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HYRJE 

 

 

Prodhimtaria e perimeve në ambiente të mbrojtura, paraqet formën më 

intensive të prodhimtarisë së tyre. Një ndër parakushtet më të rëndësishme 

për arritjen e rendimenteve të larta, në këtë mënyrë të prodhimtarisë është 

njohja e teknologjisë së kultivimit të perimeve, por edhe llojet e serave dhe 

ndërtimi i tyre.  

Në praktikën e gjerë me serra nënkuptohet “objekt” i ngritur në konstruksion 

të mdryshëm (prej druri, metali apo konstruksione plastike), dhe i mbuluar 

me material gjithashtu të ndryshëm (xhami, masë plastike apo polietilien) në 

të cilën njeriu nga mbrenda kontrollon dhe rregullon faktorët e rrritjes, 

varësisht nga kërkesat e bimëve.  

 

Varsisht nga pamja e jashtme serrat ndahen në: 

 Serrat me një strehë, 

 Serrat me dy strehë,  

 Serrat bllok dhe  

 Serrat hangar. 

 

Varësisht nga materiali që përdoret për mbulim, serrat mund të ndahen në: 

 Serra prej xhani, 

 Serra prej masave plastike,  

 Serrat prej polietileni etj. 

Ndërtimi i tyre ndahet në dy faza ndërtimi i jashtëm dhe i mbrendshëm. 

Ndërtimi i jashtëm (në serrat prej xhami) përfshin: themelet, muri anësor, 

konsrtuksioni, muri anësor të xhamit dhe çatinë e xhamit, dritaret, të cilat 

shërbejnë për ajrosjen e serrës. 

Ndërtimi i brendshëm përfshin:rrugët,instalimin elektrik, tavolinat, instalimi 

për ujë, sistemi për ngrohje, sistemi për ajrosje, sistemi i ndriçimit, hijezimi 

dhe konstruksionet mbajtëse 
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I. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.1:  

RM1 –Nxënësi spjegon bilancin energjetik, dhe ndikimin e faktorëve 

ekologjikë në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në sera 

 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM1, nxënësi spjegon bilanci 

energjetik, dhe ndikimin e faktorëve ekologjikë në rritjen dhe 

zhvillimin e perimeve në sera 

 

 
 

1.1. Format e shkëmbimit të energjisë në sera 

Serrat janë objekte të shpeshta të gjendjes së tyre enrgjetike,për shkak të 

intensitetit të lartë të energjisë me mjedisin rrethues. Këto ndryshime 

shprehen në varjabilitetin e lartë të temparaturës në serrë, në kohë të 

ndryshme dhe në pozicione të ndryshme brenda saj në të njëjtën orë të ditës. 

Ndriçimi diellor është një kontribues i rëndësishëm i gjendjes energjetike dhe 

praktikisht realizohet nëpërmjet të ashtuquajturës “grackë diellore” apo 

“efektet e serres”. Burim i saj është energjia diellore. 

Drita që depërton në serrë bën të mundur rritjen e temperaturës së tokës dhe 

të konstruksionit të serrës. Këto, nga ana e vet, për shkak të rritjes së nivelit 

energjetik të tyre, emetojnë gjithashtu energji. Meqë gjatësia e valës së 

energjisë së rrezuar është në përpjestim të zhdrejtë me temperaturën e trupit 

që rrezaton, është e kuptueshme që energjia e çliruar nga trupa me 

temperaturë vetëm pak dhjetra gradë (ndërkohë që temparatura e diellit 

përllogaritet në 6000ºC), do t’i korrespondojë një gjatësie vale relativisht të 

gjatë. Për pasojë, valë të tilla, nuk mund t’i përshkojnë mbulesat transparente 

të serrës dhe rrjedhimisht, çojnë në rritjen e temperaturës brenda saj. Kjo 

dukuri njihet si “efekti i serrës”dhe është e njëjtë me rolin që luajnë shtresat e 

sipërme të atmosferës në ruajtjen e ekujlibrit termik të tokës. 

Format e shkëmbimit apo të transformimeve të saj, brenda në serrë, janë të 

shumta por si më të rëndësishme mund të veqohen: 

Konveksioni: transformimi i energjisë në serrë(vertilalisht)nga një pozicion 

në tjetrin, nëpërmjet zhvendosjes të ajrit dhe avujve të ujit. 
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Konduksioni: transferimi i energjisë, nëpërmjetmaterialeve mbuluese apo 

strukturave të serrës,ngas mbrenda jashtësaj. Konduksioni është forma 

kryesore e humbjeve të energjisë nga serra. 

Rrezatimi: enitimi i pandërprerë i energjisë nga sipërfaqja e trupave të 

ngrohtë (serrë) në atmosferë. 

Kondensimi: procesi i çlirimit të energjisë gjatë shëndrrimit të avujve të ujit 

në gjendje të lëngët. 

 

Fig. Nr. 01. Kondensimi 

Infiltrimi: transferimi i energjisë (horizontalisht), nga rrjedhjet  e ajrit prej 

serrës, nëpërmjet hapësirave të ndryshme, qëmund të gjenden në strukturat e 

saj. 

 

 

1.2. Burimet e energjisë dhe mënyrat e shpërndarjes në sere 

 

Qymyret, vajrat (naftë e solar) dhe gazi natyror , janë lëndët djegëse më të 

përhapura për sigurimin e energjisë në serrë. Përdorimi i energjisë elektrike 

si burim ngrohje, në përgjithësi nuk justifikohet për ana ekonomike. Gazi 

natyror është një nga format më efektive të ngrohjes, por në ketë rast duhet të 

parashikohen masa të larta sigurie, për të mënjanuar gazrat helmuese, që 

krijohen gjatë djegies së tij. 

Ngrohja e serrave mund të realizohet me anë të instalimit të sistemeve 

qëndrore ose individuale të ngrohjes. Sistemet qëndrore, gjenerojnë energji 

nëpërmjet një kaldaje me përmasa të mëdha dhe e shpërndajnë atë në një 
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numër të caktuar serrash, ndërkohë që në sistemet individuale çdo serrë ka 

burimin e vet të energjisë. Zgjedhje midis këtyre dy apsioneve është në 

varësi të përmasave të ekonomisë (numrit të sipërfaqës së serrave) dhe 

njëkohësisht, të kostove të instalimit dh të mirëmbajtjes së sistemeve 

përkatse. 

Shpërndarja e energjisë në serrë nund të realizohet në mënyra të ndryshme, 

por më kryasoret janë nëpërmjet ujit të nxehtë dhe ajrit të ngrohtë.                   

Shfrytëzimi I sistemeve që qarkullojnë ujë të ngrohtë është mjaft I pëhapur 

dhe shumë efektiv. Në këto sisteme, uji nxehet në depozitat e kalldajës dhe 

më pas pompohet në një system të mbyllur tubash. Energjija e çliruar nga 

tubat e nxeht e rrit temperaturën e mjedisit përreth tyre dhe gjithë 

serrës.Tubat që përdoren për qarkullimin e ujit, në shumicën e rasteve janë 

metalik dhe shpesh shfrytëzohen edhe si shina për lëvizjen e tovolinave të 

shërbimit dhe të prodhimit, përgjatë rreshtave të bimëve. 

