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Parathënie 

 
Udhëzuesi për realizimin e moduleve profesionale synon të lehtësojë 

realizimin e këtij komponenti të kurrikulës në kushtet reale të shkollës. 

 

Ky udhëzues përpiqet të qartësojë kuptimin dhe funksionin e moduleve të 

integruara profesionale, mënyrën e organizimit të përmbajtjes në programet e 

moduleve dhe mënyrën e zbatimit të tyre në kushtet konkrete të shkollës.  

 

Udhëzuesi jep sugjerime për aspekte metodologjike të realizimit të 

moduleve, si dhe të mënyrave të organizimit të punës praktike. 

Ky udhëzues pasqyron përvojat pozitive dhe idetë e reja në lidhje me 

realizimin e moduleve profesionale. 

 

Moduli ka për qëllim të njohë dhe të aftësojë nxënësit për të kryer punime të 

thjeshta të riparimit dhe të mirëmbajtjes të veglave dhe pajisjeve të ndryshme 

në fermë. Ky modul synon që nxënësit të aftësohen në lidhje 

memirëmbajtjen  dhe riparimet në fermë. 

Ky manual mësimor trajtohet sipas RM-ve të përshkruesit të modulit, si më 

poshtë: 

 
RM1 – Nxënësi përzgjedh veglat dhe materialet sipas përdorimit të tyre në 

mirëmbajtjen e fermës 

RM2 – Nxënësi mirëmban veglat e punës që përdoren për mirëmbajtjen e 

fermës. 

5. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së 

veglave të punës. 

 

 

1. Llojet e veglave të punës për mirëmbajtjen e fermës. 

2. Ndërtimi dhe përdorimi i materialeve për mirëmbajtjen e fermës. 

3. Ndërrimi i strukturave mbajtëse dhe polietilinenit. 

4. Sistemi i ajrosjes (ventilimit). 

5. Sistemi i hijezimit. 

6. Mirëmbajtja e drenazheve të fermës. 

7. Riparimi i gypave për ujitje dhe ngrohjes 

 

 

1. Pastrimi i veglave të punës nga mbeturinat. 

2. Lyerja me vaji e pjesëve metalike. 

3. Mprehja e teheve. 

4. Vendosja në vendin e duhur. 
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RM3- Nxënësi kujdeset për higjienën e fermës 

6. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së 

fermës. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Njohuri për rreziqe të ndryshme. 

2. Plotësimi i fletës së punës për detyrat e kryera duke përshkruar dhe veglat 

dhe materialet e përdorura. 

3. Përzgjedhja e veglave dhe materialit për mirëmbajtjen e higjienës së fermës. 

4. Pastrimi dhe dezinfektimi i fermës. 

5. Mbajtja e shënimeve për veprimet e kryera. 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1: 

Në pëfundim të përmbushjes së RM1, nxënësi duhet të jetë i aftë të 

përzgjedh dhe kontrolloj : 

 

 

 

1.1 Llojet e veglave të punës për mirëmbajtjen e fermës. 
 

Veglat për mirëmbajtjen e fermës kanë një rol të rëndësishëm në procesin e 

prodhimit në bujqësi dhe blegtori. Pa to procesi i punës për mirëmbajtjen e  

fermës  do të ishte i pa mundur. 

 

Veglat dhe mjetet e punës për mirëmbajtjen e fermës janë: 

 

 Kompjuteri, katalogu, mjete informimi (interneti, mediat elektromike dhe 

të shtypit), fletë- raport për punë. 

 

 Kutia e ndihmes së parë. 

 

 
 

Fig.Nr.1. Kutija e ndihmës së parë. 

 

- veglat pёrkatёse të punës për mirëmbajtjen e fermës; 

- materialet e nevojshme sipas llojit tё punimit tё mirëmbajtjes së fermës. 

- të bëjë ndërrimin e strukturave mbajtëse dhe zëvendësimin e polietilenit  

- gypat e sistemit të ujitjes dhe ngrohjes  

- sistemin e ndriçimit dhe hijezimit  

-  sistemin e ventilimit 

- mirëmbajtjen e drenazhimit 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit 
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 Uniforma (dorezat, maska, mbrojtëse për veshë, syzet, çizmet, mantilli), 

e cila shërben për mbrojtjen e puntorëve “nxënësve” gjatë mirëmbajtjes 

së fermës. 

 

 

 
Fig.Nr.2. Disa nga llojet e uniformave. 

 

 

 Seti i veglave (pincat,çekani, metri,etj) të punës për mirëmbajtjen dhe 

riparimin e dëmeve të ndryshme në fermë. 

 

 
Fig.Nr.3. Seti i veglava të punës. 

 

 Pajisjet elektrike për riparimin e sistemit eletrik në fermë si: prizat, 

kabllot e ndryshme, poçat e ndryshëm. 
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Fig.Nr.4. Paisje elektronike. 

 

 Mjetet për izolim, lyrje dhe vajosjesi: ngjitsë (për metal,dru, plastk), 

ngjyra, vajra të ndryshme për mbrojtjen e mjeteve dhe veglave të punës. 

 

 
Fig.Nr.5. Disa nga llojete vajrave, ngjyrave dhe ngjitsave. 

 

 Veglat e punës për mirëmbajtjen e fermës: lopata, grabuja(kreheri I 

kopshtit), sopata, sharra (elektrike), shati, sfurku, kazma, shkalla, 

gërshërët për krasitjen e pemëve, të cilat shërbejnë gjatë punimeve të 

ndryshme në mirëmbajtjen e fermës. 

