
 

 

KKoommppeetteennccaatt  pprrooffeessiioonnaallee  ppëërr  
PPrrooffiilliinn  FFRRUUTTIIKKUULLTTUURRËË,,  NNiivveellii  IIII,,  ttëë  DDrreejjttiimmiitt  BBUUJJQQËËSSII  

 
 
Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin për hapjen e një biznesi tё vogël në veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e frutikulturës; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të kryejë procese pune për prodhimin e fidanëve të pemëve frutore; 
 të kryejë procese pune për prodhimin e fidanëve të shartuar të hardhisë në 

tavolinë; 
 të kryejë procese pune për përpunimin e frutave për lëng e komposto; 
 të kryejë procese pune për përpunimin e frutave reçel e marmelatë; 
 të kryejë shërbimet në kulturat drufrutore në prodhim; 
 të kryejë shartimin në vend të kulturave drufrutore; 
 të kryejë krasitjen e kulturave drufrutore; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVooccaattiioonnaall  CCoommppeetteenncciieess  oobbttaaiinneedd  iinn  FFRRUUIITT--GGRROOWWIINNGG  pprrooffiillee,,  LLeevveell  IIII,,  
AAGGRRIICCUULLTTUURREE  bbrraanncchh  

 
 
The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the respective professional 

activity. 
 Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity. 
 Organize the work process in the field of fruit-growing.  
 Interpret, compile and draft the technical professional documentation. 
 Carry out work processes for the production of saplings of fruit trees.  
 Be able to engraft different saplings of grape-vine out of the land. 
 Carry out work processes for the treatment of fruits for juice and compote.  
 Carry out work processes for the treatment of fruits for jam and marmalade.  
 Serve in the production of fruit trees.  
 Engraft fruit trees in the land. 
 Prune the fruit trees. 
 Use and maintain the tools, equipment and materials in work. 
 Respect professional standards while working. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 

 
 