 

Fig.Nr. 02.  Sistemi për ngrohje me ujë të nxehtë 

Avantazhet kryesor i kësaj mënyre ngrohje është qëndrueshmëria e sistemit, 

njëtrajtshmëria e knaqshme e shpërndarjes së energjisë dhe, njëkohësisht, 

ruajtja e temperatureve në serrë për disa kohë, në rast defektesh të 

mundshme. Ndërkohë, kufizimi kryesor I kësaj mënyre ngrohje, është 

kostoja e lartë e investimit fillestarë, që kërkohet për instalimin e sistemit.Për 

ta ulur këtë kosto, në vend atyre metalike, kanë gjetur përdorim tubat prej 

polietileni të valëzuar, të cilët shtrihen përgjat gjatësisë së rreshtave dhe 

zhvendosën saherë qëkryhen punime t mekanizuara në serrë. Por, pavarsishtë 

nga kostoja e ulët, sistemet me tuba plastik kasnë aftësi të kufizuara ngrohje, 

pasi nuk lejojn kalimin nepërmjet tyre të ujit me temparatur mbi 60°C. 
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Në sistemet me ajr të ngroht, energjija e lëndës djegëse I përciellet një 

shkëmbyesi termik, të përbër nga një numër i madhë fletesh të holla 

metalike. Ajri i ftohtë, fryhet me forc, nëpërmjete një ventilatori dhe, duke 

kaluar nëpëmjet fletëve të nxehta metalike, rrit temperature e vet. 

 

Fig.Nr. 03. Sistemi për ngrohje me ajrë të nxehtë 

 

 

1.3. Ngrohja pasive diellore 
 

Spërndarja e ajrit të ngrohtë në serrë realizohet nëpërmjet shtytjes së 

ventilatorit ose nëpërmjet tubave prej polietileni. Këto tuba bashkohen me 

kalldajën dhe fryhen kur nëpërmjet tyre dërgohet ajri I ngrohtë. Ajri I 

ngrohtë dhe bashkë me të edhe energjija shpërndahen në serrë, nëpërmjet 

vrimave të hapura përgjatë tubave.  

Ky sistem, mund të kombinohet me sistemi e ajrimi të serrë, apo me paidjet 

që rregullojn përzirjen e ajrit në serrë. Avantazhi kryesor I sistemeve të 

ngrohjes me ajr, është kostoja më e ulët, krahasuarë me sistemet me ujë të 

ngrohtë. Por ndërkohë, kufizimet e tyre janë jonjëtrajtshmëria e shpërndarjës 

së energjisë në serrë dhe humbjet e shpajta të enërgjisë prej saj, në rast 

defektesh të mundshme. 
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Fig.Nr. 04.Ngrohja pasive diellore 

 

Megjithë rolin e pazavëndësueshëm që ka energjija diellore për ngrohjen e 

serrave gjatë orëve të ditës, si rrjedhojë e të ashtuquajturit “efekt serre”, 

gjthçka humbet bashkë me perëndimin e diellit. Situata do të përmisohej  

ndjeshëm nëse do të ndërtohej  një sistem i atillë që do të akumulonte mjë 

pjasë të energjisë diallore, që është me bollëk gjatë ditës,  për të çliruar atë 

gradualisht më vonë. Një alternativë të tillë është ajo e alumulimit të 

energjisë diellore gjatë ditës në rezervuarë të veçantë uji dhe çlirimi i kësaj 

energjije gjatë orëve të ftohta të natës. Në praktikë, kjo realizohet nëpërmjet 

gypave plastikë të mbushur me ujë dhe të shtrirë përgjatë rreshtave të bimëve, 

brenda në serrë. Gjatë vitit 1999 dhe më pas në vitin 2002, kjo metodë 

eksperimentuar me sukses edhe në Sqipëri (Balliu e Sallaku,2003).  Energjija 

e akumuluar llogaritet me shifra të konsiderueshme dhe rezultatet flasin për 

rritje të temperaturave minimale të natës me 2-4ºC, krahasuar me serrat ku 

nuk është aplikuar kjo metodë. Për pasojë, është e mundur mbjellja dhe vjelja 

e prodhimeve nga serrat për të paktën dy javë më herët. 

 

 

1.4. Ajrosja e serave 

 

Serrat konstruktohen e pzicionohen në mënyrë të atillë që të grumbullojnë 

maksimumin e energjisë diellore që bie mbi to. Kjo është e domosdoshme, 

për të siguruar intensitetin maksimal të rritjes së bimëve, por nga ana tjetër, 

krijon problem serioze në kohë të ndryshme të vitit, për shkak të 

temperaturave të larta, që krijohen brenda tyre. Për këtë arsye, duhen marrë 
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masa edhe për uljen e temperaturës së ajrit në serrë, sin ë verë, ashtu edhe 

gjatë dimrit, apo pranverës së hershme. 

Ajrimi ka për qëllim të ulë temperaturën dhe lagështinë relative të ajrit në 

serrë, gjë që mund të realizohet nëpërmjet zëvendësimit të ajrit në serrë me 

ajrin jashtë saj. Sa më i ftohtë e më i thatë të jetëajri jashtë serrës, aq më 

shpejt mund të ulet temperature dhe përmbajtja e avujve të ujit tëajrit Brenda 

saj. 

Njihen e përdoren disa mënyra ajrimi të serrave, të cilat mund të klasifikohen 

si sisteme të ftohjes pasive (natyrore) dhe aktive (artificial). 

Ajrimi natyror. Serrat lypset të pajisen me dritare ajrimi, të cilat mundësojn 

rrjedhen e lire qarkullimin e e ajrit nga jashtë Brenda dhe anasjelltas. Në mot 

të qetë , pa erë dritaret mund të hapen plotësisht, mdërkohë që kur ka erë, 

madhësia e hapjes së dritareve duhet të jetë e kontrolluar. Sasia e ajrit që 

shkëmbehet nëpërmjet dritareve varet nga diferenca e ajrit brenda dhe jashtë 

serrës, nga shpejtësia e erës, si dhe nga madhësia e larësia e dritareve të 

ajrimit. Efekti I kësaj mënyre rritet ndjeshëm kur dritaret anësore shoqërohen 

me dritare në kulmin e serrës. Lëvizja e përshpejtuar e ajrit, në raste të tilla, 

nga poshtë drejt kulmit të serrës, krijon të ashtu quajturin “efekt oxhaku”. 

 

 

Fig. Nr.05.Ajrosja e serrav 

 

Intensiteti I ajrimit natyror të serrëa kushtëzohet nga dy faktorë kryesorë: 

diderenca e temperaturave brenda dhe jashtë serrës dhe shpejtësia e erës. Të 

dy këto forca, veprojnë njëkohësisht, prandaj është e vështirë të përllogaritet 

saktësisht sasia e ajrit që shkëmbehet dhe ndryshimet në nivelin e 
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temperaturës në serrë. Disavantazhi kryesor i ajrimit pasiv është sipërfaqja e 

madhe e dritareve të ajrimit, e cila në rast se temperature e ajtit jashtë serrës 

është shumë e ultë, çon në ndryshime të menjëhershme të temparaturës së 

ajrit brenda saj.  

Hapja e dritareve të ajrimit mund të bëhet me dorë ose e mekanizuar. Në 

rastin  e parë, shfrytëzuesit e serrave duhet të jenë vazhdimisht të gatshëm  

dhe të reagojnë menjëherë ndaj ndryshimit të motit. Ndërsa kontrolli 

automatik i dritareve të ajrimit lehtëson mjaft punën e krahut dhe rrit 

efektivitetin e kontrollit të mikroklimës në serrë. 

