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RM1: Nxënësi përcakton gjendjen dhe kujdeset për mundësinë e  çiftëzimit në tufë (kope). 

 

1.1. Mbarështimi i kafshëve shtëpiake 
 

Ky nacion nënkupton çiftëzimin e kafshëve femra dhe atyre meshkuj të së njëjtës racë dhe të cilat 

janë homozigot më të gjithë faktorët trashëgues. Në këtë rast është e rëndësishme që vetitë e 

caktuara në mënyrë të sigurt përcillen me rastin e shumëzimit të tyre. 

Duke e përdorur këtë mënyrë të kultivimit më gjak të pastër njeriu ka arritur të kultivojë raca më 

prodhimtari të lartë dhe pa kurrfarë shtese tjetër nga ndonjë racë tjetër. Mirëpo, në praktikë është 

dukuri e rrallë që të gjenden krerë kualitativ të cilët plotësisht do të përcjellin vetitë në pasardhës, 

por këto dukuri varen nga potenciali gjenetik i krerëve. 

 

 

Figura 2. Racë gjedhi e kombinuar    Figura 1. Racë gjedhi për qumësht 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shenjat e gjendjes së estruesit. 

 Frekuenca e gjendjes së estruesit. 

 Cikli i gjendjes së estruesit. 

 Metoda e njohjes dhe ndihmës për mundësit e çiftëzimit. 

 Kontrolli i ciklit të gjendjes së estruesit. 

 Vendosja e femrës në vendin e përshtatshëm për çiftëzim. 

 Mosha dhe pesha në mbarësimin e parë. 

 Pjekuria seksuale. 

 Mbarsimi natyral dhe artificial. 

 Ekzaminimi vizual i tyre në raport mashkull – femër. 

 Mbajtja e shënimeve për mbarësimin e kafshëve në kope. 
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Figura 4. Racë gjedhi për sport    Figura 3. Racë gjedhi për mish 

 

 

1.2. Rritja dhe zhvillimi i kafshëve shtëpiake  

 

Rritja është veti specifike e çdo qenie të gjallë, pra edhe e kafshëve shtëpiake. Ajo fillon në atë 

moment kure spermatozoidi mashkull e fekondon qelizën femërore dhe vazhdon deri të koha kur 

pasardhësi i ardhshëm e krijon formën e vet definitive, e cila është karakteristike për çdo racë. Sa i 

përket rritjes, ajo është shtimi i pastër i peshës që rrjedh si rezultat i shumëzimit të qelizave trupore.  

 

Ndërsa zhvillimi është proces i formimit të organeve të ndryshme prej qelizave somatike, indeve 

dhe të sistemeve dhe organeve. Rritja dhe zhvillimi janë të kushtëzuara nga dy grupe faktorësh: 

nga ata gjenetik dhe ata të jashtëm. Faktorët gjenetik janë faktorë trashëgues dhe ndikojnë në 

intensitetin e rritjes së kafshëve dhe konsiderohen si faktor kryesor të rritjes, pasi që japin bazën 

apo themelin e rritjes dhe zhvillimit. Faktorët e jashtëm janë ata të cilët mundësojnë realizimin e 

faktorëve gjenetik, ku duhet të cekim ushqimin, klimën si kompleks, tokën etj. 

 

 

1.3. Shenjat e gjendjes së estruesit. 

 

Shenjat karakteristike të paraqitjes së tij janë:  

 humbja e oreksit, 

 ngritja e temperaturës trupore, 

 ngritja e temperamentit, 
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 skuqja e vagjinës, 

 rrjedhja e lëngut ngjyrë kristali, 

 kërcimi i kafshëve të tjera etj.  

Kafshët shtëpiake si dhe shumë qenie të tjera të gjalla, shumëzohen në mënyrë seksuale, d.m.th. më 

rastin e bashkimit të spermatozoideve më qelizën ve.  

Krijimi i elementeve për shumim, bëhet nëpër fazën e spermatogjenezës dhe ovogjenezës.  Kafshët 

shtëpiake për t’u shumëzuar, në momentin e duhur tek ato duhet të paraqitet epshi seksual, të cilin 

e quajmë estru 

 

 

1.4. Frekuenca e gjendjes së estruesit 

 

Estrusi, sipas paraqitjes, është i ndryshëm tek llojet e ndryshme të kafshëve shtëpiake, si për nga 

koha e paraqitjes, koha e zgjatjes etj. Te kafshët shtëpiake të gjinisë mashkullore  ekzistojnë 5 

reflekse : 

 afrimi,  

 ereksioni,  

 kërcimi,  

 kopulacioni  dhe  

 ejakulacioni   

Ngjashëm edhe te kafshët e gjinisë femërore  ekzistojnë reflekset:  

 afrimi, 

 ndalimi,  

 kopulacioni ,  

 kontrakcioni mitrës (refleksi i oksitocinës) dhe  

 ovulacioni  

Kopulacioni është i ndryshëm varësisht nga lloji i kafshëve : te ripërtypësit është i  shkurtër, diçka 

më gjatë te njëthundrakët ndërsa më së gjati te  derrat dhe qentë. Me rastin e kopulimit, kafsha 

mashkull i afrohet kafshës femër, kërcen mbi të duke e mbërthyer me këmbët e përparme dhe e 

futë organin e vet  seksual në vagjinën e femrës. 
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Me këtë rast shkaktohet ejakulimi si akt përfundimtar i kopulacionit me  ç’ rast fara e mashkullit 

(sperma) nxjerrët jashtë dhe futet në vagjinë, siç është rasti me ripërtypësit  dhe lepujt (tipi 

vagjinal i shumëzimit natyral) ose në mitër siç është rasti në derra, njëthundrak dhe qen (tipi i 

mitral i shumëzimit natyral.) 

 

 

1.5. Cikli i gjendjes së estrusit. 

 

Po ashtu edhe cikli astral varësisht prej llojit të kafshës shtëpiake është i ndryshëm. Këtu duhet 

cekur ciklin astral, i cili paraqet kohën prej fillimit apo mbarimit të një estrusi e gjeri në paraqitjen 

e tij të ardhshme apo mbarimin e tij. Po ashtu edhe cikli astral varësisht prej llojit të kafshës 

shtëpiake është i ndryshëm. 

Në lidhje më këtë do të japim të dhënat karakteristike, sipas autorit Rikings. 

 

Llojii kafshës Distanca në dit mes 

estruseve 

Vazhdimi i estrusit Gjatësia e barrsh. në 

ditë 

Pjekuria seksuale në 

muaj 

Pela  21 (10- 37)  3 – 6 ditë  326  10 – 12  

Dosa  21 (18 – 24)  2 – 3 ditë  112  3 -7  

Delja  16 (14 – 20)  30 orë  150  4 – 8  

Dhia  20 (12 – 25)  16- 48 orë  151  4 – 8  

Lopa  19 ( 16 – 24)  16 – 24 orë  281  4 - 8  

 

Tabela 1. Të dhënat mbi estrusin tek kafshët shtëpiake (sipas Rikings) 

 

Varësisht prej paraqitjes së estrusit brenda vitit kafshët i ndajmë në 

 monoestrike,  

 diestrike, 

 poliestrike.  

Monoestrike janë të gjitha ato kafshë tek të cilat estrusi brenda vitit paraqitet vetëm një herë, 

diestrike janë të gjitha ato kafshë ku estrusi paraqite dy herë brenda vitit . 
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poliestrike ku estrusi paraqitet disa herë brenda vitit. Këtu duhet cekur ciklin astral, i cili paraqet 

kohën prej fillimit apo mbarimit të një estrusi e gjer në paraqitjen e tij të ardhshme apo mbarimin 

e tij.  Sipas numrit të dhënies së pasardhësve, kafshët shtëpiake i ndajmë në ato unitare, d.m.th. së 

më rastin e pjelljes japin vetëm një pasardhës, dhe në ato multipare, të cilat më rastin e pjelljes 

japin dy e më tepër pasardhës (delja, dhia, derri etj). 

 

 

1.6. Metoda e njohjes dhe ndihmës për mundësit e çiftëzimit. 

 

Metodat e diagnostifikimit të graviditetit të kafshët shtëpiake ndahen në:  

• klinike(direkte) dhe  

• laboratorike (indirekte)  

Metodat klinike të diagnostifikimit të graviditetit të kafshët qëndrojnë në kontrollimin e jashtëm 

dhe kontrollimin brendshëm. 

- Kryqëzimi industrial – kjo formë e kryqëzimit zbatohet më qëllim të përfitimit të 

metisëve të cilët do të kenë shtim më të madh të dhënies së mishit, qumështit, 

punës, leshit, vezëve etj 

- Kryqëzimi industriali tipit të shkurtër – këtu kemi të bëjmë më kryqëzimin e dy 

racave apo llojeve më qellim të fitimit të metisëve më prodhimtari të lartë vetëm 

në gjeneratën e parë dhe atë kryesisht në aspektin e majmërisë. 

- Kryqëzimi alternativ – bazohet në faktin së për ndërzyes përdorën riprodhuesit të 

cilët i takojnë racave të ndryshme, që d.m.th. nga metisët e fituar në gjeneratën e 

parë kryqëzohen më riprodhuesit e racës tjetër e kështu më radhë 

- Kryqëzimi rotacionar - bazohet në kryqëzimin e tri racave, ashtu që krerët 

meshkuj në mënyrë alternative përdorën kështu: 

- metisët femra të racës A dhe B kryqëzohen më krerët meshkuj të racës C. Pastaj 

pasardhësit e fituar më krerët e racës B, mandej krerët e racës C, e kështu më radhe. 

