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2. PËRMBLEDHJA E PËRGJITHSHME
1. HYRJE
Projekti i titulluar ‘Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë (Numri CRIS 2013/313408)’ është pjesë e Programit IPA 2010 për të mbështetur Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH) dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Projekti ka zgjatur për një
periudhë 24 muaj, d.m.th. prej marsit 2013 deri në muajin mars 2015 dhe është zbatuar nga konsorciumi
GIZ IS (DE) dhe NIRAS (PL).

2. OBJEKTIVI, QËLLIMI DHE REZULTATET
Objektivi i përgjithshëm i projektit është që të mbështes MMPH dhe MBPZHR në përmirësimin e sistemit
të menaxhimit të tokës në Kosovë duke përfshirë edhe mbështetjen në krijimin e një sistemi të
përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore. Qëllimi është të mbështes institucionet
qeveritare që të kryejnë studime mbi ndotjen e tokës bujqësore, dhe të mbështesin fuqizimin e
legjislacionit vendor lidhur me mbrojtjen e tokës bujqësore dhe të mjedisit. Përmbledhja e rezultateve
kryesore që duhet të arrihen është si në vijim:
1. Hartimi i legjislacionit relevant;
2. Ngritja e kapaciteteve për stafin e MMPH, MBPZHR, AMMK, IKA dhe AUV në të gjitha aspektet e
studimit dhe prezantimi-përfshirja e rezultateve;
3. Realizimi i studimeve të detajuara në 17 komuna dhe prezantimi i rezultateve;
4. Vlerësimi i detajuar i ndotjes së dheut dhe ushqimit/produkteve të ushqimit, identifikimi i burimeve
dhe rekomandimet lidhur me masat për sanim;
5. Rekomandimet për monitorimin dhe kontrollin e fertilitetit të tokës bujqësore;
6. Fushata për informim publik dhe vetëdijesim lidhur përgatitjen dhe zbatimin e masave përkatëse të
mbrojtjes së mjedisit.

3. AKTIVITETET PËR DETYRËN 4
Qëllimi i Detyrës 4 është që të realizojë ‘vlerësimin e zinxhirit të ushqimit për sa i përket
pranisë/përhapjes së metaleve të rënda’. Ky raport teknik përshkruan aktivitetet e realizuara dhe siç ishin
planifikuar në Planin e rishikuar të Punës dhe Raportin Fillestar.
Aktivitetet kryesore të kësaj Detyre siç janë cekur në TeR përfshijnë (i) përgatitja e listës së produkteve
bujqësore (me origjinë bimore dhe shtazore) që rriten në zonën nën vëzhgim, (ii) përgatitja e një skeme
të mostrave për të gjitha produktet ushqimore që dyshohet se përmbajnë metale të rënda, përfshirë edhe
nëse/kur aplikohet për perimet, frutat, kafshët e gjalla, ushqimin e kafshëve, mishin, qumështin, (iii)
trajnimi i stafit i cili është angazhuar në mbledhjen e mostrave lidhur me protokollin e mbledhjes së
mostrave, paketimin e tyre, ruajtjen dhe transportin në destinacionin e përcaktuar (iv) organizimi i
mbledhjes, paketimit, dhe transportit të mostrave (v) organizimi i testimit të mostrave në një laborator të
akredituar, (vi) përgatitja dhe prezantimi i raportit lidhur me rezultatet e analizave të laboratorit (vii)
përgatitja e hartave të zonave ku janë marrë mostrat dhe përgatitja e rekomandimeve mbi
përshtatshmërinë e zonave ku janë marrë mostrat për aktivitete bujqësore/produkte ushqimore.
Aktivitetet (ii-vii) ndërlidhen me Detyrën 2 (studimi i detajuar mbi ndotjen e tokës bujqësore) ku studimi i
tokës është kombinuar edhe me analizat e produkteve ushqimore dhe të ushqimit të kafshëve. Arsyeja
për këtë ishte se ekipi për marrjen e mostrave veç ishin të trajnuar në mbledhjen e mostrave sipas
kërkesave të ONS/KNE. Përveç kësaj, Doracaku për Procedurat e Mbledhjes së Mostrave i cili është
përgatitur nga projekti përfshin mostrat e ushqimit/ushqimit të kafshëve. Për më tepër, laboratorët e
akredituar të ONS/KNE në shtetet anëtare të BE veç ishin kontraktuar nga ana e projektit për të bërë
analizat e mostrave të dheut dhe të ushqimit/ushqimit të kafshëve. Prandaj, këto aktivitete janë raportuar
në tërësi në Detyrën 2 të Raportit Teknik. Për hirë të vazhdimësisë, në këtë raport janë prezantuar vetëm
pikat kryesore.
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Projekt i financuar nga BE

6

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit

Përveç TeR, gjatë zbatimit të projektit u pa qartë se kishte mangësi në njohuri të caktuara. Për shembull,
analiza bashkëkohore e bazuar në rreziqe nuk mbështetet në koncentrimin e përgjithshëm të ndotësve
në materialin burimor. Në rastin e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, nënkupton që koncentrimi, për
shembull, i metaleve të rënda në tokë paraqet vetëm një element të rrezikut. Modelet softuerike të
ekspozimit ndaj rreziqeve e vejnë theksin në veçoritë e marrësit (p.sh. i rritur apo fëmi) dhe ekspozimi i
marrësit ndaj ndotësve, qoftë nëpërmjet kontaktit apo nëpërmjet ushqimit.
Për këto arsye, aktivitetet e Detyrës 4 janë zgjeruar për të përfshirë edhe:
1. Studimi i Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshëve (SKUUK) për të mbledhur informata lidhur
me ekspozimin e popullatës që jeton në 17 komuna ndaj produkteve bujqësore.
2. Aplikimi dhe trajnimi në modelet bashkëkohore të softuerëve kompjuterik të bazuara në rreziqe për
vlerësimin e rrezikut të shëndetit publik nga konsumimi i produkteve bujqësore që bazohet në të
dhënat e SKUUK.
3. Masat që duhet të miratohen nga autoritetet kompetente për të siguruar që produktet ushqimore dhe
ushqimi i kafshëve në treg janë të sigurta për konsumim, si dhe përfshirja e rekomandimeve për
monitorim, kontroll dhe vëzhgim (MKV) të sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit (SMSU).
Duhet të theksohet se rekomandimet nga projektet e ngjashme në regjion janë marrë, po shtu, si
referencë (kryesisht nga Maqedonia, Shqipëria dhe mali i Zi), si dhe nga shtetet e caktuara anëtare të BE
(Polonia, Italia, Gjermania, MB, Hungaria, Holanda, Bullgaria dhe Sllovenia) që paraqesin një ekspertizë
dhe përvojë të ndryshme të ekipit AT.

4. REZULTATET KRYESORE PËR DETYRËN 4
Këto janë listuar si më poshtë:
 Lista e produkteve bujqësore (me origjinë bimore dhe shtazore) që rriten në zonën nën vëzhgim;
 Skema për mbledhjen e mostrave e krijuar për të gjitha produktet që dyshohen se përmbajnë metale
të rënda;
 Stafi plotësisht i trajnuar lidhur me protokollin për mbledhjen e mostrave, paketimin, ruajtjen dhe
transportin e tyre në destinacionin e përcaktuar;
 Organizmi i mbledhjes, paketimit dhe transportit të mostrave, si dhe testimi i mostrave në një
laborator të akredituar;
 Raporti mbi rezultatet e analizave laboratorike;
 Përgatitja e hartave të zonave ku janë marrë mostrat dhe përgatitja e rekomandimeve mbi
përshtatshmërinë e zonave ku janë marrë mostrat për aktivitete bujqësore/produkte ushqimore;
 Realizimi i analizave të detajuara lidhur me rrezikun e shëndetit të njerëzve për përhapjen e metaleve
të rënda nga produktet bujqësore;
 Rekomandimet mbi masat që duhet të miratohen nga autoritetet kompetente për të siguruar që
produket e sigurta ushqimore dhe të ushqimit të kafshëve të gjenden në treg.

5. REKOMANDIMET
Më poshtë është një përmbledhje e rekomandimeve kryesore që bazohen në diskutimet dhe vlerësimet
e bëra gjatë zbatimit të Detyrës 4, e ato kryesisht janë:
1. Për sektorin në përgjithësi mund të vërehet se ekziston mundësia e rritjes së prodhimit bujqësor, si dhe
një fushëveprim i konsiderueshëm në Kosovë për zhvillimin e produkteve organike dhe produkteve të
specializuara bujqësore për të cilat ekziston një kërkesë e madhe në regjion dhe në shtetet anëtare të BE.
2. Nuk është gjetur asnjë rrezik për shëndetin publik në asnjë produkt ushqimor apo ushqim të kafshëve që
janë analizuar nga projekti në zonën e vëzhguar. Këtu përfshihen kulturat bujqësore, prodhimet shtazore
(mishi, shpezët, peshku, vezët, prodhimet e qumështit dhe qumështi i papërpunuar). Vlerat Maksimale të
Lejueshme (VML) për prodhim vendor janë, po ashtu, nën nivelin e kufijve siç është cekur në legjislacion
dhe kjo ka qenë kësisoji në 2 vitet e fundit.
3. Kur i trajtojmë rreziqet për shëndetin publik si rrjedhojë e ushqimit/ushqimit të kafshëve që prodhohen
në tokën e ndotur duhet t’i kemi parasysh disa faktorë. Të dhënat për sa i përket kontaktit apo marrjes së
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ushqimit po ashtu nevojiten, si dhe veçoritë e marrësit (p.sh. fëmi, i ri, apo i rritur). Të dhënat nevojiten,
po ashtu, lidhur me periudhën kohore të ekspozimit, sasinë dhe qasjen e ndotësit si dhe kapaciteti i
ndotësit për t’u zmadhuar në zinxhirin e ushqimit. Koncentrimi ekzistues i ndotësit në tokë është vetëm
faza e parë e analizës shkencore të bazuar në rrezik.
4. Analiza bashkëkohore e rrezikut për sa i përket sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve duhet ta
zëvendësojë vlerësimin e përgjithshëm të rrezikut që bëhet vetëm një herë. Kjo nënkupton (i) menaxhimin
e rrezikut, (ii) vlerësimin e rrezikut, dhe (iii) opsionet e komunikimit lidhur me rrezikun duhet të forcohen.
Kjo e fundit është veçanërisht e rëndësishme për Kosovën sepse do të ofrojë informata dhe opinione gjatë
tërë procesit të analizës së rrezikut në lidhje me rrezikun dhe perceptimin e rrezikut nga ana e
konsumatorëve, industria dhe komuniteti akademik dhe palët tjera të interesit.
5. Për ta fuqizuar sistemin e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, duhet të parandalohet futja e
ndotjes në zingjirin e ushqimit ‘në burim’. Kjo do të thotë që 21 komunat e mbetura duhet të anketohen.
Kjo, po ashtu, përfshinë zhvillimin e mjeteve teknike dhe të menaxhimit në nivel vendi, siç janë (i)
monitorimi i rregullt i dheut në fermat individuale, (ii) promovimi i praktikave të mira (PMB), (iii) përdorimi
i modeleve kompjuterike për vlerësimin e ekspozimit të bazuar në rrezik që do të ndihmonte në vendimmarrje, (iv) aplikimin e PKKARr në të gjitha shoqatat e prodhuesve dhe operatorët e biznesit të ushqimit
në nivel vendi, (v) planet e biznesit të fermave të zhvilluara në bashkëpunim me Shërbimet
Këshillëdhënëse Bujqësore, (vi) zhvillimi i të lashtave joushqimore të mbështetur nga R&D në Kosovë, (vii)
përdorimi i legjislacionit mbi përgjegjësinë civile nga ana e konsumatorit për t’i mbrojtur interesat e veta.
6. Autoritetet mund të mendojnë se kanë nevojë të veprojnë në rrethana të jashtëzakonshme kur për
shembull, ushqimi i ndotur futet në zinxhirin e ushqimit. AUV tashmë i ka në funksion dispozitat për ta
kontrolluar këtë dhe nuk ka nevojë që të rekomandohet për krijimin e mjeteve të reja. Vërtetë ekziston
një legjislacion i tërë lidhur me mbrojtjen e kulturave bujqësore, përdorimin e kemikateve bujqësore,
prodhimet bujqësore, farërat dhe çështjet e mbrojtjes së mjedisit. Prandaj, kërkohet që legjislacioni
ekzistues të zbatohet dhe të mbështetet me kërkesat përkatëse buxhetore në nivel qendror.
7. Në situatat kur ndotësi nuk mund të identifikohet, p.sh. nga burimet historike, shpenzimet për
rehabilitimin dhe/ose rikultivimin e tokës së degraduar mund të mbulohen nga Qeveria. MMPH do të
mund të kontaktohej për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Ky është një shembull ku Eco-Fund do të mund
të ofronte fonde në veçanti për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.
8. Përgjegjësia për sigurinë e ushqimit u takon të gjitha palëve të përfshira në ushqim nga prodhimi e deri
tek konsumi. Fokusi i përgjegjësisë bie mbi fermerët dhe OBU që janë përgjegjës për produktet bujqësore
të cilat i shesin në treg. Përveç kësaj, konsumatorët janë, po ashtu, përgjegjës për të siguruar që produktet
të cilat i blejnë të jenë të kontrolluara nga autoritetet përkatëse. Kjo nënkupton që ata duhet të kërkojnë
për etiketa në artikujt e tyre ushqimorë. Kjo do të thotë se për të qenë sistemi mbi kontrollin e ushqimit
efektiv dhe praktik nuk është e domosdoshme që të përfshihen autoritetet përveç në cilësinë e
“auditimit”.
9. Me rëndësi është që të sigurohet që të kemi jo vetëm ushqim të sigurt dhe cilësor në dispozicion për t’ia
shitur publikut por edhe të zbatohet legjislacioni i cili do të parandalojë apo eliminojë prodhimin e
ushqimit në tokën që është potencialisht e ndotur. Kjo do të thotë që është përgjegjësi e fermerit për t’i
bërë analizat e tokës së vet. Këto konsiderohen si qëllime afat-shkurtra për të siguruar përmirësim të
shpejtë të gjendjes aktuale.
10.Forcat e tregut do të veprojnë dhe këto në mënyrë natyrale dhe të pashmangshme do t’i mënjanojnë ata
që nuk janë në gjendje të prodhojnë dhe të shesin produktet e tyre në mënyrë ekonomike. Kur fermerët
të aplikojnë PMB dhe dëshirojnë të shesin produkte të sigurta dhe cilësore ata duhet ta bëjnë këtë nën
etiketën ‘i sigurt dhe cilësor’. Fermerët e vegjël do të kenë nevojë për ndihmë për ta bërë këtë dhe kjo
duhet të koordinohet me shoqatën e prodhuesve. Lejimi i veprimit të forcave të tregut dhe rritja e vlerës
së produkteve nëpërmjet një shoqate shihen si qëllime afat-mesme.
11.Aplikimi i mjeteve për menaxhim do të rris të hyrat e fermës. Prandaj, i tërë sektori duhet të jetë më i
realizueshëm. Zhvillimi rural si tërësi duhet të shihet si një qëllim i përbashkët i shoqërisë civile. Kjo duhet
të forcohet me anë të parasë publike nëse është e nevojshme. Ky është një qëllim afatgjatë.
12.Nxitje për këtë është se produktet e sigurta dhe cilësore mund të kenë çmim më të lartë në treg, prandaj
konsumatori duhet t’i kërkojë ato produkte në mënyrë që prodhuesi të mund ta shtojë prodhimin ndërsa
FBO të mund ta rris shitjen. Besimi i konsumatorit do të promovohet, ndërsa shitja nëpërmjet shoqatës
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së prodhuesve, duke aplikuar etiketën e sigurisë dhe cilësisë dhe të përcjellur me fushata për ngritjen e
vetëdijesimit publik konsiderohen si hapa të rëndësishëm në arritjen e këtij qëllimi. Po ashtu, duke
aplikuar këtë qasje këto produkte mund të eksportohen si dhe mund t’i plotësojnë nevojat e tregut
vendor.
13.Pika e fundit është projekti SNTB po e bënë një studim ‘të pikës burimore’. Parametrat e dheut mund të
ndryshojnë me kalimin e kohës, madje edhe në kuadër të së njëjtës tokë bujqësore. Ata, po ashtu, do të
ndryshojnë varësisht nga të lashtat, për shembull, prania e metaleve të caktuara do të ndryshojë varësisht
nga on struktura dhe përbërja kimike e dheut. Kjo është arsyeja pse monitorimi i dheut, i parametrave të
ushqimit dhe ushqimit të kafshëve për një kohë të gjatë është vendimtar për ta ruajtur zinxhirin ‘prej
prodhimit tek konsumi’ dhe për të siguruar besueshmëri publike në rezultatet e fituara. Mirëpo, siç u cek
më lartë, përgjegjësia kryesore bie mbi fermerin që të sigurojë analizën e tokës së vet. Ky është edhe
rezultati kryesor i projektit në ‘themelimin e një sistemi të përhershëm të monitorimit të ndotjes së tokës
bujqësore’.
Në të ardhmen, prodhuesit mund të inkurajohen që të aplikojnë teknologji dhe praktika të reja, dhe kultura
të veçanta bujqësore. Mund të hapen sektorë të ri siç janë bujqësia organike dhe procesimi industrial i
kulturave jo-ushqimore. I gjithë ushqimi dhe ushqimi i kafshëve për konsum publik do të kontrollohet nga
forcat e tregut. Besimi publik do të forcohet. Fermat e vogla mund të garojnë në aspektin e cilësisë, kujdesit
ndaj kafshëve të tyre, promovimin e PMB, në krijimin e një pamje më humane dhe të orientuar në mjedis të
prodhimit bujqësor. Duke aplikuar në mënyrë të gjërë kontrollet e standardizuara dhe rregulloret që
pranohen nga vendet tjera duke përfshirë edhe shtetet anëtare të BE, prodhuesit kosovar do të kenë një
shtytje për t’i eksportuar produktet e tyre. Kjo është mënytra për të ecur para për një bujqësi të qëndrueshme
në Kosovë.

6. KONKLUZIONET
Aktivitetet kryesore për Detyrën 4 tashmë janë përmbyllur. Faza tjetër është që të sigurohet zbatimi i
rekomandimeve që sistemi i ardhshëm i MKM për produktet e sigurta të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve
të jetë praktik dhe i qëndrueshëm. Kjo do të promovohet edhe më tej gjatë fazave të mëvonshme të projektit.
Falemnderojmë shumë të gjithë ata që na mbështetën dhe na ndihmuan gjatë zhvillimit të kësaj detyre, e në
veçanti falemnderojmë stafin e lartë menaxhues dhe stafin tjetër të MMPH, MBPZHR dhe AUV, si dhe ZBE në
Kosovë. Me këtë vihen themelet e një bashkëpunimi të mirë të projektit dhe koordinimit në të ardhmen.
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3. AKTIVITETET E ZHVILLUARA NË KUADËR TË DETYRËS 4
3.1.

HYRJE

Qëllimi i Detyrës 4 është që ta përmbyll ‘vlerësimin e zinxhirit të ushqimit për sa i përket
pranisë/transmisionit të metaleve të rënda’. Ky raport teknik përshkruan aktivitetet që janë realizuar prej
marsit të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014 (d.m.th që nga fillimi i projektit), dhe siç është paraqitur në
planin e punës të raportit fillestar.
Aktivitetet kryesore të kësaj Detyre kanë përfshirë:
 Rekrutimin e ekspertëve të përkohshëm ndërkombëtarë (3), regjional (4) dhe vendorë (7) për zhvillimin e
këtyre aktiviteteve;
 Themelimin e Grupit Punues për Vlerësimin e Rrezikut (GPVR) dhe takimet e rregullta (formale dhe jo
formale) për të diskutuar dhe zhvilluar masat që do të aprovohen në mënyrë praktike në Kosovë;
 Përgatitja e listës së produkteve bujqësore (me origjinë bimore dhe shtazore) që rriten në zonën që është
nën vëzhgim;
 Përgatitja e skemës së mostrave për të gjitha produktet që dyshohet se përmbajnë metale të rënda, duke
përfshirë edhe perimet e aplikueshme, frutat, kafshët, ushqimin për kafshë, mishin dhe qumshtin;
 Trajnimi i stafit që është i angazhuar në mbledhjen e mostrave sipas protokollit për mbledhjen e mostrave,
paketimin e tyre, ruajtjen dhe transportin në destinacionin e përcaktuar;
 Organizimi i mbledhjes, paketimit dhe transportit të mostrave;
 Organizimi i testimit të mostrave në një laborator të akredituar;
 Përgatitja dhe prezantimi i raportit mbi rezultatet e analizave laboratorike;
 Përgatitja e hartave të zonës ku janë marrë mostrat dhe rekomandimet lidhur me qëndrueshmërinë e
zonës së mostrave për aktivitete bujqësore/prodhimin e ushqimit;
 Analizat e detajuara mbi rrezikun ndaj shëndetit të njeriut që është realizuar lidhur me transmisionin e
metaleve të rënda nga produktet bujqësore;
 Rekomandimet për masat që duhet të miratohen nga autoritetet përkatëse për të siguruar plasimin e
produkteve të sigurta ushqimore dhe ushqimit të kafshëve në treg.
Aktivitetet (ii-vii) janë të ndërlidhura me Detyrën 2 (studimi i detajuar i ndotjes së tokës bujqësore) ku studimi
i tokës është kombinuar edhe me mbledhjen dhe analizën e produkteve të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve.
Arsyetimi për këtë ishte sepse ekipi për mbledhjen e mostrave tashmë ishin të aftësuar në mbledhjen e
mostrave sipas kërkesave të ONS/KNE. Përveç kësaj, Doracaku për Procedurat e Mbledhjes së Mostrave i
përgatitur nga ana e projektit ka përfshirë gjithashtu mostrat e ushqimit/ushqimit të kafshëve. Për më tepër,
laboratorët e akredituar të ONS/KNE nga shtetet anëtare të BE tashmë ishin kontraktuar nga ana e projektit
për analiza të dheut dhe mostrat e ushqimit/ushqimit të kafshëve. Këto aktivitete pra janë raportuar në tërësi
në Detyrën 2 të Raportit Teknik. Në këtë raport janë paraqitur vetëm çështjet kryesore për hirë të
vazhdimësisë.
Përveç TeR, gjatë zbatimit të projektit u bë e qartë se ka boshllëqe të caktuara për sa i përket njohurive. Për
shembull, vlerësimet bashkëkohore të vlerësimit të ushqimit/ushqimit të kafshëve të bazuara në rrezik nuk
mbështetën tërësisht mbi koncentrimin e ndotësit në materialin burimor. Në rastin e ushqimit/ushqimit të
kafshëve, kjo nënkupton se koncentrimi, për shembull, i metaleve të rënda në tokë është vetëm një element
i rrezikut. Modelet softuerike të ekspozimit ndaj rrezikut e vejnë theksin edhe mbi veçoritë e pranuesit (p.sh.
i rritur apo fëmi), si dhe rrugët e ekspozimit që pranuesi i ka ndaj ndotësit, qoftë nëpërmjet kontaktit apo
marrjes së ushqimit.
Për këto arsye, aktivitetet e Detyrës 4 janë zgjeruar për të përfshirë:
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1. Studimi i Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshëve (SKUUK) për të mbledhur informata lidhur me
ekspozimin ndaj produkteve bujqësore të popullatës që jeton në 17 komuna.
2. Aplikimi dhe trajnimi në modelet softuerike bashkëkohore të bazuara në rrezik për vlerësimin e rrezikut
për shëndetin publik nga konsumi i produkteve bujqësore të bazuara në të dhënat e SKUUK.
3. Masat që duhet të miratohen nga autoritetet përkatëse për të siguruar që produktet ushqimore dhe
ushqimi i kafshëve që plasohen në treg janë të sigurta për konsum, si dhe rekomandimet për monitorim,
kontroll dhe vëzhgim (MKV) të sistemit për menaxhimin e sigurisë së ushqimit (SMSU).
Aktivitetet për Detyrën 4 përfshijnë si më poshtë:
 Listën e produkteve bujqësore (me origjinë bimore dhe shtazore) që rriten në zonën që është nën
vëzhgim;
 Skemën e mostrave të zhvilluar për të gjitha produktet ushqimore për të cilat dyshohet se përmbajnë
metale të rënda;
 Stafi plotësisht i aftësuar lidhur me protokollin për mbledhjen e mostrave, paketimin, ruajtjen dhe
transportin në destinacionin e caktuar;
 Mbledhja e organizuar, paketimi dhe transporti i mostrave si dhe testimi i mostrave në një laborator të
akredituar;
 Raporti mbi rezultatet e analizave laboratorike;
 Hartat e përgatitura të zonën ku janë marrë mostrat dhe rekomandimet mbi përshtatshmërinë e zonës së
mostrave për aktivitete bujqësore/ të prodhimit të ushqimit;
 Analizat e detajuara mbi rrezikun ndaj shëndetit të njeriut që është realizuar lidhur me transmisionin e
metaleve të rënda nga produktet bujqësore;
 Rekomandimet për masat që duhet të miratohen nga autoritetet përkatëse për të siguruar plasimin e
produkteve të sigurta ushqimore dhe ushqimit të kafshëve në treg.
Faza tjetër është që të sigurohemi që rekomandimet për sistemin e ardhshëm të MKM lidhur me sigurinë e
produkteve ushqimore dhe ushqimit të kafshëve të jenë praktike dhe të qëndrueshme. Kjo do të promovohet
më tej gjatë fazave të mëvonshme të projektit. Theksi do të vihet mbi promovimin e ‘praktikave të mira’ dhe
‘teknologjive më të mira në dispozicion’ (TMD). Duhet të cekët se krahasimet gjithëpërfshirëse dhe përdorimi
i masave të ngjashme të zvoglimit dhe/apo të rehabilitimit janë përfshirë edhe nga regjioni (kryesisht nga
Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi), si dhe nga shtetet e caktuara anëtare të BE (Polonia, Italia, MB,
Gjermania, Hungaria, Holanda dhe Sllovenia), të cilat gjithashtu paraqesin një ekspertizë dhe përvojë të
ndryshme të Ekipit AT.
Në raportin final të projektit do të ofrohet raportimi i mëtejmë me vlerësim (rëndësia, efikasiteti, efiçienca
ndikimi dhe qëndrueshmëria), si dhe monitorimi dhe menaxhimi i politikave të sigurisë së ushqimit dhe
ushqimit të kafshëve.
Përmbledhja e aktiviteteve kryesore të realizuara në lidhje me TeR është si më poshtë:
Përshkrimi i aktiviteteve
Lista e produkteve bujqësore (me origjinë bimore dhe shtazore) që rriten në zonën që
është nën vëzhgim
Skema e mostrave të zhvilluar për të gjitha produktet ushqimore për të cilat dyshohet
se përmbajnë metale të rënda
Stafi plotësisht i aftësuar lidhur me protokollin për mbledhjen e mostrave, paketimin,
ruajtjen dhe transportin në destinacionin e caktuar
Mbledhja e organizuar, paketimi dhe transporti i mostrave si dhe testimi i mostrave në
një laborator të akredituar
Raporti mbi rezultatet e analizave laboratorike
Hartat e përgatitura të zonën ku janë marrë mostrat dhe rekomandimet mbi
përshtatshmërinë e zonës së mostrave për aktivitete bujqësore/ të prodhimit të
ushqimit
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Niveli i të arriturave
I përfunduar
I përfunduar
(Detyra 2)
I përfunduar
(Detyra 2)
I përfunduar
(Detyra 2)
I përfunduar
(Detyra 2)
I përfunduar
(Detyra 2)
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SKUUK i ekonomive familjare urbane, rurale dhe bujqësore
Analizat e detajuara mbi rrezikun ndaj shëndetit të njeriut që është realizuar lidhur me
transmisionin e metaleve të rënda nga produktet bujqësore
Rekomandimet për masat që duhet të miratohen nga autoritetet përkatëse për të
siguruar plasimin e produkteve të sigurta ushqimore dhe ushqimit të kafshëve në treg

I përfunduar
I përfunduar
I përfunduar
(Detyra 4 Raporti teknik)

3.2. MENAXHIMI I DETYRËS 4
Kjo detyrë është koordinuar nga Grupi Punues për Vlerësimin e Rrezikut (GPVR) i cili përbëhet nga ekipi i
projektit dhe stafi i deleguar nga MMPH (Z. Adem Tusha), MBPZHR (Z. Idriz Gashi) dhe AUV (Z. Kujtim Uka).
Që nga fillimi i projektit në mars të vitit 2013 janë realizuar disa punëtori. Çështjet e menaxhimit janë
fokusuar në (i) vlerësimin bashkëkohor të rrezikut dhe ngritjen e kapaciteteve në përdorimin e modeleve
kompjuterike mbi ekspozimin ndaj rrezikut (ii) pajtimi mbi fushëveprimin e masave të zvogëlimit dhe të
rehabilitimit që duhet aplikuar, (iii) definimi i qartë i roleve dhe përgjegjësive të autoriteteve përkatëse.