 

 
 

Fig.Nr.6. Llojete veglave për mirëmbajtjen e fermës. 
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 Modulet për mbjelljen e farave të perimeve dhe luleve. 

 

 
 

Fig.Nr.7. Modulet për mbjelljen e farërave të ndryshme. 

 

 Inputet bujqësore (plehërat, farërat, humusi, preparatet kimike, preparatet 

për dezifektim).  

 
Fig.Nr.8. Imputet bujqësore. 

 

 Veglat për mirëmbajtjen e kopshtit të fermës: kosa, prerësja e barit, 

drapëri.  

 

 
Fig.Nr.9. Paisjet për bari. 

 

 Paisje hidraulike si: gypat për ujitje, gypat për  pastrim, gypa për sistemin 

pik-pik, ventila të ndryshëm, pijata për ujë të shtallës, sistemi i ujit për 

shpezë, gypat kryesor dhe vazhdues. 
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Fig.Nr.10. Paisje hidraulike. 

 

 

 Polietileni i cili shërben për sera. 

 
Fig.Nr.11. Polietileni dhe plastmasa. 

 

 

 Karroca e cila  shërben për bartjen e veglave dhe mjeteve të punës, si dhe 

për procese të tjera gjatë mirëmbajtjes së fermës. 

 

 
Fig.Nr.12. Karroca. 
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 Mjetet për paketimin e prodhimeve (arkat e ndryshme). 

 

 
Fig.Nr.13. Arka të ndryshme. 

 

 Vendi përkatës për vendosjen e mjeteve dhe veglave të punës. 

 

 
 

Fig.Nr.14. Vendosja e mjeteve dhe veglave të punës. 

 

 

 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Rekomandohet që mësimdhënsi të bëjë demostrimin për përzgjedhjen e llojeve dhe 

veglave të punës për mirëmbajtjen e fermës.Referencat e marra gjatë realizimit të 
praktikës profesionale në puntorit e shkollës, ndërsa fotot nga interneti. 
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1.2 Ndërtimi dhe përdorimi i materialeve për 

mirëmbajtjen e fermës 
 

Mjetet dhe materialet për ndërtimin (renovimin) dhe mirëmbajtjen e femës 

janë të llojeve të ndryshme, në varësi se për cilat procese të ndërtimit apo 

mirëmbajtjes së fermës  përdoren . Ato mund të ndahen në: 

 Materiale për ndërtim (renovimin) e fermës 

 Paisjet përpastrimin dhe dezifektim e fermës 

 Impute bujqësore si dhe  

 Mjetet dhe veglat (e dorës) e punës të cilat përdoren për 

mirëmbajtjen e fermës. 

 

- Në materialet për ndërtime apo renovime  të ndryshme (si renovimi i 

çatisë, ndëretime të shtëpizave të vogla për vendosjen e mjeteve dhe 

veglave të punës,etj) në fermë hyjnë: materjalet prej druri, hekuri , 

betoni, plastike, zhavori, rëra, tullat, tjegullat. 

 

Fig.Nr.15. Llojet e materjaleve ndërtimore. 

 

Paisjet për pastrimin dhe dezifektim e fermës janë: veglat dhe preparate 

(ekologjike) të cilat përdoren për pastrimin dhe dezifektimin e shtallës, serës, 

mbrojtjen e bimëve, pastrimin e mjeteve dhe veglave të punës. 
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Fig.Nr.16. Paisje për dezinfektim. 

 

- Impute bujqësore janë të gjitha farërat, plehrat minerale dhe organike, 

preparatet kimike (peaticidet, herbicidet, isekticidet etj) të cilat përdoren 

për procesin e prodhimit në fermë. 

 

Fig.Nr.17. Disa nga llojet e farërave dhe plehrave. 

 

- Mjetet dhe veglat (e dorës) e punës të cilat përdoren për mirëmbajtjen e 

fermës janë ato mjete për të cilat janë dhënë udhëzime  te llojet e mjeteve 

dhe veglave të punës
2
 

                                                           
2
 Rekomandohet që mësimdhënsi të bëjë demostrimin për përdorimin e materialeve  për 

mirëmbajtjen e fermës. Referencat e marra gjatë realizimit të praktikës profesionale në 
puntorit e shkollës, ndersa fotot nga interneti. 
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1.3 Mirëmbajtja e serës 

 

Ndërrmi i strukturave mbajtëse dhe polietilenit, sistemi i 

ajrosjes, hijesimit dhe riparimi i gypave për ujitje dhe 

ngrohje. 

Gjatë procesit të prodhimit të kulturave perimore në sera, duhet të kujdesemi 

për mirëmbajtjen e sajë, e në veqanti për sitemin e ajrosjes, ujitjes, ngrohjes, 

hijesimit, mirëmbajtjen e konstrukcionit si dhe ndërrrimit të polietilenit. Për 

të kuptuar më mirë procesin e mirëmbajtjes së serës, duhet të dihet më shumë 

rrethë ndërtimit të sajë e në  këtë mënyrë kuptojmë më mirë  edhe mjetet e 

nëvojshme për mirëmbajtjen dha riparimin e saj.   

 

1.3.1 Ndërtimi i serave 

 

Në praktikën e gjerë me “sera” nënkuptohet “objekti” i ngritur në 

konstruksione të ndryshëm (prej druri, metali apo konstruksione plastike) 

dhe i mbuluar me material gjithëashtu të ndryshëm (xhami, masë plastike 

apo polietileni), në të cilën njeriunga mbrenda kontrollon dhe rregullon 

faktorët e rritjes, varësisht nga kërkesat e bimëve. 