- Kryqëzimi meliorues – Kryqëzimi meliorues aplikohet më qellim të ngritjes së 

një apo më shumë vetive të atyre racave të cilat nuk i plotësojmë më rastin e 

kultivimit. 
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- Kryqëzimi i kombinuar – zbatohet më qellim të formimit të racave të reja fisnike. 

Kështu përmes kësaj mënyre tani janë formuar shumë raca të reja fisnike dhe 

kaluese. 

- Kryqëzimi thithës – kjo formë e kryqëzimit zbatohet në atë mënyrë që kur 

dëshirohet një racë e papërmirësuar deri në fund të përmirësohet më ndonjë racë 

tjetër të përmirësuar më qellim të fitimit të racës më prodhimtari të dëshiruar 

- Kryqëzimi mes llojeve të kafshëve 

i krerëve meshkuj dhe atyre femra të llojeve të ndryshme në zootekni quhet 

hibridizim  ndërsa pasardhësit quhet hibrid apo bastard. 

 

 

1.7. Kontrolli i ciklit të gjendjes së estruesit. 

 

Kështu për shembull për të zbuluar estrusin në lopë, atëherë vëzhgimi i lopëve është një aktivitet i 

cili duhet të planifikohet si detyrë 11  

e caktuar. Vëzhgimi duhet të bëhet të paktën 3 herë në ditë dhe atë në mëngjes, mesditë dhe vonë 

në mbrëmje, për një periudhe jo më pak se 20 minuta, në kohën kur tufa është duke pushuar dhe 

jo gjatë kohës së mjeljes apo të ushqimit. Kuptohet se gjatë vëzhgimit të lopëve për paraqitjen e 

afshit seksual apo estrusit, shërbehemi me shenjat e jashtme të cilat janë përshkruar më lartë. 

 

Shenjat e jashtme të estrusit janë në formë të ndryshimeve neuro-psikike dhe sjelljeve të 

kafshëve, të cilat zakonisht janë më të shqetësuara dhe të gatshme të mbarësohen nga kafshët 

meshkuj të llojit të tyre.  

Kështu për shembull lopa zakonisht gjatë estrusit shqetësohet, pëllet, i kërcen lopës tjetër dhe 

njeriut, është e gatshme për kopulim, ngritë bishtin, lakon kurrizin në pjesën ijore, bën lëvizje 

koitale, i zvogëlohet apetiti, urinon shpesh, pakëson qumështin, nga vulva tajitë lëngun estral (deri 

2 litra) me ç’rast vulva ka një skuqje të vogël. Këto ndryshime neuro-psikike të sjelljes së lopës 

në estrus shkaktohen si pasojë e hormoneve. Shenja më e sigurt ndër të gjitha këto është ajo e 

tajimit të lëngut estral dhe refleksi i qëndrimit kur i kërcejnë lopët tjera. 
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Shenjat e brendshme të estrusit në lopë janë: skuqja dhe lagështia e mukozës së vestibulumit të 

vagjinës, cerviksi i hapur, lëngu estral, kontrakcionet e mitrës dhe folikuli i Grafit në vezore. Këto 

shenja të brendshme mund ti vërtetojë veterineri gjatë kontrollimit vagjinal ose rektal.  

Sido që të jetë, afshi i parë seksual në mështjerra ndodhë zakonisht në moshën prej muajit 8 deri 

në 12 të jetës. Megjithatë, mështjerrat nuk duhet të mbarësohen kurrsesi në këtë periudhë, sepse 

duhet më parë të arrijnë pjekurinë trupore. Konsiderohet që mështjerrat për herë të parë duhet të 

mbarësohen kur të arrijë 75 % peshën e racës së vet apo pas arritjes së pjekurisë trupore e cila 

ndodhë pas 15 muajsh në shumicën e racave që mbarështohen te ne 

 

 

1.8. Vendosja e femrës në vendin e përshtatshëm për çiftëzim 

 

Kafshet per qiftezim zakonishte vendosen ne bokse te veqanta. Reflekset seksuale paraqiten si 

pasojë e veprimit të hormoneve seksuale dhe sistemit neurovegjetativ përmes ngacmime të 

jashtme adekuate.  

Te kafshët shtëpiake të gjinisë mashkullore ekzistojnë 5 reflekse: 

 afrimi,  

 ereksioni,  

 kërcimi,  

 kopulacioni dhe  

 ejakulacioni  

Ngjashëm edhe te kafshët e gjinisë femërore ekzistojnë reflekset:  

 afrimi,  

 ndalimi,  

 kopulacioni ,  

 kontrakcioni mitrës (refleksi i oksitocinës) dhe  

 ovulacioni  

Kopulacioni është i ndryshëm varësisht nga lloji i kafshëve : te ripërtypësit është i shkurtër, diçka 

më gjatë te njëthundrakët ndërsa më së gjati te derrat dhe qentë.  
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Me rastin e kopulimit, kafsha mashkull i afrohet kafshës femër, kërcen mbi të duke e mbërthyer 

me këmbët e përparme dhe e futë organin e vet seksual në vagjinën e femrës.  

Me këtë rast shkaktohet ejakulimi si akt përfundimtar i kopulacionit me ç’ rast fara e mashkullit 

(sperma) nxjerrët jashtë dhe futet në vagjinë, siç është rasti me ripërtypësit dhe lepujt (tipi 

vagjinal i shumëzimit natyral) ose në mitër siç është rasti në derra, njëthundrak dhe qen (tipi i 

mitral i shumëzimit natyral.) 

 

 

 

Figura 5. Kopulacioni (Çiftëzimi) i kafshëve shtëpiake 

 

 

1.9. Mosha dhe pesha në mbarësimin e parë. 

 

Menagjimi i reproduksionit te mshqerrat mesatarja 15 muaj- 18 muaj me pesh niku 300 kg ndersa 

nekete rast nese i ka15 muaj lind 24 muaj me pesh rreth 600 kg. 

Puberteti dhe pjekuria seksuale e kafshëve femra varet nga lloji i kafshëve, përkatësia racore, 

ushqyeshmëria, mbarështimi, kujdesi për kafshën si dhe nga vetitë individuale.  

Mështjerrat e racave të lopëve me prekocitet më të hershëm arrijnë pjekurinë seksuale në moshën 

prej 8 deri 12 muaj, ndërsa pjekurinë trupore e arrijnë në moshën 18muaj. 

 Mështjerrat që janë më mirë të ushqyera në moshën 13 – 14 muajshe e arrijnë 75 % të peshës së 

racës të cilës i përkasin dhe në atë kohë ato mund të mbarësohen. 
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1.10. Pjekuria seksualetë kafshët shtëpiake 

 

Pjekuria seksuale përfaqëson një fazë të caktuar të jetës së kafshëve të reja në të cilat ato shfaqin 

për herë të parë aftësinë për të dhënë pasardhës.     Për kafshët femër themi se ka arritur pjekurinë 

seksual kur ajo shfaqë afshin e parë dhe prodhon qelizë verë të aftë për tu fekonduar.   

Pjekuria seksuale në kafshët shtëpiake manifestohet me paraqitjen e estrusit (zjarrit seksual) dhe 

fillon në mështjerra prej muajit 6 – 9 të jetës, në pela 10 – 12 muaj, në dosa prej muajit 6 - 7 , në 

dele dhe dhi prej 12 muajve, në bushtër gjithashtu me 12 muaj ndërsa në mace në moshën 6 - 8 

muajsh.  

Puberteti dhe pjekuria seksuale e kafshëve femra varet nga lloji i kafshëve, përkatësia racore, 

ushqyeshmëria, mbarështimi, kujdesi për kafshën si dhe nga vetitë individuale. 

Mështjerrat e racave të lopëve me prekocitet më të hershëm arrijnë pjekurinë seksuale në moshën 

prej 8 deri 12 muaj, ndërsa pjekurinë trupore e arrijnë në moshën 18 muaj. Mështjerrat që janë më 

mirë të ushqyera në moshën 13 – 14 muajshe e arrijnë 75 % të peshës së racës të cilës i përkasin 

dhe në atë kohë ato mund të mbarësohen. 

Delet vendore e arrijnë pjekurinë seksuale me 18 muaj, mirëpo racat e deleve me prekocitet më të 

hershëm mund të arrijnë pjekurinë në moshën  7 - 8 muajshe. 

Mështjerrat e ushqyera më mirë, zakonisht arrijnë pjekurinë seksuale më herët se ato të ushqyera 

më dobët, prandaj duhet që mështjerrat të mbarështohen në mënyrë të duhur. 

Lloji I kafshës 

M  o  s h  a  t 

Pjekuria seksuale  

(muaj) 

Pjekuria 

trupore  (vjet) 

Mbarësimi i 

parë (muaj) 

Pjelloria 

normale  (vjet) Klimaksi (vjet) 

Lopa 8 deri 12 1.5 deri 2 16 deri 20 12 deri 15 20 deri 25 

Buallica 30 deri 42 4 deri 5 36 15 deri 17 25 

Pela 15 deri 18 4 56 15 deri 17 30 

Gomarica 12 deri 15 4 24 deri 30 15 25 
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Tabela 1.  Shënime mbi pjekurinë seksuale dhe trupore në kafshët htëpiake 

 

Mështjerrat e ushqyera më mirë, zakonisht arrijnë pjekurinë seksuale më herët se ato të ushqyera 

më dobët, prandaj duhet që mështjerrat të mbarështohen në mënyrë të duhur.   