3.3. PRODHIMI BUJQËSOR NË ZONËN E VËZHGUAR
3.3.1. BURIMET E TË DHËNAVE
Vlen të përmendet së fundi Raporti i Gjelbër që është botuar nga MBPZHR në vitin 2013. Ky raport paraqet
një pasqyrë të detajuar të sektorit të bujqësisë dhe ekonomisë rurale në Kosovë. Ai gjithashtu përfshinë
politikat e Ministrisë dhe programet mbështetëse që janë në zbatim e sipër për ta ngritur standardin e jetesës
në komunitetet rurale. Një burim tjetër i rëndësishëm i të dhënave është Agjencia e Statistikave të Kosovës
(ASK). Këto të dhëna janë gjithëpërfshirëse dhe meqenëse janë në dispozicion në uebfaqet e MBPZHR dhe të
ASK nuk ka nevojë për përsëritjen e informatave, dhe vetëm çështjet kyçe janë cekur në këtë raport teknik.
Pra, burimet janë paraqitur qartë për secilën tabelë nëse lexuesi dëshiron që ta hulumtojë këtë temë më tej.
Një burim tjetër i rëndësishëm i të dhënave ka qenë Studimi i Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshëve
(SKUUK) që është realizuar nga projekti. Qëllimi ishte që të përcaktohet konsumi ditor, javor dhe mujor i
ushqimit për grupe të përzgjedhura të popullatës, dhe për këtë do të gjeni më shumë të dhëna në Pjesën 3.5.
3.3.2. STRUKTURA E FERMËS
Sipas studimeve të ekonomive bujqësore të bëra nga ASK (2007-2011), më shumël se gjysma e fermave në
Kosovë janë <1ha. Kjo gjendje ka mbetur pothuaj konstante që nga viti 2007, mirëpo sipërfaqja që fermerët
e kanë shfrytëzuar është rritur për 5.7%. Megjithatë, një rritje e fuqishme është vërejtur në një numër të
‘fermave të mëdha dhe të specializuara’, duke u ngritur nga 3 434ha në vitin 2007 në 6 969ha në vitin 2012,
rritjje kjo prej 102.9%. Të dhënat janë paraqitur më poshtë:

burimi: Studimi i ASK mbi ekonomitë bujqësore, (2007 – 2011)
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Rendimentet bujqësore konsiderohen të ulta në Kosovë. Një citim nga Raporti i Gjelbër, MBPZHR 2013 ‘si
rezultat i përmasave të vogla të fermave dhe mungesës së qasjes në ekspertizë teknike që është rezultat i
metodave të vjetëruara të punëve bujqësore, vërehet një përdorim jo adekuat i inputeve, mungesa e kredive
dhe praktikat jo efikase për menaxhimin e fermave’. Fermat e vogla nënkuptojnë që fermerët nuk prodhojnë
teprica për shitje komerciale, prandaj një pjesë e madhe e prodhimit konsumohet nga vet ekonomitë
familjare. Vetëm një sasi e kufizuar plasohet në treg, zakonisht pa marrëveshje kontraktuese afatgjate. Si
pasojë e rendimenteve të ulta dhe dominimit të prodhimit për ekzistencë, fabrikat duhet të merren me një
numër të madh të prodhuesve të vegjël ku furnizimi është i vogël e që ka një kosto të lartë të grumbullimit
që e bënë industrinë e procesimit jo konkurruese.
3.3.3. PRODHIMI BUJQËSOR
Për qëllime të këtij Raporti Teknik, fokusi është vënë në krijimin e vlerësimit të zinxhirit të ushqimit. Kjo
nënkupton identifikimin e rreziqeve që shoqërohen me prodhimet bujqësore të cilat mund të jenë prodhuar
në tokën e ndotur. Çdo rekomandim për sanim duhet ta përfshijë tërë vendin, si dhe të përfshijë komunitetet
rurale dhe ato urbane. Për më tepër, mekanizmat e sigurisë së ushqimit duhet të aplikohen në tërë vendin.
Për këtë arsye kërkohen të dhënat bujqësore për Kosovën si tërësi, e pastaj lexuesi mund ta nxjerrë një
pasqyrë të sektorit dhe sfidat të cilat duhet të adresohen.
Shfrytëzimi i tokës bujqësore (ha) që i është kushtuar zonës me kategori të kulturës bujqësore është paraqitur
më poshtë:

burimi: Studimi i ASK mbi ekonomitë bujqësore, (2007 – 2011)+ vlerësimi i MBPZHR mbi vreshtat

Vlera e përgjithshme e prodhimit bujqësor (€ million) është raportuar si më poshtë prej vitit 2005-2012:

4drithrat

(gruri dhe misri), 5perimet (patatet dhe specat) 6frutat (mollat, kumbullat dhe rrushi i tryezës)
burimi: balanci i furnizimit MBPZHR (2013)

A. Drithrat
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës e mbjellur me drithra në vitin 2013 ishte 137 215ha nga e cila rreth 75% e
kësaj sipërfaqe ishte e mbjellur me grurë. Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte rreth 350 000 tonë që mbulon
rreth 76% të nevojave vendore. Pjesa tjetër importohet. Pjesa dërmuese e grurit përdorët për konsumim dhe
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procesohet në miell ku koeficient i shëndrrimit është përafërsisht 1.4kg grurë: 1 kg miell. Pjesa tjetër shitet
dhe përdorët për ushqim të kafshëve. Vlera e prodhimit në vitin 2012 ishte €96.3 million ndërsa bilanci
tregtar ishte negativ (shih Shtojcën 2 për detaje).
B. Perimet
Sipërfaqja e përgjithshme e mbjellur me perime në vitin 2012 ishte 14 557ha, nja 10% më e ultë se në vitin
2011. Në përmbledhje, Shtojca 2 tregon se kultura kryesore ishin domatet (1 271ha është shfrytëzuar për të
prodhuar 13 693 tonë), patatet (3 198ha për të prodhuar 33 407 tonë), specat (3 153ha për të prodhuar
50 744 tonë), fasulet e përziera (2 776ha për të prodhuar 3 474 tonë) dhe qepët (881ha për të prodhuar 8 601
tonë).Ka pasur rritje prej 31% sa i përket sipërfaqes që është shfrytëzuar për domate, 13% për kungullesha
dhe 58% për shalqin krahasuar me vitin 2011. Megjithatë, sipërfaqja e mbjellur me hudhër në vitin 2012
krahasuar me vitin paraprak ishte 7% në e vogël, ndërsa kultivimi i kungullit ka rënë për 17% mirëpo për
shkak të rendimenteve të larta, prodhimi është rritur për 55%. Po ashtu, sipërfaqja e mbjellur me bizele ka
rënë për 79%, e rrepës për 67%, e karotës për 47% e panxhar sheqerit për 93%, e patëllxhanit për 63%, e
kungullit për 68%. Këto rendimente të ulta kanë ardhë si pasojë edhe e motit me shi gjatë vitit 2012.
C. Frutat dhe verërat
Siç shihet në Shtojcën 2., sipërfaqja e përgjithshme e mbjellur me fruta në vitin 2012 ishte 7 071ha nga e cila
rreth 25% ishte mbjellur me mollë. Prodhimi i përgjithshëm i mollës ishte rreth 8 120 tonë që mbulon 53% të
nevojave vendore ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga importi. Rreth 60% të prodhimit të mollës përdorët për
nevoja të familjeve ndërsa pjesa tjetër shitet dhe procesohet.
Sipërfaqja e përgjithshme me vreshta në vitin 2012 ishte 3 220ha nga e cila vetëm 703ha është mbjellur me
rrush tryeze. Me rendimente prej 10 tonë/ha prodhimi i përgjithshëm ishte 7 026 tonë që mbulon rreth 87%
të nevojave vendore. Bilanci tregtar mbetet negativ prej €528 milion. Sasia e verës së prodhuar ka rënë në
mënyrë të dukshme gjatë viteve të fundit siç mund të shihet nga tabela më poshtë.

burimi: Instituti i Vreshtarisë dhe Enologjisë (IVEK, 2013)

Sasia më e madhe e verës është prodhuar në vitin 2008 me 9 372 000 litra. Në vitin 2009, ky prodhim ka rënë
për 32%. Në vitin 2010 ka pasur rënie edhe më të madhe për 52%. Viti 2011 është karakterizuar me mot të
paqëndrueshëm sepse në prill të atij vitit kishte rënë borë dhe kjo ka pasur ndikim negativ në rendimentin e
rrushit. Në përgjithësi ka pasur mungesë të rrushit, dhe vetëm një pjesë e vogël e rrushit të verës të prodhuar
ishte procesuar në verë, ndërsa pjesa më e madhe ishte shitur në treg për konsum. Në vitin 2012, prodhimi i
verës ishte rritur për 247% krahasuar me vitin paraprak: vera e kuqe u rrit për 125% ndërsa ajo e bardha për
587%.
D. Bimët foragjere
Siç shihet në Shtojcën 2, gjatë vitit 2012 sipërfaqja e mbjellur me bimë foragjere dhe drithërat e gjelbëra të
korrura ishte 94 444ha, rënie kjo prej 4% krahasuar me vitin 2011. Në mesin e drithërave të gjelbëra të
korrura, sipërfaqja e mjellur me tërshër të gjelbër ka rënë për 53% mirëpo sipërfaqja me misër të gjelbër
është rritur për 143% dhe grurë të gjelbër për 30% krahasuar me vitin paraprak.
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Në të njëjtin vit sipërfaqja me bar u shtua për 124% krahasuar me vitin 2011 ndërkaq tërfili1 ka rënë për 48%,
jonxha për 9% dhe sana për 6%.
E. Lopët dhe qumështi
Përsëri duke iu referuar Shtojcës 2., mund të vërehet se sektori i bagëtisë e veçanërisht lopët dhe qumështi
përbëjnë njërin nga sektorët më të rëndësishëm në Kosovë. Sipas ASK (2012), në vitin 2011 vlera e prodhimit
kishte arritur shumën prej €275.4 milion, e që është pak më pak se shuma e vlerës së prodhimit të kulturave
bujqësore prej €319.2 milion. Bagëtia kishte konsumuar vlerën prej €61 milion të bimëve foragjere. Në vitin
2012 numri i përgjithshëm i lopëve në dispozicion ishte 329 213. Rreth 169 793 ishin therë me një vlerë të
prodhimit prej €62.9 milion, ndërsa vlera e importit ishte €28.3 milion. Me këtë sasi të prodhimit shkalla e
vetë mjaftueshmërisë është 73.4% ndërsa konsumi mesatar është 22.6kg/për person/në vit.
F. Delet dhe dhitë
Prodhimi i mishit të deleve dhe dhive në vitin 2012 ishte 4.3% më e lartë se në vitin 2011. Prodhimi i
përgjithshëm ishte rreth 2 559 tonë c.w. (pesha pas therjes), ndërsa importi ishte 655 tonë c.w. Kjo rezulton
me një bilanc negativ tregtar prej €0.8 milion. Krahasuar me vitin 2011 konsumi për kokë banori është shtuar
për 1.8kg/për person/në vit (për më shumë detaje shih Shtojcën 2).
G. Shpezët dhe vezët
Të dhënat e prodhimit janë paraqitur në Shtojcën 2. Aktualisht, prodhimi i shpezëve në Kosovë është i
orientuar vetëm në prodhimin e vezëve për konsum dhe rritjen e zogjve. Prodhimi i mishit të pulës është në
fazën e konsolidimit mirëpo është në shkallë të vogël. Ekziston hapësirë për t’u zgjeruar në të ardhmen në
tregun vendor me rritjen e kërkesës për produkte të freskëta dhe cilësore. Prodhimi i vezëve është stabil dhe
plotëson 70% të kërkesave vendore. Tregu kryesisht mbulohet nga fermat e vogëla dhe të mesme me
tendencë për rritje në ferma më të mëdha për shkak të përparësive të ‘ekonomive të shkallëzuara’ me këtë
sektor.
H. Bletët
Kosova, po ashtu, ka kushte të përshtatshme për zhvillimin e bletarisë dhe shitjen e produkteve të bletës.
Sektori dominohet nga fermat e vogëla të cilat mesatarisht mbajnë 1-10 koshere të bletëve ndërsa specia
kryesore është Apis mellifera dhe nën-llojet e saj. Po ashtu ka mbi 164 njësi për procesimin e mjaltit dhe
përveç mjaltit prodhohen edhe produktet tjera si poleni, dylli dhe propolis. Çmimi ndryshon nga €7-10/kg, e
që konsiderohet i lartë në krahasim me vendet e regjionit.
Mjalti që plasohet në treg është kryesisht nga lulet, akacia dhe gështenja. Duke e pasur parasysh biodiversitetin e gjërë të florës në regjionet ku zhvillohet bletaria, ekziston një potencial i madh për të
intensifikuar prodhimin e mjaltit dhe si asortimentet e produkteve të bletës. Kjo fushë ka potencial të lartë
për eksport.
Konsumi i mjaltit në Kosovë vlerësohet të jetë 0.4/kg/për person dhe kjo konsiderohet si nivel i ulët, mirëpo
këto janë vetëm vlerësime. Mjalti ka tendenca të përdorët më shumë si ilaç se sa produkt që ka vlera të larta
ushqyese për konsum.

Nr. i koshereve

1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

72 169

60 952

43 297

43 159

46 958

44 634

46 483

Ndryshim nga
viti 2011 (%)
+4

Një bimë e vogël e familjes së bizeles me lule të verdha dhe tri gjethe në formë të tërfilit
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I. Bilanci i kulturave sa i përket kulturave kryesore
Të dhënat janë nxjerrë nga shënimet e prodhimit për vitin 2012.
Item
area used*
hectares/crop
share
yield
production
import
supply
export
domestic use
self-sufficiency ratio
seed
waste
animal feed
own final consumption
human consumption
domestic consumption
producer price (farm gate)
value
trade balance

unit
ha
ha
%
tonne/ha
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
%
tonne
tonne
tonne
tonne
tonne
€/kg
€ mln
€ mln

wheat
137 215
102 918
75.0
3.35
345 027
131 272
476 299
26 774
449 525
76.8
30 875
10 351
54 684
449 525
353 614
0.26
96
-22.2

maize
137 215
31.181
22.7
2.27
86 304
18 630
104 934
11
104.923
82.3
624
2 589
66 473
35 237
104 923
0.3
31.2
-6.2

pepper
14 557
3 153
21.7
16.09
50 744
6 878
57 622
330
57 292
88.6
2 030
9 256
55 262
57 292
0.58
28.3
-3.4

potatoes
14 557
3 198
22
10.45
33 407
1 992
35 399
3 299
32 100
104.1
0
1 670
9 521
30 430
32 100
0.32
28.3
-0.7

apple
7 071
1 725
24 4
4 71
8 120
7 134
15 254
11
15 243
53.3
0
812
4 385
14 431
15 523
0.54
3.9
-4.2

plum
7 071
1 404
19.9
12 47
17 514
281
17 795
1
17 795
98.4
0
1 226
10 587
16 569
17 795
0.4
6.5
-0.1

table grape
3 220
703
10
7 026
1 037
8 063
18
8 044
87
8 044
8 044
0.93
6 534
-527.8

* area used is from total cereals, total vegetables and total fruit

Burimi: Raporti i Gjelbër, MBPZHR 2013

J. Pasqyra e prodhimit bujqësor në Kosovë
Duhet të theksohet se literatura e përgjithshme u referohet pjesës dërmuese të fermave në Kosovë si të
vogëla në përmasa dhe me rendimente të ulëta. Rendimenti/ha mund të jetë i ulët në krahasim me Evropën
veriore. Për shembull, në MB në vitin 2012, rendimenti mesatar i drithit ishte 8.6tonë/ha, i elbit 6.1tonë/ha
dhe i patateve 40tonë/ha2. Sa për krahasim, në Kosovë në vitin 2012 rendimentet mesatare ishin drithi
3.35tonë/ha, elbi 3.18tonë/ha dhe patatet 10.45tonë/ha3. Mirëpo këto të dhëna janë të gabuara. Krahasimi
është me bujqësinë e subvencionuar dhe nivelet e larta të mjeteve të mekanizimit, inputin e lartë të
kemikateve bujqësore përfshirë edhe pesticidet, herbicidet, fungicidet dhe plehrat4, mono-kulturën me
farëra të specializuara nga distributorët e autorizuar, dhe shpesh kompanitë e kontraktuara për korrje dhe
marketing. Në MB aplikohet shumë pak puna fizike, 1 punëtor/100ha për tokë të punueshme dhe
2 punëtorë/100ha për perime angazhohen zakonisht5. Përveç kësaj, këto inpute të larta në të kaluarën kanë
shkaktuar degradim të konsiderueshëm të ambientit, ngjeshjen e dheut dhe harxhimin e sipërfaqeve ujore.
Pra rendimentet mund të jenë të larta por edhe kostoja. E jo domosdo edhe produktiviteti.
Sa për krahasim, një fermë mesatare në Kosovë ka rendimente të ulëta mirëpo edhe kosto të ulët. Nga
Studimi i Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshëve (SKUUK – shih po ashtu Pjesën 3.5.) ferma mesatare
në zonën e vëzhguar i ka 6-8 anëtarë të familjes ku të gjithë punojnë në fermë. Shitja e prodhimeve në treg
shpesh kërkon angazhim të më shumë anëtarëve të familjes. Ata shpesh kanë lopë dhe prodhojnë qumështin,
djathin dhe kosin vetë. Ata po ashtu mbajnë dele dhe dhi dhe pata dhe pula që rriten në natyrë dhe kultivojnë
llojllojshmëri të perimeve të freskëta. Ata i ushqejnë kafshët me sanën/ushqimin e kafshëve që e kultivojnë
vetë dhe përgatisin bukë organike nga drithërat. Shumë prej tyre prodhojnë rrush tryeze dhe e prodhojnë
verën dhe pijet tjera alkoholike vetë. Shumë prej tyre kanë koshere bletësh dhe prodhojnë mjaltë. Disa bëjnë
shporta nga thuprat e shelgut. Me fjalë tjera, produktiviteti/ha është shumë i lartë. Çfarë është me rëndësi,
ferma është një burim i sigurt i ushqimit për të gjithë anëtarët e familjes (së gjërë) gjatë kohërave të vështira

2

Departamenti i Mjedisit, Ushqimit dhe Çështjeve Rurale, DMUÇR, MB (2012)
Raporti i Gjelbër, MBPZHR 2013
4 Nga të dhënat e DMUÇR, MB (2012) dhe SKUUK, përdorimi mesatar i plehrëva në MB është 285kg/ha, gati 6 herë në i madh se niveli
në fermat në Kosovë >2ha
5 Nuk është e mundur të ofrohen të dhënat e sakta sepse kjo varet nga vetë kultura bujqësore. Wilson (Analiza e shfrytëzimit të punës
në fermat e MB, 2009) ofron të dhëna mbi angazhimin vjetor të punës prej 18h/ha për drithëra, 109-200h/ha për patate dhe 282h/ha
për perime, 42.5h/për lopë të mjeljes dhe 11.7h/ha për gjedhet për mish, e që është një tregues i mekanizimit të sektorit në
përgjithësi
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politike dhe ekonomike. Ndikimi në mjedis është po ashtu i vogël me nivel të ulët të mjeteve të mekanizuara
dhe me përdorim të kufizuar të kemikateve bujqësore. Kjo mënyrë është e qëndrueshme sepse këto praktika
kanë ekzistuar me vite dhe nuk ka pasur subvencione nga sektori publik.
Sa i përket sektorin në tërësi, kjo mund të shihet nga ‘bilanci i kulturave bujqësore për vitin 2012’ e paraqitur
më lartë, përveç patateve, shkalla e vetë-mjaftueshmërisë është <100%. Kjo do të thotë se balanci përbëhet
nga importet dhe paraqet një mundësi për sektorin të bëhet më efikas në mbulimin e këtij boshllëku.
Kjo pjesërisht është duke u përmbushur me ‘Planin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2010-2013, Masa 1’.
MBPZHR e ka identifikuar zhvillimin profesional dhe nevojat për aftësim të cilat duhet të forcohen për të
mbështetur metodologjitë bashkëkohore të bujqësisë për t’i zbutur pengesat kryesore të sektorit, e në
veçanti fragmentimin e tokës bujqësore/e prodhimit. Po ashtu duhet të bëhen përmirësime në masat e
sigurisë së ushqimit. Ministria planifikon gjithashtu të forcojë aftësimin teknik dhe trajnimin në biznes si dhe
në aplikimin e teknologjisë informative. Grup i synuar janë fermerët e rinj më qëllim që ata të punësohen në
këtë sektor. Po ashtu është vërejtur se në Kosovë ka fushëveprim të konsiderueshëm për zhvillimin e
produkteve organike dhe të specializuara bujqësore për të cilat ka kërëkesë të madhe në regjion dhe në
shtetet anëtare të BE.

3.4. MARRJA E MOSTRAVE, MBLEDHJA DHE ANALIZA E PRODUKTEVE BUJQËSORE
3.4.1. HISTORIKU
Metalet e rënda kryesore që janë shqetësim për publikun (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Hg, As, Cr) u analizuan nga
kulturat bujqësore vendore që kultivohen në fermat private në 17 komuna. Në shumicën e rasteve, kulturat
ishin nga e njëjta tokë që ishin hulumtuar mirëpo u analizuan edhe produktet në treg. Rezultatet u përdorën
për të krijuar një analizë të përgjithshme të bazuar në rrezik për shëndetin publik (shih Pjesën 4).
Mledhja e bimëve
Mostrat e kulturave bujqësore janë mbledhur në të gjitha 17 komunat duke u bazuar në planin paraprak të
hartuar nga projekti. Të gjitha perimet kryesore dhe kulturat e drithërave që janë kultivuar qoftë për konsum
të familjes apo për shitje janë mbledhur. Sa i përket perimeve, është shënuar në mënyrë të rastsishme një
zonë 5x5m2 dhe është mbledhur pjesa e ngrënshme e perimeve që testoheshin duke përdorur një mistri
dore për gërmimin e e dheut rreth bimës. Pastaj ato janë nxjerrë me kujdes për t’u siguruar që të mos humb
asnjë pjesë e rrënjëve. Pastaj mostrat janë vendosur në në qese plastike të ndara dhe u janë vënë etiketa
duke përdorur një kod unik me datë të regjistrimit, kohën, vendin, pamjen e dheut dhe kushtet atmosferike.
Sa i përket drithërave është mbledhur e tërë bima (kokë dhe trungu) të cilave u janë vënë tiketat e ngjashme
për t’i bërë gati për analiza.
Përgatitja dhe ruajtja
Mostrat pastaj janë larë me ujë të freskët që rrjedhë për ta larguar pluhurin, baltën parazitet e mundshme
apo larvat/vezët e larvave e pastaj janë pastruar përsëri me ujë të de-jonizuar. Mostrat pastaj janë prerë në
copa, janë terur në ajër dhe janë vendosur në një furrë elektrike në 65°C për 72-96h varësisht nga madhësia
e mostrës. Mostrat e terura pastaj janë homogjenizuar duke përdorur një mulli të veshur me qeramikë që
përdorët për analizën e metaleve të rënda. Mostrat përfundimtare janë vendosur në kontenierë polipropileni
me etiketa të veçanta në temperaturë të ambientit para se t’u bëhen analizat.
Tretja dhe përcaktimi
Një (1) gram i lëndës së thatë është peshuar në epruvetë 50ml, të cilës i është shtuar 10ml përzierje e acideve
për shkallëzim analitik HNO3: HCIO4 në raportin 5:1. Tretja ishte në 190oC për 1.5h. Pas ftohjes, përzierja
është përgatitur në vëllimin përfundimtar (30ml) me ujë të distiluar në një shishe volumetrike. Koncentrimi i
metaleve (Pb, Cd, Ni, Co, Cr, As) është përcaktuar duke përdorur modelin VARIAN AA2407 Spektro-fotometrin
për Absorbim Atomik (SAA). Pastaj është bërë analiza e secilës mostër nga tri herë për t’i marrë rezultatet
përfaqësuese si dhe të dhënat të raportuara në µg/g (mbi bazën e lëndës së thatë).
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Analiza për kontrollin e cilësisë
Po ashtu, janë përdorur boshllëqet për korrigjimin e sfondit dhe burime të tjera të gabimeve. Përveç
kalibrimit para përdorimit, janë bërë kontrolle të cilësisë në instrumentin duke kontrolluar absorbimin pas
çdo dhjetë analizave të mostrave. Preciziteti dhe saktësia e analizës është siguruar nëpërmjet analizave të
përsëritura të mostrave përball Referencës Standarde të Materialit (RSM 1570) për të gjitha metalet e rënda.
Rezultatet u gjetën brenda ± 2% të vlerës së certifikuar. Pastaj u ndërmorrën masat për kontrollin e cilësisë
për të vlerësuar ndotjen e mundshme si dhe besueshmërinë e të dhënave. Koeficientët e variacionit të
analizës së replikuar janë përcaktuar për vlerësimin e saktësisë, dhe variacionet nën 10% janë konsideruar të
sakta.
Analizat e produkteve të qumështit dhe mishit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës (AUV) është autoriteti kompetent për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve në Kosovë. Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre janë të përcaktuara me ligj (për më shumë detaje, shih,
po ashtu, Pjesën 5.1.2.). Ata janë përgjegjës për krijimin dhe menaxhimin e "Programi për Monitorimin e
Mbetjeve’ (PMM) që do të thotë se ata i monitorojnë rregullisht dhe i analizojnë të gjitha produktet bujqësore
që janë për shitje në treg, qofshin ato produkte vendore apo produkte të importuara duke aplikuar Udhëzimin
96/23/EC mbi masat për monitorimin e substancave të caktuara dhe gjurmëve të tyre në kafshët e gjalla dhe
produktet shtazore.
Ata i marrin mostrat e produktit sipas sistemit të rastit "pjesë pjesë' dhe i transportojnë në laboratorët
kryesore të AUV në Prishtinë. Ata gjithashtu i dërgojnë mostrat në një laborator të akredituar ISO/IEC në Itali
dhe Slloveni. Analizat e kryera përfshijnë si në vijim:
 Kromatografia e gazit/spektrometria e masës (KG/SM);
 Spektrometria elektro-termale e absorbimit atomik (SET-AA);
 Spektrometria me avull të ftohtë e absorbimit atomik (SAF-AA);
 Analiza imunosorbente me enzime (AISE).
Analizat e realizuara janë kryer në përputhje me Udhëzimet e BE6 dhe përfshijnë analizat që kërkohen sipas
B3a (aldrin dhe dieldrin, DDT, heptaklor, endrin, HCH (alfa), lindan, HCB, metoksiklor, klordan, endosulfan,
izomeret PCB) B3b (diklorvos, diazinon, parathion), B3c (Pb, Cd, Hg, As) dhe B3d (alfatoksin M1).
AUV janë gjithashtu përfitues të Projektit SNTB dhe ky bashkëpunim me PMM e tyre është zhvilluar gjatë 2
vitet e fundit.
3.4.2. REZULTATET
Rezultatet për të gjitha mostrat e bimëve tregojnë se përqendrimi i metaleve të rënda është nën kufirin e
detektimit të aparatit (AAS dhe MP-AES 4200). Kjo do të thotë për Pb: 0.05, Cd: 0.01, Cr: 0.05, Ni: 0.05 dhe
As <0.1 ppm. Është interesante se përqendrimi i metaleve në perime, fruta dhe kultura tjera ndryshonin
shumë nga një kulturë në tjetrën, dhe po ashut ka pasur edhe ndryshime ndërmjet vendeve të ndryshme ku
janë marrë mostrat për llojin e njejtë të kulturës bujqësore. Megjithatë, nivelet e të gjitha metaleve që u
hulumtuan ishin më të ulëta se ato që rekomandohen nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) dhe
OBSH/BE mbi kufinjt e përbashkët të 0.1-0.2 μg/g, Cr; 0.3 μg/g Fe; 0.1 μg/g Pb; 0.1 μg/g Cu; 0.1 μg/g Zn; 0.1
μg/g Ni; 0.02 μg/g Cd dhe 0.3 μg/g Mn7.

6

Kryesisht Udhëzimi 96/23/EC i BE mbi masat e monitorimit të substancave të caktuara dhe gjurmëve të tyre në kafshët e gjalla dhe
prodhimet shtazore
7 Komisioni Kodex Alimentarius (KKA) aplikon kufinjt e përcaktuar nga Komiteti Kodex për Aditivët dhe Kontaminuesit e Ushqimit
(KKAKU), Komiteti Kodex për Mbetjet e Barnave të Veterinës në Ushqim (KKMBVU) dhe Komiteti Kodex mbi Mbetjet e pesticideve
(KKMP)
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Për produktet shtazore (mishi, shpezët, peshku, vezët dhe produktet e qumështit) disa rezultate AUV nga
PMM e tyre janë riprodhuar në Shtojcën 3. Të gjitha të dhënat tregojnë ose një përqëndrim të papërfillshëm
të Cd dhe Pb ose 'të padetektuar'.
Për analizat e 'qumështit të papërpunuar' të B3a, B3b, B3c dhe B3d, pastaj ‘fleta’ e mostrës së analizave të
rezultateve tipike është dhënë po ashut në Shtojcën 3. Vlerat maksimale e lejueshme (VML) për qumështin
e papërpunuar që prodhohet në vend të gjitha janë nën vlerat e përcaktuara me legjislacion dhe kjo ndodhë
kështu gjatë 2 viteve të fundit.
Janë përgatitur edhe hartat zonës ku janë marrë mostrat8 si dhe rekomandimet mbi përshtatshmërinë e
zonës ku janë marrë mostrat për aktivitete bujqësore/të prodhimit të ushqimit dhe janë paraqitur në Pjesën
5.

3.5. SKUUK PËR EKONOMITË FAMILJARE URBANE, RURALE DHE BIJQËSORE
3.5.1. HISTORIKU
Kur të merren parasysh rreziqet për shëndetin publik në lidhje me ushqimin dhe/ose ushqimin e kafshëve të
prodhuar në tokën e ndotur, atëherë duhet t’i kemi parasysh disa faktorë. Përveç karakteristikave të
lokacioneve specifike, modelet softuerike të ekspozimit ndaj rrezikut e potencojnë edhe karakteristikat e
marrësit (p.sh. fëmijë, të rinj apo të rritur), si dhe ekspozimin e marrësit ndaj atij ndotësi, qoftë nëpërmjet
kontaktit apo marrjes së ushqimit. Nevojiten të dhënat lidhur me këtë ekspozim gjatë një periudhe kohore,
disponueshmëria dhe qasja e ndotësit dhe kapaciteti i tij për t’u rritur në zinxhirin e ushqimit. Përqendrimi
aktual i ndotësit në tokë është vetëm një pjesë e analizës shkencore të bazuar në rrezik.
Aktivitetet e Detyrës 4 përqëndrohen mbi vlerësimin e zinxhirit të ushqimit për sa i përket
pranisë/transmetimit të metaleve të rënda. Edhe pse nuk përmendet në TeR, u bë e qartë gjatë zbatimit të
projektit se mungonin të dhënat në lidhje me konsumin aktual të ushqimit nga publiku, si dhe të grupeve të
cenueshme siç janë fëmijët. Prandaj, aktivitetet u zgjeruan për të përfshirë një hulumtim me qëllim që të
konstatohet sasia dhe lloji i ushqimit që konsumohet në zonën e synuar. Kjo u zgjerua më tej për të përfshirë
ushqimin e kafshëve, meqenëse kafshët janë një burim i qartë i rritjes së metaleve të rënda nëse këto metale
janë të pranishme në kulturat bujqësore. Qëllimi ishte që të konstatohet konsumi ditor, javor dhe mujor për
grupet e përzgjedhura. Të dhënat për dallimin ndërmjet prodhimeve vendore dhe atyre të importuara,
prodhimeve natyrore dhe atyre të përpunuara nevojiteshin gjithashtu. Në këtë mënyrë, një vlerësim i saktë
i bazuar në rrezik do të mund të bëhej lidhur me rrugën 'nga prodhimi në konsum' të produkteve bujqësore
potencialisht të kontaminuara dhe një vlerësim lidhur me rrezikun për shëndetin e njerëzve (dhe kafshëve).
Përveç kësaj, janë mbledhur edhe të dhënat për të përcaktuar qasjen e përgjithshme për 'Praktikat e mira
bujqësore' (PMB) për t’u përdorur nga komuniteti i bujqëve që e kanë plotësuar pyetësorin lidhur me
konsumin e ushqimit/ushqimit të kafshëve. Kjo ka qenë e nevojshme për të pasur një pasqyrë të përgjithshme
të praktikave bujqësore në zonën e vëzhguar, dhe po aqë e rëndësishme fushata e ardhshme për
ndërgjegjësimin e publikut (FNP) do të mund të fokusohej në drejtim të sektorëve ku janë identifikuar
boshllëqet në njohuri.

