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Hyrje 

Toka është një nderë faktorët themelorë të prodhimit bimor. Ajo për bimët është vendbanimi ,në 

të cilin ato rrënjëzohen, ajo është ambienti nga furnizohen me ujë dhe me materie minerale,si 

ushqim,e njëkohësisht u ofron nxehtësinëdhe ajrin për rritjen e tyre. Pos kësaj, toka është 

ambient në të cilin jetojnë shumë mikroorganizma, të cilët me veprimin  e tyre përgatisin 

ushqimin për bimë dhe i japin tokës, si krijesës natyrore, vetinë  posaçme-pjellorinë. Në këtë veti 

të tokës bazohen pikërisht i tërë prodhimi bimor.  

Toka,pra është mesi ,në të cilin bimët gjejnë  kushtet  e domosdoshme për rritjen me sukses.  Jeta 

e bimëve kulturale është ngushtësisht e lidhue me token, prandaj njohja dhe shfrytëzimi racional 

i saj është kushti themelor për rritjen e rendimenteve të bimëve kulturale dhe për përparimin e 

prodhimitbujqësor përgjithësisht. Masat agroteknike,të cilat aplikohen, duhet të jenë të 

përshtatshme për veteit e tokës dhe duhet të kihet  kujdes në ndryshimet që mund të pasojnë në 

tokë për shak të aplikimit të atyre masave.Për këtë shkak janë të domosdoshme njohuritë për 

token, për vetit dhe proceset e tyre që zhvillohen në to në kushte natyrale dhe nën ndikimin e 

aplikimit të masave agroteknike.  

Të gjitha këto njohuri i jep shkenca për token–Pedologji. Emri pedologji rrjedh nga fjalët (greke  

pedon-tokë dhe logos –shkencë) që do të thotë shkenca për tokën. Toka është krijesë natyrale 

specifike e krijuar në sipërfaqen e kores së Tokes , nën ndikimin e gjatë të përbashkët të klimës 

,relievit dhe të organizmave bimorë dhe shtazorë. Detya e pedologjisë është që të studiojë kushtet 

në të cilat janë krijuar tokat, vetit e tyre , ndryshimet që zhvillohen në to, përhapjen gjeografike, 

përbërjen e mbulesës tokësore dhe aftësinë prodhuse.  

Zhvillimi historik-si shkencë e pavarur pedologjija është një ndër shkencat më të reja të natyrës.  

Është ndarë aty kah fundi I shekullit XIX. Ndërkaq,shumë zbulime dhe njohuri praktike për 

token rrjedhin nga kohët e kultures më të vjetër të njerëzore. Qysh njërzit e vjetër ( Kinë 

,Indi,Egjipt,Babiloni) kanë ditur se pas aplikimit të plehut të shtallës  dhe të fekalieve, si dhe pas 

pas mbjelljesë së bishtajorëve, rendimentet e bimëve shtohen. Në gjysmën e dytë te shekullit 

XVII  më të shpejtë zhvillohen shumë shkenca të natyres ndërto edhe kimia. Me zhvillimin e 

kimisë,hovëshem  fillon edhe hulumtimi i tokes . 

Këto hulumtime janë me çështjen e pjellorisë së tokes me qellim te sigurimit të bimeve me 

materie ushqyese.  Kjo ishte periudha e drejtimit te agrokimisë në hulumtimiin e tokes. Një nder 

shkencëtaret  më të dalluar të ketij drejtimi janë Albreht Ter (Albrecht Thaer-Teoria Humosore) 

dhe Libig(Leibig – Teoria e ushqimit mineral të bimeve) etj. 

Me zhvillimin e mëtejmë të shkencave të natyrës, të gjeologjisë,të mineralogjisë,të kimisë,të 

fizikës dhe të shkencave të tjera,studjohen pos pjellorisë ,edhe vetitë fizike,mikrobiolgjike dhe të 

tjera të tokes.Secila nga keto shkenca tokën e studion njëanshmërisht vetëm nga aspekti  i vet. 

Shkenca për tokën, si shkencë e pavarur ,ende nuk zhvillohet, por vetëm si pjesë e gjeologjisë,e 
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kimisëe fizikës dhe të shkencave të tjeratë natyrës. Që në fillim të gjysmës së dytë të shek.XIX 

shkënctsri rus V.V Dokuçajev (1846-1903)  i vuri bazat për zhvillimin e pedologjisë si shkencë e 

pavarur. Ai ka cekur setoka është dukuri e pavarur natyrore e krijuar nën ndikimin e fakëtorve 

pedogjetikë (të kimisë, të vegjetacionit,të substratit gjeologjik dhe të relievit).  

Njëkohësisht ehe në Amerikë shkencëtari I njohur-Hiligardi.Idetë e pedologjisë gjenetike të  

këtyre dy shkollave  përvetsohen në tërë botën. Punimet e para pedologjike në teritorin e nendit  

tonë I kanë dhënë pedologët austriakë dhë hungarezë në kohën para luftës  së Parë Botërore.Pas 

Luftës së Parë Botërorebazat e shkencës së pedologjisë i vënë Gj. Zlokoviq, A.Stebut, 

M.Graçanin, V.Nejgebauer, etj. Pedologjia si shkencë, është baza e prodhimit bimor dhe pyjor. 

Ajo është bazë edhe për studimin e disiplinave të tjera shkencore,siç janë lavërtaria, 

pylltaria,melorimet e tokes ,pemëtaria,vreshtaria etj. Në bujqësi aplikimi i pedologjisë është 

shumë i përhapur: caktimi i kualitetit të tokës, hulumtimi i tokës ne qellim të melorimit, 

reonizimit bujqësor, përdorimi i plehrave minerale etj, e gjithë kjo është e lidhiur me njohjen e 

tokës. 

Si shkencë, pedologjia mbështetet në shumë shkenca të natyres. Këto janë:gjeologjia me 

petrografi dhe mineralogji,meteorologjia me klimatologji ,botanikë,mikrobiologjia,zoologjia , e 

gjithëashtu bazohet edhe në shkencat bazike të natyrës –kimi dhe fizikë. Pa njohuritë bazike nga 

këto shkenca të natyres ,pedologjia nuk mundë të kuptohet drejtë .Nxënësit e shkolave bujqësore 

në shkolloimin e tyre të deri tashëm kan arritur njohuritë elementare nga kimia nga 

fizika,biologjia, ndersa bazat e gjelogjisë I perfshinë program nga kjo lëndë. Njohuritë 

elementare nga gjeologjia janë të domosdoshme për të kuptuar mbrendinë e procesit të formimit 

të tokës. Per kët qëllim është e nevojshme që nxënësit paraprakishtë të njihen më krijimin e 

Tokës, në përbërjën dhe lëmdën es aj dhe  ne ndryshimet që bëhën në pjesën sipëerfaqësore deri 

te formimi i tokës. 

Prandaj, program I kësaj lënde ndahet në tri pjesë:  

I .Bazat e gjologjisë dhe të mineralogjisë . 

II .Pedologjia-pjesa e pergjithëshme . 

III .Pedologjia-pjesa special(sistematika e tokës). 
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KRIJIMI DHE KONSTRUKSIONI  I  TOKËS 

KONCEPTI  MBI GJEOLOGJINË 

Emri gjeologji ka prejardhjen nga fjalët greke geo-tokë dhe logos –shkencë,prandaj 

gjologjija është shkemca për tokën . Gjeologjia merret me studimin  e krijimit ,të përbërjes dhe të 

konstruksionin të tokës ,të shkëmbinjëvë ,të mineraleve ,dhe të botës së vdekur bimore ,që nga 

paraqitjae jetesës e deri më sot.Me zhvillimin e përhershëm të gjeologjisë dhe me arritjen e 

njohurive të reja për tokën nga gjeologjia jamë zhvilluara, si deg të specializuara , shumë 

shkëncanga të cilat  për studimin e pedologjisë,janë me rëndësi –mineralogjia dhe petrografia.  

Mineralogjia është shkenca për ninealet (mina-xehe).Detyrë e kësajë shkence është studimi i 

mineraleve ,i vetive të tyre fizike dhe kimike. 

Petrografia është shkenca për shkëmbinjët (greqisht petra-shkëmb, gurë, grafija- përshkrim). 

Studion krijimin e shkëmbinjëve, përbërjen e tyre mineralogjike dhe vetit. Gjeologjia është 

shkencë relativishtë e re në krahasim me shkencat e tjera të natyrës por zhvillohet shpejtë duke ju 

falenderuaar aplikimit në shumë degë të teknikës,të xehetarisë,të industrisë dhe të agronomisë.Së 

voni nga gjelogjia janë zhvilluar shumë shkenca të pavarura aplikative, si:gjeologjia e xehtarisë, 

hidrologjia, gjeologjia e inxhinjerisë dh ender të tjera,edhe agrologjia (greqishtë agros-fushë). 

Agrologjia merret studimin e substratit gjeologjik në të cilin formohet toka. Ai substratë është 

ndertuar nga lloj-lloj shkëmbinj, të cilet ndryshojnë në mes vete për ka krijimi,përbërja dhe 

vetitë. 

Mineralet janë trupa homogjenë, të cilet karakterizohen për përbërjen e perhershme kimike dhe 

me veti të caktuara fizike. Shkëmbinjet dhe mineralet në koren e tokës janë nën ndikimin e 

perhershëm te forcave te jashtëme (të ajrit, te rrezeve të diellit, të ndryshimeve të temperatures 

etj) dhe me kohë ndryshohen i nënshtrohen shkatërrimit, thërrmohen dhe kalojnë në masë 

dromcuese,nga e cila, në rrethana të caktuara,krijohet toka. Këto ndryshime të shkëmbinjeve 

dhe mineraleve janë përfshirë në suazen e agrogjeologjisë nën emertimin e shkapërderdhjes së 

mineraleve dhe shkëmbinjeve. Meqë toka është vendi në të cilin bimët gjejnë vendbanimin, e 

nënkuptohet se sa është i rëndësishëm të studiuarit  e substratit gjeologjik, nga e cila, me 

ndikimin e forcave natyrore, krijohet toka.  

 

STRUKTURA E TOKËS 

Toka është planeti i Sistemit Diellor me një satelit natyror-Hënën. Rrotullohet rreth 

Diellit më mje largësi mesatare prej 149,6 mil.kilometrash sipas vijës eliptike.Shpejtësia 

mesatare e saj në rrugën rreth Diellit është29,7km/sek. Duke shikuar nga Poli i Veriut ,Toka 

roton prej perëndimit kah  lindja. Toka ka formën  e  elipsoidit të shtypur, përbërja e masës së 

tokës ndryshonë nga sipërfaqja në drejtim të bërthanës ,domëthën në thellsi ajo ka peshë 
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specifike më të madhe. Kështu, korja e tokës është e përbërë me masë të peshës më të lehtë 

specifike, ndërsa e mesme dhe bërthamore nga masa me peshë më të rëndë specifike.Prej 

sipërfaqës në drejtim të bërthmës ndryshonë temperaturadhe shtypja, e cila më thëllsi është më e 

nadhe 

Toka si planet ka një të gjatë të zhvillimit. Spias të dhënave të reja shkencore, Toka është 

gjashtë miljardë vjet. Gjatë kësaj kohe të gjatë në zhvillimin e tokës ka ardhur deri te diferencimi 

i masës fillëstare, kështu që ajo muk ka konstruksiontë  thështë , por është e ndërtuarnga shumë 

mbështjellës koncentrikë-gjeosfera(greqisht ge –tokë, sfera-top), në të cilët ndryshojnë në mes 

vete për kah përbëerja  dhe për kah vetitë.  Me  ftohjen e masës fillestare të zjarrtë të tokës , në 

sipërfaqën e sajë është krijuarë një  mbështjellës i fortë –litosfera.Mbi litosferë është ndarë 

nbështjellësi i gazët – atmosfera . Në atmosferën fillestare ka qenë I tërë ujët e oqeaneve të 

sotme dhe deteve në formë të avullit të ujit. Me ftohjen e mëtejshme avulli është kondensuar, ka 

kaluar nëgjendje të lëngët dhe është formuar mbështjellësi i ujit – hidrosfera. 

Ne suazën këtyre gjeosferave pas disa kohësh janë krijuar kushtet e përshtatshme për 

paraqitjen e bimëve dhe të kafshëve, kështu që është formuar teritori I botës së gjallë – biosfera. 

Nën litosferë,në pjesën e mbrendshme  të topit tokësor, gjendet  piosfera (pjesa e masës së lëngët 

të zjarrtë)e në të vetë qendrën e tokës –barisfera (bërthama e rëndë). Atmosfera , hidrosfera dhe 

biosfera janë mbështjellësit e jashtëm të korës së tokës, ndërsa pirosfera dhe barosfera paraqesin 

pjesën e mbrendshme të topit tokësor. Gjeosferat e përmendura ndryshojnë mes vete për kah 

vetit fizike dhe kimike.  Posaqërisht këto ndryshime janë në të thekësuara te gjeosferate 

jashtme,edhe pse këto për kah shtrirshmërija janë më të vogla se të mbredshmet.  

Atmosfera – Mbështjellësi i gazët,i cili e mbulon rruzullin tokësor,quhet 

atmosfer(greqisht.atmos-ajër). Ka formën e njëjtë me të tokës dhe rrotullohet bashkë me 

të.Trashësia e atmosferës çmohet prej 500-700 km, ndersa pas sajë është hapësira nderplanetare. 

Për shkak te ndryshimeve në përbërjen dhe në vetit e atmosferes ajo është ndarë në drejtim 

vertikalnë sfera:në troposferë,stratosferë dhe në jonosferë. 

Traposfera (greqisht tropos _ qarkullim) është pjesa e poshtme e atmosferes,trashësia esë cilës 

mesatarishtë është deri ne 10 km.Kufirin e poshtem te troposferes e përbëjnë hidrosfera dhe 

litosfera ,në të cilën me një pjesë edhe futet në të,Kufirin e sipërmë të troposferës e përbën 

stratosfera. 

Stratosfera (Latinisht startom-shtresë) është një shtresë e atmospheres mbi troposfer arrin 

lartësin deri 40-80km. 

Jonosfera (greqisht jon-ajo që shkon   përmbanë shumë  jone, kështu që kjo pjesë e atmosferës 

është më shumë elektropërquese. Shtrihet mbi 80 e deri 500 e më teper km. 

Hidrosfera (greqisht hidro-Ujë).Hidrosferën e përbën sasi e gjithë mbarëshme e ujit në 

tokë.Këto janë të përfshira sipërfaqet e ndryshme të ujit-oqeanet, detet,liqenet,lumenjet, pastaj 
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ujrat nën tokësore, akulli dhe bora e viseve polare dhe maleve të larta. Hidrosfera është një ndër 

faktoret kryesorë të shumë procese kimike, fizike dhe biologjike, ajo gjithëashtu është e 

rëndësishme posaqerishtë për procesin e formimit të tokës . 

Biosfera (greqisht bios-Jetë) Biosfera është hapsira e tërsishme në të cilmën gjendet bota gjallë 

dhe paraqet gjeosferen e veqantë.Përfshinë një pjesë të troposferes gati tër hidrosferen dhe një 

pjesë të litosferës.Biosfera përbëhet nga bimet nga kafshet dhe mikroorganizmat. 

Gjeosferat e mbrendëshmë të rruzëllit tokësor -janë të pa përshtatëshme për studimë direct 

,prandajedhe përbërjae tyre,nukë është gjithaq e njohur. Në bazë të mendimeve të shumicës së 

hulumtusve (Fersman, Hajm, Sis), rruzulli tokësor ndahet në tri gjeosfera themelore:në litosfer , 

më sferën e mesme dhe në sferën qendrore –bërthamë. 

Litosfera (greq. Lithos-gur)është korja e fortë e tokës ose mbështjellësi i jashtëm i gurtë i 

Tokës.Trasshësija e saj është 40-60 km, kurse sipas disave edhe deri në 120 km. Litosfera është 

në kontakt të drejtpërdrejt me atmosferën, me hodrosferën dhe me biosferën,dhe nën ndikimin e 

tyre zhvillohen proceset e ndryshme, të cilat ndryshojnë përbërjen e sajfillestare dhe vetitë.Sipas 

karakterit të proceseve që zhvillohen në litosferë, ajo mund të ndahet në disa gjeosfera 

sekondare:sfera e shkatërrimit, sfera e sedimentimit, sfera e metamorfe dhe sfera 

magnetike.Sfera e shkatërrimit dhe sfera esedimentimit përbëjnë pjesën e sipërmetë litosferës 

,kurse sfera metamorfe dhe ajo magnetike përbëjnë pjesën e poshtme.  

Sfera e mesme shtrihet në thëllsi prej 1200-2900 km, me trashësi prej 1700km. Në të jamë të 

përfaqësuara pothuaj të gjitha elementet e rënda (Cr,Fe,Ni), mdërsa ajo e të lehave bie. 

Bërthama qendrore shtrihet nëthellësi prej 2900deri më qender të tokësdhe me rrezeprej 

3500km. Është e përbër ekskluzivisht prej metaleve të rënda (Fe, Ni, Co), me peshë specifike 7-

11, nga këtu kjo sferë quhet barisfera (greq.baris –i rëndë) bërthana e rëndë. 

 

 

Fig.nr.1.Shtresat e tokës. 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 –Nxënësi përshkruan përbërjen dhe formimin e tokës.  

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM1, nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruajë : 

- mënyrën e krijimit të tokës , 

- vetit fizike-kimike të saj, 

- materjet organike dhe inorganike, 

- formimin e substratit gjeologjik, 

- përshkruaj sistemin trefazor të tokës,  

- rëndësin e saj dhe të ushqyeit e bimëve. 

 

 
 

1.1  RËNDËSIA E TOKËS DHE TË USHQYERIT E BIMËVE 

Pedologjia është shkenca që merret me studimin e tokës (rëndësinë e saj), dhe ngritjen e 

pjellorisë së saj ( Të ushqyerit e bimëve). Bimët bujqësore si mjedis, për zhvillimin e sistemit 

rrënjor(me anën e të cilit ato marrin lëndët ushqyese dhe formojnë masën e tyre nëntokësore dhe 

mbitokësore) kanë tokën.Toka është shtresa e shkrifet sipërfaqësore e kores  tokësore: që ka si 

cilësi esenciale pjellorinë (aftësinë për të mbajtur e ushqyer bimët). Tokat minerale përbëhen nga 

katër komponentë të mëdhenj: Përbërësit minerale(45%), Lënda Organike ( 5%), Uji (20 – 30%) 

dhe Ajri (20 – 30%).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr. 2. Raportet optimale të përbërësve të tokës. 

Përbërësit minerale të tokës: fragmente te dhe shkëmbinjve tokëformues, minerale primare dhe 

sekondare dhe substanca amorfe. Përbërësit minerale te tokës formojnë një sistem dispersiv 

grimcat e te cilit emetohen: Zhavorr, Rëre, Lym dhe Argjile. Origjina e grimcave minerale është  

alterimi i shkëmbinjve dhe mineraleve. Rëra dhe Lymi përbehen kryesisht nga minerale 

primare(kuarc, mika, shpatet fushore etj) ndërsa argjila nga mineralet sekondare argjilore. Ne 

Ajer

20-30%

Uje

20-30%

Mineral

45%

Organik

5%
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tokat minerale, përbërësit minerale mesatarisht zënë 45% te vëllimit te tokës dhe 95% te peshës 

se përbërësve te ngurte.  

Përbërësit organike të tokës: flora dhe fauna e tokës, lendet organike te patransfotmuara ose 

pjesërisht të transformuar dhe komponimet humusore. Flora dhe fauna e tokës transformojnë 

lendet organike duke i dekompozuar dhe mineralizuar ato si dhe duke sintetizuar substanca te 

reja rezistente siç janë komponimet humusore. Gjate procesit te mineralizimit dhe sintetizimit 

përmirësohet struktura e tokës, rriten përmbajtjet e formave te shfrytëzueshme te elementeve 

minerale, përmirësohet regjimi ujor dhe ajror i tokës etj. Ne tokat minerale, përberesit organike 

mesatarisht zëne 5% te vëllimit te tokës dhe 5% te peshës se përbërësve te ngurte.  

Uji tokësor: uji dhe elementet e tretur në të. Është një perberes shume dinamik. Vendoset ne 

mikroporet e tokës dhe mesatarisht ze 20 – 30 % te vëllimit te poreve te tokës. Përkohësisht 

mund te vendoset edhe ne makroporet e tokës dhe te ç’vendosë qe andej ajrin duke krijuar asfiksi 

për sistemin rrënjor te bimëve dhe mikroorganizmat aerobe. Se bashku me elementet minerale të 

tretura si, Ca, N, K, P etj,  formon solucionin  tokësor. Cilësitë e solucionit  tokësor lidhen me 

koncentrimin e formave jonike të elementeve të ushqimit mineral dhe pH. 

Ajri tokësor: Karakterizohet nga një sistem dinamik në sasi dhe cilësi. Vendoset ne makroporet 

e tokës dhe mesatarisht ze 20 – 30 % te vëllimit te poreve te tokës.  Përmbajtja në  volum 

ndikohet nga përmbajtja ujore. Kur sasia e ujit ne toke rritet  sasia e ajrit zvogëlohet, dhe e 

kundërta. Përbërësit gazore te ajrit te tokës janë në  ndryshueshmëri te vazhdueshme. Kur sasia e 

CO2  ne toke rritet, sasia e O2 pakësohet. Sasia dhe raportet e përbërësve gazore ndikojnë 

dukshëm ne aktivitetin e sistemit rrënjor dhe gjallesave te tokës si dhe ne reaksionet e oksido 

reduktimit ne toke. 

Elemente Ushqyes Jetësore 

Bimët kanë nevoje për  elemente të caktuar për  t’u rritur, dhe në  disa raste, për  t’u riprodhuar. 

Disa elemente janë esencialë, që do të thotë se mungesa e një minerali të caktuar do të shkaktoje 

që bima të mos e përfundoje ciklin e saj jetësor; që ky element nuk mund të zëvendësohet nga 

prania e një elementi tjetër; dhe, që elementi është  i lidhur direkt me metabolizmin e bimës.   

Elementet thelbësore mund të klasifikohen si me poshtë: Elementet kryesore ose makroelementët 

janë të nevojshëm në  sasi relativisht të mëdha, si psh, (i) karbon, hidrogjen, dhe oksigjen, të cilët 

sigurohen nga uji dhe ajri; (ii) azot, fosfor, kalium, kalcium, magnez, dhe sulfur, të cilët vijnë 

nga toka. Elementet e vegjël ose mikronutrientet janë të nevojshëm në sasi relativisht të vogla, si 

p.sh. hekur, mangan, zink, bakër, bor, molibden, dhe klor.  Të gjithë këto vijnë nga toka. 

Bimët gjithashtu thithin nga toka një numër elementesh të tjerë si natriumi, kobalti, dhe plumbi. 

Edhe pse këto janë të dobishëm në  disa rrethana, bimët në  përgjithësi do të rriten dhe zhvillohen 

normalisht edhe pa to. Për elemente të tjerë siç janë Nikeli dhe Silici, kërkesat janë të paqarta 

vetëm për një numër shume të vogël bimësh të caktuara. Gjithashtu, kobalti është provuar të jete 

thelbësor për bimët bishtajore ku është i nevojshëm për  fiksimin e azotit. 
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 Fig.nr. 3 . Disa nga makro dhe mikroelementet. 

Te ushqyerit e bimëve është  një teme shume e vështire për  ta kuptuar plotësisht, pjesërisht për  

shkak të variacionit mes bimëve të ndryshme dhe madje edhe mes specieve të ndryshme ose 

individëve të një kloni të caktuar.  

Elementet e pranishëm në  nivele të ulëta mund të paraqesin mangësi, dhe është  i mundshëm 

toksiciteti në nivele shume të larta.  Për  me tepër, mungesa e një elementi mund të shfaqet si 

simptome toksiciteti nga një element tjetër  dhe anasjelltas.   

 

1.2 PËRBËRJA KIMIKE  E TOKËS 

Përbërja kimike e tokës është shumë e ndërlikuar.Në këtë përbëje hyjnë të gjitha elementet e 

njohura në natyrë me prejardhje  kimike.Nuk janë njësoj të shpërndara nëpër gjeosferat e tokës, 

por elementete lehta janë të përfaqësuara në pjesën e jashtëme, kurse në thellësi më të madha dhe 

në pjesën qëndrore të tokës dominojnë elementet e rënda. 

Përmes hulumtimeve të shumta është vërtetuar se litosfera (deri në thëllsinë prej16 km) bashkë 

me hidrosferën dhe atmosferën është e përbër nga këto elemente kimike(e shprehur në përqindje) 

Elementet të cilat 

përbëjn 98% të tokës 

Përqindja e elementeve Elementet të cilat 

përbëjn 2% të tokës 

Përqindja e elementeve 

Oksigjeni 49.15 % Titani 0.60 % 

Silici 26.0 % Karboni 0.30 % 

Alumini 7.4 % Klori 0.20 % 

Hekuri 4.2 % Fosfori 0.12 % 

Kalciumi 3.3 % Squfuri 0.10 % 

Nateriumi 2.4 % Mangani 0.10 % 

Magnezi 2.3 % Azoti 0.04 % 

Kaliumi 2.3 % Zinku 0.02 % 

Hidrogjeni 1.0 % Të tjera 0.52 % 

Tab.nr.1. Elementet përbërse të tokës. 

Nga tabela shihet se 98% të masës së tërësishme të litosferës e përbëjnë  vetëm nënt elementete 

para, ndërsa të gjitha elementet e tjera përbëjnë 2% dhe gjenden në të dhjetën, qintën ose në të 
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mijtën pjesë të një përqindje. Më së shumti ka oksigjen dhe silic: ata përbëjnë rreth 75% të 

përbërjes së tërsishme të tokës.Sasia e elementit më të  përhapur në natyrë (oksigjenit) pothuajse 

është e barabart me sasinë e të gjitha elementeve të tjra sëbashku. 

Elementet C,P,S,N si dhe disa të tjera janë të pa përfaqësuara në sasi shumë të vogla. Ndërkaq, si 

elemente kimikisht mjaft aktive kanë rol shumë të rëndësishëm në proceset e tokës, e si biogjen 

janë të domosdoshëm për jetë dhe zhvillimin e bimëve dhe të kafshëve. 

 

1.3 MINERALET DHE VETITË  E TYRE 

Elementet kimike në korën e tokës formojnë mineralet, kurse mineralet janë pjesë përbërse të 

shkëmbinëjve. 

Mineralet janë trupa natyralë, të përbër1. nga një ose më shumë elemente, kanë përbërje të 

përhershme kimike dhe veti të caktuara fizike.Këto janë trupa homogjenë, pra në të gjitha pjesët  

e tyre janë me përbërje të njëjtë, për  çka qenësisht ndryshojnë nga shkëmbinjtë të cilët janë 

heterogjenë ( të llojllojshëm). 

Mineralet krijohen në shumë mënyra , gjë që varet nga shumë elemente: nga përbërja kimike prej 

të cilës krijohen, nga vendi i krijimit dhe kushteve nën të cilat krijohen.Formohen me 

kristalizimin magmës, me sublimimin e gazrave dhe avujve, me sedimentimin e tretjeve  të 

nxehta ose të ftohta, në mënyrë metamorfe, me shkatërrimin  kimik të mineraleve primare etj. 

Grupin më të madh e përbëjnë mineralet që janë formuar nga shkrirja e magmës. Magma është 

me përbërje të ndërlikuar  kimike dhe gjendet në thëllsi me shtypje të madhe dhe temperaturë të 

lartë. Në qoftë se magma niset nga sipërfaqja ose derdhet në të formë vullkani, bëhet ftohja dhe 

ngurtësimi i saj: nga kjo kristalizohen minerale të shumta, nga të cilat më së shumti ka 

alumosilikate. Mineralet që janë formuar në këtë mënyr përbëjnë shkëmbinjtë magmatik dha të 

tjarë. 

Më së shpeshti mineralet paraqiten në formë të kristaltë, e më rrallë në formë mineralesh amorfe. 

Mineralet në formë të kristalit (greq. kristalos-akull) kanë ndërtim më të drejtë të brendshëm, i 

cili rrjedh nga shpërndarja e rregullt e thërmijave më të imëta, të atomeve dhe të joneve, në 

rrjetën e kristalt. Si rrjedhim i kësaj shpërndarje, të rregullt të thërmijave është forma e regullt e 

jashtme. Këto forma të rregullta të mineraleve janë të kufizuara me rrafshe të drejta të shtypura: 

në natyrë paraqiten si trupa të drejtë gjeometrikë  dhe quhen kristale (kubi, prizmi, etj). 

Forma e kristaltë është karakteristike për shumë lloje të mineraleve.Vetit fizike të mineraleve 

varen nga ndërtimi i rregullt i brendshëm, nga shpërndarja e rregullt e atomeve dhe e joneve , të 

cilat i ndertojnë mineralet. 



[16] 
 

Mineralet amorfe (greq.a-pa, morfe- formë, pa formë), nuk kanë ndërtim të theksuar të rregullit 

të brendshëm, shpërndarja  e brendshme e atomeve dhe  e joneve është e pa rregullt, prandaj nuk 

mund të kenë as formë të rregullt të jashtme. Formohen me proceset që zhvillohen në vetë 

sipërfaqen e korës së tokës. Mund të formohen nga tretjet koloide, por mund të formohen edhe  

nga ftohja e shpejtë e llavës së vullkanit, kur kjo derdhet në sipëefaqe. 

  

1.4  VETITË FIZIKE TË TOKËS 

Sikurse të gjithë trupat fizik, edhe mineralet shquhen me vetitë e caktuara fizike. Vetit fizike si 

dhe dukja e jashtme e mineralit varet nga ndërtimi i brendshëm i tij, domëthënë nga shpërndarja 

e atomeve dhe jo joneve në mineral. 

Vetit fizike të mineralit janë: ngjyra, fortësia, copëtimi, pesha specifike, shkëlqimi, vrazhdësia, 

tejdukshmërija, vetitë magnetike dhe elektrike etj. Si veti më të rëndësishme nga këto që u cekën 

janë: ngjyra, fortësia, copëtimi dhe  pesha specifike, të cilat ndihmojnë njohjen dhe shkaerrimin e 

tyre. 

Ngjyra e mineralit varet nga pneralit varet nga përbërja kimike: për disa minerale ajo është veti 

përhershme. Ngjyra mund të ndryshojë shpesh,gjë që varet nga prezenca e ndonjë materie tjetër 

në minerale.Kështu, p.sh.squfuri ka gjithmonë ngjyrën e verdhë, magnetiti ngjyrën e zezë , kurse 

kuarci nuk ka ngjyrë, edhe pse në natyrë shpesh paraqitet në të gjelbër, të trëndafiltë. 

 

Fig.nr.4. Disa nga ngjyrat e tokës. 

Ngjyra ndikon në shkatërrimin e  mineraleve dhe të shkëmbinjve. Me ftohjen e shpeshtë si dhe 

me nxehjen e tyre prishet lidhja në mes të mineraleve të caktuara në shkëmbinj, gjë që 

shkaktohet shkatërrimi fizik i tyre. 

Fortësia është rrezistenca e mineralit ndaj shkafanjitjes. Kjo veti është shprehje e ndërtimit të 

brendshëm dhe e lidhshmërisë reciproke të atomeve, përkatësisht e forcës së lidhjes midis 

joneve. Te mineralet amorfe kohezioni është i njëjtë në të gjitha drejtimet, prandaj edhe fortësia 

është e njëtë në të gjitha vendet. Te kristalet fortësia nuk është e njëjtë gjithëkund, prandaj 

egzistojnë disa ndryshime të vogla në fortësinë e të njëjëtit kristal. Përcaktimi i fortësisë 
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mineralit bëhet me krahasimin e ndonjë minerali me shkallën standarde. Kjo shkallë e ashtu 

quajtur shkalla e Mosit paraqet 10 minerale të radhitura sipas fortësisë duke filluar që nga më i 

buti:  

Mineralet Shkalla e fortësisë Mineralet Shkalla e fortësisë 

Talku (më i buti) 1 Fledspati 6 

Gjipsi 2 Kuarci 7 

Kalciti 3 Topazi 8 

Fluoridi 4 Korundi 9 

Apatit 5 Diamanti (më i forti) 10 

Tab. Nr.2. Mineralet e tokës 

Që të përcaktohet fortësia sipas kësaj shkalle, merret minerali me fortësi të pa njohur dhe 

përvëlohet me mineralet nga shkalla e dhënë. Në qoftëse minerali nga shkalla nuk përvëlohet, 

minerali i panjohur edhe vetë me të nuk përvëlohet, prandaj që të dy mineralet kanë fortësi të 

njëjtë. Shkalla e fortësisë së mineralit nga shkalla tregon fortësinë e mineralit të panjohur. 

Fortësia e mineralit ka rëndsi të posaqme në shkatërrimin e tij. Mineralet me fortësi me të madhe 

janë me rezistente ndaj shkatërrimit, ndersa mineralet me fortësi më të vogel lehtë imtësohen deri 

ne thermia më të vogla. 

Copëtimi, aftësia e disa mineraleve që nën ndikimin e shtypjes ose goditjes ndahen në siperfaqe 

te rrafshta në pjesë më të vogla te formes së njëjtë, quhet coptim kështu psh liskuni coptohet në 

fletëza shumë të holla, kurse kokërrzat e gurit të kripes- në kokërrza më të vogla. 

Coptimi është i rëndesishem për shkatërrimin e mineraleve, sepse drejtimet e coptimit lehtësojnë 

depertimin më të shpejtë të faktorve të shkatrrimit (p.sh. të ujit). Prandaj, mineralet e kristalta në 

të shumtën e rasteve shkatërrohen më lehtë se sa ato amorfe. 

Pesha specifike e 1 cm3 të mineralit e shprehur në gram është pesha specifike e mineralit, ajo 

mvaret nga përbërja kimike e mineralit.Pesha specike është më rëndësi për mbartjen e 

produkteve të shkatërrimit të shkëmbinjeve, me ç’rast mineralet e lehta barten në distanca më të 

mëdha se mineralet e rënda të madhësisë e së njëjtë. 

 

1.5  VETITË KIMIKE DHE NDARJA E MINERALEVE 

Pëbërja kimike e mineraleve është vetei e përhershme e mineraleve.Mineralet për kah përbërja 

kimike , ndryshojnë në mes veti. Në qofë se janë të ndërtuara vetëm nga një element, atëher ato 

janë minerale të thjeshta, siq është diamanti, grafiti, ari, platini, etj, por në qoftë se janë të 

ndërtuara nga dy, tri e më shumë elemente, atëherminerale të përbëra. Shumica e mineraleve në 

korën e tokës karakterizohen me përbërje kimike të ndërlikuar. 
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Në natyrë ka shumë minerale. Deri më sot janë të njohura 3000 lloje. Ndërkaq në përbërjen e 

shkëmbinjve hyn relativisht një numër i vogël, vetëm rreth 50 lloj. 

Përbërja kimike e mineraleve shërben si një ndër parimet për ndarjen e mineraleve. Sipasë 

përbërjes kimike, mineralet ndahen në shumë grupe, ndër të cilat më të rëndësishmet janë: 

silikatet, oksidet, hidroksidet, karbonatat, sulfatat dhe kloridet. 

Mineralet e grupit  të silikateve, janë kripra të acidit silicit. Kripërat e këtyre acideve quhen 

meta, orto dhe poli-silikate.Silikatet janë përbërsit kryesor të shkëmbinjve magmatik.Sipas 

ndërtimit silikatete ndahen në: 

 Slikatet primare anhidride, të cilat janë formuar nga magma në temperatur të lartë dhe 

të shtypjes së madhe, kështu që muk kanë mundur të lidhen as me hidrogjen, e as me ujë. 

Këtu hyjnë këto minerale: fledspatet, piroksenet,amfibolet dhe olivinet. 

 Silikatet primare me ujë konstitucional, gjithëashtu janë krijuarë nga magma, por në 

temperatura më të ulëta dhe në shtypje më të zvogëluar, prandaj në përbërjen e vet kanë 

marrë ujë konstuticional. Këtu hyjnë këo minerale: mikat( mika e bardhë dhe mika e 

zezë). 

 Silikatat sekondare të hidratizuara, janë formuarë me shkatërrimin e silikateve primare 

dhe në përbërjen e tyre hyn ujtë. Mineralet më të rëndësishne të këtij grupi janë: 

serpentini, kloriti, talku dhe mineralet e argjilës. 

Mineralet e grupit të oksideve, kuarci për kah përbërja kimike, është siliciumdioksid. Përbëhet 

nga dy elementet më të përhapura: oksigjeni dhe silica,prandaj në litosferë është present me 12%. 

Ka ngjyra të llojllojshme ose pangjyrë.Sipas mënyres së formimit kuarci mund të jetë: 

 Kuarci primar, i cili krijohet me kristalizimin nga magma ndër përbërsit e fundit. 

 Kuarci sekondar, I cili krijohet me kristalizimin e tretësve të nxehtë, tëcilët e përcjellin 

magmën nga thellësia dhe kristalizohen në zbrazësirat e shkëmbinjve. 

Mineralet e grupit të hidroksidit, opali, për kah përbërja kimike, është silic-dioksid me ujë, ka 

ngjyrë të bardhë, por mund të ketë edhe ngjyra të tjera nga shtresat e huaja. Opali është mineral 

tipik amorf, hyn në përbërjen e shkëmbinjëve sediment, si përbërës kryesor, ose shërben si 

materie çimentuese. Këtu hyjnë: limoniti dhe boksiti. 

Mineralet e grupit të karbonateve,me shkatërrimin e mineraleve primare mdahen brezat (Na, 

K, Ca, Mg), t Ca, Mg), të cilët formojnë lloj-lloj mineralesh. Kështu formohen: karbonatet, 

sulfatet, kloridet, nitratet, etj. Shumica e këtyre mineraleve janë të tretshme në ujë dhe një pjesë e 

konsiderueshme fundërrohet në dete dhe liqene, ku pas një kohe krijohen shkëmbinjtë. 

Më të rëndësishmit janë: karbonatet e kalciumit dhe të magnezitit. 

Mineralet e grupit të sulfateve, formohen bashk me kloridet, duke u fundërruar nga uji I detit, 

në kushte  të veqanta klimatike.Në shkëmbinj më së shumti janë: gjipsi dhe anhidriti. 
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Mineralet e grupit të fosfateve, janë kripëra të acideve ortofosforike, mineralet e këtij grupi 

mund të jenë me prejardhje primare dhe sekondare.Më të rëmdësishmet janë: apatite, fosforiti 

dhe vivianiti. 

Mineralet e grupit të kolorideve, formohen ne kristalizimin nga tretja e ujit të detit, hyjnë në 

përbërjen e sedimenteve kimike. Mineralet më të rëndësishme të këtij grupi janë: haliti, silvini, 

karnaliti dhe kainite 

 

FORMIMI I TOKËS 

1.6  FORMIMI I SUBSTRATIT GJEOLOGJIK 

Bazat gjeologjike, ose substrati, në të cilin formohen toka duhet të jetë shkrifët, masë poroze, e 

përbërë nga thërmija të forta dhe nga poret në mes të këtyre thërmjave. Poret janë të mbushura 

me ujë, me ajër dhe me materie organike- faktorë këta të proceseve tokësore. 

Masat e shkrifta të thërmuara formohen me grumbullimin e produkteve të shkatrrimit të 

shkëmbinjve dhe të mineraleve. Grumbullimi i produkteve rrallë bëhet në vendin shkatërrimit, 

por, më  së shumti, nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm, barten në vende të tjera, shpesh shumë 

të largëta, ku në sasi të mëdha  funëdrrohen duke formuar lymërishte të ndryshme. Në  viset 

kodrinore dhe malore produktet e shkatërrimit grumbullohen kryesisht në vendin e formimit, ku i 

mbulojnë shpatijet pak të pjerrëta dhe rrafshlartat malore. Produktet e mbledhura rëndom janë 

me përmbajtje të ashpër, por më imtësimin dhe thërmimin e mëtutjeshëm ata formohen në një 

mbulesë të thërmueshme në shkëmbinj, nga të cilët janë formuar. 

Trashësia e shtresës së mbledhur të shkrifët mund të jetë e ndryshme, gjë që varet nga klima. Në 

zonën e klimës mesatare kjo shtresë është e shterrët, për shkak të temperaturave të ulëta dhe 

lagështisë së vogël, kështu që faktorët kryesor depërtojnë në thellësi të vogla. Në përbërjen e saj 

dominojnë përbërs të mëdhenj të pasortiruar, sepse të imët i bartë uji e erërat, prandaj kjo shtresë 

nuk është e përshtatëshme për formimin e tokes së zhvilluar, por në to formohen tokat malore të 

ashtu quajtura toka skeltore-sirozemet. 

Bartja e produkteve të shkatrrimit dhe formimi i lymërishteve është e rëndesishme për formimin 

e tokave në krahasim me mbledhjen e produkteve në vendin e formimit. Me bartje krijohen 

lymerishte me thellsi më të madhe se ato më të imëta dhe produktet e sortinuara. Bartja e 

produkteve të shkatërrimit i takon forces bartëse të ujit e të erës dhe të akullnajave. Puna 

transportuese e tyre është ngushtësisht e lidhur me influencen e gravitacionit, por ajo mundë të 

jetë edhe force e pavarur bartëse. Ndikimi i saj shprehet veqanarishtë në viset malore. Nën 

ndikimin e gravitacionit të tokës materiali therrmues rrëshqet ose rrokulliset në rrezet të 

pjerrtësisë ku edhe mbëlidhet.  
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1.7  GJENEZA E FORMIMIT TË TOKËS 

Toka është trup natyror dhe historik,e formuar me ndikimin epërbashkët të faktorëve themelorë 

pedogjenetikë(greq.pedon-toka dhe geneza-lindja, krijimi). 

Faktorët themelorëpedogjenetkë ,të cilët kanë marrë pjesë ose marrin pjesë në  proceset e 

formimit të tokës, janë:shkëmbi bazik(substrati gjeologjik), bota bimore, klima, relievi dhe 

koha(vjetërsia e tokës). 

Në kohën bashkëkohore gjithnjë e më shumë po potencohet si faktorë shumë më rëndësi i 

pedogjenezës edhe njeriu. 

Të gjitha tokat ekzistuese kanë prejardhjen nga shkëmbi,prandaj është e kuptueshme që në 

proceset pedogjenetike shkëmbinjët kanë rëndësi të dorës së parë dhe të drejtpërdrejtë. Në fazat e 

para të zhvillimit të tokave, ndikimi i shkëmbinjëve bazik është i nadh dhe paraqitet nëpërbërjen 

mekanike dhe mineralogjike si dhe në vetit fizike dhe kimike të tokave. 

Bota bimore dhe shtazore: ndikimi i bimëve nëformimin e tokave është shumë i madhdhe i 

llojllojshëm,Bimët mbledhin elemente ushqyese në shtresat e larta të tokave , kurse nga 

mbeturinat e tyre formohet humusi, i cili është shumë i rëndësishëm për pjellorinë e tokës.    

Mbeturinat bimor në toka janë substrate të domosdoshme ushqyese dhe kusht për zhvillimin e 

mikroorganizmave të tokës. 

Rrënjët e bimëve kullojnë lloj-lloj acidesh, me të cilat bimët ndikojnë në proceset e zbërthimit të 

matarieve minerale që vështir treten, duke i shëndrruar në të tretshme.  Pos këtij ndikimi të 

drejtpërdrejt në proceset e formimit të tokave,bimët  ndikojnë edhe tërthorazi. Ndikimi i tërthortë 

i vegjetacionit bimor provohet edhe  në ndryshimin e kushteve klimatike në sipërfaqe të vogla. 

Paralelisht me vegjetacionin, në formimin e tokave marrin pjesë edhe kafshët.Këto janë : 

insektet,  skrajat, minjët e fushës, urithi etj, të cilat i imtësojnë mbeturinat organike, duke i 

përzier me thërnijat minerale dhe kështu bëjnën dryshime të mëdha të këtyre materialeve në vetit 

fizike dhe kimike. 

Klima:faktori klimatik është faktor aktiv i jashtëm në formimin e tokës. Kushtet klimatike 

përgjithësisht drejtpërdrejt ndikojnë në proceset kimike dhe biokimike në toka, duke shtuar ose 

ngadalsuar ndikimin e tyre. Nga faktoret klimatik në formimin e tokave në radhë të parë ndikojnë 

të reshurat dhe temperatura, të cilat e veqojnë klimën e ndonjë rajoni. 

Relievi: me reliev nënkuptojm dukjen e jashtme të sipërfaqës tokësore, donethënë ai përfshinë të 

gjitha të ngriturat, thellësitë, pjerrësitë dhe rrafshnaltet në sipërfaqen tokësore. 

Sipas ndryshimeve të lartësisë dhe rolit të formimit të tokave , relievi ndahet në tri forma 

themelore: 

 Mikrorelievi është relievi i sipërfaqeve të vogla, me ndryshimin e lartësisëderi në 1m, 

është karakteristik për rrafshirat. 

 Mezorelievin e përbjnë ndryshimet e lartësisë prej  1-10m. 
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 Nakrorelievi përfshin sipërfaqe më të mëdha, me ndryshime të lartësisëprej 10 deri në 

disa dhjetra metra.  

Vjetërsija:procesi i formimit të tokës bëhet gjatë shumë kohësh, kështu që vjetërsija është me 

rëndësi të madhe për ekzistimin dhe evulucionin e tokave. 

Vjetërsija mund të shprehet në dy mënyra, si absolute dhe relative. 

Vjetërsija absolute matet me vite, që nga koha kur ka filluar procesi i formimit të tokës në 

shkëmb e deri në stadiumin e e tashëm të zhvillimit. 

Vjetërsija relative është numri i stadiumeve , nëpër të cilat ka kaluar toka deri në momentin e  

shqyrtimit. Rëndom, toka është e vjetër, në qoftë se ka profil të diferencuar me numër më të 

madh të horizonteve gjenetike. Prandaj, çernozemi si tokë absolutisht më e vjetër , relativisht 

është e re, sepse ka një horizont gjenetik , ndërsa pedozoli ka më shumë horizonte, prandaj është 

relativisht tokë më e vjetër. 

Faktori njëri: roli i njeriut, si faktorë i jashtem i ndryshimeve në tokë, fillon me lavrimin e 

tokës, me plehërimin, melorimin dhe me masat e tjera, tokat u nënshtrohen ndryshimeve më të 

mëdha ose të vogla.Me këto ndryshime tokat fitojn veti të reja, pasurohen me humus, bëhen më 

pjellore dhe ofrojnë kushte më të volitshme për zhvillimin e bimëve.  

Njeriu, në shumë raste, me përpunumin dhe me masat melorative ka ndryshuar vetitë e tokave na 

atë masë, saqë shpesh nuk mundë të njihen se nga e kanë prejëardhjen e tyre tokësore.Në këtë 

mënyrë me veprimine njeriut janë krijuar tokat e ashtuquajtura antropogjene.   

 

 TOKA SI SISTEM TREFAZËSH 

1.8   PËRBËRJA MINERALOGJIKE E TOKËS 

 

Përbërjen  mineralogjike të tokes e përbëjnë tri grupe kryesore të mineraleve : 

 Mineralet primare, tëcilat kanë pasur vetem shkatërrimin fizik dhe perbëjnë pjesen ranore 

te tokës. 

 Mineralet e argjiles, domethënë alumosilikatet  sekondare. 

 Mineralet sekondare, si produkte ekstreme të shkatrrimit. 

Mineralet primare, mësëshumti janë prezente në tokat e pa zhvilluara, posaçërisht në ato të cilat 

formohen nga shkëmbinjet magmataikë dhe metamorfë.Nga mineralet primare në tokë ka më së 

shumti fletspate, amfibol,pirokse, mikë dhe kuarc. 

Mineralet e arëgjilës, për ka pëmbajtëja mundë të jenë të llojëllojshme.Më të rendësishmet janë 

mineralet e grupit të montmorinolitit.Janë shumë të rëndësishme, sepse për shkak të 

dimensioneve të vogla dhe të ndertimit specialë kanë sipërfaqe të madhe aktive, me të cilen 
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tëheqin jone dhe molekula nga ambienti i jashtem, kështu në këtë mënyrë ruajnë nga shpërlaja 

materiet ushqyese të tokës.   

Mineralet sekondare, të cilat janë pjesë përbërse e tokës, janë: hidroksidi i silicit, i aluminit, i 

hekurit dhe i manganit, pastaj kripërat e lloj-lloj acideve të metaleve dhe të alkaleve tokësore. 

Këto rëndomë janë: karbonatet, kloridet, sulfatet, fosfatet dhe kripërat e tjera. Paraqiten si 

prodhime specifike pedogjenetike në formë të konkrecionit, breckës, të mbledhjes së kripërave si 

dhe materie çimentuese e cila i ngjet përbërësit të caktuar të tokave. 

Përbërja minerale e tokës është shumë e rëndësishme. Tokat të cilat përmbajnë sasi të shumta të 

mineraleve të llojllojshme rëndom janë më të plleshme se tokat me përbërje të thjesht minerale. 

Pos kësajë, nga përbërja minerale e tokës varet edhe pjelloria e sajë, sepse disa nga mineralet, 

veçmas ato sekondare, janë një nga burimet kryesore të ushqimit mineral për bimet. Nga keto 

mvaret edhe përbërja mekanike e tokes, e lidhur me të edhe vetitë fizike dhe të tjera të tokes.  

 

1.9  PËRBËRJA  MEKANIKE E TOKËS 

Me shkatërrimin e shkëmbinjeve dhe të mineraleve në tokë krijohen bashkime të ndryshme, nga 

të cilat disa  janë të tretshme dhe me ujë bëjnë tretësiren e tokës, kurse të tjerat jo të tretshme dhe 

bëjnë thermijat e lloj-lloj dimensioneve. Nga këtu toka paraqitet si sistem polidepresiv. Edhe  pse 

toka paraqitet si sistem polidepresiv, të përbër  nga thermija me dimensione të ndryshme, me 

gjithë atë sipas dimensioneve të thermijave mundë  të ndahen në disa grupe, dmth në disa 

fraksioe. Këto dallohen në mes veti jo vetem për nga madhësia, por edhe për nga vetitë fizike 

dhe fiziko-kimike. 

Qdo fraksion i thërmijave në tokë kryen rol të posaqëm dhe veq mas është i rëndësishëm. 

Thermijat e imëta janë bartës të pjellorisë së tokës ndërsa disa më të mëdhatë kryesisht ndikojnë 

ne vetitë fizike të tokës. Sipas klasifikimit ndërkombëtarë të thërmijave të tokës ato ndahen në dy 

grupe të mëdha: thërmijat mbi 2mm përbëjnë të ashtuquajturin skelet të tokës kurse thërmijat nën 

2mm- tokën e imët. 

Skeletin e përbëjnë :gurët-thërmijat mbi 20mm,dhe zhavori-thërmijat prej 20-2mm. 

Tokën e imët e përbëjnë: rëra-thërmijat prej 2-0.02mm, 

  Pluhuri-thërmijat prej 0.002mm, argjila-thërmijat më të vogla se 0.002mm dhe koloidet-

thërmijat më të vogla se 0.0002mm. 

Thërmijat më të vogla se 0.001mm bashkohen në grupin e argjilës fizike, kurse thërmijat 

0.01mm në grupin e rëres fizike. 

Skeletin i tokës e përbëjnë guret dhe zhavori të cilët ndikojnë  indirekt në vetitë fizike të tokes si 

dhe në porozitetin e ujit, aeracionin,në nxehjen e tokës etj. Guret dhe zhavori më së shumti 

gjendën në tokat primare, të pa zhvilluara, të ashtu quajtura skeletore-sirozeme.Tokën  e imët e 

përbëjnë rëra, është fraksioni më i përhapur i tokës, formuar me thyrjen mekanike të 
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shkëmbinjeve. Në gjendjen e thatë është i tretshëm, nuk ngjitet.Ujin e merr dhe e lëshon, por 

veshtirë e mbanë. Mundëson aeracion të mirë të tokës. Rëra mundë të ket përbërje të kuarcit ose 

të silikatit. Rëra e kuarcit është e përbër vetëm nga kokrrzat e kuarcit, gjendet në shumicen e 

tokave si rëra më e përhapur dhe roli i sajë është thjeshtë mekanik ( tokës i jep të shkriftë). Rëra 

silikate është e formuar me shkatërrimin fizik të silikateve.Më së shumti paraqitet në tokat e reja, 

të pa zhvilluara.  

Sasia e rëres në toka është e shumë llojshme, sasia më e përshtatëshme është prej 40-70%. 

Pluhuri – formohet si produkt i shkatërrimit fizik. Thërmijat e tijë në të shumtën e rasteve janë 

nga kuarci ose mineralet e tjera rezistuese. Pluhri paraqet formen kalimtare nga rëra e mirë deri 

në argjilë. 

Argjila- thërmijat janë me të vogla se 0.002mm. Për ka përbërja kimike dhe mineralogjike, 

argjila mundë të jetë e ndryshme, gjë që varet nga përbëja kimike e mineraleve, nga të cilat 

formohet dhe nga kushtet e shkatërrimi, (reaksioni i ambientit). 

Argjila është përzirje alumosilikateve sekondare dhe e hidroksidit të hekurit, të aluminit, SiO2. 

Argjila është bartës e pjellorisë së tokës, ajo ka veti të kundërta me të rërës.            Në gjendje të 

lëngët është ngjtëse dhe plastike dhe për kët mund të ngjes masat e shkrifta. Për ndryshim nga 

rëra argjila thith ujin, ënjtet dhe për ijë është e pa depërtueshme në ujë shkapërderdhet dhe bëhët 

lym i mirë.Në gjendje të thatë ngurtësohet shumë dhe tkurret.    Në pikëpamje kimike argjila 

paraqet pjesen më aktive të tokës. Sasia më përshtatshme e argjilës në tokë sillet prej50-50%.  

Koloidet – janë thërmijat më të vogla se 0.0002 mm. Këto janë fraksione më të imta e një herit 

më aktive të tokës. 

 

1.10  ORGANIZMAT DHE MATERIET ORGANIKE TË TOKAVE 

Organizmat dhe materiet organike janë pjesë përbërse të të gjitha tokave. Është thënë se me 

shkatërrimin e shkëmbinjve, nën ndikimin e klimës, nuk bëhet formimi i tokave. Fofmimi i 

tokave fillon që nga pjesëmarrja e organizmave dh materieve organike.  

Masa e pjesës organike të tokave ndaj masës së pjesës minerale është shumë e vogël,por roli, të 

ciliën e kanë organizmat dhe materiet organike në formimin e tokave,është shumë i madh. Derisa 

masa e pjesës së mineraleve mbetet kryesisht konstante, pjesa e masës organike përher përtrihet. 

Organizmat shumëzohen pandërprerë, nga atmosfera, hidrosfera dhe litosfera marrin përbërs të 

ndryshëm, me të cilët ndërtojnë trupine tyre, kështu që vazhdimisht ndryshohen dhe përtrihen 

dhe me këtë vazhdimisht bëjnë transformimin e masës minerale. Si rezultat i këtij veprimi të 

organizmave formohet toka, gjë që është me rëndësi të madhe. 

Organizmat e tokave, sipas llojit që kanë në toka, mund ti ndajmë në dy grupe. Një grup e 

përbëjnë bimët e larta, të cilat formojnë materie organike, kurse të dytin e përbëjnë fauna dhe 

mikroorganizmat, të cilët materien organike e zbërthejnë. Duke falënderuar këtij lloji kombinimi 
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të të dy grupeve të organizmave, nga të cilët njëri krijon materie organike, kurse tjetri e zbërthen, 

realizohet qarku biologjiki elementeve të ushqimit mineral dhe i azotit. 

Bimët e larta- bimët e larta janë prodhuesit kryesor të materieve organike, të cilat janë të 

domosdoshme për jetesën edhe punën e shumicës së organizmave të tjerë të tokës. Gjatë tërë 

jetesës bimët e larta ndikojnë aktivisht në ndryshimin e përbërjes dhe të vetive të tokave, kurse 

pas vdekjes ndikojnë përmes mbeturinave të tyre. Këto mbeturina janë me përmbajtje të 

shumëllojshme kimike, e posaçërisht për kah përmbajtja e bazave, të bashkimeve azotike dhe 

joazotike. Nga këtu me rastin e shëndrrimit të këtyre materieve në humus formohen lloje të 

ndryshme të humusit, të cilët edhe në lloje të ndryshme ndikojnë në toka. 

Sipas ndikimit në proceset tokësore, dallohen dy grupe të bimëve të dikurshme: të drunjta dhe 

barishtore.  

Bimët drunore  për çdo vit deponojnë në sipërfaqen e tokës një masë të mbeturinave organike në 

formë të shtrojes pyjore. Shtroja përbëhet nga gjethet, nga degëzat, nga korja, nga haithi, nga 

farërat, etj. Ndërkaq, bimët drunore deponojnë një pjesë të vogëltë mbeturinave organike në tokë. 

Përkundrejt bimëve drunore, bimët barishtore zhvillojnë masën e dendur dhe me bollëk të 

rrënjëve dhe në këtë mënyrë për çdo vit deponojnë një masë të madhe të mbeturinave organike 

në tokë. Në sipërfaqe, ndërkaq, deponojnë masë relativisht më të vogël, sepse bimët barishtore 

kositen dhe shfrytëzohen për ushqimin e kafëshve. 

