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Parathënie 
 

 

 Ky manual është realizuar në kuadrin e projektit ALLED “Mbështetje për Reformën e 

Arsimit  dhe Aftësimit Profesional në Kosovë” Manuali mësimorë do t’u shërbej nxënësve si 

burim bazë i informatave të të nxënit në modulin ”MEKANIZIMI BUJQËSOR DHE MIRËMBAJTJA E 

TEKNIKËS BUJQËSORE”  në lëmin e Bujqësis,si dhe për ti ngritur aftësit dhe shkathtësit e tyre 

profesionale sipas standardeve kombëtare profesionale, me synim avancimin e tyre ne profesion 

duke i përmbushur kriteret e kërkuara nga kurrikula dhe kërkesat e tregut të punës në sektorin e 

Bujqësisë. Pengesë kryesore për rendiment të lartë dhe prodhimtari profitabile të kulturave 

buqësore  është aplikimi i teknologjisë prodhuese tradicionale dhe makinave jo adekuate. Rritjae 

rendimentit dhe prodhimtaria ekonomike, me zvogëlimin e shpenzimit të fuqisë punëtore,mund 

të arrihet me rritjen e intensitetit të prodhimtarisë dhe përdorimin e makinavebashkëkohore, 

prandaj ky manual ju ofron nxënësve të shkollave profesionale bujqësore, por edhe fermerëve të 

dhënabazike për menaxhimin e mekanizimit bujqësorë në prodhimtarinë bujqësore. 

Manuali  prezanton makinat dhe pajisjet që shërbejnë për punimin e tokës, mbjelljen, 

plehërimin, kumbanjat përkorrjeshirje mkinat kositëse te bari, mak. Për mbledhjen e barit 

(sanës), vjeljen e prodhimeve bujqësore dhe mirmbajtjen e mekkanizimit bujqësor. Posaçërisht 

janë paraqitur përshtatjet dhe rregullimet praktike të makinave në mënyrë që të arrihet efikasitet 

sa më i lartë gjatë punës. Manuali është iilustruar me fotografi dhe vizatime që do të ndihmojnë 

shumë në realizimin e modulit si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik. Në përgatitjen e 

manualit mësimor janë shfrytëzuar materiale të ndryshme mësimore (literature) referencat e të 

cilave janë të bashkëngjitura në material si pjesë e referencave. 

Shfrytëzojmë rastin të falënderojmë në mënyrë të veçantë projektin ALLED  për mbështetjen 

financiare në zhvillimin e këtij manuali. 
 

Përmbajtja sipas Rezultateve Mësimore 
 

- RM1: Nxënësi dallon makinat për punimin themelor dhe plotësues të tokës 

- RM2: Nxënësi dallon makinat ngarkuese dhe shperndarsit e plehut 

- RM3: Nxënësi dallon makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

- RM4:Nxënësi dallon makinat për korrjen-shirjen e dritherave, makinat për përgaditjen e 

               ushqimit të kafshëve. 

- RM5: Nxënësi dallon makinat për vjeljën dhe grumbullimin e produkteve bujqësore 

- RM6: Nxënësi përdor makinat shpërndarëse të plehut 

- RM7: Nxënësi përgadit dhe përdor makinat mjellëse, kositëse dhe mbledhëse. 

- RM8: Nxënësi përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit 
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RM1: Nxënësi dallon makinat për punimin themelor dhe plotësues të tokës 

 

1. Njohuri të  përgjithshme mbi makinat për punimin e tokës 

 

Mekanizimi është mbështetës i rëndësishëm në prodhimtarinë intensive bujqësore. Mekanizimi 

bujqësor mbështetet në veglat dhe makinat bujqësore bashkë me fuqinë tërheqëse apo burimin e 

energjisë. Zhvillimi intensiv ibujqësisë mbështetet fuqimisht në teknikën bujqësore dhe në 

përdorimin e drejt të veglave dhe pajisjeve bujqësore në procesin e punëve, duke ia përshtatur 

proceseve teknologjike të prodhimtarisë. Rëndësia e përdorimit të mekanizmit bujqësor në 

proceset e punës në prodhimtarinë bujqësore mbështetet në zhvillimin e shpejtë të makinave dhe 

veglave bujqësore, duke iu përshtatur kushteve të punës, teknologjisë prodhuese, në mënyrë që 

ajo të arrijë nivelin e duhur teknik dhe ekonomik dhe që rentabiliteti prodhues ti përgjigjet një 

bujqësie shumë degësh. Mekanizimi i bujqësisë është një faktor që e mbështet rritjen e 

rendimentit të punës nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër mjeti më universal dhe më efikas për 

zbatimin e kërkesave agroteknike shkencore. Të dy këta faktorë të bashkërenditur bëjnë të 

mundshme që në të njëjtën kohë të ndikojnë në rritjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimeve 

bujqësore dhe në uljen e kostos prodhuese.  Efektet energjetike të mekanizimit kompleks në 

prodhimtarinë e bimëve që përdoren për të ushqyerit e kafshëve.Teknologjia e sotme në 

prodhimin e misrit, lulediellit dhe sojës mbështetet kryesisht në përdorimin e teknikës së 

mekanizimit bujqësor duke u nisur gjithnjë në plotësimin e kërkesave agroteknike që të sigurojnë 

një lidhshmëri në mes të teknologjisë prodhuese, përdorimit të mekanizimit dhe ekonomisë – 

rentabilitetit prodhues. Karakteristikat bazë në shfrytëzimin e mekanizimit në prodhimtarit e 

misrit, lulediellit dhe sojës është në perioda sezonale duke u mbështetur në proceset teknologjike 

të prodhimtarisë së tyre, e kjo ndikon në shfrytëzimin jo racional kohor të mekanizmit.  

Gjatë projektimit për pajisjen e parkut me makina dhe vegla bujqësore fermeri duhet mbështetur 

sipas kërkesave për mekanizmin dhe pajisjet e nevojshme për proceset tekniko-teknologjike të 

kërkesave të kulturave që do ti kultivon 

Mbani mend makina është Mjet i përbërë nga një tërësi pjesësh a veglash, që vihet në lëvizje me 

rrymë elektrike ose me lëndë djegëse dhe që shërben për të kryer një punë të caktuar, për të 

nxjerrë një prodhim duke përpunuar lëndë të parë, për të shndërruar një lloj energjie në një lloj 

tjetër etj.; mjet i përbërë prej disa pjesësh që vihet në veprim zakonisht me dorë për punë të 

ndryshme. Makinë bujqësore. Makinë mbjellëse (korrëse, shirëse, kositëse, grirëse etj).  
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Gjate lëvrimit kryhen këto operacione Toka prehet, kthehet, shkriftohet, hidhetanash dhe përzihet  

Plehu futet ne toke lëvrohen mbeturinat bimore dhe barojat drenazhohen tokat e rënda dhe të 

lagëta Përgatitet toka për mbjellje. Në prodhimtarinë bujqësore, pemëtarë — vreshtare punimi i 

tokës është një ndër proceset e punës më të rëndësishme. Me punimin e tokës do të arrijmë që 

pjellorinë natyrore të tokës të kthejmë në pjellori efektive. Duke kryer procesin e punimit të 

tokës do të ndryshojnë vetitë fiziko mekanike të tokës - përmirësohet struktura e tokës e kjo do të 

ndikoj në rritjen e regjimit të ajrit, ujit, nxehtësisë së tokës dhe do të krijohen kushte të 

përshtatshme për zbërthimin e plehrave, mbirjen dhe zhvillimin e bimëve. Punimi i tokës kryhet 

me ndërhyrje memjete mekanike duke filluar nga punimet bazë deri te punimet plotësuese dhe 

përfundimtare të përgatitjes së shtratit për mbjellje. Toka e punuar për shkak të kushteve 

atmosferike dhe punëve të kryera gjatë prodhimit paraprak ngjishet dhe humb vetitë e saja fizike, 

e për këtë arsye paraqitet nevoja e përsëritjeve të punimeve të tokës. Proceset të cilat kryhen 

gjatë punimit të tokës përbëhet nga disa operacione të punës në tokë si: prerja horizontale dhe 

vertikale e tokës, përmbysja, copëtimi, thërrmimi, shkriftimi, përzierja, ngjeshja, nivelimi 

(rrafshimi) sipërfaqësor, prerja dhe shkulja e barojeve. Proceset e cekura të punës kryhen me 

ndihmën e veglave dhe makinave bujqësore ku sipas ndërtimit të makinës gjatë një kalimi të 

makinës mund të kryejnë një apo më shumë operacione pune. 

Në pemëtari — vreshtari aplikohet punimi i  tokës në thellësi prej 20 deri 40 cm, që është kufiri i 

thellësisë së punimit I përshtatshëm për akumulimin e lagështisë dhe shkriftimin e thellë të tokës. 

Sipas fazave të punimit të tokës mund të jenë: 

1. punime bazë të cilat kryhen me ndihmën e plugjeve duke bërë përmbysjen (kthimin) e 

plisës dhe me shkriftues pa përmbysjen e plisës. 

2. punime plotësuese, të cilat janë punime sipërfaqësore që kryhen pas punimit bazë të cilat 

bëjnë përgatitjen e shtratit për mbjellje.  

Këto punime kryhen me ndihmën e makinave si: freza, lesa, kultivatorë, rula,parapërgatitës për 

mbjellje, nivelues, etj. Organet e punës te veglave dhe makinave bujqësore mund të jenë fikse 

ose me rrotullim të lirë që gjatë procesit të punës burimin e energjisë (traktorin) e shfrytëzojnë 

vetëm për tërheqje. Te veglat dhe makinat bujqësore që organet punuese rrotullohen për kryerjen 
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e punëve, nevojitet burimi i energjisë (traktori) që shfrytëzohet jo vetëm për tërheqje por edhe 

për të vëne në veprim tëorganeve punuese. 

 

1.1. Makinat për punimin e tokës 

Punimi bazë i tokës është një proces i punës i vështirë dhe vëllimor me kërkesa të  caktuara 

agroteknike dhe me një harxhim të konsiderueshëm të energjisë për njësi të siperfaqe. 

 Me fjalën “makinë” duhet kuptuar një pajisje e krijuar nga njeriu për te shfrytëzuar ligjet e 

natyrës me qellim qe te lehtësojë punën e tij fizike dhe mendore dhe te rrite rendimentin ne pune.  

 Mekanizimi i bujqësisë ka për qellim përsosjen e vazhdueshme te proceseve ekzistuese te 

mekanizuara me synim: Uljen e kostos se prodhimit nëpërmjet  shkurtimit te kohës se 

punës  

 Përmirësimin e punës ne ferme nga efektiviteti i larte i makinave 

 Rritjen e prodhimtarisë nga saktësia e makinave 

 Përmirësimin e shëndetit si rezultat i çlirimit nga punët e renda dhe përmirësimit te 

kushteve te punës dhe jetesës  

Rritjen e nivelit te zhvillimit rural nëpërmjet futjes se njohurive bujqësore 

 Ndikimi i Mekanizimit ne Prodhimtarine Bujqesore Ritmet e larta ne prodhimin bujqësor 

janë karakterizuar nga tre faktorë përcaktues gjenetika, kimia dhe mekanizimi  

 Shume operacione agroteknike janë përmirësuar ose janë futur si rezultat i evoluimit dhe 

perfeksionimit teknik te makinave  

 Janë reduktuar operacione duke u përfshire ne një kalim te vetëm 

 Eshtë futur metoda e punimeve minimale 

 Aplikimi i ujitjes teknike me pika deri ne telekomandimin sipas nevojave te bimës për ujë 

Aplikimi i automatizimit te proceseve prodhuese ne bujqësi 

 

TRAKTORËT BUJQËSORE 

 Traktori, nga fjala “tërheqës” është një makine energjetike 

 Ai është mjeti mekanik mbi te cilin është mbështetur dhe vërtitet e gjithë veprimtaria ne 

ferma 
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 Traktori shërben për tërheqjen e makinave bujqësore, për mbajtjen dhe drejtimin e tyre, 

për t’iu dhënë lëvizje rrotulluese mekanizmave te makinave operative, për transport, etj 

 Përmirësimet teknike ne traktorët e sotëm kane arritur nivele te larta dhe përshtatshmëri 

te pakufizuar për kryerjen e te gjithë proceseve te punës ne bujqësi dhe ne te gjitha 

kushtet ku ato paraqiten 

Klasifikimi i traktorëve 

 Klasifikimi sipas sistemit te lëvizjes: 

 Traktorë me zinxhirë 

 Traktorë me rrota 

 Traktorët me zinxhir kane këto ane pozitive: 

 Aftësi me te mëdha tërheqëse sepse rrëshqasin me pak 

 Cilësi me te mëdha kapëse prandaj ata përdoren ne kushte me te vështira te terrenit, 

sidomos ne terrene me lagështi dhe pjerrësi 

 Përgjithësisht ushtrojnë një trysni specifike me te vogël, pra supozohet se e ngjesh token 

me pak 

 

Klasifikimi i traktoreve sipas përdorimit 

 Sipas këtij kriteri traktorët klasifikohen: 

◦ traktorë bujqësore për punime kryesore ose te përgjithshme 

◦ traktorë universale  

◦ traktorë te specializuar: 

 për sektorë te veçanta 

për procese te veçanta  

Traktorët bujqësore për punime kryesore 

- Përfshijnë traktorët me zinxhirë te tipit te mesëm, te rende dhe shume te rende si dhe 

traktorët me rrota te rende dhe shume te rende 

- Përdoren kryesisht për punimet me kryesore fushore dhe përgjithësisht te vështira 
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- Te tilla mund te jene: shpyllëzimet, punimet qilizme dhe punimet e thella, rrafshime dhe 

hapje kanalesh, punime përgatitore te tokës dhe punime te tjera qe nuk kane te bëjnë me 

periudhën vegjetative 

Traktorët universal 

 Përfshijnë te gjithë traktorët me rrota, duke përfshirë edhe motokultivatoret 

 Mund te përdoren pa kufizim ne kryerjen e te gjitha punimeve bujqësore si edhe ne 

transporte me rimorkio 

 Me tepër universale janë traktorët me rrota me fuqi te mesme dhe te rende 

 Minitraktoret dhe traktorët me rrota te lehta emërtohen edhe traktorë ‘prashitës’ duke 

nënkuptuar përdorimin e gjere te tyre kryesisht ne shërbimet ndaj bimëve 

 Motokultivatoret duke përjashtuar disa punime te vështira, si punimi i tokës ne thellësi 

mbi 25cm, mund te konsiderohen si traktorët me universale qe mund te kryejnë te gjitha 

punimet për kultivimin e bimëve 

 

Fig.1. Llojet e traktoreve sipas perdorimit 

 



   

11 

 

  

1.2. Pllugjet dhe klasifikimi i tyre. 

Plugjet janë vegla bujqësore që shërbejnë për të kryer procesin e punimit (lëvrimin) dhe 

sistemimit të tokës. Plugimi është një proces i punës i vështirësuar dhe vëllimor me kërkesa të 

caktuara agroteknike dhe me një harxhim të konsiderueshëm të energjisë për njësi të sipërfaqes. 

Cilësia e punës së plugut mbështetet në thellësinë e punës, shkriftimin e tokës, nivelimin e 

sipërfaqes tokësore dhe lartësinë e hapjes dhe mbylljes së hullisë. Gjatë procesit të plugimit 

duhet të mos ngelin pjesë të pa pluguara në mes të kalimeve të makinës. 

Plugu klasik me tre korpus. Me fjalën lëvrim i tokës, kuptojmë punimin e tokës ku plugu bënë 

kthimin (përmbysjen) e shtresave të tokës duke u shoqëruar me proceset tjera gjatë plugimit si: 

prerja horizontale dhe vertikale e tokës, copëtimi dhe përzierja e dheut, mbulim i masës së 

mbetur bimore dhe mbulimi i plehut. Për kryerjen e proceseve të  

 

Fig.2.Plugu klasik me tre korpus

 

Fig.3.Skema e plugut 
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Fig.4.Pllugu kthyes 

 

cekura të punës përdoren plugjet me plor dhe vesh të cilët janë më të përhapur në punimin e të 

gjitha llojeve të tokave duke plotësuar kërkesatbazë të punimit të tokës. Organet e punës së 

plugut ndryshojnë përnga forma e tyre varësisht nga kushtet e punës. Gjerësia kapëse e punës së 

një plugu është e lidhur ngushtë me numrin e korpuseve (trupave plugues) të plugut që ndryshon 

varësisht nga fuqia tërheqëse e traktorit, thellësia e punimit të tokës dhe 

kushtet e punës. Plugjet mund të jenë me një, dy ose me më shumë korpuse. Pjesët përbërëse të 

një korpusi të plugut janë: pjesët (organet) punuese dhe ato ndihmëse, organe këto të vendosura 

në mbajtësin e organeve punuese. Pjesët kryesore punuese të plugut janë: trupi  plugut — 

korpusi, ku janë të vendosur plori dhe veshi që formojnë sipërfaqen punuese të plugut. Pjesët 

ndihmëse punuese tëplugut, të cilat mund të jenë te disa plugje e te disa jo, janë: thika, paraplugu 

dhe tokëthelluesi. Pjesët tjera të plugut janë: pllazi dhe thundra që janë të mbërthyera në 

mbajtësin, mekanizmat për rregullimin e organeve të punës, për ngritjen dhe uljen e plugut, për 

lidhjen me burimin e energjisë — traktor etj. Këto pjesë janë të vendosura në shasi (ram). Në 

vesh mund të jetë i vendosur zgjatësi i veshit (bishti) dhe shtojca e dërrasës. 

Skema e plugut 

1. Plori, 2. veshi, 3. pllazi, 4. mbajtësi I organeve të punës, 5. thika, 6. paraplugu, 7.shtojca e 

veshi, 8. ripuntatori 

Kërkesat kryesore agroteknike gjatë lëvrimit të tokës janë që plisat të jenë të një dimensioni, të 

mbështeten mirë njëra mbi tjetrën, të futen plotësisht në fund të hullisë mbeturinat e barojeve, 
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pra të karakterizohet me kthimin dhe shkriftimin e plisit të tokës me përzierjen e elementeve të 

tokës në një farë shkalle. 

 

1.2.1. Plori 

Plori është organ punues i plugut, që ka formën e trapezit dhe ka kontaktin e pare me sipërfaqen 

e tokës që punohet. Plori bën prerjen e plisit në rrafshin horizontal si edhe ngritjen e tij. Gjerësia 

e plisit të prerë nga plori njëherësh e përcakton gjerësinë 

kapëse të punës së një organi punues të plugut (një korpusi). Tehu prerës i plorit duhet të jetë i 

mprehët me një trashësi jo më të madhe se 0.5 deri 1mm, ndërsa këndi i mprehjes duhet të jetë 

prej 30 — 40o varësisht prej tipit të tokës. 

Çdo rritje e kësaj trashësie shkakton rritjen e rezistencës tërheqëse të plugut gjatë lëvrimit deri në 

30 %, zvogëlimin e thellësisë së punës dhe keqësimin e kërkesave teknologjike të punës. 

Ekzistojnë disa forma të ploreve duke u përshtatur sipas tipeve të tokave që duhet të punohen. 

Prodhohen edhe plore vetë mprehëse nga metalet e farkuara. Kur shtresa e mprehtë e plorit 

konsumohet më shumë se 10 mm nuk duhet përdorur më gjatë por duhet tëzëvendësohet. 

Veshi i plugut Veshi është organ punues i plugut që ka për detyrë të pranoj plisën e prerë në 

planin vertikal dhe horizontal prej thikës dhe plorit duke bërë kthimin e plisës në mënyrë që 

shtresa e sipërme e tokës të bjerë poshtë duke u shtrirë anash në hulli. Për të siguruar një shkallë 

cilësore të rrotullimit të plisit dhe shkriftimit të tij janë konstruktuar forma të ndryshme 

gjeometrike të veshëve duke ju përshtatur tipeve të tokave. Zgjatësi i veshit - Është organ 

ndihmës punues i plugut i cili mbërthehet nëvazhdimin e krahut të veshit. Ka formën e një rripi 

të zgjatur nga çeliku. Ndihmon përkthimin e plisit gjatë procesit të punës, posaçërisht për 

lëvrimin e thellë dhe për mbulimin sa më cilësor të mbetjeve bimore. Shtojca e veshit - Është 

organ ndihmëspunues i plugut. Mbërthehet në pjesën e epërme të veshit ku njëherit i 

ndihmonveshit për kthimin e plisit, futjen e barojave në thellësi dhe thërrmimin e plisit. 

Kjoshtojcë e veshit është kryesisht nga materiali plastik. 0 

Përshtatja e thikës disk Pllazi dhe thundra - Janë organe ndihmëse punuese të plugut. Pllazin 

mund ta quajmë edhe dërrasa e fushës. Pllazi gjatë plugimit i siguron qëndrueshmëri lëvizjes së 



   

14 

 

  

plugut— stabilitet në rrafshin horizontal, duke umbështetur me pjesën e pasme të tij në fundin e 

murit të hullisë, për t`i përcjellë aty forcat të cilat paraqiten nga veprimi I plisit mbi sipërfaqen e 

punës të plugut.Te plugjet me shumë korpuse, pllazi në korpusin e plugut të fundit është më I 

zgjatur, meqë në të ndikon shtypja më madhe e plisit. Thundra është pjesë eplugut e cila 

mbështetet në fundin e hullisëdhe i pranon forcat të cilat veprojnë nëtrupin e plugut. Mbajtësi i 

organeve të punës Në mbajtësin e organeve të punës së plugut janë të mbërthyer plori, veshi, 

pllazi dhethundra të cilët formojnë plugun si një organ pune të vetëm — një korpus i cili lidhetnë 

kornizën bazë të plugut. Thika Thika është organ ndihmës punues i plugut, e cila pret plisin në 

rrafshin vertikal në tërë thellësinë e lëvrimit. Në mungesë të thikësfunksionin e saj e zëvendëson 

brinja ejashtme prerëse vertikale e veshit por do të paraqiten rritja e rezistencës tërheqëse të 

plugut gjatë lëvrimit dhe rrëshqitja e copave të dheut në pjesën e poshtme të hullisë. 

Mirëpo ky proces nuk do të mundësojë që thellësia e lëvrimit të jetë e njëjtë. Paraplugu - është 

organ plotësues i plugut, ku janë të vendosura të njëjtat organe të punës si te korpusi i plugut. 

Gjerësia e punës së paraplugut është 40 — 60 % e gjerësisë kapëse të punës së korpusit të plugut 

por me thellësi pune prej 8 — 12 cm. 

Paraplugu përdorët në punimin e tokave me baroja apo atyre të pa punuara ku e prenë një shtrese 

të tokës ku ndodhen barojat, e hedh poshtë dhe me kalimin e plugut ajo shtresë mbulohet në 

tërësi dhe kjo mundëson luftimin më efikas të barojave. Rami i plugut — shasia mbërthehen të 

gjitha pjesët e plugut ku formohet një tërësi e plugut, e cila mundëson bashkëngjitjen e plugut në 

traktor për ta shfrytëzuar fuqinë e traktorit për lëvrimin e tokës. Rami i plugut shërben për të 

pranuar dhe transmetuar forcën tërheqëse, duke siguruar një zhvendosje të përshtatshme të 

organeve punuese.  

- Vlerësimi i cilësisë se lëvrimit  

- Hapja e brazdës se pare 

- Kthimi dhe palosja e pliseve  

- Shkriftimi i dheut  

- Mbulimi i mbeturinave bimore 

- Ndikimi i shpejtësisë në cilësinë e lëvrimit  

Plugjet me korpus standard, punojnë normalisht me cilësi të mirë të punës në shpejtësi të lëvizjes 

gjatë kohës së punës prej 4 — 8 km/h. Kur shpejtësia është më e vogël se 4 km/h korpusi e 

shkrifton dobët tokën duke lënë copa të mëdha. 
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Të metat-defektet dhe shkaqet e tyre gjatë lëvrimit me plug me plor. 

- Kur organet e punës së plugut nuk futen mirë në tokë — në thellësinë e duhur të 

lavdërimit toka është shumë e fort dhe shumë e thatë; 

- ploret e topitur — të pamprehur; 

- pjerrësia e korpuseve nuk është mjaftueshme; 

- thika është e vendosur shumë përpara, ose shumë e ulur;  

- lidhja e plugut për traktor është e ulët;  

- te plugjet e varur tërheqësi i sipërm është shumë i gjatë.  

- Te plugjet me shumë korpuse kur thellësia e punës nuk është e njëjtë – e ndryshueshme.  

- ploret nuk janë të mprehura njëjtë;  

- korpuset kanë pjerrësi të ndryshme;  

- takimi i lidhësit me traktorin është shumë i lart ose shumë i poshtë - tërheqësi i sipërm 

është shumë i shkurtër. Gjerësia kapëse e punës nuk është e mjaftueshme 

- takimi i lidhësit me traktorin nuk është në rregull; 

- zhvendosja anësore e ramit të plugut nuk është e rregullt 

- thikat nuk janë të vendosura mirë 

- gjerësia e rrotave të traktorit është shumë e madhe ose shumë e vogël te plugjet e varur 

- Kur kthimi i plisit nuk bëhet i plotë  thellësia e plugimit është shumë e madhe në 

marrëdhënie me gjerësinë kapëse të punës 

- korpuset janë shumë të pjerrët nga ana e jashtme Kur plugu nuk ecë drejt dhe ndryshon 

gjerësia kapëse e punës 

- vija e tërheqjes së plugut është vendosur djathtas vijës së rezistencës Kur sipërfaqja e 

ngastrës është e pa nivelizuar (jo e rrafshët) 

- thellësia e plugimin nuk është e njëjtë 

- në fund të hullisë bien copat e dheut prishet muri i hullisë plugu nuk është stabilizuar në 

rrafshin vertikal 

- Nëse pjesa e pasme e plugut tenton të rrotullohet majtas 

- pllazi i korpusit të fundit fërkohet shumë në murin e hullisë dhe pengon tërheqjen. 

- vija e tërheqjes së plugut është zhvendosur majtas vijës së pengesës 

- rrota e pasme e plugut është zhvendosur nga ana e djathtë. Kur korpuset e parathellohen 

më pak se ato të prapa2 

- sipërfaqja e ngastrës është e panivelizuar (jo e rrafshët) 
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- tërheqësi i plugut është i vendosur poshtë 

- shasia e plugut është e deformuar Koha e lëvrimit caktohet nga: lagështia e dheut 

- përvoja e fituar kushtet optimale qe dheu shkriftohet dhe 

- përzihet lloji i tokës që punohen, ku së pari punohen 

- tokat e renda Avancimet ne procesin e lëvrimit Përdorimi i plorit vetmprehës Përdorimi i 

veshit rrjete Përdorimi i plugut kthyes Punimi i reduktuar i tokës 

- Agregatet e kombinuara për punim te tokës Mbjellja direkte pa lëvrim 

Plugu kthyesPlugjet kthyes për dallim nga ata klasikkane numër dyfish te organeve punuese,nga 

te cilat gjysma punon ne njërën ane egjysma ne anën tjetër. Puna e tyre është errafshet dhe nuk 

formojnë pjese te ngrituraapo gropa. Mangësia e tyre është se janëme te renda, me te 

komplikuara. Plugjetjanë te pajisura me automatin per kthimin eorganeve punuese per 1800 qe 

punojnë neprincip hidraulik.Pajisjet siguruese te plugut shërbejnë përsigurimin nga dëmtimet dhe 

deformimet teorganeve punuese kur ato hasin nepengesa. Këto pajisje mund te jene me suste 

spirale apo ne mënyre hidraulike. 

 

1.3. Lesat dhe llojet e tyre 

Lesat janë vegla që përdoret për thërrmimin e plisave, nivelimin e sipërfaqes dhe zhdukjen e 

barojave. Ekzistojnë dy lloje 

 lesash, me disqe dhe 

  me dhëmbë — kunja. 

 

1.3.1. Lesat me dhëmbë — kunja 

Janë vegla që shërbejnë vetëm për punimin sipërfaqësor të tokës në thellësi të cekët. 

Përdorën kryesisht për nivelimin — rrafshimin e sipërfaqeve pas plugimit e mund të veprojnë të 

kombinuara me veglat tjera për punimin e tokës, me makina mbjellëse, për shkriftimin e dobët të 

sipërfaqes tokësore dhe shkuljen e barërave. Lesat me dhëmbë — kunja përdorën edhe 

bimëve për të bërë punimin në mes të rreshtave te në fazën e hershme siç është prishja e kores, 

shkriftimi i pjesshëm I sipërfaqes së tokës dhe prishja e kapilareve të tokës. Mund të përdoren 

edhe për mbulimin e farës dhe të plehut. Organi I punës është dhëmbi prej çeliku me majë të 



   

17 

 

  

mprehtë. Varësisht nga puna që kryen lesa dhe kushtet e punës, dhëmbët e lesave kanë forma të 

ndryshme. Thellësia e futjes së dhëmbëve në tokë është e lidhur ngushtë me peshën e lesës që i 

përket një dhëmbi. Për punë sa më uniforme secili nga dhëmbët e vendosur në shtratin e lesës 

duhet të hapë hulli individualisht dhe ta largoj dheun, por gjatësia e dhëmbëve të jetë e njëjtë. Që 

lesa të punojë me thellësi të   njëtrajtshme shtrati i lesës duhet të jetë paralel me sipërfaqen e 

tokës. Në thellësinë e lesimit ndikim ka shpejtësia e lëvizjes gjatë kohës së punës. Me rritjen e 

shpejtësisë së lëvizjes së lesës gjatë punës thellësia e punimit do të zvogëlohet dhe e kundërta. 

Përveç lesave me kunja në praktik hasim edhe në lesat e përkulshme rrjet ku organet e punës janë 

dhëmbët e  çelikut të lidhura në rrjetë. 

 

Fig.5.Lesat e thjeshtë me kunja 

Lesat e thjeshtë me kunja Këto janë lesa bartëse me një seksion me gjerësi kapëse të punës prej 

2,5 deri në 5,5 m. Organet e punës janë kunjat të cilat janëtë vendosur në dy apo katër traversa 

dhetransmisionin e marrin nga b.m.f i traktorit. 

Gjatë punës traversat me kunja lëvizin majtas — djathtas në distancë 20-30 cm. Organet punuese 

e bëjnë shkriftimin e tokës jo vetëm me lëvizje përpara nga tërheqja e traktorit por edhe me 

lëvizje anash mjaft intensive, me ç’rast arrihet edhe një përgatitje cilësore e shtratit të farës  

 

Fig.6.Lesat me kunja vibrues 
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1.4. Disqet 

Organet e punës së disqeve janë disqet konkave prej çeliku që gjatë punës kanë rrotullim të lirë. 

Disqet përdoren pas plugimit për grimcimin dhe thërrmimin e  plisave në thellësi 10-15 cm dhe 

për përgatitjen e shtratit mbjellës. Tokat e pluguara në vjeshtë mund të përgatiten me anë të 

diskimit për mbjellje të bimëve pemëtare — vreshtare në pranverë. Disqet mundën me qenë me 

teh rrethor të rrafshët dhe me teh rrethor të dhëmbëzuar por diametri i tyre i jashtëm është I 

mprehët. Diametri i diskut ndryshon nga 35 — 60 cm. Disqet mbërthehen në akse të cilat 

vendosen mbi kushineta e distanca midis disqeve është e ndryshueshme varësisht nga diametri i 

diskut. Disqet gjatë punës, varësisht nga tipi i lesës disk dhe thellësisë së punës vendoset në 

planin horizontal që është këndi midis tehut të diskut dhe drejtimit të lëvizjes. Lesat disk janë të 

përbëra prej dy, katër ose më shumë komplete disqesh të quajtura seksione - bateri. Në një bateri 

mund të vendosen numër i ndryshueshëm i disqeve (prej 3 deri në 30 disqe e më shumë). 

Largësia në mes të disqeve në bateri është prej 15 deri në 22 cm. Gjatë rrotullimit disqet 

rrëshqasin dhe janë të vendosura në kushineta rrëshqitëse. Disqet moderne për punimin e tokës 

Çdo disk është i pajisur me largues të dheut dhe mbeturinave I vendosur në anën konkave të 

diskut ku përveç që bën pastrimin e diskut njëherit ndihmon përmbysjen e pjesshme të dheut. 

Disku duke u rrotulluar bën prerjen,  

 

 

Fig.7.Disqet moderne për punimin e tokës 

zhvendosjen, përplasjen, grimcimin dhe pjesërisht edhe rrotullimin e dheut. Veprimi i diskut 

varet nga diametri, konkaviteti i tij, thellësia e punës dhe këndi i drejtimit të lëvizjes. Kur këndi i 
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drejtimit të lëvizjes zvogëlohet në zero puna e disqeve kufizohet në një prerje të cekët ose 

gërvishtje, dhe e kundërta. Në cilësinë e punës së diskut, siç është thellësia dhe njëtrajtshmëria e 

punës ndikojnë faktorë të ndryshëm siç janë: 

- pesha e lesës disk, 

- këndi i pjerrtësisë së diskut, 

- mprehtësia e diametrit të jashtmen të diskut, 

- shpejtësia e lëvizjes gjatë punës 

Disku duhet të punoj tërthorazi me drejtimin e plugimit që thërrmimi i bosave të jetë sa ma 

cilësor. Në tokat e lagëta përdorimi i diskut është i paefektshëm sepse jo vetëm që nuk kryen 

procesin e 

thërrmimit por në disa raste kompaktëson shtresën e tokës së punuar, ndërsa balta ngjitet në 

sipërfaqet e disqeve. Çrregullimet dhe shkaqet gjatë punës me disqe Konsumi i pjesës së mprehtë 

të disqeve (topitja) do të ndikoj negativisht në cilësinë e punës së diskut si në thellësinë e punës 

dhe në thërrmimin e tokës e njëherit rritë rezistencën tërheqëse. Nëse ndërmjet dy baterive 

krijohet një kurriz i tokës së pa punuar do të thotë se seksioni i prapmë është mbërthye jo sipas 

kërkesave teknike. Nëse nuk arrihet thellësia e punës së kërkuar kuptohet se regjistrimi i 

thellësisë së punës së diskimit është bërë kur disku ka qenë futur në tokë, ku këndi i kthimit është 

i madh. 

 

Fig.8.Përshtatja e thikës disk 

 



   

20 

 

  

1.5. F r e z a t 

 

Frezat janë makina që mund të përdoren për punimin bazë të tokës, për punime 

plotësuese të tokës - parapërgatitjen e tokës për mbjellje ndërsa pas mbjelljes përmihjen në mes 

të rendeve. Me një kalim organet punuese të frezës përziejnë shtresat e tokës me ç`rast copëtojnë 

dhe shpërndajnë plehrat dhe mbeturinat tjera në tërë sipërfaqen e punuar dhe kështu krijojnë një 

shtresë të shkriftuar e cila ndikon në ruajtjen e lagështisë së tokës dhe zhdukjen e barërave. 

Frezat përdoren edhe për punimin minimal të tokës ku me një kalim bëhet punimi i tokës, 

mbjellja dhe nivelimi i sipërfaqes. Te frezat për punim midis rendeve distanca e organeve 

punonjëse përshtatet sipas distancës së bimëve në rend.  