8

Të gjitha të dhënat dhe hartat janë reprodukuar për Detyrën 2 të Raportit Teknik
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3.5.2. ZBATIMI I SKUUK
Dy (2) Pyetësorët janë përgatitur nga projekti (shih Shtojcën 1) dhe janë miratuar nga përfituesit (shih
Raportin e përkohshëm, shtator 2013). Ekipi për hulumtim u rekrutuar nga ekipi fillestar për studimin e
dheut9 dhe nga ata u kërkua që t’i intervistojnë qytetarët dhe fermerët lokal. Ata e kryen anketën në ferma,
tregje lokale, supermarkete, ekonomi familjare, madje i kanë intervistuar edhe anëtarët e familjeve të tyre.
Anketa është zbatuar ndërmjet TM3 dhe TM4 2013 dhe TM1 dhe TM2 (2014). Gjithsej janë mbledhur nja 610
pyetësorë. Të dhënat meta pastaj janë kombinuar në formatin Excel për shqyrtim të mëvonshëm nga ekipi i
projektit (shih gjithashtu Shtojcën 1).
3.5.3. REZULTATET E SKUUK
Duhet të theksohet se hulumtimi nuk ishte i 'orientuar shkencërisht' që do të thotë se ai u realizua për qëllime
informimi vetëm për të dhënë një "rend të madhësisë' të gjendjes aktuale në zonën e vëzhguar. Rezultatet
janë përmbledhur më poshtë.

A. Për komunitetet urbane
13%

10%

2%
Public sector

55%

30%

3%

Clerk/ office
worker

5%

Private sector

Owner/
manager

Household

Manager

Unemployed
Manual labour
82%

Të anketuarit ishin kryesisht të punësuar në sektorin publik (55%) dhe punojnë në zyra (82%).
7% 3%1%2%
23%

MAREKT

7%

SUPERMARKET
Fresh
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Both

LOCAL TRADE
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Ata e blejnë shumicën e ushqimit të tyre në supermarket (64%) dhe tregun lokal (23%) dhe produktet
kryesore janë të freskëta (93%) e jo të ngrira.

9

Ekipi i Specializuar për Hulumtimin e Dheut (ESHDh) tashmë i vizitonin fermat dhe fermerët lidhur me hulumtimin e dheut
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2%
22%
OWN
PRODUCE

32%
Yes

LOCAL

No
IMPORTED

46%

98%

Shumica dërrmuese e të anketuarve kishin besim në produktet lokale (98%) përkundër raportimeve mjaft
negative të mediave para se të niste projektit (d.m.th 3 vjet më parë). Megjithatë, ata kishin blerë një
përqindje të lartë të produkteve të importuara (32%). Ata gjithashtu u përgjigjën se origjina e ushqimit ishte
e rëndësishme për ta dhe se ata e shikojnë etiketën kur ajo ishte në produkt (97%).
Raportimi mbi konsumin/javën/të anketuarin ishte si më poshtë:
Marrësi
I rrituri
I riu
Fëmija

Vetë
(nr.)
3-5
5-6
4

2%
19%

Perimet
(kg)
3-4
2-3
1-1.2

19%

Mishi
(kg)
1-2
2-3
1

Frutat
(kg)
2-3
2.5
1-1.5

Mielli
(kg)
1-1.3
1-2
1

Djathi
(kg)
1-1.4
1-1.6
0.7-1

UNCOOKED
WASH
PELL
20%

20%

Qumështi/kosi
(l)
1.5
2-2.3
2-2.7

NETWORK
48%

48%

BOIL

OWN WELL
BOTTLED

ROAST/ GRILL
OTHER
20%

4%

Sa i përket përgatitjes së perimeve para se të konsumohen, ka një përzierje nëpërmjet larjes (20%) dhe
qërimit (20%) ndërsa konsumi final ishte ose i pazier (19%), i zier (20%) ose i pjekur (19%). Ata gjithashtu kanë
përdorur ujin nga rrjeti i ujësjellësit (48%) ose ujit nga shishja (48%) për konsum në familje.
Është interesante për FVP e ardhshme se vetëm një numër i vogël i të anketuarve e dinte se çfarë do të
thoshte "gjurmueshmëria" për paketimin dhe etiketën e produkteve bujqësore (7%). Gjithashtu, pothuaj
asnjëri nuk kishte dëgjuar për objektivat e Projektit SNTB edhe pse ka pasur mbulim të gjërë nga mediat dhe
shtypi gjatë fazës fillestare të projektit në TM2, 2013.
A. Për komunitetin e fermerëve
Kjo ka përfshirë familjet që punonin në fermat e tyre apo që jetonin në fshatra të vogla (d.m.th në komunitete
rurale).
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4%

19%

11%

University

18%

27%
Public sector

High School

Private sector
Secondary
School
Elemantary
School

59%

Household

8%

Unemployed

54%

Të anketuarit ishin kryesisht me nivel të mesëm (59%) dhe fillor (19%) të arsimit, që punojnë në sektorin
publik dhe udhëtojnë për në punë (27%), që punojnë në sektorin privat dhe në biznese të vogëla në fshat
(8%) apo në pronat/ekonomitë e tyre familjare (54%).
Farm size (ha)

5%

MEAT

16%

50

16%

45

MILK

40

CHEESE

35

30

15%

25

EGGES

20

VEGETABLES

17%

15
10

FRUIT

5

15%

0

1

2

3

4

5
ha

6

7

8

9

16%

%age

OTHER

Madhësia e zakonshme e fermave në hulumtim ishte 0.5ha (33%), 1ha (39%) dhe 2ha (12%). Ato prodhonin
llojllojshmëri të kulturave bujqësore dhe produkte shtazore me mish (16%), qumësht (15%), djathë (15%),
perime (17%) dhe fruta (16%).'Të tjera' ishin kryesisht produktet e mjaltit (5%). Është interesante të
theksohet se edhe pse të dhënat tregojnë se ‘rendimentet’ e fermave në Kosovë janë të ulëta, megjithatë
nga kjo rrjedhë se 'produktiviteti' me një llojllojshmëri të madhe të produkteve në një zonë të kufizuar mund
të konsiderohet si i lartë. Ky dallimi është i rëndësishëm dhe është diskutuar në Pjesën 3.3.2.J).
Raportimi mbi konsumin/javën/të anketuarin ishte si më poshtë:
Marrësi
I rrituri
Fëmija

Vezët
(nr.)
6-8
3-4

Perimet
(kg)
3-5
1-1.4

Mishi
(kg)
1.5-2
1

Futat
(kg)
2-3
1-1.5

Mielli
(kg)
1-1.8
0.5-1

Djathi
(kg)
1.-1.8
0.7-1

Qumështi/kosi
(l)
1.5
2-2.7

Të tjera
0.3
0.1

‘Të tjerat’ në zonat rurale ishin kryesisht produktet e mjaltit.
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Place where products sold (%)

Animal production (%)
80

70

1%

60

33%
cattle

46%

50

goat
sheep

8%

40

poultry
pig

12%

30

20

10

0

local market

supermarket

on the street

local trader

farmer's association

Shumica e të anketuarve mbanin shpezë (46%) dhe bagëti (33%) për qumësht dhe mish. Zona e vëzhguar
përfshinte edhe fermat që prodhonin derra, mirëpo kjo ishte nën 1% të anketuarve. Të gjithë u përgjigjën se
konsumonin produktet e veta dhe se besonin në produktet vendore. Këtë e thanë përsëri, pavarësisht
raporteve negative të mediave para-projektit (d.m.th 3 vjet më parë). Produktet e tepërta bujqësore janë
shitur kryesisht në tregun vendor (73%), dhe kjo është e rëndësishme sepse, mund të jetë që ata gjithashtu
punësojnë një anëtar të familjes (zakonisht një të rritur të papunë) për të shitur në treg. Për fat të keq, sa i
përket menaxhimit të sigurisë së ushqimit mbi 18% e të anketuarve thanë se ata i shesin produktet e tyre
edhe në rrugë gjë që duhet të shmanget.
Agro-chemicals (kg/ha)

12%

HAY/GRASS

90
80

10%
45%

CONCENTRATE
BAGS

70

60
50

FORAGES

40

30
20

OTHER

33%

10

0
Series1

pesticides
0.5

herbicides
1

fungicides
0.5

fertilizer (<2ha)
48

fertilizer (>2ha)
85

Ushqimi i kafshëve përbëhet nga sana/bari (45%) që prodhohet në tokat e tyre, koncentrate (33% kryesisht
për prodhimin e shpezëve) dhe foragjere (10%). Shfrytëzimi i kemikateve bujqësore që kryesisht përbëhet
nga plehrat artificiale është vlerësuar të jetë rreth 48kg/ha/vit për një fermë mesatare prej <2ha, dhe
pothuajse dy herë më shumë për fermat më të mëdha se> 2ha (85kg/ha/vit). Këto vlera ndoshta janë shumë
të larta si mesatare të hulumtimit dhe vetëm disa prej fermave më të mëdha dhe më produktive do ta
përdornin këtë sasi. Përdorimi i pesticideve (0.5kg/ha/vit), herbicideve (1kg/ha/vit) dhe fungicideve
(0.5kg/ha/vit) konsiderohet i ulët.
Source of farm information (%)

3%
25%

11%

15%

5%

NETWORK

4%
MAFRD

19%

Supplier

OWN WELL

Internat
TV

46%

BOTTLED

Farmer's Association

Neighbour

72%
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Megjithatë, këshillat lidhur me përdorimin e këtyre kemikateve bujqësore ishin mbledhur kryesisht nga
interneti (46%), furnizuesi (19%) dhe shërbimet e MBPZHR (15%). Është interesante të theksohet se fqinji
(11%) ishte konsultuar më shumë se Shoqata e prodhuesve, mirëpo kjo ndoshta përfshin edhe anëtarin e
familjes. Mungesa e kontakteve me Shoqatën e prodhuesve është trajtuar në Pjesën 5.2.).
Burimi i ujit në zonat rurale dhe fermat individuale është një shqetësim për autoritetet10. Furnizimi përmes
rrjetit të ujit është vetëm 25% për fshatrat në kuadër të këtij hulumtimi dhe shumica e fermave (72%) i kanë
puset e veta, nga të cilat 87% u përgjigjen se uji ishte testuar nga një autoritet i akredituar. Megjithatë, më
vonë gjatë takimeve 'në terren' me disa të anketuar u vërejte se ky testim nuk ishte bërë në baza të rregullta
dhe sistematike, prandaj edhe shqetësimet janë ende të pranishme.
4%

13%

Yes

Yes

No

No

87%

96%

Kur u pyetën lidhur me etiketimin dhe 'gjurmueshmërinë' e produkteve bujqësore, vetëm 4% e të anketuarve
i dinin implikimet ligjore që kjo i ka për menaxhimin e ardhshëm të sigurisë së ushqimit në Kosovë. Kjo ishte
e njëjta përqindje e të anketuarve që kishin njohuri për Projektin SNTB, e që përsëri ishte një informacion i
dobishëm për zhvillimin e FVP.
C. Përdorimi i rezultateve të SKUUK
Të dhënat përfundimtare u përdorën për modelin softuerik i ekspozimit të bazuar në rrezik (shih Pjesën 4).
Përveç kësaj, këto informata do ta mbështesin FVP që do të zhvillohet nga ana e projektit si pjesë e sistemit
të manaxhimit të sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve (SMSU) në Kosovë. Qasja 'prej prodhimit në
konsum' do të përfshijë etiketimin dhe mjetet për gjurmim ndërsa prodhuesit (d.m.th fermerët) duhet të jenë
të vetëdijshëm për këto në të ardhmen. SKUUK ka treguar se, për momentin, kjo qasje nuk është kuptuar
mirë. Të dhënat mbi PMB dhe praktikat bujqësore në përgjithësi ishin janë ndarë edhe me projektin e
financuar nga BE të titulluar 'fuqizimi i shtrirjes së shërbimeve bujqësore për MBPZHR'.

10

Raporti mbi gjendjen e mjedisit 2011-2012, (AKMM 2013)
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4. ANALIZA MODERNE E RREZIKUT
4.1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME DHE ÇËSHTJET E SIGURISË SË USHQIMIT
Duhet të theksohet se Projekti SNTB trajton ushqimin lidhur me praninë / transmetimin e metaleve të rënda.
Megjithatë, legjislacioni zakonisht konsideron ato si dy sektorë të ndryshëm. Kështu që, Ligji i Ushqimit në
Kosovë11 përfshin ‘ushqimin dhe artikuj ushqimor si dhe ujin e pijshëm për furnizimin publik, ujin që përdoret
dhe/apo inkorporohet në ushqim gjatë procesit të prodhimit, përgatitjes dhe përpunimit si dhe ujin e mbushur
në ambalazhet e tyre origjinale si ujë i pijes, ujë mineral apo ujë burimi’. Megjithatë, ai nuk përfshin 'ushqimin
e kafshëve, kafshët e gjalla (përveç nëse përgatiten për vendosjen në treg për konsum njerëzor), bimët dhe
pemët para korrjes apo vjeljes, ose grumbullimit, barnat dhe produktet mjekësore, produktet kozmetike apo
duhanin dhe produktet e tij". Megjithatë, për qëllime të analizës së rrezikut të paraqitur, ushqimet dhe të
ushqyerit mund të trajtohen njëjtë nëse nuk përmendet në mënyrë specifike ndryshe.
Është e rëndësishme të theksohet dallimi në mes të një rreziku dhe rrezikshmëria lidhur me sigurinë e
ushqimit dhe të ushqyerjes:
Rrezikshmëria: një element biologjik apo kimik ose agjent fizik në, apo gjendja e ushqimit dhe të ushqyerit
me potencial të shkaktimit të efektit të padëshirueshëm shëndetësor = e mundshme
Rreziku:
një funksion i probabilitetit të një efekti negativ shëndetësor dhe ashpërsia e këtij efekti, që vije
si pasojë nga rrezikshmëria apo rrezikshmëritë në ushqim.
Një element kyç i një Sistemi për Menaxhimin e Sigurisë së Ushqimit (SMSU) është një sistem bazë i kontrollit
nga HACCP (Pika Kritike e Kontrollit e Analizës së Rrezikshmërisë). Kjo është për të parandaluar ose
minimizuar mundësinë e një ngjarje që të ndodh. Rreziku është i bazuar në shkencë dhe varet në llogaritjen
e gjasave. Shpesh shprehet si raport i rrezikut të llogaritur ndaj rrezikut të lejueshëm (dmth. koeficienti
shëndetësor). Më shumë detaje janë dhënë në Seksionin 4.3. Më tej, kontrollet e ushqimit përcaktojë disa
parametra. Kjo përfshin:
 Një Nivel i Duhur i Mbrojtjes (NDM): niveli i mbrojtjes i vlerësuar si i duhur nga autoriteti kompetent që
vërteton një masë Sanitare apo Fitosanitare (SFS) për mbrojtjen e jetës së njeriut, kafshëve dhe bimëve;
 Një Objektiv i Sigurisë Ushqimore (OSU): frekuenca maksimale dhe/apo koncentrimi i një rrezikshmërie
në një ushqim në kohën e konsumit që ende siguron NDM-në.
4.1.1. TË PËRGJITHSHME
Siguria ushqimore është një shqetësim themelor për shëndetin publik, dhe arritja e një furnizimi të ushqimit
të sigurt paraqet sfida të mëdha për zyrtarët kombëtar të sigurisë së ushqimit. Ndryshimi i modeleve globale
të prodhimit të ushqimit, tregtisë ndërkombëtare, teknologjisë, pritshmëritë e publikut për mbrojtjen e
shëndetit dhe shumë faktorë të tjerë kanë krijuar një ambient gjithnjë e më kërkues në të cilin veprojnë
sistemet e sigurisë ushqimore. Një varg rrezikshmërish, si të njohura por edhe të reja, paraqesin rrezik ndaj
shëndetit dhe pengesat për tregtinë ndërkombëtare në ushqime. Këto rreziqe duhen vlerësuar dhe
menaxhuar për të përmbushur objektivat kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat gjithnjë e më shumë po
bëhen më komplekse.
Analiza e rrezikut është një qasje sistematike, e disiplinuar për marrjen e vendimeve për sigurinë ushqimore.
Është zhvilluar fillimisht gjatë dy dekadave të fundit dhe përfshin tri komponente kryesore (i) menaxhimin e
rrezikut, (ii) vlerësimin e rrezikut dhe (iii) komunikimin e rrezikut. Është një mjet menaxhimi për ofrimin e

11
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zgjidhjeve shkencore dhe për arritjen e zgjidhjeve të shëndosha për problemet e sigurisë ushqimore. Më tej,
përdorimi i analizës së rrezikut mund të promovojë përmirësime të vazhdueshme në shëndetin publik dhe
ofron një bazë për zgjerimin e tregtisë ndërkombëtare në produktet bujqësore.
Përgjegjësia për sigurinë e ushqimit ndahet nga të gjithë që janë të përfshirë në prodhimin dhe konsumin e
ushqimit, Kjo quhet qasja 'fermë -deri te- piruni'. Këtu përfshihen fermerët, përpunuesit, rregullatorët,
shpërndarësit, shitësit me shumicë, shitësit me pakicë dhe konsumatorët. Sidoqoftë, qeveritë duhet të
sigurojnë dhe mundësojnë mjedis institucional dhe rregullator për kontrollin e ushqimit.
Që nga fillimi i projektit SNTB (mars 2013), është e qartë nga punëtori të ndryshme që ka një shtysë në rritje
për një Sistem kombëtar për Menaxhimin e Sigurisë Ushqimore (SMSU), i cili nuk duhet vetëm të zbatohet
por të shihet si zbatohet për të ngritur besimin e publikut. Faktorët kryesorë që shtyjnë këtë trend janë:
 rritja e vëllimit të tregtisë ndërkombëtare;
 zgjerimi i organeve ndërkombëtare dhe rajonale me obligimet ligjore që rrjedhin;
 rritja e kompleksitetit të llojeve të ushqimit dhe burimeve gjeografike;
 intensifikimi dhe industrializimi i bujqësisë dhe prodhimit të kafshëve;
 shtimi i udhëtimit dhe turizmit në Kosovë;
 ndryshimi i modeleve të trajtimit të ushqimit;
 ndryshimi i modeleve dietike dhe preferencat për përgatitjen e ushqimit;
 metodat e reja të përpunimit të ushqimit;
 rritja e qëndrueshmërisë së baktereve ndaj antibiotikëve;
 ndryshimi i ndërveprimeve njerëzore/kafshëve me mundësi për transmetimin e sëmundjeve.
Megjithatë, duhet theksuar se i gjithë rajoni po përballet me probleme të ngjashme dhe dispozita duhet të
ndërmerren në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.
4.1.2. RREZIKSHMËRIA E USHQIMIT
Shumë rreziqe të ushqimit kanë kohë që janë njohur dhe adresuar nga kontrollet e sigurisë. Megjithatë, disa
janë të kohëve të fundit të tilla si rritja e pranisë së baktereve në ushqime, të cilat janë rezistente ndaj
agjentëve anti-mikrobial që mund të gjurmohen në përdorimin e praktikave të dobëta të bujqësisë dhe mbipërdorimi i antibiotikëve si aditivë të ushqimit.
Secili lloj i rrezikshmërisë kërkon qasje të ndryshme të analizës së rrezikut. Disa rrezikshmëri kimike,
veçanërisht ato që mund të kontrollohen mirë në furnizimin me ushqime siç është prania/ transmetimi i
metaleve të rënda, aditivët e ushqimit, mbetjet e pesticideve të të korrave dhe ilaçeve veterinare, historikisht
i janë nënshtruar një "qasje nacionale me rrezik zero"12. Në kontrast rrezikshmëritë që lidhen me mikrobe
(organizma që zakonisht jetojnë dhe që mund të riprodhohen në ushqime dhe janë të kudo gjendur në
mjedis) të kërkojë një qasje të ndryshme të rrezikut që mban rreziqet brenda kufijve të lejueshëm, në vend
se të eliminohen ato krejtësisht. Këto dallime diskutohen më poshtë.
4.1.3. RRITJA E KËRKESAVE PËR AUTORITETET KOMBËTARE TË SIGURISË USHQIMORE
Pjesëtarët e OBT-së janë të detyruar të përmbahen dispozitave të Marrëveshjes së SFS-së, e cila vë vlerësimin
e rrezikut brenda një sistemi koherent të SFS-së për zhvillim dhe standarde të aplikimit për ushqim në tregtinë
ndërkombëtare. Ajo përfshinë rreziqet ndaj jetës dhe shëndetit njerëzor, dhe kërkon që pjesëtarët e OBT-së:
 të sigurojnë që çdo masë aplikohet vetëm deri në masën e nevojshme për mbrojtjen e jetës dhe
shëndetit njerëzore;

12
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do të bazojnë masat e tyre në vlerësimin e rrezikut, duke marrë parasysh teknikat e zhvilluara nga
organizatat relevante ndërkombëtare;
mund të implementojnë një masë e cila dallon nga normat ndërkombëtare ku një nivel më i lartë dhe i
duhur për mbrojtjen e shëndetit (NLMSH) është synim legjitim;
do të aplikojnë parimet e ekuivalencës ku një masë tjetër në një vend eksportues arrin nivelin e duhur
të mbrojtjes.

Sot të gjitha agjencitë e përfshira në kontrollin e ushqimit zhvillojnë metoda të reja dhe aplikojnë një varietet
të gjerë të sistemeve administrative, infrastrukturat dhe qasjet për të siguruar siguri në ushqim. Kjo pjesërisht
udhëhiqet nga kërkesat e konsumatorëve. Derisa fokusi kryesor është për përmirësimin e sigurisë së
ushqimit, megjithatë agjencitë po ashtu duhet të konsiderojnë kost-benifitin e sistemit po ashtu. Me fjalë
tjera, duhet të jetë praktike dhe brenda mjeteve buxhetore. Ata po ashtu nuk duhet imponuar përshtatje të
çmimit të pajustifikueshëm në industri. Më tej, ata duhet të mbajnë në mend kushtet e tregtisë së drejtë të
marrëveshjeve ndërkombëtare dhe të themelojnë mekanizma për të siguruar se standardet vendore dhe të
importit janë konsistente në qëllim dhe zbatim.

4.2. ANALIZA E RREZIKUT
4.2.1. ELEMENTET BAZIKE
Metodologjitë e analizës së rrezikut janë zhvilluar nga shumë agjenci të ndryshme, në veçanti gjatë 20 viteve
të fundit. Për këtë Raport, ‘Analiza e rrezikut për sigurinë e ushqimit – një udhëzues për autoritetet kombëtare
të sigurisë së ushqimit, OUB dhe OBSH, 2006’ përdoret si referenca kryesore si dhe si Codex Alimentarius. Tri
komponentet kryesore të analizës së rrezikut janë përcaktuar nga Codex si në vijim:
 Menaxhimi i rrezikut: procesi, format e ndryshme të vlerësimit të rrezikut, të matjes së alternativave politike
në konsultim me të gjitha palët e interesuara, duke shqyrtuar vlerësimin e rrezikut dhe faktorë tjerë relevant
për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve dhe për promovimin e praktikave të tregtisë së drejtë, dhe, nëse
nevojitet, përzgjedhja e opsioneve të duhura për parandalim dhe kontroll.
 Vlerësimi i rrezikut: një proces i bazuar në shkencë që përbehet nga hapat në vijim: i) identifikimi i
rrezikshmërisë; ii) karakterizimi i rrezikshmërisë; iii) vlerësimi i rrezikut; dhe iv) karakterizimi i rrezikut.
 Komunikimi i rrezikut: shkëmbimi interaktiv i informacioneve dhe opinioneve gjatë procesit të analizimit të
rrezikut në lidhje me rrezikun, faktorët që ndërlidhen me rrezikun dhe perceptimet e rrezikut, ndër
vlerësuesit e rrezikut, menaxherët e rrezikut, konsumatorët, industri, në komunitetin akademik dhe palë tjera
të interesit, përfshirë shpjegimin e gjetjeve të vlerësimit të rrezikut dhe bazat e vendimeve të menaxhimit të
rrezikut.

Risk Communication

Risk
Assessment
Scientific inputs

Risk
Management
Decisions involving
policies and values

Komponentët e analizës së rrezikut
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Megjithatë analiza e rrezikut nuk përfundon me marrjen e vendimit dhe implementimin e tij. Autoritetet në
bashkëpunim me sektorin bujqësor duhet të monitorojnë rregullisht suksesin dhe ndikimin e vendimeve të
tyre. Ato duhet të bëjnë modifikime në masat e kontrollit nëse kjo është e nevojshme në bazë të
informacioneve të reja, në veçanti me identifikimin e rreziqeve të reja apo me mënjanimin e tjerave.
4.2.2. MENAXHIMI I RREZIKUT
Menaxhimi efektiv i rrezikut kërkon një proces formal referuar si Korniza e Menaxhimit të Rrezikut (KMRR).
Kjo përbehet nga katër hapa: i) aktivitetet paraprake të menaxhimit të rrezikut; ii) identifikimi dhe
përzgjedhja e opsioneve të menaxhimit të rrezikut; iii) zbatimi; iv) monitorimi dhe shqyrtimi. Veçanërisht një
problem për sigurinë e ushqimit identifikohet dhe menaxherët e rrezikut fillojnë një proces të menaxhimit të
rrezikut në kuadër të kësaj kornize në të cilën përdoret njohuria shkencore për rrezikun dhe vlerësimi i
faktorëve tjerë relevant për mbrojtjen e shëndetit publik që përdoren për të përzgjedhur dhe zbatuar masat
e duhura të kontrollit. Ku është e nevojshme dhe e mundshme një vlerësim rreziku bëhet në kuadër të KMRRsë si ushtrim i veçantë funksional. Shumica e fazave të menaxhimit të rrezikut kërkojnë komunikim, koordinim
dhe bashkëpunim të gjerë, si ndërmjet menaxherëve të rrezikut ashtu edhe nga vlerësuesit e rrezikut, dhe
me akterët e jashtëm.
Preliminary risk
management activities
- identify food safety issue
- develop risk profile
- establish goals of risk management
- decide on need for risk assessment
- establish risk assessment policy
- commission risk assessment, if necessary
- consider results of risk assessment
- rank risks, if necessary

Identification and
selection of risk
management options

Monitoring and review
- monitor outcomes of control(s)
- review control(s) where indicated

- identify possible options
- evaluate options
- select preferred option(s)

Implementation of risk
management decision
- validate control(s) where necessary
- implement selected control(s)
- verify implementation

Korniza e menaxhimit të rrezikut (KMRR)

4.2.3. VLERËSIMI I RREZIKUT
A. Hyrje
Vlerësimi i rrezikut është komponent shkencor qendror i analizës së rrezikut dhe ka evoluuar kryesisht për
shkak të nevojës për të marrë vendime për mbrojtjen e shëndetit në mjedisin e pasigurisë shkencore. Ai
karakterizon efektet e kundërta të potencialit ndaj jetës dhe shëndetit të cilat rezultojnë nga ekspozimit ndaj
rrezikshmërive në një periudhë të caktuar kohore. Menaxherët e rrezikut që zbatojnë KMRR-në duhet të
vendosin nëse një vlerësim rreziku është i mundshëm dhe i nevojshëm. Nëse ky vendim është pohues,
komisioni i menaxherëve të rrezikut menaxhojnë vlerësimin e rrezikut duke ndërmarrë detyra siç janë
përshkrimi i qëllimit të vlerësimit të rrezikut dhe pyetjet lidhur me sigurinë e ushqimit që duhet përgjigjur,
duke vendosur politikën e vlerësimit të rrezikut, duke caktuar afatet kohore dhe duke ofruar burimet e
nevojshme për të kryer punët.
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Ekzistojnë dy qasje të ndryshme ndaj vlerësimit të rrezikut të cilat mund të referohen si vlerësime të
"përparme" dhe të "prapme". Në një qasje të "përparme", vlerësohen të dhënat nga terreni nëse
përqendrimi i vëzhguar i ndotësve paraqet rrezik potencial për shëndetin e popullatës së ekspozuar. Rreziqet
shprehen si tregues të rrezikshmërisë p.sh. rreziqet afatgjata të shtuara të kancerit. Këto vlerësime të rrezikut
përdoren për të mbështetur një vendim në lidhje me pranueshmërinë e atij rreziku. Në qasjen e 'prapme',
pikënisje e vlerësimit është niveli i rrezikut apo ekspozimit që konsiderohet të jetë i pranueshëm për këtë
vend. Pika e fundit është një Nivel i Hetimit të Shëndetit (NHSH) apo Nivel i Ekzaminimit të Shëndetit (NESH)
për një nivel të bazuar në rrezik në një vend specifik, të cilat mund të përdoren për vlerësim të mëtejshëm
apo për të dhëna bazat për pastrim.
Hapat kryesor analitik të përshkruar nga Codex për vlerësimin e rrezikut janë (1) Identifikimi i rrezikshmërisë,
(2) karakterizimi i rrezikshmërisë, (3) vlerësimi i ekspozimit, (4) karakterizimi i rrezikut. Marrëdhënia e tyre
tregohet në diagramin më poshtë. Mënyra se si zbatohen këta hapa dallon për rrezikshmëritë kimike dhe
mikrobiologjike. Për rrezikshmëritë kimike, "vlerësimi i sigurisë" është një metodologji standarde e vlerësimit
të rrezikut. Në këtë rast, nivelet maksimale të ekspozimit identifikohen 'prapa' për tu përshtatur në një
rezultat të 'rrezikut të imagjinuar zero'. Kjo qasje nuk do të prodhojë vlerësime të sakta të rrezikut kundrejt
dozës dhe nuk mund të modelojë ndikimin e ndërhyrjeve të ndryshme në drejtim të reduktimit të rrezikut.
Në të kundërtën, për rrezikshmëritë dhe paraqitjet mikrobiologjike dhe transmetimin e rrezikshmërisë në
faza të ndryshme të prodhimit të ushqimit për konsum vlerësohet në këtë mënyrë duke ecur “përpara” nëpër
faza të ndryshme të zinxhirit të ushqimit për të arritur në një vlerësim të rrezikut.
Derisa saktësia e rreziqeve të vlerësuara shpesh kufizohet nga informacione të pasigurta të dozës së reagimit,
fuqia më e madhe e vlerësimit të rrezikut të tillë është e kufizuar në aftësinë e tyre për të modeluar ndikimet
e ndryshme të masave të kontrollit në vlerësimet e rrezikut.