Fauna në tokë- mbeturinat organike në tokë dhe në sipërfaqe (shtroja e pyllit) transformohen me 

veprimin e faunës dhe të mikroorganizmave të tokës. Njëherit këto mbeturina u shërbejnë për 

ushqim. Fauna i imtëson mbeturinat bimëve, i përzien me pjesën minerale të tokës dhe kështu 

krijon kushte të përshtatshme për depërtimin e ajrit dhe të ujit në tokë, gjë që mundëson 

zbërthimin më të shpejtë mikrobiologjik të mbeturinave.  

Në transformimin e mbeturinave dallohen përfaqësuesit jokurrrizorëve: skrajat, larvat e insekteve 

të ndryshme, thneglat, tremitet, etj. Me aktivitetin e tyre më të rëndësishmet janë skrajat.  Skrajat 

nuk e durojnë thatësirën dhe acarin, kështu që në dimër dhe gjatë thatësirës tërhiqen në shtresa 

më të thella. Pas shiut shpërngulen  në drejtim të sipërfaqës. Skraja ka më së shumti në tokat e 

pasura me humus dhe në tokat me veti të mira fizike (çernozemet), kështu që numri i korridoreve  

të skrajave konsiderohet si indikator i tokave të mira, me shkallë të lartë të pjellorisë. 

Mikroorganizmat- të cilët zbërthejnë mbeturinat bimore dhe mbeturinat e faunës, ndahen në dy 

grupe: në aerofile dhe në anaerofile. Të parat zbërthejnë materie organike në prezencën e 

oksigjenit të lirë të ajrit, kurse të dytat në mungesën e oksigjenit të lirë.  

Në grupin e mikroorganizmave aerofile, të cilat marrin pjesë në zbërthimin  e mbeturinave 

organike, bëjnë pjesë: bakteret aerofile, kërpudhat dhe aktinomicetet, kurse në grupet anaerofile 

vetëm bakteret. 



[25] 
 

1.11  HUMUSI 

Një nga kushtet e domosdoshme  të shëndrrimit të shkëmbimit bazik në toka është, sitkemi thënë, dukuria 

e mikroorganizmave në shkëmbinjë dhe e bimëve barishtore. Duke e banuar shkëmbin, këto dy grupe të 

organizmave, me rastin e zhdukjes së tyre të pjesërishme ose të plotë, lënë një masë të mbeturinave 

organike. Këto mbeturina, me veprimin e mikroorganizmave u nënshtrohen ndryshimeve të ndërlikuara 

biokimike, të cilat shkaktojnë sintezën e kompleksit specifik të bashkëdyzimeve organike, të cilat quhen 

humus (lat. humus-toka). 

Burimet e materieve organike për formimin e humusit janë mbeturinat e bimëve barishtore, të 

mikroorganizmave dhe të kafëshve.  Derdhja e këtyre mbeturinave në tokë te  formacionete e ndryshme 

bimore është e ndryshueshme. Te formacioni pyjor masën themelore të mbeturinave e përbëjnë gjethet, 

degëzat, frutat, korja, konfiret etj. Te bimët barishtore është e kundërta: sistemi i zhvilluar mirë i rrënjëve 

vdes pothuaj çdo vit dhe kështu jep sasi të mëdha  të mbeturinave për formimin e humusit 

 

Fig.nr.5. Humusi 

Sipas përbërjes kimike, mbeturinat organike, nga të cilat formohet humusi, përbëhën nga 

bashkdyzimet organike, siq janë hidratet e karbonit, albuminat,acidet organike,amino acidet, të 

cilat lehtë i nënshtrohen zbërthimit. Nderkaq, lignit, yndyrat,rrëshirat,dylli dhe materiet 

regjëse,veshtir zbërthehen nën ndikimin e mikroorganizmave. Përbërja kimike e mbeturinave të 

organizmave të llojllojshëm ndryshon për nga përbërja e bashkëdyzimeve të caktura. Kështu psh. 

në mbeturinat e baktereve më së shumti ka albumina deri në 70%, ndersa mbeturinat e pyjeve 

shquhen me përmbajtëje me të madhe të celulozës dhe të kignitit 20-25%. Përmbajtëja e 

materieve regjëse më e madhe është në gjethet halore 15-20%.  

Format e humusit dhe ndikimi i tyre në tokë. 

Sipas karakterit të transferinit të mbeturinave organike, humusi ndahet në atë të ashpër dhe të 

pjekur. 

Humusi i ashpër- Paraqet mbeturinat pakë të zbërthyeshme organike, në të cilat ende dallohen 

pjeset bimore. Kryesishtë formohen nga mbeturinat halore të pyejeve, në terent ku janë kushtet e 

pa përshtatëshme për veprimin e faunës tokësore, kështu që masa e mbeturinave nuk është 

përzier me tokën por mbledhet me sipërfaqen e tokës. Pjesa e sipërme e asj mase është e ngjeshur 

dhe ndërthurur me micelet e kërpudhave, kurse  në gjysmen e poshtme vrehet zbërthimi më i 

madhë dhe ngjyra e murrme.  
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Humusi i pjekur- Paraqet mbeturinat bimore plotësisht të humifikuara, të përbëra nga materiet e 

murrme në të zezë të natyrës koloide, kryesisht të acideve humbke. Ky humus ka strukturë të 

tharmuar dhe është i përzier në pjesën minerale të tokës. Formohet në kushtet e formacionit 

bimor të stepeve dhe të livadheve, dhe në pyjet e rralluara gjethë rënse. Në këto kushte 

mundësohet veprimi intensiv i faunës tokësore, posaqerishtë të skrajave. Humusi pjekur është i 

përber nga acidet humusore, të cilat rendomtë janë të ngime me baza (CaMg), kështu që kjo 

formë e humusit është shpesh neutrale. Dukshëm është më i pasur me azot në krahasim me 

humusin e ashpër. Në qoftë se ne tokë nuk ka baza të mjaftueshme për neutralizimin e acideve 

humusor, humusi i pjekur mundë të jetë i thartë. Kuptohet se thartimi i këti humusi nuk është aq i 

madhë sa te humusi i ashpër. Në qoftë se acidet humusore të humusit të pjekur janë plotësisht të 

ngime me baza Cadhe Mg, atëherë kjo formë e humusit quhet humus i butë.  

 

1.12   TRANSFORMIMI I MATERIEVE ORGANIKE NË BASHKËDYZIME 

 MINERALE 

Proceset themelore transformuese të materialeve bimore  e shtazore janë : 

- Dekompozimi 

- Humifikimi  

Te dy këta procese realizohen me pjesëmarrjen e organizmave të tokës 

 Dekompozimi 

Dekompozimi i lendes organike është procesi kryesor i riciklimit të elementeve të ushqimit të 

bimëve në toke. Dekompozimi i lendes organike fillon nga organizmat e mëdha të tokës si 

krimbat e tokës, insektet (milingonat, brumbujt, termitet), gastropodet (kërmijtë). Këto 

organizma copëtojnë lendet organike në copëza të vogla që mund të dekompozohen me pas nga 

mikroorganizma si kërpudhat dhe bakteret heterotrofe. 

Dekompozimi i lendes organike mund të përfundojë për një periudhe disa mujore deri në disa 

vjeçare. Në rajonet tropikale procesi është shume i shpejte pasi kushtet termike dhe hidrike e 

favorizojnë aktivitetin biologjik. 

Procesi i Dekompozimit përfshin tre faza: 

Ndryshimet fillestare biokimike. Gjate periudhës se fundit të ciklit jetësor në    organet e 

bimëve fillon një transformim biokimik ( në   përmjet  hidrolizës dhe oksidimit) i komponimeve 

me pesha të larte të molekulave (polimeret) dhe komponimeve aromatike drejt strukturave me të 

thjeshta (Amidoni-sheqerna-, proteina- peptide-a>acide) 

Shkatërrimi mekanik – copëzim mekanik i pjesëve të bimëve nga fauna e  tokës si dhe nga 

përzierja e tyre me masën e  tokës (krimbat) 

Shkatërrimi mikrobial – marrin pjese të gjitha organizmat  meteorologjike dhe saporfite. në   

përmjet këtij shkatërrimi që është  një shkatërrim enzimatik komponimet organike zbërthehen në 
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komponime me të thjeshta që përdoren nga mikroorganizmat si material ndërtues për  trupin e 

tyre dhe energjinë e çliruar e përdorin si burim të brendshëm  energjetik,. Produktet finale të 

këtyre transformimeve janë CO2, H2O si dhe NH4, P, S, K, Ca, MS etj. Kjo faze finale quhet 

mineralizim. 

Ritmi i mineralizimit - përcaktohet nga kushtet e ambientit (ajrimi, lagështia, temperatura, 

reaksioni i  tokës ) dhe sasia e llojit të materialit organik  rezistenca për  shkatërrim) 

Rezistenca ndaj shkatërrimit 

Ne rezistencën ndaj shkatërrimit ndikojnë komponimet organike përbërëse, lloji vegjetacionit etj. 

Në funksion të rezistencës ndaj shkatërrimit kemi renditjet e mëposhtme: 

 Sheqernat , amidoni < proteina, peptina hemiceluloza < celuloza < lignina < dyllrat, rrëshira, 

taninat 

 Leguminozet < barishtoret < pyjet gjethegjera < haloret 

 Pjesët mbi tokësore të bimëve < pjesa nën tokësore të bimëve 

 Bimët e reja < burimet e vjetra 

 

 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 
 

1. Pyetje- përgjigje me gojë. 

2. Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

3. Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

      Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 
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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 –Nxënësi përshkruan përbërjen dhe formimin e tokës.  

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM2, nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruajë: 

- klasifikimin e tokave 

- reaksionin e tokës 

- vetit morfologjike 

- vetit fiziko-mekanike,kimike dhe termike  

- ndërtimin e strukurës së tokës  

- dhe faza e lëngët e saj. 

 

 
 

2.1  VETITË FIZIKE TË TOKËS 

Vetitë fizike të tokës janë shumë të rëndësishme për përpunumin e tokës, për krijimin e kushteve 

për rritjenëdhe zhvillimin e bimëve, si dhe për furnizimin e bimëve me ushqim. 

Në vetitë fizike të tokës bëjnë pjesë: struktura, vetitë e përgjithshme fizike, vetitë fiziko-

mekanike dhe funksionale, domëthënë vetitë ujore, ajrore dhe të nxehtësisë së tokës. 

2.2   STRUKTURA E TOKËS 

Toka është sistem polidepresiv, është e përbërë nga thërmijat makanike të lloj-lloj dmensionesh. 

Te disa toka këto thërmija janë të ndara nga njëra tjetra, si p.sh. te zallishtet dhe te argjiloret 

jostrukturale. Ndërkaq, te shumica e tokave thërmijat mekanike ngjiten në agregatet strukturale, 

të cilat dallohen mes vete për kah forma dhe madhësia. Këto janë toka strukturale, për ndryshim 

nga jostrukturalet, në të cilat thërmijat mekanike janë të ndara  dhe nuk formojnë agregatet 

strukturale. 

Vetia e thërmijave mekanike , që në procesin e formimit të tokave të grupohen në agregate 

strukturale, në forma të ndryshme dhe madhësi të ndryshme, quhet strukturaliteti i tokës. 

Madhësia, forma dhe radhitja reciproke e agregateve strukturale përbëjnë  strukturën e tokës.  

Mënyra e formimit  të agregateve struktuerale në tokë është proces i ndërlikuar. Së pari thërmijat 

mekanike lidhen në të ashtuquajturat  thërmija primare, kurse thërmijat primare janë elementet  

themelore , të cilat ndërtojnë agregatet. Duke lidhur mes vete , thërmijat primare formojnë 

mikroagregatet, kurse mikroagregatet lidhen me makroagregate, të cilat paraqesin elementet 

strukturale të tokave. 
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Me strukturë nënkuptohet forma dhe madhësia  e mikroagregateve. Mikroagregatet mund të jenë 

të shumë llojshme për kah forma dhe madhësia. Sipas formës, mikroagregatet ndahen në: 

Mikroagregatet kubike, janë të zhvilluara në drejtim të tri boshteve kryesore, përngjasin në 

kubin, por kanë buzë të rrumbullakuara. Ato kanë madhësi të ndryshme  si: 

 

Mikroagregatat kubike Madhësia 

Pluhrore me diametër të agregatit 0.5 mm 

Kokërrimt, ose thërmijimët 0.5-1 mm 

I kokrrzët 1-3 mm 

Kokërrnadh 3-5 mm 

Në formë bizelje 5-10 mm 

Në formë arrëje 10-30 mm 

Granulore mbi 30mm 

Tab.nr. 3. Mikroagregatet kubike. 

 

Mikroagregate të këtij grupi kanë shumicae tokave, por nga aspekti bujqësor  më të 

përshtatshmet janë ato në formë thërmije (1-5mm), të cilat përbëjnë strukturën e thërmore. Këto 

toka  kanë veti të mira fizike, në to ekzistojnë kushte të përshtatshme për humunifikim, por në të 

njëjtën kohë edhe për mineralizim të materieve organike. 

Mikroagregatet prizmatike, kanë formë të ngjajshme me të prizmit, e cila në drejtim të boshtit 

vertikal është më e zhvilluar, e më pak në drejtim të boshteve horizontale. Është karakteristrike 

për kah agregatet e mëdha me buzore të ashpëra, dhe paraqitet në tokat me prejardhje  moçalike. 

Mikroagregatet shtyllore, janë shumë të zhvilluara në drejtim të boshtit vertikal, kurse baza e 

sipërme është e rrumbullakuar. Janë karakteristike për tokat e njelmëta. 

Mikroagregatet petzore, janë më të zhvilluara në drejtim të dy boshteve horizontale, ndërsa në 

drejtim  të boshtit vertikalmë dobët. Këtë strukturë e ka horizonti i lart, i lartë i zolit dhe tokat e 

njelmëta (solonecet). 

 

 

Fig.nr.6. Disa nga format e strukturave. 
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Faktoret formues të  strukturës, në këtë proces marrin pjesë një varg faktorësh , nga të cilët 

varet forma dhe madhësia e mikroagregateve, përkatësisht struktura e tokës. Ndër faktorët më me 

rëndësi në krijimin  e strukturës,është vegjetacioni, e posaqërisht barërat, fauna e tokës, 

koloidet(thërmija  të vogla 1-100 milimikron),temperaturate ulta etj. 

Qëndrueshmëriae strukturës, të ndonjë toke  nënkuptohet rezistenca e makroagregateve ndaj 

shkapërderdhjes në ujë. Nga aspekti agrikultural kjo veti e strukturës  është me shumë rëndësi. 

Sipas qëndrueshmërisë, të gjitha tokat ndahen në toka me strukturë të qëndrueshme dhe të 

paqëndrueshme. 

 Tokat me strukturë të qëndrueshme në gjendje të lagësht nuk shkapërderdhen, bile edhe pas 

qëndrimit të gjatë në ujë ato nuke humbasin formën e tyre të mëparshme, e as që forcohen nga 

thatësia. Këto toka vazhdimisht janë të shkrifta  dhe ruajnë raportin e përhershëm në mes të 

poreve të vogla dhe të mëdha, gjë që pozitivisht ndikon në qëndrueshmërin e vetive të ujit dhe  të 

ajrit. 

Tokat me strukturë të paqëndrueshme në gjendje të lagësht  shkapërderdhen, kurse në atë të thatë 

fortësohet, kështu që në këtë mënyrë krijohen mikroagregate te mëdha, bile edhe plasaritjet. 

Vetitë e  këtyre tokave janë të paqëndrueshmedhe ndryshojnë varësisht nga  gjendja e lagështisë.  

Në gjendjen e lagësht zvoglohet përmbajtja e ajrit, kurse në atë të thatë përmbajtja e ujit. Prandaj, 

vetitë e ujit dhe të ajrit të këtyre tokave janë të papërshtatshme. 

Stabiliteti i strukturës, varet nga prania e humusit të freskët në tokë dhe të Ca-joneve,si 

koagulator. Humusi i freskët është shumë atraktiv, kur të neutralizohet me  kalcium, ndikon  në 

krijimin dhe ruajtjen e strukturës stabile. Struktur jostabile kanë tokat që kryesisht përmbajnë 

jone të natriumit ose të hidrogjenit. Këto toka janë tokat e  njelmëta she podzoli. 

Faktorët e shkatërrimit të strukturës, pas një kohe, në procesin e përpunimit të tokës, 

struktura grimcore i nënshtrohet prishjes, rrespektivisht shkatërrimit , me ç’rast makroelementet 

dekompozohen. Struktura kryesisht prishet në shtresat aipërfaqësore të tokës. 

Shkatrrimi i strukturës bëhet nën ndikimin e shumë faktorëve si:  veprimi i mikroorganizmat, 

gjegjësisht bakteret aerobe  me punën e tyre e mineralizojnë humusin, kështu që humbasin 

koloidet organike, të cilat ngjisin makroagregatet, të reshurat atmosferike , punimi jo me kohë i 

tokës.  

 

2.3   VETITË E PËRGJTHSHME FIZIKE 

Toka, si trup fizik, ka si edhe trupat e tjerë, vetitë themelore fizike, e ato janë të ashtuquajturat 

vetit e përgjithshme fizike, në të cilat bëjnë pjesë: pesha specifike, pesha vellimore dhe 

poroziteti. 
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Pesha specifike e tokës është pesha 1cm3 të përbërsve të thatë të fortë, domëthënë e fazës së 

fortë të tokës, e shprehur në gramë. Pesha specifike e fazës së fort varet nga përbërja minerale 

dhe e sasisë sëhumusit në tok. 

Pesha vëilimore është pesha në gramë e 1cm3 të tokës së thatë në ndërlidhje  natyrore me 

strukturë të ruajtur. Madhësia e peshës vëllimore varet jo vetëm nga përmbajtja e humusit dhe  e 

përbërjes mineralogjike, por edhe nganga dendësia dhe struktura e tokës. Sa më të  ngjeshura që 

të jenë tokat, aq më të lartë e kanë peshën vëllimore  dhe anasjelltas, pesha vëllimore pasqyronë 

dendësin e tokës. Vlerate peshës vëllimore shfrytëzohen për përllogaritjen e peshës së tokës, të 

thellësisë dhe sipërfaqeas së caktuar, me rastin e përllogaritjes së sasisë së elementeve  ushqyese  

të tokës, sasisë së ujit dhe për punës së kryer me rastin e lavërimit. 

Poroziteti i tokës, thërmijat mekanike të tokës , si dhe agregatet strukturale të cilat hyjnë në 

përbërjen e tokës, nuk puqen reciprokisht ndër vete me tërë sipërfaqën, por vetëm në pika të 

caktuara ose m e skaje. Për këtë shkakë toka ka vetinë e trupit vrima-vrima, me sistemin e 

ndërtuar të poreve të cilat janë të mbushura ujë ose me ajrë. Vëllimi i përgjithshëm i të gjitha 

poreve në mes të thërmijave të forta përbën porozitetin e tokës. Poroziteti i tokës shprehet në 

përqindje nga vëllimi i caktuar i tokës me struktur të paprishur. Poroziteti është shumë i 

rëndësishëm për tokën, sepsenëpërmjet poreve në kontakt me masën e tokësore vie uji, ajri dhe 

mikroorganizmat, kështu që kushtëzon ndryshime të llojllojshme në mes të fazës së fort, të lëngët 

dhe të gaztë të tokës. Sipasë madhësisë, poret e tokës ndahen në: jokapilare dhe kapilare. Poret 

jokapilare janë mëtë mëdha se 1mm, këto janë zbrazësira në mes të agregateve strukturale, 

koridoret e skrajave,vendet e rrënjeve të zhdukura të bimëve etj. Nëpër to pa pengesa qarkullon 

ajri si edhe uji, i cili nën ndikimin e gravitetit lehtë kullon poshtë, kështu që rëndom janë të 

mbushura me ajrë. 

Poret kapilare janë më të vogla se 1mm dhe rëndom  gjenden brendapërbrenda agregateve 

strukturale. Në to uji qëndron dhe lëviz me forca meniskuse, kështu që dëpërton në të gjitha 

thërmijat tokësore.Kur toka kësi llojë poresh, atëher nuk ka ajrë të mjaftueshëm. Kurse 

bashkarisht poret jokapilare dhe kapilare përbëjnë porozitetin e përgjthshëm të tokës. 

 

2.4.   VETITË FIZIKO-MEKANIKE 

Në procesin e punimit toka i nënshtrohet ndikimit të makinave bujqësore dhe disa ndryshimeve 

të caktuara. Për shkak të këtyre ndryshimeve duhet të njihen një mori vetish fiziko-mekanike, të 

cilat ndikojnë në kualitetin e përpunimit, gjë që reflektohet në rendimentin e bimëve kulturore. 

Këto janë: fortësia, bymimi, tkurrja e tokës e të tjera. 

 Fortësia (ngjeshmëria) e tokës është rezistenca e tokës në gjendje të tharë me rastin e depërtimit 

të lloj-lloj trupave, të cilat përpiqen që mekanikisht të ndajnë thërmijat e tokës. Kjo rezistencë 

rrjedh nga tërheqja reciproke e thërmijave të tokës, kurse tërheqja varet nga lagështira e tokës, 
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nga përbërja mekanike, përmbajtja e humusit, nga lloj i kationeve adsorbuese dhe nga struktura e 

tokës. Fortësia e tokës është e rëndësishme për punimin mekanik të tokës dhe për zhvillimin e 

sistemit rrënjor të bimëve. Gjatë depërtimit të rrënjës dhe të mugullimit të embrionit bimët e reja 

shpenzojnë mjaft energji të veten,kur mbizotrojnë rezistencënmekanike, posaqërisht në tokat e 

rënda, të ngjeshura.  

Bymimi është rritja e vellimit të tokës me rastin e thithjës së ujit. Kjo është pasoj e hidratimit të 

thërmijave të koloideve dhe e rritjes së mbështëjelëseve të tyre të ujit. 

Vetia e kundërt me bymimin është tkurrja e tokës ose zvoglimi i vellimit të tokës gjatë tharjes. 

 

2.5   VETITE TERMIKE TË  TOKËS 

Nxehtësia është kusht i domosdoshëm për zhvillimin e proceseve të ndryshme fizike,kimike dhe 

biokimike në tokë. Nxehtësia posaqerisht ndikon në rritjen dhe zhvillimin e bimëve. 

Burim themelor i nxehtësisë është energjia diellore. Sasia e nxehtësisë, të cilen e merr toka nga 

dielli, varet nga pozita gjeografike,domethën këndi, nën të cilin bien rrezet diellore në tokë një 

pjesë e energjisë diellore humbë në atmosfer, kurse pjesa më e madhe (rreth 75 %), arrin në 

siperfaqen e tokës. Në siperfaqen e tokës vetem një sasi e vogël (1-2%) shenderrohet në energji 

kimike të materieve organike, kurse tjetra shëndërrohet në energji kimike. 

Vetit termike më të rëndësishme të ndonje toke janë: nxehtësia specifike, kapaciteti tërmik dhe 

depertueshmeria e tokë për nxehtësi. 

Nxehtësia specifike e tokës është sasia e nxehtësisë, e shprehur në Xhul, e nevojshme për 

nxehjen e njësisë (1g) ose të vellimit (1cm) të tokës për (1°C). Prandajë, egzistojnë dy nxehtësi 

specifike, peshore dhe vellimore. Në praktikë më shumë përdoret njësia specifik peshore.Vlerat 

nxehtësisë specifike të tokës mvaren nga përbërsit themelorë të sajë dhe ndryshojnë shumë në 

mes tyre. E llogaritur me ajrin, uji e ka 4 herë më të madhe nxehtësinë specifike se sa ajri,humusi 

2 herë, ndersa përbërsit e tjerë të tokës përafersisht kan vlerë të batabartë të nxehtësisë specifike 

të ajrit. 

Me që nxehtësia e specifike e thërmijave të forta është përafersishtë e njëjtë me nxehtësin 

specifike të ajrit, atëher nxehja e tokës më së shumti mvaret nga poroziteti(përmbajtëja e ajrit) 

dhe sasia e lagështisë në tokë. Kur toka është në gjendëje të thatë, në nxehtësinë e saj specifike 

ndikon ajri, e kur është në gjendëje të lagështë nxehtësia specifike mëvaret nga sasia e ujit. Me 

ketë shpjegohet pse tokat argjilore dhe të lagështa, ngadal nxehen dhe për kë quhen toka të 

ftohta, kurse tokat ranore e humbin lehtë ujin, shpejtë nxehen dhe për kë quhen toka të 

nxehta.Për kët në tokat e nxehta puna pranverore mundë të fillojë shumë më heret se ne tokat 

argjilor. 
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Kapacitetii nxehtësisë së tokë tokës është prodhimi i nxehtësisë dhei peshës specifike ose të 

vëllimittë tokës: p.sh.në qoftë se nxehtësia specifike mesatare është 8,3736 J  dhe këtë vlerë e 

shumëzojmë me 50 g tokë, kapaciteti i nxehtësisë së asajë toke është 418,68 J. 

Depërtueshmëria e tokës për nxehtësinë është aftësia e tokës që të  depërtojë nxehtësinënga 

shtresate nxehta në ato të ftohëta, dhe matetme sasinë e nxehtësisë në xhul,  e cila kalon nëpër 

kubin e tokës prej 1 cm për një sekond në ndryshimin e temperaturës për 1°C. 

 Regjimi termik i tokës, me këtë koncept nënkuptohetmënyra, në të cilën toka e merr nxehtësinë, 

si e përçonë dhe si e humb. Sasia e arritur e nxehtësisë nësipërfaqën e  tokës nuk i nxeh të gjitha 

tokat njësoj, sepse nxehja e tyre varet nga shumë momente: ekspozicioni, relievi, mbulesa 

bimore, ngjyra e tokës lagështia dhe kapaciteti i nxehtësisë. 

 

2.6   FAZA E LËNGËT E TOKËS 

Uji  është  një përbërës i rëndësishëm i  tokës. Ai vendoset në  hapësirat midis grimcave të tokës 

duke i okupuar pjesërisht apo tërësisht ato. Si rezultat i vendosjes se ujit rreth grimcave të tokës 

në  sipërfaqet e kontaktit  midis grimcave dhe ujit apo ujit dhe ajrit krijohen bashkëveprime  që 

lidhen me kohezionin, adezionin, kapilaritetin etj. Kjo sjell që sasia totale e ujit që mund të 

ndodhet në tokë në një moment të dhënë të ndodhet në  gjendje të diferencuara për sa i përket 

marrëdhënieve  tokë  – ujë apo ujë – bime. Në funksion të rezultantes se forcave që veprojnë mbi 

ujin  tokësor diferencojmë tre forma të tij: 

 Uji Higroskopik 

 Uji Kapilar 

 Uji Gravitacional 

Uji Higroskopik. Efektin me të fuqishëm mbi ujin grimcat e  tokës  ushtrojnë  nëpërmjet forcave 

të energjisë se lire molekulare. Uji i mbajtur nga këto forca është  quajtur Ujë Higroskopik. Uji 

higroskopik mbështjell grimcat e  tokës me një cipe ujore me trashësi rreth 0.0002 mm. Kufiri 

maksimal i sasisë se ujit higroskopik njihet si koeficienti i higroskopicitetit. Uji higroskopik 

është  i palëvizshëm dhe mund të largohet nga toka vetëm nëpërmjet ngrohjes. 

Uji Kapilar. Midis grimcave të tokës dhe ujit veprojnë forcat matricore.  Kjo force është  

rezultante e dy proceseve: bashkëveprimit molekular sipërfaqësor të grimcave të tokës dhe ujit 

(adezioni dhe absorbimi) dhe kohezionit që molekulat e ujit kanë me njëra tjetrën.  
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Fig.nr.7. Skeme e levizjes së ujit në kapilare. 

Forcat matricore mbajnë ujin  tokësor  në  distance 0.0002 deri 0.06 mm nga sipërfaqja e 

grimcave të tokës dhe këto forca zvogëlohet me rritjen e distancës nga sipërfaqja e  tokës duke  

pushuar se vepruari pas largësisë 0.06 mm.  

Uji që mbahet me forcat matricore lëviz në  tokë  nën veprimin e kapilaritetit dhe për  ketë arsye 

ai quhet edhe uji kapilar. Ky ujë lëviz nga sipërfaqet ku forca matricore është  me e ulet drejt 

sipërfaqeve ku forca matricore është  me e larte ose e thëne ndryshe nga kapilaret e mëdhenj 

drejt kapilareve me të vegjël. 

 Uji kapilar shfrytëzohet nga bimët për  plotësimin e kërkesave të tyre për  ujë. Por kjo 

shfrytëzueshmëri përfshin një pjese të ujit kapilar ku forcat matricore janë me të vogla se 15 bar. 

Uji kapilar ku veprimi i forcave matricore është  me i madh se 15 bar është  i pashfrytëzueshëm 

nga bimët dhe kufiri ndarës midis ujit kapilar të shfrytëzueshëm dhe të pashfrytëzueshëm përben 

piken e vyshkjes.        

Uji Gravitacional. Uji  tokësor që ndodhet jashtë rrezes se veprimit të forcave matricore pra në  

një distance mbi 0.06 mm nga sipërfaqja e grimcave të tokës është  quajtur uji gravitacional.  

Ky ujë lëviz nga lart poshtë në n veprimin e forcave gravitacionale dhe bashkohet me ujin nën 

tokësor. Prania e tij si ujë  tokësor është  e përkohshme, po kështu edhe shfrytëzueshmëria e tij. 

Ky ujë zakonisht okupon porozitetin e ajrimit prandaj prezenca e zgjatur e tij në   tokë  krijon 

probleme asfiksie për  sistemin rrënjor të bimëve dhe gjallesat aerobe të tokës si dhe stimulon 

proceset e reduktimit të elementeve të tokës që shpesh sillen edhe si forma toksike. 

 

 

http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/m.html#anchor4398985
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Uji Higroskopik Uji Kapilar Uji Gravitacional 

Fig.nr.8. Paraqitje skematike e formave të ujit në toke. 

  

Nga pikëpamja sasiore përmbajtja e ujit në tokë mund të shprehet: Ne njësi të vëllimit të tokës - 

cm
3
uje/cm

3
 tokë  ose  % uji për  njësi të volumit të tokës 

Ne njësi të peshës të tokës - cm
3
uje/ g  tokë  ose  % uji për  njësi të peshës . 

Te dy njësite e sipërpërmendura përdoren për  raste specifike. Kështu psh, për  të karakterizuar 

konstantet ujore si kapaciteti  fushor i  tokës për  ujë, pika e vyshkjes dhe uji i shfrytëzueshme 

me i nevojshëm është  përdorimi i sistemit të shprehjes në cm
3
uje /cm

3
  tokë , ndërsa për  pjesën 

tjetër të analizave ku shfrytëzohet njohja e përmbajtje se lagështisë sistemi g ujë/g  tokë  është  

me i përdorshëm. 

Përcaktimi i përmbajtjes se lagështisë në   tokë  mund të behet në  mënyrë direkte dhe indirekte. 

Metoda direkte konsiston në  përcaktimin e sasisë se ujit që largohet nëpërmjet avullimit nga 

një kampion  tokë  kur ky fenomen stimulohet nëpërmjet rritjes se temperaturës se kampionit të 

tokës dhe ujit që ai përmban. Zgjatja e procesit të avullimit deri sa gjithë uji që përmban toka të 

largohet dhe ajo të kthehet në  absolutisht të thate është  procesi me esencial nga e cila varet 

saktësia e kësaj metode. 

Rekomandimet kryesore që jepen kryesisht konsistojnë në  përdorimin e një ambienti me 

temperature 105 – 110 
0
 C dhe me një kohëzgjatje të tharjes 6 – 8 ore. 

Përgjithësisht parametrat e mësipërm kënaqin shumicën e tokave, përjashtuar ato organike ku 

temperatura 105 – 110
0
 C mund të shkaktoje mineralizim të lendes organike pra dhe humbje të 

peshës se thate të tokës. për  këto raste rekomandohet ulje e temperaturës në  70
0
 C dhe zgjatje  

të kohës së avullimit. 

Metodat indirekte konsistojnë në  përdorimin e aparaturave specifike speciale që indirekt 

përcaktojnë përmbajtjen e lagështisë në   tokë . Nder me të përdorurat janë matësi neutronik i 

lagështisë dhe matësi me rezistence elektrike. Metodat indirekte sigurojnë një informacion të 
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shpejte dhe të sakte të përmbajtjes se lagështisë por kosto fillestare e aparaturave është  

relativisht e larte veçanërisht për  matësin neutronik.  

Zgjedhja e metodës direkte apo indirekte e matjes se lagështisë behet shpesh në  funksion të 

objektit ku në  do të vrojtojmë lagështinë e  tokës. në  studimet laboratorike metoda baze e 

përcaktimit të lagështisë është  metoda direkte apo metoda gravimetrike, ndërsa në  studimet 

fushore për veç metodës direkte një përdorim të gjere kanë marre edhe metodat indirekte pasi 

japin një informacion me të shpejte.  

Gjendja referuese e ujit  tokësor konsiderohet Uji i pastër (pa substanca të tretura), i lire  

(jashtë veprimit të forcave të absorbimit), në  një temperature të njëjtën  me atë të ujit tokësor  

dhe  në  nivelin e presionit atmosferik normal. Potenciali ujor në  gjendjen referues merret zero 

(Ψ = 0). Gjendja referuese e përcaktuar si më sipër, merret si pikë referimi për të përcaktuar 

shenjën  e potencialit  të ujit tokësor. Kështu në përgjithësi, uji në tokën e  ngopur ka një 

potencial pozitiv  dhe ai i tokës së pangopur  një potencial negativ. 

Potenciali ujit  tokësor do të ndryshoje kur ndryshon energjia potenciale e ujit. Ka disa faktorë që 

mund të ndryshojnë energjinë potenciale të ujit  tokësor dhe secili prej tyre mund të specifikohet 

për  influencat respektive. Faktorët që mund të ndryshojnë energjinë potenciale të ujit janë:  

 Absorbimi i ujit në  grimcat e  tokës 

 Tretja e substancave të tretshme në  ujin  tokësor 

 Niveli i ujit  tokësor në  fushën gravitacionale të tokës 

 Aplikimi i presioneve (pozitive dhe negative)  

Forcat që ndikojnë energjinë e lire të ujit  tokësor 

 

Fig.nr. 9. Bashkeveprimet grimce – ujë. 

Forca matricore përfshin forcat që veprojnë 

në sipërfaqet e kontaktit midis përbërësve 

mineralë të tokës dhe ujit tokësor. Këto forca 

shfaqen si rezultante e adezionit midis fazës se 

ngurte dhe të lëngët dhe kohezionit midis 

molekulave të ujit.   

Veprimi i forcave matricore ka tendence të 

reduktoje energjinë e lire të ujit  tokësor duke 

e mbajtur atë nën tension. Sa me  

 

afër sipërfaqes se grimcave të tokës aq me i larte është  tensioni i  ujit  tokësor. Për  të shprehur 

veprimin e forcave matricore përdoret termi thithje ujore.  
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Pra, sa me afër sipërfaqes se grimcave të tokës aq me e larte është  thithja ujore. Në qoftë se do të 

flisnim në  termat e potencialit ujor atëherë sa me afër sipërfaqes se grimcave të tokës  aq me i 

vogël është  potenciali i ujit.  

Forca osmotike përfshin forcat që veprojnë   midis joneve 

dhe molekulave të tretura dhe molekulave të ujit tokësor. 

Si rezultat i natyrës bipolare të ujit ndodh fenomeni i 

hidratimit dhe një pjese e energjisë se brendshme të 

molekulave të ujit pjesëmarrëse në  hidratim reduktohet në  

favor të këtij procesi.  

Pra, forca osmotike vepron si një force që redukton 

energjinë e lire të ujit. Ky reduktim energjie vrojtohet 

mjafte qarte gjate lëvizjes se  ujit nëpërmjet një membrane 

gjysme të për shkueshme. Drejtimi i lëvizjes është nga uji 

i pastër drejt solucionit  dhe kjo tregon që gjendja 

energjetike e  solucionit është  me e ulet se e ujit të pastër.  

Forca e gravitetit, është  një force që vepron mbi ujin në  çdo pike të tij në   tokë  dhe mbi  tokë.  

Energjia që fiton uji si rezultat i forcës se gravitetit është në varësi të masës se tij “m” dhe nivelit 

“z” mbi sistemin e referimit. Kështu uji në ujëvara apo diga artificiale  si rezultat i disnivelit 

midis pikës me të larte dhe me të ulet të tij me energjinë potenciale që zotëron mund të vere në  

pune turbina dhe energjia e tij potenciale shndërrohet kështu në  energji elektrike. Në tokë  forca 

e gravitetit i jep energji ujit të lëvizë nga lart - poshtë, të çliroje nga tepria e ujit një pjese të 

porozitetit dhe të depozitohet në  shtresat me të thella të tokës në  tabelën e ujërave në n tokësore. 

 Forcës se gravitetit i nënshtrohet edhe uji kapilar dhe higroskopik, por meqë veprimi i forcave 

matricore është  shume me i fuqishëm se i forcave gravitacionale atëherë janë pikërisht forcat 

matricore që diktojnë energjinë potenciale të ujit  tokësor dhe parametrat e lëvizjes se tij.  

Konstantet ujore në  fushe 

Kapaciteti i plote ujor – përfaqëson vëllimin maksimal të ujit që mund të mbaje një tokë , kur 

gjithë poret janë të zëna me ujë. Potenciali ujor në ketë nivel është i barabarte me zero (pF=0) 

dhe sasia e lagështisë është  numerikisht e barabarte me porozitetin e përgjithshëm. 

Kapaciteti fushor ujor – Kapaciteti fushor i  tokës për  ujë është  për kufizuar  si “sasia e ujit e 

mbajtur nga toka pas largimit të tepricave të ujit gravitacional nëpërmjet kullimit dhe pas 

përfundimit  të lëvizjes se ujit vertikalisht poshtë”   

Kështu kapaciteti fushor është  supozuar të përfaqësojë sasinë e ujit  tokësor në  një pozicion të 

dhënë të profilit dhe në  një kohë të dhënë mbas lagies se  tokës. Potenciali në  ketë nivel është  

pF = 2. Fakti që gjendja e kapaciteti fushor të ujit në   tokë  arrihet pas largimit të ujit 

gravitacional tregon qarte se uji  tokësor në  ketë konstante është  uji kapilar. Lëvizja e ujit në  
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ketë gjendje behet vetëm nëpërmjet forcave të kapilaritetit gjë që siguron një konservim relativ të 

tij në   tokë  dhe një konsumim vetëm prej bimëve dhe avullimit fizik 

Meqenëse kapaciteti fushor në tokë  arrihet pas largimit të ujit të vendosur në  makroporet nën 

ndikimin e forcave gravitacionale, atëherë në gjendjen e kapacitetit ujor fushor toka e ngopur 

paraprakisht arrin pas disa ditësh, duke u varur ndjeshëm nga klasa teksturale e saj. 

Përcaktimi i kapacitetit fushor si aftësi e  tokës për  të thithur dhe mbajtur sasi të përcaktuara uji 

ka rëndësi të veçante për  të menaxhuar kërkesat e bimëve për  ujë në  marrëdhëniet  tokë - bime 

si dhe praktiken agronomike të ujitjes. 

Pika e vyshkjes – vëllimi i ujit  tokësor që nuk tërhiqet nga bimët, pra ajo pjese e ujit kapilar e 

pa shfrytëzueshme. Kjo gjendje vlerësohet si irreversibel dhe ka efekte negative në  jetën e 

bimëve. Potenciali në  ketë nivel është   

pF = 4.2 

 

Tokat në : 

 

 

Poroziteti  

 

 

 

Kapacitetin e plote ujor E ngurte Ujë 

    

Kapacitetin Fushor E ngurte Ujë Ajër 

    

Piken e vyshkjes E ngurte Ujë Ajër 

   

Tab.nr. 4. Paraqitja skematike e raporteve relative Ujë  – Ajër në   tokë  për  konstante të 

ndryshme ujore. 

Lëvizja e ujit në  tokë . 

Gjendja energjetike e ujit në tokë  përben njërën anë të karakterizimit apo njohjes se ujit  tokësor, 

lëvizshmëria e tij në tokë përben anën tjetër, po aq të rëndësishme sa e para. Ndryshimi i 

gjendjes energjetike të ujit në tokë , rritje apo zvogëlimi i tij kundrejt  një vlere referuese, 

shkakton  lëvizjen e ujit.  

Kështu, lëvizja e ujit në  një   tokë   të ngopur me ujë i nënshtrohet ligjit të Darsisë. 
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Fig.nr.10. Lëvizja e ujit. 

 

2.7  FAZA FLURORE E TOKËS 

Fazën flurore të tokës e përbën ajri i tokës. Ajri i tokës është përzierja e  gazrave, e cila zë porete 

e lira nga uji. Gazrate tokës rrjedhin nga ajri atmosferik, por krijohen edhe në  vetë tokë me 

proceset biokimike. Për shkak të këtyre proceseve shkaktohen ndryshime në sasitë e disa 

përbërsve të ajrit dhe të atmosferës. Këto ndryshime më së shumti  shprehen në sasitë e avullit të 

ujit, CO²  dhe  në oksigjen, e më pak në aksigjenin e nga ajri atmospheres. Sasitë e azotit në ajrin 

e tokës dhe të atmosferës përafërsisht janë të njëjta.  

Përbërja e ajrit tokësor nuk është e qëndrueshme, por vazhdimisht ndryshohet. Këto ndryshime 

kushtëzojnë frymmarrjen e rrënjëve bimore, veprimin e mikroorganizmave si dhe ndërrimin e 

përhershëm të ajrit tokësor me atë atmosferik. Për shkak të zbërthimit të mbeturinave organike 

dhe të frymëmarrjes së rrënjëve ajri tokësor pasurohet me dioksidin karbonik, kurse pranija e tijë 

në sasi të mëdha është i dëmshëm. Nga këtu nevoja që në tokë ajri vazhdimisht të përtrihet me 

ajrin nga atmosfera, për të krijuarë kushte më të përshtatshme për jetën e bimëve dhe për 

proceset biokimike të tokës.  

Ndërrimi i ajrtit tokësor me ajrin nga atmosfera quhet ajrimi i tokës. Sasia e ajrit në toka të 

ndryshme është e ndryshme dhe varet nga vetitë ajrore të tokës së caktuar.  

Këto veti janë: kapaciteti ajror dhe përshkueshmëria e tokës për ajrin. 

Kapaciteti ajrorë, është veti e tokës, nga e cila varet nëse toka do të marr me vete sasi të mëdha 

ose të vogla  të ajrit. Madhësia e tij varet nga poroziteti dhe lagështija e tokës. Paraprakisht ai 

është i barabartë me porozitetin jokapilar të tokës. 

Përshkueshmëria e tokës për ajrë është vetia nga e cila varet nëse toka nëpër vete do ta lëshoj 

më shpejt apo më ngadalë ajrin. Kjo veti krysisht varet nga përbërja mekanike dhe struktura e 

tokës, dhe është më e theksuar në tokat me struktur të përshtatshme ose me përbërje të lehtë 
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mekanike. Në tokat ku dominojnë poret jokapilare përshkueshmëria për ajër është e madhe dhe 

aeracioni i ajrit zhvillohet mjaft shpejtë. 

 

2.8 VETITË KIMIKE TË TOKËS 

Toka, për kah përbërja e saj elementare, ndryshon nga shkëmbi anë nga formacioni, në të cilin 

janë formuar. Ndryshimet janë kushtëzuar nga përbërja e ndryshme kimike e formacionit dhe nga 

karakteri i ndryshëm dhe forca e proceseve pedologjike, [por me grumbullimin e elementeve 

biogjenetike (C, P, S, N) në tokë. Në krahasim me shkëmbin amë disa elemente grumbullohen në 

tokë, kurse në shpërlarje humbasin. Në përbërjen e fazës së ngutrtë, të lëngët dhe flulore, si pjesë 

të tokë gjenden të gjitha elementete njohura kimike. Ndërkaq, në shumicën e tokave, me 

përmbajtje më të madhe gjenden vnetëm 10-15 elemente. Sipas përmbajtjes së tyra në tokë,i 

ndajmë në katër grupe: 

- Grupin e parëe përbëjnë oksigjeni dhe silici, si më të shpërndarit. Përmbajtjae tyre në tokë është 

më e madhe se 20 %. 

- Në grupin e dytëbëjnë pjesë: Al, Fe, bazat (Ca, Mg, K, Na) hidrogjni dhe të tjerët. Përmbajtja e 

këtyre elementeve sillet rreth 1-10 %. 

- Në grupin e tretë e përbëjnë elementet: Mn, P, N Ti, shpesh C, Cl e të tjerë, në sasi prej 0,1-1%. 

Në grupin e katërt e përbëjnë të ashtuquajturit mikroelementet. Përmbajtja e tyre është e vogël 

dhe sillet nën 0,1 % , dhe janë: B, Cu, Zn, Mo, Co, As e të tjerë. 

 

2.9  TRETJA TOKËSORE 

Fazën e lëngshme të tokës nuk e përbën uji i pastër ,por uji, që në vete përmban materie të tretura  

në sasi të ndryshme. Tretja e këtyre materieve fillon që në rrugën nëpër atmosferë, ku të reshurat 

atmosferike tresin lloj-lloj gazrash(CO2,SO4, oksidete azotit, NH3), kripërash dhe materie të 

tjera dhe arrijn në tokë të thartuara. Në kontakt me fazën e ngurt dhe furore të tokës ky uj i 

thartuar edhe në shumë i tret materiet  e ndryshme të tokës, duke i shëndrruar  në tretje të vertetë 

ose koloide. Prandaj në tokë kurrë muk paraqitet uji i pastër kimikisht, por ato janë  tretej  të 

dobëta me përmbajtje të llojllojshme dhe  koncentrim të  llojllojshëm, kjo quhet tretja e tokës.  

Tretja është shumë e lëvizëse dhe aktive si pjesë e tokës, e cila merr pjesë në shumë procese në 

tokë. Këto janë proceset e formimit të tokës, pastaj lloj-lloj procese kimike dhe biokimike dhe 

është posaçrisht i rëndësishëm për ushqimin e bimëve, sepse tretja tokësore është i vetmi anbient, 

nga i cili bimët marrin materie minerale për usshqimin e tyre.Vetitë më të rëndësishme të tretjes 

së tokësore janë: koncentrimi, reaksioni dhe vetia pufere. 

Koncentrimi i tretjes tokësore varet nga sasia e materieve të tretura, kurse sasia e këtyre 

materieve në tretje varet nga një varg kushtesh, në radhë të parë nga temperatura dhe lagështia. 

Nërajonet me sasi më të vogla të të reshurave atmosferike, ku temperaturat janë të larta, rritet  

koncentrimi i tretjes tokësore, për ndryshim nga rajonet me  më shumë lagështi dhe temperatura 

mesatere. 
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Vetia pufer e tretjes tokësore, tretja tokësore e shumicës së tokave ka vetinë e kundërvënes së 

ndryshimit të reaksionit, i cili mund të bëhet gjatë akëcilave procese në tokë ose me rasti e futjes 

së plehrave  të tharta ose alkalike minerale në tokë. Kjo veti e tretjes tokësore quhet vetia pufere 

( gjerm.pufer-dëbues). 

 

2.10   REAKSIONI I TOKËS 

Reaksion i tokës quajmë shkallën e aceditetit ose shkallën e alkalitetit të solucionit tokësor. 

Ështëkjo shprehja e konceracionit të joneve të hidrogjenit (H’) dhe joneve hidroksile në 

solucionin tokësor. Reaksioni shënohet me shenjën pH, që paraqet vlerën negative të logaritmit 

të koncentracionit të joneve të hidrogjenit.  

Nëse në solucionin tokësor ka më tepër jone të H’ se sa jone të OH, reaksioni do të jetë acidik. 

Në këtë rast pH do të jetë më e vogëse shtatë. Situat të tillë kemi, kur në tokë disocojnëaciditet 

ose kripërat acidike fiziologjike. Nëse në solucionin tokësor ka më tepër jone OH’ se sa jone H’, 

reaksioni është alkalin ndërsa pH më i madhë se shtatë.Kjo rrjedh nga se në tokë  gjenden të lira 

alkaliet ose kripërat bazike hidrolizuese të cilat disocojnë, duke ndarë OH’ në solucionin tokësor.  

Më në fund, nëse në solucionin tokësor nëse kemi jone të barabarta të H’ dhe të OH’ reaksioni i 

tokës është neutral. Në këtë rast pH është i barabart ne shtatë. Kësi rasti kemi te uji i pastër, i cili 

është elektrolit mjaft i dobët,por që disocion sasi të barabart të joneve të H’ dhe të OH’.Aciditeti 

i tokës mund të jetë aktiv dhe potencial.  

Aciditetin aktiv e kushtëzojnë jonet elira të hidrogjenit në solucionin tokësor, që janë formuar me 

disocijimin e acideve të lira në tokë.Aciditetin potencial e kushtëzojnëjonet e hidrogjenit të cilat i 

kanë thithur koloidet tokësore. Varrsishtë nga fuqija e thithëse e tyre në koloidet tokësore  dhe 

mënyra e zëvëndsimit  të tyre, përkatësisht shtytja në solucionin tokësor, aciditeti potencial 

ndahet në aceditetin potencial të ndrrueshëm dhe hidrolizuesë. Sipas reaksionit të tretjes 

tokësore, të gjitha tokat grumbullohen sipas madhësisë së pH : 

Tab.nr.5. pH-ja e tokës. 

Emërtimi i tokës Vlera e pH-së 

Jashtëzakonisht e thartë nën 4.6 

Shumë e thartë 4.7-4.2 

E thartë 5.3-5.8 

Dobët e thartë 5.9-6.7 

Neutrale 6.8-7.2 

Alkalike të dobëta 7.3-7.6 

Alkalike 7.7-7.9 

Alkalike të forta mbi 8.0 
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Reaksioni i tokës ndikon në mënyrë direkte dhe indirekte në zhvillimin e bimëve. Shumica e 

kulturave bimore japi rezultate më mira në tokat e reaksionit neutral ose përafërsish neutrale 

pH6.0-6.5, por në këtë pikëpamje ka edhe përjashtime. Kështu, disa bimë reultate më të mira 

japin në tokat acidike, ndërsa të tjerat në tokat e reaksionit alkalin. Për këtë të gjitha bimët i 

klasifikojmë në tri grupe si vijon: 

 Bimët neutrofile më së miri zhvillohen në tokat e reaksionit neutral. Këtu bëjnë pjesë 

kulturat më të  rëndësishme: gruri, misri dhe tërfoja. 

 Bimët acidofile për zhvillimin optimal të tyre kërkojnë toka të reaksionit acidik. Këtu 

bëjnë pjesë: patatja, barërat e livadheve, lupini, liri, duhani dhe lulet. 

 Bimët alkalofile për zhvillimin e optimal të tyre kërkojnë toka të reaksionit alkalin të 

dobët. Bimët e tilla janë: rrepa, elbi, jongja, fasulja.  

Reaksioni i tokësnuk paraqet vlerë konstante, por gjatëkohës ndërron nën ndikimin e të reshurave 

atmosferika, sezonës, punimit dhe vepërimit të bimëve, por këto ndërrime janë të        

parëndësishme. Ndërrime diqka më të mëdha paraqiten nga përdorimi i plehrave. Për këtë arsye 

është e nevojshme të bëjmë zgjedhje të drejtë të plehrave, në mënyr që reaksioni i tokës të 

mbahet në gjendje egzistuese, ose eventualisht të përmirësohet. 

 

2.11   VETITË MORFOLOGJIKE TË TOKËS 

 

Morfologjia e tokës studiohet nëpërmjet analizimit të profilit që është një prerje vertikale e tokës, 

ku gjatë thellësisë së tij vihen re shtresa të ndryshme që emërtohen horizonte.  

Horizonti i parë është i vendosur në sipërfaqen e tokës dhe quhet horizonti humusor ose 

horizonti i akumulimit të humusit. Ky horizont ka ngjyrë të errët, është më i pasur me 

elementë ushqyes dhe lëndë organike. Trashësia e tij lëviz nga 30 në 40 cm dhe varet nga lloji i 

tokës dhe relievit ku ndodhet. Mbi horizontin humusor nganjëherë vendoset një horizont i 

përbërë nga mbeturina organike të shpërbëra dhe gjysmë të shpërbëra si p.sh. mbulesa pyjore, etj. 

Horizonti humusor në përgjithësi shënohet më germën A dhe në bazë të disa veçorive shtesë 

ky mund të titullohet, Ao, Ad, A1, A2, Ag, Ags, etj. 

Horizonti i dytë vendoset nën horizontin humusor dhe emërtohet horizonti illuvial ose 

horizonti i akumulimit mineral që shënohet me germën B. Ky horizont formohet si rezultat i 

shpëlarjes nga shtresat e sipërme dhe grumbullimi në të i lëndëve minerale.  

Horizonti iluvial zakonisht është shumë i ngjeshur dhe më i rëndë nga përbërja mekanike më 

ngjyrë të hapur, etj. Pamja e jashtme dhe përbërja kimike e këtij horizonti në toka të ndryshme, 

bile edhe në të njëjtën tokë nuk është ë njëjtë. Kjo vjen si pasojë e diferencimit të tretjes së 

lëndëve minerale dhe organike që lëvizin në profilin e tokës. Më të tretshme janë kripërat e 

thjeshta të tilla si NaCl, KCl, Na2CO3, MgCl, etj. Theksojmë se ky horizont dallohet nga ngjyra 

më e hapur, përbërja mekanike më e rëndë, dhe dobësimi i shprehjes së strukturës. Në disa toka 
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mund të dallojmë disa nënhorizonte illuviale që i shënojmë me B1, B2, B3, etj. Karakteristike 

janë toka të tilla ku poshtë horizontit B në  mund të gjejmë nënhorizontin e gipsit ose kur mbi 

nënhorizontin karbonatik vendoset nënhorizonti illuvial me përmbajtje të lartë oksid hekuri dhe 

alumini.  

Horizonti i tretë (poshtë horizontit B) është horizonti i formacionit tokëformues. Ky horizont 

që quhet edhe horizonti C është i prekur pak nga procesi i pedogjenezës. Në të gjitha rastet edhe 

horizonti i tretë C mund të ndahet në nënhorizonte. 

Kalimi nga një horizont në tjetrin nuk është i njëjtë në të gjitha tipat e tokave. Ky kalim mund të 

jetë i theksuar ose gradual dhe këtë lloj horizonti e shënojmë me germën AB dhe BC. 

Diferencimi i horizonteve buron nga disa procese, ku më të rëndësishmit janë ato të eluvimit, 

iluvimit dhe të akumulimit të humusit. Horizontet e formuara në kushte natyrore i gjejmë vetëm 

në tipat e tokave, ku aktiviteti i njeriut nuk ka ndërhyrë nëpërmjet punimit, brezarimit, kullimit, 

çkripezimit,  etj.   

Në shtresën e sipërme aktive, ku veprojnë mjetet mekanike dhe plehërimi organik e kimik, 

shtrihet pjesa më e madhe e sistemit rrënjor. Si rezultat i përzierjes nga llojet e shumta të 

punimeve nuk realizohet lehtë diferencimi i nënhorizonteve të tokës natyrore (A1, A2, etj). Në 

shumicën e rasteve shtresa aktive e tokës së punuar krijohet nga përzierja e thjeshtë e shtresave 

sipërfaqësore (A dhe AB) dhe një pjesë të B dhe në rastet kur punimet janë të thella AB përzihet 

me një pjesë të C. Në shtresën inerte ose të papunuar mund të shtrihen vetëm rrënjët më të thella 

që zgjaten deri në këtë zonë. Ndërmjet shtresës aktive dhe inerte ka ndryshime të natyrës kimike, 

fizike dhe biologjike.  

Këto ndryshime janë më të vogla në  vendet me klimë të thatë dhe temperatura të larta. Shtresa 

aktive është më e pasur me elementë ushqyes për arsye se ajo plehërohet më shumë me plehra 

organikë dhe kimikë, realizohet shpërbërja e pjesës më të madhe të vegjetacionit të bimës, 

realizohet një aktivitet më i madh mikrobiologjik në tokë, dhe si rrjedhim ky horizont shpreh një 

strukturë më të mire dhe një ngjyrë më të errët. 

Në shtresat inerte, që nuk preken nga punimet e ndryshme, toka është më e ngjeshur dhe si 

rrjedhim më pak e përshkueshme nga uji. Kjo lloj shtrese karakterizohet nga një përshkueshmëri 

e ulët e sistemit rrënjor dhe kur kjo shtresë del në sipërfaqe nga punimet e thella, ndeshen 

probleme më përgatitjen e shtratit të mbjelljes.  

Nga pikëpamja agroteknike më shumë rëndësi paraqet horizonti sipërfaqësor, por nuk duhet 

nënvlerësuar edhe shtresa inerte. Kjo shtresë fillon nga 30-60 cm nën sipërfaqe dhe ndikon në 

shtresën e sipërme. Kjo shtresë ndikon në kullimin dhe furnizimin me ujë të shtresës së sipërme 

si dhe në furnizimin me elementë të ndryshëm ushqyes . 