Ndërtimi i serave ndahet në dy faza: ndertimi i jashtëm  dhe ai mbrendshëm. 

Ndërtimi i jashtëm i srave ndryshon në mes të serave prej xhami dhe atyre 

prej polietileni apo poliesteri. Në ndërtimin e serave prej xhami hyjn: 

 Themelet- të cilat zakoisht ndërtohen prej betoni.       

 Muri anësor -ndërtohen prej betoni e në disa raste edhe prej tullave.  

 Skeleti mbajtës - është i përforcua për murin anësor dhe mban tërë 

mbulesën e serrës. 

 Murianësor i xhamit dhe çatia e xhamit (serës)- janë të ngjitura për 

skeletin mbajtës të serës.Të cilat  ndërtohen prej xhami. 

 Dyert- të cilat janë të vendosura ne të dy anët e seres. 

 Dritaret -e vendosura në anët ansore të serae të cilat mund të jenë me 

hapje me dorë ose në mënyrë automatike. 
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Fig.Nr.18. Sera prej xhami. 

 

Ndërasa sa i përket ndërtimit të jashtëm të serava  prej plastmasi ose 

polietileni hyjn: 

 Konstrukaioni mbajtës -i cili është prej gypave  të metalit, e në disa 

raste edhe prej druri e plastike,  i cili është i përforcuar pë betoni në 

tokë. 

 

Fig.Nr.19. Konstruksioni për ndërtimin e serave. 

 

 

 Dyert- të cilat janë të vendosura ne të dy anët e seres. 
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Fig.Nr.20. Dyert e serave. 

 

 Polietileni ose plastmasi- për mbulimin e sere. 

 

Fig.Nr.21. Polietileni. 

 

 Dritaret - evendosura në anët ansore aoe në çati të sera të cilat mund 

të hapen me dorë ose në mënyrë automatike. 

 

Fig.Nr.22. Dritaret e serave. 
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Në ndërtimin e brendshëm të seres bëjnë pjesë: 

 Rrugët në - sera janë dy llojesh: të përhershme dhe të përkohshme. 

Rrugët e përhershme zakonisht janë të betonuara ose prej matarialeve 

tjera, ndërsa ato të përkohshme shërbej vetëm gjatë kultivimit të bimëve 

dhe pas kësaj ato punohen së bashku me sipërfaqet e tjera. 

 

 

Fig.Nr.23. Rrugët në sera. 

 

 Instalimi elektrik -që ka për qëllim ta ndriçojë serën në kohën kur bimët 

kanë nevojë për ndriçim plotësues si dhe të vërë në funksion motorët e 

ndryshëm si:p.sh ventlatoret, hapjen automatike të dritareve etj. 
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Fig.Nr.24. Sistemi elektrik i serave. 

 

 Sistemi për ujë- ka për qëllim që të mundësoj qarkullimin e ujit për 

ngrohje dhe ujit për ujitjen e bimëve, të cilat në sera janë të 

domosdoshme për këtë përdoren gyap të ndryshëm, ventila, gypa 

vazhdues dhe motorë të ndryshëm për ujë. 

 

Fig.Nr.25. Sistemi i ujitjes (pik, pik) në sera. 

 

 Sistemi për ngrohje – është njëri nga parakushtet më të rëndësishme gjatë 

prodhimit të perimeve në sera. Paisjet për ngrohje duhet të jenë të 

konstruktuara në atë mënyrë, që të sigurojnë temperatura optimale për 

kultivimin e kultirave të ndryshme perimore. Egzistoj metoda të 

ndryshme për ngrohje të serave si: 

1. Ngrohja qendrore –e cila bazohet në qarkullimin e ujit të 

nxehtë nëpër mes gypave të  posaçëm në serë, të cilet ujin e 

nxehtë e sjellin në objekt, ndërsa ujin e ftohur e kthejnë 

mbrapa në kazan, i cili ngrohet përmes materialeve të 

ndryshme si:mazut, naftë, dru, etj. 
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Fig.Nr.26. Ngrohja qendrore në sera. 

 

2. Ngrohja me energji elektrike –  për ngrohje pëmes kësaj 

metode bazohet në përdorimin e telave të izoluar, nëpër të 

cilët kalon energjia elektrike, me ç’rast këta ngrohen dhe në 

këtë mënyrë ngrohet edhe sera. Vlen të theksohet se burimi 

kryesor i serave është energjia diellore. 

 

Fig.Nr.27. Ngrohja me energji elektrike dhe solare në sera. 

 

 Sistemi i ajrosjes –për këtë pëdoren dritaret e serës të cilat janë të 

vendosura në pjeset anësore të serës e në disa raste dhe në çati, të cilat 

mund të hapan me dorë ose në mënyrë automatike, por përpos dritareve 

për ajrosjen e serës përdoren edhe ventilator të ndryshëm. Ajrosja ka për 

qëllim rregullimin e temperatureve,lgështis si dhe sasinë e CO2 në sera. 
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Fig.Nr.28. Format e ajrosjes në sera. 

 

 Sistemi i ndriçimit- zakonisht pëdoret energjia elektrike, e cila ka për 

qëllim përnbushjene e kërkesave të bimëve për dritë gjatë muajve të 

dimrit. Ndriçimi plotësues aplikohet më mengjes ose në mbrëmje e në 

disa raste edhe gjatë ditëve me  mjegull. Rezultate të mira për këtë qëllim 

kanë dhën llampa të zhivës me shtypje të lartë, me reflektor të brendshëm 

dhe me një shtresë më të shëndritshme. 

 

Fig.Nr.29. Ndriçimi i serave. 

