojanus) – Ka jetuar në Evropë dhe Afrikë Veriore 

dhe në një pjesë të Azisë. Ka qenë gjedhë i madh, i fuqishëm, më trup të zhvilluar dhe atë 

kryesisht në pjesën e përparme. Lartësia e xhidavisë ka qenë 180 cm, më kokë të madhe 

dhe të gjerë, brirë të gjatë dhe të kthyer në anën e përparme. Ka pasur ngjyrë të 

përhimët të mbyllur dhe prej tij rrjedhin shumë raca, ku më së afërmi i përgjigjet raca e 

Podolit (Pedolia-krahinë në Rusi).  

 

 

Figura 5 Turi evropian 

Përveç turit  evropian, ka jetuar edhe një lloj i tij që ka ekzistuar në Afrikë dhe është 

quajtur Bos primigenius-varietet HAHNI, i cili dallohej vetëm në pjesën ballore nga turi, 

ku supozohet së balli në pjesën e poshtme ka qenë i ngushtuar në formë të trekëndëshit. 

Këtij varieteti i përgjigjet edhe gjedhi i quajtur Bos nomadileus, për të cilin disa autorë 

thonë së është paraardhës i zebusë afrikane (gjedhi afrikan). 

 

Gjedhi brishkurtër (bos brahiceros-adametz) – Prej të cilit janë gjetur vetëm kafkat, 

supozohet së ka qenë më i vogël së turi dhe prej këtij gjedhi e kanë prejardhjen shumë 

gjedhe brishtshkurtëra, por më së afërmi i përgjigjet Busha. Në kohën më të re, shumë 

hulumtues mendojnë së të gjithë gjedhet dhe zebua rrjedhin nga turi si paraardhës i 

vetëm i të gjitha gjedheve të tanishëm shtëpiak, ndërsa të afërmit e gjedhit (buajt, bizoni, 

buatengu gajali, gauri) kanë prejardhje nga paraardhësit tjerë. 

Buajt (bos bubalus) – Buajt e sotëm kanë prejardhje nga bualli i egër Indian, i 

ashtuquajtur Arni, që është shumë i ngjashëm më të sodit. Përveç këtij paraardhësi kemi 

edhe buallin e egër afrikan të ngjyrës së zezë të ashtuquajtur Kafer dhe buallin e egër të 

Afrikës i ashtuquajtur Bubalus kafer vanus. 
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Figura 6 Arni (paraardhësi i buallicës) 

 

Bizoni (bos bizon) – Është ripërtypësi më i madh në grupin e gjedheve dhe dallohet 

nga bibovinet tjerë, posaçërisht më pjesën e përparme shumë të zhvilluar në krahasim 

më pjesën e pasme. Përveç bizonit evropian, që tani nuk gjendet në natyrë i lirë, por 

vetëm në kopshte zoologjike dhe i balsamuar, hasim edhe bizonin amerikan, që është 

edhe më i madh së ai evropian. Bizoni më lopët shtëpiake  jep pasardhës më plleshmëri 

të kufizuar, ndërsa meshkujt e fituar janë jopjellor (steril). 

 

 
Figura 7  Bizoni 

 

Gjedhet e bizonit (bibovine) – Quhen kështu sepse në bazë të ndërtimit të kokës 

hasen në mes të bizonëve dhe gjedheve të vërteta. Në këtë grup bëjnë pjese: Boatengu, 

Gauri dhe Gajali.  

Boatengu – bibos jeton në gjendje të egër në Indi dhe Java dhe, sipas të dhënave nga 

literatura, si i tillë është shtëpizuar. 

Gauri (Bibos Gaurus) – është gjedhi i egër indian dhe ende si i tillë nuk është shtëpizuar. 
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Figura 8 Gauri 

Gajali (bibos frontals) – Jeton i shëpizuar në Indinë Perëndimore dhe në Himalaje. më 

gjedhet e vërtetë jep pasardhës ku vetëm femrat janë frytdhënëse. Në këtë grup, disa 

autorë mendojnë, së bënë pjesë edhe zebua, por, sipas të tjerëve dhe ndërtimit trupor të 

eshtrave, më afër i takon gjedheve të vërteta. 

 

 
Figura 9 Gajali 

Zebu (bos nomadikus) - Kultivohet në pjesën jugore të Azisë dhe Afrikës për 

prodhimtari të mishit, qumështit, punës dhe transportit. Në Afrikë ekziston një grup në 

të cilën bëhet akumulimi i yndyrës dhe në mungesë të ushqimit ajo e shfrytëzon atë 

yndyrë të akumuluar. më gjedhin jep paraardhës më numër të pacaktuar. 
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Figura 10 Zebu 

 

Jaku (bos poetagus) – Edhe tani jeton në Tibet dhe malet e larta të Azisë Qendrore. 

Është i qëndrueshëm dhe në kushte të lartësive, shfrytëzohet për prodhimin e 

qumështit, mishit dhe bartjes së peshave. Nga përfaqësuesit e mëparshëm në masë të 

madhe dallohet më veshjen e qimeve të gjata në pjesën e barkut dhe të gjymtyrëve. Jep 

pasardhës të kufizuar në shumim më gjedhin e vërtetë. 

 

 
Figura 11 Jaku 

 

Prejardhja e deleve (ovis aries) 

 

Shumica e hulumtuesve mendojnë së delet e sotme kanë prejardhje nga Mufloni, Arkari 

dhe Argali si burime kryesore. 

 

Mufloni europian (ovis musimon) – është përfaqësuesi i vetëm që jeton në Evrope 

(Sardinë dhe Korzikë). Ka lartësi të xhidavise 70 cm dhe peshë 40-50 kg. Ka ngjyrë të 

kuqërremtë më nuanca të errëta në shpinë dhe haset në grupe prej 10-30 femrash dhe 

një mashkulli. Përveç Muflonit Evropian kemi edhe Muflomin e Azisë së Vogël. Mufloni i 

çiftëzuar më delet shtëpiake jep pasardhës të pakufizuar. 
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Figura 12 Mufloni 

 

Arkari (ovis arkar) – jeton edhe tani në malet e Azisë së Vogël në Turkmenistan, 

Afganistan dhe Tibet. Ka peshë të madhe dhe mund të arrijë deri 200 kg, prej llojeve të 

arkarit më së shumti haset delja e racës stepike. 

 

 
Figura 13 Arkari 

 

Argali (ovis argal) - Është paraardhës më i madh i deleve të egra, ku lartësia e 

xhidavisë mund të arrijë 120 cm, ka ngjyrë të përhimet dhe jeton në malet e Azisë 

Qendrore dhe Mongolisë, më grupe prej 10-13 dele femra dhe meshkuj. Gjatë çiftëzimit 

më delet e sotme jep pasardhës të frytshëm. 
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Figura 14 Argali 

 

Prejardhje e dhive, (kapra hirkus) 

 

Supozohet së dhitë e sotme e kanë prejardhjen nga tre përfaqësues kapra egagrus, 

kapra falkonieri dhe kapra priska adametz. Përfaqësuesi i dytë jeton në ishullin Kretë, në 

malet e Azisë së Vogël dhe në Kaukaz. Përfaqësuesi i dytë jeton në pjesën 

veriperëndimore të Indisë, ndërsa përfaqësuesi i tretë tani më nuk haset i gjallë, por në 

bazë të hulumtimeve të adametzit prej kësaj dhie e kanë prejardhjen dhitë e Ballkanit. 

 

 
Figura 15 Kapra egagrus 
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Figura 16 Kapra fallkoneri 

 

Prejardhja e derrave (sus skrofa domestica) 

 

Derrat shtëpiak e kanë prejardhjen nga derri i egër Evropian dhe Aziatik. 

Derri i egër europian (sus skrofa ferus) – Është paraardhës kryesor i derrave të 

Evropës. Karakterizohet më kokë të gjatë dhe të ngushtë. Ka vesh të vogël të ngritur lart 

dhe qafë të fuqishme të ngushtë. Pjesa e përparme është më e zhvilluar së ajo e pasme, 

ka ngjyrë të përhimet në të zezë, lartësia në xhidavi arrin deri në 85 cm dhe ka peshë 

150-300 kg. Jeton në malet e Evropës dhe Azisë Veriore në grupe prej 30 krerësh ku 

ushqehen më së shumti më rrënjë. 

 
Figura 17 Derri i egër evropian 

 

Mesatarisht jep 3-4 gica, dhe peshën definitive e arrin në moshën 5-6 vjeçare. Jeton më 

së 30 vjet dhe në çiftëzimin më derrat shtëpiakë jep pasardhës të frytshëm. Përfaqësues 

më i afërt është raca e ashtuquajtur Shishka derri i egër aziatik (sus skrofa vitatus) – dhe 

është paraardhës i derrave shtëpiake të Azisë. Jeton edhe sot në ishujt e Arkipelagut të 

Malajes (Java, Sumatra etj.). Karakteristikat më kokë të madhe, por më të shkurte dhe 

më të gjerë së sa derri i egër evropian. Supozohet së prej këtij derri e kanë prejardhjen 
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racat indiane dhe kineze, si dhe shumë raca të tanishme kulturale (Jorkshiri, Berkshiri). 

Disa hulumtues supozojnë së në Evropë, përveç derrit të egër, kemi edhe derrin e 

Mesdheut, të ashtuquajtur Sus Mediteranus. 

 

 
Figura 18 Derri i egër i Mediteranit 

 

Prejardhja e llojeve të tjera të kafshëve shtëpiake 

Pula e vendit (galus domestica) – Rrjedh nga pula e egër (Galus forigeunus), e cila ka 

jetuar në pjesën juglindore të Azisë. Tani jeton në Cejlon. Si e tille është shtëpizuar në 

Indi prej nga është sjellë në Kinë, Persi e pastaj në Evropë. 

 

 
Figura 19 Pula e egër – gallus horigenus 

 

Prejardhja e bibës – Ka prejardhje prej bibës së egër (meleagris gallopova), e cila edhe 

tani jeton si e egër në SHBA, Kanada dhe Meksikë. 

 

Pula e detit – Rrjedh prej pulës së egër të detit anas cinerkus, e cila edhe tani jeton në 

Evropë, Azi, Amerikë Veriore etj. 
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Pata (anas boshas) – Ka prejardhje nga pata e egër, e cila edhe tani jeton në SHBA, Azi 

dhe Evropë. 

 

Prejardhja e qenit (kanis familiaris) – rrjedh nga ujku (KANIS LUPUS), i cili edhe tani 

gjendet në gjendje të egër. 

 

 
Figura 20 Ujku – paraardhësi i qenit 

 

Prejardhja e pëllumbit (columbia formes) – ka prejardhje nga pëllumbi i egër i 

Evropës dhe Persisë. 

 

Evolucioni i kafshëve shtëpiake 

 

Shkenca mbi prejardhjen dhe historia e zhvillimit të organizmave në bazë të ndihmës së 

shkencave tjera kane vërtetuar që llojet e ndryshme të bimëve dhe kafshëve nuk kanë 

mbetur të pavarura njëra në tjetrën por në bazë të zhvillimit të shkallëzuar që dmth 

rruga e tyre evolutive nga paraformat e tyre njëqelizore të qenieve të gjalla.  

 

Kështu nga koha e gjatë e kaluar, nga format njëqelizore janë formuar shumë lloje të 

bimëve dhe kafshëve në mesin e tyre edhe ato shtëpiake. Parashihet së deri më tani janë 

formuar shumë lloje të bimëve dhe kafshëve ku tani kemi 300.000 lloje të bimëve, 

1.300.000 të kafshëve dhe 800.000 lloje të insekteve. 

 

Në baze të hulumtimeve të hershme është menduar së të gjitha llojet e bimëve dhe 

kafshëve janë të pandryshueshme dhe secila prej tyre është formuar në mënyre të 

veçante (Karl Lineu). 

Kësaj teorie më vone iu kanë kundërpërgjigj shume shkencëtar e nder ta ishte edhe LA 

MARKU, 

Që  merret si pishtari i parë i teorisë së evolucionit organik. Këtë teori në mënyrë 

hulumtuese e vazhdon dhe e vërteton Charles Darvini (1809-1988) në librin e tij të 

njohur “Mbi prejardhjen e llojit në bazë të zgjedhjes së natyrës. Në vitin 1859 ketë libër 
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Darvini e shkruan në bazë të udhëtimit të tij hulumtues sidomos në ujdhesat Galapagus 

si dhe rezultateve të shumta të bëra në Britani të madhe. Bazat e teorisë së Darvinit janë 

- Ndryshueshmëria apo modifikimet 

- Trashëgimia 

- Seleksionimi natyror 

- Lufta për ekzistence. 

Ndryshueshmëria sipas Darvinit mund të jete edhe e pacaktuar 

Ndryshueshmëria e caktuar lajmërohet të të gjitha organizmat e të njëjtit lloj dhe është 

rezultat i ndikimit të faktorëve të jashtëm.  

 

Kjo në realitet arrihet gjatë ndryshimit të kushteve të jetës së kafshëve në pikëpamje të 

ushqimit, kujdesit, shfrytëzimit, klimës etj. P.sh. ushqimi i dobët ndikon që të të gjithë 

individët e një lloji të zvogëlohet shtimi i peshës së gjallë trupore. 

 

Ndryshueshmëria e pacaktuar paraqet ndryshimet  që paraqiten në kuadër të një lloji 

respektivisht të individët e saj që jetojnë në kushte të njëjta. Faktorët që ndikojnë në 

ketë ndryshueshmëri na mundësojnë formimin e llojeve të reja dhe luan rol të madh në 

evolucionin organik të botës së gjallë. 

Me trashëgimi Darvini i kupton mbajtjen e vetive të vjetra si dhe përcjelljen e tyre në 

pasardhës. Njëherësh këto veti plotësohen më ndryshueshmërinë, pasi që përmes saj 

këto veti barten në pasardhës dhe pjese origjinale të teorisë së Darvinit. Sipas tij, lufta 

për ekzistencë haset në shumë forma. 

- Lufta e organizmave në mes ambientit siç janë vërshimet, thatësira, acaret të cilat 

mund të shkatërrojnë numër të madh të kafshëve ose tere llojin, kështu që mbesin 

vetëm ato që mund të përballojnë këto kushte. 

- Lufta në mes llojeve ku njeri lloj mund të shkatërroje llojin tjetër 

- Lufta në mes të individëve të të njëjtit lloj. 

 

Prej kësaj rrjedh së lufta për ekzistence dhe seleksionimi natyror janë të lidhur më 

ndryshueshmërinë e cila mundëson që të gjitha llojet të ndryshojnë dhe në ketë mënyrë 

të përshtaten kushteve të ndryshme të ambientit të mesit ku ato jetojnë.  

Njëherësh Darvini thekson së natyra krijon ndryshime individuale të kafshët, ndërsa 

kultivuesi i zgjedh ata që i përshtaten dëshirave dhe vetive për kultivim të mëtutjeshëm. 

Gjate zhvillimit evolutiv të gjitha qeniet e gjalla kanë ndërruar format e tyre dhe kjo 

dukuri quhet polimorfizëm dhe më së shumti është e shprehur të qeniet që i kalojnë 

disa faza deri në formën përfundimtare (flutura, krimbat e ndryshëm). 

 

Të llojet e ndryshme gjithashtu hasen ndryshime në pjese të caktuara të trupit të tyre si 

rezultat i kushteve të jetës, e këtu duhet përmendur ndryshimet (reduktimet) e 

gishtërinjve të kali (e vërtetuar nga hulumtuesit amerikan). 

 

Racat e para të llojet e caktuara të kafshëve të domestifikuara janë bërë në bazë të 

zgjedhjes natyrale, ndërsa racat e tanishme janë krijuar në bazë të punës së njeriut dhe 

në bazë të dëshirave të veta i ka formuar edhe drejtimet e tyre kulturale, psh. Raca e 
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tanishme e simentalit ka mbetur prej racës së dikurshme kuq e bardhë, dhe duke 

punuar që 140 vite ajo shumë dallohet nga paraardhësi i mëparshëm i kësaj race. 

 

Domestifikimi (shtëpizimi) i kafshëve shtëpiake 

 

Shkenca mbi prejardhjen dhe historinë e zhvillimit të organizmave dhe në bazë të 

ndihmës së shkencave të tjera, kanë vërtetuar që llojet e ndryshme të bimëve dhe 

kafshëve nuk kanë mbetur të pavarura nga njëra tjetra, por në bazë të zhvillimit të 

shkallëzuar, që d.m.th. rruga e tyre evulutive nga paraformat e tyre njëqelizore të 

qenieve të gjalla. Kështu, nga koha e gjatë e kaluar, nga format njëqelizore janë formuar 

shumë lloje të bimëve dhe kafshëve, në mesin e tyre edhe ato shtëpiake. Parashihet së 

deri më tani janë formuar shume lloje të bimëve dhe kafshëve ku tani kemi 300.000 

lloje të bimëve, 1.300.000 të kafshëve dhe 800.000 lloje të insekteve. 

 

Në bazë të hulumtimeve të hershme, është menduar së të gjitha llojet e bimëve dhe 

kafshëve janë të pandryshueshme dhe secila prej tyre është formuar në mënyrë të 

veçantë (Karl Lineu). 

 

Kësaj teorie, më vonë, iu kanë kundërpërgjigj shumë shkencëtar, ndër ta edhe LA 

MARKU, i cili merret si pishtari i parë i teorisë së evolucionit organik. Këtë teori, në 

mënyrë hulumtuese, e vazhdoi dhe e vërtetoi Charles Darvini (1809-1988) në librin e tij 

të njohur “Mbi prejardhjen e llojit në bazë të zgjedhjes së natyrës”. Në vitin 1859 këtë 

libër, Darvini e shkruan në bazë të udhëtimit të tij hulumtues, sidomos në ujdhesat 

Galapagus, si dhe rezultateve të shumta të bëra në Britaninë e Madhe. Bazat e teorisë së 

Darvinit janë: 

 Ndryshueshmëria apo modifikimet 

 Trashëgimia 

 Seleksionimi natyror 

 Lufta për ekzistencë. 

 

Ndryshueshmëria, sipas Darvinit, mund të jetë ndryshueshmëri e caktuar dhe 

ndryshueshmëri e pacaktuar. 

Ndryshueshmëria e caktuar lajmërohet të të gjitha organizmat e të njëjtit lloj dhe është 

rezultat i ndikimit të faktorëve të jashtëm. Kjo në realitet arrihet gjatë ndryshimit të 

kushteve të jetës së kafshëve në pikëpamje të ushqimit, kujdesit, shfrytëzimit, klimës etj. 

P.sh. ushqimi i dobët ndikon që tek të gjithë individët e një lloji të zvogëlohet shtimi i 

peshës së gjallë trupore. 

 

Ndryshueshmëria e pacaktuar paraqet ndryshimet që paraqiten në kuadër të një lloji 

respektivisht të individët e saj që jetojnë në kushte të njëjta. Faktorët që ndikojnë në 

këtë ndryshueshmëri na mundësojnë formimin e llojeve të reja dhe luan rol të madh në 

evolucionin organik të botës së gjallë. 
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Me trashëgimi Darvini kupton mbajtjen e vetive të vjetra, si dhe përcjelljen e tyre në 

pasardhës. Njëherësh këto veti plotësohen më ndryshueshmërinë pasi që përmes saj 

këto veti barten në pasardhës dhe pjesë origjinale të teorisë së Darvinit. Sipas tij, lufta 

për ekzistencë haset në shumë forma. 

 

Lufta e organizmave në mes ambientit, siç janë vërshimet, thatësira, acaret, të cilat 

mund të shkatërrojnë numër të madh të kafshove ose tërë llojin, kështu që mbesin 

vetëm ato që mund të përballojnë këto kushte. Lufta në mes llojeve ku njëri lloj mund të 

shkatërrojë llojin tjetër. 

Lufta në mes të individëve të të njëjtit lloj - prej kësaj rrjedh së lufta për ekzistencë dhe 

seleksionimi natyror janë të lidhur më ndryshueshmërinë, e cila mundëson që të gjitha 

llojet të ndryshojnë dhe në këtë mënyrë t’u përshtatën kushteve të ndryshme të 

ambientit të mesit ku ato jetojnë. Njëherësh Darvini thekson së natyra krijon ndryshime 

individuale tek kafshët, ndërsa kultivuesi i zgjedh ata që i përshtatën dëshirave dhe 

vetive për kultivim të mëtutjeshëm. Gjatë zhvillimit evolutiv të gjitha qeniet e gjalla 

kanë ndërruar format e tyre dhe kjo dukuri quhet polimorfizëm dhe më së shumti është 

e shprehur tek qeniet që i kalojnë disa faza deri në formën përfundimtare (flutura, 

krimbat e ndryshëm). 

 

Te llojet e ndryshme gjithashtu hasen ndryshime në pjesë të caktuara të trupit të tyre, si 

rezultat i kushteve të jetës. Këtu duhet përmendur ndryshimet (reduktimet) e 

gishtërinjve të kali (e vërtetuar nga hulumtuesit amerikan). 

 

Racat e para tek llojet e caktuara të kafshëve të domestifikuara janë bërë në bazë të 

zgjedhjes natyrale, ndërsa racat e tanishme janë krijuar në bazë të punës së njeriut dhe 

në bazë të dëshirave të veta dhe kështu i kanë formuar edhe drejtimet e tyre kulturale, 

p.sh. raca e tanishme e Simentalit ka mbetur prej racës së dikurshme të Bemit, duke 

punuar që 140 vite ajo shumë dallohet nga paraardhësi i mëparshëm i kësaj race. 

 

Ndryshimet morfologjike, fiziologjike dhe psikike në kafshë shtëpiake si 

rezultat i domestifikimit 

 

Procesi i domestifikimit ka pasur ndikim të caktuar në formën dhe funksionin e llojeve 

të kafshëve shtëpiake. Kështu, konfirmohet së në mes kafshëve shtëpiake dhe formave 

të paraardhësve të tyre të cilët ende hasen në gjendje të egër, ekzistojnë dallime të 

dukshme (të derrat. Delet, qeni, pëllumbat dhe llojet e ndryshme të shpendëve), si dhe 

në kuadër të një lloji në krahasim më të egrat, p.sh. ndryshimi mes qenit të Sharrit, i cili 

peshon 50 kg më atë të qenit patulak të Pekinit që peshon 1 kg. Ndryshimet të cilat kanë 

mbetur si rezultat i domestifikimit janë të natyrës morfologjike dhe psikike. 

 

Ndryshimet morfologjike – këto ndryshime kanë mbetur që nga kohërat e hershme 

dhe janë rezultat i vetive biologjike të kafshëve dhe punës së njeriut. Ndryshimet e 
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caktuara kanë mbetur në pikëpamje të madhësisë së peshës së kafshëve, kështu që 

kafshët e tanishme shtëpiake dallohen në masë të madhe nga paraardhësit e tyre të egër.  

 

 
Figura 21 Formati trupor i pasardhësit të gjedhi 

 

 
Figura 22 Formati trupor i gjedhit të sodit 

 

 
Figura 23 Formati trupor i pasardhësit të delet 
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Figura 24 Formati trupor i deleve të sodit 

 

Kështu disa nga racat fisnike të derrave, siç janë Jorkshiri i madh, janë shumë më të 

mëdhenj dhe më të rëndë së racat e egra, ndërsa disa raca primitive, siç është Shishka, 

në këtë aspekt shumë pak dallohet nga racat e egra. E njëjta gjë ndodh edhe më racat e 

kuajve të rëndë, të racat e pulave për mish etj. Përveç këtyre ndryshimeve (peshë dhe 

madhësi), të disa kafshë shtëpiake janë paraqitur edhe ndryshime në formën e kokës, 

brirëve, vendeve dhe gjatësisë së gjymtyrëve dhe kreshtës tek shpendët, zhvillimit të 

meshkujve, lëkurës, qimeve, si dhe paraqitjes së pigmenteve të ndryshme në lëkurë e 

qime. Ndryshimet në kokë, më së shumti janë evidente të disa raca të derrave dhe 

gjedheve. 

 

 
Figura 25 Brirësia të paraardhësit 
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Figura 26 Zhdukja e brirëve më domestifikim 

 

Kështu shumica e racave të derrave të sotëm kanë pjesë të ulur nënballore në krahasim 

më derrat e egër që këtë pjesë kanë të drejtë.  

 

Kjo dukuri quhen brahicefalia. të paraqitja e bimëve kemi variabilitet më të madh së të 

kafshët e egra, kështu p.sh. gjedhi i racës podolit ka brirë të fortë dhe të gjatë, ndërsa 

raca e jonë – Busha, ka brirë të hollë dhe të shkurtër, duke cekur së kemi edhe raca pa 

brirë, e cila quhet Akeratos. të disa kafshë shtëpiake, gjatë domestifikimit ka ardhur të 

paraqitja e gjymtyrëve të shkurtra, siç janë Jorkshiri i vogël, delja e Ankomes, Qeni i 

Pekinit etj. Kjo dukuri në zootekni quhet mikromelia. 

 

Ndryshimet të cilat hasen në lëkurë të kafshëve po ashtu ndryshojnë nga paraardhësit e 

egër. Në disa raca të deleve, derrave dhe gjedhëve në pjesë të caktuar të trupit vërehet 

lëkura e rrudhur. Kjo posaçërisht është e shprehur të racat e deleve Merino në tërë 

pjesët e trupit, dhe është rezultat i seleksionimit të modifikuar që njeriu e ka aplikuar 

më qellim të fitimit të sasive më të mëdha të leshit. 

 

Ndryshime të caktuara kemi edhe në pikëpamje të zhvillimit të meshkujve. Kështu, disa 

kafshë të egra (derrat, gjedhët dhe dhitë) e kanë pasur më të zhvilluar pjesën e 

përparme të trupit dhe më muskuj të fuqishëm, ndërsa racat e tanishme fisnike janë më 

të zhvilluar në pjesën e pasme, ku edhe gjenden të pranishme indet më të zhvilluara. 

Mirëpo, të disa raca ka ardhur edhe deri të degjenerimi i indit muskulor në pjesë të 

caktuara të trupit në formë të grumbullimit të yndyrës. Këto raste hasen të racat ku 

yndyra grumbullohet në bisht (raca e deleve karakoll) dhe në pjesën e xhidavisë (te 

gjedhet e tipit zebua). Ndryshime evidente hasen edhe në qime të disa llojeve të 

kafshëve. Kjo dukuri më shumë haset të delet, dhite, lepujt dhe qentë. Kështu delet e 

egra janë të veshura më qime të shkurtra dhe të vrazhda, ndërsa ato të sotmet, përveç 

disa racave afrikane, janë të veshura më lesh të gjatë dhe kualitet të ndryshëm që varet 

nga drejtimi i kultivimit. Përveç ndryshimeve të cekura gjatë domestifikimit janë 

paraqitur edhe ndryshime në pigmentin e lëkurës dhe të qimeve. 

 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  33 

 

 
Figura 27 Ngjyra e qimes të paraardhësit (tek gjedhi) 

 
Figura 28 Ngjyra e qimes e gjedhit të sodit 

 

Kafshët e egra kryesisht janë një ngjyrëshe, ndërsa kafshët shtëpiake paraqiten më 

variacione të mëdha në këtë aspekt. Pigmentimin të kafshët e përbejnë bashkëdyzimet e 

azotit që gjendet në indin lëkuror, qime, brirë dhe thundra dhe është rezultat i 

shndërrimit të alumineve dhe atë posaçërisht tirozinës. Pigmenti i tillë bënë pjesë në 

grupin e melaninës, i cili mbron lëkurën nga ndikimi i rrezeve ultraviolete dhe është i 

vendosur në epidermën e lëkurës. Ndërsa në qime i hasim në rrënjë dhe në palcën e saj. 

Kështu si rezultat i domestifikimit të kafshëve shtëpiake lajmërohen ngjyra të ndryshme 

të qimeve dhe të lëkurës. 

 Melanizimi – ngjyra e zezë e qimes dhe lëkurës së pigmentuar 

 Eritrizimi – ngjyra e kuqërremtë e qimes dhe lëkurë e pigmentuar 

 Flavizmi – ngjyra e verdhë e qimes dhe lëkurës së pigmentuar 

 Leocizmi – ngjyra e bardhë  e deri të e përhimët e qimes dhe lëkurës së pigmentuar 

 Albinizmi – qimet dhe lëkura e papigmentuar 

 Albinizmi total – ngjyra e bardhë e qimes, lëkurës dhe irisit të syrit 

Këto pigmente janë si rezultat i reduktimit të pigmentit melaninë. 
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Ndryshimet fiziologjike  

Përveç ndryshimeve morfologjike të kafshët paraqiten edhe ato fiziologjike si rezultat i 

shtëpizimit të tyre. Këtu duhet të cekim ngritjen e prodhimeve blegtorale si në aspektin 

e sasisë po ashtu edhe në atë të kualitetit, pra këtu kemi të bëjmë më dhënien e 

qumështit, mishit, leshit dhe vezëve. 

Të kafshët e egra gjëndra qumështore ka qenë e stërkequr dhe ka dhënë qumësht vetëm 

sa për rritjen e të vegjëlve, dhe kjo dukuri ka vazhduar deri vonë. Mirëpo gjatë kohës së 

shtëpizimit filloi të interesohej në rritjen e prodhimit të qumështit dhe këtë sukses e 

arrinë duke bërë kultivimin e tyre në drejtim të caktuar prodhues. Mirëpo, dhëniet e 

vogla të sasisë së qumështit hasen edhe sot të racat primitive, siç është Busha pasi, që 

tajon sasi shumë të vogla të qumështit. 

 

Përveç ngritjes së prodhimeve blegtorale tek kafshët, rritet edhe mundësia e paraqitjes 

më të shpeshtë të afshit seksual, të pjelljes së numrit më të madh të pasardhësve, 

shkurtimi i fazës së mbarsmërisë etj. 

Njëherësh ndryshimet fiziologjike vërehen edhe në organet më të rëndësishme të 

brendshme, siç janë zemra, mushkëritë, mëlçia, organet për tretje, tani dhe organet 

seksuale. 

 

Ndryshime psikike  

Gjatë domestifikimit kemi edhe ndryshime psikike në aspektin e vetive psikike të 

kafshëve, në ambientin ku jetojnë. Kështu kjo veti është arritur të disa lloje, si tek qentë, 

pëllumbat letërbartës, si dhe disa lloje të kuajve, ku inteligjenca e tyre është mjaft e lartë. 

Në këtë aspekt kemi edhe ulje të vetisë psikike, siç është rasti më delet ku është 

prezentë vetia e uljes së inteligjencës. Duhet cekur së kafshët shtëpiake gjatë 

domestifikimit e kanë ulë vetinë e temperamentit të tyre, d.m.th. janë bërë më të qeta. 
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KAPITULLI  II 

PËRHAPJA E BAGËTIVE NË VENDIN TONË DHE NË BOTË  
 

Falë karakteristikave anatomike dhe fiziologjike, si dhe mundësive jashtëzakonisht të 

mëdha të aklimatizimit dhe adaptimit në të gjitha rrethanat klimatike dhe ekologjike, 

kafshët shtëpiake kultivohen në të gjitha kontinentet dhe në të gjitha lartësitë 

mbidetare. Këtë e bënë të mundur edhe prodhimtaria e tyre (mishi, qumështi, leshi, 

vezët etj.), që janë të pazëvendësueshme në të ushqyerit e njeriut, njëherësh këto 

prodhime janë lëndë e parë e industrisë ushqimore dhe veshmbathjes. Gjendjen 

numerike të kafshëve shtëpiake, sipas specieve nëpër kontinente dhe shtete të 

ndryshme të botës, i paraqesim të shtjelluara në formë tabelare në vijim. 

 

 

Tabela1. Gjendja numerike e gjedheve në botë (në milion) – FAO  

 

Vendi  2008 2009 2010 2011 2012 

India  364 371 378 383 387 

Brazili  224 229 234 240 246 

Kina  151 149 147 146 145 

ShBA  124 131 130 129 126 

UE 120 119 117 116 115 

Argjentina 71 66 61 60 62 

Kolumbia  36 36 36 36 37 

Australia  37 37 36 37 38 

Meksiko  30 30 30 28 27 

Të tjera  100 89 70 69 68 

Bota 1.325 1.309 1.287 1.291 1.298 

 

 

 

Gjendja numerike e bagëtive të imëta duket kësisoj: 
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Tabela 2. Numri i deleve dhe i dhive në Botë – FAO (2012) 

Kontinentet  Numri (milion) Pjesëmarrja në total 

Dhi  Dele  Dhi  Dele  

Azia 514.4 452.3 59.7 42.0 

Afrika 291.1 287.6 33.8 26.7 

Amerika 

Veriore  

3.0 6.9 0.4 0.6 

Amerika 

Latine  

21.4 73.1 2.5 6.8 

Amerika 

Qendrore  

9.0 8.1 1.0 0.8 

Evropë 18.0 133.9 2.1 12.4 

Oqeania  0.9 113.1 0.1 10.5 

 

Sipas të dhënave të FAO-s (2012), sot në botë kultivohen rreth: 

 Kuaj – 58.000.000 krerë. 

 Derra 939.318.700 krerë. 

 Shpend rreth 1.900.000.000 krerë 

Gjendja numerike e kafshëve shtëpiake, sipas specieve në Republikën e Kosovës, 

pasqyrohet në formë tabelare në vijim  

 

Tabela 3. Numri i kafshëve shtëpiake (Enti statistikor i Kosovës – 2009) 

Lloji i kafshëve  Numri  

Gjedhe  321.624 

Viça deri 6 muaj  68.176 

Mëzet dhe mëshqerra 6 – 12 muaj  43.090 

Mëzet dhe mëshqerra 1 – 2 vjeç 14.177 

Dema dhe mëshqerra më tepër  së 2 vjeç 4.832 

Lopë qumështore  189.706 

Qe  1.368 

Buallica  275 

Derra 39.591 

Gica deri në 6 muaj  27.895 

Dosa për mbarsim  10.423 

Harqe për riprodhim 1.273 

Dele dhe dhi  151.813 
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Qengja  18.519 

Dele për mbarsim  108.184 

Desh për riprodhim 12.479 

Dhi  12.631 

Kuaj dhe gomar  6.152 

Kuaj  6.139 

Gomar 16 

Shpezë  2.278.129 

Pula  2.058.756 

Shpezë të tjera  219.373 

Bletë (koshere) 60.952 

 

Ndarja e blegtorisë në disiplina 

Shkenca Animale  është njëra nga degët e bujqësisë më të cilën njerëzit merren qysh 

para qindra mijëra vitesh me qëllim të përfitimit të ushqimit (qumështit, mishit, vezëve) 

dhe lëndëve të para të llojllojshme, siç është për shembull lëkura, leshi dhe gëzofët. 

Shkenca Animale  si lëmi e bujqësisë ndahet në disa disiplina apo lëmi, më të 

rëndësishmet janë: gjedhtaria, dhentaria, shpendaria, derraria, dhitë dhe kuajt si kafshë 

shtëpiake, pastaj bletaria, akuakultura etj. Sot Shkenca Animale  në botë paraqitet në dy 

sisteme, sistemi intensiv dhe sistemi ekstensiv, ky i fundit ndahet në: sistemi nomad dhe 

gjysmë nomad, apo thënë ndryshe sistem stallor dhe sistem kullosor. 

 

Gjedhëtaria 

Gjedhëtaria është disiplina më e rëndësishme e blegtorisë. Merret më kultivimin e 

gjedheve (lopëve, mëshqerrave, demave, viçave dhe qeve). Gjedhi si kafshë shtëpiake 

jep prodhime mjaftë të çmueshme, si: mishin, qumështin, lëkuren, qimet, plehun etj. Si 

lëmi e blegtorisë është e zhvilluar në ato vende që kanë sipërfaqe të mëdha të livadheve 

dhe kullotave. Gjedhëtaria, apo thënë më mirë, gjedhet mund të ndahen në tipin 

qumështor, tipin mishatak dhe të kombinuar mish – qumësht. Shtetet më numër më të 

madh të gjedheve në botë janë: India, SHBA, Kina, Argjentina etj. 

 

Dhentaria 

Delja si kafshë shtëpiake është mjaftë e rëndësishme, sepse nga ajo merren prodhime 

mjaftë të çmueshme për të ushqyerit e njeriut dhe veshmbathjen e tij. Delet janë kafshe 

të tipit ripërtypës që materiet ushqyese të marra i shndërrojnë në prodhime mjaftë të 

çmueshme, si qumësht, mish e lesh, si dhe prodhime sekondare mjaftë të çmueshme, 

lëkurë, gëzofë, pleh etj. Delet zakonisht kultivohen në ambient të hapur (kullot), në 

përjashtim të racave të specializuara për prodhimtari të qumështit. Në dhentari 

aplikohet sistemi intensiv dhe ai ekstensiv i mbarështimit. 
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Rritja e dhive 

Lëmi i dhive merret më kultivimin e dhisë si kafshë shtëpiake dhe shfrytëzimin e tyre në 

përfitim të qumështit dhe mishit si prodhime primare dhe të lëkurës, qimeve e plehut, si 

prodhime sekondare. Si lëmi është mjaft e ngjashme dhe e përafërt më dhentarinë. 

Vendet më të përshtatshme për kultivimin e kësaj kafshe janë ato vende që kanë 

sipërfaqe më të madhe të kullotave dhe livadheve dhe burime të shumta të ujit cilësor. 

Shtetet me numër më të madh të dhive në botë janë: Australia, Zvicra, Argjentina, 

Zelanda e Re, India, Spanja etj.. 

 

Shpendaria 

Shpendaria është disiplinë e blegtorisë e cila merret më mbarështimin e shpendëve, me 

qëllim të përfitimit të mishit, vezëve dhe puplave. Shpendët kryesisht kultivohen në 

sistemin intensiv, por nuk përjashtohet edhe mundësia e mbarështimit në sistemin 

ekstensiv. 

 

Derrëria 

Derrëria është lëmi e blegtorisë, e cila merret më mbarështimin e derrit si kafshë 

shtëpiake, me qëllim të përfitimit të mishit, yndyrës, lëkurës dhe qimeve. Si lëmi më e 

zhvilluar është në vendet më bujqësi intensive, në përgjithësi në zonat urbane dhe afër 

zonave industriale ushqimore. Si lëmi është mjaftë mirë e zhvilluar në: Kinë, ShBA, 

Brazil, Rusi etj.. 

 

Rritja e kuajve 

Kjo lëmi merret më kultivimin e kalit si kafshë shtëpiake. 

Ndahet në: 

 Mbarështimin e kuajve për hipje 

 Mbarështimin e kuajve për pesha të lehta 

 Mbarështimin e kuajve për pesha të rënda (tërheqje) 

Kushtet më të mira për kultivimin e kalit janë vendet më shumë kullota e livadhe, si dhe 

vendet rurale më ajër dhe ujë të pastër. Me zhvillimin e mekanizimit dhe industrisë 

motorike kultivimi i kalit më të madhe po e humb vlerën, përveç racave për sport dhe 

rekreacion. Rol të madh në këtë lëmi luan seleksionimi i planifikuar më qellim të 

përfitimit të racave dhe krerëve shumë vital në shëndet, aftësi të sjelljes, si dhe fuqi, si të 

atyre për tërheqje, po ashtu edhe të atyre për sport e rekreacion. Në parim, mbarështim 

i mirëfilltë i kuajve nënkupton zgjedhjen e drejt të çifteve prindërore më performansat e 

tyre, pra paraardhësit si dhe përcjellja e performansave të pasardhësve të tyre. Pra, të 

kjo specie në veçanti kërkohen metoda bashkëkohore mbarështuese, sidomos në 

aspektin e riprodhimit, ku p.sh. të kali gjakplotë anglez është e ndaluar çdo metodë e 

riprodhimit, përveç asaj natyrale. 
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Perspektiva e industrisë së blegtorisë në përgjithësi 

 

Është interesant të shikohet gjendja e përgjithshme e industrisë së blegtorisë dhe 

shpendarisë  para se të studiojmë principet ekonomike dhe biologjike të cilat shpjegojnë 

prodhimin dhe funksionin e kafshëve. Këto industri në mënyrë të veçantë janë të 

përshkruara me numrin e kafshëve, prodhimin e tyre, sistemin e prodhimit, çmimin, 

prodhuesit dhe konsumuesit dhe profitabiliteti.  

Të kuptuarit e industrisë së kafshëve fillon më terminologjinë themelore, në mënyrë të 

veçante speciet e ndryshme dhe klasifikimi sipas gjinisë.  

 

Industria e mishit - perspektiva globale 

 

Gjedhet, duke përfshirë këtu buallicat, shërbejnë si kontribuuesit kryesor të ushqimit të 

njerëzve në gjithë boten. Për shumicën e vendeve të zhvilluara, mishi i gjedhit është 

prodhim primar. Për vendet në zhvillim, mishi i gjedhit është prodhimi sekondare 

derisa prodhimi i qumështit, përdorimi i tyre për pune janë qëllimet kryesore të 

përdorimit në këto vende. në disa vende, gjedhet janë ende në mjet i fokusit të besimeve 

religjioze dhe traditave. 

Për 30 vite, numri i gjedheve ka vazhduar të rritet si pasoj e nevojave të mëdha për 

gjedhe në vendet në zhvillim dhe nevojës për eksport në rritje (si rezultat i politikave të 

lira të tregut në vendet e ndryshme). 

Tabela më poshtë tregon vendet të cilat udhëheqin në botë numrin për gjedhe, prodhimi 

i mishit të gjedhit dhe konsumi i tij. India ka numrin më të madhe të kopulacionit të 

gjedheve, por gjithsesi, konsumi i prodhimit të prodhimeve të gjedhit për banore është i 

ulet (për arsye së religjioni i tyre e ndalon therjen e gjedheve). Prodhimet e mishit të 

gjedhit janë më të larta në SHBA, derisa Uruguai dhe Argjentina kane shkallën më të 

lartë të konsumit për banorë. 

 

Vendet më numër relativisht të njëjtë të gjedheve më numrin e banoreve kane 

shkalle/mesatare më të larte të konsumit të mishit të gjedhit për banore dhe sasi më të 

madhe të eksportit. Për shembull, numri i gjedheve kundruall atij të banoreve në 

Australi është 27.5 milion në raport më 19 milion, dhe në Argjentinë ky raport është 50 

milion gjedhe kundruall 37 milion banore. Japonia më numrin e vet prej 4.5 milion 

gjedhe, 125 milion banor dhe më nje ekonomi në zgjerim rapid, ka një nevojë në rritje 

për mish gjedhi. 
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Tabela 4. Numri, prodhimi dhe konsumi botëror i gjedheve. 

Vendet Numri gjedheve 
(krere në mil.) 

Vendet Prodhimi 
(milion 
tonab 

Vendet Konsumi 
per banor 
(lb) 

India 220 SHBA  13.2 Argjentina 130 

Brazili 172 Brazili    7.3 Uruguai 122 

Kina 106 Kina    5.7 SHBA   97 

SHBA   97 Argjentina    2.9 Australia   87 

Argjentina   50 Australia    2.2 Mongolia   85 

Gjithsej në 
botë 

1.352 Gjithsej në 
botë 

624 Gjithsej në 
botë 

  21 
 

a. Nuk përfshin edhe mishin e buallicave; b. Pesha e karkases. 

 

Tabela 5. Tregu ndërkombëtar dhe i SHBA-ve i mishit të gjedhit 

Eksport Import 
 

Vendet Milion $ Vendet Milion $ 

Japonia 1.246 Kanada 1.099 

Meksika    546 Australia    850 

Kore Jugore    361 Zelanda e Re    481 

Kanada    274 Brazili      93 

Tajvani      43 Uruguai      81 

Gjithsej në botë 2.664 Gjithsej në bote 2.714 

 

 

Industria e Qumështit dhe perspektiva globale e qumështit 

 

Qumështi dhe prodhimet e qumështit prodhohen dhe konsumohen në gjithë vendet e 

botes. Megjithëse, qumështi i dhive, buallicave dhe llojeve tjera të kafshëve bujqësore 

janë shumë të rëndësishme në disa vende të botës, fokusi jonë kryesor është qumështi i 

gjedhit dhe prodhime e tij.  

 

Nga 224 milionë lopë qumështore, India kryeson nga të gjitha vendet botërore më 

numër rreth 37 milionë. SHBA prijnë me sasinë më të madhe të qumështit të freskët të 

prodhuar. Mesatarja botërore e prodhimit vjetor të qumështit të freskët për lope është 

4.860 lb. Vendet më nivel të prodhimit të qumështit të lartë për krerë (lope) kanë 

programe të shkëlqyeshme mbarështuese, të ushqyerit dhe programe të kontrollit të 

shëndetit të tyre.  

 

Prodhimi i gjalpit në botë është 16.5 milion pound. India, Pakistani, Franca, Gjermania, 

dhe SHBA janë vendet kryesore të cilat prijnë në prodhimin botëror të gjalpit, derisa 
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Zelanda e Re, Franca, Finlanda, dhe Gjermania kanë konsumin më të lartë për banor të 

gjalpit në botë. 

 

Vendet që prijnë në prodhimin e djathit janë SHBA, Gjermania, Franca, dhe Italia, të 

gjitha këto vende prodhojnë 36 bilion pound djathë. Greqia, Franca dhe Italia janë 

shtetet më konsum më të lartë të djathit për banorë.  

 

Qumështi prodhohet në tëre botën, por tregu ndërkombëtar është i dominuar me 

prodhimet e përpunuar të qumështit. Prodhimet e qumështit të tregtuara 

ndërkombëtarisht sillen rreth 5% të prodhimit botëror në baza të barasvlerës së 

qumështit. Restrikcionet tregtare mbajnë volumin tregtar dhe çmimet më të ulëta në 

krahasim më atë nëse tregu do të ishte më i liberalizuar. Vendet më të zhvilluara, duke 

përfshi këtu edhe SHBA-të, gjerësisht e rregullojnë industrinë e qumështit të tyre duke 

subvencionuar prodhimet e qumështit të vendeve të tyre dhe në shumicën e rasteve 

edhe eksportin e këtyre prodhimeve. 

 

Tabela me poshte tregon importin dhe eksportin e këtyre prodhimeve në nivel 

ndërkombëtar dhe në SHBA. Djathi dhe prodhimet Jo-yndyrore të thata të qumështit 

janë prodhimet kryesore që zënë vend në eksport.  

 

Tabela 6. Numri, prodhimi dhe konsumi botëror i qumështit të gjedheve qumështore 

Vendet Numri 
gjedheve 
qumështore 
(krerë në 
milion) 

Vendet Prodhimi i 
qumështit 
të freskët 
(milion ton 

Vendet Konsumi i 
qumë. 
freskët për 
banor (lb) 

India 37 SHBA  83 Shqipëria 545 

Brazili 16 India  38 Kazakistani 444 

Federata 
Ruse 

13 Federata 
Ruse 

 35 Kirgistani 404 

SHBA   9 Gjermania  31 Irlanda 375 

Meksiko   7 Franca  27 Uruguai 327 

Gjithsej në 
bote 

224 Gjithsej në 
bote 

544 Gjithsej në 
bote 

102 

*1 kg = 2.2 lb 
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Industria e kuajve dhe perspektiva globale  

 

Kuajt janë kafshët shtëpiake të cilat më së voni janë domestikuar, afërsisht para 5.000 

viteve. Kuajt së pari janë shfrytëzuar si burim ushqimi, më pastaj për luftëra dhe sport. 

Gjithsesi, kuajt janë përdor shumë edhe si burim për punë. Ata janë përdorur, dhe në 

disa vende përdorën ende, për të bartur njerëzit (transport) dhe bartjen e peshave të 

mëdha nga një vend në tjetrin. Gjithashtu, kuajt bëhen shumë të rëndësishëm në 

miniera dhe pylltari.  

Gomaret, rrjedhin nga gomari i egër i Afrikës. Është domestifikuar në Egjipt edhe para 

kohës së domestifikimit të kalit. Gomaret dhe zebra janë në njëjtën gjini (Equus), por 

janë specie të ndryshme nga kuajt . Kur kuajt çiftëzohen më gomaret dhe zebrën, 

pasardhësit janë steril.  

 

Tabela më poshtë tregon numrin e përgjithshëm të kuajve në botë (58 milionë), të 

gomarëve (43 milionë) dhe mushkave (13 milion). Gjithashtu, pesë vendet që prijnë nga 

numri i të tre kafshëve të përmendura janë të përshkruara në tabelë. Kina është vendi 

që prinë në këtë drejtim në tëre botën, deri sa SHBA kanë përafërsisht 5 milion krerë. 

Kuajt kanë qenë shoqërues të njeriut që nga domestifikimi i tyre. Në fillim si shoqërues 

të tyre në luftë, shpërndarjen e postes, në vrapime, farming, në bartjen e kafshëve të 

tjera dhe peshave të ndryshme, rekreacion dhe ushtrime të ndryshme.  

 

Tabela 7. Numri i përgjithshëm i kuajve, gomarëve dhe mushkave në botë  

Kuajt Gomaret Mushkat 

Vendet Numri 

(krerë në 

mil) 

Vendet Numri 

(krerë në 

mil) 

Vendet Numri 

(krerë në 

mil) 

Kina 8.8 Kina  9.2 Kina 4.5 

Meksika 6.2 Etiopia  5.2 Meksika 3.3 

Brazili 5.8 Pakistani  3.9 Brazili 1.4 

SHBA  5.3 Meksika  3.3 Kolumbia 0.6 

Argjentina 3.6 Egjipti  3.0 Etiopia 0.6 

Gjithsej në 

botë 

58.2 Gjithsej në 

botë 

42.8 Gjithsej në 

botë 

13.5 

 

Industria e Shpendëve dhe perspektiva globale e shpendarisë 

 

Termi shpendari i adresohet pulave, pulave të detit, patave, pëllumbave, rosave, etj. 

Pulat, pulat e detit dhe rosat e dominojnë konsumin botërorë të industrisë së 

shpendarisë. Në disa vende, rosat janë nga ana komerciale shumë më të rëndësishme se 

sa bojlerët. në Evropë. Patat e tejkalojnë numrin tjetër të shpendëve, për shkak të 
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rëndësisë tjetër ekonomike që kanë. Pulat kanë origjinë nga Azia Juglindore dhe janë 

mbajtur në Kinë që nga viti 1400.  

Tabela më poshtë jep të dhënat e shpendëve, prodhimin e tyre dhe konsumin specifik 

për vendet e ndryshme në botë. Kina, gjithsesi ka numrin më të madh të shpendëve në 

botë, derisa SHBA’të kanë prodhimtari më të madhe shpendarie në botë. Prodhimtari e 

pulave për vezë në Kinë, SHBA dhe Japoni sillet rreth 62 milion tonë, si vendet të cilat i 

prijnë kësaj prodhimtarie në bote. Vezët janë të shfrytëzuar në të drejtimet: për çelje të 

zogjve (riprodhim) dhe për konsum.  

 

Tabela 8. Tabela Prodhimi dhe konsumi i mishit dhe vezëve të shpendëve 

 Prodhimi 
botëror (milion 
ton) 

Vendet që prijnë – 
Prodhimi (milion tone)  

Vendet që prijne – 
konsumi (lb për krerë) 

Pulat 65.9 SHBA=15.6; Kina=10.3; 
Brazili=6.8; Meksiko=2.1; 
Tajlanda=1.4 

Ne Bote=23.9; 
Bahamës=112.0; 
SHBA=105.0; 
Izraeli=105.0 Pulat e detit 5.6 SHBA=2.74; Franca=0.81; 

UK=0.28; Itali=0.37; 
Gjermani=0.37 

Vezet 62.0 Kina=25.7; SHBA=5.6; 
Japonia=2.8; India=1.8; 
Brazili=1.7 

Ne bote=17.8; 
Holanda=43.0; 
Japonia=42.0; Malta=37.0; 
Kina=35.5; Meksika=34.4 

*1 kg = 2.2 lb 

 

 

Industria e deleve dhe dhive si dhe perspektiva globale e shpendarisë 

 

Delet dhe dhitë janë të afërt në mes vete dhe të dyja speciet kanë origjinë nga Evropa 

dhe regjionet e ftohta të Azisë. Delet dallohen nga dhitë nga jo prezenca e mjekrës dhe 

kane më pak kundërmim (aromë). Brirët e deleve janë të formës spirale në drejtime të 

djathtë, derisa të dhitë kjo spirale e brirëve ndodhet vetëm në anën e majte.  

Delet dhe dhitë janë ruminant shumë të rëndësishëm në bujqësinë tropikale dhe në atë 

të regjioneve klimatike më të buta. Nga to përfitohen leshi, qumështi, qimet, lëkura, dhe 

mishi, duke i bërë ato më rëndësi të shumëfishtë dhe efektive, në mënyrë të veçantë për 

vendet në zhvillim. Në vendet tropikale, delet dhe dhitë posedojnë mekanizma më të 

fuqishëm të adaptimit në krahasim më gjedhet. Në shumicën e rasteve lopët, delet dhe 

dhitë kullosin së bashku, pasi këto shfrytëzojnë bimësi të ndryshme. Dhitë kullosin dhe 

shfrytëzojnë gjethet e shkurreve dhe disa bimë fletëgjera, gjedhet shfrytëzojnë barin e 

gjatë dhe disa nga llojet e bimëve fletëgjera, derisa delet shfrytëzojnë barërat e ulëta 

dhe disa bimë fletëgjera, po ashtu. Shumica e bimësisë në kullosa janë të llojit të barit 

fletëgjere.  
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Me shumë se sa 60% e deleve jetojnë në zona më klimë të butë derisa afërsisht 40% e 

tyre jetojnë në zona tropikale. Afërsisht 80% e dhive jetojnë në zona tropikale dhe 

subtropikale. Temperaturat dhe tipi i vegjetacionit janë faktorët themelor të cilët 

ndikojnë në mbarështimin dhe prodhimin e deleve në zonat më klimë më të butë dhe 

mbarështimin e dhive në zona tropikale.  

 

Delet kanë origjinë nga Azia Jug-Perëndimore, më kushte klimatike të thata, më 

temperatura të nxehta dhe të ftohta herë pas here. Në mënyrë që të kenë sukses që të 

përshtaten në këto kushte, atyre u është dashur që të adaptojnë mundësitë që ta 

humbin nxehësin e trupit, të rezistojnë ndaj sëmundjeve dhe të mbijetojnë në një 

ambient jo të favorshëm për ushqim. Delet që të humbin lehtësisht nxehësin e trupit të 

tyre, u është dashtur që të kenë sipërfaqe të gjerë të trupit në raport më masën e tyre 

trupore të përgjithshme.  

 

Kështu që delet karakterizohen më masë dhe konstitucion trupor të vogël të trupit dhe 

janë kafshë këmbë gjata në raport më trupin e tyre. Më tutje, lëkura e tyre e veshur me 

lesh u mundëson atyre ventilim dhe e mbron lëkurën nga dielli dhe dëmtimet. Në 

regjionet me klimë më të butë, delet janë me trup më të gjerë dhe kompakt, më bashkë 

të madhe leshi e cila e mbulon lëkuren e deleve, dhe rezervat e shtresës yndyrore nën-

lëkurore kanë një përparësi më të madhe në mbarështim dhe prodhimtari.  

Delet, gjithashtu mund të ngushtojnë apo relaksojnë enët e gjakut të cilat qarkullojnë në 

pjesën e fytyrës, veshëve dhe këmbëve, në mënyrë që të kontrollojnë humbjen e 

nxehtësisë. 

 

Natyrisht, prodhimtaria dhe indekset tjerë të perormancave të deleve janë shumë më të 

larta në regjionet më klimë më të butë se në ambientet tropikale. Ndryshimet e tilla, nuk 

janë si rezultat i vetëm i ambientit shumë më të përshtatshëm (temperaturave dhe 

sigurimit të ushqimit), por pa ashtu edhe fokusimit të seleksionimit për një periudhë 

shumë të gjatë kohore që u është bërë deleve në drejtim të performancave të: rritjes së 

masës trupore, prodhimit të qumështit, përqindjes së pjelljes dhe peshës së bashkës së 

leshit.  

 

Racat e deleve nga zonat më klimë të butë nuk adaptohen mirë dhe lehtë në ambientet 

më klimë tropikale.  

Një konkludim i tillë sjell në pah nevojën që do të ishte shumë më efektive që të 

selektohen në drejtime të ndryshme më qëllim të rritjes së prodhimtarisë racat e delet 

përkatëse për këto ambiente prodhuese se sa të dërgohen raca të reja jo të adaptuara në 

ato kushte.  

Numri i përgjithshëm i deleve në botë sillet afërsisht 1.1 bilion krerë në vitin 2002 (në 

këtë vit janë realizuar shifrat më të mëdha të deleve). Shtetet si Kina, Irani, India dhe 

Sudani janë shtete më numër më të madh të deleve që mbarështojnë. Zelanda e Re, 

Australia, dhe Arabia Saudite kanë konsumin e mishit të deleve të rritura, qengjave dhe 

dhisë më të lartë në botë për banorë. 
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Tabela 9. Numri, prodhimi dhe konsumi botëror i deleve në botë 

Vendet Numri 

deleve 

(krere në 

mil) 

Vendet Prodhi

mi 

(bilion 

lba) 

Vendet Konsumi c i 

mishit të 

deles per 

banor (lb) 

Kina 132 Kina  3.1 Islanda 66 

Australia 120 Australia  1.5 Zelanda e Re 51 

India   58 Zelanda e 

Re 

 1.2 Emir. e Bashkuara 

Arabe 

44 

Irani   53 Turqia  0.7 Kuvajti 43 

Sudani    47 Irani  0.6 Australia 40 

Gjithsej në 

bote 

1.056 Gjithsej në 

bote 

16.6 Mesatar. botërore 
b 

  4 

1 kg = 2.2 lb. a  

 

Pesha e karkases për kategorinë e deles së moshuar dhe qengjave; b Vlere e përfituar 

nga pjesëtimi i prodhimtarisë së përgjithshme botërore më numrin e përgjithshëm të 

popullsisë botërore; c Vlera që shprehin mishin e deles dhe dhisë në kombinim. 

 

Tabela 10. Numri, prodhimi i mishit dhe qumështit të dhive në botë 

Vendet Numri 
dhive 
(krerë në 
milion) 

Vendet Prodhimi i 
mishit të 
dhisë 
(bilion lba) 

Vendet Konsumi i 
mishit të 
deles për 
banor (lb) 

Kina 157 Kina 2.7 India 7.3 

India 123 India 1.0 Bangladeshi 2.9 

Pakistani 49 Pakistani 0.7 Sudani 2.7 

Bangladeshi 34 Nigeria 0.3 Pakistani 1.3 

Nigeria 24 Bangladeshi 0.3 Greqia 0.9 

Gjithsej në 
botë 

738 Gjithsej në 
botë 

8.3 Gjithsej në 
botë 

27 

 kg = 2.2 lb; a Pesha e karkases për dhitë.  

 

Industria e Derrave dhe perspektiva e tyre globale 

Derri është specie e cila ka një përhapje shumë të gjerë në botë, megjithëse afërsisht 

50% e numrit të përgjithshëm të tyre jetojnë në Kine (Tabela). Kina prinë shumë para të 

gjitha vendeve të tjera në drejtim të mbarështimit të numrit të derrave. Megjithatë, 

prodhimtaria për njësi ferme është shumë më e lartë në SHBA se sa në Kinë dhe vendet 

tjera. Shtetet tjera më numër të madh të derrave që mbarështojnë janë: Brazili, 

Gjermania etj. (Tabela).  
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Tabela 11. Numri, prodhimi dhe konsumi i derrave botëror 

Vendet Numri 

deleve 

(krerë në 

milion) 

Vendet Prodhimi 

(bilion 

kga) 

Vendet Konsumi i 

mishit 

derrit për 

banor (kg) 

Kina 454 Kina 42.0 Danimarka 70.9 

SHBA 59 SHBA 8.6 Austria 68.3 

Brazili 29 Gjermania 4.1 Spanja 65.5 

Gjermania 26 Spanja 2.7 Ish 

Jugosllavia 

62.3 

Unioni 

Sovjetik 

19 Franca 2.3 Gjermania 54.1 

Gjithsej në 

botë 

923 Gjithsej në 

botë 

91.4 Mesat. 

botërore b 

45 

a Pesha e karkases së derrit; b Vlerë e përfituar nga pjesëtimi i prodhimtarisë së përgjithshme botërore më 

numrin e përgjithshëm të popullsisë botërore. 

 

 

Industria e kafshëve bujqësore tjera dhe perspektiva e tyre globale 

Akuakultura: 

 

Akuakultura paraqet farmingun i cili merret më rritjen e bimëve dhe kafshëve ujore. Në 

një forme, kjo mënyrë shpreh zhvillimin e bujqësisë nën ujë. Ky lloj faringu nënkupton 

disa forma të intervenimit në procesin e rritjes të cilat mundësojnë prodhimin si 

mbledhjen dhe rritjen, ushqimin dhe mbrojtjen nga grabitqaret dhe dëmtuesit. Kafshët 

të cilat më së shumti rriten në këtë formë janë peshqit si: salmon, trofta, etj. Prodhimi i 

përgjithshëm botëror i peshkut nga akuakultura arrin 29 milion tonë, e vlerësuar 

përafërsisht rreth 41 bilion $ dhe kjo rritje ende vazhdon. Në tabelën më poshtë, janë 

dhënë disa shifra në lidhje më vendet të cilat më së shumti merren dhe kanë 

prodhimtarinë më të lartë në këtë veprimtari.     
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Figura 1. Akuakultura si veprimtari ekonomike 

 

Prodhimi i peshkut është zhvilluar në shkallë aq të gjerë sa që konsumi për kokë banori 

është dyfishuar në pjesën e dytë të shekullit të kaluar dhe ka arritur shifrën pothuaj se 

17.2 kg për person. Konsumi botëror i peshkut llogaritet afërsisht 1/6 e proteinës së 

përgjithshme të siguruar nga kafshët. Akuakultura prodhon afër 26% të prodhimit 

botërore të mishit të peshkut, afërsisht 60% nga kjo shifër kanë origjinë nga ujërat e 

brendshme dhe 40% sigurohen nga ambienti detar.     

 

Tabela 12. Vendet që prijnë në prodhimtarin e Akuakultures 

Vendet Përqindja në prodhim. 
botëror (%) 

Llojet e kryesore 

Kina 35 Krapi, karkalecat, guace deti, etj 

Japonia 20 Algat; Krapi, karkalecat, guace deti, 
peshku bisht verdhe, etj 

Tajvani 5 Karkalecat, guace deti, ngjalat etj 

Filipinet 3 Algat, karkalecat, tilapia etj 

SHBA 3 Salmon, trofta, guace deti, etj 

 

Bizoni: 

Mbi 250.000 bizonë janë evidentuar në Amerikën Veriore, shumica e të cilëve është 

mbarështuar në ferma private. Interesimi i fermerëve për mbarështimin e bizonëve 

qëndron në faktin se me programet seleksionuese kanë arritur që të shesin bizonin më 

një çmim rreth  3000 $ për krerë, kryesisht për mish. Shoqata Kombëtare e Bizonëve ka 

afërsisht 2.200 krerë, kryesisht nga SHBA-të dhe Kanadaja.  
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Kjo shoqatë tenton që përmes organizimit të ngjarjeve të ndryshme dhe përmes 

promovimit të mishit mjaft të shëndetshëm që jep bizoni, të rris interesimin e 

fermerëve dhe shteteve për të mbarështuar atë. 

Gjithsesi, roli kryesor i bizonëve dhe specieve të tjera të rralla sot, është në rendësinë e 

biodiversitetit gjenetik dhe natyror. Ndërmarrjet/fermerët e bizonëve kërkojnë që të 

ndërtojnë objekte stallash të forta më rrethoja dhe po ashtu program adekuat të të 

ushqyerit që të arrihet riprodhim dhe rritje të kënaqshme. Seleksionimi tenton që të 

fokusohet kohët e fundit në problemet e fertilitetit, perforamnces prodhuese (shtimit të 

masës trupore në fund të rritjes, shtimi i masës trupore në ndarje nga gjiri, 

perforamncen e karkases) dhe në veçoritë materiale.  

 
Figura 2. Mbarështimi i Bizonit 

 

Dreri: 

 

Mbarështimi i drerit është një lloj farimingu fare i ri në shumë vende të botës. 

Gjithashtu, shitja e këtyre kafshëve për mbarështim kryesisht qëndron në vlerën e tyre 

që kanë për prodhimtari mishi dhe lëkura (kadife) e tyre. Mashkulli 2 vjeçar i drerit 

arrin rreth 2.3 kg peshë të lëkurës (kadifes), derisa individët plotësisht të rritur arrijnë 

deri 15 – 18 kg peshën e lëkurës së tyre. Shumica e tyre shitet në Azi për arsye të 

traditave holistike, çështjeve medicinale, etj.  
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Figura 3. Mbarështimi i drerit 

 

Kafshët e domestikuara (> 16 bilion) kontribuojnë në mirëqenien dhe shëndetin e 7 

bilion njerëzve në gjithë botën, duke siguruar ushqim, veshmbathje, strehim, energji, 

rekreacion dhe sheqerim për njeriun. Prodhimet e kafshëve kontribuojnë ndjeshëm në 

sigurimin e nevojave të njerëzve për proteina dhe energji.  

 

Derisa njerëzit e rrisin standardin e tyre të jetës, rritet po ashtu edhe konsumimi i 

ushqimit për kokë banori. Shëndeti i njeriut është përmirësuar në mënyrë të 

vazhdueshme, duke shfrytëzuar kafshët e domestikuara për hulumtime të ndryshme. 

Industria e kafshëve bujqësore është e përshkruar më anë të numrit të tyre të 

përgjithshëm, të ardhurave të fituar, konsumin e përgjithshëm për banor, si dhe 

kontributi i tyre në tregun botëror.  

 

Industritë e ndryshme në shumicën e rasteve janë duke u bëre shumë të integruara dhe 

të koncentruar. Industria e shpendëve është shumë e integruar, industria e derrave 

vazhdon të rritet edhe më tutje. Në industrinë e gjedheve për mish, sot në botë shumica 

e tyre mbarështohen në ferma më të vogla së 100 krerë. Numri i përgjithshëm i deleve 

në botë kohëve të fundit ka regjistruar ulje të numrit të tyre. Numri i gjedheve 

qumështore që mbarështohen në botë për këtë qellim është zvogëluar gjithashtu, por 

prodhimtaria e qumështit për krerë është rritur dhe ky trend vazhdon të jetë kështu në 

të dy drejtimet. Akuakultura dhe llojet tjera të faringut të kafshëve bujqësore 

(buallicave, bizonëve, drerit, etj) janë duke zgjuar një interesim të shtuar në kohët e 

fundit dhe kështu prodhimtaria e tyre është në rritje.  
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KAPITULLI  III 

RACAT DHE CIKLET E JETËS TE KAFSHËVE DHE SHPENDËVE  
 

Skulptori punon me argjilën e pajetë që i përgjigjet çdo prekje të tij, duke reflektuar shkallën e tij të gjeniut. 

Seleksionuesit e kafshëve punojnë me mish dhe gjak. Arti i tij është i ndikuar nga ligjet e trashëgimisë. Efekti i natyrës 

është pengesë e tij konstante. Idetë, perceptimet, faktet  janë udhëzuesit e tij. Shpërblimet e tij për zhvillimin dhe krijimin 

e racave superiore janë kthimet financiare, njohje publike, dhe kënaqësia personale. 

F. S. Idtse 

Hyrje 

Ky kapitull përfshin ilustrime dhe diskutimet te llojeve te përzgjedhura dhe racave te 

kafshëve te cilat prodhojnë ushqim, si dhe ofron një rishikim te zhvillimit te specieve te 

kafshëve dhe shpezëve (Pjesa I). Përveç kësaj, kjo pjese thekson ciklet jetësore dhe 

diskuton udhëzimet për prodhimin e ushqimit nga kafshët në Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës (Pjesa II). 

PJESA I: RACAT E KAFSHËVE DHE SHPENDËVE  

Zhvillimi i racave 

 

Një race është një grup i kafshëve që zotëron karakteristike te caktuara te zakonshme te 

individëve brenda grupit dhe që ndryshon ata nga grupet e tjera të kafshëve brenda 

njëjtës specie. Këto karakteristika janë shenja të racave dhe te cilat transmetohen nga 

një brez në tjetrin. Qindra raca të kafshëve, pulave, dhe kafshëve shoqëruesi janë 

zhvilluar në të gjithë botën dhe një numër tjetër i racave të reja janë duke u zhvilluar 

mbi një bazë të vazhdueshme. Racat e vjetra kane origjinën qysh para shumë dekadave, 

nëse jo shekuj.. Shembuj të racave të vjetra përfshijnë kali arab dhe derri kineze 

Meishan. Racat kane prejardhjen, si një rregull e përgjithshme, brenda një rajoni 

gjeografik nga kafshët që shpesh kishin disa karakteristika të vëzhgueshme të 

përbashkëta. Përfundimisht selektuesit e kafshëve përzgjedhën dhe çiftëzuan kafshët 

për objektivat specifike të tilla si ngjyrë e lëkurës ose puplave, prania ose mungesa e 

brirëve, dhe konformacione specifike të trupit.  

Shumica e racave te kafshëve ishin zhvilluar me qëllim të përmirësimit dhe 

standardizimin e kafshëve,  kështu që raca e marrë si shëmbull merr një formë të 

veçantë ose kryen një funksion të caktuar. Mbarështimi dhe përzgjedhja për 

karakteristikat specifike daton qe nga historia e hershme e zbutjes se kafshëve, por kjo 

nuk ishte deri pas viteve 1800 kur shumica e shoqatave të regjistruara u formuan si dhe 

u organizuan shoqata race (Tabela 1). Përzgjedhja e kujdesshme nga ana e prodhuesve 

përfundimisht rezultoi në një grup te kafshëve që kanë karakteristikat e përbashkëta të 

mjaftueshme që të jetë e identifikuar si një racë. Kafshët e tilla janë të referuara si raca 

te pastra (pure breed), duke nënkuptuar se ato jane ngritur nga çiftëzimi i kafshëve 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  51 

 

brenda race. Individët brenda asaj race posedojnë karakteristika të caktuara te  

identifikueshme te tilla si ngjyrë e lëkurës apo e puplave. Për shembull, kafshët 

Hereford kanë një ngjyrë të kuqe trup dhe fytyrë të bardhë. Pasardhësit e tyre kanë 

ngjyre te njëjtë.   

Ngjyra e kuqe e lëkurës, megjithatë, mund të ndryshojnë nga ngjyra e kuqe në të verdhë 

në një të kuqe të errët. Ngjyra e bardhë ne fytyre mundet gjithashtu të shoqërohet me 

një sasi të madhe të kësaj ngjyre në kokë, fytyrë, supe dhe qafë ose me një sasi të vogël 

të bardhë në ato të pjesëve të trupit. Shprehja e këtyre ngjyrave është përcaktuar nga 

gjenet, dhe për shkak se anëtarët e racave nuk janë krejtësisht homozigot, 

ndryshueshmëria në shprehje zakonisht ndodh. Në mënyrë të ngjashme, variacioni në 

tipare më të veçanta brenda racave ndodh rregullisht. Ngjyra e zezë e lekurës se racës 

Angus është një tjetër ilustrim të mungesës së pastërtisë gjenetike brenda një race. 

Shumica e kafshëve Angus janë të zeza, por nga të gjithë viçat të lindur Angus në Shtetet 

e Bashkuara nga prindërit e zinj përafërsisht 1 në 200 viça janë te kuqe. Për të prodhuar 

këtë proporcion te viçave në lindje të kuqe rreth 13% e prindërve te zinj duhet të jenë 

bartës të gjenit të kuqe, ose heterozigot (Bb).  

Tabela 1. Racat e zgjedhura të kafshëve në Amerikën e Veriut    

 

Raca  

Ngjyra 

(derri, 

gjedhi) / 

Perdori

mi (dele, 

kuajt)  

Vendi 

ose 

shteti i 

origjines  

 Data e 

origjinës 

te librit 

amez ose 

shoqates  

Racat  Ngjyra 

(derri,gjed

hi) / Perdor 

(dele, 

kuajt)  

Vendi ose 

shteti i 

origjines 

Data e 

Origjinës 

ose 

shteti i 

Origjinës 

Derrat 

Landrasi 

American  

Bardhe 

(B)  

Danimark  1950  Minnesota 

No.2  

Z dhe B   Minnesota  1948  

Berkshire  Bardhe  e 

zi (Z)  

Angli  1884  Montana 

No.  

B  Montana  1948  

Chester i 

bardhë 

B Pensilvani  1894  Palouse  b Ëashington 

(state)  

1956  

Duroc  Kuq (K)  Neë York dhe 

Neë Jersey 

1872  Poland 

China  

B dhe Z  Ohio  1860  

Hampshire   B dhe Z Angli ose USA 1893  Spotted 

Poland  

B dhe Z  Indiana  1912  

Hereford  K dhe B  USA 1934  Tamëorth  K Angli 1897  

Minnesota 

No. I  

R  Minnesota  1946  Yorkshire  B  Angli  1893  

Gjedhte per mishë 
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Aberdeen 

Angus  

Z,K Skotland  1862  Hereford  K fytyr të 

bardhë 

Angli 1846  

American 

Brahman  

Gri çeliku  Indi  1924  Polled 

Hereford  

K, fytyr te 

bardhë 

USA dhe 

Kanada  

1900  

Beefmaster  Shume 

ngjyra  

USA 1949  Limousin  bardhe  France  1886  

Brangus  Z USA 1949  Santa 

Gertrudis  

K  Texas  1951  

Charbray  I murmë USA 1949  Shorthorn  Z,K,B, larme Angli 1835  

Charolais  B France  1864  Polled 

Shorthorn  

K,B, larme  USA 1889  

Galloëay  Z Skotland  1878  Simmental  Z,K,B Zvicerr  1969  

Gjedhet per qumësht 

Ayrshire  K dhe B Skotland  1875  Jersey  K e hapur  Jersey Isle  1868  

Broën Sëiss  Gri-kafe Zvicer   1880  Milking 

Shorthorn  

K,B larem Angli 1912  

Guernsey  Kuq dhe 

B  

Ishulli Guernsi 1877  Red Poll  K Angli  1874  

Holstein-

Friesian  

B dhe Z, 

B dhe K 

Holand 1885      

Dele 

Cheviot  Mish  Angli dhe 

Skotland  

1891  Oxford  Mish  Angli 1888  

Corriedale  Mish dhe 

lesh  

Zeland e Re 1911  Rambouille

t  

Lesh  France  1889  

Dorset  Mish Angli  1891  Shropshire  Mish Angli  1883  

Hampshire  Mish Angli  1889  Southdoën  Mish  Angli  1882  

Merino  Lesh  Spanje  1879  Suffolk  Mish  Angli  1892  

Kuajt 

Kali i 

Tremujorit 

Amerikan 

Shalim Shtetet e 

bashkuara 

jugperëndimo

re 

1940  Palomino  Shalim  USA 1941  

Kali 

Amerikan 

për kalerim   

Shalim  America  1891  Percheron  Draft  France  1876*  

Raca 

standarde 

Americane  

Trotter  America  1871  Pinto  Shalim USA  1956  
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Appaloosa  Shalim  USA 1938  Shetland 

pony  

Kalerim dhe 

transport  

Ishulli 

Shetland  

1888*  

Arabian  Shalim  Arabia  1908*  Shire  Draft  Angli 1878  

Belgian  Draft  Belgjik  1887*  Suffolk  Draft  Angli  1880  

Clydesdale  Draft  Skotland  1877  Ttennessee 

Kali për 

ecje  

Shalim  Tennessee  1935  

Hackney  Bartje  Angli 

(Norfolk)  

1891*  Thoroughb

red  

Gara  Angli 1791  

Morgan  Shalim  Angli 

(Vermont)  

1909      

*Kur libri i tufës u krijua në Shtetet e Bashkuara 

 

 Dallimet mes racave  

Racat brenda së njëjtës specie ndryshojnë në tipare të shumta, duke përfshirë ngjyra e 

lekures, konformacionin, prodhimi i qumështit, prodhimtaria e vezëve, dhe në shkallën 

e  efikasitetit në shtimit të masës trupore. Dallimet mes racave janë ndryshime gjenetike. 

Ka mendime te ndryshme se shpesh here ka ndryshime me te mëdha në mesin e 

individëve brenda një race se në mes racave të ndryshme. Kjo është për t'u pritur, sepse 

dallimet mes individve brenda një race janë më të mëdha se mesatarja e ndryshimeve 

mes racave. Mesatarja e të gjithë individëve brenda një race (mesatarja race) ndryshon 

më pak, sigurisht, se sa ajo të popullacioni i përgjithshem i të gjithë individëve të të 

gjitha racave. Variacioni i reduktuar është një funksion i drejtpërdrejtë i numri te 

individëve të përfshirë në një race të caktuar. Për shumicën e tipareve individuale 

merita të barabarta ekzistojnë në të gjitha racave. Prandaj, në përzgjedhjen për 

shumicën e tipareve, është më e rëndësishme për të zgjedhur individët më të mirë 

brenda një race se sa që të zgjidhni racen me të mirë. Dallimet mes racave brenda një 

specie janë kryesisht për shkak të llojit të gjeneve qe çdo race posedon dhe për mënyrën 

qe këto gjene shprehen si te vetme ose në kombinime të ndryshme. Racat mund të 

ndryshojnë gjenetikisht për disa arsye. Dy raca mund të ndryshojnë për shkak se një 

race mund të jetë homozigote për secilin prej çifteve te disa geneve (AABBccddEE), dhe 

tjetra race mund të jetë homozigote për gjenet e kundërta te një palë gjenesh apo i disa 

palë (aabbCCDDee). Kështu një race mund të ketë një gjen tjetër qe tek raca tjetër 

mungon. Homozigociteti i plotë brenda një race në të cilat një palë gjene  janë gjithmonë 

të njëjtë (p.sh., aa) ndodh rrallë. Në vend të kësaj, ajo që është më e mundshme është se 

për një palë te gjeneve të kundërta (allelomorphs), të tilla si A dhe a, një race posedon 

një përqindje të lartë.ku një racë mund të ketë alelet  A në një përqindje të lartë (p.sh., 

85%) dhe një race tjetër përqindje të vogël  te A (p.sh., 15%); ndërsa race dytë  posedon 

një përqindje të vogël të një a (p.sh., 15%) dhe një tjetër përqindje të lartë te a (p.sh., 

85%).Prandaj dallimi kryesor midis dy racave mund të jetë se ato ndryshojnë në 

frekuencë me të cilin një gjen ose gjenet janë gjetur në ato dy raca.  Racat e kafshëve 

brenda së njëjtës specie janë gjenetikisht të ndryshme siç janë individë brenda një race 

të caktuar. Racat mund te ndryshojnë nga njëra-tjetra, sepse ata kanë filluar nga grupi i 

ndryshëm i paraardhësve, sepse njerëzit kanë zgjedhur ata për qëllime të ndryshme, 
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ose për shkak se ata kanë ndryshuar pjesërisht gjenetikisht, si pasojë e të qenit dhe 

mbajtjes të ndara për shumë breza. Efikasiteti i prodhimit brenda një race mund të 

rritet nga identifikimi dhe çiftëzimi i individëve më të mire. Për tipare të tjera 

përmirësimi vjen shumë shpejt, kur dy ose më shumë familje ose lloje janë formuar 

brenda një race dhe pastaj kryqëzohen për të marrë perparesite tjera nga energji 

hibride (heterozat) në pasardhësit. Sepse racat e ndryshme brenda një specie janë 

ndryshe në shumë prej gjeneve që ata mbajnë, kryqëzimi i atyre rezulton në shumë çifte 

të ndryshe te gjeneve (heterozigot) në pasardhësit e tyre te kryqëzuar. Kjo është e 

favorshme për shprehjen e heterozes.  

 

 Racat e reja  

Racat e reja rezultojne nga zgjedhja për një tipar të veçantë që ishte zbuluar në një racë 

ekzistuese të tilla si mungesa e brinjeve tek  gjedhet (p.sh., Hereford pa brire), një gjen 

recesiv per ngjyrën (p.sh., Holshtain kuq dhe bardhe), apo edhe tipare jonormal 

strukturor (p.sh.,këmbë-shkurtër te raca e maces Munchkin). Dy raca të reja të 

rëndësishme te zhvilluara në Shtetet e Bashkuara një shekull e gjysmë më parë janë 

gjedhi Santa Gertrudis dhe raca e  derrit Minnesota Numri 1. Racat e reja gjithashtu 

mund të zhvillohen nga kryqëzimi i racave te themeluara ne menyre qe te rris pikat e 

forta të çdo race mëmë. Përzgjedhja është përqendruar pastaj në tipare të dëshiruara 

për disa breza pas kryqëzimit dhe ne këtë mënyrë një racë e re mund të zhvillohen. Për 

shembull, ne King Ranch eshte zhvilluar race Santa Gertrudis e gjedhit në Teksas duke 

kryqëzuar racat Shorthorn dhe Brahma. Shorthorn zotëronte cilësitë e dëshirueshme 

per mish, por i mungonte një shkallë e lartë e rezistencës ndaj nxehtësisë dhe insekteve. 

Brahma nuk ishin të dëshirueshme në cilësitë per mish, por posedonte një shkallë të 

lartë të tolerancës ndaj nxehtësisë dhe insekteve. Me kryqëzim e dy racave dhe 

zgjedhjen çiftezimeve brenda pasardhëseve për cilësitë e dëshirueshme per mish dhe 

tolerancës ndaj nxehtësisë dhe insekteve, një racë e re ishte zhvilluar që kombinonte 

karakteristikat e dëshirueshme e të dy racave mëmë. Njëjti parim ka qenë përdorur për 

të zhvilluar raca të reja në specie të tjera. Termi race sintetike i referohet racave të reja 

të zhvilluara nga kryqëzimi i dy ose më shumë racave të vjetra në mënyrë shumë të 

njëjtë si  u zhvillua raca Santa Gertrudis. Hulumtuesit nga Shtetet e Bashkuara 

Departamenti i Bujqësisë (USDA) dhe nga kompanitë kormeciale kanë zhvilluar raca 

sintetike te shpendëve, deleve dhe derrav. Qëllimi kryesor është për të zhvilluar raca 

superiore të reja që kane performance per tipare specifike dhe pastaj të kryqëzohen me 

raca të reja në një mënyrë sistematike për të marrë në pasardhësit hibrid heterozigot. 

Racat që të kryqëzohen zakonisht janë jo ne afërsi gjenetikisht. Për më tej, sa me te 

larget gjenetikisht jane prindërit, aq  fuqi me e madhe hibride pritet në pasardhës. 

Termi race ekzotike në mesin e grupeve të gjedheve per mish është përdorur për të 

karakterizuar racat e gjedheve të pastërta te cilat kanë qenë të larguara nga vendi i tyre 

i origjinës në një vend tjetër në të cilin ato nuk janë vendore. Racat Simmental, 

Limousin, dhe Chianina janë shembuj të racave ekzotike të gjedheve të dërguara në 

Amerikën e Veriut  gjatë gjysmës së dytë të shekullit të njëzetë. 
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Pedigre (prejardhja, origjina) 

Pedigre është një informacion (e dhene) për prejardhjen e një individi. Zakonisht një 

pedigre përfshin vetëm emrat dhe numrat e regjistrimit të paraardhësve te një kafshe të 

përzgjedhur. Megjithatë, pedigre mund të përfshijnë prodhimtarin e përzgjedhur (p.sh., 

shtimin e peshës dhe të dhënat per karkasen) ose informacione për performancen e 

paraardhësve dhe pasardhësve te tyre dhe të afërmve të ngushtë.  

 

Shoqatat për mbajtjen e te dhënave ose pedigres  

Çdo racë e pastër ka një shoqatë për mbajtjen e te dhënave apo pedigres. Shoqata është 

një organizatë e seleksionuesve të cilët bashkëpunojnë për të përmirësuar racën, ruajnë 

pastërtinë e saj, dhe për të promovuar interesat e prodhuesve te kafshëve. Në 

përgjithësi çdo shoqatë race ka një sekretar ekzekutiv dhe një bord të drejtorëve të cilët 

janë përgjegjës për biznesin e shoqatës. Biznesit përfshin regjistrimin e pegidgres për 

një tarifë të lëshimit të certifikatave të pronësisë dhe regjistrit (Figura 1) për çdo kafshë 

të regjistruar. Fondet nga këto tarifa e mbështesin punën e shoqatës. Shoqatat e racës e 

miratojnë një standard të përsosmërisë për racën, duke deklaruar në mënyrë specifike 

karakteristikat e dëshirueshme dhe dalluese te racës. Ata gjithashtu krijojnë rregulla të 

përcaktuara për pranimin e një kafshe në regjistër. Shoqata ne përgjithësi publikon libër 

regjistrin e kopesë që përmban emrin, numrin e regjistrimit, mbarështuesin, pronarin, 

gjininë, data e lindjes, dhe informacione të tjera që i përkasin çdo kafshë të regjistruar. 

Shoqatat e racës angazhohen në aktivitete të ndryshme për të promovuar racën, të tilla 

si duke ofruar shpërblime në panaire dhe reklamat në botimet bujqësore. Shumë racat 

janë promovuar edhe nga një revistë e veçantë, ditar, ose periodik dedikuar vetëm për 

aktivitetet e racës së veçantë. 

 

Figura 1. Shembull i certifikatës regjistruese për një raceë të pastër (majte), si mënyrë për 

identifikimin e kafshët te regjistruara, me tutje disa raca kërkojnë ose fotografi ose 

vizatimin e kafshës (djathtas). (Shoqata Amerikane e racës Holstein-Friesis.) 
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 Forma dhe funksionet e racës  

Rezultatet e përzgjedhjes dhe zhvillimit të racave të kafshëve për një formë të veçantë 

ose funksion (i quajtur lloji) janë evidente në mesin e shumë racave të kafshëve të 

fermës. Konformacioni i caktuar i trupit, në një mënyrë të përgjithshme, janë ajo forme 

qe me së miri i përshtatet për lloje të veçanta të prodhimit. Si shembuj, për qëllime 

pune, kërkohen kockë e fortë të muskuj te fuqishëm ndërsa kafshët per qëllime mishit 

kërkojnë muskuj mbi strukturat e kockave. Përzgjedhja për prodhim të qumështit ose 

vezë nuk është e domosdoshmërish e nevojshme të rriten ose zhvillohen nga muskujt 

ose skeleti. Ashtu si seleksionuesit e kafshëve që zgjidhen për qëllime të caktuara racat, 

shumë "lloje" u zhvilluan paralelisht për qëllime te përdorimit të racave  te kafshëve ose 

shpendëve. Racat e gjedheve ne Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar në mënyrë 

dramatike në drejtim te racave te tipit për mish ose për qumësht (Figura 2). Ndërkohë, 

shumica e racave të gjedheve në botë mbeten si raca me qellim te dyfishtë (mish dhe 

qumësht) apo qellim te trefishtë (mish, qumësht, dhe pune). Edhe pse shumica e racave 

të derrave në Shtetet e Bashkuara janë vetëm te llojit për mish, me shume tipe tjera 

ekzistojnë në vende të tilla si Ukraina dhe Kina. Kuajt janë zhvilluar për shumë qëllime 

duke përfshirë, për pune, gara, dhe aktivitete të punës.  

Racat e deleve në Shtetet e Bashkuara janë të kategorizuara në përgjithësi ose si dele 

per prodhim leshi apo llojit për mish, edhe pse ka edhe raca qumështore zakonshme në 

Azi. Në industrinë e pulave, racat tani janë nen ndikimin komercial. Pothuajse të gjithë 

pulat të prodhuara komercialisht janë ose per vezë (vojse) ose mish (brojleret). Racat e 

tjera janë zhvilluar për të luftuar (zogj për gara) dhe për qëllime zbukuruese. Racat e 

kafshëve te shoqërimit gjithashtu bien në kategori specifike te llojeve. 

               

Figura  2 Një femër Hereford e tipit te gjedhit të shkëlqyera (majtas) është krahasuar me 

një lopë Holstein të karakterit të qumështit të shkëlqyera (djathtas). Vini re ndryshimin në 

konformitetit e trupit. (Shoqata Amerikane Courtesy e Hereford dhe Shoqata Americane 

per Holstin- Fresian) 

 

 Racat e kafshëve dhe shpendëve 

 

Racave të shumta të kafshëve dhe të pulave janë të pranishëm në Amerikën e Veri dhe 

në shumë vende te botes, shume nga këto janë duke u zhvilluar ose të importuara nga 

vende tjera. Disa raca janë të pranishëm në numër më të madh se sa tjerat për shkak se 
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ato kanë qenë këtu më gjatë dhe / ose janë bërë me te popullarizuar për shkak të 

karakteristikave të tyre, race e veçantë dhe tipare të prodhimit. 

Racat e derrit 

Racat e reja të zhvilluara te derrave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshijnë: 

Minnesota Numri 1 Minnesota numri 2, Montana numri 1 dhe e Palouse. Këto raca te 

reja jane zhvilluar nga kryqëzimi i racave të caktuara të vjetra me Landrace. Raca 

Landrace per here të parë u prezantua në Shtetet e Bashkuara disa dekada më parë, por 

në mënyrë që ta prezantonin atë, ishte arrit një marrëveshj që individët e kësaj race nuk 

do të shiten dhe riprodhohen si një race e pastër, sepse mbarështuesit Evropian te 

derrit dëshironin të mbronin kopet e tyre të racave të pastërta nga konkurrenca me 

mbarështuesit e derrit nga Shtetet e Bashkuara. Disa nga Landraset e parë të importuar 

kane jetuar në objektet kërkimore te Departementit per Bujqesi te Shteteve te 

Bashkauara ne BELTSVILLE, Maryland. Një tjetër grup kane qenë në Ames, Iowa, Station 

Experiment në Ajova. Për shkak se nuk ishte e mundur të mbarështoj  dhe të shpërndajë 

racen Landrace të pastërta ato u kryqëzuan me disa nga racat më të vjetra, të ndërtuara 

si Chester Ëhite, Black Polonia dhe Tamëorth, dhe raca të reja ishin zhvilluar nga këto 

kryqëzime të kryhera, dhe jane bartes te konsiderueshëm te gjakut te races Landrace. U 

ra dakord që këto raca të reja mund të riprodhohen dhe të shpërndahen brenda 

Shteteve te bashkauara e pa kufizime. Shumë prodhues komerciale te derrit aktualisht 

janë duke përdorur kryqëzimin mes tre-racave Hampshire, Yorkshire, dhe Duroc. Racat 

e tjera të vjetra janë përdorur ndonjëherë për kryqëzim, por jo shpesh si tre racat e 

përmendura më lart. Përzgjedhja te racat e ndryshme te derrave për shtim te mases 

trupore më të shpejtë, më efikase dhe për më shumë muskuj dhe më pak yndyrë gjatë 

disa viteve te kaluara ka qenë shumë i suksesshëm. Kjo është reflektuar në zvogëlimin e 

shtresës dhjamore siç tregohet në Figurën 3. Fotografitë e racave te përzgjedhura të 

derrave në Shtetet e Bashkuara janë treguar në Figuren 4. 

 

 

Figura  3 Trendi në trashësinë e yndyrës në inç me peshë trupore prej 220lb, në mesin e 

katër racave të mëdha të derrave në Stacionin e Vlerësimit të Bordit Misuri 1959-1975 
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Figura  4 Racat e zgjedhura të derrave në Shtetet e Bashkuara 

 

Racat e gjedheve për mish  

Racat e reja te gjedheve per mish janë zhvilluar në Shtetet e Bashkuara, kryesisht nga 

kryqëzimet e races Brahman. Këto përfshijnë racat Brangus, Beefmaster, Charbray, 

Santa Gertrudis dhe racat tjera. Racat tjera te reja janë duke u zhvilluar që nuk 

përmbajnë gjak nga raca Brahman. Racat të referuara si raca ekzotike përfshijnë ato te 

importuara kohët e fundit: Blonde d' Aquitane, Gelbvieh, Maine Anjou, Marchigiana, 

Normande, Pinzgauer, Romagnola, Simmental, and Tarantaise. Racat tjera të themeluara 

per mish që kanë zgjuar popullaritet të konsiderueshëm në Shtetet e Bashkuara gjatë 60 

vjet te fundit përfshijnë: Angus, Hereford, dhe Shorthorn. Fotografitë e racave per mish 

të zgjedhura të Shteteve të Bashkuara janë treguar në Figurën 5. 
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(a) Aberdeen-Angus                (b) American Limousin            (c) American Polled Hereford      (d) Brahman  

 
e) Brangus                                  (f) Charolais                                      ( g) Chianina                         (h) Devon  

  
(i)Galloëay                                    (j) Hereford                                (k) Red Poll                          (l) Santa Gertrudis  

   

(m) Shorthorn                            (n) Sirnmental 

 

Figura  5 Racat e përzgjedhur të racave të mishit në SHBA 

 

Racat e  gjedheve për Qumësht  

Racat e gjedheve qumështore ne Amerikën e Veriut kanë qenë të themeluar në këtë 

kontinent për shumë dekada. Raca Holshtein Friezis është e pranishme në numrin më të 

madh. Racat e tjera e gjedheve të qumështit në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada janë 

Ayrshire, Broën Sëiss, Guernsey, Jersey, dhe Shorthorn qumeshtor. Fotografitë e këtyre 

gjashtë racave me të mëdha të qumështit janë paraqitur në Figurën 6. 
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(a) Ayrshire      (c) Guernsey 

 

    

(e) Jersey    (b) Broën Sëiss  

 

 

       
 

(d) Holstein-Friesian     (j) Milking Shorthorn  

 

Figura 6 Racat kryesore te lopëve qumështore ne Amerikën e Veriut. (Courtesy of the 

respective dairy breed associations.) 

 

Racat e deleve 

Popullacioni i deleve në Shtetet e Bashkuara gradualisht ka rënë në vitet e fundit në 

mënyrë që numri i regjistruar përafron rreth 100.000 krerë dele tani. Racat që tregojnë 

rënia më te madhe në numër përfshijnë Shropshire, Southdoën, Hampshire, Corriedale, 

Merino, and Cheviot. Popullacioni i Raca Suflok ka treguar rritjen më të madhe në vitet e 

fundit, ajo numëron afërsisht 45.000 në vitin 2000, afërsisht dy herë me shume se sa një 
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shekull e gjysmë më parë. Fotografitë e racave te përzgjedhura të deleve në Shtetet e 

Bashkuara janë treguar në Figurën 7. 

 

 

                 

  

(a) Cheviot  (b) Columbia                                   (c) Corriedale                   (d) Horned  Dorset 

 

 

             
(e) Polled Dorse                                 (j) Hampshire                        (g)Montadale                    (h) Oxford 

 

 

                
(i) Rambouillet                           (j) Shropshire                            ( k) Southdoën                   (I) Suffolk              

 

Figura  1 Racat e zgjedhura të deleve në Shtetet e Bashkuara 

 

Racat e kuajve  

Kuajt e parë u sollën në Amerikë nga Kolombo ne udhëtimin e tij te dytë në 1493. 

Kolonizatorët spanjollë dhe hulumtuesit më vonë prezantuan edhe raca tjera. Kuajt janë 

përdorur më parë në Shtetet e Bashkuara ose për pune apo kalërim; paktë nga ata i 

takonin racave te pastra. Me ardhjen e traktorëve në fund 1930 dhe 1940 popullacioni i 

kuajve ka rënë dukshëm. Megjithatë, numri i kuajve është rritur në vitet e fundit. Racat e 

kuajve te lehte për qëllime rekreative janë bërë shume popullore në Shtetet e 

Bashkuara. Fotografitë e racave të zgjedhura amerikanë te kuajve janë treguar në 

Figurën 8 . 
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Figura 2 Racat e zgjedhura te kuajve ne Shtetet e Bashkuara 

 

Racat e pulave dhe gjeldetit  

Ka rreth 200 raca dhe varietete te pula dhe gjel detit ne listen e Standardeve Amerikan 

të Përsosmërisë, te publikuar ne dosjen e Shoqatës Amerikane te shpendëve, pulat që 

jane ne liste te përshkruara dhe te njohura si raca dhe varietete te shpendve. Racat dhe 

varietetet e shpendve janë të shënuara në Tabelën 2 nga këto vetëm Single Comb Ëhite 

Leghorn, White Plymouth Rock, Neë Hampshire, dhe White Cornish (Figura 9 a deri d) 

janë përdorur në vitet e fundit për të zhvilluar zogj të përdorura nga industria e pulave 

për të prodhuar vezë tryezë dhe zogj (brojler). Në mënyrë të ngjashme, racat Bronze 

dhe White Holland kanë shërbyer si fond prindor (mëmë) për zhvillimin e llojeve tjera 

te përdorura për të prodhuar racat me gjoks të gjerë zogjtë, gjelat e detit per treg të 

bardhë (Figura 10 a deri c ). Shembuj tipik i linjave të tipit te përdorur për të prodhuar 

vezë me ngjyrë të bardh dhe kafe janë dhënë në figurën 11 a dhe b. Femër dhe mashkull 

tipike qe mbarështuesit kane përdor për prodhimin e zogjve komerciale bojler janë 

treguar në Figurën 12 A dhe B. 

Për shkak të shkalles se lartë e riprodhuese te pulave dhe gjel detit, relativisht numër i 

vogël i zogjve është e nevojshme për të prodhuar vezë për klloçitje. Prandaj, 
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mbarështuesit mund të jetë shumë selektiv në përcaktimin se cilët individ do të jetë 

çiftëzuar për të ruajtur racat dhe linjat, si dhe të plotësoj rezervat adekuate. Gjithashtu, 

favorizimi i progresit gjenetik të shpejtë në mbarështimin e shpendëve ka një interval 

relativisht të shkurtër te gjeneratës. 

Tabela  1 Racat e zgjedura dhe llojet e shpendëve 

Shpendët 

Amerikane   

(29 lloje) 

Shpendët 

Aziatike  

(16 lloje) 

Shpendët ,Bellge, 

Holandeze dhe 

Gjermane(20 lloje) 

Shpendet 

Angleze  

(20 lloje) 

Shpendët 

mesdhetarë 

 (16 lloje) 

New Hampshire  

Barred 

Plymouth Rock  

Silver Laced 

Wyandotte  

Buff Plymouth 

Rock  

White 

Wyandotte  

Partridge 

Plymouth Rock  

Buff Wyandotte 

White 

Plymouth Rock  

Columbian 

Wyandotte  

Rhode Island 

Red Silver 

Penciled 

Wyandotte  

Dark Brahma  

Partridge Cochin  

Light Brahma  

White Cochin  

BuffCochin  

Black Langshan  

Black Cochin  

White Langshan  

 

Silver Carnpine  

Silver Penciled 

Hamburg  

Golden Penciled 

Hamburg  

Silver Spangled 

Hamburg  

 

White Cornish  

Silver Gray 

Dorking  

Buff Orpington  

White Dorking  

White 

Orpington  

Black 

Orpington  

Ancona  

Black Leghorn  

Andalusian  

Brown 

Leghorn  

Black Minorca  

White 

Leghorn  

White Minorca  

Buff Leghorn  

 

 

    

 (a)    (b)                                           (c)    (d) 

Figura  3 Shumica e linjave të pulave të përdorura aktualisht për prodhimin ev ezët të 

tregut dhe mishi i shpezëve janë zhvilluar nga racat dhe variateter e (a) White Leghorn, 

(b)  White Plymounth Rock (c)  Neë Hampshier dhe (d)White Cornish 
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(a)                                 (b)                                                     (c) 

 

Figura 4 (a) Gjeldeti modern, janë zhvilluar nga linja të përzgjedhura me origjinë nga (b) 

Bronze dhe (c) Racat e bardha Holandeze. 

 

 

(a)                                                                                    (b)        

 

Figura  5 DeKalb XL link është lloj tipik I pulave hibride dhe të tendosura që përdoren për 

prodhimin e vezëve të tryezave të bardha (a), dhe DeKalb Sex-Sal-Link G është një tip tipik 

i vezës që përdoret për të prodhuar vezë ngjyrë kafe (b)  
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Figura  6 Mbarështuesit tipik femra (a) dhe mashkull (b) përdoren për të prodhuar zogjet 

komercial broiler. 

 

Pjesa II: CIKLET I JETËS SE KAFSHËVE DHE SHPENDËVE 
 

Cikli i jetes se gjedheve për mish  

 

Nga ditët parahistorike Egjipti u përqendrua në kultivimin e dy kafshëve, të karrierës 

dhe të një anketimi, një bagëti të paimagjinueshme’’ Varri i Huy, i cili ishte në krye të 

kopeve mbretërore të Tutankhamenit, i portretizon burrat e tij duke i quajtur 

seleksionuesit e  lopëve të Mbretit Tut, ndërsa varri i Auta, i Dinastisë së Pestë, para 

2625 B.C., tregon një dem të quajtur 113 në bishtin e majtë. 

Mari Sandoz 

Kafshët (1958) 

Perspektiva historike e Industrisë se Mishit  

Industria amerikane e gjedheve për mish ka evoluar nga dy drejtime. Gjedhet nuk ishin 

autokton në atë që ne e njohim si "Amerika". Eksploruesit Evropian i sollën ato ne 

shekullin pesëmbëdhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë. Prodhimit i gjedhit ka filluar në bregun 

lindor me kolonizimi në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë. Përpjekjet e para në 

përhapjen e gjedheve dështuan për shkak të pamundësisë së kolonisë te sigurojne 

ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar gjedhet gjate dimrit të ftohtë në Ameriken 

Veriore. Kafshet u konsumuan si ushqim duke lënë pak krere për zhvillimin e kopeve. 

Në vitin 1611 kolonizatorët më në fund kaluna një dimër me mjaft kafshe te mbijetuar 

per te filluar prodhimin e mishit. Gjedhte e sjella në verilindje ishin kryesisht të 

prejardhjes britanike, ose Bas taurus. Gjedhte e para te importuara u përdorën për 

qëllime të dyfishtë apo të trefishtë prodhimi, ato shërbyen si burime të qumësht, mish, 
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dhe pune. Kolonizatorët e parë nuk besonin se kali mund t'i plotësonte të tre nevojat 

dhe prandaj u konsiderua më pak i dobishëm. Me permiresimin e kushtet te jeteses, 

kuajt zëvendësuan demin si kafshe per bartje te barrës dhe eventualisht për punimin e 

tokës. Gjedhet e races Devon ishin ndër racat e para të importuara në keto koloni. Në 

vitet 1700 u importuan Shorthorn i përcjell pastaj në vitet l800 nga racat Hereford dhe 

Angus.  

Eksploruesit Spanjoll sollën gjedhet dhe racat tjera kontinental nga Europa ne Amerikën 

Qendrore ne kohen kur edhe Kolomb realizoj udhëtimin e tij te dyte në vitin 1493. 

Coronado solli kope të mëdha të gjedhit Europian bri-gjate për furnizimin me mish dhe 

lëkurë për shoket e tij eksplorues ne Amerikën perëndimore në fillim të shekullit të 

gjashtëmbëdhjetë. Në shekuj pasuese tufat e mëdha të egra te gjedheve si ferma 

Spanjolle u rriten në Meksike dhe atë që u bë pastaj pjesa jugperëndimore e Shteteve të 

Bashkuara. Në fillim, fermat (ranchers) në jugperëndim ishin në gjendje të "rrethojne " 

gjedhte bri-gjate te egra, dhe ndonjëherë edhe jo aq të egra, duke dhanë bazën për 

zhvillimin e një sistemi ferme. Kështu filloi fuqizimi industrise se gjedheve për mish ne 

Ameriken perëndimore.  

