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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FSHJM-Departamenti: Agrobiznes 

Titulli i lëndës: PRODHIMTARIA ORGANIKE 

Niveli: BACHELOR 

Statusi lëndës: ZGJEDHORE 

Viti i studimeve: 2018/2019 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Semestri Dimror/Prizren 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Isuf Lushi 

  

Detajet kontaktuese:  049/547171 

Asistenti  Mr.sc. PhD. Nol Krasniqi 

 

Përshkrimi i lëndës Kuptimi i prodhimtarisë organike. Vështrim historik i 

prodhimtarisë organike. Aspekte ekologjike të sistemeve 

bujqësore. Parimet e prodhimtarise organike.  Përparësitë 

e prodhimtarisë organike. Metodat e prodhimtarisë 

organike. Biodiversiteti në prodhimtarinë organike. Rruga 

drejt prodhimtarisë organike.  Baza tokësore e 

prodhimtarisë organike. Sigurimi i ushqimit. Gjenetika 

dhe seleksionimi  i bimëve dhe shtazëve në prodhimtarinë 

organike. Prodhimtari organike në lavërtari dhe 

hortikulturë. Pemëtaria organike. Prodhimtaria e 

qumështit dhe mishit organik. Prodhimi organik i mjaltit. 

Mirëmbajtja dhe kujdesi në prodhimet organike. 

Procesimi organik i produkteve agro-ushqimore. Parimet 

bazë të mbrojtjes së bimëve në prodhimtarinë bujqësore 

dhe ushqimore.  Menaxhimi organik i barojave. 

Menaxhimi i sëmundjeve  dhe dëmtuesëve të bimëve dhe 

shtazëve. Pesticidet dhe biopreparatet në prodhimtarinë 

organike. Marketingu organik i produkteve bujqësore. 

Vlerësimi i fermës organike. Zbatimi i standardeve dhe 

Legjislacionit. 

 

Qëllimet e lëndës: Lënda përfshin njohjen bazike të sistemeve të 

prodhimtarisë së qëndrueshme. Metodat e konvertimit dhe 

menaxhimit të prodhimtarisë bujqësore, që nga zgjedhja e 

tokës,  ruajtja e pjellorisë dhe punimi i saj. Menaxhimi i 

agjentëve të dëmshëm biologjik  (dëmtuesve, sëmundjeve 

dhe barërave të këqija). Lënda Prodhimtaria organike ka 

për qëllim qe studentet e këtij drejtimi ti njoftoj edhe me 

një lloj prodhimtarie të qëndrueshme.  
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Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Në fund të këti kursi, studentët duhet të: 

1. Kuptojnë rolin e bujqësisë organike dhe të 

ndërgjegjësohen me bujqësinë organike dhe 

prodhimet e saj.  

2. Fitojnë njohuri bazë për konvertimin dhe të 

menaxhimin e fermës organike.  

3. Fitojnë njohuri mbi marketingun e prodhimeve 

organike.  

4. Fitojnë njohuri për metodat dhe preparatet në 

mbrojtjen organike.  

5. Fitojnë njohuri mbi aplikimin e masave  

mbrojtësve për bimët në prodhimin organik te 

produkteve agro ushqimore.  

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15  30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15  30  

Punë praktike 1 15  15  

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

1 15  15  

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 1 15  15  

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

1 15  15  

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

1 15  15  

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet,prezentimet ,etj    

Totali : 1 ECTS kredi=25  orë 

angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi studenti duhet të 

 Ngarkesa totale: 150 
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ketë angazhim gjatë semestrit 

150 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjërata, seminare, vlerësime intermediere dhe 

vlerësim final. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësim intermedier: 30% 

Seminari: 10% 

Provimi final: 60% 

Totali: 100% 

 

Literatura bazë:   I. Manolov, S. Sylanaj, Sh. Fetahu, E. Isufi. 2014, 

Bujqësi Organike trend, Prishtinë. 

V. Peçuli, A. Kopali. Bujqësia biologjike 

(ekokompatibile) UBT- Toena, Tiranë 2005 

K. Lind, G. Lafer, K. Schloffer, G. Innerhofer and H. 

Meister: (2003): Organic fruit groiwng. CABI 

Publishing.  