 

 Hijezimi i ambijenteve – është masë e cila aplikohet kur temperaturat 

janë të larta e sidomos gjatë majve të verës. Për këtë perdoren perde të 

ndryshme në formë rrjete, të cilat vendosen brenda  apo në pjesën e  

jashtme të serës. 
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Fig.Nr.30. Disa nga format e hiezimit të seres. 

 

 Konstrukcionet për mbajtjen (mbështetjen) e bimëve – për këtë perdoren 

rrjeta plastike, spago,teli (me metod të ngjajshme si në vreshta), për 

kulturat të cilat kanë neveojë për mbeshtetje si: trangujt, domatet, etj. 

 

 

Fig.Nr.31. Konstrukcionet për mbajtjen e bimëve.
3
 

 

 

 

                                                           
3
Rekomandohet që mësimdhënsi të bëjë demostrimin për kontrollimin dhe mirëmbajtjen e 

seres.Referencat” Serrat dhe shfrytëzimi i tyre” Dr.sc. Skënder Kaçiu, ndërsa fotot 
ngainterneti dhe serat e Sh.M.A.T “Abdyl Frashëri’’ Prishtinë. 
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1.4 Mirëmbajtja e drenazheve të fermës 
 

Dernazhimi ka rëndësi të madhe në sektorin e bujqësis si në aspektin e 

prodhimit të kulturave bujqësore ashtu edhenë atë blegtoral. 

Ekzistojnë disa mënyra të drenazhimit në bujqësi me të cilat rregullohet 

sasija e ujit në sipërfaqet punuese qoft ai ujë nëntokësor apo si pasoj e të 

reshurave atmosferike. 

- Vendosja e  gypave të ndryshëm  disa cm nën sipërfaqen punuese. 

 

Fig.Nr.32. Gypat për drenazhim. 

- Hapja e kanaleve apo vëndosja e  zhavorit në pjesët anësore të 

parcelave dhe në këtë mënyr kullohet uji i tepërt. 

 

Fig.Nr.33. Kanalet për drenazhim. 
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- Për mirëmbajtja e drenazheve në form të kanaleve dhe me gypa 

përdoret mekanizimi si: bager, paompa me presion. 

 

 

Fig.Nr.34. Mirëmbajtja e drenazhimit. 

- Në sektorin e blegtoris drenazhimi përdoret kryesisht për eleminimin 

e mbetjeve fiziologjike të kafshëve apo shpezëve dhe vendoset 

zakonisht në dysheme. 

 

Fig.Nr.35. llojete e drenazhimeve në fermëa. 

- Për mirëmbajtja e drenazheve në fermëat blegtorale përdoren makine 

speciale për mirëmbajtjen e drenazhimit si dhe pompa uji me presion. 
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Fig.Nr.36. Mirëmbajtja e drenazhmit në fermë. 

 

 

List kontrolli për RM1 

9. Të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Të përcaktojë vegla pёrkatёse të punës për mirëmbajtjen e fermës; 

2. Të pёrzgjedhё materialet e nevojshme sipas llojit tё punimit tё 

mirëmbajtjes së fermës. 

3. Të përdorë veglat dhe procedurën e saktë për mirëmbajtjen e fermës; 

4. Të bëjë ndërrimin e strukturave mbajtëse dhe zëvendësimin e 

polietilenit (masës plastike) 

5. Të zëvendësojë gypat e sistemit të ujitjes dhe ngrohjes  

6. Të rregullojë sistemin e ndriçimit dhe hijezimit  

7. Të kontrollojë sistemit e ventilimit 

8. Të përfundojë detyrën me efikasitet 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2: 
 

Në pëfundim të përmbushjes së RM2, nxënësi duhet të jetë i aftë të bëjë: 

 pastrimin e veglave të punës nga mbeturinat 

 lyrjene me vaj të pjesëve metalike 

 mprehjen e teheve 

 vendosjen e vegleve të punës në vendet përkatëse 

 zbatimin e rregullave të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit 

 

2.1 Pastrimi i veglave të punës nga mbeturinat 

 
Pastrimi i veglave të punës është proces i cili duhet zbatuar pas pëfundimittë  

punëve në fermë. Ai përpos që ndikon  në mirëmbajtjen e tyre është edhe si 

masë parandaluese për përhapëjen e smundjeve dhe dëmtuesve. 

 

Mjetet për pastrimin e veglave të punës janë: brusha, lecka, ujë dhe 

detergjente të ndryshme ekologjike. 

 

 

Fig.Nr.37. Mjetet për pastrimin e veglave të punës. 
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2.2 Lyerja me vaj e pjesëve metalike 

 
Vajosja e pjesëve matalike ka për qëllim mbrojtjen e mjeteve dhe veglave të 

punës, por  njëkohësisht edhe ju mundëson lëvizje më të lehtë gjatë 

proceseve të punës në mirëmbajtjen e fermës. 

Lyerja me vaj e pjesëve metalike por edhe atyre prej druri mund të kryhet në 

dy faza: gjatë procesit të punës si dhe pas përfundimit të sezonës punuese. 

Për të realizuar vjosjen janë të nevojshme këto mjete pune: brusha të 

ndryshme, paisje special për vajosje, vajra, lecka. 

 

 

 

Fig.Nr.38. Mjetet e punës për vajosje. 
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2.3 Mprehja e teheve 

 
Mjetet e punës  të cilat shërbejnë për prerje, krasitje, qethje, korrje si dhe për 

vegla të tjera të cilat përdoren për punë të ndryshme në mirëmbajtjen e 

fermës është e domosdoshme ti nënshtrohen  mprehjes. 