 

 

1.5. Hijiezimi 
 

Reduktimi I sasisë së rrezatimit diellor shoqërohet me zvogëlim të 

energjisënë së grumbulluar në serrë. Hijezimi është një nga mënyrat më të 

zakonshme për reduktimin e rrezatimit diellor në serrë, por mëqe drita është 

e domosdoshme për fotosintezen e bimëve, masa e hijezimit të bimëve ka një 

kufi të caktuar. Në rastet e vranësirave të zgjatura, hijezimi shëndrrohet në 

problem për rritjen normale të bimëve, por megjithatë, ai mbetet njënga 

mjetet kryesore të uljes së temperaturave të serrës në verë. 

Mënyrat dhe materialet që përdoren për hijezim janë të shumta. Mënyra më e 

thjeshtë është lyerja e sipërfaqeve të jashtme të mbulesave të serrës me 

gëlqere, argjilë, miell,etj..,ose me bojra të përgatitura nga insustrit për këtë 

qëllim. Në këto raste, problem është mungesa e njëtrajtshmërisë së ndriçimit 

në serrë dhe pamundësia për të ndryshuar intensitetin e hijezimit, në 

përputhje me kushtet meteorologjike. 

 

Fig. Nr. 06. Hijezimi i serrave me rrjeta plastike dhe ekrane termike 
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Alternativat më të mira për hijezimin e mjediseve të mbrojtura janë rrjetat 

plastike dhe ekranet termike. Vendosja e rrjetave bëhet zakonisht mbi 

sipërfaqet e mjediseve të mbrojtura dhe, për nga mënyra e funksionimit, 

mund të jenë statike( zhvendosen në intervale relativisht të gjata kohore) ose 

të lëvizshme ( me sisteme të thjeshta manual ose elektrike rregullohet 

pozicioni I tyre, sa here që është e nevojshme).  

Sistemet më të avancuara të hijezimit, janë të ashtuquajturat “ekrane termike” 

të kompozuara nga fije sintetike, që ndërthuren me shirita të hollë alumini. 

Ekranet termike vendosen në tavanin e serrës dhe, në përgjithësi janë të 

automatizuara.  Funksioni I ekraneve është i dyfishtë, zvogëlimi I intensitetit 

diellor brenda në serrë, në mot të nxehtë dhe zvogëlimi ihumbjeve të 

energjisë nga serra gjatë natës, në mot të ftohtë dhe me ngrica. 

 

 

1.6. Ndikimi i temperaturës në rritjen dhe zhvillimin e 

perimeve në sere 

Një  aspekt esenciai i prodhimit të perimeve, është se ato funksionojnë në 

kufij të ngushtë temperature, që shtrihet nga eleminimi prej ngricave në 0ºC, 

tek tharja,  në 40ºC. Shumë bimë e ndërpresin aktivitetin nën 10ºC ose edhe 

15ºC dhe shuica e tyre e ndërpresin fotosintezënefektive në mbi 30ºC.          

Në temperature ekstreme, gojëzat e gjetheve mbeten të mbyllura, efektivisht 

pengohet dalja ose futja eCO2në to dhe, praktikisht, bimët vdesin. Veprimi I 

zgjuar I temperaturave ekstreme inicin dobësimin e shpejtë të bimëve dhe  

deri vdekjen e tyre. Për shumë bimë, funksionimi normal realizohet në 

shumicën e rasteve në temperature 12 deri 24ºC. 

Në temperatura më të ulëta se 5ºC shumica e bimëve e ndërpresin 

fotosintezën. Mbi këtë temperaturë, intensiteti I fotosintezës rritet gradualisht, 

deri sa arrin maksimumin, për shumicën e bimëve në 18-20ºC. Mbi këtë 

temperaturë, jo vetëm që intensiteti I fotosintezës nuk rritet më tej, por , 

përkundrazi, bimët pengohen në realizimin e aktiviteteve normale jetësore. 

Në temperatura më të larta se 35-40ºC, intensiteti I fotosintezës zbret deri në 

kuota minimale. 

Bimët janë njëkohësisht, si nën ndikimin e temperaturës edhe të ndriçimit. 

Në një serrë me mjedis të kontrolluar, temperature optimal e saj llogaritet 

pandërprerë, në varësi nga ndryshimet e intensitetit të ndriçimit. Drita është 

faktori që përcakton nivelin e temperaturës në serrë,. Në ditët me ndriçim të 
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dobët (1000 lux), temperatura optimale është 14ºC, ndërkohë që me rritjen e 

intensitetit të ndriçimit në 2500 lux, temperatura optimale zhvendoset në 

20ºC dhe, më tej akoma, kur intensiteti I ndriçimit rritet në 6500 lux, 

temperatura optimale zhvendoset në 25ºC (Popovski, 2003). 

Temperatura luan rol të ndjeshëm edhe në intensitetin e frymëmarrjes në 

bimë, e cila fillon kur temperaturat ngrihen mbi 5ºC. Duke filluar nga 5ºC 

deri në 30-35ºC intensiteti I frymëmarrjes rritet me shpejtësi. Mbi 35ºC ai 

zvogëlohet sërish, deri në pikën kurndërpritet funksionimi normal i bimëve 

dhe, mbi 40-45ºC ky intensitet zbret në vlera të atilla sa që bimët mund të 

dëmtohen seriozisht. Frymëmarrja vazhdon edhe gjatë natës. Në këtë rast 

temperaturatjanë më të ulëtadhe, në këtë mënyrë, konsumimi I sheqernave 

është më I ulët. Në raste të caktuara, temperaturat a natës mbahen 

artificialisht të larta, për të ndikuar nbi disa tipara të bimëve (lartësi, forma). 

Temparatura ndikon së pari mbi prodhimin e sheqernave, por edhe 

shpërndarjen e tyre, për prodhim të qelizave të reja dhe frymëmarrjen. 

 

 

1.7. Ndikimi i ujit në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në 

serë 
 

 Furnizimi i mirë i mirë me ujë, gjatë të gjithë ciklit jetësor, është esencial 

për të siguruar prodhim të lartë dhe cilësin e dëshirueshme të perimeve. 

Uji është esencial për fotosintezën, luan rol kyç në transpirim, kontrollon 

funksionimin e gojëzave dhe, ne këtë mënyrë, është domosdoshëm për rritjen 

dhe zgjerimin e gjetheve të perimeve. Kur uji gjendet në kufijtë e normalë të 

një bime të caktuar, të gjithë treguesit e bimës shfaqin vlerat e plota të tyre 

dhe janë të qëndrueshëm. Sidoqoft, kur bilanci I ujit në bimë ndikohet nga 

mungesa e ujit në tokë ose kur sasia e ujit që largohet nëpërmjet transpirimit 

është më e madhe nga kapaciteti I bimës për të furnizuar aparatin e saj 

fotosintetik, bima bie nën ndikimin e streseve ujore. 

Streset ujore në bimë burojn nga dy arsye: strese osmotike, si pasojë e 

përmbajtjes së lartë të kripërave në tokë dhe strese të mungesës së thjesht të 

ujit në tokë, si pasojë e evapotranspirimit të lartë. Streset e shkaktuara nga 

kripëzimi i lartë i tokës, manifestojnë me trashje dhe errësimtë indeve të 

gjelbra, por pa vyshkje të tyre, ndërkohë që streset e shkaktuara nga mungesa 
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e thjeshtë e ujit në tokë, manifestojnëvyshkje të përkohshme ose të rastit, , 

intesifikim të shtresave dyllore të sipërfaqes së gjetheve. 