Nganjëherë profili i tokës mund të përmbajë edhe horizonte të veçanta që pengojnë shtrirjen e 

rrënjëve në thellësi duke ndikuar direkt në prodhimtarinë e bimëve. Si të tilla shtresa mund të 

përmendim shtresat toksike që krijohen si pasojë e pranisë së elementëve toksikë në tokë duke 
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realizuar një përqendrim më të madh të kripërave në të, rritje të vlerave të aciditetit drejt atij acid 

ose bazik, etj. 

Karakteristikat morfologjike të tokës 

Thellësia e Profilit 

Thellësia e profilit të tokës shprehet në cm dhe përfaqëson shumën e trashësisë të të gjithë 

horizonteve gjenetike të saj. Në zonat fushore kjo trashësi mund të shkojë deri në 1.5 m, ndërsa 

në zonat kodrinore dhe malore është me e ulët. Në përgjithësi trashësia e tokës (A+B+BC) mund 

të krijojë bazat për një klasifikim të tokave në bazë të trashësisë si më poshtë:  

 të cektë 40 cm,  

 të mesme 40 – 90 cm dhe  

 të thella mbi 90 cm.  

Në bazë të interesit për punimin dhe kultivimin e bimëve, rëndësi paraqet trashësia e horizontit 

humusor që ndahet si më poshtë:  

 të cektë 0-20 cm,  

 të mesme 20-40 cm dhe  

 të thella mbi 40 cm. 

Ndër karakteristikat e tjera të tokës që analizohen gjatë përshkrimit të profilit janë: ngjyra e 

tokës, konsistenca, struktura e tokës, prania dhe shkalla e depërtimit të sistemit rrënjor, shkalla e 

shkumëzimit me acid klorhidrik 10%, shkalla e glejimit, prania e gurëve, etj. 

Ngjyra e tokës.  

Ngjyra paraqet një rëndësi të veçantë pasi nëpërmjet saj mund të përcaktojmë tipin e tokës, 

shkallën e pjellorisë së saj si dhe ndarjen e horizonteve gjenetike. Ngjyra e horizonteve është e 

ndryshme, sidomos në horizontin e sipërm (humusor) për shkak të përmbajtjes së lëndës 

organike në tokë, lidhjeve oksiduese ose reduktueseve të hekurit, aluminit magnezit, etj. Ngjyra e 

tokës zakonisht formohet si rezultat i kombinimit të ngjyrës së zezë, të kuqe dhe të bardhë.  

  

Fig.nr.11. Disa nga ngjyrat e tokës. 
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PJESA SPECIALE (SISTEMATIKA E TOKËS) 

2.12  KLASIFIKIMI I TOKËS 

Klasifikimi i tokës, sikurse edhe klasifikimi në fusha të tjera, ka për detyrë që materien e studiuar 

ta klasifikojë në sistem të caktuar natyror, i cili do të ofronte pasqyrim e lehtësim studimi. 

Faktorët e ndryshem pedologjikë kushtëzojnë formimin e tokave të llojllojshme në natyrë, kështu 

që për shkak të pasqyrimit më të mirë, e më qellim të studimit më të lehtë të vetive të tyre, të 

gjitha këto toka klasifikohen në grupe përkatëse. 

 

Sot ekzistojnë shumë klasifikime gjenetike të tokës. Klasifikimet bashkohore gjenetike janë të 

bazuara si në njohjen e faktorëve pedogjenetikë, ashtu edhe në njohjen e proceseve 

pedogjenetike. Klasifikimi i gjithë ketyre tipareve, është i bazuar në kritere “morfologjike-

gjenetike”. 

Kategorit themelore të tokës në këtë klasifikim janë: rendi, klasa, tipi, nëntipi, variteti e forma. 

Rendi është kategori klasifikuese e vequar në bazë të mënyrës të lagies së tokës.Sipas mënyres 

së lagies tokat ndahen në dy rende:tokat automorfologjike dhe hidromorfologjike. 

Në rendin e tokave automorfike bëjnë pjesë tokat që lagen vetem me reshjet atmosferike. 

Në rendin e tokave hidromorfike bëjnë pjesë tokat të cilat lagen jo vetem me reshjet atmosferike, 

por edhe me anë të ujërave të tepërta nëntokësore e sipërfaqësore ( me anë të vërshimeve etj). 

Klasa paraqet grupin e tokave të cilat kanë të njëjtin tip ndërtimi të profilit, respektivisht në 

profil kanë të njëjtat horizonte. 

Tipi paraqet grupin e tokave të cilat krijohen në kushte të ngjajshme natyrore kurse dallohen me 

tip të njëjtë të proceseve pedogjenetike me kombinimin e mundëshëm edhe të proceseve tjera. 

Nëntipi përben grupine tokave në kuader të tipit të të cilat është i theksuar procesi themelorë i 

karakterizuar për tipin përkatës, por paraqitën edhe proceset e tjera jo karakteristike për tipin, 

tëcilat e drejtojnë zhvillimin e tokës në drejtim të kalimit në tipet e tjera. Prandaj, nëntipat 

paraqesin shkallen kalimtare ndermjet tipeve. 

Varieteti është grupi i tokës në kuader të nëntipit, të cilat ndermjet vete ndryshojnë sipas vetive 

fizike, kimike e tjera, si edhe për nga aftësitë prodhuese. 
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TOKAT AUTOMORFIKE 

2.13  SIROZEMET, ÇERNOZEMET, SMONICA 

Sirozemet janë toka gjenetikishtë të pazhvilluara të profilit (A-C). Janë mjaftë të përhapura në 

regjionet tona kodrinoro-malore. Këto toka janë vazhdimishtë në gjendje të pazhvilluar, sepse 

gjenden në pjerrësi dhe i ekspozohem erozionit. Në formimin e tyre vepron substrati si faktor 

kryesor pedogjenetik, gjë që verteton përbërja mekanike e mineralogjike e këtyre tokave. Në të 

dominojnë produktet e alterimit fizik.Përberja e humust është e vogel e nuk e kalon 1%, kështu 

që janë të varfëra me materie ushqyese. Substrati i sernozemit është kryesishtë shkembor dhe me 

përberje të ndryeshme mineralogjike. Sipas përbërjes mineralogjike të substratit ndahen ne 

sirnizeme të krijuara: mbi substratin silikat-karbonatik, mbi substratin silikat, mbi substratin e 

gurit gelqeror e substratet tjera. 

 

Fig.nr. 12. Profili i tokës. 

Sirozemet silikat-karbonatik është krijuar mbi substrate me përbërje të ndryeshme dhe sipas 

këtyre substrateve ndahet ne nëntipa: sirozemi silikat-karbonatik mbi les, sirozemi silikat mbi 

deltinë e tipat të tjerë. Paraqesin nëntipat më të mir të sirozemeve.  

Sirozemi Silikat-karbonatik mbi les, ose sirozemi i lesit ka ngjyrë të verdhë në të perhimët. 

Gjenetikishtë është e zhvilluar dobët, por veti fizike të përshtatëshme. Sipas përbërjes mekanike 

është deltinë e lehtë. Përberja e humusit është e vogel nën 1%, kurse përbërja e CaCO3, sillet 

deri në 20% e më teper.Kjo tokë më së shumti shfrytëzohet për kultivimin e hardhisë së rrushit e 

të pemishteve, posaqerishtë farore, si dhe për kultivimin e disa kulturave lavërtare. Për rritjen e 

pjelloris rekomandohet plehrimi me plehra organike dhe të NPK. 

 Sirozemi mbi deltinë i njohur edhe me emrin firozem deltine.Keto toka kanë ngjyrë të përhirtë 

deri te gështënjta, permbajnë sasi të konsiderushme të argjiles e të CaCO3, e këta përbëres kanë 
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periardhje nga substrati. Bëjnë pjesë në sirozem me pjellori më të madhe e perdoren si terene të 

mira për kultivimine hardhisë së rrushit, të pemishteve të kulturave lavertare e perimore. 

Sirozemi silikat është i përhapur në pjesen kodrinore- malore.Këto sirozeme janë të njohura 

edhe me emrin toka skeletike. Keto janë toka gjenetikishtë primitive, e sipas zhvillimit qendrojnë 

në kalim ndermjetë shkembinjeve e tokave të verteta.Sirozemet e formuar mbi shkembinjet 

neutral e bazik kanë aftësi më të madhe prodhuese, kështu që shfrytëzohen për kultivimin e 

hardhisë së rrushit e pemishteve.Sirozemet e formuar mbi shkembinjet e thartë janë të varfëra me 

materie ushqyese mbi ta rriten haloret. 

Sirozemi karbonatik është tokë primitive, e cila formohet mbi substratin e gurit gelqeror. 

Sirozemi gelqeror krijohet kryesishtë me anë të proceseve të alterimit fizik, kurse krijohet nga 

fundrrina e materialit i cili nuk është bartur me anë të ujit ose nga depozitimet deluviale. 

Keto toka kanë përbërje të madhe të skeletit, përqindje të vogel të humusit, janë të depertueshme 

për ujë e bëjnë pjesë në tokat më të thatat e më të nxehtat, mbi të cilat mundë të zhvillohet vetem 

vegjetacioni specifik. 

ÇERNOZEMET 

Çernozemi është tip i tokës numërohet në klasin e tokave me profil A-C. Bën pjesë në grupin e 

tokave mjaft të përhapura, shpërndahetgati në të gjitha kontinentet e përmban rreth 6% të të 

gjitha tokave mbi tokë.  

Kushtet natyrore të formimit të çernozemit- Klima është faktor kryesor e formimit të 

çernozemit, d.m.th. si faktor për formimin e çernozemit është klima e cila është aride, 

vegjetacioni, relievi etj. Kjo klim dallohet me verë të nxehtë dhe dimër të ftohtë. 

Vegjetacioni- çernozemi është formuar në formacionin e barit stepik, që dominojn llojet e 

ndryshme të shavarit-barishtat të familjes Gramineae. Barojat dallohen me sistem rrënjor të 

zhvilluar. Pas zhdukjes ky vegjetacion çdo vit lë sasi të mëdha të mases organike, e cila në 

kushte të lagështisë i nënshtrohet procesit të humifikimit, ndërsa për mineralizimine plotë 

mungon lagështia. Sasia e humusit sillet prej 6-12% e më tepër. 

Relievi- çernozemi është tokë me reliev fushor ose i leht valor me mikro mezorelieve të 

theksuara . Sipërfaqet valore me mikro e mezorelieve të thakësuar janë shkakë I rënditjes jo të 

barabartë të ujërava mbitokësore e të thellësisë së ndryshme të ujërave nëntokësore. Të reshurat 

atmosferike mbi maja humbin kryesisht me anë të rrjedhjes sipërfaqësore, me rastin e të cilave I 

shpërlajnë thërmijate imëta të tokës. Në këto vende çernozemi disponon me më pak lagështi, 

akumulimi I humusit është më I dobët, kurse sasia më e vogël. Ndërkaq,  në depresione rritet 

lagështia, sepse grumbullohen ujërat sipërfaqësore nga terenet e larta, vegjetacioni është më I 

hovshëm, kështu që akumulimi I humusit është më I madh si dhe sasia është madhe. 
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Relievi kushtëzon ndryshimet në çernozeme, e nga kjo për çernozemin tipik relieve më I 

përshtatshëm është rrafshira. Në terenet të cilat janë më të larta se rrafshlartat lesore çernozemi 

shpërlahet, pastaj dealkalizohet e shëndrrohet në tokë malore, kurse në lartësi edhe më të mëdha 

kalon në toka të lesivuara. 

Shkëmbi bazik (substrati)- sipërfaqet më të mëdha të çernozemeve toma janë formuar mbi les. 

Në sipërfaqe më të vogla ka çernozeme mbi alluvium e mbi rërë me origjin lesi. Te ne lesi nuk  

ka gjithëkund përbëre të njëjtë, ndryshon për nga përbërja mekanike e vetitë fizike. Lesi tipik 

d.m.th. lesi I cili është fundërruar mbi substratin e thatë, gjendet kryesisht mbi rrafshlartat lesore. 

Ky las ka përbërja të përshtatshme mekanike, ngjyrë të verdhë, ështëi depërtueshëm e I pasur me 

CaCO3. Mbi ketë  les sot gjendet çernozemi I vertet karbonatik. 

Vetitë morfologjike të çernozemit- profili I çernozemit ka një strukturë tri horizonte 

karakteristike: humusore-akumulative A1, kaluese A1C dhe substratin bazik C, d.m.th. A1-A1C-

C. 

Horizonti humusor-akumulativ është mesatarisht 40-70 cm e më tepër. Në gjendje të terur ka 

ngjyrë të mbyllt kafje, kurse në të lagësht gati të zezë. Ka structure stabile kokërrzore e grimcore. 

Sipas përbërjes mekanike është deltinë. Prej krijesave specifike pedogjenetike në horizontin 

humusor-akumulativ paraqiten fundërrinat në formë të pseudomiceleve, pastaj koridoret e 

skrajave të shijut me krompolite e zgafella (koridorete citeleve, minjëve, urithave etj.). 

 

Fig.nr. 13. Horizonti humusor-akumulativ. 

Horizonti humusor-akumulativ kalon gradualisht në horizontin kalues A1C. Horizonti kalues 

fillon atje ku ngjyra e mbyllët e horizontit humusor- akumulativ bëhet e shëndritshme e mbaron 

në kufirin e lesit të pastër. K ngjyr më të qelët, zakonisht të verdh në të mbyllët, me gjuhëza të 

shpeshta të tokës humusore të zezë. Struktura në horizontin kalus është diqka më e trashë sa sa te 

horizonti A1, zakonisht me kokërrza të mëdha-me bosa. Mbasi është I përshtatshëm për 

rrënjëzimin e bimëve, kategorizohetbashk  me horizonti humusor-akumulativ në shtres aktive të 

tokës. Thellësia e shtresës aktive të çernozemit barazohet me thellësinë e horizontit humusor-
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akumulativ e kalues. Si I ceket konsiderohet ai ëernozem shtresa active e të cilit është më e vogë 

se 60 cm, mesatarisht e mesme 60-80 cm dhe e thellë 80-120 cm.  

 

 

Fig.nr.14.Horizonti kalues. 

Formacioni amë, respektivisht horizonti C, te çernozemi ynë është kryesishtë les, e pjesërisht 

alluvium e rërë me origjinë lesi.  

 

Fig.nr.15. Horizonti C. 

Përbërja mekanike e vetitë fizike- çernozemi sipas  përbërjes mekanike është deltinë me 

përbërje më të madhe të rërës, kur është I formuar mbi rrafshlarta lesore, ndërsa mbi terrasa 

lesore më argjilor. Kështu çernozemi I rrafshlartave lesore përmban10-20% arghilë, kurse sasia e 

pluhurt  e argjilës (argjila fizike) është 50-55%. Çernozemi I terracave lesore është më argjilor,e 

përmban 20-30% argjilë, e argjil fizike 60-70%. 

Vetia më e rëndësishme fizike e çernozemit është struktura kokërrzore stabile. JKjo ndikon 

volitshëm edhe në vetitë tjera, në ato kimike, si dhe vetitë biologjike të çernozemit. Duke marrë 

parasysh strukturën e volitshme, èernozemi ka porozitet të mire. Poroziteti I përgjithshëm  është 
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rreth 505, kurse mardhënja ndërmjet poreve kapilare dhe jokapilare është e volitshme. Poroziteti 

e marëdhënia e poreve kapilare dhe jokapilare gati nuk ndryshon  gjatë lagështisë së tokës, gjë që 

është deshmi e stabilitetit të structures. Në lidhje me këtë, regjimi ujor e ajror I kësaj toke është I 

volitshëm. Për shkak të porozitetit, kësisij çernozemi mire e thithë ujin, mire e lëshon e nëpër 

pore jokapilare, e ndal  me pore kapilare, kurse të tepërtin e kullon. 

Vetit kimike, fizike dhe biologjike janë të përshtatshme tek çernozemi. Zhvillimi i 

mikroorganizmave është mjaft aktiv. Produktiviteti i çernozemit varet nga sasia e elementeve më 

të rëndësishme ushqyese si NPK, sasia e azotit të përgjithshëm që gjendet është 0,2-0,3%. Nga 

kjo sasi më së shumti  gjendet në form të bashkëdyzimeve organike, humusit kështu që sa më 

shumë të ketë çernozemi humus aq më tepë ka përbërje të azotit. Fosfori, kaliumi sasia e kaliumit 

në humus është më madhe se e fosforit. Saia e fosforit është 0,1-0,2% në form të P2O5, dhe e 

kaliumit rreth 2% në form të K2O. Mirëpo sasia e kaliumit e përshtatshme për bimë është më e 

vogël dhe sillet rreth 0,5%. Mirëpo me lidhjen e sasive të plehrave organike dhe mikro faunës 

sigurohet në humus tek çernozemi sasia e kaliumit dhe elementeve tjera si sasi e mjaftueshme. 

Reaksioni i çernizemit varet nga sasiae CaCO3, ai është neutral ose alkali I dobët, kurse vlera e 

pH=7,5-8,3. Për shkak të rritjes së sasisë së CaCO3, me thellësinë rritet edhe vlara e pH. 

Çernozemi dallohet edhe me veti të volitshme biologjike, gjë që është e kushtëzuar me veti të 

përshtatshme fizike, me sasinë e humusit e raeaksionin neutral, si mes I cili favorizon zhvillimin 

e mikroorganizmave e posaçrisht baktereve. 

Mikrofaunën e përfaqësojn: urithi, minjtë, skranjat e shiut, larvat e insekteve të ndryshme etj.  

Klasifikimi i çernozemeve- intensiteti i ndryshëm i veprimit të faktorëve përkatës pedogjenetik., 

pasaqërisht iklimes, pastaj i relievit, i ujrave nëntokësore, si dhe I njeriut, bien deri te dukuria e 

proceseve përkatësesekondare pedogjenetike. Këto janë: shpërlarja e karbonateve, pastaj procesi 

i dealkalizimit, kriopëzimi, moçalizimi e erozionet. Në baz të këtyre proceseve, të cilat paraqiten 

në çernozem, ai ndahet në dias nëntipa. Këta janë: Çernozemi normal (karbonatik), të shpërlarë, 

të dealkalizuar, livadhorë, të  moçalizuar, të kripëzuar e çernozemi i erodua. Ndërsa ma të 

rëndësishmit janë: çernozemi karbonatik, i  shpërlarë dhe i dealkalizuar. 

Vlerat bujqësore dhe mënyrate shfrytëzimit- është e nevojshme se në regjionin e përhapjesë 

së çernozemit fitohen rendimente të larta të bimëve kulturore. Çernozemi është më pak i 

përshtatshëm për kultivimin e pemishteve  e posaçërisht të hardhis së rrushit, të mollës etj.Për ara 

është i përshtatshëm. Për arritjen e rendimenteve të larta duhet përdorur agrotekniken intensive, 

që përfshinë: futjen e plehrave organike dhe minerale, lavrimin e thellë, luftën kundër thatsisë. 

 

SMONICA 

Smonica është tipi i tokës, i cili bën pjesë, në klasin e tokës me profil A1-C, është njëra nga tokat 

e punueshme më të përhapura, në Kosovë në Rrafsh të Dukagjinit. 
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Emertimin “smonicë” është emër popullor, të cilin kjo tokë e ka fituar sipas konsistencës së 

serpentineve, e me këtë emer nën kuptohen në popull të gjitha tokat në përbereje mekanike të 

rëndë, më veti jo të volitëshme fizike, më struktur prizmatike e cila vështirë punohet. Sipas 

kërkimeve  më të reja, me smunica nënkuptohen tokat e rënda e të thella, me profil A1-C, të cilat 

mbi sendimente liqenesh, të pasura me argjilë montmorilonit dhe me materialin e drobitur të 

shkëmbinjeve bazik, gjithëashtu të pasur ne argjil montmoriloniti. 

 

Fig.nr.16. Horizontet A-C 

Relievi ndikon indirekt si faktor në formimin e smonicave. Smonicat lajmërohen në depresione 

dhe tarracat akumulative të liqeneve të kaluar, ku është bërë fundrrimi i përbërsve të imët. Këto 

janë teren valore me rënje të butë, në lartësi mbidetare të ndryshme.Smonicat në disa vende 

gjenden në lartësi më të mëdha, por në lartësi mbi detare ndryshojnë kushtet klimatike, 

përshkakë të të cilave bëhen proceset tipike sekondare gjat të cilave smonicat de alkalizohen, 

lesivohen etj. Përveq kesaj, relievi ndikon në erozionin e smonicave, kurse fuqia e erozionit 

mvaret nga pjerrsia e terenit në të cilin gjendet smonica. 

Shkëmbi bazik mbi të cilin është formuar smonica është sendimenti i liqeneve, me përbërje të 

ndryshme petrografike, mineralogjike e mekanike. Smonica mundë të formohet edhe mbi 

substrate me përberje mjaft të ndryshme, siç janë: argjila jo karbonatike e liqenit, rëra, zhavori e 

sendimete tjera. 

Klima në rajonin e përhapjes së smonicave është ndryshme. Sillet prej të thates e deri te e 

lagështa. Për shkak të ndikimit të ndryshëm të klimes, smonicat i kanë ruajtur vetitë e veta tipike 

vetetm në viset më të thata lindore të vendit tonë, ndersa në viset më të lagështa përendimore 

kanë kaluar në tipet të tjera(tokë malore, toka të lesivuara, parapodozoli). 
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Vegjetacioni .Sipërfaqet me smonica sot në pjesen më të madhe janë punuar, kështu që nuk 

dihet saktësisht se cili vegjetacion ka ndikuar në formimin e tyre. Sipas hulumtimeve më të reja 

konsiderohet se vegjetacioni i parë në smunica ka qenë livadhor, të cilin më vonë në shumë 

vende e ka zavendësuar malori.  

Pedogjeneza e smonicës sipas hulumtimeve janë krijuar mbi substrat me argjil montmorilonit, e 

cila në prezenc të ujit fryhet mjaft dhe bëhet e pa depertueshme për ujin, kështu qe këto toka në 

periudha të lagështa të vitit bëhen teper të lagështa dhe në kët kohë dominojnë kushtet 

anajrobike.Në kësi kushtesh krijohet humusi karakteristik për smunicat, i cili ndryshon nga 

humusi i gjitha tipave të tjer në vendin tonë. Karakteristikë e këti humusi qendron në përberjen e 

bitumenit, i cili është krijuar nga dylli e trepentinat në kusht anaerobike. Humusi i smonicave 

dallohet me ngjyrë të zezë është i ngjitëshem e stabil. 

Vetitë morfologjike. Smonicat janë toka të thella, thellësia e tyre sillet prej 150-250cm. 

Profili i këtyre tokave është A1-A1C-C. 

Horizonti humusor-akumulativ A1 është ngjyrë të zezë, sikurse trepentina e zezë. Është i 

zhvilluar nirë, është homogjen për gjatë gjithë thellësisë, kurse ka trashësi të ndryshme e cila  

sillet prej 40-100cm e më teper, struktura e këti horizonti është prizmatike. 

Horizonti A1C kalues është thekësuar te sminicat mbi substrate jo karbonatike e zakonishtë është 

me ngjyrë gështënje deri në të kuqrremtë. Ky horizont shpesh është glejzuar, kështtu që një herit 

është edhe horizonti G. 

Përbëja mekanike dhe vetit fizike. Sipas përbërjes mekanike shumica e smunicave janë 

argjilore, në të cilat gjendet reth 50-70% të argjiles fizike. Për veç kësaj përmbajnë sasi të mëdha 

të koloideve, ndër të cilat ka më shum koloide argjiles montmorilonit. Poroziteti i përgjithshem 

është i madhë (45-50%), por raporti i poreve kapilare e jo kapilare jo i volitshem. Ka përqindje të 

vogel të poreve jo kapilare e për kët arsye është dobët e depertueshme për ujë e dobët e ajrosur. 

Vetit jo të volitshme ujore-ajrore manifestohen negativishtë në vetitë e nxehtësisë së tokës. Nga 

shkaki i sasisë së madhe të ujit në pranver ngadal nxehen e teren, e vegjetacioni vonohet në 

zhvillim. Vetitë e përmendura jo të volitshme të smonices janë rrjedhim i struktures jo të 

volitshme jo stabile. 

Vetit kimike.Sasia e hunusit në smunicë sillet mesatarisht prej 3-4%, kurse me thellsin 

gradualishtë zbretë. 

Reaksioni i smunicave mvaret nga sasia e CaCO3. Kështu, smonicat jo karbonatike kanë 

reaksion neutral (pH 6.7-7.3), e karbonatiket alkalike reaksion të dobët (pH 7.5-8). Sasia e 

përgjithshme e azotit në smunica është e konsiderushme dhe sillet prej 0.1-0.2%. Pjesa më e 

madhe e këti azoti gjendetnë përbërje te humusit. Nderkaq, nga shkaku i mineralizimit të 

ngadalëshem të humusit lirimi i azotit rrjedhë ngadalshem. Nga kjo në smonica nuk ka mjaftë 
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azot të përshtatshem për bimë dhe ato shpesh kanë mungesë në ushqim azotik. Smunicat 

pozitivishtë reagojnë në plehrimin me plehra azotike. 

Sasia e fosforit në smonica është e vogel dhe sillet prej 0.12-0.15%. Sidomos sasia e fosforit të 

përshtatshem është e vogel, prandajë smonicat janë shumë të varfëra në ushqimin e pershtatshem 

të fosforit, kështu që është e domosdoshme futja e plehrave fosforike. 

Sasia e përgjithshme e kaliumit në smunica është e konsiderushme. Sillet rreth 1.9%, sipas sasisë 

së kaliumit të përshtatshme, smunicat janë të furnizuara me te mesatarisht deri mirë. 

Klasifikimi i smunicave- smonicat, si toka të formuara nën ndikimin e kushteve të ndryshme 

natyrore ( klimes, relievit, vegjetacionit, ujravenentoksore e siperfaqesor) mund ti nënshtrohen 

metamorfozes,dmth.ndryshimit në drejtim të tipave të tjerë. Metamorfoza mundë të shkoj në 

drejtim të dealkilizimit, rubifikimit,lesivimit, kripëzimit e proceseve të tjera. Kjo metamorfozë 

në drejtime të përmendura paraqet vetem fazen fillestare të lajmerimit. Të proceseve përkatese 

me ç’rast vetitë themelore të smuniocave nuk ndryshojnë qenësishtë. Sipas atyre proceseve, 

ndertimit të profilit e vetive të tjera në kuader të tipave të smunices në vendin tonë mundë të 

veqohen disa nën tipa: smunica dealkalizuar tipike (karbonatike, jo karbonatike). 

Vlera bujësore e menyra e shfrytëzimit- smunicat jan toka mjaftë të përhapura, gati të gjitha 

siperfaqet e tyre janë të punuara e shfrytëzohen për kultivimin e kulturave lavertare.(gruri,misri 

etj),  siperfaqe jo të konsiderushme janë të zena me pyje, livadhe, kullosa. Me gjithë vetit e 

volitëshme të përmendura, smonicat janë problem i veqantë në lavertari për shkak të vetive të 

kqija fizike, nga të cilat punimi themelor mbjellja e punet e tjera janë të kufizuar në kohë të 

shkurter, sepse afati i lagshtisë së volitsheme është i shkurter. Me qellim të përmisimit të vetive 

fizike, e njëherit edhe të pjelloris së smonices rekomandohet aplikimi i shumë masave: 

Kalcifikimi me futjen e sasive të mdha të plehut të shtalles (humizimi) dhe kultivimi i barërave. 

Krijimi i shtresës së thellë e homogjene lavëruese, ujitja e përdorimi i masave të tjera më qellim 

të akomilimit e ruajtjes së lagshitisë në tokë. Kryrja e punimit, sidomos lavrimit, gjat lagshtisë 

më të volitshme të tokes. Futja e sasive të mëdha të plehrave fosforike me qellim të rritjes së 

sasisë së fosforit si dhe perdorimi i plehrave të tjera minerale me qellim të arritjes së 

rendimenteve të larta. 

 

2.14   TOKAT MALORE 

Bën pjesë në klasën e tokës me profil A-(B)-C.Toka malore është tip tokei cili te ne është mjaft I 

përhapur. 

Kushtet natyrore të formimit të tokës malore. Toka malore bën pjesë në tokë klimatogjene, çka 

do të thotë se në formimin e këtyre tokave kushti natyror kryesor është klima . 



[54] 
 

 

Klima e zonës së tokës malore është mesatare , mesatarisht e lagësht e mesatarisht e nxehtë. 

Sipas sasisë së të reshurave bën pjesë bën pjesë në klimë gjysmë të thatë e të lagësht, me 600-

700 mm të reshura, e avullimi është po aq sa janë edhe të reshurat. Niveli i ujit nëntokësor sipas 

rregullit gjendet në thellësi të madhe dhe nuk ndikon në formimin e ndryshimin e tokave malore . 

Vegjetacioni- sipas ndikimit në formimin e tokave malore , vegjetacioni është njëri ndër kushtet 

kryesore . Vegjetacioni natyror i tokave malore është pylli i përzier gjethrënës  , në të cilin 

dominon qarri e dushku . Përveç këtyre , janë mjaft present frashëri i zi , krekëza , vidhi e tjera . 

Këto janë pyje të ndritshme me kurora të rralla , në të cilat është zhvilluar mirë mbulesa 

sipërfaqësore e barit.  

Pylli me rrënjën e vet të thellë e të degëzuar ndikon ne depërtueshmërinë e kësaj toke për ujë. 

Përveq kësaj , rrënja e drunjëve pyjorë sekreton sasi të mëdha të CO2 e me këtë ndikon në 

zbërthimin më të fuqishëm të silikateve primare të kësaj toke. 

Relievi -mbi të cilin është formuar toka malore mund të jetë I llojllojshëm . Tokat malore mund 

të formohen në terrene të ulta , kodrinore e valore , por gjithmonë në vende më të larta , sepse 

terrenet e ulëta për shkak të lageshtisë së madhe nuk pergjigjen .  

Gjenden në lartësi mbidetare prej 50-500 m , ku përfshijne terrenet e rrafshëta e valore të buta . 

Në larteësi më të mëdha , nga shkaku I kushteve të ndryshuara klimatike e të erozionit të 

theksuar , rrallë gjenden , ngase kalojnë në tipa të tjera tokash.Substrati bazik për formimin e 

tokës malore mund të jetë mjaft I ndryshueshëm. 

Shumica e tokave tona malore është formuar mbi sendimente liqenesh, les, depozite aluviale e 

deluviale me përbërje mekanike deltine. Mbi tokat argjilore e ranore rrallë formohen, sepse 

shpejt kalojnë në toka të tjera. Tokat malore të formuara mbi les karakterizohen me vetitë më të 

mira fizike e kimike, e sipas përbërjes mekanike bëjne në deltina . 

Pedogejneza e tokes malore - tokat malore janë tip tokash I cili është krijuar me procesin e 

dealkalizimit të tipave ekzistues të tokave (çernozemi , smonica etj.) ose direct nuk I përgjigjen 

substratit bazik . 

Vetitë morfologjike të tokës malore - sipas strukturës, toka malore bën pjesë në klasën e tokës 

me profil A1-(B)-C. 
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Fig.nr.17.  Profili i tokave malore. 

Nën vegjetacionin natyror –nën pyll- ndahet edhe nënhorizonti A0. Ky është nënhorizonti I 

shtresës nga gjethet e bungut me trashësi jo të konsiderueshme (2-3 cm) .  

Shtresa nga gjethet e bungut është e pasur me baza , humifikohet shpejt e jep shije të butë .  

Nënhorizonti A1 –  tokat malore është lloj-lloj I zhvilluar : te ato I arave është I cekët e kap rreth 

20 cm , ndersa nën pyll është më I theksuar, rreth 40-60 cm. Ngjyra i varet nga sasia e humusit, e 

mund të jetë e mbyllët e përhimtë kafe me nuancë të kuqërremtë të dobët ose të fortë. Struktura e 

këtij nënhorizonti mund të jetë në formë bizeleje e arreje. 

Horizonti I kuqërremtë (B) është horizont karakteristik i tokave malor. Ka sasi më të madhe se 

nënhorizonti A1. Sasia e madhe e argjilës nuk është rrjedhim I shpërlarjes së argjilës nga 

nënhorizonti A1, por i krijimit të theksuar të argjilës në këtë horizont. Për arsye te ngjashmërisë 

me horizontin iluvial B shënohet me B në kllapë si horizont pseudo B. Ngjyra e këtij horizonti 

është e kuqërremtë me nuancë të kuqe ose të verdhë. Ngjyra e kuqërremtë rrjedh nga hidroksidi i 

Fe , i cili lirohet nga aterimi i silikateve të cilat përmbajne në vete Fe .  

Struktura e këtij horizonti është karakteristike në formë arre e mund të jetë edhe granulore. Nga 

krijesat specifike mund të gjenden kokrra ornshtajni, e shpesh – brekce të kuqe hekuri. Thellësia 

e horizontit (B) mund te oshilojë prej 60-150 cm. 

Përbërja mekanike e vetitë fizike -sipas përbërjes mekanike, shumica e tokave tona malore 

bëjnë pjesë në deltina të rënda, e rrallë në argjilore të lehta e ranore.  

Vetitë fizike-  të tokave malore ndryshojnë ndërvete varësisht nga mënyra e shfrytëzimit. 

Gjithashtu janë të theksuara ndryshimet në vetitë e horizontit A1 e (B). Tokat malore nën 

vegjetacionn  pyjor kanë veti fizike mjaft të mira në nënhorizontin A1, kurse në horizontin (B) 

janë diçka më të dobëta. 
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Vetitë kimike - të tokave malore ndryshojnë ndër vete. Këto ndryshime rrjedhin nga ajo se a 

është toka malore tokë arash apo pyjesh, e pastaj nga ajo se mbi të cilin substrat bazik është 

formuar.  

Sasia e humusit në tokat malore është e ndryshme, por më sëe shpeshti është e vogël. Tokat 

malore arash janë gjithmonë më të varfëra për nga sasia e humusit, e cila sillet prej 1,5-3%, rrallë 

ndonjëherë 4% . Tokat malore nën pyll kanë sasi më të madhe,  rreth 3-4%. 

Reaksioni I tokave malore është neutral deri të dobët acidic me pH 6-6,5 .  

Sasia e përbërësve ushqyes për bimë nuk është barazuar. Në sasinë e azotit të pergjithshëm tokat 

malore janë të varfëra (0,10-0,15%) . 

Sasia e fosforit të përgjithshëm sillet prej 0,1-0,2%, e nga kjo sasi në formë të përshtatshme tokat 

malore janë të varfëra. Për këtë shkak futjen e plehrave minerale azotike e forsforike duhet 

kosideruar si masë të domosdoshme agroteknike .  

Përbërja e kaliumit të përgjithshëm është e lartë, arrin 2-3%, e sipas sasisë  së kaliumit të 

përshtatshëm tokat malore janë kryesisht të furnizuara mesatarisht. 

Klasifikimin i tokave malore, procesii dealkalizimit mund të manifestohet në shkallë të 

ndryshme të intensitetit. Sipas forces së këtij procesi ndryshojnë vetitë e tokave malore, kështu 

që ato ndër vete ndryshojnë. Sipas këtij ndryshimi ndahen në tre nëntipa: tokat malore normale, 

toka malore e limizuar dhe pseudoglejizuar. 

Mënyra e shfrytëzimit- tokat malore,si toka arash janë të përshtatshme për kultivimin e të gjitha 

kulturave të këtij regjioni klimatik, por janë më të volitshme për kultivimin e të mbjellave 

dimërore sesa ato pranverore.Të mbjellat pranverore në këtë tokë shpesh I përfhsin thatësia në 

pjesën më kritike të zhvillimit të tyre (mugullimi e mbushja e kokrrës te misri). Sidomos janë të 

përshtatshme për kultivimin e hardhisë së rrushit e pemëve farore.  

Për përmisimin e vetive fizike e të pjellorisë së tokave malore rekomandohet këto masa: futja e 

plehrave organike, thellësimi I shtresës lëvruese me  qëllim të zbuluarjes së CaCO3 prej 

shtresave të thella dhe përdorimi I plehrave minerale të NPK, posaçërisht azotike e fosforike. 

 

2.15   TERA ROSSA –TOKAT E KUQE MBI GURIN E BUTË GËLQEROR 

Bën pjesë  në klasën e tokave me profil A-(B)-C. Këto toka të kuqe janë të njohura me emrin 

Italian tera-rossa (toka e kuqe). 

Kushtet natyrore të formimit- klima në reregjionin e perhapjes se tokës së kuqe është 

mesdhtare (meditrane), karakterizohet me të reshura të bollshme gjatë dimrit, ndërsa verat janë 

përcëlluse e të thata. Në kohën e dimrit këtu zbërthimi inintensiv I gurit gëelqeror,alterimi i 
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mineraleve primare e mineralizimin I materieve organike. Aleterimi i mineraleve primare është i 

percjellë me lirimin e seskuioksideve të cilat këtu nuk shpërlahen, por gjatë veres, nën ndikimin 

e temperaturës së lartë ,hidroksidet e seskuioksideve dehidrohen, koagulohen e grumbullohen në 

formë të oksideve të dobëta të hekurit. Substrati amë i tokës së kuqe është guri I butë gëlqeror, e 

rrallë dolomiti. Substrati amë është faktori kryesorpedogjenetik ,prandaj toka e kuqe është tokë 

litogjene , e lajmërohet bile edhe ne kushte ku nuk ndihet ndikimi I klimës mesdhetare,me kusht 

që substrati të jetë gur gëlqeror. 

Tokat e kuqe gjenden në lartësi 500m mbidetare porn ë disa raste mundë të jet mbi 500m  

Vegjitacioni-i tokave të kuqe janë krakat (shkurret) e kaçubeve gjethërënësr e jogjethërënse. 

Përveç krekave, në bregdet rritet edhe bashkësia e bungut bregdetar e frashërit zi. 

Pedogjeneza e tokës së kuqe. Procesi themelor pedogjenik I formimit të tokës së kuqe është 

rubifikimi. 

Rubifikimi është një lloj destruksioni. Karakterizohet me alterimin intensive të pjesës minerale e 

organike të tokëes. Procesi I rubifikimit  pasqyrohet me lajmërimin e horizontit të kuq në pjesën 

e poshtme të profilit Ky horizont dallohet me sasi të madhe të mineraleve të argjilës e 

seskuioksideve, ndërsa është I varfër me humus. 

Vetitë morfologjike-tokat e kuqe janë kryesisht toka të cekëta thellësia e tyre oshilon mjaft,varet 

prej relievit, erozionit e tretjës jo të njëjtë të substratit. Thellesia e tyre mund të jetë nën 20 cm 

por edhe më e madhe ,më së shpeshti nuk I kalon 60cm. Profili I tokës së kuqe është A1-(B)-C  

 

Fig. nr.18.  Profili i tokave të kuqe. 

 

Thellësia e nënhorizontit humusor-akumulativ A1 oshilon varësisht nga mënyra  e shfrytëzimit. 

Te tokat e kuqe arash është më se paku I theksuar ,ndërsa te tokat e kuqe nën  pyll e kullosa 
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zhvillohet deri në 30cm e me tepër. Ngjyra e këtij nëenhorizonti është kafe e mbylltë deri në të 

kuqe. .Struktura është dromcore deri në formë bizelje e me rethe të mprehta.  

Horizonti (B) është më I theksuar sesa nënhorizonti humusor-akumulativ. Më së shpeshti është 

me ngjyrë intensive të kuqe ,karakteristike per kto toka ështe.Thellesia I oshilon, në të shumtën e 

rasteve është I thellë gjithsej disa dhjetra centimetra ,ndërsa në lugina ose rrëzë kodrave mund të 

jetë mjaft e thellë .Struktura e këtij horizontit është prizmatike e imëta ose me bosa. Kalimi I 

horizontit (B) në horizont C më së shpeshti është direkt. 

Përberja mekanike e vetitë fizke .Sipas përberjes mekanike tokat e kuqe u takojn atyre atyre 

mesatarisht osë të rënda argjilore me pëeberje të madhe koloidesh .Struktura e tokës së kuqe 

ështe dromocore deri në formë arreje ,stabile ,për arsye të seskuioksideve të cilat  këtu 

lajmërohen në rol ngjitës. Kanë porozitet mesatar, por konsiderushëm mjaftë 

theksuar.Depërtushmëria për uj ë gjatë lagështisë mesatare është e mirë e me rritjen e lagështis, 

për arsye te fryrjes së koloideve, ajo zvogëlohet, për arye të depërtushmerisë së madhe për ujë, 

erë tokat e kuqe jantë furnizura dobët me lagështi në të cilën në këto toka gjallërojn. Janë mirë të 

ajrosura, sidomos në nënhorizontin A1, kurse ajrosjen e zmadhojnë çarjet të cilat veres 

lajmërohen rregullisht . 

Vetit Kimike -vetit kimike të tokave të kuqe oshilojnë shummë gjë që varet nga substrati amë 

,mënyra e shfrytëzimit ,forca e erozionit e faktorvët tjëerë. Sasia e humusit oshilon mjaft.  Tokat 

e kuqe arash janë të varfëra më humus, të cilin e përmbajnë prej 1-2 %, tokat e kuqe nën bar ose 

pyll më  shumtë, 3-4 %. Tokat e kuqe nuk përmbajnë CaCO3 përgjatë gjithë thëllsisë  së profilit. 

Vlera e pH=6,5-7,5. Kanë kapacitet të madhë adsorbues, që shkaktohet nga sasia e madhe e 

koloideve e rezenca e humsit. 

Sasia e azotit të përjithshëm ndryshon varësisht nga sasia e humusit. Më së shpeshti janë të 

varfëra me azot të përgjithshëm për arsye të kushteve jo të volitshme për aktivitetin e 

mikrobiologjik. Sipas sasisë së fosforit, tokat e kuqe nga të gjitha tokat tona janë më së dobëti të 

furnizuara me fosfor të përshtatshëm. Sasia e fosforit e përgjithshme është reativisht e lartë, prej 

0.15-0,20 %. Ndërkaq, për arsye të sasisë së lartë të seskuioksideve, të cilat në tokën e kuqe 

veprojnë si bazoide, adsorbimi I anjoneve është mjaft I thekësuar, e më së shumti I anjoneve të 

acidit fosforik. Për nga sasia e kaliumit të përshtatshëm tokat e kuqe janë të furnizuara 

mesatarisht deri mire. 

Vlera bujqësore e mënyra e shfrytëzimit- tokate kuqe janë posaqërisht të rëndësishme  për 

bujqësi, ngase përhapen në regjionin klimës mesdhetare ku kultivohen kultura të vlefshme në 

kohën kur kjo nuk është e mundur në viset e ftohta. Përveq kësaj, për klimës së nxehtë, në to 

është e mundur të prodhohen shumë të korra.  

Shfrytëzimi i tokave të kuqe varet nga thellësia e tyre. Të cekëtat janë të veshura me shkurre e 

kullosa të varfëra, ndërsa të thellat shfrytëzohen për kultivimin e kulturave të ndryshmë, sidomos 

të hardhisë së rrushit, duhanit, e pemëve jugore (ullinjëve, fiqave, shegave, agrumeve). Me 
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aplkimin e agroteknikës së mirë në toka të kuqe mund të fitohen rendimente mjaft të mira. Masat 

për rritjen e rendimenteve janë: mbrojtja nga erozioni, thëlimi I lavrës, ujitja, plehërimi me 

plehra organike e minerale, sidomos me NP e të tjera.  

 

2. 16  Tokat aluviale 

Këto janë toka gjenetikisht të pa zhvilluara d.m.th. toka në fazën fillestare të zhvillimit të vet. 

Tokat aluviale formohen në ultësira lumenjsh e përrenjsh, me depozitimin  e materialit të hedhur 

me ujëra rrjedhëse. Aluviumi gjendet përgjat të  gjithë lumenjve tanë viset malore paraqet tokën 

kryesore, e të vetmen të punueshme. Në rrjedhjen e sipërme të lumit aluvimim është në përbërje 

gurore ose të zhavorrit, në të mesmen është ranor, ndersa në pjesen e poshtme të ultësires së 

lumit përbëhet nga lymi i përzier me pluhur e rërë të imët. 

Ngjyra e aludimit varet nga ngjyra e materialit tëdekantuar e mund të jetë e përhimtë deri në kafe 

e përhimtë, kafeje deri e kuqërremt dhe e kuqe. 

 

 Fig. nr. 19. Profili i tokave aluviale. 

Vetitë fizike- aluvimi ranor ka veti të këqia ujore-ajrore, respektivisht e humb ujin tretet, nxehet 

shumë por d. m.th. se i ka të gjitha vetitë e rërës. Aluviumi argjilor, për shkakë të ekstremit tjetër, 

gjithëashtu jot ë volitëshme fizike. Nërkaq, aluviumi deltinor ka veti të mira fizike.  

Vetitë kimike –sipasë përbërjes së CaCO3 aluvimet mund të jenë karbonatike dhe 

jokarbonatike. Reaksioni I tyre është prej neutralit (karbonatik) deri në të dobët alkali (aluviumet 

karbonatike), e mund të jetë edhe acidike. 

 Aluvimet ndryshojnë sipas sasis së materieve ushqyese. Deltinoret e argjiloret bëjnë pjesë në 

tokat më pjellore bujqësore,të pasura me kalium e shpesh edhe me fosfor , ndërsa ranoret janë të 

varfëra.Mbi tokat aluviale mund të formohen tipe të ndryshme tokash, por qysh pas ndaljes së 

vërshimit. 
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Vlera bujqësore dhe mënyra e shfrytëzimit- vlera bujqësore është e ndryshme. Më e madhe 

është te aluviumi I pjesës të poshtme e të  mesme të fushave të lumenjëve.  

Tokat aluviale shfrytëzohen kryesishtë për kultivimin e kulturave të bukës  e të perimeve, e 

shumë më pak për livadhe e kultivimin e plepit. Me qëllim të rritjes së produktivitetit të këtyre 

tokave, mund të rekomandohen  masat e për përmisimin  e vetive fizike  të tyre. Për këtë 

qëllimmund të aplikohet lavërimi I thellë. 

 

TOKAT HIDROMORFIKE 

Nga ky rend do ti përshkruajm vetëm tokat e zeza moqalike, tokat livadhore e të kripëzuara.  

2. 17  TOKAT E ZEZA MOÇALIKE 

Tokat e zeza moçalike bëjnë pjesë në klasën e tokave të rendit hidromorfik, profile I të cilave 

është A-CG-G. 

Këto janë toka të zeza të ngjajshme smonicat, por megjithatë prej tyre ndryshojnë për nga vendi I 

krijimit, vjetërsia ndikimi I ujrave nëntokësor e vegjetacioni. Në vendin tonë tokat e zeza 

moçalike janë mjaft ë përhapura. Rajonet kryesore të përhapjes janë luginat e lumenjeve, brigjet 

e liqeneve e depresionet rrëzë kodrave. 

Kushtet natyrore të formimit- në formimin e këtyrë tokave nuk ndikon klima, por relievi, 

lagështia e tepërt e vegjetacioni hidrofil. Tokat e zeza moçaike përfshijnë pozitat e ulëta të 

relievit-rrafshirat ose depresionet, ku mund të grumbullohen e të  qendrojnë ujrat sipërfaqësore. 

Niveli I ujit nëntokësor te këto toka është I lartë. Lagështia e tepruarë nuk zgjat krejt vitin sikurse 

te tokat e kënetave, por vetëm në periudhat e lagështa vjetore e cila zëvëndsohet me të thatën, 

kur bëhet terja e këtyre tokave. 

Kjo lëvizje e ujit shkakton zhvendosjen e përbërsve tokësorë në të dy drejtimet prej shtresave të 

larta në të ulëta dhe anasjelltas, si dhe zëvëndsimin e proceseve oksido-reduktuese. Përbërsite 

zhvendosur tokësorë fundërrohen në thellësi të konsiderueshme në form të kokrrave të 

ornshtajnit, konkrecioneve të CaCO3, ngjyrës e shtresave ngjyrë ndryshk në sipërfaqen e 

agregateve strukturore. Nën ndikimin e lagështisë  së tepruar dëbohet ajri, nuk ka ajër, kështu që 

shkaktohet procesi I glejizimit. Në kushte të lagështisë së teruarë zhvillohet vegjetacioni hidrofil 

së cilës I onvenojnë kësi kushtesh. Këto janë: kallami, shavari, xunkthat  hidrofitë tjera. Ky 

vegjetacion është mjaft I hovshëm, kështu që jep masë të madhe të mberurinave organike. 

Mbeturinat I nënshtrohen humifikimit në kushte anarobike për qka mineralizimi është I dobët 

dhe akumulimi  është I madhë. 

Vetitë morfologjike –tokat e zeza moqalike janë toka të thella të njajshme me smonicat. Profili i 

këtij tipi të tokës është A0-A1-BcaG-CG. 
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Fig. nr.20. Profilet etokave moçalike. 

Nënëhorizonti A1 është I thellë 50-100 cm. Ka ngjyrë të përhimtë të mbyllët deri në të zezë. Ka 

strukturë bosore-prizmatike. Bca është nënhorizonti iluvial në të cilin grumbullohet CaCO3 në 

formë të konkrecioneve të ndryshme e të fundërrines me pamje mielli (zgjyra).Në kët 

nënhorizont janë të shprehura gjurmët e glejizimit të dobët. Ka ngjyrë laramane me njolla ngjyrë 

ndryshku, blu e të gjelbra. Horizonti C është plotësisht I glejzuar. 

Vetitë fizike- tokat e zeza moqalike kryesisht kanë veti të përshtateshme fizike, sepse sipas 

përbërjes mekanike janë toka të argjilizuara. Veti fizike diqka më të mira kanë tokat e zeza 

moçalike mbi  lesin e dektanuar e ato të cilat sipas përbërjes mekanike janë deltina.  

Vetit kimike- në nënhorizonin humusor-akumulativ tokat e zeza moçlike janë kryesisht pa 

CaCO3, por gjendën edhe karbonatet. Reaksioni i këtyre tokave sillet prej atyre alkali deri në të 

dobët acidik, e varet nga përbërja e karbonateve. Sasia e humusit është mesatarisht më e madhe 

se sa te smonicat dhe sillet prej 5-8%, e shpesh gjendet edhe deri në 10%. Tokat e zeza moçalike 

janë të furnizuar mirë me azot e me kalium të përshtëshëm, ndersa me fosfor të përshtatëshëm 

janë të furnizuara dobët deri mesatarisht. 

Shfrytëzimi – shumica e tokave të zeza moçalike janë pjellore e të pasura sipas produktivietit të 

vet nuk ngelin pas çernozemit. Janë të përshtatëshme për kultivimin e kulturave të bukës, 

sidomos te kulturave mihëse, pastaj të grurit, bimëve foragjere e perimeve. Për ndryshe, për 

shkak të vërshimeve pranverore të mundëshme janë më të përshtatëshme për kultivimin e të 

mbjellave pranverore se sa dimërore. 

Me qëllim të përmrësimit të metave rekomandohen një mori masash. Së pari duhet aplikuar 

meliorimet hodroteknike, të cilat duhet të përfshijnë drenazhimin e ujit të tepërt si dhe ujitjen 

gjatë muajve të thatë veror. Pas këtyre masave vijnë masat agroteknike, siq janë : punimi me 

kohë, kalcifikimi, plehrimi me plehra organike e minerale etj. 
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2. 18  .TOKAT LIVADHORE 

Tokat livadhore I takojnë klasës me profil A-CG-G. Ndryshojnë  nga tokat e zeza moçalike 

sipasë thellësisë së ujit nëntokësor, e cila te livadhoret është gjithmonë në thellësi më të madhe, 

së paku deri në 150 cm. Ky ujë nuk ndikonë shumë në procese të horizontit sipërfaqësorë, 

sikurse te tokat  e zeza moçalike. Tokat livadhore, për ndryshim nga tokat e zeza moqalike, 

përfshijnë pozita të larta të realitetit, e vegjetacion natyrorë janë pyjet e bungut dushkor, frashërit 

fushor, krekëzës e vidhit. Pas asgjësimit të pyllit, tokat e zeza livadhore mbulohen me barishtet e 

livadheve të luginave.  

Tokat livadhore janë mjaft të përhapura në vendin tonë, përhapën përgjatë luginave të lumenjeve, 

buz liqeneve, rrëzë kodrave e në vendet ku lagështia e tokës është e madhe vetëm gjatë përjudhës 

së lagësht vjetore. Nuk  përfshinë komplekse të gjera  të tokës. Shpesh në një kompleks ndrrohen 

tokat livadhore me tokën e zez moqalike, kështu që është vështir të kufizohet përhapja e këtyre 

dy tipave. Aty ku tokat e zeza moqalike janë terur ato kalojnë në toka livadhore. 

Vetitë morfologjike- profili itokës së zez livadhore është A1-Bca-CG. Këto janë toka të thella 

me nënhorizont të thekësuar A1, thellësia etë cili tzakonisht është 30-50 cm, e mund të shkojë 

edhe deri në 100 cm. Ngjyra e këtij nënhorizonti është e përhimtë, kafeje deri në të zezë.  

Struktura është kokrrizore deri me bosa të mdhenjë.  

Horizontet C, subëstrati amë , të këtyre tokave janë depozitimet aluviale të cilat mund të jenë 

karbonatike e jokarbonatike, e sipas përbërjes mekanike më së shumti janë tokat argjilore e 

deltinore. Ky horizont është kryesisht I glejizuar. 

 

Fig. nr. 21.Profili I tokave livadhore. 

Përbërja mekanike e vetitë fizike- sipas përbërjes mekanike, tokat livadhore janë të rënda 

deltinore ose të lehta argjilore, janë të pasura me sasi pluhuri e janë të ngjashme me qernozemet. 

Sipas vetive fizike, këto toka ndryshojnë ndërmjet vete varësishtnga sasia e CaCO3, strukturës e 
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përbërjes mekanike. Deltinat me CaCO3 kanë  strukturë kkrrizore, e me kët edhe veti të 

volitëshme fizike.  

Vetitë Kimike- reaksioni I tokave livadhore mundë të jëtë I dobët e acidic e deri në të dobët 

alkali, e ndryshimi I reaksionit të këtyre tokave është I kushtëzuar me prezencën ose mungesën e 

CaCO3, Sasia e humusit në tokat livadhore sillet prej 4-6%, e më tepër. Shumica e tokave 

livadhore eshte e pasur me materie ushqyese. Mesatarisht janë të furnizuara me azot e kalium të 

përshtashëm, e dobet me fosfor të përshtashëm. Rritjes së pjellorisë së këtyre tokave I 

kontribuojnë vërshimet e perohshme, të cilat në këto teritore dekantojnë lym pjellor. 

Mënyra e shfrytëzimit –pjesa më e madhe e tokave livadhore bëjnë pjesë në tokat tona më 

pjellore. Shfrytëzohen në mënyra të ndryeshme, si toka buke per kultivimin e kulturave lavërtare, 

bimëve foragjere e për kultivimin e perimeve.Në një pjesë më të vogël shfrytëzohen si livadhe e 

kullosa. 

Duhet cekur edhe vetinë e mir të këtyre tokave, e cila konsiston në atë se gjatë kohes së thatësisë 

verore zbusin mungesen e lagështisë, duke ngritur ujin nëntokësor me anë të kapilarëve. Kjo veti 

mundë të jetë e dëmshme vetem atëher nese uji nëntokësor është I kripëzuar. 

 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

1. Pyetje- përgjigje me gojë. 

2. Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

3. Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 
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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3:  

RM3 –Nxënësi përshkruan përbërjen kimike të bimëve.  

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM3, nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruaj : 

- ujin dhe format e tij në bimë 

- materiet organike 

- materiet organike energjetike 

- materiet organike stimuluese 

- materiet minerale 

- makro dhe mikro elementet 

- mënyrate të ushqyerit 

 

 

 

3.1  PËRBËRJA KIMIKE E BIMEVE, KLASIFIKIMI 

 
Përbërja kimike e bimëve mund të ndahet në: 

 

- përbërje elementare; 

- ujë dhe materie mineralike dhe 

- komponime organike. 

 

Përbërja elementare e bimëve 

 

Në përbërjen e bimëve marrin pjesë thuajse të gjitha elementet e sistemit periodik, që tregon në 

atë se përbërja elementare e bimëve i përgjigjet përbërjes kualitative të natyrës jo të gjallë. 

Duhet të ceket se bimët dallohen shumë nga natyra jo e gjallë, duke marrë para sysh atë se në 

bimë janë të përfaqësuara elemente të ndryshme që marrin pjesë në përbërjen e komponimeve 

makromolekulare, të cilat janë pjesë përbërëse e indeve bimore dhe organeve. Sot, në bimë janë 

studiuar rreth 60 elemente. 

Elementet të cilët hyjnë në përbërjen e bimëve, rrjedhin nga toka. Sa elemente dhe në çfarë sasie 

do të akumulohen nga ana e bimëve, varet nga lloji i bimës, organet bimore, faktorët ekologjik, 

lloji i tokës etj. 

Edhe pse funksioni i elementeve në bimët nuk është studiuar deri në fund, prapë konsiderohet se 

këto janë më të nevojshëm kur bimët gjenden në fazën e rritjes, kur edhe proceset biokimike janë 

më intensive. 

