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QUMËSHTI:

Dhitë alpine kanë rendiment të lartë qumështi. Me dhitë alpine, duke ndjekur një skemë të 
punës seleksionuese, mund të merret një rendiment 800-1500 kg /krerë. 

Dhitë prodhojnë më shumë qumësht në laktacionin e tretë dhe të katërt. 

Prodhimi i qumështit në laktacionin e parë dhe të dytë është 70-90% të atij të tretë. Duke 
filluar nga laktacioni i pestë vihet re rënie e prodhimit të qumështit. Prodhimi maksimal 
është midis javës së 3-të dhe të 8-të të laktacionit.  Prodhimi  ulet  10 % çdo muaj dhe 
pastaj më shumë pas muajit  të shtatë. Fermeri duhet të drejtojë të ushqyerit e tyre, për 
të marrë rendimente sa më të larta në këto faza të laktacionit.
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Komuna Zall Bastar

Mobile: 068 20 94 688

Përmbajtja e yndyrës dhe proteinës është e lartë menjëherë pas pjelljes (gjatë ditëve të kulloshtrës), 
pastaj ulet menjëherë, rritet nga java e 20-të e laktacionit dhe, afër tharjes, është shumë e lartë. Kjo 
gjë duhet të kihet parasysh për tregëtimin e qumështit të tyre .

Me qumështin e dhive, për përbërjen kimike që ka (si: alfa kazeina, raporti yndyrë - proteinë etj.), 
përgatiten djathra specialë, që në tregun ndërkombëtar janë nga më të shtrenjtët dhe që 
bëjnë të mundur sigurimin e të ardhurave të kënaqshme për fermerët. Vendet e zhvilluara mbi 
90% të qumështit të dhive e përpunojnë në djathë.

Përgatitja dhe tregëtimi i djathit bëhen në kushtet e fermës, pra janë krijuar fermat me cikël 
të mbyllur (prodhim - përpunim – tregëtim), çka ka bërë të mundur rritjen e të ardhurave nga 
fermerët e dhive. 1 litër qumësht i përpunuar në djathë kushton 2-3 herë më shumë sesa ai i 
papërpunuari. 

FERMERË!

Dhitë alpine që ju rrisni janë investimi më i mirë për familjen dhe fermën tuaj. Rrisni dhitë për 
ripërtëritjen e tufës në fermën tuaj dhe për treg. Kujdesuni që të rrisni dhi cilësore, të shëndetshme, 
me kapacitet të lartë prodhues dhe kosto të ulët. Investimi që bëni ka vlerë për të ardhmen, për 

remontin e tufës dhe për rritjen e të ardhurave nga shitja në treg e kecave me vlerë të lartë racore.

Prodhoni vetëm keca me vlerë racore, të shëndetshëm dhe të çertifikuar, pasi sjellin më shumë 
të ardhura për fermën tuaj.

Përfshihuni në programin e përmirësimit racor që Ministria e Bujqësisë ka iniciuar dhe mos lejoni 
që kecat me  vlerë racore të theren për mish.
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KUSH ËSHTË SHOQATA “PËR INTEGRIM GJINOR” 

Shoqata “Për Integrim Gjinor” është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse, që ka për 
mision mbështetjen e grupeve rurale: vajza, djem, gra dhe burra, për të siguruar integrimin 
gjinor të plotë të tyre, për mbështetjen e iniciativave si dhe duke reduktuar varfërinë 
në zonat rurale dhe duke nxitur dhe krijuar ferma të vogla blegtorale. Misionin e saj 
shoqata e realizon përmes shpërndarjes falas të dhive alpine të racave të pastra, duke ofruar 
një paketë trajnimesh, asistencë teknike, përmirësim të grazhdit dhe inpute të tjera të 
domosdoshme për zhvillimin e fermës.

Shoqata “Për Integrim Gjinor” punon në Komunën e Zall Bastarit që nga viti 2008 dhe ka 
realizuar pesë projekte për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë të grupeve të grave 
të përfshira në projekte, duke iu dhënë ndihmë direkte rreth 120 familjeve. Shoqata ka zyrë 
në Zall Bastar me staf të specializuar në zhvillimin dhe fuqizimin ekonomik të grupeve të 
grave, që në bashkëpunim me shoqatat e fermerëve, specialistët e blegtorisë, institucionet 
e specializuara dhe pushtetin vendor e atë qendror, kanë dhënë një kontribut të dukshëm 
në zhvillimin rural të zonës.

ZONA E SHTRIRJES SË PROJEKTIT

Komuna e Zall Bastarit është e vendosur në pjesën veri-lindore të qytetit të Tiranës. Projekti 
është shtrirë në katër fshatra: Bastar i Mesëm, Murrizë, Vilëz dhe Zgurë, dhe ka mbështetur 
32 familje.

