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WESTERN BALKANS URBAN 
AGRICULTURE INITIATIVE-BUGI 

projekti është i financuar nga Bashkimi
Evropian në kuadër të programit Erasmus +.  

Gjatë tre viteve të ardhshme, si pjesë e
projektit do të zhvillohet kurrikulën
ndërdisiplinore për ciklin e dytë të studimeve,
si dhe një program të mësuarit gjatë gjithë
jetës në fushën e bujqësisë urbane në Bosnjë
dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.  

Projektet do të sigurojë infrastrukturën për
mesimin praktike dhe teorike në fushën e
bujqësisë urbane me standardet e BE.  

Mbi 50% e popullsisë urbane në Azin është

merren më bujqësi urbane.

A E KENI DITUR:

                                                            është një

përzierje e llojeve të ndryshme të teknikave

dhe sistemeve të prodhimit dhe shpërndarjes

së ushqimeve në zonat urbane dhe periferike.

Përfshir arkitektoniken,ndërtimin zgjidhjet

teknike dhe teknologjike të cilat kane qellim

të përmirësimit  të nivelit gëndrueshmërisë

së qyteteve,uljen e stresit, uljen e ndotjes,

përmirësimin e efikasitetit të energjisë,

integrimin e individive në shoqëri, duke

arritur përfitim.  

Fermerët urbane përdorin përfitimë zonat

urbane (energji elektrike, gaz, internet,

aplikacione mobile, teknologji sensorike, etj)

për të menaxhuar prodhimin dhe lansimin e

produkteve të tyre. Fermerët urbanë

prodhojnë në apartamente, në ballkone,

tarraca, kopshte, mure, parkingje, vende

publike, etj. Për shkaktu të afërsisë me

konsumatorët, produktet nga këto ferma

janë super të freskëta dhe më të lirë për të

prodhuar. Për shkak të rruges së shkurtër

nga ferma në tryezë gjurmët e tyre CO2

është shumë më i vogël në krahasim me

format e tjera të prodhimit. 

Bujqësia Urbane mban përgjegjësi, sociale,

ndermarjetë e qëndrueshëme, promovon për

të ruajtur biodiversitetin urbanë, dhe

inkurajon zhvillimin e ekonomisë lokale.  

Me të gjitha të mirat e zonave urbane,

bujqësia nuk ka qenë kurrë më e lehtë dhe më

shumë argëtdtuese. 

Hani ushqime të testuara , ushqimi më i mirë

është ai që ju prodhoni. 

BUJQËSIA URBANE

Në planet ka më shumë se 200 milionë

fermerë urbane që prodhojnë ushqim për 700

milion njerëz.

Rruga që kalon ushqimi nga ferma në tryezë

në SHBA është më shumë se 2.000 kilometra.

Me kalimin e kohës, ushqime të freskëta

(frutat dhe perimet) ruhen në frigorifer

gradualisht mund të humbin deri në 25% të

antioksidantë .

Mbi 50% e popullsisë së botës jeton në qytete.

 Është vlerësuar se deri në vitin 2050 numri

do të rritet në 75%.

Mundësia më e madhe që ju të provoni një lloj

të ri të frutave ose perimeve ne se ju vetë u

rritni.

Njerëz të cilët janë të angazhuar në bujqësi

entries 1.4 herë më shumë fruta dhe perime.