Mrehja është proces i cili duhet zbatuar për mprehjen e teheve të: 

gërshërshërve (krasitje,qethje, prerje), kosave, drapërit, tehuttë sharrës, 

sharrës elektrike, sopatave, thikave, brisqet e prerëseve të barit,lopata. 

Paisjet e nevojshme për këtëproces janë: brushi, makinat për mprehje, limat 

dhe letëra special për mprehje. 

 

 

Fig.Nr.39. Mprehja e teheve. 

 

2.4 Vendosja në vendin e duhur 

 
Mjetet dhe veglat e punës për mrëmbajtjen e fermës mund të jenë një 

investim mjaft i madh, mirëpo nëse kujdesemi për to ato mund të kthen 

në favor. Mirëmbajtja dhe rujtja e mjeteve dhe veglave të punës do të na 

kursej kohë dhe të holla. 
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Vendet në të cilat vendosen mjetet dhe veglat e punës duhet ti plotësojn disa 

kushte si: të mos kenë lagështi, të kenë hapësir të mjaftueshme ku mund të 

shihen të gjitha mjetet dhe veglat, të ketë drit, ventilim. 

 

Vendosja e mjeteve dhe veglave bëhet në rafte, tavolina pune, apo duke 

ndertuar sisteme për varje. 

 

Fig.Nr.40. Disa nga format e vendosjes së mjeteve dhe veglave të punës. 

List kontrolli për RM2: 

5. Të respektojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë 

mirëmbajtjes të veglave të punës.
4
 

                                                           
4
  Rekomandohet që mësimdhënsi të bëjë demostrimin për pastrimin, lyrjen me vaj, 

mprehjen e teheve dhe vendosjen në vend të mjeteve dhe veglave të punës. Referencat e 
marra gjatë realizimit të praktikës profesionale në puntorit e shkollës, ndersa fotot nga 
interneti. 

1. Të pastroj veglat nga mbeturinat pas kryerjes së detyrës; 

2. Të lyej me vaj pjesët metalike të veglave; 

3. Të mpreh tehet e veglave punuese; 

4. Të vendos veglat nё vendin e caktuar; 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3: 

 
Në pëfundim të përmbushjes së RM3, nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

 

 identifikoj rreziqet e ndryshne në punishte 

 plotëson fletën e punës për veprimtarit e kryera  

 përzgjedh materjalin dhe veglat për mirëmbajtjen e higjienes në 

fermë 

 pastroj dhe dezinfektoj fermën 

 mbaj shenime për veprimtarit e kryera 

 zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit 

 

 

3.1 Njohuri për rreziqe të ndryshme 

 
Sipas ligjit vendi i punës është çdo hapësirë punuese ku kryhet veprimtari 

pune.Është e nevojshme që punonjësit të trajnohen vazhdimisht dhe të 

rikujtohen për rëndësinë e zbatimit të rregulloreve të mbrojtjes në punë. 

Në fermë ndodhin aksidente për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose si 

pasojë e mirëmbajtjes së dobët e mjeteve dhe veglave të punës, por 

njëkohësisht edhe gjatë mirëmbajtjes së fermës kanosen një numer i madh i 

rreziqeve. 

Rreziqet të cilat mund të shfaqen gjatë mirëmbajtjes së fermës ndahen në 

disa kategori si: 

 Rreziqet fizike si: gjatë mirëmbajtjesë dhe riparimit të mekanizmit 

bujqësor, instalimeve elektrike, mirëmbajtjes së ifrastrukturës,nga 

lartësit dhe gjatë montimit, gjatë vjeljes dhe transportit të prodhimeve 

bujqësore-blegtorale. 

 Rreziqet kimike:gjatë përdorimit të preparateve kimike (pesticidet, 

dezinfektuesit, etj). 

 Rreziqet biologjike janë: prezenca e një numëri të madh të 

mikroorganizmave, baktereve dhe sëmundjeve të ndryshme në 

puntori. 
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 Rreziqet psikosiciale janë: mos trajtimi i mirë në vendin e punës, 

stresi i cili mund të çojë në dobësimin e sistemit imunitar, 

hipertension, problem të zemrës, ulçera në stomak, depresion etj. 

Si masa parandaluese për rreziqet e lartëcekura duhet të plotësohen disa 

parakushte si: përdorimi i uniformave përkatse sipas procesit të punës,të 

bëhet kontrollimi vizual i mjeteve dhe veglave të punës të cilat përdoren, të 

vendosën shenjat për lajmrim të rrezikut, të kenë në dispozicion manuale të 

ndryshme, të jepën udhëzime për përdorimin e mjeteve dhe veglave të 

puënës e gjithëashtu është e rëndësishme që stafi të ndjek trajnime të 

ndryshme për rreziqet dhe sigurin gjatë proceseve të punës. 

 

 

Fig.Nr.41. Masat e siguris në punë. 

 

3.2 Plotësimi i fletës së punës për detyrat e kryera duke 

përshkruar veglat dhe materialet e përdorura 

 
Ekzistojnë modele të ndryshme të fletëve të punës, mirëpo të gjitha si kushte 

kryesore kanë përshkrimin e procesit të punës, mjetet dhe veglat e përdorura 

gjatë atij procesi, kohën dhe vendin e realizimit. 
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Fletë pune 

Moduli:______________________________________ 

Mësimdhënsi:_________________________________ 

Data Vendi i realizimit Përshkrimi i punës Mjetet dhe veglat e 

punëstë përdorura 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

3.3 Pastrimi dhe dezinfektimi i fermës 

 
Higjienae fermës ka një rol të rëndësishëm në procesin e prodhimit për këtë 

është e domostoshme të zbatohen dy procese të saj si pastrimi dhe 

dezinfektimi. 

