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BUJQËSI



 

FERMA KAFSHËSH — 
SHPEZARI

 — Ndriçimi i shpezarisë  
efiçient në energji

 — Sisteme të ventilimit dhe 
ngrohjes/ftohjes

 — Sisteme fotovoltaike solare 
dhe ujë i ngrohtë nga 
energjia solare për stalla

 — Traktorë, pajisje fermash

QUMËSHTORET

Qumështoret mbështeten në  
energji elektrike për mjelje (pom-
pat e vakumit), ftohje dhe ruajt-
je të qumështit, ngrohje të ujit 
dhe ndriçim. Me rritjen e kostove 
të energjisë, furnizimin e paqën-
drueshëm të energjisë dhe çmi-
met statike të produkteve të 
qumështit, kostoja e energjisë 
mund të jetë dallimi midis fitim-
it dhe humbjes së parave.
Mundësitë e kursimit përfshijnë, 
për shembull, efiçiencën e en-
ergjisë në:

 — Ndriçim — përdorni ndriçimin 
LED me efiçiencë të energjisë 
dhe kurseni deri në 40—70% 
për njësi ndriçimi (Bazuar në 
LED T8 ose T12)

 — Ventilimi — përdorni sisteme 
të ventilimit me efiçiencë të 
energjisë dhe kurseni deri në 
50%

 — Njësitë e mjeljes dhe ftohja 
e qumështit — zëvendësimi i 
pajisjeve të vjetra të mjeljes 
dhe ftohësve të qumështit 
me pajisje moderne mund 
të kursej deri në 30—50% të 
energjisë elektrike

Bujqësi

PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI TË 
RIPËRTËRISHME NË 
SEKTORIN E BUJQËSISË

NDËRTESAT 
ADMINISTRATIVE DHE 
OPERACIONALE 

 — Izolimi 
 — Ngrohja dhe ftohja 
 — Ndriçimi 
 — Sistemi solar fotovoltaik 
 — Sistem solar i ngrohjes së ujit

TË KORRURAT  
DHE FRUTAT  

 — Deponimi i drithërave dhe 
përpunimi i frutave dhe 
tharja e të korrurave, duke 
përfshirë edhe tharëset me 
energji diellore 

 — Përpunimi i frutave 
 — Traktorët, makineria e 
mbjelljes, makineria e korrjes 

 — Izolimi, ngrohja dhe ftohja e 
serrës 

 — Motorë dhe pompa efiçiente 
në energji

FERMAT E KAFSHËVE — 
BAGËTITË/PRODUKTET 
E QUMSHTIT  

 — Izolimi i ndërtesës 
 — Sistemet solare të ngrohjes, 
ventilimit, klimatizimit dhe 
ftohjes 

 — Sistemi solar fotovoltaik  
 — Ngrohës për ujë të nxehtë 
 — Ndriçimi i hambarit 
 — Ndriçimi i produkteve të 
qumështit efiçient në energji 

 — Pajisje mjelëse efiçiente në 
energji 

 — Rezervuarë të ftohjes 
efiçientë në energji 

 — Traktorë, pajisje fermash



 — Ngrohja e ujit — përdorni 
ngrohës diellorë për ujë të 
nxehtë, që mund të kursejnë 
deri në 90% të kostos së 
energjisë (krahasuar me 
një kaldajë me karburant të 
ngurtë)

 — Motorë me pompë vakumi 
(p.sh., me lëvizje me shpejtësi 
të ndryshueshme) — mund të 
kurseni deri në 60% të kostos 
së energjisë. Pompa me 
frekuencë të ndryshueshme 
që e ndryshon kapacitetin e 
pompave për t’i përmbushur 
nevojat e mjeljes që rezulton 
në kursim të energjisë prej 
50—80%. Rekomandohet 
që makinat me frekuencë të 
ndryshueshme të përdoren 
për ngarkesa të ndryshme 
siç janë pompat e qumështit, 
pompat e vakumit dhe 
ventilatorët e ventilimit

 — Nxehtësia që nxirret nga 
qumështi gjatë ftohjes nga 
një sistem i rikuperimit të 
nxehtësisë (p.sh., këmbyesi i 
nxehtësisë me pllaka) mund 
të riciklohet për ta ngrohur 
ujin për përdorim sanitar në 
hambar

 — Gjithashtu,  operacionet 
e qumështoreve janë të 
përsosura për uzinat e 
biogazit dhe ju ndihmojnë 
të rrisni furnizimin tuaj me 
energji duke e prodhuar vet 
atë

 — Instaloni panele fotovoltaike 
në çati dhe ndërtesa 
të qëndrueshme për të 
prodhuar vetë energjinë tuaj 

 — Sistemet për ujin e bagëtive 
sipas nevojës e zvogëlojnë 
konsumin e ujit dhe të 
energjisë
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THARJA E DRITHËRAVE

Në disa raste, më shumë en-
ergji përdoret për ta tharë një 
kulturë drithi sesa për ta rrit-
ur atë. Teknikat e mbjelljes dhe 
monitorimi i lagështisë mund të 
ndihmojnë. Nëse kërkohet tharje 
mekanike, zgjedhja e një sistemi 
modern mund të kursejë deri në 
40% të energjisë. Gjithashtu, 
mund të jetë e mundshme që të 
merret në konsideratë sistemi 
solar i tharjes.