 

Tabela 2. Paraqitja e afshit  në mështjerra varësisht nga niveli i të ushqyerit 

 

 

1.11. Mbarsimi natyral dhe artificial 

 

Në praktikë, kryesisht hasen dy mënyra të mbarësimit të kafshëve shtëpiake; 

 natyral dhe   

 artificial 

 

Mbarësimi natyral  

Delja-Dhia 6 deri 8 1.5 12 deri 18 6 deri 8 10 

Dosa 5 deri 8 1.5 deri 2 10 deri 11 5 deri 6 8 

Lepuri 3 deri 4 5 deri 8 6 deri 7 4 deri 5 6 

Bushtra 5 deri 7 1.5 10 deri 12 10 deri 12 12 

Niveli I të ushqyerit Mosha në afshin e parë (në muaj) Pesha në afshin e parë (në kg.) 

 Luhatja Mesatarja Luhatja Mesatarja 

I ulët (60 %) 13.6-18.6 16.6 195-261 245 

Normal (100 %) 8.5-12.7 11.3 200-295 263 

I lartë (140 % ) 6.7-9.9 8.5 205-290 263 
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Zbatohet në disa forma edhe atë: forma e lirë apo e egër – si e tillë merret nga mënyrat më të 

vjetra dhe më të dobëta dhe haset të kafshët e egra, të cilat jetojnë të lira në natyrë; ajo bëhet në 

mënyrë të pa kontrolluar në mes të kafshëve meshkuj dhe atyre femra që mbahen në kope të 

përbashkëta. Kjo formë ka mangësi në shfrytëzimin racional të riprodhueseve, pasi 44  

të këta nuk përcillet shfrytëzimi i tij. Kjo mënyrë e mbarësimit si e tillë duhet t largohet nga 

përdorimi.  

Në blegtorinë bashkëkohore, mbarësimi natyral i kafshëve zëvendësohet me mbarësimin artificial 

që padyshim është më i sigurt, ekonomik, garantohet seleksionimi i mirëfilltë, bëhet fekondimi i 

sigurt dhe fitohen pasardhës kualitativ si dhe në të njëjtën kohë eliminohen sëmundjet infektive 

seksuale. 

 

 

 

Figura 6. Mbarësimi artificial në lope 

 

Mbarësimi artificial  

Mbarësimi i kafshëve shtëpiake mund të bëhet edhe në mënyrë artificiale, që do të thotë bëhet 

hedhje e spermës së riprodhuesit të kontrolluar dhe e përpunuar më parë në organet gjenitale të 

femrës në kohen e afshit seksual apo estrusit.  
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Sipas disa të dhënave, mbarësimin artificial për herë të parë e ka provuar një udhëheqës arab që 

në shekullin XIV, mirëpo hulumtimet e para mbi suksesin e mbarësimit artificial i ka bërë biologu 

italian Spalanzani në vitin 1780.  

Duke iu falënderuar përpunimit të metodës së fitimit të spermës dhe konservimit të saj në fillim të 

shekullit XX, numri i kafshëve të mbarsuara në mënyrë artificiale ka filluar të rritet në mënyrë 

tepër të shpejtë. Kjo mënyrë e mbarësimit është masë efikase zooteknike, që ndikon në 

përparimin e blegtorisë dhe mundësinë e eliminimit të një numri të konsiderueshëm të 

sëmundjeve.  

Përparësi tjetër e kësaj metode është edhe ajo së në mënyrë të shpejtë fitohen riprodhues të mirë 

dhe pasardhës të tyre. më këtë metodë bëhet konsolidimi i shpejtë i kopesë dhe përmirësim racor i 

drejtë dhe i kërkuar. Përparësi tjetër është edhe aspekti ekonomik, ku bëhen harxhime më të vogla 

të të ushqyerit.  

 

Mbarësimi i tipit harem-  

Aplikohet në atë mënyrë që një riprodhuese ndahet në numër të caktuar femrash dhe gjatë kohës 

së mbarësimit, kjo mënyrë zakonisht aplikohet tek delet, dhitë dhe derrat.  

Kjo formë i ka të gjitha të metat si forma e parë, ku nga e para e ka vetëm një dallim, sepse dihet 

vetëm babai i të rinjve. Kjo formë është më e shtrenjta dhe kërkon fuqi më të madhe punëtore, 

sidomos në rastet kur aplikohet në kullotë 

 

Mbarësimi klasor - Ky lloj mbarësimi ndryshe munde të quhet edhe mbarsim nga dora e cila 

paraqet mënyrën më të mirë të mbarsimit nga metodat e më parshme. më aplikimin e kësaj 

metode të mbarsimit largohen të gjitha të metat e cekura nga format e mbarsimit të përmendura 

më lartë.  

Zbatohet në atë mënyrë që çdo kreu femër sipas kualitetit i caktohet riprodhuesi i posaçëm. 

Zbatimi i drejt i kësaj metode mundëson shfrytëzim racional të riprodhuesit gjatë ter vitit,ku vlerat 

e tije kultivuese barten në pasardhës. Më së miri kjo forme e mbaresimit realizohet gjatë zbatimit 

të planifikuar të seleksionimit të kopeve tek të cilat përcillen librat amzore.  



 

1.12. Ekzaminimi vizuel i tyre në raport mashkull – femër 

 

Kontrollimi i jashtëm i kafshëve për graviditet bëhet me adspekcion dhe palpacion, 

duke filluar nga gjysma e dytë e graviditetit. Të kafshët e mëdha gravide me sy të lirë 

mund të vërehen ndryshimet të cilat tregojnë për graviditetin: Rritja e vëllimit të barkut, 

lëvizjet e fetusit, rritja e gjirit, ënjtja e vulvës dhe perineumit, rënia e ligamentit të 

komblikut, ecja e ngathtë dhe e rëndë, rritja e apetitit dhe mungesa e estrusit 

 

 

1.13. Mbajtja e shënimeve për mbarësimin e kafshëve në kope 

 

Duhet pasur parasyesh se gjithnje duhet mbajtur kalendarin  ku arsimit te kafsve ku par 

she nime ku mund te percillet gjë ne qdo aspect,prandaj pambajtjen e shenimeve te tilla 

nuk mund tëparamendohet menagjimi i fermës-(protofoli ambullantor). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi dhe duhet ti zbatoj praktikisht. 

Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

 

 Lista e kontrollit per RM1 

 

 

- Dallimi i gjendjes së estrusit për llojet dhe racat e kafshëve shtëpiake. 

- Përzgjedhja e metodave më të përshtatshme për çiftëzim. 

- Përdorja e metodave të çiftëzimit për llojet dhe racat e kafshëve shtëpiake. 

1. Të përcaktojë vegla pёrkatёse shenjat e gjendjes se estruesit . 

2. Të cikelin e gjendjes se estruesit. 

3. Ti njoh metodat e qiftezimit 

4. Të bëjë kontrollin e gjendjes se  

5. Ta percatoj moshe dhe peshen e mbarsimit te pare 

6. Ta njoh pjekurin seksuale te kafsheve 

7. Te ket njohuri per mbarshtimin  e kafsheve. 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 
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RM2: Nxënësi zbaton procedurat e përshtatshme të kujdesjes për tufën (kopenë) në 

lindje. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Veglat dhe materialit të nevojshëm gjatë lindjes  

 Përdorimi i regjistrave për të parashikuar lindjen 

 Llogaritja e datës së lindjes 

 Shenjat e afrimit të lindjes 

 Lindjet normale dhe jo normale 

 

 

 Rregullat e sigurisë gjatë punës.ë vendin e përshtatshëm për lindje 

 Procedurat e lindjes sipas një praktike të mirë në fermë 

 

 

2.1. Veglat dhe materialit të nevojshëm gjatë lindjes  

 

13.1. Instrumentet për lindje. 

Për ndihmë me rastin  e pjelljes së  kafshëve të mëdha janë të nevojshëm instrumentet e 

ndryshme si: litari për lindje, grepat e syrit, kuka anale e gjatë, kuka e thellë, danat, 

pinceta, teli  prerës, repozitori, thika, fetotomi, mbajtësit për telin prerës, sharra e hekurit 

,  lopatat për fetotominë supkutane dhe  instrumentet komplet për prerje cezariane  

(skalpeli, gërshërët, gjilpërat për qepjen e plagëve, penjët , kapset metalike dhe sondat 

metalike. 

 

 

 

Figura 7. Litarët e lindjes për kafshët e mëdha 

  Rëndësia e kulloshtrës së parë 
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Instrumentet për lindje janë nga çeliku që nuk ndryshken dhe  nuk korodohen sepse janë 

të nikluara për tu mbrojtur nga korezioni dhe ndryshku me rastin e zierjes dhe 

dezinfektimit. Instrumentet e lartcekura përdoren vetëm nëse janë të sterilizuara dhe 

dezifektuara. Pas përdorimit lahen mirë në ujë të nxehtë me detergjent dhe sterilizohen 

me zierje ose sterilizim të thatë. Ruhen të mbështjellura para përdorimit, ndërsa gjatë 

punës dezinfektohen me alkool ose me dezificiens  të ndryshëm e posaçërisht nëse 

punohet në kushte të terrenit apo në stallë.  

 

 

Figura 8. Fetotomi për fetotominë e fetuseve 

Në instrumentet për lindje bëjnë pjesë edhe kateterët e qumështit dhe pastruesit e kanalit 

të gjirit (kiretat), sonda të ndryshme, zorra të gomës, kateterat për infuzion intrauterin 

dhe shërimin e mitrës. Rregull kryesor është që të gjitha instrumentet të shfrytëzohen të 

sterilizuara dhe dezinfektuara. Në të kundër ekziston rreziku nga infeksioni. 

 

Figura 9. Ektraktori i fetusit gjatë lindjes 
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Figura 10 . Kontrollimi i graviditetit përmes ekografit 

 

2.2. Përdorimi i regjistrave për të parashikuar lindjen 

 

Duhet pasur parasyesh se gjithnje duhet mbajtur kalendarin e mbarsimit te kafsve ku pa 

she nime te tilla nuk mund te paramendohet menagjimi I fermes-protofoli ambullantor. 