Përfundimisht këto dy fillime te sistemit te prodhimit te mishit erdhen së bashku për të 

gjithë ate që është tani Shtetet e Bashkuara dhe u zhvendos në drejtim të perëndimit. 

Anijet e kafshëve të mëdha shërbyen për të përhapur aksione nga zona e Teksasit në 

vendet e kullotëse veriperëndimore.Nje transport shtes ne periudhat e mëvonshme të 

kafshëve të gatshme për të therr me ane te hekurudhes si forme e marketingut rrugore 

në Perëndim te Shtetet e Bashkuara të tilla si: Abilenës, Kansas dhe Kansas City, 

Missouri, janë rrënjosur në mistikën e prodhimit te racave mishatake, si dhe historinë e 

kombit. Industria e racave të pastra u rrit fuqishëm dhe e dominuar nga prodhimi i 

racave per mish në mesi i viteve 1900. Kryqëzimi u bë më popullor në fillim të shekullit 

të njëzetë. Dy tendenca të tjera të mbarështimit kane pasur ndikim të rëndësishëm gjatë 

mesi i shekullit të njëzetë. Së pari, në vitin 1930  prodhuesit u interesuar në përdorimin 

e gjedhit Bos INDICUS, ose zebu, në kryqëzime për të përmirësuar performancën në 

kushte me te nxehta dhe lagështisë ne shtete ne jug. Zebu, ose "gjedhte me gunge" që 

origjinojne nga vende të tilla si India, ku bagëtia evoluar me trup me te lehte, ngjyrë të 

lëkurës me te qelur, me një tolerancë ndaj të nxehtit dhe rezistenca ndaj insekteve 

përmes sekrecioneve të lëkurës. Përfundimisht, pikat e forta të këtyre gjedheve u 

inkorporuan në programet e mbarështimit me racat ekzistuese të racave per prodhim 

mishi dhe për të krijuar racave të reja si përshkruar më herët. Së dyti, në vitet 1960 

prodhuesit implementuan një ndryshim te rëndësishëm në konformitetit gjedheve me 

racat e importuara evropiane. Konformacioni i vogël tek kafshët amerikanë u 

shkëmbyen me shpejtësi nëpërmjet programeve të mbarështimit për të racat evropiane 

me konformacion trupor të madhë duke importuar spermë dhe raca të ndryshme. Raca 

Charolai filloi revolucionin, por së shpejti Chianina, Simmental, Limousin, dhe racat të 

tjera nga të gjithë Evropa perëndimore u bënë te popullarizuara. Prodhuesit amerikanë 

i quajten këto raca egzotike për shkak të trashëgimisë së tyre të jashtme dhe dallime të 

mëdha  në konformitetin e trupit. Qe nga fillimi i shekullit njëzet këto kafshë ekzotike 

dhe ndryshimet që ata sollën vazhdojnë të kenë një ndikim të rëndësishëm ne industria 

e prodhimit te mishit të Amerikës së Veriut. Industria e prodhimit te mishit ne SHBA ka 
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pasur disa faza zhvillimi dhe dominimi në prodhimin e mishit duke lëvizur nga një zonë 

e vendit ne tjetrën. Deri në fund të shekullit të njëzetë gjedhet ishin të përqendruara në 

dy grupe te shteteve: Shtetet  me zona të mëdha të kullosave, dhe shtetet me prodhim te 

madh te ushqimit kokërr. Tabela 3 paraqet 200 gjedhe per mish në Shtetet e Bashkuara. 

Edhe pse shtetet ne varg kjo mesatare e gjedheve është disi e ngushtë kur të gjitha 

fermat janë të numëruara (p.sh., Texas mesatarisht 100, Ioëa kishte mesatare prej 89), 

në vitin 1995 Texas kishte 1500  operacionet me 1000 apo më shumë bagëti, ndërsa 

Ioëa kishte vetëm 400. USDA 1995 raportoi të ardhurat bruto në SHBA nga specie të 

mishit të jenë 44,6 $ miliardë. Gjedhet per mish përbënin 76 %të ardhurave ($ 34,0 

miliardë).  

 

 

Tabela 2 Numri gjedheve per mish dhe operacionet sipas shteteve, 2001 

 

Ranku. Shtetet Gjedhet ne milion Numri Operatcioneve 

1 Texas 13.7 133,000 
2 Kansas 6.7 29,000 
3 Nebraska 6.6 23,000 
4 California 5.1 14,200 
5 Oklahoma 5.0 50,000 
6 Missouri 4.2 58,000 
7 South Dakota 4.0 17,000 
8 Iowa 3.6 27,000 
9 Ëisconsin 3.4 12,000 
10 Colorado 3.2 11.400 
Gjithsej Te gjitha shtetet  97.4 830,880 

 

Gjedhet qe shfrytëzohen në prodhimin amerikan per prodhim mishi rezultuan kryesisht 

nga kryqëzime duke përfshirë Bos taurus dhe Bos indicus  si prindër. Kur matet me 

numrat e regjistrit mbizotërues racat qe përdoren aktualisht janë Angus, Charolais, 

Hereford, dhe Anketoi Hereford. Përafërsisht 10 racat e tjera kanë ndikim signifikant në 

prodhimin e mishit. Më shumë se 50 racat janë te njohura në Shtetet e Bashkuara. 

 

Sezoni për jete te re  

Tradicionalisht viçat e racave mishatake janë të lindur në pranverë për të marrë 

përparësitë e  motit të favorshëm dhe ripërtëritja e disponueshmërisë së foragjereve 

për prodhimin e qumështit të lopës.. Dëshira është që të kemi një race viç mishatak që 

është konsistent në moshë, madhësi, dhe konformacion për viçin ne shitjes ose për të 

hyrë e majmëri. Ku klima lejon pjellja fillon në fillim të marsit, ne prill dhe ne muajin  

maj realizohen pothuaj te gjitha pjelljet. 
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Periudha nga lindja të shkëputja  

Menaxhimi është kritike për mbijetesën e viçave te porsalindur. Kulloshtra,  produkti i 

parë qumështi te lopes, është një materie ushqyese shumë kritike lidhura me 

mbijetesën viçit. Ajo është gjithashtu e rëndësishme për të porsalindur edhe tek gjitarët 

e tjerë. Kulloshtra ka një përqendrim të mbrojtëse te antitrupthave, energji, proteina 

dhe minerale. Për t'u mbrojtur nga antitrupat e kulloshtrës, viçat duhet të marrin atë sa 

menjëherë pas lindjes. Shih Kapitulli 5 për informacion shtesë në lidhje me përbërjen 

dhe vlerat e kulloshtrës. Nën pjelljen normale te sistemit te kullotave është pothuajse e 

pamundur për të përcaktuar konsumin e  kulloshtrës nga viçat. Prandaj, mbarështuesi i 

mire e monitoron marrjen e qumështit të sapolindur nga afër gjatë sezonit te pjelljes. 

Disa e menaxhojnë marrjen e kulloshtrës për viçat brenda 6 orëve te para pas lindjes 

duke përdorur një ushqyes ezofagal (esophageal). Menjëherë pas lindjes viçat duhet të 

kenë kërthizën e tyre të zhytur në një zgjidhje antiseptik për të parandaluar infeksionin. 

Viçat e lindur në objekte te mbyllura (drylot) mund të jenë të ekspozuar ndaj një numri 

më të madhe te mikroorganizmave mjedisore, por edhe ata që kanë lindur në kullota 

duhet të kenë kërthizën te trajtuar ne te njëjtën mënyrë. Identifikimi individual i viçave 

është kritike për përcjelljen e jetës dhe prodhimin e një kafshe. Identifikimi mund të 

ndahet në dy kategori: Identifikimit për dëshmi të pronësisë, dhe identifikimi për 

menaxhimin e kafshëve individuale dhe mbajtjen e te dhënave. Vërtetimi i pronësisë për 

bagëtinë bëhet kryesisht nga shenjimi (markimi) i nxehtë, markimi ftohtë dhe teknikat 

tatuazhit jane duke u përdor gjithashtu. Identifikimi për qëllime të menaxhimit duhet të 

jetë me një metodë të lehtë për të lexuar apo njohur në mjedisin e zakonshëm të punës. 

Numrat identifikues te veshit janë pajisjet më të zakonshme të përdorura në kafshët per 

mish, por markimi i ftohte dhe zinxhiri ne qafë përdoren gjithashtu. Teknologjit më të 

reja lejojnë identifikimin individual të kafshëve nga chipat kompjuterik te futur nën 

lëkurën e viçit. Chipi mund të lexohet nga një marrës mbajtës dore, i cili gjithashtu 

mund të pranojë informata te akorduara rreth kafshës nga menaxheri kopesë. Këto 

pajisje mund të shkarkohen në një kompjuter personal për të krijuar të dhëna të 

dobishme të menaxhimit dhe raportet. Për përmirësimin e blegtorisë, mbajtja e te 

dhënave është e rëndësishëmdhe e pershtatshme  që përmirëson praktikat e 

mbarështimit. Informacioni që duhet të përmban për viçat: data e lindjes, pesha e 

lindjes, prindërit, dhe lehtësinë e lindjes. Regjistri i mbajtur në vetvete është i një 

rëndësie të vogël por duke përdorur informacionin për të identifikuar individet me te 

mires për programet e mbarështimit, për të ndjekur përmirësimet e bagëtive, dhe për të 

ndihmuar arritjen e qëllimeve te performancës dhe shtimin e mases trupore paraqesin 

rëndësinë e veçantë. Viçat e porsalindur te racave per mish peshojnë 70 deri 80 lb edhe 

pse disa kalojnë 100 lb. Nga lindja deri ne shkëputje nga gjiri shumica e viçave janë 

ushqyer nga qumështi i nenave te tyre. Creep ushqyerjen (Creep feeding), një proces 

për të siguruar direkt një dietë të balancuar për viçin, mund të përdoret për të rritur 

shtimin e peshes se viçit dhe / ose për të ndihmuar kur kushtet e kullotave janë të 

varfra apo lopët janë në gjendje të kondicionit te trupit të dobëta dhe të sfiduar të 

sekretojnë në sasi mjaftueshme qumësht. Prodhuesit duhet të projektojnë kostot 

ekonomike dhe kthimet para zbatimit të ushqyerit creep. Në prodhimin komercial në 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës viçat meshkuj pastrohen në një moshë të hershme. Në 
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Evropë dhe shumë zona të tjera, viçat meshkuj mbahen deri ne therje, si dema të pa 

kastruar (dema). Meshkujt e pa kastruar fitojnë mase trupore më shpejtë, se sa ata te 

kastruar. Marketingu dhe sistemi i klasifikimit te cilësisë se mishit në Shtetet e 

Bashkuara është i pafavorshme për meshkujt e pakastruar, sidomos kur ata të arrijnë 

maturimin seksual, duke minimizuar kështu numrin shitur si dema. Prandaj, standardi 

aktual për industrinë e mishit ne SHBA është për të tregtuar kijt (qet). Kastraimi duhet 

të bëhet sa më shpejt që sistemit i menaxhimit të prodhimit e lejon. Në qoftë se viçat 

janë të trajtuar per të regjistruar peshen, stimuluesit e rritjes, ose vaksinim, këto ngjarje 

mbështesin logjiken për kastrimin e tyre. Përndryshe, është e rekomanduar qe viçat 

meshkuj të kastrohen në më pak se 1 muaj të moshës për të minimizuar stresin.  

Viçave për të hyrë në fazën e majmërisë duhet të iu largohen brirët në një moshë të re, 

mundësisht në kohën e kastrimit ose në lidhje me procedurat e tjera të hershme të 

menaxhimit. Në një moshë të hershme, kur brirët në thelb janë në fazën e "fillestare", 

ata mund të largohen nga hekuri i nxehtë, paste kaustike, ose një procedurë e thjeshtë 

kirurgjikale. Në fazat e mëvonshme brirët duhet të hiqen me ane te sharrës apo të mjete 

te mëdha prerëse, te cilat paraqesin te kafsha stres në mënyrë të konsiderueshme dhe 

më shumë mundësi infeksioni.  

Programet e vaksinimit për viçat duhet të fillojë me rekomandimin e veterinerit. Në 

qoftë se viçat do të shiten ata duhet të vaksinohen të paktën një muaj para shitjes. 

Mosha standarde  për shkëputje nga gjiri është rreth 7 muaj, por kjo mund të ndikohet 

nga sezona e pjelljes dhe programi i menaxhimit të përdorura për lopët. Sipas 

programeve tradicionale te pjelljes ne pranverës, data e shkëputjes është projektuar për 

të larguar viçat nga lopët ne fillim te sezonit ne vjeshtë. Viçat pastaj hyn ne një program 

ushqyes ose zhvillimi ndërsa nenat e tyre (dam) shpesh fillojnë sezonin e kullotjen vonë 

ne kullose ose të ne sipërfaqe pas korrjes se drithërave. Pesha e viçave në shkëputje 

varet nga potenciali gjenetik dhe sistemi i menaxhimit te mëparshëm i shfrytëzuar. 

Qëllimi i përgjithshm për shkëputje është pesha qe sillet rreth 450 deri 500 lb. 

 

Ndërrimi i Kafshëve (remonti)  

Viça për qëllime të zëvendësimit marrin shqyrtimin fillestar për përzgjedhje në kohen e 

shkëputjes. Kriteret duhet të bazohet në të dhënat e performances dhe tipin. Të dhënat 

e viçave janë te krahasuara në një performancë të rregulluar 205-ditore përafërsisht te 

barabartë me moshën 7 mujor kur ndahen nga gjiri. Mëshqerra qe përmbushin 

standardet minimale për të vazhduar drejt riprodhimit,  mbahen në një dietë të ligë 

(ulet) rritje, e cila me kujdes i barazon konsumin e energjisë me rritjen dhe peshën e 

trupit te llojit. Dieta duhet të përfshijë foragjeret me cilësi të mirë dhe të ketë varësi 

minimale në drithëra. Femrat kanë performanca riprodhimi dhe te laktacionit me te 

mire ato janë të rritur dhe mirëmbahen në gjendje të arsyeshme të kondicionit te trupit. 

Fitimet e 1,25 për 1,75 lb në ditë janë të rekomanduara. Ku shtim i mases trupore është 

shume me i ulte se sa shtimi i mase trupore për kafshët per therje ku sasi te larta 

ushqimi me drithra aplikohet ne dietat.  Pas shkëputjes viçat meshkuj të destinuara për 

qëllime të mbarështimit, vazhdojnë zakonisht për një periudhë ushqimit te plote ne 
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periudhën provuese. Ky periudhe mundet zgjasë deri në 160 ditë dhe janë të dizajnuara 

për testimin gjenetik të demit per kapacitetin për të fituar peshë trupore. Keto rezultate 

janë quajtur Performanca e përfundimit te rritjes sepse kombinon te dhenat para dhe 

pas shkëputjes (dmth., 205 ditor te dhenat nga periudha e shkëputjes plus 160 dite testi 

ne ushqim te plote = 365-ditë, ose te dhënat e përfundimit te majmërisë). Mëshqerra 

ose demat te cilet dështojnë për të përmbushur standardet e performancës për 

zëvendësimin (remont) zakonisht hyjnë në një program te ushqimit te plote për 

majmëri. Demat e vegjël te cilet përmbushin të gjitha standardet minimale mund të 

përdoret në programet e mbarështimit në moshën 15 deri 18 muaj. Mëshqerra arrijnë 

pubertetin në rreth 12 muaj moshe. Ata te cilat hyjnë ne tufën per mbareshtim duhet te 

mbarësohen në rreth 15 muaj me qellim të pjellin në moshën 24 muaj. Madhësia 

(shkalla e zhvillimit) në mbarështim është më e rëndësishme se mosha; mëshqerra 

duhet të ketë arritur 60-65% të peshës trupore të pjekur para se  jetë mbarësuar. 

Mëshqerra e mbarësuar duhet të vazhdojë të jetë ushqyer me cilësi të mirë me dieta te 

foragjereve dhe të mos jetë e mbi-ushqyer. Pesha ideale ne pjellje e mëshqerrave ne 

pjelljen e pare duhet të jetë rreth 75% të peshes se pjekurise. Mëshqerra duhet të 

monitorohen me kujdes në pjellje sepse ka shumë të ngjarë të kenë vështirësi ne pjellje 

(dystocia) se sa lopët e rritura. Dystocia është e lidhur edhe për madhësinë e 

mëshqerrës në pjellje dhe babait (sire) gjenetikë për madhësinë e  viçit. 

 

Kafshët në ushqim të plotë 

Kafshët zakonisht drejtpërdrejt shkojnë në një ushqim te plote pas shkeputjes, edhe pse 

disa mund të hyjë në një program alternativ të viçave të cilët kanë lind në dimer dhe në 

pranver shiten për mbajte (stocker). Kafshët e tilla konsumojnë foragjeret me energji të 

ulët duke mbështetur një shkalle të ulët të shtimit te masës trupore, shpesh nga 1 deri 2 

lb në ditë. Shtimi në peshë do të jetë 

kryesisht shtimi i muskujve dhe skeletit  të dobet. Më vonë, kur “Stocker” kafshet 

kalojne në ushqim të plotë “feedlot”, ato do të jenë më të dobëta por do të kenë një 

kapacitet digjestibilitet dhe kornizë trupi më të madhe. Ushqimi i plote mund te realizoj 

aferisht apo edhe tejkalojë 4 IB brenda dites. Në vendet e shumta të botës kafshët per 

therje janë te ushqyera vetëm në varg, ose ne dieta foragjere, kurrë pa marr drithëra. 

Gjedhte e ushqyera në këtë mënyrë shpeshti kalojnë 3 vjet të moshës, kur theren. 

Zgjedhja e një lloj “Stocker” programi është i bazuar mbi disponueshmërinë e ushqimit 

dhe efektin ekonomik te përdorimit të foragjereve ne fund te sezonit ose mbetjet tepricë 

te kulturave te ndryshme. Gjedhte që hyjnë në ushqim te plote direkt pas shkëputjes 

mund ti nenshtrohen stresit të konsiderueshem për shkak të shkëputjes, ndryshimit te 

ushqimit, dhe faktorëve të tjerë të mjedisit. Për të reduktuar stresit gjedhet duhet të 

pergaditen. Udhëzimet e pergaditjes përfshijnë (I) Kafshet në shkëputje 30 ditë ose më 

përpara largimit (transportit), (2) sigurimi i një racioni me ushqim të plotë “feedlot” që 

përmban ushqim te koncentruar gjatë periudhës prej shkëputjes deri ne ngarkesë për 

largim, dhe (3) Percjellja e programeve te specifikuara të vaksinimit. Disa prodhues 

mund të përdorin termin “backgrounding”, i cili në përgjithësi i referohet më shumë se 
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zakonisht 30-dite te ushqyer te tipit te dietave me ushqim te plote para se të largohen. 

Gjedhet te cilat hyjnë në ushqim te plote mund të zhvendosen vetëm disa kilometra nga 

oborri, si në disa ferma në perëndim, ose ata mund të udhëtojnë qindra milje large nga 

një fermë. Për të minimizuar stresin ushqyese pas mbërritjes së kafsheve ne ushqim te 

plote, shpesh marrin një diete te lartë foragjeresh për të siguruar mjaft ushqim për 

rumenin dhe një furnizim të bollshëm me ujë të pastër. Pas një periudhe të përshtatjes, 

kafshet do të fillojnë te konsumojnë ushqime te balancuara dhe të lëvizin shpejt në 

drejtim te racioneve me sasi te lartë të dietave të koncentruara. Ky veprim është shpesh 

në faza, duke lehtësuar  ndryshimin nga dieta e lartë-d foragjere dhe racione me sasi të 

lartë të ushqimesh te koncentruar. Gjedhët shiten ne baze te rritjes dhe klasës se cilësisë 

se mishit. Cilesia e larte gjenetike, të ushqyerit, dhe menaxhim mund të kombinohen për 

të fituar  peshën për therjes ne moshen 13 deri 15 muaj. Në vitin 1996, 36.6 milion 

gjedhe  nga ushqimi i plotë u theren në Shtetet e Bashkuara në një peshe mesatare rreth 

1169 lb. 

 

Kompletimi i Ciklit  

Dema dhe mëshqerrat qe perdoren per remnot vazhdojnë te mbahen përafërsisht 5 deri 

në 6 vjeç. Gjatë kësaj kohe duhet të kujdesemi për të siguruar rritje adekuate, 

performance riprodhuese, dhe laktacionin, edhe pse nevojat e përditshme ushqimore 

për rritjen në këto vitet e mëvonshme nuk tejkalojnë ato në masë të madhe për 

mirëmbajtjen e trupit. Gjedhet mund të ushqehet në mënyrë adekuate me cilësi të mirë 

te foragjereve te plotësuar me një bilanc të duhur të mineraleve dhe vitaminave. Nëse 

lopët humbin peshw gjatë dimrit nga stresi i ftohtë ose me cilësi të dobët te foragjereve, 

plotësimi me ushqime me përmbajtje energjie te larte mund të jetë rekomanduar. Lopët 

shpesh mund të jenë te mirëmbajtura, në gjendje të mirë shëndetësore deri apo edhe 

shume se 10 vjet. Ju lutem vini re, që kafshët të reja që presin të hyjnë në tufë duhet të 

kene vlerë të madhe gjenetike dhe se zgjerimi i Intervalit te gjeneratës me kafshet e 

vjetra mund të ngadalësojë përparimin gjenetik. Teorikisht një femër e re duhet të lindë 

nw moshwn 24 muaj. Prandaj një brez mund të pritet çdo 2 vjet. Në realitet , variacionet 

biologjike dhe të menaxhimit shkaktojnë humbje dhe vonesa në ciklin e jetës së 

kafshëve, dhe vendimet për të blerë ose shitur kafshwt mbi bazën e cikleve ekonomike 

mund të zgjasë intervalet e gjenerates nga 2 deri 3 herë. Për programet e produktivitet 

maksimal dhe sezone të standardizuar te pjelljes, secila lopë duhet të lindë një viç të 

shëndetshëm, çdo vit në një cikël 12-mujore pas hyrjes në tufë riprodhuese. 

Kalendarizimi i ciklit riprodhues të kopesë është i lidhur fuqishem me menagjim 

riprodhues të shkëlqyer, mbajtjen e te dhenave dhe grumbullimin e skartim agresiv te 

kafsheve te cilat nuk përmbushin performancen e pritur. Edhe pse shkalla e skartimit 

varet nga shumë faktorë të tillë si qëllimet e programit mbareshtues, shëndeti, dhe 

efekti ekonomik, normat vjetore prej 20 në 25 %janë të zakonshme.  
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Industria e gjedheve për mish në Shekullin XXI  

Industria e gjedheve per mish ka ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë historisë se 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cikli i jetës së një kafshe per mish varet mbi 

gjeografinë e njësisë së prodhimit, ushqimit të plotë (majmeri) kundrejt përdorimit pwr 

mbarwshtim, ekonomia dhe qëllimet individuale të prodhuesve blegtoralë. Sikur se 

konsumatorët në Shtetet e Bashkuara dhe në botë kane ndryshuar mirëqenien e tyre 

financiare dhe zakonet e te ngrenit, si dhe alokimin e ndryshem te burimeve, industria e 

mishit do të vazhdojë të evoluojë metodat e prodhimit tw saj për të përmbushur 

kërkesat e tregut dhe mundësitë.  

 

Cikli i jetës te lopëve qumështore  

 

Ekonomia e qumështit ka kaluar një rrugë të gjatë nga kafshët e egra, duke prodhuar 

mjaft qumësht për viçat e tyre deri ne lopë shumë efikase te strehuar në stallat moderne 

te qumështit. Mënyra  e tille ka qenë subjekt i ndikimeve të shumta të njeriut dhe 

natyrës. AR Porter, JA Sims, dhe CF Foreman (1965) Gjedhet Qumështore ne Bujqësinë 

Amerikane.  

 

Perspektiva historike e kafshëve te qumështit në Amerikë 

Gjedhet qe mbërrijnë me kolonizuesit në shekullin shtatëmbëdhjetë, ishin kryesisht 

gjedhe me qëllim të shumëfisha, pararëdhsi i tyre ishte Bos taurus që prodhonin 

qumësht për emigrantët e ri. Bazuar ne standardet moderne të prodhimit të qumështit, 

prodhimi nga ato lopë ishte i ulët, vështirë që mjafton për viç dhe familjen. Me 

specializimin e bujqesise Amerikane në shekullin e nëntëmbëdhjetë, racat me prodhim 

të lartë te qumështit janë importuara nga Evropa dhe keto kafshë mbarështoheshin për 

një qëllim të vetëm: të prodhimit të qumështit. Nga mesi i shekullit të njëzetë përpjekjet 

për mbarështimin e kafshëve të qumështit u fokusua intensivisht në vëllimin e 

qumështit të prodhuar. Lopët Holstein-Friesian tejkaluan gjithë të tjerët në prodhim 

mesatar të përgjithshëm të qumështit dhe u bëne raca e pare (dominuese) në Shtetet e 

Bashkuara. Aktualisht lopet Holshtain përbëjnë më shumë se 90 % të qumështit të lopës 

ne përgjithshëm të prodhuara në Shtetet e Bashkuara, duke dominuar në industrinë e 

qumështit në një mënyrë të pakrahasueshëm me ndonjë race në fusha të tjera të 

prodhimit blegtoral. Të përqendruarit në prodhimin e qumështit është mbështetur  nga 

ndryshimet në racë, të ushqyerit, dhe menaxhimin i cili qoi në një rritje të madhe të 

mesatares se qumështit të prodhuar për lopë në gjysmën e dytë të shekullit njëzet. 

Shënimet e Shoqates Kombetare për përmirësim te tufës qumeshtore tregojne se 

prodhimi mesatar i qumështit në vitin 1970 për racën Hollshtain ishte nën 15.000 lb 

per laktacion ndërsa mesatarja ne vitin 2000 ishte mbi 20.000 lb, një rritje prej 33 %. 

Mesatarja e prodhimit të qumësht ne SHBA për lopë për të gjitha racat në vitin 2000 
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ishte 18.204 lb. Në 1996 rekordi botëror per prodhimi qumështi u vendos nga një lopë 

në Ëisconsin (70.600 lb qumështit në 365 ditë). Zhvillimi i industrisë së qumështit në 

Shtetet e Bashkuara ishte i percjelle nga një modeli unik popullsi/gjeografi. Për shkak se 

qumështi është materie qe prishet, ai duhet të dorëzohen për klientët sa me shpejt apo 

të mbahet në temperatura te ftohtë për të parandaluar prishjen. Në vitet e hershme të 

bujqësisë së SHBA’ve, pjesa më e madhe e kontejner dhe kamionë shperndares ishin pa 

frigorifer, si dhe rrugët të shpejtë transporti cilësise së lartë, lehtësia dhe afërsia për 

dergimin e qumështit ishin të dorës së parë. Prandaj, ndryshe nga prodhimi e kafshëve 

të mishit, kafshët e qumështit ishin vendosur tradicionalisht relativisht në afërsi të 

qendrave të mëdha të popullsisë të tilla si Neë York City dhe Çikago. Kjo praktikë 

vazhdon edhe sot, me tufa të madhe të lopeve te qumështit afër vendeve me popullsi të 

medha të tilla si Kalifornia dhe Nju Jork’u. Tabela 4 rendit 10 shtetet me numrin më të 

madh të lopëve qumështore, numri i tyre ne fermat e qumështit, dhe prodhimi mesatar 

vjetor i qumështit për lopë (lb). Numri i përgjithshëm i fermave blegtorale amerikane; 

lopë qumështore; dhe prodhimit te qumësht në vitin 2000 ishte105,250; 9,210,000 dhr  

16.7 bilion lb, respektivisht. Edhe pse koncepti i prodhimit të qumështit në të afërsi te 

ngushtë me bazën e popullsisë ka vazhduar, ndryshime të rëndësishme kanë ndodhur 

në fund të shekullit të njëzetë. Ngjashëm me derrat Industria e përshkruar në seksionin 

1.8 , gjithashtu ka pasur një ndarje të rëndësishme në madhësinë e operacioneve të 

qumështit. Kjo ndarje ka ndjekur një trend gjeografike. Tufat individuale te qumështit 

madhësia e tyre është rritur nëpër të gjithë Shtetet e Bashkuara, por madhësia është 

rritur dramatikisht në rajone të caktuara të tilla si Perëndim dhe Jug- lindje. Ndërsa 

madhësia mesatare tufës në Shtetet e Bashkuara në vitin 1995 ishte rreth 68 lopë, 

madhësia mesatare tufës në Kaliforni ishte 380.  

 

Tabela  3 Numri I fermave te qumështit, lopëve dhe prodhimi vjetor për lope qumështore 

te top 10 shteteve, viti 2000 

Radhitja Shteti Nr. i fermave 

blegtorale 

Nr. i lopëve 

qumështore 

Qumësht / 

lopë vjetore 

(lb) 1 California 2500 1,523,000 21,169 

2 Wisconsin 21,000 1,344,000 17,306 

3 New York 7900 686,000 17,386 

4 Pennsylvania 10,700 617,000 18,081 

5 Minnesota 8500 534,000 17,777 

6 Texas 2500 348,000 16,480 

7 Idaho 1100 347,000 20,816 

8 Michigan 3500 300,000 19,017 

9 Ohio 5500 262,000 17,027 

10 New Mexico 500 250,000 20,944 
 

Industria e qumështit gjithashtu përjetoi një zgjerim të rëndësishëm ne prodhimin e 

qumështit në Arizona dhe New Mexico në fund në te shekullit njëzet. Industria e 
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qumështit ka qenë një adoptues i hershëm i teknologjive në zhvillim. Në mesi e shekullit 

të njëzetë, automatizimi i mjeljes ka ndryshuar në mënyrë  të konsiderueshme kërkesat 

e punës dhe numrin i lopëve një punëtor mund të menaxhojë. Njëkohësisht me ardhjen 

e teknikave të mbarësimit artificial, zvogëlohet nevoja për të mbajtur dema në fermë 

dhe ne menyre dramatike është rrit cilësia e gjenetikës në dispozicion për prodhim të 

qumështit Në vitin 1970 superovulimi dhe teknologjia e transferimit te embrioneve ka 

lehtësuar shumëzimin e shpejtë të cilësisë se lartë gjenetike nga prindërit. Në 1990 

bioteknologjia solli prodhimin komercial të hormonit të  rritjës të gjedhit, ose BST 

(bovinet Somatotropin), e cila nëpërmjet injeksion mund të rrisë prodhimin për lope ne 

mesatare prej rreth 8 në 10 Ib e qumësht ne dite. Edhe pse secili prej këtyre zhvillimeve 

përjetoi një periudhë të polemikave, kolektivisht ato përfaqësojnë kërkime ne 

industrinë e qumështit dhe për përshtatje te teknologjive që lidhen me efikasitetin në 

prodhimin e një cilësie të lartë te qumështit.  

 

Periudha nga lindja deri ne shkëputje  

Një ndryshim dramatik në mes të menaxhmentit riprodhues në kopetë per mish dhe 

qumësht është strategji e pjelljes. Pjellja është e dëshiruar te ndodhe brenda një vit në 

kopetë tipike amerikane të qumështit. Një rrjedhë e qëndrueshme e viçave siguron një 

furnizim të qëndrueshëm të lopëve që hyjnë në tufën e mjeljes për të siguruar një 

furnizim të besueshëm të qumështit gjatë gjithë vitit. Por pjellja në baza ditore krijon 

nevojën për objektet për të menaxhuar pjelljen gjatë muajve të dimrit në klimat e ftohtë. 

Stresi në dimër dhe menaxhimi unike te viçat nje ditor dhe nenave te tyre përcaktojnë 

se viçat e qumështit në përgjithësi janë të lindur në një pjellje brenda objekteve në 

krahasim me pjelljen e hapur në kullotave në industrinë e racave për mish. Menaxhimi 

individual intensiv është kritik për hyrjen e shpejtë të lopës në vargun e mjeljes së 

shpejte pas pjelljes. Lopët qumështore janë të përzgjedhura për një nivel të lartë të 

prodhimit të qumështit, shumë më tepër se sa viçat mund të konsumojnë. Prandaj, lopët 

zakonisht fillojnë regjimin e mjeljes me makinë në ditën  1, menjëherë pas pjelljes. Nga 

përkufizimi ligjor qumështi i prodhuar ne 3 ditë e para pas pjelljes është kulloshtër dhe 

nuk mund të shtohet në qumështin e kopesë dhe te shitet. Përkundrazi, Kulloshtra nga 

mjelja me makine në vendmjelje mund të shtohet në rezervuarin e qumështit të 

përdorura për të ushqyer viçat te tjerë. Hulumtimet në Universitetin e Arizonës 

demonstruan se deri 40% e viçave të studiuara ishin të paushqyer në lindje dhe nuk 

kanë marrë kulloshtren adekuat në këtë përiudhe. Prandaj, shumica e viçave janë 

ushqyer me dore nga shishe, kova, ose tubat esophageal, menjere pas lindjes. Te 

ushqyerit me dore lejon menaxherin për të zgjedhur cilesi më të larte , Kulloshtren e 

ruajtur nga lopët tjera për viçat porsalindur. Një lopet me pjellje të shumta, prodhojne 

kulloshtren me një përqëndrim më të madh te antitrupave. Kulloshtra nga këto lopë te 

vjetra mund të jetë e ngrirë dhe ruhet për përdorim të mëvonshëm. Viçat normalisht 

janë të ndara nga nenat e tyre gjatë ditës së parë apo dy, pas lindjes duke mundësuar 

nenave për të hyrë në periudhën e mjeljes. Viçat zhvendosen në një strukturë të 

menaxhimit tjetër dhe ushqehen deri ne shkëputje. Edhe pse viçat janë të ndarë nga 
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nëna e tyre në ditën e pare ata vazhdojnë të marrin qumësht si zevendsues ose qumësht 

me shishe ose kovë për 3 deri në 6 javë. Gjatë periudhës parashkeputjes viçat merrin një 

ushqim të përzier “starter”  dhe cilësi të lartë foragjere. Gjatësia e periudhës se 

ushqyerit të lëngshme është përcaktuar nga mjedisi, ekonomi, dhe konsumin e ushqimit 

te thatë. Këto zakonisht, janë të vendosur të ushqehen në mënyrë individuale për të 

shmangur zhvillimin e veseve të sjelljes të tilla si përpjekje për demtuar njëri-tjetrin. 

Gjatë gjithë historisë së qumështit, viçat në klimat veriore janë ngritur brenda në 

hambar te tipit te objekteve. Në fund të shekullit të njëzetë shumë prodhues kanë 

lëvizur viçin e tyre në vende në natyrë (outdoor), të cilat kane ndar viçat nga njëri-

tjetrin dhe mjedisi per të reduktuar transferimin e sëmundjeve të frymëmarrjes dhe të 

tjera. Siç përshkruhet më parë për viçat për prodhim mishi, dezinfektimi i kërthizës, 

heqja e brirëve, dhe kastrimi duhet të përfundojë në fillim të jetës. 

Krahasuar me industrinë e mishit një përqindje të vogël të viçave te qumështit meshkuj 

janë mbajtur për qëllime mbarështimi. Industria e demave dhe çiftëzimi i tyre si dhe 

vlerësimi i demave është shumë i organizuar. Një numër i vogël i kopeve elitë të 

qumështit, shesin dema për qëllime të mbarështimit direkt tek prodhuesit. Si rezultat i 

strategjive të prodhimit të demit, viçi demi i vjetër është  i tepërt në shumicën e fermave 

të SHBA.Këta viça shiten zakonisht të prodhuesit e specializuar te cilët mbajne ato për 

mish viçi apo mish lope deri ne therje. Ndryshe nga prodhuesit qe blejne viça lope7-

muajshe, prodhuesit e  viçave nje ditë moshë te qumështit duhet të kenë objekte dhe 

pajisje për të rritur viçat përmes qumështit te ushqyer dhe periudhën e hershme 

parashkeputjes. Meshkujt e kastruar (qet) përfundimisht hyjnë në një ambient tipik te 

ushqimit per majmeri “feedlot” dhe menaxhohen. 

 

Kalimi në tufën për prodhimin e qumështit 

Mosha ideale për pjelljen e pare për mëshqerrat e qumështit është 24 muaj ose më 

herët.  Para pjelljes mëshqerrat  zhvendosen në një objekt për pjellje me lopë të tjera te 

cilat jane para pjelljes. Mëshqerrat dhe lopet e para-pjella ndryshojne nga një racion i 

cili mbizotëron me foragjere dhe një sasi të konsiderueshme të koncentratit të 

balancuar të përzier për t'i përgatitur ato për nivele të larta të prodhimit të qumështit. 

Kujdes duhet të jepet për parandalimin e etheve të qumështit, një sëmundje kërcënuese 

për jetën e lopëve te qumështit. Pareza e pjelljes (Ethet e qumështit) nuk është një 

sëmundje infektive, por më tepër një tetani që rezulton nga kushtet e ikjes se shpejtë te 

kalciumit nga gjaku në indet  për depozitimin në qumësht. Lopët me prodhim te larte në 

përgjithësi janë më të prirur për këtë çrregullim të kalciumit në gjak. Për më tepër, 

Jerseys dhe Guernseys gjenetikisht janë më të prirur për kete se sa racat e tjera të 

qumështit. Menaxhimi i kujdesshëm i racioneve para-pjelljes “prefreshening” mund të 

ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes. Pas pjelljes, lopë në shëndet të mirë futen ne 

radhen e mjeljes. Edhe pse mjelja realizohet me dorë në shumë vende, praktikisht të 

gjitha lopë qumështore në Shtetet e Bashkuara mjelennë një objekt te pajisur me 

makina te mjeljes te gjysme-automatizuara. Është e rëndësishme të theksohet se 

kushtet sanitare në mjetore dhe mirëmbajtja e duhur, si dhe përdorimi i pajisjeve të 
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mjeljes janë kritike për cilësi të lartë te qumësht dhe mbrojtjen e lopeve nga infeksionet 

gjëndër mamare (Inflamacioni i gjirit). Shumica e lopëve mjelen dy herë ne dite, por 

mjelja 3 herë në ditë praktikohet, gjithashtu. Në përgjithësi, sa me shpesh qe lopët 

mjelen aq më shumë qumësht do të sekretojnë. Vendimet lidhur me mjeljen 3 herë (ose 

më shumë) në ditë janë të lidhura me punën qe kërkohet dhe kthimi mbi investimin. 

Aktualisht ekipet kërkimore jane duke vlerësuar mënyren e automatizuar (robot) të 

sistemit të mjeljes që lejojnë lopët për të hyrë në mjeltore dhe te realizojne mjelje të 

shumëfishta ne dite. Kosto dhe efektiviteti janë çështje kritike në aplikimin e këtij 

zhvillimi te teknologjisë. Lopët arrijn kulmin e prodhimit të qumështit rreth 45 ditë të 

laktacionit. Prandaj, të ushqyerit dhe menaxhimin në fillim të lacktacionit është 

veçanërisht i rëndësishem. Pas arritjes se pikut te qumështit, prodhimi i qumështit 

zakonisht ndjek një model të rënies së ngadaltë, por të qëndrueshme. Në fakt, aftësia e 

gjëndrës së qumështit të sekretojnë qumësht ngadalësohet sepse qelizat humbin për 

shkak të regresionit normal të qumështit-, dhe se sekretimi i hormoneve zvogëlohet. 

Pas një mbyllje të përshtatshme (periudha e tharjes) lopët mund të fillojë prodhimin e 

qumeshtit përsëri dhe të vazhdojnë përmes njëjtin profil të pikut, dhe nje rënie graduale 

në prodhim. Për lopët me produktivitet maksimal duhet të plotësohen një periudhë 45 – 

60 ditore e tharjes në mes të laktacioneve. Për më tepër, për produktivitet optimal gjatë 

jetës secila lopë duhet të prodhojë një viç në një cikël 12 mujor. Këto udhëzime çojnë në 

një cikël të standardizuar vjetor prej 10 muajve të laktacionit e ndjekur nga një 

periudhë 2 mujore e tharjes. Për të përfunduar këtë rutinë  

lopët duhet të jenë te mbarësuara në  muajin e 3 te laktacionit tyre. Kafshët e qumështit 

vazhdojnë të rriten deri sa të arrijnë 5 deri në 6 vjet nga mosha kur edhe produktivitetit 

maksimale arritet zakonisht. Për shkak të skartimi normal për prodhimin e qumështit të 

ulët, të paefektshme ne riprodhim, dhe sëmundje e ndryshme, lopë qumështore 

largohen nga kopet, në mesatare, në 5 deri në 6 vjeç. Kafshët produktive te 

shëndetshme ne disa raste mbahen në tufa individuale për më shumë se 10 vjet.  

 

Industria e qumështit në Shekullin e Njëzet e Një 

Fermat individuale te lopëve të qumështit dhe prodhimi i qumështit  i tyre ishin shumë 

të rëndësishme për zhvillimin kolonial te Amerikës. Me rritjen e Amerikës, kopet e vogla 

të qumështit u zhvilluan në afërsi të popullatave te mëdha. Me fillimin e e shekullit 

njëzet e një, industria e qumështit, ashtu si shumica e bujqësisë, ishte e destinuar për 

vazhdimin e ndryshimeve, si tek lopë qumështore pak më shumë. Në vitin 1950 një tufë 

prej 100 lopë u konsiderua e madhe në shumicën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Nga vitin 2000, kopet me nga 200 lopë ishin të zakonshme në disa shtete. E ardhmja e 

industrisë së qumështit qendron në aftësine konkuruese të fermave të të gjitha 

madhësive të shfrytëzojnë teknologjinë dhe per të hyrë në tregjet me cilësi të lartë të 

qumështit. 
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Cikli i jetës te dhit  

 
Do të ketë qumësht dhie për ushqimin tuaj, për ushqimin e shtëpisë sate dhe për ushqimin e shërbëtorëve të 

tu.  

Fjalët e Urta 27:27 

 

Perspektiva historike për dhi 

Ndër kafshët e zbutura të parë, besohet të jetë dhia të cilat kanë prejardhjen nga një 

specie e dhive të egra të gjetura në Persi ne  Azinë e Vogël,  dhe vende afër saj. Ka 

dhjetra referenca bibliografike për dhitë. Një varr i një Faraonit te lashtë tregon te 

ushqyerit e dhive në majat e pemëve. Dhit janë të guximshëm, relativisht rezistente ndaj 

sëmundje, zbulues natyrore që mbarështohen në terren kodrinor me kullota, aty ku 

rrallë një lopë e qumështit praktikisht do të mund te mbijetonte. Këto karakteristika e 

bëjnë dhinë një kafshëve te nënçmuar zakonisht që furnizon njerëzit me cilësi të lartë të 

qumështit dhe mishit. Dhit sigurojnë një burim të rëndësishëm dhe shumë të nevojshëm 

proteinave, minerale dhe materie tjera ushqyese të rëndësishme sidomos, në dietat e 

njeriut të shumë vendeve në zhvillim. Ato janë ideale për familjet që kanë nevojë për një 

furnizim të besueshëm me qumësht, por që nuk janë në gjendje të mbarështojnë një 

lopë qumështi. Edhe pse gjedhet e qumështit mbizotërojnë në prodhimin e qumështit 

në Shtetet e Bashkuara, shumë njerëz konsumojnë qumështin e dhisë më shumë se sa 

ate te lopes gjithë botën. Dhit jane konsumues me te shumëllojshemë të ushqimit 

foragjer, se delet apo gjedhet e qumështit. Në mënyrë të veçantë, dhitë zgjedhin shume 

bimë me drurë dhe shkurre të caktuara dhe pemë për të konsumuar, duke zgjeruar 

marrjen e numerit me te madh te ushqimeve me cilësi krahasuar me ripërtypësit të 

tjerë shtëpiak. Ka rreth 600 milionë dhi në mbarë botën dhe më shumë se 2 milion në 

Shtetet e Bashkuara, Texasi renditet i pari në prodhimin e tyre. Është e mundshme që 

dhit e para erdhen në Amerike se bashku me delet ne udhetimin e dytë të Kolombos 

diku rreth viti 1493. Racat e dhive zakonisht ndahen në ato per mish, qumësht, dhe 

prodhimin te fibrave. Produktet më të rëndësishme të dhive në mbarë botën përfshijnë 

qumësht, djathë, mish, mohir, dhe lëkurë. Edhe pse dhitë kanë dhënë per një kohë të 

gjate produkte në racionet e njeriut dhe industrinë e rrobave, Keshilli Kombëtar i 

Kërkimeve për botim, nuk ishte në dispozicion deri në vitin 1981 për mes botimit te 

“Kërkesat e ushqimit te dhive”. Ky publikim sjelli ne pahe se dhitë duhet të menaxhohen 

dhe ushqehen ndryshe nga delet ose gjedhet e qumështit. Racat e mëdha të importuara 

te dhive mjeljese në Shtetet e Bashkuara përfshijnë: Alpine franceze, Oberhasli, Sana, 

dhe ToggenBurg nga Zvicra dhe Nubian nga Anglia. Race mjelëse LaManch u zhvillua në 

Shtetet e Bashkuara në fillim shekullit të njëzetë. Qumështi i dhisë, si qumështi i lopës, 

është një burim i shkëlqyer i materieve ushqyese të rëndësishme ushqimore për 

njerëzit dhe kur krahasohet me qumësht nga lopët ka disa karakteristika unike. 

Qumështi i dhisë është në një farë mase homogjenizuar natyrisht, në nje forme pasi 

rruzat e yndyrës janë shumë më të vogla se ato të qumështit të lopës dhe nuk ngrihen 

lartë  kur qumështi është i ruajtur. Përveç kësaj, për shkak të ndryshimeve në mes të  

proteinave në qumështin e lopëve dhe dhive, disa njerëz me alergji të qumështit të lopës 
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mund të konsumojnë qumësht dhie me asnjë reagimi negativ alergjik. Nga përkufizimi 

ligjor "qumësht" në Shtetet e Bashkuara vjen vetëm nga lopët. Prandaj, produktet e 

qumështit, te bërë me qumësht dhie (p.sh., lëng, qumësht, djathë, dhe akullore) duhet të 

tregojnë burimin i qumështit në etiketë. Mashkulli i dhive quhet cjap dhe femra quhet 

dhi. Një dhi me moshë me te re se 1 vit  quhet kec. 

 

Karakteri Riprodhues i dhisë  

Shumë racave të dhive, si delet, priren të jenë poli-estrous sezonale. Në hemisferën 

veriore, dhit fillojnë mbaresimin e tyre natyrore sezonal në fillim të vjeshtës dhe 

vazhdojnë përmes fund të dimrit deri në fillim të pranverës. Shenjat e estrusit 

karakterizohen me aktivitetin e rritur, ënjtjen e vulvës, ngritjen e bishtit, urinim te 

shpeshtë, dhe blegërima. Dhit, ashtu si gjedhet, ne estru te plotë (periudha e afshit) 

ngasin njëra-tjetrën. Gjatësia tipike e ciklit astral të dhive është ngjashëm me atë të 

gjedheve (17 deri 21 ditë), ndërsa gjatësia e mbarsmërisë  është e njëjtë gati me atë te 

deleve (rreth 5 muaj). Në Shtetet e Bashkuara, kecat lindin zakonisht nga fundi i dimrit 

përgjatë stinës se pranverës.  

 

Përiudha nga lindja deri në shkëputje  

Numri i kecave të lindur në mesin e racave mjelese varion nga një ne katër, edhe pse 

teke dhe binjakët janë më të zakonshme. Sikur me menaxhimin e disa deleve, dhit 

gjithashtu mundet te kenë nevojë për inkurajim për të pranuar të lindurit e tyre në 

rastin e lindjeve të shumëfishta. Kjo është e vërtetë sidomos kur koha e rëndësishëm ka 

skaduar mes lindjes dhe dhia ka përfunduar procesin e pastrimi (derdhje shtrati) e 

lidhjes me parë. Pjelljet ne qifte gjithashtu mund të çojnë te lindjen e kecave me te 

dobët. Sepse dhit kanë vetëm dy gjëndrra te qumështit kjo mund të jetë një problem në 

qoftë se më shumë se dy pasardhës duhet të konkurrojnë në kohën e marrjes se 

qumështit. Një punëtor ferme me përvojë eshte i përgatitur për të ndihmuar kecat në 

marrjen e kulloshtrës dhe mund të ketë nevojë për të gjetur një nënë të re) për situatat 

më të pranueshme, të tilla si duke lëvizur kecin te ato ëena që kanë një pasardhës te 

vetem ose të një dhi me prodhim te qumështit më të lartë. Kecat e fort dhe te 

shëndetshëm në tufat e mjeljes komerciale shkeputen ne moshen 1 deri në 3 ditët, duke 

liruar dhin për të hyrë në vargun mjeljes. Kecat e shkëputur ushqehen me zevendsues 

qumështi dhe/ose kollushter te tepërta nga shishet. Ato mund të rriten në grupet me nje 

kujdes te shtuar me qasje individuale në shishe në kohën e të ushqyerit. Largimi nga 

qumështi zakonisht ndodh në 1 deri 2 muaj, duke siguruar që kecat mund të 

konsumojnë sasi adekuate të ushqimit te thatë dhe koncentrat. Kecat nga lloj i racës 

Angora për mish lihen zakonisht me nënat e tyre për një periudhë të zgjatur, të 

ngjashme për rritjen e qengjave. Në këtë rast qumështi nuk është produkt primar per 

shitje, por shërben si një burim per rritjen e individëve te ri. Produkti primar ekonomik 

me këto racave është keci për mishit dhe/ose për prodhim të mohirit (fibra e dhisë 

Angora). 
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Zëvendësimet: Nga shkëputja deri ne pjellje  

Pas shkëputjes shumica zëvendësimeve rriten në një dietë te bazuar kryesisht në 

foragjere, të cilat promovojnë rritjent.  Dietat janë te ngjashme në përbërje me ato 

mëshqerrave qumështit, megjithëse dhit ne rritje konsumojnë ushqim në një 

proporcion më të lartë ditor se sa pesha e trupit. Ndërsa një mëshqerrë e qumështit ne 

rritje mund të hanë ushqim të thatë ekuivalente me 2.5 deri 3 %të peshës së saj trupore 

në ditë, një dhi ne rritje mund të konsumojnë 3-4.5% të peshës së saj trupore. Gjatë 

fazës së prodhimit të qumështit kjo rritje e konsumit të ushqimit nga dhit vazhdon. Lopë 

qumështore ne laktacion zakonisht ngrënin 3 deri 5% të peshës së trupit të tyre bredna 

dites, ndërsa dhit ne laktacion mund të konsumojnë në një normë  deri në 6% ose më të 

lartë të peshes se trupit të tyre.  

Kecat e menaxhuar mire arrin mbaresmerine dhe peshën trupore me sezonin e parë ne 

vjeshtë. Në përgjithësi, pubertetin e arrijn rreth  moshës  6 deri në 8 muaj. Mbaresimi i 

femrat jo te zhvilluar mire mund të ndikojnë ndjeshëm potencialin e prodhimit të 

qumështit. Kecat femra te lindur heret në dimrin e vonë apo pranverën e hershme, më 

shumë gjasa zhvillohen sa duhet per mbaresim në vjeshtën e vonë. Tjerat dhi mbahen 

me gjatë në rritje dhe të zhvillohen deri në vjeshtën e dytë para mbarështimit. Kjo rrit 

në mënyrë të konsiderueshme shpenzimet para se te sigurohet një kthim ekonomik 

nëpërmjet qumështit dhe/ose kecave të tyre. Meshkujt e rinj, më shumë gjasa se sa 

femrat arrijne peshe mbarështuese te tyre ne vjeshtë të parë dhe mund të çiftëzohen me 

një numer  të vogël në atë kohë. Sperma e cjapit mund të mblidhet, të ngrihet, dhe 

menaxhohet duke përdorur procedura të ngjashme me ato të paraqitura me spermën e 

demit. Për shkak të nivelit relativisht të ulët të shfrytëzimi komercial, sperma e dhive 

është në dispozicion nga një numer i kufizuar i kompanive të  specializuara si furnizues. 

Dhit e rritura sekretojnë nga trupi nje ere të fortë që është e pakëndshëm për shumë 

njerëz. Trajtimi i cjapit lehtësisht transferon komponimet kundërmues në lëkurë dhe 

veshje. Aroma e vazhdueshme dhe intensiteti i saj i mbajtës ne mjedis mund të jetë një 

faktor negativ për ata që dëshirojnë të mbarështojnë dhi si kafshët shtëpiake ose 

kafshëve shoqëruese. 

 

Prodhimi i qumështit  te dhisë  

Përiudha e laktacionit dhe parimet e menaxhimit për dhitë qumështore janë të 

ngjashme me ato të lopëve e qumështit. Dhit e mbarështuara për prodhim qumështi 

zakonisht prodhojnë për 10 muaj periudha e laktacionit dhe duhet të kaloj një periudhë 

2 mujore në tharje në mes të laktacioneve. Si është përshkruar, kjo vijë kohore është e 

ndikuar përgjithësisht nga datat kalendarike për shkak të natyrës sezonale të 

riprodhimit te dhive, ndërsa sezoni ka pak ose fare ndikim mbi riprodhim të lopët e 

qumështit. Për shkak të mbarsimit natyror të dhive në vjeshte dhit kanë më shumë gjasa 

për t'u mbarësuar në një sezon, e ndjekur nga një sezon e përqendruar e pjelljes, duke 

rezultuar disi te  sinkronizuara ne ciklin estral. Prandaj, ndryshe nga shumica e fermave 

te qumështit komerciale që kanë lopë qumështore gjatë gjithë vitit, fermat e dhive 
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qumështore mund të kenë 2 - ose shumë muaj të periudhe se thatë për tufë. Dhit arrijnë 

pikun e prodhimit te qumësht rreth 5 deri në 7 vjet dhe shpesh mbeten në tufë mjeljes 

10 ose më shumë vjet. Dhit me prodhimtari te larte qumështi janë subjekt për të njëjtën 

çrregullimë metabolikë dhe ulje prodhimi sikur te lopët qumështore (p.sh., ethet e 

qumështit dhe Inflamacioni i gjirit). Strategjitë e te ushqyerit dhe menaxhimi për të 

ndihmuar në parandalimin e këtyre çrregullimeve të dhive janë të ngjashme me ato të 

përshkruara për lopët e qumështit  

Prodhimi i mishit 

Kecat e dhive te cilet hyjnë në prodhim mishi dhe të mohirit (lesh angora) shkeputen 

nga nënat e tyre në moshat te ndryshme nga 2 deri 4 ose më shumë muaj. Disa keca 

thithin deri në therjen e tyre. Kecat e shkëputur heret qe hyjnë ne prodhimin e mishit, 

marrin një kombinim të bazuar ne ushqim të koncentruar nga drithërat dhe ushqim 

foragjer. Nëse menaxhohen në një program të ushqyerit për majmeri ata shpesh hyjnë 

në programin e të ushqyerit kur peshojne 40 deri 60 lb. Varësisht nga madhësia e racës, 

kecat shiten per therje në peshë 100-125 Ib peshe e gjalle. Edhe pse ka disa raca të 

dhive të mishit në Shtetet e Bashkuara, Boer nga Afrika ndoshta mori vëmendje me te 

madhe në vitet e fundit. Sipas informatave nga Universiteti Shtetëror Oklahoma, norma 

e rritjes së dhive Boer në ushqim per majmeri zakonisht sillet nga nje mesatare 0,3-0,4 

lb ne dite. Karkasa e prodhuar nga dhit e tipit per  mish janë të krahasueshme në 

konformacion dhe pjese te prera me ato të qengjave. Në përgjithësi, mishi dhisë është 

me pak yndyre dhe ka një aromë të veçantë që bëhet e fortë me moshën. Si me qengjat, 

mishi më i dëshirueshme vjen nga kafet e reja (kecat). 

 

Prodhimi i mohirit (lesh angora) 

Prodhimi i fibres se leshit Angora – Mohiri në mesin e dhive në Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës vjen kryesisht nga racë Angora që është zhvilluar nga dhit aziatike. Sasia e 

mohirit nga një tufë mirë e menaxhuar e dhive varion nga 6 deri në 14 lb për kafshë, të 

ngjashme me peshën e qethjes te delet. Mohiri nuk ka "dredha ekstreme " si leshi ihollë, 

por ka forcë të konsiderueshme dhe, si leshi, ruan formën e saj në fabrik. Mohiri pranon 

ngjyra të gatshme dhe një herë kur eshte realizuar lyerja, ai shkelen. Kombinimi i 

rezultateve të këtyre karakteristikave në mohir duke u përdorur zakonisht në tapiceri 

dhe fabrika dekorative se sa ne veshje. Dhi Angora është më e popullarizuar në Teksas, 

ku rreth 60 % e rreth 2 milion dhive janë prodhuesit te mohirit. 

 

Interesat e tjera në dhi 

Dhitë janë bërë edhe shoqëruesi dhe kafshët hobi. Shumë amerikanë gëzojnë projekte 4-

H dhe projekte  të Fermerëve të Ardhshëm të Amerikës (FFA- Future Farmers of 

America), duke treguar konkurrencë në bujqësi dhe hobi me dhi. Numri i racave është 

karakteristikat e gjerë dhe dhi që tërheqin fanciers janë po aq të larmishme. "Bricjapi i 
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Dobët" nuk është një race, por një lloj dhie në Shtetet e Bashkuara, përzgjedhja e të 

cilave ka rezultuar në reagimin e saj dramatik ndaj stresit.  

Bricjapi i dobët  nuk bien (humbasin përkohësisht vetëdijen) por i përgjigjen eksitim 

ose stresit duke ngurtësuar muskujt që çojnë në pamundësinë për të ikur dhe një 

sindrom "bie" që është disi i ngjashëm me reagimet e stresit të parë në kafshët e tjera të 

stresit. Ndryshe nga predha e derrit, Bricjapi i Vdekur zakonisht rifiton kontrollin e 

lokomotivës së tij në një periudhë të shkurtër kohore. Megjithëse dhitë janë ruminante 

të vogla me kosto relativisht të ulëta të mirëmbajtjes, një dhi edhe më i vogël kapi 

vëmendjen e shumë dashamiresve të dhisë në vitet e fundit. Dhitë e egër janë rritur në 

popullaritet në të gjithë Shtetet e Bashkuara si një kafshë shtëpiake dhe si një kalim 

kohe për prodhimin e kafshëve. Shumë amerikanë e kanë miratuar këtë racë dhe dhitë 

të tjera të vogla si kafshë hobi-bujqësore ose si një shtrirje e rrënjëve të tyre bujqësore. 

 

Industria e Dhive në shekullin e njëzet e një 

Prodhimi i dhive është një pjesë e rëndësishme e bujqësisë në Amerikën e Veriut, si dhe 

në shumicën e rajoneve të tjera bujqësore të botës. Meqë këta ripërtypës mund të rriten 

dhe të mirëmbahen në regjimin e ushqyerjes me kosto të ulët dhe mund të kullosin në 

tokë dhe terren të papërshtatshëm për prodhimin e bimëve; Dhe sepse si shfletues ata 

janë efikas në konvertimin e foragjereve dhe ushqimeve të tjera me kosto të ulët në 

mish, qumësht dhe mohair; Dhe për shkak se ata janë të lira për të blerë dhe për të 

rritur dhe demonstruar rezistencë të konsiderueshme ndaj sëmundjeve, dhitë mbajnë 

premtimin e madh si kafshë edhe më të rëndësishme në shërbim të njerëzimit në vitet 

në vijim. 

Dhitë janë burime veçanërisht të rëndësishme të qumështit për njerëzit e Indisë, 

Afrikës, Evropës Jugore dhe Azisë Perëndimore. Për më tepër, për shkak të yndyrnave të 

pakëta dhe gjizës së brishtë, qumështi i dhisë mund të tretet lehtësisht nga foshnjat, 

invalidët dhe shumica e personave që nuk tolerojnë qumështin e lopës. Këto përfitime, 

së bashku me ato të përmendura më herët, na bëjnë të projektojmë se industria e dhisë 

do të lulëzojë dhe do të zgjerohet globalisht në shekullin e njëzet e një. 

 

Cikli i jetës së deleve 

 

Në 1785, Louis XVI i Francës u bë shumë i interesuar në përmirësimin e prodhimit të 

leshit dhe në nxitjen e leshtë prodhuese në vendin e tij, ai tutje pyeti mbretin e Spanja 

për leje për të importuar nga spanjoll festoi kopetë një tufë e deleve me cilësinë më të 

lartë të leshi të hollë. Hilton M. Briggs dhe Dinus M. Briggs Racat moderne të blegtorisë 

(1980) 

(Përshkrimi i themelimit të racës së Rambujesë) 
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Perspektiva historike në industrinë e Deleve 

Delet, si specie të tjera të diskutuara në këtë kapitull, arritën në Amerika me udhetimin 

e dytë të Kolombit. Ato arritën menjëherë pas kësaj në kontinent të Amerikës Qendrore. 

Dhent dhe kopetë e dhive lulëzoi dhe u përhap së bashku me hulumtuesit  dhe 

misionarë anë të që  njihet pjesa jug- perëndimore e  Shteteve te Bashkuara dhe 

Kaliforni. Dele u njohën me zonë koloniale në bregdetin lindor amerikan në fillim 

shekullin e shtatëmbëdhjetë. Racat moderne të deleve të kultivuara për leshi apo mishit 

(mish deleje) janë të gjinis dhe llojit Ovis aries. Në Shtetet e Bashkuara theksi i madh ka 

qenë në  mbarështimit për mish , krahas asaj për  lesh ka  qenë një konsideratë e 

mesme. Prodhimi i dele në Shtetet e Bashkuara u bë i përqëndruara në shtete me tokat 

kullosore të hapura, siç ilustrohet në Tabelën 1.5. Madhësia e kopeve ndryshon në 

mënyrë dramatike nga shteti. Shtetasit perëndimorë me kullota kanë kope të mëdha, 

ndërsa kopetë e fermave në mes të perëndimit janë më të vogla.. Mish qengji dhe 

konsumi deleje në Shtetet e Bashkuara ka mbetur i ulët, mesatarisht 1 deri në 3 lb për 

person në vit gjatë shekullit të kaluar. Theksin primar në mbarështimit të dhenve ka 

qenë përprodhimin e  mishit. Për të rritur madhësinë qengjave, theksi i rritur ka qenë i 

vendosur në krijimin e racave nëna, "dele tipit" crossbreeds që të lindë qengjave të 

shumëfishta në pranverë dhe në vjeshtë. Raca e përdorur në numrin më të madh të 

karakteristikave të saj të forta nëne eshte Rambujesë. Kjo race ka leshi të mirë  dhe 

prodhon qime të rënda, më finer dhe më të vlefshme. Finnsheep janë përdorur edhe në 

krijimin e nënave ‘’dele tip’’, sepse ata lindin një numër të madhtë qengja. Rambujesë 

kanë qenë të kombinuara me Finnsheep dhe të tjerët të sintetizojë kope të kryqëzohet 

amtare. Racat tradicionale (nënë) nuk keni muskuj të rëndë të dëshiruar nga industria 

therje. ‘’Dele tipi’’ janë të destinuara të jetë baza e sistemeve të kopesë dhe janë 

kryqëzuar me desh të tipit të mishit të prodhojnë pasardhës për industrinë feedlot. Ky 

lloj i programit të mbarështimit është një shembull kryesor për të përfituar nga pikat e 

forta të llojeve të përzgjedhura siç është diskutuar në Seksionet 1.2.1 dhe 1.2.5. Racave 

të pasura që shkëlqejnë në karakteristikat e mishit dhe që kanë numrin më të lartë të 

regjistrit janë Suffolk, Dorset dhe Hampshire. Të ardhurat e fermave në Shtetet e 

Bashkuara nga qengja e marketingut në vitin 1996 ishin 0.6 miliardë dollarë. 

 

Sezoni i Qengjave 

Periudhat e mbarështimit të deleve janë përgjithësisht të përqendruara në muajt e 

vjeshtës dhe të pranverës. Shumica e racave të deleve të prodhuara në Shtetet e 

Bashkuara janë seksualisht aktive në ditët e shkurtuara të verës në fund të dimrit të 

hershëm. 
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Tabela  4 Numri i deleve, fermave në bazë të shteteve, 2001 

Rank Shteti Numri i deleve Numri i fermave 

1 Texas* 1,100,000 6800 

2 California 840,000 3000 
3 Wyoming 530,000 900 
4 Colorado 420,000 1900 
5 South Dakota 420,000 2300 
6 Utah 390,000 1500 
7 Montana 360,000 1800 
8 Idaho 275,000 1000 
9 Ioëa 270,000 4700 

10 Oregon 245,000 2900 
Total Të gjitha shtetet  6,915,000 66,000 

 

Industria e thotë këtë çiklizëm riprodhues "sezonalisht poliestrous" që tregon se cikin e 

deleve rregullisht gjatë kësaj sezone të shkurtuar. Dele gjinore të pjekura fillojnë me 

çiklizëm në fund të vjeshtës ose të vjeshtës së hershme dhe vazhdojnë të çiklizojnë deri 

në fund të vjeshtës ose dimrit të hershëm. Cikli estrous i deleve (15 deri në 17 ditë) 

është më i shkurtër se 19-21 ditë të llojeve të tjera të gjitarëve të diskutuara në këtë 

kapitull. Gjatësia e shtatzënisë prej 148 deri në 152 ditë (5 muaj) për shumicën e racave 

rezulton në kohët e qengjave në fund të dimrit deri në pranverë në kopetë mes 

perëndimore dhe veriore. Qengjit e hershëm, veçanërisht muajt janar dhe shkurt, dikton 

investime më të mëdha në objektet e brendshme në latitudes më të larta. Qengjat  e më 

vonëshëm  (prill dhe maj) mund të realizohen në kullota pa objekte të gjera të 

brendshme. 

 

Qengjat deri në shkëputje  

Procedurat e menaxhimit përfshijnë disa nga ato që përshkruhen më parë për viçin. 

Qengji duhet të marrë kolostrum dhe të ketë kërthizën e saj zhytur sa më shpejt të jetë e 

mundur pas lindjes. Ndryshe nga mishi i gjedhit ose gjedhit të qumështit, dele 

rregullisht lindin binjakë ose tre qengja. Lindja e shumëfishtë në dele shpesh çon në një 

problem të braktisjes së qengjave të lindura më vonë. Nëse delja ka pastruar dhe 

ushqyer qengjin e saj të parë një kohë të konsiderueshme para lindjes së një qengji të 

dytë, ajo nuk mund ta pranojë qengjin e mëvonshëm si pasardhës të saj. Barinjtë 

përpilojnë metoda për të ngatërruar delën në lidhje me identitetin e qengjave të saj në 

mënyrë që ajo të pranojë pasardhësit e lindur më vonë. Metodat përfshijnë heqjen e të 

dyja qengjave për t'i rrotulluar ato në lëngje placentale ose t'i zbërthejnë ato me zgjidhje 

kripë për të maskuar erëra të ndryshme të pasardhësve. Qengjat ri-prezantohen tek 

delja me shpresën se ajo nuk do të jetë në gjendje të dallojë mes tyre dhe, në këtë 

mënyrë, t'i pranojë të dyja. Këto metoda përdoren gjithashtu për të nxitur qengjat nga 

një dele në tjetrën në rastet e vdekjes së nënës, prodhimi i papërshtatshëm i qumështit, 

sëmundja ose shëndeti i dobët ose probleme të tjera. 
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Qengjat duhet të identifikohen sa më shpejt që të jetë e mundur brenda sistemit të 

menaxhimit të pronarit të tufës. Sistemet e vaksinimit duhet të përcaktohen me 

veterinerin e tufës. Qengjat duhet të kenë bishtin e tyre të ankoruar sa më shpejt të jetë 

e mundur (para 1 muaji i moshës). Kjo është bërë në një moshë të hershme për të 

minimizuar stresin. ‘’Docking’’ (shkurtimi)është procesi i heqjes së bishtit duke lënë 

vetëm një ose dy rruaza të pasme të paprekura. Bishti hiqet me anë të mbërthimit ose 

banding midis rruazave ose me heqjen kirurgjikale. Docking është e dobishme në jetën e 

mëvonshme, sepse ajo parandalon akumulimin e plehut organik dhe infektimin e 

parazitit të bishtit. Për më tepër, ajo rrit performancën riprodhuese në kafshët 

zëvendësuese. 

Kastrimi i qengjave nuk është një vendim automatik i menaxhimit siç zakonisht është në 

shumicën e operacioneve të mishit dhe të derrit në Shtetet e Bashkuara Për shkak të 

moshës së re të therjes së qengjave të SHBA-ve, prodhuesit shpesh tregtojnë qengjat e 

pambrojtur. Nëse qengjat do të tregtohen në një epokë të mëvonshme ose që vijnë me 

qengja të pambuluara ato zakonisht janë të kastrura para moshës së mesme, zakonisht 

në kohën e dokingut. 

 

Qengjat e tregut 

Qengjat mund të shkëputën  herët dhe të zhvendosen në ushqim ose ata mund të 

qëndrojnë me nënat e tyre  derisa të tregtohen në një sistem marketingu të hershëm. Në 

mënyrë tipike, shkëputja ndodh nga mosha 2-5 muajshe. Disa qengjat e tregut 

shkëputën dhe shkojnë direkt në therje. Qengjat e zvjerdhur në ushqim mund të 

përfundojnë dhe të tregtohen në afro 3 deri në 4 muaj dhe zakonisht peshojnë 110-130 

lb. Qengjat gjithashtu mund të hyjnë në sistemet e kullotjes me energji të ulët, të cilat 

mund të rrisin ndjeshëm moshën në peshën e preferuar të tregut. Në vitin 1996, 4.2 

milionë dele u therën me një peshë mesatare prej 1281b për të prodhuar 269 milionë 

lambë dhe dele. Në Shtetet e Bashkuara relativisht të reja qengjat e therjes mbajnë 

vetëm rreth 2 lb të krehjes së leshit në therje. 

Modeli i tregut reflekton natyrën sezonale të modelit të mbarështimit të deleve. 

Zakonisht qengjat nga programet e mbarështimit të bien dhe sistemet e kullotjes arrijnë 

moshën dhe peshën e tregut në muajt e verës. Por tregu i pushimeve të pranverës dhe 

Pashkëve për qengjin sjell çmime premium, kështu që qengjat e lindur në vjeshtë ose në 

fillim të vitit të ri shpesh arrijnë të përfitojnë nga kjo mundësi e tregut. 

Qengjat e zevendesimit 

Qengjat e janë zhvilluar për fitim të dobët për të rritur performancën e mëvonshme 

riprodhuese dhe të laktacionit dhe për të shmangur kostot e panevojshme të ushqimit. 

Dietat e ulëta të energjisë bazohen në foragjere të ruajtura me cilësi të mirë ose në 

kullotje. Drithërat janë të nevojshme vetëm kur cilësia foragjere ose sasia është e 

pamjaftueshme për të mbajtur fitimin optimal të peshës. Qengjat e  duhet të vlerësohen 

për potencialin e tyre gjenetik për performancën për të mbështetur një program të 
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përzgjedhur mirë  të zëvendësimit. Regjistrimi efektiv i regjistrimit dhe përfshirja në 

programet e testimit në fermë ose formalizuar si Programi Kombëtarë  i Përmirësimit të 

Delëa shërbejnë si bazë primare për të bërë përparim gjenetik në përzgjedhje. 

Qengjat të rritura siç duhet, duhet të jenë gati për mbarështim gjatë sezonit të tyre të 

parë ose të "vjeljes" të vjeshtës. Qengjat duhet të peshojnë rreth 100 lb në mbarështimin 

e parë. Ata mund të jenë të ndara nga delet e vjetra dhe të rriten më vonë gjatë sezonit 

për të lejuar rritjen sa më të shpejtë. Qengjat e hershëm të rritura duhet të monitorohen 

për rritje adekuate dhe gjendje të trupit gjatë shtatzënisë. Qengjat e përzgjedhur për 

qëllime mbarështuese mund të vlerësohen në një sprovë të performancës për ushqim 

në një stacion prove ku ramjet nga kopetë shtetërore ose rajonale janë performanca e 

vlerësuar sipas kushteve të përbashkëta mjedisore. Periudhat e ushqimit janë zakonisht 

4 deri në 5 muaj. Qengjat vlerësohen në tipare të tilla si fitimi mesatar ditor, efikasiteti i 

ushqimit, përbërja e vlerësuar e trupit dhe qëndrueshmëria strukturore. Qengjat e reja 

mund të përdoren për mbarështimin në sezonin e tyre të vitit, por duhet të 

monitorohen për rritjen dhe gjendjen e trupit gjatë sezonit të mbarështimit. 

 

Kopet e deleve 

Programet e mbarështimit përcaktohen nga natyra e kopesë, mjedisit gjeografik dhe 

klimatik, dhe programi i dëshiruar i tregut. Në programet e mbarështimit të deleve, dele 

të pjekura edukohen në fillim të sezonit, nëse qëllimi i prodhimit është të shesë qengjat 

për tregun e therjes së pranverës me vlerë më të lartë. Sfidat e krijuara nga mbarështimi 

në vjeshtën e hershme përfshijnë nevojën për objektet e qengjave (shtëpi) dhe 

menaxhimin më intensive të kafshëve për qengjat gjatë sezonit të dimrit. Delet se cikli 

në pranverë mund të edukohen për qengjat e vjeshtës kur moti krijon më pak stres dhe 

nevojë për objekte të brendshme. 

Nëse dele nuk janë në gjendje të mirë të mbarështimit ato duhet të ushqehen me grurë 

shtesë për të përmirësuar gjendjen e trupit dhe për të rritur normën e ovulacionit. 

‘’Flushing’’ është praktika e të ushqyerit me 2 lb grurë për të pirë për rreth 2 javë para 

mbarështimit. Një praktikë e ngjashme e ushqyerjës shpesh përdoret në kultivimin e 

derrit. Pas mbarështimit, delet mund të kthehen në ushqimin e foragjereve dhe të 

marrin grurë vetëm nëse gjendja e trupit ose cilësia e ushqimit është një shqetësim. 

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet kushteve te delës kur ajo hyn në tretën finale të 

shtatzënisë. Gruri mund të jetë e garantuar për të ndihmuar atë në ruajtjen e gjendjes së 

trupit për fitimin e shpejtë të  peshës së fetusit dhe për t'u përgatitur për laktacion. 

Delet mund të qethen gjatë shtatëzanisë së vonshme. Qethja mund të përfshijë  heqjën e 

leshit në zonën gjenitale dhe të qumështit, ose mund të jetë një qethje e plotë. Qethja 

varet nga skema e menaxhimit, objektet dhe sezoni i qengjave. Leshi është shpesh një 

produkt i rëndësishëm për prodhuesin e deleve. "Leshi i imët" (Fine wool) racat  si 

Merino dhe Rambuillet prodhojnë një lesh me diametër të hollë finer dhe peshë më të 

madhe për qeth. Këto fine wool, lesh bagetie kanë vlerë më të madhe tregu. Llojet tipike 

të llojit të mishit kanë peshë më të ulët dhe sasi me më pak të leshit  me vlerë më të 
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vogël. Leshi më i gjatë nga një program vjetor i qethjës ka vlerë më të madhe se leshi më 

i shkurtër. Prandaj, prodhuesit në përgjithësi qethen një herë në vit. 

 

Industria e deleve në shekullin e Njëzet e një 

Prodhimi i deleve është një pjesë historike e bujqësisë në Amerikën e Veriut. Industria e 

deleve amerikane vazhdon të jetë e përqendruar në vendet malore dhe kullotëse të 

Perëndimit. Në fillim të shekullit të njëzetë e mjë kopetë e deleve perëndimore 

vazhdojnë të ruajnë shumë nga traditat dhe metodat e prodhimit të shekullit të njëzetë. 

Industria e deleve amerikane është sfiduar nga konsumimi i ulët për kokë banori i 

mishit të qengjit dhe nga shumë alternativa për lesh në industrinë e veshjeve dhe të 

qilimit. Nëse vazhdojnë shqetësimet për furnizimet botërore të ushqimit dhe rritjen e 

popullsisë siç pritet në shekullin e njëzet e një, industria e deleve mund të përfitojë nga 

përdorimi i saj historik i foragjereve nga kullotja e tokave të thata dhe terrenit të thyer 

malor për të prodhuar sasi më të madhe të mishit dhe fibrave. 

Cikli i jetës se derrit  

 

Pamja e përgjithshme e derrit duhet të jetë kompakte dhe e trup të trashë, duke përfshirë kokë të 

shkurter , mbrapa të gjerë, trup të thellë, këmbë të shkurtra dhe shumë cilësi, siç tregohet me 

bollëk dhe pastërtinë e flokëve dhe kockave dhe nyjeve të forta. 

Charles S. Plumb   Llojet dhe racat e kafshëve të fermave (1906) 

Perspektiva historike në industrinë e derrit 

 Derrat janë zbutur rreth 8000 vjet më parë. Paraardhësit e derrave moderne amerikane 

dhe evropiane ishin derra evropiane e egër Sus scrofa, ndërsa paraardhësit e racave 

kineze ishin Sus Indicus. Derrat u sollën në hemisferën perëndimore që në fillim të 

udhëtimit të dytë të Kolombit në 1493 dhe arritën në majë të Floridës në 1539. Derrat e 

shpëtuar nga ky epokë e eksplorimit të hershëm ndoshta ishin burimi i derrave të egër 

të Shteteve të Bashkuara Lindore. Derrat që vinin me kolonistët në shekullin e 

shtatëmbëdhjetë ishin burimi i tufave të hershme për prodhimin vendas. Racat e 

derrave të Shteteve të Bashkuara u zhvilluan kryesisht nga importet me origjinë 

britanike. Disa racave ende mbajnë "shire" në emrin e tyre (p.sh. Berkshire, Hampshire 

dhe Yorkshire).Prodhimi i derrave ndoqi migrimin amerikan në perëndim. Në shekullin 

e nëntëmbëdhjetë, Shtetet e Bashkuara qendrore në lindje ishin regjioni më i madh i 

prodhimit të derrave, ku Cincinnati mori emrin e "Porkopolis" për shkak të numrit të 

madh të derrave të therur atje. Për një periudhë kohore disa derra u shpërngulën në 

therje në "shtigje të vogla" të ngjashme me lëvizjen e kafshëve nga Shtetet e Bashkuara 

perëndimore. Gjatë shekullit të njëzetë prodhimi i derrit u përqendrua në Shtetet e 

Bashkuara perëndimore pjesën qëndrore për shkak të disponueshmërisë së burimeve 

të tyre primare të ushqimit (misri dhe soja). Trendi i fundit i zhvillimit të njësive të 

mëdha të derrave në SHBA në juglindje ka pasur një ndikim të rëndësishëm në 

shpërndarjen e derrave në nivel kombëtar (Tabela 6). 
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Tabela  5 Numri i derrave dhe operacioneve per shtet ,2000 

Rank  Shteti   Million/ derra  Numri i operacionev 

1 Iowa  15.2  12,300  

2  North Carolina  9.3  3600  

3  Minnesota  5.8  7300  

4  Illinois  4.2  5100  

5  Indiana  3.4  4400  

6  Nebraska  3.0  4000  

7  Missouri  2.9  3600  

8  Oklahoma  2.3  2700  

9  Kansas  1.6  1600  

10  Ohio  1.5  5200  

Total  Të gjitha shtetet  59.3  85,760  
 

Ngjashëm me industrinë e viçit, shumica e derrave të tregtuar në Shtetet e Bashkuara 

janë të kryqëzuara, me raca të pastra që sigurojnë burime gjenetike për përmirësimin e 

derrit. Racat më të populluara të derrave (në radhitje) në Shtetet e Bashkuara janë 

Yorkshire, Duroc dhe Hampshire, me pesë raca të tjera që ofrojnë numra të 

rëndësishëm, por pak. Konsumi i mishit të derrit nga amerikanët mbeti relativisht i 

qëndrueshëm gjatë gjithë shekullit të njëzetë. Për shumicën e shekullit konsumi i mishit 

të derrit ishte i dyti për viçin por kohët e fundit konsumimi i mishit të shpezëve ka 

tejkaluar atë të mishit të derrit dhe mishit të gjedhit. Në të gjithë botën, mish derri 

gëzon mesataren më të lartë për frymë të të gjitha mishve. Kina prodhon pothuajse 

gjysmën e derrave në botë. 

 

Menaxhimi i pjelljës  

Njësitë moderne të menaxhimit të derrave përfitojnë nga çiklizmi seksual me poliestër 

të vërtetë të derrave për të prodhuar grupet ete dosave gjatë një viti. Në mesin e viteve 

1900, fermerët shpesh mbarështonin vetëm një ose dy herë në vit gjatë muajve kur 

puna e kulturave bujqësore u zvogëlua. Nën këto sisteme të kufizuara të mbarështimit, 

dosa shpesh shitej pas një deri dy pjelljeve. Kontributi në shitjen e hershme të femrave 

ishte tendenca e dosës për të vazhduar të fitonte peshë gjatë gjithë jetës së saj. Kur u 

pranuan programet e ushqyerjes me kufizime për të kontrolluar peshën e dosës, jeta 

prodhuese e tyre u zgjat. Fermerët që mbarështoni derra nën sistemet intensive të 

menaxhimit shpesh vendosin një objektiv vjetor prej 2.5 litra për dosë. Gjatësia e 

shtatzënisë për derrat është rreth 112 deri në 114 ditë, ose rregulli i gishtërinjve të 

fermerëve të "3 muajve, 3 javëve dhe 3 ditëve". Derrat e vegjël peshojnë rreth 3 deri 3.5 

Ib në lindje. Nevojat e tyre të menjëhershme pas lindjes përfshijnë ngrohtësinë dhe 

kulloshtrën. Derrat neonatale nuk kontrollojnë në mënyrë adekuate temperaturën e 

trupit të tyre për disa ditë pas lindjes. Dosat të egra sigurojnë ngrohje përmes kontaktit 

fizik, ngrohjes që rrezatonte nga trupi i saj, si dhe sigurimin e materialeve izoluese në 
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një "fole" jo krejt ndryshe nga sjellja e nënës së zogjve. Në prodhimin modern të derrit 

pjellja mund të ndodhë ende jashtë në kasolle të ngurta me kusht me një furnizim të 

mjaftueshëm të kashtës apo shtresave të krahasueshme për izolimin e gicave. 

Hulumtimet në Universitetin Teknik të Teksasit treguan se ‘’shtëpit’’ individuale të 

dosave në natyrë duhet të jenë mjaft të mëdha për të lejuar lehtësimin e lëvizjes së 

dosës për të shmangur dëmtimin e gicave. Por shumica e derrave janë të lindur në 

njësitë të mbyllura të pjelljës. Njësitë individuale të pjelljëst kanë një zonë të veçantë të 

ngrohur me llambat e nxehtësisë infra të kuqe ose një dysheme të nxehtë për gicat. Këto 

zona të ngrohura sigurojnë dy nevoja të foshnjës së derrit : një zonë fizike sigurie ku ata 

nuk mund të lëndohen nga lëvizja e nënës së tyre dhe ngrohjës për të ruajtur 

temperaturën e trupit. 

 

Nga pjellja deri ne shkeputje  

Kulloshtra është kritike si një burim i antitrupave dhe ushqyesve për mbijetesën e 

gicave. Dosat dhe gicat duhet të vrojtohen për të përcaktuar nëse sasi e mjaftueshme e 

kulloshtrës është duke u prodhuar nga nëna dhe se të gjithë derrat janë të ushqyer. 

Marrja e duhur e lëndës ushqyese është kritike për mbijetesën e të porsalindurve. 

Mbijetesa e derrave të vegjël që peshojnë më pak se 2.5 Ib në lindje mund të rritet në 

mënyrë dramatike me ushqyerje me kulloshtër (me dorë) për një përiushë pas lindjes. 

Madhësia e gicave dhe mbijetesa e mëvonshme e derrit janë faktorë kritikë në 

përfitimin e ndërmarrjes së derrit. Një krahasim interesant midis fermave të vogla dhe 

të mëdha të prodhimit të derrave është madhësia e gicave për dosa. Të dhënat e 

publikuara nga USDA tregojnë se madhësia e gicave u rritën me rritjen e numrit të 

derrave në fermë (Tabela 7). Kjo rritje mund t'i atribuohet disponueshmërisë së 

specialistëve në fermat më të mëdha, mjedisit të pjelljës dhe faktorët e tjerë të 

menaxhimit. 

Tabela  6 Madësia e tufës së derrave dhe numri i derrave per pjellje, Dhjetor 2000 deri 

Shkurt 2001 

Madhësia e tufës Derra/Pjellje 

1-99 7.5 

100-499 7.8 

500-999 8.2 

1000-1999 8.5 

2000-4999 8.7 

˃5000 8.9 

Burimi: USDA 
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Procedurat e menaxhimit kritik për derrat e porsalindur përfshijnë zhytjen e kërthizës 

në një solucion antiseptike për të parandaluar infeksionin. Procedurat që përmirësojnë 

performancën por janë më pak të domosdoshme për mbijetesë duhet të ndodhin javën e 

pare. Këto përfshijnë prerjen e majeve të "dhëmbëve të gjilpërës" (beedle teeth) të 

mprehta me një pincë të thjeshtë për prerjen e tyre për të ndihmuar në zvogëlimin e 

dëmtimeve nga grindjet e kafshëve. Kjo praktikë gjithashtu redukton acarimin e qafës së 

mitrës për dosat.  Prodhuesit shpesh prejn  bishtin në një përpjekje për të shmangur 

kafshimin e bishtit, një çrregullim i zakonshëm social në derra. Injeksione të hekurit 

janë dhënë për të parandaluar anemi hekuri për shkak të ritmit të shpejtë të rritjes në 

gica dhe përqendrimi i ulët i hekurit në qumështin e dosës. Programet e vaksinimit 

fillojnë herët nën drejtimin e një veterinari. Për të përmirësuar rritjen e derrave dhe për 

t'u përgatitur për shkeputje mund të sigurohen ushqime. Këto ushqime, si dhe ato të 

përdorura gjatë gjithë jetës së derrit, përgjithësisht bazohen në përqëndrime të larta 

energjie. Shembujt primarë janë misri dhe soja. Formulat e ushqyerjes së derrave 

shpesh janë më komplekse sesa dietat e mbarimit. Hulumtimet në Universitetin 

Shtetëror të Kansas treguan një përfitim nga shtimi i laktozës (sheqerit të qumështit) në 

ushqimin e gicave për të maksimizuar performancën e derrave të shkeputur heret. 

 

Industria e Derrit në shekullin e Njëzet e një 

 Industria e derrave përjetoi ndryshime dramatike në fund të shekullit të njëzetë me 

rritjen e njësive të mëdha të fermave e të korporatave. Kjo rezultoi në një zhvendosje të 

konsiderueshme të popullaës e nga pjesa perendimore në juglindje. Shqetësimet aktuale 

për industrinë e derrave janë kontrolli i ndotjes,ndotjes së ujërave nëntokësore nga 

njësitë e mëdha të derrave. Përveç kësaj, industria e derrave ka marrë më shumë 

vëmendje nga aktivistët e kafshëve sesa në njësitë e tjera tradicionale të blegtorisë. 

Çështjet e ndotjes dhe të drejtave të kafshëve, si dhe reagimi i industrisë ndaj këtyre 

çështjeve, mund të kenë një ndikim të madh në prodhimin e derrave në fillim të 

shekullit njëzet e një 

Cikli i jetës së shpendëve 

Unë mendoj se nëse kërkohet në dhimbjen e vdekjes për të emëruar menjëherë gjënë më të përsosur në 

univers, unë duhet të rrezikoj fatin tim në vezën e një zogu. 

T. w. Higginson (b. 1863) siç është cituar në 

Veza e shpezëve (1949) 

Alexis L. Romanoff dhe Anastasia J. Romanoff 

 

Perspektiva historike mbi prodhimin e shpezëve 

Termi shpendë përfshijnë një numër të madh zogjsh të prodhuar në vend. Shumica e 

amerikanëve kujtojnë pulat dhe gjelat si shpend. Në gjithë botën rosat, patat, shpendët e 

guinea dhe të tjerët janë gjithashtu burime të rëndësishme të mishit dhe vezëve të 
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shpezëve. Megjithëse pula janë pothuajse burimi i vetëm i vezëve në supermarketet e 

SHBA, vezët e rosës janë një element kryesor në shumicën e tregjeve aziatike. Në Shtetet 

e Bashkuara, fasani i importuar kinez është bërë një specie e rëndësishme në gjueti 

sportive. Mishi, lëkura dhe pupla nga struci dhe emu janë bërë artikuj të veçantë 

specialiteti nga zogjtë që rriten në fermë.  

Pulat shtëpiake, Gallus gallus ose Gallus domesticus, u ngritën nga zogjtë aziatikë Gallus 

bankiva, dhe u sollën nga kolonistët në Amerikë qysh në shekullin e shtatëmbëdhjetë. 

Ata, të njejtin kolonistë e gjetën gjelëdetin e egër, Meleagris gallopavo, të jetë një nga 

speciet vendase të Amerikës. Gjeldeti ishin gjuajtur si ushqim kryesor nga amerikanët 

vendas përpara se eksploruesit evropianë të uleshin në brigjet lindore. Në shekullin e 

gjashtëmbëdhjetë eksploruesit spanjollë u kthyen në Evropë me gjelat e zbutura nga 

amerikanët qendrorë. 

Industria e shpendëve në SHBA ka përfunduar një evolucion radikal në prodhimin e 

kafshëve. Pjesa e parë e ndryshimit dramatik ishte në llojin e fermës së shpezëve. Gjatë 

gjysmës së parë të shekullit të njëzetë, pulat u prodhuan kryesisht si burim i të 

ardhurave të qëndrueshme në para në një përqindje të madhe të fermave amerikane. 

Familjet e fermave tregtuan vezë në baza javore për blerësit lokalë dhe dyqanet 

ushqimore. Të ardhurat e familjare plotësohen në mes të periudhave më të mëdha të 

tregut për bagëtitë dhe / ose kulturat. Një term i përbashkët për të holla të përdorura 

nga familjet e fermave gjatë kësaj periudhe ishte "paratë e vezëve". Gjatë shekullit të 

njëzetë u shfaqën prodhuesit më të mëdhenj të vezëve dhe të broilerit. Trendi i njësive 

prodhuese të mëdha ndryshoi nga fermeri me një tufë prej 100 deri në 200 pula me 

prodhuesit e korporatave me miliona shpendë në njësitë e fermave. Pjesa e dytë e 

evolucionit dramatik në industrinë e shendëve ishte strategjia agresive e tregut që 

rezultoi në konsumin e mishit të pulave që tejkalon mishin e derrit dhe viçin. Si ilustrim 

i mëtejshëm i ndryshimit, deri në vitin 1930 konsumi i gjeldetit nuk u raportua nga 

USDA. Në atë vit konsumi i raportuar i gjeli të detit për kokë banori ishte 1.5 lb dhe pule 

ishte 10.1 lb. Konsumi për vitin 1995 ishte 18 lb I gjeldetit dhe 71 lb e mishit të broilerit. 

Kjo rritje mund të lidhet me tre faktorë kryesorë: kostoja më e ulët e mishit të 

shpendëve që rezultojnë nga efikasiteti i prodhimit, reklamat agresive dhe strategjitë e 

tregut të industrisë së shpezëve, si dhe trendi i amerikanëve për të zgjedhur mish me 

yndyrë të ulët. 

Industria e shpendëve të SHBA-së ndahet në tre pjesë: shtresa e vezëve, broiler (pulave 

të mishit) dhe gjeldeti. Gratë e pulave dhe gjelat nuk kanë më rëndësi komerciale. Në 

thelb nuk ka prodhim të dyfishtë të pula për mish dhe vezë. Hibridet (ose linjat) janë 

zhvilluar dhe fokusuar intensivisht nga strategjitë e mbarështimit për karakteristikat e 

dëshiruara të prodhimit. 

Industria e shpendëve është një model i integrimit të prodhimit, horizontal dhe vertikal. 

Brenda industrive të gjeldetit dhe të broilerit një numër i vogël i kompanive zotërojnë 

ose kontrollojnë prodhimin e shumicës së zogjve, ndërsa në të gjitha pjesët e industrisë 

së shpendëve ka një tendencë të fortë për pronësinë e ruajtur përmes niveleve të 

prodhimit. Industritë e gjeldetit dhe të broilerit janë më të përqendruar në Shtetet e 
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Bashkuara Juglindore (Tabelat 8 dhe 9). Industria e prodhimit të vezëve shpërndahet në 

të gjithë Shtetet e Bashkuara (Tabela 10). Të ardhurat nga shpendët në 1995 ishin 11.8 

miliardë dollarë për broilerët, 2.8 miliardë dollarë për gjelat dhe 4.0 miliardë dollarë 

për vezët. 

Tabela  7 Numri i Broilerve  me shtet, 1999 

Rank Shteti Millionat e zogjve 

1 Georgia 1240 

2 Arkansas 1196 

3 Alabama 971 

4 Mississippi 735 

5 North Carolina 674 

Total Të gjitha shtetet 8146 

 

Tabela  8 Numri i gjeldetit me shtete, 2000 

 

Rank Shteti Milionat e  gjeldetit 

1 North Carolina 44 

 
2 Minnesota 43 

3 Arkansas 28 

4 Virginia 25 

5 Missouri 24 

6 California 17 

7 Indiana 14 

Total Të gjitha shtetet 273 
 

Tabela 9 Prodhimi i vezve nga shtetet, 2000 

Rank Shteti Milonat e vezve 

1 Ohio 8163 
2 Iowa 7554 

3 Pennsylvania 6313 

4 California 6293 
5 Indiana 6098 

6 Georgia 5114 

7 Texas 4423 
8 Arkansas 3559 

9 Minnesota 3271 

10 Nebraska 2999 

Total Të gjitha shtetet 84,412 
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Zogjtë për prodhimin e mishit 

Gjeldeti dhe Broileret të destinuara për prodhimin e mishit ushqehen me dietat me 

koncentrim të lartë të energjisë për shtimin e shpejtë të peshës trupore. Është e 

zakonshme që yndyra të shtohet në dietë për të rritur performance. Zogjtë e llojit të 

mishit ngrihen zakonisht në njësitë e nivelit të katit të kontrolluar nga mjedisi. Pajisjet e 

jashtme përdoren në disa njësi gjeldeti. Zogjtë e mbarështuar mund të menaxhohen nën 

dritë të reduktuar. Gjatësia e ditës, siç përcaktohet nga drita artificiale, do të jetë e 

shkurtër për të kontrolluar çrregullimet shoqërore dhe për të inkurajuar që të hahet 

dhe pirë gjatë kohës së ndezur, duke rritur kështu produktivitetin. 

Zogjtë e broiler rriten si meshkuj të paprekur, me përjashtim të përqindjes së vogël të 

shitur në tregun special të Capons (gel I tredhur). Capons janë zogj meshkuj të kastruar 

të ushqyer me një peshë më të lartë, zakonisht tregtohen në 5 lb ose më të rënda. Zogjtë 

e broilerit ushqehen me rreth 4 lb dhe tregtohen sa më herët në moshën 6 deri në 7 javë. 

Llojet e seleksionuara të zogjve të tipit broileri ushqehen me moshën 3 ose 4 muajsh 

dhe tregtohen si zogj të mëdhenj të tavës.Gjeldeti zakonisht ndahen nga gjinia për 

therrje. Peshat e gjelave të blera për Darkën e Falenderimeve janë të lidhura me gjinin. 

Zogjtë femra zakonisht therren nga pesha e gjallë 14 deri në 16 lb, meshkujt në 25 deri 

30 lb. Dallimi i madh në madhësinë e zogjve të egër dhe të prodhuar në treg mund t'i 

atribuohet programeve moderne të seleksionimit dhe ushqyerjes. 

Format e egra të pulave, gjelave, rosave dhe zogjve të tjerë të mishit ishin zogj 

shumëngjyrësh. Programet e planifikuara të mbarështimit kanë çuar në propogjen e 

varieteteve të bardha të puplave të zogjve të tregut aktual. Gjeni bardhë-pendë ishte një 

mutacion që plotësonte nevojën e tregut. Zogjtë e pendë-errët kanë pigmente me ngjyrë 

në boshtin e pendës. Pigmenti i ngjyrosur mund të njollosë lëkurën e zogjve të tregut 

gjatë përpunimit. Pendat me ngjyrë të mbetur në karkasë janë lehtësisht të dukshme. 

Mbarështimi i zogjve të bardhë eliminoi të dyja këto shqetësime të tregut. 

 

Zogjtë shtresore 

Zogjët shtresore janë menaxhuar për të fituar shpejtë peshë, për të promovuar 

prodhimin e lartë të vezëve më vonë. Ata ushqehen me dietë të përqendruar në energji 

të lartë me zgjedhje të lirë deri në moshën 9 deri në 12 javë dhe pastaj kalojnë në një 

program të kufizuar. Programi i ushqyer me limit zvogëlon marrjen mesatare ditore në 

rreth 70% të asaj të zgjedhjes së lirë, duke krijuar kështu një shtim të dobët në peshë. 

Një gjatësi e shkurtër artificiale ditore mbahen për të kontrolluar aktivitetin dhe për të 

shtypur përgjigjen hormonale për hedhjen e vezëve. Përpara 20 javëve të moshës, pulet 

lëvizin nga objekti i rritjes në një objekt hedhës. Gjatësia artificiale ditore pastaj rritet 

në 14 ose më shumë orë në ditë dhe furnizimi i ushqimit është rritur për t'u përgatitur 

për prodhimin e larta të vezëve.  Mesatarja e hedhjes se vezëve është 23 javë të moshës; 

Në pikun e prodhimin 90% e pulave vë një vezë çdo ditë. Në kundërshtim me mendimin 

e shumë, vezët prodhohen nga pula në mungesë të gjelit. Pulat përafërsisht arrijnë 

pikun e produktivitetit, të matur me përqindje në ditë, rreth mosës 30 javë. Ata fillojnë 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  93 

 

duke hedhur vezë të vogla më pak të vlefshme, por prodhojnë vezë të mëdha me rreth 

44 javë. Gjatësia e periudhës normale të hedhjes së pulave komerciale është rreth 12 

deri në 14 muaj. Në fund të kësaj periudhe shtrirja e produktivitetit bie në një pikë ku 

vezët e prodhuara nuk paguajnë shpenzimet e ushqimit dhe menaxhimit. Në shumicën e 

operacioneve tregtare pulat janë shitur pastaj për therje. Në disa njësi, pulve do ju 

ndrrojn puplat  në fund të periudhës së parë të prodhimit. Ndrimi I puplave realizohet 

duke ulur ushqimin dhe duke e kthyer ndriçimin artificial në një ditë të shkurtuar. Gjatë 

ndrrimit te puplave, pulat molë derdhin (largojnë) një pjesë të madhe të pendëve e tyre 

dhe të fillojnë për të rindërtuar gjendjen e trupit. Pulat mund të kthehet në prodhim për 

një periudhë të dytë të hedhjes së vezëve, edhe pse ajo nuk do të zgjasë aq gjatë ose të 

jetë produktiv si i pari. Megjithatë, pula fillojnë periudhën e dytë të hedhjes duke 

prodhuar vezët më të mëdha të vlefshme. Vendimet për ndrrimin e puplave apo 

tregtimin e pulave nuk bëhen në baza individuale të zogjve, por në bazë të 

produktivitetit të të gjithë shtëpive ose njësive. 

 

Seleksionuesit e zogjëve  

Njësitë e kultivuesve janë të dizajnuara për të prodhuar vezë pjellore për klloçitje, të 

cilat prodhojnë broilera, pula, rosa dhe shpendë tjera  që ofrojnë mish dhe vezë si 

produkte përfundimtare. Prandaj, njësitë seleksionuese  janë krijuar për të prodhuar 

vezë pjellore. Mbarështuesit e zogjtë e zakonisht menaxhohen në njësi banimi të hapura 

ose në njësi me densitet të ulët. Në shumë njësi, mbarështimi bëhet natyrshëm nga 

meshkujt e vendosur në njësi gjatë periudhës së mbarështimit. Gjeldeti zakonisht 

inseminohen artificialisht për shkak të shqetësimeve në lidhje me dëmtimin e zogjve të 

mëdhenj dhe paaftësinë e natyrshme për t'u bashkuar me meshkujt e rëndë. 

 

Industria e shpendëve në shekullin e Njëzet e një 

Industria e shpendëve e drejtoi bujqësinë e kafshëve në strategji të reja të prodhimit 

dhe tregut në fund të shekullit të njëzetë. Nëse këto ndryshime janë të gjitha pozitive 

për bujqësinë dhe konsumatorët mbetet për t'u përcaktuar. Prodhuesit e shpezëve ishin 

të parët që u integruan shumë në sistemet e prodhimit. Pronësia e integruar nxiti 

ndryshime më të shpejta nëpërmjet miratimit të rezultateve të hulumtimit dhe 

përgjigjeve më të shpejta ndaj kërkesave të tregut, sepse më pak prodhues kontrolloi 

një përqindje shumë më të madhe të industrisë se sa për çdo produkt tjetër blegtoral. 

Industria e shpendëve miratoi programe agresive, efektive dhe unike të marketingut 

për të pozicionuar mishin e broilerit dhe gjeldetit si zëvendësues me yndyrës dhe me 

çmim më të ulët për mishin e kuq. Në fund të shekullit të njëzetë, ishte e qartë se 

"Gjeldeti nuk ishte vetëm për Falënderimet" në Shtetet e Bashkuara. Në fund të shekullit 

konsumi për kokë banori i mishit të shpendëve e udhëhoqi industrinë e mishit si 

zgjedhje të mishit ushqimor të konsumatorit në Shtetet e Bashkuara. 
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Përmbledhje 

Racat e kafshëve dhe shpezëve janë zhvilluar, në pjesën më të madhe, për të siguruar 

rritjen e efikasitetit në prodhimin e mishit, qumështit, vezëve dhe leshit për njerëzit. 

Përjashtimet përfshijnë zhvillimin e racave të caktuara të pulave për qëllime të lojërave 

dhe kuajve për kalërimin e pistave dhe kënaqësisë.Në këtë kapitull mësuam se si janë 

zhvilluar racave për forma dhe funksione specifike, si mund të dallojnë gjenetikisht dhe 

pse ka raca të ndryshme. Janë vërejtur racat kryesore dhe ciklet jetësore të blegtorisë së 

zgjedhur dhe të shpendëve të Amerikës së Veriut. Kolektivisht ato ofrojnë produkte 

shtazore për njeriun, funksionin kryesor të bujqësisë së kafshëve në Shtetet e 

Bashkuara. Industria e blegtorisë iu nënshtrua një ndryshimi masiv gjatë shekullit të 

njëzetë - një shekull që filloi me kafshët që siguronin forcën më të madhe të fermës. 

