Isem tal-Proġett: Non-Productive-Investment to improve Farm Management
Miżura 4.4: Appoġġ għal investimenti mhux produttivi marbuta mal-ilħuq tal-objettivi
agroambjentali u klimatiċi: Ħitan Tas-Sejjieħ Tradizzjonali
Jiena jisimni Eric Vella u naħdem diversi għelieqi n-naħa tal-Pwales. Għadni kif irranġajt lħitan tas-sejjieħ ta’ biċċtejn raba’ illi għandi ġol-Pwales. Dan ix-xogħol stajt inwettqu grazzi
għall-għajnuna li akkwistajt mill-Programm għall-Iżvilupp Rurali għall-Malta (2014-2020).
Jiena bidwi żagħżugħ, miżżewweġ lil Antoinette u għandna żewġ it-tfal. Jiena r-4 ġenerazzjoni
tal-familja li qed naħdem ir-raba’ hawn u dejjem ħadna ħsieb biex inżommu r-raba’ fl-aqwa
kundizzjoni.

Il-familja Vella – Eric, ilmara Antoinette u t-tfal
Maria u Alexia

Illum aktar minn qatt qabel inħoss dover u obbligu biex inżomm l-għelieqi fl-istat tradizzjonali
għax meta tara dawn il-ħitan fi stat daqshekk tajjeb tieħu pjaċir taħdem iżjed. Meta jgħaddu
n-nies minn dawn l-inħawi, huma wkoll jieħdu pjaċir jaraw dawn il-ħitan tas-sejjieħ sbieħ. Dan
huwa promozzjoni pożittiva għall-bdiewa għax meta turi lin-nies u lit-turisti li għandek darek
sew, aktar jieħdu pjaċir jieklu ikel lokali frisk.
Il-ħitan m’humiex biss dekorazzjoni tradizzjonali li tawna missierijietna. Iva, l-għelieqi tagħna
jispikkaw mil-bqija ta’ l-Ewropa, il-għaliex huma mżejna u mdawwrin b’dawn il-ħitan tassejjieħ. Kif tara xi ritratt ta’ għelieqi bil-ħitan tas-sejjieħ, kif nagħmluhom aħna, apparti lattrazzjoni, tinduna li huma għelieqi Maltin, Għawdxin jew ta’ Kemmuna.

Parti mil-ħitan tassejjieħ.

Dawn il-ħitan tas-sejjieħ huma konservazzjoni importanti għax iżommu l-ħamrija soda flgħalqa u meta jaħbat riħ qawwi u maltemp ftit li xejn nitlef mill-ħamrija.
Inżid li mhux faċli taħdem ir-raba’ mdawwra bil-ħitan tas-sejjieħ, l-aktar meta jkollok diversi
biċċiet raba u trid iddaħħal makkinarju u affarijiet neċessarji biex tkabbar l-uċuħ, jew biex
taħsad il-prodotti. Dan kollu jfisser aktar xogħol u tbatija.
Il-konservazzjoni tfisser ukoll il-permanenza ta’ l-Eko-Sistemi u l-Biodiversita’ fl-għelieqi.
Ħlejjaq diversi jgħixu grazzi għal dawn il-ħitan tas-sejjieħ u l-bdiewa Maltin u Għawdxin
jaħdmu f’armonija ma’ dawn il-ħlejjaq u b’hekk jgħożżu l-konservazzjoni.
Nagħlaq billi ngħid illi dan kollu huwa possibbli għax irnexxili nipparteċipa u ħadt għajnuna
mill-fondi EAFRD għall-Program tal-Iżvillup Rurali għall-Malta (2014-2020).