Protofoli ambullaco,përdorimi i regjistrave për të parashikuar lindjen 

 

 

2.3. Llogaritja e datës së lindjes 
 

Mbajteja e Kalendri është e domosdoshme për llogaritjene datës së lindes per secilen 

kafshë ku më poshtë do të shihet edhe tabela per secilin lloje të kafshëve. 

Lloji i kafshës Koha e zgjatjes (ditë) Variacionet (ditë) 

Lopa 285 240 - 320 

Pela 334 307 - 412 

Gomarica 365 348 - 377 

Delja dhe dhia 150 140 - 155 

Dosa 114 110 - 120 

Bushtra 63 58 - 70 

Macja 58 56 - 62 

Buallica 307 300 - 315 

Lepuri i butë 30  
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2.4. Shenjat eafërt të lindjes  

Kah fundi i graviditetit  2 -3  javë para lindjes në organet seksuale dhe  gjëndrën e 

qumështit të kafshëve gravide, si pasojë e veprimit të hormoneve që tajiten për  

përgatitjen e lindjes (faza e përgatitjes) paraqitën shenjat e lindjes së afërt.  

Në fillim fillojnë ndryshimet në cerviks, vagjinë, vestibulum dhe  vulvë në formë të 

hiperemisë, edemës, infiltrimit seroz të cilët i paraprijnë zgjerimit e kanalit të lindjes. Në 

të njëjtën kohë fillon infiltrimi seroz i nënlëkurës së perineumit dhe zbutja (rënia) e 

lidhjeve të pelvisit – ligamenteve, duke krijuar gropat në rrënjën e bishtit e shoqëruar me 

rritje dhe ënjte të gjirit, madje edhe të pjesëve nën lëkurore të gjirit që zakonisht vërehet 

në lopët dhe mështjerrat. 

 

 

2.5. Lindjet normale dhe jo normale 

 

Lindja është akt fiziologjik dhe përbëhet nga interakcioni i nënës dhe fetusit. Fetusi nga 

mitra shtypet apo nxjerrët (hidhet) përmes kontraksioneve të mitrës, të ndihmuara me 

shtrëngimin e muskujve të barkut dhe lëvizjeve refleksive të vet kafshës.  

Kontraksionet e mitrës janë të dhembshme, sepse me rastin e ngërçimit (shtangimit) të 

mitrës bëhet shtypje në nerva. Prandaj edhe quhen dhembje të lindjes. Për këtë arsye disa 

kafshë me rastin e pjelljes gjëmojnë dhe lëshojnë zëra të dhembjes. 

Njohja e mekanizmave të lindjes normale është e domosdoshme në mënyrë që të jemi në 

gjendje që të me rastin e ndihmës në lindje të kafshëve të veprojmë në mënyrë të drejtë. 

.  Çrregullimet tjera dhe gjendja e sëmurë e të porsalindurit . 

Te kafshët e porsalindura është e mundshme  dukuria e paraqitjes edhe të çrregullimeve 

tjera dhe gjendjes tjera të sëmundjeve siç janë: 

 dobësimi i përgjithshëm trupor (avitalitetit) 

 zhvillimi i anomalive (gjendjet e shëmtuara) 

 hernitë e lindura,  
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 fistula e kërthizës, 

 infeksionet e  anusit dhe zorrës së trashë (atresia ani dhe rectumi) 

 kontraksionet e lindura (ngërçimi) i këmbëve dhe qafës ,   

 

 

 

Figura 11. Fryti i shëmtuar me dy kokë 

 

 

 

Fig 12.Lindja normale 
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2.6. Vendosja e kafshës në vendin e përshtatshëm për lindje 

 

Objektet për gjedhe 

Mënyra më e mirë e shfrytëzimit të potencialit gjenetik prodhues dhe riprodhues të 

gjedhit përveç tjerash është edhe vendosja e drejte e tyre.  

Në ketë mënyrë atyre ju sigurohet shëndet i mire, performans e plote riprodhuese, si dhe 

prodhimtari e kënaqshme e qumështit dhe e mishit. E rëndësishme është që të i kushtohet 

rendësi dizajnit të fermës, ndërtimit dhe aspektit financiar e sidomos më theks të veçantë 

interierit të vendosjes së vet lopëve.  

 

Gjatë ndërtimit të fermës për vendosjen e gjedheve kujdes i veçantë duhet kushtuar në 

këta parametra: 

1. Lokacioni për ndërtimin e fermës 

2. Sistemi i mbajtjes 

3. Bokset për viça 

4. Dyshemeja 

5. Ventilimi 

6. Shtroja 

7. Grazhdet për marrjen e ushqimit 

8. Bokset për pjellje dhe shërim të kafshëve 

9. Ajrosje dhe ndriçim 

10. Ujëpirëset dhe 

11. Vendi për mjelje 

 

Gjate ndërtimit të fermës duhet pasur kujdes në kahet e ndërtimit të fermës, kushtet 

topografike të vendit të ndërtimit, sigurimin e ujit, energjinë elektrike si dhe 

infrastrukturën rrugore. Në fermë gjedhet vendosen në dy sisteme edhe atë sistemi i lire 

dhe sistemi i lidhur. Kafshet para se me lind ato ndahe  nga tufa dhe vendosen neper bokse ku 

vendi duhet te shtrohet me kashte dhe te jete paster higjenikishte. 
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Figura 13. Sistemi i lidhur i  vendosjes së gjedheve 

 

 

2.7. Procedurat e lindjes sipas praktikave te mira 

 

Plleshmëria (fertiliteti) e kafshëve shtëpiake.-lindje e rregullt 

Plleshmëria  (fertiliteti) paraqet aftësinë e çiftëzimit (mbarësimit) të rregullt, bartjen dhe 

lindjen e të porsalindurve të shëndoshë dhe të aftë për jetë. Plleshmëria vlerësohet në 

bazë të aftësive për linde të pasardhësve të zhvilluar mirë, dhe atë në  numër të caktuar të 

pasardhësve bazuar në karakteristikat e  llojit përkatës, deri në moshën e vjetërsisë së 

thellë. Periudha e plleshmërisë varet nga lloji, raca dhe individualitetit të kafshës. 

Plleshmëria e kafshëve është e përcaktuar gjenetikisht në masën 20 -30 %  ndërsa në 

masën prej 70 – 80 % varet nga ushqimi, kujdesi, mbajtja dhe karakteristikat individuale. 

Njohja e mekanizmave të lindjes normale është e domosdoshme në mënyrë që të jemi në 

gjendje që të me rastin e ndihmës në lindje të kafshëve të veprojmë në mënyrë të drejtë.  

Si akt fiziologjik lindja fillon pas periudhës përgatitore dhe kalon nëpër  tri faza apo 

stadiume. 

 Faza I -  hapja 
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 Faza II  - shtypja e fetusit dhe 

 Faza III -  largimi i    mbështjellësve embrional (placentës)  pas lindjes. 

Lindja fillon me hapjen e mitrës (cerviksit), me ç’ rast fillon shtrëngimi ritmik i mitrës.  

 

 

2.8. Rregullat kryesor për dhënien e ndihmës me rastin e lindjes së 

vështirë 

 

Rregulla kryesore për dhënien e ndihmës me rastin e pjelljes janë: intervenimi me kohë, 

profesional dhe higjenik dmth. akusherimi.  Gjithnjë duhet të i përgjigjemi ftesës për 

ndihmë dhe në mënyrë profesionale të bëjmë kontrollin gjinekologjik të nënës përmes 

kontrollimit vaginal të hulumtohet kanali i lindjes.  

Me intervenim nuk bën të shpejtohet  deri sa të caktohet diagnoza e saktë dhe shkaku i 

pjelljes së vështirë. Pas kontrollimit gjinekologjik duhet caktuar momentin dhe metodën 

e intervenimit akusherik. Nuk duhet shpejtuar as me pëlcitjen e mbështjellësve të frytit të 

cilat kanë një funksion shumë me rëndësi për hapjen dhe zgjerimin e kanalit të lindjes.  

Mirëpo, nëse lindja nuk pason, më së largu një orë, duhet menjëherë të ndërmerren masat 

e akusherimit dhe atë në mënyrë manuale (me dorë), mirëpo forca nuk guxon të përdorët 

tepër. Pastaj, duhet sa më parë të vendoset se cilën metodë duhet me siguri të përdorim e 

cila do të kishte siguruar të përfundohet lindja me siguri të madhe dhe që njëkohësisht të 

shpëtohet jeta e nënës dhe fetusit. Veterinerit bashkëkohor apo akusherit i janë në 

dispozicion vetëm tri metoda të ndihmës së lindjes (akushimit): 

 korrigjimi i pozitës të çrregulluar të fetusit me ripozicionim dhe tërheqjen e tij 

jashtë, 

 embriotomia (fetotomia) e fetusit të ngordhur dhe tërheqja graduale e fetusit nga 

mitra, 

 tërheqja e fetusit nga nëna më prerje cezariane. 

Se cilat prej këtyre tri metodave do të përdorët varët nga natyra dhe pesha e lindjes dhe 

nga vlerësimi i vetë operatorit-akusherit. Për shpëtimin e nënës dhe fetusit nevojitet 
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vlerësim dhe vendim definitiv i akusheri i cili e kryen lindjen vetë apo  me  ndihmën e 

personelit. Ky është përgjegjës si për nënën e po ashtu edhe për fetusin, si dhe për 

personat që i ndihmojnë dhe sigurinë e tyre. 