Nëse uji nuk i sigurohet bimës në sasi të mjaftueshme përpara se ajo tëarrijë 

në stadin e vyshkjes së përhershme, do të ndodhë shkatërrimi i qelizave dhe 

do të dëmtohet prodhimi përfundimtar i bimëve. Për të siguruar prodhim 

maksimal, bimëve perimore duhet të mbrohen nga streset ujore të zgjatura. 

Absorbimi i ujit ngas bimët lidhet ngusht me ritmin e transpirimit dhe 

lëvizjen e ujit në sistemin vascular. Mund të ekzistojnë factor që të pengojnë 

përthithjen e ujit nga qimet thithëse të rrënjëve pëe shkak të structures së 

tokës, përqëndrimit të kripërave në tokë dhe sasisë së ujit në tokë. Është 

provuar se toka e ftohët redukton aftësitë ujëthithëse të bimëve 

ngrohëtsidashëse, krahasuar me ato të bimëve të qëndrueshme kundrejt të 

ftohtit. 

 

 

1.8. Roli i dritës në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në serë 
 

Drita është esenciale për prodhimin e perimeve, për faktin se ajo luan rol kyç, 

si në rritjen edhe në zhvillimin e bimëve. Ndikimi i dritës mbi bimët është 

lidhur me tri atribute kryesore të saj: cilësinë, intensitetin dhe kohëzgjatjen e 

ndriçimit. 

 

 

Fig. Nr.07.  Rol i dritës në bimë 

Është e rëndomt që bimët të cilat kanë kërkesa të mëdha ndaj nxehtësisë, 
kanë kërkesa më të mëdha për dritë. Për këtë arsye, në rast  të mungesës së 
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dritës së mjaftueshme, (p.sh. gjatë kohës me vranësira), dhe temperatura 

duhet të jetë më e ulët, pasi që në temperatura të larta dhe mungesë të dritës, 

rritet intensiteti I frymëmarrjes e me këtë edhe zbërthimi i asimilateve në 

bimë. Në mugesë të dritës së mjaftueshme vegjetacioni zgjatet mjaft shumë, 

vie deri të rritja më e madhe e pjesëve vegjetative e më pak e atye 

reproductive. Gjithëashtu edhe cilësia e frutave është më e dobët. 

Intensiteti i lartë i ndriçimit, krahas temperaturës optimale ndikon mjaft në 

shkurtimin e vegjetacionit, pjekjen e hershme të frutave me çka arrihet 

racionalizim mjaft i madh i prodhimtarisë së perimeve në ambiente të 

mbrojtura. Të gjitha bimët kanë kërkesa të caktuara sa i përket intensitetit të 

ndriçimit dhe gjatësisë së ditës. Perimet të cilat kanë kërkesa të mëdha për 

dritë (speci, domatja, shalqini), intensitetin minimal të ndriçimit e kanë 

5000-6000 luxa, ndërkaq optimumin e (me kusht që edhe temperature të jetë 

optimale) rreth15000 luxa, kështu që kultivimi i këtyre kulturave gjatë 

muajve të dimrit është mjaft I vështirë, pasi që intensiteti I ndriçimit është 

më I ultë dhe ditët janë më të shkurtëra, për këtë arsye në këtë periudhë i 

kultivojm ato perime që kanë kërkesa më të vogla për dritë siç janë qepët e 

reja, sallata, spinaqi, magdanozi gjethor,etj. 

Në cilësin e ndriçimit, brenda në serrë përveç tjerash ndikim të madh ka edhe 

cilësia dhe pastërtia e xhamit dhe polietilenit (apo masave plastike). Xhami I 

pastërt lëshon rreth 90% të rrezeve, nëse ai është I papastërt lëshueshmëria e 

dritës bije deri në 50-55%, ndërsa në serrat prej polietileni lëshueshmëria e 

dritës është më e vogël. Në shfrytëzimin racional të dritës kanë ndikim edhe 

masat agroteknike, si dendësia e mbjelljes, drejtimi i vendosjes së rendeve, 

etj. 

Aplikimi I ndriçimit plotësues, gjatë mjauve të dimrit ndihmon mjaft shumë 

në rritjen më të shpejtë të perimeve. Pë ndriçimin plotësues, aplikohen 

llampa të ndryshme, si ato të rëndomta alogjene, etj. 

 

 

1.9. Marrëdhëniet e fotosintezës, temperaturës dhe dioksitit 

të karbonit me intensitetin e ndriçimit në sere 

 

Bimët prodhojnë sheqerna gjatë fotosintezës, në prani të dritës. Rritja e 

inetnsitetit të ndriçimit, normalisht çon në rritjen e intensitetit të fotosintës, 
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por, sidoqoftëajo nuk është e njëjtë në të gjitha rastet. Rritja e intensitetit të 

ndriçimit në kushte kur ndriçimi është i kufizuar, do të çojë në rritje të 

menjëhershme të intensitetit të fotosintezës, ndërkohë që në kushtet e një 

ndriçimi të bollshëm, rritja e mëtejshme e vlerave të tij shoqërohet me një 

rritje fare të vogël të intensitetit të fotosintezës. Ndriçimi artificial përdoret 

sidomos në dimër, kur intensiteti i ndriçimit është i vogël. 

Kur ndriçimi është i kufizuar, rritja e temperaturës në serra është pa  

dershirueshme. Të ndikuara nga temperature e e lartë, bimët rriten me 

shpejtësi. Kur ndriçimi është i kufizuar, bimët prodhojn vetëm një sasi të 

kufizuar sheqernash, detyrohen të rriten me shpajtësi, por nuk kanë sasi të 

mjaftueshme asimilatesh dhe, për pasojë, mbeten delikate e të tejzgjatura. 

Gjatë muajve të verës, intensiteti i ndriçimit, është i shoqëruar edhe me 

temperatura të larta. Ndriçimi në vetvete nuk përbën problem për bimët, por 

temperatuea e lartë kufizon aktivitetin jetësor të tyre. Për të parandaluar këtë 

efekt të dëmshëm, përdoret hijezimi. 

Sasia e CO2të asimiluar nga bimët është gjithëashtu e kushtëzuar nga drita. 

Në kushtet e ndriçimit të kufizuar, asimilimi i CO2nga bimët është i ulët dhe, 

për pasojë, pasurimi i serrës me CO2në këtë periudhë nuk është i dobishëm.  

Në ditë me diell, bimët kërkojn më shumë CO2, prandaj në ditë të tilla është e 

dobishme të rrritet përmbajtja e CO2 në serrë. 

Në të dy rastet e lartpërmendura, drita është faktor kufizues. Intensiteti I 

fotosintezës rritet nëse drita është në parametra normalë. Përkundrazi, në 

kushtet e ndriëimit të kufizuar, asnjë lloj shtimi ipërqëndrimit të CO2, ose 

rritje e temperaturës, nuk çon në rritje të intensitetit të fotosintezës. Një tjetër 

arsye pse drita përcakton temperaturën optimale dhe përqendrimin e CO2, 

është se në shumicën e rasteve drita nuk mund të kontrollohet, ndërkohë që 

jo është e mundur për temperaturën dhe CO2. 