Pastrimi është masë, e cila duhet zbatuar pas procesit të punës në fermë, 

gjatë këtij procesi duhet pastruar nga mbetjet fizike të gjitha mjetet dhe 

veglat e punës, sipërfaqet punuese, shtallat (e kafshve, shpezëve, etj). 

Ndërsa dezinfektimi i fermës ka për qellim parandalimin e përhapjes së 

smundjeve dhe infeksioneve në fermë. 
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3.4 Përzgjedhja e veglave dhe materialit për 

mirëmbajtjen e higjienës së fermës. 

 
Për zbatimin e higjienes në fermë ekziston një ndryshim në mes të sektorit të 

bujqësis dhe atij tëblegtoris. 

 
Fermëa blegtorale nuk është e plotë pa një strehim të planifikuar mirë, të 

pastër dhe të përshtatshëm për kafshët-shpezët.Në mënyrë që të ruhet 

shëndeti dhe prodhimtaria e kafshëve blegtorale, duhet që shtallën ta mbajë 

në gjendje të pastër dhe të plotësojë kushtet e kërkuara higjienike.Me gjendje 

të pastër nënkuptohet qëvend qëndrimi i kafshëve –shpezëve të jenë të 

pastruar, ajrosja të jetëe mirë, të bëhet largimi i plehut, dyshemeja të jetë e 

pastër dhe e thar, pastrami I mjeteve dhe veglave të punes nga mbetjet fizike. 

Për këtë mas përdoren kryesisht: uji, detergjente (ekologjike)të ndryshme, 

pompa uji me presijon, makina për largimin e plehut. 

 

 

 
Fig.Nr.42. Mjetet për pastrimin e fermëave. 

 

 

Si masa parandaluese në fermëat blegtorale për parandalimin e smundjeve 

dhe infeksioneve bëhet: 

 Dezifektimi i shtallës, mjeteve dhe veglave të punës për luftimin e 

mikroorganizmave. 
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Për këtë mas përdoren metoda fizike si përdorimi i temparaturave të larta 

(avulli) dhe mjetet kimike dezinfektuese, pompat spërkatëse. 

 

 
Fig.Nr.43. Dezinfektimi i fermës. 

 

 Dezinsektimi për luftimin e insekteve. 

 

Për këtë masë përdoren metoda:  

1. Biologjike-si vendosja e rrejtave në dritare,  

2. Fizike-sipërdorimi i temperaturave të larta(avullit), gelqerosja dhe 

metoda  

3. kimike-ku përdoren preparate të ndryshme kimike, pompa për 

sperkatje, vendosja e dezbarieres në hyrje të shtallës për vizitore e 

huaj 

 

 Deratizimi për luftimin e brejtësve. 

 

Përdoren metoda: 

1. Biologjike. Për luftimin e minjve bëhet me përdorimin e macave dhe 

qenve (teriereve),  

2. fizike për zhdukjen e minjve, me shpesh përdoren kurthet prej hekuri, 

shporta plot me ujë në mes të ciles vendoset tapa tënotoj 

nëpërsipërfaqe, kurse në tapë karremi,  

3. kimike ku përdoren preparate kimike. 

Ndërsa në sektorin e bujqësis me pastrim nënkuptojm pastrimin 

parcelave,mjeteve dhe veglave të punës nga mbetjet fizike si:barojat, guret 

dhe mbetjet e tjera. Për këtë mas përdoret: mekanizmi bujqësor dhe pastrimi 

manual (me dorë d.m.th mbledhja dhe pastrimi i tyre).  
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Fig.Nr.44. Pastrami i sipërfaqeve bujqësore 

E sa i përket dezinfektimit preparatet të cilat përdoren për parandalimin e 

smundjeve dhe dëmtuesve quhen pesticide.  

Ndërsa në bazë tëasaj se për qfarë përdoren ndahen  në: 

1. Insekticide për luftimin e insekteve. 

2. Herbicide për luftimin e barojave të këqija. 

3. Fungicide për luftimin e kerpudhave. 

4. Baktericidet për luftimin e baktereve. 

Mjetet e punës janë: pompat spërkatëse, makinat spërkatëse, vendosja e një 

enëtë madhe me materie për dezinfektimin e këmbëve dhe mjeteve të punës 

në hyrje të serës dhe vendosja e rrjetave, p.sh në dritaret dhe dyer të serave. 

 

Fig.Nr.45. Mjetet për spërkatje. 
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3.5 Mbajtja e shënimeve për veprimet e kryera 
 

Mbajtja e shënimeve në fermë përfshin të gjitha veprimtarit e kryera gjatë një 

viti në fermë  P.Sh,shënimet që duhet ti mbajm për veprimtarit e kryera në 

pemishte janë: 

 Data e fillimit të përgatitjes së parceles për mbjellje. 

 Marrja e mostrave dhe rezultati i analizave të tokës. 

 Sasit e plehrave organike, minerale për plehërim meliorativ. 

 Adresa e furnizuesit me material fidanor. 

 Data e fillimit dhe mbarimit të mbjelljes. 

 Lloji, kultivarët dhe nënshartesat e mbjellura sipas rreshtave dhe 

numri I bimëve në rende dhe në terë sipërfaqen. 

 Distanca e mbjelljes sipas llojeve dhe kultivarëve.  

 Radhitja e llojeve dhe kultivarëve në pemishte. 

 Sistemi i kultivimit. 