Pa marrë parasysh zgjedhjen e metodave të ndihmës me rastin e lindjes së vështirë, 

rregull kryesor është higjiena e ndihmës. Kjo do të thotë se dora e akusherit, litari i 

lindjes dhe të gjithë instrumentet tjera ndihmëse që përdoren gjatë lindjes (fetotomi, 

thikat, skalpelët, gërshërët, gjilpërat, litari dhe mbajtësi i gjilpërave, sonda etj.) duhet 

paraprakisht të lahen, pastrohen, të sterilizohen dhe dezinfektohen, pa marrë parasysh se 

a është fjala për  lindje të pastër ose jo të pastër, aseptike ose septike, e fetusit të 

infektuar emfizomatoz, kanalin e infektuar të lindjes të kafshës që pjellë.  Gjithashtu 

është me rëndësi që kafsha - nëna të jetë e qetësuar përmes sedativëve dhe anestetikëve 

në mënyrë që të mos vuaj shumë prej dhembjeve me rastin e intervenimit gjatë lindjes.  

Sipas rregullave të përmendura dhe parimeve dallohet intervenimi i drejtë  i veterinarit 

nga ai laik   nga jo profesionisti. 

 

 

2.9. Kohëzgjatja e graviditetit. 

 

Kohëzgjatja e graviditetit është gjenetikisht e determinuar për secilin lloj të kafshëve në 

veçanti. Në kohëzgjatjen e embrionit ndikojnë edhe faktorët tjerë si p.sh. përkatësia 

racore, ushqimi, shëndeti, numri i lindjeve, gjinia dhe pesha e fetusit etj. Fetusi i gjinisë 

mashkullore dhe më i  rëndë më shumë mbahet se sa ai femëror, ndërsa numri më i 

madhi fetuseve shkurton kohën e barrës.  

Kohëzgjatja e mbajtjes së fetusit është e ndryshme të llojet e ndryshme të kafshëve. p.sh. 

lopa fetusin e mban në përqindje 285 ditë, pela 384 ditë, derri 115 ditë, delja dhe dhia 

150 ditë, bushtra 63 ditë, macja 59 ditë, lepuri i butë 30 ditë. Me këtë rast janë të 

mundshme lëvizjet më të vogla ose më të mëdha. Situatë e njëjtë është edhe te kafshët 

egra. 
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Lloji i kafshës Koha e zgjatjes (ditë) Variacionet (ditë) 

Lopa 285 240 - 320 

Pela 334 307 - 412 

Gomarica 365 348 - 377 

Delja dhe dhia 150 140 - 155 

Dosa 114 110 - 120 

Bushtra 63 58 - 70 

Macja 58 56 - 62 

Buallica 307 300 - 315 

Lepuri i butë 30  

 

Tabela 2. Vlerat mesatare të zgjatjes së graviditetit në kafshët shtëpiake 

 

 

2.10. Rendesia e kulloshtres se parë,  Ushqimi (thithja)e të 

porsalindurit. 

 

Kafshët e porsalindura janë të prira për të thithur gjirin dhe për të marrë kollostrumin, që 

fiziologjikisht është shumë me rëndësi për mbajtjen në jetë pasi me kollostrum merr sasi 

të mëdha të albumineve, globulineve, antitrupa, vitamina, minerale, mikro-elemente. Së 

pari qumështi i ditëve të para apo kollostrumi  ndryshojn nga qumështi i zakonshëm. Ky 

është në të verdhë, i dendur dhe me rastin e zierjes  koagulon  ndërsa e tajit gjëndra 

qumështore vetëm në 2 - 3 ditët e para pas lindjes.  

Kollostrumi është i domosdoshëm për të porsalindurin si për shkak të  ushqimit të 

materieve shumë me rëndësi në ditët e para të jetës së porsalindurit si sheqerit, 
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albuminave, mineraleve, yndyrës etj. po ashtu edhe për shkak të përmbajtjes së 

antitrupave, globulinave dhe fitimit të imunitetit si dhe për shkak të veprimit purgativ, 

laksativ  dhe zbrazjen e zorrëve nga mekoniumi. Shumë është me rëndësi që i 

porsalinduri të merr  kollostrum menjëherë pas lindjes, më së voni 1 - 2 orë pas lindjes 

dhe me këtë merr antitrupa mbrojtës dhe energji, sepse më vonë mukoza e zorrëve 

gjithnjë më dobët ka aftësi për të resorbuar  imunoglobilinat dhe antitrupat.  

Kur kalojnë shumë orë pas lindjes, mukoza zorrëve  gjithnjë më ngadalë e më pakë i 

thithë albuminat e përbëra, imunoglo- 

 

 

2.11. Rregullat e sigurisë gjatë punës 

 

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. 

 

Shkathtesit qe duhet perfitu nxënësi dhe duhet ti zbatoj praktikisht. 

 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Vendosja e kafshës në ambient të përshtatshëm për lindje. 

- Kujdesja për shëndetin dhe higjienën gjatë procesit të lindjes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit 
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Lista e kontrollit per RM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Të përcaktojë vegla dhe  matrialet e nevojshme gjat lindjes. 

2. Të perdor regjistrat per parashikimin e lindje s se  

3. Ti njoh shenjat e afrimit te lindjes. 

4. Ti njoh natyre e lindjeve. 

5. Ti vendos kafshet ne vendin e pershtatshem per lindje. 

6. Të njihe me procedurat e lindjes dhe rendesin e kulloshtres 

7. Të  zbatoj rregullat e sigurise 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 
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RM3: Nxënësi zbaton procedurat e mbarësimit (inseminimin) artificial 

 

 

3.1. Estrusi tek kafshët shtëpiake  

 

Më herët thamë se cikli estral (seksual) në  lopët e ushqyera dhe të mbajtura mirë, zgjatë 

mesatarisht 21 ditë (18-24) dhe përbëhet nga katër faza: 

 

 para estrusi – zgjatë 3 ditë (dita e 19 – 21 e ciklit) 

 estrusi – zgjatë 18 – 36 orë (dita 1-2 e ciklit) 

 pas estrusi – zgjatë 3 ditë (dita 3-5 e ciklit) dhe 

 diestrusi – zgjatë 13 ditë (dita 6-18 e ciklit) 

 

Psh. Kështu për shembull lopa zakonisht gjatë estrusit  shqetësohet, pëllet, i kërcen lopës 

tjetër dhe njeriut, është e gatshme për kopulim, ngritë bishtin, lakon kurrizin në pjesën 

ijore, bën lëvizje koitale, i zvogëlohet apetiti, urinon shpesh, pakëson qumështin, nga 

vulva tajitë  lëngun estral (deri 2 litra) me ç’rast vulva ka një skuqje të vogël. Këto 

ndryshime neuro-psikike të sjelljes së lopës në estrus shkaktohen si pasojë e hormoneve.  

 

Shenja më e sigurt ndër të gjitha këto është ajo e tajimit të lëngut estral dhe refleksi i 

qëndrimit kur i kërcejnë lopët tjera. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

1 Estrusi tek kafshët shtëpiake  

2 Shenjat e estrusit tek kafshët shtëpiake 

3 Teknikën e mbarësimit artificial ( inseminimin ) 

4 Procedurat operative të inseminimit artificial 
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Figura 14. Refleksi i qëndrimit të lopës gjatë estrusit 

 

 

3.2. Shenjat e estrusit tek kafshët shtëpiake 

  

Shenjat karakteristike të paraqitjes së tij janë:  

 humbja e oreksit, 

 ngritja e temperaturës trupore, 

 ngritja e temperamentit, 

 skuqja e vagjinës, 

 rrjedhja e lëngut ngjyrë kristali, 

 kërcimi i kafshëve të tjera etj.  

 

 

3.3. Teknikën e mbarësimit artificial (inseminimin) 

 

Mbarësimi i kafshëve shtëpiake mund të bëhet edhe në mënyrë artificiale, që do të thotë 

bëhet hedhje e spermës së riprodhuesit të kontrolluar dhe e përpunuar më parë në organet 

gjenitale të femrës në kohen e afshit seksual apo estrusit.  

Sipas disa të dhënave, mbarësimin artificial për herë të parë e ka provuar një udhëheqës 

arab që në shekullin XIV, mirëpo  hulumtimet e para mbi suksesin e mbarësimit artificial 

i ka bërë biologu italian Spalanzani në vitin 1780. Duke iu falënderuar përpunimit  të 
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metodës së fitimit të spermës dhe konservimit të saj në fillim të shekullit XX, numri i 

kafshëve të mbarsuara në mënyrë artificiale ka filluar të rritet në mënyrë tepër të shpejtë.  

Kjo mënyrë e mbarësimit është masë efikase zooteknike, që ndikon në përparimin e 

blegtorisë dhe mundësinë e eliminimit të një numri të konsiderueshëm të sëmundjeve. 

Përparësi tjetër e kësaj metode është edhe ajo së në mënyrë të shpejtë fitohen riprodhues 

të mirë dhe pasardhës të tyre. më këtë metodë bëhet konsolidimi i shpejtë i kopesë dhe 

përmirësim racor i drejtë dhe i kërkuar. Përparësi tjetër është edhe aspekti ekonomik, ku  

bëhen harxhime më të vogla të të ushqyerit. 

 

 

3.4. Procedurat operative të inseminimit artificial 

 

 

3.4.1.  Mënyrat e mbarësimit të kafshëve shtëpiake  

 

Mbarësimi i kafshëve shtëpiake mund të jetë natyral dhe artificial. Mbarësimi natyral 

nënkupton çiftëzimin e kafshës mashkull dhe femër ku ato në mënyrë të drejtpërdrejtë 

kanë kontakt fizik dhe me këtë rast zhvillohen të gjitha fazat e reflekseve seksuale të 

përshkruara më lart. 