 

 

1.10. Roli i dioksitit të karbonit në serë 

 

Dyoksidi I karbonit luan rol me rëndësi në rritjen e rendimentit të bimëve në 

serrë. Niveli optimal i tij është 700-900 ppm. Rendimenti i bimëve varet, jo 

vetëm nga efektiviteti i asimilimit të dritës nga bimët por, edhe nga 

efektiviteti i konvertimit të energjisë së dritës në energji kimike të 

produkteve të fotosintezës. Në kushtet e pasurimit të serrave me CO2, mund 
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të arrihen nivele më të larta të efektivitetit të fotosintezës. Efektiviteti i 

shfrytëzimit të CO2 nga bimët, kushtëzohet nga intensiteti i ndriçimit, prandaj 

edhe pasurimi i serrave me CO2 lypset të bëhet në orët më të ndriçuara të 

ditës. 

Rekomndimi më i mirë për të rritur efektivitetin e shfrytëzimit të CO2, është 

të pasurohet serra deri në ose pak më lartë se përqendrimi natyror i tij, 300-

350 ppm. Në temperature më të larta se 25ºC, intensiteti i fotosintezës fillon 

të zvogëlohet, prandaj pasurimi i saj me CO2, mbi këtë temperature nuk është 

efektiv. Fidanet e rritura në mjedise të pasuruara me CO2 rriten më shpejtë, 

janë me peshë më të lartë dhe cilësi më të mirë.  

Fortosinteza dhe CO2- bimëtasimilojnCO2në kushtet e ndriçimit e të 

furnizimit me ujë dhe e shëndrrojnë atë në sheqerna. Nëse përqendrimi i 

CO2në serra zbret në vlera normale, intensiteti i këtyre bimëve ulet ndjeshëm. 

Në të njëjtën kohë, rritja e përçndrimit të CO2 deri në 700-800 ppm, rritë 

intensitetin e fotosintezës. Këto limite, sidoqoftë, ndryshojnë në varësi nga 

natyra e specieve bimore.  

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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II. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.2:  

RM2 – Nxënësi është në gjendje të shpjegojë nevojat e perimeve për ujë 

e ushqim dhe mënyrat e ujitjes dhe ushqimit të perimeve në sera 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM2, nxënësi është në gjendj të 

shpjegojë nevojat e perimeve për ujë e ushqim dhe mënyrat e ujitjes 

dhe ushqimit të perimeve në sera 
 

 
 

 

2.1. Përllogaritja e nevojave të perimeve për ujë 
 

Administrimi korrekt i ujitjeve, kërkon, para së gjithash, njohuri të mira të 

nevojave të bimëspër ujë, por në të  njëjtën kohë, edhe të mënyrës, dendurisë 

dhe dozave të shpërndarjes së ujit. Konsumimii ujit në serra varet kryesisht 

nga intensiteti i ndriçimit, por në të njëjtën kohë ai ndikohet nga mikroklima 

në serrë (temperatura dhe lagështia relative e ajrit), deficiti ujor, specia dhe 

faza e zhvilllimit të saj, si edhe nga intensiteti i largimitv të ujit nga toka 

(drenimit). 

Në përllogaritjene nevojave për ujë, mbahen në konsideratë dy raste 

spacifike: kultivimi i bimëve në subëstrate dhe kultivimi në tokë. Konsumi 

potencial i ujit në këto mjedise, përllogaritja e nevojave dhe nënyrave të 

shpërndarjes së ujit, janë në shumë pikëpamje mjaft të ndryshme nga njëra-

tjetra. 

 

 

2.2. Konsumimi potencial i ujit për perimet e kultivuara në 

substrate artificiale dhe në tokë 

 

Konsumimi potencial i ujit për perimet e kultivuara në substrate artificiale, 

në këto raste, rezervat ujore janë më të vogëla, krahasuar me kultivimin 

tradiconal(substrati i mirë zë vëllim të vogël, ka hapësira të mjaftueshme 

ajërmbajtëse dhe rezerva të mira ujore). Këto karakteristika e bëjnë të 

domosdoshme të ujitet sistematikisht, sa herë që bimët konsumojnë rezervat 

ujore që subëstrati vë në dispocion  të bimëve. 

Për një substrat me strukturë të imët (me rezerva ujore relativisht të mira) 

ujitja duhet të realizohet sa herë që rrezatimi diellor i akumuluar arrin në  
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200 J/cm² ( ose afërsisht 50 W/cm²). Në të kundërt, në substrate ma strukëtur 

të ashpër, rezervat ujore janë shunë në të vogla, prandaj ujitjet duhet të bëhan 

sa herë që arrihet një vlerëprej 100J/cm² ( në ndonjë rast edhe vetëm 

50J/cm²). Dozat e ujitjes janë përkatësisht 0.4-0.5 l/m² dhe 0.20-0.25l/m², 

nëvarësi nga lloji i bimës. Megjithatë, dozat e ujitjes duhet të marrin në 

konsideratë kapacitetin  ujëmbajtës të subëstatit ,me qëllim që të mos lejohet 

rrjedhja apo teprica e ujit në të. 

Konsumimi potencial i ujit për perimet e kultivuara në tokë, në këtë rast, 

mund të bëhet një përllogaritje e përgjithshme, për të gjithë ditën, mëqe 

rezervat ujore në tokë janë në përgjithësi më të larta se konsumi ditor. 

Konsumi ditor i një bime të rritur është në funksion të rrezatimit totai diellor 

nën serrë.Koficienti I konsumit ujor për 1000 J/cm² është rritje nga ditet më 

të shkurtëra  drejt atyre më të gjata të  vitit. Ky fakt është shprehje e qartë e 

ndikimit të mikroklimës  në serra ( temperatura, lagështija ajrore, koficienti I 

ngopjes së ajrit me avuj uji), mbi konsumin ditor të ujit. Rritja e 

temperaturës, zvogëlimi i lagështisë ajrore dhe, si pasojë e kësaj, rritja e 

deficitit ujor në ajrë, luajnë rol të rëndësishëm në konsumin ditor ujor të një 

bime. 

Rrezatimi potencial diellor korrektohet në varësi nga kushtet konkrete të 

motit, me koficientët përkatës të vranësirës. Nëse qielli është i kthjellët, ky 

koficient konsiderohet 1, ndërkohë që, në varësi nga shkalla e vranësirës, 

mund të aplikohen këta koficientë: 

 Qielli I mbuluar me më pak se 25% re, koficienti 0.9 

 Qielli I mbuluar me 50% re, koficienti 0.8 

 Qielli I mbuluar me 75% re, koficienti 0.7 

 Qielli I mbuluar me 90% re, koficienti 0.6 

 Qielli I mbuluar me 100% re, koficienti 0.5 

 Qielli me shi, koficienti 0.4 

 Qielli me shi të dendur, koficienti 0.3 

 

 

2.3. Koeficientet e adaptimit të kërkesave të perimeve për  

ujë 

 
Konsumi potencial i ujit nga bimët, siç përshkruhet më lart, është një vlerë 

teorike.Ndërkohë, janë përpunuar edhe metoda të drejtpërdrejta të vlerësimit 

të evapotransppirimit (avullimit nga toka dhe transpirimit nga bimët). Këto 

metoda konsistojnë në zvoglimin e lartësisë së ujit nga një basen i hapur me 

diameter 121cm e thellësi 25.5cm (Class A Pan). Intensiteti i 
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evapotranspirimit kushtëzohet nga kushtet klimatike të mjedisit rrethues: 

temperatura, lagështija relative, intensitsti i ndriçimit dhe shpejtësia e erës. 