Nevojat për preferencat e yndyrnave të bëra si dhe preferencat e konsumatorëve 

rezultuan në therjen e bagëtisë me mbulesë të fortë yndyre dhe efikasitet të ulët në 

konvertimin e ushqimeve për të fituar peshë trupore. Në sistemet e prodhimit 

mbizotëronin racat të pastër të bagëtive dhe shpezëve. Në fund të shekullit të njëzetë 

ndryshimet dramatike kanë ndodhur në llojet e kafshëve të prodhuara në vendet e 

zhvilluara. Nga mesi i shekullit, traktori nxitoi revolucionin e prodhimit bujqësor duke u 

bërë burimi kryesor i fuqisë së fermës. Preferencat e konsumatorëve dominonin 

ndryshimet në vitet e mëvonshme duke kërkuar mish të pakët dhe prodhime më të 

ulëta në yndyrën e kafshëve. Ndryshimet në llojin e blegtorisë dhe efikasitetin e 

prodhimit u realizuan me përshtatje në programet e mbarështimit dhe të menaxhimit të 

të ushqyerit. Raca të ndryshme u bënë të njohura, dhe kryqëzimi u bë një forcë 

dominuese në prodhimin e kafshëve komerciale. Fermerët vazhdojnë t'u përgjigjen 

preferencave dhe nevojave të konsumatorëve, si në pozicionet bujqësore të kafshëve 

për të siguruar prodhime të dëshiruara dhe shumë të nevojshme, si dhe me çmime 

konkuruese dhe të sigurta, në shekullin e njëzet e një. 
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KAPITULLI  IV 

STRUKTURA DHE MENAXHIMI I TOKAVE BUJQËSORE NË 

KOSOVË, NË KRAHASIM ME BE-në DHE VENDET NË RAJON 

 

Objektet e fermave 

 

Siç përcaktohet nga British Columbia Kodi i Ndërtimit 1998, fermat janë struktura që 

nuk përmbajnë një banim të okupuar dhe që janë subjekt i kualifikimeve të mëposhtme:  

(1) Ato duhet të jenë të lidhura me dhe, dhe të gjenden në tokë të përkushtuar 

për praktikën e bujqësisë, dhe  

(2) Ato duhet të përdoren kryesisht për strehimin e pajisjeve ose të bagëtisë, 

prodhimin, deponimin ose përpunimin e produkteve bujqësore dhe të 

hortikulturës. 

Objekte të fermave përfshijnë hambarët, ndërtesat e magazinimit, qendra (pikat) e 

qumështores, fermat e pulave, makinerite hedhese, seminare të fermave (workshop), 

qendrat e përgatitjes se ushqimit, depo të plehut organik, serrat, etj. 

 

Menaxhimi i burimeve të shërbimeve të degës 

 

Nuk ka dyshim se ndryshimi në drejtim të programit të strukturave, është parë si një 

reduktim në shërbimet e vlerësuara nga disa grupe të tilla si autoritetet lokale të 

ndërtimit, kontraktorët, dhe më e rëndësishmja, vetë fermerët. Diskutimet dhe 

korrespondenca me standardet e ndërtimit të zyrtarëve dhe personelit të ndërtimit 

komunal dhe rajonal kanë krijuar shqetësime se ekspertiza në ndërtimin e projektimit 

të fermës është në përgjithësi e kufizuar në të gjithë vendin dhe praktikisht nuk do të 

ekzistonte pa Shërbimet e Degës së Menaxhimit të Burimeve te tokës. Struktura e ketyre 

sherbimeve është e dobishme në përshpejtimin e planifikimit dhe ndertimit të fermave. 

Me kete rast, fermerët inkurajohen të ndërtojnë fermat e tyre me planet e duhura, dhe 

me ofrimin e informacioneve të fundit mbi teknologjinë e ndertimit. Nga këto avantazhe 

përfitojnë sidomos zonat e thella të provincave. 

 

- Duke përmbledhur, programi strukturat e Degës së Menaxhimit të Burimeve te 

tokës do të: 

- Ruhen dhe krijohen planet e ndërtimit që ofrojnë detaje strukturore për bimët e 

ndryshme në zonat e largëta të provincës ku ky informacion është i 

padisponueshëm. 

- Krijon plane të reja që përmbajnë teknologji të reja në qoftë se ato teknologji  

janë parë që të jenë të dobishme për komunitetin e gjerë bujqësor. 

- Inkurajon zhvillimin afat-gjatë dhe kryen hulumtime për shëndetin e kafshëve 

dhe mbrojtjen e mjedisit. 
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- Normalisht të sigurojë një grup të planeve, pa pagesë, për një klient. 

- Punoj për të zhvilluar ekspertizën e inxhinierisë bujqësore në sektorin privat. 

- Të ndihmojë konsulentët në ofrimin e informatave të nevojshme për të krijuar 

një grup -funksional të planeve që  u duken të përshtatshme. 

- Vazhdojnë të japin këshilla në fushën e problemeve të ventilimit dhe/ose të 

projektimit 

- Siguron dhe krijon informacion me shkrim mbi sistemet e ndërtimit bujqësor. 

- Puna me industritë e ndërtimit të fermave dhe të furnizimit/ventilimit në futjen 

e teknologjisë së re. 

 

Dega e Menaxhimit të Burimeve konsideron që kontaktet individuale me fermerët që të 

jenë një pjesë e rëndësishme e mbajtjes në kontakt me çështjet aktuale, problemet dhe 

trendët në lidhje me teknologjinë e ndërtimit. 

Toka, është faktori kryesor në prodhimin bujqësor. Prandaj qëllimi për të përcaktuar 

saktë strukturën dhe mënyrën si menaxhohen tokat në Kosovë do të ofrojë një pasqyrë 

që do krahasojë performancat me vendet në rajon dhe efikasitetin e tokave në krahasim 

me shtetet e BE-së. Aktualisht, nuk ka të dhëna apo ndonjë analizë/hulumtim e cila 

përfshin përshkrimin e strukturave të tokave bujqësore në Kosovë e posaçërisht 

mënyrën se si menaxhohen këto toka bujqësore. Kosova si një vend në tranzicion ka 

nevojë për analizë të thellë në lidhje me tokat bujqësore të cilat janë të regjistruara si 

toka të cilat plotësojnë kushtet për t´u punuar dhe për të prodhuar. Për të kryer këtë 

hulumtim do të merren për studim disa ndryshore të cilat do të krahasohen me të 

dhënat aktuale të shteteve në BE dhe vendeve në rajon, të dhëna këto që do të kenë 

ndikim ekonomik në lidhje me problemin. 

 

Struktura bujqësore 

 

Një vështrim i evolucionit të strukturës bujqësore në çdo vend është e nevojshme për të 

dhënë disa informata. Së pari struktura aktuale e pastaj evolucioni gjate dekadave. 

 

Prapavija dhe vështrimi ( Kosova ) 

 

Kosova është një vend i vogël prej 1.1 milion Ha tokë. Kjo njësi toke paraqet bazën 

gjeografik të vendosur në një lartësi mbidetare prej 500 metra (ne disa raste deri ne 

1200 m), i rrethuar nga malet dhe i ndarë në dy nën-rajone nga qendra në varg për  veri 

/ jug1.  

Popullsia e Kosovës ka qenë e ndryshme gjatë viteve. Vlerësimet për madhësinë e 

popullsisë ndryshojnë ( 1.800.000-2.000.000). Regjistrimi i fundit i popullsisë është 

bërë në vitin 2013, e cila paraqet një nivele të lartë të migrimit. Popullsia përbëhet 

kryesisht nga popullsia shqiptare, dhe komunitetet pakicë të serbëve, turqve, goranëve, 

boshnjakët, romët dhe grupet e tjera etnike. Madhësia mesatare e familjes është e 
                                                           
1
 MBPZHR, 2003, Libri i Gjelbër i Kosovës, Strategjia për Qëndrueshmëri Bujqësore dhe Rurale në Kosovë 
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madhe (mesatarisht 6-8 persona)2 dhe popullsia e përgjithshme është një nga më të reja 

në Evropë. 

 

Disponueshmëria e të dhënave dhe burimet 

 

Disponueshmëria e të dhënave të besueshme dhe të qëndrueshme për sektorin agro-

ushqimor në Kosovë është e kufizuar. Zyra e Statistikës së Kosovës (ESK) është 

themeluar vetëm në vitin 2001, dhe para kësaj periudhe të gjitha statistikat janë 

mbledhur nga Zyra e Statistikave të Serbisë. ESK-ja gradualisht po zhvillon mekanizmat 

për mbledhjen e të dhënave dhe publikimin, por, zhvillimi i sistemeve efektive dhe të 

besueshme merr kohë. Ndryshimet e vazhdueshme në të kaluarën e afërt në rajon 

(domethënë krijimi i vetë Kosovës si një rajon i qeverisur ndaras dhe pavarësinë e 

fundit të Malit të Zi) e bëjnë të pamundur për të krahasuar të dhënat gjatë dhjetë viteve 

të fundit, shpesh nuk është e mundur për të verifikuar (p.sh. të dhënat për rendimentet, 

rritjen, të tregtisë, etj) duke  përfshirë Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. 

 

Situata Makro dhe Socio-Ekonomike 

 

Kosova ka përjetuar një bum të pas luftës, me rritje pozitive ekonomike nga viti 2000. 

Rritja ekonomike i atribuohet niveleve të larta të investimeve publike dhe private. 

Përkundër rritjes ekonomike, normat e papunësisë janë të larta. Shifrat zyrtare tregojnë 

se rreth gjysma e fuqisë punëtore është e papunë, edhe pse dikur sektori informal është 

marrë në konsideratë është vlerësuar se niveli i papunësisë është rreth 30%. Gratë dhe 

të rinjtë janë të prekur në mënyrë disproporcionale nga papunësia dhe më shumë se 

gjysma e popullsisë jeton në varfëri. Pas konfliktit, Kosova së pari miratoi markën 

gjermane dhe më pas euron në shkurt 2002 si monedhë vendase ligjore. Kjo ka 

rezultuar në një qëndrueshmëri të kursit të këmbimit dhe nivelit të ulët të inflacionit. 

Në mënyrë efektive pa instrumentet monetare apo aftësinë për të marrë hua në vend 

ose në tregjet ndërkombëtare, Kosova nuk është në gjendje për të drejtuar një deficit 

buxhetor. Më mirë se pritshmëria e ecurisë të të ardhurave, e kombinuar me kapacitet 

të kufizuar absorbues të institucioneve publike, ka rezultuar në një suficit buxhetor për 

disa vite të fundit. Kosova ka një GDP nga më të ulëtat  në Evropë për (rreth 1000 Euro); 

rreth 37% e popullsisë jeton në varfëri, me rreth 15% në varfëri të skajshme. Rritja ka 

qenë e dobët në vitet e fundit dhe e pamjaftueshme në funksion të nevojave të 

konsiderueshme të zhvillimit të territorit. 

Bujqësia në Ekonomi 

 

Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë. Ajo kontribuon rreth 

25% të GDP-së dhe llogaritë për pjesën më të madhe të punësimit. Në zonat rurale (në 

                                                           
2
 Mesatarja për familjet e komunitetit serb është e ulët 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  98 

 

të cilat vlerësohet se jetojnë afërsisht 60% e popullsisë ) aktivitetet bujqësore janë 

burimi kryesor i të ardhurave. Gjithashtu, kjo veprimtari siguron një rrjet sigurie sociale 

për një numër të madh të njerëzve të varfër dhe të moshuar që varen nga bujqësia për 

jetesë ekzistenciale të tyre. Është vlerësuar se më shumë se 50% e prodhimit bujqësor 

konsumohet në familje3 ndërsa ushqimi mbetet një pjesë e madhe e shpenzimeve të 

përgjithshme familjare (60%)4. Të dhënat e paraqitura janë bazuar në një numër të 

ndryshëm të burimeve,  për disponueshmërinë dhe besueshmërinë e burimeve të 

ndryshme të të dhënave.  

 

Figura 1. Struktura e tokës në Kosovë është e përfaqësuar në diagramin më poshtë. 

 
 

Ekzistojnë dallime të konsiderueshme në të dhënat rreth tokave bujqësore dhe 

shfrytëzimit të tyre. Përdorimi i tokës totale sipas Anketës së Ekonomive Shtëpiake 

Bujqësore ESK është vlerësuar në 858.063 ha, nga të cilat 369.289 ha ose 43% është 

tokë bujqësore.  

 

Të dhënat e ofruara nga Ministria e Bujqësisë, FAO dhe Banka Botërore tregojnë një 

sipërfaqe bujqësore prej 543.000 ha dhe një sipërfaqe të punueshme prej 263,000 ha. 

Dallimet në rezultatet e anketës së ekonomive familjare bujqësore janë për shkak të 

numrit të madh të "kopshteve" të cilat nuk janë përfshirë në anketën më lart, por janë 

pjesë e zonës së punueshme duke u  llogaritur e tillë nga Ministria e Bujqësisë dhe 

organet ndërkombëtare. Gjithsesi, të dhënat e përdorimit të tokës duhet të hetohen 

edhe mëtutje. 

 

 

 

                                                           
3
 Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 2005, ESK 

4
 Standardi i jetesës, Statistikat 2002/2003 dhe 2003/2004, ESK 
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Tabela 1. Treguesit kryesorë bujqësore në krahasim me EU. 

  

1995 

 

2000 

 

2005 

EU-25 

2004 
Pjesa e tokës bujqësore në 
përdorim të përgjithshëm 
të tokës 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

43 * 

 

 

40.8 
Pjesa e tokës së 
punueshme dhe kulturat 
bujqësore në përdorim të 
përgjithshëm të tokës 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

17 

 

 

N/A 
 

Sipas Anketës së Ekonomive Shtëpiake Bujqësore , llogaritë e tokave të punueshme 

përbëjnë  138.861 ha të tokës bujqësore dhe të mbjellurave të përhershme (privatisht) 

4923 ha. Së bashku  përbëjnë 143.784 ha ose 17% të përdorimit të përgjithshëm të 

tokës.  

 

 

Tabela 2. Treguesit kryesorë bujqësore në krahasim me EU. 

  

1995 

 

2000 

 

2005 

EU-25 

2004 
Pjesa e GDP bujqësore 
në GDP totale 

 

N/A 

 

N/A 

 

25 

 

1.6 
Pjesa e punës 
bujqësore në punë të 
përgjithshme 

 

N/A 

 

N/A 

 

49 

 

5.0 
 

Pjesa e punës bujqësore në fuqi punëtore prej 49% është paraqitur edhe në Tabelën 1.  

Kjo shifër është llogaritur duke përdorur të dhënat më të fundit të fuqisë punëtore në 

Kosovë. 

 

Tabela 3. Treguesit kryesorë bujqësore në krahasim me EU. 

  

1995 

 

2000 

 

2005 

EU-25 

2004 
Pjesa e eksportit 
bujqësor në eksport 
të përgjithshëm 

 

N/A 

 

N/A 

 

16 

 

6.0 

Pjesa e importit 
bujqësor në  import 
të përgjithshëm 

 

N/A 

 

N/A 

 

25 

 

6.0 
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*sipas ESK anketës familjare bujqësore 2005, Banka dhe Ministria e Bujqësisë Botërore vlerësojnë pjesën që është më e 

lartë, pra rreth 43%. 

Përdorimi i tokës dhe cilësia 

 

Kosova posedon toka të ndryshme për shkak të peizazhit të saj të ndryshëm. Është 

vlerësuar se 15% e tokave janë të kualitetit të lartë, 29% të cilësisë së mesme dhe 56% 

të cilësisë së dobët5. Mesatarja për tokat me cilësi të lartë janë të përbëra nga toka 

humus (11%), tokë gri karbonat (8.4%), aluviale (7.8%) dhe tokave të tjera të errëta. 

Tokat e varfra janë kryesisht në zonat kodrinore dhe malore të Kosovës. Një sasi e 

konsiderueshme e tokës pjellore, duke përfshirë disa toka të ujitura, ka humbur në vitet 

e fundit në shtëpitë dhe ndërtimin e rrugëve, dhe ndërtime të tjera6 dhe cilësia e tokës 

bujqësore vazhdon të gërryhet nga administrimi i tokës dhe menaxhimi i praktikave të 

dobëta dhe ndotjes nga derdhjet industriale dhe mbeturinave peri-urbane. Përveç kësaj 

ka zona të mëdha të tokës bujqësore të cilat kanë mbetur djerrinë. Fermerët raportojnë 

se shumica e tokës e lënë djerrinë është për shkak të nivelit të dobët ekonomik për 

produkte bujqësore. Sektori i pylltarisë është shumë i rëndësishëm. Kosova ka 464.800 

ha të pyjeve. 60% (278.880 ha) janë klasifikuar si toka pyjore shtetërore, ndërsa  40% 

(185.920 ha) janë në pronësi të personave private7. 

 

Pronësia e tokës dhe privatizimi 

 

Shumica e tokave bujqësore është në pronësi private dhe të kultivuara nga një numër i 

madh i ekonomive shtëpiake bujqësore (e vlerësuar në rreth 170.000)8. Rregullisht 

është cituar se rreth 12% e tokës bujqësore është në pronësi shoqërore. Të dhënat e 

fundit tregojnë që pjesa e tokës bujqësore që i përket Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) 

dhe kooperativa mund të jetë më e lartë, edhe pse toka në pronësi private me siguri 

predominon. Është vlerësuar se NSH bujqësore dhe kooperativat llogarisin për rreth 

42.000 ha dhe 18.000 ha respektivisht, ndërsa rreth 40.000 ha i përket subjekteve të 

biznesit. 

Llojet e pronësisë 

 

Prona të patundshme në Kosovë bie në tri kategori:  

 shtetërore,  

 shoqërore, dhe  

 private. 

 

Toka e shtetit përfshin pronat që i përkasin qeverisë dhe të përdorura për objektet 

publike, siç janë rrugët, shkollat, spitalet dhe ndërtesat administrative. 

                                                           
5
 Drafti bujqësor i Master Planit për Kosovën, 2006 

6
 ibid 

7
 FAO; inventari i pyjeve 2002/2003 

8
 ESK Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 2005 
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Toka në pronësi shoqërore. Kategoria e tokës shoqërore u prezantua nga ish 

Republika Federale e Jugosllavisë dhe është toka në të cilën shoqëria në tërësi ka të 

drejtë të dhënë të pronësisë, dhe individët dhe subjektet kanë të drejta të përdorimit. 

Toka në pronësi shoqërore përfshin kategori të ndryshme të tokës (p.sh., tokë publike, 

pyjore) kontrollohet dhe menaxhohet nga Ndërmarrjet Shoqërore (NSH), agjencitë e 

sektorit publik, ndërmarrjet publike (p.sh. shërbimet publike), organizatat fetare, etj. 

 

Toka private është tokë që është në pronësi të individëve dhe subjekteve. Rreth 70-

80% e tokës në Kosovë është e mbajtur privatisht. Pronësia me qira. Ligji formal në 

Kosovë njeh pronësinë dhe mbajtjen e marrjes me qira. Pronarët e tokave kanë të drejtë 

për përdorim ekskluziv të tokës së tyre, të drejtën për të përjashtuar të tjerët, dhe të 

drejtën për t'i larguar vendin. Të drejtat në objektet me qira për tokën jobujqësor 

rregullohen nga kushtet e qirasë dhe parimet e ligjit të kontratave; palët kanë të drejtë 

të diskutojnë për kohëzgjatjen e qirasë. 

 

Struktura e fermës 

 

Ndërmarrjet bujqësore janë shumë të vogla dhe kryesisht gjysmë-ekzistenciale. Toka 

mesatare që mbahet për familje është rreth 3,2 ha, nga të cilat 1,6 ha është e punueshme 

në mënyrë tipike e ndarë në 6 deri në 8 parcela. 97% e fermave janë më pak se 5 ha 

tokë, ndërsa ka më pak se 1% e fermave mbi 10 ha.  

Në mënyrë të ngjashme madhësia e kopesë është e vogël. Shumica e familjeve bujqësore 

kanë prej 1-3 gjedhe.9 Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore bujqësore ofron një 

mundësi për përmirësimin e strukturës së fermës në periudha afatshkurtër dhe 

afatmesme. Shumica e fermave të mëdha tashmë varen në tokën e marrë me qira nga 

ndërmarrjet shoqërore (më shumë se gjysma e tokës së tyre është marrë me qira nga 

NSH-të).10 

 

Të ardhurat dhe punësimi  

 

Fermat që janë zgjedhur si shembuj janë marrë qëllimisht për të përfshirë një gamë të 

tipologjive të fermave dhe madhësive. Madhësia e mostrës do të thotë se nxjerrja e 

përfundimeve të fuqishme rreth përfitimit në sektorë të ndryshëm nuk është e mundur. 

Megjithatë vëzhgimet e mëposhtme të përgjithshme mund të bëhen: 

- Fermat në Kosove në një farë mase janë ferma të përziera - kjo mund t'i 

atribuohet fermave bujqësore me natyrë gjysmë-ekzistenciale që mbështeten në 

një varg të ndërmarrjeve dhe numrin e kufizuar të fermave të 

specializuara/komercializuara në Kosovë. 

                                                           
9
 SHVK-ja Blegtori Census 2003 

10
 ESK Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 2005 
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- Madhësia mesatare e fermave në Kosove e të gjitha kategorive është 6.2 ha, me 

fermat në kategorinë  granivore duke qenë më i vogël (1.95 ha mesatare) dhe 

fermat duke u fokusuar në kulturat në terren të prodhimit duke qenë më e 

madhe (mesatarisht 8.6 ha) në mostër. 

- Tokat në fermat në Kosove  ka tendencë të jenë në pronësi private, në vend se të 

merren me qira, me përjashtim të zotërimeve të hortikulturës, ku një mesatare 

prej 43% është e marrë me qira. 

 

Tradicionalisht, bujqësia ka qenë një sektor i rëndësishëm dhe ka ofruar punësim të një 

pjese të madhe të fuqisë punëtore në Kosovë. Rëndësia e saj është rritur gjatë rënies së 

ekonomisë gjatë viteve 1990 dhe pas konfliktit të vitit 1999, si mundësi për punësim në 

sektorë të tjerë (të tilla si miniera dhe shërbimeve publike). 

Sektori i bujqësisë siguron punësim për rreth gjysmën e personave që jetojnë në zonat 

rurale.11 Numri i përgjithshëm i anëtarëve të ekonomive shtëpiake të angazhuar në 

bujqësi është 534.000. Kjo përfshin: kohë të plotë (135,000); kohë të pjesshme 

(181.000) dhe të rastit (218,000). Numri i përgjithshëm i punëtorëve ekuivalente me 

orar të plotë në sektorin është 278,000. Pjesa e meshkujve në forcat e punës bujqësore 

për të gjitha grupmoshat, është shumë më e lartë se sa për femrat. Meshkujt përbëjnë 

80% të të gjithë personave me kohë të plotë; 60% e punëtorëve me kohë të pjesshme, 

ndërsa punëtorë të rastit janë të ndarë në mënyrë të barabartë mes meshkujve dhe 

femrave.12 

 

Zhvillimi i Kadastrës dhe Menaxhimit të Tokës në Kosovë 

Të dhënat e kadastrave të tokës në Kosovë menaxhohen dhe mirëmbahen nga Zyrat 

Komunale të Kadastrave (ZKK), të kontrolluara nga Agjencia Kadastrale e Kosovës 

(AKK), në kuadër të Ministrisë së Shërbimeve Publike. AKK-ja mbledh të gjitha bazat e 

të dhënave në Kadastrën e Tokave ku pas vektorizimit dhe kontrollit, të dhënat do të 

dorëzohen për të gjithë ZKK-ve e përfshirë. Sipërfaqja e Kosovës është 10 887 km2, ku 

88% e zonës është pronë private, 12% e pronësisë shoqërore, 30 Komuna me 1300 

Zona e kadastrave, rreth 2.3 milionë parcela, parcela me 460000 pronarët e tyre 

gjithsej. 

Procesi i krijimit të kadastrit digjital bazohet në:  

- Duke analizuar e hartat analoge dhe më pas duke faktorizuar çdo kufi të ngastrave,  

- Atributet e parcelës, 

- Të dhëna të tjera relevante. 

Parcelat tokësore  

Parcelat janë njësi themelore në kadastrën tokësor. Parcela tokësore është një copë toke 

me kufij të përcaktuar, të cilat mund të ndahen në pjesë të parcelës me përdorim të 

ndryshëm të tokës. Kjo ndodh shpesh në Kosovë. Çdo parcelë ka të drejtë definitive të 

jetë pronë e një pronari privat ose subjekti juridik. Çdo parcelë është poligon i mbyllur 

                                                           
11

 Duke përfshirë me kohë të plotë, me kohë të pjesshme dhe punësim të rastit. 
12

 ESK Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 2005 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  103 

 

me numër të caktuar të ngastrës. Atributet dhe të dhënat e tjera të ngastrave kanë hyrë 

në një tabelë me të dhënat e mbledhura për zonën, llojin e tokës, përdorimin e tokës, 

kapacitetet prodhuese të tokës dhe pronarit për çdo parcelë.Pas përfundimit të luftës, 

Kosova ka filluar rindërtimin e kadastrës, me ndihmën e ofruar nga Programet 

mbështetëse, financuar nga shtetet si Zvicra, Norvegjia dhe Suedia, dhe me mbështetje 

nga ana e UNMIK-ut dhe UN-HABITAT.Së pari, të dhënat ekzistuese janë bërë dhe 

analizuar, dhe më pas ka pasur një plan rindërtimi për periudhën 1999-2003, i zbatuar 

nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë. Sot, ekzistojnë 26 Drejtori për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë në Kosovë, të pajisura me kompjuterë modern, bazat e të dhënave 

digjitale kadastrale dhe staf të nevojshëm për kryerjen e detyrave përkatëse.  

 

Tabela 4. Zonat e kadastrave në Kosovë 

Nr. Komuna Zona 
kadastrale/Ha 

Nr. i zonës 
kadastrale 

Nr. i 
parcelave 

Numri i parcelave 
të tokës bujqësore 

1 Deçan 37175 33 37094 25956 

2 Dragash 42667 40 58213 45638 

3 Ferizaj 34468 45 68810 52732 

4 Fushë-Kosovë 9529 16 18008 16119 

5 Gjakovë 58763 70 72190 44449 

6 Gjilan 51497 54 127813 92989 

7 Gllogovc 27564 35 48516 34610 

8 Istog 45385 46 53539 42159 

9 Kaçanik 29083 40 42195 28105 

10 Kamenicë 52263 76 140905 108942 

11 Klinë 30903 43 42907 33201 

12 Leposaviç 53905 47 101942 76124 

13 Lipjan 40105 66 69364 58496 

14 Malishevë 30641 39 62800 45427 

15 Mitrovicë 33618 38 52133 32001 

16 Novobërd 8123 10 21302 16872 

17 Obiliq 10483 18 20451 18895 

18 Pejë 60291 70 61675 44246 

19 Podujevë 63259 78 110588 86715 

20 Prishtinë 57196 47 95509 64903 

21 Prizren 63493 73 140713 97609 

22 Rahovec 27608 34 61556 51839 

23 Shtërpc 24762 15 39032 31809 

24 Shtime 13444 21 22946 16482 

25 Skënderaj 37441 52 62380 45078 

26 Suharekë 36099 42 76293 53202 

27 Viti 29337 42 65783 57641 

28 Vushtrri 34482 65 69867 52384 

29 Zubin Potok 33337 28 48887 30045 

30 Zveqan 12299 18 23375 15443 

 Gjithsej 1089221 1301 1916786 1420111 
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Këto Drejtori kryejnë regjistrimin e rregullt të transaksioneve të ndryshme të tokës, siç 

kërkohet nga qytetarët, matjet gjeodezike dhe lëshimin e  dokumentacionit e nevojshëm 

për të gjitha kërkesat e klientit në lidhje me të dhënat kadastrale. 

Tabela Nr. 4 paraqet të dhëna të përgjithshme për zonën, numrin e zonave kadastrale, 

numri i listave poseduese, numri i pronarëve, numrin e parcelave me lloje bujqësore, të 

ndarë sipas Komunave të Kosovës. 

 

Sfidat kryesore për përdorimin e tokës 

 

Përdorimi i tokës mund shpesh të paraqes sfida dhe ndonjëherë edhe rreziqe të 

ndryshme, si : 

- Humbja e tokës bujqësore për shkak të ndërtimeve pa leje urbane, 

- Fragmentimi ekstrem i tokës (përdorimi, pronësia, fermat) 

- Braktisja e tokës, 

- Mungesat e pronarëve të tokave 

- Mungesa e informacionit dhe transparencës në aktivitetin e tregut 

- Shënimet e pakompletuara për pronësinë 

- Sistemi i mangët i administrimit të tokës 

- Skema të paqarta të planifikimit hapësinor rural 

 

Politika e MBPZHR është për të trajtuar këto probleme me Ministrinë e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, komunave dhe faktorëve të tjerë. 

 

Struktura e tokës bujqësore 

 

Sipas të dhënave në dispozicion, ferma mesatare për familje në vendin tonë, është rreth 

2,2-2,4 Ha tokë punuese, zakonisht të fragmentuara në 6-8 parcela. Madhësia mesatare 

e parcelës është rreth 0.30 Ha. Parcelat janë të shpërndara shpesh, ndonjëherë mbi 7 

km. nga fshati edhe mund të jenë në dy komuna njëkohësisht. Fermat janë në pronësi 

shpesh nga të moshuarit. Format gjeometrike të parcelave nuk janë të rregullta, dhe 

janë shpesh në bashkë-pronësi. Pronarët ndonjëherë nuk kanë tituj ligjore. 

 

Legjislacioni dhe Korniza ligjore 

 

Bujqësia dhe Plani Zhvillimor Rural 2007-13. Aksi i parë i Masës 2 i cili parashikon 

Ristrukturimin e potencialit fizik të fermës, ku konsolidimi i tokës është paraqitur si një 

veprim shumë i rëndësishëm në rritjen e madhësisë së fermës, duke ndikuar në rritjen e 

tregut, konkurrencës dhe zhvillimin e tregut të tokës. Konsolidimi i tokës do të jetë një 

instrument i rëndësishëm për zbatimin e objektivave përkatëse për implementimin e 

këtij plani strategjik. 
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Strategjia e konsolidimit të tokës 2010-2020 dhe zbatimi i programit 

 

Strategjia e konsolidimit të tokës 2010-2020 dhe zbatimi i programit është miratuar 

nga Qeveria e Kosovës Nr.09/21 dt.26.06.2011. Qëllimi i strategjisë është që të krijojë 

një opinion afatgjatë për zbatimin e rregullimit të tokës në Kosovë. Qeveria ka vendosur 

që rregullimi i tokës është një përparësi e politikës për MBPZHR. Legjislacioni është në 

dispozicion. Strategjia tani jep "përkthimin" e politikës dhe legjislacionit në një linjë të 

qëndrueshme afatmesëm të veprimit, dhe të sjell një plan veprimi 10 vjeçar i cili 

përcakton afatet kohore dhe prioritetet dhe vlerëson kërkesat e ardhshme buxhetore. 

Objektivat specifike të Strategjisë janë: 

- Për të integruar rregullimin e tokës në përpjekjet më të gjera të zhvillimit rural,  

- Për të lehtësuar financimin dhe përgatitjen e projekteve të rregullimit të tokës, 

- Për të lehtësuar procesin e rregullimit të tokës. 

 

Tabela 5. Përshtatshmëria e tokave bujqësore(ALS-Agricultural Land Suitability) 

Rezultati i 

përshtatshmërisë 

Kualiteti i tokës Kodi Grupet e përdorimit 

të tokës 

0 Papërshtatshëm 8 Bujqësia e 

punueshme e pa 

mekanizuar 

1-35 Shumë e varfër 1 Tokë e varfër, 

kryesisht pyjore dhe 

fushore; jo të 

ndjeshme për t’u 

mbrojtur për bujqësi 

36-45 E varfër 2 

 

46-55 Nën mesatare 3 

 

Vendimet për ruajtjen 

e bujqësisë duhet të 

merren ose të 

meritohen 
56-65 Mesatare 4 

 

66-75 Mbi mesatare 5 

 

76-85 E mirë 6  

 

Të ruajtura në 

mënyrë rigoroze për 

bujqësinë 

86-100 Shumë e mirë 7 
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Tregjet e tokës dhe investimet 

 

Të dhënat në lidhje me tregun e tokës së Kosovës janë të kufizuara, por në disa zona 

tregu i tokës në shitje në zonat me potencial komercial ose për banim është aktiv dhe i 

karakterizuar nga vargjet e gjera në çmimet e tokës dhe një sasi të konsiderueshme të 

spekulimeve të tokës. 

 

Në disa zona të tokës bujqësore pranë zonave peri-urbane dhe urbane dhe pranë 

rrugëve është shitur me çmim mbi vlerën e tij të mundshme për bujqësinë, duke 

sugjeruar se blerësit mund të kthejnë vendin për përdorime të tjera apo të mbajë 

vendin për rishitje për zhvilluesit komercial dhe banesor. 

 

Shitjet e parcelave më të largëta dhe më pak të arritshme janë më pak të zakonshme dhe 

janë shitur për çmime më të ulëta dhe duket se blihen për përdorim të vazhdueshëm 

bujqësor. 

 

Ndërsa tregu i tokës është aktiv në disa zona, vazhdon të jetë i kufizuar nga mungesa e 

qartësisë mbi të drejtat e tokës, vështirësi për  vlerësimin e tokës, dhe mungesa e 

kredisë. 

 

Zhvillimi i tokave bujqësore në BE dhe rajon 

 

Për disa vite tani, Komisioni Evropian ofron një pasqyrë vjetore të informatave 

statistikore dhe ekonomike për tre objektivat e politikës së zhvillimit rural 2007-2013. 

Një vlerësim i buxhetit të zhvillimit rural për periudhën 2007-2013 është përfshirë  së 

bashku me informacionet mbi ekzekutimin financiar të programeve të zhvillimit rural 

në BE-27 dhe në vendet kandidate.  

Ndryshimet metodologjike në mbledhjen e të dhënave paraqesin një sfidë kur 

krahasojmë rezultatet nëpër vite të ndryshme. 

Treguesit e paraqitur në këtë raport janë nxjerrë nga Monitorimi i Përbashkët dhe 

vlerësimi i Kornizës (CMEF), i cili siguron një kuadër të vetëm për monitorimin dhe 

vlerësimin e të gjitha ndërhyrjeve në zhvillimin rural për periudhën 2007-2013.  

CMEF përcakton pesë lloje të treguesve pas logjikës së proçesit të ndërhyrjes, 

domethënë bazë, input, output, rezultat, dhe treguesve të ndikimit. 

 

Zhvillimi i bujqësisë 

 

Kushtet natyrore për prodhimin bujqësor në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi janë 

jo të favorshme për shkak të peshës së madhe (rreth dy të tretat) e peizazhit malor, 

kodrinor dhe karstike. Përkundër kësaj, bujqësia luan një rol të rëndësishëm në rajon, si 

ekonomikisht dhe shoqërisht. Ajo kontribuon, mesatarisht, 17% në vendet e GDP-së. Në 

Shqipëri dhe  Kosovë kontribuon rreth 1/4 e GDP-së, në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë 
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1/5, dhe në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Malit të Zi 11%. Kroacia ka 

pjesën më të ulët të bujqësisë në GDP (8%), e cila është ende shumë më e lartë se 

mesatarja e BE prej 1.6%. 

Toka bujqësore në rajon arrin në 13.1 milion hektarë. Kjo është e barabartë me 8.1% të 

totalit të tokës bujqësore të BE-së dhe më pak se totalit të tokës bujqësore të Italisë 

(rreth 10% e tokës bujqësore të BE-së). Tokat e punueshme dhe të përhershme 

përbëjnë 53% të totalit të tokës bujqësore, duke filluar nga 11.2% në Mal të Zi deri 71% 

në Serbi. Toka bujqësore për frymë është më e lartë në Serbi (0.68 ha për banor) dhe më 

e ulët në Mal të Zi (0.8%). Një pjesë e madhe e tokës bujqësore është livadhe dhe 

kullota. Një pjesë e konsiderueshme e tokës bujqësore është lënë djerrinë: Shqipëria 

(25%); Bosnja dhe Hercegovina (20%); Kosova (10%). Arsyet kryesore të cituara 

përfshijnë fragmentimin e tokës dhe pronarët që mungojnë, perspektivat e ulëta 

ekonomike, mungesa e fondeve për të investuar në menaxhimin e tokës në Kroaci dhe 

Bosnje, ekzistencën e minave tokësore (rreth 237,000 ha janë vlerësuar të jenë të 

kontaminuara nga minat e pashpërthyera në Bosnjë dhe Hercegovinë në fund të 

konfliktit). Sektori i bujqësisë ofron një burim të rëndësishëm të punësimit në të gjitha 

vendet e rajonit. Megjithatë, të dhënat për punë bujqësore nuk janë të besueshme apo të 

krahasueshme. Për shembull, në Mal të Zi shifër zyrtare është 1.2% e forcave të 

përgjithshme të punës. Kjo shifër përfshin vetëm punëtorët e kontraktuar dhe lë jashtë 

punëtorët e familjes që dominojnë sektorin. Probleme të ngjashme ka edhe në vende të 

tjera të tilla si Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia. Vlerësimet e personave të angazhuar 

në vargun e bujqësisë radhiten nga 18% - 58%, në varësi të vendit dhe përkufizimeve të 

përdorura nga sondazhet. Për më tepër bujqësia ofron rrjet të sigurisë sociale në të 

gjithë rajonin për një numër të madh të popullsisë, veçanërisht për të moshuarit, të cilët 

nuk kanë asnjë burim alternativ të të ardhurave dhe varen nga bujqësia për jetesën e 

tyre.  

 

Pengesat në zhvillim 

 

Sektori i bujqësisë përballet me një numër të pengesave që pengojnë kontributin e saj 

në ekonomi. Këto kufizime janë të ballafaquara me të gjitha vendet e Rajonit në shkallë 

të ndryshme, duke përfshirë:  

- Struktura e fragmentuar e fermës (të dominuar nga një numër i madh i pronave 

bujqësore të vogla, shpesh prodhon vetëm sasi të vogla të tepërta të 

tregtueshme) dhe mungesa e një vendi funksional për tokën bujqësore;  

- Mungesa e infrastrukturës fizike, duke përfshirë sistemet e pazhvilluara të 

ujitjes;  

- Niveli i ulët i produktivitetit për shkak të nivelit të ulët të mekanizimit dhe 

përdorimit të kufizuar të teknologjive moderne;  

- Nën-punësim dhe qasje të kufizuar në zgjerim ose shërbime këshillimore; 

- Kanale të pazhvilluara dobët të integruara të marketingut për të dy hyrjet dhe 

daljet, mungesa e marketingut dhe informacionet e varfëra të tregut; 
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- Industria e pazhvilluar e përpunimit të ushqimit dhe niveli i ulët i sigurisë 

ushqimore dhe standardet e cilësisë; 

- Qasja e dobët dhe disponueshmëria e objekteve të përshtatshme për sektorin. 

 

Struktura e fermave  

 

Të gjitha vendet kanë zbatuar ose janë në proces të zbatimit të programeve për 

privatizimin e tokës bujqësore. Toka bujqësore e cila mbetet në pronësi shoqërore është 

dhënë shpesh me qira për sektorin privat (Kroaci, Kosovë). Mbi 87% të të gjithë tokës 

bujqësore në rajon është në pronësi tani nga sektori privat, variojnë midis 80% 

(fYROM) dhe 95% (Shqipëri) për vende të veçanta. Struktura e fermës është e ngjashme 

në të gjithë rajonin, që përbëhet nga një numër i madh i pronave të vogla, kryesisht për 

jetesë ose gjysmë të mbijetesës në natyrë, dhe një numër i vogël i fermave të mëdha 

dikur në pronësi të shtetit (në faza të ndryshme të privatizimit). 

Përveç kësaj ka një numër të vogël të madhësisë së mesme të fermave private që po 

dalin dhe veprojnë në baza komerciale. Ky sektor po rritet gradualisht, megjithëse nga 

një nivel shumë i ulët. Përkufizimi i një ndërmarrjeje bujqësore që përdoret në secilin 

vend ndikon në strukturën e fermës së paraqitur. Në shumicën e rasteve shifrat 

përfshijnë një numër të madh të familjeve bujqësore të cilat nuk do të kualifikohen si 

një ndërmarrjeje bujqësore në BE. Megjithatë këto prona (ose familje bujqësore) 

përfaqësojnë një pjesë të madhe të prodhimit bujqësor dhe në këtë mënyrë nuk mund të 

përjashtohet nga statistikat brenda këtij studimi.  

 

Situata rurale  

 

Në Ballkanin Perëndimor popullsia rurale arrin në më shumë se 10 milionë njerëz. 

Popullsia më e madhe rurale është në Kroaci (2.1 milionë euro), ndërsa vendet me 

pjesën më të madhe të personave që jetojnë në zonat rurale janë Kosovën (e vlerësuar 

60%) dhe Shqipëria (55%). Një pjesë e madhe e popullsisë rurale (vlerësohet të jetë 

rreth 80%) janë të varur nga bujqësia. ndustria ushqimore gjithashtu ofron një burim të 

rëndësishëm të punësimit në zonat rurale, veçanërisht në prodhimin e produkteve të 

qumështit për konsum lokal. Sipas sistemit të planifikimit të centralizuar që mbizotëron 

në të gjitha vendet, shtëpitë në zonat rurale janë siguruar në afërsi të vendit të punës, 

dhe udhëtimi i përditshëm është minimal. Me ndarjen e këtij sistemi dhe kolapsit të 

industrive ekonomikisht të paqëndrueshme infrastruktura në shumicën e rajonit është 

e papërshtatshme,  për të mbështetur atë moderne ka nevojë për ekonominë e tregut. 

Zonat rurale karakterizohen nga mungesa e shërbimeve bazë (ujësjellës, kanalizime, 

shërbimet shëndetësore dhe objektet arsimore) dhe vuajnë nga infrastruktura e dobët 

fizike, veçanërisht të rrugëve dhe sistemeve të furnizimit me ujë. Në Kosovë vetëm 28% 

e shtëpive janë të lidhura me sistem të kanalizimit; në ish Republikën Jugosllave të 

Maqedonisë, 9% e popullsisë rurale janë pa instalim të furnizimit me ujë dhe vetëm 

18% janë të lidhur me sistemin e kanalizimit publik. 
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Nivelet e arsimit në mesin e popullsisë rurale / bujqësore janë të ulëta, veçanërisht për 

gratë. Në Shqipëri 80% e fuqisë punëtore bujqësore kanë vetëm arsim të ulët fillor të 

kompletuar; në ish-Republikën e Maqedonisë normat e analfabetizmit janë gjetur të 

jenë më të larta në zonat rurale, dhe në Kosovë vetëm 60% e meshkujve dhe 25% e 

popullsisë femërore kanë përfunduar shkollën e mesme. Migrimi jashtë mbizotëron në 

të gjithë rajonin; veçanërisht në mesin e të rinjve. Kështu në disa vende (p.sh. Shqipërisë 

dhe Kosovës), popullsia është relativisht e re, zonat më rurale në rajon po përjetojnë një 

plakje të strukturës së popullsisë. 

 

Kuadri institucional dhe administrativ 

 

Korniza institucionale dhe administrative për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të 

bujqësisë dhe zhvillimit rural mbetet e dobët në të gjitha vendet e rajonit. Reforma ka 

qenë e ngadalshme dhe vullneti politik për të futur ndryshim në kundërshtim. Burimet 

njerëzore janë jo adekuate në të gjitha nivelet, kryesisht mungojnë numrat e  

mjaftueshëm, kapacitetet, njohuritë dhe eksperiencat për të përmbushur sfidat 

moderne, sistemi konkurrues agro-ushqimor apo shumëllojshmëria e problemeve të 

cilat ballafaqohen viset e nën-zhvilluara rurale. Këto dobësi janë të përzier me një 

mungesë të informacionit të besueshëm mbi situatën ekonomike të zonave bujqësore 

dhe rurale. Regjistrat e fermave adekuate dhe sistemet e identifikimit të kafshëve ende 

nuk ekzistojnë në të gjitha vendet. Sistemet e informacionit të tilla si FADN dhe EAA, siç 

aplikohet në shtetet anëtare të BE-së ose nuk ekzistojnë ose janë në një fazë shumë të 

hershme të zhvillimit. Kjo mungesë e të dhënave dhe burimeve njerëzore do të thotë se 

vetëm analiza të kufizuara politike janë ndërmarrë. Rrallë janë institutet vendore, apo 

institucionet kërkimore të përfshira në procesin e zhvillimit të politikave. Një nga arsyet 

për këtë është mungesa e rëndë e profesionistëve të ekonomisë bujqësore në rajon. Si 

pasojë, formulimi i politikave dhe vendim-marrja është bërë shpesh në bazë të shumë 

informata të kufizuara, pa analizë të hollësishme. Për më tepër, në asnjë vend të rajonit 

nuk ka ndonjë vlerësim efektiv të ndikimit të politikave të tanishme në këtë sektor. 

Mekanizmat e koordinimit ndër-institucional dhe brenda-institucional rrallë ekzistojnë, 

duke çuar në mospërputhjet e politikave dhe harmonizimin e kufizuar strategjik të 

objektivave, politikave dhe masave. Kjo është një sfidë e veçantë në fusha të tilla si 

sigurinë e ushqimit, ku kompetencat në mes të institucioneve të ndryshme përgjegjëse 

për shëndetin dhe kontrollin e ushqimit mbivendosen dhe në zhvillimin rural ku 

programet e punësimit, transportit, shëndetësisë, arsimit dhe zhvillimit të bujqësisë 

rrallë përkojnë. Shërbimet publike të sektorit mbeten të kufizuara. Asnjë vend në rajon 

nuk ka shtrirje të mjaftueshme ose shërbime këshillimore dhe lidhjet në mes të këtyre 

shërbimeve dhe rrjeteve kërkimore janë të dobëta ose nuk ekzistojnë.  

 

Rezultatet e studimit tregojnë se rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk ka gjasa të shohë 

rritje të mëdha në prodhimin bujqësor në periudhën afatmesme. Tendenca aktuale e 

humbjes së aksioneve në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare bujqësore ka gjasa të 
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vazhdojë në shumë pjesë të rajonit (veçanërisht për BeH, Shqipëri dhe në ish-

Republikën Jugosllave të Maqedonisë).  

 

Dobësia e sektorëve të llojeve te ndryshme te kafshëve në shumë vende të Ballkanit 

Perëndimor, pritet të ndikojë në sektorin e të korrave për shkak të rënies së kërkesës 

për ushqim. Me këtë rast pritet që tokat e punueshme dhe livadhet të përdoren më pak 

për ushqim. Në tregjet e drithërave rënia e kërkesës së ushqimit është parashikuar 

gjithashtu që të jetë një nga faktorët kryesorë që provokon një rritje në eksportin e 

drithërave nga rajoni.  

 

Për më tepër drithëra ka vetëm një pjesë e vogël e sektorëve ku rritja e prodhimit është 

parashikuar të jetë më e fortë se rritja e kërkesës. Kjo vlen për patate në ish Republikën 

Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovë, dhe të perimeve në Serbi, Mal të Zi dhe Kosovë.  

 

Punësimi bujqësor pritet të bie në mënyrë të konsiderueshme në rajon deri në vitin 

2020. Nga 2020 punësimi ne bujqësi pritet të ketë rënie në mes të 15% dhe 30%, më 

poshtë se nivelet aktuale. Zhvillimi i punësimit ne bujqësi ka të ngjarë të varet nga një 

sërë faktorësh, duke përfshirë ritmin dhe shkallën e rregullimeve strukturore duke 

future këtu: efektet e procesit të mbetur të privatizimit, integrimi i bujqësisë dhe 

industrisë ushqimore me veprimtari të tjera rurale ekonomike (turizëm, rekreacion, 

etj).  

 

Madhësitë mesatare e fermave pritet të shohin rritje modeste deri në vitin 2020, në 

terma relative (nga 18-33%). Të rinjtë dhe njerëzit aktiv gjithnjë do të largohen nga 

zonat e thella rurale, paralelisht me rritjen e pritshme të shërbimit (kryesisht) dhe 

sektorët industrial në qendrat më të mëdha urbane.  

 

Pritet që vendet që me sukses rregullojnë politikat e tyre dhe kuadrin institucional, me 

mbështetjen e IPARD, do të prezantojnë gradualisht 'EU-like'(si-BE) programet e 

zhvillimit rural të cilat ka të ngjarë të ndihmojnë në luftën kundër ose të paktën të 

ngadalësojnë disa prej këtyre tendencave. 

 

Analiza e sektorit të blegtorisë ne Kosove  

 

Blegtoria është veprimtari profitabile me rëndësi ekonomike për të cilën ekzistojnë 

resurset zhvillimore dhe është promotorë i zhvillimit të aktiviteteve tjera bujqësore 

( prodhimtarisë bimore,  industrisë përpunuese etj. ). Prodhimet blegtorale kanë rënësi 

socio-ekonomike si ushqim që konsumohet nga të gjitha kategoritë dhe grup moshat e 

shoqërisë, janë prodhime me vlerë të lartë ushqyese dhe biologjike. 

Në Kosovë vlerësohet të jenë mbi 83.000 ferma që mbarështojnë kafshë blegtorale që 

janë bartësit e prodhimtarisë blegtorale. Pjesa dërmuese e kafshëve blegtorale i 

përkasin ekonomive familjare dhe kryesisht mbarështohen në kushte jo të mira 
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higjienike dhe zooteknike. Fermat gjysmë komerciale dhe komerciale kanë kushtet të 

mbarështimit në nivel më të avansuar.  

Gjedhët janë popullacioni më i madh i kafshëve blegtorale dhe si i tillë është bartës i 

prodhimtarisë blegtorale. Përpos prodhimtarisë së gjedhëve janë të zhvilluar edhe 

prodhimtaria e ripërtypësve të imët (dele dhe dhi), shpeztaria, akuakultura dhe bletaria. 

 

Tabela 1. Popullacioni kafshëve blegtorale dhe pjesmarrja e tyre në % 

Nr Lloji i kafshës Njësia / krer Sasia Pjesëmarrja  (%) 

1 Gjedhë  291,400 59 

2 Dhentë  122,000 25 

3 Dhitë  16,600 3 

4 Derra  53,000 11 

5 Kuajt  12,260 2 

 Gjithsejtë  495.260 100 

/ Kategoritë tjera    

6 Pula vojse Njësi 900.000 100 

7 Bletët Koshere 70.600 100 

8 Peshku Ton 496 100 
Burimi: DPB, 2010. Projekti për R&I, 2005 

 

Sigurimi i bazës ushqyese për kafshët blegtorale ( me kosto te ulet dhe me vlerë te 

lartë ushqyese) është faktor me rendësi në rritjen e konkurrencës. Përgjithësisht 

vlerësohet se baza ushqyese është e pa mjaftueshëm dhe jo cilësore gjë që është 

reflektuar në uljen e potencialit prodhues gjenetik dhe në të hyrat e fermerëve.  Është 

intensifikuar kontrolli i cilësisë së ushqimeve të koncentrua dhe është investuar në 

ngritjen e  njohurive të fermerëve në përgatitjen e ushqimit, racioneve dhe promovimin 

e teknologjive të reja në të ushqyerit e kafshëve megjithatë të ushqyerit e kafshëve 

vazhdon të mbetet çështje që duhet kushtuar rëndësi në fushën e zhvillimit të Sektorit 

të prodhimtarisë blegtorale dhe në sigurinë e ushqimit në përgjithësi.  

Sipas të dhënave në Kosovë ka 23 prodhues dhe përpunues të ushqimit të kafshëve me 

kapacitete të instaluara teknike për përpunimin e 350 ton / ditë ushqime të 

koncentrara që aktualisht shfrytëzohen vetëm rreth 38 ton  / ditë. (Fabrika  në Fush 

Kosovë) 

Struktura racore e fondit të kafshëve blegtorale është në disfavor të racave me 

prodhimtari të lartë gjithashtu fermerët komercialë nuk njohuri të mjaftueshme për 

praktikat, pajisjet dhe mekanizmin e nevojshëm për mbarshtimin e kafshëve.  

Në kuder të permiresimit racor dhe kushteve te mbarsshtirmit. MBPZHR-ja ka krijuar 

Mekanzim për  implementimin e politikave zhvillimore - Qendrën  Kosovare të 

Mbarështimit të Kafshëve (QKMK). MBPZHR në mbështetje të Agjensionit Evropian për 

Rekonstruim (AER) ka përgatitur edhe Strategjinë Zhvillimore të QKM-së 2009 - 2013. 

Aktualisht në mbështetje të Qeverisë Italiane, është duke u punuar në themelimin e 

Qendrës Sekelsionuese të kafshëve aktivizimi i së cilës, sipas projektit, pritet të bëhet 

gjatë vitit 2011. 
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Sektori i qumeshtit 

Në Kosovë vlerësohet të jenë  151,546 lop qumeshtore, ose 52% e fondit të gjedheve, 

gjedhet janë bartësit e prodhimtarisë së qumështit. Pordhimtaria vjetore e qumeshtit 

sillet rreth: 381,896 l Përpos prodhimtarisë së qumështit të lopës prodhohet edhe 

qumështit i ripërtypësve të imët (deles dhe dhisë). Sipas të dhënave në vend janë  

122,721 dele dhe 14,641 krerë dhi. Në sasinë e gjithmbarshme të qumështit të prodhuar 

qumështi i deles merr pjesë me 2- 3 %. Konsumi i qumeshtit për kokë banori është mbi 

170 litra qumësht / vit. Potenciali gjenetik i popullacionit të kafshëve për 

prodhimtarinë e qumështit dhe kushtet e mbarështimit janë faktorë kufizues i 

prodhimtarisë.  

 

Prodhimtaria e qumështit të lopës 

Në ekonomitë familjare numri mesatar i lopëve qumështore është 1-5 krerë lopë që 

përbëjnë shumicën e lopëve në prodhimtarinë e qumështit (94.2 %) ndërsa vetëm 5.8% 

e përbëjnë fermat komerciale që kanë mbi 5 krerë lopë qumështore. Fermat me mbi 5 

krerë lopë qumështore janë furnizuesit kryesorë të industrisë përpunuese me qumësht 

lëndë e parë. Sipas të dhëna në vend janë 4,238 ferme me mbi 5 krerë lopë qumështore.  

Në tabelën në vazhdim janë prezantuar fermat e lopëve qumështore sipas madhësisë. 

 

Tabela 2. Fermat e lopëve qumështore sipas madhësisë 

             Madhesia 

Krerë 

Mesatarja Nr. i 

fermave 

Nr. i 

krerëve 

Pjesëmarrja (%) 

5 -10 7 3.896 27,272 92 

11 – 20 18 277 4,986 6 

21 – 50 33 62 2,046 1.5 

Mbi 50 50 3 151 0.5 

Gjithsej  4,238 36,501 100 

Burimi: DPB, 2010 

 

Prodhimi vendor i qumështit të lopës në Kosovë është 381.896 tonë / vit me 

prodhimtari mesatare prej 2,520 litër qumësht / krerë / laktacion. Vlerësohet se pjesa 

më e madhe e qumështit të prodhuar (49%) përdoret në fermë ( apo ekonomi 

familjare), për konsum dhe për të ushqyer viçave. Një pjesë, që vlerësohet se përbënë 

(41%), shitet në tregjet e gjelbra dhe vetëm 10 % përpunohet (Burimi: PZHRB 2007-

2013 
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Tabela 3. Analiza sektoriale për qumësht 

BILANCI I FURNIZIMIT furnizimi me qumësht  2009 

Prodhimtaria: 1. lopë/8.26 kg / ditë ose 2.52 t / 305 ditë. Lopë 

qumështore: 151,546/krerë 

t/lopë 2.52 

1. Prodhimi i qumështit në fermë/vit Ton 381,896 

Importi  Ton  

Qumësht i lëngshëm Ton 13,336.17 

Jogurt Ton 5,530 

Hirrë ( pije e qumështit ) Ton 52.41 

Gjalpë Ton 2,985.41 

Djathë Ton 19,621.56 

Te tjera Ton 17,141.90 

2. Importi në qumësht (qumësht) Ton 58,667.45 

3. Furnizimi (1+2) Ton 440,563.45 

3.1 për eksport (qumështi dhe produktet e qumështit) Ton 1,349.08 

3.2 për përdorim vendor (furnizimi-eksporti) Ton 439,214.37 

4. Shkalla e vetëmjaftueshmërisë (prodhimi i qumështit ne 

fermë : furnizimi x 100). 

%             86.68      

5. Konsumi në fermë: 49% ton 

 

   187,129.04 

Pjesëmarrja e konsumit në fermë % 49 

5.1 Konsumi human ne fermë 70 % Ton 130,990.33 

5.2 Konsumi i kafshëve-viçave ne fermë 30% Ton 56,138.71 

6. Mbetjet : 0.02% e prodhimit në fermë . Ton 76.38 

7. Qumështi i shitur në treg 40.98 % (nga fermat) Ton 156,500.98 

8. Qumështi i shitur ne treg (nga import) Ton 58,667.45 

9. Totali i qumështit i shitur  në treg  (7+8) Ton 215,168 

10 Qumështi i cili shkon ne përpunim 10% Ton 38,189.6 

11 Gjithsej konsumi i ushqimit  Ton 344,809.68 

12. ÇMIMET     

12.1 Çmimi i prodhuesit (ferma) €/kg 0,28 

12.2 çmimi me pakicë (3,2% yndyrë) €/kg 0,31 

12.3 çmimi i importit (i paketuar) €/kg 0,67 

13.. VLERAT     

13.1 Vlera e prodhimit (sasia e prodhuar x çmimi i 

tregut/çmimi i prodhuesit) 

         € 99,292.96 

13.2 Të hyrat e fermerit nga qumështi i tregtuar € 38,189.60 

13.3 Vlera e importit € 39,307.19 

Burimi: MBPZHR 
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Prodhimtaria e qumështit të ripërtypësve të imët ( dhent dhe dhitë) 

Prodhimtaria e qumështit të deles 

Sipas të dhënave të viti 2009, janë rreth 100,000 krerë dele në laktacion ndërsa 

prodhimtaria e qumështit në laktacion është mesatarisht 80 l. Prodhimtaria vjetore e 

qumështit të deles është 8.000 ton. Qumështi i deles kryesisht përdoret për prodhimin e 

djathit me origjinë gjeografike “Djathi i Sharrit” dhe prodhimin e kosit me yndyrë të 

plotë sipas artit tradicional dhe në kushte industriale. Këto prodhime kryesisht 

plasohen në tregun vendorë. 

 

Tabela 4. Fermat e deleve sipas madhësisë 

Madhësia e 

fermës 

Mesatarja Nr. i 

fermave 

Nr. i 

krerëve 

Pjesëmarrja (%) 

30 – 50 40 244 9,760 22.6 

51 – 100 73 403 29,419  37.3 

101 – 200 150 301 45,150 27.8 

201 – 300 240 78 18,720 7.2 

301 – 500 340 55 18,700 5.1 

Gjithsej - 1,081 121,749 100 

Burimi: DPB, 2014 

 

Prodhimtaria e qumështit të dhisë 

Vlerësohet se në Kosovë prodhohen rreth 3.900 ton qumësht të dhisë. Sipas të dhënave 

në Kosovë ka 14.600 krerë dhi në laktacion. Qumështi i dhisë kryesisht plasohet në treg 

si qumësht dietik dhe relativisht pak përpunohet si djathë. Sipas të dhënave ekzistojnë 

226 ferma të dhive, dominojnë fermat me 20 – 50 krerë dhi.  

 

Tabela 5. Fermat e dhive sipas madhësisë 

Madhësia e fermës Mesatarja Nr. i 

fermave 

Nr. i 

krerëve 

Pjesëmarrja 

(%) 

30 – 50 32 149 4,768 66 

51 – 100 65 40 2,600 18        

101 – 200 150 28 4,200 12 

201 – 300 235 4 940 2 

301 – 500 340 4 1,360 2 

Mbi 500 1,200 1 800 0 

Gjithsej  226 14,668 100 

Burimi: DPB, 2014 
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Rrjeti i furnizimit të industrisë së qumështit 

Fermat e mëdha dhe ekonomitë familjare përmes qendrave për grumbullimin e 

qumështit furnizojnë me qumësht njëra nga 19 përpunuesit e licencuar të qumështit. 

Nga fermat e mëdha komerciale qumështi grumbullohet drejtpërdrejt nga përpunuesit e 

qumështit ndërsa fermerët e vegjël dhe ekonomitë familjare përmes qendrave për 

grumbullimin e qumështit. Numri i madh i fermave të vogla dhe shtrirja gjeografike 

reflektojnë në ngritjen e çmimit të qumështit si lëndë e parë. Niveli i cilësisë së 

qumështit të grumbulluar, në përgjithësi, është relativisht i mirë. Sipas të dhënave nga 

Laboratori i Kontrollit të Cilësisë së Qumështit / AUK mbi 30 % e qumështit që 

përpunohet nga industria është e klasës së I-rë ( standardi për vitin 2008 ) megjithatë 

duhet të ngritët niveli i zbatimit të standardeve të Praktikave të Mira Higjienike (PMH). 

Përpunuesit janë të vetëdijshëm për këtë problem dhe po mundohen të përmirësojnë 

cilësinë e qumështit të dorëzuar përmes faktorit korrigjues për pagesën e qumështit për 

njësi, gjë që mundëson pagesën me çmime më të larta  për qumësht cilësor.  

Problem tjetër me të cilën ballafaqohet industria përpunuese lidhur me furnizimin me 

qumësht është sezonaliteti i prodhimtarisë së qumështit kjo vije si rezultat dallimit në 

sasinë e dorëzuar të qumështit gjatë periudhës së dimrit dhe verës.  

 

Industria përpunuese e qumështit 

Deri më tani janë licencuar 19 ( nëntëmbëdhjetë). Aktualisht vetëm 2 ( dy) qumështore 

janë certifikuar me sisteme të sigurisë ushqimore HACCP.  

Sipas të dhënave  industria përpunuese ka kapacitet të instaluar teknologjik për 

përpunimin e qumështit: 353,500 l /ditë  Vlerësohet se 70 % e teknologjisë në industrinë 

përpunuese janë teknologji e 10 vjeqarit të fundit. Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve 

teknologjike vlerësohet të jetë 20 -30 %. 

Industria e përpunimit të qumështit aktualisht ka një asortiman të kufizuar të 

prodhimeve. Në përgjithësi nga të gjitha qumështoret prodhohen të njëjtat prodhime 

dhe deri më tani relativisht pak është punuar në prodhimin e produkteve të cilat 

importohen. Një gjë e tillë është reflektuat edhe në ngritjen e konkurrencës së 

brendshme duke mos synuar konkurrencën me prodhimet e importuara. 

Prodhimet kryesore të qumështit të konsumuara në Kosovë janë qumështi,  prodhimet e 

fermentuara të qumështit ( jogurti, kosi dhe ajrani ), djathi i bardhë dhe djathi i sharrit. 

Vetëm disa nga qumështoret prodhojnë produkte të tjera siç janë akullorja dhe 

produkte të fermentuara me perime. Shumica e  djathërave që kërkohen nga 

gastronomia dhe konsumatorët e zonave urbane kryesisht importohen.  

Eksporti i prodhimeve të qumështit është shumë i kufizuar dhe kryesisht bëhet në 

Shqipëri. (2009/544,51 t). Prodhimet e eksportuara janë ajkë me spec, ndërsa gjatë 

verës edhe qumështi UHT, djathi i bardhë dhe prodhimet tjera. 

Industria për përpunimin e qumështit deri më tani ka investuar shumë pak në 

marketing me qëllim të sensibilizimit të konsumatorëve për cilësinë e prodhimeve 

vendore dhe konsumin.  

 

 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  116 

 

Tabela 6. Kapacitetet e industrisë së përpunimit të qumështit 

Kategoria e 

qumështorëve sipas 

kapaciteteve përpunuese 

Nr. 

qumështoreve 

Kapaciteti 

instaluar teknik     

Pjesëmarrja % 

1.000 - 5.000 13 33.500 10 

20.000 - 35.000 4 95.000 30 

90.000 – 100.000 2 190.00 60 

Gjithsej 19 318.500 100 

 

Rekomandimet për sektorin e qumështit. 

Masat e propozuara në vazhdim janë artikulim i kërkesave nga të gjitha palët relevante 

në sektorë. Sektori i qumështit duke qenë një nga sektorët prioritarë dhe promotorë i 

zhvillimit edhe sektorëve tjerë dhe industrisë përpunuese reflekton përgjegjësi në të 

gjitha palët me interes të sektorit. 

 

Rekomandimet 

 

1. Implementimi i bazes ligjore që ka te bëj me standardet e sigurisë, cilësisë, 

kategorizimin e qumështit të freskët. (Zbatimi i HACCP-it) dhe ndalimin e funksionimit 

të qumështoreve dhe tregjeve të pa licencuara.    

2. Integrimi-kooperimi më i mirë mes fermerëve dhe përpunuesve (teknologji,njohuri, 

grumbullim kontraktim të qumështit etj). 

3. Permiresimi i marketingut, permes: 

    -   Promovimit të pordukteve në panaire, ekspozita etj.    

    -   Permiresimit të ambalazhit. 

    -   Krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të tregut dhe 

    -   Rritjes se arsortimeneteve. 

4.   Investimet në profesionalizimin dhe specializimin e teknologëve ( personelit që 

drejton prodhimin) 

5. Aplikimi i masave lehtsueese dhe mbeshtese për qumësht (reduktimi i TVSH-së, 

subevcionimi i prodhuesëve ë qumeshti, subvencionimi i kredive për fermerët 

blegtoral). 

6. Përmirësimi i kushteve zoohigjinike dhe zooteknike, përmes mbështetjes financiare 

në modernizmin e stallave ekzistuese dhe ndërtimin e të rejave, ashtu që të mund të 

përmbushen nevojat e kafshëve. 

7. Përmirësimi i bazës ushqyese dhe shfrytëzim racional i  kullosave, 

8. Përmirësimi  racorë (Mbarështimi i kafshëve me potencial të lartë gjenetik), përmes 

programeve racore: 

     -   Subvencionimit të mbarimit artificial dhe 

     -   Vazhdimit të subvecionimt të mëshqerrave për riprodhim 
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Sektori i mishit 

Prodhimtaria e mishit aktualisht është në varshmëri nga Sektori i qumështit. Kafshët 

për therje janë kryesisht krerë të shkarkuar nga prodhimtaria e qumështit dhe krerë të 

rinj që nuk kanë destinacion riprodhimin. Vetëm disa ferme merren me trashje 

intensive me numër relativisht të vogël të krerëve.  Mishi prodhim vendorë kryesisht 

tregtohet si mish dhe prodhime të freskëta. Industria e përpunimit të mishit varet nga 

importi i mishit industrialë. Rendimentet e mishit dhe cilësia e mishit janë optimale kjo 

si rezultat i strukturës racore të popullacionit të kafshëve dhe traditës së therjes së 

kafshëve. Prodhimtaria e mishit përballet me konkurrencë jo lojale si rezultat i importit 

të kafshëve për therje nga shtetet e regjionit me kosto më të ulët të prodhimtarisë dhe 

importit të mishit për nevoja të industrisë. Sipas të dhënave në Kosovë janë të 

licencuara 30 përpunues të mishit dhe 37 thertore për therjen e kafshëve. Vetëm dy nga 

thertoret kanë linja teknologjike për therjen e ripërtypësve të vegjël. Përpos 

prodhimtarisë së mishit të kafshëve në Kosovë prodhohet edhe mishi i shpezëve ( 

pulës) dhe peshkut. 

 

Prodhimtaria e mishit të gjedhit 

Gjedhi është bartës i prodhimtarisë së mishit në vend dhe mishi më i kërkuar në treg. 

Sipas të dhënave në Kosovë nga popullacioni i gjedhit në vit theren 127,449 krerë prej 

të cilave 112,294 ose 88 % janë viça dhe 15,155 ose 12 % janë lopë të shkarkuara nga 

prodhimtaria e qumështit Sipas këtyre të dhënave dhe të dhënave për strukturën racore 

të krerëve për therje dhe rrezes së mishit në vit prodhohen 28,832.55  ton mish gjedhi 

prej të cilit 25,907.64 ton / vit ose 89.85% janë mish viçi.   

Një sasi mjaft e madhe mishit të gjedhit sigurohet nga kafshët e importuara që kanë 

destinacion therjen. Sipas të dhënave nga AVUK-u gjatë vitin 2009 janë importuar 6,321 

krerë gjedhë për therje.  

Prodhimtaria e mishit duke qenë veprimtari sekondare e prodhimtarisë së qumështit 

karakterizohet edhe me një element specifik që ka të bëjë me therje shumë të hershme 

të krerëve, vlerësohet se shumica e krerëve theren në moshë 8 – 12 muajsh. Therja në 

këtë moshë është jo ekonomike. 
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Tabela 7. Analiza sektoriale për mish (pesha e karkasit) 

BILANCI I FURNIZIMIT - Furnizimi me mish    2009 

1. Prodhimi (karkases):  50% kg/krerë 224.11 

1.1 Peshë e gjallë   448.23 

2. Pesha e karakasit për krerë sipas kategorive     

2.1 lopë të vjetra 43% kg/krerë/therje 192.74 

2.2 viça femra 49% kg/krerë/therje 219.63 

2.3 viça meshkuj 53% kg/krerë/therje 237.56 

3. Prodhimi vendor i karkasit (karkasa x 

Nr.krereve) 

Ton 28,832.55 

3.1 lopë të vjetra  Ton 2,924.91 

3.2 viça femra Ton 10,001.86 

3.3 viça meshkuj + dema Ton 15,905.78 

4. mishi i importuar (c.e.) Ton 12,514 

5. Importi i gjallë in c.e. Ton 16,881 

6. Furnizimi (3+4+5) Ton 58,177 

6.1 Eksporti Ton 0 

6.2 Për përdorim vendor (3+4+5=7) Ton 58,177 

7. Vetëmjaftueshmëria  %        49.56     

8. Mishi në fermë : (70%) Ton 20,182.78 

9. Mishi i tregtuar nga ferma 15% Ton 4,324.88 

10. Mishi i (import) Ton 29,395.00 

Shfrytëzimi (8+9+10) Ton 53,902.66 

11. ÇMIMET     

11.1 Çmimi i peshës së karkasit €/kg 3,50 

12. VLERAT     

12.1 Prodhimi (3 x 11.1) € 100.913.95 

 

 

Prodhimtaria e mishit të ripërtypësve të imët ( dhen dhe dhi) 

Prodhimtaria e mishit në dhenari kryesishtë ju referohet prodhimit të mishit të qengjit 

ndërsa prodhimtaria e mishit të kategorive tjera është relativisht e vogël dhe ka 

relativisht pak rëndësi në të hyrat e fermerëve. Qengjat theren në moshën 5 – 6 muajsh, 

arrin peshë 22-25 kg. Në vit vlerësohet se therren rreth 100,000 krerë qingja  ndërsa 

prodhimi vjetorë i mishit të qengjit vlerësohet të jetë 1,200 ton. 

Prodhimtaria e mishit të qengjit ka mjaftë probleme e cila reflektohet në afarizimin e 

përgjithshëm të fermerëve dhenarë dhe atë si rezultat i plasmanit të pa sigurt të mishit 
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të qengjit veçanërisht eksportit të tij. Në sezonin e plasmanit të mishit të qengjit, në 

periudhën maj-qershore, në pa mundësisë për lidhje të marrëveshjeve ndërshtetërore 

etj. plasmani i mishit të qengjit ende ka mbetur në suaza të konsumit vendorë dhe 

eksportit në sasi simbolike. 

Përpos qengjit në therje shkojnë edhe kategoritë tjera të dhënëve siç janë delet e 

shkarkuara nga prodhimtaria e qumështit, delet shterpa, deshtë e shkarkuar nga 

reproduksioni dhe ato të lënduara. Edhe pse numri i kategorive të tilla është relativisht i 

vogël, si rezultat i përtrirjes së ultë të kopeve, pjesëmarrjes së ultë të tyre në strukturën 

e kopesë etj. megjithatë në shkallë vendi vlerësohet se në vit prodhohen 75.8 ton mish 

nga krerët e shkarkuar nga prodhimtaria e qumështit dhe riprodhim. 

Mishi i kecit përbënë pjesën në të madhe të mishit të dhisë. Konsumohet kryesisht si 

mish I freskët në gastronomi, vlerësohet se në vit therren rreth 10.000 keca kryesisht 

në moshë 5-6 muajshe me peshë mesatare 20 kg. Vlersohet se prodhimtaria vjetore e 

mishit të kecit është 130 ton.  

Mishi i qengjith dhe kecit janë mjaft të kërkuar në gastronomi megjithatë vlerësohet se 

rreth 50 -60 % e sasisë së gjithëmbarshme e qengjave mund të eksportohen.  

 

Prodhimtaria e mishit të derrave 

Mish derri konsumohet nga popullata e besimit ortodokse dhe katolike që vlerësohet se 

përbëjnë 10 %. Sipas të dhënave statistikore të vitit 2003 rezulton se në Kosovë ka një 

popullacion të derrave prej 53,000 krerë kryesisht në ekonomi familjare.  Madhësia e 

kopesë është (relativisht) e vogël dhe prodhimi i mishit të derrit është gjithashtu 

modest 2,329.8 ton. Mishi I derrit konsumohet kryesisht si mish I freskët  dhe 

produkete të mishit të thara. 

 

Prodhimtaria e mishit të shpezëve 

Prodhimtaria e mishit të pulës aktualisht bazohet në mishin e pulave të shkarkuar nga 

prodhimtaria e vezëve dhe pulave nga ekonomitë familjare. Vetëm një prodhues 

vendorë prodhon mish zogëse ( brojleri). Sipas të dhënave në vit prodhohen 1,979 ton 

mish i pulës prej të cilit mish zogëze ( brojleri) janë 10 ton. 

Prodhimi i mishit të zogzës ( brojlerit ), sipas të dhënave, ka potencial prodhues dhe 

traditë faktorë këto të cilët duhet marrë parasyshë. Kërkesa aktuale për mish shpezësh 

vlerësohet në 30.000 tone / vit ose 18.000.000 zogj bojlerë. 

 

Prodhimtaria e mishit të peshkut 

Prodhimtaria e peshkut për qëllime ekonomike është e përqendruar vetëm në 

akuakulturë. Edhe pse ekzistojnë resurse të ujërave sipërfaqësorë ( lumenj dhe 

liqej )sipas të dhënave nga inventarizimi i potencialit prodhues të peshku rezulton se 

aktualisht këto resurse nuk kanë potencial për prodhimtari ekonomike dhe aktualisht 

shfrytëzohen vetë për peshkim rekreativë sportivë. 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  120 

 

Akuakultura në vend aktualisht është prodhimtari e orientuar për nevoja të hotelerisë 

( 14 hurdha), 11 hurdha janë të kombinuara treg Hoteleri dhe 3 hurdha  prodhojnë për 

plasman në treg kryesisht në qendrat urbane si peshk i freskët. Sipas të dhënave në 

vend prodhohen vetëm Trofta dhe Krapi, nga 26 hurdha të peshkut 23  prodhojnë 

Troftë ndërsa 3 prodhojnë Krapi. Vlerësohet se në vend nga akuakultura prodhon rreth 

496 ton mish të freskët. 

 

Tabela 8. Të dhënat për konsumin e mishit / 2009 

Lloji i mishit Sasia (ton) Pjesëmarrja ( %) 

 Prodhimi vendorë: 

- Mishi i gjedhit 

- Mishi i ripërtypësve të vegjël 

- Mishi i derrit 

- Prodhimtaria e mishit të peshkut 

- Prodhimtaria e mishit të pulës 

31,308 

28,832.55  

1.275,8 

2.329,8   

496 

1,979 

32 

Importi  

- Mishi i gjedhit+kafshët e gjalla 

(karkas) 

- Mishi i pulës 

- Mishi i derrit 

- Mish i deles 

- Mish i peshkut 

65,905 

(12,514+ 16,881)   

29395 

35,792 

655 

57 

6 

68 

Gjithsej 97,213 100 

Burimi: MBPZHR, Doganat e Kosovës, 2014 

 

Therja e kafshëve 

Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për therjen e kafshëve. Sipas të dhënave nga 

AUK-u janë 37 thertore të licencuara. Thertoret aktualisht kryejnë vetëm shërbime të 

therjes publike kryesisht për nevoja të rrjetit të shitoreve të specializuara për mish dhe 

prodhime të freskëta të mishit. Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të instaluara 

teknike është shumë e ulët. Sipas të dhënave të AUK-u gjatë viti 2009 në kushte 

industriale ( në thertore të licencuara) janë therë 35.000 krerë gjedhë duke përfshi 
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6.321 krerë nga importi. Therja e kafshëve sipas legjislacionit dhe praktikave të mira 

higjienike janë faktorë i rëndësishëm në zinxhirin e sigurisë ushqimore.  

Megjithatë vetëm një numër i vogël i krerëve theren në thertore pjesa më e madhe e 

krerëve theren në ekonomi familjare dhe në vende publike duke mos përfillur kërkesat 

e sigurisë së ushqimit. 

Kapacitetet e thertoreve për therjen e ripërtypësve të imët janë të pa mjaftueshëm dhe 

pjesërisht funksionalë. 

Është duke u punuar në ngritjen e mekanizmave për përmirësimin e sigurisë së mishit 

përmes raportimit të therjeve, masë kjo që duhet pasur parasysh. 

 

Industria e përpunimit të mishit 

Aktualisht industria e mishit prodhonë produkete nga mishi i importuar vetëm disa nga 

përpunuesit e vegjel, kryesisht prodhues të sallamës tradicionale shfytëzojnë mishin e 

freskët prodhim vendorë. Sipas të dhënave nga AUK-u janë 30 përpunues të mishit 

industrialë që merren me prodhimin e produketeve të mishit. Prodhimet e mishit që 

prodhohen janë kryesisht lloje të sallamave, duke përfshi sallamat tredicionale dhe 

porshutën. Vetëm në njërën nga fabrikat prodhohet rriskë gjedhi dhe pashtetën e 

paketuar në ambalazh metalik që kategorizohet si gjellë mishi e konzervuar. 

Kapacitete e instaluara teknike të industrisë së mishit janë të mjafueshme për 

përpunimin e rreth 300 ton mish / ditë ndësa shkalla e shfrytëzimit të tyre është rreth 

20 % e kapacitetit të instaluar. Përpos përpunimit të mishit në kushte industriale disa 

nga produktete e mishit tredicionale prodhohen edhe nga përpunues të vegjel të nivelit 

të shitoreve të specializuara për prodhimet e mishit. 

Përgjithsisht industria e mishit ka teknologji të nevojshme kryesisht për prodhimin e 

sallamave dhe porshutës, gjendja e teknologjive është shumë e mirë megjithatë deri më 

tani vetëm një fabrikë e përpunimit të mishit ka të inplementuar sistemin e sigurisë së 

ushqimit.  

Rekomandimet për sektorin e mishit 

1. Mbështetja në krijimin e fermave të specializuara për trashje dhe  diferencimin e 

prodhimtarisë. 

2. Intensifikimi i kontrollit të kafshëve për therje dhe therjes së kafshëve.  

3. Përmirësimi i sigurisë dhe cilësisë prodhimeve duke përfshi edhe rrjetin 

furnizues.  

4. Krijimi i infrastruktures se nevoshme per eksportim te mishit te qengjit 

(modernzimi i thertoreve, akreditimi). 

5. Shtimi i kontrollit të mishit te importuar, duke zbatur strikt ligjin e ushimit dhe 

ligjin per mbrojetjen e konsumatorit. 

6. Promovimi i mishit te brojlereve, permes realzimit të një pilot projekti për 

nderitmin e një fermë  moderne per mbarshtrimin e brojlereve. 

7. Përmiresimi i racor, i bazës ushqyese dhe kushteve të mbarshtrimit.                                                                      
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Sektori i vezëve 

Prodhimtaria e vezëve në vend është mbi 300,000,000 vezë ndërsa fondi i pulave vojse 

në fermat komerciale është rreth 900,000 pula vojse / vit. Gjithashtu ka kapacitete për 

çelje zogjsh me prodhim vjetor prej 70,000 zogj për nevoja të industrisë së prodhimit të 

vezëve dhe mishit. 

Sipas të dhënave nga prodhimtaria vendore komerciale, importi dhe prodhimtaria nga 

ekonomitë familjare konsumi vjetorë i vezëve llogaritet të jetë mbi 180 / vezë / banorë 

/ vit.  

 

Tabela 9. Kapacitetet e fermave për prodhimin e vezëve 

Kategoria sipas 

madhësisë 

Nr. i fermave Mesatarja  Pjesëmarrja 

% 

Deri  1.000 20 600 14 

1.000-3000 65 1.500 46 

3.000 – 8.000 45 5.000 32 

10.000 – 14.000 10 12.000 7 

Mbi 100.000 2 110.000 1 

Gjithsej 142  100 

 

Duke marrë parasysh zhvillimet e përgjithshme të prodhimtarisë së vezëve, mund të 

konstatohet se është një sektorë mirë i konsoliduar me tendencë rritje. Fermat me nën 

10.000 njësi janë bazë e mirë për zhvillimin e shpejtë të prodhimtarisë. Vlerësuar 

përgjithësisht teknologjitë në prodhimtarinë e vezëve janë teknologji të vjetra kryesisht 

të trashëguara.  

Përkundër zhvillimeve inkurajuese të prodhimtarisë së vezëve ky sektorë gjithsesi 

kërkon analizë të përgjithshme të teknologjive dhe kushteve të mbarështimit.   

Vëmendje duhet kushtuar cilësisë dhe kategorizimit të vezëve për konsum. Masat 

mbështetëse për zhvillimin e prodhimtarisë së vezëve janë të domosdoshme për shkak 

të varshmërisë së prodhimtarisë nga ushqimi i koncentruar. 

 

Rekomandimet për sektorin e vezëve 

1. Imlementimi i legjislacionin për kategorizimin dhe deklarimin e datës së 

prodhimtarisë së vezëve dhe mbeshtja në krijimin e një qendre për kategoizim të 

vezave. 

2. Shtimi i kontrollit të cilësisë së ushqimit dhe shëndetit të shpezëve. 

3. Promovomimi i teknologjive të reja sipas kërkesave të BE-së lidhur me 

mbarështimin e shpezëve. 

4. Permiresimi i kushteve te mbarshtrimit, përmes sigurimit të pajisjeve që 

sigurojnë ruajtjen e cilësisë së vezëve në nivel të fermës dhe pikat tregëtuese.  
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Sektori i Mjaltit 

 

Aktulaisht Kosova posedon 6,453 bletarë me 70,664 shoqëri bletësh. Prodhimi i 

bletarisë i shton vlerën viseve rurale dhe kontribuon në të ardhurat e popullsisë rurale. 

Mjalti është shumë cilësorë dhe kryesisht sitet si prodhim natyral. Vetëm dy bletarë 

kanë teknologji bashkëkohore për përpunimin industrial të mjaltit dhe produkteve të 

tij. Mesatarja prodhimtarisë për shoqëri bletësh  9.55 kg mjaltë ose 708 ton / vit.   

Bletaria si veprimtari ekonomike kryesisht është e zhvilluar në zonat rurale të cilat me 

florën mjaltë dhënëse shumë të pasur ( 164 lloje ) të cilat reflektohen edhe në cilësinë e 

mjaltit. Në treg mjalti kryesisht plasohet si mjaltë i luleve, bagremit, gështenjës etj. 

Përpos mjaltit bletarët prodhojnë edhe disa nga nënproduktet e mjaltit siç janë dylli, 

qumështit i bletës, propolisi, poleni etj. 

Duke marrë parasysh të dhënat për biodiversitetin e florës së regjioneve në të cilin 

është e zhvilluar bletaria vlerësohet se ka potencial për intensifikimin e prodhimtarisë 

së mjaltit, ngritjen e prodhimtarisë për njësi familje bletësh dhe asortimanin e 

prodhimeve të mjaltit.   

Sipas të dhënave nga numri i përgjithshëm i bletishteve vetëm 15 janë bletishte me mbi 

300 familje bletësh.  

Mjaltit dhe prodhimet e mjaltit, gjithnjë duke ju referuar potencialeve prodhuese, janë 

prodhim me potencial eksportues. 

Rekomandimet 

1. Promovimi i prodhimtarisë bio mjaltit, prodhimeve të mjaltit dhe prodhimeve të 

bletëve, në ketë proces duhet te përfshihet edhe përmirësimi i paketimit dhe 

etiketimit. 

2. Krijimi i mekanizmave institucionalë për kontrollin e shëndetit të bletëve dhe 

cilësisë mjaltit, prodhimeve të mjaltit dhe prodhimeve bletare. 

3. Përmirësimi i kushteve të mbarështimit te bletës. (Promovimi i teknologjive të 

reja të shumëzimit të familjeve të bletëve dhe teknologjitë e mbarështimit. 

Tendencat e reja në sistemet bujqësore në bujqësinë Evropiane 

 

Ky seksion shqyrton disa trende në bujqësinë evropiane, identifikimin e sistemeve 

bujqësore që dalin me kalimin e kohës. 

Përgjigjet e fermerëve  ndaj kërkesave të konsumit dhe ndryshimet në 

zinxhirin agro-ushqimor  

Në përgjigje të kërkesave të konsumit për produktet ekologjikisht miqësore dhe 

metodat e prodhimit të qëndrueshëm, përpunuesit e ushqimit dhe shitësit e ushqimit 

kanë filluar të vëzhgojnë furnizimet e tyre, si dhe furnizuesit e tyre. Jo vetëm që ata 

duan që furnizuesit e tyre të veprojnë në përputhje me kërkesat ligjore, por edhe disa 

prej tyre kanë hartuar skemat e tyre për të rritur cilësinë e ushqimit.  
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Skemat e shumta të menaxhimit të cilësisë janë duke u ngritur në sektorin agro-

ushqimor, disa prej tyre i iniciuar nga vetë fermerët, të tjerët nga përpunuesit e 

ushqimit dhe pakicë.  

Një reduktim në ferme për produktet bimore të mbjella është një nga elementet 

kryesore në këto skema të cilësisë.  

Varësi të faktit nëse produktet janë shitur të freskëta apo të kalojnë nëpër një fazë të 

përpunimit, shitësin apo ushqimi respektivisht është duke marrë rolin udhëheqës në 

kërkuar lëndëve të para dhe produkte të freskëta me një profil të përmirësuar. Për disa 

nga këto kompani është vetëm një trend në treg nuk mund ta injorojë. Të tjerë, 

megjithatë, kanë bërë produktet e shitura me një profil më të mirë të mjedisit një 

element kyç i strategjisë së tyre është marketingu.  

Përdorimi i produkteve për mbrojtjen e bimëve është një çështje e rëndësishme në 

përpjekjet e korporatës për të zhvilluar më shumë miqësi mjedisore me  metodat e 

prodhimit. Përpunuesit e ushqimit dhe shitësit kanë filluar të bashkëpunojnë me 

furnizuesit e tyre dhe me institutet kërkimore agronomike, në hartimin dhe zbatimin e 

metodave të qëndrueshme të kultivimit. 

Përpunuesit e ushqimit  

 

Firmat e përpunimit të ushqimit kanë filluar të përdorin strategji të ndryshme për të 

ruajtur ose përmirësuar cilësinë e lëndëve të para që ata përdorin në prodhimin e 

produkteve ushqimore. Këto përfshijnë atributet ose çmimet komponent, kontraktimin 

e prodhimit të lëndëve të para atribut specifik, në partneritet furnizuesit dhe integrimin 

vertikal (Connor dhe Schiek, 1997). 

-Së pari, ata mund të ofrojnë primet e çmimeve për lëndë të parë që ka një pjesë më 

shumë se proporcionale të një komponenti të dëshiruar ose një zbritje të çmimeve për 

nivel të ulët të komponentit. Kështu, furnizuesit janë të inkurajuar për të dhënë më 

shumë nga atributet e dëshiruara në prodhimet e tyre. Kriter thelbësor është se firma 

blerëse ka 20 aftësi teknike për të matur përbërësin kur bëni blerjen. 

-Së dyti, në qoftë profili atribut i lëndëve të para është prekur nga praktikat e prodhimit 

bujqësor, firmat e përpunimit të ushqimit mund të përpiqen për të inkurajuar 

furnizuesit e tyre të përdorin sistemet standarde të prodhimit, si praktikës së mirë 

bujqësore (GAP). Veçanërisht nëse përpunimit efikas varet nga një profil uniform 

atribut, firmat blerjen e duan të gjithë furnizuesit e tyre për të përdorur të njëjtat 

metoda kultivuese. 

 Kontratat e prodhimit (ose kontratat vertikale) janë mekanizëm i përdorur nga blerësit 

për të siguruar lëndën e parë me atributet specifike. Si pjesë e kontratave të tilla, 

përpunuesit e ushqimit mund të ofrojnë disa nga burimet kryesore të nevojshme në 

procesin e prodhimit bujqësor, si fara dhe agrokimikate. Kur atributet nuk mund lehtë 

të maten në pikën e blerjes, firmat ushqimore-përpunimit kanë më shumë gjasa që të 

kërkojnë furnizuesit e tyre për të shfrytëzuar praktikat specifike të prodhimit. 

Përdorimi i produkteve për mbrojtjen e bimëve është një prej atributeve të tilla. 
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Shitësit me pakice 

 

Shitësit me pakicë kanë ndjekur strategji të ngjashme për të garantuar cilësinë e 

produkteve bujqësore që ata blejnë. Sigurisht, kjo është vetëm e dobishme për 

prodhime të freskëta, ku nuk ka procesor ushqimi që është i përfshirë.  

Shitësit me pakicë kanë zhvilluar kolektivisht kërkesat e cilësisë për furnizuesit e tyre të 

produkteve të freskëta. EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group), zhvilluar nga 

14 shitësit të mëdha evropiane të ushqimit, është një nismë e tillë për zhvillimin e Kodit 

të Praktikës së Mirë Bujqësore (GAP).  

EUREP GAP  Protokolli përcakton një kornizë për Praktikë të Mirë Bujqësore  për 

fermat. Ajo përcakton elementet thelbësore dhe zhvillon praktikat më të mira për 

prodhimin global të produkteve të hortikulturës (p.sh. fruta, perime, patate, sallatë, lule 

dhe aksioneve çerdhe të prerë). Ajo përcakton standardin minimal të pranueshëm për 

grupet kryesore të shitjes me pakicë në Evropë, dhe do të përdoret si një pikë referimi 

për të vlerësuar praktikat aktuale, dhe të sigurojë udhëzime për zhvillimin e mëtejshëm. 

EUREP GAP është një mjet për të inkorporuar kontrollin e integruar (IMM) dhe të 

menaxhimit të integruar kulturave(ICM) praktikat në kuadër të prodhimit bujqësor 

komercial (EUREP, 1999: 5). Reduktimi i përdorimit të agrokimikaleve është një 

objektiv i madh në iniciativën EUREP GAP. Në termat e referencës thuhet se EUREP 

dëshiron të "inkurajojë miratimin e skemave qëndrueshmëri tregtare BIM për 

prodhime të freskëta, të cilat nxisin minimizimin e inputeve agrokimike, në Evropë dhe 

në botë" (EUREP, 1999: 8).  

Futja në Protokollim vetë deklaron se të gjithë kultivuesit duhet të tregojnë se ata janë 

të angazhuar për reduktimin e përdorimit të agrokimikaleve (EUREP, 1999: 18). Futja 

gjithashtu thekson rëndësinë e metodave kultivuese IMM / BIM, duke deklaruar se 

anëtarët EUREP konsiderojnë miratimin e IMM / BIM-it si thelbësore për përmirësim 

afatgjatë dhe qëndrueshmërinë e prodhimit bujqësor. Udhëzime të tjera për mbrojtjen e 

bimëve përfshijnë zgjedhjen e kimikateve, të dhënat e aplikimit, metodat e aplikimit, 

analizën, mbrojtja mbetjeve kimike bimore, dhe ruajtjen e produkteve për mbrojtjen e 

bimëve. 

 

Promovimi i skemave të certifikimit  

Në përfundim të kësaj prirje në sektorin agro-ushqimor, skemat e sigurimit të cilësisë 

janë zhvilluar si një bazë për protokollet e Praktikës së Mirë Bujqësore dhe promovimin 

e praktikave bujqësore që plotësojnë kërkesat shoqërore. Partneritetet e përhershme 

dhe kontratat e zhvilluara në zinxhirin ushqimor, fokusuar në prodhimin e cilësisë dhe 

konkurrencës të ndërsjellë, si dhe ndjekja dhe sisteme gjurmimi. Gjithnjë e më shumë, 

kjo gjithashtu përfshin masa për të kontrolluar mirëqenien e kafshëve dhe shqetësimet 

shëndetësore të njeriut. Për të zbatuar, fermerët të mbajnë të dhënat e të gjitha 

aktiviteteve në fermë (varieteteve kulture, pesticidet, ujitje dhe menaxhimin e lëndë 

ushqyese), të aplikojnë për Menaxhimin e Integruar të farave (ICM) Programet, dhe të 

miratojë Kodin e Praktikës së Mirë Bujqësore. 
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Prodhimi Bioenergjia ka marrë vrull  

 

Bioenergjia është energjia që rrjedh nga biomasa. Materiali organik i biomasës të 

përdorur mund të jetë dru, kulturave bujqësore, pylltarisë ose mbetje bujqësore ose 

mbeturinave organike. 

BE-ja ka vendosur objektivat ambicioze 2010 -  të dyfishta në pjesën e burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë në konsumin brendësi bruto nga 5.4% në vitin 1997 deri në 

12% deri në vitin 2010.  

Bujqësia mund të bëjë një kontribut të rëndësishëm në përmbushjen e këtyre 

objektivave. BE-ja ka një potencial të rëndësishëm për prodhimin e biokarburanteve. 

Është vlerësuar se në mes 4 dhe 13% e totalit të tokës bujqësore do të jetë e nevojshme 

për të prodhuar sasinë e biokarburanteve për të arritur nivelin e lëngshme 

zëvendësimit të karburanteve fosile kërkuar për sektorin e transportit në Direktivën 

2003/30 / (Këshilli Këshillimor Kërkimit Biokarburantet EC 2006 ). Ndryshimet të 

prodhimit bujqësor, produktivitetit dhe PPB masat janë të nevojshme për të 

përmbushur ambiciet 

Multifunksionaliteti është një tipar i rëndësishëm i bujqësisë evropiane 

 

Multifunksionaliteti në bujqësi është i nxitur nga një gamë të instrumenteve dhe aktorë 

të rinj të marrë (p.sh. organizata turistike, kompanitë e ujit të pijshëm, grupet e 

mbrojtura apo bordet e komunës). Në Holandë, për shembull, kooperativa mjedisore 

janë krijuar për t'iu përgjigjur ndryshimeve të kërkesës shoqërore për rolin e bujqësisë 

në fshat rural. Helming dhe Wiggering (2003) për shembull, shqyrtoi një sere të rasteve, 

duke aplikuar konceptin e multifunksionalitetit në bujqësi në kontekstin e zhvillimit të 

qëndrueshëm të tokës dhe karakterizimin dhe vlerësimin e peizazheve. Përveç kësaj, 

Brouwer (2004) siguron një shtet që arrin pasqyrë të kuptuarit aktual të strategjive - 

dhe zbatimin e tyre përmes miratimit të instrumenteve të përshtatshme - të praktikave 

të menaxhimit të qëndrueshëm.  

HAGEDORN (2002) kanë hulumtuar rëndësinë e marrëveshjeve institucionale për 

bashkëpunim në fushën e menaxhimit të mjedisit dhe peizazhit.  

Ja, disa shembuj janë paraqitur të bashkëpunimit midis fermerëve dhe grupeve të tjera. 

Një mjet i ri qeverisja, duke mbështetur zgjerimin e praktikave bujqësore. Në Holandë, 

për shembull, rreth 100 kooperativa të fokusohet në menaxhimin e zogjve livadhi, 

menaxhimin e peizazhit. Aktivitetet kryesore përfshijnë jetën e egër dhe të menaxhimit 

të peizazhit, ofrimin e produkteve rekreative, forcimin e përfitimeve mjedisore dhe për 

të menaxhuar burimet e tokës për përdoruesit e tjerë të vendit. Iniciativat e tilla private 

janë mbështetur nga një game e interesave publike. Tre dimensionet e 

multifunksionalitetit dallohen duke përfshirë furnizimin e mallrave bujqësore, 

karakteristikat e zonave rurale (p.sh. praktikat e menaxhimit të peizazhit, vlerat e 

biodiversitetit) dhe menaxhimin dhe përdorimin e resurseve (p.sh. toka, uji, kapitalit). 
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Figura 1.   Përmasat e multifunksionalitetit bujqësor ( Knickel et al., 2004 ) 

 

 

Tabela 11. Rëndësia e aktiviteteve të ndryshme në vende të ndryshme në aspektin e 

numrit të fermave të përfshira (1998) 

 EU-7 % 

Total 

DE ES F IRL IT NL UK 

Bujqësia 

organike 

71,754 1.4 0.6 0.6 1.2 0.6 1.9 0.9 0.6 

Prodhimi i 

cilësisë 

595,696 11.4 7.5 18.5 26.8 0.1 6.2 2.8 1.4 

zinxhirët e 

shkurtër 

1,048,487 20.1 6.5 7.4 15.0 0.5 34.6 5.6 6.3 

Agro-

turizmi 

109,697 2.1 11.6 0.2 2.4 1.3 0.2 2.3 8.3 

Aktivitetet e 

reja në 

fermë 

28,237 0.5 0.8 n.a 0.2 0.2 0.1 4.1 6.9 

Lloj-

llojshmëria 

166,372 3.2 3.9 3.2 5.4 11.2 1.2 10.9 4.6 

Menaxhimi i 

natyrës 

379,526 7.3 18.7 4.6 13.3 23.5 1.8 11.1 19.8 
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Marrëveshjet e reja janë themeluar 

 

Bashkëveprimi ekziston në mes të sektorit agro-ushqimore, aktorë të tjerë privatë dhe 

politikave publike. Fermerët ndërveprojnë me organizatat private në sektorin agro-

ushqimor (p.sh. shitësit dhe përpunuesit e ushqimit), bashkëpunojnë me OJQ-të, me 

grupe të veçanta të ekspertizës ose konsumit. Përveç kësaj, llojet e reja të 

bashkëpunimit të dalin me furnizuesit e ujit dhe të organizatave të tjera me interes të 

veçantë në bujqësi (p.sh. organizatat e natyrës). Marrëveshjet e  bashkëpunimit janë 

marrëveshje vullnetare që janë si rezultat i negociatave në mes të fermerëve dhe 

kompanive të furnizimit me ujë. Marrëveshje të tilla duhet të plotësojnë katër kërkesat 

kryesore : 

 Të jenë të themeluara në baza vullnetare midis fermerëve dhe furnizuesit e ujit 

dhe duke u mbështetur në interesin vetjak të palëve të përfshira.  

 Në bazë të vetë-rregullimit midis aktorëve kryesorë;  

 Të përfshijë furnizuesin e ujit, qoftë në procesin e negociatave  ose në sigurimin e 

burimeve financiare dhe  

 Në shënjestër të një zonë të caktuar (p.sh. bazeni ujëmbledhës; zonë mbrojtje të 

ujit).  

CAS janë të pavarur nga programet e agro-mjedisore, edhe pse këto dy instrumente 

mund të plotësojnë njëri-tjetrin. Më shumë se 500 marrëveshje janë vërejtur në BE, me 

disa 75.000 ferma të përfshirë dhe duke mbuluar rreth 2,5 milion ha. 

 

Tabela 12. Dukuri e CAs në BE dhe disa karakteristika themelore. 

 

Vendi Numri i 

CAs 

Fermat e 

inkuadruara 

Tokat bujqësore 

(1,000 ha) 

Austria 4 285 0.4 

Danimarka 3 415 3 

Finlanda 1 400 10 

Franca 70 39,200 1,598 

Gjermani 435 33,200 850 

Luksemburg 1 12 0.2 

Holanda 9 1,490 4 

Suedia 3 100 3.4 

Britania e 

Madhe 

1 10 0.9 

Total 527 ± 75,000 ±2,500 
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Përgjigjet bujqësore për të ndryshuar politikën  

Programet e Agro-mjedisore në BE  

 

Tani do të shqyrtohet miratimi në nivel ferme të programeve të agro-mjedisore në BE. 

Shpërndarja e pabarabartë e zbatimit të programeve të agro-mjedisore është paraqitur 

në figurën 5.  Më shumë se tre të katërtat e fermerëve janë bashkuar, këto në Finlandë, 

Suedi, Austri dhe pjesë të Gjermanisë (Bavari dhe Baden-Wuerttemberg). Këtu, 24 

programet kanë tendencë të jenë të gjerë dhe të cekët me një numër të konsiderueshëm 

të fermerëve të cilët i plotësojnë kushtet e miratuara në programet. 

 

   
Figura 2.  Pjesa e fermave kanë bashkuar programet agro-mjedisore në numrin e 

përgjithshëm të  

Pronave në 2002 (%). *Burimi: FADN-CCE-DG Agriculture 

 

Kryqi i pajtueshmërisë vendos stimulime për fermerët 

 

Sistem i detyrueshëm i ndër-pajtueshmërisë duhet të zbatohet nga Shtetet Anëtare që 

nga viti 2005 e tutje, dhe të zbatueshme për fermerët që pretendojnë pagesat direkt. 
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Objektivi kryesor është për të përmirësuar pajtueshmërinë me standardet ekzistuese të 

cilat janë injoruar në të kaluarën.  

Kryqi-pajtueshmërisë bazohet në futjen e kërkesave statutore të Menaxhimit (SMRs) 

(19 rregulloreve dhe direktivave), dhe gjithashtu duke siguruar rregulla për kushtet 

mjedisore (GAECs) dhe bujqësore. Shpenzimet janë të përfshira për fermerët të cilët 

nuk i kanë respektuar standardet në të kaluarën.  

Përpjekje të mëdha janë të kërkuara nga fermerët në zbatim të legjislacionit evropian. 

Për shembull, shpenzimet e konsiderueshme janë të përfshirë nga fermerët për 

zbatimin e Direktivës nitrateve, përfshirë investimet (ruajtjen e plehut dhe përhapjen, 

emisionet) dhe praktikat e menaxhimit. Kostot mund të jetë rreth 10% të shpenzimeve 

vjetore të fermës operacionale.  

Një studim i fundit Evropian (www.cross-compliance-fp6.eu) tregon shkallën e 

përputhshmërisë së udhëzimeve të nitrateve mbetet i pamjaftueshëm me shkeljet e 

procedurave të Komisionit Evropian (p.sh. Hollanda dhe Italia). Një shkallë e lartë e 

mosrespektimit nga fermerët është vërejtur me zbatimin e Direktivës nitratet (deri në 

90% në Itali). Shenjat e para për zbatimin e ndër-pajtueshmërisë tregojnë duke  rritur 

pajtueshmërinë me standardet mjedisore.  

Nitrat Direktiva krijon probleme kryesore dhe shpenzimet në disa vende me sisteme 

intensive të prodhimit, dhe shqetësim me fermerët që kanë të bëjnë me kërkesat 

administrative të politikës, duke përfshirë identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve. Në 

përfundim, ndër-pajtueshmëria mund të krijojë mundësi të barabarta, me 

harmonizimin e kërkesave të të gjithë Evropës, edhe duke krijuar përfitime për mjedisin 

dhe mallra të tjera publike. 