Editors: Paul Kristiansen, Acram Taji and John 

Reganold: (2006) Organic agriculture: a global 

perspective. CSIRO PUBLISHING  

Organic Agriculture: Sustainability, Markets and 

Policies OEC CABI Publishing (2003)  

Regullorja e unionit evropian 834/2007. Listoni 

literaturën e rekomanduar/shtesë. 

 

Literatura shtesë:   Albina Buci & Marika Zissi (2013) Bazat e bujqësisë 

organike,Tiranë 

 

Java Ligjëratat që do të zhvillohen 

Java e parë: Njohje me lëndën, Kuptimi, rëndësia dhe përparësitë e 

bujqësisë organike; Vështrim historik i prodhimtarisë 

organike. 

Java e dytë: Aspekte ekologjike të sistemeve bujqësore; Parimet e 

prodhimtarise organike.   

Java e tretë: Përparësitë e prodhimtarisë organike; Metodat e prodhimtarisë 

organike.  

Java e katërt: Biodiversiteti në prodhimtarinë organike; Rruga drejt 
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prodhimtarisë organike. 

Java e pestë:   Baza tokësore e prodhimtarisë organike; Sigurimi i ushqimit. 

Java e gjashtë: Gjenetika dhe seleksionimi  i bimëve dhe shtazëve në 

prodhimtarinë organike. 

Java e shtatë:   Prodhimtari organike në lavërtari dhe hortikulturë. Pemëtaria 

organike. 

Java e tetë:   Kollokvium 

Java e nëntë:   Prodhimtaria e qumështit dhe mishit organik. Prodhimi 

organik i mjaltit. 

Java e dhjetë: Mirëmbajtja dhe kujdesi në prodhimet organike. Procesimi 

organik i produkteve agro-ushqimore. 

Java e njëmbedhjetë: Parimet bazë të mbrojtjes së bimëve në prodhimtarinë 

bujqësore dhe ushqimore.  Menaxhimi organik i barojave. 

Java e dymbëdhjetë:   Menaxhimi i sëmundjeve  dhe dëmtuesëve të bimëve dhe 

shtazëve. Pesticidet dhe biopreparatet në prodhimtarinë 

organike. 

Java e trembëdhjetë:     Marketingu organik i produkteve bujqësore; Vlerësimi i 

fermës organike. 

Java e katërmbëdhjetë:   Zbatimi i standardeve dhe Legjislacionit. 

Java e pesëmbëdhjetë:    Konsulta dhe pregatitje për provim 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata,marrin pjese ne vizita studimore 

ne terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe 

mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

Ushtrimet 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Njohje me lëndën; Kuptimi, rëndësia dhe përparësitë e 

bujqësisë organike. Vështrim historik i prodhimtarisë 

organike. 

Java e dytë: Aspekte ekologjike të sistemeve bujqësore.  

Parimet e prodhimtarise organike.   

Java e tretë:  Përparësitë e prodhimtarisë organike.  

Metodat e prodhimtarisë organike.  

Java e katërt:  Biodiversiteti në prodhimtarinë organike.  
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Rruga drejt prodhimtarisë organike. 

Java e pestë:   Baza tokësore e prodhimtarisë organike.  

Sigurimi i ushqimit. 

Java e gjashtë:  Gjenetika dhe seleksionimi  i bimëve dhe shtazëve në 

prodhimtarinë organike. 

Java e shtatë:  Prodhimtari organike në lavërtari dhe hortikulturë. 

Pemëtaria organike. 

Java e tetë:   Kollokvium 

Java e nëntë:  Prodhimtaria e qumështit dhe mishit organik. Prodhimi 

organik i mjaltit 

Java e dhjetë:  Mirëmbajtja dhe kujdesi në prodhimet organike. 

Procesimi organik i produkteve agro-ushqimore. 

Java e njëmbedhjetë:  Parimet bazë të mbrojtjes së bimëve në prodhimtarinë 

bujqësore dhe ushqimore.  Menaxhimi organik i barojave. 

Java e dymbëdhjetë:   Menaxhimi i sëmundjeve  dhe dëmtuesëve të bimëve dhe 

shtazëve. Pesticidet dhe biopreparatet në prodhimtarinë 

organike. 

Java e trembëdhjetë:   Marketingu organik i produkteve bujqësore.  

Vlerësimi i fermës organike 

Java e katërmbëdhjetë:  Zbatimi i standardeve dhe Legjislacionit. 

Java e pesëmbëdhjetë:   Konsulta dhe pregatitje për provim 

 

 