Organet e punës dhe procesi teknologjik i frezimit 

Organet e punës të frezave bëjnë prerjen dhe thërrmimin e dheut. Organet e punës janë shatat më 

pak apo më shumë të përkulura, të rrafshëta ose elikoidale, thikatë drejta ose të përkulura në 

formë të “L” dhe dhëmb elastik. Organet e punës janë të vendosura në rotor. Gjatë lëvizjes 

përpara të makinës, rotori së bashku me organet epunës rrotullohet nga boshti i marrjes sëfuqisë 

(b.m.f) i traktorit ose nga ndonjë motor i veçantë. Gjatë rrotullimit organet e punës e presin 

dheun, masën bimore dhe plehrat organike në madhësi të caktuar, duke bërë përzierjene tyre dhe 

duke i hedhur prapa. Frezat nëanën e sipërme janë të pajisura me kapak. Copat e prera nga 

organet punuese duke u hedhur lartë përplasen në kapak, grimcohen dhe bien në sipërfaqen e 

tokës. Në pjesën e pasme të frezës shpeshherë është i vendosur nivelizuesi i sipërfaqes. Shkalla e 

thërrmimit të tokës para së gjithash varet nga madhësia e rripit të tokësqë pret çdo organ pune, e 

madhësia e copessë prerë nga një thikë varet nga raportimidis shpejtësisë së lëvizjes së makinës 

gjatë punës dhe shpejtësisë së rrotullimit të rotorit. 

Sa më e madhe të jetë shpejtësia e lëvizjes së makinës, me numër të njëjtë të rrotullimeve të 

rotorit, aq më e trashë është copa e tokës së prerë. Me shpejtësi të njëjtë të lëvizjes së makinës 

por me rritjen e numrit të rrotullimeve të rotorit trashësia e copave të tokës së prerë do të 

zvogëlohet.  
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Fig.9. Skema e frezes 

Freza: 1. Boshti i marrjes së transmisionit, 2. friksioni i sigurisë, 3. reduktori, 4. transmisioni 

anësor, 5. rotori i thikave, 6. rrota mbështetëse, 7. rrëshqitësi,8. drejtuesi i sipërm 9. korniza 10. 

Kapaku 

 
Fig.10. Freza 

 

Puna me frezë 

Duhet të përshtatet shpejtësia e rrotullimit të rotorit me shpejtësinë e lëvizjes së makinës gjatë 

kohës së punës. Nuk duhet punuar në tokat e rënda ku ka lagështi, çdo ditë të bëhet kontrollimi i 

teheve të organeve punuese, të zëvendësohen tehet14që janë deformuar ose të topitur, të 
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kontrollohen shtrëngimi i lidhjeve e me veçanti i organeve të punës.  

Çrregullimet dhe shkaqet gjatë punës me frezë 

Kur thellësia e punës është epamjaftueshme shkaku është: 

 fuqia e nevojshme tërheqëse e traktoritështë e vogël. Do të thotë se gjerësiakapëse e 

punës së frezës është më e madhe në përputhje me fuqinë etraktorit, 

 organet e punës (thikat) për kah gjatësiajanë më të shkurta. 

 Kur copat e dheut mbeten më të mëdha: 

 shpejtësia e lëvizjes së makinës gjatëpunës është më e madhe, 

 numri i rrotullimeve të rotorit në raport me shpejtësinë e lëvizjes së makinës gjatë punës 

është më i vogël, 

 toka ka shumë lagështi 

Kur copat e dheut mbeten shumë të vogla, shkriftimi shumë i theksuar: 

 shpejtësia e lëvizjes së makinës gjatë punës është më e vogël, 

 numri i rrotullimeve të rotorit në raport me shpejtësinë e lëvizjes së makinës gjatë punës 

është shumë i madh, 

 toka është shumë e thatë. 

Nëse freza gjatë punës ka kapërcime: 

 ndërmjet thikave janë futur gurë, 

 thikat nuk janë shtrënguar sipas rregullit 

 thikat nuk janë të mpre
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1.6. Rrulat 

Rrulimi është një proces që përdore para dhe gjatë mbjelljes sëbashku me mbjelljen dhe pasë 

mbjelljen për të sigurar kontakt më të mire të farës me tokën. Rrulimi përdorët për të përmisuar 

kushtet termike të tokës dhe për ngritjen e lagështisë për të shpejtuar mbirjen me qenë se toka e 

rrahur thahet shpejtë duhet të lesohet me lesa të lehta me dhëmbë për të prishur kapilaritetin e 

sipërfaqes. Në përgjithësi sipas forms ss së tyre rrulat përdoren për ngjeshjen ( ndrydhjen) e 

tokës, nivelizimin e sipërfaqes prishjen e korës dhe ndrydhjen e materialit të gjelbërt para 

lavrimit. Diametri i rrulës ndikon në procesin tteknlogji të rrulimit në këtë aspekt. Rrulat me 

diameter më të madh ngjeshin token me me thellesi më të madhe. Por për tërheqejn e tyre 

nevojiten traktorat (makinat) që kanë fuqi më të madhe tërheqëse. Te rrulat e lëmuara 

rekomandohet pesha prej 3-6kg/cm
2
 kurse për të tjerat sipas konditave të tokës. 

Rrulat sipas procesit teknologjik I ndajmë në ato: 

- Për ngjeshje sipërfaqësore. 

- Rrulat për ngjeshje nënsipërfaqësore. 

Rrulat ndahën në: 

 Të lëmuara cilindrike 

 Në formë të shkronjës “V” (me organe punuese) 

 Këmbrigj – të cilat përbëhen prej unazave në formë të yllit dhe  

 Rrulat Croskil – që përbëhen prej rrulave në formë të unazave. 

 

Rrulat në formë të shkronjes “V” 

Këto rrula nuk janë shumë të përshtatshme sepse ngjitet dheu për to, këto rrula mund të jenë me 

një apo dy rende pë apo dy rende. Përdoren kryesisht për grimsimin, nivelizimin dhe ndrydhjen e 

kulturave të imta pra mund të përdoren edhe si vegla të veqanta apo të bashkangjitura me 

cultivator, trina apo makina mbjellëse. 

 

Rrulat Këmbrigj 

Janë të përbëra prej unazave në formë të yllit të dhëmbëzuar, kombinimi prej 5 rrulave të 

terhequra me traktor atom und të jenë të kombinuara këmbrigj në form të shkronjes “V” varësisht 

prej kombinimit të tyre dhe kërkesave teknologjike për përpunimin sa më të mirë të sipërfaqes 

punuese. 
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Rrulat Kroskil 

Përdoren për grimsimin dhe ndrydhjen e sipërfaqes Tokësore. Këto ndryshojn prej atyre këmbrigj 

dhe ne form të shkronjës “V” sepse gjatë punës bëjnë një prerje tërthore që është shum e 

rendësishme dhe në bazë të kësaj ndryshojn prej atyre të përparme. 

Shpeshherë këto rrula përdoren për ngjeshjen (ndrydhjen) e tokës pas lavrimit sepse e bëjnë një 

ndrydhje më të thellë sesa rrulat e mëparshme qe i kemi cekur më lart. 

Përveq këtyre rrulave qe i përmendem përdoren dhe rrulat tjera të cilat munden me qenë si pjesë 

përbërse e trinkave, kultivatorëve etj. 

Zakonisht vendosën në pjesën e përparme dhe përdoren për grimsimin dhe  nivelizimin e 

sipërfaqës e cila përbëhet prej pjesëve të bashkangjitura që mund të jenë në formë të yllit me 

xhemba me shufra të lemuara apo me shufra të dhëmbëzuara 

 

1.7.  Kultivatorët dhe llojet e tyre 

Kultivatorët janë vegla që e punojnë token pa i përmbysur shtresat e sipërme të saj, e presin 

sistemin rrënjor të barërave dhe bëjnë punimin në mes të rreshtave të bimëve. Në kultivatorë 

mund të jenë të vendosura pajisjet për shpërndarjen e plehut e që I thërrasim kultivatorë ushqyes 

ku në një kalim bëhet mihja dhe hedhja e plehut. Punimin dhe përzierjen e tokës në rrafshin 

horizontal me kultivatorë shumë autorë e quajnë punim sipërfaqësor të tokës. Ky punim ndikon 

në rritjen e kapacitetit për absorbimin e ujit në tokë dhe zvogëlimin e avullimit të ujit nga 

sipërfaqja 

tokësore. Organet e punës së kultivatorëve janë shatat. Forma e organeve të punës, varësisht nga 

kushtet e punës dhe qëllimi I përdorimit është e ndryshme, por në funksionin e punës që kryejnë 

organet e punës të kultivatorëve i ndajmë në shata shkriftues dhe shata prerës - përzierës. 

Shatat e kultivatorit futen ne toke, me majee prenë barin, token e grimcojnë,shkriftojnë dhe 

pjesërisht e përziejnë.Varësisht nga forma dhe këndi i futjes seshatës ne toke, operacionet e 

përmendurado te jene me shume apo me pak intensive. 
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Nëse këndi i futjes ne toke është me i vogël, me mire do te prehen barojet e me dobët do te behet 

grimcimi, shkriftimi dhe përzierja e tokës. Sipas formës se shatës mund te jene trekëndëshe, dhe 

ne forme te këmbës se patës. Këndi i futjes ne toke sillet nga 6-180 ne raport me horizontalen. 

Nëse këndi i futjes se shatës është me I madh prerja e barojeve do te jete me e vogël, ndërsa 

grimcimi dhe përzierja me intensive. Pajisja për rregullimin e thellësisë se punës mund te jete 

mekanike dhe hidraulike nga komanda ne kabinën e traktorit. Shpejtësia e lëvizjes se traktorit me 

kultivatorë sillet nga 6-12 km/h e nganjëherë edhe me tepër. 

Shatat shkriftues janë të gjatë dhe të ngushtë me sipërfaqe pune të përkulur që kanë forma të 

ndryshme si: shigjete, shtize, trekëndëshi, këmbë qeni, këmbë pate etj. Shatat e shkriftojnë tokën 

në thellësi të ndryshme dhe i zhdukin rrënjët e barojave. 

Shatat me qëllim të zgjatjes së kohës shfrytëzuese, shpesh janë të dyanshme, dhe me konsumimin 

e njërës anë të organit të punës ndërrohet dhe vendoset ana e kundërt e organit të punës. 

 

Fig.11. Kultivatori 

Shatat prerës janë relativisht të gjerë dhekanë formë këmbë pate. Shatat presin barërat në thellësi 

deri në 15 cm, varësisht nga përshtatja e tyre dhe nivelojnë sipërfaqen e ngastrës. Organet e 

punës gjatë procesit të punës kanë pozicione po thuajse horizontale duke bërë prerjen e barërave. 

Pjesët e shatit janë: maja dhe këmba. Shatat vendosen në mbajtëset e organeve të punës, të cilat 

mund të jenë: të 

ngurta, gjysmë elastike dhe elastike. Kultivatorët mund të jenë të varur dhe të tërhequr nga 

traktori. Mbajtësi i organit  punues mbërthehet në kornizë me vrima në mënyrë që mund të 
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përshtatet vendosjen e shatave në largësi të caktuar. Shatat duhet të vendosen simetrikisht nga 

mesi i kultivatorit. Tehet prerëse të shatave duhet të shtrihen në planin horizontal, punë kjo që 

siguron prerje të plotë të barojave dhe punë të njëtrajtshme. Në cilësinë e punës të kultivatorëve 

përveç kushteve të punës, tipit të tokave, etj. ndikon edhe shpejtësia e lëvizjes së makinës gjatë 

punës që duhet të jetë nëmës 8-9 km/h. Me rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së kultivatorit 

gjatëpunës do të zvogëlohet përqindja e 

grimcave të vogla. Ekzistojnë edhe forma të veçanta të kultivatorëve të kombinuar që përbëhen 

nga shata shkriftues me këmbë të ngurtë, ose elastikë të fiksuar në shasi, dhe nga dy bateri 

rrotulluese me disqe yje apo kombinime të tjera. Këto forma mund të kenë gjerësi dhe efekt të 

madh pune, varësisht nga fuqia tërheqëse e traktorit. Për shkriftimin cilësor të tokave të lehta që 

përgatiten për mbjelljen e bimëve, përdoren kultivatorët që shatat i kanë në formë këmbë pate. 

Nëse shkriftimi bëhet në thellësi deri në 16 cm përdoren kultivatorët me shata në formë dalte. 

Shkriftimi i thellë me kultivator bëhet për mbjelljen e reduktuar të bimëve duke mos bërë punë 

tjera parapërgatitore për mbjellje. Përshtatja e kultivatorëve për punë Për kryerjen e procesit 

teknologjikë të punëve, organet e punës së kultivatorit duhet të kenë punim të plotë të tokës dhe 

prerjen e barërave në tërë gjerësinë kapëse të punës së tyre. Organet e punës (shatat) mund të 

vendosen në një, dy, tri ose më shumë rende në largësi të caktuar, për të sigurua kërkesat 

agroteknike të procesit të punës së kultivatorit. Shatat duhen të vendosen simetrikisht ndaj aksit 

të kultivatorit dhe të sigurojnë që thellësia e punës të jetë e njëjtë. Tehet prerës të shatave duhet të 

shtrihen në rrafshin horizontal për të patur prerjen sa ma cilësore të barërave, thellësi dhe 

shkriftim të njëtrajtshëm në tërë gjerësinë kapëse të punës. Shatat shkriftues vendosen në largësi 

të caktuar në mes tyre, që pjesa anësore e një shati të mbulohet nga shatat fqinjë dhe mos të ngel 

pjesë e tokës e pa shkriftuar. Organet e punës të kultivatorët për mihjen e sipërfaqes së tokës në 

mes rendeve të bimëve janë të vendosura në seksione të pavarura. Çdo seksion punon brenda një 

rreshti. Në çdo seksion vendosen organet e punës për të punuar të tërë gjerësinë e sipërfaqes së 

tokës në rend. Çrregullimet dhe shkaqet gjatë punës me kultivator  

Nëse thellësia e punimit nuk është cilësore shkak janë: 

- shatat nuk kanë pjerrësinë e duhur për të depërtua në tokë, 

- korniza (shasia) e kultivatorit nuk është e vendosur plotësisht horizontal Kur sipërfaqja e 

tokës nuk është punuar në mënyrë të barabartë 

- shatat janë të vendosur në thellësi pune të ndryshme 
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Kur shatat nuk presin barërat në mes të rendeve 

- janë topitur tehet e shatave 

- shatat nuk bëjnë mbulimin e mirë të barojave 

- shatat janë mbushur me dheun që punojnë apo me barojat e prera Kur shatat i presin 

bimët në rend 

- vendosja e shatave nuk është e drejt 

- nuk respektohet zona mbrojtëse ebimëveKur korniza (shasia) e kultivatori lëviz anashnë 

krahasim me lëvizjen e traktorit 

 

1.8. Nivelizuesit 

Makinat për rrafshimin e tokës  

Nivelizimi dhe rrafshimi i terrenit kryhet me qëllim të krijimit të kushteve të volitshme për të 

gjitha bimët dhe për aplikimin e papenguar të mekanizimit bujqësorë. Duhet kushtuar kujdes 

gjatë rrafshimit të terrenit të mos nxirret në sipërfaqe shtresa e tokës jo e frytshme dhe e 

padepërtueshme pasi që do të arrihet efekti i kundërt. 

Pas punimit të thellë të tokës duhet bërë rrafshimin apo nivelimin e tokës. Për punimin fillestar të 

rrafshimit përdoren buldozerët dhe skreperët të cilët kryejnë nivelime të trasha, ndërsa rrafshimi 

përfundimtarë kryhet me anë të grejderëve. 

 
Fig.12.Skreperët 

 

Për një cikël të punës kryejnë disa operacione si prerjen e tokës dhe mbledhjen e dheut, bartjen e 

dheut me lopatë të mbyllur deri në largësi të dëshiruar dhe bëjnë zbrazjen e dheut në vendet e 

caktuara. Përbëhet nga lopata në formë korite, në pjesën e parme të së cilës është e vendosur 

thika. Për ngritje, ulje dhe rregullim të thellësisë së punës shërben pajisja hidraulike. 
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Fig.13. Skreperet 

 

Grejderët 

Nevojiten për rrafshime të holla, duke ç’vendosur dheun e gërmuar nga pjesët e 

ngritura të sipërfaqes dhe mbushjen e ultësirave. Organi punues është dërrasa 

konkave në fundin e së cilës është e vendosur thika. Gjatë punës dërrasa mund 

të rregullohet në lartësi të vogla, mund të kthehet në kënde të ndryshme në rrafshin 

horizontal dhe atë vertikal. 

 
Fig.14. Greideri 

 

Buldozerët 

Bëjnë prerjen e tokës dhe ç’vendosjen e dheut në largësi të vogla. Organi punues ka 

formën e një lopate në fundin e të cilës është e vendosur thika prerëse. Sipas 

mënyrës së vendosjes së lopatës dhe mundësisë së vendosjes së sajë, buldozerët 

ndahen në: Me lopatë ballore ku mund t rregullohet vetëm këndi i hyrjes së thikës në tokë, dheu 
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ç’vendoset vetëm përpara. Me lopatë të kthyeshme ku mund të ndryshohet edhe këndi i vendosjes 

së lopatës në rrafshin horizontal, majtas apo djathtas. Dheu ç’vendoset para, por edhe anash nga 

krahu i kthimit të lopatës 

 
Fig.15. Buldozheret 

 

 

1.9. Makinat për kultivimin e bimëve në mes te rreshtave,shpërndarjen e 

plehrave. 

 Me qëllim të intensifikimit të prodhimtarisë së disa llojeve të bimëveMakinat mbjellëse 

në përgjithësi duhet të i plotësojnë këto kërkesa:  

 të bëjnë shpërndarje të njëtrajtshme të farës, 

 të mbajnë distancë të njëjtë të farës në rend,  

 largësia në mes rendeve të mund të përshtatet dhe të jenë të njëjta në mes tyre, 

 të mbahet e pandryshuar thellësia e mbjelljes në çdo rresht,  

 hedhja e numrit të fareve të jetë në kufijtë e kërkuar për sipërfaqe. 

 

Llojet e makinave mbjellëse 

 Kryesisht përdoren dy lloje të makinave mbjellëse: 

 Mbjellëset në rreshta të ngushtë që përdoren për mbjelljen e grurit, elbit, thekrës, 

tërshërës, sojës dhe barojave të llojeve të ndryshme 

 Mbjellëset në rreshta të gjerë për misrin dhe lulediellin.  
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Fig.16.Mbjellesja mekanike ne rende te ngushta 

 

Fig.17.Leva për rregullimin e normës se farës 

 

 

Fig.18.Perdorimi i shenuesit - markerit Perdorimi i shenuesit - markerit 
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Fig.19.Makina mbjellëse speciale për fare te barit 

 

Fig.20.Makina mbjellëse direkte 

 

 përveç nësipërfaqe të rrafshëta mund të kultivohen edhe në vllajë, ku arrihet rritje dhe pjekje e 

njëtrajtshme e perimeve. Në sistemin e kultivimit në vllajë, rrotat e traktorit, makinave 

bashkangjitëse dhe kombajnat kalojnë nëpër vija, me ç’rast evitohet dëmtimi dhe shkelja e 

bimëve. Këto makina me një kalim i formojnë vllajat. Thikat e rotofrezës që ndodhen në pjesën e 

përparme të makinës e thërrmojnë dheun, ndërsa ruli i dhëmbëzuar me gishta bëjnë shkriftimin e 

mëtejmë të grimcave, njëkohësisht duke e rrafshuar dhe ngjeshur shtresën e epërme të tokës. 
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Fig.21 Makina për formimin e vllajave 

 

Ekziston mundësia e formimit të dy apo tre vllajëve të vogla me vendosjen e llamarinave 

shtesë. Fuqia e nevojshme e motorit të traktorit për formimin e një vllaje është 25-40 kW. 

 

Fig.22. Dredhëzat e kultivuara në vllajë 

 

1.9.1. Makinat për shpërndarjen eplehrave 

Plehërimi është një ndër operacionet agroteknike që ka ndikim në rritjen erendimentit të 

pemëvedhe vreshtave Vetitëfiziko - mekanike të plehrave përcaktojnëtipet (llojet) e makinave 

dhe aparateveshpërndarëse të plehrave.Llojet e plehrave janë: plehrat kimike nëformë granule, 

pluhur dhe të lëngët, plehratorganike si pleh i freskët i stallave,komposto, përzierje organike - 

minerale.Sipas vetive të plehrave makinat mund tiklasifikojmë në: makinat për shpërndarjen 

eplehrave kimike granulë ose pluhur,makinat për shpërndarjen e plehraveorganike dhe organike - 

minerale dhemakinat dhe pajisjet për shpërndarjen eplehrave të lëngët. Nga makina kërkohet qëtë 

hedhë sasinë e duhur të plehut përsipërfaqe dhe shpërndarja të jetë uniforme. 
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RM2--Nxënësi dallon makinat ngarkuese dhe shperndarsit e plehut 

 

2.1.  Përdorimi i makinave e nevojshme sipas llojit të plehut për 

shpërndarjen e tyre. 

Makinat për shpërndarjen e plehrave kimik të ngurta duke u mbështetur në veçorit e 

vënies në punë të aparatit shpërndarës janë: - makinat me aparate për shpërndarjen e kufizuar të 

sasisë së plehut sipas gjerësisë kapëse të punës së makinës. - makinat me aparate centrifugal për 

shpërndarjen e plehut në gjerësi më të madhe kapëse - makinave për shpërndarjen e plehrave me 

aparate pneumatike. 

Elementet përbërëse të makinës shpërndarëse të plehrave kimike të ngurtë janë: 

1. Organet kryesore të punës si: 

- aparati shpërndarës; 

- dozatori dhe 

- ripuntatorët për makinat që e mbulojnë plehun në tokë 

2. Organet ndihmëse të punës janë:  

- korniza (rami),  

- depozitori (arka) 

- përzierësi (të disa makina)  

- dhënësi i transmisionit 

 Ekzistojnë shumë lloje të aparateve për shpërndarjen e plehrave si në sipërfaqe dhe të lokalizuar. 

Makinat për shpërndarjen e plehrave kimike të ngurtë sipas parimit të punës së aparatit 

shpërndarës mund ti  në mekanik, centrifugal dhe pneumatik.  

Shpërndarësit me aparate centrifugale 

Ky sistem i shpërndarjes quhet centrifugal sepse shpërndarja e plehut mbështetet nën veprimin e 

forcës centrifugale. 
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Transmisionin organi shpërndarës e merr nga b.m.f. i traktorit dhe ka formë të disqeve 

horizontale rrotulluese me lopata radiale të vendosura në sipërfaqen punuese të diskut. Principi i 

punës është si vijon: plehu nga arka me gravitacion të ndihmuar nga veprimi i shkriftuesit bien në 

disk i cili rrotullohet në rrafshin horizontal. Nën ndikimin e forcave rrotulluese të diskut plehu 

rrotullohet në sipërfaqen e diskut gjerë sa të hasë në lopatë ku grimcat e plehut e lëshojnë diskun 

rrotullues duke dhe hedhen në tokë.  

Shpërndarësi me gyp lëkundës - Gypi merr transmisionin nga b.m.f. të traktorit nëpërmjet të 

boshtit transmisues ku ekscentriku lëvizjen rrotulluese të boshtit e kthen në lëvizje lëkundës të 

gypit që e hedhë plehun në sipërfaqe. 

 

3Fig.23.Shpërdasi me gyp lëkundës-1. depozitori, 2. leva e dozatorit, 3. korniza, 4. Gypi lëkundës, 

5. mekanizmi I transmisionit të aparatit shpërndarës 

 

Hedhja e lokalizuar e plehut - Shpërndarësit e lokalizuar të plehrave kimik bëjnë shpërndarjen 

e plehut në vija, jo si makina të veçanta por të kombinuara me 

makinat tjera si makina mbjellëse dhe kultivatori. Aparatet për shpërndarjen e plehut e marrin 

transmisionin nga rrotat e vet makinës dhe plehu nga aparati shpërndarës përcjellët në tubat e 

vendosura në të dy anët e rreshtave deri te ripuntatorët e hapjes së hullisë ku plehu vendoset në 

vend dhe thellësi të caktuar sipas përshtatjes së shpërndarësit.  

Përshtatja (rregullimi) i sasisë së hedhur të plehut 

Sasia e plehut të shpërndahet për sipërfaqe është ngushtë e lidhur me: 
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 gjerësinë kapëse të makinës 

 sasinë e plehut të cilën e jep dozatori te aparati shpërndarës për kohë të caktuar, dhe 

 shpejtësinë e lëvizjes së makinës shpërndarëse gjatë kohës së punës 

 Për të hedhur sasinë e dëshiruar të plehut për sipërfaqe duhet bërë regjistrimin — provën e 

shpërndarjes së plehut.  

Te shpërndarësit e plehut ku organi punës për hedhje vihet në transmision nga b.m.f. të traktorit 

(aparati shpërndarës i plehut centrifugal dhe me gyp oscilues) regjistrimi laboratorik - prova 

bëhet si në vijim: shpërndarësi i plehut vendoset në traktor dhe me ndihmën e boshti bëhet lidhja 

e aparatit shpërndarës të plehut me boshtin e motorit të traktorit. Në pjesën e poshtme të 

shpërndarësit vendoset shtroja ose nën çdo aparat shpërndarës vendosen kutia për grumbujllimin 

e plehut, në depozitor vendoset plehu, sipas udhëzimit të makinës përshtatet Mekanizimi në 

Pemëtari – Vreshtari pozicioni i dozatorit për hedhjen e sasisë së plehut për sipërfaqe. Me 

ndihmën e traktorit vejmë në transmision aparatin shpërndarës të plehut me ¾ të gazit. 

Shpërndarësi punon 0,5 gjerë në 1 minutë. Sasia e plehut e cila duhet të shpërndahet llogaritet 

sipas këtij barazimi:  

Q = 
       

   
kgr. 

ku:  

Q = sasia e plehut (doza) e kërkuar që duhet të hedhet për sipërfaqe (kg/ha),  

B = gjerësia kapëse e punës së shpërndarësit (m), 

V = shpejtësia e lëvizjes së makinës (km/h), dhe  

t = koha e zgjatjes së provës (minutë).  

Nëse sasia e plehut të hedhur është më e vogël ose më e madhe me ndërrimin e pozicionit të 

dozatorit, apo me ndërrimin e shpejtësisë së lëvizjes së makinës bëjmë korrekturën, për hedhjen e 

sasisë së plehut për sipërfaqe. Prova përsëritet për deri sa të fitojmë sasinë (dozën) e plehut që 

duhet të hidhet për sipërfaqe. 

Çrregullimet dhe shkaqet në makinat gjatë shpërndarjes së plehrave kimike Kur dozuesi nuk 

lëshon sasinë e plehut: - është mbyllur vrima e dozuesit nga mbeturinat dhe duhet të zbrazet 

plehu dhe të pastrohet, - shkriftuesi nuk funksionon — ngarkesa e madhe e plehut në depozitor 

ku duhet të hiqet një sasi e plehut dhe të vihet në funksion shkriftuesi, Me vështirësi lëviz 
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shkriftuesi dhe leva e dozatorit: - është ngurtësuar plehu në depozitor dhe në vrimën e dozatorit 

ku duhet të pastrohet depozitori, përzierësi dhe disku i dozatorit 

Gjerësia kapëse e punës së shpërndarësit të plehut zvogëlohet duke mos ndryshuar pozicionet e 

levës së dozatorit të makinës shpërndarëse të plehut dhe të shpejtësisë së lëvizjes së makinës 

gjatë kohës së punës: - fletët e diskut janë të mbushura me pleh të ngjeshur — të pastrohen fletët 

e diskut - shpejtësia e rrotullimeve ose e lëkundjeve të organit shpërndarës të plehut është e vogël 

— të përshtatet shpejtësia e rrotullimeve të organeve punuese të shpërndarësit me numrin e 

rrotullimeve të marrësit të fuqisë (gazit të traktorit) 

Shpërndarja jo e njëtrajtshme e plehut në sipërfaqen e tokës 

- ka ndikim shpejtësia e rrymës së ajrit; - kur shpejtësia e rrymës së ajrit është 1-2 m/s për 

rreth drejtimit të shpërndarjes së plehut mbi 60 % të sasisë së plehut të hedhur do të bartet 

deri në 15 cm nga drejtimi i planifikuar i hedhjes; 

- kur shpejtësia e rrymës së ajrit është 2-3 m/s për rreth drejtimit të shpërndarjes së plehut 

rreth 50 % të sasisë së plehut të hedhur do të ngel në largësi deri në 15 cm nga drejtimi i 

planifikuar. - me rritjen e lëvizjes së shpejtësisë së rrymës së ajrit prej 4-5m/s shpërndarja 

e plehut do të jetë jo cilësore. Në këto kushte vetëm 4 % të masës së plehut do të ngel në 

largësi deri në 15 cm nga drejtimi i planifikuar i hedhjes, ndërsa pjesa më e madhe deri në 

80% të plehut do të bartet në largësi më të madhe se 30 cm. 

 

2.2.  Shpërndarësit e plehut-organik 

Plehu organik (i stallës) si përzierje organominerale është bazë për formimin ehumusit. Plehu 

organik i ngurtë i stallës duhet të ngarkohet, transportohet dhe të shpërndahet njëtrajtshëm mbi 

sipërfaqen e tokës. Për kryerjen e operacionet të cekura nevojitet mekanizimi adekuat i cili është 

ngushtë i lidhur nga sasia e plehut që duhettë shpërndahet. Për kryerjen e operacioneve të 

shpërndarjes së plehut të ngurtë të stallës ekzistojnë lloje të ndryshme të mekanizimit për 

ngarkim dhe mekanizimit për transportimin dhe shpërndarjen e plehut .  

Mekanizimi për ngarkimin e plehut – bënë ngarkimin e plehut nga plehërishta në 

shpërndarësin e plehut, përkatësishtrimorkion shpërndarëse. Ngarkuesi për kryerjen e ciklit të 

punës bashkëngjitet në traktor dhe punon në sistemin e hidraulikut ku janë të pajisura me sfurk 

apo kova të vendosura në lozë që marrin plehun nga plehërishta, ngritin dhe me një lëvizje 

gjysmë harkore apo harku të plotë e bëjnë zbrazjen në rimorkion shpërndarëse të plehut. 

Ekzistojnë tipe dhe lloje të ndryshme të ngarkuesve të plehut si që janë: 
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 traktori dhe ngarkuesi i përparmë, 

 traktori dhe ngarkuesi i mbrapsëm, 

 ngarkuesi i pavarur i tipit kranski më motor të vet. Rimorkio shpërndarëse e plehut 

 

Fig.24.Rimorkio shpërndarëse e plehut 

 

 Mekanizimi për transportimin dhe shpërndarjen e plehut- janë rimorkiot të cilët pas ngarkimit të 

plehut nga ngarkuesi bëjnë transportimin e plehut deri në ngastra dhe shpërndajnë atë. Rimorkiot 

shpërndarës munden me qenë me një ose dy boshte, mund të jenë special që shërben vetëm për 

transportimin dhe shpërndarjen e plehut organik të stallës por edhe universal të cilët mund të 

shërbejnë edhe si rimorkio transportues. 

Organet e punës të shpërndarësit të plehut janë: 

Transportieri ushqyes i cili është I vendosur në pjesën e poshtme të dyshemesë së rimorkios dhe 

aparatet shpërndarëse të plehut të cilat janë të vendosura në pjesën e prapme të rimorkios  

Transportieri ushqyes bënë lëvizje të pa fund dhe transmisionin e merr nga aksi transmisues i 

boshtit të motorit të traktorit dhe bënë transportimin e plehut nga pjesapërparme në pjesën e 

prapme të rimorkios deri te aparati shpërndarës. Aparati shpërndarës i plehut përbëhen nga dy 

bitera ose tamburo freza të cilat janë të vendosura paralel njëri mbi tjetrin dhe rrotullohen në të 

njëjtin drejtim. Elementet për shpërndarjen e plehut mund të jenë të vendosura horizontalisht ose 

vertikalisht ku bëjnë grimcimin dhe hedhjen e plehut në sipërfaqen e tokës. Organet shpërndarëse 

të plehut transmisionin e marrin nga b.m.f i traktorit, ku sasia 

e plehut të hedhur është ngushtë e lidhur nga shpejtësia e lëvizjes së makinës gjatë kohës së 

punës e cila duhet të jetë e pa ndryshuar. Rekomandohet që të bëhet regjistrimi-prova fushore e 

makinës. 
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Fig.25. Linja për shpërndarjn e plehut të stallës 

Teriko-praktik. 

Përzgjedhja dhe perdorimi i makinave (sipas lloit të plehut për shpërndarjen e plehut). 

 Nxënësi fillimisht para se te filloj punën duhet te përzgjedhe makinen e nevojshme për 

shpërndarjen e plehut varsisht nga lloji i plehut. 

 Nxënësi pas përzgjedhjes se makisinës atë duhet ta kontrolloji dhe ta bejë lidhjen 

ndërmjet mekanizmit me traktorin 

 Nxënësi  duhet te jetë i aftë te dalloj makinat ngarkuese t plehut të stallës 

 Nxënësi duhet te jet I aftë ti përdor ti përdor llojet e makinave të plehut 

 Nxënësi duhert qe pas përdorimit të makinave të bejë pastrimin e tyre dhe ti dergojë ne 

depo në gjendje të rregullt 

 

2.3. Kujdesja për pastrimin e tyre dhe dërgimin ne depo. 

MIRËMBAJTJA. Para fillimit të punës bëhet vaisja e të gjithave pikave dhe regjistrimi i sasisë 

së hedhjes së lëndës, sipas kërkesave të kulturës që trajtohet. Nuk lejohet që mbi makinë të 

trasportohen thasë të mbushur me pleh ose të hipn njerëz, mbasi mund të shformohet shasia. 

Ngarkimi i depozitës bëhet vetëm para fillimit të punës. Plehërimi duhet të bëhet në ditë pa erë 

dhe të thata. Në mbarimin e punës makina vihet në lëvizje , derisa ta shkarkojë të gjithë lëndën; 

bëhet pastrimi i mekanizmit tëshpërndarjes dhe i depozitës me ajër të shtypr dhe me ujë me 

trysni, derisa të mos mbetet gjurmë plehu. 
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  RM3--Nxënësi dallon makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

 

3.1 . Makinat mbjellëse, ndërtimi dhe funksionimi i tyre 

Mbjellja është proces i rëndësisë agroteknik,  për zhvillimin e sukseshum të bimës, ku detyrë 

kryesore e saj është sigurimi sa më mirë i kushteve te vendosjes dhe zhvillimit të bimës së re. 

Mbjellja cilësore është parakusht i arritjes se rendimenteve te larta dhe profitabilitet të 

prodhimtaris së misrit, sojes dhe lulediellit. Mbjellja është një proces teknologjik i cili kryhet 

duke bërë disa operacione pune si që janë: hapja e hullive ose vijave, dozimi i farës, vendosja e 

farës në largësi të duhur dhe mbulimi i farës.  

Elementet përbërse te makinave mbjellëse janë: 

 Rami-korniza 

 Arka- depozitori për farë( te disa makina edhe depozitori i plehut) 

 Shkriftusi- përzierësi ( te disa makina) 

 Aparati për dozimin dhe shpërndarjen e farës 

 Tubat përcjellëse të farës me ripuntator 

 Organet për mbulimin e farës ose ngjeshjen e farës (rrotët) 

 Gjurmëlënësi (shënuesi) 

 Mekanizmi transmisues i organeve punuese 

Makinat mbjellëse në përgjithësi duhet të plotësojnë këto kërkesa: të bëjnë shpërndarjen e 

njetrajtshme ( uniforme) të farës, të mbajnë distancë të njëjtë të farës në rend, largësia në mes 

rendeve të mund përshtatet ( rregullohet) dhe të jenë të njejta në mes tyre, që mund të përshtatet ( 

rregullohet) dhe të mbahet e pandryshuar thellësia e mbjelljes në çdo rresht, hudhja e numrit të 

farave te jenë në kufijt e kërkuar për sipërfaqe. Cilësia e punës së makinave mbjellëse është 

ngusht i lidhur edhe me faktorët tjerë si që janë: përgaditja e tokës për mbjellje, nivelizimi i 

sipërfaqes së tokës, kushtet optimale të lagështisë së tokës, përdorimi i farës së pastërt me aftësi 

të lartë mbirëse etj. 