Hazard Identification
The identification of biological,
chemical and physical agents capable
of causing adverse health effects and
which may be present in a particular
food or group of foods.

Hazard Characterisation
Exposure Assessment
The qualitative and/or quantitative evaluation of the nature of
the adverse health effects associated with biological, chemical
and physical agents, which may be present in food. For
chemical agents, a dose-response assessment is performed.
For biological or physical agents, a
dose-response assessment should be performed
if the data are obtainable.

The qualitative and/or quantitative
evaluation of the likely intake of
biological, chemical and physical
agents via food, as well as exposures
from other sources if relevant.

Risk Characterisation
The qualitative and/or quantitative
estimation, including attendant
uncertainties, of the probability of
occurrence and severity of known or
potential adverse health effects in a
given population based on hazard
identification, hazard characterization
and exposure assessment.

Përshkrimi i Codex-it të vlerësimit të rrezikut
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B. Disa mjete të vlerësimit të rrezikut
Analiza e ndjeshmërisë
Analiza e ndjeshmërisë është një mjet që mund të ndihmojë menaxherët e rrezikut të zgjedhin kontrolle që
të arrijë më së miri qëllimet e menaxhimit të rrezikut. Si proces shkencor, kjo tregon efektet e ndryshimeve
në inpute të ndryshme (të dhënat apo supozimet) mbi rezultatet e vlerësimit të rrezikut. Një nga njohuritë
më të dobishme të fituara nga një analizë e ndjeshmërisë është vlerësimi se sa shumë paqartësi ose
ndryshueshmëri ndërlidhur me çdo faktor inputi që kontribuon në pasigurinë dhe ndryshueshmërinë e
përgjithshme në vlerësimin e rrezikut. Shpërndarjet e inputeve ku pasiguria ka ndikimin më të madh në
rezultat mund të identifikohet, dhe ky proces mund të ndihmojë gjithashtu të caktimin e prioriteteve për
hulumtim për të reduktuar pasigurinë.
Validimi
Validimi është procesi i vlerësimit të një modeli të simulimit që përdoret në vlerësimin e rrezikut për saktësinë
e tij në paraqitjen e sistemit të sigurisë, p.sh. duke krahasuar parashikimet e modelit të sëmundjeve që barten
me ushqim me të dhënat e mbikëqyrjes njerëzore, ose duke krahasuar parashikimet e modelit në nivele të
rrezikshmërisë në hapa të ndërmjetme në zinxhirin e prodhimit të ushqimit me të dhënat aktuale të
monitorimit. Derisa validimi i rezultateve të një vlerësimi të rrezikut është i dëshirueshëm, jo gjithmonë është
praktik. Kjo është veçanërisht e vërtetë për vlerësimet e rrezikut kimik, ku efektet kronike shëndetësore
negative në shëndetin njerëzor mund të parashikohen nga testet e kafshëve, por rrallë mund të validohen
me të dhënat e njerëzore.
Vendosja e “caqeve” në zinxhirin ushqimor si standarde rregullatore
Zhvillimi dhe vlerësimi i matjeve specifike kuantitative p.sh. për metalet e rënda siç janë objektivat dhe
kriteret e performancës që mund të inkorporohen në rregullore është një pjesë kyçe në hartimin e një sistemi
të analizës së rrezikut. Vlerësuesit e rrezikut përfshihen në zhvillimin e vlerave të synuara të bazuara në rrezik
duke simuluar ndikimet e tyre në modele të rrezikut. Koncepti i caqeve rregullatore është i zhvilluar mirë për
rrezkshmërive kimike. Aktualisht, standardet për rreziqet kimike në ushqime janë shpesh të përgjithshme, të
tilla si nevoja e përdorimit të pesticideve ose barërave veterinare sipas 'praktikave të mira'. Nivelet
Maksimale të Mbetjeve (NMM) të zhvilluara nga ky proces nuk janë të lidhura direkt me rezultatet
shëndetësore. Një objektiv i përshtatshëm performance zhvilluar nga një vlerësim kuantitativ i rrezikut mund
të jetë niveli i rrezikut kimik që është i lejueshëm në një hap të caktuar në zinxhirin e ushqimit, peshuar
relativisht me Marrjen e Pranueshme Ditore (MPD).
Integrimi i vlerësimit të rrezikut dhe vlerësimit ekonomik
Pasi që të dyja, vlerësimi i rrezikut dhe vlerësimi ekonomik janë përgjegjës pasigurinë, ekzistojnë dobi të
vërteta në integrimin e dy disiplinave për të fituar përshkrime më realiste të pasojave të vendimeve që mund
të merren nga menaxherët e rrezikut. Element i përbashkët është në gjendje të krijojë një matricë të vetme
për marrjen e vendimeve. Veçanërisht matricat e tilla konvertojnë të gjitha rezultatet, ndikimet
shëndetësore, koston ekonomike dhe shpenzime tjera, në njësi (siç janë eurot, "vitet e jetës përshtatur sipas
paaftësive", VJPP apo "Vitet e jetës të përshtatura sipas cilësisë" VJPC) që lejojnë krahasimin e gatshëm.
Derisa vërehet rritja e interesit në përdorimin e mjeteve të tilla, ky është një opsion i komplikuar dhe i
kushtueshëm për menaxhimin e rrezikut.
4.2.4. KOMUNIKIMI I RREZIKUT
A. Hyrje
Komunikimi i rrezikut është një element i pandashëm i KMRR. Ndihmon në ofrimin e informacioneve me
kohë, relevante dhe të sakta, dhe për të marrë informacion nga anëtarët e ekipit të analizimit të rrezikut dhe
palët e interesuara me qëllim të përmirësimit të njohurive lidhur me natyrën dhe efektet e rrezikut specifik
ndaj sigurisë së ushqimit. Komunikimi i suksesshëm i rrezikut është një parakusht për menaxhimin efektiv të
rrezikut dhe vlerësimin e rrezikut. I kontribuon transparencës së procesit të analizës së rrezikut dhe
promovon kuptim më të gjerë dhe pranimin e vendimeve të menaxhimit të rrezikut.
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Komunikimi i rrezikut është përkufizuar si 'një shkëmbim interaktiv i informatave dhe mendimeve në të gjithë
procesin e analizës së rrezikut, faktorët përkatës të rrezikut dhe perceptimet e rrezikut në mesin e vlerësuesve
të rrezikut, menaxherët e rrezikut, konsumatorët, industrinë, komunitetin akademik dhe palët e tjera të
interesuara, duke përfshirë shpjegimin e gjetjeve të vlerësimit të rrezikut dhe bazën e vendimeve të
menaxhimit të rrezikut."
Kësisoj është një element i fuqishëm i analizës së rrezikut. Në një situatë emergjente të sigurisë së ushqimit,
komunikimi efektiv midis ekspertëve shkencor dhe menaxherëve të rrezikut, si dhe në mes të këtyre grupeve,
palëve tjera të interesuara dhe publikut të gjerë, është kritik për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë rreziqet
dhe të bëjnë zgjedhje të informuara. Kur çështja e sigurisë së ushqimit është më pak urgjente, komunikimi i
fortë interaktiv midis pjesëmarrësve në një analizë të rrezikut pothuajse gjithmonë përmirëson cilësinë e
vendimeve përfundimtare të menaxhimit të rrezikut, veçanërisht me nxjerrjen e të dhënave shkencore,
opinionet dhe perspektivat nga një ndërlidhje e akterëve të prekur. Komunikim shumë akterësh gjatë gjithë
procesit gjithashtu promovon kuptim më të mirë të rreziqeve dhe konsensus më të madh në qasjet e
menaxhimit të rrezikut.
Mund të shihet se komunikimi i rrezikut është proces i dyanshëm. Përfshinë shkëmbimin e informacionit,
qoftë ndërmjet menaxherëve të rrezikut dhe vlerësuesve të rrezikut, apo edhe ndërmjet anëtarëve të ekipit
të analizimit të rrezikut dhe akterëve kryesor. Nganjëherë menaxherët e rrezikut shohin komunikimin e
rrezikut si një proces “dalës”, duke i ofruar publikut informacione të qarta dhe me kohë lidhur me rreziqet
ndaj sigurisë së ushqimit dhe masat për të menaxhuar atë; dhe në të vërtetë, është një nga funksionet e tij
kritike. Mirëpo komunikimi ‘hyrës’ është po aq i rëndësishëm. Përmes komunikimit të rrezikut,
vendimmarrësit mund të marrin informata jetike, të dhëna dhe mendime, dhe kërkojnë reagime nga akterët
e prekur. Inputet e tilla mund të japin kontribute të rëndësishme në bazën e vendimeve, dhe duke marrë ato,
menaxherët e rrezikut në masë të madhe rrisin gjasat vlerësimet e rrezikut dhe vendimet e menaxhimit të
rrezikut në mënyrë efektive dhe adekuate adresojnë shqetësimet e akterëve.
B. Elementet kyçe të komunikimit për analizën e rrezikut të sigurisë së ushqimit
Derisa komunikimi i mirë është thelbësor gjatë gjithë aplikimit të KMRR-së në adresimin e çështjes së sigurisë
së ushqimit, komunikimi efektiv është veçanërisht i rëndësishëm në disa pika kyçe në proces. Këto mund të
listohen si më poshtë:
 Identifikimi i ndonjë çështje të sigurisë së ushqimit dhe zhvillimi i një profili të rrezikut;
 vendosja e qëllimeve të menaxhimit të rrezikut dhe zhvillimi i një politike të vlerësimit të rrezikut;
 aktivitetet paraprake të menaxhimit të rrezikut;
 identifikimi dhe përzgjedhja e opsioneve të menaxhimit të rrezikut;
 implementimi i vendimeve të menaxhimit të rrezikut;
 kryerja e një vlerësimi të rrezikut;
 promovimi i dukshmërisë dhe transparencës gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut.
Prandaj menaxherët e rrezikut duhet të vendosin procedura për të siguruar që komunikimi ndodh në kohët
e kërkuara dhe se pjesëmarrësit e duhur përfshihen në secilin rast.
C. Disa aspekte praktike të komunikimit të rrezikut miratuar nga Projekti SNTB
Kur planifikohet strategjia e komunikimit për projektin, hapi i parë ishte për të përcaktuar qëllimet. Ajo
përfshinte krijimin i) çfarë lënde e komunikimit është (për shembull, politika e vlerësimit të rrezikut, të
kuptuarit e rezultateve të vlerësimit të rrezikut, identifikimi i opsioneve të menaxhimit të rrezikut), ii) kush
duhet të marrë pjesë, në përgjithësi (dmth. vlerësuesit e rrezikut, industria e prekur) dhe në veçanti (dmth.
cilët akterë), iii) kur gjatë procesit të analizës së rrezikut secili lloj i komunikimit duhet të bëhet.
Metodat e miratuara nga projekti vareshin nga natyra e çështjes së sigurisë ushqimore (metalet e rënda,
praktikat bujqësore, informacionet e përgjithshme publike) numri dhe natyra e grupeve të akterëve të
përfshirë, dhe konteksti social. Disa shembuj janë dhënë më poshtë.
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Takimet / Punëtoritë
Ngjarje të dukshmërisë
Takimet publike (PAC)

Teknikat përveç takimit
Televizioni dhe radio
Raportet

Brifingjet me Përfituesit
Sesione të pyetjeve dhe përgjigjeve me akterët
Fokus grupet dhe Palët e treta të interesuara
Punëtoritë dhe Grupet Punuese
Anëtarët e Shoqatave Prodhuesve

Broshura dhe posterë
Ueb faqet
Ngjarjet (psh. Dita e Tokës dhe Dita e Mjedisit)
Brifingjet me OJQ-të
Fermerët individual

Cila nga këto qasje, apo ndoshta të tjerat, mund të jetë më e përshtatshme do të varet nga çështja, lloji dhe
natyra e grupeve të interesit, dhe konteksti. Në përgjithësi, takimet e mëdha publike nuk janë veçanërisht
efektive për zhvillimin e dialogut transparent të cilin komunikimi i rrezikut kërkon të arrijë. Përfshirja e
anëtarëve të publikut të gjerë është një nga objektivat dhe diskutimet në "tryezat e rrumbullakëta" dhe
thirrjet në programe televizive dhe radiofonike u mundësojnë anëtarëve të publikut të gjerë të shkëmbejnë
pikëpamjet dhe shqetësimet dhe për të marrë informacion nga ekspertët dhe vendimmarrësit. Po ashtu
është vërejtur në HSU se pak respondentë kishin dëgjuar për Projektin SNTB edhe pse ka pasur mbulim mjaft
të gjerë në Ngjarjen e Parë të Dukshmërisë (2 tetor 2013) dhe ngjarje të tjera të tilla si Dita e Tokës (22 prill
2014) dhe Dita e Mjedisit (6 qershor 2014).

4.3. SOFTUERI I VLERËSIMIT TË EKSPOZIMIT TË TOKËS SË KONTAMINUAR (CLEA)
4.3.1. HISTORIKU
Një vështrim i protokollit të analizës së rrezikut për shëndetin e njeriut është paraqitur më poshtë. Është
përgatitja e “listave kontrolluese” me zhvillimin e një Modeli Konceptual të Vendit (MKV), një vlerësim
ekzaminues, vlerësim bazë i rrezikut me vendim-marrje (VBRRVM) dhe pastaj me vlerësim të mëtejshëm për
të vendosur nëse veprimi është i nevojshëm apo ndryshe. Listat kontrolluese specifike për vendin referuar
në këtë protokoll janë dhënë në Shtojcën 4.

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE

32

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit

N.B. VBRRVM është vendimmarrja bazuar në rrezik

Një tabelë tipike MKV për rrugët e ekspozimit të metaleve të rënda në dhe (Lista kontrolluese 1) është
paraqitur më poshtë.
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Modeli Konceptues sipas Vendit (MKV) për rrugët e ekspozimit të metaleve të rënda në dhe
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Një MKV (në dhe jashtë terrenit si relevante) duhet gjithashtu të përfshijë informacion për çështjet si më
poshtë:
 ndotësit: natyra e ndotësve të identifikuar, përqendrimi, rreziku dhe transporti, shpërndarja dhe
mjediset në të cilat ato ndodhen (tokë, ujë, avull, sedimente ose ajër);
 karakteristikat fizike të mjedisit: lloji i tokës, poroziteti, trashësia e zonës së cekët13, ujërat nëntokësore
gradient dhe shpejtësisë dhe përçueshmëri e ujit të zonës së ngopur dhe prania e mundshme e
skemave preferenciale të migracionit;
 karakteristikat fizike mbitokësore: madhësitë dhe vendet dhe strukturat e ndërtesave aktuale ose të
ardhshme (nëse dihen); prania e mundshme e rrugëve preferenciale të avullit; natyra, madhësia dhe
vendndodhja e hapësirave në natyrë
 karakteristikat e popullsisë të ekspozuar: popullsia e ekspozuar mund të jenë njerëz që banojnë ose
punojnë në vendin ose jashtë zonës së atij vendi, banuesit e ardhshëm të atij vendi pas ri-zhvillimit,
apo popullsi të mjedisit të tilla si ekosistemet në mjediset marrëse p.sh. ujërat natyrore sipërfaqësore.
Shqyrtimi i rrugëve preferenciale të migracionit po ashtu është një pjesë thelbësore e zhvillimit të MKVsë. Rezultati është zakonisht një përshkrim i shkruar i terrenit i shoqëruar nga një interpretim skematik
grafik që përshkruan atë që është e njohur ose nënkuptohet. Po ashtu një diagram mund të paraqitet
dhe/apo listat kontrolluese siç paraqitet më sipër dhe siç është dhënë në Shtojcën 4.
4.3.2. MODELI I SOFTUERIT CLEA
Mund të shihet se përgatitja e listave kontrolluese është një proces i bazuar shkencërisht që kërkon qasje
në kriteret më të reja të vlerësimit të rrezikut nga OBSH dhe Codex.
Për të thjeshtësuar ekzaminimin fillestar, disa agjenci dhe institucione mjedisore kanë zhvilluar modele të
softuerit të kompjuterit. Një nga më të mirët dhe “miqësore për përdorues” është modeli CLEA - VETK
(Vlerësimi i Ekspozimit të Tokës së Kontaminuar) zhvilluar nga DEFRA, Mbretëria e Bashkuar.
Softueri CLEA është një mjet menaxhimi i cili vlerëson ekspozimin e njeriut ndaj një elementi kimik nga
burimi i dheut, ose përmes kontakti direkt (siç është gëlltitja e dheut) ose pas transportit nga dheu në
ndonjë mjedis tjetër (siç është prodhim shtëpiak apo ajri i brendshëm). E bënë këtë duke përdorur
informacion për:
 karakteristikat e ndërtimit;
 vetitë kimike;
 karakteristikat e përdorimit të tokës;
 vetitë e dheut;
 karakteristikat njerëzore;
 përqendrimet e mjedisit.
Qasja themelore në këtë proces është vlerësimi i ekspozimit (referuar si Ekspozimi Mesatar Ditor (EMD)
të marrësit ndaj ndotësve përkatës. EMD krahasohet me vlera relevante toksikologjike që janë mbrojtëse14

13

nëse zona e cekët mbulon dheun, uji që gjendet aty quhet “lagështia tokës”
nëse ato ndërlidhen me efektet negative që pritet të demonstrojnë një prag, apo efektet për të cilat
nuk është supozuar pragu. Kur kemi të bëjmë me efekte të pragut, një sasi e caktuar e marrjes së një elementi kimik mund të
tolerohet pa rreziqet e vlerësueshme të shëndetit dhe nxjerret një Marrje e Tolerueshme Ditore (MTD). Për kancerogjenët pa
prag, për të cilët ka të paktën një rrezik teorik në çdo nivel të ekspozimit, nxjerret një Dozë Indeks (DI) i lidhur me rrezikun minimal
shëndetësor me kërkesën shtesë për të mbajtur ndonjë ekspozim sa më të ulët që është e mundur (parimi ALARP). Më tej, MTD
14 VKSH-të dallojnë sipas asaj
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të shëndetit të njeriut. Këto njihen si Vlera të Kritereve të Shëndetit (VKSH). Përdorimi i mënyrës së
proporcionit (dmth. EMD/VKSH) i mundëson menaxherit të rrezikut të vlerësojë nëse EMD e vlerësuar, e
llogaritur duke përdorur përqendrimet përfaqësuese të ndotësve në një vend të veçantë do të tejkalonin
VKSH-në relevante. Ky raport është i njohur edhe si 'koeficient i rrezikshmërisë'. Nëse raporti është >1
atëherë ka një rrezikshmëri dhe masat e zbutjes dhe/apo shëruese janë të nevojshme.
Softueri CLEA është një model determinues. Kjo do të thotë se në çdo llogaritje çdo parametër (të tilla si
pesha trupore dhe sasia e prodhimit shtëpiak) përfaqësohet nga një vlerë e vetme. Softueri mund të
përdoret për:
 nxjerrjen e kritereve të vlerësimit për shëndetin e njeriut;
 nxjerrjen e "koeficientit të rrezikshmërisë" (MTD/VKSH) për një përqendrim të përfaqësuesit specifik
të dheut.
Përdorimi i softuerit CLEA është i mundur përdoruesit për të nxjerrë kriteret e vlerësimit të përgjithshëm
duke përdorur supozime standarde lidhur me karakteristikat dhe sjelljen e ndotësit, rrugët dhe
receptorët; këto supozime zakonisht janë konservatore brenda një gamë të caktuar kushtesh. Për këto
lloj llogaritjesh softueri përmban të dhëna të paracaktuara të përgjithshme që përshkruajnë skenarë
standard të përdorimit të tokës dhe me opsionin për të përfshirë vlerat shtesë të tilla si një skenar të ri të
përdorimit të tokës apo lloje të mëtejshme të dheut.
Po ashtu është e mundur që të nxjerren kriteret e vlerësimit të vendit specifik duke kombinuar supozimet
standarde me informacione të mëtejme specifike për vendin të mbledhura me qëllim të përsosjes së
vlerësimit të rrezikut. Vlerat ekzistuese të parazgjedhura mund të ndryshohen për më shumë se 100
parametra për të përshtatur vlerësimin e kushteve të vëzhguara në terren si, për shembull, duke shtuar
informacione mbi konsumin e prodhimeve shtëpiake. Softueri përfshinë një diagram që përbehet nga
pesë hapa, përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

Hollësi të Raportit;
Parametrat Themelore;
Përzgjedhja e Elementeve Kimike;
Parametrat e Avancuar;
Rezultatet e Gjetjeve.

Rezultatet përfshijnë kriteret e vlerësimit të tokës, raportet e EMD / VKSH, vlerën e tretshmërisë ose
kufirin e ngopjes së tokës me avull (që ndonjëherë është më e ulët nga të dyja) dhe kontributi mesatar i
llogaritur i ekspozimit në përqindje nga secila rrugë.

dhe DI dallojnë në disa aspekte por një nga më të rëndësishmet është se si ato përdoren në caktimin e SNDH-së. Kur përdoret një
MTD, atëherë ekspozimi i sfondit ndaj ndotësve nga burimet që nuk janë të tokës (p.sh. ajri i mjedisit, uji i pijshëm dhe produktet
ushqimore) është përgjegjës për përcaktimin e përqindjes së MTD-së që mund të ndahen për ekspozim nga toka.
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Diagrami i modelit të softuerit CLEA

Parametrat themelore mundësojnë që përdoruesit të zgjedhin receptorin, ndërtimin dhe llojin e tokës siç
paraqitet:

Receptorët njerëzor në dispozicion për përzgjedhje janë femra (banor), femër (kopsht), femër
(komerciale), mashkull (banimi) , mashkull (kopsht) dhe mashkull (komercial). Po ashtu ekziston edhe
përzgjedhja sipas klasës së moshës dhe kohëzgjatjes së ekspozimit.
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Klasa e
moshës (KM)

Mosha (v)

Kohëzgjatja e
Ekspozimit
(v)

1

0–1

1

2

1–2

1

3

2–3

1

4

3–4

1

5

4–5

1

6

5–6

1

7

6–7

1

8

7–8

1

9

8–9

1

10

9 – 10

1

11

10 – 11

11

12

11 – 12

1

13

12 – 13

1

14

13 – 14

1

15

14 – 15

1

16

15 – 16

1

17

16 – 65

49

18

65 – 75

10

Ndërtesat në dispozicion për përzgjedhje janë shtëpi njëkatëshe, shtëpi të vogla, të mesme të mëdha në
ndërtesa kolektive, shtëpi gjysmë-të ndara, shtëpi të veçuara, depo (para- 197015), depo (pas - 1970), zyra
(para - 1970), zyra (pas 1970). Natyrisht se ekzistojnë opsionet e “të gjitha ndërtesave” dhe gjithashtu “jo
ndërtesave” në dispozicion.
Llojet e dheut në dispozicion për përzgjedhje janë argjila, argjila-baltë, tokë pjellore, tokë pjellore baltë,
tokë pjellore me rërë baltë, tokë pjellore me baltë, tokë pjellore me rërë baltë, tokë pjellore me rërë, rërë
dhe 'të gjitha' të dhënat e përcaktuara të dheut shtohen në bazën e të dhënave.
Me rëndësi për Projektin SNTB është se ka një listë të lëndëve kimike për përzgjedhje (i) nga një listë e
caktuar nga përdoruesi në një bazë të dhënash, (ii) që përdoren për të nxjerrë Standardet e Kontaminimit
të Dheut (SNDH - SKDH) të publikuara. Këto të dhënat e fundit përdoren edhe për Detyrën 1, Raportin
Teknik (për të mbështetur MMPH-në dhe MBPZHR-në në përditësimin e kornizës ligjore që mbulon ndotjen
e tokës). Të dhënat e softuerit kështu mundësojnë qasje në një gamë të gjerë të lëndëve kimike.
Në kuadër të "parametrave të avancuar" gjenden katër lista pune, dhe ato janë:

15

Ndërtesat e para - 1970 kanë rrezik të ekspozimit ndaj materialeve që përmbajnë asbest.
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1. Të dhënat kimike: relative të tokës, bio - disponueshmëria, pluhuri i bartur nga ajri, bio disponueshmëria relative;
2. Të dhënat për prodhimet shtëpiake: shkalla e konsumit sipas moshës, faktori i konvertimit të peshës
së thatë, fraksioni i produkteve shtëpiake, faktori i mbushjes së dheut, faktori i përgatitjes;
3. Të dhënat për përdorimin e tokës dhe të receptorëve: pesha dhe gjatësia e trupit, shkalla e inhalimit,
fraksioni i ekspozimit maksimal në lëkurë;
4. Të dhënat për dheun dhe ndërtesat: temperatura e ambientit të dheut, shpejtësia mesatare vjetore e
erës, faktori i përhapjes së ajrit në lartësi prej 0.8 dhe 1.6m, fraksioni i vendit me kore të fortë apo me
vegjetacion, thellësi deri në krye të burimit (pranë ndërtesës), thellësi deri në krye të burimit (nuk ka
ndërtesë), trashësia e shtresës së ndotësve, periudha kohore mesatare për emisionin në sipërfaqe,
depërtueshmëria efektive e ajrit.
Kur të dhënat të jenë futur, rezultatet llogariten dhe shfaqen si qeli të ngjyrosura brenda shtyllës
“Kritereve të Vlerësimit të Dheut” e cila përfaqëson si në vijim:
E gjelbër kriteret e vlerësimit nuk tejkalojnë përqendrimin e dheut të ngopur.
E verdhë kriteret e vlerësimit tejkalojnë përqendrimin e dheut të ngopur. Megjithatë, kontributi i rrugës
së avullit të brendshëm dhe të jashtëm të ekspozimit të përgjithshëm është < 10 % dhe kjo për
këtë arsye nuk do të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme në kriteret e vlerësimit.
E kuqe kriteret e vlerësimit tejkalojnë përqendrimin e dheut të ngopur dhe ato në mënyrë të
konsiderueshme mund të ndikojnë interpretimin çdo tejkalim. Kontributi i rrugës së avullit të
brendshëm dhe të jashtëm të ekspozimit të përgjithshëm është > 10 %.
4.3.3. REZULTATET E APLIKIMIT TË MODELIT TË SOFTUERIT CLEA NGA PROJEKTI
Zbatimi i softuerit CLEA dhe marrja e të dhënave nga Detyra 2 Raporti Teknik (hulumtim i detajuar mbi
ndotjen e tokës bujqësore) dhe gjithashtu nga HSU për nivelet e gëlltitjes së disa produkteve bujqësore,
rezultatet tregojnë se të gjitha raportet EMD / VKSH (koeficienti i rrezikshmërisë) ishin <1. Kjo tregon se
ka ekzistuar një rrezik minimal ose i papërfillshëm të shëndetit të njeriut në lidhje me praninë ose
transmetimin e metaleve të rënda në zonën e hulumtimit. Ekzistojnë disa pasiguri të dukshme në veçanti
me përqendrimin e ekspozimit përfaqësues dhe raportin e gëlltitjes dhe raporti EMD / VKSH mund të
ndryshojë. Megjithatë, softueri ofron 'radhën e magnitudës'.
Më tej, nga ekzaminimi i kritereve të vlerësimit të dheut, rezultatet të gjitha kanë qenë të gjelbra nën
rrugët e ekspozimit normal dhe të verdha kur janë aplikuar nivele të larta të gëlltitjes apo kur ka pasur
fryrje të erës. Me fjalë të tjera, kriteret e vlerësimit të tokës nuk tejkalojnë përqendrimin e tokës së ngopur
dhe madje edhe në kushte ekstreme (teorike) kontributi i rrugëve të avullit të brendshëm dhe të jashtëm
të ekspozimit të përgjithshëm nuk do të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në kriteret vlerësuese.
Nëse raporti EMD / VKSH është >1, atëherë, a është ky një problem për tokat bujqësore dhe për vlerësimin
e zinxhirit të ushqimit? Përgjigja është se edhe në qoftë se vlera e raportit është deri në 1,5, atëherë
rreziqet janë minimale por që kërkojnë hulumtime shtesë në vend. Arsyeja për këtë është për shkak se
thithja e pluhurit është kontribuesi më i madh në rrezik (57 %) dhe jo ushqimi i gëlltitur. Me fjalë të tjera,
rehabilitimi i tokës bujqësore nuk do të shkaktojë një reduktim të ndjeshëm në rrezikun e përgjithshëm
nga thithja. Kjo shkallë e lartë e pasigurisë në përpjekjen për të ekstrapoluar përgjigjen e dozës për njerëzit
është arsyeja pse OBSH përfshin faktorët e sigurisë dhe për të siguruar që, për shembull, standardet e ujit
të pijshëm (SUP) janë mbrojtëse. Rrjedhimisht, si rezultat i këtyre faktorëve shtesë të sigurisë, një raport
EMD / VKSH prej 1,5 nuk ka gjasa që të përbëjë një Mundësi të Konsiderueshme të Dëmit të
Konsiderueshëm (MKDK).
Aplikimi i softuerit CLEA kështu është gjithëpërfshirës dhe aplikon metodologjitë komplekse me bazë
shkencore për të prodhuar një vlerësim të ekspozimit "miqësor për përdorues". Mund të përdoret në
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vlerësimin e rreziqeve për sa i përket vlerësimit të zinxhirit të ushqimit për praninë dhe transmetimin e
disa ndotësve duke përfshirë metalet e rënda, dhe do të jetë një mjet i dobishëm i menaxhimit për të
ndihmuar vendimmarrësit në të ardhmen.
Megjithatë, nga sqarimet e mësipërme, mund të shihet se përmbajtja e metaleve të rënda në tokë është
vetëm faza 1 e analizës së rrezikut. Për të konfirmuar fjalinë nga Seksioni 4.2.3. ‘kjo qasje nuk do të
prodhojë vlerësime të sakta të rrezikut kundrejt dozës dhe nuk mund të modelojë ndikimin e ndërhyrjeve
të ndryshme sa i përket reduktimit të rrezikut’. Secili vend është unik dhe specifik. Secili marrës ka
karakteristika të caktuara dhe nivelet e ekspozimit. Këto do të ndryshojnë me stinën. Më e rëndësishmja,
ndotja duhet të parandalohet nga marrja në zinxhirin e ushqimit që në burim. Kjo duhet të jetë përmes
promovimit të PMB dhe monitorimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen (MKM) të një Sistemi për Menaxhimin
e Sigurisë së Ushqimit (SMSU). Hollësitë shtjellohen në Seksionin e ardhshëm.
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5. MASAT PËR TË SIGURUAR PRODUKTE TË USHQIMIT DHE USHQIMIT TË KAFSHËVE
TË SIGURT NË TREG
5,1. KORNIZA INSTITUCIONALE PËR ÇËSHTJET E SIGURISË USHQIMORE
5.1.1. HISTORIKU
Një pasqyrë e kornizës institucionale brenda ministrive të ndryshme për të plotësuar kërkesat e politikave
për ushqim të sigurt është ilustruar në diagramin më poshtë. Këto më vonë do të zhvillohen për të siguruar
një monitorim të përgjithshëm, një sistem për kontroll dhe mbikëqyrje (SKM) për të siguruar që produktet
e sigurta të ushqimit janë në treg.
Institucionet kryesore të përfshira në çështjet e ushqimit dhe sigurisë ushqimore mund të listohen si më
poshtë:
 Autoritetet Kompetente (AUV, MMPH dhe MBPZHR);
 Komunat dhe Universitetet;
 Shërbimet e Këshillimit Bujqësor;
 institucionet financiare.
Secili është diskutuar më në detaje më poshtë.
5.1.2. ROLI I AUTORITETEVE KOMPETENTE NË SIGURINË E USHQIMIT
AUV është agjenci ekzekutive nën zyrën e Kryeministrit dhe është përgjegjëse për zbatimin e një SSMU të
integruar, dmth nga "ferma deri te piruni' në Kosovë. Prandaj ata janë Autoriteti Kompetent kryesor në
Kosovë. Agjencia përbëhet nga pesë drejtori: Shëndeti Publik, Shëndeti dhe Mirëqenia e Kafshëve,
Inspektimi (veterinar dhe fito- sanitar), Laboratorët dhe Administrimi, dhe gjashtë zyrat rajonale. Objektivi
kryesor i agjencisë është të sigurojë që ushqimi i prodhuar apo i importuar është i sigurt për konsum dhe
i cilësisë së duhur. Sipas legjislacionit11 ata janë përgjegjës për të kryer kontrollet e ushqimit/ushqimit për
kafshë, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve në të gjitha fazat e prodhimit, importit-eksportit,
përpunimit, transportit, ruajtjes dhe shitjes me pakicë.
AUV gjithashtu miraton analizën e rrezikut si mjet kryesor për përmirësimin e sigurisë së ushqimit dhe
promovimin e besimit të publikut. Kjo përfshin:
 një besim në rritje në shkencë, si parimin bazë që rregullon zhvillimin e standardeve të sigurisë
ushqimore;
 zhvendosjen e përgjegjësisë kryesore për sigurinë e ushqimit në industri;
 miratimin e qasjes ‘nga ferma deri te piruni’ për kontrollin e ushqimit;
 dhënien e më shumë fleksibiliteti industrisë në zbatimin e kontrolleve;
 sigurimin e efektivitetit dhe efikasitetit të kostos së funksioneve të kontrollit qeveritar;
 rritjen e rolit të konsumatorëve në vendimmarrje;
 njohjen e nevojës për monitorim të zgjeruar të ushqimit;
 cilësimin e burimeve të ushqimit në bazë të epidemiologjisë;
 miratimin e qasjes më të integruar në punën me sektorë relevant (siç janë shëndeti i kafshëve dhe
bimëve).
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FINANCIAL
INSTITUTIONS
- Banks
- Insurance companies
- Investment Plan