Në blegtorinë intensive bashkëkohore, mbarësimi natyral i kafshëve është individuale 

dhe i kontrolluar. Kafshët femra riprodhuese mbarësohen me mashkull  të përzgjedhur 

me vlera të caktuara gjenetike dhe fenotipe.  

Ky është mbarësim i kontrolluar me të cilin arrihet selektimi dhe përparimi kualitativ në 

blegtori (meliorizimi gjenetik).  

Ky lloj i mbarësimit ka përparësi mirëpo edhe mangësi si : numri i madh i meshkujve 

riprodhues (një dem në 100 lopë ; një dash në 30 dele, një derr  në 20 dosa , një kalë në 

30 pela, një gjel në 12 pula etj)  gjë që rritë shpenzimet ekonomike dhe mund të vijë deri 

te lëndimet e ndryshme trupore (organeve seksuale dhe rektumit, thyerjet e eshtrave, 

rrëzimi etj.), përhapja e infeksioneve seksuale – sëmundjeve infektive, shpenzimet e 

transportit, rreziku etj. 
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Në blegtorinë ekstensive primitive, mbarësimi i kafshëve është i  pakontrolluar, i egër 

(në kullosa, në formë të haremit etj.) dhe bartë rrezikun si në aspekti racor ashtu edhe në 

mundësinë e infeksioneve sëmundjeve infektive seksuale, plleshmëri më të vogël, 

mbarësim në gjakësi (incest) etj. Mbarësimi i pakontrolluar i kafshëve shtëpiake është i 

dëmshëm dhe joekonomik dhe duhet të zëvendësohet me mbarësimin e  kontrolluar ose 

edhe më mirë me mbarësimin artificial. Në blegtorinë bashkëkohore, mbarësimi natyral i 

kafshëve zëvendësohet me mbarësimin artificial që padyshim është më i sigurt, 

ekonomik, garantohet seleksionimi i mirëfilltë, bëhet fekondimi i sigurt dhe fitohen 

pasardhës kualitativ si dhe në të njëjtën kohë eliminohen sëmundjet infektive seksuale.  

 

Figura 15. Mbarësimi artificial në lopë 

 

 

3.4.2  Fekondimi (fertilizimi, koncepcioni) i qelizës vezë  

 

Shumëzimi seksual, i kafshëve përbëhet nga bashkimi i qelizës vezë dhe spermatozoidit 

me  numër haploid të kromozomeve në qelizën e re të quajtur zigotë, e cila ka numër 

diploid të kromozomeve dhe e cila shndërrohet në fryt dhe organizëm të ri. Bashkimi i 

gametave është akt i fekondimit, i cili i paraprinë shumëzimit natyral ose artificial. 

Fekondimi i qelizës vezë ndodhë në ampulën e vezë përçuesit, në të cilin vend fillojnë 

ndarjet e para të qelizës vezë. Procesi i fekondimit zgjatë 12 - 24 orë dhe përbëhet nga tri 

faza: aktivizimi i qelizës vezë, futja e spermatozoidit  në qelizën vezë dhe bashkimi 

bërthamave të qelizave mashkullore dhe femërore në një qelizë të vetme. Kalimin e 
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spermatozoideve nëpër membranën e qelizës vezë e  mundësojnë enzimat, akrozomet e 

spermatozoidit.  

Në qelizën vezë sipas rregullës kalon vetëm një spermatozoid (fekondimi monospermal) 

që është natyral. Sapo të vjen spermatozoidi  në kontakt me membranën viteluese, 

mbyllet zona pellucide e qelizës vezë për spermatozoidet tjerë dhe nuk ka mundësi që 

spermatozoid tjerë të kalojnë në qelizën vezë.   

 

 

Figura 16. Akti I depërtimit të spermatozoidit në qelizë vezë 

Lista e kontrollit per RM3 

 

 

 

 

 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi dhe duhet ti zbatoj praktikisht. 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Zbatimi i procedurave të mbarësimit (inseminimit) artificial. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

1. Të njoh shënjat e estruesit te kafshet.  

2. Të njoh teknikat e mbarsimit 

3. Ti njoh procedurat operative te inseminimit artificial 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati plotëson 80% 

të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 



 

36 
 

 

4.1. Përzgjedhja e mjeteve dhe veglave të nevojshme për kontrollin 

e shëndetit të kafshëve. 

 

Kontrolli i përgjithshëm i kafshës. 

 

Kontrollimi i jashtëm i kafshëve për graviditet bëhet me adspekcion dhe palpacion,  

duke filluar nga gjysma e dytë e graviditetit. Të kafshët e mëdha gravide me sy të lirë 

mund të vërehen ndryshimet të cilat tregojnë për graviditetin: Rritja e vëllimit të barkut, 

lëvizjet e fetusit, rritja e gjirit, ënjtja e vulvës dhe perineumit, rënia e ligamentit të 

komblikut, ecja e ngathtë dhe e rëndë, rritja e apetitit dhe mungesa e estrusit. 

 Me palpacion, përmes murit të abdomenit mund të prekët fetusi. Te lopët me 

palpacionin e pjesës së ngritur të barkut në anën e majtë apo të djathtë , nën  palën e 

gjurit të këmbës së pasme, mbi gjëndrën qumështore, mund të preket fetusi duke filluar 

nga muaji i gjashtë i graviditetit. Mjelësit shpesh munden me ballin e vendosur  në 

RM4  Nxënësi përcakton shenjat e shëndetit dhe të sëmundjes së kafshëve të 

fermës 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përzgjedhja e mjeteve dhe veglave të nevojshme për kontrollin e shëndetit të kafshëve. 

 Vendosja e kafshës në vendin e përshtatshëm. 

 Kontrolli i përgjithshëm i kafshës. 

 Kontrolli i mukozave. 

 Kontrollin e lëkurës dhe qimeve. 

 Matja e temperaturës. 

 Marrja e jashtëqitjes të kafshëve për analizë. 

 Matja e pulsit të frymëmarrjes. 

 Mbajtja e raportit për punët e kryera. 
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pjesën anësore te  murit të barkut të lopët të ndjejnë reflekset e lëvizjes së viçit. Nëse me 

shuplakë shtyhet muri i barkut të lopës së mbarësuar  në tremujorin e fundit të 

graviditetit dëgjohet kundërgoditja e lehtë e fetusit i cili lëvizë (ballotmani).  

Në të njëjtën mënyrë është e mundur të preket edhe mëzi te pela me graviditet të lartë. 

Me palpim përmes murit të barkut mund të preken edhe fetuset te delet, dhitë, derrat, 

bushtra dhe macet, mirëpo vetëm ne tre mujorin e fundit të graviditetit. Te delet dhe 

dhitë fetuset, palpohen para gjirit , ndërsa te derrat, bushtra dhe macet në të dy anët e 

abdomenit. Te bushtra dhe macet mund të preket zgjerimi ampulast i  mitrës ngjashëm 

me qaforen prej qelibari. 

Kontrollimi i brendshëm i kafshëve të mëdha për graviditet përbëhet vetëm nga 

palpimi rektal dhe vagjinal. Palpimi rektal i mitrës dhe fetusit është metoda më e sigurt 

klinike e diagnostifikimit të graviditetit te lopa dhe pela. Kontrollimi vagjinal ka rëndësi 

më të vogël për vërtetimin e graviditetit sepse konstatimi nuk është tipik, karakteristik 

për graviditetin, jep rezultate më të vogla të sigurisë dhe kërkon sterilizimin e 

instrumenteve (vagjinoskopi, spekulimi) dhe mjaft kohë.  

Kontrollimi vagjinal deri diku ka rëndësi për zbulimin e fetusit të hershëm te pela sepse 

mukoza e vagjinës është e mbuluar me mukozë ngjitëse me konsistencës të dendur e cila 

jep një rezistencë të lehtë me futjen e spekulumit të thatë ose vagjinoskopit në vagjinë, 

që tërheq vërejtjen për mbarësim të hershëm. Kjo, nuk ndodhë në të gjitha rastet. Në 

fazën e vonshme të graviditetit ,  konsistenca e mukozës së vagjinës ndryshon dhe me 

rastin e futjes së spekulimit më nuk ka rezistencë të mukozës së vagjinës.  

 

Figura 17. Kontrollimi rektal në kafshët e mëdha shtëpiake 
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Metodat për vërtetimin e graviditetit të kafshët duhet patjetër ti plotësojnë disa kushte: 

 mos dëmtimet të nëna dhe fetusi,  

 përqindja e lartë e sigurisë,  

 teknika e thjeshtë dhe ekonomike.  

 

Metodat e diagnostifikimit të graviditetit të kafshët shtëpiake ndahen në:  

 klinike(direkte) dhe 

  laboratorike (indirekte) 

 

Metodat klinike të diagnostifikimit të graviditetit të kafshët qëndrojnë në kontrollimin e 

jashtëm dhe kontrollimin brendshëm.  

 

 Muaji i parë - Në katër javët e para  

pas fekondimit zakonisht nuk ka shenja tësigurta për të vërtetuar diagnozën e 

graviditetit 

 

 . Muaji i dytë -  prej javës së 5 - 8 ,   

briri gravid  i mitrës dukshëm është më imadh dhe asimetrik në raport me atë  jogravid 

 

 Muaji i tretë -  prej javës së 9 - 12  simptomat e barrës janë më tepër të shprehur. 

 

 Muaji i katërt -  Briri e mitrës është mjaftë i rritur si balonë e madhësisë së kokës së 

njeriut, i mbushur me lëng, palpohet fetusi me balotman, preken  placentomet ndërsa 

mitra në pjesën më të madhe ka kaluar përpara, kah abdomeni, ashtu që mezi mund të 

kufizohet me dorë kah përpara. 