 

Konkluzione dhe Rekomandime  

 

Roli i bujqësisë po ndryshon, në kontekstin e  një segmenti në rrjedhën e sipërme të 

industrisë ushqimore, dhe gjithashtu në kontekstin e menaxhimit të zonave rurale. 

Përveç kësaj, gjendja e bujqësisë përcaktohet gjithnjë nga ndërveprimet e tij me 

aktivitetet dhe sektorët e tjerë.  

Një trend i përgjithshëm në bujqësi përfshin rënie të numrit të fermave, rritjen e 

madhësisë së fermës dhe trendet relativisht të qëndrueshme në zonën bujqësore.  

Më specifike, ndryshimet ndodhin në pjesë të ndryshme të zinxhirit agro-ushqimor. 

Tiparet kryesore të zinxhirit agro-ushqimor përfshijnë përqendrimin dhe 

ndërkombëtarizimin (kryesisht në vendet veriore evropiane) për të eliminuar dallime 

të mëdha në çmimet e prodhimit midis vendeve dhe për të forcuar tregun e shitësve të 

mëdhenj (i); vertikale koordinimin midis kompanive, të cilat mund të rrisin efikasitetin 

e prodhimit dhe të garantuar sigurinë dhe cilësinë; (ii) produkte të freskëta nga 

supermarketet (më shumë se 60% në Evropën veriperëndimore) dhe kontrollin e 

cilësisë së produktit, me fitimet ICM rëndësi (Britania e Madhe, Danimarka, Holanda, 

por më pak në Gjermani). Këtu, integrimi vertikal, vlera e shtuar përpunimin, dhe 

Struktura e dyfishtë e bujqësisë janë komponentë të rëndësishëm.  
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Rritja e të ardhurave personale me kalimin e kohës tenton të rrisë kërkesën për ushqim 

më të lartë të cilësisë, produktet e komoditetit dhe më shumë produkte të ndryshme 

ushqimore, ndërsa shqetësimet publike lidhur me mjedisin, sigurinë ushqimore dhe 

etikës kanë fituar rëndësi. 

 Përgjigje për të përmbushur sfidat e tilla është marrë nga ana e sektorit agro-ushqimor 

(përpunuesit e ushqimit dhe pakicë), duke përfshirë sistemet e kontrollit të cilësisë në 

të gjithë zinxhirin e furnizimit, diferencimit të produkteve për të arritur tregjet e reja të 

ushqimit, si dhe certifikimin e produkteve (etiketimi).  

Peshoret hapësinore janë jetike për të kuptuar trendet në bujqësi. Edhe pse tendenca e 

përgjithshme është intensifikimi dhe përqendrimi i prodhimit, rritja dhe margjinalizimi 

i prodhimit mund të vërehet më shumë në nivel lokal.  

Perspektivat për zhvillim të qëndrueshëm duhet të gjykohet në kontekstin e 

tendencave, si:  

 Qasje të reja qeverisëse që dalin për promovimin e qëndrueshmërisë në bujqësi.  

 Jo vetëm taksapaguesve, por edhe konsumatorët e tjerë janë të gatshëm të 

paguajnë për    qëndrueshmërinë.  

 Bashkëpunimi publik-privat të jetë bazë për ndryshime në praktikat bujqësore. 

 CAP ndërvepron me stimuj nga aktorët privatë (sektorit të agro-ushqimor, OJQ-

të, furnizuesit e ujit dhe të tjerët).  

 Sistemet intensive i nënshtrohen një sistemi të lejes të ngjashme me bizneset 

jobujqësore.  

 Sistemet e shumta do të mbeten për të luajtur një rol kyç në menaxhimin dhe 

ruajtjen.  
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KAPITULLI  V 

SISTEMET BAZË TË PRODHIMIT, STRUKTURA E FERMËS DHE 

TENDENCAT 

 

Në ditët e sotme, BE-ja ka më shumë se 8 milion prona të fermave, duke mbuluar 164 

milion euro hektarë tokë dhe duke punësuar pothuajse 10 milionë persona (Eurostat; 

FSS / Eurofarm). 

Fermat familjare mbeten dominuese në shumë vende të Evropës. Bujqësia nuk është një 

sektor i madh ekonomik në Bashkimin Evropian (BE). Sektori i bujqësisë kontribuon një 

pjesë të kufizuar të PBB-së (Performance Based Budgeting) në shumicën e Shteteve 

Anëtare.  

Në Mbretërinë e Bashkuar, shifra është veçanërisht e ulët, në më pak se dy për qind, 

edhe pse kompleksi i përgjithshëm agro-industrial do të ketë një pjesë shumë më të 

madhe në të ardhurat kombëtare. Pjesa e punësimit kombëtar në kompleksin holandez 

agroindustrial, për shembull, tejkalon 10 për qind nga të cilat më pak se një e treta është 

në prodhimin primar. Megjithatë, bujqësia është një përdorues dominues i tokës në 

shumicën e vendeve evropiane. Më shumë se tre të katërtat e territorit të BE-së është 

tokë bujqësore apo e pyllëzuar. Pyjet mbulojnë rreth një të tretën e sipërfaqes së 

përgjithshme të tokës në BE. Në kontrast të thellë me gjendjen në pjesët e tjera të botës, 

një pjesë e madhe e sipërfaqes së tokës së Evropës është kultivuar për disa mijëvjeçarë. 

Bujqësia u praktikua si në pjesën veriore të Evropës Jugore dhe në fillim të periudhës së 

vonë neolitike. Nga mesi vonë i Perandorisë Romake (rreth 400 pas Krishtit), shumica e 

Francës, mbi gjysma e Gjermanisë, shumica e vendeve të ulëta, gadishulli Iberik, Italia 

dhe Greqia, Britania e Madhe dhe jugore ishin të gjithë në përdorimin bujqësorë. Vetëm 

në veri ekstreme dhe zonat më malore, duke përfshirë Suedinë, Finlandën, majën 

veriore të Britanisë së Madhe dhe rajonet alpine të Francës, Itali, Austri, Zvicër dhe 

Gjermani jugore, ka mbetur pothuajse e mbuluar krejtësisht nga bimësia pyjore apo 

bimë të tjera natyrore, si kohët e fundit si 100 vjet më parë. 

Përveç prodhimin e ushqimit, bujqësia gjithashtu i jep formë fshatrave rurale nëpërmjet 

ofrimit të proceseve ekologjike dhe shërbimeve (p.sh. mirëmbajtjen e peizazheve të 

hapura dhe rritjen e vlerave të biodiversitetit). Si rezultat i menaxhimit të saj të gjatë të 

vendit, bujqësia  në Evropë ka bashkë-evoluar me ekologjinë e saj, peizazhet dhe 

burimet të tjera mjedisore. Sot, shumë prej llojeve të Evropës dhe habitateve të tyre 

karakteristike janë në varësi të menaxhimit të vazhdueshëm për të mbështetur 

diversitetin e tyre. 

 Peisazhet evropiane janë kryesisht kulturore, të ndikuara shumë nga shekujt e fermës 

dhe menaxhimit pyjor. Megjithatë, kjo lidhje kryesisht pozitive në mes të menaxhmentit 

dhe cilësisë së mjedisit është varur nga praktikat bujqësore që ishin relativisht të ultë 

në input, në drejtim të përdorimit të tyre të kapitalit dhe nivelet lëndë ushqyese, ndërsa 

inputet e punës kanë qenë relativisht të larta, duke krahasuar me situatën aktuale. Ky 

raport identifikon trendet kryesore në bujqësinë evropiane. Së pari, një foto paraqitet e 

bujqësisë aktuale në BE-25 (Tabela2). Këtu, disa tendenca kryesore që janë paraqitur në 
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numrin e fermave, si dhe në përqendrimin dhe specializimin e prodhimit. Përveç kësaj, 

disa karakteristika të bujqësisë evropiane për përbërjen moshore të mbajtësve të 

fermave dhe rëndësinë relative me kohë të pjesshme në bujqësi. Për të ndjekur, disa 

trende të reja në sistemet bujqësore janë paraqitur në Tabelën 3. Këtu, shembuj janë 

paraqitur në ndërveprimin në mes bujqësisë dhe industrisë agro-ushqimore (p.sh. 

shitësit dhe përpunuesit e ushqimit) dhe miratimin e multifunctionalitetit për 

integrimin e prodhimin të ushqimit me funksionet e tjera të bujqësisë (psh. menaxhimit 

të peisazhit). Kjo pjesë përfundon me disa marrëveshje të reja të krijuara në mes të 

bujqësisë dhe të industrisë së furnizimit me ujë për të nxitur ndryshimet në praktikat 

bujqësore, duke iu përgjigjur më mirë nevojave të furnizuesit të ujit. Disa përgjigjet e 

fermave në ndryshimin e politikave janë përmbledhur në nenin 4, duke bërë dallimin në 

mes të programeve të agro-mjedisore dhe futjen e ndër-pajtueshmërisë si mjete të 

politikës për të miratuar praktika të reja bujqësore. Raporti përfundon duke nxjerrë në 

pah disa nga pikat kryesore nga kjo analizë.  

 

Perspektivat e Kërkimit 

 

Këtu është një njohuri e rëndësishme e efekteve mjedisore të bujqësisë, me rritjen e 

kërkesës publike për përdorimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore dhe të 

performancës agro-mjedisore më të mirë, duke siguruar efikasitet ekonomik dhe 

përgjegjësi sociale. Ka një interes në rritje në të kuptuarit e kontributit të bujqësisë për 

zhvillim të qëndrueshëm, me sektorët bujqësorë që janë nën presion për tu përshtatur 

për reformën e politikave, globalizimi, ndryshimet teknologjike dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare. Disa mungesa të njohurive dalin nga trendët në bujqësi. 

 

Kuptimi i bujqësisë dhe ndryshimet në fshat rural  

 

Kërkesa shoqërore për shërbimet publike të zonave rurale mbetet kryesisht e panjohur. 

Po ashtu, nuk ka vëmendje shumë për ndryshimet e mëdha që aktualisht organizohen 

në zonat rurale. Për shembull, Cilat janë masat kryesore për zhvillimin e zonave rurale 

në vitin që do të vijnë, duke marrë parasysh qëndrueshmërinë e bujqësisë, menaxhimin 

e burimeve natyrore dhe ofrimin e shërbimeve publike me kalimin e kohës? 

 

Kuptimi i tendencave në bujqësi 

 

Puna është një çështje e rëndësishme në kontekstin e tendencave në bujqësi. Cilësia e 

punës në bujqësi është një shqetësim i madh shoqëror nëpër pjesë të mëdha të Evropës, 

si dhe një komponent i rëndësishëm i dimensioneve ekonomike dhe sociale të bujqësisë 

dhe kontributin e saj në zhvillimin e qëndrueshëm në përgjithësi. Zhvillimi teknologjik 

është një drejtues i rëndësishëm i ndryshimeve strukturore në bujqësi. Një valë e re, e 

risi teknike dhe organizative është një sfidë kryesore për hulumtim bujqësor. 
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Megjithatë, multifunksionaliteti dhe modeli evropian i bujqësisë është vështirë të 

konsiderojë ndryshime të tilla teknologjike. Numri i fermave tregon një trend rënës, dhe 

në mënyrë që fermat të përmirësojnë strukturën e tyre, të tjerët kanë për të ndaluar për 

shkak të mungesës së tokës.  

 

Kuptimi i tendencave në bujqësi dhe CAP  

 

Hulumtimet duhet të parashikojnë në debatet e ardhshme të reformës së CAP(Politikat 

e përbashkëta bujqësore). Ekziston nevoja për vlerësimin e ndikimit të reformës së CAP 

(duke përfshirë buxhetet reformale) në prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve publike 

(duke përfshirë vlerat të peizazhit). Kjo gjithashtu përfshin përpjekjet kërkimore për të 

shqyrtuar justifikimet e reja shoqërore e PPB (Parts Per Billion), duke përfshirë 

përpjekjet që të vlerësojmë shërbimet publike. Dimensionet e mjedisit rural mund të 

kenë për të fituar më shumë rëndësi për përcaktimin e qëllimeve të PPB, sepse 

përndryshe natyra multifunksionale e bujqësisë nuk do të bëhet e njohur në mënyrë të 

përshtatshme. Multifunksionaliteti i bujqësisë mund të veprojë si një justifikim për 

programet e mbështetjes në fermë. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet  ndikimeve 

të dëmshme mjedisore, si dhe me natyrën e ndikimeve rurale të bujqësisë. Cilat janë 

përfitimet shoqërore të elementeve të tilla të vlefshme në peizazhet (p.sh. hapjes dhe 

aksesit publik për aktivitetet e lira). Përpjekjet e tilla gjithashtu mund të kërkojnë një 

ide më të mirë për ndërhyrjen e qeverisë, duke përfshirë edhe zonat ku praktikat risi 

janë të nevojshme. 

 

Perspektivat e politikës  

 

Vlerësimi i Ekosistemit të Mijëvjeçarit theksoi rëndësinë e shërbimeve të ekosistemit, 

një kuptim më i mirë i masave që rrisin biodiversitetin është i nevojshëm si dhe 

ndikimet e biodiversitetit të sistemeve të prodhimit bujqësor. 

Çfarë masa të kontribuojnë për të rritur biodiversitetin në bujqësi në një mënyrë me 

kosto-efektive? Cilat janë kostot dhe përfitimet e masave të politikës për nxitjen 

biodiversitetit dhe të ekosistemit? Cilat janë kostot dhe përfitimet e formave të 

ndryshme të biokarburanteve?  

E gjithë kjo mund të bazohet në një analizë të ciklit të jetës së instrumenteve të politikës 

për të rritur prodhimin e biokarburanteve (duke përfshirë efektet e saj anësore), 

gjithashtu duke përfshirë ndikimet e biokarburanteve në çmimet botërore të mallrave. 

 

 

Fotografi të Bujqësisë në Bashkesin Europiane  

Sot, bujqësia e Evropës mbetet një industri shumë e ndryshme, me një gamë të gjerë të 

karakteristikave  strukturore dhe mjedisore në kontrast të thellë me kombet e tjera 

kryesore eksportuese  globale, agro-ekonomike. 
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 Madhësia mesatare e fermave në Evropë është e vogël - më pak se 20 hektarë - dhe 

bujqësia e  përzier mbetet një tipar i rëndësishëm i peizazheve evropiane. Në veçanti, ka 

shumë shembuj të mbijetuar karakteristike, me intensitet të ulët, me vlerë të natyrës  së 

sistemeve të larta bujqësore në pjesë të ndryshme të Evropës, të cilat tregojnë një 

marrëdhënie pozitive dhe në masë të madhe me mjedisin natyror. Në rajonet e thata të 

Shteteve Anëtare të jugut ka sisteme të gjera punueshme, të cilat mbështesin një 

shumëllojshmëri të gjere. Në Shtetet Anëtare veriore janë me intensitet të vogël baritore 

sistemet bujqësore të cilat janë krijuar dhe janë të qëndrueshme, Shkurre, kënetë 

bregdetare në brendësi, dhe habitateve. Në rajonet malore dhe madje edhe në 

Skandinavin veriore ku bujqësia është  praktikuar vetëm për njëqind vjet apo më 

shumë, livadhet, lule të pasura dhe kullotat.  

Greqia, Spanja, Franca, Irlanda, Italia, Portugalia dhe Britania e Madhe janë edhe mbi 50 

milionë ha tokë bujqësore sipas sistemeve bujqësore me intensitet të ulët, që 

përfaqësojnë rreth 40% të sipërfaqes bujqësore Sistemet relativisht shumë intensive-

kullotjes si zonat në pjesën perëndimore të Holandës gjithashtu mund të kenë potencial 

të lartë të mbrojtjes së natyrës, veçanërisht për lloje të shpendëve. Sistemet e kullotjes 

janë të nevojshme në pjesë të mëdha të Evropës për të ruajtur peizazhet e hapura, dhe 

zhdukja e kullotjes mund të ndryshojë peizazhe. 

ZEE (Zona ekskluzive ekonomike) ka vlerësuar se afërsisht 15-25% të fshatit e cilëson si 

të lartë tokë bujqësore me vlerë të natyrës (ZEE, 2004). Tokë bujqësore tillë përfshin 

bimësinë gjysmë-natyrore, bujqësi me intensitet të ulët dhe tokë Bujqësia është  

mbështetës  e specieve të rralla ose një pjesë të madhe të popullsisë evropiane apo 

botërore.  

Ndër të gjitha vendet anëtare të BE-së sot një varg në rritje të çështjeve mjedisore 

lidhen me dy tendencat dominuese në ndryshimin e tanishëm bujqësorë në Evropë - 

intensifikimi, përqendrimi dhe specializimi në disa zona, dhe margjinalizimi dhe 

braktisja në të tjerat. Të dyja këto procese përfshijnë një largim nga format tradicionale, 

kulturës dhe  punës intensive të prodhimit blegtoral të cilat kanë karakterizuar 

shumicën e Evropës rurale për shumë shekuj, dhe mbi të cilat peizazhet e saj, bio-

diversitetit dhe trashëgimisë kulturore, dhe cilësinë e tokave të saj, që janë varur nga uji 

dhe ajri. 

Një prirje kryesore në bujqësinë Evropiane është në drejtim të intensifikimit dhe 

specializimit të prodhimit, me më shumë theks në bujqësinë specialiste. Prodhimi 

bujqësor merr përqendrim në rajonet më pak të ferma. Dy tendencat që mbizotërojnë 

janë:  

 Intensifikimi dhe specializimi në rajonet me avantazhe krahasuese, në 

përqendrimin e prodhimit dhe metodat më homogjene bujqësore  

 Rritja e prodhimit në zonat e largëta me kushte jo të favorshme ekonomike, 

sociale apo mjedisore, duke shkaktuar margjinalizim dhe braktisjen e prodhimit. 

Rritja e prodhimit në rajonet me kushte të pafavorshme (socio-ekonomike, 

biofizike, demografike).  

 Të dy tendencat mund të vërehet në shkallë të ndryshme se margjinalizimi është një 

proces i drejtuar nga një kombinim i faktorëve social, ekonomik, politik dhe mjedisor 

me të cilat në fusha të caktuara është punuar, pushon së qeni e zbatueshme në bazë të 
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një përdorimi të tokës dhe strukturës socio-ekonomike dhe nuk ka opsione të tjera 

bujqësore që  janë në dispozicion, kështu që përfundon procesi në braktisjen e tokës 

'(Baldock et al., 1996). 

 

Intensifikimi dhe specializimi  

 

Kjo përfshin zhvillimin e bujqësisë kapitale-intensive dhe gjeografikisht të 

specializuara, duke çuar në probleme për peizazhin dhe biodiversitetin, por edhe për 

tokë, ujë dhe ajër. 

Sistemet e tilla bujqësore kryesisht zbatohen për shkallë të gjerë të prodhimit të 

punueshëm ose të hortikulturës në tokën më pjellore apo të arritshme dhe të blegtorisë 

intensive. Kjo gjithashtu vlen edhe për prodhimin e qumështit në zona të tjera, ku një 

numër shumë i madh i aksioneve janë të përqendruara në zonat relativisht të vogla të 

tokës ose që mbahen në ndërtesa të mëdha shumicën e vitit. Sistemet intensive shpesh 

përfshijnë modifikim të konsiderueshëm të burimeve ujore, duke  rritur ujitjen në zonat 

e thata dhe kullimit të tokës që është i përhapur në zonat me lagështirë si dhe aplikimi i 

plehrave minerale dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve të arave, kopshtarit dhe 

kulturave foragjere.  

Sistemet intensive blegtorale prodhojnë sasi të mëdha të plehut organik dhe 

mbeturinave të tjera dhe një varg të produkteve veterinare  që janë përdorur. Zona të 

mëdha të tokës, të cilat janë të drenazhuar, lëruar dhe që menaxhohen nga makineri të 

mëdha mund të jenë të prirura për erozionin e tokës. Danimarka, Belgjika, Holanda, 

Luksemburgu  Franca veriore, Suedi jugore, Italia veriore, dhe shumë rajone të 

Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe tani kanë struktura kryesisht intensive dhe të 

specializuara në fermë. Intensifikimi, veçanërisht për kulturat e  kopshtarit, është 

gjithashtu një tipar në rritje të bujqësisë përgjatë brigjeve bregdetare të Spanjës, 

Portugalisë, Francës jugore dhe Greqisë. Në jug të Finlandës dhe  në pjesën më të madhe 

të Irlandës, zonat e qumështit dhe kulturat bujqësore më produktive gjithashtu janë 

prekur nga ky trend.  

Intensifikimi i prodhimit është vërejtur kryesisht në rajone ku bujqësia është më 

produktive. Disa rajone evropiane kanë avantazh konkurrues në krahasim me të tjerët 

përmes kushteve më të mira biofizike, strukturave më të racionalizuara të fermave dhe 

integrimin e prodhimit primar me industritë e përpunimit të ushqimit apo të pajisura 

mirë me shërbimet e ekstensionit në fermë. Prodhimi i derrit, për shembull, është e 

përqendruar kryesisht në rajonet me infrastrukturë në dispozicion për industritë 

prodhuese dhe përpunuese, me qasje të lehtë për rajonet kryesore të konsumit (p.sh. 

Danimarka, Belgjika, Holanda, dhe zonën Po Valley në Itali ). 

 

Margjinalizimi dhe braktisja 

 

Kjo ka tendencë të ndodhë në zonat e largëta ose në tokat më pak pjellore ku bujqësia 

tradicionale është kërcënuar me paaftësinë e saj për të konkurruar në mënyrë efektive 
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me prodhimin intensiv në rajone të tjera. Në këto zona, të ardhurat e fermës janë të 

ulëta dhe ka pak stimuj për të rinjtë që të marrin në ferma nga brezi i mëparshëm. Si 

fermerët më të vjetër në pension, tokat mund të braktisen, duke çuar në humbjen e 

menaxhuar tradicionalisht, habitateve gjysmë-natyrore dhe një rritje të rrezikut të 

katastrofave të tilla si zjarret, veçanërisht në rajonet e thata. Nga ana tjetër, toka mund 

të konsolidohen në ferma më të mëdha të cilat menaxhohen me shumë më pak punë në 

mënyrë karakteristike të  habitateve që mund të jenë degraduar - një stil të bujqësisë e 

cila është quajtur "Fermë". Në mesin e shteteve anëtare të veriut, zona të 

konsiderueshme të tokës bujqësore në Finlandë, Irlandë, pjesët malore apo kodrinore të 

Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe vuajnë nga ky fenomen dhe kjo është e njohur edhe 

si një kërcënim në rritje. Në jug, margjinalizimi dhe braktisja janë probleme të 

rëndësishme në të gjithë pjesën më të brendshme të Francës jugore, Gadishulli Iberik 

dhe Greqisë, dhe në shumë pjesë të Italisë. Në përgjithësi, bujqësia intensive është rritur 

në Europë gjatë disa dekadave të fundit në kurriz të sistemeve më tradicionale. 

Përderisa në disa rajone veriore kjo prirje është ngadalësuar tani si shumica e fermave 

kanë ristrukturuar, ajo vazhdon në Evropën Jugore, ku shumë ferma mbeten të vogla. 

Austria është e pazakontë, edhe pse ka shumë ferma të vogla dhe ka përdorim të lartë të 

punës, të madhësive të fermave dhe lloje që kanë mbetur mjaft të qëndrueshme gjatë 

dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vitet e fundit.  

Austria duket se ka përjetuar një incidencë të ulët të të dyja këtyre tendencave se 

shtetet e tjera Anëtare, ndoshta për shkak të gatishmërisë së konsumatorëve të saj dhe 

taksapaguesve për të mbështetur ruajtjen e stilit të Austrisë të veçantë të bujqësisë, në 

një masë më të madhe se sa është e dukshme në vende të tjera. Për shembull, 8% e 

fermave austriake janë organike. 

Përhapja e metodave intensive për kulture dhe blegtorale në ferma ka çuar në një 

humbje të biodiversitetit dhe ka rritur ndotjen më shumë në vendet anëtare. Ajo ka 

rritur edhe energjinë e përdorur në sektorin dhe kontributin e saj për probleme të 

mëdha të tilla si ngrohja globale për shkak të gazrave serë, degradimi i lumit, deti dhe 

toka, erozionit të tokës dhe ndotjes, dhe shiu acid. Në zonat përfshirë Gjermaninë 

qendrore, Angli jugore, Franca veriore, Danimarkë dhe Flanders në Belgjikë, 

intensifikimi brenda njëzet viteve të fundit gjithashtu ka përfshirë një humbje të 

konsiderueshme të tokës të përhershme të kullotave. 

 

Modeli Evropian i bujqësisë  

 

Bujqësia evropiane është karakterizuar me një heterogjenitet të gjerë të sistemeve të 

prodhimit duke filluar  nga disa karakteristika gjeografike. Natyra shumë funksionale e 

bujqësisë evropiane dhe roli e saj është me rëndësi jetike për të kuptuar rolin e 

bujqësisë në shoqëri, si dhe rëndësinë e saj për ekonominë dhe mjedisin. Kjo është e 

njohur edhe me reformat e politikës bujqësore të Evropës gjatë dekadës së fundit (p.sh. 

në bazë të Axhendës 2000 dhe marrëveshjes Luksemburg nga viti 2003). Ky model 

evropian i bujqësisë' fokusohet në karakteristikat kyçe për zhvillimin e bujqësisë në të 

ardhmen e afërt. Në këtë kontekst, theksi është vendosur mbi krijimin e një sektori 
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ekonomik që është i gjithanshëm, i qëndrueshëm, konkurrues dhe të shpërndarë në të 

gjithë Evropën. Ajo duhet të jetë e aftë të mbajë fshatin, ruajtjen e natyrës dhe duke  

bërë një kontribut të rëndësishëm në vitalitetit të jetës rurale. 

Numri i përgjithshëm i njësive ekonomike bujqësore të tanishme të BE-25 e tejkalon 8 

milion (Tabela 1, Tabela 3). Madhësia e fermës mesatare në BE-15 është 20 hektar; 

Madhësia e fermës është rritur kudo në Evropë.  

Ka një ndryshim të shënuar në strukturat e fermës mes vendeve veriore dhe jugore, me 

madhësi mesatare shumë më të madhe  se në këtë vit të fundit. Fermat e vogla (nën 10 

hektar) dominojnë në Portugali, Itali dhe Greqi. Në të kundërt, pronat e mëdha me 

madhësi mesatare të fermës gjatë 50 hektar janë vërejtur kryesisht në pjesët lindore të 

Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, pjesët qendrore të Spanjës dhe Francës. Një foto e 

madhësisë mesatare të fermave bën të injorojë ndarjen e pabarabartë mes kategorive të 

madhësisë. Në Itali, për shembull, rreth 80% e fermave kanë më pak se 2 hektar të 

tokës, me një diferencë standarde bruto prej rreth 2,000 €. Nëse pronat e tilla ishin të 

përjashtuara, fotografia e strukturës së fermës në Itali do të ishte shumë më afër me atë 

në vendet e Bashkimit Evropian. 

Numri i fermave bujqësore zvogëlohet me kalimin e kohës. Kufijtë  janë shtrënguar nga 

prodhimi që kanë qenë një nxitje për të rritur madhësinë e fermave dhe për të 

gjeneruar të ardhura. Mesatarisht, ulja e fermave bujqësore është rreth 2-3 për qind në 

vit. Që nga viti 1980, rënia e të gjitha fermave është më e theksuar në Danimarkë, 

Luksemburg dhe Belgjikë. Në këto vende, numri i fermave është ulur  rreth 50 për qind 

gjatë një periudhe prej rreth 25 vitesh. Zona shfrytëzuese bujqësore (UAA) është mjaft 

stabile me kalimin e kohës, dhe madhësia e fermës rritet me uljen e numrit të fermave 

për të mundësuar racionalizimin e prodhimit dhe të ekonomive të shkallës përmes 

përdorimit më efikas të inputeve fikse tokës dhe të punës. 
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Tabela 1.   Fermat bujqësore: Numri total dhe madhësia mesatare, 1993 dhe 2000. 

Vendet 1993  2000 1993 2000  

   Fermat (x 1000)  Madhësia mesatare (hektar)  

EU15    6,771   18.7  

EU12  7,264  6,410 16.4 18.2  

Belgjika 76  62 17.6 22.6  

Danimarka 74  58 37.1 45.7  

Gjermania  606  472 28.1 36.3  

Greqia 819  817 4.3 4.4  

Spanja 1,384  1,287 17.9 20.3  

Franca 801  664 35.1 42  

Irlanda 159  142 26.8 31.4  

Itali 2,488  2,154 5.9 6.1  

Luksemburg  3  3 37.4 45.3  

Holanda  120  102 16.8 20  

Austria    200   17  

Portugalia 489  416 8.1 9.3  

Finlanda   81   27.3  

Suedia   81   37.8  

Shtetet e 

bashkuara  

244  233 67.3 67.7  

*Burimi: Anketa Struktura Eurostat Farm 

 

Bujqësia është një veprimtari me kohë të pjesshme për pjesë të konsiderueshme të 

Evropës. Shtrirja  me kohë të pjesshme e bujqësisë mund të tregojë shfaqjen e pronave 

me punën e pamjaftueshme për të plotësuar sasinë e punës që kërkohet për një Njësi të 

Punës Vjetore (NVP). Ajo reflekton nevojën potenciale për aktivitete shtesë në mënyrë 

që të mbajë një bujqësi të qëndrueshme. Rajonet mund të jenë të ndjeshme ndaj 

shfaqjes së margjinalizimit në rast se ata kanë një përqindje të lartë të fermave, pa 

aktivitete të mjaftueshme të tjera fitimprurëse që gjithashtu kanë aktivitete të 

mjaftueshme për të përmbushur kërkesat dhe standardet për NVP.  

Numri i njerëzve që punojnë në ferma bujqësore (Tabela 2) tejkalon punësimin në 

bujqësi (Tabela 3). Kjo është për shkak të përqindjes së lartë  me kohë të pjesshme në 

bujqësi. Me kohë të pjesshme bujqësore maten si mbajtësit e fermave që punojnë më 

pak se 1 Njësi Vjetore të Punës në fermë (Tabela 3; figura 1). Pjesa e part-time i kalon 

80% për qind në Greqi, Spanjë, Itali e disa shtete anëtare që hynë në BE në vitin 2004 

(Estonia, Letonia, Lituania, Hungaria, Malta, Sllovakia dhe Sllovenia). 
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        Tabela 2.  Njerëzit që punojnë në ferma bujqësore në  EU15                                                     

             *Burimi: Anketa Struktura Eurostat Farm 

 

Struktura moshore e bujqësisë është mjaft e dobët në pjesë të mëdha të Evropës. Mosha 

e fermerit është një tregues i vazhdimësisë në të ardhmen, dhe më shumë se gjysma e 

fermerëve në Bashkimin Evropian janë të moshës mbi 55 vjet. Kjo mund të thotë se 

tokat do të jepen në të ardhmen e afërt. Një pyetje e rëndësishme është nëse toka të tilla 

do të merren përsipër nga fermat e tjera. Pjesa e fermerëve që janë të moshës mbi 55 

vjet është nën 40 për qind në disa vende  (p.sh. Gjermania, Franca, Luksemburgu dhe 

Finlanda) (Tabela 3 dhe Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1993 2000  

                             Numrat x 1,000  

EU15 na 13,511  

Belgjika 132 107  

Danimarka 142 103  

Gjermania 1,478 1,137  

Greqia 1,774 1,431  

Spanja 2,571 2,439  

Franca 1,610 1,320  

Irlanda 320 258  

Italia 4,762 3,964  

Luksemburgu 8 6  

Holanda 290 276  

Austria na 527  

Portugalia 1,263 1,064  

Finlanda na 184  

Suedia na 157  

Mbretëria e 

bashkuar  

                           651 539  
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Tabela 3.  Disa karakteristika themelore të bujqësisë evropiane në vitin 2003   

Vendet Numri i 

fermave 

2003 (ne 

1000) 

UAA në 

2003 (ne 

1000ha) 

Të 

punësuarit  

në 

agrikulture 

2003(in 

1000AWU) 

Pjesëmarrja 

me kohë të 

pjesshme në 

bujqësi (në 

%) 

Pjesa e 

fermerëve 

në moshën 

55 dhe më 

lartë 

(në%) 

Ndarja e 

UAA në 

sipërfaqe 

(në%) 

bel 55 1392 72 34 42 46 

Danimarke 49 2642 61 56 40 70 

Gjermani 412 17008 689 57 25 51 

Greqi 824 3838 616 89 57 26 

Spanjë 1141 25125 998 81 59 59 

Francë 614 29697 914 49 38 56 

Irlandë 135 4373 160 44 42 64 

Itali 1964 15097 1476 84 65 53 

Luksemburg 2 128 4 43 37 50 

Holandë 86 192 186 35 42 57 

Austri 1991 3374 175   42 

Portugali 4161 3814 455   41 

Finlandë 75 2246 98 56 32 7 

Suedi 68 3129 71 72 47 8 

UK 281 16761 352 67 58 67 

Republika Çeke 46 3668 166 65 44 55 

Estoni 37 829 38 90 50 18 

Qipro  136 32   67 

Latvia 127 1582 141 81 50 40 

Lituania 272 2531 222 98 58 56 

Hungaria 773 5865 526 94 54 77 

Malta 11 11 5 91 47 31 

Polonia  16136 2191   60 

Sllovenia 77 510 95 85 57  

Sllovakia 72 2236 119 93 52 51 

EU-9 3598 89021 3914 71 53 56 

Eu-12  121798 5983   55 

Eu-15  130547 6327   43 

Eu-25  164051 9861   46 
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Figura 1  Pjesa me kohë të pjesshme në bujqësi. (*Burimi: Eurostat (FSS / Eurofarm) Shënim: 

Hamburg, Bremen, Berlin (Gjermani), Austria dhe Portugalia në vitin 2000) 

 

 

Figura 2 Pjesa e fermerëve të moshës 55 vjeç dhe më shumë, në vitin 2003. *Burimi: Eurostat 

(FSS / Eurofarm) Shënim: Hamburg, Bremen, Berlin (Gjermani), Austria dhe Portugalia në 

vitin 2000. 
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Rritja e  kapacitetit të prodhimit me kalimin e kohës  

 

Kapaciteti i prodhimit të fermave rritet me kalimin e kohës. Kjo është vërejtur kryesisht në 

rajonet ku bujqësia është më produktive. Kjo përfshin zhvillimin e bujqësisë në rajonet me 

avantazhe konkurruese, për shkak të kushteve më të mira biofizike, strukturat më të 

racionalizuara të fermës, integrimin e prodhimit primar me industritë e përpunimit të 

ushqimit të zhvilluara mire dhe shërbimet e ekstensionit në fermë. Proceset e tilla kanë 

nxitur intensifikimin dhe specializimin e prodhimit. Specializimi i bujqësisë është rritur me 

kalimin e kohës, dhe shumica e fermave janë të llogariten si ferma të specializuara. 

Madhësia e fermës të specializuara të drithërave (Tabela 4) dhe vreshtat specializuara 

(Tabela 5) janë dyfishuar për njësitë e specializuara të prodhimit gjatë një çerek shekulli. 

 

Tabela 4. Madhësia e fermave  (në zonën bujqësore të shfrytëzuar) për drithëra të 

specializuara në vitet 1980; 1990; 2000; 2004, në Francë, Danimark, Gjermani, dhe Spanjë. 

Vendi UAA për ferma (in ha)  

      Drithërat e specializuara 

(tipi 11)  

Drithërat e specializuara, farat 

vajore dhe të korrat proteinike (tipi 

13)  

1980  1983 1990 2000 2003  

Danimarka 19  24 25 33 40  

Franca 41  43 39 71 74  

Gjermania 12  11 10 53 60  

Spanja 29 34 42 49 52  

 *Burimi: Eurostat (FSS / Eurofarm) 

 

Tabela 5. Madhësia e fermave (në zona të shfrytëzuara bujqësore për vreshtat e 

specializuara në hektarë) në vitet 1980; 1990; 2000; 2004,  në Francë dhe Gjermani. 

Vendi  UAA për mbajtjen e vreshtave të specializuara  

1980  1990  2000  2003  

Franca  7  9  12 13 

Gjerman

i 

3  4  4 5 

     

 Tendenca të ngjashme janë vënë re edhe në njësitë e prodhimit të kafshëve, edhe në fermat    

qumështore po ashtu janë dyfishuar kapacitetin e prodhimit në një periudhë rreth 25vite  

(Tabela 6). 
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Tabela 6: Madhësia e fermave për ekonomi qumështi  në vitet 1980, 1990, 2000, dhe 2004 në 

Francë, Gjermani, Holandë dhe Spanjë. 

Vendi Numri i lopëve qumështore për mbajtjen në ekonomisë                         

qumështore (tipi 41)  

1980  1983  1990  2000  2003  

Francë 17  20 27 35 38  

Gjermani  15  18 21 32 36  

Holandë  39  49 46 55 63  

Spanjë 8 11 21 27  

*Burimi: Eurostat (FSS/Eurofarm) 

 

Prodhimi blegtoral është i koncentruar në Holandë, Belgjikë, pjesë të Gjermanisë (psh. 

Saksonia e Ulët), Francë ,Spanjë, dhe Itali veriore. Në këto rajone, bruto diferenca 

Standarde (SGM) më shumë se dyfishi gjatë periudhës  nga viti 1980 (Tabela 7). SGM 

reflekton madhësinë ekonomike të aktiviteteve të ndryshme të cilat i përkasin një ferme. 

 

Tabela 7. Madhësia e Fermave (numri i derrave) në vitet 1980, 1990, 2000, dhe 2004 në 

Britani (Francë), Saksonia e Ulët (Gjermani), Holandë dhe Lombardia (Italia). 

Vendet 1980 1987 1990 2000 2003 

Saksoni e ulët      

Numri i derrave për ferma 117 190    

Nr. i përgjithshëm i njësive blegtorale në 

fermë 

   281 312 

SGM për fermë (in ESU) 14 14 16 69 127 

Bretagne      

Numri i derrave për ferma 366 506    

Nr. i përgjithshëm i njësive blegtorale në 

fermë 

   400 432 

SGM për fermë (in ESU) 47 56 61 90 103 

Lombardia      

Numri i derrave për ferma 683 525    

Nr. i përgjithshëm i njësive blegtorale në 

fermë 

   617 705 

SGM për fermë (in ESU) 45 45 92 126 156 

Emilia-Romagna      
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Numri i derrave për ferma 738 586    

Nr. i përgjithshëm i njësive blegtorale në 

fermë 

   567 647 

SGM për fermë(in ESU) 48 33 73 100 125 

Holanda      

Numri i derrave për ferma 368 659 741 1100 1381 

Nr. i përgjithshëm i njësive blegtorale në 

fermë 

   339 399 

SGM për fermë (in ESU) 29 42 49 106 101 

*Burimi: Eurostat (FSS/Eurofarm) 

Përqendrimi i prodhimit në rajonet me avantazhe krahasuese  

 

Përqendrimi rritet nga prodhimi bujqësor. Në kombinimin e një rritje të shkallës së 

specializimit kjo rezulton në një rritje të përgjithshme të madhësisë së fermës dhe edhe më 

shumë në një rritje të prodhimit të fermave të mëdha. Në Francë për shembull, pjesa e 

pronave me drithëra specialiste me madhësinë e fermës së paku 30 hektar është rritur me 

50 për qind gjatë viteve 1990. Rritja ka qenë edhe më e madhe për pronat më të mëdha se 

100 hektarë.  

Pjesa e pronave me madhësinë e fermës i kalon 100 hektar është rritur nga 10 për qind 

(sipas situatës në vitin 1990) për të arritur një nivel  pothuajse 30 për qind (gjendjen në 

vitin 2003) (Tabela 8). Trende të ngjashme janë vërejtur në Danimarkë, Gjermani dhe 

Spanjë. Megjithatë, në krahasim me Francën, madhësia e fermës në mesatare ka tendencë 

të jetë më e vogël në Danimarkë, dhe grupi i drithërave më të mëdha të specializuara në 

Gjermani janë rreth 350  hektarë. Këto janë pronat që janë të bazuara në pjesën lindore të 

vendit. 

 

Ngjashëm edhe me prodhimin e drithërave, përqendrimin dhe specializimin e prodhimit 

është vërejtur edhe në ekonomi qumështore. Tabela 9, për shembull, tregon një trend me 

një rritje në pjesën e njësive më të mëdha të prodhimit në kombinim me një trend të 

përgjithshëm të njësive më të mëdha të prodhimit. Pjesa e njësive më të mëdha të 

prodhimit është rritur më shumë se në proporcion me pjesën e njësive të mëdha. Në 

Francë, numri i fermave me lopë qumështore u përgjysmua gjatë një periudhe prej më pak 

se 15 vite (dmth duke shkuar poshtë nga 226.600 pronat në vitin 1990 për pak nën 

114,000 ferma në 2003). Gjatë kësaj periudhe, pjesa e pronave me të paktën 30 lopëve 

qumështore është dyfishuar (nga 30 për qind në 60 për qind), por numri i lopëve 

qumështore në ferma me mbi 100 të lopëve qumështore ka mbetur e qëndrueshme në 

rreth 120 kafshë. Në mënyrë të ngjashme, pjesa e fermave me mbi 30 lopë qumështore në 
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Holandë është rritur nga 60 për qind (situatës në vitin 1990), për të arritur një nivel prej 

rreth 80 për qind (situatë në vitin 2003). Në të kundërt, ndryshimet strukturore në 

prodhimin e qumështit në Spanjë kanë qenë më të forta se kudo tjetër. Këtu, numri i 

fermave me lopë qumështore është reduktuar me rreth 75 për qind gjatë një periudhe prej 

më pak se 15 vjet. Ndërkohë, pjesa e pronave me të paktën 30 lopë qumështore është rritur 

nga 3 për qind (1990) në 23 për qind (situatë në vitin 2003). Kjo kryesisht do të thotë 

zhdukjen e pronave të vogla me një numër të kufizuar të kafshëve gjatë një periudhe prej 

më pak se 15 vjet. 

 

Tabela 8 . Trendi nga shkalla e përqendrimit të specializuar drithëra ,vaj i farave dhe 

proteina në disa pjesë të Evropës. Fermat e klasifikuara nga zona e tyre UAA (në ha) 

 Tipi 

ferm

ës 

 UAA për fermë (ne ha) Aksionet në 

numrin e 

përgjithshëm të 

fermave (%) 

Numri 

total i 

fermav

e 

Vendi  Viti >= 

100 

>= 

50 

>= 

30 

Tot

al 

>= 

100 

>= 

50 

>= 

30 

 

Danimarkë 11 1990 195 103 64 25 3 9 22 17740 

 13 2000 187 108 73 33 5 16 32 21550 

 13 2003 197 117 82 40 8 20 37 18590 

Francë 11 1990 154 99 79 39 10 27 41 61010 

 13 2000 168 126 108 71 27 49 61 102890 

 13 2003 167 127 111 74 29 51 63 96380 

Gjermani 11 1990         

 13 2000 361 227 165 53 10 18 27 69080 

 13 2003 359 233 172 60 12 21 30 66260 

Spanjë 11 1990 208 124 92 34 7 19 30 159760 

 13 2000 218 143 111 49 13 26 38 143540 

 13 2003 215 147 119 52 15 28 38 136030 

 

Ndryshime të mëdha strukturore janë vërejtur në njësitë intensive të prodhimit blegtoral. 

Në përgjithësi, numri i përgjithshëm i njësive intensive blegtorale ka rënë, dhe numri i 

fermave me derra ishte zvogëluar për së paku një të tretën në shumicën e rajoneve ku 

është i përqendruar prodhimi.  

Përqendrimi dhe specializimi i prodhimit të derrave është rritur në masë të madhe gjatë 

viteve 1990. Pjesa e numrit të derrave që janë rritur në ferma më të mëdha (me më shumë 
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se 500 derra) është rritur, dhe numri i kafshëve që mbahen në ferma të tilla është rritur 

gjithashtu. Prodhimi i derrave në Itali  përfshin pronat me numër të madh të derrave 

(njësitë më të mëdha të prodhimit në këto rajone janë shumë më të mëdha sesa në rajonet 

e tjera). 

 

Tabela 9.   Fermat e klasifikuara nga numri i tyre i lopëve qumështore. 

Vendi Viti Pronat klasifikuar nga numri i tyre i lopëve qumështore Numri total i 

fermave 

 Numri i lopëve qumështore për 

pronë 

Aksionet në total  

Numri i fermave(%) 

 

  >= 100 >= 50 >= 30 Total >= 

100 

>= 50 >= 30  

Francë 1990 119 63 43 23 0 7 31 226610 

 2000 120 66 47 33 1 17 54 128340 

 2003 119 66 47 36 1 21 60 113930 

Gjermani 1990         

 2000 256 99 62 31 3 14 35 152650 

 2003 225 97 66 36 4 20 41 121820 

Holandë 1990 129 72 56 40 3 30 61 47080 

 2000 132 75 62 47 6 43 69 35060 

 2003 132 80 68 59 10 59 82 25000 

Spanjë 1990 191 98 55 8 0 1 3 206750 

 2000 183 93 57 16 1 5 14 77810 

 2003 170 91 60 21 2 10 23 51030 
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Tabela 10. Fermat e klasifikuara nga numri i tyre i njësive blegtorale. 

  Numri i derrave për fermë Aksionet në total  

Numri i fermave (%) 

Numri 

total i 

fermave 

   >=    >=   

Vendi Viti >= 

500 

100 >= 

50 

Total >= 500 100 >= 

50 

 

Saksonia e 

Ulët(Gjermani) 

199

0 

        

 200

0 

2058 646 490 310 2 39 59 24360 

 200

3 

2178 790 630 443 4 49 67 18140 

Bretagne(Francë) 199

0 

1918 791 569 304 2 35 52 21730 

 200

0 

3111 1214 1056 897 10 72 85 9100 

 200

3 

3231 1267 1144 1025 12 80 89 8360 

Lombardia 199

0 

4016 1417 896 187 3 13 20 15410 

 200

0 

4482 2190 1698 513 9 23 30 7480 

 200

3 

4792 2552 2094 864 14 33 41 4850 

Emilia-          

Romagna 199

0 

4239 1448 969 171 2 11 17 11070 

 200

0 

4871 1909 1412 344 5 17 24 4510 

 200

3 

4615 2103 1522 483 8 22 31 2750 

Holandë 199

0 

2631 782 598 473 3 51 76 29300 

 2000 3238  1106 924 826 8 70 88  16430  

 2003 3488  1307 1129 1041 11 76 92  10730 

*Burimi: Eurostat (FSS/Eurofarm) 
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Qasja në tregjet është një faktor vendimtar vend për bujqësi 

Kushtet biofizike dhe klimatike janë shumë të rëndësishme për prodhimin bujqësor, por 

qasja në tregje, logjistikë dhe disponueshmëri të transportit janë faktorët vendimtarë të 

lokacionit. 

Rienks et al. (2005) hulumton faktorët që janë kritik për bujqësinë, dhe janë  identifikuar 

faktorët për katër sektorët kyç si:  

- Bujqësi e punueshme: kushtet fizike të prodhimit dhe sistemi urban (duke përfshirë edhe 

çmimin e tokës). 

- Prodhimi Bulmet: sistemi urban (duke përfshirë edhe çmimin e tokës) dhe kushteve fizike 

të prodhimit. 

- Prodhimi intensiv blegtoral (derra dhe shpezë) i transportit, logjistikës dhe mjedisit.  

- Prodhimi serrë: transportit dhe logjistikës dhe sistemi urban (çmimet e tokës).  

Autorët kanë identifikuar rajonet me potencial të madh për secilin prej këtyre sektorëve të   

prodhimit, duke përfshirë edhe rajonin e Luginës Po në Italinë veriore dhe në pjesën veri-

perëndimore të Evropës (rajonin e deltës me dendësi të popullsisë të lartë që përfshin 

qytetin e Londrës, Parisit, Këln dhe Amsterdamin). 

Ndryshimet strukturore në bujqësi si shkak i intensifikimit dhe 

ekstensifikimit 

Tendencat në rënie të prodhimit në agrokulturë mund të rezultojë që bujqësia të bëhet më 

pak e realizueshme për margjinalizimin dhe përfundimisht të bëhet tokë e braktisur.   

Margjinalizimi dhe braktisja e tokës bujqësore janë bërë një kërcënim serioz për 

biodiversitetin dhe peizazhin që përmban ai. Toka e braktisur në përgjithësi kthehet në pyll 

me kalimin e kohës, por ekosistemet e sapoformuara në përgjithësi janë më pak të 

rëndësishme për speciet e kërcënuara sesa peizazhet tradicionale. 

Në shumicën e rasteve deri më tani, të dy aspektet ekologjike dhe socio-ekonomike të 

margjinalizimit janë zgjidhur nga pagesat në mbështetje të ruajtjes së biodiversitetit. Edhe 

pse margjinalizimi i tokës bujqësore nuk është i ri në shumë vende evropiane, shtrirjen e 

saj dhe shpejtësinë e rritjes është dukshëm më e qartë në zonat e largëta të Evropës në 

kushte të vështira klimatike dhe tokësore, por është vërejtur më shumë në nivel lokal në të 

gjithë pjesët më të madha të Evropës. Në fakt, margjinalizimi u bë një problem strukturor i 

bujqësisë evropiane. Forcat lëvizëse e lënë prapa margjinalizimin e tokës Evropiane nga në 

një sërë faktorësh lokalë, kombëtarë dhe evropian. Pasojat veprojnë në peshore lokale dhe 

rajonale, duke e bërë pamjen e tyre në një ndryshim të pozitës socio-ekonomike të 

popullsisë rurale në zonat në fjalë. Në zonat, margjinale për bujqësi, prodhimtaria 

bujqësore është shpesh e ulët për shkak të kufizimeve klimatike, tokës së varfër, qasjes së 

dobët të tokave bujqësore.  Prodhimi i ushqimit varet jo vetëm nga kufizimet e mjedisit, por 

edhe në zgjedhjet e njeriut, kredit në dispozicion të fermerëve, arsimimin fermerëve, 

infrastrukturën, politikën ndërkombëtare, tregjet dhe kulturën 
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KAPITULLI  V I 

RËNDËSIA E KAFSHËVE SHTËPIAKE DHE QËLLIMI I KULTIVIMIT 

TË TYRE 

 

Kafshët shtëpiake kanë rëndësi të madhe në jetën e njeriut, pasi që nga ato merren 

prodhime të shumta blegtorale të cilat kanë rëndësi të madhe në të ushqyerit e njeriut. 

Lidhur më këtë, njeriu që herët ka filluar të shtëpizoj të gjitha ato lloje kafshësh nga të cilat 

ka mundësi shfrytëzimi të prodhimeve të tyre.  

Kështu mishi, qumështi, yndyra, vezët, mjalti, për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe 

shijeve specifike të tyre kanë rëndësi të madhe në të ushqyerit e popullsisë. Këto prodhime, 

kafshët kryesisht i krijojnë nga të ushqyerit e llojllojshëm të bimësisë të cilat në formë 

natyrale njeriu mund t’i shfrytëzojë. Nga kafshët shtëpiake njeriu merr edhe prodhime të 

tjera të cilat përdoren si lëndë e parë në industri dhe punë të tjera shtëpiake. Këtu duhet të 

përmendim leshin, lëkurën, puplat, qimet etj., prej të cilave në përpunim të mëtutjeshëm 

fitohen rroba, këpucë dhe gjëra të tjera.  

 

Në anën tjetër, nga brirët, thundrat, eshtrat, zorrët dhe gjaku në përpunim të mëtutjeshëm 

mund të vihet deri të përdorimi në ushqime të kafshëve shtëpiake. Nga kjo që thamë, shihet 

qartë se nga kafshët zhvillohet industria e lëkurës, tekstilit, teknologjia përpunuese e 

prodhimtarisë blegtorale etj.  

 

Gjithashtu nga kafshët shtëpiake njeriu merr edhe plehun e stallës, i cili është i nevojshëm 

për mbajtjen e plleshmërisë së tokës dhe strukturës së saj. Varësisht nga lloji dhe kategoria 

brenda vitit merren sasi të ndryshme të plehut, kështu nga gjedhet e majme merren 15 t 

pleh për krerë brenda vitit, nga kuajt 8 t, nga shpezët 5-12 t.  

Njëherësh nga kafshët njeriu shfrytëzon edhe fuqinë punuese të tyre sidomos në terrenet 

kodrinore-malore ku mekanizmi bujqësor është më pak i përdorshëm. Disa lloje kafshësh 

njeriu i përdor edhe për qëllime të caktuara. Kështu për mbrojtjen nga brejtësit e 

shfrytëzon macen, për ruajtjen e shtëpisë dhe për në gjueti e shfrytëzon qenin, për punë 

speciale qenin policor dhe ushtarak, pëllumbat shfrytëzohen si bartës të porosive të 

ndryshme përmes letrave.  

 

Njëherësh, disa kafshë njeriu i shfrytëzon vetëm për atraksion (raca të ndryshme 

pëllumbash, shpendësh dhe të qeneve). Në ekonomitë popullore kafshët kanë rëndësi të 

veçantë sidomos në vendet më pak të banuara ku gjenden sipërfaqe të mëdha të kullosave 

mundësohet  të kultivuarit e gjedheve, deleve, kuajve etj. Vlera e prodhimtarisë blegtorale 

ka rëndësi edhe në të ardhurat nacionale të popullatës. 
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CILA ËSHTË KAFSHA MË E MIRË ? 

 

Kafsha mё e “mire” është një term shumё relative. Nё fakt nuk ekziston kafshё mё e mirё 

pёr tё gjitha situatat. Lloji i kafshës e cila përshtatet mё sё miri nё njё ambient mundё tё 

ndodhё qё tё duket shumё ndryshe nga mesatarja e tё njëjtit llojё nёn kushte dhe rrethana 

krejt mё tё ndryshme sё mё parё. Nuk ekzistojnë rregulla tё shpejta dhe tё vështira për tё 

determinuar kafshën mё tё përshtatshme për situatën nё tё cilën ndodhet, por ekziston 

metoda e përgjithshme e cila sjell nё pah për mbarështuesit motivime tё profitit tё 

qëndrueshëm, dhe nё çdo mënyrë nga supozimi apo zbulimi nga edukimi për kafshët nё 

kushte tё caktuara. 

Kjo metodë ka qen e shtyre nga “sistemi i metodës sё trajtimit tё dukurive apo qasjes ndaj 

tyre”. 

Kjo punё kërkon njohuri tё detajuara tё rëndësisë sё veçorive dhe se si performanca nga 

këto veçori bashkëvepron me faktorët e ndryshëm siç janë: ambienti fizik, politikat 

manegjuese, shpenzimet dhe çmimi. Këto gjёra ndryshojnë nё mes tё llojeve dhe racave tё 

ndryshme dhe po ashtu kjo çështje varet shumё nga struktura e industrisë mbarështuese 

dhe pozita qё nxë mbarështuesit brenda kësaj strukture mbarështuese. 

 

 

Kontributi i kafshëve bujqësore ne nevojat e ushqimit te njeriut 

 

Kur ekzistojnë mundësit, shumica e njerëzve konsumojnë te dyja prodhimet, ato me 

origjine bimore dhe shtazore. Mishi dhe prodhimet e qumështit janë gjithmonë te 

konsumuara ne sasi te mëdha atëherë kur janë prezentë. Mundësia e sigurimit te proteinës 

me origjinë animale ne shumicën e vendeve është ngushtë e lidhur me gjendjen ekonomike 

te njerëzve dhe teknologjisë bujqësore te atij vendi. Vegjetarianizmi ne disa vende si India 

mund te ketë ardhur si pasoj e një procesi te gjate te presionit intensive te popullatës dhe 

mungesës se ushqimit për kafshët dhe konkurrencës ne mes njerëzve dhe kafshëve për 

ushqim. Rritja e popullatës, ne veçanti ne regjionet (Azisë Juglindore, Afrikës, dhe Amerikës 

Latine), e sforcon nevojën e njerëzve te konsumojnë ushqime ne mënyrë te veçante nga 

origjina bimore. Disa grupe ne shoqëritë e ndryshme njerëzore e praktikojnë 

vegjetarianizmin për arsyet e tyre etike. Ne filozofin budiste dhe ne disa religjione te Indisë 

për shembull e gjithë jeta e kafshëve konsiderohet si e shenjet. 

 

Kontributi i prodhimeve te kafshëve ne sigurimin e kalorive dhe proteinave për koke 

banori janë te dhëna ne Tabelën me poshte. 

Prodhimet animale përbejnë përafërsisht 16% te kalorive, 37% te proteinave, dhe 

45% te yndyrës ne gjithë zinxhirin e sigurimit te ushqimit ne bote. Ne këtë drejtim, 
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dallime te mëdha ekzistojnë ne mes te vendeve te zhvilluara dhe atyre ne zhvillim ne 

përgjithësi sa i përket sigurimit te kalorive, proteinave dhe yndyrës per banore. 

Për shembull konsumatoret ne vendet e zhvilluara afërsisht 26% e kalorive për 

mirëmbajtjen e njeriut burojnë nga produktet animale. Derisa, ne vendet ne zhvillim kjo 

shifër sillet për rreth 13%. Shtetet e Bashkuara te Amerikës (SHBA) prijnë ne shteteve te 

ndryshme te tjera botërore ne drejtim te përqindjes se kalorive dhe proteinave te siguruara 

nga produktet animale, por kjo përqindje është ne mesataren e shteteve tjera sa i përket 

yndyrës nga burimet animale. Ndryshimet ne sigurimin e kalorive dhe proteinave per 

banor për 35 vitet e fundit janë te treguara ne Figurën 1.3. Pa dyshim sigurimi i kalorive 

dhe proteinave janë rritur me kohen pothuaj se ne te gjitha regjionet e botes. Ne disa vende 

te mëdha te botes, si ne Kine, është rritur shkalla e sigurimit te kalorive me origjinë 

animale nga 13% ne vitin 1994 ne shkallen 19% ne vitin 2000. Edhe për proteina është 

vërejtur dukshëm një shkalle e rritur e sigurimit te tyre nga 24% ne vitin 1994 ne shkallen 

30% ne vitin 2000. Kjo rritje ka rezultuar si pasoj e rritjes se ndjeshme te prodhimeve 

animale.  

 

Diferencat e edha ne mes vendeve te ndryshme sa i përket rëndësisë se prodhimeve 

animale ne zinxhirin e tyre te sigurimit te ushqimit mund qe pjesërisht te shpjegohet me 

ekzistencën e resurseve blegtorale dhe zhvillimi i këtyre resurseve ne vende te ndryshme. 

Shumica e vendeve me vetëm një përqindje te vogël te popullatës te inkuadruara ne bujqësi 

kane standarde te larta te jetës dhe konsumim te larte për banore te prodhimeve animale. 

Nëse e komentojmë Tabelën 1.3 me Tabelën 1.2 duhet te vërehet se ne Tabelën 1.3 janë te 

radhitura ne baze te përqindjen e popullatës qe merren me Bujqësi.  

 

Mekanizimi Bujqësor (shih numrin e traktorëve ne tabelën 1.3) ne mase te madhe kane 

kontribuar ne përgjegjësin e rritjes se prodhimeve ushqimore dhe duke i lejuar shumicës 

se njerëzve pune ne industritë tjera. Kjo mundëson sigurimin e shume te mirave dhe 

shërbimeve dhe me këtë rritjen e standardit te jetës ne këto vende. Nga tabela shihet se 

afër 52% e njerëzve ne vendet ne zhvillim janë te angazhuar ne Bujqësi deri sa kjo shifër ne 

vendet e zhvilluar zbret ne 8%.  

Një rritje marramendëse ka ndodhur ne prodhimtarin Bujqësore te vendeve te zhvilluar si 

ne shembullin e SHBA’ve dhe shpenzimet relative te ushqimit janë te paraqitura ne 

Tabelën. Nga viti 1820 është dashur rreth 100 vite qe prodhimtaria Bujqësore te 

dyfishohet. Me pastaj prodhimtaria Bujqësore është dyfishuar ne periudha shume me te 

shkurtra ne fillim për 30 vite (1920 – 19500), mandej kjo periudhe shkurtohet ne 15 vite 

(1950-1965), dhe me vone ne 10 vite (1965-1975). Ndryshime dramatike ne këtë drejtim 

kane ndodhur pas luftës se dyte botërore kur prodhimtaria Bujqësore përafërsisht pese 

here është rritur brenda 30 viteve. Gjate kësaj kohe, prodhimtaria e tepërt e drithërave për 

ushqim ka ofruar një stimulim tregtar për rritjen e prodhimtarisë se kafshëve dhe ne këtë 

mënyrë edhe rritjen e sasisë se prodhimeve animale për njerëzit. 
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Tabela 1. Kontributi i prodhimeve te kafshëve ne sigurimin e kalorive, proteinave dhe yndyrës 

për koke banori. 

Vendet Kaloritë e 
përgjithshme 

Prodhim e 
kafshëve 

Gjithsej 
proteina 
(g/dite) 

Prodhim e 
kafshëve 

Gjithsej 
yndyra 
(g/dite) 

Prodhim e 
kafshëve 

Kaloritë % g/dite % g/dite % 

Afganistan 1.539 241            16 46 13         28   29 17         59 

Australia 3.176 1.049         33 107 71         66 138 72         52 

Bangladesh 2.103     67            3 45 6           13   22   4         18 

Brazili 2.985   615          21 80 41         51   89 42         47 

Kina 3.029   583          19 85 30         35   84 49         58 

Danimarka 3.403 1.313         38 107 68         63 138 107       77 

Egjipti 3.346   256            8 93 18         19   60 18         30 

Gjermania 3.451 1.035         30 95 57         60 152 82         54 

Greqia 3.705   847          23 120 65         54 150 58         39 

Islanda 3.342 1.397         42 127 86         68 139 97         70 

India 2.428    194           8 57 10         17   48 13         27 

Japonia 2.762    569         21 92 51         55   83 35         42 

Kenia 1.965    234         12 50 15         30   47 15         32 

Meksika 3.165    583         18 88 38         43   89 41        46 

Nigeria 2.850      87           3 65 8           12   68   6         7 

Ruanda 2.077     50            2 48 4             8   22   3       14 

Mbretëria 
e Bashkuar 

3.334 1.002         30 98 55         56 145 77       53 

SHBA 3.772 1.043         27 114 73         64 151 71       47 

Vendet e 
zhvilluara 

3.260   857          26 99 55         55 119 62       52 

Vendet ne 
zhvillim 

2.679   348          13 69 22         29   63 26       41 

Mesatarja 
ne bote 

2.805 459            16 76 28         37   75 34       45 

 

Ne këtë kohe ne SHBA, lirimi i njerëzve nga prodhimi i ushqimit për vetvete iu ka 

mundësuar atyre te përmirësojnë te hyrat e tyre për koke banori. Rritja e te hyrave për 

banor është lidhur me prodhimet animale me bollëk te cilat kane rezultuar zvogëlimin e 

shpenzimeve për njësi prodhimi te disa prodhimeve animale. Kështu, konsumatoret ne 

SHBA ndajnë një sasi me te vogël te hyrave për shpenzime ushqimi se sa ne vendet tjera. 
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Tabela 2. Popullsia e angazhuar ne Bujqësi ne vendet e caktuara ne tabelë  

Vendet 2000 
popullatë 
(milion) 

2000 popullatë ne 
Bujqësi a (milion) 

Përqindja e 
popullatës 
ekonomikisht aktive  
(ne vitin 2000) ne 
Bujqësi b 

Numri i 
traktorëve 
(viti 2000) 
(ne mija) 

SHBA 283 6.3 2 4.800 

Mbretëria e 
Bashkuar 

60 1.1 2 500 

Gjermani 82 2.1 2 1.030 

Australia 19 0.8 4 315 

Danimarka 5 0.2 4 129 

Japonia 127 4.9 4 2.120 

Brazili  170 28.1 16 806 

Meksiko 99 23.3 23 172 

Turqi 67 20.5 31 905 

Afganistan 22 14.6 66 < 1 

Nigeria 114 37.9 33 30 

Kina 1.282 853.7 67 798 

India 1.009 541.4 54 1.520 

Bangladesh 137 76.5 56 5 

Kenia 31 23.1 74 14 

Nepali 23 21.4 93 < 1 

Runada 8 6.9 86 < 1 

Vendet e 
zhvilluara 

1.314 99.8 8 19.633 

Vendet ne 
zhvillim 

4.742 2.467 52 6.791 

Mesatarja 
ne bote 

6.056 2.567 43 26.424 

a Popullata Bujqësore janë definuar te gjithë personat te cilat jetesa e tyre varët nga Bujqësia.  
b Përfshin te gjithë personat ekonomikisht aktiv te angazhuar kryesisht ne Bujqësi, pylltari, gjueti, apo peshkatari. 
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Tabela 3. Shpenzimet e ushqimit ne SHBA  

Viti  Ne shtëpi Jashtë shtëpie Gjithsej  

$ bilion (%) $ bilion (%) $ bilion (%) 

1930 15.3 19.3 2.7 3.4 18.0 22.7 

1940 11.8 17.9 2.5 3.7 14.3 21.5 

1950 32.2 18.1 7.5 4.2 39.7 22.3 

1960 50.3 15.0 11.8 3.5 62.2 18.6 

1970 73.7 11.4 25.1 3.9 98.9 15.3 

1980 170.8 10.4 81.1 4.9 251.9 15.4 

1985 221.1 8.9 123.5 5.0 344.5 13.9 

1990 291.9 8.1 184.5 5.1 476.5 13.2 

1995 320.0 7.1 221.4 4.9 541.7 12.1 

2001 417.9 6.7 292.6 4.7 710.5 11.3 

 

Ne mas me te madhe, sigurimi i mishit ne bote vije për mes: gjedheve, buallicave, derrat, 

delet, dhit dhe kuajt. Njëzet e me shume specie tjera shtese, te cilat nuk janë te njohura për 

opinionin e shumtë botëror, gjithsesi kontribuojnë ne 10% e sigurimit te proteinave nga 

mishi. Këto specie përfshin: Alpaka, Llama, Jaku, Dreri, Antilopa Kanguri, Lepujt, mishi i 

siguruar nga shpendët tjera jo pulat (pulat e detit, patat, etj), etj. /Për shembull ne 

Bashkimin Sovjetik mishi i konservuar me shume se 110 milion Pound vjen nga Dreri 

verior, dhe Gjermanin Perëndimore shitja vjetore e mishit te drerit e kalon vlerën mbi 1 

milion $. Ne Peru, për shembull me shume se sa 5% e sasisë se mishit vjen nga Derri i 

Guinesë.  

 

Tabela 4. Kontributi nga grupet e te ndryshme ushqyese ne sigurimin botëror te ushqimit. 

Grupet e Ushqimit Kaloritë (%) Proteinat (%) 

Drithërat 50 45 

Bimët Rrënjore, zhardhokët, 

bishtajoret  

8 7 

Vajoret, lajthit, arrat 11 4 

Panxhar sheqeri 8 2 

Perimet dhe frutat 7 5 

Te gjitha prodhimet animale 16 37 

Mishi (7) (16) 

Vezët (1) (3) 
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Peshku (1) (7) 

Qumështi dhe prodhimet e tij (5) (10) 

Te tjera (2) (1) 

Burimi informacionit: E adaptuar nga FAO dhe hulumtimet tjera me karakter botëror 

 

Mishi është i rëndësishëm si ushqim për dy arsye te bazuara shkencore. E para është lloji i 

aminoacideve ne proteinën animale me shume afër plotësimit te nevojave te trupit te 

njeriut, se sa aminoacidet me origjinë bimore. E dyta rendësi i takon vitaminës B12 e cila 

është shume e nevojshme ne te ushqyerit e njerëzve, ne këtë rast mund te sigurohen ne sasi 

adekuate nga konsumimi i mishit apo prodhimeve tjera animale dhe qe nuk mund te 

sigurohet nga konsumimi i artikujve me origjinë bimore. 

 

Përkundër përparësive nutritive, arsye kryesore për shfrytëzimin e kafshëve për ushqim 

nga njerëzit  ne shumicën ka edhe jo stabiliteti i rajonit te tokës për kultivimin e rritjes se 

drithërave. Përafërsisht 2/3 e tokës bujqësore është permanent e mbuluar me kullosa, 

livadhe, fusha, etj; nga kjo rreth 60% është e jo e përshtatshme për te kultivuar drithëra te 

cilat do te konsumohen drejtpërsëdrejti nga njeriu. Gjithsesi kjo sipërfaqe e tokës mund te 

prodhoj ushqim ne formën e barit dhe vegjetacionin qe mund te digjestohet (tretet) gjate 

kullosës nga kafshët ruminant, e me te rëndësishme ne këtë drejtim janë gjedhet dhe delet. 

(figura 4). Këto kafshe e përdorin dhe e konvertojnë këtë vegjetacion i cili ne shumicën e 

rasteve është i pa shfrytëzueshëm për njeriun.  

Ne këtë drejtim, Bujqësia e kafshëve ruminate nuk i konkurron njeriut ne shfrytëzimin e 

prodhimeve ne shumicën e rasteve kur behet ne pyetje shfrytëzimi i kullosave, livadheve, 

fushave. Përkundrazi, shfrytëzimi i ruminanteve ne këtë drejtim si ndërmjetës siguron te 

mira për njeriun ku pa këtë toka do te konsiderohej jo produktive (figura 5). 

Njerëzit janë te interesuar për energjinë, proteinat, ndikimi i populacionit (figura 1.6), dhe 

resurset e tokës pasiqë këto lidhen me bujqësinë me kafshët. Sasitë e energjisë dhe 

proteinave te cilat janë prezentë ne ushqimin me origjinë animale janë me te vogla sesa 

sasitë e konsumuara nga kafshët ne ushqimin e tyre. Kjo vije për arsye se kafshët janë jo-

efecientë ne racionin e te ushqyerit te shfrytëzuar nutrientet e prodhuar. 

 

 Me shume sipërfaqe duhet te kultivohen për person për dieta (racione) te larta nga kafshët 

se sa dietat duke përfshirë vetëm prodhimet bimore. Si konsekunec e kësaj, kafshët 

bujqësore kane qene te kritikuara shume për arsye te humbjes se ushqimit dhe resurset e 

tokës te cilat ne te kundërtën do mund te shfrytëzoheshin për te siguruar ushqim adekuat 

për njerëz. Konsiderata e tillë duhet te jen ne drejtim te sistemit ekonomik dhe te 

preferencave te konsumatorëve qe te kuptohet se perse një formë e tillë konsiderohet si 

praktik jo efektive. Këto praktika se pari orientohen te sjellin ushqim nga prodhimet 

animale me ushqime te cilat do mund te përdoreshin nga njerëzit dhe ne shfrytëzimin e 
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resurseve te tokës te prodhojnë drithëra ne mënyrë te veçante për kafshët ne vend te 

prodhojnë drithëra te cilat do mund konsumoheshin nga njerëzit. 

 

Uria vazhdo te jetë sfidë ne disa vende te botes. Faktorët te cilët e kontribuojnë ne 

problemet e urisë janë t ndryshëm dhe mjaft kompleks. Uria rezulton nga kombinimi i 

varfërisë, ndryshimeve klimatike, jo-stabilitetit politik, thatësisë, humbjes se tokës fertile, 

infrastrukturës se pa zhvilluar (transportit, mungesës se depove adekuate, shërbimeve 

bankare), dhe analfabetizmit.  

 

Instituti Ndërkombëtare për Hulumtime te Politikave Ushqimore sugjeron se megjithë 

numri i fëmijëve te uritur do zbritet shume nga 1993 deri ne vitin 2020, por prapëseprapë 

do te jen afërsisht 150 milion fëmijë dhe te tjerë te cilët nuk do te jen mjaftueshëm te 

ushqyer edhe ne vitin 2020, dhe afërsisht 500 milion te tjerë te cilët do te jen te uritur fare. 

Afrika dhe Azia Perëndimore janë me gjase edhe me tutje regjionet te cilat do te bartin këtë 

peshë te urisë. Afërsisht 90% e kësaj rritje te problemeve te ushqimit do te jet e 

koncentruar ne vendet ne zhvillim, brenda apo afër rajoneve urbane.  

 

Konkurrimit te urisë tek vendet ne zhvillim përfshin edhe strategjinë multifaktorile e cila 

përfshin shkallen ne rritje te përmirësimit te analfabetizmit – ne mënyrë te veçante këtu 

analfabetizmin e femrave; zvogëlimin e varfërisë; përmirësimin e kujdesit te shëndetit; 

avancimin e prodhimtarisë blegtorale; dhe përmirësimin e përgjithshëm te infrastrukturës 

se sistemit te ushqimit. Si nevojë për rritje te ushqimit, disa regjione te botes do te bëhen 

edhe me te varura nga importi deri s te tjerat te do te jen te fokusuar ne ekspertin e 

prodhimeve ushqimore. Do te jetë nevojë vjetore ne rritje nga 1.0% deri ne 1.5% për 

drithëra, derisa kërkesat e gjithëmbarshme te botes për mish doket se do te arrin 2.0% për 

vit. Kërkesat për mish do te rriten ne shkalle me te larte ne vendet ne zhvillim  (afersisht 

3.0%), derisa ne vendet e zhvilluar kjo shkalle do te jetë afërsisht 1.0% ne rritje. Ne analizat 

përfundimtare, aftësia për te paguar do te udhëheqë edhe shpërndarjen e ushqimit. Nevoja 

për rritje ekonomike ne vendet ne zhvillim është e rëndësisë primare.  

 

Prodhuesit Bujqësore gjenerojnë atë te cilën konsumuesit dëshirojnë ta marri (ushqehen)  

duke i lidhur ngushtë edhe me aftësinë e tyre për ta paguar atë ushqim. 85 % e popullatës 

botërore e dëshirojnë ushqimin me prejardhje animale ne racionin e tyre ditor. Kjo është 

me siguri se ushqimet me prejardhje aimale konsiderohen se janë me te këndshme 

krahasuar me ato me prejardhje bimore. Figura 1.7, ilustron se konsumatoret ne vendet e 

zhvilluara shpenzojnë me pak te ardhurave te tyre familjare për te blere ushqim dhe se ata 

konsumojnë sasi me te larta te kalorive ne ushqimin me origjinë animale. Nëse shumica e 

konsumatorëve ne vendet ne te cilat prodhimet animale janë te konsumuara ne një shkallë 

me te larte do te kishin rastin te përzgjidhnin qe te marrin vetëm ushqim me origjinë 

bimore, atëherë, ushqimi çmimi i ushqimeve me prejardhje bimore do te rritej mjaft, dhe e 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  158 

 

kundërta ai me origjinë animale do te zvogëlohej. Ne këtë mënyrë, Bujqësia do te përshtatej 

te prodhoj sasi me te mëdha te ushqimit nga bimët dhe me pak nga kafshët.  

Kafshët ruminant mund te prodhojnë sasi me te mëdha te mishit pa u ushqyer me drithëra. 

Sasitë e drithërave ne te ardhmen do te përcaktohen nga çmimi i drithërave për te cilin 

konsumatoret dëshirojnë ta paguajnë.  

 

Disa njerëz janë përkrahës te asaj qe te kalojnë nga konsumimi i ushqimeve animale ne 

ushqime me prejardhje bimore. Ata e shohin këtë çështje para se gjithash si akt moral, duke 

besuar se kjo është jo – etike qe ti len njerëzit diku tjetër te vdesin nga uria, dhe se 

ushqimin e tyre e konsumojnë kafshët ne vendet ne zhvillim. Këta njerëz mendojnë se 

drithi mund te dërgohet me lehtësi ne e këto vende duke pasur parasysh sasitë e mëdha 

tepricat e drithërave te prodhuara ne disa shtete te zhvilluara dhe kjo tepricë duhet te iu 

ipet atyre vendeve ne kriza urie pa ndonjë shpenzim. Kjo mënyrë e dërgimit te ushqimit 

vendeve te varfra ne te kaluarën ka treguar sukses te madhe. Ne disa situata, për shkak te 

infrastrukturës se dobët te këtyre vendeve pengohet shpërndarja e ushqimit aty ku është e 

nevojshme.  

 

Egzistone besueshmëri e fuqishme se SHBA’t kane obligim moral ne këtë drejtim qe ta 

shpërndajnë bollëkun e drithërave qe prodhojnë me popujt tjerë ne bote, e ne veçanti me 

atë te vendeve ne zhvillim.  Duket se përmirësimin ne zinxhirin e shpërndarjes se ushqimit 

ne bote do te arrihej edhe për mes shpërndarjes se teknologjisë se prodhimit te ushqimit 

ne tek vendet ne zhvillim nga ato te zhvilluara. Njerëzit duhet te kenë vet-motivim qe te 

përmirësojnë gjendjen e tyre ekonomike, se si te ndihmoj veten e tyre hap pas hapi, si dhe 

kërkohet ta zhvillojnë prodhimin bujqësorë ne vendet e tyre.  

 

Me siguri se shumica e vendeve ne zhvillim mund te arrin nivelin e prodhimtarisë se 

bimëve dhe kafshëve e cila realizohet ne vendet e zhvilluara. Për veç disa shteteve si, p.sh., 

ne Indi. Ne përgjithësi menaxhimi me i mire i tokës do mundësonte një shfrytëzim me te 

mire te saj, si dhe do te ishte marre parasysh mundësia qe te prodhohet aty ku prodhimi i 

ushqimit te kafshëve nuk do rrezikonte ushqimin e njerëzve. 

Është vlerësuar se për mes këtyre ndryshimeve ne drejtim te shfrytëzimit me te mire te 

resurseve te tokës, një sipërfaqe prej 8 bilion akres ( afërsisht 0.3 Ha) apo nëse krahasohet 

me sipërfaqen qe përdoret sot kjo praqet dyfishin e saj dhe 9.2 bilion akres e kullosave 

(apo 23% me shume se tani qe përdoret) mund te përdoret për prodhimtari me intensive 

ne bote. Këto vlerësime, si dhe mundësia e rritjes se rendimentit për njësi sipërfaqe dhe 

kafshe bujqësore ne vendet e zhvilluara dhe ato ne zhvillim, demonstron rendësin e 

mundësi se prodhimit te ushqimit ne bote.  Kjo mundësi padyshim se nuk mund te 

realizohet pa një planifikim te koordinuar dhe aplikimin e stimulimeve te prodhuesve 

individual. 
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Tabela 5. Ndryshimi i prodhimtarisë ne disa ferma për speciet e ndryshme ne SHBA 

Speciet dhe performanca e prodhimtarisë Viti 
1925 

Viti 
1950 

Vti 
1975 

Viti 
1990 

Viti 
1995 

Gjedhet për mish (pesha e karkës e vlerësuar 
për krerë femër për mbarështim 1 kg = 2.2 lb)  

220 310 482 524 540 

Delet (pesha e gjalle e vlerësuar për krerë 
femër për mbarështim 1 kg = 2.2 lb)  

60 90 130 145 14 

Gjedhet qumështore (Qumështi i shitur për 
krerë për mbarështim 1 kg = 2.2 lb) 

4.189 5.313 10.500 14.00 16.400 

Derrat (pesha e gjalle e vlerësuar për krerë 
femër për mbarështim 1 kg = 2.2 lb) 

1.600 2.430 2.850 3.500 4.590 

Broileret – pulat  
Mosha ne kohen e shitjes (jave) 
Ushqimi për pound për peshë trupore 1 
kg=2.2 lb 
Pesha e gjalle ne kohen e shitjes 1 kg = 2.2 lb  

 
15.0 
  4.0 
  2.8 

 
12.0 
3.3 
3.1 

 
7.5 
2.1 
3.8 

 
7.4 
1.9 
4.5 

 
7.3 
1.8 
5.1 

Gjeli i detit  
Mosha ne kohen e shitjes (jave) 
Ushqimi për pound për peshë trupore 1 
kg=2.2 lb 
Pesha e gjalle ne kohen e shitjes 1 kg = 2.2 lb 

 
34.0 
  5.5 
13.0 

 
24.0 
  4.5 
18.6 

 
19.0 
  3.1 
18.4 

 
16.0 
  2.6 
21.1 

 
16.0 
  2.5 
23.1 

Pulat vojëse  
Veze për pule për vit (nr.) 

 
112 

 
174 

 
232 

 
250 

 
254 

 

Ne te ardhmen te gjithë vendet duhet te tentojnë qe përgjegjësin e prodhimit te ushqimit ta 

marrim mbi vete duke pasur parasysh prodhimin bujqësor efektiv. Kjo çështje duhet te 

ketë gjithsesi parasysh edhe marrjen ne konsideratë te faktorëve te rritjen e popullsisë te 

atyre vendeve dhe kërkesat qe do te parashtrohen për ushqim. 

Burime ekstensive te pashfrytëzuar deri me tani mund ne mase te madhe ta avancojnë 

çështjen e prodhimit te ushqimit ne bote, duke përfshi këtu sigurimin e mjaftueshëm te 

prodhimit shtazor. Natyrisht ne këtë segment, burimi kryesor mbetet njeriu, i cili për mes 

vet motivimit, behet me produktive dhe i vetëdijshëm. 

 

Kontributi i kafshëve Bujqësore ne veshmbathje dhe prodhime tjera Jo-

ushqimore 

 

Prodhimet tjera te ruminatëve për veç ushqimit përfshin: leshin, qimet puplat, lëkuren etj. 

Materialet sintetike kane bere një invadim signifikant ne treg për këto prodhime. Për 

shembull, prodhimi botëror i leshit ka arritur kulimin ne vitin 1990, por qe nga ajo kohe  ne 

vitin 2000 ka pas rënje sikur ne vitet e 1935. Është interesant te përmendet se me shume 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  160 

 

se 100 vende qimet e ruminatëve përdoren ne prodhimin vendor te industrive për prodhim 

te veshmbathjes, shtretërve, qilima, etj. 

Prodhimtaria vjetore e plehut te kafshëve përfshin milion Ton te zotit, Fosforit, dhe 

Kaliumit. Krejt kjo vlere e plehut e shfrytëzuar për plehërim vlerësohet te jetë 1. bilion $. 

Shume yndyre është nen-produkt i kafshëve e cila ne radhe te pare shfrytëzohet ne sapunë 

dhe ushqim te kafshëve si burime te acideve yndyrore për lubrikant dhe shfrytëzim 

industrial. Sasi te mëdha te yndyrave janë te shfrytëzuara po ashtu edhe ne industrinë 

farmaceutike, prodhimin e kandilave, kozmetike, ngjyra etj. 

 

Kontributi i kafshëve Bujqësorë për nevoja te punës dhe energjisë 

 

Historia e mëhershme e botes se zhvilluar është e pasur me shembuj te cilët shprehin 

rendësin e kafshëve si burim i energji se punës. Kuajt kane pasur një kontribut te madhe ne 

zbulimin e vendeve te ndryshme te botes dhe fitimin e shume luftërave ndaj kundërshtaret. 

Edhe sot e kësaj dite ne me shume se gjysmën e vendeve te botes, kafshët – me se shumti 

gjedhet, buallicat, kuajt, mushkat, gomaret e kafshët e tjera, mbarështohen ne rend te pare 

për pune (si ne figurën 1.9). afërsisht 20% e popullatës se njerëzve varen shume apo 

krejtësisht nga kafshët për transportin e prodhimeve te ndryshme. Sipas disa shifër nga 

UN-FAO ne vendet ne zhvillim afërsisht 52% e energjisë e cila përdoret për kultivim te 

tokës, burimin e ka nga kafshët. 

Vendet ne zhvillim ne te kundërtën shfrytëzojnë traktorët për afër 82%, derisa njeriu dhe 

kafshët përfshin 7% dhe 11% te kësaj energjie. Nëse krahasohen vendet e zhvilluar dhe ne 

këtë drejtim ka tri here me shume traktorë dhe kombajna, dy here me shume makina 

mjelëse se sa ato ne zhvillim. Ne disa vende te mëdha për shembull si ne Indi, është 

vlerësua se ky vend duhet te shpenzoj me shume se 1 bilion $ për vit derivate te naftës nëse 

dëshirojnë te zevendesojne energjinë e cila sigurohet nga kafshët edhe sot atje. 

 

Kafshët Bujqësore për shoqërim, rekreacion dhe kreativitet 

 

 Vlerësimet për ekzistimin e numrit te kafshëve te cilat përdoren për shoqërim sot është i 

panjohur. Mendohet se rreth 59 milion familje mbajnë qene, 75 milion mbajnë mace vetem 

ne SHBA. Këto shifra janë shtesë e te dhënave te kafshëve te përfaqësuara ne tabelën 1.1. 

Vetëm ne SHBA, industria e ushqimit te kafshëve bujqësore përpunon me shume se 3 

milion Ton ushqim me vlere afër 1 bilion $. Shumica e këtyre kafshëve kualifikohen si 

kafshe shoqërimi pasiqë njerëzit çfaqin kënaqësi për to. Kontributi i këtyre si kafshe 

shoqërimi veçanërisht për gjenerata e reja është shume domethënës edhe pse është 

vështirë te shprehet vlera emocionale për to. Kafshët e shfrytëzuar për vrapime dhe gara 
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tjera sportive sjellin te ardhura për një numër e madhe te popullatës ne mbare boten si 

resurse kënaqësie dhe rekreacioni. Një numër i madhe i njerëzve te cilët kane te ardhur 

solide tani nga bizneset jo-bujqësore kane investuar shume ne blerjen e tokës dhe 

shfrytëzimin e saj për ofrim kenqesise dhe rekreacioni për njerëzit e qyteteve. Kultura dhe 

trashëgimia jone përfshin bashkëveprim te njerëzve dhe kafshëve për shekuj. Qysh herët 

njerëzit kane shprehur respektin e tyre ndaj kafshëve edhe për mes artit.  

 

Kontributi i kafshëve për qëllime tjera 

 

Shfrytëzimi i specieve te ndryshme te kafshëve ne hulumtimet e ndryshme ne lidhje me 

shëndetin e tyre është gjithashtu i rëndësishëm. Shumica e hulumtimeve te shëndetit te 

njeriut përfshin fokusin e kafshëve, veçanërisht atyre te vogla si: derrat, delet, etj. 

Hulumtimet biomedikale duke shfrytezuar këto kafshe ka pasur për qellim çështjet si 

djegëja e lëkurës gjate verës, diabeti, arterioskleroza, etj.  

Këto hulumtime mbikëqyren ne mënyrë strikte nga qeveritë e vendeve përkatëse duke 

përcjell kujdesin dhe shfrytëzimin e tyre ne kushte laboratorike. 

Teknologjitë transgjenike poashtu ofrojnë potencial signifikant ne drejtim te shfrytëzimit te 

kafshëve qe te prodhojnë proteina te specializuara ne krijimin e barnave terapeutike dhe 

aplikimeve te ndryshme medicinave. Teknologji transgjenike ne lope dhe dele është 

shfrytezuar për te prodhuar antigjenin hepatiti B, qelizat aktivatorë plasmogjenike për 

trajtimin e sëmundjeve te zemrës dhe agjentin mbulues antitrombin III për shembull. Ky 

material ofron shpjegime me te gjera për gjedhet, delet, dhit, derrat, kuajt dhe shpendët. 

Një numër i madhe i specieve tjera janë shume pak apo siperfqesisht te përmendura, por 

gjithsesi edhe këto kafshe ofrojnë prodhime shume jetike ne disa regjione te botes. Numër i 

madhe i kafshëve te domestifikuara dhe atyre te pa domestifikuara ende sjellin potencial 

afatgjate për prodhimtarin blegtorale në botë.  

E ardhmja e produkteve shtazore 

 

Me popullatën e botës në rritje me një normë vjetore prej përafërsisht 86 milion dhe 

nivelin e ushqyeshmërisë tek një përqindje e madhe e popullatës se tanishme nën 

standardet e dëshiruara, kërkesa e projektuar për produktet e kafshëve sot është edhe 

sfidë edhe mundësi për të gjithë ata që janë të involvuar në aktivitetet që kanë të bëjnë me 

kujdesin dhe prodhimin e tyre. Trendët e sotme ndërkombëtare sa u përket konsumimit në 

rritje të produkteve shtazore do të vazhdojë derisa kushtet ekonomike te popullatës 

botërore të bëhen më të favorshme. Efiqencat e shndërrimit të materieve ushqyese në 
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produkte të kafshëve do të vazhdoj të përmirësohet. Kjo do të rezultojë në një zvogëlim në 

çmim për konsumatorët (relative për të ardhurat dhe të hyrat reale për kokë banori) dhe 

një rritje në konsumim të produkteve të kafshëve. Këto trende përkrahin një dukje 

optimiste për prodhuesin, përpunuesin, distributorin dhe konsumatorin e produkteve të 

kafshëve. Ne presim një rritje në shkallë kombëtare, në të vërtetë në shkallë botërore, të 

ushqyeshmërisë njerëzore. Kjo ka implikime të rëndësishme për produktet shtazore, sepse 

pjesët esenciale të dietës që është kaq shpesh e munguar ne dietat njerëzore – proteinë, 

kalcium, riboflavin dhe hekuri – janë gjetur në sasi të mjaftueshme në shumë produkte 

shtazore.  

Në një studim të fundit të USDA tek 14,500 burra, gra dhe fëmijë të SHBA-ve, materiet 

ushqyese më së shpeshti të gjetura nën nivelin e rekomanduar dietal ishin kalciumi dhe 

hekuri. (Ata ishin në mesatare më shumë se 30% prej mesatares së rekomanduar nga Bordi 

Nacional për ushqim dhe materie ushqyese dhe Akademia kombëtare e Shkencës – Këshilli 

kombëtar studiues). Hekuri në dieta e foshnjave dhe fëmijëve nën 3 vjet është rreth 50% 

nën sasinë e rekomanduar. Dietat e vajzave adoleshente dhe grave ishin nën nivelet 

rekomanduara të kalciumit, hekurit dhe tiaminës dhe për disa grupmosha ishin nën 

niveleve të rekomanduara për vitaminën A dhe riboflavinën. Meshkujt më të vjetër kishin 

dieta me nivel të ulët kalciumi, vitamina A, riboflavin dhe vitaminë C. 

Studimi i mësipërm indikon qartë një nevojë të madhe për edukim shtesë të konsumatorit 

në ushqyeshmërinë njerëzore. Në këtë deklaratë, supozohet se më shumë persona në SHBA 

janë të ushqyer keq për shkak të injorancës nutritive dhe keqinformimit se sa për shkak të 

varfërisë, edhe pse raste të izoluara të llojit të dytë gjithashtu ekzistojnë. Megjithatë, rritja e 

konsumimit të produkteve shtazore mund të zbusë defiqiencat e vëzhguara. 

Ardhmëria e produkteve shtazore është e gërshetuar me koston e prodhimit, përpunimit 

dhe distribuimit. Trendët e fundit kanë shkuar drejt përpnimit në rritje, ruajtjes më të gjatë 

dhe transportimit të ushqimit në distanca më të largëta. Por, këto aktivitete kërkojnë 

energji shtesë. Rritja e kostos së energjisë mund të pendoj trendin e ushqimit më të 

volitshëm. 

Perspektivat e rritjes së formulimit të ushqimit dhe të të ashtuquajturve ushqime 
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nutraceutical mund të ndikojnë ndjeshëm në konsumimin e ardhshëm të produkteve të 

shtazore. Disa zinxhir supermarketësh shesin hamburgerë të përzier me proteina perimesh 

të bëra nga kokrrat e sojës. Këto përzierje zakonisht kanë përbërje më të vogël yndyrore se 

sa hamburgeri i zakonshëm dhe kushtojnë më pak. Përzierja duket se mëton të thith dhe 

mbaj më shumë lagështi se sa që bën mishi i bluar i gjedhit. Konkurrenca në supermarkete 

në mes të produkteve të kokrrës së sojës dhe yndyrave shtazore, si edhe në mes të 

produkteve të kokrrës së sojës dhe disa produkteve të caktuara të mishit, është e një 

interesi të madh për prodhuesit e bagëtive (edhe për prodhuesit e kokrrës së sojës) dhe do 

të jetë e rëndësishme për të ardhmen e produkteve shtazore. Studiuesit në Universitetin 

Shtetëror të Utah kanë raportuar të kenë përdorur proteinën cilësore të hirrës si një aditiv 

te mishi i bluar të gjedhit që përdoret për hamburgerë. Krahasuar me proteinën e sojës të 

përdorur në nivelin zëvendësues prej 40%, ata hamburgerë që përmbanin proteinën e 

hirrës ishin superior në shije dhe cilësi. Në fund, natyrisht se vendimet e konsumatorve do 

të qeverisin kërkesën për tër të tashmen dhe të ardhmen e produketve shtazore. 

Përveç se nëse produkti ynë ka një kërkesë nga konsumatori, ne mund edhe të jemi të ulur mbi një shinik me 

ar dhe të vdesim urie.  

John A. Moser  

Nëse blegtorët vazhdojnë të rrisin efiqiencën në prodhim, të kultivojnë kafshë me mish më 

të pastër dhe tregtojnë qumësht që ka një proporcion më të madh yndyrë/proteinë, e 

ardhmja duket te jetë e ndritshme; megjithatë dështimi që të përmbushen kërkesat e 

konsumatorit do të nxisë përdorimin e produkteve sintetike shtazore. Ndryshimet në 

zakonet e ushqimit përbrenda SHBA zakonisht bëhen me reklamim dhe promocion. Për 

këtë arsye blegëtorët mund të përmirësojnë kërkesën për produktet e tyre nëpërmjet 

reklamimit të shtuar. Industria e automobilave përafërsisht harxhon 10 herë më shumë në 

kërkime dhe zhvillim të modeleve të reja sesa e gjitha industria e ushqimit që investon në 

zhvillimin e produkteve të reja.  

2.10.1 Produktet e reja shtazore  

Përparimet teknologjike që pritet të zgjerojnë përdorimin e produkteve te qumështit, të 

tanishme dhe të reja përfshijnë edhe zhvillimin e formulimeve të reja për zgjatjen e kohës 

së ruajtjes së jogurtit dhe produkteve tjera qumështit që përmbajnë bakterin e 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  164 

 

shëndetshëm (Bifidobacterium, Lactobacillus reuteri dhe tjerët) plus fructooligosaccharides 

(FOS) për ti bërë këto baktere miqësore të rriten mirë në zorrët e njërëzve. Djathi me më 

shumë shije do të vije në treg nga studiuesit të Universitetit Shtetëror të Utah të cilët kanë 

përdorur injektimin e shijes në djathin e përgatitur. Koncentratët e proteinës së hirrës do 

të përdoren shumë e më shumë. ‘’Body builders’’ do të zgjedhin proteinat e hirrës sepse ato 

përmbajnë koncentrim më të lartë të aminoacideve zinxhirore leucinën, izoleuzinën dhe 

valinën nga çdo burim i proteinave. Proteinat special do të tregtohen. Personat me 

Fenilketuri mund të marrin Fenilalaline të pastër nga peptidet duke përzgjedhur 

koncentratet e glikomakropeptideve, pjesën e kapa-kasein që lirohet nga enzima kimusin 

apo renin gjate koagulimit të kaseinit gjatë prodhimit të djathit. Është shumë e mundshme 

që Laktoferrin të përdoret në produkte farmaceutike për shkak të aftësisë së tij për të 

inhibuar disa baktere.  

Ushqimet e parapaketuara, të kontrolluar në sasi dhe të përgatitura në tërësi ndoshta janë 

të fundit në lehtësinë e ofruar dhe kërkohen nga shumë konsumatorë amerikan. Shumë 

lloje të mishit të freskët janë kthyer në forma të tyre të ngrira dhe disa lloje tjera paketohen 

në vakum apo enë me atmosferë të kontrolluar për të përmirësuar kohëzgjatjen e ruajtjes. 

Produktet e suxhukut dhe copat për drekë (mishi i gatshëm për tavolinë) do të rriten. 

Tashmë kemi një trend në rritje për përzierjet e gatshme, pjek (nxehtësi) dhe shërbe, dhe 

lloje instant të produkteve shtazore që mund të përgatiten me furrë mikrovalë. Llojet e reja 

të djathit të maturuar me yndyrë të ulët po zhvillohen dhe tregtohen. Qumështi dhe djathi 

instant, gjalpi i terur, kajmaku i rrahur i ngrirë dhe hirra sherbet e kasolles kanë origjinë 

relativisht të re. Më shumë produkte shtazore do ti pasojnë.  

 Produktet e Ristrukturuar të Mishit  

Shitjet e produkteve të mishit të ristrukturuar janë rritur. Produktet e mishit që zakonisht ju 

referohemi përfshijnë të pjekur dhe të formuar, të fetëzuar dhe të formuar dhe të ndarë dhe të 

formuar. . Produkte të tilla, për nga cilësia, kanë karakteristika diku në mes të mishit të bluar dhe 

copave të prera të pa prekura të muskulit. Ato kanë përparësi: (1) duken sikur produktet e plota të 

mishit si kotëletë, bërxollat dhe biftekët dhe kanë aftësi të ngjashme të ruajtjes; (2) janë me të lira 

se produkti i plotë i muskulit; (3) duke e pasur nivelin e yndyrës nën kontroll; dhe (4) përdorimi më 
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i mirë i pjesëve dytësore të trupit të therur. Produktet e ristrukturuara të mishit kanë pasur një 

pranueshmëri të madhe gjatë testimit tek konsumatorët. 

 Mishi i përponuar ( procesuar) 

Konsumimi për kokë banori i mishit të përpunuar është rritur nga 42 Ib (19.05kg) më 1930 

to 61 Ib (27.67kg) më 1980. Deri më 1995, 60 deri 70% e mishit të derrit dhe 15% e mishit 

të gjedhit dhe shpendëve në Shtetet e Bashkuara është shitur në format e tyre te 

procesuara. Pritet që këto trende të vazhdojnë.  

 Përzierjet e vezëve të fërguara dhe të ngrira  

Vezët tradicionale të fërguara janë një përzierje e të bardhit, të kuqit të vezës madje shpesh 

duke i shtuar qumësht. Ky produkt i thjeshtë është i kënaqshëm për konsumim të 

menjëhershëm. Megjithatë, shumë përdorime të këtij produkti janë më kërkuese dhe për 

këto qëllime janë zhvilluar përzierje të veçanta.  

Institucionet si konviktet dhe kafeteritë kërkojnë një periudhë më të gjatë të mbajtjes nga 

fërgimi në konsumim. Dy problemet më të shpeshta në lidhje me mbajtjen e vezëve të 

fërguara në tavolinën me avull janë (1) njolla të gjelbra që shkaktohen nga reaksioni i sulfiti 

i hidrogjenit që formohet me hekurin gjatë gatimit dhe formon sulfid hekuri me ngjyrë të 

gjelbër; dhe (2) lagështimi (termi i duhur syneresis), që është largimi i lëngut nga proteina e 

koaguluar e vezës pas fërgimit.  

Shtimi i përbërësve të zgjedhur përmirëson përzierjet e vezëve të fërguara për përdorim 

institucional. Vezët e fërguara të bëra nga këto përzierje i kanë përmirësuar karakteristikat 

e ngjyrës dhe cilësisë. Secili përbërës që shtohet kryen një funksion të dobishëm. Për 

shembull, shtojcat më të zakonshme përmbajnë (1) qumësht të pluhur pa yndyrë, që e 

përmirëson kualitetin ushqyes duke furnizuar me kalcium dhe fosfate shtesë për të 

mbajtur ngjyrën më mirë; (2) vaji i perimeve, që prodhon një koagulum më të butë të 

vezëve të fërguara; (3) rezinë, që zvogëlon lagështimin duke e lidhur ujin dhe (4) acid citrik 

dhe / ose fosfate që e zvogëlojnë pH dhe kapin (lidhin) hekurin për të parandaluar marrjen 

e ngjyrës së gjelbër.  

 Produktet e gatuara-ngrira-shkrira-ringrohura të vezëve  



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  166 

 

Omëletat, quiches, vezët e fërguara dhe sufletë janë shembull i produkteve të ngrira të 

vezëve të futura në këtë kategori. Ato të gjitha përmbajnë të bardhë të gatuar të vezës. 

Fatkeqësisht, kur i bardhi i gatuar i vezës ngrihet, struktura gjelatinore prishet me 

formimin e kristaleve të akullit dhe lëngu ndahet nga koagulimi. Për ta demonstruar këtë 

dëmtim nga ngrirja lexuesi inkurajohet që të ngrijë dhe të shkrijë një vezë të zier. Vëreni se 

e i bardhi i vezës është shtresuar. Për ta tejkaluar këtë defekt kualitativ përdoren dy 

metoda. E para është se nisheste stabile në ngrirje mund ti shtohet të bardhit të vezës së 

pagatuar për ta lidhur lëngun ujor. Kjo është teknika e përdorur në “veza e gjatë” nga 

kompania e Ralston Purina. Kjo “vezë” është e gjatë afërsisht 1 ft (30.48 cm) afër 1.5 in 

(3.81 cm) në diametër, dhe ka një qendër me të kuq të vezës. Metoda e dytë është që 

shpejtë të ngrini produktin në temperatura të ulta duke përdorur azot , dyoksid karboni 

apo Freon. Teknika e ngrirjes së shpejt i parandalon rritjen e kristaleve të akullit dhe 

zvogëlon dëmtimin ngrirje-shkrirje.  

 Vezët e Ziera të qëruara  

Vezët e ziera ndoshta kanë qenë produkti i parë i procesuar i vezëve që është konsumuar 

nga njerëzit. Për shembull, një zjarr në pyll ka mundur ti ketë zier vezët. Zierja e vezës e 

përmirëson shijen dhe aromën krahasuar me ato të vezës së pagatuar.  

Që nga 1970 vezët e ziera dhe të qëruara janë tregtuar në mënyrë komerciale. Disa 

institucione përdorin vetëm këto vezë të ziera të para qëruara. Ato zakonisht distribuohen 

në kova polietileni 5 gallonëshe (18.93 litërshe). Koha e ruajtjes në frigorifer është 1 deri 2 

muaj.  

Përdoren procedura normale të gatimit për zierjen e vezëve me lëvozhgë. Nëse ato zihen 

shumë gjatë në temperaturë të lartë sipërfaqja e të kuqit do të merr ngjyrë të gjelbër. Kjo 

rezulton nga reaksioni i sulfidit të hidrogjenit me hekurin në të kuqin e vezës që krijon 

sulfit hekuri. Pasi vezët janë qëruar ato paketohen në një solucion që përmban sodium 

benzoat dhe acid citrik. Përdoruesve të këtyre produkteve u mundësohet të ruajnë 

energjinë dhe punën dhe nuk ka humbje për shkak të qërimit joefektiv. 
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Produktet shtazore sintetike  

Gjatë gjysmëshekullit të fundit industria e qumështit ka humbur shumë prej tregut të 

gjalpit për shkak të produktit më ekonomik, margarinës. Së voni, qumështi i mbushur dhe 

imitimi i qumështit po tregtohen në disa shtete. Qumështi i mbushur ka solide joyndyrore 

qumështi si bazën jo yndyrore dhe vajin e perimeve si burime të yndyrës. Imitimet e 

qumështit prodhohen nga proteinat e perimeve apo sodium kaseinati,yndyra e perimeve 

solide nga shurup i misrit (apo sheqerna tjerë), stabilizatorë dhe emulsifier. Shumica e 

imitimeve të qumështit kanë pakë proteina, minerale dhe acide yndyrore të pangopura dhe 

kanë sasi më të madhe të karbohidrateve dhe yndyrave të ngopura se sa qumështi i lopës. 