FARMER

FVA
- Monitoring
- Control
- Surveillance
- Residue Monitoring Programme

CROPS

AGRICULTURAL
ADVISORY SERVICES
- Soil analysis
- GAP
- Producer Association
- Business Plan

PROCESSORS
+ FBOs

HACCP

MARKET
MESP
- Soil Protection (AISP)
- CLEA risk analysis
Diagrami i politikës së propozuar për siguri të ushqimit integruar me mbrojtjen e mjedisit
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Sikurse me praktikat e BE-së16, legjislacioni vë përgjegjësinë kryesore për sigurinë e ushqimit në prodhuesin
dhe operatorët e biznesit të ushqimit (OBU).
AUV duhet të konfirmojë se dispozitat e sigurisë dhe cilësisë në ligj janë duke u implementuar dhe respektuar,
mirëpo përgjegjësia është mbi fermerin dhe OBU-në. Ata janë përgjegjës për prodhimet që ata vënë në treg
për konsum njerëzor dhe gjithashtu përgjegjës sipas ligjit për të garantuar sigurinë e produkteve të tyre. Kjo
ka ndryshuar rolin tradicional të 'inspektorit' nga roli klasik i inspektimit për atë të "auditorit" i cili siguron se
fermerët dhe OBU-të janë në përputhje me kërkesat.
MMPH si Autoritet Kompetent është përgjegjës për mbrojtjen e tokës që vepron përmes UAMDH përgatitur
nga projekti nën Detyrën 1 (në mbështetje të MMPH dhe MBPZHR në përditësimin e kornizës ligjore që
mbulon ndotjen e tokës). Ata gjithashtu duhet të aplikojnë modelin e softuerit CLEA për analizat e rrezikut
(kjo është tashmë pjesë e programit të ndërtimit të kapaciteteve të projektit dhe shumë detaje janë dhënë
në Seksionin 6).
Aktualisht roli i MBPZHR-së lidhur me sigurinë e ushqimit nuk është përcaktuar ende. Megjithatë, si Autoritet
Kompetent, ata janë përgjegjës për të siguruar PMB promovohen dhe zbatohen përmes shërbimeve të tyre
këshilluese (shih gjithashtu Seksionin 5.1.4).
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHP), përfaqëson një institucion arsimor dhe shkencor shumëdisiplinor i cili është përgjegjës për zhvillimin e strategjisë shëndetësore në epidemiologji, edukim
shëndetësor dhe promovimin, parandalimin e sëmundjeve, diagnozat laboratorike dhe informacionet
shëndetësore. Fushëveprimi i IKSHP-së rregullohet me Ligjin për Shëndetin Publik Nr. 02/L-78.
Tabela e mëposhtme jep një pasqyrë të SMSU aktual për tërë Kosovën (janar 2015).
Nr.

Komponentët e sistemit të sigurisë së ushqimit

1

Ligjet, rregulloret dhe standardet mbështetëse dhe të zbatuara për
ushqimin
Institucionet me përgjegjësi të përcaktuara qartë për menaxhimin e
kontrollit të ushqimit dhe shëndetit publik
Kapaciteti shkencor
Një qasje e zhvilluar e menaxhimit të integruar
Programi Vjetor i Monitorimit të Mbetjeve (PVMM) funksional
Inspektimi dhe certifikimi
Laboratorët diagnostifikues dhe analitik në dispozicion
Mundësitë e përcaktimit të standardeve
Infrastruktura dhe pajisjet e përshtatshme
Strukturat dhe kapacitetet e monitorimit
Vëzhgimi i problemeve shëndetësore të njerëzve lidhur me marrjen
e ushqimit
Kapaciteti për reagime emergjente

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16

Situata e tanishme për
produktet bujqësore
(po/jo/pjesërisht/)
në teori
në praktikë
po
pjesërisht
po

pjesërisht

pjesërisht
pjesërisht
po
po
po
jo
pjesërisht
pjesërisht
pjesërisht

pjesërisht
pjesërisht
pjesërisht
pjesërisht
pjesërisht
jo
pjesërisht
pjesërisht
kufizuar

pjesërisht

pjesërisht

ekziston një gamë e gjerë e Rregulloreve të BE-së dhe Direktivave për sigurinë e ushqimit, më e rëndësishmja duke qenë pako e
“higjienës”.
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13
14
15

Ruajtjes dhe transporti i produkteve ushqimore, kafshët e gjalla dhe
bimët plotësojnë legjislacionin
Trajnimi gjithëpërfshirës për akterët

pjesërisht

në
vazhdim
Informimi publik, edukimi dhe komunikimi
po
Elementet e SMSU kombëtare për produktet bujqësore

pjesërisht
në vazhdim
pjesërisht

Mund të shihet se disa elemente kyçe duhet të forcohen para implementimit të një SMSU-je të bazuar në
rrezik në të gjithë vendin. Ekzistojnë disa faktorë kufizues dhe ato përfshijnë:
 fermat janë të vogla dhe kështu nevojitet pak nxitje për fermerët për të zbatuar kërkesat e sigurisë;
 siç mund të nënkuptohet nga HSU (Seksioni 3.5.) ka pak njohuri se çfarë para-kushtesh janë të nevojshme
dhe si të implementohen sistemet siç janë PMB dhe PMH;
 gjurmimi përmes Identifikimit dhe Regjistrimit të Kafshëve (IRK) është duke u ndjekur nga shumica për
kafshët e importuara dhe me kontrollin e kufizuar mbi thertoret dhe shpërndarjen e mëpastajme. Me fjalë
të tjera, tregjet blegtorale duhet të zbatojnë legjislacionin;
 shënimet adekuate për barërat veterinere që përdoren dhe periudhat e tërheqjes, për përdorimin e
pesticideve dhe plehrave, për furnizim me ushqim dhe përbërjen e tyre mungojnë në nivel kombëtar
(edhe pse në nivel lokal ato shpesh mbahen të përditësuara);
 vëzhgimi në shëndetin e bimëve nevojitet me informacionet mbi sëmundjet dhe shpërndarjen e tyre.
5.1.3. ROLI I AUTORITETEVE TJERA
Komunat janë nën kufizimet buxhetore dhe thjesht nuk kanë fondet e nevojshme në dispozicion për të bërë
një sistem MCS efektiv dhe praktik për ushqim për të gjithë fermerët. Vetëm administrimi i tyre, duke
përfshirë staf shtesë, logjistikë dhe trajnime do të ishte një propozim i vështirë për tu bërë për çdo autoritet.
Në tërë këtë raport, është theksuar se theksi vije mbi fermerët që janë përgjegjës dhe OBU-të që janë
përgjegjëse për produktet bujqësore që ata shesin në treg. Më tej, konsumatorët janë po ashtu përgjegjëse
për sigurimin se produktet që ata blejnë janë kontrolluar nga Autoritetet Kompetente relevante. Kjo
nënkupton që ata duhet të kërkojnë në etiketë dhe gjurmueshmërinë e bar kodit. Kjo do të thotë se që një
sistem i kontrollit të ushqimit të jetë efektiv dhe praktik, nuk ka nevojë që autoritetet të jenë të përfshira
përveç për auditimin e sistemit të MCS për fermerët, OBU për tregun. Secili akter duhet të dijë përgjegjësitë
e veta dhe mjetet e menaxhimit në vend, se ato janë më adekuate për të siguruar se funksionojnë, dhe të
jenë parë duke punuar.
Autoritetet mund të ndjejnë se ato duhet të veprojnë në rrethana ekstreme ku për shembull, ushqimi i ndotur
po hyn në zinxhirin ushqimor. Dispozitat janë tashmë në vend nën kompetencat e AUV për të parandaluar
këtë8 dhe nuk ka nevojë që të rekomandohet ose nxiten mjete të reja. Në Mbretërinë e Bashkuar, për
shembull, nëse një fermer është gjetur të ketë prodhuar ushqime të ndotura, atëherë Autoritetet
Kompetente do të përcaktojnë nëse nivelet e rrezikut janë të papranueshme. Pastaj ata kanë fuqinë të ndalin
ata së prodhuari ushqim për konsum. Nuk paguhet ndonjë kompensim nga autoritetet dhe se fermeri duhet
të kërkojë kompensimin sipas “parimit - ndotësi paguan”. Kjo procedurë rekomandohet edhe në Kosovë.
Në ato situata ku ndotësi nuk mund të identifikohet p.sh. nga burimet historike, kostoja e rehabilitimit dhe /
ose ri- kultivimit të tokës së degraduar mund të paguhet nga Qeveria. MMPH mund të kontaktohet për të
shqyrtuar mundësitë e mbulimit të shpenzimeve. Ky është një shembull ku një Eko - Fond do të sigurojë fonde
posaçërisht për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.
Një tjetër autoritet relevant për sigurinë e ushqimit është Universiteti i Prishtinës. Kjo përfshin Fakultetin e
Bujqësisë dhe Veterinarisë (FBV), Fakulteti i Gjeo- shkencave dhe Teknologjisë (Departamenti i Teknologjisë
së Ushqimit, FGJTU) dhe Fakulteti i Shkencave Natyrore (Departamenti i Kimisë dhe Biologjisë). Ato
posedojnë ekspertizë të konsiderueshme në sigurinë ushqimore dhe mund të thirren për të ofruar ekspertizë
në vlerësimin e rrezikut dhe në çështjet e menaxhimit të rrezikut.
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5.1.4. ROLI I SHËRBIMEVE KËSHILLUESE BUJQËSORE
Shërbimet e Këshillimore Bujqësore janë të nevojshme për të mbështetur fermerët individual dhe Shoqatat
e Prodhuesve me këshilla për të aplikuar PMB dhe për përgatitjen e planeve të menaxhimit dhe të biznesit
(shih gjithashtu seksionin 5.2.4.). Ata duhet gjithashtu të promovojnë procedurat para dhe pas korrjes për të
siguruar se ndotja nuk hyn në zinxhirin ushqimor, për shembull, duke siguruar se dheu është hequr nga
kulturat para shitjes.
Përdorimi i sistemit të klasifikimit sipas ‘Listave të Kosovës’ të rishikuara për tokën bujqësore17 do të jepte
indikacione për Shërbimet Këshillimore qoftë apo jo ndonjë produkt është një rrezik potencial për konsum
njerëzor apo jo, dhe kjo do të përcaktojë këshillat që ata ofrojnë. Këshillat do të përfshijnë:
Gjelbër aplikohet PMB dhe bashkimi i Shoqatës së Prodhuesve për të ndihmuar me kërkesat e etiketimit
dhe gjurmimit;
E verdhë aplikimi i PMB; të korrat duhet të monitorohen para se të shiten në treg; prapë Shoqata e
Prodhuesve do të ndihmojë me kërkesat etiketimit dhe gjurmimit: zgjedhja e duhur e të lashtave
për të reduktuar marrjen e metaleve të rënda; të korrat industriale duhet të merren parasysh;
E kuqe

Të korrat jo-ushqimore dhe industriale duhet prodhuar.

Vendimi nëse PMB janë duke u aplikuar, ose në të vërtetë nëse fermeri individual është i aftë të praktikojnë
menaxhim të mirë duhet të lihet për Shërbimet Këshillimore Bujqësore të vendosin, si dhe Shoqatës së
Prodhuesve. Zakonisht, ata individë të cilët janë mjaft të etur për t'u bashkuar me Shoqatat e Prodhuesve
janë gjithashtu në shumicën e rasteve tashmë që praktikojnë menaxhim të mirë bujqësor dhe janë të gatshëm
për të aplikuar praktika të mira. Pas së gjithash, është në interesin e tyre më të mirë të optimizojnë profitin.
Shërbimet Këshillimore po ashtu do të ndihmojnë fermerët e interesuar të:
 vendosin për rrotacionin e të korrave dhe për të promovuar plleshmërinë e tokave dhe parametrat e
cilësisë;
 aplikojnë programe të specializuara kompjuterike për të ndihmuar ata me planet e biznesit të fermës së
tyre.
 bashkohen Shoqatave të Prodhuesve dhe të përgatiten për etiketim të “sigurt dhe kualitet” dhe
aplikimin e masave të gjurmimit.
5.1.5. INSTITUCIONET FINANCIARE
Institucionet financiare përfshijnë bankat dhe kompanitë e sigurimit dhe ato janë të nevojshme për kontrollin
administrativ të fermerëve, Shoqatat e Prodhuesve dhe OBU-të. Sepse, në fund të ditës interesi i tyre
financiar është në rrezik. Nuk është punë për autoritetet që të jenë të përfshira me kontrollin financiar.
Bankat të luajë një rol në sigurimin e financave në normat e rregulluara komerciale. Nëse fermerët, Shoqatat
e Prodhuesve dhe OBU-të mund të justifikojë investimet e nevojshme kapitale për të përmirësuar biznesin e
tyre, atëherë bankat duhet të lihen për vendimin përfundimtar nëse një ndërmarrje e tillë duhet të
mbështetet. Pasi që ata pa dyshim se do të bëjnë vlerësimet e rrezikut para huazimit të kapitalit, këto banka
do të sigurojnë se kreditë e tyre janë të mbrojtura. Kësisoj do të ishte në interesin e tyre komercial për të

17

nën Detyrën 1 (për të mbështetur MMPH-në dhe MBPZHR-në në azhurnimin e kornizës ligjore që mbulon ndotjen e tokës) UAMDH
ofron SNDH për tokën bujqësore në format të gjelbër, verdhë dhe të kuqe ngjashëm sikurse modeli i softuerit CLEA.
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siguruar që personat të cilëve u huazojnë para të mos thyejnë rregullat. Bankat janë të detyruar gjithashtu të
ndjekin Kodin e Praktikës kështu që kjo do të sigurojë besimin e nevojshëm publik se mjetet kontrolluese janë
në vend dhe funksionojnë.
Po ashtu edhe kompanitë e sigurimit janë të përfshira. Një komponent kyç i legjislacionit të BE-së është
Direktiva 2004/35/EC18. Kjo krijon një regjim të plotë me përgjegjësi për dëmtimin e mjedisit përmes, ndër
të tjera, dëmtimit të mjedisit dhe ndotjes së drejtpërdrejtë ose të tërthortë të tokës që krijon një "rrezik të
madh për shëndetin e njeriut". Direktiva zbaton një 'parim që ndotësi paguan', sipas të cilit ndotësi është
përgjegjës kur dëmi mjedisor ose rreziqet për shëndetin e njeriut ndodhin. Pala përgjegjëse është një
"operator" i cili kryen disa aktivitete të caktuara të rrezikshme që gjenden në Direktivë. Një operator i
angazhuar në aktivitete të rrezikshme ose potencialisht të rrezikshme të identifikuara në Direktivë është
rreptësishtë përgjegjës nëse është neglizhent apo në faj.
Për shkak të këtij legjislacioni, të gjithë fermerët dhe OBU-të duhet të kenë politikat e sigurimit të palës së
tretë për veten e tyre dhe / ose personelin për të mbuluar ata për aksidente apo rreziqet për shëndetin e
njeriut. ‘Praktikat e Mira’ dhe ‘Teknologjitë më të Mira në Dispozicion' (TMD) mund të promovohen nga
kompanitë e sigurimit duke reduktuar premiumet e palës së tretë nga një sasi e duhur nëse operatori aplikon
këto metoda. Duhet të jetë pjesë e shqyrtimit vjetor të zhvilluar nga vet kompanitë e sigurimit. Ata operatorë
që nuk janë të siguruar duhet të parandalohen nga shitja e produkteve të tyre bujqësore në treg.

5,2. PROPOZIMET PËR TË SIGURUAR USHQIM TË SIGURT NË TREG
5.2.1. HYRJE
Prej marsit 2013, qëllimi i përgjithshëm i projektit ka përfshirë "mbështetjen për zbatimin e legjislacionit
kombëtar lidhur me tokën bujqësore dhe mbrojtjen e mjedisit". Gjithnjë ka qenë evidente se kjo nuk është
një ushtrim i zakonshëm i menaxhimit. Toka për fermerët e Kosovës nuk është gjykuar vetëm në hektarë.
Është pjesë e historisë së tyre, një lidhje me traditën, ndërtimi dhe korniza e komunitetit rural që ka qëndruar
bashkë dhe ka qenë shtylla kurrizore e mënyrës së jetesës në Kosovë gjatë kohërave të vështira. Çdo
administratë duhet të kuptojnë se toka dhe komuniteti i saj kanë qenë këtu një kohë të gjatë dhe do të
vazhdojnë për shumë vite që do të vijnë.
Dhe është një gabim për të besuar se prodhimi i mjeteve të menaxhimit për të rinovuar praktikat e mirëvendosura bujqësore do të pranohen automatikisht nga komuniteti bujqësor. Kur një sistem i kontrollit të
ushqimit është vënë në vend i cili është shumë rigoroz, atëherë përvoja nga vendet tjera tregon se ajo është
zakonisht e anashkaluar. Fermerët nuk mund të detyrohen të rrisin një sasi ose cilësi të një kulture të caktuar.
Çdo këshillë apo sugjerim duhet të jepet me kujdes dhe me vëmendjen e duhur për rrethanat e mundshme
dhe të pritshme për këshilla të tilla. Kur merren masa që nuk e marrin parasysh strukturën e brishtë socioekonomike të fermerëve, ato gjithashtu mund të shkaktojnë pakënaqësi pikërisht në komunitetin për të cilin
ato kanë për qëllim ta ndihmojnë.
Kështu që sikurse promovimi i PMB në Kosovë, është e rëndësishme që edhe të përfshihet një gamë e gjerë
e praktikave të menaxhimit po ashtu. Kjo nënkupton pranimin e rolit vital që bujqësia luan në kuadrin socioekonomik dhe për të inkurajuar zhvillimin e tij në të gjitha fazat e prodhimit të ushqimit, përpunimit dhe
marketingut. Kur mund të ketë problem me ndotjen, atëherë kjo duhet menaxhuar në një mënyrë praktike
dhe efikase. Ajo që nevojitet është të mendohet sërish për mënyrën se si mund të bëhet kjo. Duhet filluar
me vet fermerët. është përgjegjësia e tyre dhe jo e autoriteteve. Konsumatori është gjithashtu përgjegjës për
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atë që ata blejnë. Kjo duhet të forcohet me anë të fushatave të vazhdueshme të ndërgjegjësimit publik për
të nxitur besimin e publikut në produktet bujqësore.
5.2.2. PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E MASAVE TË PROPOZUARA PËR SISTEMIN E SIGURISË PËR USHQIM
Sistemi i sigurisë ushqimore do të jetë pjesë e përgjithshme e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore
tashmë të themeluar mirë në Shtetet Anëtare të BE-së dhe në funksion në Kosovë që nga viti 2009 pas
shpalljes së Ligjit11 për Ushqimin.
Karakteristikat kryesore janë implementimi i sistemit të monitorimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes (MKM) në
nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Kjo përfshin:
monitorimi – mbledhja, matja dhe analiza e aktivitetit bujqësor përfshirë por duke mos u kufizuar në:
kapacitetet e prodhimit, llojin e bimës, rendimenti/ha, përdorimi i elementeve agro-kimike, punësimi në
sektor, si dhe transporti, shpërndarja dhe veprimtaria e marketingut. Këto informacione janë të dhënat
parësore të cilat përdoren nga menaxherët bujqësor për të marrë vendimet e menaxhmentit. Nëse këto
informacione nuk janë në dispozicion, të pasakta ose të paplota, menaxherët do të jenë të kufizuar në
zhvillimin dhe zbatimin e masave të menaxhimit.
kontrolli - specifikimi i kushteve dhe termeve sipas të cilave burimet mund të rriten dhe korren. Këto
specifikime janë të përfshira zakonisht në legjislacionin kombëtar mjedisor dhe bujqësor dhe marrëveshjet
tjera që mund të jenë arritur në nivel kombëtar ose rajonal. Legjislacioni siguron bazën për të cilat
marrëveshjet e menaxhimit bujqësor, nëpërmjet MKM zbatohen. Për efekt maksimal, legjislacioni kornizë
duhet të shprehë qartë masat e menaxhimit që janë duke u zbatuar dhe të përcaktojë kushtet dhe ndalesat
që zbatohen.
vëzhgimi – rregullimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve bujqësore për të siguruar që legjislacioni kombëtare dhe
masat e menaxhimit respektohen. Në kontekstin e këtyre rekomandimeve, ai siguron që masat për mbrojtjen
e mjedisit janë në përputhje me të dhe PMB aplikohet (p.sh. përdorimin e duhur në qoftë se janë uji dhe
agro- inputet), si dhe analiza e rrezikut e kombinuar me menaxhimin e çështjeve të sigurisë ushqimore. Më
e rëndësishmja, ligji mund të shihet që do të zbatohet me aftësitë më të mira të autoriteteve përkatëse.
Një tipar i rëndësishëm i sistemit të propozuar MKM është se ai është i thjeshtë për t'u administruar, jo i
shtrenjtë për ta mirëmbajtur dhe praktik për ta aplikuar. Ekzistojnë dy (2) komponente kryesore (i) grupet e
synuara për këto propozime, (ii) mjetet e menaxhimit për tu përdorur. Të dyja diskutohen në hollësi më
poshtë.
5.2.3. GRUPET E SYNUARA PËR REKOMANDIME
Autoritetet Kompetente tashmë kanë përcaktuar qartë përgjegjësitë dhe këto janë të theksuara në nenin
5.1.2. Ka edhe tri (3) grupe të synuara me përgjegjësi dhe detyra:
 Fermerët dhe Shoqatat e Prodhuesve;
 përpunuesit e ushqimit (OBU-të e përfshira në shitje me shumicë dhe pakicë të të ushqimit dhe ushqimit
për kafshë);
 konsumatorët që blejnë në treg (apo në dyqanet e shitjes me pakicë).
A. Fermerët dhe Shoqatat e Prodhuesve
Ky grup përfshin ata fermerë që shesin prodhimet bujqësor në mënyrë të drejtpërdrejtë publikut të gjerë apo
përmes Shoqatave të Prodhuesve. Ata janë përgjegjës për atë që ata prodhojnë dhe shesin tek konsumatori.
Nëse ata dëshirojnë të shesin prodhimet e tyre në treg, atëherë nuk janë vetëm 3 mjetet e menaxhimit të
rekomanduara për të siguruar që ushqimi është i sigurt për konsum, domethënë:
 ata duhet të kenë aplikuar PMB-në gjatë rritjes së të korrave;
 ata duhet të kërkojë këshilla nga Shërbimet Këshillimore Bujqësore (me mbështetje nga MMPH për
mbrojtjen e tokës dhe duke aplikuar analizën e rrezikut CLEA kur është e aplikueshme) dhe ndihmën në
aplikimin e PMB-së dhe zhvillimin e një plani të biznesit të fermës;
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 secili fermer individual duhet të bashkohen në një Shoqatë të Prodhuesve nëse ata dëshirojnë të aplikojnë

një etiketim dhe sistem gjurmimi për të treguar se një produkt është i sigurt dhe kualitativ;
Anëtarësia në një Shoqatë të Prodhuesve është vullnetare. Fermeri nuk ka nevojë që gjithsesi të
anëtarësohet, por ai nuk mund të përdorë etiketën e Shoqatës së Prodhuesve për të shitur prodhimet e veta,
përveç nëse ai është anëtar. Produktet ende mund të shitet në treg nga jo-anëtarët e Shoqatës së
Prodhuesve, por kjo është përgjegjësi e konsumatorit, ndihmuar nga ndërgjegjësimi publik dhe i mbrojtur
nga përgjegjësia civile (shih Seksionin 5.2.4.H), për të vendosur se cilat produkte preferojnë ata.
Megjithatë, qëllimi më i rëndësishëm afat-gjatë është për fermerët që të bashkohen në Shoqatat e
Prodhuesve dhe për të aplikuar një 'etiketë të ushqimit të sigurt dhe cilësor' në artikujt për shitje tek
konsumatori. Ky nuk është një propozim i lehtë. Në vendet si Franca, Danimarka dhe Holanda, Shoqatat e
Prodhuesve janë organizata multi-miliardëshe në Euro dhe dominojnë tregjet e ushqimit, me shumicë dhe
pakicë. Fermerët dhe komunitetet rurale janë në lulëzim. Ata po ashtu subvencionohen shumë nga sektori
publik me mbi 56 miliardë Euro në vitin 201119. Në të kundërt, në vende si Polonia dhe Uellsi, fermerët
veçanërisht nga ferma të vogla nuk janë edhe aq të gatshëm të bashkohen me ndonjë organizatë. Po ashtu
vërehet se fermat e vogla me <20h thuajse janë zhdukur në Uells dhe në Poloni, ekziston një migrim masiv
në drejtim të qyteteve dhe pjesë tjera të BE-së.
Nuk ka dyshim se një Shoqatë e fuqishme e Prodhuesve është gur themeli për zhvillimin ekonomik të sektorit
të bujqësisë në Kosovë. Fermerët kanë nevojë për stimulime dhe inkurajim për t'u bashkuar, mirëpo ka edhe
stimuj si "ekonomi të shkallës" veçanërisht përmes blerjes me shumicë (dhe kështu me çmime më të lira) të
karburantit dhe agro-inputeve.
B. Operatorët e Biznesit Ushqimor (OBU)
Një ‘biznes ushqimor’ është çdo ndërmarrje, qoftë fitimprurëse apo jo, publike apo private, që kryen ndonjë
aktivitet që ndërlidhet me ndonjë fazë të prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimit (me shumicë dhe
pakicë). OBU përkufizohet me Rregulloret e BE-së 20 si persona fizik ose juridik përgjegjës për të siguruar se