 Data e fillimit, lulëzimi i plotë dhe mbarimi i lulëzimit. 

 Sasia e plehërimit, sipas datave dhe viteve të kultivimit. 

 Ujitja, sipas dative dhe kohëzgjatja. 

 Fillimi dhe mbarimi i krasitjes. 

 Agroteknika e zbatuar. 

 Datat e fillimit dhe mbarimit të masave të ndërmarra agroteknike dhe 

pomoteknike. 

 Dita e fillimit dhe mbarimit të vjeljes. 

 Rendimentet e arritura për çdo lloj dhe kultivarë. 

 Preparatet, spërkatjet, koncentracioni si dhe datat e trajtimeve të 

pemishtes. 

 Sëmundjet dhe dëmtuesit e paraqitur. 

 Shpenzimet e punëtorëve të angazhuar 

  Shpenzimet e mekanizimit dhe për impute bujqësore.e 

 Është e deshirueshme që të mbajm edhe shënime të tjera. 
5
 

 

 

 

                                                           
5 ReferencaPemëtaria praktike, Prof. Dr. Agim Zajmi, Dr.sc. Sylë Sylanaj, Mr. sc. 

Bashkim Berisha 
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3.6 Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

gjatë mirëmbajtjes së fermës 

 
Rregullat për mjedisin përfshijnë një sërë rregullash që e detyrojnë ruajtjen e  

mjedisit, ndaj përdorimit të preparateve kimike dhe nga mbeturinat. Këto 

përfshijnë aktet për mbrojtjen e ujërave, ajrit dhe tokës. Asnjëherë nuk duhet 

menduar se problemet mjedisore janë pa zgjidhje. Mundësitë për të mbrojtur 

mjedisin ekzistojnë. Përdorimi i filtrave dhe impianteve të pastrimit, si dhe 

rifutja në përdorim e mbeturinave, mund të shmangë ndotjen e mjedisit. Kjo 

mbrojtje kërkon zbatimin e politikave mjedisore moderne. Gjatë dhjetë 

vjeçarëve të fundit shumë qeveri, organizata ndërkombëtare dhe shoqata 

qytetare kanë marrë masa të frytshme për mbrojtjen e mjedisit, duke siguruar 

mbështetje ligjore si dhe gjetjen e rrugëve të zhvillimit. 

 

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) ka krijuar në vitin 1972 UNFP 

(programi i Kombeve të Bashkuara për mjedisin, me qendër në Najrobi). Ajo 

ka për detyrë të mbikëqyrë shndërrimet mjedisore dhe të koordinojë 

ndërhyrjet e vendeve të ndryshme. Shumë shtete sot kanë miratuar ligje për 

ruajtjen e mjedisit. Pasojat e rrezikshme i vuajmë të gjithë prandaj kërkohet 

të mbahen pastër mjediset jetësore dhe më gjerë, të shtojmë sipërfaqet me 

pyje në qendrat e banimit, por edhe në zonat e papyllëzuara.  

 

Mbrojtja e mjedisit kërkon që çdo individë të marrë përgjegjësinë për të 

kontribuar në ruajtjen e tij.Lëndët pastruese dhe shëndetësuese janë të 

regjistruara në Ministrinë e Mjedisit me emërtimin e tyre kimik dhe tregtar. 

Për rrezikshmërinë e tyre ato shoqërohen me shënimin: “Është shkelje e ligjit 

nëse ky produkt përdoret në mënyrë jo të këshilluar nga etiketa e tij. Si mund 

të parandalohet ndotja e mjedisit? 
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Ndotja e mjedisit mund të parandalohet me përpjekjen e secilit prej nesh si 

dhe me ndërhyrjen e shteteve. 

 Çdo njeri mund të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij. Psh; 

mund t’i hedhë mbeturinat te koshi i plehrave dhe jo në rrugë. 

 Shtetet mund të parandalojnë ndotjen e mjedisit me anë të rregullimeve 

dhe legjislacioneve.  

Gjithashtu ato mund të përdorin teknologji bashkëkohore për të pastruar 

ndotjen e mjedisit në vendin e tyre. 

 

Efekti negativ që kanë mbeturinat 

Mbeturinat janë sasia e mbetur nga diçka (nga ndonjë gjësend) e që nuk ka 

ndonjë vlerë të caktuar. Mbeturinat mund të shkaktojnë dëme në shëndetin 

dhe jetën e njerëzve nëpërmjet krijimit të nxitësve të sëmundjeve. Era dhe 

pamja ndikojnë jo vetëm në tokë por edhe në ambient në përgjithësi, në ajër 

e ujë.  

Problem në vehte paraqesin mbeturinat që prodhohen çdo ditë dhe nuk 

trajtohen në mënyrë adekuate, duke paraqitur kërcnim të vazhdueshëm për 

tërë shoqërinë, si: 

a. Vajrat e përdorura  

b. Bateritë, akumulatorët 

c. Mbeturinat spitalore, infektive, shtazore, barnat e skaduara 

d. Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

e. Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

f. Mbeturinat elektrike dhe elektronike 

g. Pesticidet e skaduara etj. 

Mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga 

mbeturinat, përmes administrimit të mbeturinave, duke krijuar kushte për 
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parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të mbeturinave dhe rrezikshmërisë 

së tyre, veçanërisht përmes: 

 Zhvillimit të teknologjive të pastra dhe përdorimit efikas të tyre, 

 Zhvillimit dhe përdorimit të produkteve të cilat për nga natyra e 

prodhimtarisë dhe deponimit përfundimtar të tyre, janë të dizajnuara për 

uljen e ndjeshmërisë së mbeturinave dhe rrezikshmërisë nga ndotja. 

