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AGROFORESTRY, "me qëllim" përzierje e pemëve me të lashtat/Kafshët, është një komponent 
kyç  e  sigurimi  të  ushqimit  dhe  karburantit  në  një  botë  të  paparashikueshme  të  prekur  nga 
ndryshimet klimatike dhe zvogëlimit të lëndëve djegëse nga fosilet.

EURAF organizoi konferencën e parë evropian shkencor për agroforestry në Bruksel 09-10 tetor  
2012, me pjesëmarrës nga 17 vende evropiane dhe delegatëve nga Amerika dhe Afrika. Dëshmia e  
produktivitetit  të  dalluar  dhe  ofrimin  efikas  të  shërbimeve  të  ekosistemit  u  diskutuan  në 
konferencë, me më shumë se 50 letra presentuese të ofruara për publikun.
Sistemet e Agroforestries përfshinë të gjitha format e pemëve, ato në kufijt e parcelave bujqësore 
apo  brenda  sipërfaqëve  të  kultivuara  ose  parcela  të  kullosave.  Produktiviteti  i  sistemeve 
Agroforestries  ishte  demonstruar  nga të dy format,  ato eksperimentale  dhe të  kontrolluara  dhe 
dëshmitë e dalura nga fermerët, e cila ishtë manifestuar me rritjen e produktivitetit të tokës deri në  
40% pa inpute shtesë. Agroforestries është gjithashtu pjesë e zgjidhjes në sfidën bio-energjisë svid 
kjo më të cilën është duke u ballafaquar aktualisht Evropa, si dhe do të ofrojë mundësi punësimi.  
Ofrimi i shërbimeve të mjedisit nga Agroforestries përfshin zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe 
përshtatjen  e  saj,  kontrollin  e  erozionin  tokësor,  ruajtjen  e  ujit,  ruajtjen  e  biodiversitetit  dhe  
parandalimin e zjarreve në zonat e thatë.

Si përfundim të Konferencës, të gjithë pjesëmarrësit e EURAF u pajtuan me 7 pikat e deklaratës së 
mëposhtme:

1.  Sistemet  tradicionale  Agroforestries  duhet  të  njihet  dhe  të  rinovohet,  dhe  sistemet  e  reja 
Agroforestries duhet të promovohen për adaptim.

2. Sistemet Agroforestries duhet të jenë plotësisht e drejtë dhe e përfshirë në Politikën e Përbashkët 
Bujqësore (CAP) në pagesat e shtyllës së parë, dhe kufiri prej 50 pemë për hektar duhet të hiqet.

3.  Një masë e gjerë Agroforestries duhet të mirëmbahet në Shtyllën e 2 CAP për të ndihmuar 
fermerët të themelojnë sistemet Agroforestries (duke përfshirë edhe gardhet) për tu adaptuar në  
mjedisin e tyre.

4. Një masë Agroforestries duhet të inkorporohen në Shtyllën 2 për të ndihmuar fermerët për të  
menaxhuar dhe të rinisë sistemet të Agroforestries tradicionale të rrezikuara.

5. Si Agroforestries mund të aplikohet në të gjithë Evropën, Shtylla e 2 masa Agroforestries mund 
të jetë i detyrueshëm për të gjitha shtetet anëtarët në Rregulloren e ardhshëm Zhvillimit Rural.

6. Sistemet agroforestry duhet të jenë të ligjshëm për përfshirje në zonën ekologjike të fokusuara  
nga ana e fermave.

7. Përfitimet nga sistemet e Agroforestries për ndryshimet klimatike përshtatjen dhe zbutjen duhet  
të njihet dhe llogaritur në politikën e Klimës në Bashkimin Evropian.

Sugjerimet më të hollësishme për një politikë të përbashkët miqësore të Agroforestry në politikat 
Bujqësore janë në diposicion në faqen e internetit EURAF: www.agroforestry.eu

http://www.agroforestry.eu/