kërkesat e ligjit të ushqimit plotësohen në kuadër të biznesit të ushqimit nën kontrollin e tyre. Ajo më tej
thekson se OBU-të më së miri krijohen për sisteme të sigurta për të siguruar se furnizimet e ushqimit që ato
ofrojnë janë të sigurta; kështu që duhet të ketë përgjegjësinë kryesore ligjore për sigurinë e ushqimit; Më
tej, kushte të ngjashme vlejnë për ushqimin e kafshëve dhe operatorët e biznesit të këtij ushqimi.
Në Kosovë Ligji i Ushqimit11 është i përafruar me Rregulloret e BE-së. Kjo vendos barrën e përgjegjësisë për
sigurinë e ushqimit në "sistemin e kontrollit të vet" të OBU-së. Komponenti kyç i SMSU është HACCP dhe ky
mjet menaxhimi diskutohet më në hollësi në Seksionin 5.2.4.E.
C. Konsumatori
Konsumatorët përkufizohen në kontekstin e këtij Raporti si individë që blejnë ushqime për konsum. Ata janë
përgjegjës për atë që ata blejnë. Kjo mund të jetë ose në treg apo edhe në shitore me pakicë. Ekzistojnë
mjetet kyçe që konsumatori mund të i përdorë për të siguruar se ushqimi është i sigurt për konsum njerëzor:
 Ligji i Përgjegjësisë Civile;
 ata mund të shikojnë në etiketë në produktet që ata blejnë.
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Burimi: CAP shpenzimet për EU 27: Raporti i Buxhetit dhe Financiar për 2012
EC/178/2002 paraqitja e parimeve dhe kushteve të përgjithshme të ligjit të ushqimit, për themelimin e Autoritetit Evropian për
Sigurinë e Ushqimit dhe paraqitja e procedurave në çështjet e sigurisë ushqimore, datë 28 janar 2002
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5.2.4. MJETET E REKOMANDUARA TË MENAXHIMIT
A. Hyrje
Theksi është mbi përgjegjësinë individuale dhe për ata që haptas thyejnë rregullat, zbatimi duhet të jetë i
rreptë me sanksione ligjore dhe ekonomike. Megjithatë, qëllimi i autoriteteve duhet të jetë bindja, përmes
vetëdijes së mirë të publikut se duke aplikuar praktika të caktuara të menaxhimit, kjo është mënyra më e
mirë për fermerët, OBU-të dhe konsumatorët. Asnjë fermer nuk dëshiron të rrisë një kulture që kushton para
dhe shumë muaj të përgatitjes dhe që kërkon shumë punë vetëm për të kuptuar se ajo është e
papërshtatshme për konsum njerëzor dhe nuk mund të shiten. Më tej, mjetet duhet të jetë transparente,
mund të shihen si të drejta, janë të hapura për shqyrtim publik dhe do të jenë praktike për të siguruar se
kontrollet e duhura funksionojnë. Siç u përmend më lart, nëse ato nuk janë praktike atëherë ka më shumë
mundësi që ata të anashkalohen dhe pastaj sistemi i sigurisë ushqimore është i komprometuar.
Stimulimi është se produktet e sigurta dhe cilësore mund të mbajnë një çmim më të lartë në treg dhe në të
vërtetë konsumatori do të kërkojë ato produkte, ashtu që prodhuesi mund të rrisë prodhimin dhe shitësi me
shitës me pakicë dhe/apo shumicë mund të rrisë shitjen. Nga HSU mund të shihet se konsumatori ende ka
një vlerësim të lart për produktet vendore, por kjo është ndoshta nga fqinji i tyre ose nga familja e gjerë.
Besimi i konsumatorit duhet të promovohet dhe shitja përmes Shoqatës së Prodhuesve, me aplikimin e një
etiketë të sigurt dhe me cilësi të shoqëruar me fushatat e ndërgjegjësimit publik, duken si një hap i
rëndësishëm i parë në realizimin e kësaj. Frika nga siguria e ushqimit vetëm mund të ndikojë mbi prodhimet
vendore dhe kjo duhet të shmanget për aq sa është e mundur. Gjithashtu, duke aplikuar kontrolle dhe
rregullore të standardizuara, të njohura nga vendet e tjera, përfshirë Shtetet anëtare të BE-së, atëherë këto
produkte mund të eksportohen si dhe të plotësojnë një mundësi të tregut vendor.
Për eliminimin e prodhimit të ushqimit nga toka e ndotur apo edhe nga toka të dyshimta, atëherë opsioni
ekziston për prodhimin e kulturave jo-ushqimore. Kjo është detajuar në Detyrën 3 (identifikimi i burimeve të
ndotjes dhe propozimi për masa zbutëse).
B. Analizat e dheut
Është përgjegjësi e fermerit për të siguruar se toka e tyre monitorohet, merren mostrat dhe analizohet në
baza të rregullta. Për ndotjen me metale të rënda, atëherë kjo duhet të kryhet të paktën një herë në çdo 3
vjet dhe të dhënat të futen në programin e përgjithshëm të monitorimit të tokës e AKMM (MMPH).
C. Softueri CLEA për analizën e rrezikut
Në bazë të të dhënave të marra nga analiza e dheut dhe po ashtu aplikimi i SNDH nga AIPS, MMPH mund të
aplikojë programin softuerik CLEA për analizën e rrezikut. CLEA duhet të shfrytëzohet nga menaxhmenti i
MMPH-së për të marrë informacione specifike dhe në bashkëpunim me Shërbimet Këshillimore Bujqësore
ata mund të japin këshilla për fermerët lidhur me PMB, masa të mëtejshme zbutëse dhe / ose kthimin e
prodhimit bujqësor në kultura jo-ushqimore.
D. Praktikat e Mira Bujqësore (PMB)
Koncepti dhe aplikimi praktik i PMB-së tashmë është paraqitur në Detyrën 1 (për të mbështetur MMPH-në
dhe MBPZHR-në në rifreskimin e kornizës ligjore që mbulon ndotjen e tokës) dhe nuk ka nevojë të përsëriten
hollësitë këtu. Vetëm një vështrim i përgjithshëm do të paraqitet për të siguruar vazhdimësinë për këtë
raport.
Nuk ka asnjë dyshim se në shumë raste fermerët në Kosovë janë tashmë duke prodhuar kulturat e cilësisë të
shkëlqyeshme dhe aplikojnë praktika të qëndrueshme bujqësore. Jo vetëm kjo, por gjatë viteve të fundit ka
pasur një rënie në përdorimin e plehrave minerale dhe gjithashtu pesticideve. Ka pak përdorim të fungicideve
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dhe insekticide dhe madje edhe më pak herbicide21. Po ashtu Shërbimet Këshillimore Bujqësore janë të
përgatitura mirë në metodat e bujqësisë së përshtatshme për kushtet në secilën komunë.
PMB japin një tregues se çka duhet rritur (kultura e zgjedhur), si të rritet (menaxhimi i nevojshëm) dhe si të
tregtohet (korrja, përgatitja dhe paketimi). Qofshin kultura që rriten në toka të ndotura apo jo, është me
rëndësi që fermerët rregullisht të analizojnë tokën e tyre të paktën për plleshmëri, pH dhe përmbajtje të
lëndëve ushqyese. Inputet nga plehrat agro-kimike dhe organike duhet të përputhen në rezultat.
Vëmendje praktike duhet gjithashtu që fermeri të ketë për përdorimin efikas të këtyre si më poshtë:
 përzgjedhjen e kulturave sipas llojit të tokës, pH-së, tregut, aftësive të fermerëve dhe shkallës në të cilën
ato akumulojnë metale të rënda dhe aftësitë e nevojshme për fermerin;
 zhvillimin e aftësive të tyre të menaxhimit dhe marketingut;
 sigurimi se humbjet mbahen në minimum duke përdorur procedurat e rekomanduara para dhe pas
korrjes, pajisjet e mira të transportit dhe objektet e magazinimit "pa dëmtues";
 sistemi fleksibil i kultivimit i rregulluar sipas vetive të dheut dhe karakteristikat e erozionit, si dhe
rrotacioni i kulturave;
 inputet me kosto dhe kohë efektive të punës;
 investimet kapitale përmes përdorimit të Planeve të Biznesit;
 aplikimi i balancuar i lëndëve të para (gëlqere, plehra, foragjere) dhe agro-kimikate (plehra, mbrojtje e
kulturave);
 menaxhimin e ujit duke përfshirë kullimin e tokës;
 kërkesat për energji (në veçanti përdorimi i linjitit për ngrohjen e poli-tuneleve dhe serave);
 masat e sanitarisë për kontrollimin e mbeturinave të fermave, ujërave të zeza dhe plehrave organike.
Siç u përmend më lart, nëse ekziston dyshimi se toka mund të ketë ngritura të larta të të ndotjes, atëherë
zgjedhja e kulturës do të varet nga shkalla në të cilën ato akumulojnë ndotësit. Një tregues i përgjithshëm
për metalet e rënda është paraqitur më poshtë:
Kultura
drithërat
fara vaji
perime me rrënjë

Shkalla relative në të cilën ato
akumulojnë metale të rënda
e ulët
e ulët
mesatare

perime me gjethe

mesatare

pemët drusore
pemë të buta
kulturat e mbrojtura

e ulët
e ulët
varet nga dheu

bar / misër

kjo ndryshon me kulturat e
ndryshme
"
"

bimë foragjere
industriale (tjetër)

Komente
KPD e lartë për njerëzit dhe bagëtinë
KPD e ulët; mbetje e ushqyera për bagëti
dheu sipërfaqësor është shkaku kryesor i
ndotjes; KPD e lartë
depozitimi atmosferik dhe toka janë burimi
kryesor i ndotjes; KPD e ulët-mesatare
KPD e ulët
KPD e ulët-mesatare
nëse toka nuk është e ndotur, atëherë
kështu janë edhe kulturat*
ka nevojë për menaxhim të mirë
''
kulturat jo-ushqimore

Kulturat e rekomanduara dhe shkalla e akumulimit të metaleve të rënda (pH 6.0 KCl)
Shënime:

KPD = marrja e tolerueshme toksikologjike ditore
* = kujdes duhet kushtuar sigurimit se pluhuri nuk hyn në zonat e mbrojtura sepse kjo mund të shkaktojë ndotjen
p.sh. shpërndarja me fryrje të erës kur dritaret hapen gjatë verës

21ky

informacion konfirmohet edhe nga fermerët e anketuar të FFIS
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Ekziston një zgjedhje e rekomanduar e 10 bimëve dhe kjo u jep fermerëve dhe këshilltarëve fleksibilitet në
marrjen e vendimeve. Me aplikimin e PMB-ve kjo do të shkojë në drejtim të sigurimit të ushqimit të sigurt
dhe produkte të sigurta në treg.
E. Analiza e Rrezikshmërisë, Pika Kritike e Kontrollit (HACCP)
Ky mjet i menaxhimit fokusohet në OBU. HACCP në thelb është një sistem për kontrollin e e rrezikshmërive.
Përfshinë plotësimin e dokumentacionit i cili paraqet gjurmueshmërinë dhe llogaridhënien për secilin
produkt të shitur për konsum. Kur zbatohet një sistem i tillë, duhet të ketë një analizë të procesit të produktit,
një identifikim i qartë ku rreziqet mund të ndodhin, aplikimin e masave të kontrollit dhe monitorimit këto
kontrolle për të siguruar që ato janë duke funksionuar. Pastaj duhet pasur një formulim të Planit të HACCP.
Diagrami më poshtë tregon komponentët kryesorë.

Një përmbledhje e përgjithshme e sistemit të sigurisë së ushqimit bazuar në HACCP

Plani HACCP konsiston në përgatitjen e dokumentacionit. Kjo përfshin Listat e Regjistrit të Pikës Kritike të
Kontrollit, Shënimet e Gjurmimit të Produktit, Shënimet e Auditimit, Shënimet e Trajnimit, Shënimet e
Kalibrimit dhe Procesverbalet e Mbledhjeve / diskutimeve që mund të jenë mbajtur nga, për shembull,
Shoqata e Prodhuesve ose OBU-të. Kjo do të thotë se kur dokumentacioni për HACCP është kompletuar, ai
është në dispozicion për autoritetet përkatëse (auditorët) për të inspektuar përfshirë AUV por edhe
institucionet financiare dhe madje edhe publike.
HACCP ka aplikuar në Shoqatat e Prodhuesve, kjo do të thotë:
 sigurim se mostrat e dheut dhe bimëve janë marrë sipas një procedure të duhur në intervale të rregullta
nga22 laboratorët e regjistruar;
 me vijimin e kursit të trajnimit dhënë nga një trajner i regjistruar i HACCP-së lidhur me kuptimin dhe
aplikimin e HACCP-së;
 sigurimi se farat/zhardhokët janë nga furnizues të njohur. Nëse përdoren farat/zhardhokët e tyre të
rritura në shtëpi, atëherë supozohet se cilësia dhe besueshmëria e rritjes njihet;
 bimët rriten dhe korren duke përdorur PMB;
 çdo dhe sipërfaqësor lahet/pastrohet para paketimit;
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 produktet e dëmtuara hiqen dhe/apo sikurse në rastin e e perimeve me gjethe, çdo gjethe e jashtme e

dëmtuar hiqet;
 ndonjë material paketimi të tilla si kuti druri, thasë dhe qese janë të pastra, higjienike dhe të pastra nga

dheu;
 kulturat bimore për shitje shoqërohen me dokumentacionin që përmban datën e korrjes dhe paketimit,

emrin dhe adresën e prodhuesit dhe emrin e produktit
HACCP për OBU-të do të thotë:
 pjesëmarrja në kurs trajnimi dhe kalimi i testit të kualifikuar për aplikimin e HACCP nga trajnuesi i
regjistruar i HACCP-së;
 sigurimi se të gjitha produktet shoqërohen me dokumentacionin e kërkuar, p.sh. Shënimet për Gjurmimin
e Produktit, Shënimet e Kalibrimit (për peshë të saktë) dhe nëse aplikohen etiketa shtesë (si për shembull
ri-paketimi), ata duhet të ndjekin rekomandimet e njëjta sikurse për Shoqatën e Prodhuesve. Për
shembull, etiketat duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme dhe të njihen nga konsumatori që vije nga
OBU;
 të gjitha kutitë dhe materialet e paketimit janë të pastra, higjienike dhe të pastra nga dheu;
 produktet përgatiten në atë mënyrë që me një luhatje hiqet dheu i ngjitur lirshëm p.sh. pastrimi;
 produktet e dëmtuara hiqen dhe hedhen;
 i tërë uji i përdorur në përpunim (përfshirë bërjen e akullit) testohet rregullisht dhe miratohet nga
autoritetet përkatëse dhe dokumentacioni mbahet i përditësuar;
 Produktet që nuk i përkasin Shoqatës së Prodhuesve duhet të ruhen në një vend të ndarë dhe shënuar
qartë. Kjo mund të kontrollohet nga ana e Shënimeve të Auditimit që tregojnë se sasia e produkteve të
blera dhe të shitura nga Shoqata e Prodhuesve janë të njëjtat dmth. të dhënat input dhe output duhet të
përputhen.
Shërbimet e Këshillimore në bashkëpunim me AUV-në gjithashtu mund të jenë përgjegjëse për çështjet e
mëposhtme:
 kontrollimin rutinor se shënimet mbahen për të gjitha procedurat e HACCP-së nga Shoqatat e Prodhuesve
dhe OBU-të. Kjo do të thotë se ata kontrollojnë që dokumentacioni për HACCP është i kompletuar siç
duhet dhe është në dispozicion për inspektim. Nëse ata gjejnë përputhje të dobët të mbajtjes së
shënimeve, ata duhet të informojnë shpërdoruesin me shkrim. Përgjegjësia për ruajtjen fizike dhe
mbajtjen e shënimeve të azhurnuara mbetet me shoqatën ose operatorin;
 trajnimi dhe transferimi i njohurive dhe përvojës së tyre tek palë tjera të interesit, në veçanti tek anëtarët
e Shoqatës së Prodhuesve dhe OBU-të. Kurset e trajnimit do të përfshijnë si në vijim:
- shtrirja e ndotjes bazuar në SNDH nga UAMDH, hartat, GIS dhe analizat e fermës dhe ato lokale ofruar
nga MMPH dhe/apo MBPZHR;
- si duhet të kryhet mostrimi i dheut sipas metodave të miratuara ISO/IEC;
- standardet që janë të zbatueshme për sigurinë e ushqimit, duke marrë parasysh legjislacionin e
Kosovës dhe Rregulloret e BE-së;
- burimet e ndotjes së mundshme siç është trafiku, ujërat e zeza, grumbujt e mbeturinave shtëpiake,
mbeturinat e minierave dhe emetimet industriale;
- si të zhvillohet dhe zbatohet një Plan HACCP;
- si të minimizohet ndotja e tokës përmes mënjanimit të spërkatjes së dheut, promovimit të mbulimit
maksimal të kores së tokës nga kulturat duke përgatitur shtresën e njohur si mulç nga kashta;
- si të përgatiten kulturat para shitjes, siç është krasitja dhe pastrimi.
Është gjithashtu e rëndësishme që rregullisht të përditësohet sistemi HACCP për të siguruar që i merr
parasysh ndryshimet në rrethanat lokale. Për shembull, burimet kryesore të ndotjes janë nga atmosfera
(pluhuri kryesisht ndikon në perimet me gjethe) dhe në tokë (ku masat zbutëse të tilla si PMB janë relativisht
të lehta për tu aplikuar). Në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë, me kufizime të shtuar mjedisore pas
emisionit, është mjaft e arsyeshme të supozojmë se problemet atmosferike do të reduktohen. Sistemi HACCP
pastaj duhet të përqendrohet më shumë në procedurat e trajtimit, cilësinë e ushqimit dhe ujit si dhe në
Praktikat e Mira të Higjienës (PMH).
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Sistemi HACCP kur të jetë miratuar dhe certifikuar nga AUV, mund të publikohet dhe dokumentet shfaqen
për identifikimin e lehtë nga publiku.
F. Planet bujqësore dhe të biznesit
Shërbimet Këshillimore janë përgjegjëse për të ndihmuar fermerët që të zhvillojnë planet e tyre të biznesit.
Ka disa programe kompjuterike në dispozicion në treg për të ndihmuar fermerët me zhvillimin teknik të
sistemeve të tyre të prodhimit bujqësor. Për shembull, një program i modelimit linear është në përdorim në
Kosovë23 për të ndihmuar ata me përcaktimin e rrotacionit optimal prodhues të përshtatshëm për një kulture
të veçantë dhe të klasës së tokës. Ky model mund të përdoret për të përcaktuar llojet e ndryshme të
skenarëve bujqësor që mund të hasen në komuna. Ndonjë pako e të dhënave shoqëruese siç është madhësia
e fermës, bimët, bagëtia, makineria dhe fuqia punëtore në dispozicion mund të shtohet. Modeli pastaj llogarit
marzhat bruto, shpenzimet fikse dhe fitimet e pritshme bazuar në shifrat e inputeve për secilin aktivitet
bujqësor. Me ndryshimin e disa inputeve, siç është përdorimi i makinerive ose aplikimi shtesë i plehrave,
mund të llogarisë performancën optimale financiare që mund të arrihet.
Rezultatet duhet të jenë 'të rezervueshme" dhe me mundësinë e fitimit të fondeve nga burime të ndryshme
të tilla si OBU (sipas kontratave për të zgjeruar veprimtarinë e tyre) ose autoritetet publike. Nëse
demonstrohet ndonjë shqetësim publik, sikurse parandalimi i produkteve të ndotura të hyjnë në zinxhirin e
ushqimit, atëherë fondet mund të kërkohen nga agjencitë qendrore.
Modelet kompjuterike mund të përdoren po ashtu për të përcaktuar implikimet financiare të ndryshimit nga
prodhimi i kulturave ushqimore në ato jo-ushqimore. Në disa raste kulturat jo-ushqimore janë gjithashtu
opsionet e mundshme për fermerë dhe këto janë diskutuar në seksionin e ardhshëm.
G. Kulturat jo-ushqimorë mbështetur nga hulumtimi dhe zhvillimi (H&ZH) në Kosovë
Të dhënat kryesore për kulturat jo-ushqimore janë paraqitur në Detyrën 3 - Raporti Teknik dhe nuk ka nevojë
të përsëriten hollësitë këtu. Si përmbledhje:
 drithërat e rritura për përdorim industrial janë një alternativë e mundshme. Ato paraqesin rrezik të ulët
për konsumatorët (nëse ato përdoren për ushqim kafshësh), dhe prodhimi i tyre mbështetet nga njohuritë
lokale dhe një infrastrukture ekzistuese fizike (p.sh. makineria dhe objektet e ruajtjes);
 patatet industriale për niseshte janë konsideruar gjithashtu një opsion i zbatueshëm për këtë zonë.
Kërkesa për niseshte industriale nga industria e ngjyrës së automobilave është vetëm një opsion që ka
nevojë për hulumtime të mëtejshme;
 kolza e farave të vajit duhet të jetë një kulturë e rekomanduar për prodhim në tokat e ndotura. Konfirmimi
i mungesës së metaleve të rënda dhe PaH është i nevojshëm në qoftë se varietetet 'dyfish më të ulëta"
duhet të rriten dhe për konsum njerëzor. Megjithatë, në bluarjet e fermës për ngrohje, përpunimi jashtë
fermës për bio- naftë dhe përdorim industrial janë planet e zhvillimit që duhet të hulumtohen më tej;
 liri është një kulturë e rekomanduar jo-ushqimore që të rritet në tokat e ndotura rreth "pikave të nxehta"
të mjedisit;
 fara e lirit për prodhimin e naftës nuk është një kulture e rekomanduar për Kosovën. Tregjet e pasigurta
dhe kërkesat e menaxhimit të një kulture të re me kontrollimin më sfidues të barit të keq dhe problemet
me korrje se sa liri nuk e bëjnë atë një opsion ideal. Akumulimi i metaleve të rënda në kulturë ka nevojë
për kërkime të mëtejshme në lidhje me përqendrimin e tyre në vaj dhe në ngurtësimet përjashtuese nëse
ndonjë përdorim në shkallë të vogël duhet të mbështetet;
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 edhe pse prodhimi i kërpit po promovohet në Shtetet Anëtare të BE-së, nuk rekomandohet si kulturë për











Kosovën në këtë moment. Mund të ketë probleme me futjen e narkotikëve të varieteteve të ulëta. Bazuar
në të dhënat e paraqitura në Detyrën 3, Raporti Teknik, kufijtë bruto janë të larta, por megjithatë,
administrata duhet të ketë një pamje të qartë mbi të ardhmen e kësaj kulture në Kosovë;
druri dhe korijet janë kultura të rekomanduara për prodhimin në shumicën e zonave të ndotura.
Megjithatë, derisa të ketë më shumë të dhëna hulumtimi në dispozicion, kultivuesit nuk ka të ngjarë të
dëshirojnë të marrin opsionin e korijeve;
Miskantusi nuk është një kulturë e rekomanduar, pasi që ekonomia e prodhimit dhe përdorimi
përfundimtar duhet sqaruar, në veçanti për fermat <2ha;
prodhimi i shkurreve dhe luleve është shumë i rekomanduar. Mund të ofrojë marzhë të lartë bruto nga
njësi relativisht të vogla që deri më tani janë mbështetur në prodhimin e perimeve për të ardhura. Po
ashtu për ata që huazojnë veten për inpute që kërkojnë punë të madhe intensive manuale. Potenciali i
tregut është i mirë dhe do të rritet ndërsa ekonomitë lokale do të përmirësohen. Trajnimit për kultivuesit
e interesuar duhet t'i jepet prioritet i lartë;
duhani nuk rekomandohet si një kulture e përshtatshme;
sektorët e blegtorisë dhe foragjereve nuk kërkojnë ndryshime të mëdha bazuar në informacionet në
dispozicion deri më sot. Megjithatë kërkohen hulumtime për të përcaktuar ndikimin e teknikave të
ndryshme të kullotjes në zonat e ngritjes së nivelit të ndotjes;
kërkohen më shumë të dhëna të tregut para se të mund të rekomandohet plotësisht prodhimi i peshkut
ornamental / për akuarium. Megjithatë, ka arsye përse fermerët në Kosovë mund të zhvillojnë ekspertizën
dhe tregjet e tyre në këtë sektor. Kujdesi është i nevojshëm për të promovuar një produkt ekologjikisht
miqësor dhe të mos harxhohen rezervat e peshqve natyror origjinal ndërsa gjithashtu mbahet cilësia,
çmime konkurruese për produkte.

(H&ZH) do të huazonte veten që Universiteti i Prishtinës të vazhdojë. Ata posedojnë ekspertizë të
konsiderueshme në sigurinë ushqimore dhe mund të thirren për të ofruar ekspertizë në vlerësimin e rrezikut
dhe në çështjet e menaxhimit të rrezikut.
H. Roli i përgjegjësisë civile si mjet i menaxhimit për sigurinë e ushqimit
Siç u përmend më lart, synimi është të binden fermerët dhe OBU-të të miratojnë një politikë të ushqimit të
sigurt mirëpo përdorimi i "karrotës dhe shkopit" po ashtu duhet të jetë një mjet menaxhimi dhe përgjegjësia
civile konsiderohet si një "shkop" i tillë. Përgjegjësinë civile është e lidhur me prova që një dëmtim i ka
ndodhur një individi. Duhet të provohet me anë të provave materiale që një ngjarje ka ndodhur dhe dëshmi
mjekësore se dëmi i shkaktuar është i lidhur direkt me të. Në shumicën e rasteve kjo është me certifikatë të
një mjeku të autorizuar.
Çdo harmonizim (ose përafrim) me ligjet e BE-së paraqet vështirësi për shkak të traditave heterogjene ligjore
në secilin Shtet Anëtar. Dëshira për harmonizimin e ligjeve kombëtare për qëllime të përgjegjësisë civile për
mbrojtjen e mjedisit është mjaft e qartë sa i përket BE-së. Së pari, harmonizimi i tillë detyron shtetet që ende
nuk kanë nxjerrë legjislacion specifik të zhvillojnë parimet e tyre me përgjegjësi në mënyrë që të përfshijnë
dëmtimin e mjedisit. Së dyti, duhet plotësuar kërkesat themelore të ligjit mjedisor të BE-së, përkatësisht
'parimet e parandalimit' dhe 'parimin ndotësi paguan'. Gjithashtu, nga pikëpamja e integrimit të tregut,
harmonizimi duket i pashmangshëm. Efekti i të pasurit rregulla të ndryshme mbi përgjegjësinë për dëmin
mjedisor mund të shkaktojnë që industritë në disa vende të bëjnë shpenzime të mëdha për dëmin që ata
provokojnë. Megjithatë, në vendet e tjera kosto për dëmin mund të shmanget ose të kalojë tek tatimpaguesit
duke u dhënë industrive një përparësi konkurruese.
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Konventa e Luganos24 u jep fuqi organizatave (shoqatave apo fondacioneve) të cilat sipas statuteve të tyre,
kujdesen për mbrojtjen e mjedisit dhe u përmbahen kushteve të mëtejme të parapara me ligjet kombëtare.
Këto organizata mund të kërkojë një vendim gjyqësor kundër një operatori që të ndërpresë një aktivitet i cili
është i paligjshëm dhe përbën një kërcënim të rëndë të dëmtimit të mjedisit ose për të marrë masa për të
parandaluar një incident apo dëme. Organizatat mjedisore mund të parashtrojnë një kërkesë në tribunalet
administrative që kanë të drejtë pastaj të pezullojë operacionet kur dëshmohet se shkaktojnë efekte të
dëmshme.
Konventa liron nga përgjegjësitë operatorin kur dëmi është shkaktuar ekskluzivisht nga një akt i kryer në
pajtim me një urdhër ose dispozitë e autoritetit publik. Megjithatë, ligji në lidhje me 'pjesën në pronësi të
shtetit' ose një kompani tregtare nën një statut gjysmë- autonom ka ende për t'u sqaruar.
Përgjegjësia e tillë civile siç përshkruhet nga Konventa, edhe pse nuk është nënshkruar nga të gjitha Shtetet
Anëtare, tashmë ekziston në të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Në të vërtetë, ajo është bazë e të drejtave të
mbrojtjes së konsumatorit, kur një person blen produkte që mund të jenë rrezik ndaj sigurisë apo shëndetit.
Kjo vlen njëjtë për prodhuesin e lavatriqeve apo një fermer i cili me dashje apo për shkak të neglizhencës
shet prodhimet e tyre në tregun e hapur.
Kësisoj përgjegjësia civile shihet si burimi i fundit i "shkopit" nga konsumatori. Arsyet janë si vijon:
 filozofia aktuale në këtë lloj mjeti është se kushdo që kryen ndonjë aktivitet të rrezikshëm duhet të mbajnë
po ashtu rrezikun e të mbajturit përgjegjës në rast të dëmtimit të mjedisit. Pastaj përgjegjësia do të kishte
rol parandalues në funksionimin si pengues;
 kur Kosova i bashkëngjitet BE-së, atëherë legjislacioni për përgjegjësinë kombëtare civile në harmonizim
me BE-në do të jetë një kusht;
 është e hapur dhe transparente në aktivitete dhe mund të shihet të funksionojnë jo vetëm nga autoritetet
relevante por edhe ato publike;
 përgjegjësia civile bënë të gjitha ato subjekte ligjore që i shesin produkte publikut përgjegjëse për ndjekjen
penale nëse dëshmohet dëmtimi. Kjo do të ketë efekte të rëndësishme. OBU po ashtu duhet të sigurojë
që produktet që at blejnë vijnë nga një burim i gjurmueshëm dhe bonafide. Kjo do të promovojë idenë e
forcave të tregut që përcaktojnë nëse një fermer qëndron në biznes apo jo.
Vlerësoni një shembull sa i përket Shoqatës së Prodhuesve. Nëse një fermer shet produkte dhe ato janë të
ndotura, si produkti edhe prodhuesi mund të gjurmohen. Konsumator i cili është i dëmtuar, nëse ai dëshiron,
mund të provojë se produkti i tejkalon Objektivat Sigurisë së Ushqimit (OSU) dhe limitet ligjore. Ka dy
mundësi për veprim (i) Shoqata e Prodhuesve mund të paditet për dëmet, (ii) fermeri individual mund të
paditet.
Mjeti në dispozicion për Shoqatën e Prodhuesve dhe fermeri për të mbrojtur veten e tyre, nëse ka ndonjë
padi për përgjegjësinë civile kundër tyre, është sigurimi.
Kompania e sigurimeve pastaj bëhet mjet i kontrollit të menaxhimit për të siguruar se ushqimi nuk shitet për
konsum, nëse nuk përkon me rregulloret e aplikuara nga AUV. Ndonjë rast civil nga një individ kështu është
kundër prodhuesit dhe / ose OBU-së dhe përmes kompanisë së sigurimeve. Kjo ka përparësi të rëndësishme
që janë:
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Mjedisin, Lugano, (21 qershor 1993). Deri më tani, vetëm nëntë shtete (Qipro, Finlanda, Greqia, Islanda, Italia, Lihtenshtajni, Luksemburgu, Portugalia dhe Holanda) kanë
nënshkruar Konventën, por asnjë shtet nuk e ka ratifikuar ende atë.
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 gjykatat bëhen më fleksibile në administratën e tyre, sepse nuk do të ketë një procedurë të unifikuar për

trajtimin e pretendimeve të shoqërisë së sigurimit;
 kompanitë e sigurimit rregullohen me Kodin e Praktikave siç përkufizohet nga Shteti;
 nëse kompani e sigurimit vlerëson se rreziku i tyre është rritur (për shkak të, për shembull, Shoqata e