Evapotranspirimi potrncial, ETP, shprehet në mm/ditë. Në një periudhë të  

caktuar të rritjes së bimëve, evapotranspirimi real i tyre ET, ndryshon nga ai 

potencial ETP, për shkak të ndryshimeve në përqindjen e sipërfaqes tokësore  

të mbuluara nga bimët, dendësisë së mbjelljes së bimëve dhe karakteristikave 

të gjetheve të tyre.Në praktikë, këto vlera, të përllogaritura nëpërmjet 

ekuacioneve, apo të matura eksperimentalish, duhet tëkorrektohen për çdo 

kulturë, kultivar, fazëfenologjike  tëbimëve, apo karakteristika agroteknike të 

kultivimit. Për këtë qëllim, shfrytëzohen koficient të ndryshëm plotësues, që 

ndihmojnë në përllogaritjen e nevojave komkrete të një bime për ujë:   

 

Koficienti i kulturës(Cc)- raporti midis evapotranspirimit real të një bime të 

caktuar,ET, në një fazë të caktuar fenologjike dhe evapotranspirimit 

potencial, ETP,  konsiderohet si koficient i kulturës (Kc = ET/ETP). Në varësi 

nga faza e zhvillimit të bimës, përllogaritet një koficient i caktuar i kulturës. 

Në rastin e domates, ka 6 faza të ndryshme zhvillimi: 

 

Mbjellja –lulëzimi i katit të parë                               0.30-0.50 

Lulëzimi i katit të parë- lulëzimi i katit të dytë         0.50-0.65 

Lulëzimi i katit të dytë- lulëzimi i katit të katërt       0.65-0.80           
Lulëzimi i katit të katërt- vjelje e parë                      0.80-1.10           
Vjeljet e para (dy javë)                                                      1.10 

Vjeljet e para- Mesi i sezonit të vjeljes          1.00 

Mesi i sezonit të vjeljes –fundi i vjeljeve                          9.00 

 

Përllogaritja e koficientit të kulturës, mund t’i referohemi edhe lartësisë së 

bimëve. Në këtë rast, llogaritet qe një bimë ka nevojë për 100% të kërkesave 

për ujë, kur ajo ka arritur lartësinë 1.4-1.6 m, në varësi nga kultivari dhe 

gjatësia e ndërnyjave. Koficienti, në këtë rast, është funksion i lartësisë së 

bimëve. 

 

Koficienti i dernimit  suplimentar (Csd)- për të parandaluar ndonjë rritje të 

konsiderueshme të përmbajtjes së kripërave, apo të konduktivitetit elektrik, 

në tokë apo substrat, është e domosdoshme një mbidozë ujigjatë ujitjeve, pë 

të mbajtur kripëzimin në nivel të pranueshëm. Nëse marrim në konsideratë 

rrezatimin potencial në mjedise natyrore, normalisht ka një mbidozë uji prej 

25-40% të konsumit potencial të ujit në serrë, prandaj nuk është e nevojshme 

të merret në konsideratë ndonjë koficient i drenimit suplimentar. Nëse 

konduktiviteti elektrik në tokëqëndron nën vlerat 8Sm/cm, sërish nuk është e 

nevojshme të aplikohetndonjë dozë uji shtesë për dernim. Për vlera të 

konduktivitetit elektrik midis 8 e 10 Sm/cm, mund të aplikohet koficienti i 
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drenimit prej 1.1, ndërkohë që për vlera më të larta se 10 Sm/cm, aplikohet 

koficienti1.2. 

 

Koficienti për temperaturat e larta (Cht)- konsumi i ujit nga bimët varet 

ndjeshëm nga klima (sidomos nga deficiti ujor i ajrit). Më e lehtë për të 

kuptuar këtë varësi, është rasti itemperaturës. Temperatura më të  larta të 

mjedisit inicojnë temperatura më të larta të gjethës dhe kjo, nga ana e vet, 

kontribon në krijimin e diferencave më të larta se deficitin e avujve të ujit 

midis sipërfaqës së gjetheve dhe ajrit përreth tyre. Kjo dukuri ndikon në 

rritjen e konsumit të ujit me 25-30%. Për pasojë, është e dobishme që të 

merret në konsideratë ky faktor, për temperatura mesatare më të larta se 25ºC 

Në rastin e kultivimit  në substrate, bimët janë shumë të ndjeshme kundrejt  

temperaturave të larta, sidomos nga kapaciteti i ulët buferik i substratit. Për 

Këtë arsye, vlerat e këtij koficienti mund të arrijnë deri 1.35 për temparatura 

45ºC. Për temparatura më të larta, nuk është e nevoja të aplikohen vlera më 

të larta të këtij koficienti, sepse në këto temparatura ndërpritet vetë aktiviteti 

i bimëve. Nëse bimët kultivohen në tokë, janë më pak të ndjeshme, prandaj 

mund të aplikohet një faktor prej 1.1, për temperatura mesatare më të larta se 

30ºC. 

 

Kërkesat reale të bimëve për ujë(Rir)- duke e marrë në konsideratë 

koficientët e ndryshëm, të përmendur më sipër, kërkesat reale të bimëve për 

ujë (Rir), mund të shprehen me anë të ekuacionie: 

Rir (1/m²)= Pwc * Cc * Csd * Cht 

Sasia ditore e ujit për bimët e mbjellura në serrë llogaritet duke shumëzuar 

këtë koficient me sipërfaqen totale të serrës. 

Natyrisht, kërkesat e bimëve për ujë mund të vlerësohen edhe nëpërmjet 

matjeve direkte të përmbajtjesësë ujit në tokë. Shpesh, për përcaktimin e 

kohës së ujitjeve, përdoren tensiometrat,  të cilët vendose në çift, njëri në 

thellësi 25-30cm, dhe tjetri 12-15 cm. Si rregull, ujitja fillon kur aparati i 

parë shënon vlerat 20-30dhe ndërpritet kur aparati i dytë shënon vlera të 

barabarta ose më të vogla se 10. 

 

 

2.4. Konsumimi i ujit në sera me ngrohje 

 

Nëse serrat ngrohen gjatë natës, ka një sasi evaporacioni shtesë nga 

sipërfaqja e tokës ose substratit. Kjo sasi (Weh) varet kryesisht nga diferenca 

e temperaturës (Dt) midis ajrit dhe temperaturës mesatare të ujit në tubat e 

ngrohjes, si dhe nga vazhdimësia e ngrohjes në orë (Nh). Sasia e ujit të 

evapuruar, si pasojë  e këtij efekti, është 0.00123  l/m², për çdo orë ngrohje, 
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për një diferanc temperatureprej 1ºC. Në këtë mënyrë, evoporacioni total 

mund të llogaritet me formulën: 

Weh (l/m²) = 0.00123 l/m² * Dt  * Nh. 

Në rastin e ngrohjes gjatë 12 orëve, me temperaturë measatare  të ujit 45ºC 

(60-30) dhe temperaturë ajri 15ºC, është e pranishme një diferencë 

temperature (Dt) prej 30ºC, kështu që evaporimi si pasojë e ngrohjes është 

rreth 0.56l/m². Në rast se toka apo substrati janë të mulçeruara, evaporimi 

reduktohet në funksion të përqindjes së mbulimit të tyre. 

 

Mënyrat e ujitjes në mjediset të mbrojtura: Mënyrat e ujitjes së bimëve në 

mjedise të mbrojtura janë të ndryshme. Në varësi nga karakteristikat e 

sistemeve të prodhimit, ujitja e bimëve në serra ka diferencuar në dias 

mënyra: ujitje me dorë, ujitje në formë shiu, ujitje me pika, stretërit lundrues 

dhe ujitjet nëpërmjet mjegullimit të sistemit rrënjor. 