 Zhvillimit të teknikave të duhura për deponimin përfundimtar të 

substancave të rrezikshme të cilat i përmbajnë mbeturinat me mundësi 

përpunimi. 

 Përpunimit të mbeturinave me anë të riciklimit, ripërdorimit apo të 

procesit tjetër për nxjerrjen e lëndëve sekondare. 

 Përdorimit të mbeturinave si burim të energjisë dhe  

 Sanimit të vendeve të ndotura nga mbeturinat. 

Me reduktim në burim nënkuptojmë shfrytëzimin sa më efikas të resurseve 

natyrore, zvoglim të prodhimeve të panevojshme dhe të planifikuar d.m.th. 

humbje më të vogël të energjisë. Përdoruesit ta shfrytëzojnë mundësinë për 

ripërdorimin dhe riciklimin e ambalazhit. 

Disa prodhime janë të dizajnuara në atë mënyrë që mund të shfrytëzohen 

disa herë. Përdorimi i sërishëm i qeseve të najlonit ose kavanozave të qelqit, 

janë shembuj të shpeshtë. Ekzistojnë disa arsye për ripërdorimin e 

prodhimeve: 

 Kursehet në energji dhe lëndë të parë 

 Zvogëlohen shpenzimet për deponim 

 Zvogëlohn shpenzimet për tregtarë dhe konsumator 

Riciklimi është proces ku krijohen efekte teknike, ekologjike si dhe 

ekonomi. Rëndësia qëndron në zvoglimin drastik të sasisë së mbeturinave 

industriale dhe komunale të cilat dërgohen në deponi. Me këtë zgjatet jeta e 
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deponive dhe minimizohet rreziku për shëndetin dhe mjedisin, gjithashtu 

zvogëlohet shfrytëzimi i resurseve natyrore, kursehet në kohë dhe energji.  

Mbeturinat ndahen në kategoritë e mëposhtme: 

1. Mbeturina Industriale  

2. Mbeturina Bujqësore 

3. Mbeturina Spitalore 

4. Mbeturina Urbane 

Mbeturina Industriale’: quhen mbeturinat e ngurta të krijuara si rezultat i 

prodhimit apo proceseve industriale, dhe që nuk bën pjesë në Mbeturinat e 

Rrezikshme.  

‘Mbeturina Bujqësore’: quhen mbeturinat e krijuara nga kultivimi i 

bimëve dhe 

mbarështimi/mbajtja e kafshëve. 

 ‘Mbeturina Spitalore’ quhen: 

“mbeturinat patologjike” antropogjene që dalin nga operacionet e autopsitë; 

“mbeturinat mikrobiologjike” që përfshijnë kulturat e mbjella me agjentë të 

ndryshëm mikrobiologjike. Këtu përfshihen edhe kulturat e laboratorëve 

mjekësore, patologjike, farmaceutike, kërkimore - shkencore, industriale dhe 

të bizneseve; 

“mbeturinat e mprehta” që përfshijnë gjilpërat, shiringat, thikat e 

operacioneve. 

‘Mbeturina Urbane’: quhen mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga 

ekonomitë familjare duke përfshirë edhe objektet e vëllimshme, mbeturinat 

e bizneseve që administrohen së bashku me mbeturinat familjare, mbeturinat 

e oborreve private, tregjeve të lira, pastrimit të rrugëve dhe shesheve si dhe 

mbeturinat e ngurta të prodhuara nga përpunimi i ujërave të zeza apo 

pastrimi i formacioneve ujore sipërfaqësore (përrenj, lumenj, liqene). 
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Klasifikimi (ndarja) dhe sistemimi i mbeturinave 

 

Familjet si dhe subjektet publike a private që gjatë veprimtarisë së tyre 

krijojnë mbeturina, duhet ti  veçojnë ato në grupe si: 

 Mbeturina ushqimore 

 Amballazhe (plastike, qelq, karton) 

 Mbeturina ndërtimore (llaç, tulla, beton, dhera) 

 Objekte të vëllimshme ( karrige, tavolina, kolltuqe, etj). 

Secili grup duhet të trajtohet e ambalazhohet më vehte, në qeska a kosha të 

veçantë. 

Mbeturinat e vëllimshme (automjete, makineri, pajisje), duhet të çohen nga 

pronaret në vendin e posaçëm për depozitimin dhe përpunimin e tyre. 

Braktisja e tyre jashtë vendeve të përcaktuara, përbën shkelje dhe duhet të 

ndëshkohet si e tillë. 
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3.7 List kontrolli për RM3 

 Të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

gjatë mirëmbajtjes së fermës. 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kandidati i nënshtrohet vlerësimit praktike në një situatë reale të punës në 

punëtori shkollore apo industri. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit 

praktik me Listë kontrolli, bëhet për të vlerësuar aftësimin praktik të kandidatit  

në: përgatitje për punë, përzgjedhjene e mjeteve dhe veglave të punës për 

mirëmbajtjen dhe higjienen e fermës, të përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjeteve 

të punës, të pastrimit të paisjeve të punës, të zbatimit të rregullave të sigurimit 

teknik dhe ruajtjes së mjedisit, komunikimi dhe bashkëpunimi profesional me 

shkrim dhe me gojë, shkathtësive organizative etj. 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

 

 Të përzgjedhë veglat dhe materialin për mirëmbajtjen e higjienës së 

fermës. 

 Të bëjë pastrimin dhe dezinfektimin e fermës. 

 Të mbajë shënimet për veprimet e kryera; 