3.2.  Makinat mbjellëse me aparat mekanik 

Aparatet shpërndarse të farës bëjnë përcjelljen e farës në përputhje me sasinë e farës ose numrin e 

farëve që duhet të hudhen për sipërfaqe, dhe farët i drejtojnë deri te ripuntatorët në vijën e hapur. 
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Nga puna e aparatit shpërndarës të farës varet saktësia e dhënies së farës në rresht dhe 

njëtrajtshmëria e vendosjes së farave në rresht. Tipet e aparatit shpërndarës të farave mund të 

jenë mekanik, centrifugal dhe pneumatik. 

Shpërndarsit mekanik të farës 

Shpërndarsi me vrima në pllakë ose në cilindër – nxjerrin kokërrat nga kutia, dhe vendosin në 

vrimën e pllakës ose cilindrit të vendosura në fund të kutisë. Me rrotullumin e pllakës ose rrotës, 

fara kalon në vrimën për dalje nëpër tubën ( gypin) në ripuntator i cili më parë ka bërë hapjen e 

hullisë. Ripuntatori ka formën e plorit, por mund të jetë me një ose dy disqe. Në të dy anët 

ndodhen mbuluesit e farës kurse në pjesën e prapme rrotat për shtypjen e dheut ku është mbjellë 

fara për kontaktin me të mirë të farës në tokë. 

Pllakat mbjellëse janë të rrumbullakëta, kurse vrimat mund me qenë në form të rrumbullakët, 

katërkëndësh ose prerëjeve këndore. Që mbjellja të jetë sa më cilësore duhet që të harmonizohen 

madhësia e vrimave të aparatit hudhës të farës me madhësinë e farës. Për këtë duhet të kemi një 

numër të pllakave me madhësi të ndryshme te vrimave ose të bëjnë kalibrimin e farës. Mbushja e 

vrimave të pllakës – disk me farë nuk varet vëtëm nga harmonizmi i madhësisë së vrimës me 

madhesinë dhe formën e farës por edhe nga shpjetësia periferike e rrotullimeve të pllakave – 

cilindrave të cilat i marrin dhe i lëshojnë farat në tubën përcjellëse deri në hulli( ripuntator). Në 

vend të pllakave mbjellëse me vrime ose prerje në periferi egzistojn edhe elementet cilindrike për 

mbjelljen, me vrima të rrumbullaketa. Elementi mbjellës është i vendosur horizontalisht në 

apartin mbjellës, në mënyrë që fara të hyjë në pjesën e sipërme. Gjatë rrotullimit të cilindrit, ku 

për shkak të gravitacionit fara bjen nëpër tub në hulli 

 

3.3. Makinat mbjellëse me aparat mbjellës pneumatik. 

Makinat mbjllëse me aparat pneumatik për shpërndarjen e farës kanë disa perparsi krahasuar me 

aparate mekanike ndër të cilat janë 

 Ndarja nga një farë gjatë mbjelljes është e sakt (precize) 

 Vendosjen e farëve në hulli (vijë) e bëjnë nga një largësi jo të madhe 

 Vendosja e farëve në rend është e njëtrajtëshme ku mundësia e rritjës së shpjetësisë së 

lëvizjes së makinës pa ndikuar në cilësi dhe dëmtim të makinës. 
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 Me ndrrimin  e pllakave mbjellëse makinat mund të përshtaten për mbjelljen e disa 

kulturave 

 Nga drejtuesi i makinës kërkohet te ketë një përvojë pune  

Sipas veprimit, aparatit shpërndarës penumatik të farës mund të ndajmë në dy grupe: 

 Në aparatet pneumatike me shtypje të ajërit, dhe 

 Aparatet pneumatike me nënshtypje të ajrit. 

Sistemi me shtypje të ajrit- mbështet në shtypjen e ajrit i cili sjellet në të dy anët e brendësisë së 

depozitorit në bazë të ndrrimit të shtypjes së ajrit në njërën dhe në anën tjetër të pllakës. Dallojmë 

shumë faza të cilat i paraprijnë fillimit të punës së aparatit për hudhjen e farës me sistemin e 

shtypjes së ajrit duke krijuar ndryshimet e shtypjes së ajrit me ndihmën e prodhusit të rrymës së 

ajrit- ventillatorit, pastaj veprimit thithës në vrimat e pllakës, dhe përfshirja e pllakës deri të 

vrima në pllakë. Konstruksion më i thjeshtë i aparatit pneumatik është ku pllaka rrotullohet rreth 

boshtit horizontal. 

Pjesë të aparatit mbjellës pneumatik janë: 

 Depozitori i farës 

 Largusi i farëve 

 Pllaka mbjellëse 

 Hapsira thithëse 

 Gypi thithës 

Thithj e ajrit shërben jo vetëm për mbjelljen e kokrrave në vrimat e pllakve, por një pjesë e ajrit 

të thithur nevojite për mbizotrimin e ferkimit të farës. Ky princip i mekanizmit mbjellës aplikohet 

të makinat mbjellëse si që janë:  

- Nodet, Pneumasem II,  

- Troster Exaktuamat,  

- Hoëard Monosem Pneumatik,  

- Falise Momoqir,  

- SPO6 e Rumanisë, 

-  Puma 6 e Hungarisë etj. 
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Tipi i aparatit mbjëllës me shtypje të ajrit është mjaftë i përshtatshëm për mbjelljen e misrit, 

lulediellit dhe sojës në largësi të sakët të bimëve në rresht. Një ndër përpaësitë kryesore janë 

se nuk shtohet nevoja që të bëhët klasifikimi – kalibrimi i farës. Për mbjelljën e kulturve të 

ndryshme me farë në largësi të saktë duhët të bëhet ndërrimi i pllakave mbjellëse duke i 

përshtatur numrit dhe madhësive të vrimave sipas kulturave që mbjellën. 

Sistemi me nënshtypje të ajrit 

Ky sistem është i ngjajshum me atë më shtypjen e ajrit, por transporti dhe ndarja e farëve 

bëhet me nënshtypjen e rrymës së ajrit. Makinat mbjellëse me aparatet pneumatike për 

mbjellje të cilët principin e punës e kanë me nënshtypjen e ajrit janë makina mbjellëse  

- Aeromat Beeker 

- Kleine Maxicoru 

- IHC Cyeloplanter. 

 

3.4. Makinat mbjellëse për fidan 

Mbjellja e fidanëve mund të bëhet me makina të veçanta me të cilat arrihet efekt më i madh për 

punëtorë krahasuar me mbjelljen me dorë. Me mbjelljen e mekanizuar arrihet renditje e saktë e 

bimëve në rresht dhe ndërmjet rreshtave dhe thellësi uniforme e mbjelljes, që është parakusht për 

kryerjen e operacioneve të ndryshme gjatë përkujdesit dhe vjeljes së bimëve. Për mbjelljen e 

fidanit në sipërfaqe të mulçuara duhet përdorur konstruksioni I veçantë për hapjen e vrimave që 

më së shpeshti ka formën e kunjit. 

Makinat mbjellëse te fidaneve janë të tilla që ushqimet e aparateve mbjellëse bëhen me dore. Një 

tip tjetër është ajo për artisjen e fidanëve me rrënjë të zhveshura dhe me rrënjë me dhe (në kubikë 

ose në gota letre që shpërbëhen shpejt). Nga fermerët preferohen më shumë makinat lehtësuese, 

sepse janë të thjeshta, ekonomike, kanë saktësi dhe nuk keqpërdoren fidanët. Këto makina janë të 

pajisura vetëm me organet shpërndarëse dhe artirëse.  

Punëtori merr fidanët nga arka i ndan dhe I vendos në kapëset e posaçme të organit  shpërndarës. 

Aparatet shpër-ndarëse janë një çift disqesh të thjeshta, të lëmuara ose të dhëmbëzuara, ose një 

disk vertikal me  kapëse shtrënguese . Në rastin e parë, çiftet e një disku (prej llamarine çeliku 

shumë elastike, ose prej gome), janë të vendosur kundrejt njëri-tjetrit nën një kënd, në mënyrë të 
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tillë që të takohen me një shtrëngim të lehtë gjatë një harku në pjesën e përparme. Gjatë 

rrotullimit të disqeve, në harkun e 

takimit vendosen fidanët, të cilat kapen pak më lart se qafa, me rrënjët lart. Fidanët mbahen të 

shtrënguar deri sa transportohen në tokë, pastaj hapen duke e lënë të lirë fidanin në rrënjët në 

fundin e brazdës. Në çastin e hapjes së disqeve, kur fidani është në pozicionin vertikal, ai 

shtrëngohet nga dheu që hedhin brazdembylleset, të përbërë nga dy rrota mbyllëse-ngjeshëse.  

Disqet shpërndarëse e marrin lëvizjen nga rrotat mbyllësengjeshëse, nëpërmjet një transmisioni 

me rrota me dhëmbë. Për të siguruar largësitë e vendosjes së kolonave, punëtori orientohet nga 

shenjat që ndodhen në disqe. Largësia e shenjave është e ndryshueshme, sipas kërkesave. Makina 

është e pajisur me dy ose gjashtë grupe mbjellëse të pavarura. 

 Për artisjen e fidanëve në largësi të midis rreshtave më të vogla se 30 cm, midis dy grupeve 

mbjellëse normale mund të vendoset një grup i tretë plotësues. Ky i fundit vendoset në një 

mbajtëse të gjatë tubolare, që del prapa dy grupeve fqinjë. Në rastin e dytë kemi të bëjmë me një 

aparat shpërndarës, i pajisur me kapëse gome. Kapëset nën veprimin e një mekanizmi poshtë 

qendror, hapen automatikisht në kohën kur fidani ndodhet në brazdë, në pozicionin vertikal. Ato 

vazhdojnë të qëndrojnë të hapura deri sa punëtori vendos fidanin e ri. Pastaj kapësja mbyllet 

automatikisht ose me një shtytje të lehtë nga punëtori. 

Makinat njëkohës-sisht me artisjen, mund të bëjnë plehërim dhe ujitje të lokalizuar. Në rastin e 

ujitjes së lokalizuar makinat  janë të pajisura me një depozitë uji në tuba gome ose plastike. Sasia 

e ujit në çdo fidan  rregullohet nga 0.1-0.3 litra për rrënjë. Ky mekanizëm mund të përdoret dhe 

për shpërndarjen e plehrave kimike te ngurta     ku vendoset një shpërndarëse plehu e zakonshme. 

Ka disa lloje makinash për mbjelljen e fidanëve me rrënjë të veshura ose kubikë. 

Aparati shpërndarës është me gota me fund të hapur. Për të siguruar rregullueshmërinë e 

vendosjes së fidanëve me shenjat ose kapëset e aparateve shpërndarës, shpejtësia zhvendosëse e 

makinës duhet të jetë 0.5deri në 2.0 km/h. Ashtu si për makinat etjera mbjellëse me saktësi, edhe 

në këtërast, rëndësi ka rregullimi i largësisë sëvendosjes së fidanëve në rresht. Kjo mundtë bëhet: 

- duke ndryshuar numrin e shenjave ose të kapëseve në diskun shpërndarës  

- kombinimi i dy kritereve të mësipërm.  
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Vlerat e parametrave të mësipërm për  vendosjen e tyre në makinë, gjenden në tabelat orientuese 

të makinës. Gjatë artisjes me makinë mund të ndodhin dëmtime të fidanëve ose mos shtrëngimi I  

mirë i tyre. Për këtë arsye duhet të bëhet kontroll për të plotësuar vendet bosh, fidanët e dëmtuar, 

ose për të ngritur fidanët  e pjerrët. Ky veprim është mire të kryhet në një kohë me kalimin e 

makinës, dukecaktuar për çdo dy rreshta të makinës një njeri. 

 Efekti i punës varet nga shpejtësia e lëvizjes se makinës, distancës ne mes rendeve, organizimit 

te punës dhe aftësisë sepunëtorit.Nëse shpejtësia e lëvizjes se makinës ështëv= 1.8 km/h, me 

gjerësi pune b= 2m, koha epunës t= 10 h, dhe efekti i punës prej 70 % tekohës se përgjithshme, 

atëherë fitohetefekti ditor prej:W= 0.1 * b * v * t * EP (hektar) W= 0.1 * 2 * 0.8 * 10 * 0.7 = 

1,51 (hektar) 

 

3.5. Kosat, llojet e tyre 

Sot kryesisht përdoren dy tipa të makinave kositëse: me aparat prerës oscilues që bënë 

prerjen e barit në princip të gërshërëve dhe kositëset me prerje të lirë-kositëset rotative. 

Makinat kositëset janë të varura në traktor ku vendosja e makinës në pozitë pune ose 

transporti bëhet me ndihmën e hidraulikut të traktorit .Mund të jenë të vendosura në 

pjesën e pasme të traktorit apo në mes por kemi edhe ato frontale që janë të lidhura në 

moto-kultivator të ndryshëm ose janë si vetëlëvizëse.  

 

 

3.5.1. Kositëset klasike – osciluese  

Përbëhen nga organet e palëvizshme që janë: traversa mbajtëse ku janë të përforcuara gishtat e në 

çdo gisht është e vendosur pllaka kundra-prerëse. Gishtat kanë detyrë që të mbrojnë aparatin 

prerës nga dëmtimet dhe që masa të ndahet në pjesë te barabarta. Tehu i pllakave kundra-prerëse 

mund të jetë i dhëmbëzuar në mënyrë që gjatë prerjes te pengohet rrëshqitja dhe largimi i bimëve 

të thata, e kur këto pllaka shpenzohen, atëherë duhet ndërruar.  

Këto pllaka kundra-prerëse vendosen kryesisht në aparatin prerës të kombajnit për korrjen e 

drithërave. Për kositjen e barërave të gjelbër, tehu i pllakave kundra-prerëse është i mprehtë dhe i 

lëmuar e kur të shpenzohet, mprehët me ndihmën e mprehësit special.  
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Gjuhëza mbajtëse – mban në kontakt të përhershëm pllakat prerëse me ato kundra-prerëse e kur 

hapësira në mes tyre është më e madhe se 0,5 mm (ku nuk bëhet prerja e mirë e barit dhe vjen 

gjer te bllokimi i aparatit prerës) atëherë me anë të një çekani plastik rregullojmë këtë hapësirë në 

0,3 – 0,5 mm. Pllaka fërkuese - pengon lëvizjen para-mbrapa të pllakave prerëse. Si pjesë të 

lëvizshme janë: trupi i thikës në të cilën janë të vendosura pllakat prerëse. Në të dy anët e aparatit 

prerës janë të vendosura këpucët të cilat rrëshqasin në tokë me pjesën e poshtme  

të tyre (ku mund të rregullohet edhe lartësia e prerjes) dhe e bëjnë kopjimin e terrenit. Këpuca e 

jashtme bën edhe ndarjen e pjesës së kositur nga ajo e pakositur, e në pjesën e jashtme vendoset 

dërrasa me shufër rregulluese që largon barin e kositur dhe lënë hapësirë për rrotat e traktorit dhe 

këpucën e mbrëmshme gjatë kalimit tjetër.  

Aparati prerës e merr transmisionin nga b.m.f i traktorit me ndihmën e pulexhave dhe rripit 

trapezoidal, dhe përcillet gjer tek disku i manivelës ku lëvizja rrethore me ndihmën e biellës 

kthehet në lëvizje drejtvizore të aparatit prerës. Shpejtësia lineare e pllakave prerëse është 2-3 

m/sec, shpejtësia e lëvizjes së agregatit duhet të jetë aq ku për çdo metër të kaluar aparati kositës 

duhet ti bëjë 10 – 14 lëvizje majtas-djathtas.  

Edhe pse kositësja klasike është në përdorim masiv kjo ka mjaft të meta: gjerësia e punës është e 

kufizuar,shpejtësia e punës e vogël e për këtë edhe efekti i punës është mjaft i vogël.  

Ekzistojnë aparate prerëse me dy thika lëvizëse, e një konstruksion i tillë mundëson shpejtësi më 

të madhe lineare të thikës – rreth 4 m/sec dhe shpejtësi të agregatit deri 12 km/h (në disa raste 

edhe deri 15 km/h) ku sigurohet efekt më i madh pune, shpenzim më i vogël i energjisë por janë 

mjaft të ndjeshëm në kushte të vështira pune.  

Fuqia e nevojshme për transmision e kositëseve klasike varet nga rezistenca që e jep masa që 

pritet dhe nga fuqia që i nevojitet për vënie në transmision të kositëses së pa ngarkuar dhe sillet 

prej 1.5-3 kw për një metër gjerësi pune edhe pse në disa raste rezistenca mund të jetë edhe deri 

100% më e madhe se ajo normale.  

 

Për kositjen e jonxhës, tërfilit dhe kulturave tjera në sipërfaqe të mëdha përdoren kositëset 

frontale vetëlëvizëse, në të shumtën e rasteve të kombinuara me kondicioner.e më tepër dhe me 

to arrihen efekte të mëdha pune për njësi të kohës, por kërkojnë që sipërfaqja të jetë mirë e 

rrafshuar. Këto makina mund të shërbejnë edhe për kositjen e disa bimëve bishtajore si bizeles, 

por më parë duhet të hiqen kondicionerët.  
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Fig.26.Makina kositëse e vendosur në motokultivator   Fig.Makina kositëse e vendosur në traktor 

 

 

3.5.2.  Kosat me dy thika  

Kosat me dy thika punohen pa gishta, thikat lëvizin në vijëdrejtë-kthyese por në anë të kundërta. 

Në prerjen e bimës marrin pjesë dy elemente lëvizëse gjegjësisht dy segmente, ndërsa lakimi i 

bimëve bëhet në mes të largësisë së segmenteve. Në këtë rast lakimi i bimës është më i vogël dhe 

lartësia e prerjes është më e shkurtë. Kosat punohen me ecje të secilës thikë prej 38.1 mm dhe 

76.2 mm, ndonëse varianti e dytë është shumë më e pranishme. Sipas konstruksionit këto kosa 

punohen në dy variante dhe atë.  

1. kosa standarde me raport të numrit të  

segmenteve së lartë të thikës me të  

poshtmen 1:1  

2. kosa me të ashtuquajturin regjistër të  

lëvizur, ku ky raport është 6:5  

Tek zgjidhjet tjera prerja e bimës në gjatësinë e krahut është e ngadalshme, çka ndikon në 

angazhimin e forcës dhe vibracioneve. Shpenzimi i fuqisë është diçka më i madh, rreth 2.2- 2.5 

kw për 1 metër gjerësi të sipërfaqes punuese.  
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Fig.27.Kosa me dy thika 

 

Efekti i punës i kositëses  

Varet nga gjerësia kapëse, shpejtësia e lëvizjes, gjendja teknike e makinës, gjendja e terrenit, lloji 

dhe rendimenti i kulturës etj. Kositëset më së shpeshti kanë gjerësi pune 1.5-2.1 m por gjerësia e 

punës është zakonisht ë 10% më e vogël se gjerësia e konstruktuar e makinës. Tentohet që të 

rritet efekti i punës me rritjen e gjerësisë dhe shpejtësisë së lëvizjes, edhe pse të rralla janë 

makinat me gjerësi pune më të madhe se 2.1 m dhe shpejtësi më të madhe se 5-8 km/h pasi që në 

këto raste rriten vibracionet dhe mundësitë për thyerjen dhe dëmtimin e pjesëve të kositëses si 

dhe paraqitet prerja jo uniforme. 

 

Tek kositëset me prerje të lartë, maja e pllakës prerëse duhet të lëviz nga mesi i njërit gjer tek 

mesi i gishtit tjetër, në të kundërtën prerja do të jetë jo e mirë dhe duhet të bëhet centrimi me 

shkurtimin apo zgjatjen e shufrës së transmisionit. Ana e jashtme e aparatit prerës duhet të qitet 

pak përpara në mënyrë që të drejtohet gjatë punës për shkak të rezistencës që e jep masa që 

prehet. Duhet të kontrollohet funksionimi i mekanizmit sigurues që të pengohen thyerjet dhe 

dëmtimet kur aparati prerës has në pengesë.  

Rregullimi i kosave osciluese  

Të gjithë gishtërinjtë e aparatit prerës duhet të jenë në të njëjtin rrafsh. Kontrolli bëhet me 

lidhjene një shpage (konopi) në gishtat e fundit. Nëse ndonjëri është i lëshuar vjen deri te 

ndrydhja e barit dhe ngufatja, e nës e është i ngritur, kosa lakohet mbi të dhe kemi më shumë 

rezistencë. Për këtë arsye gishtat drejtohen me një copë gypi të vogël ose i rrahim ngadalë me 

çekiç.  
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Te kosat me prerja të lartë, thika duhet të lëviz nga mesi i njërit gisht deri te mesi i tjetrit (ecja e 

kosës) ku njëherë bëhet prerja.  

Ecja e kosës duhet të jetë 76.2 mm. Ky rregullim bëhet në kokë të kosës (ndërrimin e gjatësisë të 

levës lëvizëse)  

Loza duhet të qëndroj në këndin prej 90 shkallëve në krahasim me boshtin ekscentrik. Hapësira e 

domosdoshme punuese në mes të shtypësit dhe thikës lëvizëse duhet të jetë 0.3-0,5 mm, 

rregullimi i kësaj hapësire bëhet duke i vendosur ose larguar pllakat ose me ndihmën e bulonit 

korrektues.  

Hapësira në mes të mbajtësit të thikave lëvizëse dhe udhëheqësit të pllakave duhet të jetë 0.3 

mm, me afrimin ose largimin e pllakave hapësira mund të rritet ose zvogëlohet.  

Lartësia e kositjes rregullohet me anë të dorezës të aparatit prerës, te disa vendoset një pllakë 

rrëshqitëse në traun mbajtës të kosës në pozicion poshtë ose lartë.  Kur kositet në sipërfaqe të 

pjerrtë te poshtë ose kur bari është i ulët kosën duhet mbështetur përpara, duke pas kujdes që të 

mos vij deri te ngulitja e gishtave në tokë.  

Kur kositet përpjetë parcelës kosën duhet mbështetur pas.  

Momenti i kyçjes së pjesës siguruese rregullohet me shtyrjen e siguresës në shtëpizën e lozes 

tërheqëse.  

Sistemi për sigurim duhet të jetë i kalibruar ashtu që në momentin kur kosa gjendet në 

shpejtësinë maksimale në të hedhim një petavër (dërrasë) me trashësi prej 1cm, në  

këtë rast kosa e prenë ndërsa transmisioni  

nuk ndërpritet.  

Në gjendjen e pa ngarkuar të kosës, pjesa e përparme e aparatit prerës duhet të ngrehet pak 

përpara për 2 shkallë (te kosat që kanë sipërfaqen punuese 2.10 m për 40- 50 mm) kjo rregullohet 

me gjatësinë e lozave punuese.  

Transmetuesit duhet të jenë të shtrënguar aq sa gjatë punës të mos rrëshqasin. Kjo sepse nëse 

gjatë punës sistemi i sigurimit dështon, atëherë transmisioni të rrëshqet nën presion 34  dhe të 

mos vije deri te dëmet më të mëdha në kosë.  

Transmisioni (rripi) i shtrënguar normal është kur gjatë shtypjes me gisht të lakohet deri në 12 

mm.  

Numri i rrotullimit të boshtit kardanik të traktorit duhet të jetë 540 rrot/min, në mënyrë që 

shpejtësia e oscilimit të thikave të jetë 2-3 m/sec.  

Mirëmbajtja e kosave  
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Pas punës, kosa pastrohet prej barit dhe dheut të mbetur. Thikat duhet të mprehën, të dëmtuarat 

duhet të zëvendësohen, mprehjen e bëjmë nën 20 shkallë . Lyerja e udhëheqësit të kokës së kosës 

bëhet pas çdo 2 orë pune në bar të pastër dhe parcelë të rregulluar. Lyerjen e shtypësit-

shtrënguesit dhe traut të Kosës Lyerjen e pjesëve për lubrifikim sipas udhëzimit të prodhuesit Pas 

përfundimit të sezonës, kosa pastrohet dhe lyhet, hiqet trau lëvizës me thikat dhe lyhen.  Hiqen 

rripat dhe ruhen në vend të thatë, kosa futet nën mburojë.  

 

3.5.3.  kositëset rrotulluese  

 

Për dallim nga kosat osciluese, te kosat rotative në prerjen e bimës merr pjesë vetëm një element 

aktiv – thika (pa kontra thikë) që ka lëvizje rrethore. Prerja bëhet në saje të shpejtësisë së madhe 

periferike të thikës, rreth 60-80 m/sec (1500-3000 o/min) dhe inercionit të bimëve që i 

kundërvihen lakimit.  

Sipas konstruksionit organi i punës i kësaj kose mund të jetë i vendosur në cilindër ose disk. Në 

rastin e parë, këto kosa janë me dy ose me shumë cilindra. Organe prerëse janë cilindrat në pjesën 

e poshtme të cilëve janë të përforcuar 2-3 thika të vendosura në diskun e sipërm, ndërsa disku i 

poshtëm ka rolin mbrojtës që thikat mos ta përfshijnë tokën. Cilindrat rrotullohen me shpejtësi të 

madhe me ç’rast thikat i përfshijnë bimët dhe i prenë.  

Te kosat me disqe, numri i disqeve lëvizëse sillet prej 1- 6, që varet nga sipërfaqja punuese dhe 

diametri i disqeve. Kosat me më shumë se 2 disqe kanë sipërfaqe më të vogël të diametrit të 

disqeve.  

Kosat rotative punojnë me shpejtësinë më të madhe që ia mundëson principi i punës, dhe nuk ka 

forcë të jobalansuar sikur tek ato klasike. Shpejtësia punuese sillet në të shumtën e rasteve prej 8-

15 km/h.  

Në varësi nga numri i rotorëve (2-6) sipërfaqet punuese të kësaj kose sillen nga 1.5 deri në 4 m, 

dhe arrin rendiment prej 2 ha/h. Megjithatë, për shkak të numrit të madh të rrotullimeve të 

rotorëve dhe shpejtësisë së tyre, kosat rotative kërkojnë fuqi shumë më të madhe për vënien ne 

funksion. Shpenzimi i fuqisë së nevojshme pune sillet prej 8-15 kw/m, që varet nga kushtet e 

punës.  
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Fig.28.Kositësja rrotulluese gjatë punës 

 

Cilindri e merr transmisionin nga b.m.f. i traktorit me ndihmën e rripave trapezoidal. Në vend të 

cilindrave disa kositëse rrotulluese i kanë disqet me thika.  

Kositëset rrotulluese kanë efekt më të madh pune për 1 m gjerësi pasi që lëvizin me shpejtësi më 

të madhe (rreth dhjetë km/h). Numri i rrot. i cilindrave është deri 3000 rrot/min. Në mënyrë që 

masa e kositur të mos shpërndahet kositëset kanë të vendosura perdet.  

 

Cilindrat rrotullohen njëri kundër tjetrit dhe e mbledhin masën e kositur në një rendë. Për vënie 

në transmision kositëset rrotulluese kërkojnë fuqi më të madhe se ato klasike.  

Fig.29. 

Fig.29.Kositësja rrotulluese me cilindra me thika 
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Lartësia e kositjes  

Rregullohet me ndërrimin e sipërfaqes lëvizëse të cilindrit, me vendosjen ose largimin e unazave 

të çeliktë nën cilindër. Te kosat ku kjo nuk është e mundur të bëhet, lartësia e kositjes rregullohet 

me ndihmën e toplingut, me shkurtimin apo zgjatjen e tij. Me këtë rast duhet pasur kujdes që 

disqet të mos kthehen dhe të godasin dheun në mënyrë që të mos dëmtohen thikat. Gjithashtu 

duhet të rregullohet lartësia e levës së poshtme të hidraulikut, ato duhet të jenë në lartësi prej 40-

45 cm nga toka. Zinxhiri lidhet në pikën më të lartë të traktorit dhe shtrëngohet.  

Vërtetohet leva notuese me spirale a funksionon, në mënyrë që kosa të mund të kopjoj terrenin.  

Rripi duhet të jetë i shtrënguar sipas standardeve në këndin prej 19 mm.  Shtrëngimi i rripit bëhet 

me ndihmën e bulonit, përpara çlirohet kontra buloni.  

Nëse gjatë procesit të punës aparati për prerje has në ndonjë pengesë, aktivizohet aparati sigurues 

i cili e ç’kyç aparatin për prerje dhe kosa gjuhet në anë. Aparati rregullohet ashtu që gjatësia e 

spirales të jetë 100 mm ashtu që gjatë punës normale siguresa të mos kyçet.  

 

Që kosa prapë të kthehet në gjendje pune duhet të ç’kyçet kardani, traktori kthehet pak mbrapa 

ngrihet kosa, shtyhet drejt traktorit kështu sistemi pështu sistemi për sigurim kthehet në gjendjen 

e mëparshme. Mundsisht ndërrohen thikat e topituraTek kosat për ndrydhje, rregullohet forcat e 

ndrydhjes me ndihmën e cilindrave, shtypja e cilindrave në masën bimore rregullohet me 

tërheqjen e sustës dhe afrimit të cilindrave – zvogëlimin e largësisë mes tyre. 

  

Mirëmbajtja e kosës  

 Pas punës kosat pastrohet nga dheu dhe bari  

 Kontrollohen thikat dhe sipas nevojës mprehën ose ndërrohen  

 Bëhet lyerja e kosave në të gjitha nyjet  

 Çdo 10 orë pune lyhet koka e kardanit  

 Çdo 100 orë pune ndërrohet vaji në reduktorë dhe në shtëpizën e aparatit prerës, shtëpiza 

duhet të jetë në pozicion transportues vertikal gjatë nderimit të vajit (te kosa IMT)  

 

Jashtë sezone  

 Vendet ku është paraqitur korrozioni pastrohen dhe lyhen me ngjyrë  

 Hiqet rripi dhe ruhet në vend të thatë  

 Kosa vendoset nën mbuloj në pozicion pune me këmbë të lëshuar.  
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KONDICIONERËT  

Kondicionerët kanë për detyrë jo vetëm të kositin mirë, por edhe që në mënyrë mekanike ta 

trajtojnë barin e kositur, në mënyrë që ajo më shpejt të teret në fushë. Kjo është posaçërisht me 

rëndësi gjatë kositjes së jonxhës. Për këtë arsye ndërtohen shtojca të cilat kanë formë të thyesës, 

ndrydhëses ose të dyja në kombinim.  

Rulat thyrëse të kondicionerit  

Te kondicioneri mjeti i punës për shtrydhje përbëhet nga dy palë cilindra të rrafshëta dhe dy palë 

cilindra jo të rrafshëta në mes së cilëve kalon bari i kositur dhe shtrydhet. Tek kondicionerët 

prapa kosës janë të vendosur të ashtuquajturat roto goditësit. Me këtë mënyrë të kositjes dhe 

përgatitjes së ushqimit arrihet:  

Tharja më e shpejt dhe uniforme e barit.  

Zvogëlohet koha e tharjes për më shumë se 40 %, nëse është kohë e mirë.  

Në masë të madhe zvogëlohen humbjet kualitative të gjetheve të bimës dhe pjesëve tjera të 

ndjeshme dhe të ushqyeshme të bimës, ku edhe fitohet ushqim kualitativ.  

Pas përfundimit të tharjes, kërcelli i bimës është i thyer, i butë dhe kafshët e hanë më me dëshirë.  

Rritet shkalla e shfrytëzimit të sanës në grazhd. Me ndrydhje dhe thyerje pjesët më kualitative të 

bimës përzihen mesvete dhe kështu kafshët nuk kanë mundësi të zgjedhin por janë të detyruara ta 

hanë të tërën. Humbje të sanës në grazhd gati se nuk ka. 

 

3.6. Makinat për rrotullim dhe mbledhjen e barit- sanës, llojet e tyre. 

Menjëherë pas kositjes masa e gjelbër shpërndahet në tërë sipërfaqen, ku në orët e para pas 

kositjes avullohet sasia më e madhe e ujit nga masa. Në mbrëmje masa mblidhet në rende të gjëra 

rreth 50 cm dhe rreth 30 cm të larta në mënyrën që të mos thithet lagështia, e ditën tjetër 

shpërndahet. Nëse nata është pa lagështi atëherë sana lihet e pa shpërndarë dhe ditën tjetër vetëm 

kthehet.  

Në kushte të volitshme sana do të thahet ditën e dytë ku pastaj mblidhet me rastrellë dhe 

ngarkohet me rimorkio vetëngarkuese ose presohet me makina presuese. Në kushte jo të 

volitshme sana mbetet për tu tharë 3 apo 4 ditë e më tepër.  
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Rastrellat me transportier  

Shërbejnë për shpërndarjen e masës së kositur, kthimin dhe mbledhjen e sajë në rresht pasi të 

thahet. Përbëhet nga traversa mbajtëse me rrotë për rregullimin e lartësisë nga toka të organeve 

punonjëse – dhëmbëve.  

Në të dy anët e traversës janë të vendosura nga dy pulexhë me rripa trapezoidal që mbajnë shufrat 

tërthore me dhëmbë elastik. Transmisionin e merr nga b.m.f i traktorit.  

Përshtatja e makinës për operacione të ndryshme bëhet me ngritjen e anës së majtë të makinës 

kur dëshirojmë të bëjmë kthimin dhe shpërndarjen e masës së kositur, apo vendoset në pozitë 

paralele dhe i vendoset pritësi kur dëshirojmë të mbledhim barin në rresht. Në shpejtësi më të 

madhe të agregatit rripi transmisues vendoset në pulexhën e madhe në mënyrë që transportieri të 

rrotullohet më shpejtë. Shpejtësia e lëvizjes është deri 12 km/h.  Ekzistojnë edhe rastrella ku në 

vend të rripave trapezoidal janë të vendosur zinxhirët me shufra me dhëmbë.  

 

Fig.30.Rastrella me transportier e vendosur në motokultivator 

 

Rregullimi i rastrellës me transportier  

Lartësia e punës rregullohet me anë të rrotave pneumatike (me ngritjen apo uljen në vijë 

vertikale). Gjerësia dha lartësia e grumbullit rregullohet me anë të një mbajtësi në formë të gypit 

të  teleskopit, nëse pëlhura është më afër gishtave fitohet rend më i trash dhe e  kundërta nëse 

është më larg fitohen rendi më i gjerë dhe më i hollë. Me largimin e perdes nga grabuja, makina 

do ta shkund, kthen dhe përzien masën e kositur, pra do të punoj si shpërndarës dhe kthyes i barit. 

Shtrëngimi i rripave bëhet me anë të bulonit shtrëngues me kontra shtrëngues. Shtypja në guma 

duhet të jetë 2 bar.  

 

Mirëmbajtja e rastrellës me transportier  
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Pas punës makina kontrollohet ndërsa pjesët e dëmtuara ndërrohen me të reja. Lyhen të gjitha 

pjesët e mbledhësit Pas sezonës pastrohet, konservohet dhe vendoset nën mbuloj. 

 

Rastrellat rrotulluese - Po përhapen mjaft për shkak të konstruksionit të lehtë dhe efektit të 

madh të punës. Përbëhet nga traversa mbajtëse e në te janë boshtet vertikale me rotorë që 

përbëhen nga shufrat radiale me dhëmbë elastic. Transmisionin e merr nga b.m.f i traktorit. 

Kopjimi i trerenit bëhet me ndihmën e rrotave mbështetëse 

 

Rastrella rrotulluese  

Gjatë punës dy rotorët e afërt rrotullohen njëri kundër tjetrit, e përfshijnë masën në pjesën e për-

parme që është në lartësi të vogël nga toka dhe e bëjnë shpërndarjen e saj në pjesën e pasme. 