 

 

2.5. Ujitja me pika në mjedise të mbrojtura. 

 
Ujitja me pika përfaqëson mënyrën më të përhapur të ujitjes në serrat për 

prodhimin e perimeve për tregti. Për herë të parë ajo është përdorur në Angli, 

që nga viti 1940, por gjerësisht është përhapur pas viteve’60 tëshekullit të 

kaluar, kur edhe filloi shfrytëzimi i materialeve plastike për prodhimin e 

tubave. Ajo është veçanarisht e përshtatshme  për kulturat bujqësora 

intensive. Sipërfaqet e ujitura në këtë mënyrë kanë ardhur vazhdimisht duke 

u zgjeruar, falë avantazheve të saj, krahasuar me mënyrat e tjera tradicionale.  

 

 
 

Fig. Nr.  08.  Sistemi pikë pikë i ujitjes 
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Midis avantazheve të shumta, mund të përmenden: 

 Rritet efektuviteti i ujitjes. Efektiviteti i ujitjes me pika përllogaritet 

në 75-95%, kundrejt vetëm 25-50% të ujitjes sipërfaqësore  me breza 

dhe 70-80% të asaj në formë shiu.. Ujitja  me pika minimizon 

humbjet e ujit për shkak të evapotranspirimit, rrjedhjeve 

sipërfaqësore dhe depertimit në thellësi të tokës. E shoqëruar me 

mulçerimin, ujitja me pika plotëson kërkesat e bimëve për ujë, duke 

konsumuar vetëm 30-50% të vëllimit të ujit, që konsumohet nga 

ujitja në formë shiu. 

 Ritet efektiviteti i shfrytëzimit të energjisë. Sistemet e  ujitjes me pika 

funksionojnënë presijone të ulëta dhe, për këtë arsye, kërkojnë më 

pak shpenzime për energji. 

 Rrit efektivitetin e përdorimit të plehrave. Ujitja me pika mundëson 

përdorimin e dozave të sakta të plehrave dhe vendosjen e tyre pranë 

sistemit rrënjor të bimëve. 

 Zvogëlon mundësin e shfaqjes së sëmundjeve. Meqë gjatë ujitjes me 

pika gjethet e bimëve mbeten të thata, kufizohet dukshëm mundësia e 

zhvillimit të sëmundjeve kërpudhore në to. 

  Zvogëlohet mundësia e zhvillimit të barërave të këqija. Meqë gjatë 

ujitjes me pika hapësira midis rreshtave mbetet e thatë, mundësia e 

rritjes së barërave të këqija në këtë hapësirë është e vogël. 

 Rritet prodhimi i bimëve dhe përmirësohet cilësia. Nëpërmjet ujitjes 

me pika, prodhuesi ka mundësi  të kontrollojëme sakëtësi dozat e ujit 

dhe të plehrave, që u duhen dhënë bimëve. Për pasojë, rritet mundësia 

pë të realizuar prodhime të larta e me cilësi të mirë. 

 Zvogëlon mundësin e ngjeshjes së tokës, erozionit dhe shpërlarjes së 

elementëve ushqyese nga toka. 

 Lejon mundësinë e ndërhyrjeve të tjera në bimë dhe në tokë edhe 

gjatë ujitjeve. 

Nga ana tjetër, realizimi i ujitjes me pika shoqërohet me disa rreziqe të 

mundshme, që duhen mbajtur në konsideratë: 

 Ujitja me pika kërkon vëmendje më të madhe.  Krahasuar me atë  

në formë shiu, ujitja me pika është më e komplikuar, sa i përket 

instalimit edhe shfrytëzimit të sistemit. Ujitja me pika është 

shumë e ndjeshme ndaj gabimeve që mund të bëhen gjatë 

aplikimit të saj. Shpesh ato janë tepër të kushtueshme ose të 

pakorrigjueshme. 

 Ujitja me pika ka kosto relativisht të lartë të instalimit fillestar të 

sistemit dhe të mirëmbajtjes së tij. 
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 Ujitja me pika ka kërkesa të larta për pastërtinë e ujit. Tubat që 

përdoren për ujitje kanë vrima shumë të vogla, të cilat mund të 

bllokohen nga grimca rëre, precipitate të plehrave, kërpudhave, 

bakterie etj. Për këtë arsye, uji duhet të filtrohet dhe tubat të 

pastrohen herë pas here, ashtu  siç kërkohet edhe përdorimi i 

kimikateve të ndryshme për zhbllokimin e tubave të ujitjes. 

 

 

2.6. Normat dhe dozat e ujitjeve 

 

Dozat e ujitjeve varen ga nevojat ditore të bimëve për ujë. Këto nevoja 

përcaktohen, së pari, nga rezervat ujore, që gjenden në tokë apo substrat dhe 

që janë lehtësisht të asimilueshme nga bimët. Në një tokë lymo-argjilore, 

dozat e ujitjevemund të jenë 4-6 mm (l/m²), ndërkohë që në një tokë lymore 

dozat e ujitjeve shkojnë në 2-4 l/m². Në toka të lahta e të drenuara, doza e 

ujitjeve shkojnë në 1-2 l/m², ndërkohë që në rastin e kultivimit në substrate, 

çdo dozë ujitje shkon jo më shumë se 1l/m² dhe, në shumicëne e rasteve, 

shkon nga 0.2 në 0.5mm (l/m²). Nëse  kërkesat ditore për ujë janë më të ulëta 

se doza e ujitjes është mire që kjo e fundit të copëtohet në kohë. 

Përgjuthësisht këshillohen doza të vogla ujitje. Vetëm në kushte të veçanta, 

siç janë rastet që vijojnë, mund të përdoren doza të larta ujitje: 

 Për të krijuar një sipërfaqe më të lagur, në toka të lehta ose në 

substrate shumë të lehta. 

 Për të parandaluar bllokimin e shpejtë të pikuesve (driperave) në raste 

kur përdoret për ujitje ujë me përmbajtje të lartë kripërash.  

Doza e ujit varet nga numri i pikuesve për njësi sipërfaqeje dhe sasia e ujit që 

jep secili prej tyre. Sasia e ujit që jep çdo pikues, zgjidhet në funksion të 

parametrave që vijojnë: 

a) Tipi itokës ose substrati. Pikuesit zgjidhen në funksion të 

konduktivitetit elektrik të substratit dhe lagështisë midis tyre. Nëse 

toka është me sutrukturë të imët më pak se 100µ, doza limit është 1 

l/orë, për tokat me structure mesatare (100-200µ) 2 l/orë, për toka me 

strukturë  më të ashpër (200-300µ) 2-3 l/orë dhe për tokat me 

strukturë shumë të ashpër më shumë se 3 l/orë. Me qëllim që të 

krijohet një zonë e lagur mire, pikat duhet të jenë të vendosura pran 

njëja –tjetrës. 

b) Kripëzimi iujit për ujitje ose i tretësirës ushqimore. Nëse përdoret 

për ujitje, ujë me kripëzim të lartë, është e domosdoshme të krijohet 
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një zone e lagur e madhe, brenda së cilës, sistemi rrënjor të mund të 

zhvillohet më lehtë (kripërat zakonisht përqëndrohen në skajet e 

zonës së lagur). 