 

 Muaji i pestë -  Mitra për shkak të 

peshës kalon  në thellësi të abdomenit dhe shtrihet deri te muri i barkut 
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 Muaji i 6 dhe 7. – Mitra gravide tani  

 

është si thes i madh dhe shtrihet në murin ventral të abdomenit, mund të prekën pjesët e 

forta te fetusit (koka, këmbët) dhe placentomet e rritura me madhësi sa molla e vogël në 

pjesën e pasme të mitrës. 

 

 Muaji i tetë dhe nëntë - Mitra e lopës 

 është  mjaft e madhe, fetusi është rritur dhe edhe më shumë është afruar hapësirës së 

pelvisit dhe i cili ka reflekse të shpejta.  Lëvizjet e fetusit mund të vërehen menjëherë  

pasi të kalojë gjysma e graviditetit 

 

Metodat indirekte (laboratorike) për diagnostikimin e graviditetit te kafshët.  

Ekzistojnë shumë metoda laboratorike dhe klinike ndihmëse për të dëshmuar  

graviditetin te kafshët shtëpiake siç janë ato hormonale, citologjike, histologjike, kimike 

dhe fizike mirëpo rrallë zbatohen, kryesisht për arsye ekonomike. Këto kërkojnë marrjen 

e materialeve (gjakut, indeve, sekrecioneve), substancave laboratorike, teknikën dhe 

aparaturën, shumë kohë dhe kushte tjera. Nga metodat bashkëkohore laboratorike për 

dëshmimin e graviditetit me siguri dhe precizitet të lartë të lopa, pela dhe kafshët tjera 

shtëpiake  në vendin e parë vjen përcaktimi i nivelit të hormonit  progresteron në gjak 

dhe qumësht. 

Metoda e ekografisë gjithashtu është metodë me ultrazë me të cilin zbulohen lëngjet 

fetale në mitrën e kafshës gravide dhe përcillet edhe me fotografi në ekranin e aparatit.  

Lëngjet e mbështjellësve embrional në aparatin ekografik dukën me ngjyrë të zezë i 

ndërsa vet fetusi i bardhë.  
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Figura 18. Kontrollimi i graviditetit përmes ekografit 

 

 

4.2. Vendosja e kafeshve ne vëndin e pershtatshem 

 

Fillimisht kafsha duhet vendosur në pushim absolut dhe në vend të qetë, të ajrosur mirë, 

me shtresë të bollshme, të freskët dhe të ushqehet me ushqime të cilësisë së mirë. Kur 

insufiçienca ka për antibiotikë me spektër të gjërë veprimi dhe kardiotonikë si strofantinë 

0,05 %, në dozën 2 – 4 ml për 100 kg peshë të gjallë së bashku me tretësirë 20 % të 

glukozës, 200 ml intravenoz.  

 

Por duhet patur parasysh që e sëmurë veçohet dhe vendoset në  vend të qetë dhe të 

ajrosur mirë. Nëse te ajo ruhet oreksi, i jepet ushqim me porcione të vogla dhe në 

përbërje të racionit ushqimor nuk përfshihen ushqimet voluminoze. Sasia ditore e ujit 

pakësohet.  

 

Kur procesi ndodhet në fillim, rekomandohet të kryhet rumenotomia e cila siguron 

heqjen e trupit të huaj, kur një pjesë e tij ndodhet akoma në retikul. Në gjedhët me edema 

ventrale të mëdha dhe dobësi të zemrës nuk rekomandohet ndërhyrja kirurgjikale. Në 

fazat e para përdoren antibiotikë me spektër të gjërë veprimi dhe e ben uljen e 

temperaturës së trupit kafshas. Kafshet vendosen ne vedet e përshtatshme (bokse) 

pozicionohen. 
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4.3. Kontrolli i mukozes 

Kontrollimi i mukozes vaginare,rrjahja vaginare ,skuqeja mukozes se vagines dhe 

rrjedhje e lengut . 

 

4.3.1. Kontrolli i lëkurës dhe qimeve. 

 
Diagnostikimin e sëmundjeve të lëkurës përdoren metoda të përgjithëshme dhe 

mikroskopike (për Për kontrollin dhe sëmundjet parazitare dhe infektive). Si metoda të 

përgjithëshme përdoren shikimi (me sy të lirë dhe me anë të lentes zmadhuese) dhe 

palpimi. Është e nevojshme që gjatë kontrollit të lëkurës në anamnezën që merret 

duhet të sqarohen dhe kushtet higjienike të stallës në të cilat është mbajtur kafsha si 

dhe mjetet me të cilat ajo pastrohet. 

Gjatë kontrollit vlerësohen mbulesa me qime, lesh (në dhen e dhi), pupla në shpendë, 

elasticiteti, lagështia, temperatura, ngjyra dhe aroma e lëkurës. Kur kontrollohet 

mbulesa me qime apo lesh duhet të vlerësohet tërësia e mantelit, ngjyra e tij dhe rënia 

e qimeve. Në ato raste kur gjatë kontrollit konstatohet humbja e shkëlqimit të qimeve, 

ashpërsi e tyre, etj. duhet të dyshohet për ndonjë patologji që çrregullon të ushqyerit e 

tyre sikurse janë trikofitoza, zgjebja, gëlbaza (fashioloza), për sëmundje metabolike, 

etj. 

 Elasticiteti i lëkurës në kafshë të ndryshme provohet në vende të ndryshme. Në 

gjedhë ai vlerësohet në muret e toraksit në rajonin e brinjëve të fundit ose në një të 

tretën e mesit të shpatullës, prapa krista skapule, në kuaj në një të tretën e mesit të 

qafës, ndërsa në qen e mace në lëkurën e kurizit (në pikën e bashkimit të shpatullave 

– xhidavi). Në patologji të ndryshme ndodhin ndryshime të theksuara 

 

 

4.4. Mateja e temperaturës 

 

Kafshët jetojnë në mjedise me temperature të ndryshme të mjedisit. Faktori kryesor për 

mbijetesën e kafshëve është aftësia e llojeve të ndryshme të kafshëve të adaptohen ndaj 

luhatjeve të temperaturës të mjedisit dhe të ruajnë një temperaturë të njëjtë në mjedisin e 
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tyre të brendshëm pavarësisht luhatjeve të  temperaturës të mjedisit ku ato jetojnë. 

Ruajtja e temperaturës normale të mjedisit të brendshëm vlerësohet si një tregues 

homeostatik. Në rast se ky tregues homeostatik luhat nga vlerat normale kjo do të 

pasqyrohet në veprimtarinë e enzimave dhe proteinave në përgjithësi gjë që do të çojë në 

çrregullimin e funksionit të organeve dhe organizmit në tërësi. 

 

Kafsha Temperatura °C 

Mesatare Kufijtë 

Lopë qumështi 38.6 38.0 - 39.3 

Lopë mishi 38.3K 36.7 - 39.1 

Derra 39.2 38.7- 39.8 

Dhën 39.1 38.3 - 39.9 

Dhi  39.7 38.7 - 40.7 

Kuaj 37.9 37.2- 38.2 

Pula 41.7 40.6 - 43.0 

 

Tabela 6/1: Temperaturat normale të disa kafshëve e shpendëve 

 

pavarësisht ndryshimeve të temperaturës të mjedisit (brenda kufijve të caktuar të 

temperaturës të mjedisit. Kjo gjendje vlerësohet si eutermi. Llojet e ndryshme të 

kafshëve kanë temperatura normale të trupit të tyre  të ndryshme. Kjo paraqitet në 

tabelën 6/1. Ndryshimet e temperaturës të trupit në llojet e ndryshme të kafshëve janë 

rezultat i evolucionit, veçorive gjenetike , nivelit të prodhimit, lagështia e mjedisit dhe 

faktorë të tjerë mjedisor. 
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Rregullimi i ruajtjes të temperaturës normale të trupit edhe në kushtet e veprimit të 

faktorëve tëmjedisit realizohet nëpërmjet sistemit nervor  dhe sistemit endokrin 

(hormonal).  

 

“Termostati” për kafshët vertebrore ndodhet në hipotalamus (pjesë e trurit dhe integrues 

të sistemit hormonal). Hipotalamusi merr informacionin nga luhatjet e temperaturës mbi 

apo nën normë në kufij shumë të ngushtë (±0.01
0
C). 

 

 

4.5. Marrja e jashteqitjes se kafshes per analiza 

 

Produktet toksike si dhe acidi laktik duke u thithur nga nga mukoza e plëncit, shkaktojnë 

në organizëm çrregullime mjaft të rënda. Sasia, tipi i koncentrateve dhe mënyra e 

përpunimi të tyre, janë shumë të rëndësishme në lindjen e acidozës laktike.  

 

Kështu mund të përdoret një sasi e vogël koncentratoje por e bluar imët (miell, e cila 

krijon sipërfaqe të madhe kontakti për fermentim) dhe përbën rrezikshmëri për shfaqjen e 

sëmundjes. Kjo është më shumë e mundur kur mikroflora e plëncit nuk është 

familjarizuar më parë me këtë lloj koncentrati. 

Pas marrjesse mostres ateher  kjo moster dergohet ne laborator dhe i bëhen analizat. 

Diagnoza, vendoset mbi bazën e të dhënave të anamnezës, shenjave klinike dhe analizat 

e përmbajtjes së plëncit.   

 

 

4.6. Matja e pulësit të frymëmarrjes. 

Bëhet ne menyrë praktike nen mbikqyrjen e mesimdhensit,ku rezultatet mbahen ne 

raportet veterinare. 
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4.7. Mbajtja e raportit te punes per punet e kryera. 

 

Raportet e puneve te kryera (kontrollet e kryera) gjithsesi duhët mbajtur sepse në të janë 

të evidentuara kontrollimet e kafshve dhe data se kur është bere kontrolli dhe gjendeja e 

kafeshës. 