NDËRTESAT
Përmirësoni objektet e fermave, 
përfshirë ndërtesat administra-
tive dhe banesat për punëtorët 
duke i izoluar ndërtesat dhe 
duke përdorur ngrohje dhe ftohje 
efiçiente. Ndriçimi LED mund të 
instalohet në hambarë dhe në 
zona të tjera të fermës për të 
zvogëluar faturën e energjisë 
elektrike. Përdorni ngrohës di-
ellorë të ujit të nxehtë për nev-
ojat tuaja për ujë të ngrohtë 
dhe instaloni panele solare fo-
tovoltaike për të zëvendësuar 
pjesën e energjisë elektrike që 
blini nga rrjeti. Merrni në konsid-
eratë kaldaja me lëndë djegëse 
të ngurta, të cilat mund ta për-
dorin një pjesë të bio—mbeturi-
nave që prodhohen në fermë për 
të ngrohur ujin dhe hapësirat.

SERRAT  
Përdorimi tipik vjetor i energjisë 
në serrë është 75% për ngrohje, 
15% për energji elektrike dhe 
10% për automjete. Zgjidhjet 
për kursimin e energjisë variojnë 
nga shfrytëzimi praktik deri te 
sistemet jashtëzakonisht efiçi-
ente të ngrohjes, ftohjes dhe 
ujitjes. Zvogëloni rrjedhjet e ajrit 
duke përdorur mbyllëse të dy-
erve, shirita  izolues (për dyer, 
vrima, vrima të ventilatorit) dhe 
duke i lyer roletat (një roletë 
pjesërisht e hapur mund të lejojë 
disa ndryshime të ajrit për orë): 

 — Poli—filmi me një inhibitor 
infrared në shtresën e 
brendshme mund të rezultojë 
në 15% kursim të energjisë 

 — Batanijet termike mund të 
arrijnë 20% —50% kursim të 
energjisë 

 — Izolimi i themelit dhe mureve 
anësorë 

 — Sistemi solar fotovoltaik 
 — Këmbyesi i nxehtësisë dhe 
kontrolli për ventilim i serrës 
do ta përmirësojnë efiçiencën 
e energjisë
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SHEMBUJ TË RASTEVE:

MAKINAT BUJQSORE 

Për përpunimin e fushave, një 
kompani punonte me disa lloje 
traktorësh. Disa prej tyre ishin 
mjaft të vjetër dhe konsumonin 
shumë derivate. Në mënyrë që 
të rrisë produktivitetin dhe të 
zvogëlojë koston e derivateve, 
kompania i zëvendësoi 3 trak-
torë të vjetër me modele mod-
erne efiçiente. Kjo rezultoi në 
kursime vjetore të derivateve 
prej 11,200 litra (25% kursim) 
dhe në 30% rënie në kohën e 
përpunimit.

BLEGTORIA
Një fermer i kulturave bujqësore 
zëvendësoi makinën tharëse 
të tij e cila ishte me rrjedhë të 
vazhdueshme me një makinë 
tharëse me rrjedhë të vazh-
dueshme për tharje në kosh. Ky 
investim ishte 60,000 USD dhe 
uli konsumin vjetor të energjisë 
për 120 MWh — që ishte një ulje 
prej 40%. Kursime shtesë u ar-
ritën duke instaluar një sistem 
kontrolli për matjen e lagështisë 
së drithit.

FERMA E SHPEZARISË
Ventilimi është me rëndësi 
thelbësore për ruajtjen e cilë-
sisë së ajrit në mbarështimin e 
shpezëve. Ventilimi me kontrol-
lim të shpejtësisë e kufizon kon-
sumin e energjisë dhe kërkesa 
për ngrohje të objektit mund 
të zvogëlohet. Një prodhues i 
shpezëve pajisi 25 motorë ven-
tilimi me një kapacitet total prej 
100 kW me pajisje me shpejtësi 
të ndryshueshme. Konsumi me-
satar i energjisë së motorëve u 
zvogëlua për 45% në vit! Për më 
tepër, edhe shiritat e vezëve, 
transportuesi i ushqimit dhe i 
plehut u modernizuan.