Është e sigurt se do të kemi edhe ushqime tjera sintetike që konkurrojnë me produktet 

shtazore. Por, duhet të përmendet se ndërmarrëdhënia që ekziston ndërmjet nutrientëve të 

ushqimit janë një konsideratë e lartë. Meritat ushqyese të qumështit si të tërë, për 

shembull, janë më të arta se sa vlera totale e secilit përbërës të tij veç e veç. E njëjta është e 

vërtetë edhe për shumicën e produkteve tjera shtazore.  

Përdorimi i zëvendësuesve të mishti nuk është gjë e re. Burimi kryesor i proteinave për 

ushtrinë Gjermane gjatë Luftës së Dytë Botërore nuk ishte mishi, por "brattling," një suxhuk 

shkumoz qumështi nga soja. Për më tepër, shujtat kikirik dhe farë pambuku (pasi u është 

nxjerr vaji) në formë suxhuku, ishin përdorur në Gjermani gjatë Luftës së Dytë Botërore si 

zëvendësim për mishin. Së voni, është krijuar një interes i konsiderueshëm në prodhimin e 

mishit sintetik. Teknologjia e rrotullimit të fibrave nga pluhuri proteinik dhe formësimi 

duke e tërhequr bënë të mundur që mishi i simuluar të prodhohet nga proteinat e 

perimeve. Deri sot, këto produkte janë prodhuar kryesisht në formën e terur apo të ngrirë 

dhe kanë afat më të gjatë ruajtjeje se sa mishi i freskët i ftohur.  
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Figura  1 Copë sintetike nga Turqia me proteina të aromatizuara të sojës (Worthington 
Foods, Inc., Worthington. OH.) 

Proteina izoluar e sojës ka qenë e fabrikuar në prerje që i përngjajnë mishit (Figura 4) dhe 

është aktualisht në dispozicion për konsum.  

Koncentratet e sojës janë përdorur në produkte të caktuara të prodhuara ku nuk kërkon 

cilësin e mishit dhe ku një devijim në shije nuk do të vërehej. Është vlerësuar se më shumë 

se 50 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara nuk hanë mish disa ose ndonjë kohë për arsye 

të fesë, rekomandimet e mjekut ose preferencat personale. Ngrënie ushqimit pa mish që i 

ngjan llojeve të hamburger, suxhuk derri, mish lope i tharë dhe rosto viçi, pulë e pjekur, 

cope gjeldeti dhe sende të tjera mund apelojnë për këtë grup, Rregulloret aktuale të lejojnë 

shtimin e koncentratit të proteinës së sojës deri në 3.5% në produkte të sallamit të 

etiketuara ashtu siq duhet.  

Kostoja me pakicë për kile të proteinave nuk ka favorizuar në përgjithësi soje me bazë 

analoge mbi produktet e mishit të kafshëve natyrore. Miell i sojës është më e lartë në 

proteinat e papërpunuara se sa në mish, por kjo nuk përdoret si në trup dhe ka një profil 

disi më pak amoino acide të ushqyese të dëshirueshme se proteinat e mishit. Megjithatë, 

nevoja e madhe për proteina shtesë në të gjithë botën ka stimuluar kërkimin në prodhimin 

e amino acideve nga molekulat organike me shpresën se proteina me cilësi të mund të 

prodhohen ekonomikisht në një bazë në masë.  
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Pesticidet dhe produktet shtazore 

Para shekullit të njëzetë konsumuesit njifnin prodhuesin personalisht. Nëse diçka ishte 

gabim (qumësht i thartuar, vezë të qara, ose standarde të tjera të diskutueshme të cilësisë) 

diferenca është zgjidhur shpejt ose shitjet e ardhshme janë humbur. Sot publiku pret (dhe 

me të drejtë kështu) nga agrokultura të siguroj ushqime që janë të shëndetshëm dhe të 

sigurt. Kjo do të thotë ushqimi është i lirë nga mbetjet e pesticideve të dëmshme, agjentët e 

sëmundjeve, apo substancave të tjera toksike.  

Pesticidet kimike kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e produktivitetit bujqësor si 

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mbarë botën. Rreth 2.26 kg e pesticideve është 

aplikuar për person në vit për kontrollin e dëmtuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Absorbimi i pesticideve nga kafshët, çon deri te mbetja e pesticideve në produktet shtazore, 

kjo mund të rezultojë ose nga aplikimi i drejtpërdrejtë i pesticideve, ose nga kafsha duke 

ngrëne ushqim që mbant mbetje të pesticideve. Përqëndrimi i pesticideve dhe kimikateve 

të tjera bujqësore në prodhimet shtazore (dhe në ushqime të tjera) janë të monitoruara nga 

afër nga agjencitë qeveritare. Bazuar në gjetjet kërkimore deri më sot, paraqesin kufizime 

në shumat e lejueshëm të këtyre kimikateve organike në ushqime janë më se të 

mjaftueshme për të siguruar konsumatorët se produktet e kafshëve janë të sigurt dhe të 

shëndetshëm.  

Përmbledhje e këtij kapitulli: 

 Kafshët e domestifikuara (> 16 bilion) kontribuojnë ne miërqenjen dhe shëndetin e 7 bilion 

njerëzve ne gjithë boten duke siguruar ushqim, veshmbathje, strehim, energji, rekreacion 

dhe sheqerim për njeriun. 

 Prodhimet e kafshëve kontribuon ndjeshëm ne sigurimin e nevojave te njerëzve per 

proteina dhe energji. 

 Derisa njerëzit e rrisin standardin e tyre te jetës, rritet poshtu edhe konsumimi i ushqimit 

për koke banori. 

 Shëndeti i njeriut është përmirësuar ne mënyrë te vazhdueshme duke shfrytezuar kafshët e 

domestifikuara për hulumtime te ndryshme. 
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KAPITULLI  VII  

BIODIVERSITETI NË PRODHIMTARINË E KAFSHËVE 

 

Biodiversiteti është një nocion shumë kompleks që nënkupton tërësinë e llojeve dhe 

ekosistemeve në një rajon apo në gjithë globin, ose shprehur ndryshe biodiversiteti paraqet 

llojllojshmërinë jetësore në tokë. Jeta e gjallë në tokë ka nivele të ndryshme të 

llojllojshmërisë duke  filluar nga ADN-ja, llojet, popullacionet dhe ekosistemi. 

Biodiversiteti nga 35 apo më shumë lloje të kafshëve që janë zbutur për përdorim në 

bujqësi dhe prodhimin e ushqimit, është kryesor për zhvillimin e blegtorisë dhe është jetike 

për sigurinë e ushqimit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm rural. Shumë prej kafshëve që 

përdoren për ushqim , disa prej të cilave janë të kërcënuar me zhdukje, kanë karakteristika 

të tilla si aftësinë ripërtëritëse ndaj stresit, klimatike dhe rezistencës ndaj sëmundjeve dhe 

parazitëve, të cilat i bëjnë ato të përshtatur mirë me kushtet lokale, dhe të cilat janë me 

rëndësi të madhe të mundshme për të ardhmen në prodhimin blegtoral. 

Megjithatë, ky burim shpesh neglizhohet dhe është  i menaxhuar keq. Vitet e fundit kanë 

parë erozione të konsiderueshme të shumëllojshmërisë së kafshëve në familje që kanë një 

prirje për ndryshime të shpejta duke ndikuar në sektorin blegtoral. 

 FAO thotë se faktori më i madh  që ndikojn në shumëllojshmërinë e kafshëve të fermës 

është globalizimi i tregjeve të bagëtive. Shumica e kërkesës në rritje të shpejtë në botë për 

produktet blegtorale është duke u përmbushur nga sistemet intensive të prodhimit në bazë 

të një specie të disa racave  të kafshëve të prodhimit. Sipas disa vlerësimeve, racat e 

kafshëve apo kryqet e tyre  për prodhimin e  qumështit  përbëjnë dy të tretat e furnizimit 

me qumësht në botës. 

Në vitin 1 950, në Evropë kanë  qenë mbi 200 raca të regjistruara  të bagëtisë, 90 raca të 

dhive, 200 dele dhe 80 raca të derrave që korrespondojnë sistemet e kushteve specifike të 

mjedisit, të prodhimit dhe kërkesës së tregut. Shumëllojshmëria dhe numri i madh i racave 

ishin rezultat i një përshtatje të gjatë dhe të qëndrueshme të  mjedisit  lokal , dhe të 

përzgjedhjeve të shumta të ndjekura nga fermerët e kafshëve si përshembull: shëndetit, 

jetës  së gjatë, pjellorisë, tipareve të prodhimit. Në ditët e sotme, vendet dhe rajonet e botës 

janë të ndërvarura në përdorimin e  burimeve gjenetike të kafshëve. Rritja e kërkesës për 

produkte të kafshëve në përgjithësi, ndryshimet në zakonet e të ngrënit, si dhe disa kërkesa 

të veçanta, kanë imponuar nevojën për lloje të ndryshme të kafshëve. Inseminimi artificial, 

transferimet e embrionit, identifikimet e kafshëve dhe regjistrimi, përpunimi i të dhënave, 

përzgjedhja e indeksit dhe kalimi komercial kanë pasur një ndikim të madh në blegtori të  

Evropës dhe rajoneve të tjera të zhvilluara. Teknologjitë e reja dhe mekanizimi i fermës 

kanë  eliminuar përdorimin e kuajve në prodhimin e bimëve dhe pylltarisë. Megjithatë, disa 

raca të përshtatura në nivel lokal akoma luajnë rol të rëndësishëm në ekonomi. Gjatë 

gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, është arritur një  konsensus i madh social  në nevojën 
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për të ruajtur dhe mbrojtur biodiversitetin si bazë për ekzistencën e njerëzimit. 

Biodiversiteti është kuptuar edhe si një bazë për të tashmen dhe sigurinë e ushqimit në të 

ardhmen dhe sigurimin  për një bujqësi të qëndrueshme. Në vitin 1966, Samiti Botëror i 

Ushqimit ka bërë të njohur humbjen e biodiversitetit si kërcënim për sigurinë e ushqimit.  

Në vitin 1999, Komisioni për  Burimet e Bujqësisë dhe Ushqimit13 FAO nga të gjitha vendet 

ka kërkuar për të koordinuar një raport mbi gjendjen e burimeve të kafshëve gjenetike, për 

ushqim dhe bujqësi. Në bazë të 169 raporteve të vendit dhe një numër studimesh të 

veçanta, FAO ka përgatitur raport shtetëror  për kafshët gjenetike dhe për  Burimet 

Botërore për Ushqimin dhe Bujqësinë. Raporti u miratua nga Konferenca  Ndër-qeveritare 

Teknike rreth Kafshëve dhe Resurseve  Gjenetike e cila është mbajtur në shtator të vitit 

2007, në  Zvicër. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian kanë 

kontribuar shumë në procesin global të ruajtjes dhe mbrojtjes së biodiversitetit. Të gjitha 

shtetet anëtare kanë përgatitur  raporte mbi gjendjen e resurseve gjenetike të kafshëve. 

Përgatitja e raporteve do të ishte gjithashtu një mundësi për të rishikuar politikat, 

programet dhe përcaktimet institucionale në çdo vend. 

 

 

                  
Figura 1. Ruajtja e biodiversitetit në natyrë. 

                                                           
13

 FAO Organizata e Ushqimit dhe e Bujqësisë 
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Domosdoshmëria e ruajtjes së biodiversitetit 

Ruajtja e biodiversitetit është e rëndësishme dhe e domosdoshme për shume arsye, por me 

këtë rast do të përmendim vetëm disa prej tyre: 

 Ruajtja e biodiversitetit është detyrim i yni moral që t’iu lemë pasardhësve një 

mjedis po aq të pasur sa kemi trashëguar nga paraardhësit tanë. 

 Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë, ashtu si dhe vetë njeriu qeniet e gjalla që 

kanë jetuar dhe evoluar në mijëra milionë vjet mund të zhduken shumë shpejt, por 

nuk mund të krijohen përsëri. 

 Shumë lloje bimore kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, andaj zhdukja e 

tyre do të thotë zhdukje e kësaj vlere. 

 Proceset natyrore biologjike janë rregullatorët më të mirë të ruajtjes së mjedisit të 

pastër dhe jetës në planetin tonë. 

 Biodiversiteti dhe llojllojshmëria biologjike e natyrës , paraqet një potencialë të lart 

për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit të një vendi. 

 Zhvillimi ekonomik i një vendi mund të sigurohet përmes ruajtjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të pasurive natyrore e biologjike. 

 Dhe mbi të gjitha vetë jeta e njerëzimit në tokë është e varura nga biodiversiteti dhe  

shfrytëzimi i bimëve dhe kafshëve. 

 

Qëllimi kryesor është zbulimi i shkaqeve të dëmtimit të biodiversitetit dhe ruajtja e 

biodiversitetit. Ekzistojnë shumë arsye për ruajtjen e biodiversitetit. Humbja e 

biodiversitetit veçanërisht zhdukja e llojeve është shpesh e pakthyeshme. Biodiversiteti 

duhet ruajtur sepse ai është një trashëgimi dhe pasuri e përbashkët që ka vlera në shumë 

nivele. 

 

 Vlera kulturore: Biodiversiteti është shpesh një komponent identifikues për grupe 

njerëzish apo shoqëri që kanë lidhje me të. 

 Vlera ekologjike: Biodiversiteti është themeli që mban ekosistemet dhe shërbimet 

që sigurojmë në prej tyre: pjellorin e tokës, pastrimi i ujit, rregullimi klimatik. 

 Vlera potenciale: Biodiversiteti paraqet një tërësi potencialesh të pa eksploruar  ose 

për shkak të pa-njohjes së tyre ose për shkak që ato nuk i përgjigjen nevojave 

aktuale . 

 

Sistemet e prodhimit të kafshëve të fermës 

 

 
Sistemet e prodhimit zakonisht janë të klasifikuara si toka të bazuar dhe pa tokë, në përputhje me 
burimet natyrore. Një tjetër klasifikimi është bazuar në nivelin  input të tilla si të ulët të mesëm dhe 
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të lartë. Sipas klasifikimit të  FAOs, sistemet e prodhimit të kafshëve të fermës në Evropë mund të 
klasifikohen në këto grupe të mëdha:  

 -Pa tokë të industrializuara, 

-Sistemet e vogla të prodhimit, dhe  

 -Sistemet bujqësore të përziera.  

Nuk ka kufij të mprehta dhe të përcaktuara mirë në mes të sistemeve. Pikërisht ai i 
produktit final mund të jetë rezultat i bashkëveprimit në mes sistemeve të ndryshme (p.sh. 
viçat  mund të kenë  lindur dhe rritur në sistemet bujqësore të përziera  dhe të përfundojnë  
në sistemet pa tokë të industrializuara). 

 

Sistemet  pa tokë bujqësore të  industrializuara 

 

 

Industrializimi i blegtorisë ka filluar rreth 50 vjet më parë. Në një shkallë globale, sistemet 

e industrializuara pa tokë ndahen në 67% të mishit të shpendëve, 42% të mishit të derrit, 

50% të prodhimit të vezëve, 7% mish lope dhe viçi dhe 1% të deleve dhe të mishit të dhive  

(FAO, të vitit 2007). Këto përqindje janë shumë më të larta në Evropë: mund të vlerësohet 

se në Evropën Veriore dhe Evropën Perëndimore përqindja më e madhe është me  mish 

pule, mish derri dhe vezë. Procesi i industrializimit karakterizohet me intensifikimi dhe 

përqendrimi rajonal. Në nivel global, në vitin 2004, është përdorur për ushqim të bagëtisë 

rreth 690 milion ton drithëra. Intensifikimi mbështetet në përparimin e gjenetikës, 

teknologjisë, shëndetin e kafshëve dhe të menaxhimit të fermës. Si rezultat i ekonomive të 

shkallës, numri i njësive është në rënie, por njësitë e prodhimit dhe sistemet janë duke u 

bërë më të mëdha. Rreth 30% e tokës së punueshme është përdorur për prodhimin e 

ushqimit, shpesh në sistemet intensive me nivelin e lartë të plehrave dhe pesticideve. 

Megjithatë, duhet theksuar se prodhimet intensive janë më miqësore me mjedisin se sa ato 

tradicionale për shkak të marrjes së reduktuar të ushqimit. Sistemet intensive prodhojnë 

sasi më të vogla të mbeturinave të kafshëve për njësi të prodhimit.  Në disa vende, 

prodhuesit pa tokë të shkallës së vogël përdorin raca vendore dhe kryqe. Fermat ende 

përdorin burimet tradicionale të ushqimit. 

 

Sistemet e përziera kulturo-blegtorale 

 

Sistemet e tilla janë dominuese në fermat e vogla dhe të mesme të Evropës Qendrore dhe 

Lindore. Përqindja e të ardhurave të realizuara nga bagëtia varet nga zonat agro-ekologjike.  
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Këto sisteme në Evropë karakterizohen  më shumë me  prodhime intensive që përfshijnë 

përdorimin më të madh të inputeve të jashtme. Objektivat e prodhimit në masë të madhe  

përqendrohen në një produkt të vetëm. Ushqimi për bagëtinë gjatë muajve të ftohtë të vitit 

paraqet një sfidë, duke pasur parasysh nivelet e larta të kërkesës për produkte blegtorale. 

 

Çështje të politikë 

Politikat bujqësore janë të ndikuara nga gjendja e burimeve gjenetike të kafshëve të fermës. 

Nxitja e importit të racave ekzotike apo mungesa e mbrojtjes adekuate për produktet 

vendore, mund të çojë në zhdukjen e racave të cilat nuk mund të plotësojnë kërkesat me  

qumësht, mish e tjera.14Në Evropë, në vitin 2000, programet e ruajtjes kanë mbuluar rreth 

26% të racave të llojeve të gjitarëve dhe 24% të racave të llojeve të shpendëve që janë  në 

rrezik të zhduken . 

Që nga qershori 2005, kanë ekzistuar  programet funksionale të ruajtjes në 33 nga 39 

vende Evropiane, të cilat kanë  dorëzuar raporte të vendit. 

15Në Evropë dhe Kaukaz, programet e ruajtjes së racave vendore mbulojnë rreth , 175 raca 

të deleve, 51 raca të dhive, 47 racat të derrave dhe 113 raca të kuajve.  

Programet menaxhohen nga fermerët, shoqatat e mbarështuesve, administratat  shtetërore 

.Në Suedi,  kafshët amtare janë mbajtur për shkak të ndikimit të tyre të favorshëm në 

mjedis dhe  për të ruajtur diversitetin biologjik. Në Suedi, ka rreth 2 500 zona të mbrojtura 

natyrore(parqet kombëtare, rezervatet natyrore dhe habitatevt natyrore). 

Kafshët e kullotjes janë mbajtur  në rreth 600  zona, rreth 40 prej të cilave ofrojnë kullota të 

racave autoktone të bagëtive të viçit , dhive, deleve ose kuajve. Qëllimi i këtij aktiviteti 

është për të ruajtur dhe për të menaxhuar ekosistemet rurale me interes të gjatë kulturor 

në mënyra tradicionale dhe për të ruajtur  aktivitete  biologjike, kulturore dhe historike 

lidhur me to. Ruajtja e natyrës në këtë mënyrë kontribuon në ruajtjen dhe përdorimin e 

këtyre racave. 

Forma të tjera të  konservimit  janë të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të racave 

brenda sistemeve të prodhimit tradicional dhe përmes prodhimit dhe tregtimit  të 

produkteve të veçanta lokale. Ky lloj i programeve është i zakonshëm veçanërisht në 

vendet e Mesdheut. Megjithatë, një numër i analizave dhe studimeve kanë treguar 

diferencën e madhe në mes të ekonomisë së mbajtjes së racave konvencionale dhe 

mbajtjen e racave të rrezikuara. 

 

 

                                                           
14

 Raporti Fao (2000) 
15

 Raporti Fao (2007) 
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Politikat e BE-së 

 

Bashkimi Evropian ka zhvilluar një sistem koherent të mbështetjes direkt dhe indirekte për 

shfrytëzim të qëndrueshëm dhe ruajtjen e burimeve gjenetike shtazore. 

Në vitin 1998, Komuniteti miratoi një strategji të biodiversitetit. Katër planet e veprimit të 

biodiversitetit janë miratuar sipas kësaj strategjie në vitin 2001(të ruajtjes së burimeve 

natyrore, të bujqësisë, peshkimit, bashkëpunimit ekonomik dhe të zhvillimit). Sot, natyra 

dhe biodiversiteti janë një nga katër prioritetet e Programit të Veprimit për Mjedisin e 

komunitetit. 

Shefat e shteteve ose qeverive të BE ranë dakord në vitin 2001, për të ndalur humbjen e 

biodiversitetit në BE deri në vitin 2010. Në vitin 2002, u bashkuan rreth 130 krerët e 

shteteve,  të cilët kishin  rënë dakord për të reduktuar ndjeshëm normën e humbjes së 

biodiversitetit në nivel global deri në vitin 2010. Disa konventa të rëndësishme rajonale që 

kanë të bëjnë me Rregulloren e Këshillit detar 2078/92 të datës 30 qershor 1992, mbi 

metodat e prodhimit bujqësor në përputhje me kërkesat e mbrojtjes së mjedisit dhe 

ruajtjen , kanë përcaktuar skemën e ndihmës të krijuara nga Komuniteti me qëllim për  tu  

shërbyer qëllimeve të shumta që lidhen me bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit, 

organizimin e tregut dhe të ardhurave të fermerëve. Ndihma kishte për qëllim që të 

mbështes praktikat bujqësore që mbrojnë dhe promovojnë mjedisin,  peizazhin, burimet 

natyrore, tokën dhe diversitetin gjenetik. 

Në vitin 2004, (Rregullorja e Këshillit Nr 870/2004), Bashkimi Evropian krijoi një program 

të Komunitetit për ruajtjen, karakterizimin, grumbullimin dhe shfrytëzimin e resurseve 

gjenetike në bujqësi për periudhën 2004-2006,  për të plotësuar dhe për tu promovuar në 

nivel Komunitar, puna e ndërmarrë në Shtetet Anëtare. 

Plani i Veprimit i vitit 2006, përmban objektiva dhe tregues të veçantë për të monitoruar 

progresin drejt objektivave të Komunikimit. Raporti i parë i vlerësimit të progresit është 

lëshuar në fillim të vitit 2008, ndërsa raporti afatmesëm është duke u përgatitur. Sipas 

rezultateve  deri në fund të vitit 2007, është bërë përparim në nivel të BE-së në fushat 

lidhur me speciet pushtuese aliene, partneriteteve në biznes dhe biodiversitetit. Integrimi i 

biodiversitetit në politikat e tjera dhe në zhvillimin rajonal duhet të përparojë më shumë. 

Në nivel global, qeverisja globale është duke bërë përparim të mirë, ndërsa bashkëpunimi 

bilateral në zhvillim është ende një sfidë e madhe. 

Këshilli i BE-së (Rregullorja 1698/2005) ka siguruar pagesën e 200,00 € për njësi 

blegtorale për mbështetjen e racave lokale në rrezik për t'u humbur në bujqësi. 
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Efektet e politikave të BE-së të ruajtjen e llojeve  

 

 
Në Finlandë, fermerët kishin dëshirë  të rrisnin  numrin e kafshëve të rralla të racave të 

lopëve lokale nëse mbështetja qëndron në nivelin aktual.  Një e treta e të intervistuarve 

ishin të kënaqur me gjendjen e tanishme, ndërsa ka pasur nga ata që  kërkonin mbështetje  

të dyfishtë apo trefishtë .Edhe pse  mbështetja është zvogëluar në mënyrë drastike (50% ), 

ende 50% do të vazhdojë me numrin aktual të kafshëve dhe 15-20% do të ndalet tërësisht. 

Ka shenja të prodhimit të rëndësishme  nga racat e rralla lokale, sidomos në mesin e 

fermave me kopetë e mëdha. Në anën tjetër shumica e fermerëve kanë mbajtur kafshët për 

arsye më pak komerciale. Kjo do të thotë se ndryshimet në politikat mbështetëse nuk janë 

reflektuar drejtpërdrejt në numër të kafshëve. Megjithatë, shumica e rritjes së numrit të 

popullsisë ka ndodhur pasi  Finlanda është  bashkuar me  BE dhe ka  zbatuar politika 

mbështetëse për raca të rralla lokale në programet  agro -mjedisore. Në Gjermani,  ndihmë 

dhe mbështetje të ndryshme janë  ofruara nga  qeveria, ministria federale dhe qendrat e 

dokumentacionit. Për më tepër, organizatat e mbarështimit mbështeten nga huadhënësi 

dhe financimin i projektit është ofruar nga Ministria Federale. Pagesat shtesë dhe të 

drejtpërdrejta të mbarështuesve nuk janë dhënë. Republika Çeke ka vendosur të mos 

përfitojnë nga nenet 39.4 dhe 40.3 të Rregullores së Këshillit 1698/2005 me qëllim të 

përkrahjes së racave vendore. Ka qenë një kohë të gjatë (që nga viti 1996) përkrahja 

kombëtare e buxheti të racave lokale të blegtorisë, kuaj, derra, por edhe pula, lepuj dhe  

peshk të ujërave të ëmbla. Limitet financiare, varen kryesisht nga trendi i popullatës 

përkatëse. Mesatarja  për një lopë është rreth  190 €-400€, 30-60 € për dhi dhe 12-30 € 

për dele. Për lepuj për shembull mund të ketë 8-12 €, pulë dhe patat 17-23 €. Në Suedi, 

kanë mbështetje të vogël financiare  100,00 € për kokë si dhe masa të tjera brenda 

programeve të zhvillimit rural që kontribuojnë në një rritje të numrit të popullsisë se 

racave. Në Rumani, deri në vitin 2007 ka pasur masa sporadike në mbështetje të ruajtjes së 

zemërimit. Programi i themeluar në vitin 2007 mbulon kafshët si :dele, derra dhe disa raca 

të pulave. Qeveria siguroi mbështetje financiare për monitorimin dhe ruajtjen e racave të 

rrezikuara kulturore. Programi slloven ka treguar rezultate të mira, por fermerët kanë 

nevojë për ndihmë në përmirësimin dhe strehimin e kafshëve . 

 

 

Vende të tjera Evropiane 

 

 
Qeveria e Ukrainës në vitin 2001 miratoi programin e parë për ruajtjen dhe shfrytëzimin 

racional të resurseve gjenetike të kafshëve të fermës për periudhën 2001-2005. 
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Në Serbi, ka një program funksional të konservimit, e cila mbulon disa prej racave lokale të 

gjedhit, deleve dhe derrave. 

Qendra kroate, si agjenci e ngarkuar me ruajtjen e zemërimit, ka pasur sukses në shpëtimin 

e tre racave të kafshët nga shfarosja. Një prej tyre është viçi dhe prodhimi i kryqeve F1 

komercial. 

Shoqatat janë në krye të programeve të ruajtjes në Zvicër dhe Norvegji, ndërsa shteti 

siguron një kontroll të përgjithshëm dhe mbështetje financiare. Në vendet e Kaukazit - 

Armeni, Azerbajxhan dhe Gjeorgji nuk ka programe funksionale të ruajtjes. Situatë e 

ngjashme ekziston në Shqipëri, Bjellorusi, Maqedoni dhe Moldavi. 

 

Konfliktet dhe çrregullimet lokale 

 

Përkundër ekzistimit të një numri të mekanizmave ndërqeveritare rajonale që kanë për 

qëllim mbrojtjen e paqes dhe të stabilitetit politik (OSBE, Këshilli i Evropës, Bashkimit 

Evropian, NATO-s), konfliktet lokale dhe çrregullime kanë qenë realitet në të kaluarën e 

afërt (Qipro, BiH, Kosovë, Kroaci). Këto kanë pasur një ndikim serioz në shpërndarjen 

territoriale dhe mbrojtjen e racave të rralla dhe të rrezikuara. Për shembull, lufta në Bosnje 

ka shkaktuar humbjen e racës boshnjake malore të kuajve dhe Bushave. Konfliktet 

shkaktojnë lëvizjen e pakontrolluar të kafshëve dhe mund të kontribuojë në përhapjen e 

sëmundjeve. Për shembull konflikti i kohëve të fundit në Gjeorgji mund të ketë shkaktuar 

ndërprerjen e masave sanitare për kontrollin e Afrikës, ethet e derrit dhe të popullatës 

duke kërcënuar një pjesë të madhe të derrave . 

 

Ndryshimet e blegtorisë gjatë viteve në Kosovë 

 
 

Numri i gjedheve dhe deleve ka shënuar rënie pas viteve të 60-70 me emigrimin e 

popullsisë nga viset kodrinore-malore në viset e ulëta, me zvogëlimin e popullsisë 

bujqësore, zhvillimin e qyteteve, arsimimit etj. Po ashtu prona e vogël ka ndikuar 

negativisht në zhvillimin e blegtorisë, pasi ajo nuk mund të sigurojë ushqim të mjaftueshëm 

gjatë dimrit. Kosova ka sipërfaqe të konsiderueshme të kullotave (178.300 ha) dhe më pak 

livadhe (87.470 ha livadhe). Kullotat gjenden kryesisht në vise kodrinore-malore, cilësia e 

tyre nuk është e kënaqshme, pos në Alpe. Livadhet gjenden kryesisht në vise të ulëta për të 

siguruar ushqimin e duhur dhe cilësor. Sektori privat në të kaluarën ka pasur më shumë 

dele dhe gjedhe, sidomos në zonën kodrinore-malore, por lloji i kafshëve ishte i prodhimit 
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të ulët dhe mbahej në mënyrë ekstensive. Pas viteve të 60-70 filloi përmasimi i llojit të 

kafshëve me gjedhe produktive. Shkenca Animale  e kafshëve të trasha ishte produktive në 

sektorin shtetëror, e cila ishte e organizuar në ferma qumështi dhe mishi dhe mbahej sipas 

kërkesave të blegtorisë bashkëkohore. Kjo blegtori ishte e vendosur afër qyteteve dhe 

siguronte pjesërisht kërkesat për qumësht dhe mish, sidomos të popullsisë urbane. Tash 

fermat e tilla mungojnë ose janë në krijim e sipër, por me numër simbolik afër 1500 ferma. 

 
 

Fondi i kafshëve dhe prodhimi i qumështit 
 
Fondi i kafshëve në Kosovë ka pasur shumë ndryshime. 16Numri i gjedheve ka lëvizur në 

mes 330-400 mijë dhe në vitin 2001 rreth 350 mijë krerë, pjesa më e madhe e tyre 

mëshqerra (48%), viça e dema (48%) dhe rreth 4% lopë plleja. Në Kosovë 6 banorëve u 

takon 1 gjedh, 9 banorëve 1 dele, ndërsa numri i dhive është shumë i vogël (14.654 krerë), i 

derrave 75 mijë dhe kuaj 13 mijë. Prodhimi i mishit në vitet e 60-ta ishte rreth 10 kg për 

banor, në vitet e 80-ta rreth 17 kg, ndërsa tash kjo sasi duhet të jetë më e vogël. Pjesën e 

konsiderueshme të mishit në Kosovë sigurohet nga importi në vendet fqinje. Prodhimi i 

mishit në Kosovë është së paku 3 herë më i vogël se në Evropë, diçka më i madhe se Afrikë 

dhe Azi. 

Prodhimi i qumështit në Kosovë është rritur gjithsej 4,4 herë, ndaj banorit 2,7 herë (nga 53 

në 153 l/b). Prodhimi i qumështit për banor në Kosovë është 2,4 herë më i vogël se në 

Evropë. Sasia e prodhimit të vezëve është rritur për 6 herë, për banorë 3 herë (150 

vezë/banor). Kosova në të kaluarën ka qenë e njohur për eksportin e leshit, lëkurës, mishit 

të qengjit, kurse tash i importon të gjitha prodhimet blegtorale. 

 

 

Reforma CAP dhe ruajtja e zemërimit 

 
 

Disa masa të politikës brenda Politikës së Përbashkët Bujqësore (CAP) ka qenë mbështetës 

në ruajtjen , e subvencionit për qumësht, mbështetje për mish lope dhe dele dhe prodhimin 

e dhive dhe kuotat e qumështit. Vlerësimi i ndikimit të reformës së CAP në programet e 

ruajtjes ndryshon në bazë të autorëve dhe pikëpamjet e Koordinatorëve Kombëtar për 

zemërim në Shteteve Anëtare.  

                                                           
16

 http://sq.wikipedia.org/wiki/Blegtoria_n%C3%AB_Kosov%C3%AB 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Blegtoria_n%C3%AB_Kosov%C3%AB
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Mish dele dhe mish dhie 

 

 
CAP e re do të ketë efekte të forta në sektorin e deleve dhe dhive, por veçanërisht, për 

zhvillimin rural në shumë zona anësore të BE-së. Në zona të varfra rurale, ruajtja  e 

burimeve gjenetike shtazore mund të bëjë, një kontribut pozitiv në përmirësimin e jetesës 

së mbarështuesve lokale. Pikëpamja e qeverisë holandeze është se pagesat direkt në kokën 

e kafshës nuk është një metodë shumë efektive dhe efikase për të mbështetur ruajtjen e 

racave vendore. Gjithashtu një arsye e rëndësishme për ndalimin e këtij subvencion për 

kreun e kafshëve janë shpenzimet administrative. MOA ka themeluar Qendrën për Burime 

Gjenetike, në Holandë (CGN). Një nga detyrat e saj kryesore është të krijojë koleksionet  

dhe të  mbështesë (teknikisht) kultivimin e racave të rralla (përmes shoqatave të OJQ / 

race). Në pikëpamje të autoriteteve daneze, reforma e CAP nuk ka ndikim të madh në 

numrin e bagëtive, deleve dhe dhive.Në Greqi, autoritetet kombëtare presin që reforma e 

CAP do të provokojë një rënie të përgjithshme në gjedhe, dele dhe dhi por pa ndikim të 

madh në programet e ruajtjes. Në Gjermani, vendimi i mbarështuesve për të mbajtur një 

race të rrezikuar nuk varet në thelb nga CAP ri.    

Tabela 1. Numri i deleve dhe i dhive në botë. 

Kontinentet  Dhi  Dele  Dhi  Dele 

 Numri në milion  Pjesëmarrja në total 

Azia 514.4 452.3 59.7 42.0 

Afrika 291.1 287.6 33.8 26.7 

Amerika Veriore 3.0 6.9 0.4 0.6 

Amerika Latine 21.4 73.1 2.5 6.8 

Amerika Qendrore 9.0 8.1 1.0 0.8 

E vropa 18.0 133.9 2.1 12.4 

Oqeania 0.9 113.1 0.1 10.5 
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Kuotat e qumështit 

 

Në rastin e qumështit të lopës, çmimet më të larta të produkteve të mbrojtura vendore, 

subvencionet për konservimin dhe qumështit premium  pritet të mbulojë shpenzimet e 

mbajtjes së kafshëve të rrezikuara  përmes shfrytëzimit të qëndrueshëm. Në Bashkimin 

Evropian, ruajtja përmes shfrytëzimit të qëndrueshëm është e kombinuar shpesh me 

prodhimin e produkteve tipike lokale të mbështetura nga sistemet e PDO (Marke e Mbrojtur 

Origjine), PGI ( mbrojtja gjeografike) dhe TSG (Specialiteti Tradicional i garantuar në Spanjë 2 

nga 4 djathëra të  deleve  të mbrojtura mund të prodhohen  vetëm nga racat  vendore të 

përcaktuara. I njëjti parim është zbatuar në Portugali (2 nga 9 djathëra  dele të mbrojtura) dhe 

Franca (3 nga 9 djathëra të deleve  të mbrojtura ). Sistemi i kuotave të qumështit, në njëfarë 

mase, ka kontribuar në vazhdimin e prodhimit të qumështit në fusha të caktuara ku kushtet 

natyrore janë më pak të favorshme. Është shumë herët për të vlerësuar efektet e reformave 
17PPB për ruajtjen e bagëtisë së racave. Një efekt pozitiv në të gjithë sektorin e qumështit është 

rritja e mprehtë e  çmimeve të qumështit që nga viti i kaluar .Të gjitha racat e tjera janë përdorur 

kryesisht lopë për menaxhimin e peizazhit. Nga këto raca vetëm rreth 10% janë përdorur si lopë 

qumështore dhe kjo bën që efektet të jenë shumë të moderuara. Në Greqi, racat e mbuluara nga 

programet e ruajtjes nuk janë nën sistemin e kuotave. Prandaj, ata nuk do të ndikohen nga 

ndonjë modifikim i kuotave të qumështit. 

 

 

Përhapja homogjene  në  shkallë të gjerë  në prodhimin intensive 
 

 

Evropa Qendrore dhe Perëndimore e ka përjetuar procesin e transformimit në blegtori  dhe 

sistemet e prodhimit të inputeve të larta. Ky proces tani është në proces në pjesën lindore 

të kontinentit, kryesisht në Federatën Ruse dhe Ukrainë, ku janë duke u themeluara ferma 

të reja në shkallë të madhe në bazë të teknologjisë moderne. 

Kërkesa globale për produkte shtazore është në rritje prej katër përqind në vit. Kjo është 

shkaktuar nga ndryshimet e shpejta në zakonet e të ngrënit të popullsisë së urbanizuar, si 

dhe rritja e fuqisë blerëse në vendet në zhvillim me popullsi të madhe të tilla si India, Kina 

dhe Brazili. Sistemet tradicionale të kafshëve bujqësore nuk mund të plotësojnë kërkesën 

në rritje. në jemi dëshmitarë për rritjen e investimeve në prodhimin e kafshëve në disa 

vende në zhvillim dhe ndërtimiet masive të njësive të mëdha të prodhimit të integruar me 

sistemet ekzistuese shumëkombëshe në fushat e teknologjisë, gjenetikë dhe të ushqyerit. 

Situata aktuale globale ekonomike me siguri do të ketë një ndikim të fortë në shpejtësinë 

                                                           
17

 PPB politikat e përbashkëta bujqesore 
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dhe intensitetin e këtij procesi, si dhe në fuqinë blerëse të konsumatorëve. Industria 

Evropiane e kafshëve plotëson kërkesën ekzistuese në produktet kryesore të kafshëve 

(përveç mish lope dhe deleje) dhe prodhon disa teprica të eksportit. Edhe pse periudha e 

ushqimit të lirë  ka kaluar tashmë, presioni mbi çmimet e shitjes me pakicë të produkteve 

të kafshëve do të vazhdojë, edhe në funksion të ndryshimeve në kanalet e shpërndarjes së 

ushqimit. Siç u përmend më lart, procesi i industrializimit të sektorëve të shpendëve dhe 

derrave ka përfunduar në pjesën më të madhe të vendeve Evropiane. Gjatë këtij procesi, një 

numër i racave lokale të derrave dhe shpendëve ka humbur rëndësinë e tyre ekonomike 

dhe janë reduktuar në një status të rrezikut ose të zhdukur. Trendi i industrializimit të 

prodhimit të qumështit  në Evropë po përparon ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme. 

Numri i lopëve për njësi të fermës ka qenë në rritje për disa dekada, ndërsa numri i 

përgjithshëm i lopëve qumështore dhe numri i fermave të qumështit janë në rënie. 

Holstein, Brown Swiss , Simmental, dhe kryqet e tyre me Red Holstein janë të racave të 

zakonshme në prodhimin intensiv të qumështit. Ndikimi i procesit të intensifikimit të 

biodiversitetit mund të ilustrohet me rastin e racës Simmental në Austri, ku u kryqëzua me 

racat e qumështit (Holstein Friesian, Red Holstein, Montbeliarde). Prodhimi i viçit 

pjesërisht është  industrializuar gjatë dekadave të fundit. Prodhimi intensiv i viçit  është i 

bazuar në konsumin e lartë të drithërave. Prodhimi total i viçit ka rënë në vitet e fundit dhe 

Evropa është bërë një importues neto i viçit. Raporti në mes të çmimeve të viçit dhe 

drithërat do të përcaktojë të ardhmen e këtij lloji të prodhimit. 

 

 

Mbarështimi dhe kryqëzimi i racave më productive 
 

Historikisht, kryqëzimi i racave vendore dhe racave ekzotike me tipare të cilat përkonin me 

kërkesat e tregut ishte një praktikë normale në Evropë. 

Kryqëzimi i  kafshëve  Evropiane  të qumështit me zgjedhje amerikane ishte një praktikë e 

përgjithshme e cila ka shkaktuar humbje të  disa racave për prodhimin e qumështit. Në 

pjesën lindore të kontinentit, kryqëzimi  i racave lokale të deleve me racat nga Australia 

dhe Zelanda e Re për rritjen e prodhimit të leshit ka shkaktuar rrallimin e disa racave 

lokale. E njëjta gjë kishte ndodhur me kafshët lokale të Kaukazit të cilat u kryqëzuan  me 

racat kafe nga Zvicra dhe Rusia. Ky rrezik ekziston edhe në rastin e racave nën ruajtjen të 

cilat përdoren për prodhimin e produkteve vendore, ku diferencat e çmimeve dhe 

subvencion nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes së kafshëve nën 

ruajtje. 

 

Mbarësimi natyral 
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Zbatohet në disa forma edhe atë: forma e lirë apo e egër, si e tillë merret nga mënyrat më të 

vjetra dhe më të dobëta dhe haset të kafshët e egra, të cilat jetojnë të liri në natyrë, ajo 

bëhet në mënyrë të pa kontrolluar në mes të kafshëve meshkuj dhe atyre femra që mbahen 

në kope të përbashkëta. Kjo formë ka mangësi në shfrytëzimin racional të riprodhueseve, 

pasi të këta nuk përcillet shfrytëzimi i tij. Kjo mënyrë e mbarësimit si e tillë duhet të 

largohet nga përdorimi. 

 

Mbarësimi artificial 

 

Mbarësimi i kafshëve shtëpiake mund të bëhet edhe në mënyrë artificiale, që do të  

thotë bëhet hedhje e spermës së riprodhuesit të kontrolluar dhe e përpunuar më parë në  

organet gjenitale të femrës në kohen e afshit seksual apo estrusit. Sipas disa të dhënave, 

mbarësimin artificial për herë të parë e ka provuar një udhëheqës arab që në shekullin  

XIV, mirëpo hulumtimet e para mbi suksesin e mbarësimit artificial i ka bërë biologu italian 

Spalanzaninë vitin 1780. Duke iu falënderuar përpunimit të metodës së fitimit të spermës 

dhe konservimit të saj në fillim të shekullit XX, numri i kafshëve të mbarësuara në mënyrë 

artificiale ka filluar të rritet në mënyrë tepër të shpejtë. Kjo mënyrë e mbarësimit është 

masë efikase zooteknike, që ndikon në përparimin e blegtorisë dhe mundësinë e eliminimit 

të një numri të konsiderueshëm të sëmundjeve. 

       
Figura 2. Përqindja e  llojeve të specieve në disa grupe të renditur në listën e kuqe të ICUN 

2007 

 

Tabela 3. Gjendja numerike e gjedheve në botë (në milion) FAO 
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   Vendi   2008   2009   2010   2011   2012 

  India   364  371  378  383  387 

  Brazili   224  229  234  240  246 

  Kina   151  149  147  146  145 

  SHBA   124  131  130  129  126 

  UE   120  119  117  116  115 

 Argjentina   71  66  61  60  62 

 Kolumbia   36  36  36  36  37 

 Australia   37  37  36  37  38 

 Meksiko   30  30  30  28  27 

 Të tjera   100  89  70  69  68 

 Bota   1.325   1.309  1.287  1.291  1.298 

 

Kërcënimet dhe rreziqet 

 

Diversiteti gjenetik i kafshëve të fermës është nën kërcënimin e vazhdueshëm të erozionit. 

Ka dallime rajonale në kërcënimeve dhe rreziqeve, por disa janë të zakonshme në nivel 

global. Ndërsa në disa rajone fatkeqësitë dhe çrregullime të bëra nga njeriu dhe çështjet e 

politikave paraqesin rreziqe të veçanta l, në rajone të tjera çështja kryesore është mbrojtja 

nga sëmundjet epizootike dhe parandalimin e kësaj sëmundje. 

 

 

 

Shpërthimet e sëmundjeve, programet e kontrollit dhe llojet e ndryshme të 

fatkeqësive dhe emergjencave. 

Çdo shtet Evropian ka veterinarë në krye të parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve 

infektive të kafshëve të fermës Sistemi funksionon mirë edhe në nivel ndërkombëtar 

kombëtar. Të gjitha vendet janë anëtarë të OIE - Organizata Botërore për Shëndetin e 

Kafshëve dhe aplikojnë masa standarde të rekomanduara nga kjo organizatë. Bashkimi 

Evropian ka gjithashtu një njësi të posaçme që kanë të bëjnë me çështjet veterinare. Ajo 

gjithashtu financon vaksinimin e kafshëve të fermës në rajonet në kufi me zonat me 
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sëmundje endemike infektive. Futja e identifikimit të kafshëve dhe regjistrimit, si dhe 

aplikimi i standardeve ndërkombëtare në kontrollin e lëvizjeve të kafshëve të fermës, në 

masë të madhe do të zvogëlojë rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve ekzotike. Megjithatë, 

mjetet moderne të transportit dhe të globalizimit të tregtisë përfaqësojnë rrezik të 

vazhdueshëm të transmetimit të agjentëve infektive nga njerëzit dhe produktet shtazore. 

Lloje të ndryshme të emergjencave mund të shkaktojnë edhe humbje të tërësishme të 

racave . 

Biodiversiteti ose diversiteti biologjik është larmia e gjithë organizmave të gjallë, do të 

thotë tërësia e gjeneve, llojeve, dhe ekosistemeve. Ai përfshin të gjitha llojet e kafshëve, 

bimëve dhe mikro-organizmave. Biodiversiteti mbart konceptin e variabilitetit dhe të 

përhapjes gjeografike, i cili shkon përtej përshkrimit të pasurive të së gjallës. 

Ç’farë është larmia e llojeve? Larmia e llojeve d.m.th, diversiteti i llojeve shprehet përmes: 

Numrit të llojeve të gjalla, të pozicionit të këtyre llojeve në klasifikimin e organizmave të 

gjallë, në bazë të shpërndarjes si numër llojesh për njësi të sipërfaqes  dhe numrit aktual të 

çdo lloji në  veçanti. Vlerësohet të jenë afërsisht 10 milion lloje në planetin tonë. Rreth 1 

700 000 janë regjistruar rishtas, nga të cilët më shumë  se ¾  janë insekte. 

Një rënie e popullsisë rurale si dhe numrit të bagëtive ka çuar në braktisje të tokës, 

sidomos në territoret malore. Kjo dëmton biodiversitetin duke zvogëluar tokën bujqësore 

dhe si rrjedhojë dhe mozaikun e habitateve të kafshëve të egra. 

Në pothuajse të gjitha vendet e Evropës ka programe praktike dhe funksionale ruajtjes në 

bazë të kuadrit ligjor dhe institucional të përbërë nga institucionet qeveritare dhe 

akademike, sektorin privat dhe shoqatat e mbarështuesve. Programet janë të financuara 

nga qeveritë, fondet private bamirëse, kompanitë private dhe BE. Ka nevojë për koordinim 

më të mirë të përpjekjeve kombëtare në ruajtjen e racave ndërkufitare dhe për krijimin e 

bankave rajonale. Të gjitha popullsitë e mbuluara nga programet e ruajtjes duhet të 

përfshihen në programet  konservuese të sigurisë dhe mbrojtjes  nga fatkeqësitë natyrore 

dhe rreziqet e zhdukjes. Politikat dhe masat e ndërmarra nga Bashkimi Evropian në 

mbështetje të politikave kombëtare të shteteve anëtare kanë treguar rezultate të mira në 

parandalimin e zhdukjen e disa racave të rrezikuara dhe në rritjen e numrit të kafshëve të 

mbuluara nga programet  e ruajtjes. Ndryshimet në politikën e përbashkët bujqësore nuk 

kanë efekte negative në ruajtjen e zemërimit. Parandalimi i konflikteve të armatosura dhe 

të masave që kanë për qëllim zbutjen e pasojave të tyre duhet të përfshijnë ruajtjen e 

komponentit këndor si pjesë e trashëgimisë dhe si bazë për rindërtimin pas konfliktit. 

Kryqëzimi dhe mbarështimi i racave vendore me raca më produktive duhet të planifikohen, 

monitorohen dhe kontrollohen nga organet përgjegjëse për menaxhimin e burimeve 

gjenetike të kafshëve të fermës. Në rast të numrit të zvogëluar të popullsisë dhe të 

treguesve të tjerë të rrezikimit,race duhet të përfshihen në një program të ruajtjes. Objekte 

të konservimit dhe popullata duhet të mbrohen nga shpërthimet e sëmundjeve infektive 

nga masat sanitare dhe të tjera, duke përfshirë faqet e decentralizuara të ruajtjes dhe 

konservimit. 
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KAPITULLI  VIII 

PËRBËRJA DHE KRAHASIMI I KONTRIBUTIT NUTRITIV 

(USHQYES) I PRODUKTEVE TE PËRZGJEDHURA SHTAZORE  
 

Produktet shtazore  sigurojën burime të mjaftueshme të lëndëve ushqyese të ushqimit, 

praktikisht të gjithë lëndet ushqyese të njohura; megjithatë, disa produkte janë veçanërisht 

të pasur në bazat caktuara dietike dhe do të permenden në klasa të mëdha të ushqyesve. 

Përbërja e përzgjedhur e produkteve anomale është dhënë në Tabelën 1. 

Tabela  1 Përbërja e produkteve të përzgjedhura shtazore 

 Uje, %  Energji*  Protein, %  Yndyre, 

%  

CHO,%  Hiri, 

%  Gjedhi        

Rrethi  66.6  197  20.2  12.3  0.0  0.9  

Filetë kau 50.2  370  15.3  33.8  0.0  0.7  

Rump roast  59.4  271  18.3  21.4  0.0  0.8  

Hamburger  60.2  268  17.9  21.2  0.0  0.7  

Qengji        

Brinjë 53.4  339  15.1  30.4  0.0  1.1  

Shpatull 59.6  281  15.3  23.9  0.0  1.1  

Derri        

Porshut 56.5  308  15.9  26.6  0.0  0.7  

Filete mishi  57.2  298  17.1  24.9  0.0  0.9  

Pula        

Mishi bardhe  73.3  117  23.4  1.9  0.0  1.0  

Mishi kuq  73.7  130  20.6  4.7  0.0  1.0  

Gjeldeti  64.2  218  20.1  14.7  0.0  1.0  

Qumeshti dhe produktet e tij   

I plote  87.7  64  3.3  3.6  4.7  0.7  

Skim  90.8  35  3.4  0.2  4.8  0.8  

Pa yndyr, dried  3.2  362  36.2  0.8  52.0  7.9  

akullore  60.8  202  3.6  10.8  23.9  1.0  

Gjiza  79.0  103  12.5  4.5  2.7  1.4  

Djathi Cheddar 36.8  403  24.9  33.1  1.3  3.9  

Gjalpi  15.9  717  0.9  81.1  0.1  2.1  

Jogurti (me pak yndyrë) 85.1  63  5.3  1.6  7.0  1.1  

Vezet        

E plote  74.6  158  12.1  11.2  1.2  0.9  
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E bardha  88.1  49  10.1  Trace  1.2  0.6  

E vredha  48.8  369  16.4  32.9  0.2  1.7  

E verdha e terur  4.7  687  30.5  61.3  0.4  3.2  

Peshku,   81.2  78  17.6  0.3  0.0  1.2  

Mjalti  17.2  304  0.3  0.0  82.3  0.2  

Kalorit për 100 gram te ushqimit  * Burimi  "Perberja Ushqimeve," USDA Handbook 8 (1963); and "Composition of Foods: 

Dairy and Egg Products," USDA Handbook 8-1, ARS, revised November 1976. 

Proteinat  

Vallë me çfarë mishi është ushqyer Caesari jone, qe është rritur aq i madh?  

William Shakespeare (1564-1616) 

 Dramaturg dhe poet anglez. 

 

Mish, qumësht, dhe vezët janë burim i shkëlqyer i proteinave. Cilësia e proteinave 

përcaktohet nga aftësia e tyre për të mbështetur rritjen dhe mirëmbajtjen. Proteinat janë të 

përbëra nga aminoacidet, të cilat shërbejë si blloqe ndërtimi nga të cilat trupi i nderton vet 

indet e veçanta te proteinave. Proteinat që përmbajnë amino acidet esenciale në lidhje me 

përmasat e nevojshme për të ndërtuar indet e trupit janë të njohur si proteina të 

plotë.ndërsa tek proteinat jo të plota mungon ose janë të pamjaftueshëm  një ose më shumë 

nga amino acidet esenciale. .  Proteinat shtazore janë superiore ndaj proteinave bimore për 

njerëzit, sepse ato janë me të balancuara në nivelin e aminoacideve esenciale. Zein (një 

proteinë e misrit) është një shembull i një proteine jo te plote (Tabela 2.2).  

Tabela  2 Perqindja e aminoacideve te ushqimeve proteinike dhe proteines Zein (ne miser) 

*Esenciale për njerzit; Burimi: modifikuar nga M. L. Scott, J. Amer. Diet. Assoc. 35( 1959):248 

 

Amino Acid  Gjedhi  Derri  Pula  Qumesht  Veze  Zein  

Arginine  6.4  6.7  6.7  4.3  6.4  1.8  
Cystine  1.3  0.9  1.8  1.0  2.4  0.8  
Histidine  3.3  2.6  2.0  2.6  2.1  1.2  
Isoleucine"  5.2  3.8  4.1  8.5  8.0  4.3  
Leucine*  7.8  6.8  6.6  11.3  9.2  23.7  
Lysine*  8.6  8.0  7.5  7.5  7.2  0.0  
Methionine*  2.7  1.7  1.8  3.4  4.1  2.3  
Phenylalanine

*  

3.9  3.6  4.0  5.7  6.3  6.4  
Threonine*  4.5  3.6  4.0  4.5  4.9  2.2  
Tryptophan *  1.0  0.7  0.8  1.6  1.5  0.2  
Tyrosine  3.0  2.5  2.5  5.3  4.5  5.9  
Valine*  5.1  5.5  6.7  8.4  7.3  1.9  
Total  52.8  46.4  48.5  64.1  63.9   
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Tabela  3 Masa mesatare e kualitetit të proteinave për qumësht dhe Proteinat e qumështit 

Lloji  BV  PD  NPU  PER  PDCAAS  

Qumeshti 91  95  86.5  3.1  1.21  

Kasein  77  100  76.0  2.9  1.23  

Protein e hirres  104  100  92.0  3.6  1.15  

BV: Vlera biologjike e cila eshte absorbuar ne trup dhe perdoret per mirembajtje apo rritje te  trupit. PD: Shkalla e 

tretshemrise se proteins e absorbuar nga ushqimi. NPU: Net- protein e shfrytezuar-sasia e proteins e cila ruhet (kalkuluar 

sipas BV x PD). PER: Shkalla eficiences se proteines-e fituar ne peshen e trupit nga sasia e proteines se konsumura.  

PDCAAS: Proteina a tretshme e korrektuar nga shkalla e amino acideve –raporti I aminoacideve esenciale krahasuar me 

FAO/WHO model referimi, atëherë shumëzuar me një faktor tretshmërinë. (PDCAAS është i ulur në 1.0 për FDA 

etiketimin e ushqimit.) Burimi: Cilesia e Proteines – shtimi, " Insight 3 (1): 2. Menaxhimi i qumështit. Inc. • 2000.  

 

Ajo është e mangët në amino acidet lysine dhe triptofan. Proteinat shtazore janë burime të 

shkëlqyeshme të lysine, dhe shumë aminoacideve tjerë, veçanërisht proteinat në qumësht 

dhe vezë, janë të pasura me triptofan.  Vlerat biologjike (BV) (referuar edhe si proteina 

neto te shfrytëzuara) e proteinave shtazore janë shumë më të larta se ato të bimëve. 

Proteinat, p.sh., vlerat biologjike e vezëve të tëra dhe qumësht janë 94 dhe 85 në krahasuar 

me ato te misrit ose fasule ( te gatuar) në 60 respektivisht  38. Si rezultat, vlera ushqyese e 

proteinave të misrit, patates, bukës të bardhë, apo të fasule është rritur ndjeshëm kur ato 

janë konsumuar prodhimet shtazore pasur me amino acidet që janë të mangët në perime. 

Studimet tregojnë se është  mundur të zhvillohet  një misër me sasi të lartë-lysine. Proteina 

e sojes njihet si e dobishme në dietë, dhe në krahasim me prejardhjen bimore te proteinave 

të tjera, ka një bilanc relativisht të mirë te amino acideve esenciale. Metionina është një 

aminoacid i limituar në proteinën e sojes. Sepse në çdo gram të proteinave në soje, izolohen 

rreth 14 mg metionin dhe dozat e përditshme e rekomanduara për marrjen e këtij 

aminoacidi për një te rritur janë  1541 b deri 910 mg, qe do të thot se 65 g protein soje do 

të jetë e nevojshme. Metionina është gjithashtu e kufizuar si aminoacid në proteinen e 

qumështit me 1 g ofron 25,2 mg. Prandaj, çdo i rritur mund të konsumojë mjaft metionin në 

vetëm 36 g  protein të qumështit, sasia e përafërt në pak me shumë se 1 litër qumësht pa 

yndyre. Për informata shtesë shih: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-

binlnutsearch.pl?soy+protein . 

Cilesia e proteines matet në disa mënyra. Tabela 3 tregon sa proteina qumështit dhe dy 

llojet e saja kryesore (kazeinë dhe proteina e hirrës) shkallëzohen në aspektin e pesë 

masave të përbashkëta të cilesise se proteinave. 

Kështu, proteinat shtazore mund të quhet "shtesë" për proteina bimore. Vlera e lartë 

ushqyese e proteinave të qumështit bën atë të ketë vlerë të veçantë në trajtimin e 

‘’kwashiorkor’’, një lloj i kequshqyerjes (munges e proteinave) e gjetur në mesin e fëmijëve 

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-binlnutsearch.pl?soy+protein
http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-binlnutsearch.pl?soy+protein
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të vegjël në zonat ku njerëzit jetojnë me ushqimet bimore.  Qumësht pluher payndyr  

(36.2% proteina) është përdorur në shumë buke dhe ushqime të konservuara, si një 

shtojcë e proteinave, si dhe një përbërës funksional. Ai përdoret gjithashtu për të 

përforcuar shumë ushqime. Bilanci i aminoacideve esenciale në qumësht dhe potencialin e 

saj për te siguruar aminoacide te përditshme ne diete janë te treguara në Figurën 1   

 

Figura  2 Shumat e aminoacideve të kërkuara  ne dite normale e nje te rrituri dhe shumat e 

ofruara nga 1 qerek të qumështit pa yndyre ose si një sasia e proteines se sojes se izoluar 

(SPI). Nga " Dietat e rekomanduara te lejuara," Bordi per ushqim dhe të ushqyerin. 

Qumeshti Nektari i gjitarëve- është praktikisht një racion i balancuar në vetvete. Për njësi 

të lëndës së thatë, qumështi nga aspekti ushqyes është ekuivalente me mish, por kur 

ushqehen kafshët me vetëm rreth 10 përqind e grimcave të qumështit te terur, kjo 

rikthehet në formën e materieve te thata ne mishi. Prandaj, është e panevojshme për të 

ushqyer me qumësht  kafshët e vjetra. Në vend të kësaj, qumështi i prodhuar eshte i 

nevojshme për të rritur kafshët e reja dhe të jenë në dispozicion për konsum nga njeriu. Për 

shkak sasise se lartë te proteines,  ushqimet e kafshëve e nxisin  rritjen, por nuk shkaktojn 

majmurin (trashjen) si ushqimet e tjera, ato përshtaten edhe në dieta te reduktuara. Edhe 

pse proteinat e tepërta mund te konsiderohen si tëkota  dhe rritin  sasinë e azotit që duhet 

të ekstraohet nga veshkat, ato shërbejn për të plotësuar nevojat ne rast urie, të mbipeshë 

pa shtuar shumë në rezervat e tyre te yndyrës. Proteinat e konsumuara në nevoja normale 

janë de-aminizuara, dhe vetëm një pjesë e vlerave origjinale te kalorive te proteinave 

mbetet. Bilanci tjeter largohet me urinë. Për krahasim, yndyrna ushqimore dhe 

karbohidratet shfrytëzohen me shume dhe prodhimet e tyre perfundimatre metaboliket 

ruhen në trup si yndyrë. Është vlerësuar se, përderisa karbohidratet japin rreth 95% të 

energjisë së tyre të mundshëm për të trupit, vetëm rreth 70% energjisë potenciale të 

proteinave është e mjaftueshme në përmbushjen e nevojave energjetike të trupit. 
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Yndyra  

Edhe pse disa produkte shtazore blehen per shkak te permbajtjes se yndyrës se tyre, ne 

fakt ne kete drejtim me shumë kontribuojnë acidet yndyrore esenciale, yndyrat e tretshme, 

Vitaminat A, D, E dhe K, dhe prekusoret e vitaminave  A dhe D. Sepse yndyra e trupit mund 

të prodhohet nga karbohidratet e marra ne ushqim, dikush mund të mendoj që dietat me 

yndyrë nuk janë te rëndësishme. Në te kunderten, yndyrnat janë elemente thelbësore 

dietetike. Ushqimet yndyrore përmbajnë acide të caktuara yndyrore esenciale për 

shëndetin e njeriut që nuk mund të sintetizohen nga organizmi i njeriut. Minjet, nderprejne 

rritjen kur ushqehen me një dietë te pamjaftueshme në yndyrë, dhe rifillojnë rritjen kur 

shuma të vogla të Acideve yndyrore esenciale janë shtuar në dietën e tyre. Acidet Yndyrore 

te ngopura (palmitic dhe stearic) mund të sintetizohen nga organizmi i  njeriutt nga 

karbohidratet dhe të depozitohen në trup. Prandaj, ato janë jo esenciale (jo thelbësore). 

Acidet yndyrore të pangopura (thelbësore) mund të rrjedhin nga vezët, qumështi, gjalpë, 

dhe vajra bimore. Acidet yndyrore thelbësore përfshijnë acidin linoleic (dy lidhje dyfishe), 

acidin linolenic (tre lidhje dyfishe), dhe acidin arachidonic (katër lidhjet dyfishe). Acidi 

Arachidonic është gjetur vetëm në indet e kafshëve dhe qumësht. Çdonjëri nga këto acide 

yndyrore me sa duket mund të plotësojë nevojën e trupit për acidet yndyrore esenciale 

Secila prej këtyre acideve yndyrore ka së paku dy lidhje dyfishe. Në këtë mënyrë, ato janë 

poli- te pangopura. Mesataret për përmbajtje e acideve yndyrore te ngopura dhe te 

pangopura ne produktet e zgjedhura kafshëve është dhënë në Tabelën  4 

Tabela  4 Acidi Yndyror dhe Kolesteroli ne Prodhimet e kafsheve 

Ushqimi  Nje 
sherbim  

 

Pesha, g  Kolesterol, 
mg  

Acide e 
ngopura, g  

Acide 
pangopra, g  

Gjedhi, 
round steak  

3.50z  100  125  4.70  5.75  

Gjalpe I pat  7  20  3.25  2.17  

Djath, 
cheddar  

loz  28  32  5.38  3.27  

Pule, 
ferguar  

3.50z  100  60-90  2.33  4.51  

Veze  I medium  54  340  1.64  3.58  

Qengj, chop  3.50z  \00  70  17.85  12.93  

Mushkri,gje
dhi  

3.50z  100  320  0.87  2.14  

Qumesht, I 
plote  

I cup  244  33  5.24  3.79  

Derri, loin 
or chop  

3.50z  100  70-105  9.50  14.25  

Salmon  3.50z  100  60  4.97  10.71  

Gjel 
deti,mish 
xhok 

3.50z  100  8-15  1.31  3.10  

Truri,gjedhi  3.50z  100  2233  N/A  N/A  
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Ushqimit mund të ndikoj në përbërjen e yndyrave shtazore, p.sh., te derrat e ushqyer një 

sasi të ulët-yndyrë ne dietë mund të ketë një përmbajtje acidin linoleic prej vetëm 1.2 % në 

kontrast me ate normale prej 7%. Yndyrna shtazore kane zinxhir me të shkurtër te acideve 

yndyrore sesa yndyrna bimore dhe janë më të lehtë të tretshme, (Koeficienti i tretshmërisë 

ne yndyrë qumështi është 97 për njerëzit). Acidet yndyrore të pangopura janë klasifikuar 

në familjen "omega" bazuar në vendndodhjen e numërimit të parë të lidhjeve të dyfishtë 

nga fundi e molekulës metil. Acidet e pa ngopura yndyrore Omega-3 (n3) kanë lidhjen e 

parë të dyfishtë tëtyre në karbonin e tretë nga fundi metil ndërsa omega-6 (N6) Acidi 

yndyrore i pangopur ka lidhja e tyre të parë të dyfishtë në karbonin e gjashtë nga fundi 

metil, Acidi yndyror  Omega-6 eshte prezent në shumicën e gjitarëve tokësor ndërsa acidet 

yndyrore Omega-3 mbizotërojnë në peshkun e detit.  Është gjetur se acidet yndyrore 

Omega 3 kanë efekt anti-inflamator, minimizojn siptomat e arthritisit, dhe ulin rrezikun e 

semundjeve të zemres në njërëz. Vajra ushqyese peshku ose vajra bimore të caktuara 

(p.sh., liri, liri) që përmbajnë përqendrime të larta të acideve yndyrore N3 në kafshët do të 

rrisë përqëndrimin e acideve yndyrore N3  në  produktet e tyre (vezë, qumësht, mish). Dy 

acidet yndyrore më të rëndësishme në membranat qelizore të kafshëve janë acidi 

arachidonic (familja N6) dhe acidi  eicosapentaneoic (familja N3). Vendndodhja e lidhjes së 

parë të dyfishtë në secilin prej këtyre acideve yndyrore është paraqit në formulat e tyre 

strukturore më poshtë: 

 

Karbohidratet  

Mishi dhe vezët kanë sasi të ulët të karbohidrateve, ndërsa  qumështi  dhe mjalta janë 

burime të shkëlqyera të tyre (Tabela 1). Kur Hebrenjve u është premtuar ", një vend qe do 

kete qumësht dhe mjaltë" (Jozueu 5: 6), atyre iu  ishi ofruar edhe një domosdoshmëri e 

jetës , qumështi , dhe një luks, mjaltë. Do të ishte pakujdi për të mos përmendur disa 

karakteristika unike të këtyre dy produkteve blegtorale. 

Mjalta: Një kavanoz mjaltë në tryezë u konsiderua një shenjë e pasurisë. Egjiptianët e 

lashtë besohet se kanë përdorur mjaltin. Siç është vërejtur në Tabelën 1, mjalti përmban 

shumë më shumë karbohidrate (82.3%) se ndonjë produkt tjetër shtazor. Një pronë unike e 

mjaltit është sheqeri mbizotëruese të saj, fruktoza (levulose). Ky sheqer është kryesisht 
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përgjegjëse për shijen e ëmbël të mjaltës. Mjalti përmban një sasi të madhe të dekstrozë 

(glukozës), por është i ulët në saharoze (më pak se 8% sipas standardeve ligjore). 

Mjaltët më të pastëra kokërzojn, ose zhvillojnë kristalet e sheqerit. Një përjashtim është 

mjaltë Tupelo, e cila rrallë kokerrzon , sepse ajo përmban një sasi të madhe të fruktozë në 

lidhje me dekstrozë. Kjo është dekstrozë që kokerrzon, ose pjesërisht ose plotësisht.  

Prodhuesit industrial ngrohin mjaltin për të parandaluar kokërrzimin (ashpersimin) e saj. 

Mjalti është më i rëndë se uji (gravitet specifik ,sp.gr, i mjaltit është 1.41), por pjesa dylli 

është e lehtë (sp gr 0.96). Shumica e mjalteve do të marrin ngjyrë më të errët në qoftë se 

ruhen në një temperaturë mbi 59 ° F. 

Përdorimi i mjaltës: Mjalta është një ushqim i shkëlqyer i energjetik, sepse ajo përmban 

sheqerna të thjeshta që mund të treten shpejt nga trupi. Mjalti përmban kripëra minerale 

dhe materiale të tjera të nevojshme për trupin. Mjalta është i vetmi ushqim në formë 

sheqerit që nuk ka nevojë të jetë i rafinuar për përdorim njerëzor. Furrtaret nganjëherë e 

përdorin atë në vend të sheqerit për prodhimet e tyre. Shumë ilaçe kollë dhe laxatives 

përmbajnë mjaltë. Pjesa dylli përdoret në bërjen qirinjeve, shkopinj, polishes, komponimet 

hidroizolim, ngjitëse, çamçakëz  dhe materiale të tjera. Gjalpë mjaltI është një produkt mjaft 

i njohur dhe i përhapur , i cili bëhet  duke përzier mjaltë dhe gjalpë së bashku. 

Llojet e mjaltit: Shije dhe ngjyra e mjaltit varet nga lloji i nektarit të luleve që janë në 

dispozicion. Ngjyra e mjaltit varion nga e bardha deri tek te errëta. Zakonisht mjaltët më 

ngjyrë më të shendritshme kanë shije më të butë. Bimët më të zakonshme mjaltit janë 

alfalfa dhe clovers. Minnesota, ku clovers janë të zakonshme, është prodhuesi më i madh i 

mjaltit në SHBA. California renditet e dyta ku mjalit i bardhë dhe portokalli çel 

mbizotërojnë. Në lindje perdoren lule gruri, ndërsa në Tupelo Jugut, Mesquite, Sourwood, 

dhe gallberry  perdoren per funizim me nektar për prodhimin e  mjaltit. Ka rreth 300 lloje 

të mjaltit  në dispozicion në Shtetet e Bashkuara. 

Si prodhohet mjalti : Studimet tregojnë se bletët e njohin lule qe japin mjaltë së pari me 

ngjyra dhe të së dyti nga aroma. Mjaltin e prodhojn bletët nga nektar lulesh. Bletët thithin  

atë nga lulet dhe të mbajn  atë në kosheren e tyre. Çdo punëtor ruan nektarin që mbledh në 

një qese të veçantë, të quajtur një stomak mjaltë, brenda trupit të saj. Në stomak sheqerna 

në nektar janë zberthyer nga një proces i quajtur inverzion në dy sheqerna të thjeshta: 

fruktoze dhe dekstrozë. Pasi bletët depozitojn nektarin në koshere, ata lejojnë shumica e 

ujit të avullojë dhe të lëngu bëhet me i trashë. Nektar mbledhur mund të përmbajë ujë më 

shumë  70%. Punëtorët e ventilojn nektar me krahët e tyre, duke ulur përmbajtjen e ujit në 

rreth 17%. Ato gjithashtu shtojn enzimat që rrisin shijen.  Një gjëndër të veçantë në barkun 

e bleteve punëtore të reja  prodhon dyll. Është interesante se një huall mjalti ka mure 

shumë të hollë (1/80) në të cilat mund të mbështesin 30 herë peshën e tyre. 
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Kolonit e bleteve të mjaltit : Bletët janë insektet e vetme të cilat prodhojnë ushqim, që 

zakonisht konsumohen nga njerëzit. Ka 20,000 specie e bletëve, por vetem bletëtmjalti 

(honeybees) bëjnë mjaltë, dhe dylli për përdorim njerëzor. Ata formojnë një koloni që 

përfshin tri klasa të bletave : mbretëresha lëshon vezët, punëtorët mbledhin ushqim dhe 

kujdesi për të rinj, dhe drones mbarësojnë mbretëreshën. Bletët kanë një shoqëri shumë të 

zhvilluar. 

Mbretëresha e bleteve  vendos vezët që të çelin në mijëra punëtorëve. Hedhjen vezë është 

përgjegjësi vetëm e mbretëreshës.  Nëse dy mbretëreshat çelin në të njëjtën kohë, ata do të 

luftojnë deri të thumbonëj tjetër me vdekje. Kur mbretëresha e re e bën fluturimin e saj të 

vajzërisë ajo çiftëzohet me një ose nganjëherë disa drones. Pas çiftëzimit mbretëresha e re 

ktheret në koshere dhe fillon hedhjen vezë pas dy dite. Gjatë valës së saj riprodhuese të vë 

2000 vezë të përditshme (më shumë se pesha e saj trupore) dhe më shumë se 200.000 në 

një sezon të vetëm. Me një jetëgjatësi prej rreth 5 vjet mbretëresha mund të vë 1 milion ose 

më shumë vezë gjatë jetës së saj. Larvat bletës janë ushqyer një përzierje të mjaltit dhe 

polenit të njohur si bukë blete. Gjatësia e kohës që ata marrin xhelatinë mbretërore (i 

quajtur edhe qumësht bletëve) përcakton nëse larva femr do të zhvillohet në një 

mbretëreshë ose një punëtore. Larva Mbretëresha rriten në qeliza të veçanta të mëdha, nga 

e cila merr xhelatinen mbretërore gjatë gjithë fazës së larvës. Xhelatina mbretërore gëzon 

një modë si ushqim për njerëzit. Ajo është një substancë e butë, e pasura me vitamina dhe 

proteina. Ajo është formuar nga një gjëndër në kokën e bletëve të reja punëtore. 

Të gjitha punëtorët janë femra, dhe bëjë të gjitha punët përveç hedhjes  se vezëve. Bleta 

punëtore ka  gjuhë të gjatë për të mbledhur nektarin.  Ajo përdorin këmbët e prapme të 

mbajnë polenin, të cilin e përdor për ushqim. Pas bleta punëtore mbledh sa më shumë 

nektar që ajo mund të mbajnë, ajo merr rrugën më të shkurtër (pra vijë e drejtë) për tu 

kthyer përsëri në koshere. Gjatë sezonit të zënë veror një bletë punëtore zakonisht jeton 

rreth 6 javë. Një koloni e fortë mund të ketë nga 60,000 deri në 80,000 punëtore, secila për 

të mbledhur vetëm rreth III 0 IB të mjaltit, gjatë gjithë jetës së saj. Për të bërë një kile 

mjaltë, një koloni blete duhet të nxjerrë nektar nga një milion ose më shumë lule, të bëjë 

udhëtime 37.000-50.000 milje. 

Të gjitha bletët femra (mbretëreshat dhe punëtorë) kanë numer diploid të kromozomeve, 

ndërsa meshkujt (drones) janë haploid. Punëtorët kanë thumba, dhe mund të thumbojn  

vetëm një here, sepse thumbi largohet nga trupi i bletës. Një bletë punëtor vdes disa orë 

pas humbjes së thumbit të saj. Mbretëreshat kanë thumb me te butë, dhe e  përdorin  vetëm 

për të hequr qafe një mbretëreshë rivale.  Helmi I bletës është përdorur në terapi artritit 

dhe çrregullime të tjera të njerëzve. Ilaçi preferuar i Hipokratit ishte mjalti. Ai tha:’’ Pija që 

duhet përdorur nëse keni ndonjë dhimbje është uthulla dhe mjalti. Në qoftë se ka etje të 

madhe, të japë ujë dhe mjaltë ". 
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Drones janë trupmadh, ata nuk bëjnë asnjë punë dhe nuk kanë thumb. Drones zhvillohen 

nga vezë pafertilizuar (parthenogenesis). Funksioni I vetem I dronve është te martohen me 

mbretreshat e reja. Një mbretëreshë e pafertilizuar mund të vë vezë ngate cilat zhvillohen  

dronë; ajo duhet të pllenohet në mënyrë për të hedhur vezë nga te cilat zhvillohen bletët 

punëtore.  

Në një kosheret ku mungon mbretëresha, bletet puntore mund të lirojn vezë; Megjithatë, 

pasi që ata janë te paplenuara vetëm drones janë prodhuar. Në vjeshtë, kur prodhimi I 

mjaltit përfundon, bletët punëtore, lejojn vdekjen e dronsve. Kjo është bërë për shkak se 

ata nuk janë më të dobishme për kosheren  dhe do të hanë shumë e nga mjalti i ruajtur. 

Bletët janë veçanërisht të dobishme në pllenim e frutave, perimeve dhe kulturave foragjere. 

Fitimet botëror që rrjedhin nga pllenimi nga bletët është vlerësuar të jenë 25 herë më të 

lartë se ato që  marrim nga prodhimet e bletëve. 

‘’Bleta ndihmon kopshtin , kopshti ndihmon bletën, dhe njerëzit të korrni të mbjellat e të dyjave’’ 

Anonim 

‘’Bleta është më e nderuar se sa kafshët e tjera, jo sepse ajo mundohet, por sepse ajo mundohet për të 

tjerët’’ 

Shën Joan Gojarti (c. 347-407 AD),                                                                                                                                              

Atë i Kishës dhe Patriku i Konstandinopojës. 

Që nga shekulli i kaluar bletaria është konsideruar si degë e shkencave shtazore, me 

mbarështim te kontrolluar  sistematikisht,  përzgjedhje, kryqëzim I bletëve, duke përdorur 

teknika e zakonishme që janë përdorur për kafshet shtëpiake, dhe kanë qenë te 

suksesshme. 

Prodhimi botëror i mjaltit është vlerësuar të jetë 1.9 miliardë £.  Prodhuesit kryesorë të 

mjaltit përfshijnë ish-BRSS, Australia, Argjentina, Gjermania perëndimore, Shtetet e 

Bashkuara, Meksika, Kanadaja, Norvegjia, Kuba, dhe Kina. Konsumi vjetor i mjaltit për kokë 

banori në Shtetet e Bashkuara është rreth 1.5 £.  

Pesticidet janë shqëtësim I veçantë për bletarët. Sepse bletët bredh në kërkim të polenit 

dhe nektarit,dhe  ata mund të mbledhin ushqime nga bimët e trajtuara (domethënie-

kontaminuara me pesticide). 
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Tabela  5 Madhësia e trurit që lidhet me peshë trupore dhe laktozës në qumësht 

Shtazet  Pesha e trurit 

ne g 

Madhësia e trurit si % e 

peshës total te trupit  

Laktoza ne 

qumësht , %  

Njeriu   1400 2.5  7.0  

Kali   600 0.25  5.9  

Elefanti  5000 0.20  3.4  

Balenë 2050 0.0025  1.8  

*Burimi : World Book Encyclopedia, vol. 2, Field Enterprises Educational Corp., Chicago, 1965, p. 460b. 

 

Laktozi- Sheqeri i qumështit është unik 

Qumështi është e vetmja substance në natyrë që përmban sheqerin njohur si laktozë, dhe 

ky është  karbohidrati ose sheqeri kryesor i pranishëm në qumësht (sheqernat të tjera janë 

ne gjurmë). Është e mahnitshme se qumështi i të gjithë gjitarëve, 10.000 gjallesat, nga 

monotremes, minj, majmunët dhe njerëzit, përmbajnë laktozë. Prandaj, ky sheqer është 

veçanërisht i rëndësishëm,   sepse neë kundërten nuk do të gjindej natyrshëm në 

qumështin e të gjitha këtyre specieve. Amerikanet vendas besonin se sa më gjatë fëmija ka 

marrë qumështit të gjirit aq më gjatë do të jetë jeta e tij apo e saj, dhe kjo nuk ishte e 

pazakontë që bijtë e amerikanëve vendas të ushqesheshin me qumësht gjri i deri në 

moshën 7-9 vjet.  Pse, ose si mund të jetë e mundur kjo? Qumështi i njeriut është 

veçanërisht i pasur në laktose (7%), e cila lidhet me përmasa të mëdha e trurit (që kanë të 

bëjnë me masë të përgjithshme të trupit) të njerëzve (Tabela 5) 

Gjinjtë ishin më të aftë në përzjerjen e një përzierje ushqimi sesa hemisferat e trurit të profesorit më të mësuar. 

Oliver Wendell Holmes (1809-1894)                                                                                                                                         

Mjek amerikan dhe autor 

Një nga cilësitë më të dëshirueshme të laktozës është vlera e saj higjienike. Ndryshe nga 

saharoza, laktoza kalon valvulën ileocecale që absorbohet ngadalë nga zorrët. Prania e saj 

në zorrë stimulon rritjen e mikroorganizmave (sidomos Lacto-bacillus acidophilust që 

prodhojnë acide organike dhe sintetizojnë shumë vitamina të kompleksit B të Vitaminave. 

Përqendrimi i lartë i acidit pengon kalbjen e proteinave dhe rritjen e shumë organizmave 

patogjenë, sepse këta organizma janë të ndjeshëm ndaj aciditetit të lartë. Konsumi i L. 
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acidophilus nëpërmjet produkteve të qumështit të caktuara, siç është qumështi acidophil 

nafte, ka një ndikim të favorshëm gjatë administrimit oral të antibiotikëve dhe inkurajon 

rivendosjen e florës normale të zorrëve pas ndërprerjes së terapisë. 

Asimilimi i kalciumit, fosforit, magnezit dhe bariumit rritet nga laktoza në zorrë. Kjo cilësi 

unike e laktozës gjithashtu e bën qumështin një ushqim të shkëlqyer antirachitic 

(parakalim i rakit) edhe kur në qumësht sasia e Vitaminës D është e ulët . Për më tepër, 

qumështi i një gruaje është më antirachitic se qumështi i lopës, që mund të shpjegohet me 

nivelin më të lartë të laktozës Qumështi i një gruaje (7% kundrejt 5%). Këto vetitë unike të 

laktozës nuk do të parashikoheshin nga përbërja e tij kimike. 

Laktoza është e përfshinë dhe vetitë  anti-pellagjerike  (parandalimin e pellagres) të 

qumështit. Konsumi i rekomanduar ditor i niacinës (acid nikotinik) për një person mesatar 

është 14 deri në 18 mg. Për shkak se një kuart i qumështit përmban vetëm 1 mg, do të ishte 

logjike të konkludohej se një njeri do të duhej të konsumonte 14 deri në 18 kuart qumështi 

çdo ditë për të marrë 14-18 mg të nevojshme nga qumështi. Në vend të kësaj, qumështi 

siguron lactose, i cili mundëson mikroorganizmat të zorrëve për të sintetizuar acid 

nikotinik. Kështu qumështi, në fakt, është një ushqim i shkëlqyer antipellagrik. Përveç 

kësaj, qumështi përmban triptofan, dhe është e njohur që 1 mg i niacin rrjedh nga çdo 60 

mg tryptophan dietetike. Një kuart i qumështit përmban rreth 540 mg triptofan, ekuivalent 

me rreth 9 mg niacin. Edhe pse lactozi dhe sukrozi kanë të njëjtën formulë empirike, ata 

ndryshojnë në shumë aspekte. Laktoza është rreth pesë herë e ëmbël sa saharoza dhe 

metabolizohet më pak në acide se sheqernat e tjera. Kjo e bën laktozën më pak irrituese 

ndaj stomakut dhe mukozës së zorrëve, krahas sheqernave që metabolizohen më shpejtë. 

Kështu qumështi është i vlefshëm në dietat e përdorura në trajtimin e ulçerave të stomakut 

dhe duodenit. 

Laktoza mund të ndikoj në reduktimin e dietave për shkak të absorbimit më të ngadalshem 

të tij krahasuar me karbohidratet më të metabolizuara, si  dhe aftësinë e tij për të zvogëluar 

depozitimin e yndyrës në trup. Në një studim,ne  karkatën e kafshëve të ushqyer me dietë 

me sasi të lartë laktozë u gjetën se ato përmbajnë vetëm 58 %  më shumë yndyrë, krahas 

kafshëve që u ushqyen me  dieta të pasur me glukozë. Sasia relativisht e ulët e laktozës në 

ujë, rreth 18 g / l 00 ml, bënë që ajo të tentojë të kristalizohet në ushqimet e qumështit që 

kanë lagështi të ulët dhe përmbajtje të lartë të laktozës. Këto produkte përfshijnë desserts 

të ngrirë, qumësht pluhur, qumësht të kondensuar, dhe hirrë. Për shkak të tretshmërisë së 

ulët të laktozës, praktikat e veçanta janë ndjekur në prodhimin dhe ruajtjen e këtyre 

produkteve, në mënyrë që cilësia e tyre të ruhet. Për shembull, pasi uji është ngrirë në 

akullore, një përzierje e trashë e shurupit formohet. Laktoza mund të kristalizohet në këtë 

shurup nëse temperatura është mjaft e lartë për ta bërë produktin të butë për një kohë të 

gjatë. Kristalët bëjnë që konsumatori të ndiejë grimca të rërës në gojë kur të hahet akulli. 
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Disa persona vuajnë nga laktaza e pamjaftueshme në zorrën e tyre dhe nuk janë në gjendje 

të tretet të gjithë laktozën e konsumuar. Simptomat e intolerancës së laktozës përfshijnë 

një ndjenjë të fryrë që rezulton nga prodhimi i gazit në zorrën e trashë dhe diarre në raste 

të rënda. Lactase ndan disakaridin 12-karbonesh laktozën , në dy monosakaride 6-

karbonshe: glukozë dhe galaktozë. Të dyja janë absorbuar lehtësisht përmes mureve të 

zorrëve. Megjithatë, laktoza e paprekur nuk absorbohet lehtë dhe zhvendoset përmes 

zorrës së hollë në kolonën ku bakteret fermentuese e metabolizojnë duke e bërë acid dhe 

gaz. Personat me origjinë afrikane dhe aziatike janë më të prirur se sa që kaukazianët të 

jenë të mangët në lactase. Megjithatë, studimi i NHANES i botuar në numrin e majit të vitit 

2000 të Journal of the American Dietetic Association tregoi se vajzat afrikano-amerikane që 

nuk kishin konsumuar qumësht, u adaptuan brenda 21 ditësh, për të marrë ushqime të 

mjaftueshme qumështi për të furnizuar 1300 miligram kalciumi në ditë, shuma e 

rekomanduar për adoleshentët. Studimi i NHANES tregoi se vajzat tipike afriko-amerikane 

konsumojnë vetëm rreth 750 miligram kalciumi në ditë, që është sasi e ulët për të formuar 

kocka dhe dhëmbë të fortë. Këshilli Kombëtar i Qumështit rekomandon që personat që 

kanë problem në zbërthimin e laktozës,të fillojnë të konsumojnë sasi te vogël te produkte 

të  qumështit që përmbajnë laktozë dhe ngadalë  të rrisin madhësinë shërbyese. Qumështi 

duhet të konsumohet me ushqime të tjera në mënyrë që të kalojë nga stomaku ngadalë. 

Djathrat natyrale kanë pasur të gjitha ose shumicën e laktozës së tyre të fermentuar nga 

bakteret gjatë maturimit. Produktet e kultivuara të  qumështit kanë pasur laktozën e tyre 

pjesërisht të tretur, si dhe përmbajnë baktere të dëshirueshme që mbajnë laktaze në zorrë. 

 

Mineralet 

Produktet e kafshëve sigurojnë burime të mjaftueshme  të mineraleve thelbësore distike.  

Përmbajtja totale e hirit të produkteve të përzgjedhura të kafshëve jepet në Tabelën 2.1. Të 

dhënat për përmbajtjen e gjashtë mineraleve ushqyese esenciale në produktet e kafshëve 

janë paraqitur në Tabelën 6. Qumështi, produktet e qumështit dhe peshku janë burime të 

shkëlqyera të kalciumit dhe fosforit dietik. Produktet e qumështit, mish viçi, mish  pule, 

mish qengji, mëlçia, derri dhe gjeldeti janë burime të mira të fosforit. Mëlçia, mish viçi dhe 

vezët e plota janë të pasura me hekur, ndërsa sasia e tij në qumësht është e vogël. Është 

interesante se tek  shumica e gjitarëve të porsalindur mëlçia e tyre është e pasur   nga 

hekuri, bakri dhe mangani për t'i kaluar ato përtej periudhës normale të ushqyese (derri 

nuk bënë pjesë). Produktet e kafshëve janë shtesa të mira për të mbjellë ushqime të tilla si 

drithëra, patate dhe bukë të bardhë, të cilat janë të mangëta në kalcium. Fosfor, natrium, 

kalium dhe magnez janë minerale të tjera të rëndësishme për shëndetin e njeriut. Dietat e 

pasura me produkte shtazore që ofrojnë kalcium të mjaftueshëm kanë gjasa të sigurojnë 

fosfor të mjaftueshëm. 
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Produktet shtazore  

Nevoja e 

rekomanduar ditore 

10.0.053  (për 

njerëz të rritur) 

Kalcium 

mg  

 

800 

Fosfor 

mg  

 

800 

Hekuri  

mg,  

 

10.0 

(15.0 

Femrat) 

Natrium, 

mg   

 

500 

Kalium 

mg,  

 

2000 

Magnezi 

mg,  

 

350 (280 

Femrat ) 

Mish, klasë e mire 10 152  2.5  65  355  18  

Djathi , Cheddar 750 478  1.0  700  82  45  

Pule, mish i bardhë 11 265  1.3  64  411  19  

Ve 54 205  2.3  122  129  11  

Mjalti 5 6  0.5  5  51  3  

Akullore 146 115  0.1  63  181  14  

Mish qengji i 

zgjedhur 

10 147  1.2  70  290  23  

Melçi, biftek   11 476  8.8  184  380  18  

Qumështi 

 Totali 

Shkuma  

Qumeshti  i njeriut 

Qumështi pluhur/pa 

yndyrë 

 

118 

121 

33 

1308 

 

93 

95 

14 

1016 

 

Gjurmë 

Gjurmë 

0.1 

0.6 

 

50 

52 

16 

532 

 

144 

145 

51 

1745 

 

13 

14 

4 

143 

Mish derri, proshut 10 236  3.0  65  390  17  

Salmon 196 286  0.8  387  361  30  

Gjeldeti  8 251  1.8  130  367  28  

* Burimet: Akademia Kombëtare e Shkencës - Këshilli Kombëtar i Kërkimeve, Bordi i Ushqimit dhe te  Ushqyerit, 

Uashington, DC, 1989; "Përbërja e ushqimeve", Manuali i USDA 8 (1963); Dhe "Vlera ushqyese e ushqimeve amerikane", 

Libri USDA 456 (1975). 
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Qumështi është burimi më i mirë ushqimor i kalciumit, jo vetëm për shkak të përmbajtjës 

së lartë të tij, por edhe për shkak të raportit të favorshëm Ca / P. Për më tepër, hulumtimi i 

publikuar në Journal of Clinical Nutrition në Amerikë tregoi se kalciumi absorbohej më 

mirë nga qumështi i lopës sesa nga qumësht soje të fortifikuara me kalcium. Përafërsisht 60 

për qind më shumë kalcium ishte e nevojshme në pije soje se sa është e pranishme në 

qumësht për të siguruar shuma të krahasueshme absorbuese të kalciumit. Me interes të 

veçantë është paralelizmi midis përbërjes së qumështit dhe shpejtësisë së maturimit të 

gjitarëve të porsalindur mes specieve (Tabela 2.7). Natyra njeriut siguroi qumësht që 

kishte një përmbajtje  relativisht të ulët të proteinave dhe minerale, te cilet rriten dhe 

zhvillohen me ngadalë. Kontrast me  këtë qumështin e lopës, e cila përmban një sasi shumë 

më të madhe të mineraleve dhe proteinave. Pasardhësit e gjedhit rriten me shpejtësi dhe në 

këtë mënyrë kanë nevojë për sasi të mëdha të kalciumit dhe fosforit për zhvillimin e 

kockave dhe proteinave për zhvillimin e muskujve. Qumështi i Dosës është edhe më i pasur 

me minerale se ai i lopës, i cili korrespondon me rritjen shumë të shpejtë të derrit të 

sapolindur. E njëjta gjë vlen edhe për qenët dhe lepujt. 

Një fakt interesant dhe i rëndësishëm në lidhje me të ushqyerit e të rinjve është se natyra 

ka projektuar qumështin e një specieje të caktuar në mënyrë specifike për rritjen dhe 

zhvillimin e pasardhësve të asaj specie të veçantë. Një shkencëtar gjerman, Bunge, zbuloi se 

qumështi i qenit kishte një përmbajtje të hirit, pikërisht përbërja e njëjtë si hiri i qenushit 

të porsalindur. Përmbajtja minerale e qumështit u përshtat  në mënyrë të përkryer për 

ndërtimin e indeve të reja të qenve. Megjithatë, ishte shumë e ndryshme në përbërje nga 

qumështi i gruas, lopës apo qumështi tjetër. Vetëm në rastin e hekurit është sasia më e ulët 

se sa korrespondon me përbërjen e pasardhësit, por kjo kompensohet nga fakti se trupi 

është më i pasur me hekurin në lindje sesa në çdo periudhë tjetër të jetës. Kazeinat 

(proteinat e qumështit) të llojeve të ndryshme te qumështit janë të ndryshme në aspektin 

kimike. Për më tepër, enzimat e stomakut janë të përshtate  për të shkaktuar koagulimin e 

kazeinës të prodhuar nga femra e të njëjtit speci. 

Për më tepër, përqendrimi i përbërësve në qumësht të rëndësishëm për rritjen dhe 

zhvillimin normal (sidomos minierat dhe proteinat) varet nga shpejtësia me të cilën një 

kafshë rritet. Është interesante që një përqindje më e lartë e hirit të qumështit absorbohet 

nga foshnjat që marrin qumështin e grave sesa nga ato që ushqehen me qumështin e lopës. 

Në një studim tregoi qe foshnjat thithin rreth 80% të mineraleve nga qumështi i nënës dhe 

vetëm 60 % nga qumështi i lopës. Të rriturit janë vërejtur të thithin rreth 53% të hirit të 

qumështit të lopës. 
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Tabela  6 Përbërja e qumështit dhe normat e rritjes  se kafshëve te zgjedhura 

 Përbërja e qumështit , % Koha, ne dite për  të 

porsalindurit për të 

dyfishuat peshën 

Kafshet Proteina Hiri  

Njeriu 1.6 0.2 180 

Pela 2.2 0.4 60 

Lopa 3.3 0.7 47 

Dhia 3.7 0.8 19 

Dosa 4.9 0.9 18 

Qeni 7.1 1.3 8 

Lepuri 14.4 2.5 6 

 

Vitaminat  

Produktet e kafshëve ndryshojnë në përmbajtjen e tyre të vitaminave. Në furnizimin e 

nevojave dietike për të dy yndyrna dhe vitamina të tretshme në ujë, mëlçia ka të ngjarë 

burimin më të mirë të prodhimeve të kafshëve për vitamina. Përveç acidit askorbik (C) dhe 

vitaminës D, një shërbim i mëlçisë dhe mishit të gjirit (l00 g) do të siguronte nevojat e 

përditshme të vitaminave për njeriun mesatar, siç rekomandohet nga Këshilli Kombëtar i 

Shkencës. Mishi është një burim i shkëlqyeshëm ushqimor i disa vitaminave B. Përmbajtja e 

vitaminës së derrit të freskët pasqyron sasinë e vitaminave në racionin e kafshës. Ky efekt 

racion nuk është vërejtur në mishin e ripërtypësve me sa duket për shkak të sintezës së 

vitaminave B nga mikroorganizmat e rumenit (Stomaku i parë i një ripërtypësi, i cili merr 

ushqim nga ezofag, pjesërisht e tretet me ndihmën e baktereve dhe e kalon në retikulumin.). 

Vetëm produktet e kafshëve sigurojnë burime të besueshme natyrore të vitaminës B12, e 

cila në sasi të vogël është thelbësore për rritjen e duhur të njerëzve, prodhimin e qelizave 

të kuqe të gjakut dhe funksionimin e sistemit nervor qendror. 

Djathi, vezët, qumështi dhe mishrat e disa organeve ofrojnë burime të mira të vitaminës A. 

Përveç nëse fortifikohen, të gjitha produktet e kafshëve përveç vezëve janë burime të 

dobëta të vitaminës D. Për më tepër, mëlçia është produkti i vetëm kafshësh me një sasi të 

konsiderueshme të vitaminës C. Proshuta, mëlçia, vezët dhe qumështi janë burime të mira 

të tiaminë (BI), ndërsa mëlçia, vezët dhe produktet e qumështit sigurojnë sasi liberale të 

riboflavinës (B2). Niacina mund të merret lehtë nga mishi dhe qumështi (niacin ekuivalent, 

Seksioni 3.2.3). Portokalli dhe fruta të tjera agrume janë burimi më i besueshëm ditor i 

vitaminës C. 
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Marrja e nutrienteve ushqimore nga produktet e kafshëve 

 

Amerikanët e veriut konsumojnë sasi liberale të produkteve të kafshëve. Këto ushqime 

sigurojnë përafërsisht dy të tretat proteinave tona, kalcium, fosfor dhe riboflavin; Rreth 

gjysma e yndyrave dhe niacineve tona; Dhe rreth 40 % e hekurit, vitaminës A dhe tiaminë 

(Figura 2). Produktet e kafshëve sigurojnë vetëm 6.2 % të karbohidrateve tona , por më 

shumë interes për personat me që shqetësohen për peshën është fakti se vetëm një e treta 

e energjisë ushqimore tona rrjedhin nga produktet e kafshëve. Për më tepër, produktet e 

kafshëve përmbajnë sasi të larta të proteinave  sa i përket kalorive totale dhe për këtë 

arsye përshtaten mirë në reduktimin e dietave. Përveç kësaj, balanca ushqyese e shumicës 

së lëndëve ushqyese të pranishme në produktet e kafshëve i bën ata një blerje të vlefshme 

për konsumatorin. 

Për konsumatorin me mendje ekonomike që dëshiron të blejë lëndë ushqimore nutritive, 

në bazë me kosto më të ulët, kostot e nutrientve  të ndryshëm të ushqimit mund të 

llogariten në disa mënyra; P.sh., një kile gjizë me 62 g proteina në $ 1.30 mund të sigurojë 

të gjitha proteinat dietetike të nevojshme ditore (56 g për një mashkull të rritur) për rreth 

1.20 dollarë, kurse njëri prej tyre zgjodhi biftekun prej 6,80 $ / lb për të siguruar të njëjtën 

sasi Proteina (në 61 g proteina për Ib) do të kushtonte rreth 6.24 dollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Kontributet e produkteve shtazore në marrjen e nutrientve ushqimor të ushqimit, 

ne produkte të zgjedhur ushqimor në Shtetet e Bashkuara. 
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Trendet  e  konsumimit te produkteve shtazore  për kokë banori  

 

Amerikanët e veriut konsumojnë sot rreth të njëjtën sasi të proteinave, fosforit dhe 

kalorive të përgjithshme; Pak karbohidrate; Dhe më shumë yndyrë, kalcium, hekur, 

vitamina A dhe C, tiaminë, riboflavin dhe niacin se në vitin 1910. Yndyra në rritje është në 

formën e yndyrnave dhe vajrave vegjetativë.  

Kur merren parasysh vlerat ushqyese  nga grupe të mëdha ushqimore, sasia e proteinave 

që merren nga produktet anësore duket të jetë në rritje dhe sasia e yndyrës zvogëlohet. 

Një nga gjërat më të vështira për të shitur blerësve të ndërgjegjshëm për peshë është 

yndyra e kafshëve. Ata preferojnë të gatuajnë me vajra vegjetal dhe duan që bifteku i tyre të 

jetë i padhjamë. Nëpërmjet seleksionimit,  mishra nutritive që kanë më shumë proteina me 

më pak yndyrë dhe më pak kalori janë në dispozicion (Figura 2.3). Konsumi i mishit dhe 

gjalpë në vitin 1997 ishte rreth një e pesta se në vitin 1950 (Figura 2.4). Konsumi i mishit të 

gjedhit u rrit deri në 1970 dhe është zvogëluar që atëherë në Shtetet e Bashkuara. 

 

Figura  4  Krahasimi i vlerave ushqimore mes tipeve te reja dhe te vjetra të mishit 
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Konsumi i qengjit, deleje dhe viçi ka rënë dhe ajo e mishit të derrit ka pasur një rritje 

modeste gjatë gjysmë shekulli të kaluar (Tabela 7). Konsumi total i mishit u rrit rreth 40 

për qind gjatë pesë dekadave të fundit kryesisht për shkak të rritjes së konsumit të 

shpezëve. Nga vitet 1970 deri në vitet 1990 shuma totale e mishit të konsumuar u rrit rreth 

8 % nga 177 në 19 l Ib për person, por përqindjet e mishit dhe mishit të derrit ranë nga 71 

në 59 %(16 lb më pak mish të kuq), ndërsa E shpezëve dhe peshkut të kombinuar u rritën 

nga rreth 27 në mbi 4 %(28 Ib më shumë pulave dhe 2 Ib më shumë peshq) (Tabela 8).  

Këto ndryshime në konsum kanë rezultuar në uljen e sasisë së yndyrës dhe kolesterolit të 

ngopur me rreth një të tretën. Njëkohësisht, sasia mesatare e yndyrës në mishë viçi të 

përpunuar ka rënë afërsisht një e treta.  

 

Tabela  7 Konsumi mesatar vjetor i mishit dhe i vezëve në Shtetet e Bashkuara për frymë 

në periudha Itl-Vit-1950-1999 

Produktet  1950- 1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 

Mishi total  133 162 177 183 191 

Mish i kuq 102 123 129 122 113 

Biftek 53 69 81 72 64 

Mish derri  41 48 45 48 48 
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Mish 

Viçi/qengji  

9 6 4 2 2 

Shpendë 20 28 35 47 63 

Pule 16 23 28 37 49 

Gjeldeti  4 5 7 10 14 

Peshku dhe 

butak  

II II 13 14 15 

Vezë  373 320 285 257 238 

Shënim: Gjithsej mund të mos shtohen për shkak të rrumbullakosjes. *Burimi: Përshtatur nga statistikat e shërbimit të 

kërkimit ekonomik të USDA. 

Modelet e konsumit të ushqimit të amerikanëve kanë ndryshuar dukshëm. Shërbimi i 

Kërkimit Ekonomik i USDA raportoi se në krahasim me vitet 1970 çdo amerikan në vitet 

1990 konsumoi mesatarisht 77 Ib për më shumë komercialisht, 62 lb më shumë produkte 

gruri, 54 Ib fruta, 28 Ib më shumë shpend (mishin e tyre), 7 litra më shumë qumësht më 

përmbajtje të ulët të yndyrës, 161b më pak mish i kuq, 47 më pak vezë dhe 12litra  më pak 

qumësht i plotë. Konsumi i përgjithshëm i qumështit për person në të gjitha format në 

Shtetet e Bashkuara arriti në rreth 591lb gjatë viteve 1990, nga një nivel i ulët prej 548 Ib 

në vitet 1970 (Tabela 2.8). Konsumi i djathërave natyral u rrit më shumë se dyfishuar midis 

viteve 1970 dhe 2000. Kjo përbënte pjesën më të madhe të fitimit në shfrytëzimin total të 

qumështit. 

