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Bujqësia shqiptare drejt një
mekanizimi të ri 
Do të mbahet në Tiranë, nga data 13 deri më 15 Qershor, edicioni i parë i EIMA South - East 
Europe, Panairi Ndërkombëtar i Makinerive Bujqësore për Europën Juglindore, një eveniment 
kushtuar mekanizimit bujqësor dhe pajimeve për industrinë agroushqimore “Made in Italy”. 
Bashkëpunimi parashikon zhvillimin e një projekti shumëvjeçar me qëllim modernizimin e 
bujqësisë dhe përditësimin e parkut të agromekanikës. Synimi i EIMA International South-East 
Europe është ai i promovimit të makinerive dhe pajisjeve italiane pranë fermerëve shqiptare por 
edhe në vendet fqinjë kufitare. 

Përsosmëria e mekanikës
bujqësore italiane 
Qeveria shqiptare e konsideron Italinë furnizuesin kryesor për këtë projekt, qoftë për cilësinë 
dhe nivelin teknologjik të mirënjohur, për nivelin e lartë të përshtatshmërisë së makinerive 
italiane me kushtet pedoklimatike lokale, e qoftë per afersine gjeografike që favorizon 
asistencën teknike dhe furnizimin në kohë me pjesë këmbimi. 

Rritje dhe risi teknologjike
Shqipëria përfaqëson një vend me prirje të lartë bujqësore, me një disponueshmëri të mirë 
hidrike, numër të konsiderueshëm të bujqve të rinj në kërkim të modernizimit të sektorit. Ndihet 
në vend  nevoja për të ripërtërirë parkun e mjeteve të vjetëruar dhe futjen e teknologjive të reja 
për përpunimin industrial. Për t’u dhënë mundësinë agrobizneseve lokale për të përftuar 
teknologji inovative, Qeveria e Shqipërisë, është duke realizuar një program shumëvjeçar që 
mbështetet si nga fondet e Bashkimit Europian ashtu dhe bashkëpunimi me Italinë.

Makineritë e ekspozura në panair  
Traktorë me dy rrota dhe fuqi tërheqëse të dyfishtë, me fuqi nga 50 deri ne 90 KF dhe të gjitha 
pajisjet e lidhura me përpunimin, mbjelljen dhe plehërimin e tokës, trajtimet fitosanitare, ujitjen, 
korrjen e prodhimit, transportin dhe përpunimin industrial.  Por edhe makineri për olivikulturën 
dhe vreshtarinë. 



Evenimenti,
jo vetëm
ekspozim
por edhe
testime në
fushë
EIMA South - East Europe, 
Panairi Ndërkombëtar i 
Makinerive Bujqësore për 
Europën Juglindore, parashikon 
dy ditë ekspozim, në datat 13 
dhe 14 qershor, në ambientet e 
brendshme të Pallatit të 
Kongreseve, ndërtese e 
pozicionuar në qendër të 
Tiranës, karshi Zyrës së 
Presidentit të Republikës dhe 
në krah të Këshillit të 
Ministrave. Hapësira e mbuluar 
e disponueshme për ekspozim 
është gati 3.000 m2 me 
mundësinë e shfrytëzimit të një 
hapesire të jashtme prej 10.000 
m2. Ndërsa në datën 15 
qershor, do të zhvillohen provat 
demonstrative në fushë, pranë 
një ndërmarrjeje bujqësore 
eksperimentale në zotërim të 
Universitetit Bujqësor të 
Tiranës.  

Partnerët
Partnerët në këtë projekt janë
FederUnacoma e EKR - Enti
Kombëtar Rural, nën kujdesin
e Ministrit së Zhvillimit Rural 
dhe Bujqësisë Prof. Dr. Edmond
Panariti së Shqipërisë, me
mbështetjen e Institutit Bujqësor
Mesdhetar, Universiteti
Bujqesor i Tiranes, Universiteti 
Politeknik të Tiranës, me 
bashkëpunimin, Fiera del 
Levante (Panair i Barit) dhe 
Fiera di Saragozza (Panairi i
Saragozës).  



EIMA
South-East Europe
Ne Tirane nga data 13 deri me 15 
Qeshor takimi i panairit te madh 
per makinerit bujqesore
dhe te agroindustris italiane.

në bashkëpunim me:me mbështetjen e:

Eveniment i organizuar nga: nën patronazhin e:

Save
the
date