Gjerësia e punës varet nga numri i rotorëve (2, 4, 6) dhe sillet deri 7 m, ndërsa shpejtësia e 

lëvizjes deri 12 km/h. Me vendosjen e perdeve në çdo rotorë mund të bëhet edhe mbledhja e barit 

në rresht.  

 

Fig.31.Rastrella rrotulluese 

 

 

Rastellat e kombinuara me rrotë në formë ylli 

Konstruksioni është i thjeshtë. Përbëhet nga traversa mbajtëse ku janë të lidhur mbajtësit e 

rrotave në formë ylli që janë organet punonjëse të makinës. Mbajtësit mund të jenë lidhur me 

nyje që organet punonjëse, për përshtatje të ndryshme të bëjnë lëvizje në rrafshin horizontal. 

Rrotat në formë ylli e marrin transmisionin gjatë fërkimit me tokën me ç’rast rrotullohen. Rrotat 

janë të lidhura me nyje për mbajtësit e tyre që të mund të lëvizin në rrafshin vertikal me ndihmën 

e një suste spirale dhe të kopjojnë terrenin. 

Rrotat yll janë të përbëra nga koka dhe rrethi të lidhura me dhëmbë shumë elastik që dalin përtej 

rrethit dhe e përfshijnë masën e kositur. Tek disa tipe parashihet të vendosen peshat në mbajtësit 
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e rrotave yll në mënyrë që të kopjojnë më mirë sipërfaqen. Caktimi i lartësisë së organeve bëhet 

me përshtatjen e rrotave mbajtëse. Tek disa tipe të tërhequra ekziston rrota me automat për 

ngritjen e tërë makinës, e tek disa rrotat lëshohen me dorë për transport. 

Konstruktohen si të tërhequra para apo prapa traktorit. Te vendosja përpara traktorit është e 

mundshme që në pjesën e pasme të tij të lidhet rimorkio vetëngarkuese për ngarkimin e masës së 

mbledhur. Vendosja në traktor mund të jetë qendrore apo anësore. Disa tipe të makinave janë të 

konstruktuara që ta hedhin sanën në anën e djathtë, disa në të majtë por ka edhe të kombinuara. 

Ekzistojnë sisteme të ndryshme të lidhjes së rrotave yll për kryerjen e operacioneve të ndryshme. 

Diametri i rrotave në formë ylli sillet deri 145 cm, gjerësia e punës deri 3 m e shpejtësia e 

lëvizjes deri 12 km/h. 

 

Fig.32.Rastella e kombinuar me rrotë në formë ylli 

 

Rregullimi i grabujës në formë ylli  

Pozicioni i punës – mund të jetë për rrotullim dhe mbledhje. Për mbledhje të sanës, bartësi 

kryesor i mbledhësit vendoset 30-40 shkallë (pozicionin e mesëm të kufizuesit) në krahasim me 

boshtin e traktorit, që gjithashtu është edhe rregullimi i gjerësisë së punës. Mbledhja e rendeve 

më të mëdha mund të bëhet ashtu që në një drejtim e mbledhë një rend ndërsa gjatë kthimit 

rendin ia bashkon rendit pararendës 

Për rrotullimin e sanës - grabuja duhet të ngrihet me hidraulikun e traktorit, bëhet rikthimi i 

mbajtësit dhe mbajtësi sigurohet me kufizuesin.  

Pozicioni transportues - deri sa rrotulluesi është në pozicionin e punës duhet bërë shkurtimi i 

zinxhirit në mbajtës, ashtu që gjatë ngritjes rripi të jetë i shlirë. Kthehen kunjat (kufizuesit) në 

anën e majtë dhe të djathtë të mbajtësit kryesor në mënyrë që të lirohen mbajtësit e rrotave 

kthyese. Me ndihmën e hidraulikut qohet mbledhësi në pozicionin e lartë dhe me nxjerrjen e 
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kunjit (kufizuesit) lirohet mbajtësi kryesor, kthehet dhe vendoset në pozicionin vertikal. 

Sigurohet me lirimin e kufizuesit.  

Lartësia nga toka – rregullohet ashtu që shkurtohet zinxhiri, rregullimi i zinxhirit bëhet në këtë 

mënyrë:  

- Ngadalë ngrihet hidrauliku deri sa nuk shtrëngohet zinxhiri, për zinxhir është e fiksuar 

susta dhe ajo s’guxon të jetë e shtrënguar  

- Lirohet zinxhiri sigurues nga grremçi në pozicionin lartë. Tërhiqet me dorë dhe vërtetohet 

cila hallkë vjen deri te grremçi për kapje.  

- Zinxhirin e kapim në hallkën e 2 ose 3 nga vendi i mëparshëm. Në këtë mënyrë susta 

është e shtrënguar mirë dhe elementet e punës mund ta kopjojnë mirë terrenin.  

 

Mirëmbajtja e grabujës në formë Ylli  

Pas punës bëhet kontrolli i tij, pjesët e dëmtuara zëvendësohen (në të shumtën e rasteve gishtat 

elastik)  

Shtrati i rrotave rrotulluese janë të tipi të mbyllur dhe s’kanë nevojë të lyhen, duhet të pasur 

kujdes që në to të mos hyj uji.  

Pas sezonës pastrohen, në vendet ku ka ra ngjyra ngjyrosen, pjesët të pa ngjyrosura lyhen me 

ndonjë yndyrë dhe vendoset nën mbuloj.  

Rregullimi i grabujës rrotative  

Rregullimi i rrotave për rrotullim të barit bëhet kur ato janë në pozicion të poshtëm ndërsa për 

mbledhje të barit kur janë në pozicion të sipërm. Ky rregullim bëhet kur makina është e ngritur 

10-15 cm nga toka.  

Lartësia e gishtave nga toka rregullohet me vendosjen e rrotave në pozicionin adekuat në mbajtës 

të rrotave, nëse s’ka rrota atëherë me toplinin e traktorit lëshohet deri në pozicionin e poshtëm 

(përparmë).  

Rregullimi i sustave të gishtave bëhet me ndihmën e levës në të cilat ato gjinden, me ndërrimin e 

një elementi – gishti, atij afër së cilës gjendet leva dhe susta lëvizin të gjithë gishtat njëkohësisht.  

Pozicioni për mbledhje të sanës arrihet me tërheqjen e gishtave mbrapa.  

Pozicioni për rrotullim të sanës arrihet me lëvizjen e gishtave përpara.  

Tek disa tipe të grabujave rrotative, pozicioni për grumbullimin e sanës rregullohet me vendosjen 

e gishtave në mënyrë të pavarur në pozicionin lartë.  
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Rregullimi i perdes (nëse ekziston) për formimin e rendeve bëhet me lëshimin dhe largimin deri 

në 30-35 cm nga gishtat punuese, që mundëson grumbullim kualitative të sanës. Gjatë transportit 

dhe rrotullimit pëlhura ngrihet.  

Gjatë çmontimit të mbledhësit – rrotulluesit nga traktori lëshohet këmba mbështetëse  

Numri i rrotullimeve në qafë të kardanit rritet nëse biomasa është e fortë dhe e lagësht.  

 

Mirëmbajtja e grabujës Rrotative  

Pas punës rrotulluesi – mbledhësi kontrollohet mos ka ndonjë dëmtim dhe sipas nevojës 

riparohen (më së shpeshti gishtat elastik) 

 

 

3.7. Presat, llojet e tyre 

 

Kohën e fundit po përdorën mjaft për shkak të harxhimit më të vogël gjatë punës.  

Gjatësia e dengut të sanës në formë ruli është 1.8 m, diametri rreth 0,8 – 1,8 m e masa e sanës 

është rreth 500-700 kg. Këto presa përdoren edhe për presimin e kashtës. Edhe pse ka tipa të 

ndryshme, të gjitha këto presa kanë mekanizmin ngritës “pik up”.  

Makina i jep barit – sanës formën e një shiriti dhe rrotulluesi nga goma bënë mbështjelljen e 

dengut. Tek disa presa ndryshohet presioni, ku fitohet mesi i dengut i shkriftë dhe mundësohet 

tharja e mëtejshme e dengut. Kur dengu arrin madhësinë dhe ngjeshmërinë e nevojshme, presa 

hapet në pjesën e pasme, ku mekanizmi lidhës bënë lidhjen spirale të dengut dhe dengu hidhet në 

tokë.  

Presat për formimin e ballave në formë të rrumbullakët (cilindrik) ose të ashtuquajturat rroto 

presa mundë të jenë: 1. rroto presa me vëllim konstantë të dhomës për presim dhe 2. rroto presa 

me vëllimi të ndryshueshëm të dhomës për presim  

Presat me vëllim konstant të dhomës presuese formojnë balla cilindrik, të cilët në mes janë të 

shlirë ndërsa kah skajet më të ngjeshur. Kjo strukturë e ballës formohet ashtu që dhoma e presës 

mbushet plotësisht, ndërsa biomasa sillet në rreth duke u ngjeshur më tepër në skaje të ballës. 

Tek këto presa zakonisht mesi i ballës është i shkriftë me formë karakteristike të yllit.  

Dhoma e presimit mund të jetë e ndryshme dhe atë: prej shiritave ose baterive cilindrike, që janë 

të përshtatshëm për presimin e sanës te të gjithë bimëve foragjere.  
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Gjithashtu mund të jenë në formë të elevatorit zinxhiror, të cilët janë të përshtatshëm për ballimin 

e kashtës dhe sanës së livadheve. Përparësitë e këtij tipi të presës janë që ballat mund të thahen 

përsëri në fushë, posaçërisht nëse lagështia nuk ka qenë adekuate për ruajtje, sidomos janë të 

përshtatshëm për ballimin e bimëve foragjere.  

Presat me vëllim të ndryshueshëm të dhomës për presim e shtypin masën që nga fillimi i hyrjes 

së saj në dhomë. Dhoma e këtyre presave zakonisht është në formë të elevatorit shirit dhe me 

mekanizma të posaçëm shtrëngues mundëson zgjerimin e dhomës në të njëjtën kohë shtyp 

biomasën e sanës. Për këtë mund të formojnë balla me dimensione të ndryshëm prej 60-180 cm 

ndërsa gjatësia varet nga gjerësia e dhomës për presim, (tek konstruktimi i zakonshëm gjerësia e 

ballës është prej 100 – 160 cm)  

Ballat cilindrike mund të lidhen me konop, mund të mbështjellën me rrjet dhe në kohë të fundit 

mund të mbështillen me foli gjatë përgatitjes së silazhit të barit. 

 

Fig.33. Rotobaleri gjatë punes                      Fig.34. Skema e punes së rotobalerit 

 

NGARKUESIT E DENGJEVE  

Pas presimit të sanës në deng, nga makina presuese dengu mund të dërgohet në rimorkion e 

lidhur me makinën presuese ku dengjet palohen nga punëtori në rimorkio. Nëse dengu bie nga 

presa në tokë, më vonë duhet të ngrihet nga punëtori në mjetin transportues, e që është punë 

fizike e rëndë.  

Një metodë e ngarkimit të dengut nga toka është rimorkio me ngarkues automatik të dengut, që 

mund të jetë e tërhequr nga traktori apo vetë lëvizëse. Manovruesi i rimorkios është tërë kohën i 

angazhuar në ngritjen e dengut dhe vendosjen në rimorkio. 
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Fig.35.Makinat presuese të sanës me piston 

Sana që nuk është e presuar në gjendje refuze quhet material voluminoz, sepse ka masën volume 

prej 50 deri 70 kg/m3. Në këtë gjendje sana nuk është e përshtatshme për transport dhe ruajtje 

(deponim). Në anën tjetër manipulimi me sanë është i vështirë duke filluar nga transporti, 

deponimi dhe shpërndarja tek kafshët, për çka është e nevojshme të angazhohet shumë fuqi 

punëtore. Për kundër kësaj, sana e balluar (në deng) merr më pak vend për ruajtje, gjithashtu 

është e mundur të mekanizohen disa operacione (ngarkimi, shkarkimi, distribuimi etj.). Ballat e 

sanës të formuar me presë të presionit të ulët kanë masë 80-120 kg/m3, ndërsa ballat të formuar 

me pres me shtypje të lartë 100-260 kg/m3. Në balla, sana ruhet më mirë, më pak i ekspozohet 

prishjes kështu humbjet e materieve ushqyese janë minimale.  

Sipas formës dhe ngjeshmërisë së ballës presat ndahen në:  

Presat standarde me shtypje të ulët, që formojnë balla në formë të trekëndëshit këndëdrejt– ballat 

katrore. Këto balla peshojnë diku 10 – 40 kg dhe janë nën presion prej 50-110 kg/m3.  

Presat me shtypje të ulët që formojnë balla të mëdha në formë të pipedit këndë drejt, pesha 

mesatare e tyre sillet 450-700 kg me presion prej 170-260 kg/m3.  

Presat që formojnë balla në formë cilindri – rrotoballa. Volumi i ballës është 60–180 cm dhe 

peshon prej 25 deri 700 kg.  

Presat me një kalim kryejnë disa operacione, ngrisin masën prej rendit, me presimin e kësaj mase 

formojnë ballën, pastaj këto balla i lidhin dhe të lidhur e ngarkojnë në mjetin ngarkues ose e 

hedhin në tokë.  

Për ngritjen e masës së barit shërben mekanizmi pick – up. Masa e ngritur vjen deri te aparati për 

pranim, transport dhe për futjen e masës në dhomën ku bëhet presimi. Ekzistojnë disa lloje të 
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këtyre makinave nga të cilat më së shumti përdoren ato në formë sfurku, kërmilli, të kombinuar 

etj. Hapësira për presim ka formë të katrorit këndë drejt, në mes të kësaj hapësire lëviz cilindri që 

i bënë deri 110 lëvizje goditëse në minutë.  

Cilindri sanën periodikisht dhe në shtresa e preson dhe shtyn në drejtim të daljes së hapësirës 

presuese. Në daljen e dhomës gjendet aparati për rregullimin e gjatësisë dhe presionit të ballës. 

Tek këto tip të presës me presion të lartë dhe të ulët, biomasa që nga hyrja në pres e deri te dalja e 

ballës së formuar dy herë ndërron drejtimin dhe kahjen e lëvizjes nën këndin 90o. Pistoni i presës 

lëviz në vijë të drejtë dhe anasjellës. Dhoma e presës për shtypjen e biomasës është e gjatë dhe e 

ngushtë, dhe për këtë shtypja bëhet në shtresa (shtresë pas shtrese). Lidhja e ballës bëhet prej së 

gjati duke përdorur konop apo tel.  

 

UDHEZIME 

Lidhja e presës  

- Makina është tërheqëse dhe kapet për tërheqësen e traktorit  

- Lidhet kardani për presë  

- Qohet këmba mbështetëse dhe fiksohet  

- Vendosja e konopit për lidhje të ballave  

- Ç’kyçet kardani nga traktori  

- Në kutinë speciale vendoset lëmshi i konopit, që mund të jenë prej fijeve të sizalit natyral 

180 – 200 m/kg ose plastikës 450 m/kg, pas vendosjes së 4 lëmsheve, fundin e lëmshit të 

katërtit e lidhim me të dytin ndërsa fundin e lëmshit të tretë me të parin.  

- Kalohet konopi nëpër gjilpëra dhe fundi lidhet për asin diagonal.  

Rregullimi i presës  

Sinkronizimi i presës  para nisjes së punës vërtetohet sinkronizimi i punës i të gjitha pjesëve të 

presës duke lëvizur volantin me dorë. Posaçërisht kujdes të kihet që sfurku dhe gjilpëra të mos e 

prek pistonin.42  rregullimi i lartësisë së gishtave në mekanizmin pik-up (5 cm nga toka) bëhet 

përmes sistemit të hidraulikut ose me dorë.  

rregullimi i gjatësisë së ballës bëhet përmes rregullatorit, me anë të bulonit duke shtrënguar apo 

liruar balla shkurtohet apo zgjatet. Për presimin e kashtës së thatë dhe sanës, zvogëlohet gjatësia 

e ballës ndërsa rritet presioni.  

Gjatësia e ballës varion nga 80-100 cm. Dimensionet e ballës janë 36 X 46 X 100 cm (tipi “P” i 

dhomës) rregullimi i shtypjes (presionit) të ballës arrihet me ngushtimin dhe zmadhimin e 
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dhomës-kanalit për presim me ndihmën e dorëzës me bulon. Rekomandimet janë që gjatë 

presimit të masës së lagësht të zvogëlohet shtypja në mënyrë që të mos vijë deri te krijimi i 

mykut në brendësi të ballës, ndërsa të rritet kur presojmë masë të tharë dhe të imtë të barit.  

pesha e ballës varet nga gjatësia, shtypja dhe materiali që presohet. Nga rregullimi i thikave dhe 

mprehtësisë së zyre varet gjendja e jashtme e ballës. Largësia në mes të thikës së fiksuar të 

vendosur në kanalin e presës dhe thikës lëvizëse të vendosur në piston duhet të jetë 8-10 cm. 

Largësia në mes të gjilpërave dhe dhëmbëve në piston duhet të jetë 30 – 70 mm.  

Aparati për siguri  

Pyka siguruese në volant këputet kur vjen deri te mbingarkesa e presës, në këtë mënyrë ndërpritet 

transmisioni në pjesët tjera të presës. Shkaqet më të shpeshta janë:  

Thikat jo të mprehta dhe të vendosura në mënyrë të parregullt.  

Shtypja e madhe e ballave dhe furnizim i tepruar me masë të barit  

Pistoni nuk rrëshqet ngadalë sepse udhëheqëset janë të vendosura gabimisht  

Aparati për ndalimin e pistonit i vendosur gabimisht  

Gjilpërat të vendosura gabimisht  

Pyka siguruese në boshtin për lidhje ka për detyrë që ta ç’kyç dhe mbron nga thyerja nëse vjen 

deri te rritja e rezistencës dhe gabimet gjatë lidhjes  

Aparati sigurues te gjilpëra aktivizohet kur ajo hyn në dhomën për presim  

Mirëmbajtja e presës  

- Lyerja e presës  

- Çdo 10 orë lyhet kardani  

- Çdo 10 orë lyhet: lidhësi, pistoni, boshti lëvizës, mekanizmin mbledhës etj.  

- Çdo 100 orë dhe në fillim të sezonës kontrollohet shtërgueshmëria e të gjithë zinxhirëve 

dhe lyhen ato.  

Periudha pas sezonale  

Presa pastrohet prej kashte dhe papastë-rtive, yndyra dhe pluhuri lahet me naftë në të gjitha 

vendet e dhomës dhe shtratit.  

Të gjitha vendet për lyerje duhet lyer deri atëherë kur lubrifikanti nuk del jashtë nga vendet për 

lyerje dhe presën atëherë e vejmë në punë provuese.  

Zinxhirët lahen dhe lyhen  
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Të gjithë pjesët vezulluese siç janë, kanali për presim, kapëset, frenat e qafës së kapëseve, qafa e 

kardanit, frenat e lëvizësit të gjilpërave, binaret rrëshqitës dhe sipërfaqja e pistonit me qëllim të 

mbrojtjes nga korrozioni lyhen mirë me lubrifikant.  

Kontrollohet makina mos ka ndonjë defekt, nëse ka riparohen.  

Gomat lyhen me mjete mbrojtëse (ngjyrë ose krem mbrojtëse)  

Presën, me qëllim të lehtësimit të gomave ngrihet nga sipërfaqja (gomat ç’fryhen në 0.5 barë).  

Nëse presa nuk ngrihet nga sipërfaqja atëherë gomat mbahen të fryra me 2 bar  

Presa vendoset në vend të thatë dhe nën mbuloj larg plehrave micele ose materive tjera kimike 
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RM4--Nxënësi dallon makinat për korrjen-shirjen e dritherave, makinat për 

përgaditjen e ushqimit të kafshëve. 

 

4.1. Autokumbajnat  për korrje-shirjen së dritherave. 

Quhet makina që korr dhe shin grur, elb, thekër dhe kultura të tjera perimore, foragjere, oriz, 

luledielli, misri etj., duke bërë pershtatjen e nevojshme. 

 

Përbërja: ka aparatin prerës, paisjet usqyese, aparatin shires dhe paisjet depozituese, të 

mbërthyera në nje shasi të vetme. Vënia në lëvizje e organeve të ndryshme bëhet me anë të nje 

motori me djegie të brendshme të vendosur ne një shasi me katë rrota gome nga të cilat të parat 

janë motorike kurse të dytat drejtuese Aparati shires ka për detyrë  

Haderi i kombanjit-  Kositja dhe transporti i masës deri në aparatin shirës kryhet nga hederi. 

Bima dërgohet deri tek aparati kositës, ku prehet dhe percillet në tavolinen grumbulluse, prej nga 

me ndihmen e transporterit sprial dhe gishtave masa dergohet në aparatin shirës. Shirja realizohet 

pjesërisht nga goditja e shufrave të batitorit dhe fërkimi i masës në hapsirën në mes batitorit dhe 

kontrabatitorit. Rreth 80-90% e kokrrave të ndara nga masa, byku, papastërtit dhe kashtat e  

thërmuara kalojnë nëpër vrimat e kontrabatitorit dhe biejn në tavolinën mbledhëse. Masa bimore 

me 10-12% të kokrrave të lira shkon në kashtshkundë ku kokrrat kalojn nëpër sita të 

kashtëshkundsit ndërsa masa tjeter bimore hedhet në sipërfaqe të Tokës. Kokrrat e ndara nga 

masa bimore në kashtëshkundës rrëshqasin dhe shkojnë në tavolinen mbledhse nën kontrabatitor. 

Tavolina mbledhëse, duke osciluar drejton përzirjen e kokrrave dhe papastertive nëpër sistemin e 

sitave. Gjatë kësaj rruge rryma e ajrit vepron në masë dhe largon jashtë kombajnit bykun dhe 

kashtën e imtësuar. Kokrrat e pasterta kalojnë sistemin e sitave dhe biejnë në transporterin e 

kokrrës, ndërsa ato të shiera kryesisht mbesin ne siten e sipërme dhe në fund te sistemit te sitave 

biejnë në grumbullusin e transporterit spiral për kokërr të pashier, i cili i dergon prapë në batitor 

dhe kontrabatitor pë shierje te përseritshme. 

kokrra me ndihmen e transporterit dërgohet në rezervuar të kokrrës apo tek kombajnet me 

kapacitet me te vogel në cilindrin klasifikus për ndarjen e kokrrës së pastert nga ajo e imët, 

papastërtitë dhe kokërra e thyer, vendoset në thasë nga 4-5 dhe lëshohet në sipërfaqe të tokës. 
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Aparati shirës i kombajnave 

Aparati shirës ka për detyrë të ndajë kokrren nga masa bimore. Pjesët kryesore janë mbledhsi i 

gurëve, batitori me kontrabatitor, kashtëshkundësi, tavolina grumbulluese, sita e eperme dhe e 

poshtme, transportuesi për kokërr të pa shier dhe pë kokërr të paster, cilindri klasifikues apo 

rezervuari pë kokërr si dhe paisjet pë rregullimi të këtyre pjeseve 

batitori dhe kotrabatitori janë pjesë kryesore të aparatit shirës që bëjnë ndarjen e kokrrës nga 

masa me goditje dhe ferkim. Nëse këto pjesë janë në gjendje të rregullt teknike dhe të përshtatura 

mirë duhet të bëjnë me sa më pakë copëtim të bimës pasi që më vonë veshtirsohet ndarja e 

kokrrës nga masa. Sot më së shumti përdoret batitori me shufra që në pjesen e jashtme kanë 

prerjet për efekt me të mirë gjatë shirjes. Batitori përbëhet nga disa fletëza të përforcuar në  një 

bosht e ne një periferi te fletezave janë të perfocuara 6-8 fletza po mund te jenë edhe  me teper. 

Kontrabatitori ndërtohet nga shufrat dhe telat që i japin formen e një skare nëpër te cilen kalon 

masa e shier. Hapësira në mes batitorit dhe kontrabatitorit në hyrje është me e madhe e në dalje 

me vogel. Kjo hapsirë mund të përshtat sipas nevojes dhe llojit të kokrrës që shiret e rregullimi 

kryhet nga kabina e drejtusit të kombanjit. Për të gjitha kulturat, gjendja e pjekjes dhe lagështisë 

egzistojn udhzimet për  përshtatje të hapsirës së përparme dhe të pasme nëmes batitorit dhe 

kontrabatitorit. 

 

4.2. Llojet e autokumbanjave. Përshkrimi teknik i autokumbanjave 

Kombanjat mund të ndahen në disa grupe: 

1. Për nga transmisioni dhe tërheqja: kombanjat vetëlevizese, me motor të vetin dhe të 

terhequr me traktor 

2. Për nga ndërtimi I aparatit shires: tangjencial dhe aksial 

3. Për nga ndertimi I kashtëshkundësit: me seksion dhe rrotullus 

4. Për nga mënyra e grumbullimit të kokrrës: mekanizëm për mbushje të thasëve dhe 

mekanizëm për zbrazje në rezervuar apo mjet transporti përcjellës 

5. Vitet e fundit egziston edhe kategorizimi I kombajnëve varësisht nga fuqia e motorit: 

kombanjë e vogël <90 kw, kombanjë e mesme 90-130 kw dhe kombanji I madh >130 kw. 
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Në botë kryesisht sot përdoren kombajnë vetëlëvizës në pozitë “T” të hederit dhe me kabinë 

simetrike komode ( pak zhurmë dhe vibracione, klimë te kondicionuar etj. ). 

Kombajni pajiset me system elektrik të kontrollit dhe sinjalizim të të gjitha paisjeve në kombajnë. 

Kombajnët modern janë të pajisur me aparat shires tangjencial që karakterizohet me kapacitet 

dhe efekt te madh pune. 

Procesi teknologjik I punës së kombanjit- Një përshkrim I thjeshtë I punës së kombanjit është një 

process I kositjes dhe transporti I masës së kositur deri tek sistemi për shierje, ku ndahet kokrra 

nga kalliri, pastrohet nga byku dhe mbeturinat bimore dhe kokërra e pastërt vendoset në thasë 

apo në rezervuar. 

 

Fig.36. Autokumbanja 

 

4.3. Përdorimi dhe mirëmbajtja e autokumbanjave. 

Kombanet  jonë makina të shtrenjta, e koha e përdorimit është shumë e shkurtë.Nese përdoret 

vtëm për korrje të grurit përdoret mesatarisht 100-200 për vit e  për këtë është me rëndesiës që të 

shfrytëzohet edhe për korrje të lulediellit, sojë dhe me adaptim edhe të misrit ku mund te 

shfrytzohej rreth 400-500 orë. 
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Përgaditja teknike e kumbajnit duhet  te filloj atë ditë kur është përfunduar korrja. Gjatë kohs kur 

nuk përdoret duhet të ruhet në objekte të mbyllur dhe të thatë. Pas përdorimit duhet të pastrohet 

duke mos pastruhet me ujë aparatin shires dh pllakat grumbulluse atom und të oksidohen. 

Nëse kumbajni rrin nje kohë të gjatë vend të forte, duhet të vendosen mbajtës mbajtës nën boshtë 

të rrotave që most ë ngarkohen gomat dhe shtypja në goma zvoglohet  në nje të tretën e shtypjes 

normale gjat punës. Zingjiret duhet hequr dhe pastruar me mjete kunder oksidimit e nese nuk 

hiqen duhet të leshohen. E njëjta vlenë të  edhe pë rrypat që duhet pastruar me leckë të thatë e 

nëse nuk hiqen duhet leshuar.Motorri po ashtu duhet pastruar, ndrrohet vji dhe pastrohet filtri I 

ajrit.Rezervari I karburantit duhet mbushet plot që të mos oksidohet. 

Bateria hiqet,pastrohet dhe ruhet në vend të përshtatshëm. 

 

4.4.  Makinat per sillazh llojet, perdorimi dhe rendesia e tyre. 

KOMBAJNA E SILAZHIT  

Me rritjen e numrit të kafshëve (gjedheve) për njësi të sipërfaqes bujqësore, paraqitet nevoja për 

sasi më të madhe të masës së gjelbër dhe të silazhit. Përgatitja e silazhit mundësohet me 

përdorimin e kombajnit të silazhit që mundet me pajisje të caktuara të përdoret për kositjen e 

misrit për silazhe, kulturave të ulëta por edhe mbledhjen e kulturave pas kositjes me makina 

kositëse.  

Përdorimi kryesor i kombajnës për silazhim është: kositja e bimëve foragjere ose marrja e 

biomasës paraprakisht të kositur nga toka, transportimi i saj deri tek aparati për copëtim, copëtimi 

i biomasën dhe hedhja e saj në rimorkio.  

Kombajnat për silazh përdoren për:  

- Përgatitjen e biomasës për silazh  

- Përgatitjen e biomasës për dehidrim  

- Mbledhjen e biomasës për të ushqyerit e përditshëm të kafshëve shtëpiake  

Në të tri rastet, gjatësia e copëtimit të biomasës është e ndryshme. Biomasa për silazh duhet të 

jetë copëtuar në gjatësi prej 10 – 20 mm, për dehidrim 20 – 30 mm ndërsa për ushqim të 
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përditshëm nuk është e nevojshme të përcaktohet gjatësia e copëtimit. Me rastin e shfrytëzimit 

direkt të masës së gjelbër si ushqim për kafshë, me rëndësi është të sigurohet puna e mirë e 

rimorkios vetëngarkues me transportierin e tërthortë për biomasë. Në këtë rast gjatësia e 

copëtimit të masës së gjelbër duhet të jetë diku rreth 50 mm. Kombajna për silazhim duhet të 

karakterizohet me përdorim të gjerë, përkatësisht të i përgjigjet kërkesave dhe mundësive për 

mbledhje të llojeve të ndryshme të bimëve për ushqim të kafshëve dhe gjatësisë së copëtimit.  

Në bazë të disa kritereve kombajnat për silazhim klasifikohen në disa grupe:  

a) Në bazë të aparatit për prerje Kombajnat për silazhim me thika në cilindër (tupan)51  

 

Fig.37.Kombajna një rendësh për silazh 

 

- Kombajnat për silazhim me thika në disk  

- Kombajnat për silazhim me roto goditës  

Në të kaluarën kanë ekzistuar tipe të kombajnave me thika në ventilator, por për shkak të vetive jo 

të volitshme për eksploatim (prerje jo uniforme) këto tipe nuk prodhohen më.  Në princip të 

këtyre kombajnave, janë krijuar prerës ventilatorë që përdoren për mbushjen e kullave të silazhit 

dhe sanazhit.  

b) Në bazë të burimit të fuqisë punuese  

- Kombajnat për silazhim me forcën e traktorit  

- Kombajnat mbajtëse frontale  
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- Kombajnat me mbajtje nga pas, variante me ecje para traktorit, të cilët janë të pranishëm 

tek ne dhe me lëvizje prapa të traktorit, (për traktorë tek të cilët është e mundur të kthehet 

ulësja dhe mekanizmi kontrollues).  

- Kombajnat për silazhim tërheqës  

- Kombajnat për silazhim vetëlëvizës (me motor dhe mekanizmin për lëvizje të vetin)  

c) Në bazë të kapacitetit projektues, gjegjësisht kapacitetit dhe aftësisë lëshuese  

- Kombajnat për silazhim me kapacitet të vogël (deri 30 t/h)  

- Kombajnat për silazhim me kapacitet të mesëm (30 – 60 t/h)  

- Kombajnat për silazhim me kapacitet të madh (60 100 t/h)  

- Kombajnat për silazhim me kapacitet shumë të madh (mbi 100 t/h)  

Për përgatitjen dhe konservimin e biomasës së bimëve foragjere përdoren: kombajnat me 

kapacitetit të vogël (kombajnat mbajtëse një rendësh të traktorit) dhe kombajnat mbajtëse dhe 

tërheqëse të traktorit me kapacitet të mesëm.  

Kombajnat me kapacitet të madh janë tre rendësh, ndërsa nëse posedon më shumë se tre rende 

atëherë këto janë kombajna të kapacitetit shumë të madh, këto dy grupe janë kombajna vetë 

lëvizëse.  

Kombajna një rendësh për silazh  

Kombajna e silazhit për mbledhjen dhe grimcimin e barit  

Masa e mbledhur me rula pik-up apo e kositur me aparat prerës, dërgohet me transportier të 

shkurtër në mes të dy rulave ku shtypet e në anën tjetër prehet me thika të vendosura në disk me 

aks gjatësor. Te ky sistem arrihet një grimcim uniformë, ku mund të përshtatet në kufi 6-250 mm.  

Masa e prerë përfshihet dhe hedhet me lopatëza vertikalisht dhe përmes gypit dërgohet në 

rimorkio. Gjatësia e masës së prerë ndryshon me heqjen apo vendosjen e thikave, përkatësisht me 

ndërrimin e numrit të rrotullimit të rulit për ushqim të aparatit me material.  

Kombajna e silazhit me thika në batitor (cilindër)  

Masa e gjelbër e ngjeshur përfshihet nga thikat elikoidale të vendosura në cili-ndër. Fitohet masa 

e grimcuar uniformisht. Edhe ky sistem si tek sistemi me thika me disk, ka mundësi të rregullimit 
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të saktë të gjatësisë së prerjes. Masa e prerë me ndihmën e ventilatorit transho-rtohet gjer në 

rimorkio.  

Kombajna e silazhit me thika çekiç  

Punon në princip krejtësisht tjetër në krahasim me kombajnat që u përshkruan më parë. Nuk kanë 

mekanizëm mbledhës, rula për shtypje të materialit e as thika për prerje. Pjesë kryesore e makinës 

është boshti me 52  

thika (çekanë) rrotulluese, të cilat janë të lidhura me lidhje nyjë për boshtin rrotullues.  

Materiali (masa e gjelbër) mund të mblidhet i pa kositur apo i kositur dhe i mbledhur në rende. 

Masa e grimcuar transportohet nga shpejtësia e arritur gjatë grimcimit si dhe me rrymën e ajrit 

nga thikat çekan. Në disa raste speciale makina është e pajisur me ventilator, që përmban 

lopatëzat për transport dhe thikat për prerjen ndihmëse. Te këta kombajna nuk mund të 

rregullohet gjatësia e prerjes. Nëse tek rrotullimi e plotë i boshtit me thika lëviz makina më 

ngadalë, fitohet prerje më e shkurtër dhe anasjelltas.  

Përshkrimi i punës së kombajnat  

Çikriku - shërben për mbajtjen e kërcejve gjatë prerjes dhe hedhjen e materialit të prerë deri tek 

pajisjet për transport të mëtejshëm. Konstruksionet bashkëkohore të kombajnave kanë diametër 

më të vogël të çikrikut, por çikriku mund të rregullohen varësisht nga gjendja e kulturave. 

Çikriku përdoret gjatë kositjes së kulturave të ulëta.  

Pajisjet për kositje të kulturave të ulëta janë të njëjta si tek makinat kositëse. Për prerjen e misrit 

për silazh, tek sistemet një-rendësh përdoret aparati kositës i shkurtër me tri thika dhe pa gishta. 

Ka edhe konstruksione me pllaka katërkëndëshe rrotulluese me thika të përforcuara 

horizontalisht. Tek sistemet me thika çekan me të njëjtat organe punuese kultura prehet dhe 

grimcohet.  

Ndërtohen me organe punuese me gjerësi 110-160 cm. Boshti me thika bën 1500-1600 rrot/min 

me shpejtësi të thikave prej 40 -50 m/sec. Thikat rrotullohen në anën e kundërt nga drejtimi i 

lëvizjes së makinës. Kërcejtë përfshihen nga thikat një apo disa herë dhe aq herë është edhe 

numri i pjesëve të grimcuara. Tek kombajnat me thika në disk dhe ai me thika në batitor, para 

prerjes materiali shtypet në mes të dy rulave. Rulat janë të dhëmbëzuara apo të brizuara, por ka 
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edhe të kombinuara, ku njëri është i dhëmbëzuar e tjetri i lëmuar. Në rulin e sipërm ndikon forca 

vertikale e sustës, e me ndihmën e shufrës rregullohet distanca në mes rulave.  