Tabela 8 Konsumi mesatar vjetor i prodhimeve të qumështit në Shtetet e Bashkuara për 

frymë. Periudhat Viti-1950-1999 

    Mesataret vjetore për 

frymë 

 

Produktet  Njësia  1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-

1999 Të gjitha produktet e 

qumështit * 

Ib 700 619 548 575 591 

Djathi' Ib 7.7 9.5 14.4 21.5 27.0 
Gjiza Ib 3.9 4.7 4.9 4.1 2.9 

Desertë të ngrira  Ib 22.8 27.4 27.8 27.4 29.1 
Akullore  Ib 18.0 18.3 17.7 17.7 16.1 
Akullore me pak yndyrë  Ib 2.7 6.3 7.6 7.3 7.5 
Sherbet Ib 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 
Tjera  Ib 1.0 1.5 1.0 1.2 4.3 
Qumësht pluhur payndyrë Ib 4.9 5.9 4.1 2.4 3.1 

Hirrë e tharë  Ib 0.2 0.6 2.1 3.3 3.6 
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Qumësht i kondensuar Ib 21.4 15.7 9.4 7.5 7.6 
Produkte kremi '/2 pt 18.0 13.3 10.1 12.8 15.8 
Jogurt '/2 pt 0.1 0.7 3.2 6.5 8.5 
Qumësht plotë Gal 33.3 28.8 21.7 14.3 9.2 

Qumësht me pak yndyrë  Gal 2.9 3.7 8.1 12.2 15.5 

Baza e barasvlefshme me qumësht, baza e qumështit; Përfshin demin. Sendet individuale janë në bazë të peshës së 

produktit.Ekuivalenti i brendshëm i djathit natyror dhe produkteve të djathit; Përjashton djathrat e plotë amerikanë, 

COllage, tenxhere dhe bukëpjekës. Burimi: Përshtatur nga statistikat e shërbimit të kërkimit ekonomik të USDA. 
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KAPITULLI  IX 

MISHI DHE PRODHIMET E MISHIT  

 

Prodhimet e mishit te kuq kane origjinën kryesisht nga gjedhet, derrat, delet, dhit, dhe ne 

nje sasi me te vogël edhe nga kali e kafshët tjera bujqësore. Mishi i shpendëve ne disa raste 

njihet si Mish i bardhe. Mishi i derrit po ashtu është konsideruar një kohe si ”mish i bardhe 

tjetër” , por prapë se prapë ky lloj mishi i takon mishit te ashtuquajtur mish i kuq. Mishi i 

kuq është i quajtur apo emëruar ne baze te burimit te tij se nga vjen.  

 

 Për shembull “Beef” është mish i cili vjen nga gjedhet me moshe me te madhe se një 

vit. 

 “Veal”, përfaqëson mishin i cili e ka burimin nga viçat e moshës 3 muaj e me te ri. 

(Karkasa e mishit “veal” dallohet nga ajo “beaf” ne baze te ngjyrës se tij e cila eshte 

me ngjyre te kuqe karafili ne te përhimë). 

 “Pork” është mish i cili vjen nga derri. 

 “Mutton” është mish i cili vjen nga mishi i deleve te rritura. 

 “Lamb” eshte mish i cili rrjesh nga qengjat. 

 “Chevon” është mishi i cili origjinën nga dhit, por ky lloj mishi po ashtu është i 

njohur edhe si “Mish i dhisë”. 

Prodhimtaria e gjithëmbarshme botërore e mishit 

Sigurimi i mishit botërorë është përafërsisht 3.476 bilion pounds, me Kinën, SHBA’t dhe 

Unionin Sovjetik duke i prin listës se shteteve botërore ne këtë drejtim. Mishi i kuq 

përfaqësohet me afërisht 70% te totalit te përgjithshëm te prodhimtarisë botërore, me 

afërisht 334 bilion lb (Tabela me poshte). Prodhimtaria e botërore e mishit kohëve te 

fundit ka qene relativisht stabile, sidomos gjate pesë viteve te fundit.  

 

Tabela 1.  Sigurimi (prodhimi) botëror i mishit te kuq 

Prodhimet Ne bilion lba Vendet qe prin ne prodhim te mishit te 

kuq (bilion lb) 

Mish derri 201 Kina=94; SHBA=19; Gjermania=9; 

Spanja=7 

 

Mish gjedhi dhe 

vici 

132 SHBA=26; Brazili=15; Kina=12; 

Argjentina=6; Turqia=0.6 

Mish deleje dhe 

qingji 

 17 Kina=3.2; Australia=1.5; Zelanda E 

Re=1.2; Turqia=0.6 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  206 

 

Mish dhie    8 Kina=2.8; Pakistani=0.7; India=1.0; 

Nigeria=0.3 

Mish buallice    7 India==3.1; Pakistani=1.2; Kina=0.8; 

Egjipti=0.7 

Mish kali    1.5 Kina=0.34; Meksiko=0.17; 

Kazakistani=0.13; Italia=0.11 

Totali botërorë 521 Kina=144; SHBA=83; Brazili=33; 

Franca=14 

 
a Pesha e karkases 
b Gjithë prodhimi i mishit duke përfshi edhe mishin e shpendëve 

 

Kafshët transportohen deri ne thertore aty ku edhe ato theren. Ne shumicën e vendeve te 

mëdha botërore ne atë vende mishi edhe paketohen ne te njëjtën vend. Pas fazës se therjes 

dhe largimit te gjakut nga trupi i therur i kafshës, largohet edhe lëkura (karakteristik për 

gjedhet, delet, dhit, buallicat). Te derrat iu largohen qimet, dhe zakonisht lëkura është e len 

ne karkase. Ne disa thertore, edhe te derrat bëjnë largimin e lëkurës pasi qe kjo forme 

është me efektive sa i përket energjisë se përgjithshme se sa te lihet lëkura e pa larguar nga 

karkasa. Pas largimit te lëkurës apo qimeve, disa pjese tjera largohen te cilat njihen si “by-

products” (organet e brendshme, hedhurinat) largohen nga karkasa. Zakonisht këto pjese 

perfaqesojne kokën, lëkuren, këmbët (kerci-pjesa e poshtme e këmbës dhe thundrat) dhe 

organet e brendshme.  Përqindja e prodhimtarisë paraqet raportin e karkases se nxehtë 

apo te ftohtë me peshën e gjalle te kafshës. The llogaritet si ne vijim     

 

      Pesha e karkases se nxehtë apo te ftohte 

Përqindja e prodhimit (randmani) = ------------------------- ----------- X 100 

       Pesha e gjalle       

 

 

Ne tabelën 3. tregohen disa mesatare te peshave trupore te kafshëve te therura dhe 

përqindja e prodhimit për gjedhe, dele dhe derra. Për arsye praktike mesatarja e prodhimit 

për derra sillet rreth 72%, te gjedhi rreth 60% dhe te delet sillet rreth 50%. Gjithsesi 

përqindja e prodhimit te mishit mund te ndryshoj ne një shkalle te vogël edhe ne mese te 

specieve te njëjta. Faktorët kryesor te cilët ndikojnë ne kalkulimin e përqindjes se 

prodhimit te mishit janë: përqindja e mbushjes (ushqimit te pa tretur i cili ndodhet ende ne 

rumen sistemin e organeve te brendshme), sasia e yndyrës, muskulatura, pesha e lëkurës, 

dhe si specifik te delet edhe pesha e bashkës se leshit ka një rol ne këtë drejtim. 

Karkasa e gjedhit dhe e derrit janë te ndara ne dysh ne mes te boshtit kurrizor te cilat japin 

dy pjese afërsisht te njëjta, derisa karkasa e deleve dhe e dhive nuk eshte e ndare fare. Pas 
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pastrimit te plote te karkases, vendoset ne frigorifer për ftohje. Temperatura e kërkuar për 

këtë ftohje ne këtë periudhe sillet 4 deri o C. E cila mundëson largimin e nxehtesis nga mishi 

dhe ruan mishin nga prishja. Karkaset mund te vendosen ne frigorifer për disa jave, 

migjitheate, kjo praktike nuk është e shpeshtë ne thertoret e mëdha për shkak te humbjeve 

qe mund te realizohen gjate kësaj periudhe. Zakonisht mishi largohet nga frigoriferi pas je 

apo dy dite. Mbajtja e mishit ne ketu kushte te ftohjes për një periudhe se paku dy jave e 

rrit shkallen e butësisë (shkriftesise) se mishit për mes aktivitetit te enzimat i cili 

mundëson zvogëlimin e zgjatjes se fibrës se muskulit.  Hulumtimet e ndryshme se fundi 

kane treguar se injektimi i CaCl2  (kalcium kloridit) brenda ne karaksen e gjedhit e 

përmirëson shkallen e butësisë se mishit. Ne te kaluarën, shumica e mishit te kuq është 

transportuar ne formë te karkases, por sot kjo praktik ka ndryshuar dhe shumica e këtyre 

kompanive e bëjnë përpunimin apo ndajnë edhe karkasen ne pjesë me te vogla. Kjo 

mundëson pastaj edhe transportin e mishit ne paketime te ndryshme si : paketim për mish 

gjedhi, paketim për mish derri, paketim për mish qengji etj. 

 

 

Tabela 3 Therja e kafshëve dhe prodhimi i mishit ne vitin 2001 (shembull nga SHBA) 

 

Speciet/kategoritë  Prodhimi i 

mishit 

Nr. Ne 

krere 

(milion) 

Mesatarja 

e peshës 

se gjalle 

(lb) 

Pesha e 

përgjithshme 

e karkases 

(bilion lb) 

Mesatarja 

Peshës se 

karkases 

(bilion 

lb) 

Përqindja 

e 

prodhimit 

(%) 

Ghedhet Beef 35.4 1.221 26.2 744 61 

 

Vicata Veal   1.0    320   0.2 196 61 

 

Derrat Pork 97.9    264 19.1 197 74 

 

Delet/qengjat Mutton/lamb   3.2    140   o.28   70 50 

 
a Një pjese e se cilës janë te klasifikuara si karkas e vicit, te cilat janë ndërmjet karkases se vicit (veal) dhe gjedhit (beef).  

 

Përbërja e mishit 

 

Përbërja e mishit mund te definohet ne aspektin kimik apo fizik te tij. Përbërja fizike e 

mishit vlerësohet vizuelisht (me ane te pamjes) me matje objektive. Përbërja kimike e 

mishit realizohet për mes analizave kimike. 
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Përbërja fizike e mishit:  

 

 Perbersit fizik kryesor te mishit janë mishi pa dhjam (muskuli), pjesa dhjamore, eshtrat, 

dhe indet lidhore. Proporcioni ne mes te pjesëve fizike te mishit ndryshon qe nga lindja e 

deri te periudha kur realizohet therja. Indi lidhor i cili ne një formë e determinon edhe 

butësinë e mishit ndodhet ne shume forma dhe lokacione te trupit te kafshës.  

Miofibrilet (Myofibrils) janë komponentë te cilat e përbejnë fibrën e muskulit. Një 

grumbull i fibrave te muskulit e përbenë strukturën (dengjeve) e pjesës se muskulit, dhe 

grumbulli i dengjeve te muskujve e përbejnë te ter sistemin muskulor. Miofibrilet janë te 

përbëra nga dy pjese kryesore: Miofilamentet (Myofilaments), te trasha (myosin) dhe 

filamenteve te holla –aktina (actin).  

 

 

 

Përbërja  Kimike e mishit: 

 

Meqë muskuli apo pjesa muskulore e mishit është e konsumuar si formë e karkases atëherë 

vetëm përbërja kimike e kësaj pjese është shpjeguar këtu. Përbërja kimike është shume e 

rëndësishme meqë ajo e përfaqëson ne një forme vlerën nutritive kryesore te mishit. 

Muskuli përmban afërsisht 65% deri 75% ujë, 15% deri 20% proteinë, 2% deri 12% 

yndyre, dhe 1% minerale (hiri). Sa me shume qe kafsha e rrit masën trupore, përqindja e 

ujit dhe e proteinave zvogëlohet dhe përqindja e yndyrës rritet. 

Vitaminat e tretshme ne yndyra (A, D, E dhe K) janë pjese perberes te yndyrës. Shumica e 

vitaminave te  tretshme ne ujë si Vitamina B janë te pasura ne muskuj.  

Proteina kryesore ne muskuj është aktomyosin,  e cila është globulin e përberë nga dy 

pjese actyn dhe myosin. Shumica e ekstrakteve azotike te tjera ne mish konsiderohen 

relativisht jo te rendesishem nga aspekti nutritiv. Gjithsesi se këto ekstrakte azotike luajnë 

role te rendesishem ne mish duke sjell aromën dhe shijen ne mish, e cila stimulon lëvizjen e 

lëngut gastrik. Karbohidratet e thjeshta janë prezentë ne mish me pak se 1%. Glukoza dhe 

Glikogjeni janë te përqendruara ne melqi. Po ashtu këto nuk janë shume te rëndësishme 

nga aspekti nutritive, por roli i tyre i madhe lidhet me aspektin e kualitetit te mishit, 

posaçërisht ne ngjyrën e muskulit dhe kapacitetin e përmbajtjes se ujit ne muskul. 

 

Aspektet nutritive te mishit – Vlera Ushqyese 

 

Rritja e kujdesit te shëndetit te njeriut sot ne bote i ka bere sot konsumuesit me te 

kujdeshem ne blerjen e ushqimit me shume se kurdoherë me pare. Konsumuesit sot 
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shikojnë për prodhimet ushqimore te cilat i plotësojnë nevojat e tyre nga aspekti nutritiv, 

dietës, aspektit te kenaqesise se tyre, gjithanshmërisë, ekonomisë dhe përgatitjes se lehte 

te atij ushqimi. Prodhimet e mishit te përpunuara janë ushqimet me te preferuara te shume 

konsumatorëve ne këtë kohe. Ata kane mundësin qe te zgjedhin ne mes te afër 200 llojeve 

te mishrave te konezervuara dhe rreth 50 pjesëve te ndryshme te mishit te ndara, llojeve te 

suxhukut, dhe varianteve te ndryshme te proshutave.  

Prodhimet e mishit ne varaintat e ndryshme te përgatitjes duhet te përmbajnë perbersit e 

njëjtë te mishit sikur mishi i freskët. Me shume se 40 materie ushqyese kërkohen nga trupi 

i njeriut për një shëndet te mire. Këto materie duhet te sigurohen nga ushqimet e 

ndryshme. Nuk ekziston ushqim i vetëm i cili do ti plotëson kërkesat me te gjitha këtyre 

materie ne proporcione te dëshiruara. Mishi është një nutrient i shkëlqyeshëm dhe 

konsiderohet ne mesin e ushqimeve me me vlere si burim shume i rendesishem për 

vitaminave dhe mineraleve ne dieta te balancuara. Densiteti i te ushqyerit, si matës i 

vlerës se te ushqyerit, krahason sasinë e nutrienteve esencial ndaj numrit te kalorive ne 

ushqim.  

Mishi i kuqe është burim i pasur i hekurit, mineral ky shume i rendesishem për te ndërtuar 

dhe mbajtur hemoglobinën e gjakut, e cila luan rolin e bartjes se oksigjenit te qelizat 

trupore. Një formë e Hekurit - Heme (Heme-Iron) është gjetur ne mishin e kuq e cila 

shfrytëzohet nga trupi ne mënyrë shume efektive, dhe mundëson absorbimin e hekurit Jo-

heme (non-heme iron) nga mishi dhe ushqimet tjera.  Mishi i kuq po ashtu është shume i 

pasur me zink, si element esencial qe kontribuon ne zhvillimin e qelizave, rritjen e tyre dhe 

mpiksjen e plagës se trupit.   

 

Mishi i kuq është i pasur edhe me vitaminën B. Mishi i derrit ne mënyrë te veçante është i 

pasur me Thiaminen, e cila është shume esenciale ne konvertimin e karbohidrateve ne 

energji. Vitamina B12 gjendet vetëm ne prodhimet animale, si ne mishin e peshkut, 

shpendëve, dhe qumësht dhe është shume esenciale për mbrojtjen e qelizave nervore dhe 

formimin e qelizave te gjakut ne palcën kurrizore. Niacin, Riboflavina, dhe vitamina B6 janë 

po ashtu te gjetura ne sasi shume signifikante ne mishin e kuq.  Mishi i kuq është burim i 

shkëlqyeshëm i proteinave, si materie fondamentale për te gjitha gjallesat. Mishi i freskët 

dhe ai i përpunuar përmban kualitet te larte apo komplet te proteinës me te gjitha 

aminoacidet ne sasia te mjaftueshme. 
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Tabela 4. Nutrientet qe përmban mishi i kuq dhe kontributi i tyre ne RDA’s – Recommended 

Daily Alloeances)a – Normat e rekomanduara ditore për materie ushqyese. 

 

Nutrientet Mishi i gjedhit  Mishi i derrit  Mishi i qengjit  

 

Sasia 

(300 

g/racion) 

% RDA Sasia 

(300 

g/racion) 

% RDA Sasia 

(300 

g/racion) 

% RDA 

 

Kaloritë 192 10 198 10 176 9 

 

Proteinat 25 g 56 23 g 51 24 g 54 

 

Yndyra 9.4 g 14 11.1 g 17 8.1 g 12 

 

Kolesterolib 73 mg 24 79 mg 26 78 mg 26 

 

Natrium 57 mg 2 59 mg 2 71 mg 2 

 

Hekur 2.6 mg 14 1.1 mg 6 1.7 mg 10 

 

Zink 5.9 mg 39 3.0 mg 20 4.5 mg 30 

 

Thiamin 0,08 mg 6 0.59 mg 39 0.09 mg 6 

 

Niacin 3.4 mg 17 4.3 mg 22 5.3 mg 27 

 

B12 2.4 mg 79 0.7 mg 24 2.2 mg 37 

 

a Bazuar ne racionin prej 2.000 kalori dhe RDA për gra te moshës 23 – 51 vite 
b Shoqata Amerikane e Zemrës ka rekomanduar se yndyra kontribuon jo me shume se 30% 

ne kaloritë e përgjithshme te racioneve dhe kolesteroli është i limituar deri ne 300 mg/dite.  
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Konsumi i mishit 

Mishi konsumohet për dy arsyet, se pari për shkak te materieve ushqyese shume te larta qe 

posedon dhe se dyti për arsye se kenaqesise ne te ngrenë. Ka edhe shume ushqime tjera te 

cilat janë me te lira njësi te proteinës se sa mishi. Konsumuesit ne përgjithësi preferojnë se 

si është proteinat janë te paketuara apo se si servohen ato, ne mënyrë te veçante se si ato 

duken ne strukturën e tyre, aromën dhe shijen. Mishi posedon pothuaj se te gjitha këto 

karakteristika te preferuara nga konsumatoret. 

Është evidentuar se ne 2 vitet e fundit është rritur mjaft shume konsumi i mishit ne bote, e 

me këtë me se shumti konsumi i mishit te shpendëve. Gjate viteve te 80’ta konsumatoret 

kane vazhduar te kërkojnë pjese dhjamore ne pjesët e jashtme te pjesëve te ndryshme te 

mishit.  

 

Tabela 5. Konsumi për koke banori (humbja) e mishit te gjedhit, derrit dhe brojlerve 

Viti Mishi i gjedhit (lb) Mishi i derrit (lb)  Brojleret (lb) 
 

Karkasa Me 
pakicë 

Pa 
eshtra 

Karkasa Me 
pakicë 

Pa 
eshtra 

Karkasa Me 
pakicë 

Pa 
eshtra 
 

1970 114.4 84.6 79.6 73.1 56.0 48.0 36.5 36.5 24.9 

1975 119.2 88.2 83.0 55.9 43.0 38.7 36.2 36.2 24.6 

1980 103.4 76.6 72.1 74.0 57.3 52.1 46.2 45.2 31.2 

1985 106.7 78.6 74.6 66.3 51.7 47.7 54.2 50.4 35.0 

1990   96.1 67.8 63.9 64.1 49.8 46.4 68.5 59.0 41.3 

1995   96.6 67.1 63.2 67.5 52.4 48.8 78.8 68.5 47.9 

1998   97.0 67.9 64.9 67.4 52.3 49.1 84.6 73.5 51.4 

2001   97.0 68.0 64.6 67.0 51.6 48.5 94.0 81.7 69.7 

 

Përmbledhja e këtij kapitulli 

 

 Prodhimi i mishit te kuq dhe atij i fituar nga shpendët është afërsisht 476 bilion pound, 

me Kinën (121 bilion lb), SHBA (79 bilion lb), Brazili (26 bilion lb) qe i prijnë 

prodhimit botërore.  

 Kontributi kryesor i mishit te kuq për te ushqyerit te njeriut janë: proteinat, hekuri, 

dhe vitamine B12. 
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KAPITULLI  X 

QUMËSHTI, PËRBËRJA DHE TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË TIJ 

 

 Definicioni  dhe përbërja e qumështit 

Qumështi është një lëng i bardhë i prodhuar nga gjëndrat e qumështit të gjitarëve. Ai 

siguron  burimin kryesor të ushqimit për të gjithë gjitarët e rinj para se ata të jenë në 

gjendje të tresin lloje të tjera ushqimesh. 

Qumështi i nënës mbart me vete edhe antitrupa të cilat ndikojnë në imunitetin e të voglit. 

Qumështi përmban të gjithë nutrientet e nevojshëm si karbohidrate (laktozë), yndyra, 

proteina, lëndë minerale si dhe vitamina (C dhe B komplekse).Për të qenë një ushqim i 

kompletuar, qumështi duhet të ketë një përbërje të tillë që ti plotësoj të gjitha analizat 

fiziko-kimike dhe mikrobiologjike.Qumështi  duhet të shkojë te konsumatorët me të gjitha 

karakteristikat normale të tij, pra me të gjithë vleren biologjike që ai zotëron. 

  

Figura 1. Përbërsit fiziko- kimik të qumështit të disa loje të kafshëve. 

Përbërja  Njësia  Lopa Dhia Delja 

Uji gram 87.8 88.9 83.0 

Proteina gram 3.2 3.1 5.4 

Yndyra  gram 3.9 3.5 6.0 

Karbohidrate gram 4.8 4.4 5.1 

Energji K  cal 66 60 95 

Laktozë gram 4.8 4.4 5.1 

Acid yndyror      

I ngopur gram 2.4 2.3 3.8 

I pa ngopur gram  1.1 0.8 1.5 

Kolesterol mg 14 10 11 

Kalcium mg  120 100 170 

 

Proteinat në qumësht 

Në qumshtinë e lopës konstatohet një sasi mesatare proteinash, që mund të ndryshojnë 

nën veprimin e faktorve të mëposhtëm: 

Racës, faktorëve gjentikë dhe gjendjes së laktacionit. 

Kazeina; 
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Laktoalbumina; 

Laktoglobulina    

Kazeina e qumështit është një bashkim fosfoproteinash që prepecitojnë si rezulata i 

acidifikimit të qumështit, në pH  4.6 dhe në temperaturën 20 grad celzius . Ajo ndodhet në 

qumësht në përqëndrime që lëvizin nga 27-32gr/l. Kazeina konsiderohet si një proteinë me 

një përbërje jo uniformed he konkretisht në të ndodhen : 75% α-kazeina, 22%β-kazeina 

dhe 3%χ-kazeina. 

Laktoalbumina  - përfaqëson proteinën më të rëndësishme sasiore pas kazeines. 

Laktoglobulina  -  përfaqëson proteinën që ndodhet në sasi të vogël në qumësht. Në 

kulloshtër kjo proteinë, gjendet në sasi të madhe. Po ashtu, është konstatuar që sasia e saj 

shtohet në periudhen e pranverës dhe të vjeshtës. 

 

Yndyra  e qumështit 

Në kafshët ripërtypëse, formimi i yndyrës në qumësht është  ngushtësisht lidhur me 

proceset biokimike që zhvillohet ne rumen ( Yndyra në qumësht rrjedh nga shpërbërja e 

glucideve të  racionit ushqimor  në  acide yndyrore, për shkak të veprimit tëmikroflorës së 

rumenit). 

Yndyra e qumëeshtit është në formen e sferave me diametër nga 0.1-20µ, përmasa këto që 

lëvizin në varësi të mënyrës se si ushqehen kafshët. Po ashtu madhësia  e sferave të 

yndyrës është më e madhe në fillim të laktacionit se sa ne fund të tij. 

Yndyra e qumështit është e përbër kryesisht nga triglyceride (97-99%) dhe ne sasi më të 

vogël nga fosfolipide, sterole dhe vitamina A, D, E , K, dhe disa pigmente ngjyrues që i japin 

dhe ngjyrën karakteristike asaj. 

Laktoza  e qumështit 

Laktoza  apo sheqeri i qumështit siq quhet ndryshe, është një kombinim i glukozës me 

galaktozën  dhe  ka një shije të ëmbël të lehtë. 

Laktoza sintetizohet në gjendjen e qumështit, por fillesa e saj e ka baën ne glukozën që vjen 

nga gjaku.Në qumësht, ajo është përbërsja më e tretshme dhe luan një rol të rëndësishëm 

në ekuilibrin ozmotik të tij. Laktoza është një sheqer që fermentohet lehtë edhe nën 

veprimin enzimatik të mikrobeve që mund të jenë të pranishme në gji.Nga ana tjetër, 

fermented latike e transformojnë atë në acidin laktik dhe ne lënd të tjera sekondare, të cilat 

kanë një rol të rëndësishëm në formimin e aromës së produkteve të qumështit si : djathit, 

gjalpit etj. 

Laktoza ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e qumështit karshi shtameve mikrobike qe 

kanë një veprim shkatërrues mbi proteinat. 
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Kripërat minerale në qumësht 

Përbërsit minerale të qumështit, parë nga kënd vështrimi fizik gjenden kryesisht në dy 

forma: të shpërndarë molekulare dhe jonike.Ato kanë një rol  të rëndësishëm fiziologjik si 

dhe një rol po kaq të madh, në konservimin e qumështit.Përbërsit minerale në qumësht 

ndahen në bazike dhe acide. Në grupin e parë bëjnë pjesë: Na, K, Ca, Fe, ndërsa në grupin e 

dytë bëjnë pjesë acidi fosforik, klorhidrik, sulfuric dhe karbonik. 

Në qumësht janë gjetur gjithashtu një numër elementesh oligodinamike si gjurmë të Al, Mn, 

Zn, Bo, J, Cu, Cr, etj. 

Përbërsit minerale të qumështit marrin pjesë active në formimin e suspesionit koloidal të 

kazeinës, pra kanë një rol të pazëvendësueshëm në fazën e kuagolimit të qumështit. 

 

Vitaminat e qumështit 

Në qumësht janë të pranishëm edhe përbërsit vitaminike. Vitaminat e qumështit nuk 

sintetizohen në gji, por ato rrjedhin nga gjaku. Sasia e tyre në qumësht , ndikohet shumë 

nga tipi i të ushqyerit, raca dhe gjendja fiziologjike (kulloshtra është shumë më e pastër me 

vitamina se qumështi normal). 

Tradicionalisht  vitaminat janë ndarë në të tretshme në yndyrna dhe ujë .Vitaminat që i 

përkasin grupit të parë janë: A, D, E. K. 

Vitamina A ndodhet në sasi të madhe në qumësht. Megjithatë, sasia e saj në qumësht lëviz 

Brenda kufijëve shumë të gjerë, por këtu rol shumë të madh ka stina e vitit (gjatë stinës së 

verës sasia e vitaminës A shtohet 2-3 herë). 

Vitaminat e grupit B sintentizohen në pjesën më te madhe të tyre nga flora ruminale dhe 

intestinale. Ne këtë grup bëjnë pjesë shumë vitamina por interest të madh paraqesin, 

vitamainat B1, B2, B6 dhe B12. 

 

Enzimet në qumësht 

Enzimet e qumështit, janë protein që kanë për funksion të katalizojnë reaksione të 

ndryshme kimike. Në qumësht prania e enzimeve mund të ketë origjinë të ndryshme : nga 

gjaku, indet dhe bakteriet. Ato me origjinë nga gjaku, rrjedhin nga leukocitet. Enzimet me 

origjinë nga indet, jan frut i sekrecioneve mamare, ndersa ato me origjinë bakteriale 

rrjedhin nga bakteriet dhe mund të bëhen shak i ndryshimeve kryesore të qumështit. 

Realisht, sasa e enzimeve në qumësht është e ulët, ndërsa akativiteti  biokimik i tyre mund 

të jetë i madh. Ky i fundit, varet nga substarti  pH dhe temperature.   

Dukeu bazuar në kritere funksionale, enzimet ndahen ne 6 klasa kryesore që janë : oksido-

reduktoza, transferaza, hidroliza, liaza, izomeraza dhe sintetaza. Megjithëse enzimet kanë 

origjinë të ndryshme të ndryshme nga njëra tjetra (indet, gjaku, bakterit) ato të gjitha janë 
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protein, të thjeshta ose të përbëra, me peshë molekulare të madhe. Nga enzimet që 

paraqesin më shumë interes, janë ato që përfshihen në tre klasat e para. 

 

Përbërsit e tjerë të qumështit 

Gazet e qumështit-  përfaqesohen nga anhidriti karbonik, azoti dhe sasi të vogla të 

oksigjenit. Këto gaza mund të kenë origjinën nga gjaku që qarkullon në gjendrën e 

qumështit, apo nga ajri që deponohet në qumësht në kohën e mjeljes. Azoti i tretur në 

qumësht, përfaqëson një gaz inert, ndërsa anhidriti karbonik mund të influencojë në 

aciditetin e qumështit. Oksigjeni i pranishëm në qumësht, mund të bëhen shkak për efekte 

negative në drejtim të ndryshimit të shijes dhe shkatërrimit të vitaminës C. 

Hormonet- qumështi përmban hormone, të cilat e kanë origjinën e tyre nga gjaku. Keto 

hormone përfaqësojnë nga ato : hipofizare, surrenale dhe tiroidale. Hormonet e qumështit 

kanë efekte fiziologjike tek të porsalindurit. 

Qelizat e qumështit- qumështi normal, përmban qeliza ( qeliza somatike) me origjinë të 

ndryshme: disa rrjedhin nga gjaku, ndërsa të tjerat nga gjendra e gjirit ( epiteli alveolar), 

kanalet e mëdha të qumështit dhe nga thitha e gjirit.Ndërmjet qelizave me origjinë direkte 

nga gjaku përmendim: a) limfocitet (B dhe T); b) leukocitet me shumë bërthamë 

(neutrofile, euzinofile dhe bezofile); c) monocitet; d) eritrocitet. K një sferë faktorësh që 

ndikojnë në mënyrë direkte në përmbajtjen e qelizave somatike: përqindja e lopëve të 

infektuara, karakteristikat e infeksionit, përbërsit stresante , të ushqyerit, patogjeniteti i 

mikroorganizmit, përgjigja imunitare, kushtet mjedisore, mjelja mekanike, gjendja e 

laktacionit, cikli estral. 

 

Lëndët antibakteriale të qumështit 

Është tashmë e njohur dukuria që në orët e para pas mjeljes, numri i shtameve, te 

pranishëm në qumësht tenton të pakësohet. Ky fakt, i  detyrohet veprimatarisë në qumësht 

tenton të pakësohet. Ky fakt, i detyrohet veprimatarisë antibakteriale të qumështit. Kjo 

veprimatari, zhvillohet para së gjithash mbi shtamet që vijnë në qumësht, nga mjedisi 

rrethues. Fuqia antibakteriale e qumështit fillon të pakësohet, kur rritet ngarkesa 

mikrobike në të. Me rëndësi është fakti që fuqia bactericide e qumështit ndryshon në 

mënyrë efikase, në varësi të shtameve mikrobike të pranishëm në qumësht. Veprimi  

antibacterial i qumështit i detyrohet pranisë në të, te disa lëndëve që janë: lakteninat L 1 

dhe L 2, që kryejn një aktivitet antimikrobik bakteriostatik. 
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Sëmundjet infective të njeriut nga konsumi iqumështit 

Tuberkulozi- tuberkulozi human me origjinë bovine, në pjesën më të madhe të rasteve 

shkaktohet nga Mycobacterium bovis. Incidenca e tuberkulozit human me origjinë bovine 

ndryshon ne funksion të frekuencës së sëmundjes në gjedh. Me poshtë citohen disa të 

dhëna statistikore mbi përhapjen e tuberkulozit me origjine bovine tek njeriu. 

Sipas Savagnone (Costardi.F.C., Rocca. G) janë përcaktuar këto përqindje sipas 

grupmoshave: 

Tuberkulozi pulmonar i  fëmijve…………………19.7% 

Tuberkulozi pulmonary i adoleshentëve……..15% 

Tuberkulozi pulmonary në të rriturit…………….5% 

 

Bruceloza :Eshtë tashmë i njohur fakti që bruceloza te njeriu, mund të shkaktohet nga tre 

shtame të gjinisë Brucella. Shpeshtia me të cilën këto shtame infektojnë njeriun lidhet me 

kushtet e veqanta mjedisore dhe padyshim referohet incidences së sëmundjes, në tre 

specie e ndryshme të kafshëve. 

Në transmetimin e sëmundjes së brucelozës nga kafsha tek njeriu, duhet të merret në 

konsiderat fakti që mundësia e infektimit tek njeriu  përmes kontaktit direct është pesë 

herë më e madhe, se ajo e transmetimit përmes përdorimit të qumështit. Mundësia e dytë 

është e rrallë dhe lidhet me pranin e brucelave të gjalla në qumësht dhe produktet e tij. 

Arsyet janë si më poshtë : 

1.Qumështi dhe produktet e tij në shumicën e rasteve përmbajnë një numër të kufizuar të 

brucelave; 

2.Brucelat edhe kur mbijetojnë në qumësht, i ekspozohen kushteve që  e ulin shumë 

virulencën e tyre; 

3.Kontaktet e vazhdueshme tëmukozës së rrugëve të tretjes tek njeiu me doza 

subinfektuese të shtamit, mund të favorizojnë ndërtimin e një gjendjeje  stabel të mbrojtjes. 

Konkluzionet e mësipërme, nuk na autorizojnë të  arrijme në pëerfundimin që bruceloza 

me origjinë ushqimore ka humbur rëndësinë e saj. Rreziku i infeksionit enterogjen 

gjithmonë ekziston por ai nuk duhet mbivlerësuar. 

Streptokoket:Streptokoket  aerobe, paraqsin një interes të madh në patologjinë humane 

dhe në ato të kafshëve.Për sa i përket rëendësis që merr qumështi dhe produktet e tij, në 

shpërthimin e sëmundjeve humane nga streptokoket duhet patur parasysh:  

1) Streptokoket si agjentë specific të infeksioneve të vendosura në gji, janë në pjesën më të 

madhe të rasteve ato që i përkasin grupeve serologjike B, C, D.   

2)Streptokoket tipike patogjene për njeriun të gjendur në infeksionet mamare të kafshëve 

janë shtame si : Str. pyogenes, Str. epidemicus. 

Ethet Q: Ne higjienën e ushqimee me origjinë shtazore, kjo rikeciozë ka pasur një interest ë 

madh dhe madje në rritje. Nga këto ushqime, qumështi dhe produktet e tij  zënë vendin e 
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parë. Prandaj në këto rrethana për ti kushtuar vëmendjen  e duhur duhet këtij produkti  

duhet të jenë parasysh ëto nocione: 

 a)Coxiella lokalizohet në mënyrë selective në indin mamar dhe në uterusin e mbarësuar; 

b)Trasmetimi i infeksionit është i mundur përmes thithjes së gjirit; 

c)Coxiella vjen në indin mamar përmes rrugës së gjakut  

d)Eliminimi i shkaktarit mund te zgjas për një kohë të gjatë. Eshtë vërtetuar që te delet dhe 

dhitë eliminimi mund të zgjasë gjatë gjithe periudhës së laktacionit. 

Listerioza : Eshtë një sëmundje që vazhdimisht është e njohur për mundësin e 

transmetimit të saj te njeritu nga qumështi i kafshëve të sëmura. Listeriet janë izoluar 

gjithmonë në qumështin e kafshëve të sëmura prandaj është konsideruar si shumicë e 

mundshme rruga enterogjene. Por qumështi mund të përlyhët edhe në forma të tjera me 

listeriet (jo nga kafsha prodhuese), përmes pluhurit, gjatë mbledhjes dhe konservimit të tij, 

etj. 

 

Sëmundjet virusale 

Afta  epizootike. Trasmetimi i infeksionit aftoz, nga kafshët  te njeriu është një problem i 

diskutuar shumë për shkak të përhapjes së gjerë që ka sëmundja në fjalë te kafshët e 

qumështit  dhe rastësisë së shfaqjes së stomatiteve aftoze ndërmjet fëmijëve, 

konsumatorëve të qumështit të riprodhuar nga kafshët e infektuara. Infektimi te njeriu 

mund të ndodhe përmes dy rrugëve :  asaj kutane dhe nëpërmjet aparatit te tretës. 

Tërbimi. Gjendra e gjirit të kafshëve të sëmura është një vend ku vendosen virusët dhe për 

rrjedhojë përmes saj mund të eliminohen me qumësht . Prandaj duhet konsideruar si e 

mundshme edhe rruga enterogjene e trasmetimit të sëmundjes. Por nga ana tjetër është e 

rëndësishme të dihet që kafshët e sëmura me tërbim e ndërpresin shpejt prodhimin e 

qumështit. Pra në këto kushte vështirësohet shume , të paktën teorikisht mundësia e 

trasmetimit të virusit te njeriu. 

Lija. Për sa i takon lisë së gjedhit duhet theksuar që ajo trasmetohet te njeriu si një 

“sëmundje profesionale” (kryesisht në mjedis). Eshtë e sigurt që në kafshët e sëmura , 

virusi është present edhe në qumësht, por megjithatë është po kaq e vërtetë qe trasmetimi 

përmes rrugës enterogjene ka qenë shumë i rrallë të konsumatoret. 

 

Antibiotikët në qumësht 

Përdorimi i antibiotikëve për trajtimin e mastiteve infective në lopë por edhe në specie e 

tjera prodhuese te qumështit, merr një rëndësi të madhe për shkak se ata eliminohen, 

përmes sekretit mamar.Sasia e antibiotikut të pranishëm në qumësht ne një ml. është në 

varësi të tipit të antibiotikut ë përdorur, sasisë se qumështit që prodhon lopa, kohës që ka 

kaluar që nga moment i kryerjes së injektimit në kafshë , dozës së përdorur  dhe rrugës së 

kryrjes së injektimit. 
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Për sa i përket tipit të antibiotikut  të përdorur, është vërtëtuar që loje të ndryshme 

antibiotikësh, shkaktojnë  në nivëlë të ndryshme acidifikimin në masën 5% penicilina në 

masën 10% etj. 

Mbetjet e antibiotikëve në qumësht  kanë efekte të padëshirueshme dhe të drejtëpërdrejta 

mbi shëndëtin e konsumatorëve. Ato shkaktojnë antibiotikorezistencën, alergjinë dhe 

shkatërrimin e florës bakteriale në zorrë. Ka rezultuar që 11.5% e njerëzve paraqesin 

fenomene alergjike karshi penicilinës  dhe në disa individë me një sensibilitet të shtuar , jo 

rrallë ka ndodhur edhe shoku anafilaktik. Në përdorimin e qumështit me mbetje të 

antibiotikëve ështe konstatuar edhe një dukuri  tjeter e padëshirueshme, ajo e toksicitetit 

të disa antibiotikëve siq është rasti i etraciklinës dhe kloramfenikolit. 

 

Insekticidet dhe dezinfektantët në qumësht 

Një rrezik rela për qumështin, përbëjnë insekticidet dhe fungicidet që në rrugë të 

ndryshme mund të përlyejnë atë. Një nga rruget e mundëshme të përlyerjes së qumështit 

është rruga enterogjene, kur kafshët e qumështit përdorin ushqime të trajtuara me 

pesticide apo kur kafshët i marrin ato përmes lpirjes së rupit të tyre apo mjedisit të përlyër 

me insecticide. 

Nga përgjegjësit kryesor të përlyerjes së qumështit janë hidrokarburet  e kloruara, të cialt 

përdoren rregullisht për diziektimin e foragjereve që shërbejnë si ushqim për kafshët.Këto 

përbërje për shaka të afinitetit  që kanë për lipidet,  grumbullohen në mëlqi, veshka, tru dhe 

depot e dhjamit të organizmit e më vonë eliminohen nga lëngu i temthit dhe qumështi. Për 

sa i takon këtij të fundit duhet thëne që sasia më e madhe  e insekticideve, grumbullohet në 

yndyrën e qumështit, pra mundësia që ato i gjejmë në gjalp është shumë ë madhe se në 

produktet e tjera të qumështit. 

 

Produktet e qumështit  

Ndër produktet kryesore e më të rëndësishme të qumështit bëjnë pjesë : .Qumështi 

pluhur,qumështi i kondensuar, qumështi i vitaminizuar, qumështi i romatizuar, qumështi i 

fermentuar ose prodhimet acdo-laktike,djath : djathi, gjalpi, krem qumështi, budingjet, 

akullor.  

 

Qumështi pluhur 

Qumështi pluhur konsiderohet produti i perfituar nga përpunimi i qumështit të lopës(të 

skremuar totalisht ose pjesërisht) me vakum dhe tharje  me anë te sprucimit, ku mbetja e 

ujit nuk është më e madhe se 5% të peshës së produktit përfundimtar. 

Sipas standardit tonë shtetëror Stazh 1478-87, qumeshti pluhur lasifikohet në baze të 

përmbajtjes së yndyrës: 
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 Qumështi pluhur me 28% yndyre 

Qumështi pluhur me 18% yndyrë  

Qumështi pluhur pa yndyrë 

 

Qumështi i kondensuar 

Qumështi i kondensuar përfaqëson produktin e lëngët të fituar përmes eliminimit të ujit 

nga qumështi (tërësisht ose pjesërisht i skreminuar) ku është shtuar gjithashtu edhe kremi 

i qumështit. 

Qumështi i vitaminizuar 

Qumështi i vitaminizuar përfitohet nga përpunimi i qumëeshtit të lopës të pasuruar me 

vitaminën C. Për nga përbërja sasiore dhe cilësore ky qumësht dallohet për vlerat e larta 

vitaminike. Sipas përmbajtjes së yndyrës, qumështi i vitaminizuar klasifikohet në 

(standarde shtetëror): 

Qumësht të vitaminizuar me 3.5%yndyrë 

Qumësht të vitaminizuar  me 2% yndyrë 

Qumështi i aromatizuar 

Qumështi i aromatizuar ështe prodhim kremoz, i fituar nga qumështi jo acid të cilit i 

shtohet  përbërës natyral si sheqer , vezë, fruta, kakao, miell, dritherash etj. Produktet e 

mësipërme përgaditen me shum kujdes sepse në to mungon acidi laktik.Tek këto produkt e 

është e shpeshtë mundësia e zhvillimit të shtameve gazformuese qe prodhojnë shie të 

padëshirueshme.Qumështi i aromatizuar kur sterilizohet ruan të gjitha karakteristikat 

kryesore të qumështit natyral dhe mund të mbahet i tillë për një kohë te gjatë. 

Qumështi i fermentuar (kosi) 

Qumështi i fermentuar është një produkt i njohur që nga antikët që rrjedh nga veprimi  i 

mikroorganizmave shkakatare të fermentimit acid të laktozës, që janë tëpranishme në 

qumësht dhe që qojnë në formimin e acidit laktik dhe alooloi. 

Përbërsit e tjerë të qumështit nuk pësojne ndryshime ose mund të konstatohet vetëm një 

pakësim i lëndëvë proteinike. Qumështi i fërmëntuar përgaditet nga qumështi i lopes, i 

buallicës, dhisë dhe deles. Fermentimi acid i qumështit, është një nga metodat e 

konservimit të qumështit  dhe bazohet në uljen e vlerës se pH. Qumështi i fermentuar ka 

një vlerë ushqyese të ngjashme me atë të qumështit të freskët. 

 

Djathi 

Djathi është një formë e konvertimit të dy përbërsve të patretshëm të qumështit, kazeinës 

dhe yndyres. Sipas emërtimit internacional djathi konsiderohet si produkt i maturimit të 
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fituar nga koagolimi me presim apo acid i qumështit të plotë ose të skremuar, me apo pa 

shtesa të kripës dhe ngjyrave. 

Djathi klasifikohet në mënyra të ndryshme:  

a)Sipas përmbajtjes së yndyrës ai klasifikohet në : Djathe me yndyre, djathe me gjysëm 

yndyrë, djathë më pak yndyrë 

b)Sipas konsistences ai klasifikohet në : Djathe i butë, djathe gjysëm i butë, djathë i fortë 

c)Spias periudhës së stazhionuar (stazhionim i shpejtë , i mesëm dhe i gjatë) 

Gjalpi 

Gjalpi është produkti fituar nga krema e qumështit të lopës  që i përmbushë të gjitha 

karakteristikat organo-leptike, analaitike dhe higjieno-sanitare të stabilizuaranë 

standardin tonë shtëtëror. Gjalpi përfitohet edhe nga qumështii deles dhe ai i dhisë por në 

ketë rast është ë detyrueshme që pas fjalës gjalp të shtohet edhe emri i species nga është 

përgaditur ai (psh. gjalp i deles). 

Gjalpi formohet nga bashkimi i globulave të lëndës yndyrore të kremës, në një masë të 

vëtmë, pas përpunimit me mjete të posaqme mekanike. 

Kremi i qumështit dhe budingjet 

Krem qumështi konsiderohet produkt i pasur me lëndë yndyrore i përgaditur përes 

centrifugimit. 

Budingjet si dhe kremat me buzë qumështi, janë produkte kremoze, të përfituara nga 

qumësht jo acid, të cilit ishtohet sheqer , vezë , kakao, fruta, kokrra drithërash, etj, si shtesë 

mund të shërbejnë edhe lëndë aromatizuese, gjyrues etj. 

Akulloret 

Akulloret janë produkte që përgaditen nga krema e qumeshtit me shtesë të përbërsve të 

tjerë natyrale ( qumësht pluhur , ydyr qumështi, sheqer, vezë , qokolladë, fruta etj)., të cilat 

përzihen në mënyrë të tillë që japin idenë e një mase kompakte, homogjene, pa pranin e 

akullit. 
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Standardet për vlersimin e qumështit 

 

Tradicionalisht në klasifikimin e qumështit , është marrë në konsideratë përbërja e 

yndyrës, mirpo në vitet e fundit në vlerësimin e qumështit merren parasyshëjo vetëm 

përqindja e yndyrëspor edhe tregues të tjerë si; përqindja e proteinave, laktozës dhe 

kriprave minerale duke u bazuar në standardet e disa përbërësve të qumështit të caktuara 

sipas llojeve të kafshëve Vlerësimi i qumështit sipas këtyre përbërësve është i lidhur 

ngusht me tendencat e industrializimit të qumështit të freskët në nivel botërorë. 

 

Figura   2. Standardet për vlersimin e qumështit 

 

  

 

Skema teknologjike e prodhimit të qumështit. 

 

Skema teknologjike e prodhimit të qumështit fillon me pranimin e qumështit në fabrikë nga 

pikat e grumbullimit. Për këtë bëhen një sërë analizash siç janë ato organoleptike që kanë 

të bëjnë me vëzhgimin e pamjes së jashtme të qumështit duke parë  ngjyrën e tij, 

aromën,praninë e papastërtive të dukshme me sy etj. Analizat e tjera janë analizat fiziko -

kimike ku bëhet matja e densitetit, temperaturës dhe pH-it të qumështit. Së fundi bëhet  

analiza mikrobiologjike ku evidentohet numri i lejuar i mikroorganizmave që duhet të 

përmbajë qumështi në një litër.Pas pranimit të qumështit në fabrikë bëhet ruajtja e tij në 

tanket e ruajtjes të cilët kanë kushtet e përshtatshme të temperaturës e cila duhet të jetë 

më e vogël se  ˚C. Ruajtja në tanke bëhet për të patur lëndë të parë sa herë është e 

nevojshme gjatë prodhimit. Më pas bëhet qartësimi i qumështit para se të futet në linjën e 

prodhimit kjo bëhet me qëllim që të largohen papastërtitë e mundshme  të cilat janë lëndë 

 

Përbërësit fiziko-

kimik 

 

 

Qumështi i 

lopës 

 

Qumështi i 

deles 

 

Qumështi i dhisë 

Pesha specifike - t 

15°C  

1.029 -1.034 1.035-1.039 1.029-1.034         

Yndyra 3% 6% 4% 

Lënda e thatë 8.5% 11% 8.5% 
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të huaja që merren nga qumështi gjatë mjeljes, transportit etj. Qartësimi bëhet me anë të 

Dekremimi. Separatorët që kryejnë dekremimin dhe Homogjenizimi i qumështit.  

 

 

 Separatorët që kryejnë dekremimin dhe homogjenizimi i qumështit.Dekremimi.  

Ky është një proces tjetër i cili konsiston në ndarjen e kremës nga qumështi nëpërmjet 

forcave centrifugale. Ky proces kryhet kryesisht për arsyen që yndyra në qumësht ndodhet 

në një fazë emulsion pra në gjendje të patretshme.Dekremimi kryhet në centrifuga të cilat 

sigurojnë një ndarje mekanike të qumështit në krem dhe qumësht të skremuar. Dekremimi 

kryhet në temperaturë 50-60˚C. 4.Homogjenizimi i qumështit 

Homogjenizimi është një proces pothuajse universal i përdorur nga impiante të trajtimit në 

mënyrë të veçantë për të parandaluar formimin e sipërfaqeve të yndyrës në qumësht. 

Qumështi kalohet nën presion të lartë nëpërmjet një valvule të veçantë e cila është në 

gjendje për të reduktuar të gjitha rruazat yndyrë në grimca me diametër uniform  

pothuajse 20 herë më të vogla se në qumështin e papërpunuar, duke formuar një emulsion 

të qëndrueshëm, duke shmangur probleme në kohën e magazinimit. Produkti është më i 

tretshëm për konsumatorin pra më i asimilueshëm dhe garanton përqindje të barabartë të 

yndyrës gjatë konsumit.  

 Pasterizimi dhe paketimi i qumështit (Shembull i kompanive paketuese) 

Pasterizimi është një metodë ruajtje e cila konsiston në trajtimin termik të qumështit dhe 

inaktivizimin e të gjitha mikroorganizmave patogjenë  por jo sporeve. Ai është një faktor 

dominant në përmirësimin e jetëgjatësisë së qumështit por është gjithashtu edhe një 

detyrim ligjor. Faktorët kryesor që ndikojnë në pasterizim janë koha dhe temperatura 

kombinimi i mirë i të cilave çon në një qumësht të sigurt dhe të shëndetshëm. Pasterizimi  

kryhet në temperaturë 72-75˚C për 15-20 s. Ndërsa trajtimi me UHT në temperaturë 135-

140˚C për pak sekonda jep një qumështmë të sigurt dhe që mund të ruhet 3-6 muaj në 

temperaturë dhome i shoqëruar gjithashtu me një paketim të përshtatshëm. Pasterizimi 

kryhet në pasterizator që janë pajisje të cilat janë të ndërtuara nga pllaka në të cilat në 

njërën anë kalon qumështi në anën tjetër në të njëjtin kah ose me kah të kundërt kalon 

rryma e ngrohtë e ajrit dhe kryhet  shkëmbimi i nxehtësisë. Pas trajtimit termik bëhet 

ftohja e menjëhershme e qumështit në pasterizator pasi nëse ai do të qëndronte në 

temperaturën e pasterizimit do të kishim shkatërrim të vlerave ushqyese të tij. Figura 6. 

Pamje e funksionimit të një pasterizatori  

  Paketimi i qumështit 

Pas pasterizimit vijmë në hapin e hedhjes së qumështit në kuti në përgjithësi në industritë 

e zhvilluara  të qumështit ky proces është i automatizuar. Paketimi edhe lloji i tij ka shumë 

rëndësi në prodhimin e qumështit të përpunuar pasi nëse ai është i një cilësie të dobët dhe 

nëse bashkëvepron me produktin e gjithë puna e mësipërme do të shkonte dëm. Qumështi 
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historikisht ka patur tre lloje paketimesh ose ambalazhi në shishe qelqi, në shishe plastike 

dhe së fundi në paketimin tetrapak. Ky i fundit i shoqëruar edhe me trajtimin UHT i jep 

qumështit një qëndrueshmëri më të gjatë pra një ruajtje për një kohë më të gjatë. Të dhëna 

dhe funksionimi i kompanisë shumëkombëshe TETRA pak dhe roli në mjedis 

TETRA pak është një kompani shumëkombëshe e paketimit me origjinë suedeze.Ajo u 

themelua në vitin 1951 në Lund, Suedi, nga Ruben Rausing. Ishte Erik Ëallenberg që shpiku 

paketën tetrahedral, sot njihet si TETRA Classic. Kompania është pjesë e grupit Laval 

TETRA i cili përfshin gjithashtu Sidel - të cilët janë të specializuar në shishe PET  dhe De 

Laval, një prodhues i makinerive bujqësore dhe përpunimit te qumështit  si ushqimit 

pajisjeve.TETRA pak është e specializuar në përpunimin  pa mikrobe të ushqimit të lëngët 

dhe kur kombinohet me përpunimin e Ultrahigh-Temperatura (UHT), lejon ushqime të 

lëngshme të jenë të paketuara dhe të ruhen në kushte në temperaturën e dhomës për deri 

në një vit. Kjo lejon për mallrat që prishen të ruhen dhe shpërndahen në distanca të mëdha 

pa qenë nevoja për një zinxhir të ftohtë.Produkti i parë i  TETRA pak ishte një kuti kartoni, 

letër e papërdorur për magazinimin dhe transportimin e qumështit. Produkti i parë ishte 

një pako në formën e një piramide trekëndëshi (ose katërkëndësh), dhe u quajt  Classic 

TETRA. Ruben Rausing dhe ekipi i tij kishte qenë duke punuar në hartimin Classic TETRA 

që nga viti 1944, dhe nga 1952 e kishte përsosur teknikat për të bërë kartonët e tij 

plotësisht hermetik, duke përdorur një sistem të kartonit plastik të mbuluar. Këto kartonë 

fillestare ishin tetrahedral, rrjedhin nga "katër" në gjuhën greke.E para  TETRA Paketa 

Classic u formua në 1952  dhe në 1963 kompania futi në treg TETRA Brik, një pako 

drejtkëndëshe në formë të kubit. Më vonë, TETRA pak prodhoi formate të tjera të paketimit 

të tilla si TETRA pykë (pykë-formë), TETRA Prisma(tetëkëndësh raund), dhe TETRA Fino 

(xhepformë). TETRA pak edhe sistemet e tjera të prodhuara jo pa mikrobe të paketimit  

duke përfshirë TETRA Rex (çati me majë të lartë).Kohëve të fundit ka hyrë në treg kutitë e 

letrës së laminuar për perime si një alternativë për mallrat e konservuar. Është konstatuar 

se ky produkt i ri, TETRA Recart,lejon përpunimin më delikat të perimeve.Që nga rreth 

2007 disa kantina të verës kanë filluar shitjen e verërave në 500 ml dhe një litër  TETRA 

Prisma paketa pa mikrobe me shkronja kapitale vidë reclosable.Edhe pse i papërshtatshëm 

për ruajtjen afatgjatë ose të vjetruar të verërave, ata kursejnë peshë dhe hapësirë dhe për 

të eliminuar problemet në shishe qelqi dispozicion, duke kursyer paratë e konsumatorëve. 

Polietilen, alumin, letër (karton), polietilenTetrapak dhe roli i tij në mjedisPër të prodhuar 

materialet e paketimit, TETRA pak, përdor  karton (73%), përbërje plastike (22%) dhe  për 

paketat pa mikrobe  alumin (5%). Lëndët e para të prodhimit kanë ndikim më të madh në 

mjedis në të gjitha fazat e ciklit të jetës brenda pakos.Kartoni është bërë nga druri - një 

burim i ripërtëritshëm.TETRA pak punon me Fondin Ëorld Ëide për Nature (ËËF), Pyjeve 

dhe Tregtisë Global Netëork (GFTN) dhe Pyjeve Drejtimi Council (FSC). Në vitin  2009,  

TETRA pak ka dorëzuar më shumë se 2, 300. 000. 000 FSC të certifikuara dhe të etiketuara 

duke ofruar ngurtësi dhe stabilitet në paketë. 
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Polietileni është përdorur në shtresa në të dy anët e strukturës letër për të mbrojtur 

paketën nga lagështira brenda dhe jashtë. Kartoni i dizajnuar për këtë paketim përmban 

fletë metalike prej alumini, e cila është rreth 6 mikronë e hollë.Kjo shtresë siguron mbrojtje 

ndaj oksigjenit, baktereve, shijeve të padëshirueshme dhe të lehta.Nëpërmjet formës 

katrore dhe raportit të ulët të paketës së përmbajtjes, përdorimi i hapësirës është i 

optimizuar. Transporti i materialeve të paketimit në fabrika është i optimizuar. Gjithashtu  

paketat janë pa mikrobe dhe lejojnë transportin pa ftohje të qëndrueshme, e cila gjithashtu 

redukton gjurmët në mjedis.TETRA pak, paketa e të cilit mund të riciklohet plotësisht. 

Disponueshmëria e riciklimit të objekteve, metodave dhe normat aktuale të riciklimit 

ndryshojnë nga lokacioni në lokacion. Shkalla aktuale e riciklimit të paketave të kartonit 

ishte 33%në Evropë në vitin 2009 dhe vazhdon të jetë në rritje. Kjo rritje ka filluar që nga 

viti 1992. 

 

 Paketimi dhe Ambalazhimi i qumështit dhe legjislacioni 

“Paketimi”. Është futja e qumështit ose e produkteve me bazë qumështi në materiale, që 

sigurojnë mbrojtjen e produktit nga ndotja, nga infeksionet, si dhe nga ndikimet, të cilat 

ulin cilësinë dhe vlerën ushqimore të tij dhe e bëjnë të përshtatshëm për ambalazhimin, 

nëse më pas i nënshtrohen magazinimit, transportit, tregtimit dhe 

përdorimit."Ambalazhimi". Është procesi i vendosjes së një ose më shumë produkteve, të 

paketuara ose jo, në ambalazh."Ambalazh" . Është çdo material që është në kontakt me 

prodhimin ushqimor, zakonisht i pakonsumueshëm, i cili e mbron atë nga ndotja, nga 

infeksionet, si dhe nga ndikimet që ulin cilësinë dhe vlerën ushqimore të tij dhe që e bën të 

përshtatshëm për transport, tregtim e përdorim. 

 

Paketimi, ambalazhimi dhe rregullat mbi etiketimin  

1. Paketimi dhe ambalazhimi duhet të plotësojnë të gjitha rregullat higjienike dhe të 

shoqërohen nga rregullore të forta për të garantuar një mbrojtje efektive të produkteve që 

mbulohen nga ligjet. 

2. Procesi i mbushjes së qumështit të trajtuar termikisht dhe produkteve të lëngshme të 

qumështit, si dhe procesi i mbylljes së ambalazhit e paketimit duhet të kryhet në mënyrë 

automatike. Në raste të prodhimit në sasi të paktë, mund të lejohet përdorimi i metodave të 

tjera të mbylljes, me kusht që këto të kenë të njëjtën siguri nga pikëpamja higjienike. 

3. Veshjet ose ambalazhet e produkteve që trajtohen nga ky ligj nuk duhet të ripërdoren. 

Nëse bëhet fjalë për ripërdorim të ambalazheve ose të veshjeve, ato të pastrohen dhe të 

dezinfektohen tërësisht. Mbyllja hermetike e ambalazheve të kryhet menjëherë pas 

mbushjes në fabrikën ku qumështi trajtohet termikisht për herë të fundit, me anë të një 

pajisjeje mbyllëse që garanton mbrojtjen e produktit nga ndikimet negative të jashtme. 

Sistemi i mbylljes duhet të jetë i tillë që të mund të njihet dhe të kontrollohet lehtë ndonjë 

çarje ose hapje e tij. 
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4. Krahas kushteve të parashikuara në ligj, Drejtuesi i Qendrës së Përpunimit duhet të 

marrë masa që mbi ambalazhin e qumështit të trajtuar termikisht ose produkteve të 

qumështit, për qëllime kontrolli, të vendosen në mënyrë të dukshme dhe të lexueshme 

qartë:- natyra e trajtimit termik, të cilit i është nënshtruar qumështi i papërpunuar; 

- një shënim me anë të një kodi ose jo, ku të shënohet data e prodhimit; 

- për qumështin e pasterizuar temperatura e ruajtjes së produktit. 

5. Lejohet që qumështi  dhe produktet të paketohen e të ambalazhohen në të njëjtin lokal 

ku prodhohen, vetëm nëse paketimi e ambalazhimi i përgjigjen vetive të përmendura në 

pikën 1 dhe që plotësojnë kushtet e mëposhtme: a). Lokali duhet të jetë ndërtuar në atë 

mënyrë që të sigurojë një higjienë të proceseve; 

b). Materialet e ambalazhimit që sillen në qendrën përpunuese, magazinohen higjienikisht 

në një dhomë të parashikuar për këtë qëllim. Këto materiale të jenë të mbështjella me 

veshje mbrojtëse menjëherë pas prodhimit të tyre, e cila i mbron ato nga dëmtimet gjatë 

transportit; 

c). Dhomat e depozitimit të materialeve të paketimit e ambalazhimit të jenë të mbrojtura 

nga pluhuri dhe parazitët  dhe të jenë, gjithashtu, të ndara nga dhomat ku gjenden lëndë që 

mund të ndotin qumështin ose produktet. Këto materiale nuk lejohet të vendosen direkt në 

dysheme; 

ç). Përgatitja e ambalazheve kryhet duke respektuar rregullat higjienike para dërgimit në 

fabrikë. Mund të tolerohet nga ky kusht nëse ambalazhi konfeksionohet (vishet) 

automatikisht dhe nëse përjashtohet çdo rrezik i kontaminimit të produkteve; 

d). Ambalazhet dërgohen në lokalet e ambalazhimit, duke respektuar rregullat e higjienës 

dhe të përdoren menjëherë pasi hyjnë në to. Ato nuk duhet të përdoren nga punëtorë që 

janë caktuar në punë me produkte të paambalazhuara;dh). Produktet, menjëherë pas 

ambalazhimit, dërgohen në dhomën e parashikuar për depozitimin e tyre.  

 

Rregullat mbi etiketimin 

Për qëllime kontrolli, duhet që në etiketën e qumështit dhe të produkteve me bazë 

qumështi, në të cilat mund të verifikohet një zhvillim mikrobik, të shënohet në mënyrë të 

qartë: data brenda së cilës duhet përdorur ose jetëgjatësia në treg. Emri i prodhuesit  i 

pajisur gjithashtu edhe me markën vulën që ai disponon .Etiketa duhet të përmbaj 

informacion të saktë mbi produktin si për sa i përket përbërjes ashtu edhe trajtimeve që ai 

ka pësuar. 

 

Popullata ne bote siguron shumicën e nevojave te vet për qumësht dhe prodhimeve te tij 

nga: lopët, buallicat, delet dhe dhit. Tjerat kafshe bujqësore si: Kujt, Gomaret, Jaku, Devetë 

kontribuojnë ne je sasi shume me te vogël ne nevojat e gjithëmbarshme te popullatës për 

qumësht.  Qumështi si burim I mire i balancuar nutritive, ndonjë here quhet edhe si 

”Ushqimi I natyrës gadi me perfekt”. Derisa qumështi njihet si prodhim I shkëlqyeshëm 

ushqyes ne shume mënyra, edhe ai nuk është “perfekt” sikur se çdo ushqim tjetër. 
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Qumështi dhe shume prodhime qumështi (për shembull, djathi, kosi, etj) janë komponentët 

kryesore te racionit ushqyes ne shumicën e vendeve.  

 

Ndërrimet ne preferencat e popullatës për ushqime dietike dhe aspektet e marketingut te 

janë vetëm disa nga format me te cilat industria e qumështit ballafaqohet sot. Konsideratat 

e shëndetit te njeriut dhe prodhimet e reja janë duke ndikuar ne ndryshimin e praktikave 

te prodhimit te qumështit dhe prodhimeve te tij. Tepricat e prodhimit te qumështit dhe te 

prodhimeve te qumështit ne dosa vende te botes janë si pasoj e ngopjes se konsumatorëve 

me këto prodhime dhe paraqesin sfida ekonomike te industrisë se qumështit. 

Kjo pjese, kryesisht është e fokusuar ne shpjegimi e qumështit si ushqim për njeriun, por 

edhe rendësin e tij ne rritjen e pasardhëseve te kafshëve bujqësore e cila ne asnjë mënyrë 

nuk guxon te nënvleftësohet. Kur termi “qumësht” përdoret,. Ekziston mendimi qe ky 

qumësht prodhohet nga lopët, net e kundërtën duhet te specifikohet specia nga e cila 

prodhohet qumështi. 
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KAPITULLI  XI 

FIZIOLOGJIA E LAKTACIONIT 

 

 HYRJE 

 

Gjatë shekullit të kaluar shkenca ka ekspozuar shumë sekretet lidhur me fiziologjine e 

laktacionit. Ka rreth 5000 specie të kafshëve me gjëndrrat të vërteta të qumështit që 

kryejnë aktivitetet jetike për ruajtjen e jetës së gjitarëve. Njerëzit dhe dhe elefantët kanë 

vetëm dy gjëndrra te qumështit, të cilat gjenden në rajonin e gjoksit (gjoks). Ka katër 

gjëndra te qumështit në zonën inguinale (ijë) të pela, megjithatë, ata janë te shërbyera nga 

vetëm dy thimtha, secila përmban dy qumështit në zonën inguinale (ijë) të pela, megjithatë, 

ata janë te shërbyera nga vetëm dy thimtha, secila përmban dy kanalet (një per gjëndër). 

Delet dhe dhit posedojnë dy gjëndra qumështi inguinale, secila me një thithë. Lopa ka katër 

gjendra, të cilat perfunojne në katër thimtha. Speciet tjera (dosa, bushtra, dhe kafshët e 

tjera shumë pasardhes) shpesh kanë 10 deri me 18 gjëndra qumeshti përgjatë murit të 

barkut prej gjoksit deri rajoni inguinale.  

Kafshet Monotreme (Platypusi, Echidna) janë vezë- hedhes gjitarë që kanë gjëndrrat e 

qumështit që përmbahen në një qese barkut dhe e cila përbëhet nga një numër i madh i 

gjëndrave të vogla lëkurore pa një biberon. Kafshet mostreme te sapo çelura marrin 

ushqim nga pjesa ne rajonin e barkut të nënës në të cilat këto gjëndra janë vendosur. 

Gjëndra mamare te grave dhe bushtres kanë kanalet e hapjes disa pjese mbi sipërfaqen 

thimthës; ato te lopëve, dhive, deleve kane një kanal hapje. Thimthat e doses dhe peles janë 

të përshkuara nga dy dammar Kanalesh. Gjiri i një gruaje përbëhet nga 20 lobula te 

dallueshme. Çdo lobul është një gjëndër e dallueshme me një lactiferus, ose qumësht, hapja 

e sinusit nga një grykë e veçantë në majë të gjirit. Nuk ka cisterna qumështi të grat, dosa, 

ose bushtra; Prandaj, kanalet e qumësht ose sinuset hapen direkt në sipërfaqen e dalë. 

Kapaciteti i gjëndrave te tyre të qumështit është rritur me një bymimi prej kanalit te 

qumështit. 
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Zhvillimi i madh i gjendrave qumshtore te lopës është baza e vetme për ekzistencën e 

industrisë së qumështit dhe kontribuon në mënyrë të jashtëzakonisht  për shëndetin dhe të 

ushqyerit e njerëzve. Padyshim,  që gjiri i gjedhit është quajtur si fabrika më e madhe 

ushqimore në botë. Sepse lopët ne laktacion prodhojnë më shumë se 90% e furnizimit me 

qumësht të Shteteve të Bashkuara ,diskutimi në këtë kapitull do të jetë e lidhur kryesisht 

me fiziologjinë e laktacionit në specien e gjedhit. 

Lopa është nëna kujdestare e racës njerëzore. Nga dita e indianeve te  lashtë deri në këtë kohë mendimet e njerëzve u kthyen 

për këtë krijesë mirësie dhe përfitimi si njënga udheheqeset kryesore ne mbështetjen e forcave të jetës njerëzore.  

William Dempster Hoard (1836-1918) 

 

Definimi i gjëndres qumeshtore  

 

Gjëndrat e qumështit janë një prej karakteristikave kryesore që i dallojnë gjitarët nga llojet 

e tjera të kafshëve. Emri i tyre rrjedh nga fjala latine mamma, që do të thotë "gji". Sepse 

gjëndra e qumështit sekreton jashtë nga trupi, ajo është një gjëndër eksokrine (exocrine). 

Gjëndra e qumështit gjithashtu në përgjithësi është quajtur një gjëndër merokrine 

(merocrine gland), edhe pse pjesë te qelizës mund të jenë te sekretuar me komponentët e 

qumështit. 

 

Figura  1 Megjithëse pothuajse të gjitha lopët kanë vetëm katër gjëndra funksionale të 
qumështit, fotografitë e mësipërme përshkruajnë një lopë me gjashtë gjëndra funksionale. 
(Fotografitë nga John R. Campbell) 
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ANATOMIA DHE ARKITEKTURA E GJENGRRËS QUMËSHTORE 

 

Të katër gjëndrrat e qumështit të lopës janë quajtur kolektivisht gjiri i cili është ekskluzive 

per qumësht, zakonisht peshon rreth 30 deri në 40 lb (variojnë 10-120 Ib). Një lopë me 

prodhimtari te lartë mundet te grumbulloje 60 deri 90 lb qumësht para mjeljës. (Vetëm 

rreth 80% largohet normalisht pas mjeljes). Një gji i dëshirueshem duhet të jetë i 

vëllimshëm, zotërojnë një nivel relativisht të lartë nga dyshemeja, dhe të jetë e 

bashkangjitur fuqishem. Një gji i cilësisë së lartë gjiri duhet përmbajnë, sasi maksimale 

sekretuese (glandulare), nje minimum ind lidhor, dhe në thelb asnjë ind yndyror. Ind lidhës 

mund të prezent ne pjeset ku ngjitet gjiri. Qelizat sekretuese mbushin dhomen me 

qumesht. Pas mjeljes, gjiri normal i cilësise së lartë është i butë, pa gunga ose nyje të 

dukshme, të cilat do të ishin tregues i indit lidhës që rezultoi nga plagosje ose sëmundje. 

Megjithatë, është e pamundur të parashikohet me saktësi se sa produktive është një gji 

vetem me inspektim vizuel ose nga përmasat e tij.  

Strukturat kryesore mbështetëse te gjirit janë ligamenti suspenzor median dhe lateral 

(Figura 2). Ligamenti suspenzor  median përmbajnë fibra elastike që janë te shtrirë anash 

dhe vertikalisht, ne rastin kur gjiri mbushet me qumësht. Kjo shtrirje lejon vendosjen 

pingul te varur të gjirit. Ndoshta më pak se 50 % e qumështit te sekretuar mund të ruhet në 

zonat natyrore te magazinimit të gjirit. Bilanci është i mundur vetëm nëpërmjet shtrirjes se 

gjirit. Prodhimi i lartë i qumështi mund të shkaktojë qe këto ligamente të bëhen të zgjatura 

te përhershme dhe mund të rezultojë në një "largim" largim te gjirit nga trupi duke 

shkaktuar një gji të varur. Kjo gjendje mund të lehtësohet pjesërisht nga fiksimi i 

mbështetjes se gjirit (Figura 2). Gjiri nuk është e lidhur direkt me zgavrën e barkut 

përveçse nëpërmjet kanalit inguinal.  
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Figura 5. 2 Pjesa e prere e kuartalit te pasme te gjiri i lopes (Majtas). Lopë të qumështit në 
një fermë pranë Kopenhagës. Shënim parzmore si pajisje (sutjen lopë) e bashkangjitur për 
të minimizuar stresin e dhënë në bashkëngjitjen e gjirit të lopët me prodhim të lartë në 
plan të pare(djathtas )         

 

Struktura e brendshme 

Gjiri është i ndarë në gjysmën e djathtë dhe të majtë nga një  membranë e fortë. Kuadrati i 

përparme dhe e pasme janë të ndara dhe normalisht përfaqësojnë rreth 40 respektivisht  

60 %, te kapacitetit te tajimit te qumeshtit. Qumësht nga çdo kuartal mund të hiqet vetëm 

nga thithë e atij kuartali. Infuzioni me ngjyra të ndryshme në njollat thimthave ne një lopë 

do të tregojë një ndarje të qartë mes kurtaleve të para dhe atyre te pasme kur gjiri është 

prere ne menyre kirurgjike. Në fund të çdo sise është hapja (kanali) përmes të cilit largohet 

qumështi (Figura 2). Kjo është e mundur kryesisht nga forca e muskulit unazor përreth 

kanalit dales që pengon rrjedhjen e qumështit nga jashtë dhe përcakton lehtësine ose 

vështirësine me të cilën qumështi mund të tërhiqet. Muskujt e dobët dhe te paafte unazor 

që dështojnë për të ushtruar kontrollin e mbylljes së kanalit rrjedhes kontribuojë për një 

gjendje tjetër që quhet “patency” dhe rrit ndjeshmërine në mastite. Thimthat zgjerohen në 

cisternen e saj në gjëndrën qumeshtore (Figurat 2 dhe 3). Janë 10 deri në 20 kanale të 

mëdha (galactophores) qe derdhen në të gjitha pjesët e gjëndrës për të mbledhur dhe 
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përcjellë largimin e qumështit. Çdo gjëndër është i ndarë në lobe të ndara nga membranat e 

indit lidhor. Secila lobe  zbrazet nga një kanal i vetëm dhe pastaj derdhen në lobule (qese) 

tjera, ne të cilat qumështi rrjedh nga kanalet (tuba). Lobulet ngjajnë ne kalaveshin e rrushit 

dhe janë të përbërë nga një numër i madh të strukturave sferike te quajtura alveola. 

Përbërësit e qumështit formohen në qelizat epiteliale prezent ne çdo alveolë dhe 

sekretohen në lumen e saj (Figurat 4 dhe 5). Ka miliona e alveola ne gjendren e qumështit 

me prodhim te larte dhe efikase. Një alveolë është me madhësi mikroskopike (përafërsisht 

60,000 për cm3) dhe ndryshojne në diametër nga 0,1-0,4 milimetër (mm). Shtresa e saj e 

vetme e qelizave epiteliale varion nga 0.007 deri 0.010 mm lartësi, varësisht nga gjendja 

sekretuese e qumështit. Përreth epiteli te një alveolë janë grupet e qelizave myoepitheliale. 

Këto qeliza shtrihen ne rastin e sekretimit te qumështit, dhe kur një lopë është e stimuluar 

si duhet të lejoj rrjedhjen e qumështit, keto qeliza kontraktohen, duke e detyruar 

qumështin te dale nga lumeni alveolare (Rrjedhja e qumështit). 

  

Figura  3 Çdo gjëndër qumështit në lopë përbëhet nga shumë lobe, secila prej të cilave 
përmban lobulet te vogla, të cilat nga ana tjetër përmbajnë shumë alveoli (Majtas) 

Figura  4 Një alveolus ku qumështi është i sekretuar ( Djathtë) 
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Sistemi i qarkullimit të gjakut 

Furnizimi me gjak në gji gjatë laktacionit është i bollshëm. Rreth  300 - 500 vëllime te 

gjakut kalojnë nëpër gji për secilën vëllim te qumështit të sekretuar. Prandaj gjiri duhet të 

zotërojnë një shtrirje të gjerë të enëve të gjakut. Gjaku arterial hyn ne krye të çdo gjysme te 

gjirit nëpërmjet një arterie  së jashtëm pudic (permes kanalit inguinal). Këto derdhen në 

arterien kraniale (furnizimet çereket e para) dhe arterien kaudale që është pranë bishtit 

(furnizon çereket e pasme). Kryesisht janë tri rrugë parësore për gjakun venoz të kthehet 

në zemër për oksigjenim. Rruga e parë është vena e jashtme pudic (arterie paralele dhe 

jashtëm pudic).Rruga e dytë është përmes venave nënlëkurore te barkut (venët e 

qumështit). Rruga e tretë e mundshme është vena perineale përmes harkut te legenit. Disa 

kanë aftesin për të përdorur madhësinë dhe rëndësinë e venave të qumështit (venat 

sipërfaqësore), si një tregues i aftësisë mjeljes, megjithatë, venat e qumështit kanë qenë te 

lidhura eksperimentalisht pa e ndikuar prodhimin e qumështit. Përreth çdo alveolë është 

një rrjet i kapilareve te holla qe mbajnë gjakun në bazën e qelizave epiteliale që mbulon 

alveolat. Materialet në gjak nga te cilat qumështi kalon përmes kapilareve janë marrë nga 

qelizat marrëse te qumështit. 

 

Sistemi limfatikë 

Sistemi limfatik është i përbërë nga enët limfatike që formohen nga indet limfatike të cilat e 

bartin limfen nga indet mamare në zemër nëpërmjet sistemit venos te gjakut. Te lopët kjo 

rrjedhë është nga lartë dhe drejt pjeses se pasme ne çdo gjysmen të gjirit, ku ai kalon nëpër 

nyjet limfatike supra-mamare. Nyjet veprojnë si filtra që fshijnë ose shkatërrojnë substanca 

të huaj (bakteret) që mund të kenë hyre në inde. Kjo realizohet me anë të veprimit efektiv 

të nyjeve limfatike te cilat derdhin leukocite (qelizat e bardha të gjakut) në sistemi i enëve 

të gjakut, duke lokalizuar infeksionet dhe shkatërruar mikroorganizmat prezent. Nyjet 

limfatike dhe enët janë veçanërisht të rëndësishëm në kontrollimin e inflamacionit në 

pjellje dhe në largimin e indeve të lënduara. Te ajurit (Congestion) në gji në kohën e pjelljes 

rezulton nga akumulimi i sasive të mëdha limfatike dhe quhet edemë (Figura 5.6 a dhe b). 

Kapilaret limfatike rrethojnë alveolen dhe të thithin pjesë te plazmës dhe produkteve që 

kthehej nga hapësira ndërqelizor në të cilat ato kanë rrjedh nga qelizat sekretuese. Edema 
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në gji të lopës tenton të pengojë nxjerrjen e qumështit. Kjo mund të jetë një ndërtim 

mbrojtës natyror që minimizon intensitetin e sekretimit të qumështit ne fazen e  hershme 

pas-pjelljes (Postpartum) deri gjëndra paratiroide (parathyroid gland ) mund të bëhet 

plotësisht funksionale në rregullimin e kalciumit dhe fosforit në gjakë. Kjo mund të 

ndihmojë për të parandaluar parezën ne pjellje (ethet e qumështit) në prodhimtari të lartë 

te kafshëve. 

         

Figura  5 . a Prerja kryq e një gjiri të ajur te lopës në pjellje. Vereje trashësinë e zonës 
nënlëkuror; b.Gjirië që tregon edemë në pritje. Vini re akumulimin e lëngjeve limfatike 
(ënjtje të dukshme) përpara yndyrës 

 

Rritja dhe zhvillimi i gjendrres qumështore 

  

Gjëndrra e qumështit e femrës se gjedhit fillon te zhvillohet në fazat e hershme fetale. 

Thimthat janë të dukshme në lindje. Cisterna e thimthës dhe cisterna e gjëndres janë 

gjithashtu të pranishëm. Me rritjen e femrave te reja, rritjet edhe madhësia e gjirit në 

proporcion me rritjen në madhësisë se trupit. Para pubertetit, indet e gjendres sekretare 

dhe kanali jane pak te zhvilluara. Kur mëshqerrë arrin pjekurin seksuale, estrogjeni 

(prodhuar nga folikulat në vezoret) stimulon zhvillimin e sistemit të madh te kanaleve. Me 

çdo cikël te përsëritur astral indet e gjëndrave stimulohen dhe rriten me shpejtësi. Pas 

mëshqerrat kalojne përmes një numri të cikleve estrale, kanalet tregojnë nje shpërndarje 

substanciale ne gji ( Figura 7 ).  

a

. 

b

. 
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Normalisht ka pak ose aspak rritje te globulave-alveoalve para mbarsmërisë. Përqëndrimet 

e larta të ne gjak të te dyjave: estrogjenit dhe progesteronit janë të nevojshme për të 

stimuluar zhvillimin e globulave-alveolave, karakteristikë e rritjes dhe zhvillimit te 

gjëndrës qumështore (mamre) gjatë mbarsmërisë. Megjithatë, hulumtime tregojn se disa 

lobula–alveola mund te zhvillohen edhe te femrat jo-mbarse. Kur ndodhë ovulimi, folikulat 

shpejt zhvillohen në korpus luteumt dhe sekretojnë progesteronin . Në këtë rast mëshqerra 

e pa mbarësuar mund të sekretojnë qumësht vetem nga përdorimi i injektuar i estradiolit 

gjate fazës luteale te ciklit estral. Rritja gjendrës gjithashtu mund të ndodhe në kafshet jo 

barese dhe jo qumeshtore  (nonlactating and nonpregnant) nga injektimi i një kombinimi të 

estradiolit dhe progesteronit . Stimulimi hormonal i rritjes së gjendrës së qumështit dhe 

induktimit i laktacionit mund të jetë i suksesshëm në mëshqerrave apo në lopë të vjetra qe 

nuk prodhojne qumesht. Morfogjeneza e gjëndrës se qumështit nuk përfundon kur faza e 

rritjes është arritur për shkak se mbarsmëria është thelbësore për zhvillimin e potencialit 

të saj të plotë funksional. Gjatë shtatzënisë së parë rritja e gjirit bëhet e vazhdueshme dhe 

jo ciklike siç vërehet gjatë cikleve periodike të përsëritura. Progesteroni shkakton 

zhvillimin e shpejtë të kanalit kryesor dhe në bashkëpunim estrogjenin me përqendrim të 

lartë ne gjake gjatë mbarsmërisë, shkakton zhvillimin e sistemit te lobulave-alveolave.  
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Figura  6 Një pjesë e gjirit së gjedhit të një mëshqerre të pjekur seksualisht. Vini re rritjen e 
sistemit të kanalit dhe zhvillimin e hershëm lobule-alveolare. Mbetet indeksi i 
konsiderueshëm i dhjamit në të cilin sistemi i kanalit dhe lobule-alveolar ende nuk kanë 
depërtuar 

 

Gjatë pjeses se parë dhe të dytë të mbarsmërisë kanalet dhe alveolat rriten (riprodhohen) 

dhe zëvendësojnë indin dhjamor (dhjamor) në gji, duke i dhënë pak pamje te jashtme 

evidente të rritjës. Në këtë kohe, qumësht nuk prodhohet dhe ato alveola të cilat janë 

formuar mbeten jo funksionale. Gjatë mbarsmërisë se vonë (në tremujorin e fundit) qelizat 

epiteliale mbushin alveolat dhe sistemi i kanaleve fillon të funksionojë dhe të sekretojë 

kulloshtren , veçanërisht gjatë javëve të fundit para pjelljes. Kulloshtra sekretohet në 

lumenin e alveolës dhe në sistemin e kanaleve (tubave). Ky akumulim i kulloshtres në 

alveol në fazen e mbarsmerise se vonë ndikon dukshem zgjerimin e shpejtë te gjirit para 

pjelljes. Rritja e gjëndres qumështore në lopë vazhdon përmes tremujorit të tretë të 

mbarsmërisë dhe gjatë fillim te laktacionit . Në disa specie të tilla si brejtësit dhe derra, 

gjithsej shuma e ADN-së të gjëndres se qumështit mund të dyfishohet nga pjellja deri në 

kohen e pikut te laktacionit.  
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Shuma e ADN-së në një gjendër është një treguesi i numrit të qelizave në atë gjëndër. Matja 

e shumes së ADN-së në një ind pas aplikimit te trajtimeve eksperimentale të kafshëve 

mund të sigurojë një krahasim se sa shumë një trajtim rrit ndarjen e qelizave dhe rritjen e 

indeve. Kjo është më pak e qartë se sa gjëndra e qumështit të lopëve te qumështi rritet gjatë 

fillimit te laktacionit, por shkalla e rritjes do të jetë në mas te konsiderueshme më pak se sa 

në një mi apo dose. Madhësia e gjendres qumështore në gjedhe stimulohet më tej me çdo 

mbarsmëri pasuese (zakonisht deri ne mbarsmërinë e pestë ).  

Në njerëzit, gjinjtë e të porsalindurve (meshkuj dhe femra) mund të vërehen që shprehin 

një sasi të vogël të lëngut te qumështit qe zakonisht quhet "qumësht magjistare" ( 

përshkruar nga Aristoteli ) . Ky fenomen rezulton nga ndikimi i hormoneve maternale në 

gjinjet fetal. Këto hormone qarkullojnë në gjak dhe me sa duket transferohen lirisht nëpër 

placentë për të hyrë ne qarkullim te fetusit. 

Në pubertetitin e njeriut (femra), gjiri fillon të rritet me shpejtësi 3. "Brenda rreth 2 vjet pas 

fillimit të menstruacioneve gjinjet pothuaj se  arrijn me rritjen e tyre të plotë. (Pesha e 

secilës gjëndrë ndryshon nga 140-300 g apo më shumë). Në këtë kohë realizohet rritja e 

sistemit shperndares te kanalve por ndodhe pak maturim i indeve gjendrore. Gjiri pëson 

ndryshime ciklike që lidhen me menstruacionet. Vetëm para menstruacioneve gjinjtë 

bëhen te fortë dhe disi të zgjeruar dhe mund të bëhet i ndjeshëm. Gratë shpesh përjetojnë 

dhimbje në gjëndrrat e tyre të qumështit në secilën periudhe menstruale e cila si duket 

ndodhe për shkak të një rritje të furnizimit me gjak. Ndryshimet më të theksuar në gji 

ndodhin gjate shtatzëninë. Zhvillimi i tubave ndodh me shpejtësi gjatë disa muajve te parë 

të shtatzënisë. Më vonë indet e gjëndrave zhvillohen shpejt dhe fillojnë të bymehet dhe 

sekretojnë qumësht. Thimthi dhe një sipërfaqja e lëkurës që rrethon atë (areola) janë te 

pigmentuar me ngjyre te mbyllur. Pigmentimi thellohet në muajt e parë të shtatzënisë dhe 

vetëm pjesërisht kthehet në ngjyrën e saj të mëparshme pas shtatzënisë . Është një 

regresion i kthyeshëm i gjëndrës se qumështit gjate fazës se menopauzaes, e cila shënon 

fundin e jetës riprodhuese  dhe pakësimin e sekretimit ovarian.  

Numri i grave qe ushqejnë foshnjat e tyre me gji në Shtetet e Bashkuara ka rënë nga 

përafërsisht gjysma e tyre në vitin 1936 për rreth një e katërta në vitin 1974. Megjithatë 
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,kjo tendence ka ndryshuar në thelb. Ne vitin 1998 ishte vlerësuar se gati 60% e të gjitha 

grave Amerikane ushqyen me gji fëmijët e tyre4. Konsiderohet konservativisht se 85% e të 

gjitha grave kanë aftësinë për të ushqyer me gji fëmijët e tyre 6 muaj ose më gjatë. Në 

përgjithësi, shumica e gjitarëve ushqehen me gji derisa të trefishohen pesha e lindjes, e cila 

në foshnjat e njeriut ndodh rreth një vit të moshës. Gjashtë dekada më parë, nënat kineze 

dhe ato japoneze ushqyen fëmijët e tyre deri në moshën 5- 6 vjeç, Caroline Islanders deri në 

10 vjet, dhe Eski deri në 15 vjet. Një arsye për periudhën më të gjatë të ushqyerjes ishte 

shtrirja e hapësirës natyrore të fëmijëve. Por sot gratë kanë një numër të mjeteve të 

kontrollit të konceptimit, gjë që na çon në pyetjen: "Çfarë efekti kanë pilulat e kontrollit të 

lindjes në laktacion?" Raportet tregojnë se kur pilula me koncentrim të lartë të estrogjenit 

merret shpejt pas lindjes së foshnjës, shuarja e laktacionit mund të jetë 50 % ose më 

shumë. Megjithatë, pilulat kontraceptive më të fundit me koncentrim të ulët të estrogjenit 

kanë pak ose aspak ndikim në aftësinë për të ushqyer me gji. 

 

Qumështi pa Amësi 

Stilbestroli (nje estrogjen sintetik) është përdorur për të iniciuar laktozën. Në një studim të 

Missour-it, një pomadë që përmbante një përqindje të silbestrolit, ishte aplikuar tri herë në 

javë në gjëndrat e qumështit të një dhie të virgjër. Pas 30 ditëve (dhe rritjes së shpejtë të 

sistemit të gjëndrës të shkaktuar nga estrogjeni natyral) sekrecioni i qumështit është rritur 

në 1500 ml për ditë.  

Kohët e fundit është bërë përdorimi i hormoneve të estrogjenit dhe progesteronit për të 

rritur dhe zhvilluar gjëndërat e qumështit të gjedhit të virgjër femër në një masë të tillë që 

ato të prodhojnë laktozën. Kështu është e mundur që në mënyrë artificiale të stimulohet  

rritja e gjëndrrës së qumështit dhe për të filluar prodhimin e qumështit te femrat jo 

prodhuese. Duke stimuluar laktozën në mëshqerrat sterile dhe lopët, fermerët e qumështit 

janë në gjendje të marrin prodhime të larta të qumështit në të ardhmen nga kafshët, të cilat 

përndryshe do të thereshin. Maksimizimi i prodhimit të qumështit nga induksioni i 

hormonit të laktozës është një zonë aktuale e hulumtimit.  
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Rregullimi i hormonal i laktacionit  

 

Fiziologjia e gjëndrrës së qumështit është e lidhur ngushtë me mekanizmat hormonal dhe 

neruhormonal.  Gjëndrra e qumështit është një karakteristikë dytësore e gjinisë në të cilat 

zhvillimi, inicimi dhe mirëmbajtja e veprimtarisë dhe në fund involimi, janë të bazuara në 

bilancet hormonale. Një numër i hormoneve ndikojnë në rritjen e gjëndrrës, fillimin e 

laktacionit dhe mirëmbajtjen e prodhimit të qumështit.  

Prolaktina (Laktogjeni) 

Prolaktina është një hormon proteine i përbërë nga gjëndra e hipofizës që stimulon fillimin 

e laktacionit (lactogenesis) në gjëndrën e qumështit dhe përphapjen e epitelit që gjendet në 

gjëndrrat e pëllumbave meshkuj dhe femra. Ajo rrit prodhimin e një materiali caseous që 

përbëhet nga qelizat epiteliale të njohura si “qumësht kulture” me të cilët ushqehen të 

vegjëlit. Prolaktina është quajtur edhe laktogjen, lutetropin, galaktin dhe mamotropin.  Ky 

hormon shkakton prodhim (instiktin e nënës) në pula, zgjon insiktin e nënës tek minjtë dhe 

është esencial për ruajtjen e laktacionit (galactopoiesis). Ekzistojnë enzime brenda qelizave 

epiteliale që janë esenciale për aktivizimin e qelizave për të kthyer përbërësit e gjakut në 

qumësht. Prolaktina funksionon për të stimuluar rritjen e aktivitetit të enzimeve, e që kjo 

stimulon sekretimin e qumështit. Qelizat e gjëndrës së qumështit nuk mund të sekretojnë 

qumështin në mungesë të prolaktinës. Ky hormon ka një rol të madh në ruajtjen e 

laktacionit në shumë specie jo ripërtypëse dhe në disa ripërtypës përfshirë delet. Ka një 

rritje graduale në sekretimin e prolaktinës gjatë shtatëzënisë së vonë e cila është stimuluar 

nga estrogjeni5. Pas lindjes (pjelljes) lirimi i oksitoksinës në kohën e çdo mjeljeje mendohet 

se stimulon sekrecionin e prolaktinës, e cila në vazhdim shkarkohet shpejt në gjak pas 

stimulit të mjeljes. Pastaj kalon nëpërmjet gjakut në sisë për të stimuluar qelizat epiteliale 

për të sekretuar qumështin gjatë intervalit të mjeljes.  

 

Hormoni i rritjes (Somatropina) 

Gjëndrra e hipofizës sekreton hormonin e rritjes. Kjo në masë të madhe rregullon normën e 

rritjes në kafshët e reja dhe gjithashtu ndikon në sekretimin e qumështit. Ky hormon  
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ndikon në substancë nga të cilat qumështi është bërë duke rritur disponueshmërinë e 

amino acideve të gjakut, yndyrnat dhe sheqernat për përdorim nga ana e qelizave të 

gjëndrrave të qumështit në sintezën e qumështit. Hormoni i rritjes është një faktor madh i 

nevojshëm për mirëmbajtjen e laktacionit në shumë ripërtypës të tilla si bagëtitë dhe dhitë, 

por gjithashtu është i nevojshëm edhe për mirëmbajtjen e plotë të laktacionit në jo 

ripërtypësit.  

Ardhja e inxhinierisë gjenetike ka lejuar prodhimin e sasive të mëdha të këtij hormoni për 

përdorim në bagëti. Injeksioni në gjedhin Somatotropin (gjST) mund të rrisë prodhimin e 

qumështit të lopëve që milen çdo ditë (qumështore) me rreth 15% rreth pikut të laktacioni 

dhe edhe më shumë në laktacionin e vonë, krahasuar me lopët e pa injeksuara. Injektimi i 

gjST çdo 2 javë duke filluar në javën e 9-të të laktacionit është bërë një procedurë e 

zakonshme për prodhimin e qumështit në kafshët qumështore. Për të qenë efektiv 

administrimi i gjST-së duhet të shoqërohet më një rritje në konsumin e ushqimit. 

Administrimi i gjST nuk do të ndikojë në punën riprodhuese të lopëve apo ndjeshmërisë së 

tyre ndaj mastitit. Rritja në problemet e riprodhimit apo gjirit, megjithatë, mund të ndodh 

në bashkëpnim me prodhim të lartë të qumështit në lopë. Përdorimi i rritur i gjST për 

rritjen e prodhimit të qumështit ka qenë një kontribut i rëndësishëm në produktivitetin e 

industrisë së qumështit në SHBA vitet e fundit.  

 

Hormonet Tiroide 

Laktacioni ndikohet në masë të madhe nga hormonet tiroide, tiroksina dhe triodotironina 

të cilat janë sektretuar nga gjëndrra tiroide. Hormonet tiroide rregullojnë proceset 

metabolike të trupit dhe ndikojnë në mirëqenienen e përgjithshme të kafshëve. Ato rrisin 

oreksin, punën e zemrës, qarkullimin e gjakut në sisë dhe shkallën e sekretimit të 

qumështit. Nëse sekretimi i hormonit teroid është i ulët, një lopë nuk mund të sekretojë një 

sasi të madhe të qumështit, pavarësisht madhesisë së sise qe ajo posedon , çdo hormone 

tjetër  apo norme sekretuese qe mund të jetë. Hepitermia te një lopë shkakton nje rënie 

deri ne 75% ne sekretim te qumështit ,të cilat munden të restaurohen me administrimin e 

indeve tiroide .Hulumtimi ka treguar se normat sekretuse si tiroxina tegojne tendencat apo 

ndryishmet sezonale me rritje ne vjeshtë dhe dimër dhe renie ne pranvere  dhe verë.Në 
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kohen e qumështit lopet sekretojne vetem  1/3 nje te treten  e sasis e hormoneve ne vere si 

dhe ne dimer. Kjo mund te kontriboj te reduktoj sekretimin e qumështit ne mote te nxehtë. 

 

Hormonet paratioride 

Hormoni që rregullon nivelet e gjakut të kalciumit dhe fosforit, të cilat janë të bollshme në 

qumësht, është hormoni parathyroid. Është gjithashtu e lidhur edhe me pareze pjelle (ethet 

qumesht). Në fillimin e laktoaciononit nuk ështe nje terheqje e shpejte e kalcimuit dhe 

fosforit nga gjaku dhe gjendrrat e qumështit . Kafshët me sekretim adekuat të hormoneve 

paratiroide dhe ushqim të mirë nuk zbulojnë simptoma të parezisë pjelle. Administrimi i 

vitamies D (D2 ose D3)do te mbaje prodhimin e qumështit normal. Ky rezultat dokumenton 

më tej vëzhgimin se ushqyerja e niveleve të larta të vitaminës D (20 milion IU 3 deri në 7 

ditë prepartum) do të reduktojë ndjeshëm incidencën e parezisë së pjelljës në lopët në 

laktacion. Stimulimi i sekretimit të hormoneve paratitroide duke ushqyer një dietë me 

mungesë kalciumi gjatë 2 javë para pjelljes gjithashtu ndihmon në parandalimin e pareze 

pjelljës në lopë. 

Veshkat (Adrenals) 

Ndërsa sasi të vogla të hormoneve të veshkave janë thelbësore për prodhimin e qumështit, 

sekrecionet ose administrimi i sasive të larta mund të ndikojn laktacionin..Administrata e 

kortizon dhe kosterolin në kafshë dhe adrenalina do të mbajë laktacionin. Këto hormone 

sekretohen më tepër kur kafshët janë të nënshtruar ndaj stresit të llojeve të ndryshme. 

Shkalla e mbi-sekrecioneve të hormoneve të veshkave është e dobishme në tejkalimin e 

kushteve të stresit në kurriz të sekretimit të qumështit. 

Oksitocina 

Ky hormon  sintetizohet ne hipotalamusi. Oksitocina transportohet përmes akseve 

neuronale nga hipotalamusi në pjesën e prapme të gjëndrrës së hipofizës ku ruhet. 

Oksitocina lëshohet në gjak në përgjigje të stimulimit të thithjës. Është thelbësore për 

nxjerrjen e qumështit (Seksioni 5.8). Ajo gjithashtu stimulon muskulaturën e mitrës për të 
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kontraktuar, shkakton dëbimin e vezës në pulë dhe përdoret për të nxitur punën aktive në 

femra ose për të shkaktuar tkurrje të mitrës pas shumë ushqimeve të placentës 

 

Figura  7 Krahasimi i një mëshqerori Jersey (majtas) tiroidectomized në 54 ditë të moshës 
me një kontroll (djathtas) kur të dy ishin 40 muaj të moshës. Vini re vonimin e rritjes dhe 
zhvillimit. Thyroidectomy rezultoi në lëkurë të thatë, me luspa, flokë të shkurtër, rritje të 
vogël bri, dhe mungesa e estrusit. 

 

Lactogjen i placentës 

 Lactogjenet e placentës janë të sintetizuara dhe sekretohen nga Placeta. Në përgjithësi ata 

kanë aktivitete të ngjashme me prolaktininen dhe  hormoni i rritjes. Megjithatë,  ka 

ndryshim të madh midis specieve në aktivitetet e hormoneve si dhe në vetë sintezen e tyre. 

Për shembull, derrat dhe lepujt me sa duket nuk kanë një lactogen placental. Në minjë dhe 

dhi sekrecion i laktogjenit placentor në gjakun e nënës gjatë shtatëzanisë mund të 

kontribuojë në rritjen e gjëndrave të qumështit. Për shkak se burimi i lactogen placental 

është humbur kur placenta është dëbuar në lindje, efektet e saj duhet të ndodhin gjatë 

shtatzënisë. Laktogjeni i placentës me estrogjen, progesterone, prolaktin, dhe hormonin e 

rritjes në zhvillimin e gjirit gjatë shtatëzanisë në specie të caktuara. Megjithatë, në lopën 

niveli i laktogjenit placentor në gjakun e nënës është i ulët dhe nuk duket se kontribuon në 

rritjen e qumështit. 
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Administrimi i laktogjenit placental të gjedhit (gjLP) tek kafshët e qumështit gjatë gjihet 

mund të rezultojë në rritjen e prodhimit të qumështit. Mekanizmi për këtë efekt është i 

panjohur, por duket të jetë i ndarë nga efektet e administrimit të gjST. Injektimi i të dy gjST 

dhe gjLP rezulton në një efekt shtues në prodhimin e qumështit. 

Insulina  

E sekretuar nga pankreasi, insulina është e përfshirë në lëvizjen e glukozës në qelizat e 

trupit. Insulina rregullon marrjen e glukozës në gjëndrën e qumështit. Edhe pse një kërkesë 

absolute e insulinës për laktacion nuk është demonstruar in vivo, hormoni duhet të mbajë 

qelizat e qumështit në kulturën e indeve. Në një kulturë të indeve të gjendres të 

grumbulluara gjatë shtatëzanisë ose laktacionit, insulina nxit rritjen e qelizave të qumështit 

dhe ndarjen e qelizave. Sinteza e përbërësve të qumështit nga qelizat e qumështit në një 

kulturë të indeve kërkon një minimum të insulinës, hydrocortisone dhe prolaktin të 

përfshira në mediume (terene ushqyes) e kulturës Këto hormone shpesh përmenden si 

kompleksi laktogjenik i hormoneve. Vetëm njëri prej këtyre tre hormoneve zakonisht nuk 

nxit laktacion, por prania e të tre hormoneve është e nevojshme. 

Si prodhohet qumështi  

 

Një nga teoritë më të vjetra të përparuara në lidhje me formimin e qumështit ishte se gjaku 

i menstruacioneve të pezulluara gjatë shtatzënisë u transportua në gjëndrën e qumështit 

për formimin e qumështit. Një nga vizatimet më të njohura të Leonardo da Vinçit tregon 

kanalet që lidhin gjëndrën e qumështit direkt në mitrën e një gruaje. 

Më vonë sekrecionet e qumështit u gjetën si rezultat i kombinimit të (1) filtrimit ose 

transportit të përbërësve të caktuar nga qarkullimi i gjakut, (2) sintezës së përbërësve të 

tjerë me metabolizmin qelizor, dhe (3) degjenerimit të qelizës. Konceptet aktuale të 

laktacionit kryesisht përfshijnë një kombinim të dy proceseve të para me degradim të vogël 

të qelizave. 

Një varg teknikash janë përdorur për të demonstruar shfrytëzimin e lëndëve ushqyese të 

përzgjedhura për sintezën e qumështit dhe për të karakterizuar proceset e sintezës dhe 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  243 

 

sekretimit të qumështit. Duke mbledhur mostrat e gjakut arterial dhe venoz, është e 

mundur që të analizohen përbërësit e prekursorëve të qumështit që furnizojnë gjakun 

arterial në gjëndrat e qumështit dhe përbërësit e gjakut venoz pasi që e lë ujin. Përbërësit e 

marrë nga gjëndra e qumështit do të jenë në përqëndrime më të ulëta në gjakun venoz 

krahasuar me gjakun arterial. Kjo teknikë përcakton dallimin arteriovenoz (A V) të 

prekursorit. 

Një teknikë tjetër është kultura in vitro e eksplanteve të indeve të gjitarve (feta ose pjesë të 

indeve). Kjo shpesh është e kombinuar me përdorimin e radioizotopeve për të gjurmuar 

ose ndjekur molekulën e prekursorit. Një substancë që besohet të jetë një prekursor ose 

substrat i qumështit është etiketuar me një izotop radioaktiv dhe shtohet në mediumin e 

kulturës. Eksplanet e indit inkubohen në temperaturën e trupit në një medium të pasur me 

oksigjen dhe prekursorët potencial të qumështit. Pas periudhave të inkubacionit indeksi 

analizohet për të përcaktuar fatin e prekursorit duke identifikuar molekulat e ndërmjetme 

ose të produktit përfundimtar që përmbajnë radioizotopin. 