Elementet që hyjnë në përbërjen e bimëve mund të grupohen në tri grupe: 

- elementet që janë të domosdoshëm për ndërtim dhe zhvillim normal të bimëve ose elementet 

biogjene (grupi I); 

- elemente për të cilët nuk është studiuar mjaft funksioni biologjik (grupi II) dhe 

- elemente për të cilët mendohet se në bimë janë gjetur krejt në mënyrë të rastësishme (grupi 

III). 
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Elementet kimike që hyjnë në përbërjen e bimëve, kanë funksione të ndryshme: 

- janë elemente strukturale të cilat hyjnë në përbërjen e komponimeve që gjenden në bimë; 

- paraqesin stabilizatorë të përbërjes së proteinave; 

- paraqesin ndërmjetësues në proceset e fermentimit; 

- janë mjete oksiduese ose reduktuese; 

- mund të jenë aktivatorë ose inhibitorë të fermenteve; 

- rregullojnë baraspeshën acido-bazike; 

- rregullojnë vlerën e pH-së; 

- rregullojnë lëshimin e membranës qelizore etj. 

 

Varësisht nga sasia, elementet ndahen në: 

- makro elemente, të përfaqësuar < 10-3 %; 

- mikroelemente, të përfaqësuar prej 10-3 deri 10-6 % dhe 

- ultramikro elemente, të përfaqësuar > 10-6 %; 

 

Në makro elemente biogjene marrin pjesë C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S dhe Fe, derisa në mikro 

elemente bëjnë pjesë B, Mn, Cu, Zn, Mo, Cl dhe Co, kurse në ultramikro elemente bëjnë pjesë 

Na, Si, Al, I, Ni, As, Pb, etj. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Përbërja kimike e bimëve mund të ndahet në: përbërje elementare, ujë dhe komponime 

mineralike dhe organike. 

- Në përbërjen e bimëve marrin pjesë thuajse të gjitha elementet e sistemit periodik. 

- Elementet të cilët hyjnë në përbërjen e bimëve, rrjedhin nga Toka. 

- Elementet që hyjnë në përbërjen e bimëve mund të grupohen në tri grupe: 

- Elementet që janë të domosdoshëm për ndërtim dhe zhvillim normal të bimëve ose 

elementet biogjene; 

- Elemente për të cilët nuk janë studiuar mjaft funksionet biologjike; 

- Elemente për të cilët mendohet se në bimë janë gjetur krejt në mënyrë tërastësishme. 

- Varësisht nga sasia, elementet ndahen në: 

- Makro elemente, të përfaqësuar < 10-3 %; 

- Mikroelemente, të përfaqësuar prej 10-3 deri 10-6 % dhe 

- Ultramikroelemente, të përfaqësuar > 10-6 %. 

Në makro elemente biogjene marrin pjesë C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S dhe Fe, derisa në 

mikroelemente bëjnë pjesë B, Mn, Cu, Zn, Mo, Cl dhe Co, kurse në ultramikroelemente bëjnë 

pjesë Na, Si, Al, I, Ni, As, Pb, etj. 

 

3.2   UJI DHE MATERIET MINERALE NË BIMË 

 
Uji mbulon rreth 70 % të Rruzullit tokësor. Ky është komponimi më i përhapur në biosferë. 

Organizmat e gjallë, në përbërjen e tyre përmbajnë prej 70 deri 90 % ujë, i cili më shumë është i 

përfaqësuar në protoplazmë. Përqindja e lartë e ujit në organizmat e gjallë tregon në atë se, numri 

më i madh i reaksioneve biokimike zhvillohen në prani të ujit. 
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Protoplazma e qelizave bimore zakonisht përmban prej 8 deri 98 % ujë. Sasia e ujit para së 

gjithash varet nga lloji i qelizës, indit ose organit bimor, nga gjendja fiziologjike dhe fazat e 

zhvillimit të bimës. 

Kështu për shembull, qelizat nga fara dhe nga frytet e thata më shpesh kanë përmbajtje shumë të 

vogël të ujit (10-14%), me çka janë zvogëluar proceset fiziologjike, kurse funksionet jetësore 

themelore anojnë në minimum ose janë të ndërprera. 

Ndërkaq, qelizat që hyjnë në përbërjen e gjethit, fryteve të reja etj. ku ka procese metabolike 

intensive, kanë përmbajtje të lartë të ujit. 

Uji shërben si tretës i materieve mineralike dhe materieve tjera, por paraqitet edhe si mjedis 

dispers i komponimeve makromo lekulare që kanë afinitet ndaj ujit (komponime hidrofile). 

Uji është i domosdoshëm në metabolizmin e çdo qelize, sepse të gjitha proceset fiziologjike 

zhvillohen në prani të tij. 

Në proceset e fotosintezës, frymëmarrjes (cikli i Krepsit) dhe në proceset tjera mund të krijohet 

ujë, si rezultat i këmbimit të materieve. 

 

Uji në qelizat bimore mund të paraqitet si i lirë dhe si ujë i lidhur. 

Uji ka cilësi të krijojë mbështjellës (hidratim) rreth thërrmijave që kanë ngarkesë elektrike, për 

shkak se sillet si dipol, ose të lidhet me lidhje hidrogjenike për grupet 

polare të komponimeve hidrofi le (për shembull, proteinat). 

Molekula e ujit është elektroneutrale, por për shkak të shpërndarjes jo të barabartë të elektroneve, 

rreth atomeve të oksigjenit, dominon ngarkesa elektrike negative, kurse rreth atomeve të 

hidrogjenit, dominon ngarkesa elektrike pozitive, me çka molekula e ujit bëhet polare. 

 

Kjo aftësi e ujit mundëson që,ky të hyjë në numër të madh të reaksioneve interaktive, gjegjësisht: 

- molekulat e ujit renditen për rreth joneve dhe për rreth makro molekulave të  elektrizuara, me 

çka u rritet tretshmëria; 

- madhësia e mbështjellësit të hidratimit (ujor) varet nga ngarkesa elektrike e joneve (sa më e 

madhe të jetë ngarkesa elektrike, aq më i madh do të jetë edhe mbështjellësi ujor, kurse materiet 

pastaj do të kenë ndikim më të madh në thërrimet tjera); 

- materiet që tërheqin molekulat e ujit quhen hidrofile, kurse ato që i dëbojnë quhen hidrofobe. 

 

Materiet minerale: në bimë gjenden në formë të kripërave ose hyjnë në përbërjen e 

komponimeve organike. 

Materiet mineralike të cilat disosojnë në jone, kanë rol shumë të rëndësishëm në mbajtjen e 

baraspeshës acido-bazike, si dhe në rregullimin e shtypjes osmotike në qelizë. Përveç kësaj se 

materiet mineralike paraqiten në formë të joneve, këto mund të hyjnë në përbërjen e molekulës të 

komponimeve organike, si për shembull, hekuri hyn në përbërjen e disa fermenteve, magnezi 

hyn në përbërjen e klorofilit etj. 
 

Duhet të mbash në mend: 

- Organizmat e gjallë, në përbërjen e tyre përmbajnë prej 70 deri 90 % ujë, icili më shumë 

është i përfaqësuar në protoplazmë. 

- Protoplazma e qelizave bimore zakonisht përmban prej 8 deri 98 % ujë. 

- Uji është i domosdoshëm në metabolizmin e çdo qelize. Ai sillet si dipolar. 

- Uji merr pjesë në një numër të madh të reaksioneve fi ziologjike në bimë,siç janë 

fotosinteza, frymëmarrja etj. 

- Molekulat e ujit tretin materiet mineralike, krijojnë mbështjellës të hidratimit etj. 
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- Materiet që tërheqin molekulat e ujit janë hidrofi le, kurse ato që i dëbojnë janë   

hidrofobe. 

- Materiet mineralike në bimë gjenden në formë të kripërave ose hyjnë në përbërjen e    

komponimeve organike. 

 

3.3   MATERIET ORGANIKE NË BIMË 

 

Në  përbërjen e bimëve, janë të përfaqësuara komponimet organike vijuese: 

 

Proteinat: Aktiviteti jetësor i bimës është i pamundur pa praninë e proteinave. 

Këto marrin pjesë në përbërjen e qelizave dhe organeleve qelizore, hyjnë në përbërjen e 

fermenteve të cilat kanë rol të rëndësishëm në metabolizmin e bimëve etj.  

Proteinat janë të ndërtuara nga aminoacidet. 

Ndahen në proteina të thjeshta (të përbëra vetëm prej aminoacideve) dhe tëpërbëra (përmbajnë 

edhe materie që nuk janë proteina). 

 

Proteinat e thjeshta quhen proteine, kurse të përbërat proteide. 

Proteinat më shpesh paraqiten në ndërtimin e qelizave ose gjenden si materie rezerve. Proteinat 

rezerve më shpesh depozitohen në farat e bimëve. 

 

Proteinat e përbëra (proteidet) janë të përbërë nga aminoacidet dhe materia jo proteinike e cila 

quhet materie aktive ose grup prostetik. 

Nëse materia jo proteinike është ndonjë sheqer, quhen glikoproteide, nëse është yndyrë 

lipoproteide, nëse është materie e ngjyrosur quhen kromoproteide, nëse është acidi nukleik 

quhen nukleoproteide etj. 

Nukleoproteidet janë komponime shumë të rëndësishme të cilat hyjnë në përbërjen e qelizave 

bimore. Acidet nukleike që hyjnë në përbërjen e nukleoproteideve janë komponime shumë të 

rëndësishme që marrin pjesë në proceset trashëguese. 

Këto janë acidet ADN (acidi deoksiribonukleik) dhe ARN (acidi ribonukleik). 

 

Karbohidratet: Në qelizat bimore paraqiten si material “ndërtimor”, i cili material shërben si 

mbështetje e tërë organizmit, por edhe si material energjetik. 

Qelizat bimore kanë aftësi që nga materiet inorganike, me ndihmën e dritës së diellit të 

sintetizojnë materie organike (sheqera). 

Prej karbohidrateve të rëndësishëm janë, glukoza që është burim kryesor i energjisë, fruktoza që 

gjithashtu paraqet material energogjen, sakarozi që hyn në përbërjen e fryteve të lëngshme të 

bimëve, niseshteja e cila depozitohet në farë dhe në tuberët, celuloza e cila bën pjesë në 

ndërtimin e murit qelizor etj. 

 

Yndyrat (lipidet): Këto janë komponime organike të cilat treten në tretësit organik. 

Ndahen në të thjeshtë dhe të përbërë. 

- Yndyrat e thjeshta quhen trigliceride. Në temperaturë dhome janë të ngurta ose të lëngëta. 

Yndyrat e ngurta në përbërjen e tyre përmbajnë acide yndyrore të ngopura, kurse të lëngëtat 

përmbajnë acide yndyrore të pangopura. 
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Yndyrat e thjeshta janë materie rezerve shumë të rëndësishme, të cilat shumë shpejt mund të 

përfshihen në proceset metabolike, me ç’rast lirohet energji që është e nevojshme për vetë 

qelizën. 

Në grupin e yndyrave bëjnë pjesë edhe dylli. Këto sintetizohen dhe tajiten në sipërfaqen e 

qelizave dhe në vetë sipërfaqen e organeve të bimëve. 

- Yndyrat e përbëra më shpesh hyjnë në përbërjen e membranës citoplazmatike. 

Prej tyre më të rëndësishëm janë lipoproteidet dhe fosfolipidet. 

 

Përveç tri grupeve të numëruara të komponimeve organike më të përfaqësuara në përqindje, në 

përbërjen e bimëve marrin pjesë edhe komponime organike tjera shumë të rëndësishme si 

Materiet fiziologjikisht active (stimuluese), ku bëjnë pjesë vitaminat, fermentet dhe 

fitohormonet. 

 

Hulumtoni: 

Në cilat lloje të bimëve dhe në cilat pjesë të tyre janë më të përfaqësuar karbohidratet, proteinat 

dhe yndyrat? 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Në përbërjen e bimëve, janë të përfaqësuara proteinat, karbohidratet dhe yndyrat. 

- Proteinat hyjnë në përbërjen e qelizave dhe organeleve qelizore. 

- Proteinat janë të ndërtuara nga aminoacidet dhe ndahen në proteina të thjeshta (proteine) 

dhe të përbëra (proteide). 

- Karbohidratet hyjnë si material “ndërtimor” ose si material energjetik në bimët. 

- Karbohidratet sintetizohen në bimë në procesin e fotosintezës nga uji dhe dyoksidi i 

karbonit. 

- Yndyrat në bimë hasen si yndyra të thjeshta (trigliceride) dhe të përbëra (lipoproteidet 

dhe fosfolipidet). 

 

 

3.4   MËNYRAT E TË USHQYERIT 

Të ushqyerit e bimëve studion edhe mënyrat e të ushqyerit, nga momenti i mbirjes e deri te 

pjekja, përkatësisht deri te fundi i jetës.Me këtë dallojm të ushqyerit e embrionit dhe të ushqyerit 

e bimës. 

Të ushqyerit e embrionit bëhet në favor të ushqimit rezervë të farës ,kurse zgjatë prej momentit 

të mugullimit të farës deri te paraqitja e gjethëzave të para të gjelbëra.Duke pasur parasysh faktin 

që embrioni nuk e krijon vetë ushqimin, por e shfrytëzon të gatshëm të cilin, në farë, ia ka 

përgatitur bima-amë,kjo mënyr etë ushqyerit të embrionit quhet të ushqyerit heterotrof. 
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t 

Fig. nr. 22.  Të ushqyerit heterotrof të bimëve. 

Që nga momenti kur embrioni merr ngjyrë të gjelbër (klorofili), fillon faza e dytë e të ushqyerit-

të ushqyerit e bimës. Gjatë kësaj mënyre të ushqyerit, bima i krijon ushqimin vetëvetës me 

klorofiline vet prej përbërësve ushqyes , të cilët i merr nga toka nëpërmjet sistemit rrënjor dhe 

nga atmosfera nëpërmjet vrimave të stomeve që gjanden në gjethe. Gjatë kësaj mënyre të të 

ushqyerit bima krijon për vete ushqimin e nevojshëm , prandaj kjo mënyr e të ushqerit quhet të 

ushqyerit autotrof. 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

1. Pyetje- përgjigje me gojë. 

2. Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

3. Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të 

vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 
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IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

RM4 –Nxënësi përshkruan për të ushqyerit e bimëve, makro dhe 

mikroelementet dhe rolin fiziologjik të tyre në rritje dhe zhvillim.  

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM4, nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruaj : 

- të usqyerit autotrof dhe heterotrof të bimëve 

- procesin e fotosintezes 

- të ushqyerit mineral të bimëve  

- rolin fiziologjik të makro dhe mikroelementeve 

- frymarrjen e bimëve si dhe  

- zhvillimin e bimëve 

 

 

 

4.1 FAKTORËT EKOLOGJIK 

Faktorë  ekologjik  quhen ato veprime të cilat i shoqërojnë qeniet e gjalla që nga lindja e gjër në 

vdekje.Këta faktorë veprojnë në bimë dhe shtazë dhe janë në varshmëri reciproke me njëra 

tjetrën, p,sh, rrezatimi i diellit ndikon në temperatur, temperatura sjell avullimin e ujit, avullimi i 

ujit sjell lagështin në ajër e kështu me radhë.Këto ndryshime varen nga relievi, 

gjeografike,lartësia mbidetare etj. 

Faktorët ekologjik ndahen në dy grupe: 

 Faktorët biotik, që vinë nga bota e gjallë. 

 Faktorët abiotik, që vinë vinë nga bota jo e gjallë. 

 

Fig. nr.23. Faktorët ekologjik. 
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Tek faktorët e botës së gjallë (biotik) marrin pjesë ndikimet reciproke në mesë qenieve  të gjalla, 

qofshin ngacmimet nga brenda apo jashtë (ato që i shkakton edhe njëriu).                                   

Tek faktorët e botës jo të gjallë (abiotik) marrin pjesë në përgjithësi kushtet klimatike, tokësore 

dhe ato të  relievit, siç janë: relievi, temperatura e ajrit dhe e tokës, drita, uji, lagështia, lartësia 

mbidetare, pjerrtësia e tokës, vetit kimike, fizike dhe biologjike etj.  

Drita: është një nga faktorët më të rëndësishëm në tokë, pasi që është i vetmi burim i cili i jep 

dritën e verdhë, e cila është esenciale për zhvillimin e e botës së gjallë. Roli i dritës është shumë 

i madh, ai ndikon në mugullimin e farave, rritjen e bimëve si dhe proceset fiziologjike 

(fotosinteza,etj).Varësisht nga kërkesat për dritë bimët ndahen në dritëdashëse (heliofite) dhe 

hijëdashëse(skiofite). Kjo ndodh edhe tek shtazët varësisht se cilit sekion i përkasin ato zgjedhin 

të jetojnë mbi hapësirën tokësore ku ka dritë dhe nën tokë ku është errësirë (p.sj. skrrajat, urithi 

etj). Mirpo e veqanta gjindet tek gjallesat ujore sepse në ekosistemin e tyre ujore nuk ka dritë dhe 

poashtu sytë e atyre gjallesave nuk funksionojn andaj i kan të zhvilluara disa organe speciale të 

cilat quhen organe ndriçuese e gjallesat ujore i pordorin pë tu orientuar. 

Temperatura: Një ndër faktoret më të rëndësishem është temperatura pasiqë ajo i përcakton 

kushtet e ekzistencës gjatë periudhes së jetesës. Për kryerjen e çdo procesi jetësorë nevojitet 

temperatura (qoftë ajo e ulët apo e lartë )duke nisur nga zhvillimi në embrion e deri tek 

fotozinteza.Shtazët iu mbijetojnë temperaturave të bardha me qellim absorbimi.Kurse gjatë 

dimrit gëzofi I tyre trashet .Tek gjallesat ujore kemi zhvendosje varësisht nga temperature ato 

zhvendosen në thellsi të  ndryshme kjo mbase është rutin, mirpo gjendja kritike arrin kur 

temperaturat kapin shkallë shumë të lartë (maksimum) ose shkallet shumë të ulët (minimum). 

Kështu p.sh.llojet bimore siç janë shkallet, por edhe disa të tjerë që jetojnë në vise të largëta 

mund ti durojnë temperaturat deri më -40°C dhe +40°C. 

Uji: Është ndër faktorët më të rëndësishëm për ekzistencën e qenieve të gjalla, sepse asnjë proces 

jetësor nuk mund të kryhet pa prezencë të ujit. Trupi i bimëve dhe shtazëve përmbanë 50 deri 90% 

ujë, ndersa i njeriut afro 70%, ndersa te knidaret (meduzat) dhe disa bimëve ujore edhe deri 98%. 

Uji ne gjendje te lenget nga bimët shfrytëzohet me anë të rrënjeve, ndërsa shtazet pijnë.Roli i ujit 

është shumë i madh.Ai hynë në përbërjen e protoplazmës ku në prani të tij kryhen procese 

fiziologjike si: transpirimi,fotosinteza,mugullimimrritja e bimëve etj. 

 

4.2   TË USHQYERIT E BIMËVE 

 
Bimët janë aparat më i përsosur për sintezë të materies organike. Produktet që sintetizohen në 

bimët quhen asimilate, kurse procesi i sintezës quhet asimilim. 
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Fig.nr. 24.  Pranimi i materieve ushqyese përmes tokës dhe gjethit. 

 

Bimët ushqehen në mënyrë autotrofe. Me të ushqyerit autotrof të bimëve nënkuptohet 

tëushqyerit e bimëve me materie inorganike të cilat në trupin e bimës shndërrohen (sintetizohen) 

në materie organike (sheqer), nën veprimin e dritës së diellit dhe dioksidit të karbonit. 

Për shkak se bimët e shfrytëzojnë energjinë diellore për krijimin e komponimeve organike, këto 

quhen bimë fotoautotrofe. 

Në periudhën e mugullimit, kur nga fara zhvillohet bima e re, bimët ushqehen në mënyrë 

heterotrofe, duke shfrytëzuar materiet ushqyese rezerve të cilat janë të depozituara në farë. 

 

 

4.3  TË USHQYERIT HETEROTROF TË BIMËVE 

 

Në periudhën e mugullimit deri në mbirje, bimët ushqehen në mënyrë heterotrofe. 

Me mënyrën e të ushqyerit heterotrof të bimëve, nënkuptohet të ushqyerit e bimës së re 

(mugullit), e cila gjatë kohës së mugullimit shfrytëzon nga materiet rezerve, që janë të 

akumuluara në endospermin ose kotiledonet. 

 

Ndërtimi anatomik i farës 

Në prerjen tërthore të farës monokotiledone, dallohen pjesët themelore vijuese: 

- mbështjellësi; 

- endospermi dhe 

- mugulli. 

 

Mbështjellësi i farës quhet edhe farëza. Është i përbërë nga pjesa e jashtme perikarpi 

(mbështjellësi i frytit) dhe pjesa e brendshme perispermi (mbështjellësi ifarës). Mbështjellësi e 

mbron farën nga ndikimet e jashtme dhe mekanike. 

 

Endospermi (endosperm) përfshin tërë brendinë e farës. Shtresa e endospermit,menjëherë nën 

mbështjellësin e farës quhet shtresë aleuronike dhe në te nuk ka niseshte, por ka proteina dhe 

yndyra. Nën te gjenden qeliza të mëdha, të cilat janë të mbushura me niseshte në formë të 

kokërrzave të niseshtesë.Në hapësirat në mes qelizave të endospermit janë të radhitura materiete 

proteinike. 
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                                            Fig. nr. 25. Farë monokotiledone. 

 

Mugulli (embryo) është pjesa më e vogël e fares dhe paraqet bimën në miniaturë. Gjendet në 

bazën e farës e vendosur pjerrtas ndaj anës së kurrizit. 

Mugulli është i përbërë nga: 

 mburoja (scutelum), paraqet pjesë nga kotiledoni i vetëm tek drithërat hamullore. Gjatë 

mugullimit,rritet dhe i shtyp materiet ushqyese të zbërthyera kah mugulli. 

 rrënjëza (radicula), gjendet në pjesën e poshtme të mugullit. Gjatë mugullimit lëshon 

sythe me një ose më shumë rrënjëza primare. 

 kërcelli (plumula), është i përbërë prej më shumë gjethëzave, i cili e mbulon konusin e 

rritjes, prej të cilit formohet kërcelli dhe organet gjenerative. 

 gjethëza (coleoptila), e mbulon tërë kërcellin dhe shërben si pjesë mbrojtëse gjatë 

depërtimit në sipërfaqen tokësore gjatë mugullimit. 

 Farat dikotiledone kanë farë të vërtetë. Fryti te këto fara është bishtajë në të cilën është e 

vendosur fara. 

 

 

 
Fig. nr.26. Farë dikotiledone 

 

Mbështjellëi i 
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Endisperma 
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i 
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Fara te dikotiledonet është e përbërë nga: 

 

 mbështjellësi; 

 mugulli dhe 

 dy fl etëzat kotiledone. 

 

Mbështjellësi i mbështjell kotiledonet dhe mugullin. Në mbështjellës vërehet breshkëz e quajtur 

syth embrioni, me të cilën fara është e përforcuar për frytin. 

 

Sythi embrional është i përbërë prej tri pjesëve: 

- hilumi, paraqet syth embrioni të vërtetë, nuk është i mbuluar me kutikulë dhe gjatë ënjtjes së 

farës, përmes tij më lehtë hyn uji. 

- mikropila, është thellim i vogël rrethor i vendosur në pjesën e poshtme të sythit embrional. 

Gjatë mugullimit të farës, nëpër këtë pjesë del rrënjëza primare. 

- halaza, paraqet rrudhë të vogël në mbështjellës në pjesën e sipërme të sythit embrional. Gjatë 

mugullimit, helaza pëlcet dhe prej këtu del kërcelli nga mugulli. 

 

Fletëzat kotiledone gjenden nën mbështjellësin e farës dhe në to janë të vendosur materiet 

rezerve për ushqim të mugullit nga fillimi i të ushqyerit të pavarur të bimës. Gjatë mbirjes, këto 

dalin mbi sipërfaqen e tokës ose mbesin në te 

 

Mugulli përbëhet nga: 

- rrënjëza dhe 

- kërcelli me syth embrioni. 

 

Te disa lloje të farave vërehen edhe fillimet e çiftit të parë të gjetheve të vërteta. 

Sipas përbërjes kimike, fara është e përbërë nga uji dhe nga materia e thatë. Fara, te pjesa më 

e madhe e bimëve bujqësore, përmban prej 3,5 deri 15 % ujë. Nëse uji në bimë është i 

përfaqësuar në përqindje më të madhe, atëherë ajo nuk mund të ruhet gjatë, për shkak të fillimit 

të proceseve të kalbjes. 

 

Materiet e thata në farë janë të përbëra nga komponimet inorganike dhe organike. Materiet 

inorganike quhen edhe materie të hirta dhe këto në farë janë të përfaqësuara në formë të 

kripërave ose komponimeve komplekse. Më shumë janë të përfaqësuara materiet inorganike 

vijuese: P2O5, K2O, N2O, CaO, MgO, SiO2 e tjerë. 

 

Prej materieve organike, në farë më shumë janë të përfaqësuara karbohidratet, proteinat dhe 

yndyrat, të cilat janë të depozituara në endospermë ose në fletëzat kotiledone si ushqim rezervë. 

Këto komponime i shfrytëzon mugulli si ushqim gjatë kohës së mugullimit.  

Përveç karbohidrateve, proteinave dhe yndyrave, në farë janë të përfaqësuara edhe materiet në 

mënyrë  fiziologjike aktive siç janë fermentet, vitaminat dhe fitohormonet, pastaj alkaloidët, 

dyllë, materiet pektine etj. 
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Duhet të mbash në mend: 

- Me të ushqyerit autotrof të bimëve nënkuptohet të ushqyerit e bimëve me materie 

inorganike të cilat në trupin e bimës shndërrohen (sintetizohen) në materie organike 

(sheqer), nën veprimin e dritës së diellit dhe dyoksidit të karbonit. 

- Me mënyrën e të ushqyerit heterotrof të bimëve, nënkuptohet të ushqyerit e bimës së re 

(mugullit) e cila gjatë kohës së mugullimit shfrytëzon nga materiet rezerve, që janë të 

akumuluara në endospermin ose kotiledonet. 

- Fara monokotiledone është e përbërë nga mbështjellësi i farës, endospermi dhe mugulli. 

- Fara dikotiledone është e përbërë nga mbështjellësi i farës, mugulli dhe dy fl etëzat 

kotiledone. 

- Sipas përbërjes kimike, fara është e përbërë nga uji dhe nga materiet e thata (materiet 

organike dhe mineralike). 

 

Për detyr shtëpie: 

Duke shfrytëzuar Internetin mësoni diçka më shumë për pluhurimin dhe frytëzimin te bimët. 

Mundohuni që njohuritë Tuaja t’i prezantoni para nxënësve të tjerë dhe para arsimtarit! 

  

 

 

Mugullimi i farës dhe ndryshimet në farë gjatë kohës së mugullimit 

 

Mugullimi i farës fillon me thithjen e ujit dhe me ënjtjen e farës, kurse mbaron me paraqitjen e 

rrënjëzës së re. 

Mugullimi i farës, në të vërtetë paraqet proces në të cilin mugulli nga gjendja e qetësisë dhe jetës 

latente, kalon në fazën e rritjes intensive. 

Që të mundet të mugullojë fara është e nevojshme që ajo të jetë në mënyrë fiziologjike e pjekur, 

të jetë e shëndoshë dhe e padëmtuar. 

Për mugullim normal të farës, është e nevojshme sasi e caktuar e ujit, ajrit dhe nxehtësisë. 

Kusht i parë dhe i domosdoshëm për tu zhvilluar mugullimi është që fara në vete të përmbajë 

sasi të mjaftueshme të ujit, për të ardhur deri te aktivimi dhe hidroliza e materieve të përbëra 

rezerve deri në komponime të thjeshta, të arritshme për ushqim të mugullit të ri. 

Fara me tharje ajrore përmban përqindje shumë të vogël të ujit (8-12%). Në te proceset 

biokimike janë të ndalura, me ç’rast nuk ka sintezë dhe zbërthim të materieve organike, kurse 

frymëmarrja është sjellë në minimum, deri në atë moment derisa fara të mos gjendet në mjedis 

me lagështi dhe temperaturë përkatëse. 

Posa të gjendet fara në mjedis me lagështirë, fi llon thithja e ujit me çka formohet mbështjellësi 

ujor rreth farës, kurse makromolekulat hidrofi le (proteinat, karbohidratet etj.) fi llojnë të ënjten. 

Me ënjtje nënkuptohet rritje e vëllimit të farës, si rezultat i thithjes së ujit.Sasi më të madhe të 

ujit thithin farat që në vete përmbajnë përqindje të lartë të proteinave, niseshtesë etj., kurse më 

pak ato që përmbajnë celulozë dhe hemicelulozë. Makromolekulat e yndyrave aspak nuk thithin 

ujë dhe nuk ënjten. Të ënjturit e farës është më intensive nëse ka temperaturë përkatëse, pH të 

caktuar, prani të elektroliteve etj. 

Me depërtimin e ujit në farë, fillojnë proceset biokimike, prandaj fillon të zhvillohet mugullimi 

me intensitet më të madh. 

Gjatë kohës së mugullimit, në farë zhvillohen procese të ndërlikuara biokimike dhe metabolizmi 

aktiv i materieve ushqyese rezerve që gjenden në te. Në metabolizmin e materieve rezerve, të 
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parët përfshihen fermentet, kurse aktiviteti i tyre është i lidhur ngushtë me praninë e ujit dhe 

sasinë e caktuar të nxehtësisë. Me aktivitetine tyre fillon zbërthimi i komponimeve organike 

rezerve në farë dhe transformimi i tyre deri në komponime me molekula më të thjeshta në formë 

të aminoacideve dhe sheqernave të thjeshta të cilat janë të arritshme për bimën e re (mugullin). 

Kur fara do të gjendet në mjedis të volitshëm për mugullim (lagështi, temperaturë) menjëherë 

fillon thithja e ujit përmes hilumit ose përmes krejt sipërfaqes së saj. Me thithjen e ujit fara 

ënjtet, kurse gjatë ënjtjes liron materie të caktuara në mjedisin rrethues (azot, kalcium, glukozë 

etj)  të cilat embrionit të ri i shërbejnë si antibiotikë dhe e mbrojnë nga infektimet. 

Me fi llimin e ënjtjes dhe mugullimit, fara merr frymë në mënyrë intensive, me ç’rast lirohet sasi 

e madhe e energjisë. Kjo energji shfrytëzohet për sintezë të materieve organike, për ndarje të 

qelizave dhe për aktivitete tjera jetësore të mugullit. 

Gjatë mugullimit të farës, organizmi i ri kalon në të ushqyerit heterotrof. Duke ju falënderuar 

materieve organike që gjenden në endospermë dhe në fletëzat kotiledone, bima e re është e 

siguruar me të gjitha elementet ushqyese të nevojshme për ushqimin e saj, të cilat materie pas 

zbërthimit prej endospermës afrohen kah mugulli. 

 

 

Fig. nr.27. Rritja e mugullit. 

Pas thithjes së ujit, metabolizmit të kryer të materieve rezerve dhe zbërthimit të tyre në farë deri 

në materie të thjeshta, vjen deri te rritja e mugullit të ri. Shenjë e parë e dukshme për rritjen e 

mugullit është rritja e gjatësisë dhe masës të rrënjëzës primare që e para paraqitet gjatë 

mugullimit. Te disa bimë, së pari paraqitet hipokotili. Gjatë mugullimit kotiledonet mund të 

ngelin në tokë, ose të dalin në sipërfaqe të tokës. 

 

 

USHTRIMI nr.1. MUGULLIMI I FARËS TE FARAT MONOKOTILEDONE 

DHE DIKOTILEDONE 

Qëllimi i ushtrimit:krahasimi i procesit të mugullimit te farat monokotiledone dhe dikotiledone. 

Materiali i nevojshëm: Farë gruri dhe farë groshe, kuti të Petrit, letër filtruese, pincetë. 

Ecuria: Në kuti të Petrit vihet letër filtruese dhe vendosen disa fara të grurit dhe groshës. Letra  

filtruese laget me ujë. Për disa ditë do të fillojnë proceset e mugullimit. 

Aktivitet: Shënoni në fletore ndryshimet që do t’i vëreni në farën që mugullon. 

Nëse keni mundësi, fotografoni ndryshimet. Shkruani se në çka dallohet fara e grurit në raport 

me farën e goshës gjatë kohës së mugullimit. 

Mikropila 
Rrënjëza  primare 
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Duhet të mbash në mend: 

- Mugullimi i farës fi llon me thithjen e ujit dhe me ënjtjen e farës, kurse mbaron me 

paraqitjen e rrënjëzës së re. 

- Që të mundet të mugullojë fara është e nevojshme që ajo të jetë në mënyrë fi ziologjike e 

pjekur, të jetë e shëndoshë dhe e padëmtuar. 

- Për mugullim normal të farës, është e nevojshme sasi e caktuar e ujit, ajrit dhe nxehtësisë. 

- Shenjë e parë e dukshme për rritjen e mugullit është rritja e gjatësisë dhe masës të 

rrënjëzës primare që e para paraqitet gjatë mugullimit. 

 

 

Kushtet për mugullim të farës 

 

Mugullimi i farës varet nga më shumë faktorë që mund të ndahen në: 

- faktorë fizik (temperatura, drita, skarifi kimi); 

- faktorë kimik (uji, oksigjeni) dhe 

- faktorë biologjik (periudha e qetësisë së farës). 

Për zhvillim normal të proceseve biokimike në farë gjatë kohës së mugullimit, është e 

domosdoshme që këto të zhvillohen në temperaturë të caktuar. 

 

Temperatura mund ta ngadalësojë ose ta shpejtojë mugullimin e farës. Shpejtimi ose 

ngadalësimi i mugullimit ndikon negativisht në bimën e re. Prandaj është e nevojshme të 

sigurohet temperaturë optimale, e cila për lloje të ndryshme të bimëve është e ndryshme. Te disa 

lloje, fara mund të mugullojë në temperature shumë të ulëta (0 °C), kurse te disa, në temperatura 

shumë të larta (40 °C). 

Temperatura e nevojshme për mugullim të farës mund të jetë: 

- minimale; 

- optimale dhe 

- maksimale. 

Nën temperaturën minimale fara ndalon mugullimin, pasi që prishet struktura e membranës 

qelizore dhe vjen deri te zbërthimi i proteinave. 

Mbi temperaturën maksimale, gjithashtu fara nuk mund të mugullojë, pasi që vjen deri te 

koagulimi i proteinave. 

Në mënyrë shumë normale zhvillohet mugullimi nëse fara gjendet në mes të temperaturës 

optimale, për shkak se atëherë fara në mënyrë të pandërprerë e thith ujin, ënjtja zhvillohet 

normalisht, aktiviteti i hormoneve dhe fermenteve është intensive etj. 

 

Drita si faktor fizik, aktivisht ndikon mbi procesin e mugullimit të farës, sidomos  në fazat e më 

vonshme, kur fillon procesi i fotosintezës tek mugulli i ri. Disa fara, gjatë kohës së mugullimit, 

kanë nevojë për dritë, disa nuk kanë nevojë, ndërkaq disa të tjera, sillen në mënyrë indiferente 

ndaj dritës. Sipas mënyrës së sjelljes të farave ndaj ditës gjatë kohës së mugullimit,këto ndahen 

në: 

- fara, mbi të cilat drita ndikon në mënyrë stimuluese mbi mugullimin; 

- fara,te të cilat drita ndikon në mënyrë inhibitore gjatë kohës së mugullimit dhe; 

- fara, të cilat veprojnë në mënyrë indiferente ndaj dritës gjatë kohës së mugullimit. 

Ndikimi i dritës mbi mugullimin e farës është i njohur me emrin fotoblasticitet. 
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Skarifi kimi është proces i dëmtimit të mbështjellësit të farës, me qëllim që të bëhet e 

depërtueshme për ujë dhe gazra gjatë kohës së mugullimit. Dëmtimi i mbështjellësit të farës 

mund të realizohet në mënyrë mekanike (me fërkim të fares me rërë), ose kimike (me trajtim të 

farës me tretësira të holluara të disa kripërave, me çka zbutet ose prishet mbështjellësi i farës). 

Ndikim stimulues mbi mugullimin kanë edhe rrezatimi ultraviolet, i rëntgenit dhe rrezatim me 

laser, ultrazëri, rryma elektrike etj. 

 

Uji është faktor i rëndësishëm kimik për zhvillim normal të procesit të mugullimit. Me fillimin e 

procesit të mugullimit të farës, në te hyn uji, i cili i aktivon fi tohormonet dhe fermentet bimore. 

Uji, nga njëra anë kryen hidrolizën e materieve të përbëra organike nga endospermi, të cilat i 

shfrytëzon embrioni për ushqim, nga ana tjetër, merr pjesë në sintezën e materieve organike në 

bimën e re (mugullin). 

 

 Ndikimi i ujit mund të jetë i volitshëm për mugullim, nëse është i përfaqësuar në sasi normale 

dhe nëse është në raport të mirë me faktorët tjerë. Farat, në të cilat uji hyn shumë lehtë, shpejt 

mugullojnë, kurse ato në të cilat uji hyn ngadalë, mugullojnë më gjatë (më ngadalë). 

Fara nuk mund të mugullojë pa oksigjen. Oksigjeni është i nevojshëm për shkak të proceseve që 

ndodhin në farë gjatë kohës së mugullimit, e janë të ngjashme me proceset e frymëmarrjes te 

njeriu. Fara, gjatë kohës së mugullimit shfrytëzon O2 (oksigjen), kurse liron CO2 (dyoksid 

karboni) dhe nxehtësi. Në të vërtetë, gjatë mugullimit të farës vjen deri te ndarja e qelizave dhe 

zbërthimi komponimeve organike të përbëra. Për të gjitha këto procese është e nevojshme sasi 

shumë e madhe e energjisë, e cila fitohet gjatë frymëmarrjes së farës kur harxhohen sasi shumë 

të mëdha të oksigjenit. 

 

Nga faktorët biologjik, prej të cilëve varet mugullimi i farës, është i rëndësishëm zhvillimi 

ontogjenetik. 

 

Zhvillimi ontogjenetik i farës (pjekja e saj) është gjendje fiziologjike, e cila ka ndikim shumë të 

madh mbi mugullimin e farës. Fara e gjelbër dhe fara e cila nuk është e pjekur mirë nuk ka 

mugullim, ose ka mugullim më të dobët në krahasim me farën fiziologjikisht të pjekur.              

Fara  fiziologjikisht e papjekur ka energji më të dobët të mugullimit, ka mbirje jo kualitative dhe 

fitohen rendimente më të dobëta. 

 

Te disa fara, që të mund të mugullojnë, është e nevojshme që pas ndarjes nga bima amë të kalojë 

një kohë e caktuar, gjegjësisht të kalojë stadiumin e qetësisë me çka në mënyrë fiziologjike 

piqen. 

 

Duhet të mbash në mend: 

 

- Mugullimi i farës varet nga shumë faktorëve edhe atë faktorët fi zik (temperatura,drita, 

skarifi kimi), kimik (uji, oksigjeni) dhe biologjik (periudha e qetësisësë farës). 

- Temperatura, sasia e ujit dhe oksigjenit të nevojshëm për mugullim të farës mund të jetë 

minimale, optimale dhe maksimale. 
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4. 4  TË USHQYERIT AUTOTROF TË BIMËVE 

 
Gjatë të ushqyerit autotrof, bimët i pranojnë materiet ushqyese përmes rrënjës dhe përmes 

gjethit. 

Përmes sistemit rrënjor në bimë hyn uji dhe materiet mineralike të tretura, kurse përmes gjethit, 

dioksidi i karbonit (CO2) dhe oksigjeni(O2) dhe absorbohet drita e diellit që është e rëndësishme 

për procesin e fotosintezës. 

 

Ndërtimi anatomik i gjethit 

 

Ndërtimi anatomik i gjethit në tërësi i përgjigjet funksionit të cilin e kryen, e kjo është zhvillimi i 

procesit të fotosintezës. Ky, absorbon energjinë diellore dhe mundëson qasje të dyoksidit të 

karbonit deri te të gjitha qelizat, si dhe transportim të materieve organike në organet bimore tjera. 

Gjethi është i ndërtuar nga indi themelor (parenhema), i quajtur mezofil (mesi i gjethit), i 

rrethuar nga të gjitha anët me sistem primar të lëkurës (epidermë). Në mezofil janë të vendosur 

tufat përçuese, indi mekanik, kanalet e mbushura me materie të ndryshme (vajra eterike, materie 

jargore, ujë etj.) e tjerë. 

 

Epiderma e mbulon gjethin nga të gjitha anët dhe e mbron atë nga tharja,lëndimet mekanike dhe 

fi zike,si dhe nga depërtimi i mikroorganizmave patogjene.Epiderma e rregullon transpirimin dhe 

qarkullimin e ajrit. Epiderma është e ndërtuar prej një shtrese të qelizave, të cilat janë të afruara 

dhe ngushtë të lidhura në mes veti. Në anën e lirë (në anën e sipërme të gjethit) të epidermës, 

qelizat e epidermëstajitin kutikulë. Në epidermën e poshtme gjenden stomet. 

 

Fig. nr.28. Ndërtimi anatomik i gjethit. 

Mezofili është i përbërë nga dy parenhema të ndryshme nga aspekti morfologjik: palisad dhe 

sfungjeror. Qelizat e parenhemit palisad janë të zgjatur dhe të ngushtë, të takuara njëra me tjetrën 

dhe janë të vendosura në mënyrë vertikale në raport me epidermën. Në qelizat e indit palisad ka 

përqindje të lartë të kokrrave të klorofi lit (80 % nga klorofili gjendet në qelizat palisade), që do 
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të thotë se palisade është në mënyrë fotosintetike aktiv. Indi sfungjeror është i përbërë prej 

qelizave me forma të ndryshme, të cilat në mes veti kanë zbrazëtira të mëdha interqelizore prej 

ku fitohet pamje e sfungjerit. 

Në qelizat e indit sfungjeror ka përqindje të caktuar të kloroplasteve. Funksioni kryesor i indit 

sfungjeror është ventilimi i qelizave të brendshme të gjethit, por gjithashtu në to zhvillohet edhe 

fotosinteza. 

 

Tufat përçuese hyjnë në gjeth përmes bishtit të gjethit. Tufat përçuese janë prej llojit të mbyllur 

kolateral, përveç atyre në dellin (nerv) kryesor. 

Dyoksidi i karbonit përmes stomeve hyn në zbrazëtirat mes qelizore në gjeth, e pastaj 

përvetësohen nga qelizat mezofile ku tretet. Si tretësirë, përmes murit qelizor kalon në qelizë, e 

prej atje lëviz nëpër citoplazmë kah kloroplastet. Në stromën prej kloroplasteve CO2 lidhet në 

procesin e fotosintezës. 

 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Gjatë të ushqyerit autotrof, bimët i pranojnë materiet ushqyese perms rrënjës dhe përmes 

gjethit. 

- Gjethi është i ndërtuar nga indi themelor (parenhema), i quajtur mezofil, irrethuar nga të 

gjitha anët me sistem primar të lëkurës. 

- Në qelizat palisad është i vendosur klorofi li, andaj këto paraqesin qelizat fotosintetikisht 

active. 

Hulumtoni: 

Në gjethe, që në vend të ngjyrës së gjelbër kanë ngjyrë tjetër,a zhvillohet procesi i fotosintezës? 

 

Të ushqyerit e bimëve përmes gjethit 
 

Fotosinteza është proces që zhvillohet në organizmat autotrof dhe paraqetsintezën e materieve 

organike prej materieve inorganike (CO2, H2O) nën ndikimi e energjisë së diellit. Fotosinteza 

zhvillohet vetëm në qelizat bimore që përmbajnë klorofil. Pasi që gjethet janë më të pasura me 

klorofil, fotosinteza në mënyrë primare kryhet në gjeth. 

Në procesin e fotosintezës përveç asaj se sintetizohen komponimet organike bëhet edhe 

transformimi i energjisë diellore në kimike dhe akumulimi i saj në bimë. 

Sinteza e materieve organike nga materiet inorganike në gjeth, zhvillohet nën ndikimin e shumë 

faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. 

Prej faktorëve të brendshëm të rëndësishëm janë pigmentet bimore, fermentet,vitaminat dhe 

fitohormonet, kurse prej faktorëve të jashtëm: drita diellore, dyoksidii karbonit, uji dhe materiet 

mineralike. 

 

Pigmentet bimore:janë materie që gjenden në qelizat dhe indet e bimëve. Pigmentet bimore 

marrin pjesë në procesin e fotosintezës dhe në proceset e rritjes dhe zhvillimit të bimëve. 

Pigmentet bimore janë të vendosur në plastidet (organele qelizore). 
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Fig. nr.29. Ndërtimi i kloroplastit. 

Në kloroplastet është i vendosur klorofili dhe numër i madh i fermenteve, vitaminave dhe 

derivatet e tyre të cilët marrin pjesë në procesin e fotosintezës. 

Kloroplastet, ngjashëm si mitokondret kanë aftësi të sintetizojnë proteina. Në një qelizë mund të 

ketë prej 20 deri 100 kloroplaste. Kloroplastet janë të përbëra nga proteinat, yndyrat, 

karbohidratet dhe pigmentet. Këto kanë aftësi të lëvizin në citoplazmë, por më shpesh gjenden 

për rreth bërthamës, ose për rreth murit qelizor. Kloroplastet kanë formë elipsoide. Janë të 

mbështjellë me membrane dyshtresëshe. Brendia e kloroplastit është e mbushur me lëng granular 

që quhet stromë. Në stromë gjendet sistemi prej membranave të cilat janë të radhitur në mënyrë 

paralele me boshtin e kloroplastit. Membranat fqinje janë bashkuar në skajet, duke formuar 

tilakoidet dhe lamelat. Në sipërfaqen e lamelës ka trashje në formë të kokrrës së vogël, të përbërë 

prej më shumë tilakoideve. Kokrra e vogël 

quhet granë. 

Pigmentet janë materie organike të ngjyrosura të cilat në mënyrë selective absorbojnë dritë 

diellore dhe mund të treten në ujë ose në tretësit organik. Në pigmente të cilët janë të tretshëm në 

tretësit organik, si aceton, alkool, benzenë, kloroform etj. bëjnë pjesë klorofili dhe karotinoidet, 

kurse në pigmente të tretshëm në ujë bëjnë pjesë flavonet dhe antocianet. 

Klorofili 

Klorofi li është pigment i gjelbër që gjendet në bimë, e më së shumti ka në gjeth. Pa klorofi l nuk 

mund të zhvillohet procesi i fotosintezës. Klorofi li krijohet në kloroplastet të cilat ngjajnë në 

kokrra të vogla si thjerrëza dhe quhen kokrra të klorofilit. Kokrrat e klorofilit gjithmonë gjenden 
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në indet e gjalla deri te të cilat arrin drita e diellit. Në kloroplaste kryhet sinteza primare e 

karbohidrateve prej CO2 dhe H2O në prani të dritës (fotosinteza). 

Klorofi li te bimët gjendet në tilakoide që paraqesin njësitë themelore të kloroplasteve. 

Krijimi i klorofi lit bëhet në prani të dritës. Në mungesë të dritës organet bimore zverdhen (të 

etioluara). 

Ekzistojnë më shumë lloje të klorofi lit, por për bimët më të rëndësishme janë klorofili A dhe 

klorofili B. 

Klorofili A ka formulë empirike C55 H72 O5 N4 Mg, ka ngjyrë të hiri në të gjelbër dhe është 

ester i acidit dibazik, klorofilin A me alkoolet fi tol dhe metil alkoolin. 

Klorofi li B ka formulë empirike C55 H70 O6 N4 Mg, ka ngjyrë të verdhë në të gjelbër dhe 

është ester i acidit dibazik, klorofi lin B me fitolin dhe metil alkoolin. 

Klorofili në bimë ka rolin e njëjtë si hemoglobina në gjakun e njeriut dhe të kafshëve (proceset e 

frymëmarrjes). 

Klorofili A dhe klorofili B, në gjethet e bimëve gjenden në lidhje reciproke. 

Çfarë do të jetë raporti ndërmjet klorofilit A dhe klorofilit B, varet nga intensiteti i rrezatimit 

diellor, vjetërsia e bimës, llojit të bimës, kushtet për ushqim dhe faktorë tjerë. 

Përveç dritës së diellit për sintezë të klorofilit është e nevojshme edhe sasi e caktuar e nxehtësisë, 

ujë, oksigjen dhe materie mineralike. Temperatura optimale për sintezë të klorofilit sillet rreth 

25°C. Nëse nuk ka sasi të mjaftueshme të ujit, sinteza e klorofilit në bimë ndërpritet. Gjithashtu, 

nëse nuk ka sasi të mjaftueshme të oksigjenit, sinteza e klorofi lit zvogëlohet. Prej materieve 

mineralike për sintezë të klorofilit tejet të nevojshëm janë hekuri, si katalizator në sintezën e 

klorofilit me azotin dhe magnezin, si elemente përbërëse të klorofilit. 

Gjatë sintezës së materieve organike, klorofili luan rol të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm 

në dy procese: 

- fosfolirimi fotosintetik, paraqet lidhjen e dritës së diellit dhe shndërrimin e saj në energji 

kimike, gjegjësisht krijimi i materieve organike dhe 

- fosfoliza, zbërthim i ujit në jonet H+ dhe OH-. 

 

Karotinoidet 

Karotinoidet janë pigmente që gjenden në tilakoidet e kloroplasteve dhe kanë rol shumë të 

rëndësishëm në procesin e fotosintezës. Këto, së bashku me klorofilin janë të lidhur për të njëjtat 

proteine, me ç’rast krijojnë kompleks klorofilo-proteinik. 

Klorofilët absorbojnë rrezet e kuqe dhe të kaltra nga pjesa e spektrit të dritës së dukshme, kurse 

karotinoidet kanë absorbim maksimal në pjesën e kaltër të spektrit. 

Karotinoidet kanë më shumë funksione, mes të cilëve më të rëndësishëm 

janë: 

- mbrojtja e klorofi lit nga destruksioni fotodinamik; 

- absorbimi dhe transportimi i energjisë së dritës deri te klorofili. 

Karotinoidet bëjnë pjesë në grupin e komponimeve izopropenoide. 

Karotinoidet përmbajnë rreth 40 atome të karbonit. 

Ekzistojnë mbi 600 karotinoide të njohura, të cilat ndahen në dy klasa: 

- karotinat dhe 

- ksantofi lët. 

Karotinat ndahen në α, β dhe γ karotine. Sipas përbërjes kimike karotinat janë hidrokarbure (C40 

H56). Për herë të parë janë fituar nga rrënja e karotës, prej nga e kanë marrë edhe emrin. 
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Ksantofilët janë forma të oksiduara të karotinave. Ksantofilët përveç karbonit dhe hidrogjenit 

përmbajnë edhe oksigjen. Ksantofilët më të njohura janë likopini, luteini,vialaksantini etj. 

Konsiderohet se karotinoidet në procesin e fotosintezës marrin pjesë në atë mënyrë që e bartin 

energjinë e dritës deri në klorofil. Gjithashtu, këto marrin pjesë në sintezën e klorofilit dhe e 

mbrojnë nga shkatërrimi prej rrezeve të diellit me intensitet të madh. 

 

Flavonet dhe antocianët 

 

Flavonet dhe flavonolët janë të përfaqësuara te bimët e rajoneve tropikale dhe malore. Gjenden 

në gjethe, lule dhe në fryte të bimëve. Roli i tyre përbëhet në absorbimin e rrezeve ultraviolete 

nga spektri diellor, me çka e mbrojnë klorofilin nga veprimet e dëmshme të këtyre rrezeve. 

Flavon më i njohur është rutini i cili është glikozid. 

 

Antocianët janë pigmente të tretshëm në ujë. Janë të njohur rreth 550 lloje të ndryshme të 

antocianëve. Këto janë të përfaqësuar në gjethet, lulet dhe fryte. Sipas vlerës së pH-së antocianët 

mund të ngjyrë të kuqe deri në të kaltër. 

Antocianët sillen si komponime amfotere, gjegjësisht sillen edhe si acide edhe si baza. Në mjedis 

acidik japin ngjyrë të kuqe, kurse në mjedis bazik japin ngjyrë të kaltër. 

Në bimë antocianët kanë veti oksiduese, gjegjësisht kanë rol të rëndësishëm në procesin e 

frymëmarrjes. Antocianët, energjinë e dritës e shndërrojnë në nxehtësi. 

Antocianët rrisin rezistencën e bimëve ndaj thatësirës dhe ngricave. 

Ngjyra e fryteve të vishnjave, qershive, kulumbrisë, kumbullave, rrepës së kuqe etj, vjen nga 

antocianët. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Fotosinteza është proces në të cilin përfitohen materie organike prej CO2, H2O dhe 

energjisë së diellit, kurse zhvillohet vetëm në qelizat bimore që përmbajnë klorofil. 

- Klorofi li është pigment i gjelbër që gjendet në bimë dhe më së shumti ka në gjeth. 

- Karotinoidet janë pigmente që gjenden në tilakoidet e kloroplasteve dhe kanë ngjyrë të 

verdhë, të kuqe dhe në të portokalltë, Karotinoidet e mbrojnë klorofilin nga destruktimi 

fotodinamik dhe kryejnë absorbim dhe transportim të energjisë së dritës deri në klorofil. 

- Antrocianët janë pigmente të tretshme në ujë të cilët kryejnë absorbim të rrezeve 

ultraviolete nga spektri diellor dhe e mbrojnë klorofilin. 

 

Materiet fiziologjikisht aktive 

Në materie në aspekti fi ziologjik aktive bëjnë pjesë vitaminat, fermentet dhe fitohormonet. 

 

Vitaminat 

Vitaminat për herë të parë janë zbuluar nga shkencëtari polak Kazimir Fank(Kazimir Funk) në 

vitin 1911. Këto kanë rëndësi shumë të madhe për bimët dhe janë komponime organike 

komplekse me përbërje kimike të ndryshme. 

Vitaminat mund të hasen si acide, alkoole, komponime azotike heterociklike, produkte të 

fenoleve e tjerë. Vitaminat edhe pse janë të përfaqësuara në sasi shumë të vogla, megjithatë janë 

të domosdoshme për rritjen, për funksionimin normal të qelizave dhe indeve, por edhe për 

mbajtjen e shëndetit. 
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Bimët si dhe disa mikroorganizma janë të afta që vetë të sintetizojnë vitamine, derisa kafshët dhe 

njeriu duhet t’i marrin përmes ushqimit. 

Në ushqim, te kafshët dhe te njeriu, vitaminat hasen në dy forma themelore: 

- aktive (veprojnë menjëherë në organizëm) dhe 

- joaktive (për të vepruar, duhet të aktivohen). 

 

Vitaminat në formën joaktive shënohen si provitamine. 

Të gjitha vitaminat që janë të tretshme në ujë (përveç vitaminës C), marrin pjesë në strukturën e 

fermenteve të caktuara si kofermente. 

Në qoftë se ka mungesë të ndonjë vitamine të caktuar, atëherë gjendja e tillë quhet avitaminozë. 

 

Vitaminat shënohen me shkronja të mëdha të alfabetit: A, B, C, D e tjerë. Kur ndonjë vitaminë 

është kompleks, pranë shkronjës shtohet edhe numër (p.sh. B12). Përveç shënimit me shkronja të 

mëdha, vitaminat kanë edhe emër përkatës sipas rolit të tyre në organizëm dhe sipas përbërjes 

kimike. 

Sinteza e vitaminave, gjatë vegjetacionit ndryshon. Më të pasura me vitamina janë bimët e reja 

dhe indet. 

 

Vitaminat sipas tretshmërisë ndahen në: 

-vitamina të tretshme në yndyra (liposolubile); 

-vitamina të tretshme në ujë (hidrosolubile). 

Në vitamine të tretshme në yndyra bëjnë pjesë vitaminat A, D, E, K, dhe F, kurse në vitaminat të 

tretshme në ujë bëjnë pjesë vitaminat e kompleksit B, vitamina C, vitamina H etj. 

 

Vitamina A (retinol): janë produkte të karotinoideve. Ekzistojnë dy lloje të vitaminës A: 

- vitamina A1 dhe 

- vitamina A2. 

Haset në pjesët e gjelbra të bimëve, por edhe në kulturat e ndryshme të kopshtarisë dhe kulturat e 

pemëve. Më së shumti gjendet në jonxhe, spinaq, specat e kuq dhe në karota. Ka rëndësi të 

madhe për njeriun dhe për kafshët, pasi që në mungesë të kësaj vitamine paraqitet sëmundja 

verbëri e pulës. 
Bruto formula për vitaminat e grupit A është: C20 H30 O. 

 

Vitamina D: Mungesa e kësaj vitamine në trupin e njeriut dhe të kafshëve shkakton sëmundjen e 

quajtur rahitis. 

Ekzistojnë gjashtë lloje të vitaminës D. Vitamina D gjendet vetëm te kafshët, kurse tek bimët 

nuk është gjetur. Te bimët gjenden forma të provitaminës D në formë të fitosteroleve, të cilët nën 

ndikimin e dritës së diellit tek kafshët shndërrohen në vitaminë D. 