Kombajni i silazhit për prerjen, grimcimin dhe transportin e misrit  

Pajisjet për prerje (grimcim)në kombajnë të silazhit  

Te kombajna me thika në disk, në krahasim me boshtin thikat mund të jenë të vendosura në 

mënyrë radiale, apo nën kënd e për këtë tehet janë në një vijë apo të lakuara .Që të arrihet 

momenti rrotullues sa më uniform thikat duhet të përcjellin njëra tjetrën gjatë rrotullimit, ku 

fillohet prerja në thikën e dytë para se të jetë kryer prerja me thikën e parë. E metë e këtyre 

sistemeve është shpejtësia e prerjes jo uniforme në mes pikave të ndryshme të tehut të thikave. 

Përparësi është se në mbajtësen thikave mund të vendosen 53  

 

4.4.1 Procesi tekniko -teknologjik i përgatitjes së silazhit  

Paraqet një renditje të caktuar të veprimeve me masë të gjelbër, duke filluar prej kositjes së 

bimëve e deri te përfundimi i procesit të silazhimit. Zbatimi korrekt i teknikës së silazhimit është 

kusht për zhvillimin e fermentimit acido-laktik dhe për fitimin e silazhit cilësor. Teknika e 

silazhimit përfshinë kositjen e masës së gjelbër, grimcimin, ngarkimin në mjete transportuese, 

transporti deri në depot për silazhim, shkarkimin në depo për silazh, shtypja dhe izolimi i masës 

për silazhim nga ajri.  

Të gjitha këto operacione duhet të jenë të sinkronizuara dhe të kryhen me veprime më të shpejta. 

Grimcimi mundëson shtypjen më të mirë të masës së gjelbër në depot e silazhit. Madhësia e 

prerjes së masës së gjelbër është e ndryshme dhe varet nga aftësia e saj për shkelje.  

Misri foragjer dhe luledielli mund të shtypen mirë dhe mund të grimcohen në madhësi deri 5.5 

cm, ndërsa te bimët tjera gjatësia duhet të jetë 1 - 3 cm. Masa e grimcuar më lehtë shtypet dhe 

konsolidohet, si dhe mundëson rrjedhjen e lëngjeve të bimëve të cilat u mundësojnë baktereve si 

bazë ushqyese për t'u shumëzuar ato. Shtypja varet nga sasia e masës për silazhim, madhësisë 

dhe tipit të depove për silazhim. Kur silazhohet sasi më e vogël e masës për silazhim, atëherë 

shkelja bëhet me forcë shtypëse më të vogël (me njerëz, kafshë etj.), kurse kur kemi masë më të 

madhe shkelja bëhet me traktor me zinxhir dhe makina tjera të rënda të specializuara për këtë 

punë. P.sh. makina me vibrator.  
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Shtypja nuk është e nevojshme në siloset të cilët kanë formë bunari, sepse këtu masa shtypet nga 

vetë masa që renditet. Këtu është e nevojshme vetëm shtypja e shtresës së fundit. Qëllimi i 

shkeljes, pra, është që të eliminohet ajri nga masa e silazhuar, në mënyrë që të krijohen kushtet 

anaerobe për zhvillimin e baktereve acido laktike. Nëse operacioni i shkeljes nuk është bërë si 

duhet, atëherë si pasojë kjo silazh nuk mund të përdoret për të ushqyerit e kafshëve.  

Mbushja e silosit bëhet në atë mënyrë që masa e gjelbër për silazhim të vendoset sipas mundësisë 

në tërë sipërfaqen e silosit me një trashësi jo më të madhe se 10 cm., dhe duhet të fillojë shtypja 

prej pjesëve të mureve të silosit kah mesi i silosit, duke kaluar disa herë nëpërmes të masës së 

silazhuar, kështu që muri i silosit prej fillimit të ngjitet më lartë nga muri i silosit në mënyrë që 

në fund të mbushjes masa e silazhuar të jetë së paku një metër mbi nivelin e silosit. Mbushja e 

silosit duhet të bëhet sa më shpejtë më së voni të kryhet për 2 - 3 ditë.  

Mbulimi i masës së silazhuar - është një operacion mjaft me rëndësi i cili e pengon depërtimin e 

ujërave nga të reshurat atmosferike dhe nuk lejon depërtimin e ajrit. Mbulimi i silosit mund të 

bëhet me dhe, kashtë, masë plastike, letër të bitomenit etj. Silosi mbyllet nga të gjitha anët si 

konserva. Nëse mbulohet mirë, atëherë zvogëlohet thellësia e prishjes së silosit deri 50 cm. 

Mbulimi i mirë i silazhit mund të bëhet duke vendosur një shtresë të hollë të kashtës, mbi te të 

vendoset një sasi e dheut, në trashësi 10 - 15 cm., kjo mund të shkelet dhe mbi te mund të mbillet 

ndonjë kulturë, p.sh. drithërat.  

Shtojcat dhe konzervansit e ndryshëm në silazh - që të shpejtohet procesi i silazhimit dhe të ruhet 

vlera ushqyese e silazhesh, shtohen ushqimet e koncentruar me përmbajtje të hidrateve të 

karbonit, kulturat e pastra të mikroorganizmave, acide, kripna, sterilizues etj. Ushqimet me 

përbërje të hidrateve të karbonit shtohen kur silazhohen leguminozet.  

Këtu shtohet misrit i bluar, tërshëra e bluar ose elbi i bluar në sasi 0,5 - 10% të masës së silazhës.  

Melasa shtohet prej 0,5 - 4%. Patatja shtohet kur silazhojmë jonxhën ose ndonjë leguminoze 

tjetër në sasi 4-5%. Panxharsheqeri ose rriskat e terura ose të freskëta të panxharsheqerit shtohen 

në sasi 5 - 10%. Ushqimet me hidrate të karbonit e shpejtojnë formimin e acidit laktik dhe rrisin 

vlerën ushqyese të silazhit, si p.sh. sasinë e lëndës së thatë.  

Prej mikroorganizmave si kulturë e pastër, më së shpeshti shtohen bakteret acido-laktike, në sasi 

0.2, 0.4 dhe 0.8% por përdorimi i tyre është joekonomik. Prej përbërësve kimik më së shumti 
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shtohen acide dhe kripëra. Prej acideve shtohet acidi fosforik, acidi laktik, formik, etj. mirëpo, 

përpos acidit formik këto acide tjera shkaktojnë acidoza te kafshët.  

Prej kripërave më së shpeshti shtohet NaCl deri 0.45% të masës së silazhës. Si shtojca të veçanta 

të cilat kanë për qëllim rritjen e proteinave në silazh më së shpeshti shtohet urea dhe kripërat e 

ndryshme të amoniumit 

 

4.5. Makinat mjelëse të qumshtit-paisjet e ventilimit,ujit, ngrohjes 

Mjelja me dorë është punë fizike e rëndë, qumështi ndotet nga pluhuri dhe bakteret si dhe numri i 

gjedheve që mjelen nga një mjelës në orë është i vogël, vetëm 3-5. Mekanizimi i mjeljes ka një 

rëndësi të veçantë pasi rreth 50 % e punëve në stallë i takojnë mjeljes. Sasia e qumështit të mjelur 

dhe gjendja e gjirit të gjedhit varet shumë nga kualiteti dhe mirëmbajtja e aparatit mjelës.  

Mjelja mekanike kryhet në disa faza:  

1. Paramjelja – mjelen pikat e para të qumështit që përmbajnë numër të madh të mikro 

organizmave por shërben edhe si masazh. Pastaj, me dorë vendosen njësit mjelëse në thithat e 

gjedhit.  

2. Mjelja kryesore - gjatë mjeljes aparati punon në tërësi në mënyrë automatike. Tentohet të 

arrihet mjelja sa më e shpejtë e gjedhit, për një kohë deri 6 minuta (2 litra /minutë) por duke mos 

ndikuar në dëm të shëndetit të saj. Mjelja në të thatë fillon kur sasia e qumështit që rrjedhë bie 

nën 200 g/min, e në këtë moment ndërpritet mjelja me ndërprerje automatike të vakumit dhe 

ndërprerje të mjeljes.  

 

Pajisjet për mjelje mekanike përbëhen nga: aparati mjelës, pajisjet për formimin e vakumit, 

pulsatori dhe sistemi për pranim të qumështit.  
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Njësitë mjelëse përbëhen nga gotat mjelëse nga çeliku special, gomat thithëse, gypat e shkurtër 

për qumësht dhe ata për pulsim dhe kolektori i qumështit. Gomat thithëse ndërtohen nga materiali 

cilësor që mbajnë elasticitetin dhe janë të qëndrueshme ndaj yndyrës së qumështit dhe mjeteve 

dezinfektuese.  

Gomat thithëse një-pjesësh lehtë pastrohen por mjelësi më vështir e kupton kur mbaron rrjedhja e 

qumështit.  

Fig.38.Njësia mjelëse me gota, goma dhe kolektorin e qumështit 

 

Kolektori – mundëson rrjedhje të qetë të qumështit dhe pa shkumë. Ai duhet të jetë mjaft i madh 

dhe të siguron hyrje të sasisë së mjaftueshme të ajrit.  

Pulsatori – ka për detyrë të sigurojë nën-shtypje (faza e thithjes) dhe shtypje atmosferike (faza e 

kompresionit) në hapësirën nëmës gomave dhe gotave thithëse. Numri i këtyre ndërrimeve në 

minutë quhet frekuenca e pulsimeve dhe sillet rreth 50 – 60 takte të dyfishta në minutë. Rritja e 

numrit të pulsimeve në minutë mund të shpejton mjeljen por edhe rritet rreziku nga infektimi.  
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Mjelja bëhet në dy faza:  

1. faza e komprimimit – kur nëmës gomave dhe gotave mjelëse kemi shtypje atmosferike. Pasi 

nëmës thithave dhe gomave ekziston gjithnjë nën-shtypje, goma thithëse shtrëngohet rreth 

thithave.  

2. Faza e thithjes – nëmës gomave dhe gotave thithëse kemi nën-shtypje. Gomat thithëse e marrin 

formën normale (barazohet nën-shtypja nëmës thithave, gomave dhe gotave thithëse). Në këtë 

takt rrjedhë qumështi pasi thithat janë pa shtypje. Njësitë mjelëse përforcohen njëkohësisht në të 

katër thithat dhe punojnë në qifte p.sh. kur dy të majtat janë nën ndikimin e shtypjes normale dhe 

nga ato rrjedhë qumështi, dy të djathtat janë nën ndikimin e kompresionit.  

Në praktikë përdoren lloje dhe konstruksione të ndryshme të pulzatorëve siç janë:  

Pulzatori pneumatik – është i ndarë në tri dhoma. Në dhomën e mesme bashkëngjitet me gypin 

e gjatë ndërsa me ndërprerje lidhet me sistemin vakum dhe shtypje atmosferike. Tek ky pulzator 

raporti në mes kompresionit dhe thithjes është 50:50 %.Tek disa pulzatorë me membranë p.sh. 

me valvule rrëshqitëse mundë të rregullohen edhe raporte tjera të taktit të thithjes dhe 

kompresionit. Kemi pulzatorin Elektromagnetik, atë Alfa laval Hidropulzues. Duhet përmendë 

edhe pulzatorin me piston ku vënia në punë është plotësisht mekanike si dhe ata me mënzhetë që 

janë konstruksion i përmirësuar i pulzatorëve me piston.  

Kërkesat ndaj pulzatorit dhe pajisjeve kontrolluese janë: Puna e mirë gjatë mjeljes, mirëmbajtja e 

lehtë dhe mos të humbin vakumin. Pulzatori duhet të ketë mekanizimin e thjeshtë të valvolave, 

ndërsa mënyra e vënies në punë nuk është aq e rëndësishme.  

Pulzatorët pneumatik vetërregullues kanë përparësi në stallat e mbyllura. Pulzatorët elektrik 

kohën e fundit shumë po hyjnë në përdorim.  

Gomat thithëse - janë gypa elastik që kanë gojën në pjesën e sipërme, trupin dhe gypin e 

shkurtër për qumësht. Në praktikë përdoren tri tipe të gomave thithëse:  

1. Goma është e lidhur me gypin e shkurtër për qumësht, kanë trashësi të ndryshme dhe më të 

holla janë në pjesën e sipërme.  

2. Të ndara nga gypi i shkurtër për qumësht. Goja dhe trupi i gomës thithëse janë një pjesë. Gypi 

i shkurtër për qumësht është i bashkëngjitur në pjesën e jashtme të gomës.  

3. Goma thithëse është një gyp ku goja është formuar nga unaza me diametër më të madh se gypi. 

Gypi i shkurtër për qumësht përforcohet me gomën thithëse. Përparësi e këtij tipi është se goja 

mund të ndryshojë në kufij të caktuar në mënyrë që sa më mirë tu përshtatet thithave, por 

mirëmbajtja është më e vështirë. 
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Fig.39.Skema e tipeve te gomave thithese 

 

Kolektori – është pjesë e njësisë mjelëse me të cilën bashkohen gypat e shkurtër për pulsim dhe 

për qumësht nga katër gomat thithëse në gypin e gjatë për pulsim përkatësisht për qumësht. 

Kolektorët konstruktohen në forma të ndryshme nga çeliku që nuk oksidohet. Dhoma për 

qumësht dhe gypat për qumësht duhet të mundësojnë pastrim sa më të lehtë.  

Pjesët përbërëse të agregateve për mjelje mekanike  

Të gjithë agregatet për mjelje mekanike përbëhen nga këto pjesë: Vakum pompa, rezervari i 

vakumit me rregullatorin, gypat për vakum dhe qumësht, pulzatori, cisterna për qumësht etj.  

Zgjedhja e agregatit kryesisht varet nga mënyra e mbajtjes dhe numri i gjedheve në fermë. 

Qumështi i mjelë mblidhet në enë mjelëse apo me gypa nën vakum dhe dërgohet në cisternën 

grumbulluese, që zakonisht ndodhet në qumështoren e fermës. Me vakum pompë gjithnjë 

largohet ajri nga gypat vakum dhe në hapësirën në mes gomave dhe gotave mjelëse sigurohet 

nën-shtypja rreth 50 kPa. Që të sigurohet lartësia konstante e nën-shtypjes shërben rezervari i 

vakumit në të cilin zakonisht ndodhet valvula e veçantë për rregullimin automatik të nën-

shtypjes. Gjendja e nën-shtypjes kontrollohet me vakum metër. Në gypat e vakumit ndodhen 

ventilet për mes të cilave dërgohet nën shtypja gjer tek njësitë mjelëse. Në enët mjelëse ndodhet 

pulzatori si pjesë qendrore e agregatit për mjelje mekanike.  

Për vënie në punë të vakum pompës më së shpeshti shërben elektromotori. Për arritjen e nën 

shtypjes së nevojshme shërbejnë pompat vakum ku më së shumti përdoren pompat rrotative, pasi 

që me to arrihet nën shtypje e pandërprerë dhe uniforme. Më të përhapura janë pompat rrotative, 

me rrëshqitës ku rrula rrotulluese ka katër rrëshqitëse nga azbesti të cilët nën ndikimin e forcës 

centrifugale gjithnjë rrëshqasin në dhomën e brendshme të pompës ku në hyrje marrin sasinë e 
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caktuar të ajrit në atmosferë. Ekzistojnë edhe pompa vakum pa rrëshqitës ku ruli është i vendosur 

në mënyrë ekscentrike. Pompa vakum nxehet gjatë punës, e për ftohje përdoret vaji.  

Rezervari i vakumit ndodhet afër vakum pompës e përveç që mbanë nën shtypje konstante ky 

pengon hyrjen e ujit dhe qumështit të kondensuar në pompë. Ky kondenzat largohet me ventil që 

ndodhet në fund të rezervarit. Në rezervarë mbetet edhe pluhuri dhe papastërtitë tjera që nën 

ndikimin e shtypjes hyjnë në gyp. Për punë të sigurt të agregatit mjelës duhet të ketë pompë me 

kapacitet të njëjtë apo më të madh se harxhimi maksimal i vakumit në njësi të kohës. Në bazë të 

numrit maksimal të njësive mjelëse që punojnë njëkohësisht zgjidhet edhe kapaciteti i pompës.  

Mjelja në enët mjelëse  

Aparati mjelës përforcohet në kapakun e enës. Enët kanë pulzatorin në kapak, por pulzatori 

mundë të jetë i përforcuar edhe në gypin e vakumit në stallë. Enët për mjelje përdoren në 

ekonomi me numër më të vogël të gjedheve, ndërsa nëse numri i gjedheve është i madh atëherë 

aplikohet sistemi me gypa për transportimin e qumështit.  

Kapaku i enës duhet të jetë mjaftë i qëndrueshëm ndaj ndikimit të vakumit. Ajri që arrin në enë 

së bashku me qumësht largohet me valvulë të veçantë me të cilën sigurohet vakumi i caktuar në 

enë. Vakumi 97  mund të sigurohet nga boto për qumësht apo nga gypat vakum në stallë. 

Pulzatori lehtë hiqet nga kapaku, ku mundësohet pastrimi i lehtë i pjesëve tjera. Në vendet e 

zhvilluara të Evropës qumështi gjatë mjeljes mekanike kalon nëpër enën matëse prej xhamit me 

përmbajtje 25-35 litra. Në enë ekzistojnë shenjat 0,2 kg me ç’rastë mundë të kontrollohet sasia e 

qumështit e mjelë për çdo gjedh. Gjatë mjeljes ena matëse lëshohet nën vakum ndërsa zbrazet me 

ndërprerjen e vakumit.  

 

Fig.40.Ena me karrocë për mjelje 
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Mjelja me gypa nën vakum  

Qumështi dërgohet me gypa nën vakum direkt në cisternë që ndodhet në qumështoren e fermës. 

Veprimi i nën shtypjes është i mjaftueshëm për transport të qumështit gjer tek cisterna. Për 

rrjedhje më të sigurt të qumështit parashihet një pjerrtësi e vogël e gypit nga stalla te cisterna. Në 

stallë me disa rende të gjedheve preferohet vendosje rrethore e gypave. Ka edhe zgjidhje tjera ku 

gypat për transport të qumështit vendosen nën dysheme.  

Treguesit e rrjedhjes së qumështit - Sigurojnë kontroll vizuale të rrjedhjes së qumështit nëpër 

gyp. Këta mund të jenë xham vështrues në gypin e shkurtër për qumësht, kapaku në kolektor 

përkatësisht pjesa në gypin për dërgimin e qumështit. Në treg kemi tregues të ndryshëm të 

qumështit që përbëhen nga tri dhoma ku në anën e përparme ndodhet xhami vështrues nëpër të 

cilin vështrohet rrjedha e qumështit por edhe matet sasia e qumështit që kalon.  

Matësit e qumështit – bëjnë matjen e sasisë së qumështit të mjelë për çdo gjedh kur nuk ka enë 

matëse speciale. Pjesa e caktuar nga qumështi i përgjithshëm (rreth 2,5%) ndahet dhe mblidhet në 

enën e veçantë që është e kalibruar dhe e tregon sasinë. Qumështi nga ena mund të përdoret edhe 

si mostër për analizë të yndyrës.  

Treguesit e rrjedhjes së qumështit janë shkalla e parë e mekanizimit pjesërisht automatikë për 

mjelje mekanike që sinjalizojnë ndërprerjen e rrjedhjes së qumështit me ndihmën e shenjave, 

sinjaleve elektrike apo xhamit vështrues. Ata i tërheqin vëmendjen mjelësit në rrezikun nga 

mjelja në të thatë dhe me këtë janë të panevojshme lëvizjet kontrolluese. Kemi ndërprerësit në 

bazë të rrjedhjes së qumështit, ku mjelja në të thatë ndërpritet kur rrjedhja e qumështit zvogëlohet 

nën 200 g/min dhe ndërpritet mjelja në 20 sekonda. Kjo arrihet me ndërprerjen e pulzatorit në 

taktin e kompresionit apo me largimin automatik të pajisjeve mjelëse nga gjiri i gjedhit. 

 

 

4.5.1. Paisjet e ventilimit, ujit, ngrohjes 

 

NDRIÇIMI I OBJEKTIT  

Është i rëndësishëm së pari për sigurimin e kushteve të volitshme për kryerjen e punëve në fermë. 

Te objektet për pupëlorë ekzistojnë kushte të veçanta si intensiteti i ndriçimit dhe zgjatja e kohës 

së ndriçimit. Te gjedhet ndriçimi arrihet me dritën natyrore e raporti i sipërfaqes së përgjithshme 

të dritareve dhe të dyshemesë duhet të jetë 1 : 15 deri 1 : 20, që në objekt të kemi dritë të 
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mjaftueshme ditore. Ndriçimi artificial sigurohet me poç fluorocent 70 – 120 Lux (5-7 W/m2 të 

sipërfaqes së dyshemesë).  

VENTILIMI I OBJEKTEVE BLEGTORALE  

Rrymimi i ajrit në objekt është i nevojshëm që të kryhet ndërrimi i ajrit të ndotur të brendshëm 

me atë të jashtëm të freskët. Rrymimi mund të ketë edhe pasoja negative për kafshët nëse është 

një rrymim direkt i drejtuar nga kafshët, e sidomos nëse ajri që hyn ka temperaturë shumë më të 

ulët me atë të stallës dhe temperaturën e kafshëve. Varësisht nga lloji dhe kategoria kafshëve, 

shpejtësia e rrymimit të ajrit kufizohet në 0,2 m/s, ndërsa vetëm gjatë verës, te disa kategori të 

kafshëve mund të jetë më së shumti 0,5 m/s. Për një gjedh nevojitet mesatarisht rreth 50 m3/h të 

ajrit të pastër e të freskët gjatë dimrit, dhe pesë herë më tepër gjatë verës.  

Intensiteti i ventilimit (K) mund të llogaritet me numrin e ndërrimeve për orë të sasisë së 

brendshme të ajrit në objekt.  VLK=  

ku:  

K – numri i ndërrimeve në orë i sasisë së përgjithshme të ajrit të freskët në objekt  

L – intensiteti i ventilimit (m3/h)  

V – vëllimi i objektit (m3).  

Ventilimi i objekteve të mbyllura mund të kryhet me rrugë natyrale, kur rrymimin e ajrit e 

mundëson nevoja që të barazohen ndryshimet në vëllimin e masave të shtresave të ndryshme, në 

lartësi të ndryshme dhe në temperatura të ndryshme. Ventilimi natyror mund të jetë horizontal 

dhe vertikal.  

Ventilimi natyror horizontal – realizohet përmes hapësirave të fasadës në objekt (dyer, dritare, 

hapësirat e ventilimit) dhe varet nga rrymimi i ajrit të jashtëm, pasi rrymimi brenda objektit 

mundësohet me barazimin e ndryshimit në shtypjen e ajrit të jashtëm në anët e kundërta të 

objektit.  

Ventilimi natyror vertikal – realizohet nga ndryshimi i temperaturës dhe shtypjes së ajrit në 

lartësi të ndryshme, nga e cila vjen gjer te lëvizja e përhershme e ajrit të nxehtë, të rrallë, të lehtë, 

të ajrit të stallës nga çatia, ku përmes hapësirave dalëse largohet nga objekti. Në këtë kohë, 

përmes hapësirave hyrëse (dyer dhe dritare) në objekt hyn ajri i jashtëm i ftohët, i dendur, i rëndë, 

i freskët dhe kështu mbahet vazhdimësia e qarkullimit të ajrit në stallë.  

Për funksionimin e këtij sistemi nevojitet ndryshimi më i madh i lartësisë i hapësirave hyrëse dhe 

dalëse dhe ndryshim më i madh i dendësisë i ajrit të stallës dhe atij të jashtëm. Gjatë verës ky 

ndryshim zvogëlohet. Distanca vertikale i hapësirave hyrëse dhe 84  
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dalëse për largim të ajrit të stallës duhet të jetë së paku dy herë më e madhe nga lartësia e 

hapësirave për hyrje të ajrit.  Kanalet mund të jenë në formë rrethore dhe katrore, dhe maja e tyre 

duhet të jetë së paku 0,5 m mbi majën e kulmit, e diametri duhet të jetë 50 – 100 cm. Në anën e 

sipërme kanalet janë të mbuluar që të mbrohen nga të reshurat, e çdo kanal ka mbyllësin me 

pozitën e të cilit caktohet hapësira e kanalit, pra rregullohet shpejtësia e kalimit të ajrit nëpër 

kanal, apo sipas nevojës kanali mbyllet në tërësi.  

Rekomandohet që sipërfaqja e përgjithshme i hapësirave hyrëse duhet të jetë dy herë më i madh 

nga sipërfaqja e përgjithshme e prerjeve tërthore të kanaleve dalëse.  

Nëse ajri hyn nëpër hapësirat e dritareve, duhet kushtuar kujdes vendosjes së dritareve, të cilat 

duhet të hapen nga pjesa e brendshme e objektit. Kështu ajri i ftohët që hyn në objekt, drejtohet 

dhe lëshohet në dysheme dhe pjesërisht ngrohet gjatë kontaktit me kafshët. Nëmes pozitës 

vertikale (mbyllur) dhe horizontale (plotësisht të hapur) të krahut të dritares duhet të ketë disa 

pozita tjera të fiksimit të krahut. Kjo mundëson rregullimin e intensitetit të ventilimit dhe 

shpejtësisë së rrymimit të ajrit hyrës.  

Në objektet pa tavan mund të kemi ventilimin në çati, që mund të cilësohet si ventilim natyror 

vertikal, ku pasi nuk ekziston tavani, hapësira e sipërme e ventilimit lihet në tërë gjatësinë e 

çatisë, në vend të kanaleve individuale ventiluese 

 

 

Fig.41.Ventilimi i objektit në çati 

 

Hapësirat hyrëse zakonisht vendosen në maje të murit, të lidhura me çatinë, ku ajri hyrës më i 

ftohët dhe i rëndë, një pjesë drejtohet nga dyshemeja, dhe pas ngrohjes drejtohet në hapësirat 

dalëse në çati.  
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Me këtë arrihet ajrosje e mirë në pjesën e sipërme por efekt i vogël në pjesën e poshtme të 

objektit, në zonën e frymëmarrjes së kafshëve ku akumulohet ajri i ndotur.  

 

Fig.42. Ferma me ventilim ne çati 

 

 

4.5.2.  Pajisjet e furnizimit me ujë dhe instalimi i tyre  

 

Me përdorimin e ujëpirësve automatike sigurohet furnizimi i vazhdueshëm i ujit për kafshët. 

Ujëpirëset kanë formën e enës të përgatitura nga legura e aluminit apo hekurit të derdhur që 

vendosen në shtyllën vertikale të vendqëndrimit në lartësi prej 50 – 60 cm. Përdoren kryesisht në 

objekte për mbajtjen e lidhur të kafshëve dhe vendosen nga një ujëpirëse në çdo të dytin 

vendqëndrim.  
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Fig.43.Ujëpirësit 

Ujëpirëset automatike për gjedhe Ujëpirëset në sistem të enëve të lidhura - kanë formë cilindrike 

nga betoni me diametër dhe lartësi prej 20 cm. Enët e lidhura janë të lidhura me rezervuarin në 

fillim të stallës që mundëson nivel të njëjtë të ujit me nivelin në rezervuar.

 

Fig.44.Ujëpirëset në sistem të enëve të lidhura 

Përdorimi i këtyre ujëpirëseve nuk rekomandohet pasi në enë mbetet gjithnjë një sasi e madhe e 

ujit (4-5 lit) që mund të ndotet, me ç’rast duhet të pastrohet shpesh që të mbahet cilësia e ujit. 

Ujëpirëset për furnizim grupor të gjedheve përdoren për 25 – 30 gjedhe, kryesisht te objektet për 

mbajtje të lirë të gjedheve. Korita mund të ketë formë gjysmërrethi apo katrori, dhe ndërtohet nga 

çeliku apo betoni. Niveli i ujit në koritë mbahet në intervale të caktuara përmes notuesit i lidhur 

me valvul. 
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Fig.45.Ujëpirësja për furnizim grupor të gjedheve me nxehës 1. rrjedhja e ujit, 2. valvuli, 3. 

notuesi, 4. korita, 5. nxehësi 

 

Ujë-pirëset për gjedhe 

Në stallat e reja janë në përdorim ujë-pirëset automatike që kanë formë të një ene apo si rezervarë 

automatik për një numër më të madh të gjedheve. Në këtë mënyrë është mundësuar që gjedhet të 

kenë në çdo kohë sasi të pakufizuar të ujit të freskët pa ndihmën e fuqisë punëtore. 

Ujë-pirëset automatike individuale përbëhen nga trupi, shtëpiza e valvulit, valvuli, pedali për 

hapjen e valvulit, hapësira për kalimin e ujit në enë, kanali unazorë, ena e ujë-pirëses dhe susta e 

pedalit. Korpusi i ujë-pirëses përforcohet me dy bulona në shtyllën e vendqëndrimit të gjedheve.  

Nën ndikimin e sustës valvuli dhe mbyllësi prej gome në tërësi mbyllin vrimën dalëse të ujit. 

Pedali ndodhet në pozitë afër fundit të enës. Nën pedale në enë rregullisht ndodhet një sasi e 

vogël uji dhe gjedhi kur është i etshëm tenton ta pijë këtë sasi uji, dhe me nofull shtyp pedalin 

dhe hapë valvulin që e mbushë enën me ujë.  

Pas pirjes së ujit gjedhi ngrit kokën, liron pedalin dhe ndërpritet rrjedha e ujit. Enët e ujë-pirëseve 

ndërtohen me përmbajtje prej 1-1,5 litra. Nëse janë më të mëdha në to mbetet sasi më e madhe uji 

që ndotet. Trupi i ujë-pirëses duhet të jetë mjaft i fortë dhe i qëndrueshëm në goditje.68  

Në stallat e hapura, përdoren ujë-pirëset automatike që furnizojnë me ujë një numër të madh të 

gjedheve. Këto kanë formë paralelogrami me përmbajtje 20-1.000 litra. Për mbajtjen e nivelit të 

caktuar të ujit, janë të pajisura me rregullatorë automatik me notues, ndërsa dimrit përmbytet 

nxehësi elektrik për nxehje tëujit 
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Fig.46.Kova për pirje të ujit        Fig.47.Ujëpirësja automatike, kontrolli i rrjedhjes së ujit  

 

Ujë-pirëset për derra  

Ujë-pirëset për derra duhet të jenë shumë të forta. Përmes gypit lidhet me sistemin e ujësjellësit. 

Përdoren ujë-pirëset automatike me dy enë. Ujë- pirësja përforcohet në shtyllë në mes të dy 

bokseve të afërta dhe çdo enë shërben për derrat në një boks. Mbi çdo enë ndodhet kapaku, që 

pengon ndotjen e ujit. Kapaku ka diametër rreth 2 cm më të madh se ena që derrave tu lehtësohet 

marrja e ujit. Me veprimin e notueses dhe valvulit mbahet niveli i caktuar i ujit. Kemi edhe ujë-

pirëset ku uji lëshohet kur derri me nofull shtyp pedalin. Aty ku ekziston rreziku i ngrirjes së ujit, 

përdoren ujë-pirëset me nxehës elektrik. Përdoren edhe ujë-pirëset në formë të thithëseve. Këto 

vendosen në fund të gypit për sjellje të ujit. Këto ujë-pirëse janë me dimensione të vogla, dhe më 

të lira. Në majë kanë një pedal të vogël, me të cilin aktivizohet valvuli. E tërë ujë-pirësja futet në 

gojë dhe aktivizohet rrjedha e ujit. Këto ujë-pirëse derrat shpesh i dëmtojnë dhe është mjaft e 

rëndësishme përshtatja e lartësisë së tyre varësisht nga lartësia e kafshëve. Një ujë-pirëse është e 

mjaftueshme për 10 -12 kafshë.  

Ujë-pirëset për pupëlorë  

Duhet zgjedhe ujë-pirëse me dimension dhe konstruksion të tillë që të evitohet ndotja e ujit. Një 

ujë-pirëse automatike për një numër të vogël të pupëlorëve përbëhet nga korpusi, notuesi, rrjeta e 

sipërme mbrojtëse, platforma rrjetore, valvuli për lëshim të ujit të pastër, gypi për sjellje të ujit 

dhe valvuli për lëshim të ujit të ndotur. Me ndihmën e notuesit dhe dy valvuleve mbahet gjithnjë 

niveli i caktuar i ujit në ujë-pirëse. Pulat qëndrojnë në platformë rrjetore dhe pinë ujë duke futur 

kokën në vrima të rrjetës së sipërme. Një ujë-pirëse e tillë mund të shërbej 100-120 pula.  
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Viteve të fundit rregullisht përdoren ujë-pirëset individuale. Janë të thjeshta pasi kanë vetëm një 

“gjilpërë” që është e vetmja pjesë e lëvizshme . Pulat gjilpërën së bashku me një pjesë të ujë-

pirëses e fusin në sqep, ku gjilpëra së bashku me mbyllësin e ujit shtypet dhe uji në sasi të vogla 

del jashtë. Kushti kryesorë për punë të mirë të këtyre ujë-pirëseve është lidhja në shtypje të vogël 

të ujit. Një ujë-pirëse e këtillë shërben për 3-4 pula të rritura, përkatësisht 6-7 zogj.  

Ngrohja e ujit që përdoret për furnizim të kafshëve   

Ngrohja artificiale e ujit për furnizim përmes ujë-pirëseve automatike, ka detyrë që të pengon 

ngrirjen e ujit, dhe që kafshët të harxhojnë më pak kalori për mbajtjen e temperaturës së trupit. 

Ujë-pirëset individuale për gjedhe mund të ngrohen në disa mënyra me ndihmën e rrymës 

elektrike:  

- trupi ngrohës është i vendosur në gyp për sjelljen e ujit  

- ngrohja me poq infra të kuq nga pjesa e poshtme.  

- ngrohja me poq të vendosur anash në mur.  

Më tepër është në përdorim ngrohja e ujit për gjedhe dhe derra në rezervarë të veçantë, të cilët 

vendosen në atë mënyrë që të pine ujë një numër i madh i kafshëve. Këto ujë-pirëse vendosen në 

vende të mbrojtura nga era dhe të ftohtit. Të njëjtat ujë-pirëse përdoren edhe verës pasi që u hiqet 

elementi ngrohës. Elementi elektrik zgjidhet varësisht nga madhësia e rezervarit dhe numri i 

kafshëve që furnizohen dhe ka fuqi prej 300-1000 Vat. Mbajtjen e temperaturës konstante të ujit 

e mundëson termorregullatori. Në stallat e mbyllura të derrave dhe të pupëlorëve rrallë është e 

nevojshme ngrohja e ujit. 

 

 

4.6. Përshkrimi teknik i makinave të sillazhit 

 

Procesi teknik i kombajnit 

Kombanji dhe organet e tij vëhen në lëvizje nga motori dhe transmisioni. Fuqia e motorit është në 

përpjestim me kapacitetin e kombanjit dhe gjithnjë është më e madhe pasi llogaritet fuqia rezerv 

e mjaftushme për punë në kushte të vështira. Motori zakonisht është i vendosur pas rezevarit të 

kokrrës në pjesen e sipërme larg nga pluhuri dhe ndotjet. Motori është i paisur me pastrus te ajrit, 

që duhen të mirëmbahet njëmbahet njëjtë si edhe pjeset tjera te motorit. Elementet e transmisionit 
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të organeve punonjese të kombanjit pëbëhen nga zingjirët dhe dhëmbëzoret si dhe rripat konikë 

me pulexha. 