Një tjetër metodë për të studiuar përdorimin e substratit nga gjëndrat e qumështit është 

teknika e perfuzionit. Është e mundur që të hiqet (akcizohen) yndyrën kirurgjikale dhe të 

pezullohet në një pozicion normal në laborator. Gjaku mund të qarkullojë përmes 

gjëndrave (perfuzionit) me një zemër artificiale dhe të pastrohet nga një mushkëri 

artificiale. Megjithëse kjo teknikë është e vështirë për t'u mbajtur dhe përdoret rrallë në 

studimet e tanishme, ai mund t'u mundësojë hulumtuesve të futin substanca që besohet të 

jenë thelbësore për laktacion në sistem dhe për të ndjekur marrjen e tyre në qumësht. 

Mikroskopi i elektronit mund të përdoret për të ndjekur përbërësit e qumështit gjatë 

formimit të tyre në qelizë ose sekretimin e tyre në lumenën e alveolës. Imazhet e qelizave 

janë zmadhuar shumë mijëra herë dhe disa përbërës mund të identifikohen në qeliza duke 

etiketuar përbërësin me enzima ose antitrupa. 

 Përbërja e qumështit  

 Ujë 

Komponenti më i përhapur i qumështit është uji (87% në peshë për qumështin e lopës). 

Është filtruar nga gjaku. Qumështi dhe gjaku janë izotik [të dy kanë 6,6 atmosfera (atm) të 
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presionit osmotik]. Kjo do të thotë që nuk ekziston një presion osmotik i zhvilluar në të 

dyja anët e membranave semipermeable të qelizave sekretuese të qumështit. Megjithatë, 

qumështi përmban rreth 90, 13, 10,9 dhe 5 herë më shumë sheqer, kalcium, fosfor, lipide 

dhe kalium, por vetëm gjysmë dhe një të shtatë sa më shumë proteina dhe natriumi, 

përkatësisht, ashtu si plazma e gjakut. Ky paradoks i dukshëm është i mundur, sepse kur 

shumë prej këtyre përbërësve sintetizohen në përbërësit e qumështit ato janë në një formë 

që nuk ndikon në presionin osmotik në ndonjë masë të dukshme. Për shembull, kalciumi 

është kompleksuar me kazeinë për të formuar kazeinë kalciumi në qumësht. Pothuajse 

75% e presionit osmotik në anën e qumështit rezultojnë nga laktozi (e cila është në 

zgjidhjen e vërtetë), ndërsa mineralet janë në një gjendje joionike. Në anën e gjakut, 

kloridet përbëjnë afërsisht 75% të presionit osmotik. 

Duhet të theksohet se kur indet e qumështit janë të lenduara ose sëmurur, ashtu si me 

mastitë, ndryshohet permeueshmëria e barrierës epiteliale midis gjakut dhe qumështit në 

lumen alveolare dhe disa përbërës të gjakut filtrojnë midis qelizave në qumësht në sasi më 

të mëdha, për shembull, kloridet dhe proteinat e serumit të gjakut. Përveç kësaj, sinteza e 

përbërësve të caktuar (p.sh. laktozë) brenda gjëndrës ngadalësohet. 

 Laktozi  

Karbohidrati kryesor i qumështit është laktoza, një disaharid i cili përbëhet nga një 

molekulë glukoze dhe një nga galaktozë. Glukoza është një komponent i gjakut normal, 

ndërsa laktozë nuk është. Përcaktimet e diferencave arteriovenoze kanë treguar që glukoza 

do të merret nga laktimi i indeve të gjitarve Gjaku arterial humbet rreth 25% të 

përmbajtjes së saj të glukozës, ndërsa kalon përmes gjëndrës lactative. Feta të indeve të 

laktacionit të qumështit të inkubuar janë treguar të sintetizojnë laktozën nga glukoza. 

Glukoza është paraardhësi i laktozës në eksperimentet që përdorin atome të karbonit të 

etiketuar. Laktoza sintetizohet nga glukoza në qelizat epiteliale të gjëndrës së qumështit. 

Proteina e hirrës së qumështit, a-lactalbumin, është e rëndësishme për rregullimin e 

sintezës së laktozës. Për shkak se laktozë është osmozi kryesor në qumësht, sinteza e saj 

është e lidhur ngushtë me vëllimin e lëngjeve të qumështit të prodhuar. Sinteza e këtij 

sheqeri të paqëndrueshëm në qelizën epiteliale shkakton që uji të hidhet osmozë në qelizë. 
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Laktoza sintetizohet nga glukoza në qelizat epiteliale të gjëndrës së qumështit. Proteina e 

hirrës së qumështit, a-lactalbumin, është e rëndësishme për rregullimin e sintezës së 

laktozës. Për shkak se laktozës është osmoli kryesor në qumësht, sinteza e saj është e 

lidhur ngushtë me vëllimin e lëngjeve të qumështit të prodhuar. Sinteza e këtij sheqeri të 

paqëndrueshëm në qelizën epiteliale shkakton që uji të rrjedhë në bazë të osmozës në 

qelizë. 

 Proteina 

Proteinat e gjetura në qumësht vijnë nga sinteza në qelizat epiteliale ose nga kalimi i 

proteinave serum të paraformuara të gjakut. Për shkak se proteinat kryesore të qumështit 

kazeinë, a-lactalbumin dhe  β-lactoglobulin nuk janë të pranishme në gjak, ato duhet të 

sintetizohen nga prekursorët e gjakut (aminoacidet). Këto proteina përbëjnë rreth 94 për 

qind të azotit të proteinave në qumështin e lopës. Kazeinat janë proteina që mund të 

formojnë komplekse me veten dhe me kalcium dhe fosfor (mineralet kryesore të 

qumështit). Këto komplekse (kimikisht të definuara si kazeinë kalciumi) janë sekretuar si 

agregate të pazgjidhshme të quajtura micella kazeine. Për konsumatorin e qumështit (të 

rinj apo të rritur) micella kazeinë është një burim lehtësisht i disponueshëm i 

aminoacideve nga tretja e proteinave dhe kalciumit dhe fosforit. Këto ushqyes janë 

veçanërisht të rëndësishëm për rritjen e porsalindur. Ndërprerja e strukturës së micelit 

kazeinë nga reshjet e acidit ose hidrolizat enzimatike rezulton në formimin e gjizës. Kjo 

është ajo që ndodh me qumështin kur ajo prek dhe arrin në stomakun acid të kafshës. Ajo 

gjithashtu është baza për të bërë djathë dhe shumë produkte të qumështit të kultivuara. 

Formimi i gjizës nga qumështi i plotë rezulton në kapjen e pikave yndyrore në gjizë. 

Pasi të jetë formuar gjiza, komponentët e mbetur në ujë quhen kolektivisht hirrë. Hirra 

përbëhet nga uji, laktozë, proteina të pazakonta (proteinat e hirrës), vitamina të tretura në 

ujë dhe disa minerale. a-Lactalbumin dhe β-lactoglobulin janë proteinat kryesore të hirrës 

në qumështin e lopës. a-Lactalbumin është e rëndësishme për sintezën e laktozës. 

Funksioni i β-lactoglobulina mbetet një nga misteret e proteinave të qumështit. Qumështi 

gjithashtu përmban shumë proteina të vogla të hirrës, të tilla si imunoglobulina dhe 

albumina serum. Ndryshe nga proteinat kryesore të qumështit, të cilat sintetizohen në 
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qelizën epiteliale të qumështit nga aminoacidet, imunoglobulinat dhe albumini i serumit 

gjenden paraformuar në gjak dhe transportohen nëpër barrierën epiteliale në kulloshter 

ose qumësht. Imunoglobulinat lidhen me receptorët në anën e serumit (bazal) të qelizës 

alveolare dhe transportohen përmes qelizës. Ky proces selektiv është veçanërisht i 

rëndësishëm gjatë formimit të kulloshtres kur sasi të mëdha të imunoglobulinave 

transportohen përmes qelizave epiteliale. Për shembull, qumështi normal përmban vetëm 

0.05 deri në 0.11% të imunoglobulinave, ndërsa kolostrumi mund të përmbajë më shumë 

se 15 %. 

 Yndyra 

Shumica e yndyrës së qumështit është kimikisht në formën e triglicerideve. Çdo molekulë 

trigliceride përbëhet nga tre molekula të acidit yndyror të lidhura me një molekulë 

gliceroli. Përafërsisht 75 % e yndyrës së qumështit sintetizohet në gjëndrën e qumështit të 

lopës. Në ripërtypës, acetati është pararendësi kryesor i acideve yndyrore të qumështit me 

gjatësi zinxhiri, duke përfshirë acidin palmitik 16-karbon. Kjo shpjegon pse lopët në 

racione me foragjere të ulëta shpesh e fshehin qumështin që ka përmbajtje të ulët yndyre 

(kjo dietë rezulton në prodhimin e zvogëluar të acetatit në rumaninë). Acidet oleike, 

stearike dhe yndyrore me gjatësi më të gjatë të zinxhiririt vijnë kryesisht nga thithja e 

acideve yndyrore të gjakut dhe glicerideve në qelizat alveolare. Glukoza është e 

rëndësishme në sintezën e pjesës së glicerolit të molekulës së yndyrës. Në jo-ripërtypsit, 

glukoza gjithashtu vepron direkt si një pararendës për sintezën e acideve yndyrore. 

Yndyra e qumështit të njeriut zakonisht përmban një përqendrim më të lartë të acideve 

yndyrore të pangopura se sa qumështi i lopës. Për më tepër, përbërja e acidit yndyror të 

qumështit të njeriut ose të lopës mund të ndryshohet ndjeshëm pa ndikuar në prodhimin e 

qumështit ose në përmbajtjen totale të yndyrës. Përbërja e acidit yndyror të qumështit 

ngjan shumë me përbërjen e acidit yndyror dietik gjatë ekuilibrit të energjisë, ndërsa në një 

dietë të munguar të energjisë, qumështi i yndyrës është më afër përbërjes së yndyrës së 

njeriut ose të lopës së lopës. 

 Mineralet 
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Mineralet e qumështit rrjedhin nga gjaku dhe arrijnë qumështin përmes filtrimit. Qumështi 

Colostrum ka një përmbajtje minerale shumë më të lartë se qumështi normal (Tabela 5.4, 

Seksioni 5.11). Mineralet kryesore të qumështit janë kalcium dhe fosfor, por qumështi 

gjithashtu përmban magnez, kalium, natrium dhe minerale të tjera të shumta. 

 Vitaminat 

Vitaminat hyjnë në qumësht të pandryshuar nga forma e tyre në gjak. Këto vitamina të 

sintetizuara përmes proceseve të fermentimit (kompleksi B) janë në sasi mjaft konstante 

në qumësht, ndërsa përqendrimet e vitaminave të tretshme në yndyrë, sidomos vitaminat 

A dhe D, në qumësht varen nga sasitë në racionin dhe laktina në trupin e kafshës. Çdo 

ndryshim në përqendrimin e vitaminave, kompleksi B në qumësht përcaktohet kryesisht 

nga faktorë të tillë si raca dhe faza e laktacionit ,sesa nga dieta. 

 

Si shkarkohet qumështi (sekretohet) 

 

Në thelb të gjitha qumështet që mund të merren në kohën e mjeljes janë të pranishme në 

ujrat kur fillon evakuimi i qumështit. Menjëherë pas mjeljes, qelizat epiteliale alveolare 

janë të cekëta dhe formë kuboidale. Qelizat sekretuese zgjaten gjersa sintetizojnë më 

shumë përbërës qumështi, dhe globulat e yndyrës fillojnë të mbledhin në gjysmën e qelizës 

më të afërt me lumen alveolare. Norma e sekretimit të qumështit është më e shpejtë 

menjëherë pas mjeljes. Si sinteza e qumështit në qelizë përparon dhe qumështi derdhet në 

lumen alveolar, dy gjëra shkaktojnë reduktim në sekrecionet e mëtejshme të qumështit: (1) 

akumulimi i një faktori inhibitor kimik në lumen alveolar dhe (2) një rritje graduale  e 

presionit brenda gjendrres. Një veprim frenues i laktacionit (VFL) është identifikuar si një 

peshë molekulare e ulët peptidi i sekretuar nga qelizat epiteliale të qumështit si pjesë e 

procesit normal të sekretimit të qumështit. Pasi është sekretuar nga qeliza në lumen 

alveolare, ky faktor kimik ushqehet përsëri në qelizë për të shtypur gradualisht sintezën 

dhe sekrecionet e mëtejshme të qumështit. 
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Midis mjeljeve gjëndrat e qumështit mbyllet me qumësht si mbush lumen alveolare. Kjo 

rezulton në një rritje të presionit të lëngjeve në gjëndër. Rritja e presionit brenda- gjendror 

ngadalëson shkallën e sekretimit të mëtejshëm të qumështit duke ulur rrjedhjen e gjakut të 

qumështit, gjë që shkakton uljen e disponueshmërisë së ushqyesve dhe hormoneve 

stimuluese. Sekretimi i qumështit çdo orë pas mjeljes është në madhësinë e 90 deri 95% të 

asaj të orës paraprake. Rreth 35 orë pas mjeljes së sekretimit të qumështit të lopës 

reduktohet ndjeshëm, nëse nuk ndalet plotësisht, dhe presioni brenda gjendres është 

pothuajse maksimal. Koncepti i ndryshimeve ciklike në presionin intramammary në mes të 

mjeljeve s është ilustruar në diagramin në Figurën 9. 

 

Figura  8 Ndryshimet në presionin brenda gjendrres në lidhje me kohën e mjeljes. 

 

Zonat specifike të qelizës sintetizojnë kazeinë dhe laktozë dhe formojnë vezikulat që 

përmbajnë këto përbërës të rrethuar nga një membranë (Figura 10). Lëndët sekretore 

(përpunuar nga aparati Golgi) janë mjeti kryesor me të cilin shkarkohen më shumë nga 

përbërësit e qumështit të papërpunuar (uji, laktozë, proteina, minerale dhe vitamina të 

tretshme në ujë). Pas formimit dhe mbushjes së vezikularëve sekretorë migrojnë në rajonin 
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apikal (më të afërt me lumenin) të qelizës, membranat e tyre shkrihen me membranën 

plazmatike dhe përmbajtja e tyre derdhet në lumen alveolare. 

Kokrrizat e lipideve (globulat e yndyrës) formohen afër retikulit endoplazmatik (Figura 

10). Kur ato rriten në madhësi, ata migrojnë në rajonin apikal të qelizës sekretore, ku ato 

janë ngjitur ose rrethuar në mënyrë progresive nga membrana plazmatike. Përfundimisht, 

globuli i lidhur me membranë është "i prerë" në lumen alveolare. Formimi i një globuli të 

yndyrës kërkon rreth 5 orë. Membranat sekretore të vezikulave rimbushin atë pjesë të 

membranës së plazmës të dhënë deri në globulin e yndyrës, që tregon se sekrecionet e 

yndyrës dhe të proteinës dhe laktozës janë të lidhura ngushtë. Vezikulat janë të bollshme 

në qelizat e sekretimit të qumështit (epitelial), dhe sasia e membranës që ata mund të 

kontribuojnë në sipërfaqen e qelizës duket të jetë më shumë se e përshtatshme për të 

rimbushur membranën e plazmës të humbur në yndyrën e qumështit gjatë sekretimit të 

pikave. 

Vezikulat tajitëse janë formuar nga aparati Golxhi (Figura 5.10). Vezikulat lindin përgjatë 

sipërfaqes skaljore (të pjekur ose dalë) të aparatit të Golxhit dhe formohen në kurriz të 

membranave të cisterna. Cisterna janë vezikulat e rrafshuara ose tubulat që përbëjnë 

retikulumin endoplazmatik (ER). Proteinat e qumështit sintetizohen në ER dhe 

transportohen në pjesën proksimale të trupave Golxhit nga vezikulat e vogla. Vezikulat e 

sapo formuara të Golxhit janë zhvendosur gradualisht drejt pjesës distale përmes humbjes 

së cisterna që rezultojnë nga formimi i vezikulave sekretore (tajitëse). Posa cisterna të 

migrojnë nëpër rafte, membranat e tyre transformohen gradualisht nga të qenit i ngjajshëm 

me ER-të, të jenë të ngjashme me vezikulat dhe membranën e plazmës. Aparati Golxhit 

shërben si lidhje ndërmjet ndërmjet ER dhe membranës së plazmës. Sekretimi i qumështit 

përfshin jo vetëm shkarkimin e laktozës, proteinës dhe globulozës së yndyrës nga qeliza 

epiteliale, por edhe shkarkimin e sasive të mëdha të membranave qelizore. 

Sekretimi i tre përbërësve kryesorë të qumështit (proteina, yndyra dhe laktozi), janë të 

ndërlidhura përmes rrjedhjes së membranës dhe diferencimit. Kështu, ka sinteza 

shoqëruese të proteinave sekretore dhe të membranës në qelizat e qumështit, dhe 

sekrecionet e yndyrës së qumështit nuk mund të vazhdojnë pa sintezën e njëpasnjëshme të 
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proteinave intracellulare dhe membranore. Për më tepër, sinteza e laktozës nuk mund të 

ndodhë pa sintezën e një proteine specifike të qumështit (a-lactalbumin). 

 

 

Figura 9 Përmbledhje grafike e marrëdhënieve strukturore dhe funksionale midis retikulit 
endoplazmatik (ER), aparatit Golxhit, vezikulave sekretore dhe membranës së plazmës në 
transformimet e membranës dhe sekretimin e lipidit (yndyrës) dhe proteina (kryesisht 
kazeinë) të qumështit në sekretorin lactating (epitelial ) qelizat e alveolus. Në paraqitjen e 
funksionit të aparatit të Golxhit, të diagramit të mësipërm, materiali i ri i membranës është 
marrë nga ER në formimin, ose afërsisht, pjesën dhe transformohet dhe përdoret në 
përpunimin e vezikulave sekretore në pjesën distal ose të pjekur. Proteinat e sekretoreve 
përmbahen në këto fshikëza (vezikulave), dhe kazeinat duket se i nënshtrohen formimit të 
micelit ose agregohen brenda vezikulave sekretore. Vezikulat gjithashtu besohet se 
përmbajnë laktozë. Bashkimi i fshikëzave sekretor me membranën e plazmës siguron 
membranë të re të plazmës për të rimbushur atë që humbi nga mbështjellja e kokrrizave te 
yndyrës gjatë formimit të globubit të yndyrës së qumështit. Qelizat e lipideve (LG) dalin të 
mbuluara nga një shtresë e membranës plazmatike apikale për të formuar globulin e 
yndyrës së qumështit (Proteinat e qumështit të eksportit të sintetizuara në ER, të 
paraqitura më lart me ribozomet të detyruara (R), kalojnë në pjesën proksimale të aparatit 
Golxhit. Vezikulat sekretore fshijnë pjesën distale të cisternës së Golxhit dhe lëvizin në 
sipërfaqen apikale, ku membrana vezikulare ndriçon me membranën plazmatike apikale. 
Përmbajtja e vezikulave përfshijnë micella kazeinë, proteina të tjera dhe shumica e 
përbërësve të qumështit të cilat shkarkohen në lumen alveolare. Db Db dhe D3 
përfaqësojnë dictyosomes, ose organet Golxhi.  
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Fenomeni i shkarkimit të qumështit 

 

Evakuimi i qumështit nga sisë përfshin më shumë se presioni (si në mjeljën me  dorë) apo 

vakum (si në makinë mjeljes) për të hapur kanalin thithë. Vakumi në vetvete do të bëjë që 

galaktophoret dhe kanalet më të mëdha të shemben dhe të parandalojnë zbrazjen e 

kanaleve të imta dhe alveolit. Përveç nëse stimulimi i duhur është siguruar vetëm një sasi e 

kufizuar e qumështit mund të hiqet në fillimin e mjeljes. Kjo ndodh për shkak se qumështi 

mbrohet në gjëndër nga madhësia e vogël e kanalit kapilar që çon nga çdo alveol, 

shtrëngimet e secilës degë të sistemit të kanalit dhe vargu në kanalet në pikat e tyre të 

nderprejës nga indet lidhëse (kryesisht për shkak të  peshës së qumështit). Kur një lopë 

stimulohet si duhet, ekziston një shkarkim i menjëhershëm i qumështit nga alveola, gjë që 

shkakton mbushjen dhe shtrirjen e kanaleve të mëdha dhe të puseve të forta. Kjo zakonisht 

quhet si renje ose shkarkim qumështi. Çfarë fenomeni është i përfshirë në shkarkimin  e 

qumështit? 

 Indeksi i kontraktuar si bazë për lënjen e qumështit 

Në stimul të duhur, oksitocina derdhet në rrjedhën e gjakut dhe arrin për 30 - 40 s më vonë. 

Atje ai shkakton qelizat mio-epiteliale që rrethojnë alveolin dhe kanalet për të kontraktuar 

(Figura 11). Këto qeliza kontraktuese nga ana e tyre shtrydhin alveole, ashtu si shtrydhja e 

një shiringe dhe nxjerrjen e qumështit nga lumina poshtë kanalit dhe në puset e gjëndrave 

dhe grykave. Presioni i qumështit të çisternës pothuajse është dyfishuar. (Presioni bëhet i 

barabartë me 50 - 60 mmHg). 

Oksitocin zakonisht është efektiv në mbajtjen e tkurrjes së qelizave mio-epiteliale për 8-12 

minuta. Efekti është kështu kalimtar. ' Pas kësaj kohe ka një rënie në sasinë e qumështit të 

fituar, një rënie në normën e rrjedhjes së qumështit dhe një rritje në përqindjen e yndyrës 

në qumështin e mbetur. Qumështi i mbetur ose plotësues është qumështi i mbetur në 

gjëndrat e qumështit pas përfundimit të mjeljes dhe zakonisht mesatarisht rreth 15-20% të 

totalit të prodhimit dhe rreth një të katërtën e yndyrës së qumështit. Është e mundur që të 

merrni qumështin e mbetur duke injektuar 10IU të oksitocinës intravenoze ose duke 
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injektuar 20 IU oksitocin nëngrundal. Metoda e fundit e injektimit të hormonit është shumë 

më pak shqetësuese për lopën sesa metoda e mëparshme. Praktika e heqjes së qumështit të 

mbetur shpesh përcillet nga veterinerët para terapisë antibiotike për mastitë. Kjo praktikë 

lejon efektivitetin maksimal të antibiotikëve dhe hollimin minimal të tyre me qumësht. 

Qumështi i mbetur rritet në sasi me prodhim më të lartë të qumështit dhe me përparimin e 

moshës, por zvogëlohet me avancimin e laktacionit. 

Në 1889 Babcock "vërejti se qumështi i fundit i qumështit dha qumësht me cilësi më të 

vogël, gjë që çoi në rekomandimin e mjeljes së shpejtë për të marrë sasinë maksimale të 

qumështit. A ndikon transitoria e oksitocitit nga lodhja e kontraktuar e qelizave mio-

epiteliale ose nga shpërndarja ose çaktivizimi e oksitocinës? Sepse administrimi i 

oksitocinës shtesë do të rezultojë në lirimin e qumështit të mbetur. Një pjesë e qumështit të 

mbetur mund të kontabilizohet nga një kolaps gradual në sistemin e kanaleve pasi 

qumështi hiqet nga gjiri. Një viç zvogëlon sasinë e qumështit të mbetur në sistemin e tubit 

të shembur përmes një masazhimi të fuqishëm të gjirit gjatë aktit të thithjës (ushqyerjës). 

Lopët ndryshojnë shumë në shkallën e nxjerrjes së qumështit. Rrjedhja e pikut të qumështit 

(që ndodh mes minutave të parë dhe të dytë të mjeljes) mund të arrijë në 12-15 lb /min në 

lopët e mjeljes së shpejtë dhe të jetë sa më e ulët se 2-6 lb / min në ato me mjelje më të 

ngadalësuar.Shkalla e rrjedhjes së qumështit është shumë trashëgueshëm (ndërmjet 0.54 

dhe 0.8). Norma e qumështit kontrollohet gjerësisht nga anatomia e thithës. Për më tepër, 

shkalla e mjeljes për lopët individuale mbetet mjaft konstante gjatë gjithë jetës. 
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Figura 10 Enët e gjakut dhe qelizat myoepithelial rreth një alveolus. 

 

 Neutralizimi i efektit të oksiticinës 

Një lopë nuk e fsheh vullnetarisht qumështin e saj nga njerëzit. Në 1660 Markham ofroi 

këshilla si në vijim: ‘’Mjelëset , kur ato bëjnë mjeljen, nuk duhet  të bëjë asgjë të çuditshme 

ose papritur në lidhje me lopën që mund të frikësoj ose të çudit atë; por duhet te vi 

butësisht, kështu me gjithë butësinë ajo do të largohet’’. Kjo deklaratë pranoi se lemeri, 

zemërimi, zhurma, dhimbja, acarimi ose siklet (në gratë) mund të bllokojnë derdhjen e 

qumështit. Ky pengim vjen nga çlirimi i epinefrinës (adrenalin) nga medulla surrenale. Ky 

hormon rrit presionin e gjakut, shkallën e zemrës dhe prodhimin kardiak. Në gjëndrën e 

qumështit shkakton arteriet dhe kapilarët e vegjël për të ngushtuar dhe kështu parandalon 

arritjen e oksitocinës në qelizat myoepiteliale në përqëndrime të mjaftueshme për të 

shkaktuar kontraktim Me sa duket, ai është më i fuqishëm në bazë njësie se oksitocina dhe 

në këtë mënyrë anashkalon shpejt dhe efektet e kësaj të fundit. Epinefrina mund të mbetet 

në gjak për një periudhë më të gjatë se oksitocina. Prandaj një lopë e frikësuar duhet të 
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lejohet të qëndrojë për 20 - 30 minuta para se të përpiqet të fitojë qumështin e humbur. 

Është e mundur që një lopë të nxjerrë qumësht normalisht nga tre të kuartet dhe jo nga e 

katërta. Dikush mund të vëzhgojë këtë duke vendosur një pipëz  në një thithm të lënduar. 

Nëse pastaj nxitet shkarkimi i qumështit, lopa mund të mjelet nga kuartet normale dhe 

njëkohësisht qumështi do të rrjedhë përmes thithmes. Pastaj, kur thithmi i dëmtuar preket, 

një ndërprerje e menjëhershme e rrjedhjes së qumështit rezulton rreth 30 sekonda, ndërsa 

tre të tjera vazhdojnë të japin qumësht normalisht. Rrjedha e qumështit u ndërpre nga një 

tkurrje e refleksit nervor dhe jo nga lëshimi i epinefrinës. Dosa zakonisht jep më pak 

qumësht në thithmat e pasme (Figura 12). 

 

Figura 11 Makinë mjelëse për dosa. Kjo makinë për mjelje (majtas dhe djathtas) është 
dizajnuar nga Dr. D. A. Hartman gjatë hulumtimeve në Universitetin Cornell për prodhimin 
e qumështit të dosave, frekuencave të ushqyeshmëris  dhe shkallës së rritjes së gicave, dhe 
parametrave të tjerë përkatës. Duke përdorur një aparat fotografik me orën e filmit, 
Hartman vërejti se gicat ishin ushqyer mesatarisht në intervale prej 43.5 minuta javën e 
parë dhe se intervali zgjati gradualisht deri në javën e gjashtë, kur ata ushqeheshin çdo 
58.2 min. Gicat  zgjedhin një thithm e të caktuar brenda pak ditësh pas lindjes dhe 
ushqehen me atë gjatë gjithë laktacionit. Derrat më të mëdha dhe më të fuqishme bënë një 
punë më të plotë të nxjerrjes së qumështit dhe në këtë mënyrë nxitën gjëndrat e qumështit 
në prodhimin më të lartë të qumështit. Gicat e vogla, më të dobëta nuk i zbrazën gjëndrat 
plotësisht dhe për rrjedhojë ato gjëndra nuk prodhonin aq shumë qumësht, duke rezultuar 
në derra të vegjël në ndërprerje. Hartman vuri në dukje se gicat (derrat më të vegjël) nuk e 
mbajnë gjithmonë thithjen e pasme, një pamje të përbashkët. Ka ndryshime të 
konsiderueshme në prodhimin e qumështit në gjëndrat e qumështit, por gjëndrat që 
prodhojnë nivele të ulëta kanë gjasa të jenë afër frontit si pjesa e prapme e mbjellave. 
Prodhimi i qumështit për mbjellje shkonte nga 398 deri 723lb qumësht gjatë periudhave 
eksperimentale 6 javore. Kjo ndryshim shpjegon në pjesën më të madhe pse disa gica janë 
më të shëndetshëm dhe rriten shumë më tepër se të tjerët. 
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Faktorët që ndikojnë laktacionin 

 

Disa faktorë ndikojnë në intensitetin e laktacionit. Roli i hormoneve u diskutua më parë  

 Trashëgim 

Aftësia për të sekretuar qumështin varet nga përbërja gjenetike e kafshës. Kontrolli i 

laktacionit kërkon rregullim të ndërlikuar të gjeneve të shumta duke përfshirë ato që 

kodojnë (gjenetikisht) për hormonet që stimulojnë sintezën e qumështit, enzimat e 

përfshira në sintezën e qumështit, proteinat e qumështit, proteinat e përfshira në 

strukturën e qelizës dhe shumë të tjerë. 

 Indet Sekretuese  

Faktori më themelor që kufizon lactation është sasia e indeve të gjëndrave. Potenciali i 

prodhimit të qumështit është proporcional me sasinë e indeve të sekretimit të qumështit. 

Gjandrra qumështore të vogla kanë gjasa të jenë një disavantazh në laktacion për shkak të 

paaftësisë së tyre për të sekretuar dhe për të ruajtur qumështin e mjaftueshëm. Studiuesit 

britanikë gjetën një korrelacion të rëndësishëm midis peshës së gjëndrave të gjirit  dhe 

prodhimit të qumështit në pikun e laktacion në dhitë. 

 Faza dhe qëndrushmeria (vazhdimësia)  e laktacionit 

Ka ndryshime të konsiderueshme në qëndrushmerin e sekretimit të qumështit  sa i përket 

pikut të prodhimit në laktacionin e hershëm. Disa lopë janë shumë të qëndrushme dhe 

shkalla e tyre e rënies së sekretimit të qumështit është e ngadaltë (2 deri 4% e prodhimit të 

muajit të kaluar). Prodhimi i lopëve të tjera ulet më shpejt (6 deri në 8% të prodhimit të 

muajit të tyre të mëparshëm) në mënyrë që ata të tregojnë qëndrueshmëri të dobët. Figura 

5.13 ilustron një metodë të dytë të shprehjes së vazhdimësisë së laktacioni. Rënia mesatare 

e përqindjes në prodhimin e qumështit në muaj përdoret për të treguar qëndrueshmërinë e 

laktacionit. Lopët me qëndrueshmëri të lartë prodhojnë më shumë qumësht në një 

laktacion se sa lopët me vazhdimsi të ulët kur prodhimi maksimal i tyre është i barabartë. 

Lopët që mjelën me shpejtë zakonisht janë më të qëndrueshme. Një lopë në Stacionin e 
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Eksperimentit Bujqësor në Misuri mjelje për rreth 8 vjet pa pjellje, dhe një lopë e Zelandës 

së Re mjelet vazhdimisht dhe pa shtatzëni për 12 vjet. 

 

Figura  12  Vazhdimësia e sekretimit të qumështit, përkufizohet si shkalla me të cilën 
norma e sekretimit është ruajtur me përparimin e laktacionit 

 

 Shpeshtësia e mjeljes 

Meqë qumështi grumbullohet në lumen e alveolit dhe në zonat e magazinimit të gjirit, ajo 

tenton gradualisht të pengojë sekretimin e qumështit (Seksioni 5.7). Largimi (mjelja) më i 

shpeshtë i qumështit lejon intensitetin maksimal të procesit të prodhimit të qumështit. 

Largimi  i plotë i qumështit në mjelje është gjithashtu i rëndësishëm. Qumështi i lënë në gji 

gjatë kohës së mjeljes tenton të kontrollojë sekretimin e qumështit gjatë intervalit midis 

mjeljes. Kjo shpjegon rekomandimin e mjeljes jo të plotë për disa ditë pas lindjes; ajo 

zvogëlon kërkesën për kalcium dhe lejon që gjëndra paratiroide të bëhet aktive në 

prodhimin e hormonit paratiroid, i cili është i lidhur ngushtë me parandalimin e etheve të 

qumështit (Seksioni 5.5.4). 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  257 

 

 Shtatzënsia  

Gjatë 5 muajve të parë të shtatzënisë, rënia e prodhimit të qumështit në lopët shtatëzëna 

është e ngjashme me periudhën e laktacionit ekuivalent në ato jo shtatzëna. Megjithatë, pas 

muajit të pestë të shtatzënisë tek lopët  prodhimi i qumështit fillojnë të bien më shpejt (ulje 

e vazhdueshmërisë). Studimet në Missouri treguan një diferencë prej 450 kilogramë në 

prodhimin e qumështit për shkak të divergjencës në rritje të ushqyesve nga gjëndrat e 

qumështit në mitër për rritjen dhe mirëmbajtjen e fetusit. 

 Mosha 

Besohet se ekziston një rritje e vogël e qelizave sekretuese gjatë çdo shtatzanie derisa lopët 

arrijnë rreth 7 vjet ose shtatzënia e pestë. Kjo manifestohet nga rritja e prodhimit vjetor të 

qumështit në atë moshë. Pas rreth 7 vjetësh, zakonisht ka një rënie graduale të qumështit 

të përgjithshëm të sekretuar gjatë çdo laktacioni të mëvonshëm. Disa lopë mbeten 

produktive deri në moshën 20 vjeç ose më shumë (të dhënat besohet të jenë 27 vjet); 

megjithatë, shumica janë në pension nga prodhimi aktiv  në moshën prej 10 deri në 12 vjeç. 

Në prodhimin e qumështit të femrave (njeriu) gjithashtu zvogëlohet me rritjen e moshës. 

 Madhësia e kafshëve  

Lopët më të mëdha zakonisht nxjerrin më shumë qumësht por ato  mund të jenë më pak 

efikase në konvertimin e lëndëve ushqyese në qumësht sesa ato më të vogla. Lopët 

normalisht nuk do të sekretojnë më shumë qumështin  sesa ekuivalenti prej 8 -12 % të 

peshës së tyre trupore, ndërsa dhitë mund të sekretojnë qumësht të mjaftueshëm çdo ditë 

për 20 ose më shumë përqind të peshës së tyre trupore. Studimet e Misurit kanë gjetur se 

prodhimi i qumështit ndryshyson me përafërsisht 0.7 fuqinë e peshës trupore. Kështu, një 

rritje prej 1 përqind në peshën trupore midis kafshëve ka tendencë të shoqërohet me një 

rritje prej 0.7 përqind në prodhimin e qumështit. 

 Estrus 

Sekretimi i qumështit në bagëti në përgjithësi reduktohet kur lopa është në afsh Kjo ndodh 

kryesisht nga aktiviteti fizik i lidhur me sjelljen estrous dhe jo nga një efekt i drejtpërdrejtë 
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i hormoneve riprodhuese në laktacion. Reduktimi i prodhimit të qumështit është i 

përkohshëm. Për të minimizuar humbjet e qumështit lopët duhet të kufizohen gjatë 

estrusit. 

 

 Sëmundje 

Një numër i sëmundjeve mund të reduktojnë ndjeshëm sasinë e qumështit të sekretuar. 

Sëmundja mund të ndikojë në normën e zemrës dhe, rrjedhimisht, shkalla e qarkullimit të 

gjakut përmes gjëndrës së qumështit, e cila ndikon në sekrecionet e qumështit. Është 

vlerësuar se 400 vëllime të gjakut kalojnë përmes gjëndrës së qumështit për secilën vëllim 

të qumështit të sekretuar.  

Sëmundja kryesore në kafshët e qumështit është mastitë, e definuar si një inflamacion i 

gjëndrave qumështore (gjirit). Mastiti është shkaktuar më shpesh nga infeksioni bakterial. 

Prodhimi i qumështit është zvogëluar kur një lopë ka mastitë klinike, e cila njihet kur ka 

mpiksje ose fluska në qumësht dhe shpesh shoqërohet me rritjen e temperaturës së trupit 

dhe oreksin e zvogëluar. Mastiti subklinik është më i vështirë për t'u njohur, sepse 

ndryshimet në qumësht nuk janë të dukshme dhe simptomat sistemike janë minimale. Kur 

lopët kanë mastitë subklinike, humbja e konsiderueshme në prodhimin e qumështit mund 

të ndodhë pa vetëdijen e prodhuesit. 

 

 Periudha e thatë 

 

Lopët normalisht edukohen 60 deri në 90 ditë pas lindjes. Pritet që ata të laktojnë për rreth 

305 ditë dhe më pas t'u jepet një periudhë 60 ditore e thatë para pjelljes së ardhshme. 

Gjatësia optimale e periudhës së thatë ndodh kur një ditë shtesë e periudhës së thatë 

shkakton humbjen e qumështit të sekretuar në periudhën aktuale të laktacionit për t'u 

balancuar nga një fitim në qumësht të sekretuar në periudhën pasuese të laktacionit. Me 

interes është një rekord i qumështit në të cilin 42 805 kg qumësht janë prodhuar në 365 
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ditë pa përfitimin e një periudhe të thatë. Nuk ka asnjë arsye të njohur psikologjike ose 

endokrinologjike për të besuar se qelizat që sekretojnë qumështin përfitojnë nga një 

periudhë e gjatë pushimi. Mbarështimi dhe menaxhimi i lopëve për persistencë të lartë 

ngre perspektivën e zgjerimit të laktacionit (më shumë se 18 muaj). Shtrirja e suksesshme 

e laktacioneve në bagëtitë e qumështit mund të rezultojë në rivlerësimin e praktikave 

aktuale të menaxhimit të cilat bazohen në një laktacion 12 ose 13 muaj. Praktikat aktuale 

për kohën e rimbarësimit e ndjekur me pjellje, të ushqyerit para dhe pas pikut të 

laktacionit dhe nevojës për një periudhë të thatë mund të ndryshohen nëse gjatësia 

mesatare e laktacionit të një tufë prodhimi të lartë është 18 muaj ose më e madhe. 

 Gjendja e trupit (Fatness-plotësia) në pjellje 

Ruajtja e yndyrës së trupit gjatë laktacionit të vonshëm dhe periudhës së thatë, dhe 

përdorimi i saj i mëvonshëm në laktacion pasuese, është një përdorim joefikas i energjisë 

së ushqimit. Ndoshta vetëm dy të tretat janë aq të efektshme sa përdorimi i drejtpërdrejtë i 

energjisë dietetike për prodhimin e qumështit. Pesha shtesë e trupit (gjendja e trupit) në 

pritje përgjithësisht rezulton në sekrecion shtesë të qumështit gjatë laktacionit në vijim. 

Hulumtuesit e Cornell zbuluan se 100 lb e peshës trupore mund të japin rreth 400 lb 

qumësht dhe 100 lb e yndyrës trupore mund të japin rreth 880 lb qumësht. 

Studimet e mëtejshme të USDA në një laborator të metabolizmit energjetik treguan se lopët 

e qumështit të prodhimit të lartë mund të shfrytëzojnë yndyrën e trupit deri në gjysmën e 

nevojave të tyre energjetike gjatë laktacionit të hershëm. Megjithatë, sasia e rezervave të 

proteinave që mund të përdoret nuk është proporcionale me sasinë e yndyrës trupore. 

Prandaj, raporti i energjisë diete: proteina duhet të merret në konsideratë kur lopët po 

tërheqin rezervat e trupit gjatë laktacionit intensiv. 

 Temperaturat e mjedisit  

Temperaturat mbi 80 ° F për Holsteins dhe 85 ° F për Jerseys reduktojnë prodhimin e 

qumështit. Kjo mund të rezultojë pjesërisht nga një oreks i zvogëluar dhe / ose reduktimi i 

sekretimit të tiroksinës. Temperatura optimale është rreth 50 deri në 60 ° F, zona e rehatit 

është 50 deri në 80 ° F për shumicën e lopës që lahet. 
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 Ushqimi 

Shpejtësia e sintezës dhe shpërndarja e përbërësve të ndryshëm të qumështit varet nga 

përqendrimi i prekursorëve të qumështit në gjak, që pasqyron cilësinë dhe sasinë e 

furnizimit me ushqim. Natyra siguron mirëmbajtjen, rritjen dhe nevojat riprodhuese para 

se energjia të vihet në dispozicion për laktacion. Ushqyes të papërshtatshëm për ushqim 

ndoshta kufizojnë sekretimin e qumështit më shumë se çdo faktor tjetër i vetëm në  

qumështin e lopes. Megjithëse ushqimi i mirë (si i vetëm) nuk mund të garantojë prodhim 

të lartë të qumështit, ushqimi i dobët mund të pengojë arritjen e potencialit të plotë të 

lopës, po aq sa me menaxhimin e dobët, potencialin e ulët gjenetik ose një mjedis të 

pafavorshëm. Mirëmbajtja e laktacionit (galaktopoiesis) është e lidhur ngushtë me një 

dhënjën adekuate të ushqimit kafshëve në laktacion. Ushqyerja e pamjaftueshme kufizon 

sekretimin e qumështit në lopë në një shkallë më të lartë sesa në grate. 

 Përgatitja për mjelje 

Me rëndësi të madhe në shkarkimin e plotë të qumështit është përgatitja e duhur e lopës 

për mjelje. Përgatitja e gabuar do të rezultojë në evakuimin jo të plotë të qumështit, i cili 

rrit qumështin e mbetur dhe zvogëlon intensitetin dhe sasinë e sekrecioneve të 

mëvonshme të qumështit. Stimulimi para kohës shkakton një lëshim më të hershëm të 

oksitocinës nga neurohipofisis, gjë që rezulton në një kohë më të shkurtër të nevojshme për 

mjelje. 

 Stresi 

Sekretimi i qumështit mund të zvogëlohet nga stresi. Sekretimi i lartë i hormoneve të 

stresit mund të ndikojë në sintezën dhe sekrecionet e qumështit. Përveç kësaj, stresi mund 

të pengojë shkarkimin e qumështit (Seksioni 5.8). Ndërsa kafshët përzgjidhet për të 

sekretuar nivele më të larta të qumështit, stresi mund të luajë një rol gjithnjë e më të 

rëndësishëm në arritjen e prodhimit maksimal të qumështit. 

 Stimuli i gjidhëmjës 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  261 

 

Janë raportuar shumë raste në të cilat gratë jo-aktive që kanë lindur më parë kanë filluar 

lactation duke lejuar një fëmijë të thith gjoksin e tyre. Një laktacion i tillë ndodh më shpesh 

tek gratë e reja, por është raportuar edhe në gratë pas menopauzës. E njëjta dukuri është 

vërejtur edhe në mëshqerat e virgjër të thithura nga mëshqerra të tjera. Gjidhënja mund të 

shkaktojë sekrecion të lëngjeve nga gjiri dhe mund të rezultojë në mastitë. Laktacioni i 

shkaktuar nga gjidhënja është vërejtur në një numër speciesh përfshirë qenin e egër, 

luanin, ujkun dhe delfinin. Shumë prej këtyre specieve jetojnë në sistemet shoqrore në të 

cilat vëzhgohen femrat vartëse të cilat ushqyejn pasardhës nga femrat mbizotëruese të 

grupit. Në mënyrë tipike, ky stimulim i gjirit që shkakton gjidhënie në një femër jo- 

shtatzën kërkon disa javë të gjidhënies së përsëritur. Në rastin e një kafshe të porsalindur 

që thith një femër jo-laktuese, i porsalinduri duhet të marrë ushqim nga një burim tjetër 

derisa prodhimi i mjaftueshëm i qumështit të stimulohet në femrën e thithur. 

 

Faktorët që ndikojnë përbërjen e qumështit 

 

Qumështi mund të përkufizohet si sekretim i  marrë nga mjelja e plotë e një apo më shumë 

kafshëve të shëndetshme. Sipas G. Seiffert, "qumështi i nënës është një thesar që nuk mund 

të zëvendësojmë". Termi qumësht, në Shtetet e bashkuara i referohet qumështit të lopës . 

Të njëjtit përbërës janë të pranishme në qumështin e të gjitha llojeve të gjitarëve; 

megjithatë, ka ndryshime të konsiderueshme në përbërjen e qumështit në mes të gjitarëve 

të ndryshëm. Ndryshimet në përbërjen e qumështit mund të rezultojnë nga një ose më 

shumë nga një numër factor (shkaqesh). 
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Tabela  1 Përbërja mesatare e qumështit nga gjitarët e ndryshëm, Përqindja 

Gjitarët Yndyra  Proteina Laktozi Mineralet  Gjithësej 

material e 

thatë 

Gruaja 3.7 1.6 7.0 0.2 12.5 

Lopa 4.0 3.3 5.0 0.7 13.0 

Pela  1.3 2.2 5.9 0.4 9.8 

Dosa  5.3 4.9 5.3 0.9 16.4 

Macja  3.3 9.1 4.9 0.6 17.9 

Qeni  8.3 7.1 3.7 1.3 20.4 

Dele 5.4 4.8 4.6 0.9 15.7 

Dhi  4.1 3.7 4.2 0.8 12.8 

Elefanti  15.2 4.9 3.4 0.8 24.3 

Dreri  18.7 11.1 2.7 1.2 33.7 

Balena  22.2 12.0 1.8 1.7 38.1 

 

 Raca 

Siç tregohet në Tabelën 5.2 përbërja e qumështit ndryshon në mesin e lopave të qumështit. 

Variacioni i brendshëm në përbërjen e qumështit është proporcional me përqindjen e një 

komponenti të caktuar të qumështit për racën e dhënë. Prandaj Jerseys, për shkak të 

yndyrë të lartë të tyre kanë një ndryshim më të madh në përqindje yndyrë se Holsteins. 
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Gjithashtu, janë vërejtur dallimet e llojeve ose të racave në përbërjen e qumështit për 

brejtësit, derrat dhe llojet e tjera. 

 Faktorët e trashëgues 

Qumështi i disa familjeve të lopëve përmban sasi më të mëdha të përbërësve të qumështit 

se të tjerave. Trashëgimia vlerëson rendimentin e qumështit dhe përbërësit e zgjedhur të 

qumështit jepen në Tabelën 5.3. Meqë proteina, yndyra dhe lënda e thatë payndyrë janë 

shumë të trashëgueshëm (rreth 0.5), mund të presin përparime të shpejta gjenetike 

selektive për këto përbërës qumështi. Rreth gjysma e superioritetit (vetive seleksionuese) 

të prindërve të përzgjedhur duhet të pasqyrohen në pasardhësit e tyre. Një korelacion 

gjenetik negativ është dhënë për për sasinë e proteinave, yndyrnave dhe lëndës së thatë pa 

yndyrë. Duke shtuar se si sasia e përgjithshme e qumështit rritet për lactation, përqindja e 

këtyre komponentëve në qumësht zvogëlohet, por sasia e përgjithshëm e këtyre 

përbërësve të qumështit rritet. Zakonisht ekziston një korrelacion i lartë gjenetik midis 

prodhimit të përgjithshëm të qumështit dhe rendimentit të çdo përbërësi të caktuar. 

Prandaj është e qartë se përbërja e qumështit mund të ndryshohet me përzgjedhjen. 

Tabela  2 Përbërja mesatare e qumështit midis racave të mëdha të qumështit, Përqindja 

Raca  Yndyra Proteina Laktozi Hiri LTHPY** LTH* 

Ayrshire 4.0 3.5 4.7 0.68 8.9 12.9 

Brown Swiss 4.0 3.6 5.0 0.73 9.3 13.3 

Guernsey 5.0 3.9 4.9 0.74 9.5 14.5 

Holstei 3.4 3.3 4.9 0.68 8.9 12.3 

Jersey 5.4 3.9 4.9 0.71 9.5 14.9 

*Lenda e thatë: **Lenda e thatë pa yndyrë 

 

Tabela 5. 3 Vlerësimet e trashëgimisë dhe korrelacionet gjenetike të komponentit të qumështit 
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Rendimenti i 

qumështit  dhe 

përbërsit  

Trashëgimia Qumështi Yndyra  LTHPY*  

Rendimenti  i 

qumështit 

0.32     

Yndyra ,%  0.58  -0.20    

LTHPY,%  0.59  -0.20  +0.50  

Proteina, %  0.50  -0.20  +0.48 0.94 

Laktoza, %  0.53     

* LTHPY- Lënda e thatë pa yndyrë 

 Faza e Laktacionit 

Siç tregohet në Tabelën 4 kulloshtra e lopëve është veçanërisht e lartë në LTHPY për shkak 

të përmbajtjes së proteinave, të cila kontribuohet kryesisht nga imunoglobulinat.  

Përqendrimi i laktozës është më i ulët në kulloshter sesa në qumështin normal. Pas pikut të 

prodhimit të qumështit, përmbajtja e proteinave dhe LTHPY mbetet relativisht e 

qëndrueshme deri në lactation vonë, kur fillon një rritje graduale (shih efektet e 

shtatzënisë). Shumica e qumështit të lopëve përmban 0.5 deri 1.5 % më pak yndyrë gjatë 2 

muajve të pare të laktacionit krahasuar me 2 muajve të fundit të tij. Përmbajtja e laktozës 

së qumështit është më e lartë në fillim të laktacionit dhe zbret linearisht gjatë laktacionit. 

Tabela  4 Përbërja mesatare e kulloshtres dhe qumështit normal të lopës, Përqindja 

Përbërsit Kulloshtra Qumështi 

normal  
Uji 71.7  87.0  

Lënda e thatë(Totali) 28.3  13.0  

Yndyra   3.4  4.0  

Kaseina  4.8  2.5  

Globulina dhe albumina 15.8  0.8  

Laktoaa  2.5  5.0  

Mineralet 1.8  0.7  
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 Gjendja e lopës në pjellje 

Lopët që mbajnë yndyrë të konsiderueshme trupore në kohën e pjelljes do të sekretojnë më 

shumë yndyrë dhe LTHPY në qumështin e tyre sesa kur kanë sasi më të vogël të yndyrës. 

 Sezoni i Vitit 

Përqindja e yndyrës së qumështit zakonisht rritet në vjeshtë dhe zvogëlohet në pranverë. 

Proteina dhe NFS tregojnë më pak luhatje sezonale sesa yndyra; megjithatë, të dy 

normalisht arrijnë një vlerë të lartë në maj dhe qershor dhe ulen në fund të verës. Duket se 

ekziston një lidhje e kundërt midis përmbajtjes së proteinës dhe laktozës së qumështit. 

Luhatjet e dukshme sezonale mund të pasqyrojnë ndryshimet në ushqimin, temperaturën e 

mjedisit dhe / ose faktorët tjerë kontribues. Acidet yndyrore të pangopura janë më të larta 

në yndyrë të prodhuar në verë se në dimër. 

 Mjelja e plotë 

Përmbajtja e yndyrës së qumështit varion ndjeshëm ndërmjet qumështit të parë dhe të 

fundit të hequr nga gjiri, ndërsa përbërësit e tjerë të qumështit janë mjaft konstante në faza 

të ndryshme të mjeljes. Currilat e para të qumështit mund të përmbajnë vetëm 1,0 deri 

1,5 % të yndyrës, ndërsa  currilat e tjera mund të përmbajnë 6,0-8,5%. Kur mjelja është e 

paplotë ose kur lopët janë stimuluar në mënyrë të parregullt përpara mjeljes sasia e 

qumështit të mbetur rritet dhe është më e pasur me yndyrë. Përqindja e LTHPY nuk 

ndikohet dukshëm. 

 Intervali midis mjeljeve 

Lopët zakonisht mjelën  në intervale 12 oreë. Intervale të parregullta të mjeljes ndikojnë 

yndyrën më shumë se sa proteina ose përqindja e LTHPY. Me një interval më të gjatë të 

mjeljës qumështi do përmbaj më pak yndyrë dhe laktozë, do  pak më shumë protein, dhe si 

rezultat i kundërbalancimit (luhatjet e proteinave, laktozës dhe mineraleve), përmbajtja e 

LTHPY do të mbetet e qëndrueshme. 
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 Mosha e lopës 

Proteina, yndyra dhe LTHPY bien me moshën. LTHPY bie më shumë se yndyrë. Në një 

studim tregohet qe  zvogëlohet nga laktacioni i parë deri në nëntë, 0.08, 0.19, 0.25 dhe 0.34 

për qind, respektivisht për proteina, yndyrna, lactose dhe LTHPY 

 Ushqim 

Aktualisht nuk ka ushqime, aditivë ose praktika të ushqyerjes që do të ndryshojnë me fitim 

përbërjen e qumështit. Shumica e ndryshimeve në përbërjen e qumështit që rrjedhin nga 

ushqimi janë të përkohshme dhe të kufizuara në natyrë Vajrat vegjetale kanë treguar të 

shkaktojnë një rritje të përkohshme të yndyrës së qumështit. Në anën tjetër, vajrat e 

peshkut zakonisht e zvogëlojnë përmbajtjen e yndyrës së qumështit nga 0.1 në 0.5 % për 

aq kohë sa ushqehen. Nën-ushqyerja pakëson përmbajtjen e proteinave dhe NFS, por 

sidomos ul prodhimin e qumështit. Proteina e qumështit është më e lartë në mesin e lopëve 

që ushqejnë dieta me energji të lartë se sa në mesin e atyre që ushqehen dietat me energji 

të ulët. Ushqimi me drithëra të lartë, së bashku me ushqim të ulët të foragjereve, rezulton 

në një reduktim të ndjeshëm të yndyrës së qumështit në shumicën e lopëve. Baza për këtë 

është shpjeguar paraprakisht  

 Eksitim apo Stresi 

Kjo mund të rezultojë në heqjen jo të plotë të qumështit dhe kështu një sasi më të ulët të 

yndyrës. Përmbajtja LTHPY është e pandryshuar 

 Sëmundjet  

Pak është e dihet për ndikimin e sëmundjeve të caktuara në proteina dhe LTHPY. Një rritje 

në temperaturën e trupit shpesh shoqërohet me një rritje në përqindjen e yndyrës dhe një 

ulje në prodhimin e qumështit dhe përmbajtjen e LTHPY. Infeksionet e gjendrës të gjirit, të 

tilla si mastitë, shkaktojnë zvogëlim të yndyrës së qumështit, LTHPY, proteina dhe laktozës 

dhe një rritje të ndjeshme në përmbajtjen minerale dhe klorurike të qumështit. Qumështi 

nga lopët me mastitë shpesh ka një shije të kripur, e cila i atribuohet një përqendrimi më të 
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lartë të klorureve. Gjatë mastitit, ndryshimi në përqendrimin e joneve, sidomos natriumi, 

rezulton në një ndryshim në përçueshmërinë elektrike të qumështit. 

Është bërë avantazh nga kjo karakteristikë duke përfshirë elektrodat në makinat e mjeljes 

për të matur përçueshmërinë elektrike kur qumështi e lë gjirin. Kombinimi i këtij 

informacioni me një sistem të analizës së të dhënave me ndihmën e kompjuterit lejon 

identifikimin automatik të lopëve në tufë që kanë mastitë. Shkencëtarët në Universitetin A 

& M të Teksasit dhe të tjerë gjetën se qumështi nga lopët me mastitë përmban më shumë 

sasi të natriumit, bakrit, hekurit, zinkut dhe magnezit, por më pak kalcium, fosfor, molibden 

dhe kalium krahas qumështit normal. Mastiti gjithashtu rezulton me hidrolizë më të madhe 

të kazeinës së qumështit. Rendimenti i djathit është i varur nga përmbajtja e molekulave 

kazeine (Seksioni 5.6.1, Proteina). Prandaj ndarja e kazeines që rezulton nga mastitë 

zvogëlon prodhimin e djathit. 

 Shtatzënia 

Rritja e LTHPY dhe proteina në fund të laktacionit duhet të shoqërohet me shtatzëninë, 

meqë lopët e hapura (jo shtatzëna) nuk tregojnë rritje në këto përbërës të qumështit me 

avancimin e laktacionit. Shtatzënia nuk ka efekt të dukshëm në përmbajtjen e yndyrës së 

qumështit. 

 Temperatura e mjedisit 

Temperaturat nën 30 ° F dhe mbi 70 ° F shkaktojnë një rritje në përmbajtjen e yndyrës së 

qumështit, ndërsa proteina dhe sasitë e LTHPY bie në temperatura të larta dhe rritje në ato 

më të ulëta. 

 Ushtrim 

Ushtrimi i lehtë me sa duket rrit përmbajtjen e yndyrës nga 0.2 në 0.3 %, pa ulur sasinë e 

qumështit të sekretuar. Nga ushtrimi i moderuar në ushtrime të rënda në lopët që kanë 

prodhimtari  të larta, megjithatë, do të rezultojë në reduktimin e sekretimit të qumështit 

dhe një rritje korresponduese në përqindje të yndyrës. Ushtrimi nuk shkakton ndonjë 

ndryshim të dukshëm në përmbajtjen e LTHPY të qumështit. 
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 Barnat  

Shumica e barnave kanë pak ose aspak ndikim në përbërjen e qumështit, edhe pse disa do 

të shkaktojnë një rënie në sasinë e sekretuar. Shumë ilaçe dhe komponime të tjera (p.sh., 

pesticide), kur konsumohen në ushqim, mund të sekretohen në qumësht. Gjithashtu, lopët e 

trajtuara me antibiotikë (mund t'i hedhin ato në qumësht). Në përgjithësi, kur përdoret 

terapia antibiotike në trajtimin e mastitit, qumështi duhet të hidhet poshtë nga lopët në 

mënyrë të trajtuar për të paktën 72 ose 84 orë pas trajtimeve intramammare ose 

intramuskulare. Është e rëndësishme të lexoni etiketën në enën antibiotike. 

Aspektet imunologjike të kulloshtres 

 

Mënyra në të cilën zhvillimi i kafshëve ka aftësi imunologjike dhe koha e këtij zhvillimi 

kanë tërhequr shumë interes për arsye teorike dhe praktike. Transferimi i imunitetit nga 

nëna tek pasardhësi ndryshon midis llojeve të kafshëve. Gjitarët e rinj varen nga imuniteti 

pasiv (imuniteti i fituar nga administrimi i antitrupave të formuar) për rezistencën ndaj 

sëmundjeve infektive Shytat, fruthi, difteria, ethet e kuqe dhe disa infeksione të tjera të 

njerëzve dhe të kafshëve rrallë sulmojnë shumë të rinj. Kjo sugjeron që nëna ka një 

imunitet aktiv kundër agjentit specifik infektiv dhe se ky imunitet transmetohet tek 

pasardhësit. Gjitarët neonatalë nuk janë në gjendje të prodhojnë antitrupa brenda trupave 

të tyre për një kohë pas lindjes. Ata duhet të blejnë këto antitrupa nga nëna e tyre ose gjatë 

kohës së prepartumit të mitrës ose nëpërmjet paslindjes së kulloshtrës. 

Kafshët transgenik dhe laktacioni 

 

Teknologjia transgenike e kafshëve përfiton nga aftësia për të transferuar gjene të veçanta 

në gjenomin e një kafshe. Kjo teknikë e fuqishme ofron mundësi të rëndësishme për 

hulumtime biomjekësore, prodhim farmaceutik në sistemet e kafshëve dhe rritjen e 

prodhimit të kafshëve ushqimore. Specifike për indin. shprehja e transgenes në gjëndrën e 

qumështit të një kafshe është me interes të veçantë. Është duke u hetuar sekretimi i 

proteinave të vlefshme farmaceutikisht në qumështin e llojeve të ndryshme. Sasi të mëdha 
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të proteinës së vlefshme mund të prodhohen përtej një numër i kufizuar i kafshëve në 

laktaciojn. Hulumtime të tjera kanë për qëllim përdorimin e teknologjisë transgjenike për 

të rritur karakteristikat e prodhimit të blegtorisë. Hulumtimet e fundit në Universitetin e 

Ilinoisit kanë treguar se teknologjia transgjenike mund të përdoret për të rritur 

karakteristikat e prodhimit të derrit. Prodhimi i qumështit është një faktor kufizues për 

rritjen e gicave të porsalindur. a-Lactalbumin është një rregullator i prodhimit të qumështit 

për shkak të rolit të saj në sintezën e laktozës (Seksioni 15.6.1). Dosat transgjenike që 

shprehin transgjencën e gjedhit a-lactalbumin në gjëndrat e tyre të qumështit gjatë 

laktacionit, kanë prodhim më të madh të qumështit dhe rritje të ritmit të rritjes së gicave të 

tyre. Studime të tjera në Illinois kanë për qëllim përmirësimin e rritjes së porsalindur dhe 

shëndetit duke rritur përqendrimin e një faktori të rritjes së zorrëve në qumështin e 

dosave. Teknologjia transgjenike që synon përmirësimin e karakteristikave të laktacionit të 

bagëtive mund të rezultojë në përshpejtimin e rritjes dhe shëndetin e pasardhësve në 

kafshët ushqimore ekonomikisht të vlefshme. 

Përmbledhje 

Prania e gjëndrave të qumështit dhe aftësia e tyre për të fshehur qumështin dallon gjitarët 

nga të gjitha format e tjera të jetës së kafshëve. Është me fat, me të vërtetë, që natyra u 

siguroi njerëzve shumë mënyra alternative për të marrë produktin e laktacionit. Por 

sidomos e rëndësishme janë fabrikat e lëvizshme, miniaturë të qumështit që përbëjnë 

gjëndrrat e lopëve dhe sigurojnë mbi 90 për qind të furnizimit me qumësht të njerëzve në 

Shtetet e Bashkuara. 

Megjithëse përqindjet e përbërësve të qumështit ndryshojnë midis specieve, qumështi i të 

gjithë gjitarëve përmban përbërës të ngjashëm. Qumështi i secilës specie është projektuar 

nga natyra për të qenë veçanërisht e dobishme në rritjen e të rinjve të asaj specie (Seksioni 

3.2.4). Shumë faktorë ndikojnë në përbërjen e qumështit dhe intensitetin e sekretimit të tij. 

Megjithatë, përbërja e qumështit të një kafshe të caktuar është pothuajse e njëjta ditë pas 

dite dhe e ngjashme në të gjithë botën 
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KAPITULLI  XII 

SHPENDARIA DHE PRODHIMI I VEZEVE 

 

Mishi i shpendeve dhe vezet jane prodhime animale mjaft nutritive dhe jot e shtrenejta te 

cilat shfytezohen nga njerzit ne gjithe boten. Puplat, pushi I zogjeve, melqia dhe organet 

tjera te brendhsme jane prodhime dhe nus-prodhime te tjera te shfytezueshme te cilat 

perfitohen nga shpendet. Aplikimi I perkiresimve gjenetike, nutricionit, dhe kontrollit te 

semundjve, se bashku me praktiken e biznesit kane ndikuar dukeshem ne avnsimin 

komercial te industries se shpendarise, deri te pika ku mishi I shpendve dhe vezet 

prodhohen shume ne menyre efektive. Kjo industri ne pergjitehsi ka zhvilluar dy tipe te 

specializuara te pulave; njerin tip per prodhimin e vezeve, dhe tjetrin per prodhimin e 

mishit. Linjat e brojlerve jane superiore dhe shume efeketive ne prodhimin e mishit, derisa 

karakterizohen me prodhim shume te ulet te vezve ne krahasim me linjat gjenetike te 

prodhimit te vezeve te cilat ne drejtim te prodhimit te vezeve jashume shume efektive.  

Keto linja jane mbareshtaur ne ate drejtim qe te ne perfundim te rritjes te kane nje mase 

trupore te lehte, keshtu karakterizohen me intenzitet shume me te ulet te rritjes se mases 

trupore dhe me kete mjaft jo-rentabile ne drejtim te mishit. 

Mishi i shpendeve dhe prodhimi i vezeve 

Brojleret e pulave sigurojn pothuaj se sasin me te madhe te mishit ne bote dhe me kete 

eshte mishi me i konsumuar i mishit te pulave. Pulat e detit dhe pulat vojse pas perfundimit 

te prodhimit te vezeve, patat, rosat, pellumabt, pulat afrikane konsumohen ne sasi shume 

me te vogla, edhe pse disa nga keto jane burime shume te rendesishme te ushqimit ne disa 

pjese te botes.  

Perbersit e mishit dhe vezeve te shpendeve: 

Pesha e gjalle tepulat perbehet perafersisht 78% nga karkasa, deri sa karkasa te pulat e 

detit perfshin afersisht 83% te peshes se gjalle te tyre.  

Proporcioni i mishit i cili perdoret per ushqim nga karkasa e pulave dhe pulave te detit 

eshte 67% respekjtivisht 78%. Mishi i ashtuqujutur me ngjyre me te mbyllet (dark meat) 

eshte me i pasur me kalori, dhe me i varfer ne proteina, poashtu ky mish permban sasi me 

te medha te kolesterolit  se sa mishi i me ngjyre me te ndritshme (light meat) per te dy 

speciet, pulat dhe pulat e detit.Nese lekura mbetet si pjes e mishit te shpendeve, zakonisht 

e rrit vleren e kolesterorlit  dhe yndyres ne pergjithesi. 

Klasat dhe gradimi i vezëve 

Nota përcaktohet duke shqyrtuar cilësinë e jashtme dhe të brendshme të vezës në kohën 

kur është e paketuar për shitje si vezë e freskët. Klasat AA, A dhe B pasqyrojnë pastërtinë, 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  271 

 

qëndrueshmërinë, strukturën dhe formën e guaskës, plus qëndrueshmërinë e të bardhës 

dhe të verdhë vezëve, madhësinë e qelizës së ajrit dhe lirinë nga pikat e gjakut të 

shkaktuara nga hemorragji të vogla gjatë procesit të hedhjes. Të gjitha vezët duhet të jenë 

të pastra, por një sasi e vogël e njollave lejohet në shkallën e Beggs. Ngjyra e guaskës është 

karakteristikë specifike e racave dhe nuk lidhet me cilësinë e vezës. Brendësia e vezëve 

vihet re në një proces të quajtur "llambat" në të cilat ato mbështetet në një dritë të fortë, 

ndërsa një klasifikues me përvojë kontrollon defekte të tilla si predha të plasaritura dhe 

pika të gjakut. Gjithashtu vërehen madhësia e qelizës së ajrit, forma e verdhë vezëve dhe 

viskoziteti i bardhë. Të gjitha vezët klasifikohen ne klasën A, AA dhe B. Përmbajtja e një 

veze të klasës  AA mbulon një zonë të vogël, ku të verdhë veze qëndron i gjatë dhe është i 

rrethuar nga shumë të bardhë të trashë dhe pak të bardhë të vezës së hollë. Veza e klasës B 

ka një të verdhë veze të zmadhuar dhe të rrafshuar dhe bardha duket e dobët dhe e holluar 

me ujë. Veza e klasës A ka karakteristika në mes të atyre të klasave AA dhe B. Ngjyra e 

verdhë veze reflekton llojin e ushqimit të konsumuar nga pulat. Ushqimet, të tilla si vakt 

jonxhë dhe misri të verdhë që përmbajnë sasi të larta të xanthophylls, prodhojnë të verdhë 

të errët. Sasi të tepërt të vakteve të farave në racione prodhojnë një ngjyrë kafe të errët të 

verdhë veze për shkak të një ndërveprimi të gossipollit të farave me hekur në verdhë veze. 

Madhësia e vezëve 

Klasifikimi i përmasave është i pavarur nga nota. Madhësia përcaktohet me peshë për 

dhjetëra vezë (pesha e vezëve individuale mund të ndryshojë brenda kufijve). Në renditje 

zbritëse madhësia e vezës është ekstra e madhe, e madhe, e mesme, e vogël dhe e pjesshme. 

Madhësitë më të zakonshme të vezëve nga pula janë të mesme, të mëdha dhe extra të 

mëdha. Madhësia e klasave ndryshojnë nga 3 ons (ons- njësi për peshë ≈28g) për dhjetra 

me një paketim vezë të mëdha peshon të paktën 24 ons. Kur një paketim vezësh të mëdhenj 

kushtojnë $ 1.00, vlera ekuivalente e madhësive të mesme dhe ekstra të mëdha ndryshon 

rreth $ 0.12 për dhjetëra, ndërsa ajo e madhësive të vogla dhe jumbo ndryshon me rreth 

0.25 dollarë. (Zbresni nëse madhësia është më e vogël dhe shtoni nëse madhësia është më e 

madhe.) 
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KAPITULLI  XIII 

PARIMET E KONKURRENCËS NË MES TË NJERIUT DHE 

KAFSHËVE NË KONSUMIN E USHQIMEVE TË BIMËVE 

 

Prodhimi bimor është pjesë e strategjisë kombëtare të zhvillimit ekonomik e social të 

vendit,është pjesë e prioriteteve,në programin e qeverisë,bën pjesë në planin për integrim 

evropian dhe pjesë e planit të veprimit për zbatimin e partneritetit evropian. 

Në sektorin e prodhimit bimor vihet re një rritje e prodhimit për çdo kulture,ku rritja e 

prodhimit evidentohet më shumë në ambiente të mbrojtura(kemi një shtim të sipërfaqes së 

mbrojtur më 40-50ha në vit dhe per vitin 2011 më 100ha). Kultivimi i bimëve, gjithmonë 

ka qene veprimtari e rëndësishme sepse ajo ka siguruar ekzistencën e njeriut. Sipas shumë 

autorëve, natyra e prodhimtarisë bujqësore dallohet nga të gjitha llojet tjera të 

prodhimtarisë më karakteristikat dhe veçorit e prodhimeve të veta dhe nderlikueshmerinë, 

kushtet specifike në të cilën realizohet prodhimtaria. Funksioni themelor i prodhimtarisë 

bimore është (prodhimi i ushqimit) që të sigurojë ekzistencën biologjike të njerëzve dhe 

kafshëve nga prodhimet e tyre ushqimore. 

Prodhimtaria bimore nuk është vetëm dhurate e natyrës, por edhe rezultat i mundit, 

diturisë  punës dhe aktivitetit të njeriut, gjetjen, përhapjen dhe fisnikërimin e bimëve dhe 

së fundit krijimin jo vetëm të kultivarëve, por edhe llojeve të reja. 

Prodhimi i sasive të mjaftueshme të ushqimit duke ruajtur karakteristikat e pranueshme 

ushqyese, për të plotësuar nevojat në rritje për të ushqyer popullatën ishte dhe mbetet 

njëra nga aktivitetet më njerëzore por edhe më sfiduese për të gjithë prodhuesit e ushqimit. 

Megjithatë, prodhimi i sasive të mjaftueshme të ushqimit, i cili poashtu është edhe i sigurt, 

nuk është gjithmonë punë e lehtë për t’u bërë. Dy fjali nga dy organizatat më të 

rëndësishme për ushqim (OUB) dhe shëndetësi (OBSH) se "qasja në ushqim cilësor dhe të 

sigurt është e drejtë themelore individuale ".3, dhe “sëmundjet e shkaktuara nga ushqimi i 

kontaminuar është njëri nga problemet më të përhapura shëndetësore...”4, e bën shumë të 

qartë rëndësinë e prodhimit të ushqimit. 

 

Bujqësia, si prodhuesja kryesore e produkteve ushqimore 

 

Ushqimi në vetvete kanë qenë vazhdimisht objekt debatesh në të gjithë botën. Faktorët që 

shkaktojnë këto debate janë të ndryshme në kohëra dhe vende të ndryshme, po ato janë 

përdorur vazhdimisht si bazë e argumentimit të ndërhyrjeve shtetërore në hallka të 

ndryshme të sistemit ushqimor. 
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Siguria ushqimore  

 

Është shkenca që përshkruan manipulimin, përgatitjen dhe ruajtjen e produkteve 

ushqimore më qellim parandalimin e sëmundjeve. Zhvillimi dhe konkurrenca në të 

ushqyerit bimor do të imponojnë format e reja të organizimit  dhe menaxhimin e tyre. 

Hipoteza e parë e ngritur në këtë studim ka të bëjë më faktin se ekziston disa parime të 

konkurrencës në mes të njeriut dhe kafshëve në konsum të ushqimeve të bimëve. 

Duhet të bëhet një dallim ndërmjet sigurisë ushqimore, sigurimit të ushqimit dhe cilësisë së 

ushqimit, sepse që të tri këto koncepte i përfshinë siguria ushqimore. 

1. Siguria ushqimore nënkupton atë që ushqimi nuk shkakton efekte të dëmshme për 

shëndetin e njerëzve, në qoftë se ai është përgatitur dhe konsumuar në kushte të 

përshtatshme. 

2. Sigurimi i ushqimit në nivel kombëtar është arritja, më një çmim të arsyeshëm, të një 

ekuilibri të kënaqshëm midis kërkesës dhe ofertës. E parë në këndvështrimin e ekonomisë 

familjare sigurimi i ushqimit është mundësia për të prodhuar ose blerë produkte 

ushqimore të sigurta dhe cilësore për të plotësuar nevojat e anëtarëve të saj. 

3. Cilësia ushqimore nënkupton karakteristika të caktuara të ushqimit që plotësojnë 

kërkesat e konsumatorit. Ushqim ose produkt ushqimor është çdo substancë ose produkt i 

përpunuar, pjesërisht i përpunuar apo i papërpunuar, i përcaktuar të jetë për konsum 

njerëzor. 

 

Siguria e ushqimit është e ndërtuar në tri shtylla: 

1. Disponueshmeria e ushqimit: Sasi të mjaftueshme të ushqimit në dispozicion, në një bazë 

të qëndrueshme.  

2. Qasje në ushqim: Burime të mjaftueshme për të marrë ushqime të duhura për një dietë 

ushqyese. 

3. Përdorimi i ushqimit: Përdorimi i duhur në bazë të njohurive bazike të ushqyerit dhe të 

kujdesit, si dhe ujë të mjaftueshëm 

 

Parimet e Konkurrencës 

 

1: Qëllimi për Siguri të Ushqimit, Shëndeti dhe të ushqyerit  

Bizneset duhet të mbështesin  sistemet bujqësore që optimizojnë prodhimin dhe 

minimizojnë  harxhimin, për të siguruar ushqimin dhe promovimin e shëndetit për çdo 

person në planet.  
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2: Të jetë ekologjikisht përgjegjës  

Bizneset duhet të mbështesin  intensifikimin e qëndrueshëm të sistemeve të ushqimit për 

të përmbushur nevojat globale duke menaxhuar bujqësinë, blegtorinë, peshkimin dhe pyjet 

më përgjegjësi. Ata duhet të mbrojnë dhe të përdorin në mënyrë efikase dhe në mënyrë 

optimale burimet natyrore.  

 

3: Të sigurojnë  qëndrueshmërinë ekonomike dhe të ndajnë vlera  

Bizneset duhet të krijojnë, të japin  dhe të ndajnë vlera  në të ushqyerit  nga fermerët për 

konsumatorët.  

 

4: Respektoni të drejtat e njeriut, Krijo punë të denjë dhe të ndihmojë komunitetet të 

lulëzojnë Bizneset duhet të respektojnë të drejtat e fermerëve, punëtorëve dhe 

konsumatorëve. Ata duhet të përmirësojnë jetesën,  dhe të sigurojë mundësi të barabarta, 

kështu që komunitetet janë tërheqëse për të jetuar, punuar dhe investuar . 

 

5: Inkurajimi i qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies  

Bizneset duhet të sillen në mënyrë të ligjshme dhe të përgjegjshme duke respektuar  

burimet  natyrore të tokës, të drejtat, duke shmangur korrupsionin, duke qenë transparent 

në lidhje më aktivitetet dhe duke njohur ndikimet e tyre.  

 

6: Nxitja  dhe Transfer të njohurive, shkathtësive dhe Teknologjisë  

Bizneset duhet të promovojnë qasje në informacion, njohuri dhe aftësi për ushqim më të 

qëndrueshëm dhe sistemet bujqësore. Ata duhet të investojnë në zhvillimin e kapaciteteve 

të pronarët e vegjël dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM), si dhe praktikat më 

efektive dhe teknologjive të reja.  

 

Gjashtë parime janë të dizajnuara për të plotësuar iniciativat ekzistuese që avancojnë 

qëndrueshmërinë në ushqim dhe bujqësi, dhe të shërbejë si një çadër mbi standardet 

vullnetare dhe platformat teknike të pajtueshmërisë. Ata ranë dakord të sigurojnë gjuhë 

globale në atë që përbën qëndrueshmërisë në ushqim dhe bujqësi për çështjet kritike duke 

filluar nga ana e sigurisë ushqimore, shëndetin dhe të ushqyerit, për të drejtat e njeriut, 

qeverisjes së mirë, dhe administrimin e mjedisit, si dhe sigurimin e qëndrueshmërisë 

ekonomike në të gjithë zinxhirin e vlerës. 

 

Sfidat dhe mundësia për të ruajtur bujqësinë kafshëve 

 

Perceptimi se ekziston ushqim i prodhuar për bagëtinë konkurron  për furnizimet 

ushqimore të njeriut dhe përfaqëson një shfrytëzim joefikas të burimeve. Ky perceptim 
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mund të krijojë konfuzion në komunikimin më shitësit dhe partnerët e zingjirit të 

furnizimit të tjerë, politikëbërësit dhe konsumatorët. 

 

Qëndrueshmëria e prodhimit blegtoral 

Prodhimi blegtoral është i rëndësishëm ndaj qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale të 

vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. Qëndrueshmëria mund të mendohet si një proces në 

të cilin sistemet janë pak a shumë të qëndrueshme,duke ndryshuar më kalimin e kohës dhe 

vetëm duke ecur përpara më anë të përmirësimit të vazhdueshëm. 

 

Shqetësimet kryesore 

Shqetësimet kryesore në lidhje më qëndrueshmërinë e ushqimit në rajonet në zhvillim 

momentalisht përqendrohet në disponushmërin e kufizuar të ushqimit të duhur,në nivel 

ferme,mungesa e arsimit të prodhuesit, dobësive të transportit dhe infrastrukturës 

sanitare. 

Zona të mëdha të tokës janë të paaftë për të mbështetur prodhimin e kulturave të ushqimit 

të njeriut. Terreni,lloji i tokës dhe klima  shumicën e tokës që përdoret aktualisht për 

kullotje, e bëjnë të papërshtatshme për kultivim për prodhimin e ushqimeve më bazë 

bimore për konsum njerëzor. Përmirësimi i komunikimit është i nevojshëm ndërmjet 

aktorëve të prodhimit blegtoral dhe konsumatorit për të çuar më tej një kuptim më të mirë  

të avantazheve ekonomike,mjedisore,ushqyese,dhe sociale më të dhënat bujqësore në baza 

rajonale dhe globale. 

 

Ndikimi mjedisor i bujqësisë së kafshëve 

Vendet në zhvillim për të cilët furnizimi i proteinave më cilësi të lartë është shpesh i 

kufizuar ,në të vërtetë parandalimi nga kequshqyerja më proteina-energjisë, hekur-

mangësi,anemi,dhe vitamine A nëpërmjet konsumit të ushqimeve të kafshëve përmirëson 

jetëgjatësi globale nga një total prej 33.600.000 vjet të jetës së aftësisë së kufizuar. 

Në të kundërtën ,ndikimi mjedisor i bujqësisë së kafshëve është ndoshta shqetësimi më i 

madh i qëndrueshmërisë për aktorët e sistemit të ushqimit brenda botës së zhvilluar. 

Megjithatë,është e rëndësishme të vlerësojmë se të gjitha ushqimet kanë një kosto që lidhe 

mjediset dhe se kjo nuk është e kufizuar tek ushqimet më origjinë shtazore . 

Popullsia globale parashikohet të përballet më një krize në rritje të ushqimit  gjatë shekullit 

të ardhshëm .krizat në ushqim klasik rezultojnë nga një kombinim faktorësh,kryesisht 

rritjes së shpejtë të popullsisë,një mungesë në furnizimin e ushqimeve  dhe varfëria. 
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Të ushqyerit e kafshëve 

Baza ushqyese për të ushqyerit e kafshëve përbëhet nga dy lloje ushqimesh,ushqimi 

vuliminoz dhe ushqimi i koncentruar. Në ushqimin voluminoz hynë:kullosat,sana,ndërsa në 

ushqimin e koncentruar hynë:misri,mineralet,vitaminat,celuloze dhe mbi 80% njësi 

ushqyese në 100kg të ushqimit. 

 Ushqimi i koncentruar është ai ushqim i cili përmban më shumë se 18% celulozë 

dhe mbi 80% njësi ushqyese në 100 kg të ushqyerit. 

 Ushqimet voliminoze ndahen në: 

 Ushqimet e lëngëta(65-90% lagështi) 

 Ushqimet e gjelbra (60-80% lagështi). 

 Ushqimet e thata(10-20% lagështi) 

Ushqimi kokërr ndahet në drithëra dhe loguminozë, në ushqimin drithëra 

hyjnë:misri,gruri, elbi, tërshëra,thekra, orizi, përqindja e proteinave të drithërat është 

8-12%, ndërsa ushqimin logiminoz hyne:soja,bizelja më rreth 12% proteinë. 

Një ndër ushqimet më të preferuara për kafshët është silazhi,dmth silazhi është ushqimi 

voliminoz e lëngët dhe i koncentruar. Në kosove silazhi përpunohet kryesisht nga misri 

dhe më pak nga bari. Parakushtet për përgatitjen e silazhit janë:minimum i 

sheqerit,krijimi i kushteve amorfe,si parakusht tjetër është lagështia optimal e cila 

duhet të jetë prej 40-60%.Proteina për silazhin sillen prej 15-20%. 

Sipas një praktikumi një lope mesatarisht konsumon 12kg ushqim(sane) dhe 6kg 

ushqim të koncentruar gjatë 24 orëve,ndërsa viqi konsumon 2kg ushqim të 

koncentruar dhe 5 kg ushqim (sane).Një lope qumështore mundë të konsumon 25-40kg 

silazh gjatë një dite. 

 

Diferenca midis ushqimeve të pangrënshme dhe ushqimeve njerëzore 

 

Një gjitar barngrënës ka një strukturë definitivisht të ndryshme të dhëmbëve se sa një 

mishngrënës,dhe një ripërtypës ka kapacitet për të tretë materialet bimore(psh celuloze) 

më anë të fermentimit bakterial që është më pak efikas . 

Për qëllimet e këtij raporti ushqimi i kafshëve përbëhet prej këtyre bimëve ose kafshëve 

,materialet që janë të patretshme nga njerëzit ose janë të papërshtatshme për konsum 

njerëzor për shkak të karakteristikave sanitare apo kulturore. Edhe pse shumë ushqime që 

janë  të përshtatshme për konsum njerëzor  mundë të përdoren gjithashtu si ushqim i 

kafshëve ,duhet theksuar se ushqimi i kafshëve dhe ushqimi i njeriut nuk janë gjithmonë të 

këmbyeshëm si edhe një specie e vetme(p.sh,drithi) mundë të ketë varietete që ndryshojnë 

në mënyre të konsiderueshme në tretshmërinë. Perceptimi zakonisht lind, megjithatë, 

kafshët konkurrojnë më njerëzit për ushqim. 
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Konkurrenca mes kafshëve dhe njerëzve 

Për tokën apo kulturave nuk është një çështje e re ,,në të vërtetë duhet të kenë qenë më të 

forta në pikat më të hershme në histori kur kafshët ishin burimi mbizotërues i pushtetit 

agronomik. 

Shkalla e shpejtë e rritjes së popullsisë dhe prania e një rrjeti të transportit në gjithë 

botën,kthehet ajo që më parë do të kishte qenë një konkurs për përdorimin e tokës lokale 

në një garë globale për fatin përfundimtar të një kulture drithëra. 

Drithërat janë burimi kryesor i energjisë  për komunitetet më të ardhura të ulëta  në 

kuadër të botës në zhvillim,kështu konsumi drithëra mundë të konsiderohet si një 

mjaftueshmëri ushqyese. 

Drithërat gjithashtu mbeten themeli ushqyes Brenda botës së zhvilluar por në këtë  rastë  

dithërat janë një burim i tërthortë si lëndë ushqyese sepse ata janë konvertuar në proteina 

shtazore para konsumit njerëzor. 

 

 

 
Figura 1. Llojet e ushqimeve dhe konkurrenca mes njeriut dhe kafshëve. 

 

Siguria e ushqimit  

 Është thelbësore për të përdorur ushqim të kafshëve dhe nënprodukte duke marrë 

parasysh shqetësimet e mundshme të sigurisë, por përveç kësaj të gjithë komponentët e 

kafshëve kanë një përfitim të mundshëm të konsumit si ushqim,fibra ose përbërësve 

industrial duhet të përdoren për të ulur mbeturinat dhe për të përmirësuar aftësine tone 

për të përmbushur nevojat ushqimore globale. 
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Shumica e ushqimit të ofruar për hartimin e bagëtis është i përbërë nga mbetjet e kulturave 

që janë të patretshme nga njerëzit e që rezulton në përmirësimin e cilësis së tokës duke i 

shfrytëzuar si pleherime. 

 
Figura 2:Masat e efikasitetit ushqimor dhe konkurrenca e ushqimeve për njeriun. 

 

Siguria  ushqimore është një shqetësim kryesor i konsumit dhe në këtë mënyrë është bërë 

një faktor i rëndësishëm në mjedisin e prodhimit të kafshëve. 

Sugjerimi se bujqësia e kafshëve duhet të shfuqizohet dhe se popullsia globale mund të 

jetojnë më një ushqim vegjetarian është një pamje e ngushtë dhe nuk arrin të marrin në 

konsideratë një mori të pasojave të një veprimi të tillë. 

Në shikim të parë efikasiteti i ushqimit duket se është një koncept mjaftë i 

thjeshtë,përcaktuar si shuma e ushqimit të nevojshëm për të prodhuar një njësi për të 

fituar peshë,prodhimin e qumështit, apo veze duzine. Kur krahasimet janë bërë në të gjithe 

llojet e të ushqyerit të dietave  gjerësisht të ndryshme,megjithatë ajo bëhet shumë më 

komplekse. 

 Duke pasur  parasysh konkurrencën e perceptuar midis kafshëve dhe njerëzve për ushqim 

masa më kuptimplote e efikasitetit të ushqimit mundë të jetë raporti i proteinave të njeriut-

ushqimor. 

Hulumtimi po vazhdon për të optimizuar përdorimin e kullotave, mbetjeve  kulture,dhe nga 

produktet ushqimore në të gjitha aspektet e prodhimit blegtoral. 
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Meqenëse popullsia e botës vazhdon të rritet,ushqimi i pangrënshëm nga njerëzit i 

kafshëve dhe shpendëve do të jetë thelbësor për tu kthyer në ushqim për kafshë deri në 

burimet e proteinave të kualitetit të lartë. 

Kafshët ripërtypëse do të jenë më të vlefshme sepse mund të konvertohen në energji dhe 

proteina,në ushqimin e qumështit,mish,lesh dhe produkte të tjera. 

Nuk ka dyshim se industria globale e bagëtive përballet më një sfidë të konsiderueshme në 

50vitet e ardhshme  

.Nevoja për të siguruar më shumë ushqim për të përmbushur kërkesat e popullsisë globale 

në rritje,duke kundërshtuar pretendimet e panumërta në lidhje më qëndrueshmërinë e 

mjedisit ekonomik dhe social të prodhimit të kafshëve duke kërkuar në vazhdimësi 

zhvillimin shkencor dhe një nivel të papare të bashkëpunimit në mes të prodhuesit 

blegtoral ,shëndetin e kafshëve dhe profesionistëve të industrisë ushqimore 

.Zhvillimi i një strategjie efektive, proaktive, komunikimi që përcjell në mënyre bindëse 

përfitimet e industrisë blegtorale duhet të jete në fokus më zingjirët e furnizimit të 

ndryshëm të bagëtive dhe të tregtisë /shoqatat e tyre profesionale dhe organizatave. 

Të gjitha ushqimet kanë një kosto mjedisore,dhe se kostoja nuk është e kufizuar në 

ushqimet më orgjinë shtazore. 

Kursimet e rëndësishme në gjurmë të mjedisit dhe kostoja ekonomike e të dhënave më anë 

të produktivitetit të përmirësuar brenda sistemeve blegtorale duhet ti komunikohet 

konsumatorit për ti treguar arritjet e bëra nga përparimet në të ushqyerit e  kafshëve,dhe 

menagjimin më kalimin e kohës, si dhe për të rritur besimin e konsumatorit në bujqësi 

moderne. 

Prodhimi blegtoral luan një rolë të rëndësishëm në qëndrueshmërinë ekonomike dhe 

sociale të vendeve të zhvilluara dhe ajo furnizon projekt fuqi të konsiderueshme në kuadër 

të operacioneve të vegjël që përbëjnë shumicën e prodhimit të ushqimeve globale. 

Është përgjegjësi e çdo pale të interesuar të prodhimit blegtoral,nga prodhuesi për 

hartuesit e politikave ,për të ndihmuar edukimin e konsumatorëve në lidhje më 

qëndrueshmërinë e bujqësisë së kafshëve 
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Figura 3.:Bota e konsumit të mishit:lopës ,derrit, pulave. 

 

Konsumatorët po gëzojnë një shumëllojshmëri të gjerë të proteinave shtazore si kurrë më 

parë  nga një numër i sistemeve të prodhimit. 

Në fund të fundit ,zgjedhja e konsumatorit është përcaktuesi i fundit,por shpesh zgjedhja 

është e përcaktuar,së paku në afat të shkurtër,nga vendimet e marra nga blerësit më pakicë 

Historikisht ka pasur shumë pak ndërveprim në mes të prodhuesve dhe aktorëve më 

poshtë në zingjirin e prodhimit. 

Në të ardhmen,një shkallë më e madhe e bashkëpunimit do të jetë e nevojshme ngase 

dëshira rritet për shitësit dhe restorantet demonstrojnë qëndrueshmëri . 

 

Përcaktimi i çmimit 

Çmimi i ushqimit,shija dhe komoditeti janë përcaktuesit kryesorë të ushqimit të 

konsumatorit,zgjedhjes së momentit ,dhe kjo tendencë ka të ngjarë të vazhdojë në të 

ardhmen. 

Informata e efektshme e konsumatorit është jetike në të gjithë sektorët e bujqësisë,por 

sidomos brenda  bujqësisë së kafshëve. 

 

Prodhimtaria Organike 

Prodhimtaria organike bujqësore paraqet sistem të menaxhimit të prodhimtarisë 

bujqësore dhe prodhimeve tjera të cilat rrisin dhe nxisin biodiverzitetin, në mënyrën më të 
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mirë mbrojnë mjedisin dhe aplikimin e standardeve më të larta të mbrojtjes së shëndetit të 

bimëve, kafshëve dhe njerëzve. Bujqësia Organike udhëheq normalizimin e rrethinës së 

gjithmbarshme natyrore nga shumë aspekte: teknologjitë themelore të kultivimit të bimëve 

dhe kafshëve, kualitetin e ujit, tokës dhe ajrit, ruajtjen e biodiversitetit, sasinë dhe 

kualitetin e ushqimit, fitimit, mënyrës së jetës, standardin e jetës etj. Përveç emërtimit 

Organik në përdorim janë edhe termet bujqësi biologjike dhe ekologjike. Prodhimtaria 

organike është në tërësi prodhimtari e kontrolluar. Në bazë të rregullores së lëvizjes 

ndërkombëtare të bujqësisë organike (IFOAM – International Federation of Organic 

Agriculture Movements) kushtet e prodhimit duhet ti përshtaten kushteve specifike të 

secilit vend në të cilën zhvillohet prodhimtaria dhe duhet më ligj të jetë e rregulluar. Në 

mënyrë precize janë të definuar kushtet e kryerjes së prodhimtarisë bujqësore organike. 

Parcelat e tokës, fermat blegtorale dhe kapacitetet përpunuese duhet të jenë të izoluara nga 

burimet e mundshme të ndotjes, uji i cili përdoret për ujitje duhet të jetë i kualitetit gjegjës, 

ekspertët dhe prodhuesit duhet të aftësohen dhe të kenë obligim një ripërtëritje të 

vazhdueshme të njohurive.  

Principi themelorë i prodhimtarisë bujqësore organike thotë: Toka e shëndoshë – kafshë 

dhe bimë të shëndosha – njerëz të shëndetshëm. Viteve të 70-ta të shekullit të njëzet fillon 

rritja e interesimit për këtë lloj të prodhimtarisë bujqësore. Ka nisur nga e ashtuquajtura 

ushqim i shëndetshëm. Kanë ekzistuar dilema në lidhje më emërtimin e kësaj mënyre të 

prodhimtarisë bimore kështu që ka qenë e domosdoshme të shpjegohet dallimi ndërmjet 

bujqësisë konvencionale dhe alternative. Bujqësia konvencionale (e zakonshme, 

tradicionale) bazohet në aplikimin intensive të materieve kimike: plehrat minerale, 

pesticidet, rregullatorët e rritjes dhe aditivët në ushqimin e kafshëve. Në të kundërtën e 

prodhimtarisë tradicionale në të cilën është e zakonshme përdorimi i materieve kimike 

është bujqësia alternative (organike, ekologjike, biologjike), e cila nënkupton ose zvogëlim 

të përdorimit të materieve kimike ose mënjanimi i plotë i tyre. Sistemi i prodhimtarisë 

organike varet nga qarkullimi bimor, mbeturinat bimore, plehut të stallës, bishtajoret, 

plehërimit të gjelbër, materieve organike të hedhura të cilat nuk vijnë nga ferma, 

përpunimit mekanik të tokës, masave biologjike të luftës kundër dëmtuesve. Aplikimi i tyre 

ka si rezultat ruajtjen e frytdhënës së tokës dhe shtresës livruese, sigurimi i materieve 

ushqyese të nevojshme për bimët dhe shkatërrimi i barojave dhe dëmtuesve. Përveç këtyre 

duhet të merret në konsiderim edhe shfrytëzimin maksimal të burimeve të energjisë së 

ripërtërishme, mbajtja e llojllojshmërisë gjenetike agro dhe ekosistemit dhe ruajtja e 

mjedisit jetësor, zvogëlimin e të gjitha formave të ndotjes etj.Në kornizën e krejt asaj që u 

theksua më lartë kishte më qenë shumë e domosdoshme të nxjerrën karakteristikat 

themelore të prodhimtarisë organike: këto janë prodhime të marra në kontrolle të rrepta, 

rregulloret ligjore, mënyrës së prodhimit, të cilat janë në të vërtetë prodhimtari organike. 

Këto prodhime janë të sigurta, në ato nuk ka materie artificiale dhe pesticide kimik-

sintetike. Janë më të shëndetshme se ato konvencionale dhe kanë vlerë më të lartë 

ushqyese.Duke ju falënderuar mënyrës se si përfitohen, kanë më shumë energji jetësore 
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dhe fuqitë cilat janë përgjegjëse për mbajtjen e imunitetit, proceseve regjenerues dhe 

vitalitetit të organizmit të njeriut. Përmbajtja e disa elementëve të rëndësishëm (hekuri, 

kaliumi, kalciumi, zink) është shumë i lartë të prodhimet organike se sa atotë përfituara më 

mënyrën konvencionale të prodhimit. Prodhimet organike veçanërisht janë shumë të 

rëndësishme për të ushqyerit e fëmijëve. 

 

Arsyet për përfshirjen në prodhimtarin organike: 

 Nuk e ndotin mjedisin jetësor (ajri, uji, toka) 

 Mbështetet në shfrytëzimin e raporteve dhe interaksionit në mjedisin natyror 

(ciklet biologjike dhe ruajtja e biodiversitetit) 

 Respektojnë drejtpeshimin natyror ekologjik 

 Shfrytëzon burime të qëndrueshme të energjisë. 

Përparësitë e ushqimit organik 

o Kualiteti dhe siguria (prodhimet organike kanë vlera më të larta biologjike dhe 

ushqyese të cilat pasqyrohen në rritjen e përmbajtjes së vitaminave dhe mineraleve, 

kalciumit, magnezit, hekurit, dhe antioksidantëve) 

o Nuk përmbajnë mbetje të pesticideve dhe metaleve të rënda 

o Nuk përmbajnë aditiv artificial, konservues, emulgator, ngjyra artificiale, aroma dhe 

përforcues të shijes 

o Nuk përmbajnë shtesa të antibiotikëve, rregullator të rritjes dhe ilaçe tjera 

veterinare 

o Kanë karakteristika të shijes, erës dhe ngjyrës të cilat shpesh na i rikujtojnë në 

‘shijet e harruara të prodhimeve nga fshati’ 

o Organizmat e modifikuar gjenetik (GMO) dhe prodhimet e tyre nuk aplikohen në 

ushqimet e prodhuara organike. 
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Figura 4. Bujqësia organike si sfide e ushqimit ne te ardhmen. 

 

Prodhimet organike marrin vetëm rreth 1% të tregut të përgjithshëm botëror, por janë 

duke u bërë një mall gjithnjë e më i kërkuar, është evidente se pjesëmarrja e tyre është 

gjithnjë më e madhe në rrjedhat tregtare botërore dhe vlerësohet se do të kenë tendencë të 

rritjes edhe në vitet në vijim. Një trend i ngjashëm paraqitet edhe kur është fjala për lëndë 

të parë të cilat kanë ndikim shërues, kështu që është shumë e rëndësishme të prodhohen 

bimë mjekësore pa shtesa të materieve sintetike të cilat do të mund të shkatërrojnë 

drejtpeshimin biologjik të mjedisit në të cilat prodhimtaria zhvillohet. Mendohet se 

ardhmëria e bimëve aromatike, mjekësore dhe mëlmesave duhet të jetë kryesisht në 

prodhimtarinë e bazuar në principet e bujqësisë organike. Kjo prodhimtari duhet të 

rregullohet më ligj dhe duhet të kryhet nën mbikëqyrjen inspektorëve. Kur është fjala të 

prodhimtaria organike e bimëve mjekësore është e rëndësishme që ajo të mbështetet në 

proceset natyrore dhe përdorimin e materieve organike në ciklin e prodhimeve. Është i 

ndaluar shfrytëzimi i materieve për mbrojtjen e bimëve dhe materieve për ushqimin e 

bimëve të cilat kanë origjinë kimike – sintetike, rregullator të rritjes dhe aditiv.  

Bimët mjekësore janë një hallkë jashtëzakonisht e rëndësishme në zinxhirin e 

prodhimtarisë bimore për përpunim në industri dhe në farmaci. Sot shfrytëzohen rreth 

10,000 lloje të bimëve më qëllim që të përfitohen ilaçe të mira të cilët do të ishin sa më pak 

të dëmshëm për organizmin e njeriut. Në fillim janë grumbulluar bimë të vetë mbira në 

natyrë më qëllim që në kohën më të re do të kenë qasje në prodhimtarinë e pemishteve 
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sepse ajo mundëson marrjen e rendimenteve shumë më të larta dhe lëndë të parë të 

kualitetit të njëjtë. 

Bimët mjekësore, sipas definicionit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), 

përbëjnë ato lloje të bimëve ku njëra pjesë ose disa pjesë përmbajnë materie aktive 

biologjike të cilat mund të përdoren për qëllime terapeutike ose për sintezë kimike 

farmaceutike. Sipas këtij definicioni bimët aromatike janë ato të cilat përmbajnë materie 

aktive të erës së veçantë ose shijes, të cilët shfrytëzohen për krijimin e erërave, prodhimeve 

kozmetike, pijeve alkoolike dhe jo alkoolike si dhe aroma për prodhime ushqimore, por 

shërbejnë edhe për përfitimin e vajrave eterike. Bimët aromatike dhe mjekësore më së 

shpeshti emërtohen më emër të përbashkët bimë mjekësore sepse në mes tyre nuk 

ekziston ndonjë kufij i ashpër.  

 

Disa nga bimët mund të shfrytëzohen edhe për qëllime mjekësore por edhe për përfitimin e 

aromës dhe vajrave eterik (p.sh menta). Duke depërtuar më thellë më njohuri dhe më gjerë, 

secila bimë mund të jetë shëruese. Të gjitha bimët të cilat shërbejnë në të ushqyerit kanë 

një ndikim të caktuar mjekësor dhe mund të kategorizohen në një nëngrup të veçantë të 

bimëve mjekësore. Disa nga bimët mjekësore përmbajnë materie të cilat veprojnë të 

pavarura. Disa materie veprojnë në disa organe (zemër, lukth, mëlçi), disa në krejt 

organizmin dhe këto ndikime mund të jenë stimuluese ose qetësuese. Veçanërisht përfiton 

për nga rëndësia prodhimtaria organike sepse prodhimet organike nuk përmbajnë materie 

të dëmshme, metale të rënda dhe mbetje të pesticideve. Prodhimi i përfituar më 

prodhimtarinë organike të bimëve mjekësore mundet pa kurrfarë rreziku të përdoret në të 

ushqyerit po ashtu edhe në shërim. Përveç atyre që u përmendën më lartë, bimët 

mjekësore kanë edhe dedikime tjera. më lëvrimin e masës së gjelbër mbitokësore 

përfitohet një pleh i gjelbër kualitativ, disa pjesë të bimëve mjekësore shfrytëzohen për 

ushqim të kafshëve kurse disa shërbejnë në luftë kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve.  

 

Mbeturinat bimore të disa bimëve mjekësore mund të shfrytëzohen si lëndë djegëse për 

nxehje dhe si energji për tharëse, që është edhe një aspekt i ruajtjes së mjedisit të 

shëndoshë jetësor. Përfundimisht, shumë bimë mjekësore janë të pasura më nektar dhe 

polen, janë jashtëzakonisht mjaltëdhënëse, por edhe periudha e lulëzimit është shumë e 

gjatë dhe paraqesin një kullosë të mirë për bletët që në sistemin e prodhimtarisë organike 

kontribuojnë në përfitimin e mjaltit organik kualitativ. 

  

Përmbledhje e shkurtë e sektorit agro-ushqimor në Kosovë 

 

Edhe pse raportohen zbrazësi të mëdha në të dhënat zyrtare, të cilat rezultojnë nga 

përdorimi i burimeve të ndryshme të të dhënave dhe riqarkullimi i vazhdueshëm i 

informatave të vjetërsuara, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK, 2010) raporton se 
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Kosova mbulon 242,817 hektarë të tokave të lëvrueshme që përdoren për të prodhuar sasi 

të caktuara të ushqimit . Përkundër kësaj, Kosova ende mbetet importues masiv i 

produkteve bujqësore. Importet vjetore bujqësore arrin në shumën prej 384.6 milionë €, 

që përbëjnë 24.4% të importeve totale për vitin 2007 8. Fatkeqësisht, importet janë rritur 

në mënyrë lineare nga viti në vit, dhe në vitin 2011 e tejkaluan shumën prej gjysmë miliardi 

€ 

Edhe pse aktualisht afër 70% e nevojave të popullatës së Kosovës për produkte bujqësore 

mbulohen nga importet, sektori bujqësor ka potencial të jetë në gjendje jo vetëm që 

tëzëvendësojë importet dhe të sigurojë furnizim adekuat më ushqim për popullatën, por 

poashtu tëeksportojë produktet e tij. Në mënyrë që ta bëjë këtë, duhet të bëhet shfrytëzim 

më efikas i resurseve dhe potencialit gjenetik edhe të kafshëve edhe bimëve duke aplikuar 

teknologji adekuate dhe praktika higjienike dhe prodhuese më të mira. Sa i përket ushqimit 

të prodhuar në vend në Kosovë, ASK raporton sasinë prej 1,084,712 tonë të ushqimit nga 

origjina të ndryshme bimore 

 

 

 

 
Figura 5:Raporti efikasitetit të ushqimit ndryshon në mes të llojeve të ndryshme të 

sistemeve. 
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Konkluzione dhe rekomandime 

 

Bujqësia Globale e kafshëve siguron siguri, ushqime të përballueshme lëndë ushqyese-që 

mbështesin shëndetin e njeriut dhe të vlefshme nga-produkte, të tilla si komponente të 

ngrënshëm dhe të pangrënshëm, ilaçe, lubrifikantë dhe përdorime të tjera industriale.  