Sipërfaqja e tokës bujqësore është e kufizuar dhe kjo sipërfaqe mbillet kryesisht me 
foragjere, si ushqim për bagëtinë. Toka bujqësore punohet me krah, për shkak të 
mungesës së mekanikës. Shumica e punëve në bujqësi dhe blegtori kryhen nga vetë 
gratë. Shifrat tregojnë se mbi 50% e familjeve jetojnë nën minimumin jetik.

Për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike ku jetojnë, shumë familje kanë vështirësi për 
të siguruar nevojat bazë ushqimore. Projekti realizon në mënyrë të menjëhershme, afat-
shkurtër dhe afatgjatë, reduktimin e varfërisë, duke përmirësuar aksesin e tyre ekonomik.

BURIMET E FINANCIMIT 

Projekti financohet nga USAID, nëpërmjet Assist Impact, Australian AID Funding dhe nga Shoqata 
“Për Integrim Gjinor“. Kontributet e secilit financues në projekt paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Burimet e Financimit  Shuma në lekë 

USAID 1,979,544

Australian AID Funding 808,840

Shoqata “Për Integrim Gjinor” 104,000

Të tjera 280,000

PËRSHKRIMI I ZBATIMIT TË PROJEKTIT

Zbatimi i projektit përfshin katër komponentë:
1. Dhurimin e dhisë alpine dhe përmirësimin racor

2. Trajnimet, seminaret dhe asistencën teknike

3. Trajnim për prodhimin e djathit feta

4. Promovimin e barazisë gjinore

Komponenti i pasimit të dhuratës bazohet në filozofinë e Heifer International që secili duhet
të ndajë me të tjerët dhe të kujdeset për ta. Tridhjetë e dy familjet që morën dhitë, nënshkruan 
një kontratë për të pasuar pasardhësin e parë femër me të njëjtën moshë dhe peshë te një
familje tjetër e varfër dhe, gjithashtu, pranuan të pasojnë tek të tjerët gjithçka për të cilat ata
kanë nevojë, duke bërë dhe përmirësimin racor të tufave në zonë.

Grupet e përfituesve u trajnuan nga ekspertë të fushave të veterinarisë dhe zooteknikës.
Trajnimet përfshinë sesione formale dhe joformale (vizitë në Kompleksin e Dhisë në Fushë
Krujë, demostrime, modele praktike në terren). Përveç trajnimeve në mbarështimin e kafshëve 

dhe ruajtjen e mjedisit me grupet, organizuam, sipas kërkesave, trajnime dhe në fusha 
të tjera, si: prodhimi i djathit, përpunimi i ushqimit, marketingu, dhe formimi i grupit . 

Takimet dhe trajnimet për çështjet gjinore janë pjesë e projektit. Ato i inkurajojnë 
burrat dhe gratë që të kenë mundësi të njëjta në marrjen e vendimeve, pronësinë mbi 
kafshët e dhuruara, pjesëmarrjen në punë dhe përfitimet e tjera nga projekti.

Përmirësimi racor i tufave (kryqëzimet)

Kryqëzimi është veprimtari për të përmirësuar vlerat gjenetiko - racore të një tufe. Për këtë 
përdoren raca përmirësuese si për prodhimin e qumështit, ashtu edhe të mishit.

Në përgjithësi raca përmirësuese në zonë janë dhitë e racave alpine ose ekotipe, që kanë 
vlera më të larta produktive racore se tufa që mbarshton fermeri. 

32 dhitë e dhuruara do të shërbejnë si raca përmirësuese në zonë. Dhia alpine është racë që 
shquhet për prodhimtari të lartë qumështi dhe që është përshtatur në Zall Bastar.

Mbarështimi i moshave të reja në dhi është një investim i nevojshëm dhe prioritar 
në një fermë me dhi alpine duhet mbajtur për të rritur tufën dhe për të përmirësuar 
nivelin gjenetik të saj. Si të gjitha investimet, duhet kërkuar se cili është momenti 
më i rëndësishëm që rentabilizon këtë investim dhe jep suksesin e duhur. Grupet 
e grave përfituese do kujdesen për dinamikën e zhvillimit të kecave, pra arritjen 
e treguesve optimalë: shtesën e peshës, që është kurorëzimi i investimeve të bëra 
në kushtet e mbarështimit, në menaxhimin e tufës dhe riprodhimin e tyre. Këto 
janë momente delikate për prodhimin e ardhshëm nga dhitë e pjelljes së parë dhe 
në vazhdim.