 

Përshkrimi i punës së kombajnat  

Çikriku - shërben për mbajtjen e kërcejve gjatë prerjes dhe hedhjen e materialit të prerë deri tek 

pajisjet për transport të mëtejshëm. Konstruksionet bashkëkohore të kombajnave kanë diametër 

më të vogël të çikrikut, por çikriku mund të rregullohen varësisht nga gjendja e kulturave. 

Çikriku përdoret gjatë kositjes së kulturave të ulëta.  

Pajisjet për kositje të kulturave të ulëta janë të njëjta si tek makinat kositëse. Për prerjen e misrit 

për silazh, tek sistemet një-rendësh përdoret aparati kositës i shkurtër me tri thika dhe pa gishta. 

Ka edhe konstruksione me pllaka katërkëndëshe rrotulluese me thika të përforcuara 

horizontalisht. Tek sistemet me thika çekan me të njëjtat organe punuese kultura prehet dhe 

grimcohet. 

Ndërtohen me organe punuese me gjerësi 110-160 cm. Boshti me thika bën 1500-1600 rrot/min 

me shpejtësi të thikave prej 40 -50 m/sec. Thikat rrotullohen në anën e kundërt nga drejtimi i 

lëvizjes së makinës. Kërcejtë përfshihen nga thikat një apo disa herë dhe aq herë është edhe 

numri i pjesëve të grimcuara. Tek kombajnat me thika në disk dhe ai me thika në batitor, para 

prerjes materiali shtypet në mes të dy rulave. Rulat janë të dhëmbëzuara apo të brizuara, por ka 

edhe të kombinuara, ku njëri është i dhëmbëzuar e tjetri i lëmuar. Në rulin e sipërm ndikon forca 

vertikale e sustës, e me ndihmën e shufrës rregullohet distanca në mes rulave. 

Pajisjet për prerje (grimcim)në kombajnë të silazhit  

Te kombajna me thika në disk, në krahasim me boshtin thikat mund të jenë të vendosura në 

mënyrë radiale, apo nën kënd e për këtë tehet janë në një vijë apo të lakuara .Që të arrihet 

momenti rrotullues sa më uniform thikat duhet të përcjellin njëra tjetrën gjatë rrotullimit, ku 

fillohet prerja në thikën e dytë para se të jetë kryer prerja me thikën e parë. E metë e këtyre 

sistemeve është shpejtësia e prerjes jo uniforme në mes pikave të ndryshme të tehut të thikave. 

Përparësi është se në mbajtësen thikave mund të vendosen  

lopatëzat për transportim në rimorkio të masës së prerë. Te kombajnat me thika në cilindër 

përdoren thikat elikoidale me kënd 30-350. Varësisht nga gjatësia e cilindrit përdoren 1,2 apo më 

shumë thika. Përparësi është shpejtësia konstante e tehut të thikave. 
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4.7. Mjetet transportuse të ushqimit të kafsheve dhe llojet e tyre 

 

Rimorkiot ngarkuese 

Përdoren për ngarkimin e masës së mbledhur në rresht. Sot prodhohen rimorkiot me një aks dhe 

dy akse edhe pse ato me dy akse përdoren më pak. Rimorkiot lidhen në çengel të traktorit ndërsa 

organet punonjëse e marrin transmisionin nga b.m.f i traktorit. Në pjesën e përparme të rimorkios 

ndodhet mekanizmi ngritës “pik up” dhëmbët e të cilit e ngritin sanën apo masën e gjelbër nga 

toka dhe e hedhin në kanalin transportues. Në pjesën e poshtme të aparatit ngritës ndodhen dy 

rrota kopjuese të terenit me të cilat rregullohet distanca e gishtave nga toka. Në kanalin 

transportues në disa rimorkio vendosen thikat për copëtimin e masës me gjatësi 10-20 cm, por ka 

edhe thika që masën e prenë rreth 5 cm.  

 

Fig.48.Rimorikio ngarkuse 

Thikat e rrisin nevojën për fuqi dhe zakonisht pas çdo 50-100 ngarkimeve të rimorkios thikat 

duhet të mbrehen. Largimi i thikave është shumë i lehtë. Prej kanalit transportues masa bie në 

dysheme të rimorkios dhetransportieri i dyshemesë bënë mbushjen e plotë të rimorkios. 

Për zbrazje hapet ana e fundit e rimorkiosdhe me ndihmën e transportierit të dyshemesëzbrazet 

rimorkio dhe varësisht ngashpejtësia e transportierit edhe koha e 

zbrazjes së rimorkios, zbrazja bëhet për 1-5 min. 
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Rimorkiot mund të jenë me platformë të ulët që janë mjaft stabil në teren të pjerrët, më të lira por 

gjatë punës rrotat e shkelin barin, dhe me platformë të lartë ku gjurmët 

e rrotave janë të njëjta me të traktorit që I tërheq. Aparati ngritës punon në mënyrë mekanike apo 

hidraulike. Makina ka gjatësi deri 7m, gjerësi 2m, kapacitet të arkës së rimorkios rreth 10-30 m 

kub. Për tërheqje dhe vënie në transmision të organeve punonjëse të rimorkios shërbejnë traktorët 

me fuqi rreth 15-30 kw. Ngarkimi I rimorkios zgjatë rreth 5-12 min, e zbrazja 2- 3 min. 

 

4.8. Rimorkiot për sillazh dhe koncentrat. 

5 Tek konstruksionet e vjetra të kombajnave të silazhit janë përdorë transportierët mekanik me 

lopatëza. Për transmision të këtyre pajisjeve harxhohet fuqi e vogël, por në rimorkio nevojiten 1-

2 punëtorë për pranim dhe shpërndarje të masës.  

Tek transportierët pneumatik me drejtues që rregullohen në dalje të gypit, masa e prerë mund të 

shpërndahet në tërë rimorkion, mirë ngjeshët për shkak të shpejtësisë dalëse të lartë dhe nuk është 

i nevojshëm punëtori në rimorkio. Transportierët nuk punojnë në princip pneumatik të 

zakonshëm, por në princip të hedhjes, në kombinim me rrymën e ajrit. Transportieri ka 4-6 

lopatëza, të vendosura radial apo pak të lakuara përpara.  

Fuqia e nevojshme për transmision dhe tërheqje të tipave të ndryshëm të kombajnave të silazhit .  

Kombajnave të silazhit u nevojitet fuqi e madhe për transmision të organeve punonjëse dhe për 

vënie në lëvizje të agregatit traktor + kombajnë + rimorkio. Organet punonjëse e marrin 

transmisionin, nga b.m.f i traktorit apo me motor të veçantë në kombajnë, e në këtë rast traktori 

shërben vetëm për tërheqje të agregatit. Fuqia e nevojshme për transmision gjatë punës së 

kombajnave varet nga lloji dhe gjendja e kulturës, përmbajtja e ujit, gjatësia e prerjes dhe sasia e 

masës që për njësi të kohës kalon nëpër kombajnë. Me rritjen e masës që kalon nëpër kombajnë 

rritet fuqia e nevojshme për transmision të makinës.  

Kombajnat me thika në disk harxhojnë gjithnjë fuqi më të madhe se kombajnat me thika në 

cilindër e atë në kufij prej 4-15 k f, ndërsa ata me thika çekan harxhojnë gati dy herë më tepër 

fuqi se me thika në disk. Kombajnat e silazhit të pajisur me motor të veçantë janë më të 

përshtatshme në kushte të vështira, por kanë edhe anët negative si çmimi më i lartë i makinës, 

përcjellja e punës së motorit gjatë punës etj. Për furnizim të kafshëve me masë të gjelbër për çdo 
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ditë do të jenë më të përshtatshëm kombajnat me transmision nga b. m. f i traktorit, e për 

përgatitjen e misrit për silazh ata me motor të veçantë me fuqi të mjaftueshme.  

 

Fig.49.Kombajni i silazhit për prerjen, grimcimin dhe transportin e misrit 

Kombajna që e merr transmisionin nga b.m.f i traktorit, me gjerësi 1m, në përgatitjen e jonxhës 

me rendiment 220 t /ha, me rritjen e shpejtësisë së lëvizjes nga 0,5 m/sec në 1,5 m/sec, rritet 

efekti nga 4në 12 ton/h, por rritet edhe fuqia e nevojshme nga 20 në 40 KF. 
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RM5--Nxënësi dallon makinat per vjeljen dhe grumbullimin e produkteve 

 bujqësore 

 

5.1.  Makinat per nxjerrjen e patateve, llojet e tyre. 

 

Shkulësja e patateve. 

Ështe makinë për nxjerrjen e patateve nga toka dhe vendosjen e tyre në rresht; në këtë mënyrë 

bëhet më mire dhe njekohësisht  ka më pak humbje dhe dëmtime të zhardhokëve. 

Ka disa tipa shkulësesh: 

 Shkulëse që vendoset në plug. Ka shufra fikse dhe tërhiqet me kafshë. Organi punues 

është I barabart me korpusin mbathës të plugut me veqorinë që plori ka përmasa më të 

vogla dhe veshi me sipërfaqe konvekse është u formuar nga disa shufra qeliku. Patatet, që 

nxirren prej tokës nga plori, kalojnë mbi veshin, dhe dheu bie nëpërmjet shufrave. 

 Shkulëse me shufra lëkundëse.Është si e para, me përjashtim që veshi (me shufra) bën 

lëvizje lëkundëse me anë të një rrote me dhëmbë, që rrotullohet ne fund të hullisë. 

 Shkulëse rrotulluese. Ështe me një rresht. Rripi I tokës që përmban patatet pritet 

horizintalisht dhe ngrihet me anë të një plori të madh; patatet dhe plisat hidhen anash nga 

një rrotë me shufra, që rrotullohet rreth një aksi horizontal. Në sajë të peshës specifike të 

ndryshme patatet bien ne tokë më pare se plisat, duke formuar një vijë të vazhdueshme 

paralele me lëvizjen e makinës. Në rrjetë ne formë krëhëri, e vendosur në pjesën anësore 

të makinës, kufizon largësinë e zones së hedhjes së patateve. Mëqenëse rrjeta mund të 

dëmtoj patatet (me shpejtësi rrethore jo të vogël) që perplasen me të, përdoren rrjeta me 

shufra elastike. 

 Shkulëse me plore dhe me rrjetë lëkundëse. Zakonisht përbëhet nga dy plore të mëdha 

dhe nga rrjeta lëkundëse, që e merr lëvizjen nga b.m.f e traktorit ose nga rrotat. Bën 

shkundje të mire të plisave nëpërmjet rrjetave lëkundëse, që mund të jenë dy ose më tepër 

. 

Shkulësja mund të jetë e tërhequr ose varëse mbi traktor, dhe lëvizjen e merr nga b.m.f.  

Shkulësja rrotulluese përdoret në toka të lehta e të shkrifta; po kështu edhe ajo me plore vepron 

më mire në toka të lehta. Shpeshherë plori në pjesën e përparme ka një kunj, I cili lehtëson hyrjen 

e tij në tokë. Rrjeta lëkundëse mund të ketë një elevator me shufra tërthore; ky merr lëkundje 
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vertikale me qëllim që plisat të bien në tokë nëpërmjet hapsirave ndërmjet shufrave. Patatet 

lëshohen në tokë, të pastruara nga dherat, në pjesën e fundit të makinës.  

 

Nganjëherë vendosen nga dy elevatorë njëri pas tjetrit; këta sigurojne pastrim më të mirë të 

zhardhokëve. Rregullimi I thellësisë së punimit të plorit, bëhet me anë të rrotës (në shkulsësen e 

tërhequr), ose me anë të hidraulikut (në shkulësen e varur); aftësia punuese është afërsisht 0,15-

0,18 ha/orë. 

Shkulësja me elevator dëmton më pak zhardhokët se ajo rrotative dhe lë në tokë një përqindje më 

të vogël patatesh pa shkulur; u pershatet te gjitha llojeve te tokave, por me përparësi atyre të 

lehta. 

Tipi me një rresht, I tërhequr, ka një gjatësi prej 3,5-4,5 m, ndërsa ai I varur 2,2-3,5 m. Zakonisht 

gjerësia e elevatorit është e njëjtë me atë të plorit (60-70 cm), kurse gjatësia është rreth 1,25 m në 

tipin me një rresht dhe 2-2,5 m në atë me dy rreshta. Shkulësja e tërhequr peshon rreth 650-750 

kg, kurse e varura rreth 230-330 kg, në kushte toke mesatare, tipi me një rresht kërkon traktor me 

15-18 kf, ndërsa ai me dy rreshta 25-35 kf. Tipi me një rresht punon me shpejtësi rreth 5 km/orë 

duke realizuar 1.5-2 ha/ditë, kurse ai me dy rreshta punon po me këtë shpejtësi dhe realizon 3-5 

ha/ditë. Sipas kushteve të tokës aftësia punuese ashtu edhe shpejtësia e punës mund të marrin 

vlera më të vogla. 

 

 

5.2.   Makinat per prerjen e gjetheve dhe nxjerrjen e pangjar sheqerit. 

 

Prerësja e gjetheve të panxharit. 

Makinë që bën prerjen e rozetës së panxharit (dhe të zhardhokëve të tjerë) brenda kufijve të 

lejuar. 

Organet prerëse (aktive) të makinës përbëhen nga: 

- Organet kufizuese, të cilat duke u zhvendosur sigurojnë lartësinë e caktuar të prerjës, 

pavarsisht nga dalja e panxharit mbi tokë. Si organe kufizuese mund të përdoren: 

- Slitat, që mbështeten mbi kokën e panxharit, pot që nuk janë të volitshme; rrotat e 

dhëmbzuara, që rrotullohen me shpejtësi rrethore pak më të lartë se shpejtësia e ecjes së 

makinës në rresht. Në këte mënyrë panxhari në tokë mbahet I palëvizshëm gjatë prerjes. 

Këto organe mund të vendosen në qift, njëri para tjetrit, në mënyrë që njëri hyn në veprim 
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duke ngritur tjetrin që drejton lartësinë e prerjes, në rastin kur panxhari është shumë I 

ngritur mbi tokë. 

- Organet prerëse, që mund të jenë nga thika fikse, afërsisht horizontale, të vendosura me 

një kënd pjerrsie kundrejt drejtimit të lëvizjes, që të sigurojnë një prerje graduale; nga 

thika me disk, që rrotullohen rreth një aksi vertical ose pak të pjerrët. 

Tipat e ndryshëm të organeve kufizuese dhe prerëse mund të kombinohen me forma të ndyshme 

ndërmjet tyre. 

Prerësja e gjetheve mund të jetë e tërhequr ose gjysmë e varur, me organe kufizuese dhe prerëse, 

që vihen në lëvizje nga boshti I marrjes së fuqisë së traktorit ose nga rrotat e makinës. Si rregull 

përgaditen të punojnë në disa rreshta njëkohsisht. Kanë paisjet për largimin e gjetheve nga rreshti 

(rrota me dhëmbë elastike që rrotullohen rreth akseve paralele me drejtimin e lëvizjes, elementet 

e mbledhjes ose ngritës për mbledhjen e gjetheve dhe vendosjen e tyre në rresht). Tipat më të 

përhapur janë me 3 dhe me 6 rreshta, me gjerësi kapëse më të madhe 1.7-2 m dhe 3-3,4 m.  

Shkulësja e panxharit. 

Është makinë për shkuljen e panxharit pas prerjes së gjetheve me makinen prerëse gjethesh; 

nxjerr zhardhokët (tuberat) nga toka dhe njekohësisht I vë në rresht. 

Organet punuese mund të jenë në formë piruni me dy dhëmbë ose në formë disqesh. Të parat 

përdoren në toka me lagështi, ndërsa të dytat në toka të thata. Ato kapin zhardhokun e panxharit 

në të dyja anët dhe e nxjerrin mbi sipërfaqe. Thellësia e punimit të organeve punuese arrin 12-14 

cm.  

Zakonisht shkulëset e panxharit prodhohen me 2 deri me 8 rreshta njëkohësisht. Në kushte 

mesatare është e nevojshme nje fuqi prej 7-9 kf të traktorit për qdo rresht, që I përgjigjet një 

aftësie punuese prej 0,12-0,13 ha/orë për qdo rresht . 

Shkulësja e varur mbi traktor. Kërkon toka të niveluara, ku mban me lehtësi një thellësi 

punimi konstante. Kur makina punon në disa rreshta njëkohësisht, është e nevojshme që këto te 

jenë medeomos në largësi të barabart kundrejt njëri-tjetrit. Makina, përveq shkuljes, bën edhe 

njëfarë pastrami të zhardhokëve, duke I kaluar në dy disqe rrotulluese horizontale (kur makina 

është me 6 rreshta). Disqet janë të vendosura menjëherë pas organeve shkulëse të zhardhokëve; 

ato I marrin zhardhokët dhe, duke I rrotulluar, I lëshojnë në një rresht. Rrotullimi I disqeve bëhet 

në kahe të kundërta kundrejt dy akseve vertikale, me anë të dy grupeve konike, që e marrin së 

bashku kanë madhësinë kapëse sa të makinës, për të marrë panxharin që shkulet nga të 6 rreshtat. 

Disqet përbëhen nga shufra metalike në formë rrezesh të perkulura. 
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Zhardhokët e shkulur, duke kaluar mbi disqe, mblidhen në mesin e tyre dhe atje, penguar nga dy 

rrjeta metalike, bien në tokë, duke formuar rreshtin. 

Thellësia e punimit të organeve të shkuljes është e rregullueshme me anë të dy rrotave, të 

vendosura ne shasinë e makinës.  Makina punon midis rreshtash të mbjella në 45-50 cm largësi 

njëri nga tjetri; ajo me 6 rreshta kërkon një traktor me rreth 40 kf.  

Shkulësja me dorë e panxharit. Përdoret me dorezë të shkurtër për shkuljen e zhadhokëve, që 

kanë gjethet e paprera dhe kur këto kapen me dorë; kur gjethet janë të prera, përdoret me dorezë 

të gjatë. 

 

 

5.3.  Makinat për klasifikimin-sortimin e prodhimeve bujqësore, farërave 

dhe frutrrënjorëve. 

 

5.3.1. Përzgjedhja e farërave (seleksionuese). 

Makinë që  bën përzgjedhjen e farërave nga papastërtitë (lëndë të huaja, farëra të thyera ose 

boshe nga brenda, farëra të huaja etj.). 

Përzgjedhëset zakonisht janë të përbëra nga bashkimi I disa makinave të thjeshta, ku secila ka një 

funkison të caktuar. Kështu: 

- Shoshat najnë trupat që kanë përmasat të ndryshme nga ato të farërave. 

- Ndarësit ndajnë farërat sipas madhësisë. 

- Triorët ndajnë farërat e huaja, që kanë forma të ndryshme nga farërat që do të 

përzgjidhen, por me madhësi e dendësi të njëjtë. 

- Densimetrat ndajnë farërat, që kanë dëndësi të ndryshme nga farërat që do të përzgjidhen. 

- Ajrosësit (ventilatorët) heqin papastërtitë (kashtën, kokrrat boshe ose me vrima etj.),me 

ndryshim dendësie të vogël kundrejt farërave. 

- Kalibruesit ndajnë farërat sipas madhësisë 

Numri dhe tipat e makinave që e përbëjnë përzgjedhëset e farërave varen nga lloji I fares që do të 

përzgjidhet, nga përcaktimi I saj dhe nga përmasat dhe prodhueshmëria e impantit. 
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5.3.2. Ndarësi (separatori) 

 

Makinë e percaktuar për përzgjedhjen e farërave ose të prodhimeve bujqësore; punon sipas 

parimeve të ndryshme mekanike ose fizike. 

Ndarësi qendërikës (centrifugal) 

Shfrytzon forcat e ndryshme qendërikse që veprojnë mbi farërat me peshë specifike të ndryshme. 

Ndarësi me fërkim. Shërbejn për ndarjen e farërave të lëmuara nga të ashprat; këto të fundit me 

anë të fërkimit ngrihen nga ruli veprues (aktiv) dhe nga ai me sipërfaqe të ashpër, dhe largohen, 

ndërsa të parat vazhdojnë rrugën dhe shkarkohen. Rregullimi bëhet duke ndryshuar shpejtësinë, 

pjerrtësinë ose tipin e riveshjes së rulit veprues (aktiv). 

Ndarësi elektronik. Përdoret për heqjen e farërave që kanë njolla ose ngjyrë jo të rregullt në 

fasulet, bizelet etj. Kjo bëhet nëpërmjet një cellule fotoelektrike, para së cilës kalojnë farërat një 

nga një, duke vënë në veprim një paisje që heq të padëshiruarat me anë të rrymës së ajrit.  

Këto makina kanë aftësi punuese, rreth 50 kg/orë me fuqi rreth 0,5 kw. Të njëjtin parim kanë 

edhe përzgjedhëset, që përdoren për përzgjedhjen e frutave ose të domateve. Frutat kalojnë 

nëpërmjet një shiriti me rrip para celulës fotoelektrike, që shkarkon të gjitha kokrrat, të cilat nuk 

kanë ngjyrë për të cilën është regjistruar makina. 

Ndarësi cilindrik. Përdoret për ndarjen e farërave sipas madhësisë së tyre. Përbëhet nga një 

bateri cilindrash metalike të vendosur njëri pas tjetrit ose brenda njëri-tjetrit, me një pjerrtësi të 

vogël kundrejt horizontit (8-10 %); këta rrotullohen me shpejtësi të vogël 15-25 rrot/min rreth 

aksit të tyre. Cilindrat janë të riveshur me fletë llamarine me vrima të përmasave të ndryshme, 

sipas lëndës që trajtohet. Lënda fillimisht kalon nëpër ajrosës për heqjen e papastërtive më të 

mëdha, dhe pastaj hidhet në ndarësin; këtu kalon nëpër cilindrat e parë që kanë vrima më të 

vogla, dhe me radhë nëpër cilindrat e tjerë me vrima më të mëdha, prej nga bien farërat e ndara 

sipas përmasave. Këta lloj ndarësish përdoren edhe në makinat shirëse dhe në autokombanjat. 

 

5.4.  Kumbajnat për vjeljen e rrushit, llojet e tyre 

 

Kombajni per vjeljen e rrushit 

Sipas hulumtimeve të një grup auktorësh efekti i punës ka qenë 0,60 ha/h, ndërsa rendimenti 

mesatar ka qenë 10,3t/ha, humbjet 3,59 % dhe dëmtimet e trungjeve 3%..  Kombajna për vjeljen 

e rrushit gjatë punës 
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Vjelja e rrushit për përpunimin industrial po ashtu bëhet me makina të cilat janë vetëlëvizëse të 

quajtura kombajne për 

vjeljen e rrushit. Të gjithë autokombajnat për vjeljen e rrushit përbëhen prej dy pjesëve bazë: 

makinës dhe pajisjeve për vjelje. Makina punon sipas parimit të uljes dhe ngritjes me hidraulik në 

mënyrë që të behët përshtatja e pajisjeve për vjelje sipas kushteve të punës. Vjelja e kalaveshëve 

të rrushit mund të bëhet me shkundje nëpërmjet shufrave, ose nëpërmjet thithjes, ku kalaveshët e 

rrushit të këputur nga rrahjet ose thithjet përcillen në transportier, ndërsa gjatë kalimit në 

transportier largohen pjesët e lehta — gjethet nëpërmjet rrymës së ajrit, ndërsa 

kalaveshët dhe kokrrat e rrushit përcillen në rezervarin ose në rimorkion përcjellëse 

gjatë punës së kombajnit- vjeljes. Ekzistojnë edhe makina tërheqëse për vjeljen e rrushit, por 

efekti i punës së tyreështë i vogël. 

 Te ne në Kosovë është bërë vjelja e rrushit me autokombajnën e tipit ``Femenia``, Tip 

FC super 210 CLB, në O.B.I.``Suhareka`` në Sopinë. Parimi i vjeljes ka qenë nëpërmjet 

shkundjes, ndërsa shkundja është bërë me rrahje nëpërmjet thuprave. 

 

 

5.5.  Makinat dhe pajimet per vjeljen e pemëve. 

 

Vjelja 

Pemëtaret shumë gjatë kanë qenë të shqetësuar për dëmtimet e frutave të freskët në treg. 

Kultivuesit e pemëve gjithashtu kanë qenë të shqetësuar përshkak se pemët e pa dëmtuara kanë 

vlerë më të madhe. Numri më i madh dëmtimevenë frutat e vjelur ndahen në dy kategori në 

varësi nga ajo se si fitohen ato: 

1. Dëmtimet e shkaktuara nga puna gjatë vjeljes 

2. Dëmtimet si rezultat i shtypjes së tyre gjatë transporitit. 

Dëmtimi i frutave është një problem që ballafaqohen të gjithë pemëtarët. Megjithëse dëmtimet e 

pemëve janë shqetësuese, për pemëtaret ato mund të konsiderohen si një pakujdesi e cila mund të 

kontrollohet me anë të disa rregullave themelore të menaxhimit. Ne mund të mendojmë që ne 

nuk mund të ndryshojmë natyren e produkteve që punojmë, mirëpo kjo nuk është e vërtetë. 

Paketuesit e Delishesit të Artë kanë mësuar se paketimi i menjëhershëm i frutave nga depoja për 

transport mund të rezultojë me më shumë fruta të dëmtuar se sa nëse fruit është paketuar pas 

qëndrimit të tij në një lagështi të ulët relative të ajrit për disa ditë në mënyrë që të krijoje një 
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shtresë të jashtme mbrojtëse nga dëmtimet — qeliza rezistuse. Zvoglimi i numrit të dëmtimeve 

në fruta tregohet të jetë e arritshme me 

zvoglimin e forcës që përdoret gjatë vjeljes, deponimit, paketimit, transportimit etj. 

Praktikisht, dëmtimet e frutave mund të ngjajnë në çdo kohë gjatë lëvizjeszhvendosjes së frutit. 

Sezona e vjeljes është koha më e ndieshme e vitit, mirëpo ne me 

87plot fuqi ju rekomandojmë që pemëtaretduhet t’i mësojnë-këshillojnë punëtorët etyre që ta 

kryejnë punë e tyre ashtu siduhet. 

 

Udhëzues  

Vjelja e drejtë që ndihmon në zvogëlimin edëmtimeve të frutit përfshinë: 

 Veshja e rrobave të duhura dhevendosja e kapelës 

 Përshtatja e koves për vjelje. Përdor kova të qëndrueshme me madhësi të arsyeshme 

 Kontrollo të gjitha shkallët para se ti përdorni. 

 Me kujdes vendosi shkallët dhe vendosi ato në mënyrë të përshtatshme. 

 Qëndro në qendër-mes të shkallës. 

 Trajtojeni frutat sikurse vezët. 

 Për molla, apliko metodën e këputjes së mollave me bisht. 

 Futi duart tua në kove në mënyrë që të evitosh dëmtimet 

 Vjeli frutat nga poshtë lart. 

 Lëshoj frutat ngadal dhe me kujdes në kovë. 

 Raportoi pemëtarit për çdo aksident. Rregullat për vendosjen e frutave ne depo Së pari, 

ndaj frutat në pjesë në bazë të potencialit të ruajtjes-qëndrueshmërisë. 

Llojet e frutave në vazhdim, potencialin e suksesit duhet ta kenë të vogël për shkak të 

zbutjes së mishit të frutit ose pikave të idhëta: 

• Frutat e mëdhenj nga pemët me produktivitet të ulët 

• Frutat nga pemët e fuqishme tej mase 

• Frutat nga pemët e reja ato që veq sa ia kanë filluar të prodhojnë fruta 

• Frutat nga pjesët e brendshme të pemës që gjenden në hije 

• Frutat e vjelur herët kur lehtësisht është konvertuar sasia e amidonit në sheqer (në pjekje) 

• Frutat me numër të vogël të farave (më pak se pesë fara në frut) Së dyti, bëjeni ftohjen e frutave 

sa më shpejt që është e mundshme pas vjeljes. Zhvendosja e kovave (arkave) nga rrezet e diellit 

në tempertaura të ulëta është prioritare. Qëndrimi i frutave në 
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temperatura të larta zvogëlon jetën e qëndrueshmërisë së frutit. Sa më shpejt që ke mundësi të 

vendosësh frutat në depo dhe në temperatura të ulta (frigorifer), aq më 

mirë. Ekuilibrimi i kapacitetit të sistemit frigoriferik me sasinë e frutave të 

sapovjelur (ngrohtë) është shumë e rëndësishme. Mos e mbingarkoni kapacitetin e ftohjës të 

sistemit tuaj. 

Megjithatë, sa më shpejt që i ftohni frutat dhe arrini temperaturën e nevojshmefreskinë e ajrit, më 

gjatë do të qëndrojë fruit në depo. E treta, kur ti vendosni frutat në depo, lëri disa shembuj-mostra 

nga secili kultivar dhe secila pemishte afër deres, dhe kontrollo mostrat kohëpaskohe që të 

përcaktosh kualitetin e frutit. Mos i vendos frutat thellë në depo që mos të mund të kontrollosh 

gjendjen e tyre. Katër, mbaj lagështi relative të larte të ajrit në depo. Mollat përmbajnë 85% ujë 

dhe shumë shpejt mund të humbin lagështinë duke rezultuar me rrudhje të lëvorës së saj nëse i 

mbani ato në lagështi relative të ajrit shume të ulët. Rrudhja e tyre mund të paraqitet pasi molla të 

humbë së paku 3% të peshës së saj nga ajo që e ka pasë kur ka e freskët. Të dëmtuarit dhe 

sëmundjet tjera e rrisin shkallën e tyre me humbje të lagështisë. Një dëmtim i vetëm mund të 

zvogëlojë lagështine katërfish. Fruti i ngrohtë gjatë ftohjes së tij e humb lagështinë. Me 

zhvendosjen e lagështisë nga ajri me ftohje të frigoriferëve, formohet një mungesë si shkak i 

ndërrimit e cila e largon lagështinë nga fruti e cila rezulton me rrudhje. Kur fruti të jetë ftohur 

temperatuara e ftohjes së frigoriferit mund të rritet në mënyrë që të zvogëlohet sasia e lagështisë 

së larguar nga ajri. Në përgjithësi, lagështia relative e ajrit 90 deri 93% jep rezultatet më të mira 

për deponimin e shumicës së kultivarëve të mollave dhe është e rekomandueshme kur kultivaret e 

ndryshëm janë të vendosur në një depo të përbashkët. Lagështia relative është sasia e ujit e cila 

është prezente në formë të avullit. Sasia e nevojshme e ujit për rritje të lagështisë në fakt është 

shumë e vogël për shkak të pa aftësisë së ajrit të ftohtë që të mbaj lagështinë. Uji i hapur në 

dysheme në dhomën ku ajri është I kontrolluar- frigoriferuar ndikon në një rritje të vogël të 

lagështisë relative në atë dhomë. Metoda e mjegullimit është përdorur për rritjen e lagështisë 

relative në dhoma të ftohta. Metoda me mjegull vepron më mire se metoda e ujit të hapur në 

dysheme për arsye se mjegulla përbëhet nga disa pika shumë të vogla të ujit të cilat të bashkuara 

mbulojnë hapësirën një mijë herë më shumë se sa uji i hapur vetëm në dysheme. Rregullimi i 

hapësirës së depose Rregullimi i hapësirës së deposë shfrytëzon 

-perdor oksigjenin e zvogëluar dhe shkallën dioksidin e karbonit të rritur që të zgjasë jetën e 

mollave të deponuara. Është efektiv në mbajtjen e kualitetit të frutit mbi 12 muaj. 
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Rregullimi i hapësirës së deposë me kujdes është hulumtuar dhe është përdorur tek vendet me 

prodhimtari të madhe të mollave. Zakonisht oksigjeni është zvogëluar në një shkallë prej 1 deri 

2% (vdekjeprurës për njerëzit) dhe shkalla e dioksidit të karbonit 

është rritur 3 deri 5%. Kjo depo e përparuar është përdorur që të zgjasë tregun e mollave në 

sezonat ku çmimi arsyeton shpenzimet. Për vjeljen e mekanizuar të pemëve dhe të 

rrushit do të paraqiten dy ndryshime. Vjeljae pemëve dhe e rrushit për tryezë dhe vjeljapër 

përpunimin industrial. Vjelja për tryezëende bëhet me dorë, por shkohet në atë drejtim që me 

pajisje ndihmëse tëmundësohet që puna të jetë më e lehtë, të 

rritet efekti i saj e njëherësh edhe cilësia evjeljes. Këto pajisje janë: shkallët speciale, 

platformat llojesh dhe tipash të ndryshëm,të tërhequra ose vetëlëvizëse, shportat evendosura në 

bel etj. 

Vjelja e pemëve për përpunimin industrialbëhet me makina shkundës të cilat mund të jenë 

vetëlëvizëse ose të bashkëngjitura nëtraktor. Në këto makina nëpërmjetoscilimeve të cilat i merr 

lozi i mbërthyer nëdegët e trungut të pemës i shkund frutat tëcilat grumbullohen në platformë 

ndërsa ngaplatforma përcillen në transportierin përgrumbullimin e pemëve. 

Ekzistojnë edhe makina të cilat i grumbujllojnë(mbledhin) e frutat nga toka, të cilatpunojnë sipas 

parimit të tërheqjes sëfrutave me pajisje speciale ``pik-up``, me 

dhëmbë elastikë rrotullues, nëpërmjet tëcilave frutat përcillen në transportierë tëndryshëm deri në 

vendin grumbullues kuvendosen në ambalazh 

Pajisja ndihmëse për vjeljen e pemëve tëulëtaShkundësi mekanik i pemëvePër vjeljen e pemëve 

për përpunimindustrial zhvillimi I mekanizimit bujqësorëshkon në y drejtime: makinat për vjeljen 

epemëve me shkundje dhe makinat që vjelinfrytet nga pemët shkurrore.Makinat për shkundje 

mund të jenë tëdorës, të varura apo të tërhequr ngatraktori. Shkundësit e dorës janë 

tëpërshtatshëm për ngastra të vogla, dhemund të jenë mekanik, hidraulik dhe 

pneumatik dhe shërbejnë për shkundjen edegëve.Frytet mblidhen në platformë që hapen 

dhemblidhen me dorë apo në mënyrë tëmekanizuar. Shkundësit e dorës e marrinlëvizjen nga 

hidropompa apo kompresori qëkanë motor të vetin. Shkundësi i dorëspërbëhet nga trupi, cilindri 

hidraulik apopneumatik, shtaga dhe kapësi i degës. 
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Fig.50. Pajisja ndihmëse për vjeljen e pemëve tëulëta 

 

Shtypja e lëngut apo e ajrit krijon një lëvizjederi 30 mm me rreth 12 shkundje 

nësekondë.Shkundësit e varur apo të tërhequr ngatraktori janë makina më të ndërlikuara që duhet 

të shkundin frytet, pranimin e frytevetë shkundura, mbledhjen e tyre, largimin egjetheve dhe 

pjesëve tjera të panevojshme,dhe transportin e ambalazhit të mbushur. Këto makina mund të 

konstruktohen sishkundës të trungut që sigurojnëproduktivitet më të lartë apo të degëve. Kurtë 

shkundet trungu, vendi ku kapetshkundësi për trung duhet të jetë së pakunjë metër nga toka që 

mos të dëmtohenrrënjët gjatë shkundjes.Vjelja e mekanizuar përbëhet nga ndarja e frutave nga 

degët si dhe vendosja e tyrenëpër arka me dëmtim sa më të vogël tëfrytit. 

Ndarja mekanike e fryteve nga pema arrihetme shkundjen e degëve apo trungut. Nën kurorën e 

pemëve vendosen perdetpranuese që i amortizojnë goditjet dheruajnë frutat nga dëmtimet.Gjate 

transportit të frutave vepron rryma eajrit nga ventilatori që bartë përbërësit elehtë, si gjethet dhe 

degëzat e thata. Rrymae ajrit njëkohësisht i ftohë frytet që ështëshumë e rëndësishme kur 

temperature është e lartë. 