 

Vitamina E (tokoferol): Në këtë grup bëjnë pjesë 8 komponime kimikisht të ngjashme. Kjo 

vitaminë është shumë e përfaqësuar te bimët. Më së shumti gjendet në mugullin e kulturave 

drithore, në lulediellin, por edhe në pjesët e gjelbra të bimëve.Vitamina E ka cilësi antioksiduese. 

Mungesa e kësaj vitamine te njeriu dhe te kafshët shkakton sterilitet. 

 

Vitamina K (fi lokinon): Kjo vitaminë është prej grupit K (faktorë antihemoralgjik).Më së 

shumti gjendet në pjesët e gjelbra të bimëve, kurse bimë më të pasura me këtë vitaminë janë 
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karotat, lakrat, kungujt, spinaqi, hithrat, jonxhe, etj. Te njeriu kjo vitaminë ndihmon koagulimin 

e gjakut. 

 

Vitamina F (acide yndyrore esenciale): Acidet yndyrore esenciale janë acidet yndyrore të 

pangopura. Janë të përfaqësuara vetëm te bimët edhe atë në vajrat bimore të lirit, lulediellit, sojës 

dhe kikirikëve. Acidet yndyrore esenciale janë të domosdoshëm për mbajtjen e funksionit të 

membranës citoplazmatike, kurse marrim pjesë edhe në metabolizëm dhe transportimin e 

yndyrave. 

 

Vitamina B1 (aneurin/tiamin): Kjo vitaminë më së shumti gjendet në tharm, arra, gështenja, 

dardha, limona, pjeshka, por edhe në pjesët e gjelbra të bimëve. Merr pjesë në rregullimin e 

metabolizmit të karbohidrateve te njeriu, bimët, kafshët dhe te mikroorganizmat. Mungesa e 

kësaj vitamine sjell deri te paraqitja e sëmundjes beri-beri. 

 

Vitamina B2 (laktofl avin/riboflavin): Kjo vitaminë gjendet si te kafshët ashtu edhe te bimët. 

Vitamina B2 është e rëndësishme pasi që në formë të koenzimës hyn në përbërjen e 

oksidoreduktazave dhe merr pjesë në oksidimin e acideve të ndryshme. 

Më së shumti gjendet në pjesët e gjelbra të bimëve në mugullim dhe në sanën e jonxhës. Në sasi 

të mëdha gjendet edhe në kajsitë, dardha, pjeshka, karota, spinaq, patate etj. 

Mungesa e kësaj vitamine shkakton humbjen e oreksit, zvogëlimin e peshës dhe dobësim. 

 

Vitamina B6 (piridoksin): Paraqitet si koferment te shumë fermente (dekarboksilazat, 

dezaminazat dhe transamilazat). Më së shumti gjendet te tharmi, gruri, misri dhe te kulturat 

leguminoze. Mungesa e kësaj vitamine shkakton anemi, epilepsy dhe sëmundje tjera te njeriu. 

 

Vitamina B12: Kjo vitaminë është shumë efikase në shërimin e formave të ndryshme të 

anemisë. Këtë vitaminë nuk e sintetizojnë bimët, kafshët dhe njeriu por e sintetizojnë 

mikroorganizmat. 

 

Vitmina H (biotin): Biotini bën pjesë në përbërjen e dekarboksilazës dhe është i domosdoshëm 

për sintezë të acideve yndyrore. Më së shumti gjendet në kikirikë, spinaq, arra dhe në kultura 

tjera. 

 

Vitamina C (acidi askorbik): Acidi askorbik është mjet i fort reduktues. E sintetizojnë të gjitha 

bimët. Më së shumti gjendet në gjethe dhe në fryte. Prej bimëve më së shumti gjendet në speca, 

rrush frëngu, limona, dredhëza e tjerë. Funksioni biokimik i vërtetë i kësaj vitamine akoma nuk 

është mjaft i njohur te njeriu dhe kafshët, në mungesë të kësaj vitamine paraqitet sëmundja 

skorbut. Kjo vitaminë ka edhe veprim baktericid, e mund të shfrytëzohet edhe si konservues. 

 

Vitamina PP (amid i acidit nikotinik): Ka rol të rëndësishëm në proceset e oksidimit në 

organizëm, pasi që hyn në përbërjen e dehidrogjenazeve si koferment.Si amidi ashtu edhe vetë 

acidi nikotinik kanë veti të vitaminave. Më së shumti gjendet në tharm, kulturat e drithërave, 

kikirikë dhe groshë. Mungesa e kësaj vitamine sjell deri te paraqitja e sëmundjes pelagra. 
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Acidi pantotenik: Kjo vitaminë luan rol të rëndësishëm në sintezën e të gjitha acideve yndyrore, 

klorofilit, karotinoideve dhe komponimeve tjera pasi që hyn në përbërjen e kofermentit A. Më së 

shumti gjendet në tharm, kikirikë, drithëra dhe te disa kultura të kopshtarisë. 

 

Acidi folik: Kjo vitaminë është e domosdoshme për sintezë të bazave pirimidine dhe purine, por 

edhe për sintezë të nukleotideve. Më së shumti gjendet në tharm, kërpudha dhe në perimet e 

gjelbra. 

 

Fementet (enzimet) 

Fermentet në organizmat e gjallë kanë rol të katalizatorëve biologjik, gjegjësisht shpejtojnë 

proceset biologjike në organizëm, pa u ndryshuar përbërja dhe sasia e tyre gjatë atyre proceseve. 

Gjenden në të gjitha organelet në qelizë. 

Sipas përbërjes kimike fementet janë proteina të thjeshta ose të përbëra. 

Fermentet e proteinave të përbëra, janë të ndërtuara nga komponente proteinike (apoferment) 

dhe nga komponenti jo proteinik (koferment ose grup prostetik), me ç’rast formojnë 

holoferment.                                                                                                                                   

Fermentet që janë proteina të thjeshta, janë të përbëra vetëm nga proteinat (proteina të thjeshta).  

 

Fig. nr. 30. Biokataliza. 

Reaksioni në të cilin merr pjesë ferment i caktuar quhet biokatalizë.Gjat biokatalizës,apofermenti 

zgjedhë komponim që paraqet substrat, kurse kofermenti ndërmerr zhvillimin e ndryshimit kimik 

të caktuar. 

Gjatë interaksionit në mes fementit dhe substratit formohet kompleksi, fermentsubstrat,i cili 

është i qëndrueshëm vetëm për kohë të shkurtër dhe në te zhvillohen shumë reaksione. Pas 

reaksionit të kryer ndodh regjenerimi i fermentit. 

Fermentet janë specifi k për substratin dhe për te lidhen përmes vendeve të veçanta të a.q. qendra 

aktive. Lidhja zhvillohet përmes principit çelës-bravë, me çka formohet kompleks i përkohshëm, 

ferment-substrat. Shpejtësia e aktivietit të fermentit varet nga temperatura, pH-së dhe nga raporti 

sasior i fermentit dhe substratit. 

Sipas llojit të reaksionit, fermentet janë të ndara në gjashtë grupe. 

Substrat 

Kompleksi i përkohshëm 

Produkte 

Vendi aktiv 

Ferment 
Ferment substrat Ferment 
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Në vetë grupet ekzistojnë më shume nëngrupe: 

 Oksidoreduktazat-fermente që marrin pjesë në proceset oksidoreduktuese në bartjen e 

elektroneve. Ndahen në oksidaza (e aktivizojnë oksigjenin) dhe në reduktaza (e 

aktivizojnë hidrogjenin). Përfaqësues të kësaj grupe janë: citokromet, peroksidaza, 

fenoloksidaza, urikaza dhe dehidrogjenazat e ndryshme. 

 

 Transferazat-fermente të cilat kryejnë aktivizim dhe bartje të grupeve kimike të 

ndryshme ose radikaleve të tyre. Në këtë nëngrup bëjnë pjesë: fosfoferazat 

(transfosfatazat), aminoferazat (transaminazat), metilferazat (transmetilazat), acilferazat 

(transacilazat). 

 

 Hidrolazat-fermente të cilat marrin pjesë në proceset e zbërthimit, por edhe në sintezat e 

komponimeve organike të përbëra në prani të ujit. Në këtë nëngrup bëjnë pjesë: esterazat, 

karboksidazat, amidazat dhe proteazat. 

 

 Liazat-fermente të cilat kryejnë sintezë ose zbërthim të materieve organike pa shtim ose 

lirim të ujit, gjegjësisht marrin pjesë në shkëputjen e lidhjeve në mes C-atomeve te 

komponimet organike me çka mundësohet oksidimi i tyre. Në këtë nëngrup bëjnë pjesë: 

aldolaza, karboksilaza, dekarboskilaza, enolaza dhe cis-akonitaza. 

 

 Izomerazat-fermente që marrin pjesë në bartjen e një grupi aktiv prej një vendi në vend 

tjetër në strukturë, me çka ndodh reaksioni i shndërrimit të komponimeve.Në këtë 

nëngrup bëjnë pjesë: hekso-fosfoizomeraza dhe triozo-fosfoizomeraza. 

 

 Ligazat (sintetazat)-fermente që marrin pjesë në reaksionet për sintezë të komponimeve 

organike, duke shfrytëzuar energjinë nga sistemi ATP. Në këtë nëngrup bëjnë pjese: 

amino-acil sintetazat dhe acil sintetazat.  

 

Mbi veprimin e fermenteve, ndikojnë substanca të caktuara që quhen aktivizues dhe inhibitorë. 

Aktivizues janë substanca që iniciojnë aktivitetin e fermentit dhe ndahen në specifik dhe jo 

specifik. 

Inhibitorët janë substanca që ngadalësojnë veprimin e fermenteve dhe këto ndahen në specifik 

dhe jo specifik. 

 

Fitohormonet 

Hormonet janë komponime organike të cilët marrin pjesë në rregullimin e metabolizmit, 

kontrollimin e rritjes dhe zhvillimit të bimëve, lulëzimit, frytë dhënies e tjerë. 

Hormonet bimore ndryshe quhen edhe fitohormone. 

Hormonet bimore kryesisht janë të ndara në pesë klasa: 

 acidi apscisinik; 

 auksini; 

 citokinini; 

 giberelini dhe 

 etilen (eten). 
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Acidi apscisinik: Acidi apscisinik është hormon bimor i cili sipas struktures kimike është 

seskviterpenoid. Sinteza e acidi apscisinik më së shumti zhvillohet në kloroplaste, por edhe në 

plazmotide tjera. Acidi apscisinik është i domosdoshëm të gjendet në përqendrime të ulëta për 

rritje normale dhe diferencim të indeve bimore. 

Rritja e përqendrimit të acidi apscisinik sjell deri te mbyllja e stomeve, mplakja dhe rënia e 

gjetheve, por edhe rritja e tolerancës kah thatësira fiziologjike. 

 

Auksinet: Hormonet bimore që për herë të parë janë zbuluar janë auksinet. Emrin e kanë fituar 

nga fjala greke auxein, që në përkthim d.m.th. rritet. Në përbërjen e auksineve hyn një unazë 

ciklike e pangopur dhe një acid organic i cili në mënyrë vargore lidhet me unazën. Auksinet 

luajnë rol shumë të madh në procesin e mugullimit të farës. Në farë gjenden të lira dhe të lidhura. 

Gjatë mugullimit të farës rritet përqendrimi i auskineve të lira. Nga auksinet e lira përfaqësues 

më i njohur është acidi indolocetik. Me mugullimin e mugullit, auksinet vendosen në rrënjë, 

kërcell dhe në gjethe. Auksinet në përqendrim të madh janë toksike për bimët. 

 

Citokininet: Citokininet kanë rol shumë të madh në citokinazë (ndarjen e qelizës) dhe në 

përgjithësi në rritjen e qelizës. 

Sipas përbërjes kimike janë të ngjashëm me adeninën, gjegjësisht janë derivatet e tij. Gjenden në 

përqendrime të vogla në të gjitha indet bimore. Në raport me qelizat të cilat i tajitin citokininet 

mund të kenë veprim autokrin (veprojnë vetëm në ato qeliza) dhe veprim parakrin (veprojnë në 

qelizat fqinje dhe më larg prej tyre).Këto marrin pjesë në ndarjen qelizore, zhvillimin dhe 

formimin e sythave dhe fidanëve, përhapjen e gjetheve e tjerë. Si citokinin më i njohur është 

zeaksantini, i cili është izoluar nga misri. 

 

Giberelinët: Ky hormon për herë të parë është izoluar nga kërpudha Gibberella fujikuroji. Janë 

të njohura 136 gibereline. Kanë rol në rritjen e bimëve, stimulojnë ndarjen e qelizave. 

Giberelinet veprojnë edhe mbi lulëzimin, frytë dhënien, pluhurimin e luleve, stimulimin e 

lulëzimit, ndërprerjen e qetësisë së farës e tjerë. 

Giberelinet kanë ndikim në një varg të proceseve fi ziologjike në bimë. 

Ekzistojnë komponime të cilat bllokojnë punën e giberelineve që quhen retardantë. 

 

Eten C2 H4 (Etilen): Komponim kimik që bën pjesë në grupin e alkeneve. Eteni është gaz pa 

ngjyrë pa erë dhe shije, dobët i tretshëm në ujë. Eteni është lehtë i ndezshëm dhe në kontakt me 

ajrin krijon përzierje eksplozive. Eteni është një prej hormoneve bimore themelore. Merr pjesë 

në rregullimin e proceseve fi ziologjike te bimët. 

Eteni është hormon i vetëm në gjendje agregate të gaztë. Përqendrimi i etenit në indet bimore 

varet nga stadiumi i zhvillimit të bimës. Gjatë depozitimit, frytet e pjekura lirojnë eten, i cili 

ndikon mbi pjekjen e plotë të fryteve jo mjaft të pjekura. 

Eteni në bimët krijohet gjatë zbërthimit të aminoacidit metionin. Eteni vepron në pjekjen e plotë 

të fryteve dhe e pengon zgjatjen e qelizave të rrënjës dhe të kërcellit. 

 

Për shtëpi: 

Hulumtoni për ndikimin e materieve në aspektin fi ziologjik aktive të bimëve mbi organizmin e 

njeriut dhe bëni punim seminarik! 

 

Duhet të mbash në mend: 
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- Vitaminat janë të domosdoshme për rritjen, për funksionimin normal të qelizave dhe 

indeve, por edhe për mbajtjen e shëndetit. 

- Vitaminat ndahen në vitamina të tretshme në yndyra (liposolubile) A, D, E, K, dhe F dhe 

vitamina të tretshme në ujë (hidrosolubile) B kompleksi, vitamina C, H e tjerë. 

- Fermentet janë katalizatorë biologjik, gjegjësisht shpejtojnë proceset biologjike në 

organizëm, pa u ndryshuar përbërja dhe sasia e tyre gjatë atyre proceseve. 

- Ekzistojnë më shumë grupe të fermenteve si oksidoreduktazat, transferazat, hidrolazat, 

liazat, ligazat, izomerazat. 

- Aktivizues janë substanca që iniciojnë aktivitetin e fermentit, kurse inhibitorët janë 

substanca që ngadalësojnë veprimin e fermenteve. 

- Fitohormonet janë komponime organike të cilët marrin pjesë në rregullimin e 

metabolizmit, kontrollimin e rritjes dhe zhvillimit të bimëve, lulëzimin, frytëdhënien e 

tjerë. 

 

 

4.5   FOTOSINTEZA 

 

Fotosinteza është proces i përbërë oksido-reduktues shumëfazësh i cili zhvillohet në kloroplastet. 

Në këtë proces ndodh reduktimi i CO2 deri në karbohidrat dhe oksidimi i ujit deri në O2, 

gjegjësisht gjatë fotosintezës prej CO2 dhe H2O fitohen komponime organike, kurse lirohet 

oksigjeni. 

Fotosinteza zhvillohet në dy fotosisteme, gjegjësisht: 

- Fotosistemit I, i cili është i përbërë prej 200 molekulave të klorofi lit A, 50 molekulave të 

karotinoideve dhe prej 1 molekule të klorofi lit A, i cili ka absorbim maksimal të energjisë së 

diellit prej 700 nm. 

- Fotosistemit II, i cili është i përbërë prej 200 molekulave të klorofi lit A, 200 molekulave të 

klorofi lit B dhe prej 1 molekule të klorofi lit A, i cili ka absorbim maksimal të energjisë së 

diellit prej 680 nm. 

Barazimi i përgjithshëm për fotosintezën është: 

 
 

 

Për zhvillim të drejt të procesit të fotosintezës, përveç klorofi lit është e nevojshme edhe prania e 

dritës. Energjia e dritës së diellit në formë të fotoneve, siguron kryerje të reaksioneve fotokimike. 

Thelbi i fotosintezës përbëhet në këtë: 

- transformimi i energjisë së dritës në energji kimike (në komponime makro energjetike); 

- asimilimi i CO2 në komponime karbonike dhe komponime tjera intermediare. 

Fotosinteza zhvillohet në dy faza: 

- në fazën e ndritshme dhe 

- në fazën e errët. 

Faza e ndritshme e fotosintezës përbëhet prej dy etapave, fotofi zike dhe fotokimike. 

Në etapën fotofizike bëhet adsorbimi i dritës,me çka vjen deri te shqetësimi(ekscitimi) i klorofilit 

dhe ai bëhet i aftë për lëshim të elektroneve, të cilët pastaj kalojnë në komponime që janë të 

përfshirë në reaksionet biokimike. 

Transportimi i elektroneve mund të jetë ciklik (zhvillohet në fotosistem I) dhe 

aciklik (zhvillohet në fotosistem II). 

klorofil 
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Elektroni përfshihet në zinxhirin për transport dhe lëviz në mënyrë ciklike me ndihmën e 

komponimeve të caktuara të cilët e pranojnë (akceptojnë), që përsëri të kthehet në klorofilin        

fillestar. 

 

 
Fig. nr. 31. Еkcitimi i klorofilit 

 

 

Transportimi aciklik i elektroneve zhvillohet me ndihmën e pranuesit (akceptorit)dhe i dorëzohet 

NADP (nikotin-amid-adenin-dinukleotid fosfatit) i cili kalon në formë të reduktuar me potencial 

të lartë të energjisë. 

Në këtë etapë, uji paraqitet si donator i përhershëm, kurse NADP si acceptor i përhershëm i 

elektroneve. 

Kjo etapë zhvillohet përmes reaksioneve vijuese : 

- fotoliza e ujit; 

- lirimi i O2 dhe 

- vendosja (lidhja) e energjisë diellore në adenozinë tri fosfat (ATP). 

Fotoliza zhvillohet në kloroplaste ku uji, me ndihmën e dritës së diellit,zbërthehet në jone H+ 

dhe OH-. 

 
 
Jonet OH- reagojnë në mes vete dhe krijojnë peroksid hidrogjeni i cili nuk është stabil dhe 

shpërbashkohet në ujë dhe oksigjen, gjegjësisht: 

 

 
 

Akceptor primar 

Fotoni Klorofili                   

(një molekuë) 

Molekula të klorofilit 

dritë 

klorofil

i 
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Jonet e hidrogjenit shërbejnë për reduktim të CO2 gjatë sintezës së materies organike (faza e 

errët). 

 

 

 
Fig. nr. 32. Faza e ndritshme e fotosintezës. 

 

 

Fosfolirimi fotosintetik në të vërtetë paraqet shndërrim të energjisë diellore të pranuar në 

energji kimike dhe akumulimi i saj në komponime makroenergjetike, gjegjësisht sinteza e ATP, 

ADP dhe komponimeve fosforike inorganike. Fosfolirimi mund të jetë ciklik (kur si produkt i 

vetëm paraqitet ATP ) dhe aciklik (elektroni i shqetësuar nga klorofi li e pranon NADP-ja si 

akceptor, por pranon edhe H+ dhe kalon në formë të reduktuar, NADPH2, me ç’rast lirohet 

oksigjen, si produkt sekondar gjatë shfrytëzimit të ujit, si donator i elektroneve. 

Energjia e lidhur në komponimet makro energjetike me fosfolirim fotosintetik shfrytëzohet në 

fazën e errët të fotosintezës. 

 

Faza e errët e fotosintezës nuk është e lidhur me praninë të dritës diellore.Në këtë fazë bëhet      

fiksimi dhe asimilimi i CO2 dhe transformimi i tij në komponime organike. Komponimi i parë 

stabil që paraqitet pas absorbimit të CO2 në procesin e fotosintezës është acidi fosfoglicerinik. 

Acidi fosfoglicerinik gjatë një numri të madh të reaksioneve (karboksilimi, reduktimi, 

regjenerimi etj) me shfrytëzimin e energjisë së akumuluar nga ATP kalon në sheqer. Ky proces i 

kalimit të acidi fosfoglicerinik në sheqer quhet cikli i Kelvinit. 

Mund të thuhet se fotosinteza në fazën e parë (të ndritshme) zhvillohet në qelizat fotosintetike, 

gjegjësisht fotoliza dhe fosforilizimi fotosintetik zhvillohen në granë, derisa faza e dytë (e errët ) 

– fiksimi i CO2 dhe përpunimi biokimik i CO2 në niseshte kryhet në stromë të kloroplasteve nën 

ndikimin e ATP-së. 

 

Stroma e kloroplastit 

Ferodoksin 

NADP-reduktaza 
Drita 

Citokromet 

Ferodoksin ATP sintetaza 

plastocianin 

Lumen i tilakoideve Përfitimi i oksigjenit 

plastokino

n 



[92] 
 

 

Fig. nr. 33. Fotosinteza. 

 

Që të zhvillohet normalisht procesi i fotosintezës është e nevojshme të jenë të kënaqshëm faktorë 

të caktuar të jashtëm dhe të brendshëm. 

Prej faktorëve të jashtëm për fotosintezë, të rëndësishëm janë : 

- drita, paraqitet si faktor kryesor, prej të cilës varet fotosinteza. Intensiteti, këndi nën të cilin 

bien rrezet e diellit etj. mund ta zvogëlojnë ose ta rrisin fotosintezën; 

- temperatura, paraqitet si faktorë për zhvillim të fotosintezës në kufijtë që janë të nevojshëm 

për funksionim normal të aktivitetit të protoplazmës së qelizave (0-35°C). Me rritjen e 

temperaturës, rritet intensiteti i fotosintezës, por në temperature më të lartë se 40°C tërësisht 

ndërpritet; 

- dyoksidi i karbonit (CO2), është faktor që mund të ketë veprim limitues mbi procesin e 

fotosintezës, për shkak se përqendrimi i tij gjendet në sasi më të vogla. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Asimilimi i CO2 në prani të energjisë së dritës shënohet si fotosintezë. 

- I tërë mekanizmi i sintezës të procesit të fotosintezës zhvillohet në kloroplastet. 

- Fotosinteza zhvillohet në dy faza, në fazën e ndritshme (fotofi zike) dhe të errët (termofi 

zike). 

- Në fazën e ndritshme zhvillohen proceset, fotoliza e ujit, lirimi i CO2 dhe vendosja 

(lidhja) e energjisë diellore në adenozin trifosfat (ATP). 

- Në fazën e errët bëhet fi ksimi dhe asimilimi i CO2 dhe transformimi i tij në  komponime 

organike. 

 

USHTRIMI nr.2. TË DËSHMUARIT E PROCESIT TË FOTOSINTEZËS 

 

Qëllimi i ushtrimit: të kuptohet rëndësia e dritës së diellit në procesin e fotosintezës 

 

Materiali i nevojshëm: bimë të errësuara nga Pelargonium yonale ( lule sardella) 

 

Stoma 

Drita 

Kloroplasti 
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Ecuria: 2-3 ditë para ushtrimit mbështillen bimë të tëra në stanoil, me ç’rast në bimët nuk 

zhvillohet procesi i fotosintezës. Nga bima largohet stanoili dhe me të mbështillen disa gjethe. 

Bima lihet të qëndrojë disa orë në dritë intensive. Largohet stanoili nga gjethet. 

 

Aktivitet: vëzhgoni se çka ndodh me gjethet të cilat nuk kanë që të ekspozuara në dritën e diellit. 

Në to a është kryer procesi i fotosintezës? 

 

 

4.6 FURNIZIMI I BIMËVE ME UJË 

 

PËRVETËSIMI I UJIT 

Uji është lëng pa ngjyrë, erë dhe pa shije.Është substancë e vetme e cila në natyrë gjendet e 

pastër në të tri gjendjet agregate (të ngurtë,të lëngët dhe të gaztë). Uji vlon në 100°C, kurse ngrin 

në 0°C. Në lartësi mbidetare prej 0 m, kufiri i sipër zvogëlohet, kurse i poshtmi rritet. 

 

 

                                               Fig. nr. 34. Lidhja hidrogjenike. 

Shndërrimi i ujit prej gjendjes së gaztë në të lëngët quhet kondensim, kurse prej gjendjes së 

lëngët në të gaztë evaporim (avullim). 

 

 

 
Me ftohje, uji kalon prej gjendjes së lëngët në të ngurtë (akull), kurse me ngrohje prej gjendjes 

ngurtë së në të lëngët (shkrirje). 

 

Lidhja hidrogjenike 

Kondensimi 

Evaporimi 
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Kur uji kalon direkt prej gjendjes së ngurtë në të gaztë dhe në të kundërtën, procesi quhet 

sublimim. 

 
 
 

Polariteti i ujit mundëson që ai të jetë tretës shumë i mirë. Ai shumë mirë i tretë thërrimet polare, 

për arsye se me to ndërton lidhje hidrogjenike me ç’rast zvogëlon energjinë e përgjithshme të 

komponimit. 

Materiet hidrofile janë molekula të cilat tërheqin ujin, prandaj në ujë shumë shpejt treten. 

Materiet hidrofobe janë molekula jo polare, e për shkak të pamundësisë për krijimin e lidhjeve 

hidrogjenike, nuk treten në ujë. 

 

 
 

Fig. nr. 35. Tretja e NaCl. 

Cilësitë specifike të ujit janë rezultat i forcave të kohezionit dhe adezionit. 

Kohezioni është forcë e tërheqjes së molekulave të ujit në mes veti me krijimine lidhjeve 

hidrogjenike. Duke ju falënderuar forcave të kohezionit, uji është kompakt. 

Kohezioni mundëson që uji të karakterizohet me: 

- energji sipërfaqësore të madhe; 

- nxehtësi specifike të madhe; 

- nxehtësi të avullimit dhe 

- temperaturë të lartë të vlimit. 

Energjia sipërfaqësore paraqitet në kufirin ndërmjet ujit dhe ajrit. 

 

Ftohje 

Ngrohje 

Sublimim 

Ujë Ujë

♪7 
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Fig. nr. 36. Energjia sipërfaqësore e ujit. 

Me nxehtësi specifi ke nënkuptohet sasia e nxehtësisë që është e nevojshme që 1 gram prej 

ndonjë materie, të pranojë nxehtësi për tu ngrohur për 1°C. Për ngrohje të një grami ujë për 1°C, 

është e nevojshme 4,187 J/g. Uji ka vlerë të lartë të nxehtësisë specifike për shkak të përhapjes së 

lidhjeve hidrogjenike. Duke ju falënderuar nxehtësisë specifi ke të lartë, uji është mjet termo 

rregullues I rëndësishëm. 

 

Me nxehtësi të avullimit nënkuptohet sasia e energjisë që është e nevojshme të avullohet një 

gram lëng. Kjo vlerë te uji është e lartë për atë se, për avullim është e nevojshme të shkëputen 

lidhjet hidrogjenike. Kjo cilësi e ujit e bën tretës shumë të mirë. 

 

Adezioni është forcë e cila i tërheq molekulat e ujit kah materiet e ndryshme.Forca e adezionit, 

gjatë transportimit të ujit prej rrënjës kah gjethi, nuk lejon që shtylla ujore në ksilemë të ndahet 

nga shtylla ujore e qelizave përçuese. 

Duhet të ceket se forcat e kohezionit dhe adezionit nuk janë forca lëvizëse të ujit, por ato nuk 

lejojnë të ndërpritet shtylla ujore. 

Uji posedon potencial ujor. Potenciali ujor në realitet është aftësi e molekulave të ujit, në ndonjë 

sistem, në moment të caktuar të kryejnë ndonjë punë kimike. Sa më i madh që është përqendrimi 

i ujit, aq është më i madh potenciali ujor. 

Potenciali ujor ka parashenjë negative, pasi që forcat që ndikojnë në indet bimore dhe në materiet 

bimore, e zvogëlojnë përqendrimin e ujit, e me këtë zvogëlohet edhe aftësia e molekulave të ujit 

të kryejë punë kimike në krahasim me ujin e lirë dhe të pastër. 

Potenciali ujor varet nga përqendrimi i materieve të tretura, shtypja dhe rëndesa (gravitacioni) e 

tokës. Potenciali ujor mund të shfrytëzohet si masë për statusin ujor të bimës prej të cilit varen të 

gjitha proceset fiziologjike në qeliza. 

 

Uji në bimët, pranimi i ujit përmes sistemit rrënjor dhe qarkullimi i ujit 

 

Uji është komponentë themelore e qelizës bimore. Ai është mjedis në të cilin zhvillohen të gjitha 

proceset metabolike. 

Pa të nuk mund të mbahet uniteti i organeleve qelizore. 

Uji është tretës për shumë materie ushqyese me çka mundëson lëvizjen e tyre në vetë bimën. Ka 

cilësi të puferit termik në jetën e bimëve. Në mënyrë të drejtpërdrejtë merr pjesë në reaksionet 

kimike dhe biokimike dhe mundëson hidratimin, ënjtje dhe lëvizje të protoplazmës. 

Bimët ujin e pranojnë nga toka përmes sistemit rrënjor. 

Uji në tokë gjendet si: 

 

Energjia sipërfaqësore 
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- ujë kapilar: ky lloj uji gjendet poret kapilare dhe në to mbahet nën veprimin e forcave të 

Mesiskovit. 

 

- ujë i gravitacionit: ky është ujë që kullon nga poret jokapilare nën ndikimin e forcës së 

gravitacionit. Ky lloj uji lëviz vetëm prej lart poshtë (në mënyrë descedente). Ky është 

ujë i arritshëm për bimët. 

 

- ujë nëntokësor: është ujë që qëndron në ndonjë shtresë të padepërtueshme dhe nuk 

mund të lëvizë te poshtë. Ujërat nëntokësorë, në qoftë se nuk janë të kripur dhe të 

alkalizuar, shfrytëzohen për ujitje të kulturave bujqësore. Nëse niveli i ujërave 

nëntokësorë është i lartë, është i nevojshëm drenazhimi i tyre. 

 

- ujë i akullt: paraqitet vetëm në shtresat sipërfaqësore të tokës, kur temperaturat e ajrit 

janë negative për një periudhë më të gjatë. 

 

 
Fig. nr. 37. Pranimi i ujit te bimët. 

 

Bimët gjatë jetës së tyre,shpenzojnë sasi shumë të madhe të ujit. Pjesa më e madhe e këtij uji 

avullohet nga bima dhe shkon në atmosferë. Pasi që ky ujë vetëm kalon nëpër bimën quhet ujë 

transit dhe arrin rreth 98 % nga uji i thithur nga ana e bimëve. 

Sasia tjetër e ujit që mbetet në bimë quhet ujë i ngelur. 

Uji i ngelur gjendet në dy forma: 

1. forma e lirë dhe 

2. forma e lidhur. 

 

I lirë është uji, i cili lirshëm lëviz prej rrënjës, përmes kërcellit deri te gjethi, prej ku avullohet. 

Ky ujë shërben si transportues (bartës) i materieve mineralike prej rrënjës deri te organet 

mbitokësore të bimës dhe për rregullimin e nxehtësisë në bimë. 

Humbja e ujit 

Qarkullimi i ujit 

Pranimi i ujit 
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Uji i lidhur në të vërtet, është uji i lidhur kimikisht për komponimet organike në procesin e 

fotosintezës ose në proceset tjera. 

 

Pranimi, qarkullimi dhe humbja e ujit nga bimët quhet regjim ujor. 

Regjimi ujor i bimëve zhvillohet përmes: 

- pranimit të ujit; 

- transportimit të ujit dhe 

- humbjes së ujit. 

 

Pranimi i ujit, nga ana e bimëve, më shpesh realizohet përmes sistemit rrënjor dhe mund të jetë: 

- pasive dhe 

- aktive. 

Pranimi pasiv i ujit është rezultat i procesit të transpirimit, me ç’rast krijohet deficit (mungesë) i 

ujit në gjethe. Ky deficit bartet nga qeliza në qelizë deri te qimet rrënjore, me ç’rast krijohen 

kushte për përvetësimin e sasive të reja të ujit. 

Pranimi pasiv i ujit në të vërtetë zhvillohet me difuzion. 

 

 
 

Fig. nr. 38. Paraqitje skematike e difuzionit. 

 

 

Me difuzion nënkuptohet procesi i lëvizjes dhe përzierjes së molekulave të ujit dhe materieve të 

tretura në te dhe gazrave, në një hapësirë, gjithnjë deri në barazimin e përqendrimeve, gjegjësisht 

lëvizje të molekulave prej vendeve me përqendrim më të lartë kah vendet me përqendrim më të 

ulët. Për lëvizje të molekulave, gjatë difuzionit, nuk është e nevojshme energji, sepse molekulat 

atëherë lëvizin me ndihmën energjisë kinetike të tyre. 

Difuzioni mund të jetë i thjeshtë dhe i lehtësuar. 

Gjatë difuzionit të thjeshtë, molekulat lëvizin prej pjesëve me përqendrim më të lartë kah 

vendet me përqendrim më të ulët.  

Difuzioni i lehtësuar, zhvillohet me lëvizje të molekulave hidrofile më ndihmën e bartësit 

proteinik. 

Difuzioni i thjeshtë Difuzioni i lehtësuar 
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Osmoza është difuzion (kalim) i molekulave të ujit (tretësit) përmes membranes gjysmë lëshuese 

prej vendeve me përqendrim më të lartë kah vendet me përqendrim më të ulët. Qelizat bimore, 

pranë murit qelizor janë të mbështjellë me membranë qelizore (plazmalema) përmes së cilës 

difundon uji me materiet mineralike, kurse dalin produktet e metabolizmit. 

Plazmalema nuk i lëshon të gjitha materiet, por ajo i zgjedh, me çka rregullon hyrjen dhe daljen e 

materieve. Prandaj thuhet se plazmalema është gjysmë lëshuese. 

 

 
 

Fig. nr. 39.  Paraqitje skematike e osmoses. 

 
Në lëngun qelizor janë të tretura komponime me molekula të vogla me përqendrim të caktuar. 

Lëngu qelizor te qelizat e ndryshme ka përqendrim të ndryshëm. Për të ardhur deri te barazimi i 

përqendrimeve të dy qelizave fqinje, uji hyn nga qeliza me përqendrim më të ulët kah qeliza me 

përqendrim më të lartë gjithnjë, deri në barazimin e përqendrimeve në të dy qelizat. 

 

Shtypja që shkakton kalimin e molekulave përmes membranës gjysmë lëshuese deri në 

barazimin e përqendrimeve të lëngjeve të dy qelizave fqinje quhet shtypje osmotike. 

 

Dukuritë osmotike në qelizë janë paraqitur me turgor dhe plazmolizë. 

Qelizat bimore përmbajnë një ose dy vakuola të mbushura me lëng qelizor. Kur përqendrimi i 

lëngut qelizor është më i madh se sa në mjedisin rrethues, atëherë uji nga mjedisi rrethues tenton 

të hyjë në qelizë. Uji që hyn, rrit madhësinë e vakuolave duke e shtypur citoplazmën deri te muri 

i cili zgjatet, e qeliza fiton pamje “të tendosur” të ngurtë. 

 

Turgori, në të vërtetë paraqet shtypjen që e shkakton përmbajtja e gjallë mbi murin qelizor dhe 

kundërshtimi i murit qelizor ndaj shtypjes së tillë. 

 

Osmoza 
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Fig. nr. 40. Paraqitje skematike e turgorit dhe plazmolizës. 

Nëse qelizat e gjalla vendosen në tretësirë me përqendrim më të madh (hipertonik) se 

përqendrimi i lëngut qelizor, atëherë tretësira nuk do të hyjë në qelizë, por do ta merr ujin nga 

lëngu qelizor. Atëherë, zvogëlohet edhe madhësia e citoplazmës  dhe vakuolave, prandaj në 

vendet e caktuara citoplazma ndahet nga muri qelizor. 
 

Nëse nuk ndërpritet dalja e këtillë i ujit, mund të vijë deri ç’ngjitja e tërësishme e citoplazmës 

nga muri qelizor dhe mbledhja e saj në mesin e qelizës.  

Kjo dukuri e humbjes së ujit nga qeliza quhet plazmolizë. 

Forca me të cilën qeliza thith ujin nga mjedisi rrethues quhet forca e thithjes. 

 

Transportimi aktiv i ujit dhe materieve të tretura, në bimë zhvillohet me ndihmën e energjisë e 

cila fitohet nga ATP (adenozintrefosfat) që është produkt i proceseve metabolike. Gjatë 

transportimit aktiv, molekulat lëvizin prej vendit me përqendrim më të ulët kah vendit me 

përqendrim më të lartë. 

Si forcë lëvizëse e bartjes ascedente të ujit në bimët (prej rrënjës deri te gjethi) është transpirimi 

dhe shtypja e rrënjës. 

Mbi pranimin e ujit nga ana e bimës, ndikojnë faktorët vijues: 

sistemi rrënjor; 

- sasia e ujit të arritshëm në tokë; 

- aftësia e tokës për ta mbajtur ujin; 

- përbërja dhe përqendrimi i tretësirës së tokës; 

- temperatura e tokës; 

- ajrimi i tokës dhe 

- intensiteti i transpirimit. 

 

 

Plazmoliza Baraspesha Turgori 
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Fig. nr. 41. Lëvizja e ujit në distanca të vogla. 

Lëvizja e ujit në distanca të vogla zhvillohet prej qelize në qelizë (prej qimeve rrënjore, qelizave 

nga epiderma dhe lëvores primare deri te endoderma).Kjo lëvizje quhet lëvizje ekstravaskulare. 

 

 

 

Fig. nr. 42. Lëvizje e ujit në distanca më të mëdha. 
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Përmes enëve përçuese, uji lëviz në distancë më të madhe. Kjo lëvizje zhvillohet nëpër elementet 

përbërëse të ksilemës. Lëvizja e këtillë quhet lëvizje vaskulare. 

 

Uji në bimë lëviz si rezultat i transpirimit dhe shtypjes së rrënjës. 

Transpirimi paraqet avullimin të ujit nga gjethi, me qëllim që të barazohet përqendrimi i ujit në 

atmosferë me përqendrimin e ujit në gjeth.  

Me humbjen e ujit nga gjethi, vjen deri te zvogëlimi i përqendrimit të ujit në qelizat e gjethit, me 

çka rritet forca e transpirimit të thithjes, mandej uji nëpërmjet ksilemës hyn në gjeth.Për shkak të 

forcës së kohezionit dhe adezionit, uji ngjitet përpjetë nëpër ksilemë në rrjedhje të pandërprerë, 

duke lëvizur me forcë kapilare. 

 

 

Fig. nr. 43. Lëvizja pasive e ujit në bimë. 
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4.7  HUMBJA E UJIT NGA BIMËT 

 

Uji nga bimët humbet në tri mënyra: 

- me transpirim; 

- me gutacion dhe 

- me lotim. 

 

Transpirimi paraqet mënyrën më të rëndësishme të humbjes së ujit. 

Me transpirim nënkuptohet avullimi i ujit prej të gjitha pjesëve mbitokësore të bimës, të cilat 

janë në kontakt me atmosferën. 

Si forcë lëvizëse e procesit të transpirimit është potenciali ujor, që paraqitet në mes atmosferës së 

pangopur me ujë, pjesëve mbitokësore të bimës dhe vetë rrënjës. 

Transpirimi ka rol shumë të rëndësishëm për arsye se me te bima mbrohet nga ngrohja shumë e 

madhe, sigurohet rrjedhje e pandërprerë e ujit, prej rrënjës deri te gjethi, e me këtë edhe bartja e 

ujit dhe materieve ushqyese prej rrënjës kah gjethi. 

 

Transpirimi mund të jetë: 

- kutikular; 

- stomin dhe 

- lenticeral. 

 

Transpirimi kutikular, zhvillohet përmes kutikulës, e cila e mbulon gjethin.Avullimi i ujit 

përmes kutikulës është shumë i vogël dhe shpërfillës (rreth 10% nga transpirimi i përgjithshëm), 

nga shkaku se kutikula me epidermën paraqesin pengesë (barrierë) për avullimin e ujit. 

 

Transpirimi lenticeral zhvillohet përmes lenticeleve (vrima që gjenden në indet të cilat janë të 

mbuluara me tapë). Ky transpirim, si edhe ai kutikular, është minimal dhe shpërfillës. 

 

Transpirimi stomin është më i rëndësishëm, për shkak se 90 % nga uji avullohet përmes 

stomeve. 

Stomet janë hapje specifike të cilat gjenden në epidermën e gjethit. Këto kanë funksion të 

rregullojnë regjimin ujor në bimë dhe këmbimin e gazrave (CO2 dhe O2). 

 

Si rezultat i potencialit ujor vjen deri te hapja dhe mbyllja e “aparatit të stomeve”. 

Në të vërtetë, kur përqendrimi i lëngut qelizor në qelizat mbyllëse është më i madh në raport me 

mjedisin e jashtëm, uji hyn në to dhe rritet turgori, kurse “aparati i stomeve” hapet. 

 

Kjo është si rezultat i aktivitetit fotosintetik në vetë qelizat e stomeve, në të cilat sintetizohen 

sheqernat dhe rritet shtypja osmotike. Me rritjen e shtypjes osmotike, rritet edhe forca thithëse, 

uji hyn në qelizat mbyllëse dhe këto hapen. 

Me lëshimin e ujit në mjedisin e jashtëm ulet shtypja osmotike, zvogëlohet turgori dhe qelizat 

mbyllëse, mbyllen. Me mbylljen e vrimave të stomeve uji nuk del nga bima përmes “aparatit të 

stomeve” 
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Fig. nr. 44. Aparati i stomeve. 

Faktorët e jashtëm kanë ndikim mbi hapjen dhe mbylljen e aparatit të stomeve. Intensiteti i 

transpirimit varet nga lagështia relative e ajrit (nëse ajri është më I thatë, transpirimi është më i 

madh), nga temperatura e ajrit (me rritjen e temperatures rritet edhe transpirimi), nga drita 

(procesi i fotosintezës). Transpirimi varet edhe nga sasia e ujit në tokë, era etj., por ai varet edhe 

nga faktorët e brendshëm vijues: përqendrimi i lëngut qelizor, elasticiteti i murit qelizor, 

madhësia e sipërfaqes së gjethit etj. 

 

Gutacioni është humbje e ujit nga bima në formë të pikave të ujit. Më shpesh zhvillohet përmes 

skajeve të gjethit. Kur ajri është tejet i lagësht dhe nuk kryhet transpirimi, kurse kushtet për 

pranim të ujit përmes sistemit rrënjor janë optimale, atëherë gutacioni merr rolin e transpirimit, 

me çka mbahet baras pesha e regjimit ujor. 

 

 
 

Fig. nr. 45. Gutacioni. 
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Lotimi është humbje e ujit nga bimët, si ujë i lëngët nga vendi i lënduar në mënyrë mekanike 

(plagë e bimëve). Lotimi i bimëve nuk është rezultat i potencialit ujor, por i shtypjes së rrënjës 

(forcë që shtyp ujin përpjetë). 

 

Hulumto! 

Çfarë pasoja nxit mungesa e ujit te bimët. 

 

4.8 TË USHQYERIT  MINERAL TË  BIMËVE 

 

 

Të ushqyerit e bimëve përmes sistemit rrënjor në popull është e njohur si të ushqyerit në 

aspektin mineral të bimëve. 

Të ushqyerit në aspektin mineral të bimëve, në të vërtetë paraqet përvetësim të elementeve 

minerale nga mjedisi i jashtëm dhe përfshirja e tyre në proceset fiziologjike në bimë. Elementet 

minerale janë shumë të rëndësishëm, por edhe elemente të dobishme në të ushqyerit e bimëve. 

Bima është sistem shumë i përbërë i cili materiet minerale i pranon përmes rrënjës dhe përmes 

gjethit. 

Përmes sistemit rrënjor, bimët marrin ujin dhe materiet minerale të tretura në ujë, të cilat 

përfshihen në metabolizmin e bimëve dhe shndërrohen në komponime organike. Këto 

komponime organike, bimët i shfrytëzojnë si ushqim. 

Për mënyrën e pranimit të ujit dhe materieve minerale përmes sistemit rrënjor, ekzistojnë më 

shumë teori të cilat nuk janë pranuara plotësisht. 

Duke marrë para sysh të gjitha teoritë, mund të thuhet se përvetësimi i materieve ushqyese nëpër 

sistemin rrënjor zhvillohet përmes: 

 

- difuzionit të thjeshtë, hyrje e materieve prej vendit me përqendrim më të lartë kah vendi 

me përqendrim më të ulët; 

 

- difuzionit të Don-it, ku difuzioni zhvillohet në mes dy tretësirave të ndara me membranë 

gjysmë lëshuese, me ç’rast vjen deri te kalimi i joneve nëpër membranë për shkak të 

dallimeve në potencialin elektrik, me çka vjen deri te zëvendësimi i joneve nga koloidet e 

dheut me jonet nga koloidet e protoplazmës; 

 

- absorbimit metabolitik, zhvillohet si rezultat i energjisë që përfitohet me procesin e 

frymëmarrjes. 

Organ themelor përmes të cilit bimët pranojnë ujin dhe materiet minerale, siç thamë, është rrënja. 

Është e nevojshme të ceket se bimët, materiet minerale mund t’i pranojnë edhe përmes organeve 

tjera. 

Për të kuptuar përvetësimin e materieve minerale nga toka përmes sistemit rrënjor, duhet të 

përkujtohemi në ndërtimin anatomik të rrënjës! 

 

Ndërtimi anatomik i rrënjës është i ndryshëm dhe varet nga vjetërsia e rrënjës dhe nga largësia 

deri te majat e rrënjës. 

Maja e rrënjës është e mbuluar me kapelë të rrënjës që ka rol mbrojtës të majës (apikale) së 

merisistemës. Në largësi të vogël nga maja është zona e qimeve të rrënjëve, përmes së cilave 
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thithet uji dhe materiet ushqyese. Rrënja në këtë lartësi është e mbështjellë me një shtresë të 

rizodermës (i përgjigjet epidermës së kërcellit), i cili është ind absorbues. 

Brendinë e rrënjës e përbëjnë dy cilindra, të futur njëri në tjetrin, me lidhje të dobët në mes tyre. 

Cilindri i jashtëm quhet lëvorja primare, kurse cilindri i brendshëm – cilindër qendror. 

 

 

Fig. nr. 46. Ndërtimi anatomik i rrënjës. 

 

Rëndësia e tokës për bimët 

 

Toka karakterizohet me shumë cilësi prej të cilave varet rritja dhe zhvillimi i bimëve. 

Toka është e përbërë prej tri fazave: 

 e ngurtë; 

 e gaztë dhe 

 e lëngët. 

 

Në lloje të ndryshme të tokave, ky raport është i ndryshëm. Nga pikëpamja agrokimike, për të 

ushqyerit e bimëve raporti më i përshtatshëm është 25:25:50. Në këtë raport më mirë zhvillohen 

proceset fi zike, kimike dhe mikrobiologjike dhe shpejt aktivizohen plehrat. Gjithashtu, edhe 

dinamika e elementeve ushqyese është më e mirë (shndërrimi i elementeve prej formës së 

paarritshme në të arritshme). 

 

Faza e ngurtë e tokës është e përbërë nga materiet organike dhe minerale. 

Këto materie janë burime natyrore themelore për ushqim të bimëve. Me shfrytëzimin shumë 

vjeçar të tokës, për kultivimin e kulturave bujqësore, materiet ushqyese ulen deri në minimum. 

Rizoderma 

Fijet e rrënjëve 

Lëvorja 

primare 

Lloji i rrënjës 

Cilindri qendror 

Kapela e rrënjës 
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Duke e përcjellë gjendjen e tokës (pjellshmërinë e saj) përmes analizave agrokimike, prodhuesi 

bujqësor shton plehra për të plotësuar pjellshmërinë natyrore. 

 

Materiet minerale në tokë rrjedhin nga shkëmbinjtë dhe nga mineralet. 

Mineralet ndahen në: 

- primare dhe 

- sekondare. 

 

Mineralet primare janë krijuar me ftohjen e magmës së nxehtë, kurse mineralet sekondare me 

shkatërrimin kimik të mineraleve primare. Mineralet sekondare më të përfaqësuara në tokë janë 

nga grupi i montmorilonitit, kaolinitit, ilitit, të grupit hidroliskunik etj. 

Këto minerale paraqesin burim të materieve ushqyese për bimët. Të arritshëm për bimët janë 

elementet ushqyese që gjenden në formë të joneve (kationeve  dhe anioneve) të lidhura për 

kompleksin adsorbues të tokës ose të joneve të lira në tretësirën e tokës. 

 

Materiet organike, në tokë janë të përfaqësuara si mbeturina organike të cilat me humifikim, 

kalojnë në komponime makromolekulare të njohur me emrin humus. 

Me mineralizim të humusit përfitohen materie ushqyese mineralike lehtë të arritshme për bimët. 

Për të ushqyerit e bimëve, cilësi më e rëndësishme e tokës është adsorbimi. 

 

Me adsorbim nënkuptohet cilësia e tokës që në masën e saj të mbajë materie të ndryshme. 

Ekzistojnë më shumë lloje të adsorbimit: substitues, fizik, kimik dhe biologjik. 

Thërrimet më të imëta të tokës (argjila dhe koloidet) e përbëjnë kompleksin adsorbues të tokës, 

i cili ka rëndësi shumë të madhe për të ushqyerit e bimëve dhe për plehërimin. 

 

Adsorbimi substitues është këmbimi i kationeve nga kompleksi adsorbues i tokës me katione 

nga tretësira e tokës. Si rezultat i adsorbimit substitues, kationet nga tretësira e tokës me kationet 

nga kompleksi adsorbues i tokës janë në baraspeshë të përhershme. 

 

 

Adsorbimi kimik i tokës ndodh si rezultat i reaksioneve të ndërsjellë të kationeve dhe anioneve, 

me ç’rast krijohen komponime që mund të jenë të arritshme ose të paarritshme për bimët. 

Për shembull: 

 

 

Adsorbimi biologjik paraqet pranimin e joneve nga ana e bimëve dhe mikroorganizmave me 

çka pengohet shpëlarja e materieve ushqyese. Ky adsoirbim është i rëndësishëm për mbajtjen e 

azotit në tokë.  
Materiet ushqyese në tretësirën e tokës lëvizin në të gjitha drejtimet së bashku me lëvizjen e ujit. 

Kjo lëvizje mund të jetë në mënyrë ascedente, descedente dhe anësore. 

Lëvizja e materieve ushqyese e nxit rizosferën e rrënjës, si rezultat i difuzionit. 
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Për zgjedhje të drejtë të bimëve bujqësore dhe për plehërim të drejtë është e nevojshme të njihet 

reaksioni i tokës. 

 

Me reaksion të tokës nënkuptohet raporti i joneve H+ dhe OH- në tretësirën e tokës. 

Varësisht nga ky raport, reaksioni i tokës mund të jetë: 

- acidik; 

- bazik dhe 

- neutral. 

 

Reaksioni i tokës shënohet me simbolin pH, i cili mund të jetë: 

- për toka acidike: pH < 7; 

- për toka bazike: pH > 7 dhe 

- për toka neutrale: pH = 7. 

 

Toka karakterizohet me: pasuri dhe me pjellshmëri. 

 

Me pasuri të tokës me materie ushqyese nënkuptohet sasia e përgjithshme e këtyre materieve, 

pavarësisht nga arritja e tyre për bimët. 

 

Me pjellshmëri të tokës nënkuptohet sasia e përgjithshme e materieve ushqyese të arritshme për 

bimët. 

 

 

4.9   MAKROELEMENTET 

 

Biogjene janë ato elemente, pa të cilat bima nuk mund të rritet dhe të zhvillohet. 

Sipas përfaqësimit në bimë, elementet biogjene ndahen në: 

- makroelemente biogjene dhe 

- mikroelemente biogjene. 
Në makro elemente biogjene bëjnë pjesë: karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti, fosfori, kaliumi, 

kalciumi, magnezi, sulfuri dhe hekuri. 

 

Azoti (N) është element i rëndësishëm, pasi që hyn në përbërjen e proteinave, acideve nukleike 

dhe komponimeve tjera. Ai është pjesëpërbërëse e klorofilit dhe e shumë fermenteve.Me një 

fjalë, azoti është element primar që merr pjesë në ndërtimin e të gjitha pjesëve të bimës. 

Nga tretësira e tokës bimët furnizohen me azot, i cili për bimët është i arritshëm në formë të 

joneve:  NH4+  dhe  NO3. 

Azoti është lehtë i lëvizshëm në bimë. Mungesa e azotit, në ushqimin e bimëve, manifestohet në 

mënyrë të ndryshme tek llojet e ndryshme. E përbashkët për të gjitha është se bimët më pak 

rriten, gjethet janë të zgjatur pak dhe me të shkurta me ngjyrë të gjelbër të zbehtë që më vonë 

kalon në të kuqe, për shkak të mungesës së klorofilit. Këto simptome fillimisht paraqiten te 

gjethet më të vjetra. 
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Fig. nr. 47. Simptome nga mungesa e azotit. 

 

Në qoftë se ka tepricë të azotit, në ushqimin e bimëve, këto kanë rritje të vrullshme, kurse gjethet 

fi tojnë ngjyrë të gjelbër të errët. Sipas përmbajtjes së azotit në tokë, këto ndahen në toka me 

pjellshmëri tëdobët (4 mg azot në 100 g dhè), me pjellshmëri mesatare (4-7 mg/100 g dhè) dhe 

toka pjellore (> 7 mg/100 g dhè). 

 

Fosfori (P) është element i nukleotideve ADP, ATP, NADP dhe merr pjesë në një numër të 

madh të proceseve fiziologjike siç është fotosinteza, fosforilizimi fotosintetik, sinteza e acideve 

nukleike etj. 

Fosfori është i përfshirë në të gjitha proceset energjetike që zhvillohen në qelizë, si dhe në 

ndërtimin e membranës qelizore. 

Burim kryesor i fosforit në të ushqyerit e bimëve është acidi fosforik (H3PO4). 

Gjegjësisht jonet e tij H2PO4 -, HPO42-, PO43-. 

Fosfori është lehtë i lëvizshëm në bimë.Gjatë mungesës së fosforit, te bimët paraqiten simptomat 

vijuese: gjethet bëhen shumë të ndjeshme dhe të mefshtë, ngjyra e gjelbër gradualisht kalon në të 

kuqërremtë deri në ngjyrë kafe të errët. 

 

 
 

Fig. nr. 48. Simptome nga mungesa e fosforit. 

Mungesa e azotit 

Nga mungesa fosforit 
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 Sipas sasisë së fosforit në tokë, toka mund të jetë me pjellshmëri të dobët (< 10 mg/100 gr dhè), 

me pjellshmëri mesatare (10-20 mg/100 g dhè) dhe toka pjellore (> 20 mg/100g dhè). 

 

Kaliumi (K) është aktivues i fermenteve,me çka nxit numër të madh të reaksioneve fi ziologjike 

te bimët.Ai rregullon proceset fi zike dhe kimike në protoplazmë (viskozitetin, elasticitetin, 

përshkimin), është i përfshirë në procesin e fotosintezës dhe frymëmarrjes, merr pjesë në 

qarkullimin e sheqernave dhe proteinave dhe rrit rezistencën e bimëve ndaj temperaturavetë 

ulëta. Bimët, kaliumin e shfrytëzojnë në formën mineralike dhe organike në formë të joneve të 

K+. Ai është lehtë i lëvizshëm në bimë. 

 

 

Fig. nr. 49. Simptome nga mungesa e kaliumit. 

 

Në mungesë të kaliumit në ushqimin e bimëve, paraqiten këto simptome:zvogëlohet ose 

plotësisht ndërpritet rritja, paraqitet nekroza në skajet e gjetheve, më parë te gjethet më të vjetra, 

e pastaj edhe te gjethet më të reja, kërcelli bëhet I hollë dhe i zgjatur, rrënja bëhet më e vogël dhe 

nuk zhvillohen qimet e rrënjëve. Në mungesë të kaliumit qelizat e humbin turgorin dhe bima 

vyshket. 

 

Sulfuri (S) bën pjesë në përbërjen e shumë komponimeve organike si në aminoacide, glikozide, 

vajra eterike etj. Ai është pjesë përbërëse e koenzimit A dhe e shumë fermenteve të llojit të 

karboksilazave dhe transaminazave. 

 Gjithashtu, ka rol të rëndësishëm në procesin e fotosintezës. 
Bimët sulfurin e shfrytëzojnë në formë të sulfateve dhe sulfureve.Gjatë mungesës së sulfurit në 

ushqimin e bimëve, paraqiten simptome të ngjashme me ato të mungesës së azotit. 