Prodhimi blegtoral është kritik për qëndrueshmërinë ekonomike dhe sociale, veçanërisht 

në vendet në zhvillim, dhe furnizimet e konsiderueshme "kuaj-fuqi" për fermerët më 

perberje më të vogla  të prodhimit të ushqimit në mbarë botën.  

Traktet e madhe të tokës janë të paaftë për rritje të prodhimeve ushqimore për njeriun për 

shkak të terrenit, tokës dhe klimës, por toka mund të përdoret për kullotje apo tagji që 

mund të konvertohet në mënyrë të qëndrueshme nga ripërtypësit në produktet ushqimore.  

 

Fitimet e bëra nga riciklimi ndryshe nënproduktet e pavlera nga ushqimi i njeriut dhe 

prodhimit fiber apo lloji i prodhimit  pakeson konkurrencën mes njerëzve dhe kafshëve për 

kulturat që në mënyrë të barabartë mund të përdoren për ushqim apo ushqim, të 

maksimizuar në përdorimin e tokës efikasitetin dhe uljen e ndikimit mjedisor të prodhimit 

të ushqimit. 

 

Të gjitha të vërteta, të gjitha të sakta dhe të gjithë shërbejnë si një kundërshtim ..ndaj  

kritikët ngulin këmbë se zgjedhja e vetme për të gjithë planetin jane të mbjellurat 

ushqimore apo prodhimet  ushqimore..  

Për fat të keq, asnjë nga pikat e  mësipërme nuk përfaqësojnë urtësi të përbashkët (apo 

konvencionale), edhe pasi mora guximin për të redaktuar ato në një gjatësi më të 

arsyeshme më fjali të thjeshta.  

Një "zgjidhje" e thjeshtë  

Aty qëndron problemi. Pavarësisht praktikave të jashtëzakonshme, deklaratave të 

ndjeshme të përmbledhura nga shkencëtarët që shkruan raportin, këto konkluzione nuk 

vërtetojnë tek konsumatorët ose politikëbërësit në atë mënyrë që " hani më pak mish 

shpëtoni planetin". 
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KAPITULLI  XIV 

PARIMET E PËRZGJEDHJES DHE ÇIFTEZIMI TE KAFSHËT E 

FERMAVE! 

 

Edhe pse arsyeja është progresive, instinkt është stacionare. Pesë mijë vjet kanë kaluar dhe asnjëpërmirësim te 

kosheres së bletës nuk ka ndodhe. 

Charles C. Colton (1780-1832) 

Hyrje 

Shumë çifte të gjeneve ndikojnë shprehjen (paraqitjen) e tipareve ekonomike në kafshët e 

fermave. Tiparet ekonomikë përfshijnë: fertilitetit, shkallen dhe efektivitetin e shtimit te 

masës trupore, prodhimin e qumështit dhe vezëve, dhe cilësinë e karkases. Këto tipare e 

përcaktojnë fitimin ose humbjen në fermat komerciale blegtorale dhe te shpendëve. Për 

shkak se shumë gjene i ndikojnë këto tipare ekonomike, zakonisht nuk ka asnjë dallim të 

mprehtë (kufizues)  mes fenotipeve te ndryshme, por më tepër një variacion të 

vazhdueshëm nga njëri ekstrem në tjetrin. Ky lloj i trashëgimisë njihet si trashëgimia 

sasiore. Në anën tjetër, trashëgimia cilësore i referohet tipareve të tilla si ngjyra lëkurës 

(mantelit) apo brirëve (ose jo prezencës se brirëve), në të cilat vetëm një ose relativisht pak 

palë te gjeneve janë të përfshirë dhe ka një dallim kufizues (të mprehtë) dhe të dallueshme 

mes fenotipeve. Skemat e ndryshme te përzgjedhjes dhe çiftëzimit janë të nevojshme për 

këto dy lloje të trashëgimisë, në përgjithësi.  

Variacione fenotipike në tipare sasiore  

 

Në një popullata të madhe të kafshëve, një tipar sasiore, të tilla si shtimi i masës trupore në 

raport me ushqimin, ndryshon nga individët e ndryshëm, disa e kane shtim te masës 

trupore më ngadalë të tjerët me shpejtë. Shtimi i masës trupore për shumicën e individëve, 

megjithatë, do të priren të grumbullohen rreth një mesatare diku midis dy ekstremeve. 

Nëse të dhënat për shtimin e masës trupore për individë të ndryshme janë të paraqitur 
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grafikisht, do të jetë një tendencë për paraqitjes se shtimit te masës trupore e të gjithë 

grupit në një forme lakoreje “kurbë” e cila i ngjan formës se një zile, siç tregohet në Figurën 

1.  Kjo lakore ne formë “kurbë” quhet lakore e shpërndarjes "normale". Variacioni 

fenotipike dhe forma e lakores, janë te pritshme te ndodhin brenda një grupi të madh 

individësh. Variacioni e tilla janë materiale baze me të cilat mbarështuesit e kafshëve duhet 

të punojë për të përmirësuar kafshët e tyre. Pa këto variacione, nuk do të ishte e mundur 

asnjë përmirësim nëpërmjet aplikimit të metodave të mbarështimit. 

Trashëgimia kualitative, përfshin parimet gjenetike që merren në mënyrë specifike me 

individin. Kjo është për shkak se ka ndryshime të dallueshme në mes fenotipt dhe për 

shkak se vetëm pak gjene janë të përfshira. Trashëgimia sasiore, anasjelltas, përfshin më 

pak individin dhe më shumë popullatat e përgjithshme. Kështu parimet e gjenetikes se 

popullacionit janë të rëndësishme për përmirësimin e tipare pozitive kuantitative, të tilla si 

ato me rëndësi ekonomike në blegtori dhe shpendari. 

Vlerësimin statistikor e veçorive kuantitative 

 

Metodat statistikore për përshkrimin e variacionit fenotipik te tipareve sasiore janë 

hartuar. Baza, ose duke pika fillestare, është mesatarja (do të thotë) e tërë popullatës e cila 

është marr ne studim. Kjo është përcaktuar duke shtuar vlerën e fenotipike te një tipari për 

të gjithë individët në një popullacioni dhe duke pjesëtuar këtë shumë me numrin e 

përgjithshëm te vlerave në popullacion. Nëse shkronjën X përfaqëson vlerën fenotipike për 

çdo individ, Simboli grek L paraqet shumen e të gjitha vlerave, kur shtohen, dhe n paraqet 

numrin e vlerave në popullacion, ne këtë rast mesatarja e kësaj popullate mund të 

përshkruhet me formulën, si me poshtë: 

Mesatarja= L/X 

Brenda një popullacioni, tiparet sasiore ndryshojnë WIU ~-J në mes të dy ekstremeve, një 

vlerë më ulët dhe një vlerë më lartë. Kjo form quhet varg. Një përshkrim më i dobishëm 

statistikor i variacionit është varianca, e cila paraqet devijimin e shumes se katerorve nga 

mesatarja. Varianca mund të determinohet, si tregohet në Tabelën 4.1, duke llogaritur 
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mesataren e fenotipike te popullacionit dhe pastaj duke zbritur çdo vlerë fenotipike nga 

mesatarja.  

 

Figura   1 Frekuenca e shpërndarjes se kurbës për shtimin mesatar ditore te 176 demave  
ne ushqim të plotë për 140 ditë. Shtimi i masës trupore është një tipar sasior në gjedhtari 
në të cilën ka një variacion të vazhdueshëm në fenotip nga një ekstrem në tjetrin, pa dalime 
të kufizuara mes fenotipeve 

 

Çdo devijim nga mesatarja është pastaj shume katroreve për të hequr vlerat negative dhe 

për të dhënë më shumë peshë në vlerat ekstreme. Shuma e përgjithshme e devijimeve te 

katerorve është e ndarë pastaj nga n - I, vlera n përfaqësojnë numrin total të vlerave 

fenotipike në popullatën. Përgjigja qe rrjedh kështu është variance.Varianca mund të 

përcaktohet nga një metodë të shkurtër, duke përdorur një makinë llogaritëse dhe formula  

Varianca=  ∑X2- ∑X2/n/(n-1 ) 

ku X është njëri vlera fenotipike në popullatë, L simbol greke 

do të thotë shuma e të gjithë X apo X 2, dhe n numri i pergjithshem i artikujve. Duke 

përdorur metoda speciale të përshtatshme statistikore, varianca mund të ndahet në disa 

pjesë, duke i dhënë një vlerësim të proporcionit të faktorëve të ndryshëm që shkaktojnë 

variacion fenotipike në një tipar të veçantë për atë popullacion. Ndonjëherë fenotipet e një 

popullacioni për një tipar kuantitative janë përshkruar duke përdorur mesatarja plus ose 

minus (±) te devijimit standard (SD shkurtuar). Devijimi standard është rrënja katrore e 
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varainces. Mesatarja ± 1 e devijimit standard duhet të përfshijë rreth 68 për qind të vleres 

fenotipike për tiparin në fjalë në popullacionin e përshkruar. Mesatarja ± 2 ose 3 e devijimit 

standard duhet të përfshijë 95 ose 99 përqind, respektivisht, të të gjitha vlerave fenotipike 

në ndonjë popullacion përkatës. 

Frekunecat e gjeneve ne popullacion  

 

Dallimet gjenetike midis popullatave, të tilla si familjet, racat,dhe madje edhe speciet, janë 

kryesisht për shkak të dallimeve në frekuencat e gjeneve. Frekuenca e një gjeneve  

përshkruhet se sa rrallë ose shpesh një gjen i veçantë është në një popullacion në krahasim 

me tjetrin. 

Tabela  1 Përllogaritja e variances dhe devijimi standard per mesataren e shtimit ditor te 
10 demave ne testin e performances. 

Nr. I demave Masa e shtimit 

ditor (MSHD) 

Mesatarja e 

demave 

Devijimi nga 

mesatarja 

Devijimi I 

katrorve nga 

mesatarja 

1 3.20 2.61 0.59 0.348 

2 2.70 2.61 0.09 0.008 

3 1.80 2.61 -0.81 0.656 

4 2.40 2.61 -0.21 0.044 

5 2.60 2.61 -0.01 0.000 

6 2.90 2.61 0.29 0.084 

7 3.00 2.61 0.30 0.152 

8 2.20 2.61 -0.41 0.168 

9 2.50 2.61 -0.11 0.012 

10 2.80 2.61 0.19 0.036 

Totali 26.10  0.00 1.508 

Mesatarja për demat = = 261 :Varianca = =  = 0.1675 : Devijimi Standard = 

= =0.4092  
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Në shembujt më të përdorura për të ilustruar kryqezimet gjenetike, frekuenca e dy alleles 

në çdo brezështë e barabartë. Për shembull, kryqezimi i një demi RR me ngjyre te kuqe 

Shorthorn me lopë të bardha WW Shorthorn duhet të japin raportet e mëposhtme: 

P1 RR kuq X WW bardhë  

F1  Të gjithë RW larme  

F2  1RR+1RW+1WW  

 

Nëse ka pasur 20 individë larosh RW në brezin F 1, do të jenë një total prej 40 gjeneve R 

kuqe dhe të bardhë W, sepse gjenet paraqiten në çifte në qelizat e trupit. Nga këto 40 gjene, 

20 do të jene të kuqe R dhe 20 do të bardhë W. Kështu frekuenca e gjenit te kuq R do të jetë 

20/40, ose 0.5, dhe frekuenca e gjenit te bardhë W gjithashtu do të jetë 20/40, ose 0.5. 

Frekuencat e gjenit janë shprehur si fraksionet e numrit 1. 

Në brezin e F 2, ka një  raport 1: 2: 1 kur prindërit janë te dyte RW Prandaj, një total prej 

tetë gjene të kuqe dhe të bardhë R dhe W mund të paraqitet Prej tetë gjeneve, 4/8 do të 

jenë R e kuqe me një frekuenca e 0.5 dhe 4/8 do të jenë W bardhë me të njëjtën 

 frequene. Kështu frekuencat e gjeneve te kuqe dhe të bardha janë barabartë në brezin F2. 

Frekuencat identike te gjenve në mes të prindërit dhe fëmijët priten gjithmonë, edhe në 

qoftë se frequenca e gjeneve eshte 0.5 R dhe 0.5 W. Në popullacionet e kafshëve, çiftezimi i 

gjenotipeve te veçanta nuk është i kontrolluar, sepse individët e secilit gjenotip mund të 

çiftezohen, nga rastësia, me individë te gjithë gjenotipeve tjera. Si rezultat, frekuenca e dy 

alleleve ne pasardhes per nje çiftezim te vetem mund të mos jetë i barabartë. Për të 

ilustruar llogaritjen e frekuencave të gjeneve, do të supozohet se në një tufë prej 100 

gejdheve Shorthorns, 49 janë të kuqe RR, 42 janë larosh RW, dhe 9 janë bardhe WW. Ky 

nuk eshte nje raport 1: 2: 1 siç ishte ne shembullin e mëparshëm (F2). Arsyeja e raportit te 

tille gjenotipic në këtë kope nuk eshte raporti 1:2:1 sepse ka shumë më tepër gjene të kuqe 

R se te bardhë w në këtë popullacion. Frekuenca e gjenet e kuqe dhe të bardhë në këtë tufë 

prej 100 Shorthorns mund të jetë kalkuluar, si vijon: 
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   Numri total i 

gjeneve në kope 

Numri i kafsheve 

me ngjyra të 

ndryshme 

Gjenotipi Kuq Bardhë 

49 të kuq RR 98 0 

42 laro RW 42 42 

9 të bardhë WW 0 18 

Numri total i 

gjeneve 

 140 60 

 

  Kështu frekuenca e gjeneve R te kuqe do të jetë 1401200, ose 0.7; frekuenca e gjeneve W 

te bardhë do të jetë 601.200, ose 0.3. Në popullacionet e kafshëve frekuencat e dy alleleve 

janë rrallë të barabartë, dhe në disa popullacione një gjen mund të jetë i pranishëmnë një 

frekuencë shumë më të lartë sesa alleli i kundërt i saj. Natyrisht, në qoftë se të gjithë 

individët në një popullacioni të caktuar janë homozigot per nje gjen te caktuar, frekuenca e 

këtij gjeni eshte 1 dhe frekuenca ei allelt te kundërt është O. Variacioni gjenetik në një lokus 

te veçant është i pranishëm kur frekuenca e alleleve janëmë pak se 1 dhe më shumë se O. 

Shembujt e përdorur më parë për të shpjeguar konceptin e frekuencat e gjenit per tipare të 

përfshira, të tilla si ngjyra leures te raca Shorthorn, në të cilën dominance nuk ishte i plotë 

dhe gjenotipet mund të përcaktohen duke respektuar fenotipet. Frekuenca e gjeneve në një 

popullacion gjithashtu mund të vlerësohet për tipare në të cilën dominimi është i plotë dhe 

fenotipet homozygote domimante dhe gjenotipet heterozygote, janë të njëjta. Megjithate, 

ndonjëherë, ka dy parakushte për llogaritjen e frekuencës se alleleve kur dominance është 

e plotë: (1) çiftezimi duhet të jetë i rastit (jo përzgjedhje) për të paktën një brez, dhe (2) 

proporcioni i saktë i individëve homozygous recesiv te lindur brenda popullacionit në fjalë 

duhet të përcaktohet.  Me këtë informacion në dispozicion, frekuenca e gjeneve recesive 
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mund të llogaritet duke nxjerrj rrënjen katrore e proporcionit te individëve homozygote 

recesiv në një brezni të veçantë te pasardhësve. Frekuenca e allelit dominant mund të 

llogaritet duke zbritur frekuencën e alelit recesiv nga 1. Për të ilustruar kete, te supozohet 

se në një tufë të madhe të Angusit te zi, nje ne çdo 100 viça të lindur ishte i kuqe. Gjeni i zi B 

është dominante në Angus, dhe gjeni i kuq b eshte recesiv. Kështu frekuenca e gjeneve b 

kuqe mund të llogaritet duke marrë rrënjen katrore te frekuencës së viçave të kuqe lindur 

në tufë. Kjo do të jetë rrënja katrore e 1/100 (1/10, ose 0.1). Frekuenca e gjenit te zi B do të 

jetë 1 - 0.1, ose 0.9. Njohja e te dyja frekuencave te gjeneve B të zezë dhe të kuqe b, mund te 

kalkulohet proporcioni i viçave. Përqindja e individëve homozigot të zi do të jetë frekuenca 

e gjenit te zi (0.9) herë frekuenca e gjenitm te zi (0.9), ose  0.81. Përqindja e individëve 

heterozygot në këtë popullacion do të jetë dy herë frekuenca e gjeneve të kuqe (0.1) herë 

frekuenca e gjenit te zi (0,9), ose 0.18 (2 x 0.1 x 0.9 = 0.18). Llogaritjet e mësipërme mund 

të bëhen duke aplikuar ligjin e Hardy-Weinberg’ut. Ky ligj përshkruan situatën që ndodh në 

popullacione të mëdha, ku frekuenca e njërit prej dy alleleve është e barabartë me p dhe 

frekuenca e tjera është e barabartë me q, dhe shuma e frekuencave p + q barabartë me 1. 

Nëse çiftezimet janë të rastit, pasardhësit e tre gjenotipeve do të ndodhin në një raport të 

caktuar, apo do të jetë në ekuilibër në gjeneratën e ardhshme në frekuenca e p2, 2pq, dhe l. 

Në këto kushte, ne mund të llogarisim frekuencat e shumë palë të ndryshme të gjeneve 

alelik në popullata të mëdha. Siç u tha më parë, dy allele mund të ndodhë te paraiten ne 

frekuenca jo të barabartë ne popullacion. Katër faktorë janë të njohur të jenë pergjegjes per 

keto diferenca: (1) Përzierja e popullacioneve (migrimet), (2) Mutacionet, (3) Përzgjedhja 

(Seleksionimi), dhe (4) drifti gjenetik. Këto quhen zakonisht "katër forcat që ndryshojn 

frekuencen e gjeneve”. Nëse përmirësimi gjenetik ndodhe në një popullacion (tufë race, etj) 

këto katër forcat duhet të ekzaminohen apo percillen me kujdes. 

 

Përzierje e popullacioneve (Migrimi) 

Për të ilustruar domethënien e këtij faktori, supozojmë se ka një tufë e madhe prej 20 lopë 

te bardhë Shorthorn. Frekuenca e gjeneve te bardhë W  nga ky grup i lopëve do të jenë I, 

dhe frekuenca e kuqe gjen R do të jetë 0. Nëse një demi I kuq  RR gjate çiftezimit me këto 20 
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lope te bardhë, do te prodhohen 20 viça. Të gjitha këto viçat do të jenë larosh RW, dhe 

frekuenca e W gjenit bardhe ne viçat do jetë 0.5 në krahasim me 1 në nenat e tyre. 

Ndryshimi në frekuencë të njëjtë të një gjeni të veçantë dondodhin nëse ne një popullacion  

në të cilën frekuenca e disa  gjeneve te veçanta ka qene e lartë, ka qene e përzier dhe e 

çiftezuar me popullacione tjetër, në të cilat frekuenca e atij gjeni të njëjtë,  ishte i 

ulët.Frekuenca e gjenit në pasardhësit e popullacioneve të përziera do te jete diku ne mes 

te te frekuencave te gjeneve te dyja popullacioneve te prindërve te tyre, por nuk mund te 

ndodhe te jete saktësisht e njëjtë sikur frekuenca e gjeneve te prindërve.  Migrimi mund të 

jetë një forcë jashtëzakonisht i fuqishëm për te ndikuar ne përmirësimin gjenetik. Futja e 

racave te reja (si krerë për mbarështim) ne kope dhe importimi i racave te reja ne një vend  

, janë shembuj te migrimit. Nëse një numër i madhe i racave te cilat janë dukshme te 

ndryshme nga popullacioni origjinal importohen, migrimi mund te ketë efekt dramatik. Kjo 

mund te shpjegohet sikur te importohet një tufe e demave për riprodhim. 

 

Mutacionet 

Një mutacion, siç përcaktohet në Kapitullin 8, është një ndryshim kimike në një gjen. Gjenet 

dhe allele e tyre shndrrohet me ritme të ndryshme. Disa gjene ndryshohen vetem nje here, 

ndërsa të tjerët mund të shndrrohet shpesh. Dallimi i alleleve në shkallen e mutacionit te 

tyre,  mund të shkaktojë një ndryshim në frekuencat e gjeneve në një popullacion gjatë një 

periudhe të gjatë kohore.  Për shembull, në qoftë se në një popullacion të madhe frekuenca 

e gjeneve A ishte 1, frekuenca e allelit te saj  a do të jetë 0. Megjithatë, gjen A mund të 

shndrrohet në a dy here, sikur se gjeni a te pesoj mutacion (ndryshim) ne gjenin A. Prandaj, 

në këtë popullsi, do të jetë një tendencë per një periudhë të gjate kohe për frekuencën e 

gjenit  A për tu ulur dhe gjenit a per tu rritur, deri ne ate mase sa dy herë më shumë gjene a 

do te kete se sa gjene A në atë popullacion. Kur kjo te ndodh, numri i përgjithshëm i 

mutacioneve të reja të gjenit A dhe a do të jetë përafërsisht të barabartë. Frekuenca e 

këtyre dy alleleve do të mbeten në ekuilibër në popullacion dhe nuk do të ndryshojë nëse 

nuk ka pasur forca të tjera se sa shkalla e mutacionit te përfshira. 
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Ekzaminimi i normave te mutacioneve, siç përshkruhet në paragrafi me pare, zbulon faktin 

se mutacionet e përsëritura të tilla ndodhin në normat e ulëta që ndryshimet në frekuencën 

e gjeneve për shkak te mutacioneve periodike, rrallë here do të kenë një efekt të dukshëm 

mbi një tufë ose një race. Kjo mund të çojë në përfundimin se mutacionet nuk janë të 

rëndësishme në përmirësimin e blegtorisë. Histori zbulon ndryshe. Karakteristikat si 

dwarfismi me bagëti, stresi Sindromi në derrit dhe sindromi merimangë në dele janë 

shembuj të mjaftueshme se mutacionet mund të kenë një efekt dramatik. Dwarfism në 

racat Angus dhe Hereford, ishte një problem substancial në fund vitetve 1940 dhe 1950. 

Megjithatë, ka dëshmi se mutacioni që çoi në dwarfism ka ndodhur më shumë se 50 vjet më 

parë. Gjenet mutante mbesin në popullacion në nivele shumë të ulëta për shumë vite derisa 

seleksionimi apo çiftëzimi (jep shans)  per një rritje të  frekunces se gjenit mutant, i cili 

paraitet ne menyre fenotipike.  

 

Seleksionimi 

Seleksionimi paraqet forcen e cila shkakton ndryshime ne gjen, gjene apo popullacion.. Kjo 

ilustrohet me shembullin  

F1 Aa X Aa 

F2  1AA+2Aa+1aa  

 

Frekuenca e alelit recesiv a  ne  F2 eshte 0.5. Nese individet recesive homozigot aa jane 

larguar nga mbareshtimi (te selektuar kunder), frekuenca e alelit a do te jete 0.33, ne vend 

te 0.5. Ne te kunderten, frekuenca e alelit dominant A do te ishte ne rritje deri ne shkallen 

0.67 duke i larguar individet aa. Keshti efekti kryesor gjenetik, nese seleksionimi eshte 

efektiv, eshte qe te ndryshoj frekunecen e gjeneve. Seleksionimi, ashtu si migrimi, mund te 

perdoret nga menagjeri te ndikoj drejteperdrejte ne ndryshimin e frekuencen e gjeneve ne 

popullacion. Edhe nese ky efekt mund te mos jete aq dramatik sikur efekti i migrimit, 

kontrolli i ndryshimeve gjenetike permes seleksionimit mund te permiresoj parashikimin e 

popullacionit  ne menyre te balancuar 
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Drifti Gjenetik  

Drifti gjenetik i atribuohet natyres se mostrimit te trashegimise dhe mesatares, ne te cilen 

frekuenca e nje gjeni specifik ne nje popullacion te vogel mund te jete shume e ndryshme 

krahasuar me popullacion te medha nga e cila popullacioni i vogel rrjedh. Te suposoojme, 

per shembull, frekunecen e gjenit A dhe a eshte 0.5 ne popullacione te medha. Nese nje 

popullacion i vogel i individëve, largohet nga popullacioni i madh (migrimi) dhe vendoset 

ne nje rajon tjeter ne te cilin behen te izoluar dhe vet-çiftezohen mes vete (inter-breed), 

frekuenca e alelit A dhe a ne kete grup te vogel mund te jete 0.7 dhe 0.3, apo ndonje tjeter 

frekuence, vareisht nga mundesit e çiftëzimit. Keshtuqe, frekuenca e gjenit A dhe a  ne 

popullacionin e ri te izoluar mund te jete krejtësisht e ndryshme, krahasuar me 

popullacionin origjinal nga i cili rrjedhin.  

Drifti gjenetik mund te paraqitet ne kope apo tufa te vogla, por eshte jo e zakonshme te 

ndodh te kete ndopnje efekt te rendesishem ne popullacione te medha. Kopshti zoologjik 

eshte vendi ku drifti gjenetik mund te kete role, per arsye se poppulacionet ne kopsht 

zoologjik jane gjthmon shume te vogla. 

 

Shkaqet e variacionit fenotipik  

 

Në thelb, janë tre shkaqet e përgjithshme të variacionit fenotipik ne tipare sasiore: (1) 

trashëgueshmëria, (2) mjedisi, dhe (3). Veprimi i përbashkët i trashëgimit dhe mjedisit. 

Dallime të trashëguar në mesin e individëve janë ato për shkak tëmgjenotipi, apo përbërjes 

gjenetike te individëve. Gjenotipi i një individ është i fiksuar në konceptim, kur 

spermatozoididhe vezë të bashkohen në procesin e fekondimit. Një individ vdes me 

gjenotip të njëjtë me të cilën ai ishte i lindur (me përjashtim të mutacioneve te 

mundshme).Fenotip i individit, megjithatë, është subjekt për të ndryshuar dhe ndryshon 

mjaft shpesh gjatë gjithë jetës. Gjenotipi i një individi përcakton se çfarë ajo mund dhe do të 

transmetojë pasardhësve të tij. Gjenotipi gjithashtu ndikon për një fenotip tipar të veçantë, 

jo vetëm për shkak të llojeve të gjeneve individi posedon, por edhe për shkak të mënyrës në 

të cilën gjenet e caktuara veprojnë në kombinime të ndryshme brenda individit. Dallimet 
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mjedisore janë ato të shkaktuara nga çdogjë përveç trashëgimit. Këto përfshijnë dallimet 

për shkak të sëmundjes, të ushqyerit e menaxhimit, aksidentet, dhe faktorë të tjerë. 

Superioriteti apo inferioriteti për shkak të mjedisit nuk do të transmetohetnga prindërit 

për pasardhësit e tyre. Prandaj, ai bëhet i rëndësishëm për mbareshtuesit e kafshëve për të 

përcaktuar nëse trashëgim ose mjedisit  apo të dyja i shkaktojë një kafshë që të jetë 

superiore. Për disa tipare, ndërveprimi ndërmjet trashëgim dhe mjedisi jetësor mund të 

jenë një burim i rëndësishëm i variacionit fenotipik. Çfarë ky ndërveprim me të vërtetë do 

të thotë është ajo se dy gjenotipet mundet kene performance mjaft të ngjashme në një 

mjedis, por krejt ndryshe në një tjetër. Për shembull, në rajonet gjysmë të thatë të jug-

perëndimore Shtetet e Bashkuara, demat nga racave britanik dhe kryqëzimet mes Brahman 

x kryqëzimet Britanike do të fitojë në performance të njëjtën kur ushqehen në të njëjtin 

vend dhe në të njëjtën racionin në muajt e dimrit, kur është e ftohtë. Në muajt e nxehtë të 

verës, megjithatë, kryqëzimet e Brahman zakonisht do të fitojnë më shpejt mase trupore se 

racat e pastër britanik, sepse ata kanë aftësinë gjenetike të rezistojnë motit të nxehtë e të 

thatë. Në shembullin e mësipërm, racat ishin gjenotipet dhe sezonin ishte mjedisi. Një tjetër 

shembull i një bashkëveprimi i gjenotipi nga mjedisit do të dëshmohet kur demat ndryshe 

renditen në bazë të pasardhësve të ngritura në pjesë të ndryshme te vendit. Disa dema 

mund të prodhojnë pasardhësit te mrekullueshëm në Midwest, por vetëm pasardhësit te 

cilësisë se mesme në Gjirin Gulf. E kundërta mund të jetë e vërtetë për demat tjera. 

 

Vlerësimi i Heritabilitetit 

Vlerësimi Heritabilitetit tregon përqindjen e totalit ndryshimit fenotipik që i takon  

trashëgimit. Këto mund të jenë regjistruar në përqindje. Një vlerësim heritabiliteti prej 40 

për qind do të thotë se 40 për qind e variacionit të përgjithshëm fenotipik është për shkak 

të trashëgimit. Nëse vlerësimi heritabilitetit zbritet nga 100 perqind, diferenca është një 

vlerësim i përgjithshëm i ndryshimit fenotipik që lidhet drejtpërdrejt me mjedisin. 

Vlerësimi Heritabilitetit për klasa të ndryshme të kafshëve janë treguar në Tabelën 9.2. Sa 

me i ulët heritability për një tipar, aq me i ngadalshem eshte  progresi gjenetik. Në 

përmirësim te tiparit ndikon përzgjedhja e prindërit superior. Gjithashtu, më i ulët 

heritabiliteti, me e madhe eshte shkalla e variacionit të përgjithshëm fenotipik që është për 
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shkak të mjedisit. Tipari me heritabilitet të ulët mund të përmirësohet në pasardhës nga 

kryqëzimi i familjeve te ndryshme, linjave inbrede, apo  racave. 

 

Seleksionimi  

 

Përzgjedhja mund të përkufizohet si mënyrë qe shkakton ose lejon të individë caktuar 

brenda një popullate për të prodhuar gjeneratën e ardhshme. Përzgjedhja, te cilën 

mbarështuesit kafshëve zakonisht përdorin është e referuar në përzgjedhjen artificiale; atë 

që natyra e bën përmes mbijeteses, perparesia e më të fortit është i njohur si seleksionim 

natyror. Të dyja përzgjedhja natyrore dhe artificiale përdorën për kopet e bagëtive. 

Përzgjedhja artificiale nga mbarështuesit e kafshëve është një përpjekje për të rritur 

shkallen e gjeneve të dëshirueshme në një popullsi të veçanta për një qëllim te veçante. 

Megjithatë, seleksionimi natyror është ende në fuqi. Seleksionimi artificial tenton të anuloj 

efektet e përzgjedhjes natyrore e cila ndoshta është e destinuar të jetë i paefektshme. 

 

Seleksionimi per lloje te aktiviteteve te ndryshme te gjeneve  

 

Karakteristikat sasiore përfshijnë shumë gjene të ndryshme, të cilat mund të shprehin 

veten e tyre në shumë mënyra në fenotip. Shprehja (ekspresioni) fenotipike i gjeneve mund 

të ndahet në dy  llojet, të njohura si Jo-shtues dhe shtues. Ekspresioni Jo shtues 

(Nonadditive) përfshijnë dominimin  dhe recesivitetin, mbidominancen, dhe epistazen, si 

edhe çdo lloji tjetër të shprehjes në të cilën efektet fenotpore te gjeneve nuk janë të llojit 

shtesë. Qëllimi këtu është për të diskutuar metodat përzgjedhjes për llojet ndryshëm e 

shtues dhe jo-shtuese te veprimit te gjenit.  
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Tabela  2 Vlerësimi Heritabilitetit per veçorit e përzgjedhë ne Gjedhe, *dele, derra, dhe 
shpend 

Vecorit  Gjedhe  Dele  Derra  Shpend  

Fertiliteti  0-15  0-15  0-15  0-15  

Shkalla ovulimit    27-37   

Mosha pubertet   20-30  28-38   

Shkalla koncepcionit  12-22     

Madhësia e testiteve  43-53   30-40   

Pjelljet e vështira  10-20     

Numri i te lindurve   5-15  4-14   

Numri te rinjve ne tharje   10-15  10-15  10-15   

Pesha ne lindje  26-36  10-20    

Pesha e rinjve ne tharje  19-29  20-30  12-22   

Pesha pas tharjes   26-36  35-45  26-36   

Konversioni ushqimit   27-37  20-30  25-35   

Prodhimi qumështit. kg  26-36     

Yndyra qumështit, kg  25-35     

Proteina qumështit, kg  26-36     

Përqindja e muskujve cuts  40-50   43-53   

Trashësia dhjamit  39-49  25-35  44-54   

Shkalla ngordhjeve  33-43     

Regjioni muskujve  37-47  45-55  42-52   

Eficienca ushqimit    20-25  

Total prodhimi vezëve      20-30  

Mosha ne maturimin seksual     30-40  

Forma vezëve     35-40  

Pesha trupit     35-45  

Pesha vezës     35-45  

Ngjyra e kuqe e ves     40-45  

Zbatushmeria      5-10  

'Shih poashtu Tabelen 3.      
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Përzgjedhja për alelin dominant apo recesive 

 Përzgjedhja ndaj gjenit dominuese kërkon që të gjitha kafshët duke treguar fenotip 

dominant të skartohen. Kjo nenkupton penetrimin e gjenit sit e plotë. Nëse penetrimi i 

gjenit eshte paplotë (jo 100 për qind), do të jetë e pamundur për të larguar të gjithe 

individët që posedojnë gjenin dominant, sepse prezenca e tij nuk do të jetë gjithmonë i 

vërejtur në fenotip. Përzgjedhja për një gjen dominues do të thotë se individët kane treguar 

praninë e gjenit permes fenotipit te tyre dhe per kete janë mbajtur për qëllime të 

mbarështimit. Individët homozigot recesiv janë hedhur poshtë. Përzgedhja efektive për një 

gjen dominuese në baza te fenotipit është e vështirë, sepse është e pamundur që të 

diferenecohet në mes të DD homozigot dominante dhe heterozigot Dd dominante. Kështu 

disa fenotipe dominuese janë përzgjedhur që mbajnë gjen recesive. Testi progjen duhet të 

kryhet për të gjetur të cilat individë te gjenotipit dominuese janë heterozigot Dd. 

Përzgjedhja për një gjen recesiv (largues) është relativisht e thjeshtë në qoftë se 

Penetranca e gjenit eshte e plotë. Thjesht mbahen  individët duke treguar tipar recesive, 

dhe pastaj këta individ ciftezohen. Individet recesic te çiftezuar me ata recesiv duhet të 

prodhojnë të gjithe pasardhesit homozigot recesiv, edhe pse mutacionet dhe ndërveprimet 

e rralla me gjeneve të tjera herë pas here mund të ndikojë në fenotip të individëve 

recesove. Përzgjedhja ndaj gjenit recesiv kërkon që të gjithë individëve që tregojnë tipar 

recesive te largohen. Individët heterozigot Dd që janë me fenotip dominant, por janë bartes 

te gjenit recesiv duhet të zbulohet me anë të testit progjen, dhe si te tille ata gjithashtu 

duhet të hidhen. Kështu përzgjedhja për një gjen dominante dhe përzgjedhja kundër një 

gjeni recesiv paraqet të njëjtin problem, që është,dallim midis fenotipeve homozigot DD 

dominuese dhe heterozigot dominante dd duhet konsiderohet në të dyja raste. 
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Tabela  3 Numri dhe lloji I çiftezimeve qe kerkohet te verteton individ homozigot 
dominant DD ne shkallen 95 dhe 99% te nivelit te probabilitetit. 

  Numri çiftezimeve  

Nr. i prodhuar i 

pasardhesve  

Kafsha me fenotip dominant por 

me gjenotip te pa njohur mund 

te çiftezohet me  

 

95% niveli gjasës*  

 

99% niveli gjasës*  

 

Individ homozigot recesiv  5 7 

Heterozigot te njohur   

Bija te ndryshme te pa 

selektuara  

te demit te njohur heterozigot 

11 16 

Demi i çiftëzuar me bijat e tij te 

pa selekstuara (te gjitha bijat e 

ndryshme)"  

 

23 35 

 23 35 

*Niveli i probabilitetit ne te cilen individi eshte i vërtetuar homozigot dominant DD.  

"*Iest per cfardo gjeni recesiv qe demi mund te jete bartes dhe jo vetem per gjenin specifik . 

recessive gene.  

Disa lloje të çiftëzimeve mund të bëhen për të përcaktuar nëse një individ është i fenotipit 

dominant, por qe eshte bartës i gjenit recesiv. Lloji dhe numri i çiftëzimeve për të provuar 

një individ DD homozigot dominuese në 95 dhe 99 për qind te nivelet te probabilitetit janë 

dhënë në tabelën 3. Vetëm  një pasardhës recesiv nga secila prej këtyre çiftëzimeve 

vërteton qe individi i cili eshte testuar të jetë heterozigot dominant. Në anën tjetër, nuk 

mund të jetë pozitive që një individ është testuar homozigot dominant, edhe pse shkalla e 
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besimit rritet me numrin e pasardhësve nga çiftëzimet me kafshët te prodhojne pasardhës, 

vetëm  te fenotip dominant. 

Seleksionimi kur paraqitet mbidominanca 

 Mbidominance eshte nje tip i veprimit te gjenit në të cilën individët heterozgot janë 

superiore në meritë, krahasuar me ata homozigot. Zakonisht, superioriteti shfaqet në fuqi 

apo në performancës. Shumë palë te gjeneve mund të përfshihen për një tipar ekonomike, 

por përzgjedhja për këtë lloj të ekspresionit fenotipik të gjeneve do të ilustrohet këtu me 

vetëm dy çifte. Supozojmë se egzistojne individë të gjenotipet si mëposht dhe individet 

heterozigot janë superior: 

Numri i individve Gjenotipet 

1 A1A1B2B2 

2 A1A1B1B2 

3 A1A2B1B2 

4 A2A2B2B2 

5 A2A2B1B2 

6 A2A2B1B1 

 

Për shkak se individët heterozygot janë superiore kur overdominimi është i përfshirë, 

individi nr. 3 duhet të perzgjidhet, sepse aji është heterozygot për dy çiftet të gjeneve. Kur 

individët e këtij gjenotipi janë çiftëzuar, disa pasardhës do të jenë të kualitetit të barabartë 

me ate te prindit, por shumica do të jenë inferiore. Performanca mesatare e pasardhësve 

nga çiftëzimi nga disa të tilla çiftezime do të jete ne shkalle te konsiderueshme më poshtë 

se atyre prindërve heterozygous. Kështu, përzgjedhja e individëve superiore fenotpor do të 

rezultojë në zgjedhjen e atyre më heterozygot. Mesatarja e pasardhësve te tyre do të kene 

prirje për regres në një pikë poshtë krahasuar me mesataren e prindërve heterozigot. Nga 

ky shembull, mund të të shihet se përzgjedhja mbi bazën e meritës së një individi do të jetë 
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zhgënjyes. Kur individët heterozygot çiftëzohen së bashku, çiftëzimi i gjenotipeve te drejtë 

duhet gjithmonë te japin pasardhës që janë heterozygot. Për shembull: 

Prindrit 1 X Prindrit 2 

A1A1B1B1  A2A2B2B2 

 Të gjithe pasardhësit 

do të jenë:  A1A2B1B2 

 

 

Pasardhes heterozygote te dyfisht gjithashtu do të prodhohen në qoftë se secili nga prindët 

ishin homozygous për allelet e kundërta (A1 A1 B2 B2 x A 2 A 2 B1 B1). Pasi pasardhësit 

heterozygot janë prodhuar, megjithatë, njeri duhet të kthehen në çiftezimin homozygous si 

prindërit (homozygous për allelet të ndryshme) për të prodhuar të gjithë A1A2 BI B2, 

pasardhes. Përzgjedhja për overdominance, atëherë, është zgjedhja në mes të linjave të 

ndryshme, familjeve, ose racave për të gjetur ata që kombinohen më të mirë për të dhënë 

pasardhës më heterozygot.Kjo është bërë në prodhimin e misrit hibrid. Linjat inbrede te 

misri janë formuar nga inbreedingu për të bërë të gjithë individët brenda linjave 

homozygous për të gjitha gjenet. Linjat shumë te formuara nga inbreeding janë çiftezuar 

pastaj në kombinime të ndryshme për të gjetur ato që kombinohen me se miri për të 

prodhuar linjat hibride (më të fuqishme, heterozygous pasardhësit). Ata që kombinohen 

më së miri ndoshta janë homozygous në mënyra të kundërta. Për shembull, Linja 1 mund të 

jetë A1AIBIBICICI, ndërsa vijën 2 mund të jetë A2A2B2B2C2C2 • Kryqezimi e  këtre dy linja 

do të prodhojë pasardhës heterozygot  me tri palë gjene. Në praktikën aktuale kryqëzimi i 

linja te pasardhësve mund të bëhen heterozygot për shumë palë e geneve, por nuk ka asnjë 

mënyrë për të ditur për të cilat palë gje ebehet fjale, apo sa nga ato.  

Seleksionimi për Epistaz  

Epistaza eshte  një lloj i veprimit të gjeneve në të cilën një palë e geneve mund të ndikojnë 

në ekspresionin fenotipike te një tjetër palë te geneve që nuk janë allelet e tyre. Këto gjene 

mund të ndryshojnë gjerësisht në mënyra se si ato ndërveprojnë me njëra-tjetren. Në 

dritën e këtij variacioni, metodat e seleksionimit do të jenë të ngjashme për të gjitha llojet e 
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epistazes. Për të ilustruar përzgjedhjen për epistazen, le të supozohet se dy palë allele (Aa 

dhe Bb) janë të përfshirë dhe se një kombinim i gjeneve A dhe B ne gjenotipit jep efekt 

fenotipik te deshirueshme.  

Kombinimet e mëposhtme te gjenve te këtyre dy çifte të alleles do të jetë e mundur:  

Numri i individve Gjenotipet 

1 AABB 

2 AABb 

3 AAbb 

4 aaBB 

5 aaBb 

6 Aabb 

7 AaBB 

8 AaBb 

9 Aabb 

 

Kombinimi i dëshiruar i A me B, do të gjenden në gjenotipet 1,2,7, dhe 8, dhe seleksionimi 

per efekt superiore për individët do të rezultojë në mbajtjen e individëve të këtyre 

gjenotipeve për qëllime mbareshtuese. Natyrisht, qëllimi do të jetë për të shpëtuar vetëm 

individët që janë MBB, sepse, kur çiftëzohen së bashku, do të prodhojnë vetëm një 

pasardhës MBB. Përzgjedhja mbi bazën e fenotipit të individit, megjithatë, ndoshta do të na 

bëjë për të mbajtur gjenotipet 1, 2, 7, dhe 8 në numra të barabartë, por të gjithë përveç 

gjenotip 1do të dështojnë për tu mbarështuar. 

Keshtu eshte e mundshme te vendosen linja te pastra te cilat mund te ken efekt epistatik 

specifik, por kjo nuk eshte edhe aq e mundshme ne praktik. Duhet te mbahet mend shume 
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pal qifte alelesh (me shume se dy) mund te ken efekt ne tipare te ndryshme me vlere 

ekonomike te kafshet bujqesore. Kjo na qon ne konkluzionin qe seleksionimi per merit 

superiore te nje individi (seleksionimi ne baze te individit) nuk eshte shume fektiv kur 

përfshihet edhe efekti epistatik. Ndoshta mënyra më efektive për të zgjedhur për një efekt 

epistatik do të jetë te formohen familjet (linja inbrede apo racave) dhe testimi tyre per te 

provuar të gjejne ato që kombinohen më së miri në kryqezime për te dhënë pasardhësit 

superiore. Ata qe tregojne  kombinime më të kënaqshme do të ruhet dhe të kalohet për të 

prodhuar pasardhësit superior. Linjat origjinale (familjet apo racat), do të mbahen si te 

pastra dhe kryqëzohen përsëri dhe përsëri për të prodhuar hibrid superiore apo 

pasardhësit linecross. Seleksionim brenda familjes apo linjes eshte me siguri metoda me e 

mire e seleksionimit kur overdominanca dhe/apo epistaza eshte e rëndësishme.  

Seleksionimi kur ka veprim te gjenit aditiv  

Veprimi i gjenit Aditive është një lloj i shprehjes fenotipike te gjenit në të cilën efekti 

fenotipike të një geni shton efektin fenotipik te tjetrit.  Përzgjedhja për veprimin e gjeneve 

shtesë mund të jetë mbi bazën e performancës individuale, edhe pse vëmendja ndaj 

meritave të të afërmit e individit duhet të ndihmojë të bëni zgjedhjen më të të sakta. Për të 

ilustruar pse veprimi i gjenit adidtiv është zgjedhur për mbi bazën e individualitetit, do të 

peroret shembulli i me mëposhtëm. Supozojmë se gjenet A dhe B shtojn dy pika te 

superioriti për një tipar kur gjenotipi rezidual aabb është dhënë një vlerë nga 20 pikë. Vlera 

e çdo gjenotipi do të jetë: 

Gjenotipi Vlera e Gjenotipit, pikët 

aabb 20 

aabB 22 

aaBB 24 

aABB 26 

AABB 28 
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Nëse këta individë ishin zgjedhur në një mjedis të krahasueshem në mënyrë që variacionet 

fenotpike për shkak të mjedisit ishin minimale, individët më shumë gjasa qe të jenë të 

zgjedhur do të jenë të gjenotip MBB, me një pikavarazh phenotypik prej 28 pikave. Nëse 

individët e tillë janë përzgjedhur dhe çiftëzuar, ata duhet të prodhojnë pasardhës superior. 

Është e vërtetë që në një masë të caktuar superioriteti ose inferioriteti për shkak të 

mjedisit do të ngatërrohet me atë te trashëgimisë, por përzgjedhja dhe çiftëzimi i me te 

mireve me me te miret për disa breza (përzgjedhje masive) duhet të përmirësojë meriten e 

përgjithshm e te individëve në popullacion. Superioriteti per nje tipar kur veprimi i gjenit 

aditiv eshte i rendesishem, varet nga lloji dhe numri i gjeneve te deshiruara (gjenet aditive 

pozitive) nje individ i posedon. Kjo nuk varet ne kombinime te caktuara te aleleve apo 

gjeneve jo-alelike.  

Tabela 4 Si te determinohet nese nje vecori ekonomike eshte e ndikuar ne mast e madhe 
nga gjeni aditiv apo joaditiv, ose nga te dyja 

 

Lloji i Veprimit te Gjenit 

 

 

 

 

 

Aditive Nonaditive Te dyja 

 

 

 

 

Vleresimi i 

Heritabilitetit 

 

Larte Ulet Mesem 

Efekti i kryqezimit S’ka Madh Ulet-mesem 

Efekti Inbreeding S’ka Madh Ulet-mesem 
 

 

Si të Përcaktoni nëse veprimi i gjenit additive ose nonadditive ndikon një 

tipar kuantitative 

Tipare cilësore janë të prekur nga gjenet relativisht të pakta, dhe ka një dallim të fortë 

ndërmjet fenotipeve. Kështu, nuk është shumë vështirësi për të përcaktuar llojin e 

ekspresionit fenotipor  të gjeneve te përfshira kur procedurat te përshtatshme te testit 

progjen janë aplikuar. Tiparet sasiore, megjithatë, mund të shprehet nëpërmjet veprimit te 

shumë palë e gjeneve, dhe nuk ka asnjë dallim te fuqishem  mes fenotipeve. Për më tepër, 

mjedisi gjithashtu  ndjeshem mund të të ndikoj në shprehjen fenotipike te  tipareve sasiore. 
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Kjo ngre pyetje të rëndësishme se si mund të përcaktohet nëse veprimi i gjenit aditiv apo 

joaditiv ka ndikim me te madh në një tipar të veçantë ekonomike. Informacionet e 

përmblidha në Tabele 4 tregojne, në një mënyrë të përgjithshme, se si kjo mund të 

realizohet. Vlerësimet e Heritabilitetit për tipare të ndryshme janë përmbledhur në Tabela 

2; efektet heterosis (kryqezimi) për tipare të ndryshme janë përmbledhur në Tabelën 8. 

Efektet e inbreedingut janë zakonisht kundërta e efektit te kryqezimit. Kështu, në qoftë se 

kryqezimet përmirëson një tipar, inbreedingu duhet të ketë një efekt të dëmshëm. 

Seleksionimi në kafshët e fermave është i fokusuar zakonisht me disa tipare. Disa tipare 

mund të ndikohen kryesisht nga veprimi I gjenit aditiv, të tjerët nga veprimi i gjenit 

joadditive. Disa tipare mund të jenë prekur nga të dyja keto, por në shkallë të ndryshme. Si 

mundet një program përzgjedhje të jetë projektuar në qoftë se është e vërtetë kjo? Një 

menaxher duhet të përcaktojë tipare të cilat kanë një efekt mbi efikasitetin ekonomik të 

tufës dhe beje përpjekje për të përmirësuar ato tipare që janë më të rëndësishme. Edhe pse 

të gjitha tiparet e rëndësishme duhet të marrin disa fokusime, prodhuesit gjithashtu  mund 

të përfitojnë nga kryqezimi  per te rrit performancen te vecorit e me heritabilitet te ulet. 

 

Seleksionimi per mbareshtim superior  

 

Mbareshtimi superior i kafsheve jane ato te cilat posedojne shkalle te gjere te gjeneve 

superior per vecorit e deshirueshme, ne formen homozygote. Identifikimi i mbareshtimit 

superior te kopes bazohet ne fenotipin e individit dhe/apo ne fenotipin e te afermeve te 

tyre, vecanerisht nese te dhena te sakta jane te mundshme.  

Individualiteti  

Kujdes duhet ti kushtohet llojit dhe performances se individit kur eshte e mundur. Nje 

merit individuale eshte me e rendesishme kur tipari ose tiparet janë me shkalle te 

trashegimit të mesme  apo të lartë. Tipare të tilla janë përcaktuar kryesisht nga veprimi i 

gjenit aditiv, dhe individët që janë superiore të testuar në një grup janë më shumë gjasa 

superior për shkak të përbërjes se tyre gjenetike. Procedura e përzgjedhjes në një rast të 
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tillë bëhet një për të gjetur prindërit më të mire të mundshme ndjekur nga çiftëzimit në 

mënyrë optimale. 

Tipare të heritabilitetit te ulët janë ata që ndikohen kryesisht nga mjedisi jetësor dhe 

veprimi i gjeneve joaditive. Indiv idët superior për tipare të tilla mund të jenë zhgënjyese 

në performancën e tyre si prinder. Siç u përmend më parë, tipare të heritabilitetit të ulët të 

kërkojnë formimi i familjeve, linjave inbrede, apo racave. Këto duhet të jenë të testuar në 

kryqezime për të gjetur ata që kombinojnë më mirë kur kryqezohen të prodhojnë linja 

superior ose kryqëzime te pasardhesve. 

Gabimi kryesor i hasur kur zgjedhja është e bazuar në individualitet është për shkak të 

efektit konfuz te trashëgimisë dhe mjedisit. Ngatërrimi i efekteve mjedisore dhe gjenetike 

mund të shmanget duke krahasuar individët për qëllime racore  në të njëjtin vend, gjatë të 

njëjtës kohë, dhe kur ato janë të ushqyer dhe menaxhuara njësoj. Këto masa nuk do të 

eliminojn të gjithë variacion et për shkak të ambientit, por ato do të reduktojnë atë . 

Kur shumë individë janë krahasuar në bazë të kushteve mjedisore te njejta, ata që janë 

superiore në performance janë më shumë të ngjarë të jenë superior për shkak të perberjes 

gjenetike. Prandaj ata duhet të vertetojne se jane prindër superior. Parimi themelor është 

se kur proporcioni i përgjithshëm i variacionit fenotipik qe i atribuohen mjedisit është 

zvogluar, variacioni i mbetur është për shkak të trashëgimisë. Kjo mund te ilustrohet nga 

shembulli: 

 

 

 

 

Nese variacioni si pasoj e trashëgimit eshte 6 dhe nga mjedisi eshte 6, qartësisht, shkalla e 

variacionit si pasoj e trashegimis është: 
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Nese shkalla e vrjacionit si pasoj e mjedisit eshte zvogëluar ne 4 nga metodat te sakta, 

shkalla e variacionit te pergjithshem si pasoj e trahsegimit eshte:  

 

 

Shkalla e efikasitetit te shtimit te mases trupore në blegtori me shkalle te larte të 

trashëgueshëmrise dhe për këtë arsye janë të ndikuar prekur më së shumti nga gjenet 

aditive (shtuese). Testimi  performances te një grupi individësh përfshin shkalla dhe 

efikasitetin e shtimit te mases trupore nga një periudhë e kohës menjëherë pas shkëputjes 

deri afer kohes (peshës) së tregut. Të regjistrohet efikasiteti i shtimit te  mases trupore në 

një individ, është e domosdoshme për të ushqyer çdo kafshe dhe për të regjistruar shumat 

e ushqimit të konsumuar dhe shtimin e mases. Prej këtyre të dhënave, sasia e ushqimit 

nevojshme për të bërë një kilogram te mases trupore mund të llogaritet. Për arsye të kohes 

dhe shpenzimeve te nevojshme për të ushqyer çdo kafshë individualisht, të dhënat për 

efikasitetin e ushqimit rrallë përcaktohen me teste të performancës. Lehtë mund të 

përcaktohet norma e fitimit për çdo kafshë brenda një grupi, thjesht me marrjen peshave te 

çdo kafshë në atë kohë kur kafsha eshte e future në të ushqim te plotë dhe pastaj përsëri 

kur  periudha e të ushqyerit te plote është e përfunduar. Kilogramet e fituar gjatë periudhes 

se ushqyer pjesëtohet me numrin e ditëve te ushquer, jep mesataren e shtimit ditor (ADG). 

Testi i performances siç përshkruhet më sipër është bërë më së shumti me gjedhet per 

majmeri dhe derra dhe në një masë më të vogël me delet. 
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Tabela 5 Perqindja e mundshme e Gjeneve (Raporti) qe nje individ ka te perbashket me te 

afermit e perbashket te tij/saj mbi mesaraen e populacionit 

Lloji I afersise % e raportit 

Binjak identik 100.00 

Binjak vellazeror 50.00 

Vellezer apo motra te plote (JIIII siblings) 50.00 

Gjysme Vellezer apo motra (half siblings) 25.00 

Kushuriri I pare 12.00 

Kushuriri I pare I dyfisht 25.00 

Kushuriri I dyte 3.13 

Kushurrii I trete 0.78 

Halla/tezja apo xhaxhai/daja 25.00 

* Te afermit  kollateral  janë ata që nuk janë të lidhura si paraardhësit ose pasardhësit, Në këta 

shembuj ajo është suposuar se asnjë nga të afërmit janë të natyrshëm. 

 

'Është e mundur për binjakët vëllazërore të jenë nga dy baballar te ndryshme. Ata do të 

jenë të lidhura nga 25.00 për qind. 
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Tabela  6 Perqindja e mundshme e Gjeneve (Raporti) qe nje individ ka te perbashket me 
parardhesit e perbashket te tij/saj mbi mesaraen e populacionit 

 

  Perqinda e raportit 

Lloji I parardhesve  Pa korrektim per Inbreeding Te korrektuar per  

Inbreeding 

Nr. inbreeding te perfshirë  

Prindet  

Gjysherit  

Gjysherit e mëdhenjë 

Gjysherit-mëdhenjë- 

mëdhenjë 

 

50.00  

25.00  

12.50  

6.25 

 

Inbreeding I pershirë 

Në të dy në prind dhe 

gjyshrit"  

Gjysherit e dyfisht  

Gjysherit e dyfisht- 

mëdhenjë 

Gjysherit e trefisht-

mëdhenjë  

Gjysherit e katerfisht-

mëdhenjë 

 

75.00  

50.00  

25.00  

37.50  

50.00 

 

 

67.08  

47.14  

24.62  

36.38  

47.14 

 

* Individ që rezultojnë nga çiftëzimit të një baba me vajzën e tij apo një nene me djalin e saj. Njëjta individ është një gjysh 01 "si baba 

dhe nene. Nëse një gjush I dyfisht eshte vetëm në origjinë nga baba apo nenna, .marrëdhëniet nuk duhet të korrigjohet për inbreeding 

dhe do të jenë 25.00 për qind. 
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Te dhenat e të afërmve  

Performanca e të afërmve të një individi ndihmojë gjithashtu per te përcaktuar nëse një 

individ është gjenetikisht superiore. Sa me e afert te jete marrëdhënia, aq më shumë 

vëmendje duhet t'i kushtohet merites se të afërmit. Shkalla e marrëdhënies midis 

individve të ndryshem është paraqitur në Tabelat 9.5 dhe 9.6. Një individ ka tre lloje të 

afërmeve: (1) paraardhës, Pedigre saj/tij; (2) pasardhësit saj/tij, ose progjenet; dhe (3) 

të afërmit kollateral te përgjithshëm, të cilat nuk janë lidhet me atë si paraardhës apo 

pasardhës. Te afërmit kolateral përfshijnë vëllezërit, motra, kushërinjtë, xhaxhallarët 

dhe hallat. Përzgjedhja për tipare që mund të maten vetëm pas vdekjes se individit, ose 

në vetëm një seks, shpesh kërkon qe kriteret të bazohen në performancën e të afërmve 

sesa ne ate individuale. Cilësi e karkases të therur ne disa kafshë të fermës është e 

veshtire për të matur me saktësi në kafshë te gjalle. Përdorimi I metodes me ultratinguj, 

megjithatë, ka ndihmuar ne rritjen e saktesise së përzgjedhjes për cilësinë e karkases në 

kafshë të gjallë (Figur 9.2). Përzgjedhja për cilësinë e karkases në derra mund gjithashtu 

të jetë i bazuar ne cilësine e karkases gicave pas therjes.  

 

Figura  2 Matja e shtreses se yndyrës dhe mishi ne dosen e gjalle) per mes metodes se 
ultratingullit. Instrumenti i dërgon valët e zërit që kalojnë nëpër indet pa dëmtuar 
kafshën. Koha e nevojshme për valët e zërit të kalojë përmes dhe të kërcej prapa nga 
indet të ndryshme me trashësi të indeve, matja është mjaft e sakët.Courtesy of Missouri 
AgI: EXfJ1 Station. 
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Tabela  7 Diferenciali i Seleksionimi për meshkujve dhe fermave te reja (derrat) ne 
eksperimentin per trashesin e yndyrës ne shpin 

Gjenerata 

Seleksionuese  

Nr. i meshkujve 

te seleksionuar 

për gjenerat 

Diferenciali i 

seleksionimit 

për meshkuj , 

mm 

Nr. i femrave te 

seleksionuara 

për gjenerat 

Diferenciali i 

seleksionimit 

për femra , mm 

P1 7 2.9 30 2.8 

F1 7 3.3 20 2.0 

F2 6 2.7 26 0.8 

F3 7 2.8 28 1.4 

F4 6 2.2 25 2.6 

Totali dhe 

mesataret   

33 2.8 129 1.9 

 

Karkasa e atyre që janë vëllezër e motra te plota (vëllezërit dhe motrat) janë 50 për 

qind të lidhura. Kur lindjet e vetme mbizotërojnë, ashtu si eshte rasti me gjedhet, 

zakonisht individet më të afërt që mund të theren janë gjysmë-vellezer/moter. 

Marrëdhënia ne mes tyre është 25 përqind (Tabela 5). Përzgjedhja midis gjedheve 

qumështore për përmirësim të prodhimit te qumështit, kërkon përzgjedhje intensiv 

mes demave. Kjo kerkon domosdoshmerisht matjen e performancës së të afërmve, 

sepse prodhimi qumështit është një tipar i kufizuar me gjinin (e matur në vetëm një 

gjini). Shumë më tepër presioni i përzgjedhjes mund të aplikohet për demat sepse, 

nëpërmjet përdorimit të mbarësimit artificial, një dem mund të jetë çiftezuar me mijëra 

lopë në vit. Në anën tjetër, një lope zakonisht prodhon vetëm 5 deri në 10 viça gjatë 

jetës së saj (dhe disa lopëprodhojnë shumë më pak se 5 viça). Për më tepër, shumica e 

femrave duhet të jenë të rritura dhe relativisht pak te skartohen nëse madhësia e 

kopesë deshirohet për t’u ruajtur. Kjo situate rezulton në intensitet shumë më pak të 

perzgjedhja në mesin e femrave të qumështit sesa tek meshkujt. Megjithatë, presion i 

seleksionimit për prodhimin e qumështit duhet të zbatohen nëpërmjet skartimi te 

ashper te atyre krereve me prodhimtari të ulët kur është e mundur. Pavarësisht faktit se 

demat nuk sekretojnë qumësht, ata zotërojnë dhe transmetojnë gjene për prodhimin e 

qumështit. Një dem me vlerë gjenetike duhet të përcaktohet nga të dhënat e prodhimit e 

femrave të lidhura ngushtë, sidomos bijat e tij. 
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Parashikimi i progresit te mundur gjenetik përmes përzgjedhjes 

 

Diskutimi paraprak ka trajtuar si të zgjedhen kreret për tipare kuantitative dhe cilësore 

pozitive. Në këtë pjese, do të diskutohet faktorët e dobishem me ndikim në parashikim e 

progresit te përzgjedhjes. 

Për një gjeneratë 

Shuma e progresit te perzgjedhjes që bëhet përmes zgjedhjes për një tipar të veçantë në 

një gjeneratë, është e barabartë me heritabilitetin e shumezuar diferencialin e 

përzgjedhjes per ate tipar. Formula për llogaritjen e kësaj është 

Progresi Gjenetik = Heritabiliteti x diferenciali i seleksionimit  

 Vlerësimet e Heritabilitetit për tipare të ndryshme janë marrë zakonisht nga raportet 

eksperimentale (Tabela 2). Diferenciali i përzgjedhjes, megjithatë, duhet të llogaritet 

duke përdorur të dhëna nga kafshët, ku seleksionimi është praktikuar. Përzgjedhja 

diferenciale mund të përkufizohet si mesatarja e superioritetit te atyre individëve te 

përzgjedhur si prindër mbi mesataren e popullates nga të cilat ata janë zgjedhur. 

Përzgjedhja diferenciale disa here mund te referohet si permiresim. Për të ilustruar 

përllogaritjet e progresit të pritshëm gjenetik përmes përzgjedhjes, le të supozojmë se 

në një tufë të gjedheve pesha mesatare ne shkëputje eshte e korrektuar (përshtatur) per 

peshen e viçave meshkuj me ishte 400 lb. Nga këto viçat, Demat që peshonin 500 lb dhe 

mëshqerra qe peshonin 450 lb u përzgjodhën për mbarështim. Ne kete rast, diferenciali 

i përzgjedhjes për viçat meshkuj do të jetë 500-400, apo  100 lb, dhe për mëshqerra, 

diferenciali i perzgjedhjes do të jetë 450-400, apo  50 lb. Përzgjedhja diferenciale për të 

dy prindërit e kombinuar do të jetë £ 100 (dema) + £ 50 (mëshqerra) / 2, ose 75 lb. 

Nëse shkalla e heritabilitetit ne raport per peshën e trupit është 25 %, përmirësimi 

gjenetik i pritur (përparimi gjenetik) në pasardhësit e prindërve te perzgjedhura do të 

jetë 25 për qind of 75 lb, ose 18,75 lb. Madhësia e diferencialit te përzgjedhjes është e 

varur nga numri i individëve që mund të jenë te perzgjedhur. Tabela 7 paraqet 

diferencat e përzgjedhjes për meshkujt  dhe fermat e reja  në një përzgjedhje për 

zvogëlim te shtreses se dhjamit në derra në Stacionin Keshillues Bujqesor ne Misuri. 

Diferenciali përzgjedhjes per meshkujt ishte 2.8 mm, krahasuar me 1.9 mm për femrat. 

Kështu, diferenciali i perzgjedhjes për meshkujt ishte më i madhe, sepse pak prej tyre 
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janë mbajtur për qëllime të mbarështimit. Sa me shume tipare te përzgjedhure, aq më i 

vogel eshte diferenciali i përzgjedhjes për çdo tipar individual. Kjo është për shkak 

sepse është më shumë vështirë për të gjetur një individ që është e shkëlqyer për dy ose 

më shumë tipare, ndersa me lehte gjinden individ që është i shkëlqyer për vetëm një 

tipar. Përzgjedhja në mesin e kafshëve të fermës duhet të fokusohet në tiparet e 

rëndësise ekonomike. Nëse disa tipare janë ekonomikisht të rëndësishme, secili duhet 

të marrë vëmendjen në programin e përzgjedhjes. 

Për disa vite 

Progresit gjenetik në përzgjedhjen gjatë një periudhe prej vitesh varet nga (1) shkalla e 

heritabilitetit të tiparit te zgjedhur, (2) madhësia e diferencialit te përzgjedhjes, dhe (3) 

gjatësia e intervalit te gjenerates. Kjo mund të shprehet në ekuacion: 

 

 

 

Intervali gjenerates mund të përkufizohet si mosha mesatare e prindve kur pasardhësit e 

tyre janë të lindur. Kjo mesatare eshte rreth 2 në 3 vjet në derra, 4 deri në 6 vjet në 

gjedhe, 30 deri 35 vjet në njerëz. Për disa insekte dhe kafshë të vogla laboratorike, 

Intervali i gjenerates mund të jetë vetëm disa ditë ose disa javë në gjatësi. Meqe dosat 

dhe derrat mund të shiten pas pjellë e parë, intervali për gjeneraten derrave ne kete rast 

mund të jetë i shkurtër nje vit. Testi progjen dhe përdorimi i rezultateve të saj si një 

bazë për zgjedhje mund të dyfishoj, apo edhe më shumë se dyfishi, gjatësin e intervalit 

te gjenerates. Kjo zvogëlon shkallen e progresit gjenetik i cili eshte bëre nga 

seleksionimi në një periudhë prej disa vitesh. 

 

Korrelacioni gjenetike 

 

Korrelacioni gjenetike mund të përcaktohet matematikisht, ose mund të përcaktohet 

nga zgjedhja për vetëm një tipar. Nëse suksesi është arritur në përmirësimin per nje 

tipar të vetme të zgjedhur, ndryshime të mundshme gjithashtu mund të vërehen në 

tipare te pazgjedhur. Një korrelacioni gjenetike do të thotë se dy ose më shumë tipare 
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janë të prekur nga shumë gjene të njëjta. Korrelacionet gjenetike midis dy tipareve 

mund të ndikojnë shkallen e progresit të bërë në zgjedhjen e njërit prej tyre.  

Për arsye se shumica e tipare ekonomike në kafshët e fermave janë të ndikuara nga 

shume gjene, është e arsyeshme të pritet që disa prej gjeneve te njëjta mund të ndikojnë 

më shumë se një tipar. Kjo është ndoshta sepse të njejtat gjene ndikojnë në një procese 

të caktuara fiziologjik që përcakton në një masë të caktuar shprehjen e dy ose më 

shumë tipareve. Shumë raste janë të njohur në të cilat një gjen i vetëm i madh mund të 

shkaktojë shfaqjen e dy tipareve të ndryshme në kafshë. Kjo është e njohur si 

“pleiotropi”.  

Korrelacioni gjenetike mund të jetë pozitiv ose negativ. Tiparet e ndryshme mund të 

jenë pozitivisht  te lidhura në një mënyrë të tillë që përmirësimi është bërë në dy tipare, 

pavarësisht nga ajo se cili tipar ka qene ne fokus te përzgjedhjes. Për shembull, zgjedhja 

për të rritur peshen trupore te gjedhet gjithashtu do të kete prirje për të rritur peshën 

ne shkëputje te viçave. Megjithatë, korrelacionet pozitive nuk janë gjithmonë të 

dobishme. Për shembull, se përzgjedhja njëjta për peshën e trupit gjithashtu do të 

tentojnë për të rritur peshën e lindjes te viçave dhe si rezultat,  shkaktojne pjellje te 

vështira. Korrelacionet negative gjithashtu mund të jenë ose e dëshirueshme apo të 

padëshirueshëme. Një shembull i një korrelacion negativ i favorshëm gjenetik ekziston 

ndërmjet fitimit mesatare ditore dhe peshën e tregut në derra. Përzgjedhja për 

përfitime të lartë te mases trupore do të zvogëlojë kohëzgjatjen e nevojshme për derra 

të marrin peshën e tregut. Në anën tjetër, përzgjedhja për rritjen e prodhimit te 

qumështit në kafshët e qumështit ka tendence të uljes se përqindjes se yndyrës dhe e 

proteinave e cila është një shembull i një korrelacion negativ te pafavorshem gjenetike. 

Programet kombëtare per performancë 

 

Organizimi i personave me interes në testimin e performances në blegtori janë zhvilluar 

që te promovojnë përdorimin e të dhënave te performancës dhe të bëjnë rekomandime 

për punën e programeve te tilla. Këto organizata përfshijnë përmirësimin :Federata e 

Racave mishatake te gjedhit, Asociacioni Kombetar per permiresimin e derrit, 

Programin kombeatr per Industrin e  Deleve, dhe Asociacioni per permiresim te 

fermave qumeshtore. Këto grupe nuk kanë mjaftuar qe te popullarizojne përdorimin e 



Dr. Hysen Bytyçi: Ligjerata të autorizuara ‘’Hyrje në shkencat animale’’  314 

 

shënimeve të performancës dhe, nga keshillimet, përmirësimin e efikasitetit të 

prodhimit blegtoral. 

Gjedhet për qumësht  

Ndër industritë e mëdha të kafshëve ushqimore, industria e qumështit ka bere 

përdorimin efektive te shënimeve të performancës për nje periudhe me te gjate kohore. 

Asociacioni per permiresim te fermave qumeshtore, në bashkëpunim me 

Departamentin e Shteteve të Bashkuara të Bujqësisë, ka përdorur në mënyrë efektive 

shënimet (te dhenat) e performancës per te bere përmirësimet te medha në prodhimin 

e qumështit për më shumë se 50 vjet. Një gjatësi e standardizuar e laktacionit (305 ditë) 

u miratua për matjen e prodhimit të qumështit dhe faktorëve të rregullimit 

(përshtatjes) ishin zhvilluar në mënyrë që burimet e njohura të ndryshimeve mjedisore 

mund të pranojnë korrigjimin e duhur. Me përdorimin e duhur të faktorë te përshtatjes, 

prodhimi i qumështit të lopëve mund të krahasohet në mënyrë të drejtë ne të gjithë 

moshat të ndryshme të lopëve dhe muajt e vitit. Metodat rutinore për marrjen e 

shënimeve per prodhimin e qumështit dhe për marrjen e informacion në lidhje me 

komponentët e prodhimit të qumështit (proteina, yndyra, materiet-jo-yndyrë) janë 

zhvilluar në mënyrë që një numër jashtëzakonisht të madh i prodhuesve të qumështit të 

perdorin, dhe mbajne, informatat e performances për marrjen e vendimeve në lidhje me 

përzgjedhjen dhe çiftëzimin e tyre. 

Gjedhet për mish 

Federata per përmirësimin e Mishit është themeluar në fillim te vitit 1970 si një 

organizatë e shkencëtarëve, specialistëve të ekstensionit, menaxherëve te stacioneve 

testuese, dhe prodhuesve me një interes në testin e performances. Kjo federat mblidhet 

çdo vit me një format simpoziumi, për idetë në lidhje me testimin e performancës dhe 

në mënyrë periodike, publikon një dokument të titulluar "Udhëzimet Uniforme per 

Programet për përmirësim e gjedheve per mish". Këto udhëzime përmbajnë informatat 

e fundit rreth programeve të performancës të rekomanduara. Faktorët e rregullimit 

(përshtatjes), per llogaritjen ne baze të moshës së nenes (dam), janë paraqitur për 

peshat ne lindje dhe ne shkeputje. Ekuacionet për llogaritjen e peshtatjes te peshave ne 

205 ditë te peshë ne shkëputje dhe të peshes perfundimtare (365 ditë), ose majmerise 

per nje kohe me te gjate (452 apo 550 baza ditore). Aty janë edhe rekomandimet për 

vlerësimin e duhur të kornizës trupore (lartësi xhidavi), merita per karkasen, dhe 
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tiparet riprodhuese. Deshira per rëndësinë e testimit të performancës se gjedheve per 

mish eshte rritur shume, qe kur Federata per përmirësimin e Mishit u formua. 

Derri 

Asociacioni Kombetar per permiresimin e derrit u formua shpejt pas federatës per 

përmirësimin e Mishit me qëllime të ngjashme dhe struktura organizative te ngjajshme. 

Ky institucion mblidhet periodikisht çdo vit dhe publikon "Udhëzimet për përmirësim 

uniform te programit per derra". Ka shumë ekuacione dhe faktorët rregullim për test 

performance programe që përfshijnë madhësinë (peshen) ne pjellje, pesha në 2 ditë pas 

pjelljes (për të matur aftësinë nënave), shtimi mesatar ditor pas shkeputjes, mosha në 

250 Ib dhe efikasitetin e ushqimit. Gjithashtu, ka edhe rekomandime për të matur 

trashësinë dhjamit zone e shpines dhe për të rregulluar pesha e tregut (250 Ib). 

Udhëzimet gjithashtu paraqesin përzgjedhje indekseve për të kombinuar informacionin 

nga disa tipare. Këto indeksa përfshijnë indeksin e nënave që kombinon madhësinë ne 

pjellje, peshen ne pjellje dhe mosha dhe trashësin e shtreses dhjamore në 250 lb.  

Indeksi nga babai përmban te dhenat mbi moshën dhe trashësin e shtreses dhjamore në 

250 lb peshë. Këto indekse mund të përdoren nga prodhuesit e derrave për të 

përmirësuar meriten e përgjithshme gjenetik. 

Dele 

Industria e prodhimit te deleve ka qenë më e ngadaltë për të miratuar dhe përhapur 

programet e testimit te performances. Megjithatë, programi kombetar per Industrin e  

Deleve u zhvillua për të bërë rekomandime lidhur me procedurat e testimit të 

performancës. Faktorët e rregullimit dhe ekuacionet e duhura për vlerësimin e peshave 

në mosha të ndryshme, vlerësimi i performancës optimale riprodhuese, dhe meriten e 

karkases janë gjithashtu pjesë e këtyre programeve.  

 

Vlerësimi gjenetike kombetare   

 

Një vështirësi e madhe në vlerësimin e gjenetikes të kafshëve është problemi i 

krahasimeve  reale në mesin e kafshëve nga fermat/kopeve të ndryshme. Dallimet në 

mjedisin dhe menaxhimin e mund të jenë aq i medha sa performanca ndryshon 

gjerësisht midis kopeve, madje edhe në mesin e kafshëve të ngjashëm gjenetike. 

Panairet blegtorale kanë shërbyer ne fakt, pjesërisht, për të krahasuar kafshët midis 
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kopeve, por, praktikisht, dallimet në mesin e kafshëve që kanë janë sjellë së bashku për 

një periudhë të shkurtër kohe nga tufa të ndryshme janë kryesisht për shkak të 

dallimeve në mjedisin ose menaxhimin. Stacionet testuese sjellin kafshët së bashku nga 

tufa të ndryshme të jenë të vlerësuaranë një mjedis të përbashkët për një periudhë të 

me gjate kohore dhe kontribuojnë në aftësinë për të krahasuar kafshët midis kopeve, 

edhe pse disa tipare janë të kufizuara pet u matur si në ato pas shkeputjes. Per me 

shume , kapacitetet e stacioneve testuese janë shumë e kufizuar që të kenë një efekt të 

madh mbi ndryshimin gjenetik në racave të kafshëve. Programet kombëtare të 

performancës janë zhvilluar fillimisht me qëllim sigurimin e informacionit për pronarët 

e kafshëve për t’u përdorur në marrjen e vendimeve brenda përzgjedhjes se 

fermes/kopese. Megjithatë, bazat e të dhënave u rriten me shpejtësi dhe menaxherët e 

programeve se të dhënat të realizuara mund të përdorin gjithashtu për të krahasuar 

kafshët në mesin e kopeve. Shume raca kanë më shumë se 1 milion informata të 

performancës. Ardhja e mbarësimit artificial ka ndihmuar te bëjë këtë të mundshme. Të 

ketë krahasime të reale gjenetike në mesin e kafshëve nga tufa të ndryshme, dhe mos te 

kete lidhje gjenetike midis kopeve. Shembulli me i thjeshte i lidhjeve gjenetike mund të 

jetë ilustruar si vijon:  

Sire I 450  Sire 2 470  Sire 3 460  

Sire A 460  Sire A 450 Sire A 430 

Ferma I  Ferma 2 Ferma 3 

 

Në këtë shembull, një baba është referuar si "Sire Reference-Dem referent". Ai është 

përdorur në të tre kopetë si një mjet për krahasim. Të tjetët dema janë përdorur vetëm 

në një tufë secili. Ata mund të krahasohen me njëri-tjetrin përmes brenda fermes me 

demin referent. Demi 1, ka viçat që janë më të lehta se 10 Ib nga ata demit referent, 

ndërsa demi 2 dhe 3 kanë viçat që janë 20 dhe 30 lb me te rënde, respektivisht. Sepse 

demi 3 ka avantazhin më të madh mbi demin referent, duhet të jetë i renditur i pari. Kur 

inseminimi artificial është përdorur gjerësisht, disa dema janë përdorur në tufa të 

shumta. Nuk është e nevojshme që secili dem të ketë te përdoret në çdo tufë por 

vlerësimin e qumështit, mish te lopet, ose të dhanat për derrat  nxjerrin ne pahe se ka 

shumë derra që janë përdorur në një numër të madh te kopeve. Këta derra veprojnë si 

baba referent, si në shembullin me lart, duke siguruar lidhjet midis kopeve. Përveç 
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kësaj, lidhjet janë te themeluara edhe përmes marrëdhënieve mes prindërve të 

përdorura në kopetë e ndryshme. Të dhënat nga programet e performancës janë 

analizuar nga përdorimi i modelit te kafshëve (animal model). Në modelin e kafshëve, 

parashikim i merites gjenetike mund të bëhet për çdo kafshë në bazën e të dhënave, 

duke përfshirë të gjithë prindërit. Ky parashikim i meritës gjenetik është referuar si 

Ndryshimi i pritshem progjen (NPP). Në kafshët e qumështit NPP është quajtur Aftësia e 

parashikuar e transmetimit (APT). Siguria në NPP është paraqitur si saktësi-Accuracy 

(Besueshmëria për lopet e qumështit). Informacionet nga performanca e vet seciles 

kafshë, gjysme-moter/vella, pasardhësit, dhe çdo lloj tjetër i afërm është e kombinuar 

per te llogaritur një NPP të vetme për çdo tipar. Modeli kafshë ka shume përparësi të 

përgjithshme mbi metodat e analizës së mëparshme. Sepse të gjithë të afërmit janë 

përdorur për të llogaritur NPP, saktësia është rritur (maksimalizuar). NPP’t mund të 

merret për çdo individ, mashkull ose femër, e ne çdo moshe. Njeanshmeria nga 

çiftëzimet  jo te rastësishme (disa dema inseminojne, lopet më të mire) poashtu është 

eliminuar me përdorimin e modelit të kafshëve. Rezultati më i dukshëm nga vlerësimi 

gjenetik kombëtar është përmbledhja e demave. Përmbledhjet e demave janë në 

dispozicion në formë të shtypur dhe ne web-sit botëror (World Wide Web). Në mënyrë 

tipike, lista përmbledhëse e demave NPPs ose APTs përmban për qindra dema në 

dispozicion informacione (saktësi të larta). Përmbledhja e demave per qumësht 

përfshijnë APTs për prodhimin e qumështit, proteina, yndyra, materie te thate jo-

yndyrë dhe tipin. Përmbledhja e demave per racat e mishit janë publikuar individualisht 

nga shoqatat e racave dhe lista e NPPs për peshën në lindje, ne shkëputje, pesha ne fund 

te majmerise, dhe qumësht. Përveç kësaj, tek disa raca përfshihen edhe tipare të tjera të 

rritjes, tipare të caktuara karkases, ose disa karakteristika që i përkasin riprodhimit. 

Përmbledhja e meshkujve tek derrat përgatiten përmes STAGES (Swine Testing and 

Genetic Evaluation System - Testimi dhe sistemi i vlerësimit gjenetik tek derrat) 

programi  përfshinë dhe  NPP’t për madhësin e gicave në pjellje, peshen e gicave ne 

pjellje, moshën në peshën e tregut, dhe trashësin e dhjamit. Përmbledhjet e meshkujve 

tek derrat gjithashtu kanë NPPs për efektin amnor (maternal dhe paternal indeksi). 

Programi Kombëtare per Përmirësimin e Deleve ka filluar gjithashtu te prezantoj 

informacionet përmbledhës për desht. 
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Sistemi i qiftezimit për permiresimin e kafshëve  

 

Diskutimi i mësipërm është i drejtuar ne drejtim te principeve te përzgjedhjes dhe 

përdorimin e tyre në përmirësimin e kafshëve. Kur kafshet superiore janë te 

identifikuara dhe përzgjedhura, është e nevojshme që të zhvillohet sistemi i çiftezimit 

që do të rris (maksimizoj) efikasitetin e prodhimit. Sistemet e çiftezimit që mund të 

përdoren janë, inbreedingu, linebreedingu, linecrossing, dhe kryqëzimi. 

 

Inbreeding’u  

Inbreeding mund të definohet si  prodhimi i pasardhesve (progjeneve) nga prindërit që 

janë të lidhura më ngushtë ne farefisni se mesatarja e popullatës nga e cila ata vijne. Një 

bazë (mesatare e popullacionit) për të përcaktuar ku fillon inbreeding është e 

nevojshme sepse, edhe pse ata nuk janë të referuara si të individ ne farefisni, të gjithë 

individët brenda llojit të njëjtë kanë nje numer gjenesh te perbashketa. Njerëzit e njohin 

të afërmit e atyre si individë që kanë të njëjtin paraardhës në pedigre, si babain dhe 

nëna. Individët, zakonisht janë konsideruar të jenë te afërm në qoftë se ata kanë një 

paraardhës të përbashkët brenda katër ose pesë brezave të fundit. 

Efekti i madh gjenetik i inbreeding është që të rrisë numrin e palëve të gjeneve që janë 

homozigote ne nje popullacion inbred. Këto gjene janë bërë homozigote nga 

inbreeding’u pavarësisht nëse ato shprehen fenomenotipin e tyre si gjene aditive apo jo-

aditive. Ndoshta më efekti me praktik i inbreeding’ut është se ky fenomen i bashkon (ne 

çifte) gjenet recesive, të cilat janë zakonisht të dëmshme në efektin e tyre, dhe për shkak 

të kësaj kësaj dukurie, ata kanë aftesin te shprehin veten e tyre në fenotip. Inbreeding 

nuk krijon gjene recesive. Nëse gjenet recesive janë të mbuluara nga gjenet dominuese 

në popullatën origjinal jo-inbrede, ato do mund të çiftëzohet me inbreeding. Sa më 

intensive që është inbreeding’u, aq më shumë çiftet më  gjene homozigote do të 

krijohen. Po ashtu, nëse gjenet pak ose aspak recesive janë të pranishëm në popullaten 

origjinale, ato nuk do të çiftëzohet me inbreeding, dhe rezultatet nuk janë aq të 

dëmshme. Inbreeding ështe përdorur në kafshët laboratorike për të studiuar 

parametrat e shumta midis llojeve (p.sh., rezistenca e sëmundjes; përgjigjet imune; 

funksionet endokrine, dhe përgjigje në barna, kanceri dhe variacionet në kërkesat 
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dietike), si dhe për te studiuar modelet ngjyrë e lekures dhe konformacionin e trupit 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.3  Ilustrimet e modeleve te ndryshme te ngjyrës se lëkurës dhe konformacioni ne llojet e afërta inbrede te derrit Guinea, meshkujt 

(larte) dhe femrat (poshtë), ne gjeneratën 18, 12, dhe 13 (nga e majta ne te djathte, respektivisht) apo çiftëzimi i motrës me vëlla. Vërehet shkalle 

relative uniformiteti nga e majta, mesi, dhe djathta te qifteve. Courtesy of Dr Sewall Wright, Emeritus Professor of Genetics, University of Wisconsin, Madison.  

 

 

Figura 3 Ilustrimet e modeleve te ndryshme të ngjyrës së lëkurës dhe konformacioni ne 
llojet e afërta inbrede te derrit Guinea, meshkujt (lartë)dhe femrat (poshtë), në 
gjeneratën 18,12dhe 13 (nga e majta në të djathtë) apo çiftëzimi i motrës me vella. 
Verehet shkallë relative uniformiteti nga majta, mesi, dhe djathta te qifteve 

 

Homozigociteti i rritur për shkak të rritjes se inbreeding, e rrit mbarështimit ne gjake te 

paster. Në shembullin e mëposhtëm, 1 individ mund të transmetojë vetëm një 

kombinim te gjeneve (AbED) pasardhësve të tij nëpërmjet gameteve. Individi 2 

gjithashtu mund të transmetojë vetëm një kombinim të gjeneve, pasardhësve të tij 

(abed). Individ I, e cila është homozigot dominant për katër palë gjene, do të shkaktonte 

të gjithë pasardhësve të ngjajnë ne atë pavarësisht nga gjenotipet e individëve të tjerë 

me të cilet është çiftezuar. Individi 1 është thënë të jetë “prepotent”, sepse është 

homozigot dominant për këto katër palë te gjeneve. Individuale 2 nuk është 

“prepotent”, sepse transmeton vetëm allelet recesive. Kështu, në qoftë se individi 2 

është çiftëzuar me individët qe posedojnë alele dominuese, pasardhësit do t’i ngjajnë 

prindit tjetër sesa individit 2. Individi 3 është heterozigot për katër çifte të gjeneve, dhe 

keta mund të transmetojë 16 kombinime të ndryshme të gjeneve pasardhësve të tyre 

nëpërmjet gamete të tyre. Prandaj nuk do të mbarështohen vërtetë. 
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 Gjenotipi  Gjenet ne Gamete  

Individi I  AABBCCDD  ABCD 

lndividi2 aabbeedd abed 

Individi 3 AaBbCcDd 16 kombinimet e 

mundshme te gjeneve 

 

Homozigositeti rritur për shkak të inbreeding gjithashtu tenton për të rregulluar gjenet 

recesive në një popullacion të vogël inbred. Gjenet recesive mund të jenë të pranishëm 

në frekuenca të larta me prezencen e tyre para se është zbuluar dhe natyra e tyre 

gjenetik është kuptuar. Për shembull, një gjen autosomal recesiv për hemofili (dështimi 

ne mpiksje te gjakut) u zbulua në një linjë të vogël të inbrede te derrat Poland Chine në 

stacionin bujqësor eksperimentale ne Misuri. Shumë nga derrat homozigot recesiv kane 

derdh gjak deri ne vdekje kur jane kastruar dhe disa dosa gjithashtu kane derdh gjak 

deri ne vdekje gjate procesit te pjelljes. Gjenet qe kane shkaktuar vdekjen jane 

identifikuar.  

Keshtu qe, shumë individë brenda këtyre linjave te vogëla ishin ose homozigot recesiv 

apo ne menyre fenotipike ishin bartes normal te gjenit që kur shkaku gjenetik i defektit 

është zbuluar, pastaj linjat e tilla  është dashur të braktisen për qëllime mbarështimi. 

Gjeni recesiv ishte mbajtur në stacionin Misuri, megjithatë, kryesisht për studimet e 

mekanizmave te koagulimit te gjakut. Rritja e homozigociteti për shkak të inbreeding’ut, 

kur kombinohet me seleksionim, mund të përdoret për të eliminuar gjenet e dëmshme 

recesive nga një popullacion inbred. Kur inbreeding është praktikuar dhe defekte 

recesive janë evidente dhe te zbuluara, incidenca e gjenit recesiv mund të reduktohet në 

masë të madhe nga largimimi individëve dhe të afërmeve e tyre të ngushtë. Megjithatë, 

një linje inbrede është shume nevojshme qe para largimit te tillë te ashper mund të 

ushtrohet, mbareshtuesi duhet të dinë se çfarë të kërkoj nga progresi i inbreeding’ut. 

Inbreedingu i rritur, i shoqëruar nga seleksionimi për të caktuar tipare të performancës 

të tilla si konformitetit të tipit, dhe shkalla e shtimit te mases trupore, është një metodë 

e mirë e krijimit të familjeve brenda një race që janë mjaft të ndryshme në fenotipet e 

tyre. Efekti kryesor fenotpor i inbreeding’ut janë për të zbuluar defektet e gjeneve 

recesive dhe të shkaktojnë ulje në tipare që lidhen me formen fizike. Këto tipare 
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përfshijnë energji në të gjitha moshat, por veçanërisht nga mosha menjëherë pas lindjes 

deri ne shkëputje. Ato përfshijnë gjithashtu fertilitetin. Arsyeja kryesore për inbreeding 

është për të prodhuar linja inbrede që mund të përdoren për qëllime të qiftezimeve te 

ndryshme duke përfituar nga heterozat. Një shembull klasik komercial i kësaj është 

gjetur në zvogëlimin e farës hibride te misrit. Më shumë se 99 përqind e të gjithë misrit 

të prodhuara në Shtetet e Bashkuara sot vjen nga mbjellja farës hibride që është 

prodhuar me anë të një kombinim sistematik të linjave te caktuara inbrede. Sistemi i 

përdorur në prodhimin e farës hibride te misrit, gjithashtu është duke u përdorur në 

prodhimin e të farerave të tjera, të tilla si domate hibride dhe sorgumi hibrid. Një sistem 

i ngjashëm është përdorur edhe në prodhimin e llojeve të caktuara të shpendëve 

komerciale.  

 

Mbareshtimi mes linjave (Linebreeding) 

Mbareshtimi mes linjave (Linebreeding) eshte nje forme e inbreeding’ut në të cilën 

eshte bere përpjekje per të përqendruar trashëgiminë e një paraardhësi te shquar ne 

pedigre. Një shembull i Mbareshtimi mes linjave linebreeding është treguar në Figuren 

4. Lloje të tjera të çiftëzimeve mund të përdoren për të ilustruar mbareshtimin mes 

linjave, por të gjithë keto do të kenë si objektiv të tyre përqendrimin e trashëgimise se 

disa paraardhësve te dëshirueshme në origjinë (pedigre). Homozigociteti (inbreeding’u) 

zakonisht nuk rritet aq shpejt kur mbareshtimi mes linjave është i praktikuar, siç është 

e vërtetë për disa forma të inbreeding’ut, kjo ndodhe sepse ndërzimet zakonisht 

realizohen vetëm më individet me të largët se kushërinjtë e parë. Edhe pse ndërzimet ne 

afërsi shmangen, homozigociteti ne menyre të pashmangshme do të shkaktoj nje 

humbje ne performance që normalisht rezulton nga inbreeding’u. 
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Figura 4 Një racë dhe diagrama e saj shigjetë linebreeding ilustruar. Shënim se vetëm 
paraardhësi i përbashkët i S sire dhe digave D është individëve dhe se ekzistojnë katër 
rrugët që lidhin individët X dhe 5 nëpërmjet sire dhe Dam. Për këtë arsye ajo quhet  
Kryqëzimi mes linjave (line briding) 

 

Kryqezimi mes linjave (Linecrossing) dhe kryqezimi 

Kryqezimi mes linjave referohet çiftëzimeve ne familjet jo te lidhura (jo te aferta) 

brenda races se njëjtë. Kryqezimi i referohet individëve nga çiftëzimit racave të 

ndryshme. Kryqezimi është më intensiv në efektin genotipik dhe fenotipik se kryqezimi 

mes linjave, por këto efekte janë te drejtimit te ngjashem në të dy llojet e mbarështimit. 

Efekti kryesor gjenetik i kryqezimit mes linjave dhe kryqezimi është e kundërt me atë të 

inbreeding’ut. Keto rezultojnë në rritje të heterozigocitetit, ose ulje te homozigocitetit, 

brenda popullates në të cilin keto procese janë të praktikuaru. Këto sisteme të 

çiftëzimit, sepse ato rrisin heterozigocitetin, kanë tendencë për të mbuluar gjenet 

recesive, ulet pastërtinë e mbarështimit, dhe eleminojn familjet në vetëm një gjenerate. 

Disa cikle te kryqëzimit mund të rezultojnë në ndryshueshmëri me te madhe në 

popullacionin qe kryqëzohet se sa ne ato te pastra për tipare të tilla si ngjyra, ndoshta 

madhësia e trupit dhe konformacioni trupit. Individet e kryqëzuar te parë (F1) midis dy 

racave (PJ, P2), megjithatë, mund të jenë më shumë uniforme se racat e pastra për disa 

tipare te performancës. Efekti kryesor fenotipike i Kryqezimi mes linjave dhe 

kryqëzimit është që të realizoj një përmirësim në tipare fizike që lidhen me pamjen 

fizike. Kjo është e kundërta e efektit të inbreeding’ut. Energji në rritje e kryqëzimeve në 

krahasim me mesataren e prindërit e racave të pastërta që kryqëzimin është e njohur si 
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heteroza (heterosis). Kjo është me vlerë të madhe në prodhimin komercial të bimëve 

dhe kafshëve. 

Energji Heterozave mund të përkufizohet si superioritet ndër pasardhësit te kryqëzuar 

mbi mesataren e racave te pastra të përdorura për të bërë kryqzim. Kjo mund të 

shprehet si më poshtë: 

 

 

 

 

 

Vlerësimet e shumës së heterozes te shprehur nga tipare të caktuara në fermat e 

kafshëve janë dhënë në tabelën 4.8. Heterozat ndodhin për shkak të veprimit të gjeneve 

jo -additive, të tilla si: Dominanaca, mbidominanca, ose epistaza, por qe ndodhe për 

shkak të gjenit me veprim aditiv. Në përgjithësi, sa më larg qe prindit e racave janë në 

mes vete, heterozat më shumë vijne ne shprehje për ato tipare duke treguar veprimin e 

heterozes. Teorikisht, arsyeja për këtë është se një race mund të jetë kryesisht 

homozigote për një allel (të tilla si DD), ndërsa race tjetër mund të jetë kryesisht 

homozigote per allelin tjetër (dd). Kjo mund të jetë e vërtetë për disa çifte të alleleve; 

prandaj, pasardhësit nga kryqëzimet të tilla do të jenë heterozigot për më shumë çifte 

gjenesh dhe pastaj do të kryqëzohen më ngushtë me raca apo individë të aferm. 
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Tabela  8 Vlersimet e shumës së heterozës shprehur për tipare të caktuara në fermat e 
kafshëve kur një sistem i çiftëzimit të kryqëzimit ose kryqëzimit është ndjekur 

  
     Shkalla e Heterozes   

Tipari Gjedhet  Derra  Dele  Shpend  

Shkall koncepcionit  Disa"  Disa *  Disa Disa 
Shkall ne lindje  Disa Mesatar  Disa  
mbijetesa-lindje deri      
ne shkeputje E gjërë  E gjërë E gjërë  
Mbijetesa- shkeputje      
deri ne peshe tregu  Disa Disa Disa  
Pesha ne shkeputje  Disa  Disa  Disa  
Pas shkeputjes      
Shkalla rritjes  Pak  Pak  Pak   
Eficienca ushqimit     
pas shkeputjes  Pak  Pak Pak  
Prodhimi qumeshtit  Disa Disa Disa  
Karkasa’  Pak  Pak  Pak  Pak   
Prodhimi vezeve     Mesatar 
Fertiliteti dhe      
klloçitje     Mesatar  
*Pak kryqëzime, ka prova se kryqezimi jep një normë më të ulët te koncepcionit se sa racat e pastra. Ndoshta, në 

qoftë se eshte e vërtetë. kjo është për shkak (* jo kompatibilitetin e spermës dhe të vezës apo embrionit dhe nënën). 

'Kryqezimet mund të kene ftesin e majmerise pak me te shprehur se se prindërit e racave të pastërta. 

Kryqezimi është sistemi i preferuar i çiftëzimit për shumicen e prodhimit komercial te 

kategorit e ndryshme  të kafsheve. Kjo është veçanërisht e vërtetë te derrat, sepse tek 

derrat kur perdoret kryqëzim i trefisht (tri racave) numri i gicave që mbijetojne nga 

lindja deri në shkëputje dhe mund të jenë më të rënde ne shkëputje. Dosa e kryqëzuar 

ne kete menyre mund te kete 40-45 për qind gica me te rende (duke reflektuar 

heterozen) se sa racat e pastra. Heterozat aferisht 20 deri në 25 për qind mund te 

ndikojne për pasardhësit e prodhuar per dele. Lopët e kryqezuara, mesatarisht, kanë 

viçat me te rëndë në shkëputje se racat e pastra, dhe më shumë viçat  qe rrjedhin nga 

kryqëzimet mbijetojne deri ne shkëputje krahasuar me racat e pastërta. Pesha e rritjes 

se viçit qe rrjdhin nga kryqëzimi për lopët në tufë është ndoshta afër 20 për qind për 

kafshët per prodhim mishi. Disa sisteme të kryqëzimeve mund të përdoren në 

prodhimtarin komerciale te kafsheve. Këto kanë qenë te përdorura më një shkallë me 

gjerë më praktik në prodhimin e derrave se me delet dhe gjedhet. 

Nje kryqëzim i vetëm i referohet qiftezimit të çdo dy racave. Prindërit janë individ nga 

racat e pastra, ndërsa pasardhësit janë individ te kryqëzuar. Heterozat ne kete sitem te 

çiftëzimit jane të kufizuara për të kryqëzuar stërnipërit (apo individet progen). Një 
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sistem i tillë jep një sasi të konsiderueshme të heterozes, por për rezultatet më të mira 

është e nevojshme për të përdorur një nga femrat e races që është e njohur për të 

bonitet të saj të lartë, cilësi te larte te mjeljes dhe aftësi te kujdesit si nëne. Mbi 90 për 

qind e prodhuar e brojlereve sot vijnë nga kryqëzimi i vetme e femrave të bardha 

Plymouth Rock, të radhitura të vlerësuara realisht që kane prodhim te mire mishi dh në 

prodhimin e vezëve, me meshkuj të bardhë te races Cornish (Kapitulli 2). Individët e 

races Cornish janë me gjoks te mëdhenje dhe individë me aftesi per prodhim mishi, por 

ata janë të varfër në prodhim vezësh. Pasardhësit e jryqezuar kombinojne 

karakteristikat e dëshirueshme e të dy racave prind në rritjen e tyre dhe formën e 

trupit, si dhe disa heteroza për konstruktin fizike. Një skemë e ngjashme tani është duke 

u ndjekur në disa rajone të Shteteve të Bashkuara në Prodhimin komercial te derrave. 

Rotacioni është një tjetër sistem kryqezimi që mund të jetë përdorur për prodhimin 

komercial të kafshëve. Si një shembull, te marrim kryqëzimin Angus x femrat Hereford. 

Pasardhësit i kryqëzimit te tillë do të jenë 112 Angus dhe 112 Hereford viça. Femrat e 

këtij kryqëzimi mund të mbahen për mbarështimin dhe te çiftëzohen me një dem jo ne 

farefisni me Angusin. Viçat e prodhuar nga ky çiftëzim do të jenë ¾ Angus dhe 1/4 

Hereford. Mëshqerra nga ky kryqim pastaj mund të jenë te çiftëzuara me një dem jo ne 

afërsi të Hereford, duke i dhënë viçat që praktikisht nga struktura e gjenotipit te tyre 

jane 5/8 Hereford dhe 3/8 Angus. Ky sistem i çiftëzimit rotacional, duke përdorur 

femrat qe rrjedhin nga kryqëzimi dhe çiftëzohen me brezat alternative te demave jo ne 

farefisni të Angus’it dhe Hereford’it, mund të ndiqet për shumë gjenerata. Një sistem i 

tillë kryqezimi ka avantazhin e përdorimit të nënave më produktive qe rrjedhin nga 

kryqëzimi, por disa nga heterozat mund të humben në gjeneratat e mëvonshme, si në 

krahasim me kryqëzimin kthyes (backcross) te parë në mes të këtyre dy racave. 

Kryqezimi i tre racave është një qasje praktike që rrit (maksimizon) heterozen në 

pasardhësit dhe nenat e kryqëzuara. Një shembull i kryqëzimit te tre raceve do të jetë 

përdorimi një derri Duroc mbi individet femra qe rrjedhin nga kryqëzimi  Hampshire x 

Yorkshire. Një rotacioni i derrave të racave të pastërta nga te tre racat më pastaj ne 

gjeneratat pasuese të dosave (gilts) te reja te përzgjedhura mund të kryqëzohet një 

kohë të pacaktuar. Ose një race të katërt mund të përdoret nëse dëshirohet. Pas 

kryqëzimit te tre racave, njëra nga keto tenton për të mbajtur sa më shumë të heterozes 

se fituar sa të jetë e mundur. Pavarësisht nga sistemi i kryqëzimit qe përdoret, vetëm 

femrat me te mira te kryqëzuara dhe meshkujt e racave te pastërta duhet të përdoren. 

Arsyeja për këtë është se heterozat, për tipare që pasqyrojnë atë, i shtohet mesatares se 
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merites se prindërve. Për shembull, te supozojmë se heterosa per numrin e gicave ne 

shkëputje eshte 20 perqind, dhe madhësia në shkëputjes në secilin nga tre racat është si 

vijon: 

Raca A 7.0 

Raca B 8.0 

Raca C 9.0 

 

Nëse heteroza është gati e njëjtë për çdo kombinim të racave (kjo nuk mund të jetë në 

praktikën aktuale),  mund te kryqëzohet me racen C, sepse madhësia ne shkëputje e 

heterozes prej 20 për qind do të shtohet mesatares se këtyre dy racave (8.5), duke i 

dhënë një total prej 10,2 derrave, krahasuar me 9.0 për kryqëzimin e racave A dhe B. 

 

 Përmbledhje 

 

Trashëgimia sasiore, e cila përfshin shumë palë të gjeneve, e ndikon shumicen e 

tipareve ekonomike në kafshët e fermave. Variacionet fenotipike është lëndë e parë 

(material baze) me të cilën mbarështuesit e kafsheve duhet te punojnë për të 

përmirësuar kafshet dhe shpendet. Metodat e vlerësimit te proporcionit (shkalles) se 

variacionit të përgjithshëm fenotipik për shkak të trashëgimisë janë zhvilluar, dhe nga 

kjo dije, parimet e përmirësimit te mbarështimit të kafsheve kanë evoluar. 

Mbareshtuesit kane ne dispozicion mjetet për përdorim në modelim te materialit baze 

per: inbreedingun, mbarështimi mes linjave (linebreedingu), kryqëzimi mes racave 

(linecrossing), dhe kryqezimi. Përdorimi i duhur i këtyre mjeteve ka rritur në masë të 

madhe efikasitetin e prodhimit blegtoral. Përdorimi sistematik me i madh i këtyre 

mjeteve në të ardhmen duhet të shtojnë të ardhurat e prodhuesve blegtoral. 

 
 

 

 