Vjelja e pemëve me shkundësit mekanikSot janë konstruktuar edhe makina 

automatike për vjeljen e kulturave tëndryshme në serrë. 

Makina automatike për vjeljen e dredhëzavenë serrë 
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5.6.   Platformat për vjeljen e pemëve. 

 

Për vjeljen e pemëve përdoren platform lëvizëse, të tërhequra apo vetëlëvizëse ku mund të 

qëndrojnë disa punëtorë që kryejnë vjeljen me një efekt të lartë punë.  

 

Këto platforma janë të përshtatshme për vjeljen e pemëve në lartësi deri në 4,5 m. Disa platforma 

kanë transportierët për pranimin e frutave, ambalazhi dhe shkarkimi i ambalazhit të mbushur. 

Konzolat janë të konstruktuara ashtu që mund të ndryshohet lartësia dhe pozita që të largohen 

apo afrohen nga trungu. Platforma vetëlëvizëse për vjeljen e pemëve drunore 

 

Për vjeljen e pemëve të imta mund të përdoren edhe pajisje të thjeshta për që e lehtësojnë punën e 

vjelësit. 

 

Fig.51. Platforma vetëlëvizëse për vjeljen e pemëve drunore 
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RM6--Nxënësi përdor makinat shpërndarëse të plehut. 

 

 Përzgjedhja e makinave shpërndarëse të plehut. 

 Kontrolli i sezonit i funksionimit të makinës. 

 Regjistrimi i makinës shpërndarëse. 

 Regjistrimi i shënuesve. 

 Shpërndarja e plehut. 

 Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtes së mjedisit gjatë shpërndarjes së plehut me makina 

shpërndarëse. 

 

 

 

Nxënësi para fillimit te sezonit të punës duhet që  makinën dhe mjetet përcjellëse ti kontrolloj se 

a jonë në gjendje të rregullt dhe atë duhet ti pregadis , fuksionalizoj për kryerjen e punëve 

mvarshishtë nga lloji i punës. 

Nxënësi e bën përzgjedhjen e makinës mvarsisht nga lloji i plehut që duhet të shpërndaj    

- Përgaditja e traktorit me nje diferencial  para fillimit të punës apo përgaditja e rimorkos 

dy rrotshe për shpërndarjen e plehut të shtallës. 

- Bën lidhjen e makinës shpërndarse të plehut (plehut artificial) me traktorin nëper mjet 

paisjeve lidhëse. 

- Kontrollon defektet e lehta të mundshëshme dhe i rregullon. 

- Regjistron në fletraportin ndonje pa rregullsi dhe raporton tekë përsoni përgjegjës. 

- Paraprakisht bën disa lëvizje manovruse me makin dhe paisje. 

- Fillonn ngarkimin e plehut ne makinën ngarkuse dhe bën dergimin në vëndin e caktuar 

- Fillon punën me makinën për shpërndarjen e plehut në ngastrën e caktuar sipas planit të 

paraparë. 

- Pas mbarimit të pnës bën pastrimin e makinës, I demonton dhe I dergon ne depo. 

- Zbaton rregullat e siguris në punë dhe mbronë mjedisin. 

- Për kryerjen e operacioneve të shpërndarjes së( plehut të ngurtë të stallës) ekzistojnë lloje 

të ndryshme të mekanizimit për ngarkim dhe mekanizimit për transportimin dhe 

shpërndarjen e plehut .  
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- Përgaditja e traktorit  para fillimit të punës apo përgaditja e   rimorkos dy rrotshe për 

shpërndarjen e plehut të shtallës. 

- Bën lidhjen e makinës shpërndarse të( plehut organik-shtallës) me traktorin nëper mjet 

paisjeve lidhëse.  

- Kontrollon defektet e lehta të mundshëshme dhe i rregullon. 

- Regjistron në fletraportin ndonje pa rregullsi dhe raporton tek përsoni përgjegjës. 

- Paraprakisht bën disa lëvizje manovruse me makin dhe paisje. 

- bënë ngarkimin e plehut nga plehërishta në shpërndarësin e plehut, përkatësisht rimorkion 

shpërndarëse dhe e teston. 

- Fillon punën me makinën për shpërndarjen e plehut në ngastrën e caktuar sipas planit të 

paraparë. 

- Pas mbarimit të pnës bën pastrimin e makinës, i demonton dhe  dërgon në depo.Zbaton 

rregullat Zbaton rregullat e siguris në punë dhe mbronë mjedisin. 

- Zbaton rregullat e siguris në punë dhe mbronë mjedisin. 
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RM7-Nxënësi pregadit dhe përdor makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

 

 Përzgjedhja e vegelave dhe materialit të nevojshëm për mirmbajtjen e makinave 

mbjellëse, kostese dhe mbledhëse para përdorimit 

 Llojet e makinave mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

 Bashkangjiteja e makinsë mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse për traktori. 

 Regjistrimi stacionar-fushor për llojin e paisjeve të përdorura, pozicionimi për punë. 

 Planifikimi i metodës  mbjelljëse kositëse dhe mbledhëse. 

 Caktimi i sasisë, distances dhe thëllsisë për mbjelljen, kositëse dhe mbledhëse për 

sipërfaqe. 

 Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vënjes në veprim të makinave 

mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse. 

 Përzgjedhja e vegelave dhe materialit të nevojshëm për mirmbajtjen e makinave 

mbjellëse, kostese dhe mbledhëse para përdorimit 

 

Nxënësi  fillimitsht bënë përzgjedhjën e veglve dhe materilit të nevojshëm për mirëmbajtjën e  

makinave mbjellëse kositëse mbledhëse dhe mjetet përcjellëse, ato i mirëmbanë kontrollon para  

se si vëj në punë a jonë në gjndje të rregullt dhe atë duhet ti pregadis , fuksionalizoj për kryerjen 

e punëve mvarshishtë nga lloji i punës.Mirëmbajtja e presës  

Lyerja dhe mirmbajteja e llojeve të ndryshme te makinave (të lartëcekura cekura) bëhet 

mvarsishtë nga përdorimi dhe kohëzgjatja e punës. 

Çdo 10 orë pune lyhet kardani  

Çdo 10 orë lyhet: lidhësi, pistoni, boshti lëvizës, mekanizmin mbledhës etj.  

Çdo 100 orë dhe në fillim të sezonës kontrollohet shtërgueshmëria e të gjithë pjesëve (mvarsishtë 

nga nevoja), zinxhirëve dhe lyhen ato. Makinat pas përdorimit pastrohën nga papastertië e 

ndryshme pluhuri lahet me naftë në të gjitha vendet e dhomës dhe shtratit.  

Të gjitha vëndet për lyerje duhet lyer deri atëherë kur lubrifikanti nuk del jashtë nga vendet për 

lyerje dhe presën atëherë e vejmë në punë provuese.  

Zinxhirët lahen dhe lyhen  

Të gjithë pjesët vezulluese siç janë, kanali për presim, kapëset, frenat e qafës së kapëseve, qafa e 

kardanit, frenat e lëvizësit të gjilpërave, binaret rrëshqitës dhe sipërfaqja e pistonit me qëllim të 

mbrojtjes nga korrozioni lyhen mirë me lubrifikant.  
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  Qdoherë kontrollohet makina mos ka ndonjë defekt, nëse ka riparohen.  

Gomat lyhen me mjete mbrojtëse (ngjyrë ose krem mbrojtëse)  

Presën, me qëllim të lehtësimit të gomave ngrihet nga sipërfaqja (gomat ç’fryhen në 0.5 barë).  

Makinat vendoset dhe ruhen në depot gjegjësishtnë vend të thatë dhe nën mbuloj. 

 Llojet e makinë mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

- Sot kryesisht përdoren dy tipa të makinave kositëse: me aparat prerës oscilues që bënë 

prerjen e barit në princip të gërshërëve dhe kositëset me prerje të lirë-kositëset rotative. 

Makinat kositëset janë të varura në traktor ku vendosja e makinës në pozitë pune ose 

transporti bëhet me ndihmën e hidraulikut të traktorit .Mund të jenë të vendosura në 

pjesën e pasme të traktorit apo në mes por kemi edhe ato frontale që janë të lidhura në 

moto-kultivator të ndryshëm ose janë si vetëlëvizëse 

 

Fig.52.Makina kositëse e vendosur në motokultivator   Fig.53.Makina kositëse e vendosur në traktor 

 

 

Fig.54.Kosa me dy thika 

 

 



   

104 

 

  

Makinat mbledhëse 

Pozicioni i punës – mund të jetë për rrotullim dhe mbledhje 

Për mbledhje të sanës, bartësi kryesor i mbledhësit vendoset 30-40 shkallë (pozicionin e mesëm 

të kufizuesit) në krahasim me boshtin e traktorit, që gjithashtu është edhe rregullimi i gjerësisë 

së punës. Mbledhja e rendeve më të mëdha mund të bëhet ashtu që në një drejtim e mbledhë një 

rend ndërsa gjatë kthimit rendin ia bashkon rendit pararendës. 

 

Fig.55.Rastella e kombinuar me rrotë në formë ylli 

 

Llojet e makinave mbjellëse 

 Kryesisht përdoren dy lloje të makinave mbjellëse: 

 Mbjellëset në rreshta të ngushtë që përdoren për mbjelljen e grurit, elbit, thekrës, 

tërshërës, sojës dhe barojave të llojeve të ndryshme 

 Mbjellëset në rreshta të gjerë për misrin dhe lulediellin.  

 

Fig.56.Mbjellesja mekanike ne rende te ngushta 
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Fig.57.Leva për rregullimin e normës se farës 

 

Bashkangjiteja e makinsë mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse për traktori. 

- UDHZIME 

- Lidhja e presës  

- Makina është tërheqëse dhe kapet për tërheqësen e traktorit  

- Lidhet kardani për presë  

- Qohet këmba mbështetëse dhe fiksohet  

- Vendosja e konopit për lidhje të ballave  

- Ç’kyçet kardani nga traktori  

- Në kutinë speciale vendoset lëmshi i konopit, që mund të jenë prej fijeve të sizalit natyral 

180 – 200 m/kg ose plastikës 450 m/kg, pas vendosjes së 4 lëmsheve, fundin e lëmshit të 

katërtit e lidhim me të dytin ndërsa fundin e lëmshit të tretë me të parin.  

- Kalohet konopi nëpër gjilpëra dhe fundi lidhet për asin diagonal.  

- . Makinat kositëset janë të varura në traktor ku vendosja e makinës në pozitë pune ose 

transporti bëhet me ndihmën e hidraulikut të traktorit .Mund të jenë të vendosura në 

pjesën e pasme të traktorit apo në mes por kemi edhe ato frontale që janë të lidhura në 

moto-kultivator të ndryshëm ose janë si vetëlëvizëse. 

- Makinat mbjellëse në përgjithësi duhet ti sinkronizojmë dhe ti rrregullom në atë mënyrë  

ti që plotësojnë këto kërkesa:  

- të bëjnë shpërndarje të njëtrajtshme të farës, 

- të mbajnë distancë të njëjtë të farës në rend,  

- largësia në mes rendeve të mund të përshtatet dhe të jenë të njëjta në mes tyre, 

- të mbahet e pandryshuar thellësia e mbjelljes në çdo rresht,  

- hedhja e numrit të fareve të jetë në kufijtë e kërkuar për sipërfaqe. 



 

Ngarkuesi për kryerjen e ciklit të punës bashkëngjitet në traktor dhe punon në sistemin e 

hidraulikut ku janë të pajisura me sfurk apo kova të vendosura në lozë që marrin plehun 

nga plehërishta, ngritin dhe me një lëvizje gjysmë harkore apo harku të plotë e bëjnë 

zbrazjen në rimorkion shpërndarëse të plehut. 

 Regjistrimi stacionar-fushor për llojin e paisjeve të përdorura, pozicionimi për 

punë. 

                         Perzgjedh llojin e paisjes, kontrollon dhe ne nje plato testuse e testonn 

dhe e sinkronizon paisjen për punë ne rast te ndonje defekti ato i evidenton dhe iraporton 

te pergjegjësi. 

- Regjistron në fletraportin ndonje pa rregullsi dhe raporton tekë përsoni 

përgjegjës. 

 

 Planifikimi i metodës  mbjelljëse kositëse dhe mbledhëse. 

- Para se të fillohet me punë planifikohe se në qfar meted dote veprohet me 

kositje apo mbledhje te bari (sanes)-bëhet ndarja me parcella ku dote 

veprohet hap pas hapi apo ndonje metod rrotative etj. 

- Para se të filloj puna duhet të përzgjedhet makina përkatëse pë mbjelljen 

e kulturës gjithashtu përcaktohet metoda e mbjelljës së kultures, apo të 

përcaktohet sipërfaqja për kositje dhe mbledhjen e sasisë së barit apo 

sanës me makinat përkatëse pë mledhjen e barit. 

 Caktimi i sasisë, distances dhe thëllsisë për mbjelljen, kositëse dhe 

mbledhëse për sipërfaqe. 

- Mvarsishtë nga lloji i kultures caktohet edhe thellsia e mjelljes dhe 

distance e mjelljes se farave (bëhet sinkronizimi) I makinë mjellëse.  

- Mbjellja është një proces teknologjik i cili kryhet duke bërë disa 

operacione pune si që janë: hapja e hullive ose vijave, dozimi i farës, 

vendosja e farës në largësi   dhe thellësi të duhur dhe mbulimi i farës.  
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- Makinat mbjellëse në përgjithësi duhet të plotësojnë këto kërkesa: të 

bëjnë shpërndarjen e njetrajtshme ( uniforme) të farës, të mbajnë distancë 

të njëjtë të farës në rend, largësia në mes rendeve të mund përshtatet ( 

rregullohet) dhe të jenë të njejta në mes tyre, që mund të përshtatet ( 

rregullohet) dhe të mbahet e pandryshuar thellësia e mbjelljes në çdo 

rresht, hudhja e numrit të farave te jenë në kufijt e kërkuar për sipërfaqe. 

 regullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vënjes në veprim 

të makinave mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

Respektimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjate procesit të 

punës. 

 Nxënsit duhet të kujdeset për mjedisin me mënyrën e jetesës së tij.  

Gjatë punë praktike problem serioz shkaktojn: 

 Hedhje e baterive dhe akumlatoreve 

 Vajrat e përdorura  

 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Pesticidet e skaduara 

 Mbeturinat elektrike 

 Mbeturinat mekanike 

 

Mbeturinat zakonisht krijohen gjatë përpunimit dhe transformimit të materieve dhe 

formave të energjisë. Në jetën e përditshme dallohen dy lloj mbeturinash ato industriale 

dhe të punishteve.  

 

Është miratuar ligji për mbeturinat, ky ligj ka për qëllim: Mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

dhe të mjedisti nga ndotja dhe rreziku nga mbeturinat, përmes administrimit të 

mbeturinave, duke krijuar kushte për parandalimin dhe zvoglimin e prodhimit të 

mbeturinave dhe rrezikshmërisë së tyre. 
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RM8--Nxënësi përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet    

dhe dëmtusit. 

 

- Përzgjedhja e makinave spërkatëse për mbrojtjen e bimëve nga smundjet dhe 

dëmtuesit. 

- Bashkangjitja e makinës spërkatëse për traktor. 

- Spërkatsit e varur në traktor  

- Transmisionin zakonisht e marrin nga b.m.f. i traktorit. Për mbrojtjen e hardhisë së 

rrushit janë të pajisur me pajisje shpërndarëse automatike. 

 

Fig.58.Pluhurosësit e varur në traktor 

- Regjistrimi stacionar – fushor për llojin e paisjeve tër llojin e paisjeve të 

makinave spërkatëse. 

- Perzgjedh llojin e paisjes, kontrollon dhe ne nje plato testuse e testonn dhe e 

sinkronizon paisjen për punë ne rast te ndonje defekti ato i evidenton dhe 

iraporton te pergjegjësi. 

- Planifikimi i metodës për procedurat e spërkatjes – pluhrosjes. 

- Para se të fillohet me punë planifikohe se në qfar meted dote veprohet me kositje 

apo mbledhje te bari (sanes)-bëhet ndarja me parcella ku dote veprohet hap pas 

hapi apo ndonje metod rrotative etj. 
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- Mubshja e makinës për preparat për mbrojtje. 

- Separi bëhet përgaditja e tretsires me preparate të ne nvojshme mvarsisht duke ju 

përmbajt udhzuesit të preparatit 

- Cakitimi i momentit dhe sasisë së përdorimit.. 

- Sasia e tretsires përgaditet ne përshtatshmeri me siperfaqën që plnifikohe për 

sperkatje pastaj bëhet mbushja e makinës dhe fillohet puna sipas planit të parapar. 

 

Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të makinës për 

mbrojtjen e bimëve. 

UDHËZUES 

1. Mbrojtja integrale e bimëve - mjetet për mbrojtjen e bimëve duhet përdorur në bazë 

të principit të mbrojtjes integrale të bimëve. Kjo nënkupton se pesticidet duhet aplikuar 

vetëm atëherë kur metodat tjera (agroteknike, biologjike, mekanike etj.)nuk japin 

rezultat. Duhet 

ti përmbahemi kufirit të dëmit ekonomik të organizmave dëmtues. 

2. Informatat mbi zonat mbrojtëse të ujërave - para fillimit të sezonit të ri të 

vërtetohet se cilat fusha ndodhen në zonat ujë mbledhëse. Këto sipërfaqe duhet të 

shënohen. Po ashtu duhet të mbrohen zonat e ujit sipërfaqësor ku gjatë reshjeve të forta 

pesticidi mund të 

arrijë në ujërat sipërfaqësor. 

3. Mirëmbajtja e makinave për mbrojtjen e bimëve - makina duhet gjithnjë të siguroj 

sasi uniforme të lëngut që spërkatet. Të provohet puna e sprucatorëve, pompa, valvolat, 

mbyllëset etj. Para fillimit të sezonit makina duhet testuar që të provohen të 

gjitha elementet dhe pjesët e parregullta të ndërrohen. 

4. Përcjellja e kushteve klimatike në parcelë - pesticidet nuk duhet aplikuar nëse pritet 

të bie shi ku do të vjen deri te shpërlarja e preparatit. Trajtimi të bëhet vetëm kur 

shpejtësia e erës të jetë nën 3m/s që të mënjanohet bartja. 

5. Të mënjanohet derdhje e lëngut – gjatë mbushjes së rezervarit të kemi kujdes që 

mos të derdhet lëngu që do të ndotë ambientin. 

6. Mbetjet nga ambalazhi i zbrazët - ambalazhi i zbrazët i pesticideve të 
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lëngëta duhet të pastrohet mirë dhe ai lëng të hedhet në rezervar për trajtim. Nuk duhet të 

lejohet që mjetet mbrojtëse të pa harxhuara të mbesin në rezervarin e makinës. Nëse 

mbetet pesticidi duhet zbutur me ujë (1:10) dhe të trajtohet përsëri bima. 

7. Pastrimi i makinës për mbrojtjen e bimëve - pas punës makina pastrohet brenda 

dhe jashtë duke patur kujdes që uji pas pastrimit mos të hedhet në rrjedhat e ujit 

sipërfaqësor. 

 

Detajet e çdo pune duhet të përshtaten me situatën dhe teknikat e duhura, dhe duhet të mbulojnë 

plotësisht aspektet e përdorimit sa vijon: 

 

 Përzgjedhjen e pajisjeve për përdorim 

 Kontrollimin e pajisjeve për përdorim 

 Zgjedhjen dhe përdorimin e pajisjeve tëduhura për mbrojtjen personale 

 Mbushjen 

 Kalibrimin 

 Përdorimin 

 Pastrimin dhe mirëmbajtjen, pjesëtrezervë 

 Gjetjen e defekteve 

 Riparimin — nga përdoruesi, ngamekaniku 

 

( Kjo pjesë është e shtuar pasi që RM.8 është vetëm praktik dhe i është shtuar pjesa 

teorike) 

 

 

 

8.1.  Spërkatja 
 

Me spërkatje nënkuptojmë metodën e aplikimit të pesticideve të përgatitura në formë 

suspensioni, emulsioni dhe në formë tretësire me madhësi të pikëzave mbi 150 μm. 

Zakonisht madhësia e pikëzave sillet prej 300 deri 500 μm, ndërsa kufiri i sipërm është 

1500 μm. 

Spërkatja konsiderohet si metodë më universale e aplikimit të pesticideve pasi që me 

këtë metodë mund të aplikohen: insekticidet, fungicidet e sidomos herbicidet dhe 

ekziston mundësia që me këtë metodë të realizohet edhe ushqimi foljar. Gjithashtu me 
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spërkatje arrihet një kualitet i mire i punës, ndërsa varësia nga era është e vogël, pra 

humbjet nga drifti janë të vogla. 

Spërkatja ka edhe anë negative si harxhimi i madh i ujit për njësi të sipërfaqes, ku për 

spërkatjen e 1ha pemishte harxhohet 1.000 — 3.000 litra ujë, ndërsa për spërkatjen e 1ha 

vresht harxhohet 1000-1600 litra ujë. 

56 

Mangësi tjetër e spërkatjes është edhe mundësia e vogël e përdorimit të pajisjeve 

automatike për spërkatje gjë që ndikon dukshëm në produktivitetin e punës, kështu 

që për spërkatjen e 1ha harxhohen 10 deri 20 orë pune. 

Mbrojtjen e bimëve duhet bërë në atë mënyrë që të mos ketë pasoja për njeriun, kafshët, 

bimët dhe ambientin. Spërkatëset që përdoren janë të përshtatura për mbrojtjen integrale, 

e që nënkupton përgatitjen e lëngut për spërkatje pa kontakt të punëtorit me pesticid, 

koncentrimi i caktuar i mjetit për spërkatje me një përzierje të plotë të pluhurit apo lëngut 

të koncentruar në ujë gjatë tërë kohës së spërkatjes, formimi i rrymës së 

lëngut me strukturë dhe madhësi të caktuar i rezistueshëm nga ndikimi i erës, dozimi i 

saktë i mjetit mbrojtës për njësi të kohës dhe sipërfaqes dhe pastrimi i plotë i 

spërkatëses me ujë të pastër dhe spërkatja me atë ujë në sipërfaqe më parë të trajtuara 

me koncentrim të ulët të pesticidit (rreth 10%). 

Rezervuari - te spërkatëset dhe atomizerët rezervuari mund të jetë i ndërtuar nga 

materiali i ndryshëm, dhe mund të kenë formë dhe madhësi të ndryshme. Sot kryesisht 

ndërtohet prej masës plastike. Forma më e zakonshme e rezervuarit është ajo cilindrike, 

mirëpo kohëve të fundit po ndërtohen në formë të prizmave të ndryshme duke ju 

përshtatur vendit të vendosjes. Rezervuarët prej masës plastike shpesh ndërtohen në 

forma jo të rregullta gjeometrike. Spërkatëset dhe atomizerët kanë rezervuar me volum të 

ndryshëm: Spërkatëset e dorës kanë volum të rezervuarit prej 0,2 — 1,0 litër; Spërkatëset 

e shpinës kanë volum të rezervuarit prej 12 — 20 litra; Spërkatëset e varura në traktor 

kanë rezervuar me volum deri në 400 litra ndërsa spërkatëset e tërhequra me traktor kanë 

volum të rezervuarit prej 500 — 1,200 litra e më tepër.  
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Fig.59.Spërkatsi I varur 

Pajisjet e rezervuarit - këto pajisje kanë rëndësi të madhe pasi që sigurojnë punë të 

lehtë dhe kualitative. Hapësira për mbushje cndodhet në pjesën e sipërme të rezervuarit 

dhe në te ndodhet sita dhe kapaku, site gjithashtu ka edhe në pjesën e poshtme të 

rezervuarit. Në pjesën e poshtme të rezervuarit ndodhet hapësira me valvule për zbrazjen 

e rezervuarit. Pajisje mjaft e rëndësishme dhe e domosdoshme përveç te spërkatëset e 

shpinës është përzierësi. 

Përzierësi shërben për të siguruar koncentrimin konstant të suspensioneve 

dhe emulsioneve gjatë gjithë kohës së punës. Dallojmë përzierësit: hidraulik, dhe 

pneumatik. 

Përzierësit automatik - e marrin lëvizjen nga organet tjera të spërkatëses dhe janë të 

ndërtuar me një ose më shumë pllakëza të vendosura në një bosht dhe me elikë të 

vendosura në një bosht, derisa numri I rrotullimeve të boshtit me pllakëza duhet të 

sillet prej 30 — 60 rrot./min. te boshti me elikë duhet të sillet prej 100 — 200 rrot./min. 

Përzierësit hidraulik - zakonisht paraqet gypin përcjellës të lëngut respektivisht 

gypin kthyes i cili lëngun e tepërt e kthen në rezervuar me ç’rast vjen deri te përzierja. 

Zakonisht në fund të gypave kthyes gjatë gjithë trupit të gypit gjinden sprucatorë 
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gjegjësisht vrima të caktuara me ç’rast lëngu del me presion të caktuar duke realizuar 

përzierje të kënaqshme. Gypat janë të vendosur në pozicione të ndryshme në rezervuar si 

që shihet edhe në foto .  

Përzierësit pneumatik - realizojnë një përzierje mjaft të mirë të lëngut perms rrymës së 

ajrit mirëpo veti negative e tyre është sepse formojnë shkumë. Këto përzierës gjejnë 

aplikim vetëm te spërkatëset pneumatike. 

 

Fig.60.Përzierësi pneumatik 

Pajisjet për mbushjen e rezervuarit – Kjo pajisje është e njohur me emrin ejektor. 

Dallojmë dy tipe të ejektorëve: te njëri ejektori ndodhet ne shportën thithëse ndërsa te 

tjetri përpara rezervuarit. Kapaciteti i ejektorit zakonisht sillet prej 50- 300 l/min. 

 

Fig.61.Tipe të ndryshme të ejektorëve 
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Pompa — është organi kryesor i çdo spërkatëseje, që furnizon me lëng pajisjet 

spërkatëse nën presion të caktuar. Kapaciteti i pompës paraqet sasinë maksimale të 

lëngut të cilën pompa mund ta hedhë për njësi të kohës, ndërsa kapaciteti i spërkatëses 

paraqet sasinë e lëngut të hedhur përmes sprucatorëve në kushte të caktuara të punës. 

Kapaciteti I pompës gjithmonë duhet të jetë më i madh se kapaciteti i spërkatëses. 

Te spërkatëset e shpinës kapaciteti I pompës sillet prej 1-5 l/min. Te spërkatëset 

me motor kapaciteti sillet prej 25-40 l/min, por mund të arrijë deri në 70 l/min. Ndërsa te 

spërkatëset e mëdha me pajisje automatike për spërkatje, kapaciteti mund të arrijë deri në 

200 l/min. Sipas mënyrës së shtytjes së lëngut dallojmë: pompat me veprim të ndërprerë, 

ku bëjnë pjesë pompat me piston dhe pompat me diafragmë dhe pompat me veprim të 

pandërprerë ku dallojmë pompat rotative.Pompat me piston - mund të jenë me veprim të 

thjeshtë, me veprim të dyfishtë dhe me veprim të diferencuar. Pompa me veprim të 

thjeshtë bazohet në lëvizjen drejtvizore vajtje-ardhje te pistonit në cilindrin e pompës. 

Kur pistoni zhvendoset në një kahje (rruga e thithjes) në cylinder krijohet një zbrazëti me 

ç’rast valvuola e thithjes hapet dhe thithet lëngu, ndërsa me lëvizjen e pistonit në drejtim 

të kundërt (rruga e shtytjes) ushtrohet presion mbi lëngun dhe kështu përmes valvuolës 

së shtytjes në trysni dërgohet në pajisjen spërkatëse. 

 

Fig.62.Llojet e ndryshme të pompave me piston: a) me veprim të thjeshtë, b) me veprim të 

dyfishtë dhe c) me veprim të diferencuar.  
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Derisa te pompa me veprim të dyfishtë nëçdo kahje të lëvizjes së pistonit kryhet 

njëkohësisht procesi i thithjes dhe ai I shtytjes në mënyrë të këmbyer, te pompa me 

veprim të diferencuar thithja kryhet në një kahje të lëvizjes së pistonit ndërsa shtytja 

bëhet në mënyrë të vazhdueshme në të dy kahjet e lëvizjes së pistonit. Pos pompave me 

piston të tipit hidraulik dallojmë edhe pompat me piston të tipit pneumatik të cilat 

përdoren në disa aparate spërkatëse të shpinës. 

Pompat me diafragmë (membranë) – Këto pompa përdoren në disa aparate spërkatëse të 

shpinës. Pompat me diafragmë përbëhen nga dhoma e pompës dhe diafragma 

osemembrana. Dhoma e pompës është e pajisur me valvuolën e thithjes qëkomunikon 

drejtpërdrejtë me rezervuarin, ndërsa valvuola e shtytjes komunikondrejtpërdrejtë me 

dhomën e barazimit të trysnisë (kambanën e ajrit). 
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Fig.63.Skema e punës e pompës me membranë: 1- membrana; 2- ekscentri; 3-dhoma e 

pompës; valvuola thithëse; 4-valvuola shtytëse; 6- këmbana e ajrit; 7-gypi dales  

 

Gjatë lëvizjes poshtë të membranës në dhomën e pompës krijohet nënshtypje (vakum), 

me ç’rast hapet valvuola thithëse dhe kështu bëhet mbushja e dhomës me lëng. Ndërsa 

gjatë lëvizjes lartë të membranës në dhomën e pompës formohet trysni me ç’rast mbyllet 

valvuola thithëse dhe hapet 
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valvuola e shtytjes dhe kështu lëngu kalon në kambanën e ajrit prej ku nën trysni 

dërgohet në pajisjen spërkatëse. Krahas këtyre pompave të thjeshta me diafragmë 

përdoren edhe ato me dy 

diafragma të cilat kanë gjetur aplikim te spërkatëset e varura ose të tërhequra me traktor. 

Pompat me piston dhe diafragmë – Me qëllim që të evitohen mangësitë e pompaveme 

piston për shkak të kontaktit të pistonit me pesticidet dhe për shkak të efektit dhe 

sigurimit të vogël të punës te pompat me diafragmë, te makinat bashkëkohore për 

mbrojtjen e bimëve shfrytëzohen pompat me piston dhe diafragmë. Këto pompa janë të 

pajisura me pistona (2 ose 4) të cilat gjinden në dhomën me vaj, dhe sistemi I 

membranave i cili është i rezistueshëm ndajkorrozionit. 

Pompat rotative - Të gjitha pompat rotative me përjashtim të atyre centrifugale punojnë 

sipas të njëjtit princip: gjatë rrotullimit të rotorit hapësirat ndërmjet lopatëzave ose 

ingranazheve dhe trupit të pompës (statorit) krijojnë zbrazëtirë të nevojshme për thithjen 

e lëngut dhe më pas krijojnë trysninë dhe shtytjen e lëngut drejtë pajisjeve shpërndarëse. 

 

Fig.64.Tipet kryesore të pompave rotative: a — me ingranazhe; b — me rrotor me rrula; c 

— me lopatëza; d — centrifugal  

Pompat centrifugale - janë të përbëra nga trupi (statori) dhe nga rotori (turbina) 

nëformën e një disku me lopatëza radiale ose të përkulura. Gjatë rrotullimit të 

rotoritlëngu zhvendoset nga qendra në periferi duke krijuar trysni në tubin e shtytjes. 

Këto pompa kanë përmasa më të vogla në krahasim me ato me piston, gjithashtu edhe 

presioni që realizojnë është më i vogël. 
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Fig.65.Pompat centrifugale: a) një shkallësh; b)dyshkallëshe 

Dhoma e barazimit të trysnisë (kambana e ajrit) - Të gjitha pompat me veprim të 

ndërprerë realizojnë shtytje pulsative të lëngut. Me qëllim të amortizimit të këtyre 

ndërprerjeve këto pompa kanë të montuar kambanën e ajrit që ka formën e një gote 

përmbys ose formën e kambanës dhe është e vendosur në hapësirën në mes pompës dhe 

gypit shtytës.  

 

Fig.66.Forma të ndryshme të kambanave të ajrit 

Kambana është e mbushur me ajër ku gjatë kohës së punës respektivisht gjatë taktit të 

shtytjes një pjesë e lëngut hyn në dhomë duke bërë ngjeshjen e ajrit që deri nëprurjen 
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tjetër ajri i ngjeshur e shtynë lëngun në gypin shtytës dhe kështu vazhdimishtsiguron 

njëtrajtshmëri të daljes së lëngut. Manometri - Është pajisje në të cilënlexohet presioni.  

 

Rregullatori i presionit dhe valvuola e sigurimit– Rregullatori i presionit është një tip 

i veçantë valvuole e cila shërben për të kufizuar dhe për të ndryshuar trysninë epunës. 

Puna e valvuolës bazohet në ndryshimin e tensionit të sustës shtrënguese. Kur trysnia e 

lëngut arrin vlerë më të madhe nga trysnia e vendosur me shtrëngimin e sustës atëherë 

valvuola hapet dhe teprica e lëngut rikthehet në rezervuar duke ruajtur të pa ndryshuar 

trysninë dhe prurjen e lëngut. Pra quhet valvuolë e sigurimit sepse eviton plasjen e 

ndonjë pjese të spërkatëses. 

 

Fig.67.Rregullatorët e presionit: a- me presion të përhershëm dhe b — për 4 shkallë 

shtypjesh. 1. susta, 2. hyrje në gypin shpërndarës, 3. gypi shtytës, 4. leva e 

rregullatorit, 5. dhëmbët për rregullimin e presionit. 
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Tubacionet - Përdoren gypat prej metali, gome dhe plastike. Gypat që lidhin pompën me 

rezervuarin quhen gypa thithës ndërsa ato që lidhin pompën me pajisjet spërkatësequhen 

gypa shtytës.  
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Pajisja spërkatëse - Shërben për pulverizimin e lëngut helmues dhe drejtimin e rrymës 

së pulverizuar në sipërfaqen që trajtohet. Pajisja spërkatëse përbëhet nga shtaga dhe 

pajisja automatike, ndërsa pjesë kryesore e shtagës dhe e pajisjes automatike është 

sprucatori. 

 

Sprucatorët - Janë ndër organet më të rëndësishme të spërkatëses pasi që prejtyre varet 

shkalla e pulverizimit, gjithashtu prej konstruksionit të sprucatorit kushtëzohetedhe 

largësia e hedhjes së valës së pulverizuar si dhe spektri i pikëzave gjegjësisht forma e 

rrymës së pulverizuardhe si rrjedhim e përcakton edhe kapacitetin e spërkatëses. 

Spërkatëset moderne janë të varura apo të tërhequra me rezervuar prej minimum 200litra 

e deri 3.000 litra, dhe gjerësi pune prej 10 deri mbi 20 metra. Shpejtësi më e madhee 

spërkatëses dhe saktësi e lartë e trajtimit arrihet me përdorimin e manometrit tëveçantë 

që quhet Quantometër. Në këtë instrument lexohet presioni në bar në bazë të dozës së 

dhënë në litra/hektar dhe shpejtësisë së punës në km/orë. Këto\ pajisje për rregullimin e 

presionit të lëngut mund të jenë mekanike apo, në kohë të fundit elektronike, ku në 

mënyrë automatike mbahet doza e caktuar gjatë shpejtësisë së punës prej 10-20 km/orë. 

Këtë detyrë e kryen një kalkulator i vogël elektronik që matë shpejtësinë e lëvizjesdhe 

rrjedhjes së lëngut nëpër gyp që dërgon lëngun në armaturë dhe sprucatorë. 