Nga mungesa e 

kaliumit 
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Kalciumi (Ca) e neutralizon tepricën e acideve organike duke krijuar oksalate të kalciumit. Merr 

pjesë në ndërtimin e membranave qelizore, rritë viskozitetin e protoplazmës, merr pjesë në 

metabolizmin e karbohidrateve dhe është I domosdoshëm gjatë formimit të fryteve. 

 

 

 

Fig. nr. 50.  Simptome nga mungesa e kalciumit. 

 

Kalciumi në tokë gjendet në formë të kripërave lehtë të tretshme (karbonate, sulfate,nitrate) dhe 

për bimët është lehtë i arritshëm si jon Ca2+. Ai është dobët i lëvizshëm në bimët. 

Gjatë mungesës së kalciumit në gjethe paraqitet kloroza, gjethet shpesh herë janë të rrudhura, me 

skajet e kthyera përpjetë, kurse në fryte paraqiten njolla karakteristike. 

 

Magnezi (Mg) është element përbërës i klorofilit.Hyn në përbërjen e fermenteve transferaze dhe 

ka rol të rëndësishëm në proceset e fermentimit në qelizë. Në tokë, magnezi paraqitet në formë 

komponimeve lehtë të tretshme, prandaj është i arritshëm për bimët në formë të joneve Mg2+. 

Në bimë është lehtë I lëvizshëm. 

Në mungesë të magnezit te bimët paraqiten këto simptome: gjethet e vjetra zverdhen në mes 

nervaturës, vazhdimisht duke fituar ngjyrë të errët dhe njolla kloroze nëpër tërë gjethin.            

Frytet e bimëve në mungesë të magnezit mbesin të vogla. 

 

 

Nga mungesa e kalciumit 

Nga mungesa e magnezit 
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Fig. nr. 51. Simptome në mungesë të magnezit. 

Hekuri (Fe) bën pjesë në sintezën e klorofilit, hyn në përbërjen e numrit të madh të 

oksidoreduktazave, bën pjesë në transportimin e elektrolitëve etj. Për bimët, në tretësirën 

tokësore, hekuri është i arritshëm në formë të Fe2+, Fe3+ dhe në formë të helateve. 

Mungesa e hekurit te bimët shkakton zvogëlimin e sintezës së proteinave dhe sheqernave. 

Mungesa e hekurit në ushqimin e bimëve paraqitet te tokat alkaline, për shkak të antagonizmit që 

paraqitet në mes Fe dhe Ca. 

Gjithashtu, mungesë paraqitet gjatë shfrytëzimit të ujit të pasur me bikarbonate, pastaj gjatë 

plehërimit me pleh të ahurit të padjegur mirë (që shkakton tretjen e kalciumit). 

Mungesa e hekurit paraqitet edhe si pasojë e antagonizmit me Mn, Zn, Cu, pastaj për shkak të 

krijimit të fosfateve të hekurit të patretshëm, shpëlarja e tij me të reshura të bollshme, ose për 

shkak të thatësirës, andaj bëhet i paarritshëm për bimët. 

 

 

Fig. nr. 52. Simptome në mungesë së hekurit. 

 

Në mungesë të hekurit në ushqimin e bimëve,paraqiten simptome vijuese:- paraqitet kloroza e 

hekurit në gjethet e reja(me çka dallohet nga kloroza-Mg që paraqitet nëgjethet e vjetra); 

- kalimi nëpër inde me dhe pa klorozë është shumë i fortë, (në Mg është mjaft i butë); 

- dejet (nervat) e gjethit ngelin të gjelbra, kurse gjethi në fazën e mëvonshme e humb ngjyrën 

e gjelbër duke fi tuar ngjyrë të verdhë si limoni ose  zbardhet. 

 
 

4.10 MIKROELEMENTET 

 

Me zbulimin e mikroelementeve biogjene, janë sqaruar numër i madh i dukurive të cilat 

manifestohen në bimë duke shkaktuar ndryshime anatomike dhe morfologjike 

(sëmundjefiziologjike te bimët). Deri atëherë është menduar se bimët janë të sëmura nga 

sëmundje të cila i shkaktojnë mikroorganizmat ose disa faktorë tjerë. 

Në mikroelemente biogjene bëjnë pjesë: bori, zinku, mangani, bakri, molibdeni dhe kobalti. 

 

Bori (B) është mikroelement biogjen për bimët. Merr pjesë në transportimin e asimilateve. Në 

mungesë të borit paraqitet përfaqësim më i vogël i sheqerit në fryte etj. 

Nga mungesa e hekurit 
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Toka është e pasur me sasi të përgjithshme të borit, por është e varfër me bor të arritshëm për 

bimët. Si burim kryesor i borit në tokë është materia organike, e cila me mineralizim e jep borin 

e arritshëm. 

Mungesa e borit te bimët paraqitet në tokat acidike për shkak të shpëlarjes, pastaj në tokat 

alkaline për shkak të adsorbimit, gjatë thatësirave etj. 

Gjatë mungesës së borit te bimët paraqiten këto simptome: 

 zhduken sythat e majave të degëve; 

 shfarosen majat e kërcellit kryesor; 

 deformohen gjethet, me ç’rast fitojnë pamje të përdredhur (dredhohen);  

 gjethi dhe mbajtësja e gjethit trashen dhe bëhen të thyeshëm;  

 zvogëlohet rritja e rrënjës dhe  

 bima keq frytëzohet 

Sasia e tepërt e borit në ushqimin e bimëve është toksike, që manifestohet me zverdhje të teheve 

të gjetheve. 

 

 

Fig. nr. 53. Simptome në mungesë  të borit. 

 

 

Zinku (Zn) akumulohet në sipërfaqen e tokës në shtresën e humusit në formë të komplekseve 

organike-Zn.Në tokë mund të paraqitet mungesë e zinkut për shkak të imobilizimit 

mikrobiologjik.Tokat që përmbajnë kalcium,përmbajnë edhe sasi më të madhe të zinkut. 

Zinku merr pjesë në aktivizimin e fermenteve, në sintezën e auksinit etj. 

Bimët e pranojnë zinkun në formë të jonit dyvalent Zn2+. Në bimë është dobët i lëvizshëm. 

Në mungesë të zinkut te bimët paraqiten simptome vijuese: rritje xhuxhe, gjethe si rozetë me 

ngjyrë të gjelbër të zbehtë.Zinku është antagonist me P, Ca, Mn, Fe, Cu. 

 

Nga mungesa  

e borit 
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Fig. nr. 54. Simptome në mungesë të zinkut. 

 

Mangani (Mn) është element i rëndësishëm që merr pjesë në aktivizimin e shumë fermenteve. 

Ai merr pjesë në procesin e fotosintezës në fazën e fotolizës së ujit. Mungesa e manganit 

shkakton klorozë njollash (në formë topthore), e cila në fillim shumë ngjan në klorozë të hekurit. 

Në mungesë të manganit të ndjeshëm janë grosha, bizelja, rrepat etj. 

Mungesa e manganit paraqitet në tokat që kanë pH të lartë, në toka të pasura me komplekse 

organike, gjatë rritjes së aktivitetit mikrobiologjik etj. 

 

Bakri (Cu) në tokë gjendet në disa minerale primare dhe sekondare ose është i lidhur për 

koloidet organike dhe mineralike të tokës. Në tokat organogjene, bakri është fort i lidhur për 

materien organike që paraqitet si dukuri negative. Arritja (hyrja) e bakrit në bimë varet nga 

reaksioni i tokës, gjegjësisht në tokat alkaline ai është I paarritshëm. 

Bakri hyn në përbërjen e një numri të madh të fermenteve, ka rëndësi në transportimin e 

elektroneve, ka ndikim pozitiv në rezistencën e bimëve ndaj thatësirës, nxit fuqinë pjellore të 

polenit, merr pjesë në sintezën e klorofi lit, antocianët etj. 

Bimët, bakrin e pranojnë në formë të joneve Cu2+ dhe helateve. Ky është dobët i lëvizshëm në 

bimët. 

 

Fig. nr. 55. Simptome në mungesë së bakrit. 

 

Nga mungesa e 

zinkut 
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Në mungesë të bakrit te bimët, paraqitet kloroza e gjetheve, si dhe dredhja dhe vyshkja e 

gjetheve (Figura nr,14), që është rezultat i humbjes së turgorit (shkatërrim i qarkullimit të ujit). 

Sasia e tepërt e bakrit në ushqimin e bimëve vepron në mënyrë toksike dhe manifestohet përmes 

ngadalësimit të rritjes së rrënjës, paraqitjes së klorozës etj. 

Molibdeni (Mo) merr pjesë në procesin e fi ksimit të azotit dhe në reduktimin e nitrateve e për 

këtë shkak është pjesë përbërëse e fermenteve, nitroreduktaza. Ky element e nxit sintezën e acidit 

askorbik, merr pjesë në proceset e rritjes dhe zhvillimit të bimëve përmes nxitjes të stadiumit të 

jarovizimit. 

Bimët furnizohen me molibden në formë të anionit (MoO4)2-. 

Në mungesë të molibdenit, te bimët paraqiten këto simptome: te gjethet e vjetra paraqitet njolla 

nekroze, bima nuk rritet mjaft etj. 

 

Fig. nr. 56. Dëmtime kloroze dhe të nekrozës. 

 

USHTRIMI :nr.3.UDHËZIM PËR ZBULIMIN E Ç’ RREGULLIMIT NË TË 

USHQYERIT E BIMËVE 

Për të ditur se a ka ç’rregullim në të ushqyerit e bimëve, ndiqeni udhëzimin në vijim: 

 Vështroni me kujdes bimën e sëmurë dhe vërtetoni se a bëhet fjalë për mungesë të ndonjë 

elementi ushqyes, ose shkaku është ndonjë sëmundje infektive! 

 Derisa nuk ka simptome klasike për infeksion (konidie, spore) supozojmë se ka 

ç’rregullim në të ushqyerit. 

 Është e nevojshme të shihet se simptome paraqiten në gjethet e reja ose në të vjetrat. 

 Në qoftë se në bimë ka mungesë të ndonjë elementi lehtë të lëvizshëm, atëherë simptome 

paraqiten në gjethet e vjetra, për shkak se elementet shumë shpejt do të zhvendosen prej 

gjetheve më të vjetra kah ato të rejat. Në elemente lehtë të lëvizshme bëjnë pjesë: N, P, 

K, Mg, Cl, Mn. 

 Mungesa e elementeve vështirë të lëvizshme fi llimisht manifestohet te gjethet e reja. Në 

elemente vështirë të lëvizshme bëjnë pjesë: Ca, S, Fe, Cu, Zn, B dhe Mo. 

 Pastaj duhet të vërtetohet se a janë simptome kloroze ose nekroze. Kloroza është proces i 

kthyeshëm dhe manifestohet me zverdhje të tërë gjethit, derisa nekroza është proces i 

pakthyeshëm dhe manifestohet me zhdukje të pjesëve ngagjethi (Figura nr. 50). 

 Në bazë të këtyre të dhënave dhe duke shfrytëzuar tabela 
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Duhet të mbash në mend: 

- Biogjene janë ato elemente pa të cilat bima nuk mund të rritet dhe të zhvillohet. 

- Elementet biogjene sipas sasisë në bimë ndahen në makro dhe mikroelemente biogjene. 

- Në makoelemente biogjene bëjnë pjesë: karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti, fosfori, 

kaliumi, kalciumi, magnezi, sulfuri dhe hekuri. 

- Në mikroelemente biogjene bëjnë pjesë: bori zinku, mangani, bakëri, molibdeni dhe 

kobalti. 

 

4.11  FRYMËMARRJA E BIMËVE 

 

Qeliza që të mbahet në jetë, është e nevojshme që në mënyrë të pandërprerë të furnizohet me 

energji. 

Qelizat, në trupin e tyre sintetizojnë komponime organike duke ju falënderuar energjisë diellore, 

ujit dhe materieve mineralike. 

Komponimet e sintetizuara në këtë mënyrë janë të pasura me energji, të cilën e shfrytëzojë 

qelizat për kryerjen e funksioneve të tyre jetësore. 

Sintetizimi i komponimeve organike, si dhe shndërrimi i tyre në energji prej një forme në një 

tjetër, paraqesin procese të përbëra të njohura si procese metabolike. Në të vërtetë, këmbimi i 

materieve në qelizat e gjalla quhet metabolizëm I qelizës. 

Metabolizmi është i përbërë prej numrit të madh të reaksioneve të sintezës dhe të zbërthimit, të 

cilat zhvillohen në mënyrë të pandërprerë derisa qeliza është e gjallë.Të gjitha proceset e sintezës 

së komponimeve organike zhvillohen me shfrytëzimin (harxhimin) e sasisë të caktuar të 

energjisë. Në proceset e zbërthimit, kjo energji e lidhur lirohet. 

Të gjitha proceset të cilat në qelizë sjellin deri te lirimi i energjisë së lidhur në mënyrë kimike, në 

llogari të proceseve të oksidimit dhe reduktimit të komponimeve organike, shënohen si 

disimilim ose frymëmarrje. 

Frymëmarrja në të vërtetë është proces në të cilin materiet organike, më shpesh karbohidratet 

zbërthehen në CO2 dhe H2O duke e liruar gradualisht energjinë. 

Kështu, energjia e liruar vendoset (lidhet) në komponimet makroenergjetike (bartës), prej ku do 

të shfrytëzohet sipas nevojës së qelizës. 

Frymëmarrja është proces biokimik i përbërë, i cili zhvillohet në prani të oksigjenit 

ose pa të. Prej këtu ekzistojnë dy lloje të frymëmarrjes: aerobe (me oksigjen) dhe frymëmarrje 

anaerobe (me fermentim). 

 

Frymëmarrje aerobe ndryshe quhet edhe oksidim biologjik. Frymëmarrja aerobike zhvillohet 

në prani të oksigjenit, me ç’rast materia organike zbërthehet deri në CO2 dhe ujë si dhe lirohet 

energji. 

 

 

Karbohidratet janë substrat themelor në procesin e frymëmarrjes. Përderisa materiali për 

frymëmarrje është komponim i përbërë. Si për shembull niseshteja, është e nevojshme më parë 

ajo të zbërthehet deri në glukozë e pastaj të përfshihet në proceset frymëmarrjes. 
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Zbërthimi i glukozës është gradual dhe rreptësisht i rregulluar me lirim gradual të energjisë. 

Pastaj ndodhin shumë reaksione që zhvillohen në dy faza, faza anaerobe (glikoliza) dhe aerobe 

(cikli i Krepsit). 

 

Glikoliza zhvillohet në citoplazmë në kushte anaerobe pa praninë e oksigjenit. Përgjegjës për 

zhvillimin e glikolizës janë fermentet. 

Si rezultat i glikolizës fitohet acidi acidi piruvik dhe lirohet një pjesë e vogël e energjisë kimike 

(rreth 5%). Energjia e liruarm depozitohet në komponimin ATP. 

Faza e ardhshme në zbërthimin e glukozës është faza aerobe që quhet cikli i  Krepsit.                  

Cikli i Krepsit emrin e ka fituar sipas shkencëtarit që e ka zbuluar Hans Adolf Kreps.                

Cikli i Krepsit është i njohur edhe si cikli i acidit limonik ose cikli i acideve trikarboksilike. 

Cikli i Krepsit paraqet pjesë nga frymëmarrja qelizore dhe përfshin një varg të proceseve kimike 

katalitike. Në ciklin e Krepsit fi tohenshumë komponime që veprojnë si prekusorë (aminoacide). 

Një pjesë e reaksioneve që ndodhin në ciklin e Krepsit janë të rëndësishëm edhe për zhvillimin e 

fermentimit në qeliza. Zbërthimi i acidit piruvik në ciklin e Krepsit duhet të kuptohet si proces i 

lirimit të energjisë, në formë në të cilën qelizat mund ta shfrytëzojnë. 

Në proceset e frymëmarrjes, përveç që fitohet energji, fitohen edhe komponime tjera si 

mesprodukte që përfshihen në metabolizmin e yndyrave dhe proteinave. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Sintetizimi i komponimeve organike, si dhe shndërrimi i tyre në energji prej një forme në 

një tjetër, paraqesin procese të përbëra, të njohura si procese metabolike. 

- Këmbimi i materieve në qelizat e gjalla quhet metabolizëm i qelizës. 

- Proceset të cilat në qelizë sjellin deri te lirimi i energjisë së lidhur në mënyrë kimike, në 

llogari të proceseve të oksidimit dhe reduktimit të komponimeve organike, shënohen si 

disimilim ose frymëmarrje. 

- Ekzistojnë dy lloje të frymëmarrjes: aerobe (me oksigjen) dhe frymëmarrje anaerobe (me 

fermentim). 

 

 

4.12  RRITJA DHE ZHVILLIMI I BIMËVE 

 

Të gjitha qeniet e gjalla ushqehen, krejt me qëllim që të sigurojnë materie dhe energji për sintezë 

të protoplazmës, e  në këtë mënyrë rritet dimensioni i trupit të tyre, gjegjësisht këto rriten. 

Rritja është proces i kontrolluar,  nga gjenet në qeliza me çka krijohen bimë të reja që ngjajnë në 

prindërit e tyre. 

Rritja është e shoqëruar  me formimin e organeve bimore, me ç’rast ndryshon struktura dhe 

forma e organizmit bimor. Kjo dukuri është quajtur  morfogjenezë. 

Gjatë rritjes në bimë ndodhin ndryshime kualitative në strukturën dhe funksionin e organizmit. 

Këto ndryshime  janë përfshirë me nocionin diferencim. 

Në  zhvillimin e bimës, janë të përfshirë dy procese: 

- procesi i rritjes dhe 

- procesi i diferencimit. 
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Rritja dhe diferencimi janë dy procese të cilat zhvillohen njëkohësisht, gjatë zhvillimit të bimëve. 

 

RRITJA E BIMËVE 

 

Rritja  është një nga karakteristikat e të  gjitha qenieve të gjalla. Ky është process i përbërë, 

pavarësisht nga ajo se a rriten organizmat njëqelizor ose shumëqelizor. 

Rritja i përfshin të gjitha proceset që mundësojnë rritjen e përmasës së bimës ose përmasës dhe 

numrit të organeve të tij. Në të vërtetë, rritja paraqet formimin e organeve të reja vegjetative, 

indeve dhe qelizave. 

Rritja duhet të kuptohet si cilësi e materies së gjallë me ç’rast njëkohësisht zhvillohen proceset e 

ndërtimit dhe shkatërrimit. Varësisht nga intensiteti i këtyre proceseve, rritja mund të bëhet 

përmes rritjes së përmasave të përgjithshme dhe peshës së përgjithshme (materia e thatë), ose 

aspak të mos vërehet. 

Procesi i rritjes ndodh me shpejtësi të ndryshme dhe është i lidhur ngushtë me zhvillimin 

ontogjenetik të organizmit. 

Rritja, njëjtë si edhe zhvillimi janë nën kontrollin e informatave gjenetike, por varen edhe nga 

kushtet e jashtme. 

Rritja e organizmit ndodh në dy mënyra: 

- me zmadhim të numrit të qelizave dhe 

- me zmadhim të madhësisë së qelizave. 

Zmadhimi i numrit të qelizave është rezultat i ndarjes qelizore, me çka rritet numri i qelizave 

dhe te bima rriten përmasat e përgjithshme. 

 

 
 

Fig. nr. 57. Ndarja e qelizës. 

 

Rritja e qelizave shpie në zmadhimin e përmasave të përgjithshme, me çka qeliza shumëfi sh e 

rrit madhësinë e vet. Rritja me zmadhim të numrit të qelizave çdoherë  nuk është i përcjellë me 

zmadhimin e përmasave të përgjithshme të organeve. 

Ekzistojnë tri faza të rritjes: 

- embrionale; 

- zgjatja dhe 

- diferencimi. 



[118] 
 

Gjatë  rritjes embrionale, qelizat ndahen  me ç’rast rritet numri i tyre. Në fazën e zgjatjes, 

qelizat e humbin aftësinë për tu ndarë duke e rritur madhësinë në llogari të plazmës së re dhe 

vakuolave. 

Në fazën e diferencimit, qelizat e arrijnë madhësinë, duke fituar formë që është më përshtatshme 

për kryerjen e funksioneve të tyre specifike. Rritja e bimëve me ndarje të qelizave zhvillohet në 

ind të posaçëm, të quajtur ind merisistematik. Indet merisistematike gjenden në vende të 

ndryshme në bimë. Në majën e bimës, rrënjë dhe në fi danët gjendet  merisistemi apikal 

(kulmor), ku ndarja e qelizave është më intensive. Rritja interkalare është rezultat i merisistemit 

interkalar dhe rritja bazë është rezultat i merisistemit bazal. 
 

Me zhvillim paraqiten të gjitha proceset të cilat sjellin deri te ndryshimet kualitative 

me ç’rast formohen elementet strukturale në organizëm, të cilat më vonë sjellin deri te formimi i 

organeve reproduktive. Këto ndryshime janë të kushtëzuara nga organogjeneza e bimës. Për 

shembull, proceset e formimit të gjethit dhe sipërfaqes së gjethit paraqiten si procese të rritjes, 

derisa proceset që sjellin deri te formimi i organeve të reproduktimit paraqiten si zhvillim. 

Zhvillimi i bimës zhvillohet në faza (stadiume). Për të kaluar zhvillimi prej një faze në tjetër, 

është e nevojshme të plotësohen disa kushte të jashtme të caktuara, prej të cilave do të varet 

suksesi për sjelljen e bimës në fazën e reproduktimit. 

 

Ekzistojnë dy stadiume të zhvillimit te bimët: 

- termik ose stadiumi i jarovizimit dhe 

- stadiumi i dritës. 

  

Stadiumi i jarovizimit fi llon menjëherë me mugullimin e farës dhe paraqet proces fi ziologjik, 

prej të cilit varet kalimi i bimës nga faza vegjetative në atë reproductive të jetës dhe zhvillohet 

nën veprimin e temperaturave të caktuara si kusht. Stadiumi i jarovizimit është karakteristik te 

kulturat dimërore. Këto, për të kaluar në gjendje reproduktive, është e nevojshme të fi tojnë 

trajtim kompleks përkatës të temperaturës në periudhë kohore të caktuar. Kështu, te gruri-sortet 

dimërore, për të kaluar procesi i jarovizimit, i plotësojnë nevojat me temperaturë prej 0 deri 2°C 

për periudhë prej 20 deri 30 ditë, sortet fakultative i plotësojnë nevojat me temperaturë 

prej 5 deri 10°C për periudhë prej 7 deri 10 ditë të nevojshme. Gjithashtu, periudha e jarovizimit 

nuk është e njëjtë për të gjitha sortet e grurit, e gjithashtu, as për të gjitha llojet tjera. 

 

Stadiumi i dritës fi llon atëherë kur do të mbarojë stadiumi i jarovizimit, kurse si faktor 

kompleks paraqitet drita. Nëse nuk plotësohen kushtet për stadiumin e dritës, rritja nuk mund të 

kalojë në zhvillimin reproduktiv. 

Proceset e ndryshme fiziologjike dhe biokimike, që zhvillohen gjatë rritjes e sjellin bimën në dy 

gjendje: 

- vegjetative dhe 

- gjenerative (reproduktive). 

 

Varësisht nga ndryshimet morfologjike, te bimët dallohen faza të caktuara fenologjike. 

Kështu, te bimët shumëvjeçare (p.sh. te molla) dallohen fazat vijuese: 

 

- butonizimi (formimi i sythave); 

- hapja e luleve dhe sythave të gjetheve; 
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- paraqitja e gjetheve të para; 

- formimi i lulesës 

- lulëzimi; 

- lidhja e fryteve; 

- pjekja e fryteve dhe 

- rënia e gjetheve. 

 

Te kulturat e drithërave dallohen këto faza: 

- mugullimi; 

- mbirja; 

- paraqitja e gjethit të tretë; 

- përdredhje në bosht; 

- kallëzimi; 

- lulëzimi; 

- pjekje qumështore; 

- pjekje dyllore dhe 

- pjekje e plotë. 

 

Për shtëpi: 

Bisedoni  me ndonjë prodhues bujqësor për kohën kur ndodhin fazat e ndryshme të zhvillimit të 

bimëve të cilat i kultivojnë. 

Shkruani ese në të cilin do t’i sqaroni nocionet nga fazat e zhvillimit! 

Esenë  plotësoni me vizatime. 

 

Duhet të mbash në mend: 

Rritja paraqet formimin e organeve  të  reja vegjetative, indeve dhe qelizave. 

Rritja e organizmit ndodh në dy mënyra, me zmadhim të numrit të qelizave dhe me zmadhim të 

vëllimit të qelizave. 

Me zhvillim shënohen të gjitha proceset të cilat sjellin deri te ndryshimet kualitative me ç’rast 

krijohen elementet strukturale në organizëm, të cilat pastaj sjellin deri te krijimi i organeve 

reproduktive. 

Stadiumi i jarovizimit fillon menjëherë me mugullimin e farës dhe paraqet proces fi ziologjik, 

prej të cilit varet kalimi i bimës nga faza vegjetative në atë reproduktive të jetës dhe zhvillohet 

nën veprimin e temperaturave të caktuara si kusht. 

Stadiumi i dritës fillon atëherë kur do të mbarojë stadiumi i jarovizimit, kurse si faktor kompleks 

paraqitet drita.  

 

 

 Ndikimi i faktorëve të jashtëm mbi rritjen dhe zhvillimin e bimëve 

 

Rritja dhe zhvillimi i bimëve në masë të  madhe varet nga kushtet e mjedisit të jashtëm. Bimët 

kanë  nevoja të ndryshme ndaj kushteve të jashtme të caktuara. Këto nevoja te bimët janë rezultat 

i cilësive trashëguese të vetë bimës. 

Bimët kanë aftësi deri në shkallë të caktuar të përshtaten   në kushtet e jashtme. Kjo aftësi e tyre 

u mundëson të  përhapen në tërë sipërfaqen tokësore. Faktorë të jashtëm më të rëndësishëm, prej 
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të cilave varet rritja dhe zhvillimi i bimëve janë temperatura, intensiteti, kohëzgjatja e dritës, ajri, 

uji dhe faktorë tjerë ortografi k dhe antropogjen. 

 

Temperatura – Qelizat bimore përmbajnë sasi të  madhe të ujit, e cila gjatë temperaturave të 

ulëta mund të ngrin. Bimët tropikale janë shumë të ndjeshme  në temperaturat e ulëta, kurse 

bimët nga brezi i mesëm dhe polar në mënyra të ndryshme janë përshtatur dhe janë më rezistues 

në temperatura të ulëta. Të përshtaturit në temperatura të ulëta, te bimët e caktuara, shihet në atë 

se 

disa prej tyre e ndërpresin rritjen aktive të majave vegjetative. Majat vegjetative  në vjeshtë 

mbështillen me lëvore (sythe dimërore) të cilët hyjnë në fazën e qetësisë (dormantimi). Roli i 

lëvoreve është kryesish mbrojtës. Te disa bimë ndodh  zhdukje e pjesëve mbitokësore, derisa 

organet nëntokësore (bulbe, rizome, tuberë etj.) dimërojnë nën sipërfaqen tokësore, kurse në 

pranverë prej tyre rriten fidanë  të rinj ose bimë të tëra. 

Farat janë më të qëndrueshme në temperatura të ulëta, pasi që përmbajnë sasi më të vogël të ujit. 

Nxehtësia është një prej faktorëve ekologjik të rëndësishëm për ekzistencë të organizmave të 

gjallë. Kushtet e temperaturave i caktojnë zonat  klimatike të Tokës (zona tropikale, subtropikale, 

mesatarisht e nxehtë, mesatarisht e ftohtë dhe zona polare e ftohtë). 

Jeta e bimëve është e mundshme si në temperatura të ulëta ashtu edhe  temperature të larta. 

Ekzistojnë bimë të cilat zhvillohen edhe në borë të përhershme. Në procesin e evolucionit, bimët 

janë përshtatur në kushte të temperaturave optimale. Temperaturat optimale në të cilat bimët 

rriten në mënyrë më intensive zakonisht janë prej 25 deri 30 °C. Numri më i madh i bimëve 

zhduken në  temperature prej 50 °C, kurse ngrirja e bimëve ndodh në temperatura nën zero. 

Bimë të caktuara kanë termoperiodizëm specifik, gjegjësisht kanë nevojë për ndërrim të 

periudhës me temperatura të ulëta me periudhën me temperatura të larta. Bimët rriten dhe 

zhvillohen në temperaturë të caktuar. Nxehtësia e nxit stadiumin e jarovizimit, e shpejton 

lulëzimin etj. Temperatura e tokës e shpejton absorbimin rrënjor, rritjen dhe frymëmarrjen e tij. 

 

Drita – ndryshimet sezonale të dritës janë shumë të rëndësishme për ciklin jetësor të bimëve. 

Mugullimi, lulëzimi si dhe nisja dhe  mbarimi i fazës së qetësisë janë shembuj të fazave të 

caktuara të zhvillimit të bimëve të cilat zhvillohen në kohë të caktuar vjetore. 

Faktor i jashtëm kryesor i cili bimëve ua “tregon” kohën vjetore është gjatësia relative e ditës dhe 

natës (fotoperioda). Reagimi i bimëve në gjatësinë e ditës quhet fotoperiodizëm. 

Shembull më i mirë për fotoperiodizmit është kalimi i bimës prej fazës vegjetative në 

reproduktive, gjegjësisht fillimi i lulëzimit, zhvillimi i sythave dimërore dhe rënia e gjetheve. 

Regjimi i dritës të bimëve varet nga rrezatimi diellor. Intensiteti i rrezatimit diellor varet nga 

lartësia e diellit mbi horizont (gjerësia gjeografi ke), koha vjetore, vranësia, avulli i ujit në ajër 

etj 

Rrezatimi diellor mund të jetë direkt dhe difuziv. 

Drita diellore direkte arrin në sipërfaqen e tokës drejtpërdrejtë  nga Dielli, në formë rrezeve 

paralele të cilat nuk thyhen mes veti. 

Drita diellore difuzive vjen në tokë  pas shpërndarjes së rrezeve paralele nga thërrmijat e 

atmosferës dhe avujve të ujit. 

Drita diellore direkte mund të jetë e rrezikshme për bimët, pasi që mund të sjell deri te 

shkatërrimi i klorofi lit dhe citoplazmës së qelizave, kurse drita difuzive ndikon përshtatshëm, 

pasi që në te mbizotërojnë rrezet e verdha dhe të kuqe. Drita ndikon mbi cilësitë morfologjike 

dhe anatomike të  bimëve. 
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Ajri: Ajri si faktor ekologjik manifestohet përmes përbërjes kimike dhe lëvizjes 

(erës). Përbërja kimike e ajrit thuajse është e njëjtë gjithkund në Rruzullin tokësor. Në përbërjen 

e ajrit në përqindje më të lartë, hyjnë azoti, oksigjeni dhe dyoksidi i karbonit. Oksigjeni dhe 

dyoksidi i karbonit marrin pjesë në proceset e fotosintezës dhe frymëmarrjes. 

Ndikimi i erës mbi bimët mund të jetë indirekt dhe direkt. Ndikimi indirekt bazohet në atë që era 

ndikon në ndryshimin e temperaturës, lagështisë së ajrit etj., kurse ndikimi direkt mbështetet në 

ndikimin mekanik të tij, si për shembull, ç’rrënjosja e drunjve, thyerja e degëve, shtrirja për tokë 

e të mbjellave etj. Era ka ndikim pozitiv mbi pluhurimin e bimëve, shpërndarjes së farës e tjerë. 

 

Uji dhe regjimi ujor: Uji paraqitet si faktor bazë në rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Përveç 

rëndësisë fiziologjike, për bimët, uji përmes ndikimit të përbashkët me faktorët tjerë jep 

karakteristika të caktuara në hapësirën jetësore (biotop), me çka janë formuar lloje të ndryshme 

të bimëve me cilësi specifi ke. Uji në sipërfaqen e tokës vjen përmes të reshurave atmosferike 

(borë, shi etj.). Në kohë dhe vend të ndryshëm sasia e të  reshurave atmosferike është e 

ndryshme. Lagështia e tokës fitohet nga të reshurat dhe  nga ujërat nëntokësor. Ajri atmosferik 

përmban sasi të caktuar të ujit në formë të avullit të ujit. Sasia e avullit të ujit varet nga 

temperatura e ajrit. Jeta e bimëve varet nga rrjedhja e ujit nëpër trupin e tyre. Rreth 0,5% nga uji i 

pranuar, bimët e shfrytëzojnë për sintezë të materieve, kurse 99,5% për transpirim. 

Ekzistojnë dy grupe të mëdha të bimëve në raport me regjimin e lagështisë: 

 

- bimë të cilat jetojnë tërësisht ose pjesërisht të zhytura në ujë (hidrofi te) dhe 

- bimë të tokave të thata (terestrike) 

 

Toka si kompleks i faktorëve ekologjik: Toka është mjedis jetësor I rëndësishëm për bimët e 

tokave të thata. Këto janë të përforcuara për tokë dhe prej saj pranojnë materie ushqyese. 

Toka dallohet me cilësi të caktuara fizike, kimike, absorbuese dhe biologjike. 

Gjithashtu toka ka cilësi ujore, ajrore dhe termike. Kompleksi i të gjitha cilësive të cekura të 

tokës i japin pjellshmërinë e saj. Numër i madh i cilësive të tokës varen nga përbërja mekanike e 

saj. 

Nga faktorët orografi k rëndësi më të madhe për përbërjen dhe përhapjen e bimëve kanë 

lartësia mbidetare, reliefi , ekspozimi i terrenit etj. Është dëshmuar se rritja e lartësisë mbidetare 

për çdo 100 m, temperature zvogëlohet për 0,5°C me ç’rast paraqitet klimë malore, kurse 

periudha e vegjetacionit shkurtohet për 11,5 ditë, në çdo 100 m. Duke shkuar prej rrëzës së malit 

kah maja ndryshojnë edhe zonat vegjetative. Cilat bimë do të përfaqësohen në vend të caktuar 

dhe si do të rriten dhe zhvillohen, varet edhe nga ekspozimi i terrenit. 

 

Faktorët biotik: Bimët në mjedisin e tyre jetësor, në masë më të vogël ose më të madhe gjenden 

nën ndikimin e organizmave tjerë të gjallë. Ekzistojnë raporte reciproke të  llojllojshme në mes 

bimëve të larta dhe mikrofl orës, në mes bimëve të larta dhe kafshëve dhe në mes vetë bimëve të 

larta. Mikroflora në tokë ka rëndësi shumë të madhe në proceset pedogjenetike dhe në të 

ushqyerit e bimëve. Si rezultat i aktivitetit mikrobiologjik, në tokë zhvillohen procese biokimike, 

me të cilat materiet organike zbërthehen deri në komponime të  arritshme për ushqim të bimëve. 

 

Faktorët antropogjen: Ndikimi i njeriut mbi formimin, ndërtimin dhe zhvillimin e bimëve është 

faktor ekologjik i rëndësishëm i cili shënohet si faktor antropogjen. Njeriu në  mënyrë të 
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vetëdijshme ose të pavetëdijshme ndikon në ndryshimet e mjedisit. Ai i shkatërron pyjet, stepet 

etj. për të fi tuar tokë të punueshme ose sipërfaqe ndërtuese. Deri te shkatërrimi i vegjetacionit të 

bimëve vjen edhe me paraqitjen e zjarreve, shterjen e moçaleve, etj. 

Ndikimi i njeriut mbi bimët mund të jetë përmes: 

- shkatërrimit të disa bimëve ose bashkësive të tëra bimore; 

- kultivimit të kulturave të bimëve; 

- futjes ose zhvendosjes së bimëve të cilat nuk i takojnë arealit të tyre natyror. 

Bimët, varësisht nga ndikimi i faktorit antropogjen, ndahen në: 

- kultura bimore dhe baroja. 

 

Rezistenca e bimëve 

 

Aftësia e bimëve për t’ju përshtatur kushteve të jashtme dhe për t’ju kundërshtuar ndikimeve të 

pavolitshme, quhet rezistencë. Bima e cila është e ekspozuar në kushtet të jashtme të 

pavolitshme, gjendet në gjendje “të tensionuar” të njohur si stres. Kur bima është në gjendje 

stresi, te ajo zvogëlohen disa funksione jetësore. Nëse bima është rezistuese në stresin e nxitur, 

atëherë ajo do të jetë e aftë t’i përjetojë kushtet e jashtme. Në të  vërtetë, bima përmes stresit 

reagon në kushtet të jashtme të pavolitshme, me ç’rast në bimë ndodh një varg i proceseve 

mbrojtëse fi ziologjike dhe biokimike. Nëse stresi është shumë i madh, atëherë  ndodh zhdukja e 

bimës. Bimët adaptohen në stres, e me këtë, ato i përshtaten kushteve të jashtme të 

pavolitshme. 

 

Rezistenca e bimëve ndaj temperaturave të ulëta: 

 

Gjatë dimrit, e ndonjë herë në vjeshtën e hershme ose në  pranverën e vonshme, temperaturat 

zbresin nën zero. Në disa  zona, në periudhën e dimrit temperaturat gradualisht zbresin më ulët se 

-10 deri -25 °C. Në  kushte të këtilla të ashpra, bimët zhduken me mundësi prapë të kthehen në 

jetë nëse zhdukja ka qenë afatshkurta, e akulli është formuar në zbrazëtirat në mes qelizave. 

Gjatë  zhdukjes së bimëve, më parë ngrin uji në interqelizë (në hapësirat në mes qelizave). 

Kristalet e akullit në hapësirat në mes qelizave e nxjerrin ujin nga qeliza për kohë  derisa zgjasin 

temperaturat e ulëta, e kështu qeliza bëhet e dehidruar dhe e humb funksionin jetësor. Me 

dehidratim vjen deri te koagulimi i koloideve, me çka prishet dukuria osmotike dhe qeliza vdes. 

Deri te vdekja e qelizave mund të vijë edhe gjatë dëmtimeve mekanike të shkaktuara nga 

kristalet e akullit. Në qoftë se vjen deri e zbritja e menjëhershme e temperaturave, atëherë në 

qelizë ngrin uji dhe ndodh shkatërrimi i strukturës së citoplazmës dhe qeliza vdes. Rezistenca e 

bimëve nga zhdukja e shkaktuar nga temperaturat e ulëta, është proces shumë i përbërë gjatë të 

cilit shkaktohen ndryshime biologjike dhe fi ziologjike, të cilat kontribuojnë që  në qeliza të  

rritet përmbajtja e komponimeve lehtë të tretshme, që mundësojnë të zvogëlohet sasia e ujit të 

lirë, kurse të rritet sasia e ujit të lidhur. Në  këtë mënyrë, bimët bëhen më rezistuese ndaj 

temperaturave të ulëta. Për to themi se janë të kalitura. 

 

Rezistenca e bimëve ndaj temperaturave të larta: Si temperaturat e ulëta, ashtu edhe 

temperaturat e larta mund të shkaktojnë zhdukje të bimëve (temperature më e lartë se 35°C). 

Temperatura e lartë shkakton përshpejtim të proceseve metabolike që sjellin deri në shkatërrimin 

e klorofi lit, zbërthimin (pa ndonjë rend) e komponimeve të përbëra organike dhe lirimin e 

materieve toksike. Temperatura e lartë mund të shkaktojë koagulim të protoplazmës, e me këtë 
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edhe zhdukje të bimës. Bimët mbrohen nga ngrohja e tepërt me mbyllje të stomeve, modifi kim 

të gjetheve (paraqitje të qimeve, gjembave etj.) ose me ndërprerje të sintezës ose neutralizim 

të materieve të liruara helmuese. 

Rezistenca e bimëve ndaj thatësisë: Mungesa e ujit në tokë, e me këtë edhe në bimë, si rezultat 

i sasive të vogla të të reshurave atmosferike, quhet thatësi. Lagështia relative e ulët e ajrit dhe 

temperature  e lartë, e përbëjnë thatësirën atmosferike, kurse tharja e tokës në mungesë të ujit të 

arritshëm për bimët, quhet thatësi e tokës. 

Ndikimi negativ i thatësirës së tokës dhe asaj atmosferike manifestohet në atë mënyrë që prishet 

aftësia sintetike e bimës, me ç’rast ndodh hidroliza e pakontrolluar e protoplazmës. 

Transpirimi i cili është i pakontrolluar gjatë thatësirës sjell deri te vyshkja e bimës. Organet  më 

të reja vuajnë shpejt, kurse rrënja zhduket më në fund. Aftësia e  bimës të zhvillohet në kushte të 

thatësirës quhet rezistenca e bimëve ndaj thatësirës. Bimët me rezistencë ndaj thatësirës fi tohen 

në mënyra të ndryshme, njëjtë si edhe gjatë përballimit nga ngrohje e tepërt me formim të 

mbështjellësit të  dylltë në sipërfaqe të gjethit, rritje të qimeve, mbyllje të stomeve etj. 

 

Rezistenca e bimëve ndaj tokave të kripura: Ekzistenca e bimëve në toka me përmbajtje të 

lartë të kripërave, varet nga aftësia e tyre për të siguruar përqendrim të  lartë të lëngut qelizor. 

Bimët të cilat janë adaptuar të kultivohen në toka të kripura, quhen halofite. 

 

Duhet të mbash në mend: 

Faktorë të jashtëm më të rëndësishëm, prej të cilave varet rritja dhe  zhvillimi i bimëve janë 

temperatura, intensiteti dhe kohëzgjatja e dritës. Rezistenca e bimëve nga zhdukja, e shkaktuar 

nga temperaturat e ulëta është proces i rritjes së përmbajtjes së komponimeve lehtë të tretshme, 

që mundësojnë të zvogëlohet sasia e ujit të lirë, kurse të rritet sasia e ujit të  lidhur në qeliza. 

Bimët mbrohen nga ngrohja e tepërt përmes procesit të  transpirimit ose me ndërprerje të sintezës 

ose neutralizim të materieve të liruara helmuese. 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 
1. Pyetje- përgjigje me gojë. 

2. Pyetje – përgjigje me shkrim. 

  Evidentimi i Vlerësimit: 

3. Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të 

vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  

RM5 –Nxënësi klasifikon plehrat organike dhe inorganike dhe rëndësinë e 

tyre për zhvillimin e bimëve. 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM5, nxënësi duhet të jetë i aftë të përshkruaj : 

- dalloj plehrat organike dhe inorganike 

- rëndësia e plehrave organike 

- klasifikimi i plehrave organike 

- rëndësia e plehrave inorganike 

- klasifikimi i plehrave inorganike 

- dhe përdorimin e tyre . 

 

 
 

PLEHRAT 

 

 

 

5.1 PLEHRAT ORGANIKE 

 
RËNDESIA E PLEHRAVE ORGANIKE NE PJELLORINE E TOKËS BUJQESORE 

Rendimentet e larta dhe qëndrueshmëria e kulturave bujqësore kërkon në radhë të parë të rritjen 

e  pjellorisë së tokës. Një nga faktorët kryesorë të përmirësimit, të ruajtjes dhe rritjes së saj është 

lënda organike e siguruar nëpërmjet përdorimit të plehrave organike.  

Me plehra organike do të kuptojmë lëndët, materialet me origjine bimore dhe shtazore të freskëta 

ose të zbërthyera në rrugë biologjike të cilat hidhen në tokë për plehërim. Plehrat organike nën 

veprimin e miro-organizmave transformohen pjesërisht në humus, i cili  përbën rezervën 

kryesore të lëndëve ushqyese dhe faktorin kryesor të përmirësimit të vetive të tokës. Shtimi i 

lëndës organike në tokë përbën një nga detyrat më të rëndësishme në ditët e sotme. Plehu organik 

ka vlera të mëdha dhe të gjithanshme.  Ai është mjeti kryesor dhe universal i pjellorisë në tokë, i 

cili vë në lëvizje potencialin biologjik të bimës dhe garanton riprodhimin e zgjeruar te pjellorisë 

së tokës. Janë të paparanushme pikëpamjet e disa autorëve që hiperbolizojnë veprimin tepër 

pozitiv të plehrave minerale në rritjen e prodhimit. 

Përdorimi i tyre i pakombinuar me plehrat organike shkakton prishjen e strukturës dhe ul 

aktivitetin e mikroorganizmave në tokë. Ato janë kushte vendimtare për rritjen e rendimenteve të 

kulturave bujqësore. Nga përdorimi i 200 kv/ha pleh organik gjysmë i zbërthyer  sigurohen 7-10 

kv/ha  misër, ndërsa nga një ton urinë sigurohen   0.5-0.8 kv/ha  misër përveç shtimit të 

mikroelementeve. 
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Rezultatet e deritanishme tregojnë se një faktor i realizimit dhe tejkalimit të detyrave në 

ekonominë e fermerëve të përparuar është edhe marrja e masave të rrepta tekniko-organizative 

për grumbullimin e plehrave organike dhe përdorimin me efektivitet. Për gjithë sasinë e plehrave 

organike që grumbullohen fermerët e bujqësisë së vendit plotësojnë rreth 26% të nevojave për 

azot, 35-37% të fosforit dhe 60% të potasit  ose  për çdo vit duke përdorur   6.5 milionë   plehra   

organike.  

Pavarësisht nga shkalla e pjellorisë,  për plehra organike kanë nevojë të gjithë tipet e tokave. Nuk 

është i drejtë mendimi se tokat e pasura nuk kanë nevojë për plehra organike. Ato duke patur 

aftësi prodhuese të lartë harxhojnë me shumë lëndë organike, si për ushqimin e bimëve ashtu 

edhe për ruajtjen e pjellorisë së tokës. Veçanërisht me i dukshëm është ndikimi i tyre në zonat e 

ftohta, në tokat të rënda, të lagëta, ne ato me pjellori te ulet siç janë tokat ranore, te kripura, 

magneziale, gurishtore etj.  Përdorimi i madh i plehrave kimike nuk e ul aspak vlerën dhe 

shkallën e përdorimit të plehrave organike. Krahas ndikimit si burim ushqimi ndikojnë në 

përmirësimin e vetive fizike, fiziko-kimike e biologjike të tokës. Nga plehrat organike më të 

rëndësishëm janë plehu stallës, lëngu i plehut, fekalet, torfa, plehu i shpendëve, humusi i pyllit, 

kompostot, mbeturinat dhe të fshirat e qyteteve etj… 

 

5.2  PLEHU STALLËS DHE PËRDORIMI I TIJ 

 

Fekalet e kafshëve shtëpiake që nga e kaluara është shfrytëzuar për plehërim të kulturave 

bujqësore. 

Ushqimin që e konsumojnë kafshët shtëpiake, në traktin digestiv, përpunohet dhe shfrytëzohet 

për nevojat e organizmit, kurse pjesa më e madhe prej tyre tajitet si materie hedhëse fiziologjike 

në formë të ekskrementeve të ngurta (feces) dhe të lëngëta (urina). Fekalet e kafshëve shtëpiake 

(me kashtë ose pa të), hedhurinat nga ushqimi, uji për pije dhe larje në stallë etj. janë produkte 

dytësore në prodhimtarinë blegtorale, gjegjësisht paraqesin pleh të ahurit. Varësisht nga ajo se si 

ruhen kafshët shtëpiake, gjegjësisht a ruhen në shtrojë ose jo, plehu mund të jetë i ngurtë dhe i 

lëngët. Plehu i ngurtë i ahurit në të vërtetë paraqet përzierje të ekskrementeve të ngurta dhe të 

lëngëta dhe të shtrojës, që mund të jetë prej kashte, ashklave etj. Përbërja dhe sasia e plehut të 

ahurit para së gjithash varet nga lloji i kafshëve, mënyra e të ushqyerit dhe lloji i ushqimit, nga 

lloji i shtrojës që shfrytëzohet, sasia e ujit etj. Kështu, nga gjedhi që është i rëndë rreth 500 kg 

përfi tohen 15 ton pleh ahuri i freskët. Prej kafshëve më të vogla, përfi tohet sasi më e vogël e 

plehut të ahurit, gjegjësisht nga delja përfi tohet rreth 1 ton në vit etj. Plehu i ahurit i pasur me 

kashtë mund të depozitohet deri në 3 m lartësi dhe prej tij të kullohen lëngjet të cilat janë të 

pasura me azot. Me sukses mund të parashihet sasia e plehut të ahurit që përfi tohet nga 

kafshët shtëpiake. Kjo mund të bëhet sipas formulës në vijim: 

Sasia e pritur e plehut në kg = (K/2 + P) x 4 

- K–materia e thatë nga ushqimi (kg) 

- P–sasia e shtrojës (kg) 
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Gjatë fermentimit të plehut të ahurit, varësisht nga mënyra e ruajtjes, mund të humb deri 30 % 

nga pesha dhe nga azoti (nëse ruhet në grumbuj që janë të ngjeshur mirë), ose mund të humb më 

shumë (nëse ruhet në grumbuj në të cilët ka ajër). Zakonisht llogaritet se plehu i ahurit është 

gjysmë i djegur për 3-4 muaj dhe plotësisht i djegur pas 6-8 muaj. 

Plehu i ahurit prodhohet gjatë tërë vitit, kurse bimët mund ta shfrytëzojnë vetëm gjatë rritjes dhe 

zhvillimit të tyre. Për këtë, është e nevojshme që fermat të kenë vend të caktuar për depozitim 

të plehut të ahurit. Plehu duhet të ruhet në vend të caktuar për të (plehërishte), me dysheme të 

betonuar për përcjellje më të lehtë të lëngjeve deri në gropën e osokës. 

 

 

5.3  NDËRTIMI I PLEHËRISHTEVE   

 

Përdorimi i plehrave organikë me cilësi të lartë, me veprim energjetik lidhës dhe çlirimin e gazit 

karbonik kërkon manipulimin e tyre me një teknologji të përparuar. Këto  vlera më të plota 

gjenden në plehun organik të shkallës së mineralizuar gjysmë të kalbur që realizohet nëpërmjet 

ndërtimit të  plehërishtave. Plehërishtat shërbejnë për të përgatitur plehra me shpejtësi, si dhe për 

ruajtjen e vlerave pleheruese. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 58. Pamje e punëve të ndryshme që kryhen për ndërtimin e plehërishteve. 

Ndërtimi i tyre duhet të bëhet mbi bazën e disa kritereve dhe kërkesave tekniko-organizative. 

Para se të fillojë ndërtimi të zgjidhet vendi më i përshtatshëm për to, pranë stallave me qëllim që 

ti përgjigjen sasisë së përgjithshme të plehut organik.  

Duhet llogaritur që kapaciteti i plerishteve të bazohet në prodhimin mesatar vjetor të plehut prej 

kafshëve  që mesatarisht rezulton nga lopët 80-100 kv, mëshqerrat e mëzetërit 35-40 kv, viçat 

20-25 kv për kushtet e regjimit stallor dhe për regjimin gjysmë stallor, për të imtat 5-7 kv, derrat 

10-12 kv, dosat 20-25 kv, njëthundrakët 30-40 kv dhe shpendët 0.1 kv në vit. 

Ato ndërtohen 200 metra larg ujit të pijshëm dhe 50 metra larg stallave.  Mbi të gjitha të 

sigurohen nga ujërat nëntokësore, të cilat duke rënë në kontakt me plehun shpërlajnë lëndët 
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ushqyese të tij, si dhe duke studiuar drejtimin e erërave në ekspozicion që të mos rrihen prej tyre. 

Sipërfaqja dhe dimensionet e plehërishtave përcaktohen duke u bazuar në sasinë e plehut që 

prodhohet nga numri i krerëve dhe nga perspektiva e zhvillimit të blegtorisë. 

 Zakonisht duke u bazuar në të dhënat e studime të bëra në vendin tonë, rezulton se është e 

nevojshme për një lope 2-3 metër katrore plehërishte, për kuajt 1.5 m
2
, për viçat dhe mëshqerrat 

1.2-1.5 m
2
, për derrat 0.5 m

2
, për dhentë 0.2-0.3m

2
, etj. Kjo sipërfaqe e plehërishtave llogaritet 

që gjatë vitit të mund të manipulohet 2-3 herë. Një rezervë e madhe e plehut organik që 

grumbullohet pranë plehërishtave është lëngu i plehut. Kjo kërkon që pranë tyre të ndërtohet një 

gropë mbledhëse me një volum 1-2 m/
3
 për çdo 100 metër katrorë plehërishte. Në varësi të 

nivelit të ujërave nëntokësore përcaktohet edhe thellësia e tyre. Për këtë qëllim ndërtohen 

plehërishtat e thella dhe të cekëta. 

Plehërishtet e thella 

Ndërtohen në zona ku bien pak reshje dhe ku ujërat freaktike janë larg sipërfaqes së tokës. 

Plehërishtat janë të përshtatshme për ruajtjen më të mirë të lëndës ushqyese të plehut, sidomos të 

azotit pasi duke mos depërtuar ajri pakësohehen jo vetëm humbjet e lëndëve ushqyese por edhe 

lënda organike zbërthehet më ngadalë.  

Ana tjetër është se vështirësohet nxjerrja e plehut të mineralizuar.  Por kjo e metë eliminohet 

duke i dhënë një pjerrësi prej  9% në të dyja anët e plehërishtës me qellim që ti jepet mundësia e 

mjeteve të mekanizuara për tu futur  në to dhe për të kryer proceset e punës në mënyrë të 

mekanizuar. Këto ndërtohen nën tokë me thellësi 70-100 cm, gjerësi deri në 9 m dhe të gjatësi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.nr. 49. Plehërishte e thellë. 

Ana tjetër është se vështirësohet nxjerrja e plehut të mineralizuar.  Por kjo e metë eliminohet 

duke i dhënë një pjerrësi prej  9% në të dyja anët e plehërishtës me qellim që ti jepet mundësia e 

mjeteve të mekanizuara për tu futur  në to dhe për të kryer proceset e punës në mënyrë të 

mekanizuar. Këto ndërtohen nën tokë me thellësi 70-100 cm, gjerësi deri në 9 m dhe të gjatësi 
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20-30 m. Për grumbullimin e ujërave të lëngëta të plehut, fundi i plehërishtës i jepet një pjerrësi 

3%. 

Plehërishtet e cekta 

Ndërtohen në zona ku ujërat freaktike janë afër sipërfaqes së tokës dhe bien shumë reshje. 

Mundësitë e mekanizimit në këto tipe plehrishtesh janë më të mëdha. Për mbrojtjen e tyre 

mbillen dru pyjorë me gjelbërim të vazhdueshëm (Bimë perenes). Ato futen në tokë në një 

thellësi 20-30 cm. Zakonisht vendi i tyre të jetë më i ngritur dhe të mos mbajë ujë.  

Plehërishtat hapen në një gjerësi prej 3-4 m dhe gjatësi sipas nevojës. Fundi duhet të jetë i 

papërshkueshëm  nga lëngu i plehut. Kjo kërkon që të shtrohen me çimento, tokë argjilë, ose 

material i papërshkueshëm si tulla, etj. Për dekantimin e llumit dhe lëngut të plehut, fundit të 

dyshemesë i jepet 3 % pjerrësi.  Vendosja e plehut vazhdon deri në lartësinë 1.7-2 m. Për të 

ruajtur 50-60% lagështirë, plehërishta laget herë pas here me lëng plehu ose urinë. Në kushtet 

dhe mundësitë konkrete të çdo ekonomie kjo mënyrë ruajtje mund të zbatohet. Plehu në 

plehërishte  vendoset në formën e kavaletës. Përmasat e kavaletave të plehut janë 3 m gjerësi dhe 

lartësi 1.5-2 m dhe gjatësia sipas nevojës. Anash kavaletës hapet një kanal që përfundon me dy 

gropa, të cilat mbushen me lëng plehu, që shërben për lagien e plehërishtës në mënyrë të 

vazhdueshme për të ruajtur në to të përmbajtjes së nevojshme të lagështirës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr. 60. Pamje e ndërtimit të plehërishte të cekta. 

 

 

5.4  RUAJTJA  E PLEHRAVE 

 

Ekzistojnë më shumë mënyra për ruajtjen e plehut të ahurit: 

 mënyra klasike; 

 në stalla të thella; 

 mënyra e ftohtë dhe 

 mënyra e nxehtë. 
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Ruajtja e plehut në mënyrë klasike, në të vërtetë paraqet nxjerrjen e plehut nga stalla dhe ruajtje 

në vend të hapur. Kjo mënyrë e ruajtjes ka shumë anë negative pasi që e humb azotin, rrjedh 

osoka, kurse ndotet rrethina dhe ujërat nëntokësorë. 

 Ruajtja në stalla të thella, në të vërtetë paraqet ruajtjen e plehut nën kafshët me shtim të 

vazhdueshëm të shtrojës. Kjo mënyrë e ruajtjes ndikon negativisht mbi gjendjen shëndetësore të 

kafshëve.  

Gjatë mënyrës së ftohtë të ruajtjes së plehut, plehu nxirret nga stalla dhe dërgohet në 

plehërishte, me ngjeshje të përhershme (duke kaluar me traktor) me qëllim që të nxirret ajri nga 

plehu. Plehu i ruajtur në këtë mënyrë përmban sasi më të madhe të azotit, nuk ndotet rrethina dhe 

uji e kështu me radhë. 