Prodhuesve apo fermerët individual nuk është konform termeve të politikave të sigurimit) atëherë do të
bëhet ose një bllok për politikat e sigurimit në të ardhmen (duke shkaktuar bankrotimin eventual të
shkelësit sepse ata nuk mund të shesin produktet e tyre) apo rriten premitë. Prodhuesit padyshim
dëshirojnë të mbajnë primet e tyre aq ulët sa të jetë e mundur dhe në këtë mënyrë do të jetë një nxitje
për ta që të ndjekin procedurat. Forcat e tregut do të zbatohen. Kësisoj prodhuesit "e besueshëm" të cilët
mund të dëshmojnë ata ndjekin procedurat në afat të gjatë dhe në këtë mënyrë përfitojnë zbritje të
primeve. Kjo vepron më tepër si sigurimi i makinave. Një shofer me disa vjet vozitje pa aksident
shpërblehet zakonisht me një bonus "pa kërkesa" dhe paguan më pak se personat që bëjnë më shumë
aksidente. Niveli i primeve të sigurimit në këtë mënyrë do të veprojë si një nxitje për të ndjekur procedurat
e ushqimit të sigurt.
Shoqata e Prodhuesve gjithashtu të rregullohet me Kodin e Etikës. Në këtë mënyrë ata bëhen vetë-rregullues.
Përgjegjësia civile bëhet zgjidhje për mungesën e përgjegjësisë së individit.
5.4.5. IMPLIKIMET E KËTYRE MJETEVE TË MENAXHIMIT
Implikimet e këtyre mjeteve të menaxhimit janë që fermeri dhe konsumatori janë përgjegjës për veprimet e
tyre. Theksi është të sigurojë që vetëm ushqimi i sigurt dhe cilësor janë në dispozicion për shitje për publikun.
Gjithashtu, për zbatimin e legjislacionit (të ri) për të parandaluar apo për të eliminuar prodhimin e ushqimit
në tokë potencialisht të ndotur. Këto shihen si synime afatshkurtra për përmirësim të shpejtë të gjendjes
aktuale.
Forcat e tregut do të mbizotërojnë dhe këto natyrisht dhe pashmangshëm do të largojnë ata që nuk janë në
gjendje për të prodhuar dhe për të shitur prodhimet e tyre ekonomikisht. Kur fermerët, për çfarëdo arsye
qoftë kjo ndotje apo menaxhimi i dobët nuk mund të mbulojnë kostot e tyre të prodhimit për shkak se
konsumatori nuk do të blejë produktet e tyre, ata në mënyrë të pashmangshme do të dalin jashtë biznesit.
Kur ata të aplikojnë PMB dhe dëshirojnë të shesin produkte të sigurta dhe me cilësi, ata duhet ta bëjnë këtë
nën një etiketë "i sigurt dhe cilësor". Fermat e vogla do të kenë nevojë për ndihmë për të bërë këtë dhe kjo
duhet të koordinohet brenda një Shoqate të Prodhuesve. Lejimi i forcave të tregut të mbizotërojnë dhe
avancimi i vlerës së produktit përmes një Shoqate të Prodhuesve kështu shihet si synim afat-mesëm.
Me zbatimin e plotë të këtyre mjeteve të menaxhimit, do të rriten të ardhurat e fermës dhe sektori si tërësi
do të forcohet. Kësisoj do të jetë ekonomik dhe i qëndrueshëm për fermat e vogla dhe të mëdha. Shoqatat e
prodhuesve dhe në fakt zhvillimi rural do të shihen si një qëllim i përbashkët. Ky është qëllimi afatgjatë.
Megjithatë, duhet theksuar se asnjë zgjidhje nuk mund të zgjidhë probleme të shumta që ka të ngjarë të
lindin si pasojë e përpjekjes për të aplikuar një sistem të kontrollit të ushqimit. Ky seksion shtjellon disa
Skenarë që janë prezantuar nga Grupe Punuese të ndryshme gjatë zbatimit të projektit. Këtu tentohet të
gjenden zgjidhje praktike nëse këto eventualitete ndodhin.
Skenari 1
Çfarë nëse një fermer zbaton PMB, ka aktualisht të ardhura të arsyeshme nga ferma dhe dëshiron të vazhdojë
me bujqësi, por toka është konstatuar të jetë e ndotur?
Përdorimi i SNDH nga UAMDH dhe në bazë të rezultateve të Datyrës 2 (hulumtimi i tokës së ndotur) toka
bujqësore në 17 komuna në hulumtim nuk është gjetur të jetë e ndotur. Megjithatë, është e
rekomandueshme që veprimi i parë është që të ri - testohet dheu dhe të lashtat dhe të sigurohet se ndotja
është me të vërtetë në nivele të larta dhe të lashtat nuk mund të shitet për konsum. Nëse rezultatet
konfirmojnë këtë, atëherë është e nevojshme të prodhohen kultura jo-ushqimore ose të gjendet një tjetër
përdorim për tokën.
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Kush paguan për këtë? Veprimi tjetër është të identifikohen burimet e ndotjes. Nëse ndotësi mund të
identifikohet, atëherë fermeri ka mundësinë për të kërkuar kompensim përmes gjykatave. Ndotësi paguan.
Nëse ndotësi nuk mund të identifikohet, atëherë ka disa opsione:
 kosto e ri-kultivimit mund të paguhet nga Qeveria, duke përdorur fonde të veçanta (ky shembull tjetër
kur një Eko-Fond mund të sigurojë financimin në veçanti për çështjet e mbrojtjes së mjedisit);
 Autoritetet komunale mund të kontaktohen për të lejuar ligjet e planifikimit fizik për të ri-përkufizuar
tokën si "jo bujqësore" Pastaj fermeri mund të shesë apo zhvillojë tokën si për shembull, ngastrat e
ndërtimit. Vlera e tregut është atëherë më e lartë se toka bujqësore. Me shfrytëzimin e këtyre fondeve
fermeri mund të blejë tokë të pa ndotur dhe të vazhdojë bujqësinë dhe prodhimin e kulturave nëse
dëshiron.
Përparësitë e këtyre opsioneve janë se nuk ka shpenzime nga autoritetet e Kosovës, përveç në administrimin
e ligjeve të planifikimit fizik.
Skenari 2
Çfarë nëse fermeri është duke aplikuar PMB dhe vazhdon të prodhojë të korra në tokën e ndotur, por nuk i
shet ato në treg?
Fermeri dhe konsumatori janë përgjegjës për veprimet e tyre. Grupet e rrezikut më të lartë janë identifikuar
si fermat më të vogla se <1ha të cilat prodhojnë një përqindje të lartë të ushqimit të tyre nga toka e tyre. Në
të gjitha rastet fermeri këshillohet që të testojë tokën dhe të lashtat e tij nga një laborator i autorizuar. Nëse
rezultatet konfirmojnë se ekziston një nivel i papranueshëm i ndotjes, atëherë ka katër opsione për veprim:
 ata mund të aplikojnë masa shtesë përmirësuese për të mbështetur PMB-të e tilla si lëvrimi i thellë (ose
gërmimi i kanaleve) dhe përhapja e më shumë gëlqere për të reduktuar bio-disponueshmërnë e disa
ndotësve si metalet e rënda;
 ata mund të rregullojë zgjedhjen e tyre të lashtave;
 ata duhet të përgatisin me kujdes prodhimet e tyre para konsumimit. Kjo do të thotë, për shembull, qërimi
i karrotës dhe patates, dhe duke hequr gjethet e jashtme nga perimet me gjethe të cilat mund të kenë
dheun në sipërfaqe;
 ekonomia familje duhet të përzierje prodhimet e veta me produkte të etiketuara të sigurta ushqimore .
Varësisht nga KPD dhe niveli i ndotjes, ata duhet të marrin këshilla nga AUV se sa duhet të bëhet përzierja.
Autoritetet duhet të vazhdojnë për të siguruar që të gjithë konsumatorët janë në shënjestër për fushatat e
ndërgjegjësimit publik. Megjithatë, duhet të ri-theksohet se nivelet e larta të ndotjes dhe analizat e tokës
janë vetëm Faza e parë në analizën e rrezikut. Niveli i ndotjes nuk përfaqëson nivelin e rrezikut. Kjo mund të
përcaktohet vetëm duke e ditur nivelin e ekspozimit të ndonjë individi specifik gjatë përdorimit të modeleve
kompjuterike si analizat e CLEA-s.
Skenari 3
Çfarë nëse konsumatori mashtron dhe përzien produkte të ndotura bujqësore me produkte të sigurta dhe
përpiqet të kërkojë kompensim përmes përgjegjësisë civile?
Mangësia e procedurave të përgjegjësisë civile është se mbështetet në sinqeritetin bazik të individit. Kjo
është një pikë e dobët, duke u mbështetur shumë në përgjegjësinë civile si një mjet kontrolli. Megjithatë,
Shoqata e Prodhuesve dhe individët mund të mbrojnë veten e tyre nga të qenit në gjendje për të provuar se
ata kanë përmbushur procedurat HACCP dhe etiketa bashkangjitur produkteve të tyre është e vlefshme. Kur
të ketë filluar procedura ligjore, atëherë kompanitë e sigurimeve duhet të trajtojnë rastin. Kjo zakonisht është
e mjaftueshme për të kthyer mendjen e konsumatorit të rastit me këto ide optimiste nga të vazhduarit me
kërkesën e tyre.
Skenari 4
Çfarë nëse rastësisht produkte të ndotura gjenden për shitje në një dyqan me pakicë, dmth. madje edhe kur
besimi i mirë dhe HACCP janë të dukshme?
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE

57

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit

Nëse një produkt është gjetur të jetë i papranueshëm, atëherë para se procedurat ligjore të nisen apo fajësia
pranohet ajo duhet të zëvendësohet menjëherë nga shitësi. Po ashtu duhet të jetë një nxitje shtesë siç është
zbritja e përkohshme në produkte tjera (të sigurta).
Skenari 5
Çfarë nëse OBU bën një gabim dhe përzien produktet e sigurta me produkte të paprovuara dhe të dyshimta?
Përdorimi i Shënimeve të Auditimit të HACCP-së dhe AUV-së, me kontrolla të rastit, ata do të kapen dhe do
të përballen me ndëshkim. Ekziston një stimulim komercial për të mos e bërë këtë sepse kompania e sigurimit
mund të fillojë procedurat ligjore po ashtu dhe/apo rritë shkallët e primit.
Megjithatë, në fund, kontrolli i ushqimit është përgjegjësi e të gjitha grupeve të synuara dhe mbështetet mbi
ata duke të marrin përgjegjësinë e tyre civile në një mënyrë serioze. Duhet shpjeguar qartë se nuk është
interesi i tyre komercial të vazhdojnë me praktika të tilla.
Skenari 6
Çfarë nëse fermeri gjen se toka e tij është edhe më poshtë niveleve të SNDH - a do të thotë kjo se ai tani mund
të ndalojë përdorimin e PMB-së dhe të zvogëlojë shpenzimet me, për shembull, jo duke shtuar gëlqere për të
rritur pH e tokës duke rritur rrezikun nga bio- disponueshmëria e ndotësve potencial?
Kjo është një tjetër arsye pse autoritetet duhet të përqendrohen mbi promovimin e ushqimit të sigurt dhe
menaxhimin e ushqimeve të kafshëve dhe jo vlerat kufitare apo SNDH në tokë. Me fjalë të tjera në fushatat
e tyre të ndërgjegjësimit publik duhet theksuar 'më sigurt më mirë'.
Ngjashëm, anëtarësimi në Shoqatën e Prodhuesve duhet të jetë një nxitje për fermerët që të vazhdojnë
prodhimin e ushqimit të sigurt sepse ata mund të rrisin prodhimin e tyre aktual dhe gjithashtu me çmime më
të larta për prodhimin e tyre. Ata nuk do të vënë këtë në rrezik duke lënë cilësinë e prodhimit të tyre të bije.
Skenari 7
Çka nëse OBU gjen se ata kanë një produkt me cilësi të dobët dhe vetëm heqin etiketën dhe vazhdojnë të
përpiqen dhe të shesin në tregun e hapur?
Është çështje e konsumatorit të vendos nëse dëshirojnë të blejnë këtë produkt. Është përgjegjësi e tyre.
Shitësi do të marrë një çmim më të ulët për produktin, dhe në qoftë se ekziston rezistencë e vazhdueshme e
konsumatorit promovohet përmes ndërgjegjësimit publik, nuk do të jetë ekonomike të vazhdohet me këtë
praktikë.
Nëse autoritetet mendojnë se ata duhet të veprojnë në rrethana ekstreme ku ushqimi 'i dyshuar' është ende
duke hyrë në zinxhirin e ushqimit, dispozitat janë tashmë në vend nën kompetencat e AUV-së për të
parandaluar këtë.
Skenari 8
Çfarë nëse prodhimi importohet në bazë të një skeme me etiketë të ngjashme dhe shitet në treg si konkurrencë
me prodhimet vendore.
Shoqata e Prodhuesve dhe OBU janë për të promovuar ushqim të sigurt për konsum dhe kjo nuk është vënë
në shënjestër për të ndihmuar prodhimin vendor apo e importuar. Prodhuesit vendor duhet të tregojnë se
skema e tyre është e besueshme dhe më e mirë se skemat e tjera të ngjashme. Ata pastaj u nënshtrohen
forcave të tregut dhe mund të konkurrojnë në çmim dhe cilësi.
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Skenari 9
Çfarë nëse një numër gabimesh apo mashtrimesh tërheqin publicitet negativ i cili rrezikon të dëmtojë tërë
skemën e sigurisë së ushqimit në mbarë vendin?
BE-ja identifikon një Autoritet Kompetent i cili është përgjegjës për tërë vendin. Madje edhe nëse OBU nuk
mban ligjin, kjo do të thotë se i tërë sistemi nuk është i besueshëm dhe të gjithë OBU-të pësojnë si pasojë.
Disa vështirësi dhe gabime janë të pashmangshme në ndonjë sistem që përfshin një industri të tillë si
bujqësia. Është tejet e larmishme dhe ka shumë njerëz të përfshirë në në prodhimin e tij, shitje me shumicë
dhe përpunimi të jetë plotësisht i sigurt nga dështimi. Kur ekziston një mundësi e sistemit që ai të
shkatërrohet, anëtarët dhe menaxhmenti i Shoqatës së Prodhuesve dhe OBU duhet të zbatojë rregullat dhe
rregulloret tërësisht dhe në mënyrë të hapur. Kundërvajtësit duhet të largohen dhe sanksionohen dhe
publiciteti duhet synuar për të kthyer besimin e publikut.
Skenari 10
Çfarë nëse konsumatori mund ende të preferojë të blejë produktin e importuar?
Konsumatorët do të vendosin për veten e tyre se cilat produkte ata preferojnë. HSU tregoi se shumica e
konsumatorëve në anketë u kanë besuar produkteve vendore dhe këto duhet të reklamohen përmes
reklamave të vetëdijes publike. Sidoqoftë zgjedhja e konsumatorit do të varet nga shumë faktorë. Kjo pyetje
është me të vërtetë e ndërlidhur me njohjen e produktit. Një person shpesh preferon një produkt të caktuar
në krahasim me një tjetër, edhe pse kjo zgjedhje mund të duket e paarsyeshme tek vëzhguesit. Kjo është e
vërtetë për shumë sende të ndryshme si parfumi, makina motorike dhe patatet. Shoqata e Prodhuesve dhe
OBU duhet të promovojnë prodhimet e tyre me energji dhe guxim.
Ky Skenar është një tjetër arsye pse rekomandohet që produktet 'të sigurta dhe me cilësi" etiketohen nuk
kanë një shenjë të çmimit më të lartë të produkteve jo- të etiketuara. Më tej, të hyrat e prodhuesit dhe
përpunuesit duhet rritur përmes vëllimit të shitjes sesa çmimet më të larta. Megjithatë, është e njohur se do
të ketë një rritje të pashmangshme të çmimeve, sepse produktet e etiketuara kanë inpute shtesë të punës
për marrjen e mostrave, pastrimin, larjen, paketimin dhe kontrollin e cilësisë. Kjo duhet të shprehet si një
çmim (pak) më i lartë se produktet e tjera. Përsëri, forcat e tregut do të përcaktojë çmimin aktual që produkti
arrin.
Skenari 11
Çka nëse sistemi i rekomanduar miratohet në tërësinë e tij?
Bujqësisë do të i jepet një shtytje dhe nxitje e rëndësishme. Do të ketë rregullime dhe decentralizim. Fermerët
do të inkurajohen për të prodhuar duke përdorur aftësitë dhe njohuritë e tyre dhe jo të jenë të ngarkuar me
procedurat burokratike joreale. OBU-të do të blejnë dhe përpunojnë produkte lokale më shumë sesa të
joshen me importe më të shtrenjta nga jashtë. Publiku do të ketë besim në produktet që ata blejnë dhe do
të mbrohen nga agjencitë e përforcuara dhe transparente e kontrolluese.
Zhvillimi i ushqimit të sigurt si dhe parandalimi i produkteve të ndotura nga hyrja në zinxhirin ushqimor do të
sillen sipas forcave në treg. Ky sistem është i përballueshëm nga autoritetet dhe në këtë mënyrë praktike dhe
pa subvencione të shtrenjta të paguara nga publiku dhe që janë të paqëndrueshëm në të ardhmen.
Me aplikimin e gjerë të PMB, CLEA dhe HACCP, prodhuesit e Kosovës do të marrin një shtysë për të eksportuar
prodhimet e tyre më me gatishmëri në regjion dhe BE. Ata mund të binden për të miratuar teknologji të reja,
praktika dhe kulturat. Sektoret e reja mund të hapen, sikurse bujqësia organike dhe përpunimit jo- ushqimor
industrial. I tërë konsumi publik i ushqimit do të kontrollohet nga tregu. Besimi i publikut do të forcohet.
Fermat e vogla mund të konkurrojnë në cilësi, për kujdesin për kafshët e tyre, në promovimin e PMB-së, në
sigurimin e një fytyre humane dhe të shqetësuar për mjedisin për prodhimin bujqësor. Kjo është rruga
përpara për bujqësi të qëndrueshme në Kosovë.
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6. MBËSHTETJA TEKNIKE PËR GRUPIN PUNUES TË VLERËSIMIT TË RREZIKUT (GPVRR)
Një tjetër aktivitet i rëndësishëm për Detyrën 4 ishte që të sigurojë mbështetjen ligjore dhe teknike për
Grupin Punues të Vlerësimit të Rrezikut (GPVRR) dmth stafin e lartë nga MMPH, MBPZHR dhe AUV.
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Mbështetja nga projekti ka përfshirë ndërtimin e kapaciteteve përmes disa takimeve dhe seminareve si dhe
kurse trajnimi joformale dhe formale të kryera gjatë fazës së zbatimit të projektit. Më të rëndësishmet janë
paraqitur më poshtë:

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit
Rishikimi i acquis përkatëse të BE-së dhe
standardet e ISO / IEC me këtë ligj të
Kosovës
Roli i PMB-së në menaxhimin e ndotjes së
tokës bujqësore dhe mbrojtjes së dheut
Elementet kryesore të masave lehtësuese
për tokën e ndotur -roli i sektorit publik
dhe privat (PPP)
Roli i Autoriteteve Kompetente dhe
rekomandimet për mjetet e menaxhimit në
ushqim të sigurt
Përdorimi i CLEA për analizën e rrezikut

●

●

●

●

●

N.B. Trajnimi në vendin e punës nënkupton kohëzgjatjen për periudhën e zbatimit të projektit
* = pjesë e Ndërgjegjësimit Publik në 6 komunat, në Prishtinë, Gijlan, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë dhe Leposaviq
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7. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Konkluzionet dhe rekomandimet në vijim janë të bazuara në diskutimet dhe vlerësimet me GPVRR gjatë
zbatimit të Detyrës 4.

7,1. TË PËRGJITHSHME
1. Për sektorin si tërësi, ai mund të shihet nga 'bilanci i kulturave për 2012' se me përjashtim të patateve,
raporti i vetë-mjaftueshmërisë është <100%. Kjo do të thotë se ekuilibri përbëhet nga importet dhe kjo
paraqet një mundësi për sektorin të bëhet më efikas për të mbushur këtë boshllëk. Ekziston po ashtu
një fushëveprim i konsiderueshëm në Kosovë për të zhvilluar produkte të specializuara dhe të bujqësisë
organike të cilat kërkohen mjaft shumë në rajon dhe në Shtetet Anëtare të BE-së.
2. MBPZHR "Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2010-2013, Masa 1" kanë identifikuar se nevojat e
zhvillimit profesional dhe të trajnimit duhet të fuqizohen për të ndihmuar në plotësimin e nevojave
bujqësore moderne dhe të zbuten kufizimet kryesore të këtij sektori. Kjo është vënë në shënjestër
veçanërisht për fermerët e rinj në mënyrë që ata të mbeten të punësuar në zonat rurale.
3. Rezultatet nga analizat e detajuara të të gjitha mostrave të kulturave tregojnë se përqendrimi i metaleve
të rënda (Pb, Cd, Cr, Ni dhe As) është nën kufirin e zbulimit të aparatit (AAS dhe MP - AES 4200). Veç
kësaj, nivelet e të gjitha metaleve të studiuara ishin më të ulëta sesa ato të rekomanduara nga CAC (FAO)
dhe OBSH / BE. Për produktet shtazore (mish, shpezë, peshk, vezë dhe produktet e qumështit) të gjitha
rezultatet tregojnë ose përqendrime të papërfillshme të Cd dhe Pb ose 'nuk zbulohet'. Vlerat Maksimale
të Lejueshme (VML) për 'qumështin e papërpunuar' të prodhuar në vend janë gjithashtu të gjitha poshtë
kufijve si të dhëna në legjislacion dhe kjo ka qenë kështu për 2 vitet e fundit.
4. Kur merren parasysh rreziqet e shëndetit publik në lidhje me ushqimin dhe/apo ushqimet e prodhuara
në tokën e ndotur, atëherë disa faktorë duhet të merren parasysh. Përveç karakteristikave të vendit
specifik, modelet e softuerit të ekspozimit ndaj rrezikut e vënë theksin edhe mbi karakteristikat e
marrësit (p.sh. fëmijë, të rinj apo të rritur) dhe ekspozimit që marrësi ka për këtë ndotës qoftë nëpërmjet
kontaktit apo gëlltitjes. Të dhënat janë gjithashtu të nevojshme në lidhje me këtë ekspozim gjatë një
periudhe kohore, bio- disponueshmëria dhe bio- qasshmëria e ndotësve dhe kapaciteti i tyre për biozmadhim deri te zinxhiri ushqimor. Përqendrimi aktual i ndotësve në tokë është vetëm në Fazën 1 të një
analize shkencore me bazë në rrezik.
5. Analiza moderne e rrezikut në sigurinë e ushqimit duhet të zëvendësojnë përdorimin e një vlerësimi të
përgjithshëm të rreziqeve. Kjo do të thotë (i) menaxhimi i rrezikut, (ii) vlerësimi i rrezikut, dhe (iii)
opsionet e komunikimit të rrezikut gjithashtu duhet të forcohen. Kjo e fundit është veçanërisht me
rëndësi për Kosovën pasi ajo do të japë informacion dhe opinione gjatë gjithë procesit të analizës së
rrezikut lidhur me rrezikun dhe perceptimin e rrezikut për konsumatorët, industrinë, komunitetit
akademik dhe palëve të tjera të interesuara.
6. Autoritetet mund të mendojnë se ata duhet të veprojnë në rrethana ekstreme kur për shembull, ushqimi
i ndotur po hyn në zinxhirin ushqimor. Dispozitat janë tashmë në vend nën kompetencat e AUV për të
kontrolluar këtë dhe nuk ka nevojë që të rekomandojë ose të nxisë mjete të reja. Në të vërtetë ka
legjislacion të gjerë në vend që mbulon mbrojtjen e kulturave, përdorimin e agro-kimikateve, produktet
bujqësore, farat dhe çështjet e mbrojtjes së mjedisit. Zbatimi është kështu i nevojshëm për legjislacionin
ekzistues të mbështetur nga kërkesat e kërkuara buxhetore në nivel qendror.
7. Në ato situata ku ndotësi nuk mund të identifikohet p.sh. nga burimet historike, kostoja e rehabilitimit
dhe / ose ri- kultivimit të tokës së degraduar mund të paguhet nga Qeveria. MMPH mund të kontaktohet
për të shqyrtuar mundësitë e mbulimit të shpenzimeve. Ky është një shembull ku një Eko - Fond do të
sigurojë fonde posaçërisht për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.

7.2. SPECIFIKE
8. Përgjegjësia për sigurinë e ushqimit ndahet nga të gjithë që janë të përfshirë në prodhimin dhe konsumin
e ushqimit, Kjo quhet qasja 'fermë -deri te- piruni'. Fokusi është mbi të fermerët që janë përgjegjës dhe
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OBU-të që janë përgjegjës për produktet bujqësore që ata shesin në treg. Më tej, konsumatorët janë po
ashtu përgjegjëse për sigurimin e produkteve që ata blejnë, se ato kontrollohen nga autoritetet
përkatëse. Kjo nënkupton që ata duhet të shikojnë për etiketën mbi sendet e tyre ushqimore. Kjo do të
thotë se që një sistem i kontrollit të ushqimit të jetë efektiv dhe praktik nuk ka nevojë që autoritetet të
përfshihen përveç në cilësinë e "auditimit". Secili akter duhet të dijë përgjegjësitë e veta dhe mjetet e
menaxhimit kur ato themelohen, janë më se të mjaftueshme për të siguruar se është duke funksionuar,
dhe duket se është duke funksionuar.
Theksi është të sigurojë që vetëm ushqimi i sigurt dhe i cilësisë janë në dispozicion për shitje për publikun
dhe gjithashtu për të zbatuar legjislacionin për të parandaluar apo eliminuar prodhimin e ushqimit në
tokë potencialisht të ndotur. Kjo do të thotë se fermeri është përgjegjës për të analizuar tokën e tyre.
Këto shihen si synime afatshkurtra për përmirësim të shpejtë të gjendjes aktuale.
Forcat e tregut do të mbizotërojnë dhe këto natyrisht dhe pashmangshëm do të largojnë ata që nuk janë
në gjendje për të prodhuar dhe për të shitur prodhimet e tyre ekonomikisht. Kur fermerët aplikojnë
PMB-në dhe dëshirojnë të shesin produkte të sigurta dhe me cilësi të ata duhet ta bëjnë këtë nën një
etiketë "të sigurt dhe cilësor". Fermat e vogla do të kenë nevojë për ndihmë për të bërë këtë dhe kjo
duhet të koordinohet brenda një Shoqate të Prodhuesve. Lejimi i forcave të tregut për të mbizotëruar
dhe avancuar vlerën e produktit përmes një Shoqate shihen si synime afatmesme.
Aplikimi i mjeteve të menaxhimit do të rrisë të ardhurat e fermës. Sektori si një tërësi duhet kështu të
jetë më i përshtatshëm. Zhvillimi rural në tërësi duhet të shihet si qëllim i përbashkët i shoqërisë civile.
Ai duhet të forcohet përmes parasë publike nëse është e nevojshme. Ky është qëllimi afatgjatë.
Stimulimi është se produktet e sigurta dhe cilësore mund të arrijnë një çmim më të lartë të tregut dhe
në të vërtetë klienti duhet të kërkojë ato produkte ashtu që prodhuesi mund të rrisë prodhimin dhe OBU
mund të rrisë shitjet. Besimi i konsumatorit do të promovohet dhe shitja përmes Shoqatës së
Prodhuesve, me aplikimin e një etikete të sigurt dhe me cilësi të shoqëruar në fushatat e ndërgjegjësimit
publik shihen si hapa të rëndësishëm në realizimin e kësaj. Gjithashtu, duke aplikuar atëherë këto
produkte mund të eksportohen si dhe të plotësojë një mundësi të tregut lokal.
Për të optimizuar sistemin e sigurisë ushqimore, atëherë ndotja duhet të parandalohet nga marrja e saj
në zinxhirin ushqimor 'në burim'. Kjo do të thotë se pjesa tjetër prej 21 komunash duhet të hulumtohet.
Këtu përfshihet po ashtu zhvillimi i një mjeti të menaxhimit teknik në tërë vendin siç është (i) monitorimi
i rregullt i dheut të fermave individuale, (ii) promovimi i Praktikave të Mira (PMB), (iii) përdorimi i
modeleve kompjuterike për vlerësimin e ekspozimit në bazë të rrezikut për të ndihmuar me
vendimmarrje, (iv) HACCP e aplikuar në të gjitha Shoqatat e Prodhuesve dhe Operatorëve të Biznesit
Ushqimor të mbarë vendit, (v) planet e biznesit të fermës të zhvilluara në bashkëpunim me Shërbimet
Këshillimore Bujqësore, (vi) zhvillimin e kulturave jo-ushqimore mbështetur nga H&ZH në Kosovo, (vii)
përdorimi i legjislacionit të përgjegjësisë civile nga konsumatori për të mbrojtur interesat e tyre.
Forcimi i kapaciteteve për KHMI dhe IBK është me rëndësi nëse themelohet një sistem i qëndrueshëm
dhe i përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore. Megjithatë, ka kufizime mbi buxhetet
kombëtare dhe monitorimi nuk është një prioritet në nivel qendror. Për të kapërcyer këto vështirësi,
barra e përgjegjësisë për monitorim rekomandohet të mbetet tek vet fermerët. Ata janë përgjegjës, me
këshilla nga Shërbimet Këshillimore Bujqësore dhe mbështetur nga MMPH, për të siguruar se toka e
tyre monitorohet në mënyrë të rregullt nga një laborator i akredituar i ISO-s. Shoqata e Prodhuesve dhe
OBU-të duhet të kërkojnë certifikata të vlefshme për analizat e dheut për të shoqëruar të gjitha
produktet bujqësore që ata blejnë. Kjo gjithashtu do të mbështesë çështjet e gjurmueshmërisë për siguri
të ushqimit. Në këtë mënyrë, forcat e tregut dhe mjetet ekonomike do të shtyjnë sistemin e monitorimit
të tokës dhe jo vetëm fondet nga buxheti qendror. Me fjalë të tjera, sistemi do të jetë i qëndrueshëm.
Një pikë e fundit është se projekti SNTB është duke bërë një studim të 'pikës së burimit'. Kështu që
parametrat e dheut do të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe madje edhe brenda të njëjtës fushë
bujqësore. Ata gjithashtu do të ndryshojnë me kulturat e ndryshme, sepse, për shembull ,bio disponueshmëria e metaleve të caktuara do të ndryshojë në varësi të matricës së dheut dhe kimisë. Kjo
është arsyeja pse monitorimi i parametrave të dheut në kohë dhe ushqimit është vendimtare për të
mbrojtur zinxhirin 'nga ferma -deri te- piruni' dhe të sigurojë besimin e publikut në rezultatet e arritura.
Mirëpo siç është përmendur në tërë këtë raport, barra e përgjegjësisë është mbi fermerin që të sigurojë
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se toka e tyre analizohet. Ky është gjithashtu një rezultat i projektit në ‘themelimi i sistemit të
përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore’.
Në të ardhmen, prodhuesit mund të binden për të aplikuar teknologjitë dhe praktikat e reja, dhe të rrisin të
lashta të specializuara. Sektorët e reja mund të hapen si bujqësia organike dhe e përpunimit industriale joushqimor. I tërë ushqimi për konsum publik do të kontrollohet nga forcat e tregut. Besimi i publikut do të
forcohet. Fermat e vogla mund të konkurrojnë në cilësi, për kujdesin për kafshët e tyre, në promovimin e
PMB-së, në sigurimin e një fytyre humane dhe të shqetësuar për mjedisin për prodhimin bujqësor. Me
aplikimin e gjerë të kontrolleve të standardizuara dhe rregulloreve të njohura nga vendet e tjera përfshirë
Shtetet Anëtare të BE-së, prodhuesit e Kosovës do të marrin një shtytje për të eksportuar prodhimet e tyre.
Kjo është rruga përpara për bujqësi të qëndrueshme në Kosovë.
Aktivitetet kryesore për Detyrën 4 tani janë përfunduar. Faza tjetër është për të siguruar rekomandimet për
sistemin e ardhshëm të MCS-së për ushqimin e sigurt, është se janë praktike dhe të qëndrueshme. Vlerësim
mjaft i madh është e shprehur për të gjithë të interesuarit për mbështetjen dhe ndihmën e tyre gjatë zhvillimit
të kësaj Detyre veçanërisht nga menaxhmenti i lartë dhe stafi i MMPH, MBPZHR dhe AUV, dhe të Zyrës së
BE-së në Kosovë. Ajo ka vazhduar të hedhë themelet për bashkëpunimin e mirë të dhe koordinimin e projektit
në të ardhmen.
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SHTOJCAT

Shtojcë 1.
Shtojcë 2.
Shtojcë 3.
Shtojcë 4.
Shtojcë 5.