 

Lista e kontrollit per RM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi dhe duhet ti zbatoj praktikisht. 

- Përcaktimi i shenjave të shëndetit dhe të sëmundjes. 

- Përkujdesja për kafshët e sëmura. 

- Marrja e mostrave për analiza 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

1. Të bëj përzgjedhjen e mjeteve dhe vegelave të nevojshme për kontrollin e kafeshve. 

2. Të njoh teknikat e kontrollit te mukozes 

3. Tëkontrolloj dhe te bëj matjen e temperatures se kafsheve  

4. Të kontrolloj matje e pulsit te frymarrjes 

5. Të mbaj raportet për punet e kryera. 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati plotëson 80% 

të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 
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5.1.  Kujdesi i kafshëve pas lindjes. 

 

Në ditët e para të puerperiumit kafshët janë tepër të lodhura prandaj kanë nevojë për kujdes të 

shtuar dhe mbarështim të mirëfilltë. Koha kritike në të cilën do të mund të shkaktoheshin 

sëmundjet që ndërlidhen me lindjen  

(retencioni i placentës,  peolapsusi i mitrës, pareza puerperale, infeksioni i mitrës) zgjatë 

përafërsisht 4 ditë. Higjiena e lindjes është shumë me rëndësi dhe për këtë arsye kafsha lehonë 

duhet të qëndroj në maternitet edhe 2 javë, me higjienë  të mirë të mbajtjes, kujdes dhe ushqim 

kualitativ. 

 

5.2. Pergaditja e ushqimi per kafshet e smuara sipas gjendjes  

 

Ushqimi i kafshës te smuara dhe lehonë pas lindjes duhet të jetë  kualitativ dhe lehtë i tretshëm.  

Lopëve dhe pelave duhet të ju epet qull të ngrohtë me krunde dhe miell, derrave ju ipet miell dhe 

pije e qumështit ndërsa qumësht me ve për disa  

RM5 Nxenesi kujdeset per kafshet e semuara 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vendosja e kafshës së sëmura në vend të përshtatshëm  

- Përgatitja e ushqimit për kafshët e sëmura sipas gjendjes 

- Zbatimi i kërkesave higjienike për parandalimin e përhapjes së sëmundjes 

- Vaksinimi i kafshës së sëmur 

- Mbajtja e shënimeve  për veprimet e kryera  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kujdesit për kafshët e 

sëmura. 
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Figura 19. Ushqimi i kafshës lehonë dhe te semara duhet të jetë kualitativ 

 

Deleve nuk duhet të ju epet ndonjë ushqim shumë i fortë, por vetëm sanë kualitative dhe 

koncentrat.  E njëjta gjë vlen edhe për dhitë. 

 Ushqimet për kafshë:  

 - Janë lëndët e ndryshme me prejardhje bimore ose  shtazore në gjendje natyrale, të 

freskëta ose të   konservuaraprodhimet që rrjedhin prej përpunimit industrial të tyre,  

substancat organike dhe inorganike që përmbajnë osenuk përmbajnë aditiv 

 të destinuara për ushqim të  kafshëve në  formë të drejtëpërdrejtë si të tilla ose pas 

përpunimit, për  pregaditjen e përzierjeve tëtretjes, të lëvizjes, 

termorregulliminushqimeve  ose si bartës në parapërzierje. 

                  KU = Nd / P1 

  KU = Sasia e ushqimit, që kafsha do të  

                 kërkonte, për të plotësuar nevojat ditore; 

          Nd = Nevojat ditore të organizmit për  

                  elementin  e  parë  kufizues në racion; 

          P1 = Përbërja në elemente ushqimorë  

                ( njësi/kg ) e përbësit të parë kufizues në  

                 racion. 
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5.3.  Zbatimi i kërkesave higjienike për parandalimin e përhapjes së 

sëmundjes 

 

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

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

mjeteve dhe veglave të punës. 

Ne hyrje te fermes duhet te vëndoset nje ene e cekët me uji, ne menyre qe infekcionet 

mos te depertojne ne ferm. 

 

5.4.  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 kontrollin e kafesheve: 

 

 Data e fillimit të kontrollit. 

 Marrja e mostrave te jashteqitjeve te kafsheve per analiza. 

  Emeri e laboratori, vendi dhe gjithesi laboratori  duhet  te  jet i licensua(personi i 

cila i ka marrur mosterat dhe data e marrjes se mosterave). 

 Lloji i analize qe eshte qe duhet kryhet. 

 Dita e fillimit dhe mbarimit të vjeljes. 

 Rendimentet e arritura për çdo lloj dhe kultivarë. 

 Preparatet i smundje se paraqitye ,stadi i zhvillimi te smundes. 

 Medikamente e dhena per trajtimi e smundes. 

 Shpenzimet per konroolimet e kryer 

 Vaksionimi i kafesheve te smuara 
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 Është e deshirueshme që të mbajm edhe shënime të tjera. 
1
 

 

Dokumentacioni veterinar i sëmundjeve infektive 

Shërbimi veterinar ka si qëllim: 

 të mbrojë dhe përmirësojë shëndetin e kafshëve,  

 të përcaktojë procedurat për parandalimin, monitorimin, diagnostikimin, trajtimin 

e çrrënjosjen e sëmundjeve infektive,  

 të mbrojë shëndetin publik nga sëmundjet zoonotike,  

 të sigurojë zbatimin e masave shëndetsore veterinare për produktet me origjinë 

shtazore. 

Në ligjin e shërbimit veterinar është përcaktuar lista e sëmundjeve të lajmërueshme dhe 

atyre me lajmërim të menjëhershëm, masat e përgjithshme profilaktike, programet 

vjetore të monitorimit. Ministria e bujqësisë dhe ushqimit, drejtoritë veterinare, sektorët 

veterinar në qarqe, bashki e komuna janë përgjegjës për zbatimin e legjislacionit 

veterinar.  

Mjeku veterinar i cili zbulon ose dyshon për vatër të sëmundjes infektive është i detyruar 

të informojë me shkrim sektorin veterinar të qarkut duke plotësuar formularin e miratuar 

nga ministria e Bujqesisë dhe Ushqimit. Pasi bëhet kontrolli epizotik i zonës ja paraqet 

rezultatet e kontrollit  

Drejtorisë Veterinare. Gjithashtu gjatë transportit te kafshëve ose ushqimeve me origjinë 

shtazore është  e domosdoshme të shoqërohen me certifikatë veterinare e cila duhet të 

konfirmojë që asnjë sëmundje ngjitëse nuk përhapet nga kafshët që do transportohen ose 

ushqimet me origjinë shtazore.  

Certifikata veterinare është tip, e miratuar nga autoriteti kompetent qendror dhe e 

unifikuar në gjithë territorin. 
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5.5. 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? 

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

b. Vajrat e perdorura 

c. Bateritë, akumulatorët 

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 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. 
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 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 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 
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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). 

 

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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5.6. Masat legjislative, aplikimi dhe zbatimi i tyre në lëmin e 

blegtorisë  

 

Ne kuadër të kësaj teme do të japim disa nga legjislacioni primar dhe sekondar më ane 

të së cilave rregullohet baza ligjore e veprimtarisë dhe aktiviteteve në kuadër të sektorit 

të blegtorisë. 

Qëllimi kryesor i masave legjislative në lëmin e bujqësisë është rritja e të ardhurave të 

fermave bujqësore përmes rritjen e produktivitetit të bujqësisë. Gjithsesi, kjo do të 

arrihet duke siguruar një mjedis që inkurajon fermat blegtorale për zgjerim dhe të kenë 

qasje në shërbimet e nevojshme. Gjithashtu, masave legjislative në lëmin e bujqësisë 

kane një rol për të formuluar politikën për zhvillim rural brenda dhe jashtë sferës 

blegtorale.  

Për zhvillim dhe përparim të mirëfilltë të bujqësisë e në veçanti blegtorisë duhen 

aplikuar metoda, ligje dhe rregullore të mirëfillta konform atyre të aplikueshme nga UE. 

Pra më ligj duhet rregulluar prodhimtaria dhe vlera riprodhuese e kafshëve shtëpiake, 

pjelloria e tyre, licencimi i fermerëve dhe bagëtive të tyre, kushtet zooteknike, 

zoohigjenike, kushtet e mbajtjes etj.  

Gjithashtu më ligj dhe rregullore duhet rregull dhe percaktu vlerat mbarështuese të 

kafshëve, evidencë, matrikulim dhe identifikim të tyre konformë rregullave të UE. Për 

zbatim të këtyre ligjeve duhet funksionuar organet e inspekcionit shtetëror, dhe fare në 

fund në mos zbatim dhe aplikim të këtyre masave të ndërmerren edhe masa ndëshkuese 

të parapara më ligj gjithmonë të bazuara në ligjet e UE. 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi dhe duhet ti zbatoj praktikisht. 

- Përcaktimi i shenjave të shëndetit dhe të sëmundjes dhe përkujdesja ndaj tyre. 

- Përgatitja e racioneve të ushqimit për kafshët e sëmura. 
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List e kontrollit për RM5 

 

1. Të vendos kafshet e smuar ne vëndet e përshtatshme (BOKSE). 

2. Të përgadis ushqimet për kafshet e smara. 

3. Të përzgjedhë veglat dhe materialin për mirëmbajtjen e higjienës së fermës. 

4. Ti zbatoj kerkesat higjenike për parandalimin e smundjeve dhe mos perhapjen e tyre.  

5. Të bej vaksionimin e kafsheve. 

6. Të zbatoj rregullat e siguris teknike dhe ruajtjes se mjedisit. 

 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