Mënyra e nxehtë e ruajtjes së plehut të ahurit është e njëjtë si mënyra e ftohtë me atë dallim se 

plehu nuk ngjeshët, gjegjësisht lihet ashtu siç nxirret nga stalla. Pasi që në të ka sasi të madhe të 

ajrit, këtu ndodhin procese intensive mikrobiologjike, me ç’rast lirohet sasi e madhe e nxehtësisë 

(50 °C). Mënyra e tillë e ruajtjes ka anën pozitive, gjegjësisht plehu më shpejt digjet 

(fermentohet). 

 

 

5.5 LËNGU I PLEHUT 

 

Në grupin e plehut të lëngët të ahurit bëjnë pjesë pleh ahuri i qulltë, pleh ahuri i lëngshëm i 

njohur si “bajglishte” dhe osoka. 

 

Pleh ahuri i qulltë fitohet nga plehu i ngurtë i ahurit që pastrohet me curril uji. Kashta e cila 

shërben për shtrojë në këtë mënyrë të përgatitjes së plehut, prehet imët, kurse përzierja që fi tohet 

të përkujton në baltë të hollë. Plehu i ahurit i tillë ka veprim më efektiv mbi tokën dhe të 

ushqyerit të bimëve. Para hedhjes mbi tokë, është e nevojshme të tretet në ujë në raport 1:3. 

 

Plehu i ahurit i lëngshëm “bajglishte” në realitet paraqet pleh ahuri të fi tuar nga fekalet e 

kafshëve shtëpiake (bajgat dhe urina) pa shtrojë. (për tu zvogëluar harxhimet në prodhimtarinë 

blegtorale, gjithnjë e më shumë iket nga shfrytëzimi i kashtës si shtrojë). 

Pastrimi i stallës bëhet me ujë, kurse plehu, përmes dyshemesë me rrjetë bie dhe bartet deri te 

gropa septike e ndërtuar për këtë qëllim. 

 

 
Fig. nr. 61. Lagunë për pleh të lëngshëm. 
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Plehu i lëngshëm i ahurit është i djegur nëse fermenton 1-4 muaj. Para se të përdoret është e 

nevojshme të përzihet me përzierës. Pastaj transportohet me cistern deri te vendi ku duhet të 

shpërndahet. Shpërndarja duhet të bëhet në kohë të qetë, të ftohtë dhe të vranët. Duke marrë para 

sysh se më së shumti përmban azot dhe kalium, plehu i ahurit i lëngshëm paraqet pleh të azotit 

dhe kaliumit. Toka duhet të plehërohet me 20-25 m3 pleh për hektar. 

 

Osoka paraqet pjesën e lëngët të plehut të ahurit. Më së shumti është e përfaqësuar urina e 

kafshëve shtëpiake dhe uji me të cilën pastrohet stalla. Menjëherë sa të tajitet, e sulmojnë 

mikroorganizmat duke e zbërthyer me ndihmën e fermentit, ureaza në (NH4)2CO3, kurse ky 

komponim prapë zbërthehet deri në NH3. Amoniaku avullohet, prandaj ekziston mundësia nga 

humbja e azotit. Kështu është e nevojshme të ndërmerren masa për konservimin e saj. Për të 

penguar humbjen e azotit, urina përmes kanaleve përçuese bartet deri te gropa e osokës, 

e cila duhet të ndërtohet prej betoni. 

Në sipërfaqen e osokës është e nevojshme të derdhet vaj traktori i djegur për të penguar 

avullimin e amoniakut. Koha më e mirë për shpërndarjen e osokës është pranvera, vera dhe 

vjeshta. Ajo nuk duhet të shpërndahet mbi tokë të ngrirë, e as mbi borë për shkak se azoti 

plotësisht do të humbet. Osoka shpërndahet mbi tokë para mbjelljes së farës, ose kur e mbjella 

mbin. Sasia e osokës që është e nevojshme për të plehëruar 1 ha arrin prej 100 deri 200 hl/ha, 

nëse përmban 0,2 % azot. 

Gjatë prodhimit të biogazit prej plehut të ahurit (me fermentim) fi tohet metan i cili shfrytëzohet 

për ndriçim, ngrohje dhe për ndonjë punë mekanike. 

 

Lymi që fitohet pas shfrytëzimit të biogazit përmban azot, fosfor dhe kalium. Për plehërim të 

kulturave bujqësore, lymi shfrytëzohet në sasi prej 10 deri 60 ton në hektar. 

 

 
 

Fig. nr. 62. Cisterna për biogas. 

Aktivitete jashtë klase: 

 

Vizitoni fermë të gjedhëve. Gjatë kësaj vëzhgoni: 

 

- Në cilën mënyrë bëhet nxjerrja (grumbullimi) e plehut nga shtalla? 

- Ku nxirret plehu dhe si ruhet? 

- Në fermë a ekziston sistem për prodhimin e biogazit? 
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5.6 KOMPOSTI 

 

Komposti paraqet përzierje të mbeturinave të ndryshme organike nga ferma, amvisëria, industria 

etj., të përpunuara me ndihmën e mikroorganizmave dhe insekteve. 

Mbeturinat organike gjatë kompostimit janë plotësisht të shkatërruar, kurse humusi i fi tuar është 

humus i djegur.Humusi i parë i prodhuar ka qenë i fi tuar nga mbeturinat e amvisërisë dhe 

fermave siç janë mbeturinat nga ushqimi, fekalet, hiri, lymi, mbeturina nga shpendët shtëpiake, 

barojat, kashta, mbeturinat nga patatet, silazhi i prishur etj. Në grumbullin e kompostit shtohet 

edhe dheu dhe plehrat mineralik, kurse nuk shtohen materie që nuk zbërthehen. Komposti i 

djegur ka ngjyrë kafe të errët, është përzierje amorfe e pasur me humus dhe ka cilësi të mira 

puferike dhe adsorbuese. Për përfi timin e kompostit të zakonshëm zgjidhet vend me kullim dhe 

lehtë I arritshëm. Vendi ku grumbullohet komposti më mirë është që të jetë në anën veriore. 

 

Aktivitete jashtë klase: 

Vizitoni fermë të gjedhëve. Gjatë kësaj vëzhgoni: 

 

- Në cilën mënyrë bëhet nxjerrja (grumbullimi) e plehut nga stalla? 

- Ku nxirret plehu dhe si ruhet? 

- Në fermë a ekziston sistem për prodhimin e biogazit? 

 

Gjerësia e grumbullit të kompostit duhet të jetë prej 1,5 deri 2 m, kurse lartësia prej 0,6 deri 1,2 

m, kurse gjatësia, varet nga sasia e materialit për kompostim. 

 

 

 

Fig. nr. 63.  Kompostimi. 

Mbulesa e mban nxehtësinë dhe e mbron 

plehun nga ndikimet  atmosferike 
Nëpër bari kalon ajri (ajrimi) 

Dërrasat e nbajnë nxehtësinë, 

kurse e lëshojnë ajrin 

Brenda në masën e kompostit, mikroorganizmat zbërthejnë 

mbeturinat me ç’rast lirohet nxehtësi 

Ajri 
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Në sipërfaqe të tokës ku vendoset grumbulli i kompostit, më parë ngjeshët me shtresë nga argjila, 

e shtresë nga kashta, baroja ose gjethe, pastaj shtresa e pare nga mbeturinat. Pastaj vendoset 

shtresë dheu (10 cm) dhe kështu renditet sipas radhës deri në lartësinë përfundimtare. 

 

 
Fig. nr. 64. Mbjellja e kungullit mbi grumbullin e kompostit. 

 

Në fundin e sipërfaqes vihet dhèu pjellor në shtresë prej 10 deri 20 cm për të mbrojtur kompostin 

nga ndikimet atmosferike negative. Në vendin ku grumbullohet komposti zakonisht mbillet 

ndonjë kulturë që donë mjaft azot, kurse krijon sipërfaqe të madhe të gjethit p.sh. kungulli. 

Gjatë kohës së djegies së kompostit, grumbulli i kompostit përzihet 2-3 herë me qëllim që të 

largohen materiet e dëmshme dhe të nxitet fermentimi. Gjatë përzierjes shtohet gëlqeror dhe 

ndonjë pleh mineralik për të shpejtuar procesin e humifi kimit. Përzierja e parë e grumbullit të 

kompostit bëhet për 3-4 javë prej formimit të tij. Komposti digjet prej 6 deri 20 muaj. Përbërja e 

kompostit është e ndryshueshme dhe varet nga materiet që kompostohen.Komposti i djegur 

paraqet masë të humifi kuar në të cilën proceset e vrullshme të fermentimit janë kryer dhe 

mundet menjëherë të shfrytëzohet bashkë me farën ose me materialin mbjellës.Komposti 

përmban fitohormone, të cilët e nxisin mugullimin dhe të lëshuarit e rrënjëve. Komposti i djegur 

mund të shfrytëzohet në çdo kohë në sasi prej 20 deri 60 ton në hektar në çdo dy vite. 

 

 

5.7 PLEHU ORGANIK I FITUAR NGA SKRAJAT KALIFORNIKE 

 

Si bazë për kultivimin e skrajat kalifornike shfrytëzohet plehu i gjedheve, kalit,derrit, dhisë dhe 

deles. Përveç këtyre plehrave shfrytëzohet karton, letër, gjethe,mbeturina të shpendëve, torfë e 

bluar, kashtë e grimcuar, mbeturina bimore etj. Ushqimin që do ta shfrytëzojnë skrajat më së miri 

është të ketë reaksion neutral. Rëndësia e skrajave për tokën ka qenë e njohur shumë herët. 

Pjellshmëria dhe aluvioni nga lumi Nil i përshkruhen pranisë së krimbave. Në fi llimin e shek. 

20, në Amerikë, ka fi lluar kultivimi i krimbave për prodhimin e substratit, të cilin e kanë 

shfrytëzuar për kopshtet personale. Në vitet e pesëdhjeta në Kaliforni, në Universitetin Berkli, fi 

llohet me seleksionim të krimbave, se cilat më shpejt dhe në mënyrë më kualitative e shndërrojnë 

materien organike në humus. Si rezultat I atij seleksionimi, janë fi tuar skrajat kalifornike që janë 

hibrid i krimbave të kuqe. Prodhimi i krimbave mund të realizohet kudo në fushë të hapur ose në 

hapësira të mbyllura. Njësi e vetme për prodhim të krimbave është shtrati.Me shtrat nënkuptohet 

vëllimi prej 100x200x25 cm i bazës dhe ushqimi dhe rreth 100 000 krimba të veçanta. 
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Fig. nr. 65. Shtrati i skrajave. 

 

Në një shtrat ka 20-30 mijë skraja të pjekur seksualisht të cilët për 100 ditë mundësojnë ndarje të 

një shtrati në dy shtretër. Në sipërfaqen ku do të ngrihet shtrati vendoset rrjetë teli, pastaj shtresë 

prej kartoni ose letre të vjetër. Si bazë mund të shfrytëzohet plehu më parë i përpunuar I 

gjedheve, kalit, derrit etj. Duhet tu iket materieve që janë të pasura me proteine ose me vajra 

eterik, si dhe materieve me mbetje të pesticideve dhe antibiotikë. Nuk rekomandohet shtrati të 

ngrihet në afërsi të kantiereve të ndërtimit, guroreve, hekurudhave, autostradave etj. për shkak se 

krimbat nuk durojnë dridhje. Shtrati nuk guxon të jetë i ekspozuar në rrymim direkt të ajrit, sepse 

era e fortë i detyron krimbat të hyjnë në shtresat më të ulëta të tokës, me çka i bën më pak 

produktive. Për të qenë prodhimtaria e suksesshme, është e nevojshme të sigurohen 

kushte optimale për rritje dhe zhvillim të skrajave. Uji është faktor i rëndësishëm në prodhimin e 

krimbave, për shkak se këto kërkojnë lagështi të lartë të substratit gjatë tërë periudhës të jetës së 

tyre. Megjithatë, edhe lagështia e tepërt ndikon negativisht mbi zhvillimin e krimbave. Uji në 

substrat duhet të mbahet rreth 80 %. Përveç asaj se është e nevojshme sasi e caktuar e lagështisë, 

është e nevojshme edhe sasi e caktuar e oksigjenit, gjegjësisht ajrim i mirë. Për të arritur ajrimin, 

e gjatë kësaj krimbat të mos shqetësohen nga dridhja, përmbyset vetëm shtresa sipërfaqësore. 

Temperatura optimale për krimbat është 20 °C. Këto janë shumë të ndjeshëm në ndryshimet e 

temperaturave. Temperatura më e ulët se 0 °C i mbyt krimbat. Plehu nga krimbat kalifornike 

shfrytëzohet në sasi prej 0,2 deri 0,5 kg/m2. Me plehun bëhen edhe përzierje me dheun, që 

shfrytëzohet për prodhim të rasatit, luleve, pemëve etj, në mjedis të hapur ose në të mbyllur. 

 

 

5.8  PLEHËRIMI I GJELBËR (SIDERIMI) 

 

Me plehërim të gjelbër nënkuptohet shtimi i masës së gjelbër të bimëve në tokë, të cilat 

kultivohen për këtë qëllim. Me plehërimin e gjelbër toka pasurohet me materie organike të 

freskët, e cila më shpesh është e përbërë nga celuloza dhe hemiceluloza me çka ndikohet në 

aktivitetin biologjik të tokës. Sideratet (bimë që shfrytëzohen për plehërim të gjelbër) i nxjerrin 

materiet ushqyese vështirë të arritshme nga shtresat më të thella, kurse sideratet leguminoze 

e pasurojnë tokën me azot. Plehërimi i gjelbër zbatohet në toka që janë të varfra me humus, e nuk 

ka mundësi që ato të plehërohen me plehun e ahurit ose me ndonjë pleh tjetër organik. 

Numri dhe lloji i bimëve, të cilat do të shfrytëzohen për plehërim të gjelbër, është i madh. Këto i 

takojnë grupeve dhe familjeve të ndryshme (Figura nr. 19). 
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Vicia villosa                          Melilotus alba                      Vicia sativa          Trifolium pratense           

Fig. nr. 66.  Bimë që shfrytëzohen për plehërim të gjelbër. 

 

Zgjedhja e kulturës për plehërim të gjelbër varet nga klima, toka dhe sistemi I prodhimit të 

bimëve. Për plehërim të gjelbër të suksesshëm shumë është e rëndësishme koha e shpërndarjes së 

materies organike në tokë. Është e nevojshme masa mbitokësore të jetë mirë e zhvilluar. Te 

leguminozet më mirë është lërimi të kryhet në fazën e lulëzimit.  

Atëherë këto janë më të pasur me azot. Plehërimi i gjelbër ka ndikim pozitiv te tokat e rënda, 

rërët, dhe te tokat që plehërohen vetëm me plehra mineralik. Sistemi rrënjor i thellë i bimëve 

siderate mundëson që të thellohet toka, të përmirësohet struktura, regjimi ujor dhe përmbajta e 

materieve organike në vet token. 

 

Plehërimi bakteral 

 

Plehrat bakterial paraqesin preparate nga mikroorganizmat e tokës, të cilat me aktivitetin e tyre 

jetësor kontribuojnë në pasurimin e tokës me elemente ushqyese të caktuara, ose elementet 

ushqyese i transformojnë në formë të arritshme për bimët. Në prodhimtarinë bujqësore, zbatim 

më të madh kanë gjetur plehrat bakterial në të cilët janë të përfaqësuar baktere që kryejnë fiksim 

të azotit atmosferik dhe ato që kryejnë mineralizim të komponimeve organike fosforike. 

 Azoti në ajrin atmosferik është i përfaqësuar me 70%, në formë elementare N2 e cila është e 

paarritshme  për bimët. Është i madh numri i bimëve që kryejnë sintezë të aminoacideve dhe 

proteinave, duke i shfrytëzuar nitratet nga toka, që do me thënë se azoti atmosferik duhet të 

kalojë në formë nitrate që të munden bimët ta shfrytëzojnë për ushqim. Prodhimi i parë 

komercial i plehrave bakterial ka filluar në Gjermani (1897) me baktere nga gjinia Rizobia. 
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Fig. nr. 67. Baktere topthore në rrënjën e leguminozeve. 

 

Sot gjatë prodhimit të bimëve leguminoze njëvjeçare ose shumëvjeçare, inokulimi është agro-

masë e domosdoshme. Si rezultat i azotifi kimit gjatë rritjes dhe zhvillimit të bimëve, 

akumulohet prej 20 deri 400 kg N/ha. Preparatet për fiksim të azotit atmosferik në vete mund të 

përmbajnë azotobaktere (azotobacter) që shumohet në baza të ndryshme agar-agar, torfë ose dhè. 

Këto preparate përdoren në atë mënyrë që fara trajtohet me sasi të përcaktuar të preparatit. 

Ekzistojnë preparate prej kulturës së pastër të Bactreuim radicila, të cilat shfrytëzohen për të 

mbjella leguminoze. Kjo baktere kryen azotifikim simbiozë, kurse për prodhim të plehut përzihet 

me tokë sterile. Shfrytëzohet për inokulim të fares para mbjelljes së saj. Për mineralizim të 

komponimeve organike fosforike të përbëra, në tokë, shpesh herë shfrytëzohen fosfobaktere nga 

gjinia Bacterium megantherium var.phosphaticum. Shumimi i bakteres kryhet në bazë ushqyese 

të lëngët, kurse preparatet finale janë në gjendje të ngurtë. 

 

 
 

Fig. nr. 68. Faza e infeksionit me azotobakter. 
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Duhet të mbash në mend: 

- Plehu i ngurtë i ahurit në të vërtetë paraqet përzierje të ekskrementeve të ngurta dhe të 

lëngëta dhe të shtrojës, që mund të jetë prej kashte, ashklave etj. 

- Në grupin e plehut të lëngët të ahurit bëjnë pjesë pleh ahuri i qulltë, pleh ahuri i lëngshëm 

i njohur si “bajglishte” dhe osoka. 

- Si bazë për kultivimin e krimbave kalifornike shfrytëzohet plehu i gjedhëve, kalit, derrit, 

dhisë dhe deles. 

- Me plehërim të gjelbër nënkuptohet shtimi i masës së gjelbër të bimëve në tokë, të cilat 

kultivohen për këtë qëllim. 

 

 

5.9 PLEHRAT MINERALE 

 

Plehrat minerale ekskluzivisht sajohen nga materiet minerale, kurse në formë të atillë në to 

gjenden elementet ushqyese, tretshmëria e të cilave mundë të jetë e shkallës së llojllojshme. Kto 

plehra paraqesin prodhimë të industries. Në disa raste, si lëndë e parë për prodhimin e plehrave 

minerale shfrytëzohen shtresat natyrore ( fosforiti,salnitiri sodik dhe kripërat e papërpunuara të 

kaliumit)  të cilat,me gjithë atë përpunohen në industri.  

Sipas përmbajtëjes së elemteve ushqyese, të gjiyha plehrat minerale ndahen në të thjeshta dhe të 

përbëra. 

 

Plehrat e thjeshta janë:  

Plehrat e azotit (përmbajtëja e azotit si dhe elementet ushqyese). 

Plehrat e fosforit (përmbajtëja e fosforit si dhe elementet ushqyese). 

Plehrat e kaliumit (përmbajtëja e kaliumit si dhe elementet ushqyese) 

Plehrat gëlqerore ( përmbajnë calcium si dhe element ushqyese). 

Plehrat e përbëra janë ato të cilat përmbajnë dy ose që të tri elementet ushqyese (azotin, 

fosforin dhe kaliumin) dhe plehrat të tjera të veqanta të cilat përmbajnë squfur, magnez, mangan 

si dhe elemnte të tjera ushqyese.  

 

 
Fig.nr. 69.Disa nga plehrat minerale. 

 



[137] 
 

PLEHRAT AZOTIK 

 

Varësisht nga ajo se në çfarë forme paraqitet azoti, plehrat azotik ndahen në 

plehra: 

- nitrate; 

- të amoniakut; 

- amoniako-nitrate dhe 

- amide. 

 

5.10  PLEHRAT NITRATE 

 

Në plehra nitrate azoti është i përfaqësuar në formën NO3 - (nitrate). Plehrat nitrate quhen edhe 

shalitra. Plehra nitrate më të rëndësishme janë shalitra e natriumit dhe e kalciumit. 

 

Shalitra e kilit është pleh azotik natyral. Prodhohet në Kile, Peru, Bolivi dhe vende tjera, si xehe 

që është krijuar nga fekalet e zogjve Guano. Shalitra e kilit është plehu azotik i parë që është 

shfrytëzuar në prodhimtarinë bujqësore. 

Në përbërjen e tij marrin pjesë këto kripëra: NaNO3, NaCl, MgCl2, MgSO4 etj. 

Azoti në këtë pleh është i përfaqësuar prej 15 deri 16 %. 

 

Shalitra sintetike e natriumit NaNO3 

Përfitimi: Ky pleh përfitohet me neutralizim të karbonatit të natriumit ose hidroksidit 

të natriumit me acid nitrik, gjegjësisht: 

 

 
 

Cilësitë: Është substancë kristalore e bardhë e cila ngjan në kripën e kuzhinës. Përmban prej 16 

deri 16.5% N. Në treg paraqitet në formë të kristaleve ose granulave. Në ujë tretet lehtë dhe në 

tërësi. Shalitra kimikisht e sintetizuar është krip neutrale, kurse në aspekt fi ziologjik është krip 

alkaline. Cilësia alkaline rrjedh si rezultat i asaj se, bimët më shpejtë dhe më shumë e asimilojnë 

jonin nitrat, se sa jonin e natriumit i cili me molekulat e ujit krijon bazë. 

Ndikimi mbi tokën: Me shpërndarjen e plehut në tokë, plehu tretet në lagështinë e tokës dhe 

disocon në jonet Na dhe NO3 

Joni i natriumit reagon me kompleksin adsorbues të tokës, kurse joni nitrat ngel në tretësirën e 

tokës prej ku e shfrytëzojnë bimët për ushqim të tyre. 

Te tokat acidike shalitra sintetike e natriumit vepron në këtë mënyrë: 

 
Te tokat neutrale plehu vepron në këtë mënyrë: 
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Përdorimi: Rekomandohet që me këtë pleh të plehërohen tokat të cilat përmbajnë kalcium për të 

mos ardhur deri te përkeqësimi i cilësive fi zike të tokës, ose të shfrytëzohet edhe në tokat tjera 

por jo shumë vite. 

 

Shalitra e kalciumit Ca(NO3)2 Ky pleh quhet edhe shalitra norvegjeze. 

Përfitimi: Përfitohet me neutralizimin e karbonat kaciumit me acid nitrik: 

 

 
Cilësitë: Paraqitet në formë të granulave në ngjyrë të bardhë. Përmban 15% N. Ky pleh është 

shumë higroskopik, andaj gjatë ruajtjes adsorbon lagështi, granulat prishen dhe ngjiten. Prandaj 

paketohen në thasë plastike. Ky pleh në aspekt kimik dhe fi ziologjik është pleh alkalin. 

Ndikimi mbi tokën: Shalitra e kalciumit është pleh lehtë i tretshëm në ujë, prandaj pas 

plehërimit menjëherë tretet në lagështinë e tokës. Me tretjen Ca(NO3)2 disoson në jone Ca2 

+ dhe NO3 .Jonet e kalciumit adsorbohet në kompleksin adsorbues të tokës, kurse jonet nitrate 

ngelin në tretësirën e tokës prej ku nëpërmjet sistemit rrënjor i shfrytëzojnë bimët si ushqim. 

 

 
Përdorimi: Plehu mund të shfrytëzohet për plehërimin e të gjitha tokave dhe te të gjitha kulturat 

bujqësore. Mund të shfrytëzohet si pleh foliar. 

 

 

5.11 PLEHRAT E AMONIAKUT 

 

Në plehrat e amoniakut, azoti është i përfaqësuar në formë të jonit të amoniumit,(NH4+). 

Nga plehrat e amoniakut më i rëndësishëm është sulfat amoni. 

 

Sulfat amoni (NH4)2SO4 

Përfitimi: sulfat amoni përfitohet në dy mënyra: 

1. me neutralizim të acidit sulfurik  

2. me amoniakun e gaztë, gjegjësisht: 

 

 
- me konversion të gipsit në sulfat amoni: 

 

 
Cilësitë: Është kripë kristalore e cila përmban 21% N. Sipas ngjyrës mund të jetë e ndryshme 

varësisht nga mënyra e përfi timit. Më së shpesh ka ngjyrë të bardhë, të verdhë ose të hirtë. Në 

përbërjen e tij përmban edhe acid sulfurik të lirë, por jo më shumë se 0,5%. Ruhet lehtë, pasi që 

nuk është pleh higroskopik. Lehtë tretet në ujë. Gjatë plehërimit nuk guxon të përzihet me 

Ca(OH)2, CaCO3 dhe tomas-fosfat, pasi që me to hyn në reaksion, me ç’rast humbet amoniaku. 

Nga aspekti fi ziologjik dhe kimik (NH4)2SO4 është pleh acidik. 
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Ndikimi mbi tokën: Pasi që është lehtë i tretshëm në ujë (NH4)2SO4 sapo të vijë në tokë, 

disocon në jonet NH4+ dhe SO4 

2-. Bimët shumë më shpejtë I përvetësojnë jonet amonium se sa jonet SO4 

2-, prandaj mund të vijë deri te rritja e aciditetit të tokës. 

Sulfat amoni hyn në reaksion me kompleksin adsorbues të tokës, me ç’rast ndodh adsorbim 

substitues. 

 
 

Me adsorbmin substitues azoti mbrohet nga shpëlarja. Në ndikimin e baktereve nitrifi kuese, 

azoti i amoniakut në tokë transformohet në azot të nitratit: 

 

 
Si acidi nitrik, ashtu edhe acidi sulfurik hyjnë në reaksion me kompleksin adsorbues 

të tokës: 

 
 

Përdorimi: Rekomandohet plehërim i tokave që janë të pasura me baza. Nuk duhen të 

plehërohen tokat acidike, për shkak se edhe më shumë do të rritet aciditeti. Rekomandohet që pas 

plehërimit të tokës me sulfat amoni, e njëjta të plehërohet me gëlqeror të bluar. 

 

 Plehrat amoniako-nitrate 

 

Në plehra amoniak-nitrate, azoti është i përfaqësuar si në formë të amoniakut ashtu edhe në 

formë të nitrateve. Plehra amoniako-niterate më të rëndësishme janë shalitra e amoniakut dhe 

shalita e amoniakore e kalciumit. 

 

 Shalitra e amoniakut NH4NO3 

Përfitimi: Përfitohet me neutralizim të acidit nitrik me amoniak: 

 

 
 

Cilësitë: Nitrat amoni është pleh kristalor shumë higroskopik. Nëse adsorbon lagështirë, granulat 

ngjiten në mes veti dhe bëhet masë e ngurtësuar e cila para plehërimit duhet të imtësohet. Plehu 

është lehtë i tretshëm në ujë. 

Përmban 35% N. Nga aspekti kimik dhe fi ziologjik është pleh acidik. 

Ndikimi mbi tokën: Sapo të shpërndahet në tokë tretet në lagështinë e tokës dhe menjëherë hyn 

në reaksion me kompleksin adsorbues të tokës: 
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Siç shihet nga barazimi, bimët menjëherë kanë azot të arritshëm në formë nitrate, për shkak se 

NO3- ngel në tretësirën e tokës. NH4+ adsorbohet në kompleksin adsorbues të tokës, prandaj 

bimët më vonë e shfrytëzojnë. 

Përdorimi: Ky pleh është i përqendruar, balast, prandaj mund të shfrytëzohet në të gjitha tokat 

pa ndonjë rrezik të madh nga rritja e aciditetit. Ana negative është ajo se është pleh higroskopik i 

fortë dhe gjatë paraqitjes së zjarreve mund të eksplodojë. 

 

 Shalitra amoniakore e gëlqerorit NH4NO3 x CaCO3 

Përfitohet: Ekzistojnë më shumë mënyra për përfi timin e këtij plehu. Një prej tyre është me 

shtim të gëlqerorit të bluar në nitrat amoni të shkrirë. Me këtë, fitohet përzierje e quajtur Kalium 

Amonium Nitrat. Ky pleh te populli është i njohur me emrin KAN, ose si tërhan. 

Cilësitë: Është pleh i granuluar (ngjan në tërhanë) me ngjyra të ndryshme (të bardhë, të verdhë, 

të hirit, në të gjelbër). Në krahasim me shalitrën e amoniakut ky pleh është më pak higroskopik. 

Rekomandohet që të paketohet në thasë najloni që të mos adsorbojë lagështi ose të ruhet në 

hapësira të thata. Nëse thith lagështi, granulat prishen dhe ngjiten në mes vete duke krijuar masë 

të ngurtë. Në këtë mënyrë humbet një pjesë e azotit. Plehu KAN përmban 17% azot. 

Ndikimi mbi tokën: Ky pleh është i përshtatshëm për të gjitha tokat, veçanërisht për ato acidike. 

Joni i amonit dhe i kalciumit hyjnë në reaksion me kompleksin adsorbues të tokës, kurse joni 

nitrat ngel në tretësirën e tokës prej ku e shfrytëzojnë bimët. 

Përdorimi: Shfrytëzohet për plehërimin e të gjitha llojeve të tokave. Pasi që është lehtë i 

tretshëm në ujë dhe ka ndikim të shpejt dhe efi kas mbi bimët, mund të shfrytëzohet në çdo kohë 

për të gjitha kulturat bujqësore. Te ne gjen përdorim të madh gjatë të ushqyerit e përkohshëm të 

bimëve. 

 

5.12 PLEHRAT AMIDE 

 

Te plehrat që marrin pjesë në këtë grup, azoti është i përfaqësuar në formë amide. Plehra amide 

më të rëndësishme janë karbamid - urea dhe cianamid kalciumi. 

1. Karbamid - urea CO(NH2)2 

Përfitimi: Urea fitohet nga dyoksidi i karbonit, uji dhe amoniaku. Ekzistojnë dy mënyra të 

prodhimit: 

Sipas mënyrës së parë të prodhimit, karbamid - urea përfitohet nga amoniaku, dyoksidi i 

karbonit dhe uji me ç’rast përfitohet karbonat amoniumi, e pastaj me nxjerrjen e ujit fitohet 

karbamid urea: 



[141] 
 

 

Mënyra e dytë dallohet nga mënyra e parë me atë se karbonati i amonit përfitohet në mënyrë 

direkte nga amoniaku dhe dyoksidi i karbonit, pa praninë e ujit: 

 

Cilësitë: Urea është pleh i dobishëm që përmban 46% azot. Në shitje haste edhe në formë të 

granulave dhe në formë të pluhurit. Ky është pleh higroskopik i cili në vende me lagështi mundet 

të qulloset, me ç’rast vjen deri te humbja e azotit. Në ujë tretet letë, kurse tretshmëria rritet në ujë 

të nxehtë. Ka erë të urinës. 

Ndikimi mbi tokën: Sa të shpërndahet në sipërfaqen e tokës, urea tretet në lagështinë e tokës 

dhe në ndikimin e baktereve që tajitin fermentin ureaza, transformohet në karbonat amoni: 

 

Karbonat amoni nën ndikimin e lagështisë së tokës dhe fermenteve, kalon në 

hidroksid amoni dhe hidrogjen karbonat amoni: 

 

Urea në tokë transformohet shumë shpejtë, pastaj vjen deri te humbja e sasisë së caktuar të azotit. 

Përdorimi: Shfrytëzohet në të gjitha tokat dhe për plehërimin e të gjitha kulturave. 

Koha e plehërimit mund të jetë para mbjelljes së farës ose gjatë kohës së vegjetacionit. 

 

Cianomid kalciumi CaCN2 

Përfitimi: Cianamid kalciumi bashkë me plehun KAN është pleh azotik më I përdorur në 

shekullin e kaluar. 

Për fitimin e këtij plehu janë të nevojshme këto lëndë të para: karbon, gëlqeror dhe ajër. 

Prodhimi i plehut mund të ndahet në 4 faza: 

- gëlqerori mund të piqet në furra speciale në temperaturë prej 1100°C me ç’rast përfi tohet 

gëlqere e pashuar; 

 

- gëlqerja e pashuar nxehet deri në skuqje bashkë me koks ose karbon në furra në temperaturë 

1800°C. Me këtë rast përfi tohet karbur kalciumi që është masë e ngurtë; 

- azoti që shfrytëzohet në prodhimin e këtij plehu fi tohet nga ajri dhe shndërrohet 

në gjendje të lëngët; 
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- masa e ngurtë e karbur kalciumit bluhet dhe thërrmohet dhe nxehet në temperaturë prej 

1100°C. Paralelisht me nxehje trajtohet me azot të lëngët. Gjatë kësaj, ndodh reaksion dhe fi 

tohet cianamid kalciumi: 

 

Cianamidi i kalciumit kështu i fi tuar është me ngjyrë të zezë (për shkak të pranisë se karbonit). 

Cianamidi i kalciumit të bardhë fi tohet nga gëlqerori i pastër dhe amoniaku: 

 

Cilësitë: Plehu është pluhur i zi (për shkak të karbonit). Në qoftë se prodhohet pa përdorimin e 

karbonit atëherë cianamidi i kalciumit është me ngjyrë të bardhë. Dallohet me erë karakteristike 

të karbidit (acetilen). Kur do të thith lagështinë ënjtet me ç’ka rrit vëllimin e vet. Ky pleh nuk 

është i tretshëm në ujë. Përmban 20-22% azot. Përveç azotit përmban gëlqere, karbon etj. Për 

shkak të pranisë së gëlqeres, ky pleh është alkalin. 

Ndikimi mbi tokën: Ndikimi mbi tokën shihet nga barazimi i radhës. 

 

 
Nga barazimi shihet se kalciumi lidhet me kompleksin adsorbues të tokës, kurse në tretësirën 

tokësore sintetizohet cianamidi. Cianamidi është toksik për bimët, por menjëherë zbërthehet në 

ndikimin e lagështisë së tokës duke u krijuar urea. 

 

 

Urea në ndikimin e fermenteve nga urobakteret kalon në karbonat amoni, kurse në procesin e 

nitrifi kimit kalon ne formën nitrate.  

 

Duhet të mbash në mend: 

 

- Plehrat azotik ndahen në plehra: nitrate, të amoniakut, amoniako-nitrate dhe amide. 

- Te plehrat azotike, azoti është i përfaqësuar në format NO3, NH4, NH2. 

- Nga plehrat nitrate më të rëndësishëm janë shalitra sintetike e natriumit (NaNO3) dhe 

shalitra e kalciumit Ca(NO3)2. 

- Nga plehrat e amoniakut më i rëndësishëm është sulfat amoni (NH4)2SO4 

- Nga plehrat amoniako-nitrate më të rëndësishëm janë shalitra e amoniakore dhe KAN-i. 

- Nga plehrat amide më i rëndësishëm është urea CO(NH2)2. 
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5.13 PLEHRAT FOSFORIK 

 

Plehrat fosforik për herë të parë janë zbuluar në shekullin e kaluar dhe deri në mesin e shekullit 

të kaluar kanë zënë vendin e parë në prodhimtarinë e plehrave artificial. 

Si lëndë të para për përfi timin e plehrave fosforik shfrytëzohen: 

1. xehet natyrore; 

2. xehet e hekurit dhe 

3. eshtrat e kafshëve. 

Si lëndë të para kryesore për përfi timin e plehrave fosforik shfrytëzohen fosfatet e papërpunuara 

natyrore. Miniera të mëdha natyrore të fosfateve të papërpunuara ka në Rusi, Kinë, Marok dhe në 

shtete tjera. Gjatë përfi timit të plehrave të fosforit nga fosfatet e papërpunuara natyrore, kryhet 

ekstraktimi i acidit fosforik. 

Ekzistojnë më shumë mënyra të ekstraktimit të acidit fosforik. Më shpesh përdoret ekstraktimi i 

acidit fosforik me ndihmën e acidit sulfurik (H2SO4). 

 

Acidi fosforik më tutje shfrytëzohet për përfitimin e plehrave të fosforit. 

Plehrat e fosforit ndahen në : 

- fosfate të papërpunuara të bluara; 

- fosfate të monokalciumit primar; 

- fosfate të kalciumit ose dikalciumit sekondar dhe 

- termofosfate. 

Fosfate të papërpunuara të bluara 

Në grupin e fosfateve të papërpunuara të bluara bëjnë pjesë: mielli i eshtrave, fosforiti, apatiti, 

mikrofosi dhe pelofosi. 

 

 Mielli i eshtrave 

Përfitimi: Përfitohet me bluarjen e eshtrave të kafshëve. Bluarja e eshtrave mund të bëhet 

bashkë me ngjitësin dhe materiet yndyrore, por më shpesh bëhet me largimin e mëparshëm të 

tyre (me zierje dhe ekstraktim me benzinë). 

Cilësitë: Fosfori në miellin e eshtrave gjendet në formë të fosfat trikalciumit 

Ca3(PO4)2 dhe të fosfat trimagneziumit Mg3(PO4)2. Këto forma të fosforit janë vështirë të 

arritshme për bimët. Përmban 20-25% P2O5 dhe ka reaksion bazik. 

Ndikimi mbi tokën: Ndikim më të mirë ka në tokat acidike, por që të mund të zbërthehet është i 

nevojshëm ajrimi i mirë i tokës, gjegjësisht është e nevojshme të hidhet në tokë me lëvrim të 

cekët. 

 

Fosforiti dhe apatiti 

Përfitimi: Përfitohen me bluarjen e fosfateve të papërpunuara natyrore, fosforiti dhe apatiti. 

Apatiti rrjedh nga mineralet, kurse fosforiti krijohet me fundërrimin e materieve organike 

(fekalet e zogjve Guano). 
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Cilësitë: Përmbajtja e fosforit në këto plehra sillet prej 10 deri 36 %. Përveç fosforit në këto 

plehra mund të ketë edhe karbonat kalciumi, Al, Fe, Si dhe metale tjera. Fosfatet e papërpunuara 

natyrore kanë ngjyrë hiri në të gjelbër. Tretshmëria e këtyre plehrave në ujë është e ulët. 

Ndikimi mbi tokën: Veprim më të mirë ka në tokat acidike në të cilat kultivohen 

kulturat leguminoze (jonxhe). Veprimi i këtyre plehrave varet nga kualiteti I bluarjes. Me 

bluarjen e imët dhe kualitative të miellit, plehu shpejtë zbërthehet dhe ka efekt më të madh. 

 

Mikrofosi (hiperfosfat) 

Përfitimi: Përfitohet nga superfosfti. Procedura për përfi tim është shumë e thjeshtë. Më parë 

kryhet dehidratimi i superfosfatit, e pastaj bluhet në pluhur të imët. 

Cilësitë: Fosfori në këtë pleh është në formë të fosfat trikalciumit Ca3(PO4)2. 

Përmban rreth 30% P2O5. Plehu është në formë të pluhurit ngjyrë hiri, nuk është higroskopik 

dhe është vështirë i tretshëm në ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Ky pleh ka ndikim më të mirë mbi tokat acidike dhe neutrale. Ndikimi i tij 

është i dyfi shtë, gjegjësisht vepron si ushqim fosforik për bimët dhe si mjet për zvogëlimin e 

aciditetit të tokës. 

 

Pelofosi 

Përfitimi: Përfitohet me përzierjen e fosfatit mirë të imtësuar me zgjyrë të mbeturinave të 

hekurit, të cilat fi tohen gjatë prodhimit të hekurit në furrat e Simens-Martinit. 

Cilësitë: Përmban rreth 17% P2O5. Plehu është në formë të pluhurit me ngjyrë hiri deri në 

ngjyrë kafe të errët. Është vështirë i tretshëm në ujë dhe nuk është higroskopik. 

Ndikimi mbi tokën: Për të fituar rezultate më të mira, gjatë plehërimit me këtë pleh, 

rekomandohet që të shpërndahet mbi tokë në vjeshtë. Pelofosi pasuron token me mikro dhe 

makroelemente. 

 

 Fosfatet e kalciumit primare 

 

Superfosfati është pleh më i rëndësishëm, që bën pjesë në grupin e fosfateve të kalciumit 

primare. Në treg mund të gjendet si: 

- superfosfat; 

- superfosfat i pasur dhe 

- superfosfat i përqendruar. 

 

 Superfosfati Ca(H2PO4)2 ·Ca2SO4·2H2O 

Përfitimi: Superfosfati është pleh fosforik kryesor. Për përfitimin e superfosfatit shfrytëzohen 

fosfatet e papërpunuara dhe acidi sulfurik. Procesi i përfi timit zhvillohet në disa faza: 

- bluarja e fosfatit të papërpunuar; 

- përzierja e fosfatit të papërpunuar të bluar me H2SO4 teknik në barabanë special, kështu që fi 

tohet masë e qulltë e fosfat monokalciumit (krip primare) dhe gips, i cili përmban ujë. Reaksioni 

për përfitimin e superfosfatit është sipas barazimit: 

 

Gipsi pas përfundimit të procesit mundëson që masa e qulltë të ngurtësohet, e me këtë të 

shpejtohet procesi i dehidratimit. Pas kësaj është i nevojshëm thërrmimi, tharja dhe bluarja në 
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pluhur të imët të masës se ngurtë të superfosfatit. Prej superfosfatit kështu të fituar mund të 

përpunohet edhe në formë të granulave. 

 

Cilësitë:  

Formula e superfosfatit është, Ca(H2PO4)2 ·CaSO4·2H2O, që do të thotë se në përbërjen e vet 

përmban edhe gips (CaSO4·2H2O). Superfosfati është dobët i tretshëm në ujë, nuk është 

higroskopik (për shkak të pranisë së gipsit) dhe ka ngjyrë hiri në të bardhë. Përmban rreth 19% 

P2O5, 19-21% kalcium dhe rreth 10-12% sulfur. Superfosfati përmban edhe substanca përzierës 

tjerë si mikro elemente, veçanërisht Al, Fe, dhe përqindje të vogël të metaleve të rënda etj. Plehu 

ka reaksion acidik të dobët deri në neutral. 

 

Ndikimi mbi tokën:  

Ndikimi i superfosfatit mbi tokën varet nga vetitë e vetëtokës.Acidi fosforik nga superfofati hyn 

në reaksion me komponimet e tokës dhendërton komponime të reja të cilat mund të jenë më pak 

ose më shumë të arritshme për bimët. 

Në toka të pasura me karbonate ndodh procesi i kthimit (retrogradacioni) të fosforit, gjegjësisht 

proces i kthyeshëm gjatë të cilit fosfori i superfosfatit prej forms primare prapë kthehet ne 

formën terciare. Ky proces është i dëmshëm pasi që inaktivohet ose bllokohet arritshmëria e P 

për bimët. Procesi ndodh në tokat karbonate të forta (ndodh adsorbimi kimik). Me përdorimin e 

superfosfatit në formë granulash, dukshëm zvogëlohet procesi i ktimit (retrogradacioni). 

 

 

5.14  SUPERFOSFATI I THJESHTË 

 

Përfitimi: Për përfitimin e këtij plehu shfrytëzohet fosfat i papërpunuar, fosforit ose apatit. 

Fosfati i papërpunuar dehidrohet, e pastaj përzihet me acid fosforik (H3PO4) dhe sulfurik 

(H2SO4), kurse pastaj kryhet ekstraktimi i fosforit me çka rritet përmbajtja e fosforit në pleh. 

 

Cilësitë: Përmbajtja e P2O5 në superfosfatin e pasuruar arrin 22-34%. Sa do të jetë përqindja do 

të varet nga sasia e përgjithshme e acidit sulfurik dhe fosforik të përdorur. Superfosfati i pasuruar 

është në formë të pluhurit kurse ka cilësi të njëjta si edhe superfosfati i thjesht. 

Ndikimi mbi tokën: Ndikimi i superfosfatit të pasuruar është i njëjtë si edhe I superfosfatit të 

thjeshtë. 

 
 

Fig.nr.70. Superfosfati. 
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5.15 SUPERFOSFATI I PËRQENDRUAR 

 

Përfitimi: Për përfitim të superfosfatit të përqendruar shfrytëzohen fosforite (fosforitet dhe 

apatitet) me përqindje të ulët, të cilët trajtohen me acid sulfurik të holluar (H2SO4). Në këtë 

mënyrë fi tohet acidi fosforik dhe gjipsi. 

 
Gjipsi i përfi tuar dhe papastërtitë tjera fundërrojnë, kurse acidi fosforik dehidrohet deri sa nuk fi 

tohet përqindje e lartë e fosforit. Acidi fosforik me përqendrim të lartë më tutje shfrytëzohet për 

prodhim të superfosfatit të përqëndruar: 

 
Cilësitë: Përmbajtja e P2O5 në superfosfat të përqendruar arrin rreth 45%. Ky pleh mund të jetë 

në formë të pluhurit ose granulave. Superfosfati i përqendruar mund të shfrytëzohet për plehërim 

të tokës, por edhe si lëndë e parë për përfi timin e plehrave komplekse NPK. 

Ndikimi mbi tokën: Superfosfati i përqendruar është pleh bazë shumë i mire për të gjitha llojet e 

kulturave bujqësore. Mund të shfrytëzohet edhe për plehërim meliorativ tek kulturat 

shumëvjeçare. 

 

 Fosfate të kalciumit sekondar 

 

Në këtë grup përfaqësues më i njohur është precipitati. 

Përfitimi: Në këtë pleh acidi fosforik gjendet në formë sekondare. Për prodhim të precipitatit 

shfrytëzohen fosfatet e papërpunuara primare. 

Përmes ekstraktimit nga fosfatet primare fitohet acid fosforik (H3PO4) i cili përzihet me 

qumështin gëlqeror (Ca(OH)2 . 

 

 

 
 

Pas përfundimit të procesit bëhet fundërrimi, dehidratimi, tharja dhe bluarja e 

fundërrinës. 

 

Cilësitë: Formula e këtij plehu është CaHPO4·H2O. Përmbajtja e P2O5 në precipitat arrin 30-

35%. Plehu është në formë të pluhurit me ngjyrë të bardhë, nuk është higroskopik dhe është 

dobët i tretshëm në ujë. Mund të shfrytëzohet për plehërim të tokës, si lëndë e parë për përfi 

timin e plehrave komplekse NPK, por edhe si shtues në ushqimin e kafshëve. 

Ndikimi mbi tokën: Zbatohet për plehërim të tokave acidike. Rezultate më të mira jep, nëse 

përdoret si pleh bazë në vjeshtë. 

 

Termofosfatet 

 

Në këtë grup bëjnë pjesë plehra të cilët janë të fituar me shkrirje të fosfateve në temperaturë të 

lartë. Përfaqësues të këtij grupi të plehrave janë: fosfati i Tomasit, metafosfat kalciumi dhe 

metafosfat kaliumi. 
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Fosfati i Tomasit Ca4P2O9 

Përfitimi: Ky pleh emrin e ka fituar sipas teknologut, i cili për herë të parë e ka prodhuar, Sidnej 

Tomas. Lënda e parë për përfi timin e këtij plehu është xehja e hekurit. Pas shkrirjes së xehes në 

temperaturë prej 2000°C, masa e lëngët bartet në konvektor special në të cilët ka miell dolomiti 

(CaCO3·MgCO3) dhe gëlqere të pashuar (CaO). Në të njëjtën kohë në konvektor futet oksigjen i 

pastër (O2). Gjatë reaksionit kimik, më parë ndodh oksidimi i fosforit, e pastaj reaksioni me 

gëlqeren e pashuar, me ç’rast përfi tohet fosfati i Tomasit (Ca4P2O9). 

 

 
 

Në fund, masa e lëngët ftohet dhe kryhet bluarja me mullinj special. 

Cilësitë: Formula e këtij plehu është Ca4P2O9. Përmbajtja e P2O5 në fosfatin e Tomasit arrin 6-

8%. Përveç fosforit përmban edhe oksid kalciumi (CaO) 45%, oksid hekuri (FeO) 12%, okisd 

silici (SiO) dhe rreth 2-4% Mn, Zn dhe Cu. 

Plehu është në formë të pluhurit me ngjyrë kafe në të errët deri në të zezë, nuk është higroskopik 

dhe është vështirë i tretshëm në ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Zbatohet për plehërim të tokave me aciditet të dobët. Ndikon pozitivisht në 

stabilitetin e strukturave e agregateve të tokës. Mund të shfrytëzohet edhe si pleh meliorativ. Në 

tokë kalon në formën terciare që është e arritshme për bimët. 

 

 Metafosfat kalciumi (metafos) Ca(PO3)2 

Përfitimi: Për përfi timin e këtij plehu shfrytëzohet fosfati i papërpunuar, fluor apatiti 

(Ca5(PO4)3·F), i cili në konvektor i nënshtrohet temperaturës deri 1200°C me ç’rast përfitohet 

P2O5. Procesi vazhdon me shtim të sasive të reja të apatitit, derisa P2O5 i ndarë nuk arrin 

përqendrimin prej 60-65%. Pastaj ftohet dhe thërrmohet. 

Cilësitë: Formula e këtij plehu është Ca(PO3)2, përmbajtja e P2O5 në metafos arrin me 60%. 

Përveç fosforit, metafos-i përmban edhe fl uor. Ky pleh është në formë të pluhurit, nuk digjet, 

nuk është higroskopik dhe vështirë tretet në ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Ky pleh veçanërisht është i përshtatshëm për toka me 

reaksion acidik, e të cilat kanë nevojë për fosfor. 

 

Metafosfat kaliumi K4(PO3)4H2O 

Përfitimi: Për përfi timin e këtij plehu shfrytëzohen fosfatet e papërpunuara, silikatet e kaliumit 

dhe koksi. Me temperaturë të lartë ndahen fosfori dhe klorur kaliumi, të cilët reagojnë në mes 

veti duke ndërtuar këtë pleh. Pastaj ftohet dhe thërrmohet. 

Cilësitë: Formula e këtij plehu është K4(PO3)4 H2O. Përmbajtja e P2O5 në pleh arrin 60%. 

Përveç fosforit, metafosi përmban edhe rreth 40% oksid kaliumi (K2O). Ky pleh është në formë 

të pluhurit, nuk digjet, nuk është higroskopik dhe vështirë tretet në ujë. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Si lëndë të para për përfi timin e plehrave fosforik shfrytëzohen xehet natyrore, xehet e 

hekurit dhe eshtrat e kafshëve. 

- Plehrat e fosforit ndahen në fosfate të papërpunuara të bluara, fosfate të monokalciumit 

primar, fosfate të kalciumit ose dikalciumit sekondar dhe termofosfate. 
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- Në grupin e plehrave fosfate të bluara bëjnë pjesë: mielli i eshtrave, fosforiti, apatiti, 

mikrofosi dhe pelofosi. 

- Në fosfateve të monokalciumit primar bën pjesë superfosfati Ca(H2PO4)2 2·CaSO4 · 

2H2O 

- Në fosfateve të kalciumit sekondar bën pjesë precipitati CaHPO4. 

- Në termofosfate bën pjesë mielli i Tomasit Ca4P2O9, metafosfat kalciumi (metafos) 

Ca(PO3)2dhe metafosfat kaliumi K4(PO3)4·H2O. 

 

 

5.16  PLEHRAT E KALIUMIT 

 

Plehrat e kaliumit së bashku me të azotit dhe fosforit, bëjnë pjesë në grupin e plehrave bazë për 

bimët. Plehrat e kaliumit nga aspekti fi ziologjik janë plehra acidike dhe në toka acidike kanë 

ndikim të dëmshëm, nëse përdoren vetë. Në kombinim me plehra tjerë, aciditeti i theksuar i 

këtyre plehrave mund të ketë ndikim pozitiv. 

Plehrat e kaliumit mund të ndahen në dy grupe: 

- plehra të kaliumit natyral dhe 

- plehra të kaliumit të përqendruar. 

 

Plehrat e kaliumit natyral 

 

Këto plehra përfi tohen nga minierat e xeheve të kripërave të kaliumit. Mund të shfrytëzohen 

direkt për plehërim po edhe për përfi timin e kripërave të pastra të kaliumit. Si miniera të xeheve 

më së shumti gjenden në Gjermani, në Rrusi, në Lindjen e afërt, në Spanjë dhe në SHBA. Në 

mes veti dallohen sipas përmbajtjes së kaliumit dhe shtesave tjera të cilat i përmbajnë. Në këtë 

grup bëjnë pjesë: silvini, silviniti, karnaliti, kainiti dhe sheniti. 

 

 Silvini 

Përfi timi: Përfi tohet me nxjerrje nga shtresat me kripë që janë formuar me tërheqjen e detit. 

Cilësitë: Kaliumi është i përfaqësuar si KCl, por përmban edhe shtesa tjera. 

Silvini përmban 12-15% K2O. Plehu është në formë të kristaleve dhe është pleh higrokopik. 

Pranë KCl përmban edhe CaSO4, MgCl2 dhe shtesa tjera. 

Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt, por edhe si lëndë e pare për përfitimin e 

plehrave të kaliumit të përqendruara. 

 

Silviniti 

Përfitimi: Përfitohet njësoj si edhe silvini. 

Cilësitë: Silviniti përmban 2-15% K2O. Formula e tij është KCl x NaCl. Ka cilësi të ngjashme si 

silvini. 

Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt por edhe si lëndë e pare për përfitimin e 

plehrave të kaliumit të përqendruara. 

 

Karnalini 

Përfitimi: Përfitohet si edhe kripërat tjera të kaliumit me nxjerrjen nga shtresat e xeheroreve. 

Cilësitë: Karnaliti përmban 9-12% K2O. Formula e tij është KCl x MgCl2 x 6H2O. 

Në vete përmban shtesa nga MgSO4. Plehu sipas formës është kripë kristalore. 
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Gjatë ruajtjes kripa ngurtësohet, prandaj para përdorimit është e nevojshme thyerje dhe 

thërrmimi i tij. 

Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt. Përveç si pleh karnaliti, vepron edhe si 

herbicid për shkatërrimin e disa barojave. 

 

Shenit 

Përfitimi: Përfitohet si edhe kripërat tjera të kaliumit me nxjerrje nga shtresat e xeheve. 

Cilësitë: Përmbajtja e kaliumit te sheniti është e ngjashme si tek kriprat tjera natyrore të 

kaliumit. Formula e tij është K2SO4 x MgSO4 x H2O. Janë të përfaqësuar dy kripëra sulfate me 

K dhe Mg, përderisa klori nuk është i përfaqësuar. Ky pleh është më pak higroskopik nga plehrat 

tjerë të kaliumit. 

Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt, por edhe si lëndë e parë 

për përfitimin e plehrave të kaliumit të përqendruara. 

 

Plehrat e kaliumit të përqendruar 

 

Përfitohen me përpunim të plehrave natyral të kaliumit. Te këto plehra, përqindja e materies 

aktive K2O është shumë e madhe. Në këtë grup bëjnë pjesë: kripa e kaliumit, klorur kaliumi 30-

40%, kameksi, patent kaliumi dhe sulfat kaliumi. 

 

Klorur kaliumi 

Përfitimi: Përfitohet nga silviniti me tretje në ujë dhe ndarjen e kripërave. Siviniti bluhet dhe 

tretet në ujë të nxehtë derisa nuk fi tohet tretësirë e ngopur. Pastaj ftohet në temperaturë prej 20 

deri 25 °C, me ç’rast KCl fundërron, ndërsa NaCl ngel i tretur në ujë. Uji me NaCl largohet 

kurse fundërrina me KCl thahet dhe bluhet. 

Cilësitë: Kloruri i kaliumit përmban rreth 60% K2O. Formula e tij është KCl. Ka shtesa nga 

NaCl deri në 3%. Plehu është kripë kristalore e bardhë në ngjyrë hiri. Ky është mesatarisht i 

tretshëm në ujë, mesatarisht higroskopik dhe ka shije të kripës. Ka reaksion kimik neutral, kurse 

nga aspekti fi ziologjik reaksioni është acidik. 

Ndikimi mbi tokën: nëse përdoret në tokat acidike, krijon acid të kripës, kështu që në mënyrë 

plotësuese shton aciditetin e tokës. Më mirë është nëse në tokë shtohet vjeshtës, por mundet edhe 

në pranverë, nëse ka kushte për ujitje. Për plehërim shfrytëzohet 100-250 kg/ha. 

 

 Kripa e kaliumit 30-40% 

Përfitimi: Përfitohet me përzierje të klorurit të kaliumit me silvinit. Përzierja 

është në korrelacion përkatës, me ç’rast fi tohet kripë me përqindje më të vogël të materies 

aktive. 

Cilësitë: Ekzistojnë kripa e kaliumit me 30% KCl dhe kripa e kaliumit me 40% K2O. Formula e 

tij është KCl. Plehu është me ngjyrë të hiri. Është mjaft higroskopik dhe ka reaksion kimik të 

njëjtë me klorurin e kaliumit. 

Ndikimi mbi tokën: Përdorimin e ka të njëjtë si kloruri i kaliumit, vetëm se shfrytëzohen doza 

më të mëdha për plehërim. 

 

 Kameks 
Përdorimi: Tek ne ky pleh nuk shfrytëzohet. Gjendet dhe shfrytëzohet në Gjermani. 
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Cilësitë: Kameksi përmban rreth 40% K2O. Është kripë e dyfi shtë me formulë KCl x MgSO4. 

Përmban shtesa nga NaCl, e përveç K përmban edhe Mg dhe S. 