Pyetësorët për Hulumtimin e Konsumit të Ushqimit (HKU)
Prodhimi bujqësor në Kosovë (2006-2012)
Rezultatet e analizave të metaleve të rënda në disa produkte ushqimore
Lista kontrolluese ekzaminuese për analizën e rrezikut
Referenca materiali të përdorura për këtë raport teknik
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SHTOJCË 1. PYETËSORËT PËR HULUMTIMIN E KONSUMIT TË USHQIMIT

A. Anketa për konsumin ushqimor në popullsinë urbane dhe rurale

Tema:
Grupi:

Hulumtimi i Konsumit të Ushqimit (HKU)
Konsumi i ushqimit për popullsinë urbane dhe rurale

Ju lutemi të plotësoni të gjitha pyetjet e dhëna më poshtë. Nëse jeni të pasigurt, pyesni për më shumë informacione.
Informacioni që ju jepni është konfidencial dhe vetëm për projektin. Nuk do të kalohet tek palët e treta dhe vetëm të
dhënat e analizuara do të përdoren për Fushatën e Vetëdijesimit Publik.
Data:

Emri i të intervistuarit:

Mosha ……… Statusi: i vetëm i martuar fëmijët (N°) ………
Vendbanimi ...................................................... ...
1. Sa persona jetojnë në shtëpinë tuaj?

gjinia: mashkull femër

Urban Rural

_________________

2. Shkollimi
Universitet

Shkollë e Lartë

Shkollë e Mesme

Shkollë Fillore

Sektori privat

Sektori publik

Ekonomi
familjare

I papunë

3. Punësimi

4. Profesioni
Pronar

Menaxher

Pronar /
menaxher

Nëpunës /
referent
zyre

Punëtor krahu

5. Ku blini ushqimin tuaj dhe sa shumë gjatë një jave?
Vendi

Kg/javë

Treg
Shitore
Në rrugë
Tek tregtarët lokal
Tek fermerët lokal
Të tjera
6. A blini kryesisht ushqime të freskëta apo të përpunuara? _______________
7. A keni besim në ushqimet e prodhuara në vend?

PO

JO

Nëse Jo, pse Jo _____________________________
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8. Çfarë përqindje e përdorni nga prodhimi vetanak, vendor dhe / ose të ushqimeve të importuara?
Prodhimi vetanak
Vendor
Importuar
9. A është origjina e ushqimit e rëndësishme për ju?

PO

JO

10. A është etiketa e produktit e rëndësishme për ju?

PO

JO

11. Sa ushqim konsumoni në javë (në kg dhe / ose l)?
Të rriturit Të rinjtë

Fëmijët

Produkte qumështi
Vezë
Perime
Mish
Pemë
Miell
Qumësht ose kos
Të tjera
12. Si i përgatisni perimet tuaja?
Të pa ziera
I lajmë
I qërojmë
I ziejmë
I pjekim/ fërgojmë
Të tjera
13. Nga ku merrni ujin?
Rrjeti
Bunari i ynë
Mbushur në shishe
Të tjera
14. A është testuar uji i pusit/bunarit?

PO

15. A e dini se çfarë është 'gjurmueshmëria'?

JO

PO

JO

16. A dini në lidhje me projektin SNTB dhe menaxhimin e tokës bujqësore?

PO

JO

Ju faleminderit për plotësimin e kësaj ankete.
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B. Hulumtim i konsumit të ushqimit për zonat rurale/fermerët përfshirë pyetjet rreth praktikave bujqësore
Tema:
Grupi:

Praktikat e Mira Bujqësore
Zonat rurale / Fermerët

Ju lutemi të plotësoni të gjitha pyetjet e dhëna më poshtë. Nëse jeni të pasigurt, pyesni për më shumë informacione.
Informacioni që ju jepni është konfidencial dhe vetëm për projektin. Nuk do të kalohet tek palët e treta dhe vetëm të
dhënat e analizuara do të përdoren për Fushatën e Vetëdijesimit Publik.
Data:

Emri i të intervistuarit:

Mosha ……… Statusi: i vetëm i martuar fëmijët (N°) ………
Vendbanimi ...................................................... ...

gjinia: mashkull femër

qyteti qyteza fshati

Sa persona jetojnë në shtëpinë tuaj?
2.

Shkollimi
Universitet

Shkollë e Lartë

Shkollë e Mesme

Shkollë Fillore

Sektori privat

Sektori publik

Ekonomi Familjare

I papunë

3. Punësimi

4. A keni tokë?

PO

JO

Nëse po. Sa e madhe është hapësira (hektarë)?
______________
5. Çfarë prodhoni në fermën tuaj?
Mish
Qumësht
Djathë
Vezë
Perime
Pemë
Të tjera
6. A i shitni produktet tuaja?
PO

JO

Nëse PO, ku
Në treg
Në shitore
Në rrugë
Tek tregtarët lokal
Shoqatës së Prodhuesve
7. A i përkisni një Shoqate të Prodhuesve?

PO

JO
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8. Çfarë kimikatesh përdorni në tokën tuaj?
Po/Jo

Kg/vit

Pesticide
Herbicide
Plehra kimike
9. Ku i blini ato?
Të importuara
Vendore
Nga Shoqata e Prodhuesve

10. Ku merrni këshilla për kimikatet që ju përdorni në tokën tuaj?
MBPZHR
Furnitorët
Interneti
TV
Nga Shoqata e Prodhuesve
Fqinjët
11. A e dini se çfarë është PMB?

PO

JO

12. A jeni të gatshëm për të marrë pjesë në një kurs trajnimi për PMB?
13. A u besoni produkteve vendore?

PO

PO

JO

JO

Nëse Jo, pse Jo _____________________________
14. A mbani dhe rrisni kafshë?

PO

JO

Nëse PO, çfarë llojesh? (Ju lutem shënoni me tik)
Lopë
Dhi
Dele
Shpezë
15. Me çfarë i ushqeni kafshët tuaja?
Sanë/bar

Ushqime të
koncentruara

16. A i konsumoni produktet e fermës suaj?

Foragjere

PO

Të tjera

JO

17. Sa nga ushqimi juaj konsumoni në javë (në kg dhe/apo l)?
Të rritur Fëmijë
Produkte qumështi
Vezë
Perime
Mish
Pemë
Miell
Të tjera
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18. Si përgatisni ushqimin tuaj?
Të pa ziera
I lajmë
I qërojmë
I ziejmë
Pjekje/fërgim
19. Nga ku merrni ujin?
Rrjeti
Bunari i ynë
Mbushur në shishe
Të tjera
20. A është testuar pusi/bunari i juaj?

PO

21. A dini në lidhje me projektin SNTB dhe për menaxhimin e tokës bujqësore?

PO

JO

JO

Ju faleminderit për plotësimin e kësaj ankete.
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C. Formati në Excel që kombinon të dhëna për konsumin urban dhe rural të ushqimit
AGRICILTURAL LAND POLLUTION SURVEY (ALPS) IN KOSOVO CRIS No; 2013/313/408

TOPIC :

FOOD AND FEED INTAKE SURVEY (FFIS)

GROUP : FOOD INTAKE FOR URBAN AND RURAL POPULATIONS

MUNICIPALITY
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YES/NO

IMPORTED

SOURCE OF PRODUCT
(%)

LOCAL

DO YOU TRUST
LOCAL
PRODUCTS

OWN PRODUCE

OTHER

OTHER

MILK/ YOGHURT (l)

FLOUR (kg)

FRUIT (kg)

MEAT(kg)

EGGS

CONSUM PER WEEK -L /KG CHILDREN

DAIRY PRODUCT(kg)

OTHER

MILK/ YOGHURT (l)

FLOUR (kg)

VEGETABLES(kg)

EGGS

DAIRY PRODUCT(kg)

OTHER

MILK/ YOGHURT (l)

FLOUR (kg)

FRUIT (kg)

MEAT(kg)

CONSUMPTION/WEEK (l or kg) YOUTH

VEGETABLES(kg)

YES/NO

CONSUMPTION/WEEK (l or kg) ADULTS

EGGS

YES/NO

IS THE LABEL ON
THE PRODUCT
IMPORTANT FOR
YOU

DAIRY PRODUCT(kg)

IS THE ORIGIN
OF FOOD
IMPORTANT
FOR YOU

FRESH OR
PROCESSED

VEGETABLES(kg)

WHERE DO YOU BUY MOST OF
YOUR FOOD FROM (%)

LOCAL FARMER

HOW MANY
PEOPLE LIVE
IN YOUR
HOUSE

PROFESSION

LOCAL TRADE

EMPLOYMENT

ON THE STREET

EDUCATION

FRUIT (kg)

URBAN /
RURAL

SUPERMARKET

GENDER

MEAT(kg)

AGE

MAREKT

ID

70

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit

HAS 'OWN
WELL' WATER
BEEN TESTED

DO YOU KNOW
WHAT
'TRACEABILITY'
IS

KNOWLEDGE ABOUT THE
ALPS PROJECT AND
MANAGEMENT OF
AGRICULTURAL LAND

YES/NO

YES/NO

YES/NO

BOTTLED

OWN WELL

OTHER

ROAST/ GRILL

BOIL

PELL

WASH

UNCOOKED

PREPARED VEGETABLES

NETWORK

SOURCE OF
POTABLE WATER

D. Formati në Excel që kombinon të dhëna për Praktikat e Mira Bujqësore (PMB)
AGRICILTURAL LAND POLLUTION SURVEY (ALPS) IN KOSOVO CRIS No; 2013/313/408
TOPIC : GOOD AGRICULURAL PRACTICES (GAP)
GROUP : RURAL AREAS/ FARMERS
MUNICIPALITY
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FARMERS ASSOCIATION

LOCAL TRADE

ON THE STREET

SUPERMARKET

WHERE DO YOU SELL
YOUR PRODUCTS

OTHER

FRUIT

WHAT DO YOU (MOSTLY)
PRODUCE ON YOUR FARM

MARKET

HOW MANY
HECTARES DO YOU
FARM (Ha)

VEGETABLES

EMPLOYMENT

EGGES

EDUCATION

CHEESE

GENDER

MILK

AGE

HOW MANY
PEOPLE LIVE
IN YOUR
HOUSE

MEAT

ID

CITY
/TOWN/
VILLAGE
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ARE YOU WILLING
TO ATTEND A
TRAINING COURSE
ON GAP

DO YOU TRUST
LOCAL PRODUCTS

YES /NO

YES / NO

YES /NO
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OTHER

BOTTLED

OWN WELL

SOURCE OF
POTABLE WATER

NETWORK

ROAST

BOIL

PEEL

WASH

HOW DO YOU PREPARE YOR
FOOD

UNCOOKED

OTHER

FLOUR (kg)

FRUIT (kg)

DO YOU KNOW
WHAT GAP IS

NEIGHBOUR

FARMERS ASSOCIATION

TV
MEAT (kg)

VEGETABLES (kg)

EGGS

HOW MUCH OF YOUR OWN
FOOD DO YOU CONSUME PER
WEEK (Kg, l) CHILD

DAIRY PRODUCT (kg)

OTHER

FLOUR (kg)

FRUIT (kg)

MEAT (kg)

ITERNET

SUPPLIERS

MAFARD

FARMERS ASSOCIATION

IMPORTED

LOCAL
VEGETABLES (kg)

YES /NO

HOW MUCH OF YOUR OWN FOOD
DO YOU CONSUME PER WEEK (Kg,
l) ADULT

EGGS

DO YOU CONSUME
YOUR OWN FARM
PRODUCTS

DAIRY PRODUCT (kg)

OTHER

FORAGES

CONCENTRATE BAGS

HAY/GRASS

POULTRY

SHEEP

GOAT

CATLLE

WHAT DO YOU
FEED ANIMALS
WHITH

FERTILIZER

YES / NO

DO YOU KEEP AND
REAR ANIMALS
FOR FOOD YES/NO

HERBICIDES

WHAT CHEMICALS DO WHERE DO YOU WHERE DO YOU GET ADVICE FOR THE
YOU USE ON YOUR
BUY THESE
CHEMICALS THAT YOU USE ON YOUR
LAND (kg/year)
CHEMICALS FROM
LAND

PESTICIDES

DO YOU BELONG
TO A FARMERS
ASSOCIATION

HAS 'OWN WELL'
WATER BEEN
TESTED

KNOWLEDGE ABOUT THE
ALPS PROJECT AND
MANAGEMENT OF
AGRICULTURAL LAND

YES/NO

YES/NO
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SHTOJCË 2. PRODHIMI BUJQËSOR NË KOSOVË (2006-2012)
Burimi: ASK, Anketa e Ekonomive Familjare 2013

A. Prodhimi i Drithërave në Kosovë
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B. Fusha e perimeve në Kosovë
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C. Prodhimi i perimeve në Kosovë
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D. Fusha dhe prodhimi i pemëve dhe rrushit në Kosovë (2006-2012)
(Të dhëna po ashtu nga Instituti i Verarisë dhe Enologjisë, KIVE))
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E. Bimët foragjere në Kosovë (2006-2012)
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F. Bilanci i furnizimit për lopët, gjedhet dhe viçat

N.B. c.w. = Pesha caracass

G. Bilanci i furnizimit për qumësht dhe produkte të qumështit

N.B. m.e.= ekuivalent i qumështit
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H. Prodhimi i deleve dhe dhive në Kosovë (2006-2012)
(N.B. Këto shifra po ashtu përfshijnë edhe vlerësimet)

I. Pularia dhe vezët
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SHTOJCË 3. REZULTATET E ANALIZAVE TË METALEVE TË RËNDA NË DISA PRODUKTE
USHQIMORE
A. Rezultatet nga Komunat në Hulumtim
Protocol

Samples

Ferizaj

Chicken meat

Ferizaj

Chicken meat

Ferizaj

Chicken meat

Prizeren

Chicken livers

Prizeren

Chicken meat

Prizeren

Chicken meat

Prizeren

Fish

Prizeren

milk

Mitrovice

milk

Mitrovice

milk

Suhareke

milk

Suhareke

milk

Drenas

milk

Drenas

milk

Shtime

milk

Shtime

milk

Shtime

milk

Heavy metals
analysed
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd (µg/kg)
Pb (µg/kg)
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb

Maximum Allowable Values (MAV)*
0.05 mg/kg
0.1 mg kg
0.05 mg/kg
0.1 mg kg
0.05 mg/kg
0.1 mg kg
0.50 mg/kg
0.50 mg kg
0.05 mg/kg
0.1 mg kg
0.05 mg/kg
0.1 mg kg
0.05 mg/kg
0.3 mg kg
0.02mg/kg
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Values
(mg/kg)
< 0.048
< 0.014
< 0.048
< 0.014
< 0.048
< 0.014
< 0.014
< 0.188
< 0.014
< 0.048
< 0.014
< 0.012
< 0.014
< 0.233
nd
nd
0.03
0.01
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Notes
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
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Vushtri

milk

Vushtri

milk

Vushtri

milk

Rahovec

milk

Rahovec

milk

Gjilan

milk

Gjilan

milk

Gjilan

milk

Fushekosove
Fushekosove
Fushekosove

milk
milk
Fish

Podujeve

Chicken meat

Podujeve

milk

Podujeve

milk

Malisheve milk
Malisheve milk
Malisheve Chicken meat
Lipjan

milk

Lipjan

milk

Lipjan

milk

Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd (µg/kg)
Pb (µg/kg)
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb

0.05 µg/kg
0.3 µg/kg
0.05 µg/kg
0.1 µg/kg

0.05 mg/kg
0.1 mg kg
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nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.02
0.01
nd
nd
0.01
0.02
< 0.048
< 0.014
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.04
0.05
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
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Prizeren

milk

Prizeren

milk

Prizeren

milk

Prizeren

milk

Ferizaj

milk

Ferizaj

milk

Ferizaj

milk

Suhareke

milk

Suhareke

milk

Fushekosove
Fushekosove
Fushekosove

milk
milk
milk

Prishtine

milk

Prishtine

milk

Prishtine

milk

Prishtine

milk

Gjilan

milk

Gjilan

milk

Gjilan

milk

Mitrovice

milk

Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd (µg/kg)
Pb (µg/kg)
Cd (µg/kg)
Pb (µg/kg)
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd (µg/kg)
Pb (µg/kg)

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.01
0.05
0.01
0.02
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.01
0.01

Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible
Negligible

* = according to to (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
(N.B. nd = nuk është zbuluar)
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B. Mostra e rezultateve nga laboratori i akredituar bashkëpunues i AUV-së (në Slloveni) për qumështin e
papërpunuar
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SHTOJCË 4. LISTA KONTROLLUESE EKZAMINUESE PËR ANALIZËN E RREZIKUT
A. Informacione të përgjithshme për vendin specifik për ‘Listën kontrolluese 2’

GENERAL INFORMATION
№
1
2
3

4

Additonal information or comments if
necessary

Title
PROJECT
MUNICIPALITY
HOTSPOT NAME AND NUMBER

DESCRIPTION OF THE HOTSPOT

Size (m2)
Is this a primary pollution source?
(yes/no)
If yes, name the proposed investigations
If no, propose investigations measures
(please check the respective box/es)

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Location
In a town
Settlement <500m
Settlement 500-1500m
Settlement >1500m

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Neighbours
North
East
South
West

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Surface water pollution - risk
Water course <500m
Water course 500-1500m
Water course >1500m
Water course leads to a major water supply

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Ground water pollution - risk
Distance to nearest borehole/well
Presence of aquifers
Shallow ground water table
Deep ground water table
Uncertain

9
9.1
9.2
9.3
9.4

Soil type
Sandy
Clayey
Loamy
Rocky

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Vegetation cover
High
Moderate
Low
To be cleared
To remain

11
11.1
11.2
11.3
11.4

Industries
<500m
500-1500m
>1500m
None near-by
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B. Lista kontrolluese për identifikim ‘pikat e nxehta’
(N.B. Kjo po ashtu krahason kufijtë legjislativ MAV nga Bullgaria, Gjermania dhe Holanda)
PROJECT
MUNICIPALITY
HOTSPOT NAME AND
NUMBER

Soil sample number

Parameter

Date of the
sample

Unit

Meteorological
conditions

Measured value

Protocol №

Exceeding screening
levels?
Yes/No

Arsenic
Lead
Cadmium
Chromium
Copper
Nickel
Mercury
Zinc
Hydrocarbons C10-C40
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
1,2-Dimethylbenzene
1,3+1,4-Dimethylbenzene

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Odour

Colour

Bulgarian norms 1

Other important
parameter/s

German norms 2

Threshold value

MAV

Trigger value 3

15
40
0.6
90
50
60
0.05
110
-

30
90/ 130/ 150*
2.0/ 2.5/ 3.5*
250
80/ 140/ 200*
70/ 80/ 110*
1.5
220/ 390/ 450*
-

25
200
2
200
3 000
70
10
10 000
0.2
3
-
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Dutch norms 4
National background
concentration

Target value

Intervention value

29
85
0.8
100
36
35
0.3
140

29
85
0.8
100
36
35
0.3
140

55
530
12
380
190
210
10
720

0.01
0.01
0.03

1
130
50
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Total Xylene
mg/kg
Total BTEX
mg/kg
Naphthalene
mg/kg
Acenaphthylene
mg/kg
Acenaphthene
mg/kg
Fluorene
mg/kg
Phenanthrene
mg/kg
Anthracene
mg/kg
Fluoranthene
mg/kg
Pyrene
mg/kg
Benz(a)anthracene
mg/kg
Chrysene
mg/kg
Benzo(b)fluoranthene
mg/kg
Benzo(k)fluoranthene
mg/kg
Benzo(a)pyrene
mg/kg
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg
Benzo(g,h,i)perylene
mg/kg
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene mg/kg
Total PAH according to EPA mg/kg

0,02
0,03
0,03
0,03
0,045
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,015
0,02
0.02
0,02
0.4

0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
4

2
-

0.1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40

Legjenda:
1

- Urdhri 3 nga 1 gusht 2008 për normat për përmbajtjen e pranueshme të substancave të dëmshme në dhe
Urdhri Federal për Mbrojtjen e e Dheut dhe Ndotjen e të Kaluarës – BBodSchV prej 12 korrik 1999
3Vlerat fillestare BBodSchV: nëse këto vlera tejkalohen, duhet të kryhet një hetim për shqyrtimin e përdorimit të terrenit dhe për të përcaktuar nëse ekziston ndonjë ndryshim
i dëmshëm i dheut apo ‘ndotje historike’. Vlerat fillestare të BBodSchV janë të vlefshme për vlerësimin në terren (për rrugët e ekspozimit tek toka - qeniet njerëzore: thellësia
maksimale 35cm, rruga e ekspozimit tek toka – kulturat bujqësore: thellësia maksimale 60cm). Për mostrat e marra nga thellësi të ndryshme, vlerat fillestare kanë karakter
konsultativ. Në këtë rast,vlerat më strikte (përdorimi i ngastrës si shesh lojërash për fëmijë) përdoret për krahasim
4
- Caku holandez dhe vlerat e intervenimit
- nuk ekziston ndonjë vlerë e referencës
* - MAV kufijtë legjislative për metale të rënda tokave të përhershme me bar lidhur me pH <6/ 6.0-7.4/ >7.4
2-
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C. Informacione shtesë të nevojshme për ‘listën kontrolluese’
ATTACHMENTS
PROJECT
MUNICIPALITY
HOTSPOT NAME AND NUMBER

№ Type
1 Maps
2

Photos

3

Documents

Location (coordinates)

Short description*

(name of the document)

Note: Describe the type and number of maps, place of the taken photos and all other relevant information.
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SHTOJCË 5. REFERENCA MATERIALI TË PËRDORURA PËR KËTË RAPORT TEKNIK
(Kjo është si shtesë e referencave të dhëna për Shtojca 8 Propozime)
Këto mund të listohen si më poshtë:
 Raporti i Akreditimit të Laboratorit për Shqipëri, M. Flanagan (2014)
 Vlerat historike të tokës dhe kanalizimit në Evropë, JRC - studimi i koordinuar (2006)
 CLARINET, Zbatimi i Teknologjisë në Evropë për Revitalizimin e Tokës së Kontaminuar
 Codex - standardi i përgjithshëm për ndotësit dhe toksinat në ushqim, Codex STAN 193-1995
 Shënim koncepti për Kontaminimin Gjeogjenik të Ujërave Nëntokësore në Indi,, Bordi Qendror i Ujërave
Nëntokësore, Ministria e Burimeve Ujore, Indi, (shkurt 2014)
 Kontaminimi dhe menaxhimi i tokës, Raportet e grupeve teknike të punës themeluar sipas strategjisë
tematike për mbrojtjen e dheut, Vëllimi - IV, (2004)
 Direktiva për Ujëra Nëntokësore (2002/118/EC)
 Direktiva për shpezët (2009/147/EC)
 Legjislacioni i BE-së është Direktiva 2004/35/EC për përgjegjësinë mjedisore sa i përket parandalimit dhe
revitalizimit të dëmeve mjedisore, 21 prill 2004
 Direktiva për Habitatet (92/43/EEC)
 Direktiva 2010/75/EU për Emisionet Industriale (referuar zakonisht si 'IED')
 Direktiva për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (2008/1/EC)
 Direktiva për Nitratet nga Burimet Bujqësore (91/676/EEC)
 Direktiva për Mbrojtjen e Tokës që themelon kornizën për mbrojtjen e tokës dhe ndryshon Direktivën
2004/35/EC, ref: 2006/0086(COD)
 Direktiva për Kornizën Mbeturinave (2006/12/EC)
 Caku Holandez dhe Vlerat e Intervenimit, 2000 (‘Lista e re Holandeze’)
 Vlerësimi mjedisor i tokës për monitorim, JRC (2008)
 INSPIRE, Specifikimi i të dhënave të dheut (2013)
 IPCC, shfrytëzimi i tokës, ndryshimi i përdorimit të tokës dhe pylltaria (2000)
 Qarkorja Buxhetore e Kosovës 2012/01
 Plani i Veprimit Mjedisor i Kosovës 2006-2010 (PVMK)
 Strategjia e Kosovës për Mjedis 2006-2011 (SKM)
 Lista e Kosovës e datës 16 janar 2009 (Udhëzimi Administrativ për Nivelin Maksimal të Shkarkimit të
Lejuar dhe Shpërndarjes e Ndotësve në Tokë)
 Ligji për Tokën Bujqësore (Ligji Nr 02 / L- 26)
 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji Nr 03 / L- 025)
 Ligji për Financat e Pushtetit Lokal (Ligji Nr 03 / L- 049)
 Aspektet e reja të hulumtimit bashkëpunues të ndotjes së tokës, sigurisë ushqimore dhe teknikave të
rehabilitimit të tokës në Azi (Zueng - Sang Chen, Shaw - Wei Su, Horng - Yuh Guo, Chen - Chi Tsai, dhe
Zeng - Yei Hseu, 2007)
 Programi Kombëtar i Reformave Ekonomike në Kosovë (PKREK, 2015)
 Mbrojtja e ujit tonë, tokës dhe ajrit, Kodi i PMB, DEFRA, Britania e Madhe (2011)
 Vlerësimi i rrezikut të tokës së kontaminuar nga metalet e rënda në afërsi të një miniere të plumbit /
zinkut (Xie Zheng Miao, Zhu Yong Guanz, Ravi Naidu (2005)
 SAN/ Aleanca e Pyjeve Tropikale "programi i qëndrueshëm bujqësor"
 Standardi i Llogaridhënies Sociale SA8000
 SPADE/M2, Azhurnim i të dhënave dhe rishikimi i modelit të databazës analitike të profilit të dheut e
Evropës për parametrat e matur (2010)
 Vlerat e Marra Toksikologjike për Kontaminuesit Prioritar në Dhe, Zelanda e Re, Ministria e Mjedisit
(2011)
 Udhëzuesi i Përdoruesve, Standardi Mjedisor për Vlerësimin dhe Menaxhimin e Kontaminuesve në Tokë
për Mbrojtjen e Shëndetit Njerëzor, prill 2012
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Shëndetësisë.
 OBSH (2010a) Ekspozimi ndaj Arsenikut: Një shqetësim i madh për shëndetin publik. Organizata

Botërore e Shëndetësisë. Në dispozicion në: www.who.int/ipcs/features/arsenic.pdf
 OBSH (2010b) Listë faktesh N°225. Dioksinat dhe efektet e tyre në shëndetin e njeriut. Organizata










Botërore e Shëndetësisë. Në dispozicion në: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/index.html
OBSH Evropë (2009) Nivelet e plumbit në gjakun e fëmijëve, listë faktesh (RPG4_Chem_Ex1) Kopenhagë:
Organizata Botërore e Shëndetësisë, Zyra Rajonale për Evropë. Në dispozicion në:
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/97050/4.5.-Levels-of-lead-in-childrens-blood.pdf
OBSH/UNIECE (2006): Rreziqet shëndetësore nga metalet e rënda nga rrezet e gjata të ndotjes së ajrit
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www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/78649/E91044.pdf
OBSH (2013) Dhjetë kimikatet e shqetësimit madhor shëndetësor. [online]. Marrë nga:
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OBSH (2013) Floruri jo-adekuat apo i tepruar: një shqetësim madhor për shëndetin publik [online].
Marrë nga: www.who.int/ipcs/features/fluoride.pdf
Wilkie, J. A., dhe Hering, J. G. (1996). Absorbimi i arsenikut në oksidet e hekurit: Efektet e absorbimit,
raportit të absorbimit dhe bashkë-ndodhja e solucioneve te sipërfaqeve koloidale fiziko-kimike.
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