 

Fig.68.Lloje të ndryshme sprucatorësh 

Armatura duhet të ketë lakim sa më të vogël në terrene jo të rrafshëta si dhe të 

mundësohet spërkatja në lartësi së paku 1,5 metra. Sprucatorët janë pjesët për 

shpërndarje uniforme të lëngut që tek kulturat lavërtare trajtojnë bimën apo token në 

lartësi 40-60 cm dhe sasia e lëngut të shpërndarë nuk duhet të ketë devijim më të madh 
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se 10%. Këta kanë forma të ndryshme dhe japin sasi të ndryshme të lëngut, me kënd 

shpërndarës dhe madhësi të thërrmijave të 

ndryshme. Varësisht nga forma e vrimës kemi dy lloje të sprucatorëve. Ata me 

shpërndarje të gjerë me këndë dalës të lëngut prej 110o dhe ata të ngushtë (konik) me 

këndë prej 65o. Tek misri, soja dhe luledielli përdoren sprucatorë me shpërndarje të gjerë 

të lëngut, 110-120o, me 

lartësi optimale 50cm nga objekti (bima apo toka) që trajtohet. Kemi edhe tipa tjera të 

sprucatorëve që formojnë rrymë lëngu nën këndë prej 30- 150o. Spërkatëset e reja kanë 

shenja që tregojnë karakteristikat e sprucatorëve (fig. 37) p.sh. sprucatori 10003 tregon 

se tre numrat e parë paraqesin këndin dalës të rrymës së lëngut, e numri 03 paraqet 

kapacitetin e sprucatorit në galon/minutë (1 galon = 3,8 litra), në presion të lëngut prej 

2,8 bar (2,85 atm). Distanca e sprucatorëve në armaturë të spërkatëses është 50 cm. Gjatë 

trajtimit në lartësi më të vogël (30- 

40cm) përdoren sprucatorët me këndë të daljes së lëngut prej 120 o, ndërsa për trajtim në 

rende tek misri dhe luledielli por edhe soja kur mbillet në rende të gjëra, përdoren 

sprucatorët me këndë dalës të lëngut prej 80o. Varësisht nga presioni i shpërndarjes së 

pesticidit, dallojmë sprucatorët standard dhe ata me presion të ulët. Të parët punojnë me 

presion 2-4 bar ku presioni optimal është 3 bar. Ato me presion të ulët punojnë me 1-2 

bar, dhe përparësi kanë formimin e thërrmijave më të mëdha, të rezistueshme ndaj bartjes 

nga era apo rrymat e nxehta të ajrit dhe janë kryesisht të përshtatshëm për trajtimin e 

herbicideve ku edhe bartja është minimale. Kanë vrimë në formë elipse e mundësia e 

mbylljes së vrimës është më e 

vogël, kanë jetë më të gjatë përdorimi e mund të përdoren edhe për plehërim foliar. 

Sprucatorët ndërtohen nga materiale të ndryshme, e më së shumti nga mesingu, çeliku, 

plastika dhe porcelani por edhe kombinime të ndryshme si plastik dhe porcelan. Kohën e 

fundit po ndërtohen edhe sprucatorë nga materiali special elastik, që mundëson 

ndryshimin e formës së vrimës varësisht nga presioni i lëngut, me ç’rast ndryshohet 

madhësia e thërrmijave dhe këndi i rrymës së lëngut. Cilësia e punës së spërkatëseve 

varet shumë nga lloji i sprucatorëve që përdoret. Sprucatorët nga mesingu dhe çeliku 

janë universal. Ato nga plastika në kombinim me 
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porcelan (AHL) prodhohen në tre ngjyra: 

 të kuq — për doza 80-220 lit/ha, 

 të kaltër — 100-300 lit/ha, dhe 

 të bardhë — 150-500 lit/ha 

- Sprucatori ajër-lëng me kënd shpërndarës 120o, presion 3-8 bar, plastik-

qeramikë. 

- Sprucatori ajër-lëng me kënd shpërndarës 120o, presion 1,5-6 bar, plastik. 

- Sprucator universal i lëngut me kënd 120o, 1,5-5 bar, plastik-çelik-qeramikë. 

- Sprucator standard i lëngut me kënd 120o, 2-5 bar, plastik-qeramikë. 

- Sprucatorët me shenjë XR kanë vrimë nga çeliku në mbështjellësin e plastikës, 

dhe japin thërrmija më të mëdha të lëngut kur përdoret shtypja 1-2 bar.  

Me rritjen e shtypjes 3-5 bar mbajnë formën e njëjtë të shpërndarjes por zvogëlohen 

thërrmijat e lëngut. Vrima është në formë ovale. Kemi edhe sprucatorë shumë të 

qëndrueshëm nga qeramika me mbështjellës plastik që quhen Alumax. Në përgjithësi 

depërtimi më i mirë I pesticidit në masën bimore arrihet me rritjen e presionit të lëngut 

në nivel 2-5 bar. Sprucatorët nuk lejojnë që të pikë lëngu në kohën kur spërkatësja nuk 

punon e këtë ia mundëson sfera me sustë apo një tip tjetër është membrana me sustë. Tek 

sprucatorët e rinj po përdoret kryesisht membrana pasi që është më e sigurt dhe më e 

qëndru eshme nga ndikimi i mjeteve kimike agresive, dhe është e mundur të rregullohet 

forca e shtypjes së sustës, që nuk është e mundur të arrihet tek sprucatorët e pajisur me 

sferë. 

Shtagat - Ndryshe quhen edhe pistoleta dhe janë të ndërtuara prej metali ose prej 

materiali sintetik me gjatësi 0,5-2,0 m. Në njërën anë të tij është i vendosur një ose më 

shumë sprucatorë ndërsa në anën tjetër gjendet dorëza komanduese. 

Pajisjet automatike - Për spërkatjen e pemëve dhe hardhisë së rrushit përdoren 

korniza vertikale. Korniza përbëhet prej një ose më tepër shtyllash vertikale ku janë të 

vendosur sprucatorët. Pozicioni I sprucatorëve është i ndërrueshëm me qëllim të arritjes 

së efektivitetit më të mirë të punës. 
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Fig.69.Paraqitje skematike e pajisjeve të ndryshme automatike për spërkatjen e pemëve dhe 

hardhisë së rrushit 

 

Nëse me një pajisje automatike trajtohen më shumë rende, kualiteti i punës është mëi 

dobët që vjen në shprehje sidomos kur tereni nuk është i rrafshët. 

 

Pajisja automatike shumë rendësh dhevarësia e kualitetit të punës nga gjerësiakapëse e 

punës dhe nga pjerrësia e terenit 

 

Tipet e spërkatëseve 

Spërkatëset mund ti klasifikojmë sipas mënyrës së marrjes së transmisionit dhe 

sipas mënyrës së bartjes respektivisht tërheqjes. 

1. Spërkatëset e dorës - Përdoren zakonisht për spërkatje në kopshte. Spërkatëset me 

volum më të madh të këtij tipi janë të pajisura me rrip dhe mund të mbahen mbi supe. 

2. Spërkatëset e shpinës - Dallojmë dy tipe të spërkatëseve të shpinës. I pari me veprim 

të përhershëm të pompës gjatë punës e cila siguron trysni deri 0,4 MPa dhe kapacitet pre 

0,3 — 1,5 l/min. Ndërsa tipi tjetër është automatik dhe punon me shtypje (trysni) të 

paravendosur ku në fillimet punës paravendoset trysni në vetë rezervuarin e cila është e 
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mjaftueshme për rrjedhjen e gjithë lëngut. Njëri tip i këtyre spërkatëseve punon nën 

trysni 0,5 — 0,6 MPa dhe ka kapacitet 0,6 — 4,0 l/min. ndërsa tipi tjetër i quajtur me 

presion të lartë punon nën trysni 1,2 — 1,5 MPa. 

 

 

Fig.70.Spërkatësja e shpinës nga bakri 

 

Fig.71.Spërkatësja e shpinës nga plastika 
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Spërkatëset e varura në traktor – Kanë volum të rezervuarit prej 200 — 400 litra. 

Transmisionin e marrin nga b.m.f. I traktorit. Kapaciteti i pompës sillet prej 30 — 40 

l/min, ndërsa presioni sillet prej 3,0 — 4,0 MPa. Spërkatëset e tërhequra me traktor - 

Kanë 

volum të rezervuarit prej 500 — 1.200 litra e më tepër. Transmisionin e marrin nga 

b.m.f. i traktorit ose kanë motor të vetin, duke siguruar presion prej 3,0 — 4,0 MPa dhe 

kapacitet deri 70 l/min. Në plantacionet bashkëkohore të drufrutorëve kohëve të fundit 

po instalohet sistemi 

i ujitjes në formë të shiut artificial, për qëllim të ujitjes, rritjes së lagështisë relative të 

ajrit si dhe për mbrojtjen e tyre nga ngricat. 

Pajisjet e njëjta me sukses mund të shfrytëzohen edhe për mbrojtjen e pemëve dhe 

hardhisë së rrushit nga sëmundjet dhe dëmtuesit. Mirëpo ende nuk është definuar se 

kundër cilave sëmundje dhe dëmtues kjo metodë është më efikase dhe a mund të 

aplikohet si e veçantë pa trajtim plotësues me aparatet për mbrojtjen e bimëve. 

Përparësi e mbrojtjes së pemëve dhe hardhisë se rrushit përmes pajisjeve për ujitje në 

formë të shiut artificial është se shfrytëzohet pajisja e instaluar për qëllime tjera dmth. 

zvogëlohet mundësia për aparate speciale për mbrojtjen e pemëve dhe hardhisë së 

rrushit. Trajtimi realizohet për një kohë relativisht të shkurtër rreth disa minuta. 

Mangësia qëndron në atë se pesticidi I aplikuar në formë të shiut artificial dobët depërton 

në brendësinë e kurorës, pastaj 

duhet bërë adoptimin e sistemit të ujitjes në formë të shiut artificial ashtu që të 

mundësohet që çdo pajisje apo grup pajisjesh të kyçet gjegjësisht të ç’kyçet kështu që së 

pari ç’kyçet pajisja e parë dhe kështu me radhë sepse në të kundërtën derisa pesticidi të 

arrijë në pajisjen e fundit, 

atëherë në pajisjen e parë pesticidi do të jetë harxhuar dhe do të pasojë shpëlarja me 

ujë. Për punë më të lehtë duhet punuar me pesticide të ngjyrosura ose të shtohet ngjyrë. 

Pesticidi përgatitet në një rezervuar të veçantë prej ku përmes pompës dërgohet në gypin 

shtytës. Sasia e ujit që harxhohet me këtë rast sillet prej 2.500 — 5.000 l/ha. 
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Fig.72.Makina spërkatëse hidraulike 

 

 

8.2.  Atomizerët ( vesuesit) 

Makinat spërkatëse hidraulike, edhe pse janë përmirësuar shumë dhe janë të pajisura me 

të gjitha pjesët moderne për një trajtim optimal, prapë se prapë nuk mund tëmbulojnë 

tërë masën bimore, e sidomos anët e poshtme të gjetheve. Për këtë qëllim përdoren 

atomizerët ku princip i trajtimit është kombinimi i rrjedhjes së lëngut mepresion të ajrit 

dhe trajtim optimal me rrymë të fortë ajri në të gjitha pjesët e bimëve. Atomizerët më 

parë janë përdorur kryesisht në pemëtari dhe vreshtari por tani me mjaft sukses po 

përdoren edhe për trajtimin e kulturave lavërtare. Kryesisht për përdorim tek misri, 

luledielli dhe soja atomizerëve u vendosen armatura dhe sprucatorë të posaçëm për 

trajtim të ulët.Atomizerët karakterizohen me sasi të mëdha ajri (rreth 50.000 m3/orë ) që 

fitohetnga ventilatori, dhe sprucatorët me ajër që prodhojnë shpejtësi të ajrit 40-50 m/sec. 

Këtu fitohen thërrmija të imëta të pesticidit që mbulojnë tërë bimën, pa bartje nga era 

apo rrymat e nxehta të ajrit. 
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Fig.73.Atomizeri i tërhequr nga traktori 

 

Fig.74.Makina spërkatëse pneumatike me seksione të ndara 

66 

Me atomizim nënkuptojmë metodën e aplikimit të pesticideve të përgatitura në formë 

suspensioni, emulsioni dhe në formë tretësire me madhësi të pikëzave prej 50 — 150 

μm. Makinat të cilat e realizojnë këtë trajtim ekzistojnë disa terme: atomizerë, 

molekulatorë, pulverizues pneumatik dhe spërkatëse me ventilator. Në krahasim me 

spërkatjen kjo metodë ka 
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disa përparësi. Së pari harxhimi i ujit për njësi të sipërfaqes është shumë i vogël ku mund 

të arrijë deri në 20 herë më pak, ku në vend që për spërkatjen e 1ha vresht të harxhohet 

1.000 litra ujë me atomizim harxhohet 200 — 300 litra ujë. Ndërsa për trajtimin e 1ha 

pemishte me këtë metodë harxhohen 200 — 300 l ujë, pra edhe ngjeshja e tokës është më 

e vogël. 

Pos kësaj, rryma e ajrit e cila bën bartjen e pikëzave mundëson depërtimin e tyre nëpjesët 

e brendshme dhe ato të sipërme të kurorës si dhe në anën e kundërt të kurorës. Pos kësaj 

rryma e ajrit kushtëzon përdredhje të gjethit dhe kështu mundësohet trajtimi edhe në 

kundërfaqe të gjethit. Meqë pikëzat janë më të vogla në krahasim me spërkatjen, humbjet 

nga rrjedhja prej objektit që trajtohet në tokë janë më të vogla. Mungesë e kësaj metode 

është varësia nga era që dobëson kualitetin e punës, humbjet nga bartja (drifti) janë të 

mëdha dhe në raste të veçanta mund të pengojë në tërësi trajtimin me këtë metodë. 

Mangësi tjetër e atomizerëve është se përdoren vetëm në mbrojtjen e pemëve dhe 

hardhisë së rrushit edhe atë jo për të gjitha masat mbrojtëse p.sh: nuk janë të 

përshtatshëm për spërkatje dimërore si dhe për aplikimin e herbicideve. 

Organet kryesore të atomizerëve – Në punën e atomizerëve dallojmë dy qarkullime 

edhe atë: qarkullimin e lëngut dhe qarkullimin e rrymës së ajrit. 

Qarkullimin e lëngut e përbëjnë: rezervuari me përzierësin, pompa, valvuola dhe 

sprucatorët. 

Përzierësi ka një rëndësi më të madhe se sa te spërkatja pasi që këtu punohet 

mekoncentrime më të larta të pesticideve; Pompa - është e nevojshme te të gjithë 

atomizerët pneumatiko - hidraulik, përveç te atomizerët e shpinës ku lëngu vjen deri te 

pajisja spërkatëse me rënje të lirë të ndihmuar nga presioni i vogël që realizohet përmes 

një gypi. Pompa te atomizerët pjesërisht bën shpërndarjen e lëngut dhe sipas kësaj nuk 

është e thënë që pompa të sigurojë presion të lartë dhe për këtë arsye te atomizerët 

përdoren edhe pompat centrifugale të cilat sigurojnë kapacitet të lartë. 

Sprucatorët shpesh janë të ngjashëm me ato të spërkatëseve por në disa rastendryshojnë. 

Kështu p.sh. te atomizerët e shpinës diametri i vrimës së kalibruarmund të arrijë deri në 

7mm, gjithashtu edhe te atomizerët të pajisur me pompëcentrifugale dhe ventilator radial, 

diametri I vrimës së kalibruar të sprucatorit ështërreth 4mm. Përmes rrymës së ajrit bëhet 



 

128 
 

 

pulverizimi I lëngut dhe bartja e rrymës së pulverizuar.Për këtë qëllim përdoren 

ventilatorët, të cilët mund të jenë radial ose aksial dhe në raste të veçanta përdoren edhe 

kompresorët. Ventilatorët radial karakterizohen me shpejtësi të madhe fillestare të 

rrymës së ajrit edhe atë 50-150m/s, dhe me sasi të vogël të ajrit që sillet prej 5 - 200 

m3/min.  

 

 

 

  Fig.75.Tipe të ndryshme të ventilatorëve radial 

Ventilatorët aksial prodhojnë rrymë ajri me shpejtësi të vogël fillestare, zakonisht 25 - 

50m/s, ndërsa sasia e ajrit të prodhuarsillet prej 150-1200 m3/min. 

 

Fig.76.Ventilatori aksial: 1. drejtimi i thithjes, 2.dhoma e ventilatorit (statori), 3. lopatëzat e 

ventilatorit, 4. drejtimi I shtypjes, 5. mbajtëset e boshtit, 6. boshti. 
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Zakonisht ventilatorët vendosen në pjesën e pasme pas rezervuarit dhe transmisionin 

emarrin nga b.m.f. i traktorit ose nga ndonjë motor i veçantë. Numri i rrotullimeve te 

ventilatorët sillet prej 2400-5000 rrot/min. Sasi të ndryshme të rrymës së ajrit në kurorat 

e veçanta që siguron shpërndarje uniforme 

Disa atomizerë në vend të ventilatorëve janë të pajisur me kompresor. Sigurojnë rrymë 

të shpejtë të ajrit deri 300 m/s ndërsa sasia e ajrit është e vogël. 

Pajisjet për trajtim - e tërë sasia e ajrit e prodhuar nga ventilatori mund të jetë e drejtuar 

në një hapësirë dalëse të ashtuquajtur “top”. Te atomizerët e shpinës “topin” e drejton 

punëtori me njërën dorë. Te aparatet e mëdha “topi” drejtohet nga punëtori duke lëvizur 

pranë makinës ose 

duke qenë ulur në ulësen e posaçme.  

 

Fig.77.Atomizeri i shpinës me “topin” e dorës përtrajtim 

 

Derisa te atomizerët masiv që shërbejnë për trajtimin e pyjeve, lisave përskaj rrugëve etj. 

ekziston pajisje e veçantë përmes së cilës drejtohet “topi”. Pos këtyre pajisjeve 

atomizerët mund të jenë të pajisur edhe me pajisje automatike. Pajisjet automatike 

mundësojnë dalje të lëngut dhe ajrit në të gjithë anët. Megjithatë ka pajisje automatike të 
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cilët bëjnë hedhjen epesticidit në njërën anë. Te këto rryma e ajrit mund të kalojë përmes 

disa gypave qënë të vërtetë kjo pajisje përfaqëson bashkësinë e “topave” të shkurtuar.  

 

Fig.78.Paraqitje skematike e pajisjeve të ndryshme për atomizim (vesim) 

 

Forma më e shpeshtë e përdorimit të pajisjeve automatike është pajisja në formë të 

kurorës ku rryma e ajrit del në sipërfaqen e gjithë kurorës ose në një pjesë të saj. 

 
 

 

Rryma e ajrit zakonisht paraqet një rreth prej 240º. Rryma e ajrit nuk duhet të dalë 

nëmënyrë uniforme në gjithë kurorën, kështu në pjesën e sipërme të kurorës duhet tëdalë 

më shumë ajër për arsye se pesticide duhet të dërgohet në pjesët e sipërme tëobjektit që 
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trajtohet. Numri i sprucatorëve në kurorë është i ndryshëm, zakonishtkurora prej 240º ka 

12 sprucatorë ku në çdo 20º vjen një sprucator. 

Tipet e atomizerëve - Të gjithë atomizerët e marrin transmisionin nga motori prandaj 

kryesisht ndahen sipas mënyrës së mbajtjes respektivisht tërheqjes. 

 

1.Atomizerët e shpinës - Përdoren për trajtimin e sipërfaqeve të vogla, dhe në ato vende 

ku nuk ka ujë. Janë të pajisura me ventilator të tipit radial me kapacitet 5-10 m3 ajër në 

minutë, ndërsa rryma e ajrit del përmes “topit” me shpejtësi deri 100 m/s. Kanë kapacitet 

3,3-7,0 l/min, ndërsa 

hapësira dalëse është me diametër prej 0,8-7,0 mm. Pesha e atomizerit të zbrazët sillet 

prej 7-14kg. Tipet e reja të atomizerëve të shpinës mund të rregullohen që të 

kryejnëpluhurosje, pluhurosje të lagët dhe mjegullim. 

 

2.Atomizerët e varur në traktor – Zakonisht transmisionin e marrin nga b.m.f. i 

traktorit,mund të jenë të pajisura me “top” ose pajisje automatike me kurorë. Rezervuari 

ka volum deri 400 litra. 

 

3. Atomizerët e tërhequr me traktor – Kanë volum të rezervuarit prej 600-2500 litra 

dhekapacitet deri 500 l/min. Zakonisht janë të pajisur me motor të vetin, por disa 

tipetransmisionin e marrin nga b.m.f. I traktorit, ndërsa ekziston edhe përcjellje e 

kombinuar e transmisionit ku pompa e merr transmisionin nga b.m.f. i traktorit, ndërsa 

ventilatori e merr transmisionin nga motori i vetë makinës. Zakonisht janë të pajisur me 

pajisje automatike me kurorë, e rrallë here me bashkësi “topash”. 

 

4. Atomizerët vetëlëvizës – Karakterizohen me efektivitet të vogël dhe zakonisht 

përdoren në vreshtari. Janë të pajisur me “top” ose bashkësi “topash”. 

 

5. Atomizerët e vendosur ne automobil - Shfrytëzohen për trajtimin e lisave skaj 

rrugëve, parqeve, etj. Atomizeri është I vendosur në shasinë e kamionit në bazë t 



 

132 
 

 

rrotullueshme deri 360º. Zakonisht janë të pajisura me “top” me largësi të hedhjes deri në 

30 metra. 

Mjegulluesit (teknika aerosol) Teknika aerosol përfaqëson trajtimin e bimëve ose 

trajtimin e hapësirave të mbyllura, me madhësi të pikëzave ose grimcave deri në 50μm. 

Pra aerosoliparaqet sistem shpërndarës të lëngët ose të ngurtë. Aerosoli i lëngët paraqet 

mjegullën e cila ndahet në mjegull të thatë ku madhësia e grimcave sillet prej 3-20μm, 

dhe në mjegull të lagësht me madhësi të grimcave prej 50μm. Ndërsa aerosoli i ngurtë 

paraqet tymin, kurse madhësia e grimcave është shumë e vogël dhe sillet prej 0,5-3,0μm. 

Për mbrojtjen e bimëve që aplikohet n ambient të hapur aplikohet aerosoli i lëngët, 

ndërsa tymosja aplikohet për dezinfektimin dhe dezinsektimin e ambienteve të mbyllura. 

Përparësi e aplikimit të aerosolit është se preparati nuk tretet në ujë por përdoret si I 

koncentruar ku nuk ka nevojë për ujë, pastaj mundësia e intervenimit është e shpejtë dhe 

sillet prej 10 ha/8h, për aparatet e dorës ndërsa deri 100 ha/8h te ato me traktor. 

Aplikimi i aerosolit ka shumë mangësi, në radhë të parë aerosoli i prodhuar shumë lehtë 

bartet nga era në drejtim të pa dëshiruar, kualiteti i punës është i dobët sepse për shkak të 

energjisë kinetike të vogël të aerosolit, nuk mund të depërtojë në brendësi të kurorës, si 

dhe është i kufizuar numri i pesticideve që mund të përdoren për këtë qëllim dhe 

kryesisht përdoren insekticidet. Mënyrat e prodhimit të aerosolit të lëngët - aerosoli i 

lëngët prodhohet në dy mënyra: 

1.Me shpërndarje - Imtësimi i pikëzave bëhet në mënyrë mekanike ose me përdorimin e 

lëngjeve që avullohen me ç’rast zvogëlohet madhësia e pikëzave. Ky aerosol quhet 

aerosol shpërndarës. 

2. Me kondensim - Lëngu shëndrohet në gaz dhe me kondensimin e tij formohen pikëza 

shumë të imta. Ky aerosol quhet aerosol i kondensuar. Varësisht nga mënyra e prodhimit 

të aerosolit dallojmë edhe veprimet për formimin e tij: - Përdorimi i atomizerëve rotativ 

të cilët me rrotullim prodhojnë pikëza me diametër më të vogël se 50μm; 

- Aplikimi i atomizerëve të cilët me presion të zakonshëm prodhojnë pikëza me diametër 

më të vogël se 50μm; 

- Shfrytëzimi i atomizerëve të cilët realizojnë presion prej 10 -25 MPa; 
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- Përdorimi i atomizerëve të cilët punojnë me lëng special te i cili mbajtësi I pesticidit 

lehtë avullohet, me ç’rast vjen deri te zvogëlimi i pikëzave; 

- Me nxehje ku temperatura e lartë prej 300-500ºC shëndrron pesticidin e lëngët në gaz 

dhe me kondenzimin e tij vjen deri te formimi i pikëzave shumë të imëta; 

- Reaksioni në mes dy kemikaljeve mund të prodhojë aerosol të lëngët; 

- Me eksplodimin e bombës të mbushur me pesticid vjen deri te shpërndarja në pikëza 

shumë të imëta, dhe 

- Me përzierjen e pesticidit me gaz të lëngut nën shtypje, me hapjen e enës del gazi i cili 

bart me vete edhe pikëzat e pesticidit. 

Tipet e aparateve - Tipi më i përhapur që prodhohet dhe përdoret sot është mjegulluesi i 

dorës i cili prodhon aerosol me nxehje. 

 

Fig.79.Mjegulluesi i dorës: 1. gypi plotësues I daljes, 2. sprucatori i lëngut, 3. gypi sjellës I 

lëngut, 4. rripi, 5. valvuola e lëngut, 6. pompa e dorës, 7. kapaku i rezervuarit të lëngut, 

8. dhoma e djegies, 9. Valvuola kthyese për ajër, 10. kandela, 11. gypi për benzinë, 12. 

valvuola e benzinit, 13. rezervuari i benzinit, 14. kapaku I rezervuarit, 15. rezervuari i 

lëngut, 16. filtri(sita), 17. valvuola rregulluese e sasisë së lëngut, 18. gypi i jashtëm dhe 

19. gypi I brendshëm i daljes. 

Principi i punës është si vijon: Përzierja e ajrit dhe avullit të benzinës hyn në dhomën e 

ndezjes (eksplodimit) ku shkëndija e kandelës shkakton eksplodim i cili i largon jashtë 
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gazrat përmes gypit dalës. Me rastin e vënies së aparatit në punë, përzierja e ajrit dhe 

benzinës sillet përmes 

pompës ajrore të dorës ndërsa shkëndijat në kandelë shkaktohen gjatë lidhjes me bateri. 

Pasi që fillojnë eksplodimet e para ato pasojnë njëra pas tjetrës aq shpejtë saqë përzierjen 

e re e ndez eksplodimi paraprak,pra bateria më nuk është e nevojshme. 

Atëherë me rënien e presionit në dhomën e eksplodimit vjen deri te thithja e përzierjes 

së re pra atëherë edhe lëvizja e pompës nuk është e nevojshme. 

Pesticidi përmes gypit të veçantë hyn në afërsi të gypit dalës duke kaluar aty në gjendje 

të avullt dhe kur përmes rrymës së ajrit të shkaktuar me rastin e eksplodimit detyrohet të 

dalë jashtë atëherë konensohet në aerosol të lëngët respektivisht në mjegull. Aparati 

është i rëndë 10-11kg. 

Ndërsa i mbushur rëndon 16-17kg. Me qëllim që të shpejtohet puna e mjegulluesit të 

dorës janë konstruktuar mjegullues të bartur me traktor të cilët karakterizohen me 

kapacitet shumë të 

lartë. Për nga ndërtimi dhe principi i punës janë të ngjashëm me mjegulluesit e dorës 

përveç disa pajisjeve plotësuese si kompresorët, ventilatorët, pompat dhe ngjashëm. 

 

 

Fig.80.Gjeneratori aerosol: 1. kompresori, 2. mbyllësi, 3. dhoma rrotulluese, 4. kandela, 5 dhe 

9. sprucatorët, 6. mbështjellësi I dhomës, 7. dhoma e ndezjes, 8. termometri, 10. avulluesi, 11. 

valvuola e sigurimit, 12.pompa me ingranazhe, 13. rezervuari I pesticidit, 15. rezervuari I 

benzinës. 



 

135 
 

 

Mjegulluesit përveç që përdoren për këtë qëllim ato përdoren edhe për mbrojtjen e 

pemëve dhe hardhisë së rrushit nga ngricat e vonshme pranverore. 

 

 

8.3. Makinat dhe aparatet për pluhurosje 

 

Me pluhurosje nënkuptojmë metodën e aplikimit të pesticideve në gjendje të ngurtë 

gjegjësisht në formë pluhuri ku material aktive është e përzier me bartës neutral. 

Madhësia e grimcave sillet prej 1 - 50μm. Pluhurosja zakonisht aplikohet për mbrojtjen e 

hardhisë së rrushit mesqufurosje (aplikimi i sulfatit në gjendje pluhuri). Përparësia e 

pluhurosjes qëndronnë atë se uji nuk është i nevojshëm fare, pastaj gjerësia kapëse e 

punës si dheshpejtësia e lëvizjes së agregatit është e madhe ndërsa ngjeshja e tokës është 

evogël pasi që këto makina janë të lehta. Mangësi kryesore e kësaj metode ështëhumbja e 

madhe nga bartja (drifti) si dhe aftësia e vogël e pluhurit për tu ngjitur nëpjesët e bimëve 

ku vetëm 10 — 20% e sasisë së pluhurit të hedhur mbetet në bimë. 

Pastaj afati i veprimit të pesticidit të aplikuar në formë pluhuri dukshëm është më i vogël 

se sa kur aplikohet në gjendje të lëngët. Llogaritur në njësinë e sipërfaqes pesticidi i 

aplikuar në gjendje pluhuri është shume më i shtrenjtë se sa kur aplikohet në72gjendje të 

lëngët sepse sasia e materies aktive sillet prej 1-10%, ndërsa pjesa tjetër është përzierës 

neutral. Varësia nga rryma e ajrit është shumë e madhe e cila shpeshherë e pamundëson 

aplikimin e kësaj metode. Dozimi i saktë është I pamundur te kjo metodë.  
 

Me qëllim të shmangies së këtyre vetive negative të pluhurosjes kohëve të fundit 

aplikohen dy modifikime të pluhurosjes edhe atë pluhurosje lagur dhe pluhurosja 

elektrostatike. Pluhurosja e lagur - Te pluhurosja e lagur krahas pluhurit njëkohësisht 

hedhet edhenjë sasi e vogël uji në mënyrë që të sigurohet ngjitje më e mirë e pluhurit 

nëbimë. Pesticidi pluhur që përdoret për këtë qëllim përmban disa materie 

higroskopiketë cilat sigurojnë ngjitje të mirë. Makinat të cilat përdoren për këtë qëllim 

janë mjaft tëkomplikuara duke të shtrenjta pasi që duhet njëkohësisht të sigurojnë 

hedhjen e pluhuritdhe hedhjen e lëngut.  
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Pluhurosja e lagur rrallë përdoret në praktikë përpos aplikimitgjatë mbrojtjes së hardhisë. 

Për këtë qëllim më së shumti përdoren atomizerët e shpinës të adaptuar për pluhurosje të 

lagur, por ekzistojnë edhe aparate më të mëdha për aplikimin e kësaj metode. Pluhurosja 

elektrostatike - bazohet në faktin se bimët kanë ngarkesë të caktuarelektrike edhe atë 

ngarkesë negative, dhe nëse pesticidi pluhur ngarkohet me ngarkesë pozitive sigurohet 

kapje shumë e mirë në mes të pesticidit pluhur dhe bimës që trajtohet. Kualiteti i punës 

është i mirë edhe me vetë faktin se gjatë kësaj mënyre të pluhurosjes grimcat e pluhurit 

në masë të njëjtë deponohen edhe në kundërfaqe të gjethit. 

Pluhurosja elektrostatike është e përshtatshme për regjione me klimë të thatë pasi që 

lagështia e ajrit kushtëzon zbrazjen e ngarkesës elektrike gjatë fluturimit të grimcave në 

ajër. Pajisja për mbushjen me ngarkesë elektrike të grimcave të pluhurit është e rëndë 

rreth 2,5kg dhe lehtë montohet te çdo pluhurosëse me motor. 

Pjesët përbërëse të pluhurosësit janë: Rezervuari i pluhurit zakonisht ka formë konike në 

mënyrë që të sigurojë ramje të lirë të pluhurit. Përzierësi apo shkriftuesi mban pluhurin 

në gjendje të shkrifët. Sasia e dëshiruar apo norma e hedhjes rregullohet nga dozatori që 

është i vendosur në fund të rezervuarit. Ventilatorët që përdoren te pluhurosësit zakonisht 

janë të tipit radial. Te pluhurosëset zakonisht te ato të shpinës që e marrin transmisionin 

me dorë rolin e ventilatorit e luan një fryrës apo gjyryk. 

7 3 

Fig.81.Skema teknologjike e pluhurosësit: 1- rezervuari për preparat; 2-përzierësi; 3-gypi 

thithës; 4- dozuesi; 5-boshti i ventilatorit; 6- ventilatori. 
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Tipet e pluhurosëseve 

Pluhurosëset e shpinës - Mund të jenë me gjyryk me veprim të thjeshtë dhe me veprim 

të dyfishtë, gjithashtu mund të jenë edhe me ventilator. 

Pluhurosësit e varur në traktor - Transmisionin zakonisht e marrin nga b.m.f. 

i traktorit. Për mbrojtjen e hardhisë së rrushit janë të pajisur me pajisje shpërndarëse 

automatike. 

 

Fig.82.Pluhurosësit e varur në traktor 

 

Disa rregulla themelore për përdorimin e mjeteve për mbrojtjen e bimëve 

Llogaritja e dozës se pesticidit për një mbushje rezervuari të spërkatëses 

Për një rezultat të mirë në luftimin e sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave të këqija 

nevojitet përdorimi i sigurt dhe dozimi i saktë i pesticideve. Është praktikë që fermerët 

tanë 

të orientohen kryesisht në përdorimin e përqindjeve të ndryshme të pesticideve, por kjo 

nuk 

është një masë e sigurt pasi që varet nga sasia e ujit që shpenzohet për njësi të sipërfaqes. 

Por në sipërfaqe të mëdha shumë më e rëndësishme është të dihet se sa pesticid duhet 

hedhur në një mbushje të rezervuarit dhe sa pesticid hedhet për njësi të sipërfaqes 

(hektar). 
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Më poshtë është e paraqitur mënyra e llogaritjes së pesticidit për një mbushje të 

rezervarit 

të spërkatëses. 

1. Mateni 50 metra distancë për spërkatje 

2. Me rezervarin mbi gjysmë të mbushur filloni spërkatjen me një shpejtësi normale të 

ecjes gjatë tërë distancës. 

3. Mateni kohën në sekonda që kaloni distancën prej 50 m 

4. Mateni gjerësinë kapëse në metër të spërkatëses 

5. Mateni sasinë e lëngut në litër që e hedhë sprucatori për kohën që kalohen 50 m. 

Shembull: 

Nëse distanca prej 50 m kalohet për një kohë 50 sec, gjerësia kapëse është 1m dhe sasia e 

lëngut 1 litër atëherë sipërfaqja e trajtuar me një kalim të makinës do të jetë: 

50 m x 1m = 50 m2 është sipërfaqja e trajtuar me një kalim 

10.000 m2 (1 ha) : 50 m2 = 200 kalime nevojiten për trajtim të një hektari sipërfaqe 

200 kalime x 1 litër për një kalim = 200 litra/hektar është shpenzimi i lëngut 

Nëse spërkatësja ka kapacitet 20 litra atëherë duhet mbushur 10 herë për trajtim të një 

hektari 

Nëse përdoret pesticidi Agrosan me sasi 2 litra (2000 ml) për hektar, sasia e pesticidit që 

do të hedhet në një mbushje të spërkatëses do të jetë 

2000 ml : 10 mbushje = 200 ml preparat duhet përdorur për një mbushje të spërkatëse 

Vlerësimi i nxënsave bëhet pas gjdo RM-je. 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- 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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