Ndikimi mbi tokën: Përdorimin e ka të njëjtë si edhe përdorimi i plehrave tjerë të kaliumit. 

 

 Patent kaliumi 

Përfitimi: Mund të përfitohet sipas mënyrës kimike me reaksion të K2SO4 dhe MgSO4. 

Cilësitë: Patent kaliumi përmban 28% K, 5% Mg dhe 20% S. Është kripë sulfate 

e dyfishtë me formulë K2SO4 · MgSO4. 

Ndikimi mbi tokën: Përdoret për plehërim të tokave që kanë nevojë për S. Gjithashtu 

shfrytëzohet për kultivim të  kulturave që nuk durojnë Cl. 

 

 Sulfat kaliumi 

Përfitimi: Përfitohet me tretje të kaininit. Fundërrina që ngel në fund të basenit paraqet sulfat 

kaliumi. Fundërrina pastaj dehidron, thahet dhe bluhet. Sulfat kaliumi mund të përfi tohet edhe 

në mënyrë kimike me përdorim të klorur kaliumit dhe acidit sulfurik. 

Cilësitë: Sulfat kaliumi përmban rreth 50% K, 0,6% Mg dhe 18% S. Formula e sulfat kaliumit 

është K2SO4. Sulfat kaliumi është në formë të kristaleve me ngjyrë hiri në të bardhë, nuk është 

hgroskopik dhe është i tretshëm në ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Përdoret për plehërim të tokave para përpunimit bazë të tokës. Në tokat e 

lehta mund të zbatohet edhe në pranverën e hershme. Dozat për plehërim sillen prej 200 deri 400 

kg/ha. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Plehrat e kaliumit mund të ndahen në dy grupe plehra të kaliumit natyral dhe plehra të 

kaliumit të përqendruar 

- Në plehra të kaliumit natyral bëjnë pjesë silvini, silviniti, karnaliti, kainite dhe sheniti. 

- Në plehra të kaliumit të përqendruar bëjnë pjesë klorur kaliumi, 30-40% kripa e kaliumit, 

kameksi, patent kaliumi dhe sulfat kaliumi. 

 

 

 

5.17  PLEHRAT E KALCIUMIT 

 

Plehrat e kalciumit quhen edhe plehra gëlqeror. Plehrat e kalciumit përveç që mund të 

shfrytëzohen për ushqim të bimëve, shfrytëzohen edhe për plehërim meliorativ me qëllim që të 

përmirësohet struktura e tokës. Plehrat e kalciumit përmirësojnë 

strukturën e agregateve të tokës. Këto shfrytëzohen për kalcifi kim të tokave acidike. Kalciumi 

në tokë më shpesh shtohet përmes plehrave tjerë që përmbajnë calcium siç janë: shalitra 

gëlqerore, plehrat e fosforik e tjerë. Në grupin e plehrave të kalciumit bëjnë pjesë: gëlqerori, 

dolomiti, oksid kalciumi, lapori dhe mil saturacione. 

 

 Gëlqerori 

Përfitimi: Përfitohet nga shkëmbit karbonate, me thyerje, grimcim dhe thërrmim. 

Cilësitë: Formula e gëlqerorit është CaCO3. Gëlqerori përmban 75-85% Ca. Plehu është në 

formë të pluhurit me ngjyrë të bardhë deri në të bardhë të përlyer. Përveç kalciumit përmban 

edhe shtesa tjera. Plehu nuk është higroskopik dhe nuk tretet në ujë. 
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Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt. Në tokë tretet nën ndikimin e CO2 dhe 

H2O. Përdoret në toka acidike dhe neutrale. 

Është pleh i shkëlqyeshëm për plehërim meliorativ, gjegjësisht për kalcifi -kim. Rezultate shumë 

të mira fi tohen nëse shfrytëzohet për plehërim të tokave që përmbajnë materie organike, ku 

krijohet strukturë stabile duke krijuar humate-Ca. Për plehërim shfrytëzohet në sasi prej 500 deri 

600 kg/ha. 

 

Dolomiti 

Përfitimi: Përfitohet prej shkëmbinjve dolomit, të cilat janë shumë të fortë dhe më kompakte se 

gëlqerori, me thyerje grimcim dhe thërrmim të dolomitit. 

Cilësitë: Formula e dolomitit është CaCO3 x MgCO3. Përveç CaO, dolomite përmban edhe 

MgCO3 dhe shtesa tjera. Plehu është në formë të pluhurit me ngjyrë hiri në të bardhë, nuk është 

higroskopik dhe nuk tretet në ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Shfrytëzohet për plehërim direkt. Në tokë tretet ngadalë nën ndikimin e 

CO2 dhe H2O, që do të thotë se është pleh afatgjatë. Prania e Mg I jep cilësi më të mira 

gëlqerorit. 

 

 Gëlqerja e pjekur 

Përfitimi: Përfitohet nga gëlqerori, i cili piqet në temperatura të larta. Pas pjekjes kryhet bluarja 

e gëlqeres së pjekur. 

Cilësitë: Formula e dolomitit është CaO (oksid kalciumi). Përveç CaO, mund të përmbajë edhe 

shtesa tjera. Përmbajtja e Ca arrin 80-95%. 

Plehu është në formë të pluhurit me ngjyrë të bardhë. Është higroskopik dhe lehtë i tretshëm në 

ujë. 

Ndikimi mbi tokën: Plehu është një prej plehrave të kalciumit më efikas.Përdoret në sasi dy 

herë më pak se ato të gëlqerorit. Gjatë përdorimit jep rezultate mjaft të mira gjatë kalcifi kimit. 

Mund të përdoret për plehërim direkt ose më parë I përzier me dheun, ose me spërkatje me ujë. 

 

Lapori 

Përfitimi: Përfitohet prej shkëmbinjve sedimentik të gëlqerorit që janë formuar në tokë. 

Cilësitë: Përveç Ca, përmban argjilë, rërë, fosfor dhe shtesa tjera. Përmbajtja e Ca arrin prej 35 

deri 65%. 

Ndikimi mbi tokën: Lapori është i përshtatshëm për plehërim dhe kalcifi kim në tokat me rërë të 

varfra me argjilë. 

 

 Balta saturacione 

Përfitimi: Përfitohet gjatë fabrikimit të rrepës së sheqerit, si nus-produkt. 

Cilësitë: Balta saturacione bën pjesë në grupin e plehrave organik. Përveç Ca përmban edhe 

rreth 30-40% materie organike. Balta saturacione përmban edhe N,P2O5, K2O dhe një varg 

mikroelementesh S, B, Mn, Cu e tjerë. 

Ndikimi mbi tokën: Është pleh mjaft i mirë për plehërim, pasi që përveç me Ca, toka plehërohet 

edhe me makro dhe mikroelemente tjera. Ky pleh e përmirëson edhe strukturën e tokës. 

Duhet të mbash në mend: 

- Plehrat e kalciumit quhen edhe plehra gëlqeror. 

- Plehrat e kalciumit përveç që mund të shfrytëzohen për ushqim të bimëve, shfrytëzohen 

edhe për plehërim meliorativ me qëllim që të përmirësohet struktura e tokës. 
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- Në plehra të kalciumit bëjnë pjesë gëlqerori, dolomiti, oksid kalciumi, lapori dhe mil 

saturacioni. 

 

5.18 PLEHRAT E PËRBËRA 

 

Plehrat e përbërë janë një prej plehrave më të rëndësishëm të cilët përdoren për ushqim të 

bimëve. Në përbërjen kimike të plehrave të përbërë janë të përfaqësuar 2-3 elemente kimike. 

Si bazë për prodhimin e plehrave të përbërë shfrytëzohen makroelementet themelore N, P dhe K. 

Sipas mënyrës së prodhimit, plehrat e përbërë ndahen në: të përzier dhe komplekse, kurse sipas 

përbërjes dhe numrit të elementeve, ndahen në: të dyfi shtë dhe të trefi shtë. 

Në përbërjen e plehrave të përbërë mund të jenë edhe elementet tjera (S, Br, Zn e tjerë) 

 

Plehrat e përzier 

 

Përfitohen me përzierjen mekanike të plehrave të thjeshtë. Përzierja bëhet para përdorimit. Te 

plehrat e përzier mund të vjen edhe deri te reaksionet kimike të caktuara në mes disave prej tyre. 

Për përzierje të plehrave ekzistojnë rregulla të caktuara, gjegjësisht shfrytëzohen skema për 

përzierje. 

Gjatë përzierjes jo të drejtë mund të vijë deri te përkeqësimi i cilësive fi zike të plehrave ose deri 

te humbja e materies aktive. 

Rregulli themelor është se, nuk përzihen dy plehra higroskopik. Sot, plehrat e përzier janë 

zëvendësuar me plehra komplekse. 

Ekzistojnë këto kombinime të plehrave të përzier: 

 

- plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi NP; 

- plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi NK; 

- plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi PK dhe 

- plehra të përzier të trefishtë, kombinimi NPK. 

 

Plehrat të përzier të dyfishtë, kombinimi NP 

Këto plehra paraqesin kombinim në mes plehrave azotik dhe fosforik. Bëjnë pjesë në grupin e 

plehrave me përqindje të ulët. Në këtë grup bëjnë pjesë: superfosfat i amoniakut, superfosfati i 

amonizuar dhe nitrofosi. 

- Superfosfati i amoniakut: Përfitohet me përzierjen e superfosfatit (Ca(H2PO4)2 

·CaSO4·2H2O) sulfatit të amonit ((NH4)2SO4). Gjatë përzierjes ndodh edhe reaksion kimik. 

Formula kimike e plehut është NH4H2PO4. Te ky pleh raporti N 

: P2O5 është 4 : 12. 

- Superfosfati i amonizuar: Përfitohet me përzierjen e superfosfatit dhe amoniakut. Edhe te ky 

pleh ndodh reaksion kimik. Sasia e azotit arrin 3-9%, kurse 

sasitë e fosforit ngelin të njëjtë si te superfosfati. Formula kimike e këtij plehu është 

NH4H2PO4. 
 

- Nitrofosi: Përfitohet me përzierjen e superfosfatit dhe cianamidit të kalciumit (CaCN2). 

Raporti N : P2O5 është 4 : 12. Përdoret për plehërim të kulturave drithore, misrit dhe për kulturat 

industriale. 
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Plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi NK 

Në këtë grup bën pjesë vetëm një pleh, i njohur me emrin patazot. Përfitohet me përzierjen e 

klorur kaliumit (KCl) dhe klorur amonit (NH4Cl). Ky pleh përmban 50% klor dhe pak azot 12%. 

 

 Plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi PK 

Në këtë grup bëjnë pjesë plehrat e përfituar me përzierjen e superfosfatit dhe kripës së kaliumit. 

Janë të mirë për plehërim në vjeshtë, në tokë me lëvrim të thellë. 

Ekzistojnë më shumë kombinime të P2O5 : K2O, në raport 14 : 12, 14 : 8, 11 : 21 e tjerë. 

 

 Plehra të përzier të trefishtë, kombinimi NPK 

Plehrat e përzier të trefishtë përveç elementeve themelore NPK, mund të përmbajnë edhe 

elemente tjera të domosdoshëm për ushqim të bimëve (Ca, S, Br, Zn e tjerë). 

Për përfitim shfrytëzohet nitrat amoni ose sulfati, superfosfati dhe klorur kaliumi ose sulfati. 

Raporti i këtyre plehrave gjatë përzierjes mund të jetë e ndryshme. Ekzistojnë më shumë 

kombinime ku raporti i N : P2O5 : K2O është: 6 : 11 : 11, 

4 : 12 : 9, 4 : 8 : 16, 8 : 8 : 8 e tjerë. 

 

 
Fig.nr. 71. Plehu mineral NPK. 

 

 Plehrat gjysmëkomplekse 

Përfitohen me përpunim plotësues të plehrave të thjeshtë më parë të përzier. Me përpunimin 

plotësues krijohet strukturë më homogjene e plehut dhe shtohen edhe materie tjera, siç janë: 

insekticidet, fungicidet dhe herbicidet. 

Për prodhim të këtyre plehrave shfrytëzohen acidi fosforik, acidi sulfurik dhe amoniaku i lëngët. 

Përveç për plehërim të tokës, këto plehra shfrytëzohen edhe për mbrojtje nga insektet, sëmundjet 

dhe barojat. 

 

 

5.19  PLEHRAT KOMPLEKS 

 

Plehrat komplekse përfitohen me reaksione kimike dhe procese teknologjike të përbëra. 

Në plehrat komplekse janë të përfaqësuar materie të njëjta aktive, gjegjësisht azot, fosfor dhe 

kalium (NPK). 
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Për përfitim të këtyre plehrave komplekse, në botë ka teknologji të ndryshme. Plehrat komplekse 

përmbajnë 2-3 herë më shumë materie aktive se plehrat e përzier. 

Si lëndë të para për përfitimin e plehrave komplekse shfrytëzohen: amoniaku, acidi sulfurik, 

nitrik dhe fosforik, nitrat amoni, kripa e kaliumit, sulfat kaliumi dhe komponime tjera. 

Plehrat komplekse NPK sipas përqindjes së përgjithshme të materies active ndahen në plehra me: 

- përqindje të ulët, përmbajnë deri 30% materie aktive; 

- përqindje mesatare, përmbajnë prej 30 deri 40% materie aktive; 

- përqindje të lartë, përmbajnë mbi 40% materie aktive. 

Sipas strukturës, plehrat komplekse ndahen në: amofose dhe nitrofose. 

Sipas përmbajtjes të materieve ushqyese, plehrat komplekse ndahen në: të 

dyfishta dhe të trefishta. 

 

Plehrat komplekse amofose 

Ekzistojnë më shumë se 20 raporte të ndryshme të materies aktive të N, P dhe K. Te këto plehra, 

azoti (N) është i përfaqësuar në formë të amoniakut (NH4+). Fosfori në pleh është i përfaqësuar 

si kripë primare e acidit fosforik. Kaliumi është i përfaqësuar në formë të kripës së kaliumit ose 

të sulfatit. Gjatë prodhimit të amofosit, më parë ndahet fosfori nga fosfatet e papërpunuara 

(fosfatiti ose apatiti), gjegjësisht me ndihmën e acidit sulfurik teknik ndahet acidi fosforik dhe 

largohet gipsi. 

 
Pastaj, me nxehjen e acidit fosforik kryhet dehidratimi i ujit dhe rritet përqendrimi i acidit 

fosforik. 

Mbi acidin fosforik të përqendruar shtohet amoniak (NH3), gjegjësisht bëhet lidhja e 

komponentës së azotit dhe përfi tohet amofos. Amofosi mund të shfrytëzohet si pleh fi nal me 

kombinim NP, por edhe si bazë për përfitimin e kombinimit NPK. 

 
Me procedurë të njëjtë mund të përfitohet edhe diamofosi, i cili për nga përbërja kimike është i 

ngjashëm me amofosin. 

 
Gjatë përfitimit të plehut kompleks të trefishtë, në amofos ose diamofos reagohet me ndonjë pleh 

të kaliumit. 

 
Plehrat komplekse mund të shfrytëzohen për ushqim të përkohshëm të bimëve dhe për plehërim 

bazë në vjeshtë. 20 : 10 : 10; 18 : 9 : 9; 20 : 20 : 8; 20 : 20 : 0; 15 : 15 : 15; 17 : 17 : 17 

Kombinimet e plehrave kompleks N : P : K janë të ndarë në varësi nga ajo se cilat elemente 

sipas përqindjes dominojnë. Ekzistojnë këto kombinime: 

 

Plehrat komplekse nitrofose 

Te plehrat komplekse-nitrofose, azoti është i përfaqësuar në formë NO3- dheNH4 

+, për dallim nga amofosët ku është i përfaqësuar vetëm në formën NH4+. 

Këto plehra janë më pak të tretshme në ujë për dallim nga amofosët. Për ekstraktim të acidit 

fosforik shfrytëzohet acidi nitrik. Procesi i përfitimit fillon me reaksion të fosfateve të 

papërpunuara dhe acidit 

nitrik, me ç’rast përfi tohet përmbajtje e lartë e nitratit të kalciumit (Ca(NO3)2). 
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Përmbajtja e lartë e nitratit të kalciumit ka ndikim negativ mbi plehun, prandaj kryhet shndërrimi 

i nitratit të kalciumit në formë tjetër me shtim të acidit dhe në prani të amoniakut. 

 
Më tutje procedura vazhdon me shtim të komponentës fosfate dhe të kaliumit në përbërjen e 

plehut. Ekzistojnë më shumë kombinime të N : P : K te nitrofoset: 13:10 : 12, 12 : 9 : 16, 17 : 8 : 

8, 12 : 12 : 12 e tjerë. 

 

Plehrat komplekse të dyfishta 

 

Te plehrat komplekse të dyfishta, në pleh janë të përfaqësuar dy elemente. Kombinime të 

plehrave komplekse të dyfishta janë: N : P, N : K dhe P : K. 

 

Plehrat komplekse të dyfishta me kombinim N : P: Për përfitim të këtyre plehrave 

shfrytëzohen fosfatet e papërpunuara dhe amoniaku. Në këtë grup bëjnë pjesë: monoamonfosfati 

(MAP) dhe diamonfosfati (DAP). 

Monoamonfosfati (MAP) është pleh acidik, derisa diamonfosfati (DAP) është bazik. Këto plehra 

janë me ngjyrë të bardhë në të hirtë, lehtë të tretshëm në ujë dhe nuk janë higroskopik. 

Shfrytëzohen si plehra para mbjelljes së farës. Ekzistojnë më shumë kombinime: 16 : 48, 16 : 52, 

18 : 45 e tjerë. 

 

Plehrat komplekse të dyfishta me kombinim N : K: Ky kombinim shumë rrallë prodhohet dhe 

më shpesh shërben për përfi tim të plehrave të trefi shtë. 

 

Plehrat komplekse të dyfishta me kombinim P : K: Ky kombinim i plehrave është i mirë për 

plehërim vjeshtor të tokës. Plehu është i tretshëm në ujë dhe është në formë të granulave. Është 

pleh i mirë për kulturat e pemëve. 

 

Për shtëpi: 

 Hulumtoni për prodhimin e plehrave të përbëra! 

 

 

5.20  MIKROPLEHRAT 

 

Përveç elementeve themelore N, P dhe K, bimët kanë nevojë edhe për shfrytëzim të elementeve 

tjera, të cilat edhe pse shfrytëzohen në sasi të vogla rëndësi identike. 

Mungesa e elementit të caktuar mund të jetë faktor kufi zues për prodhim të kulturës së caktuar, 

pa dallim se N, P dhe K gjenden në sasi optimale në tokë. Zbatimi i këtyre plehrave është i 

ndryshëm. Mund të zbatohen përmes tokës ose në mënyrë foliare përmes gjethit. Më shpesh, 

zbatohen me futjen e elementit në përbërjen e plehrave komplekse NPK (NPK+Mg, NPK+S, 

NPK+B). Si plehra më të rëndësishëm të elementeve tjera janë: plehrat e sulfurit, hekurit, 

magnezit, bakrit, manganit, borit, zinkut e tjerë. 

 

Plehrat e sulfurit 
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Sulfuri në tokë gjendet në sasi të mjaftueshme, por mund të shtohet në tokë me shtim të plehut të 

ahurit (të bagëtisë) dhe të plehrave tjerë që përmbajnë sulfur. Për plehërim të tokës përdoret si 

sulfur elementar dhe si sulfur në formë të CaSO4 (gipsit). Përveç plehrave të cekura, sulfuri 

shtohet edhe me shtim të plehrave tjera që përmbajnë sulfur (sulfat amoni (NH4)2SO4, sulfat 

kaliumi K2SO4 e tjerë). Sulfuri elementar ka rëndësi shumë të madhe për mbrojtje të bimëve nga 

sëmundjet, kurse shumë pak përdoret si pleh. 

Gipsi përdoret për meliorime (gipsim) të tokave të kripura, ku shkakton zvogëlim të reaksionit 

alkalin të tokës. Shfrytëzohet në sasi prej 10 deri 20 ton/ha. 

 

Plehrat e hekurit 

Plehrat e hekurit janë me rëndësi të veçantë për tokat ku hekuri gjendet në formë të paarritshme. 

Më shpesh, të tilla janë tokat karbonate. Zbatimi i plehrave të hekurit më shpesh është foliar 

(përmes gjethit), por mund të jetë edhe përmes tokës. 

Për plehërim përdoren helatet e hekurit (plehra komplekse të metaleve dhe komponimeve 

organike). 

Helate më të njohura janë sekvestini, rekseni, EDTA e tjerë. Helatet shfrytëzohen në përqendrim 

prej 0,2 deri 0,6%, varësisht nga fenofaza e kulturës. Përveç helateve, për plehërim mund të 

shfrytëzohet edhe sulfat hekuri (FeSO4). Plehu mund të përdoret si foliar ashtu edhe përmes 

tokës. 

 

Plehrat e magnezit 

Ekzistojnë më shumë plehra të magnezit. Plehra të magnezit më të shpeshtë që përdoren janë 

këto: sulfat magnezi (MgSO4), dolomiti, kameksi dhe plehu kompleks NPK + Mg. 

Sulfat magnezi është kripë. Shfrytëzohet në përqendrim prej 0,2 deri 0,5% si pleh foliar. 

Plehrat e magnezit kanë rëndësi të veçantë gjatë kultivimit të patates, rrepës dhe të kulturave 

tuberë. 

 

Plehrat e bakrit 

Bakri në tokë gjendet në sasi të mjaftueshme dhe shumë rrallë paraqitet nevoja për plehërim me 

plehra të bakrit, sidomos nëse përdoren preparate të bakrit për mbrojtje të bimëve nga sëmundjet. 

Nevojë më të madhe për plehërim me plehra të bakrit paraqitet te tokat të pasura me torfë. 

Për plehërim përmes tokës, shfrytëzohet zgjyra dhe mielli i bakrit. 

Për plehërim foliar shfrytëzohen kripërat e bakrit (CuSO4, Cu(NO3)2) dhe helatet e bakrit. 

 

Plehrat e manganit 

Plehrat e manganit përdorim më të madh kanë në pemëtari. Ekzistojnë më shumë lloje të 

plehrave të manganit. 

Për plehërim përmes tokës shfrytëzohen zgjyra e manganit dhe superfosfati I manganizuar. 

Për plehërim foliar shfrytëzohen helatet e manganit dhe disa kripëra të manganit (MnSO4, 

Mn(NO3)2 e tjerë). 

 

Plehrat e borit 

Thuajse te të gjitha bimët paraqitet nevoja për bor. Plehërimi me bor jep rezultate veçanërisht të 

mira te kulturat kopshtare të caktuara, te rrepa e sheqerit dhe te kulturat shumëvjeçare. 

Plehrat e borit shfrytëzohen për njomjen e farave dhe thelave, në mënyrë foliare dhe me futje 

përmes tokës. 
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Si plehra të borit shfrytëzohen: boraksi, acidi borik teknik, NPK + B, xehet e borit, mineralet e 

tjerë. 

Boraksi (Na2B4O7·10H2O) shfrytëzohet në sasi të vogla, pasi që sasitë më të mëdha shkaktojnë 

dëme te bimët. 

Acidi borik teknik (H3BO3) mund të përdoret përmes tokës dhe në mënyrë foliare, përmes 

gjethit. Ky ka veprim insekticid. 

Xehet dhe mineralet e borit më shpesh shfrytëzohen për përfi tim të plehrave të borit. 

 

Plehrat e zinkut 

Plehrat e zinkut shfrytëzohen për njomje të farës dhe për ushqim të bimëve në mënyrë foliare dhe 

përmes tokës. 

Në tokë mund të paraqitet mungesë e zinkut për shkak të imobilizimit të tij mikrobiologjik. Si 

plehra të zinkut shfrytëzohen: sulfat zinku (ZnSO4), karbonat zinku (ZnCO3), helati i zinkut, 

NPK + Zn, si dhe hedhurina nga industria në të cilën përpunohen xehet e zinkut. Sulfat zinku 

përmban 26-36% zink dhe shfrytëzohet për plehërim të më shumë kulturave të bujqësisë. 

Rezultate më të mira jep gjatë plehërimit të rrepës së sheqerit, grurit, misrit dhe kulturave tjera. 

Më shpesh për plehërim me zink shfrytëzohet plehu kompleks NPK + Zn në përqendrim prej 

0,5%. 

Helati i zinkut përmban 14% Zn dhe shfrytëzohet si pleh foliar dhe si pleh që shtohet përmes 

tokës. 

 

Duhet të mbash në mend: 

- Në përbërjen kimike të plehrave të përbëra janë të përfaqësuar 2-3 elemente kimike. 

- Si bazë për prodhimin e plehrave të përbëra, shfrytëzohen makroelementet themelore N, 

P dhe K. 

- Sipas mënyrës së prodhimit, plehrat e përbëra ndahen në: të përzier dhe komplekse, kurse 

sipas përbërjes dhe numrit të elementeve, ndahen në: të dyfishtë dhe të trefi shtë. 

- Në përbërjen e plehrave të përbërë mund të jenë edhe elementet tjera (S, Br, Zn e tjerë). 

- Ekzistojnë këto kombinime të plehrave të përzier plehra të përzier të dyfi shtë, kombinimi 

NP; plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi NK; plehra të përzier të dyfishtë, kombinimi 

PK; dhe plehra të përzier të trefishtë, kombinimi NPK. 

- Si plehra më të rëndësishëm të elementeve tjera janë: plehrat e sulfurit, hekurit, magnezit, 

bakrit, manganit, borit, zinkut e tjerë. 

 

 

5.21 UDHËZUES PRAKTIKË 

 

Aktivitet jashtë klase: 

Vizitoni barnatoren bujqësore më të afërt, ose depo që merret me shitjen e plehrave inorganike. 

Kërkoni prospekte për secilin pleh dhe bëj klasifikimin e tyre sipas përbërjes kimike. 

 

Vizitoni fermat  bujqësore më të afërta, ose shtallat e ndryshme të  kafshve ku prodhohen  plehra 

organik. Bëni klasifikimin e atyre me prejardhje bimore dhe shtazore.  

Detyr shtëpie:  

Bëni përmbledhje nga plehrat, klasifikoj plehrat sipas origjines dhe përbërjes së tyre. 
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A- .PËRDORIMI I PLEHRAVE ORGANIKE 

Prodhimtaria bujqësore organike në vendin tonë, gjithnjë e më shumë merr hov. Produktet 

organike të prodhuara janë të kërkuara në tregun e prodhimeve. Prodhimtaria e ushqimit organik 

bazohet në kultivimin e kulturave bujqësore pa shfrytëzuar mjete kimike. Ferma organike e cila 

nuk disponon me pleh ahuri të vetin, ka nevojë për të siguruar materie ushqyese prej jashtë. Në 

këtë rast, duhet kushtuar vëmendje obligimit për evidentim të dërgesës, kufizimit të sasive, të 

jepen vetëm shtesa të lejuara etj. Në prodhimtarinë bujqësore organike, plehrave organik u jepet 

rëndësi shumë e madhe, për shkak se këto e revitalizojnë tokën, gjegjësisht këto i përmirësojnë 

cilësitë fizike, kimike, biologjike dhe ushqyese. 

Plehrat minerale, të fituar sipas mënyrës kimike, nuk shfrytëzohen në bujqësinë organike. 

Si plehra organik shfrytëzohen: 

 plehu i ahurit; 

 osoka-pleh i lëngët; 

 torfa; 

 komposti; 

 biohumusi. 

Të gjitha këto lloje të plehrave janë përpunuar në pjesën e plehrave organike natyrore, ku është 

përshkruar mënyra e prodhimit dhe përdorimi. 

Në prodhimtarinë bujqësore organike mund të shfrytëzohen edhe disa plehra minerale, por ato 

nuk duhet të jenë të pasuruara kimikisht. 

Prej plehrave minerale shfrytëzohen: fosfatet e papërpunuara, rrasat (guri i thyer), hiri i drurit, 

gipsi, lapori, gëlqerori, argjila, sulfuri etj. 

Në bujqësinë organke, materiet ushqyese në tokë sigurohen përmes pjellshmërisë natyrore, 

plehërimit me pleh ahuri, kompost, mbeturina të bimëve, mbjelljes alternative të drejtë dhe 

plehrave organik të lejuar. 

Ndalohet përdorimi i plehrave kimike-sintetike lehtë të tretshme. 

 

B-  PLEHËRIMI I KULTURAVE BUJQËSORE 

Sistemet e plehërimit 

Zbatimi i plehrave nuk mund të jetë i mirë dhe efikas pa i njohur parametrat të caktuara të cilët i 

përcaktojnë sistemet për plehërim. 

Parametra më të rëndësishëm për zbatim të masës agroteknike, plehërim janë: 

- pjellshmëria e tokës; 

- rendimenti i planifikuar i kulturës; 

- nevoja për materie ushqyese për njësi rendimenti; 

- korrigjimet e nevojshme të dozave për plehërim; 

- analizat foliare e tjerë. 

 

Ekzistojnë më shumë sisteme për plehërim, të cilat bazohen në masat agroteknike të nevojshme 

për kultivim të kulturave të caktuara, në cilësitë e plehut dhe në cilësitë e tokës: 

- sisteme për plehërim të rregullt; 

- plehërim meliorativ ose rezervë; 

- sisteme për përmirësimin e cilësive fizike të tokës; 

- sisteme të plehërimit pa kushte për ujitje; 

- sisteme të plehërimit në kushte për ujitje dhe 

- sistemi për plehërim të kombinuar (mineral dhe organik). 
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C-  MËNYRAT E PLEHËRIMIT 

 

Mënyrat e plehërimit varen nga sezoni, biologjia e kulturës dhe teknika që zbatohet. 

Ekzistojnë më shumë mënyra të plehërimit: 

- plehërimi vjeshtor bazë – mund të bëhet me dorë ose me makina; 

- plehërimi pranveror para mbjelljes së farës - mund të bëhet me dorë ose me makina; 

- plehërimi pranveror gjatë mbjelljes së farës; 

- të ushqyerit e përkohshëm të drithërave dhe të mbjellave tjera; 

- të ushqyerit e përkohshëm të kulturave të mbjella brenda në tokës; 

- plehërimi foliar dhe 

- fertiligimi – plehërimi me ujitje. 

Cila mënyrë do të zbatohet para se gjithash varet nga kultura dhe nevojat e kulturës së kultivuar 

për materie ushqyese. 

 

D-   KOHA E PLEHËRIMIT 

 

Koha e plehërimit varet nga kultura që kultivohet si dhe nga fenofaza në të cilën gjendet. Në 

raport me kohën, plehërimi mund të ndahet në plehërim bazë dhe në të ushqyerit e përkohshëm. 

 

Plehërimi bazë kryhet para ose gjatë mbjelljes së farës të kulturës. Zakonisht përdoren plehra 

komplekse, me ç’rast shtohen 80-100% nga nevojat për P dhe K dhe rreth 40% N. 

 

Të ushqyerit e përkohshëm kryhet gjatë vegjetacionit të kulturës dhe direkt varet nga fenofaza 

në të cilën gjendet kultura. Mund të zbatohet një ushqim i përkohshëm, por më shpesh është mirë 

nëse kultura ushqehet më shumë herë. Të ushqyerit e përkohshëm kryhet me përdorim të 

plehrave tokësore dhe foliare, por edhe përmes fertirigimir. Për ushqim të përkohshëm 

shfrytëzohen plehra që më lehtë pranohen nga bimët. 

 

E-  PLEHËRIMI I DISA  KULTURAVE BUJQËSORE 

 

Plehërimi i grurit dhe elbit 

Gruri dhe elbi janë kultura vjeshtore dhe te këto zbatohet plehërimi bazë në vjeshtë dhe të 

ushqyerit e përkohshëm pranveror. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat kompleks NPK, me kombinime në të 

cilët dominojnë P dhe K (10 : 30 : 20; 10 : 20 : 30; 5 : 10 : 20 e tjerë). Plehu hidhet në tokë me 

përpunimin bazë të tokës. N shtohet me vetëm 40%, pasi që sasia tjetër e N ka efekt më të madh 

nëse shtohet në tokë me ushqim të përkohshëm. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Të ushqyerit e përkohshëm varet nga fenofaza e zhvillimit të 

grurit. Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotik edhe atë më shpesh urea dhe KAN. 

Është më mirë nëse të ushqyerit e përkohshëm kryhet dy herë. Ushqimi i pare i përkohshëm 

kryhet në fazën vëllamimit me rreth 30-40 kg/ha N të pastër, ose rreth 100 kg ure (34%). 

Ushqimi i dytë i përkohshëm bëhet në fazën përdredhje në bosht me rreth 100 kg KAN. Mundet 

të kryhet edhe të ushqyerit e tretë me rreth 50 kg KAN, në fazën e njomjes së farës. 

Plehërimi i misrit 
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Misri jep masë të gjelbër më të madhe dhe rendimente të larta në kokrra, prandaj harxhon sasi të 

mëdha të materieve ushqyese. Të misi zbatohet plehërimi bazë dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat NPK, me kombinime në të cilat 

dominojnë P dhe K (10 : 30 : 20, 10 : 20 : 30 dhe 10 : 20 : 30 + 5% Zn), për shkak se misri ka 

nevojë të theksuar për Zn. Plehu shtohet me përpunimin bazë të tokës ose para mbjelljes së farës. 

Gjatë mbjelljes së farës mund të shtohet edhe plehu i N (100kg KAN). 

Të ushqyerit e përkohshëm: Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotik edhe atë 

më shpesh urea dhe KAN. 

Ushqimi i përkohshëm jepet në periudhën kur bima ka 3-5 gjethe deri te faza e fshirjes. 

 

Plehërimi i orizit 

Orizi është kulturë e drithërave që kultivohet në kushte specifi ke, pasi që pjesën më të madhe 

nga vegjetacioni, rrënja e kalon në ujë. Te orizi zbatohet plehërimi bazë dhe të ushqyerit e 

përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK me kombinime në të 

cilat dominojnë P dhe K ose vetëm kombinimet P dhe K. Plehu shtohet në vjeshtë me 

përpunimin bazë të tokës. N shtohet vetëm me 30-40%, kurse sasia tjetër e N shtohet me ushqim 

të përkohshëm. Për plehërim bazë mund të shfrytëzohet edhe plehu i ahurit i djegur që jep 

rezultate shumë të mira në përmirësimin e strukturës së tokës. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Ushqimi i përkohshëm kryhet dy herë: hera e parë në fazën e 

rrënjëzimit dhe herën e dytë në fazën, përdredhje në bosht. 

 

Plehërimi i duhanit 

Për duhanin është shumë e rëndësishme që gjethi të ketë cilësi të mira kualitative. Duhani është 

veçanërisht i ndjeshëm në azot, i cili nëse gjendet në sasi më të mëdha i keqëson cilësitë 

kualitative të gjethit. Duhani ka nevojë të madhe për kalium. 

Te duhani zbatohet plehërimi bazë, plehërimi i rasatit dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Plehërimi bazë mund të kryhet me përpunimin bazë ose pak para ri mbjelljes. 

Për plehërim bazë shfrytëzohen 200-300 kg/ha plehra komplekse NPK, me kombinime 

(10:30:20, 10:20:30 etj). Gjatë ri mbjelljes mund të shtohen 100-150 kg/ha pleh kompleks NPK, 

me kombinim 15:15:15. 

Plehërimi i rasatit: Plehërimi i rasatit të duhanit më shpesh bëhet me përdorim të tretësirës me 

plehra. Plehërimi kryhet më shumë herë me shtim të materieve ushqyese të nevojshme. Pas 

shtimit të plehut është e domosdoshme shpëlarja e bimëve me ujë që të mos vijë deri te dëmtimi i 

rasatit. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Duhani mund të ushqehet gjatë vegjetacionit. 

Të ushqyerit e përkohshëm është mirë të bëhet përmes gjethit me shtim të sasive të vogla të 

azotit dhe kaliumit në formë lehtë të pranueshme për bimën. 

 

Plehërimi i patates 

Patatja është kulturë pranverore. Patatja kërkon sasi më të mëdha të kaliumit. Te patatja zbatohen 

plehërimi bazë dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, me kombinime në të 

cilat dominojnë P dhe K (10:20:30, 5:10:20 e tjerë) ose vetëm kombinimet P dhe K (15:30). 

Plehu shtohet në tokë vjeshtës me përpunim bazë të tokës në sasi prej 500 deri 700 kg/ha. Për 

plehërim të patates mund të shfrytëzohet dhe 20-30 ton/ha pleh ahuri i djegur. 



[161] 
 

Plehërimi para mbjelljes së farës: Një pjesë e plehrave të nevojshme mund të shtohen edhe 

para mbjelljes së farës ose gjatë kohës së mbjelljes së farës. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Të ushqyerit e përkohshëm kryhet para mbjelljes së patates në 

tokë. Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotike. Mund të zbatohet edhe të 

ushqyerit e përkohshëm foliar në kombinim me mjetet për mbrojtje. 

 

Plehërimi i lulediellit 

Luledielli bën pjesë në kultura me shpenzim të madh të materieve ushqyese. Te luledielli 

zbatohen plehërimi bazë, plehërimi para mbjelljes së farës dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, me kombinime në të 

cilat dominon K, pasi që luledielli ka nevojë të madhe për K. Plehu shtohet në vjeshtë me 

përpunimin bazë të tokës me lërim në 30 cm. Dozat për plehërim sillen prej 300 deri 600 kg/ha. 

Plehërim para mbjelljes së farës: Një pjesë e plehrave të nevojshme mund të shtohen edhe para 

mbjelljes. Për lulediellin më mirë është të shtohet plehu amofose NPK, në sasi prej 150-200 

kg/ha. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Të ushqyerit e përkohshëm kryhet në periudhë kur luledielli ka 3-5 

gjethe deri në fazën me 9 gjethe. Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotik. Duhet 

pasur kujdes me plehrat e N, sepse sasia e madhe e N e keqëson kualitetin e farës. 

Plehërimi i rrepës së sheqerit 

Rrepa e sheqerit kultivohet për prodhim të sheqerit. Te rrepa e sheqerit zbatohen plehërimi bazë, 

plehërimi para mbjelljes së farës dhe ushqimi i përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, kryesisht rrepa kërkon 

sasi më të mëdha të K. Plehu shtohet në vjeshtë me përpunimin bazë të tokës, me lërim. Një 

pjesë e plehrave të nevojshme mund të shtohen edhe para mbjelljes se farës. Rrepa e sheqerit 

mirë e duron edhe plehërimin me plehra organik, të cilat shtohen në vjeshtë gjatë përpunimit 

bazë të tokës. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Të ushqyerit e përkohshëm kryhet në kushte të ujitjes së rrepës së 

sheqerit. 

 

Plehërimi i jonxhës 

Jonxha është kulturë shumëvjeçare. Në rrënjën e jonxhës jetojnë baktere topthore të cilat kryejnë 

azotifi kimin, dhe zvogëlojnë nevojat për plehërim me plehrat azotik. Te jonxha dallohen 

sistemet për plehërim në vitin e parë dhe sistemet për plehërim në vitet vijuese. Zbatohen 

plehërimi bazë, plehërimi para mbjelljes së fares dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi në fazën e parë: Me ngritjen e të mbjellës me jonxhe, kryhet plehërimi me plehrat e P 

dhe K. Plehrat shtohen me përpunimin bazë të tokës. Më të mirë për përdorim janë plehrat 

kompleks të dyfi shtë P : K në kombinim 15 : 30, 25 : 25 e tjerë. Sasitë për plehërim sillen prej 

400-600 kg. Në vitin e parë mund të shtohet edhe ndonjë pleh i azotit, në sasi prej 100 deri 150 

kg/ha. 

Plehërimi në vitet ardhshme: Plehërimi në vitin e dytë dhe në vitet në vijim kryhet me shtim të 

plehrave fosforik ose kombinime PK në sasi prej 100 deri 200 kg/ ha pas kositjes. 

Plehërimi i livadheve natyrore dhe artificiale dhe kullosave 

Plehërimi i livadheve dhe kullosave varet nga numri i kositjeve. Plehërimi kryhet pas mbledhjes 

së barit të kositur. Për plehërim shfrytëzohen plehrat komplekse NPK në dozë prej 200 deri 500 
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kg/ha. Gjatë ngritjes së livadheve dhe kullosave artifi ciale dallohen plehërimet para mbjelljes së 

farës dhe gjatë vegjetacionit. 

Plehërimi para mbjelljes së farës: Kryhet me përdorimin e plehrave komplekse NPK, pas 

lërimit bazë ose pas diskimit, me sasi prej 500 kg/ha. 

Plehërimi gjatë vegjetacionit: Më shpesh kryhet pas kositjes së parë me përdorim të plehrave 

azotik. 

 

Për shtëpi: Bëni plan për plehërimin e kulturave fushore të cekura më pare dhe llogaritni sasinë 

e nevojshme të plehut (lloji i plehut është sipas zgjedhjes Tuaj). 

 

Plehërimi i kulturave perimore 

Kulturat kopshtare harxhojnë sasi të mëdha të materieve ushqyese, pasi që japin masë vegjetative 

të madhe dhe rendimente të larta. Te një pjesë e kulturavekopshtare, prodhimi zhvillohet me 

prodhim të mëparshëm të rasatit. 

Plehërimi i rasatit 

Plehërimi i rasatit kryhet me përdorim të tretësirave me pleh. Plehërimi kryhet disa herë me 

shtim të materieve të nevojshme ushqyese. 

Për plehërim shfrytëzohen plehra azotike ose plehra kompleks NPK. Për plehërim të rasatit mund 

të shfrytëzohet edhe tretësira me pleh organik (më shpesh me pleh të shpendëve). Pas shtimit të 

plehut është e domosdoshme shpëlarja e bimëve me ujë, për të mos ardhur deri te dëmtimi i 

rasatit. 

 

Plehërimi i domateve 

Plehërimi i domateve kryhet me përdorimin e plehrave mineralik dhe organik. 

Për prodhim të suksesshëm është e domosdoshme të bëhet balans i drejt I përdorimit të këtyre 

plehrave. Te domatet zbatohen: plehërimi bazë, para mbjelljes së farës dhe të ushqyerit e 

përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, me kombinime në të 

cilat dominojnë P dhe K (7:14:21, 10:20:30 e tjerë), me sasi prej 500 deri 600 kg/ha. Si pleh bazë 

mund të shfrytëzohet edhe pleh ahuri i djegur në sasi prej 30 deri 60 ton/ha. Plehu shtohet me 

përpunimin bazë të tokës ose para ri mbjelljes. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotik, e sipas 

nevojës edhe plehrat e kaliumit. Ushqimi i përkohshëm shtohet gjatë formimit të fryteve të para. 

Për ushqim të përkohshëm mund të shfrytëzohen edhe plehrat foliar, e mundet edhe përmes 

fertirigimit. 

 

Plehërimi i specave 

Plehërimi i specave gjithashtu kryhet me përdorim të plehrave mineralik dhe organik. Mënyra 

dhe koha e përdorimit është e ngjashme si te domatet. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, me kombinim në të 

cilat dominojnë P dhe K (7:14:21, 10:20:30 e tjerë), në sasi prej 500 deri 600 kg/ha. Si pleh bazë 

mund të shfrytëzohet edhe plehu i ahurit të djegur në sasi prej 30 deri 60 ton/ha. 

Plehu shtohet me përpunim bazë të tokës tërësisht ose pjesërisht, kurse pjesa tjetër shtohet para ri 

mbjelljes. 
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Të ushqyerit e përkohshëm: Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehrat azotik, e sipas 

nevojës edhe të kaliumit. Të ushqyerit e përkohshëm i jepet bimës pas paraqitjes së luleve të 

para. Për ushqim të përkohshëm mund të shfrytëzohen edhe plehrat foliar, kurse mund të jetë 

edhe përmes fertirigimit. 

Plehërimi i spinaqit: 

Spinaqi nuk duron plehërim direkt me pleh ahuri. 

Plehërimi bazë: Për plehërim bazë shfrytëzohen plehrat komplekse NPK, me kombinim 

10:20:30 në sasi prej 400 deri 500 kg/ha. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohet 150- 200 kg/ha KAN. 

 

Plehërimi i lakrës 

Lakra është shpenzues i madh i materieve ushqyese. Te lakra zbatohet plehërimi bazë, plehërimi 

para ri mbjelljes dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi bazë: Plehërimi bazë mund të realizohet me shtim të 30-50 ton/ha pleh ahuri të djegur 

me përpunimin bazë. 

Plehrat minerale shfrytëzohen para ri mbjelljes në sasi prej 300 deri 500 kg/ha. 

Të ushqyerit e përkohshëm: Lakra me ushqim të përkohshëm furnizohet në fazën e formimit të 

gjetheve. Më mirë është nëse përdoren 200-300 kg/ha KAN. 

 

 Plehërimi i kulturave të pemëve dhe hardhisë së rrushit 

Kulturat e perimeve dhe hardhia e rrushit kanë nevojë të veçantë për mikro dhe makroelemente, 

për shkak se janë të mbjella shumëvjeçare. Efekti nga plehërimi nuk do të jetë i plotë nëse 

mungon ndonjë prej elementeve të nevojshme. 

Me plehërim të drejtë arrihet një varg i efekteve pozitive: 

- rendimenti mund të rritet për 20-60 %; 

- frytet dhe kalaveshët e rrushit do të jenë më të zhvilluara me kokrra më të mëdha; 

- më shpejtë do të piqen; 

- fi tohet raport i volitshëm në mes sheqernave dhe acideve; 

- ngjyrosje më të mirë të nën lëvores; 

- përmbajtje më të mirë të materieve aromatike e tjerë. 

Për plehërim të drunjve të pemëve dhe hardhisë së rrushit zbatohen këto lloje të plehërimit: 

plehërimi meliorativ para ngritjes së të mbjellës (pemishtes), plehërimi gjatë mbjelljes së të 

mbjellave, plehërimi deri në periudhën e frytdhënies, plehërimi në periudhën e frytëzimit të të 

mbjellave, plehërimi në prodhimin e rasatit, mbjellje e barit dhe plehërimi i gjelbër, plehërimi 

foliar dhe fertirigimi. 

Plehërimi para ngritjes së të mbjellës(pemishtes): Para ngritjes së pemishtes ose të mbjellat e 

rrushit, bëhet plehërimi meliorativ. Për këtë plehërim shfrytëzohen plehra vështirë të tretshëm 

fosforik dhe të kaliumit. Këto plehra futen në thellësi prej 40 deri 80 cm, ku zhvillohet masa 
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kryesore e rrënjës të sistemit rrënjor. Mund të shfrytëzohen edhe plehra organik në sasi prej 30 

deri 60 ton/ha. 

Plehërimi gjatë ngritjes së të mbjellës: Zbatohet gjatë mbjelljes së drunjve të pemëve dhe 

hardhisë që të mundet më lehtë të forcohet rrënja. Gjatë vendosjes së fidaneve ose biskut në 

vrimë, shtohen 5-7 kg pleh ahuri të djegur, ose 3-4 kg pleh mineralik. Më mirë është të bëhet 

kombinim i të dy llojeve të plehut. 

Plehërimi deri në periudhën e frytdhënies: Kjo periudhë zgjat nga ngritja e të mbjellës deri në 

fi llimin e frytdhëies. Plehërimi në këtë periudhë realizohet për të përmirësuar regjimin ushqyes 

të fi daneve dhe hardhisë. Në këtë periudhë, veçanërisht është i rëndësishëm plehërimi me azot. 

Sasitë rriten me vitet bimëve. Më së shpeshti zbatohen dy plehërime. Në këtë periudhë mund të 

vendoset edhe sistemi për fertirigim. 

Plehërimi në periudhën e frytëzimit të mbjellave: Koha për frytëzim të drunjve të pemëve dhe 

hardhisë arrin 10-20 vite e më shumë. Për plehërim të drejtë është e nevojshme të bëhet plan për 

plehërimin e të mbjellave. Me plehërim bëhet planifi kimi i frytëzimit dhe kualitetit të prodhimit. 

Gjatë kultivimit të të mbjellave në çdo 3-4 vite është e nevojshme të shtohet pleh ahuri rreth 25 

ton/ha. Plehërimi mund të jetë me shpërndarjen e plehut në sipërfaqe, në brazda, me shtim të 

plehut në thellësi prej 40 deri 50 cm dhe në mënyrë foliare. Plehërimi i drunjve të pemëve dhe 

hardhisë së rrushit, në vitet e frytëzimit të mbjellës, përbëhet nga: plehërimi bazë (vjeshtor), 

plehërimi në pranverën e hershme dhe të ushqyerit e përkohshëm. 

Plehërimi vjeshtor bëhet me plehra kompleks NPK, me dominim të P dhe K në kombinimet. 

Shfrytëzohen në sasi prej 500 deri 800 kg/ha. 

Plehërimi në pranverën e hershme bëhet me plehra azotik në sasi prej 150 deri 250 kg/ha. 

Të ushqyerit e përkohshëm realizohet vonë në pranverë, pas përfundimit të 

fryteve. Për ushqim të përkohshëm shfrytëzohen plehra azotik ose foliar. 

Plehërim në prodhimin e rasatit: Toka në të cilën prodhohen fi danet dhe bisqet e hardhive, 

duhet të jenë me strukturë të mirë, të frytshme dhe të pasura me materie ushqyese. Materiet 

ushqyese duhet të jenë lehtë të arritshme dhe të mundësojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe të 

pandërprerë të furnizojnë fi danet me materie ushqyese. 

Mbjellja e barit dhe plehërimi i gjelbër: Për mbjellje të barit në tokë me të mbjella, 

shfrytëzohen përzierje e barërave njëvjeçare dhe shumëvjeçare. Më miri është që në përzierjet e 

barërave të përfshihen edhe kulturat leguminoze. Bari kositet 2-3 herë gjatë vitit. Lërimi i arave 

për kultivim të barit kryhet në 3-4 vite te përzierjet e barërave shumëvjeçare, kurse te njëvjeçaret 

në fazën e zhvillimit të plotë. Mbjellja e barërave mundëson përmirësim të strukturës së tokës 

dhe pasurim të përmbajtjes me materie ushqyese. 

Plehërimi foliar: Realizohet gjatë kohës së vegjetacionit, me spërkatje të gjetheve dhe pjesëve 

tjera të bimëve me tretje ujore. Mund të kombinohet me mjete për mbrojtje. 

Fertirigimi: Fertirigimi njëkohësisht është plehërim dhe ujitje. Fertirigimi sot ka rëndësi shumë 

të madhe në vreshtari dhe në pemëtari. Fertirigimi mund të kryhet në dy mënyra: mënyra klasike 

dhe përmes sistemit pikë pas pike. Mënyra klasike e fertirigimit zhvillohet me tretje paraprake të 

plehut në basen. Sistemi pikë pas pike është sistemi më bashkëkohor i cili mundëson 

shpërndarjen e njëtrajtshme të plehut. 
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F-  MBROJTJA E PUNËTORËVE GJATË PLEHËRIMIT ME PLEHRA MINERALE 

 

Plehrat minerale sipas rregullave duhet të ruhen në ambalazhe përkatëse (thasë prej letre 

ose prej plastike) të renditura në grumbull me lartësi prej 2 m. Nëse plehrat mineralik janë refuz 

(të shpërndarë) ruhen në depo speciale. Mbi dyshemenë e depos vendosen dërrasa në lartësi rreth 

15 cm për ajrim më të mirë. Ruajtja e plehut dhe zbatimi i masave mbrojtëse gjatë punës janë në 

deklaracionet nga prodhuesi i plehut.  

Në qoftë se është e mundur plehu të transportohet në gjendje të shpërndarë, kjo vendoset në 

makina për shpërndarje të plehut ose në rimorkio të mbuluar me pëlhurë të padepërtueshme 

(mushama). 

Nëse transportohet pleh helmues, kjo bëhet me enë hermetikisht të mbyllura. Punëtorët që do të 

transportojnë dhe shpërndajnë plehun, duhet të jenë të njoftuar me cilësitë dhe mënyrën e 

veprimit me plehun. Ata duhet të jenë të siguruar me mjete për mbrojtje personale (dorëza gome, 

maskë mbrojtëse, rroba të punës etj). 

Nëse shpërndahet cianamid kalciumi, punëtori duhet të jetë i shëndoshë dhe të mos ketë 

infeksion ose ndonjë plagë në lëkurë. 

Pjesët e zbuluara të trupit është e nevojshme të lyhen me yndyrë speciale. 

Plehrat mineralik nuk guxon të shpërndahen në kohë me erë të fortë, e nëse shpërndahen kur ka 

erë të dobët, atëherë shpërndarja bëhet në drejtim të fryrjes së erës. 

 

 

Metodat e Vlerësimit: 

 

1. Pyetje- përgjigje me gojë. 

2. Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

3. Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të 

vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

RM6 –Nxënësi merr mostrat e tokës për analiza pedologjike dhe agrokimike.  

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM6, nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përzgjedh mjetet dhe veglat e punës për marrjen e mostrave të tokës,  

- përzgjedhjen dhe piketimin e parceles,  

- hapjen gropave pedologjike, 

- marrjen e mostrave të tokës  

- dhe përgaditjen e tyre për analiza pedologjike dhe agrokimike. 

 
 

MARRJA E MOSTRAVE TË TOKËS PËR ANALIZA PEDOLOGJIKE DHE AGRONOMIKE  

 

6.1   Përzgjedhja e veglave dhe mjeteve të punës për marrjen e mostrave të tokës. 

- Lopata për hapjen e gropave pedologjike. 

- Sonda për  marrjen e kampioneve (mostrave). 

- Shiriti matës (metri) për matjen e ngastrave pë hapjen e profileve pedologjike. 

- Burgija për hapjen e gropeve apo profileve pedologjike. 

- Thika pedologjike. 

- Eprovetat ose qeset plastike per vendosjen e mostrave të marra  të tokës . 

- Etiketat për  ambalazhimin e mostrave (data,vendi, koha). 

- Fotoaparati për fotografimin e profileve të hapura në teren. 

- Arkat për vendosjen e mostrave të marrura. 

- Veshmbathjet për teren (uniforma,dorashkat,syzet,çizmet etj). 

- Mjetet e transportit për mbartjen e mostrave. 

6.2   Mjetet për pergatitjen e mostrës së dheut për analizë. 

- Havani i porculanit me shtypsin për shtypjen e mostres së dheut. 

- Sita për sitjen e mostres së dheut. 

- Daullja për homogjenizimin e mostres së dheut. 

- Peshorja analitikeper matjen e mostrave të dheut (peshorja e rendomt,elektrike). 

6.3  Marrja e mostrave. 

- Analizimi i parceles për hapjen e gropave pedologjike. 

- Përgaditja e parceles për hapjen e profileve pedologjike (pastrimi nga bimet etj). 

- Piketimi për hapjen e profilit pedologjik. 

- Përcaktimi i mënyrës së marrjes së  mostrave sipas sistemeve: SHBA-ve, Rusisë dhe 

Holandës . 

- Përcaktimi i thellsisë për marrjen e mostrave :0-30cm, 30-60cm, 60-90cm dhe mbi 90cm. 
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- Perzirja e mostrave të marrura. 

 

6.4 Pastrimi dhe dezinfektimi i mjeteve dhe i veglave të punës. 

- Eliminimi i mbetjeve fizike nga mjetet dhe veglat e punës. 

- Përzgjedhja e preparateve higjenike për pastrimin dhe dezinfektimin e mjeteve dhe 

veglave të punës. 

- Përkatitja e solucionit për pastrimin dhe dezinfektimin e mjeteve dhe veglave të punës. 

- Kryerja e procesit të pastrimit dhe dezinfektimit të mjeteve dhe veglave të punës. 

- Shpëlarja dhe tharja e veglave dhe mjeteve të punës. 

- Vendosja e veglave dhe mjeteve të punës në vendin përkates. 

6.5  Zbatimi i rregullave të sigurimit dhe ruajtjes së mjedisit gjatë procesit të marrjes së      

mostrave. 

- Shpjegon rregullat e sigurimit gjatë procesit të marrjes se mostrave. 

- Shpjegon rregullat e ruajtjes se mjedisit. 

Listë kontrolli për RM6: 

 

1. të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e domosdoshme për matjen dhe përcaktimin e 

lokacionit për hapjen e profilit  pedologjik;  

2. të kryej matje të sakta në parcelën e planifikuar për hapje të profilit pedologjik dhe 

agrokimik;  

3. të analizojë drejt skemën e lokacionit të përcaktuar për hapje të profilit; 

4. të dimensionojë dhe skicojë drejtë profilin pedologjik; 

5. të respektojë mënyrat e hapjes së profilit; 

6. të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes se matjeve 

të ndryshme dhe përcaktimit të lokacionit për hapjen e profilit pedologjik 

7. të hapë tokën në thellësinë nga 0 deri 30 cm; 

8. të konfigurojë një drejtkëndësh  dhe diagonalet e tij në tokë; 

9. të marrë mostrat në pika të ndryshme; 

10. të respekton standardet e paketimit dhe ngarkimit të mostrave në mjetet  transportues; 

11. të hapë në letër dhe thajë mostrat; 

12. të largojë mbetjet bimore nga mostrat; 

13. të përziejë saktë mostrat; 

14. të nxjerrë mostrën mesatare me metodën e diagonaleve; 

15. të përpunojë me kujdes mostrën e tokës; 

16. të ambalazhojë dhe etiketojë me kujdes mostrën; 

17. të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

 