Te ushqyerit e bimëve në mjedise të mbrojtura: Kërkesat e bimëve për lëndë 

ushqyeese, dozat dhe intensiteti I asimilimit përcaktohen eksperimentalisht 

për çdo specie, e mundësisht, kultivar, në kushte sa më të afërta me ato të 

kultivimit në fushë të hapur. Këto të dhënamund të jenë të mjaftueshme për 

të përcaktuar sasinë e elementëve ushqyes  që u duhen dhën bimëve 

nëpërmjet plehërimit, në kushte ideale. Me këtë supozohet një situatë ku nuk 

ekziston mundësia e reaksioneve midis elementëve të ndryshëm ushqyes, apo 

e fiksimit të ujit nga substrati I rritjes, kështu që bimët mund të absorbojnë të 

gjithë sasinë e elementëve të ofruar nëpërmjet plehërimit. 

 

 

2.7. Simptomat e mungesës ose tepricës së elementeve 

ushqyese 

Këto simptoma shpesh ndryshojnë dukshëm midis specieve, bile edhe 

kultivarëve. Simptomat e mungesës së një elementi shfaqen kur ai nuk 

gjendet në substrat në sasitë që plotësojnë kërkesat e bimëve, ndërkohë që 

helmimet nga teprica e një elementi të caktuar, shfaqen kur përmbajtja e tij 

është e tillë që pengon rritjen e bimëve ose dëmton cilësin e tyre. 

Njëra nga mundësitë për të kuptuar ndryshimet në simptomat e mungesës ose 

tepricës së elementeve të ndryshëm ushqyes është të njihen funksionet dhe 

mënyrat e lëvizjes së tyre në bimë. Disa nga elementet ushqyese, si azoti, 

fosfori, potais, magnezi, lori dhe zinku, janë lehtësisht të lëvizshëm prej 

pjesëve të vjetra të bimëve në majat e rritjes. Elementë të tjerë, si squfuri, 

hekuri, bakri, magnezi bori e kalciumi, nuk janë lehtësisht të lëvizshëm. Për 

pasojë, simptomat e mungesës së elementëve lehtësisht të lëvizshëm, 

zakonisht shfaqen fillimisht në gjethet  e vjetra, ndërkohë që simptomat e 

mungesës së elementeve më pak të lëvizshëm shfaqen fillimisht në gjethe të 

reja. 

Në mënyr të përmbledhur, simptomate mungesës ose tepricës së elementeve 

ushqyese, manifestohen në pasë forma kryesore: 

1. Klorozat- zverdhja e indeve të bimëve, për shkak të pakësimit të 

sintezës së klorofilës. Zverdhja mund të përhapet në të gjithë bimën, 
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mund të lokalizohet në disa gjethe ose mund të përfshijë vetëm 

hapësirën midis venave të gjetheve. 

2. Nekrozat – inde të caktuara të bimës vdesin, ndonj%herë këto zona 

kanë formën e pikave. 

3. Grumbullimi i antocianinës- indet e bimës marrin ngjyrë të purport 

ose të kuqërremtë. 

4. Nderprerja e rritjes- bimët që vuajnë mungesën ose tepricën e një 

elementi të caktuar, ndërpresin rritjen. 

5. Ferenimi ose zvogëlimi I rritjes- rritja e bimës vazhdon por ritmet e 

saj janë të ulëta, krahasuar ma rritjen normale. 

Mungesa e elementeve  ushqyese mund të mos shprehet me simptoma të 

menjëhershme, si në rastin e klorozës së bimëve, në mënyrë të vaçantë kur 

mungesat nuk janë të theksuara. Sidoqoftë, në çdo rast  bimët do të 

reduktojnë ndjeshëm aftësin prodhuese. Kjo situate konsiderohet si “ uri e 

fshehur” dhe mund të identifikohet vetëm nëpërmjet analizës së indeve ose 

nëpërmjet vëzhgimit të rëniës së rendimentit. Gjithsesi, netëm një njeri me 

experience të mjaftueshme mund të kuptojë ndryshimin nidis rritjes së 

pamjaftueshme  të bimëve për shkak të gabimeve në zbatimin e teknologjisë, 

nga ato të shkaktuara nga çrregullimet në të ushqyerit. 

Tab.Nr. 01. Roli i elementëve ushqyese në bimë dhe simptomat e çrregullimeve 

prej tyre 

Emir i 

elementit 

Funksioni në 

bimë 

Statusi në 

bimë 

Gjendja 

në 

substrat 

 

Simptoma vizuale 

     

 

 

Azoti 

Ndërtimi I 

proteinave 

dhe 

aminoacideve 

I lëvizshëm Mungesë Gjethe me ngjyr të gjelbër të zbehtë,ose të 

verdha, simptomat janë më të dallueshme në 

gjethet e vjetra, rritje e reduktuar, rritje e 

reduktuar e frutave.  

Tepricë Gjethet me ngjyrë të gjelbër të errët të cilat 

mund të jenë të ndjeshme rrëzimit, thatësirës, 

sëmundjeve dhe dëmtuesve. Në raste ekstreme 

mund të vërhet mungesa totale e formimit të 

frutave, ose formimit të farave. 

 

 

Fosfori 

Gjendet në 

përbërje të 

acideve 

nukleike dhe 

të ATP 

I lëvizshëm Mungesë Gjethet marrin ngjyrë të purpurtë, rritja e 

bimëve frenohet dhe ka vonesa të 

konsiderueshme në zhvillimin e bimëve. 

Tepricë Teprica e fosforit mund tëshkaktojë mungesën 

e asimilimit nga bimatë disa mikroelementëve, 

në mënyrë të vaçantë të hekurit dhe të zingut. 

Teprica e fosforit shfaqet edhe në 

deformimine frutave 

 

 

Potasi 

Shërben si 

katalizator 

dhe 

transportues I 

I lëvizshëm Mungesë Gjethet e vjetra marrin ngjyrë të verdhë dhe 

më vonë thahen plotësisht.simptomat shfaqen 

fillimisht në anët e gjetheve. Në mungesë të 

potasit gjithashtu shaqen deformime të 
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joneve frutave. 

Tepricë Teprica e potasit krijon problem në asimilimin 

e magnezit e në ndonjë rast edhe të kalciumit. 

 

 

Kalciumi 

Shërben si 

komponent 

në ndërtimin 

e mureve 

qelizore 

I 

palëvizshëm 

Mungesë Reduktimi i rritjes ose vdekje e majave të 

rritjes,kalbëzim i majës së frutit, zhvillim dhe 

pamje e keqe e frutave. 

Tepricë Teprica e kalciumit krijon problem asimilimin 

e potasit dhe të magnezit 

 

 

Magnezi 

Pjesë 

përbërse e 

molekulës së 

klorofilës 

I lëvizshëm Mungesë Fillimisht enjyrosje e indeve midis venave të 

gjetheve të vjetra. Këto simptoma në vonë 

përhapen edhe në gjethet e reja. Zhvillim i keq 

i feutave dhe prodhim I ulët 

Tepricë Bimët tolerojnë edhe përqëndrime të larta të 

magnezit, megjithëatë prishja e raporteve 

normale të tij me kalciumin dhe potasin mund 

të shkaktojë problem të mungesës së këtyre të 

fundit. 
 

 

Squfuri 

Merr pjesë në 

formimin e 

aminoacideve 

I 

palëvizshëm 

Mungesë Fillimisht zverdhje të gjetheve të reja të cilat 

mund të përhapen në të gjithë bimën, 

simptomat janë të ngjashme me ato të 

mungesës së azotit, por me ndryshimin që janë 

më evidente në pikat e rritjes. 

Tepricë Rrëzimi I parakohshëm I gjetheve 

 

 

Hekuri 

Merr pjesë në 

sintezëne 

klorofilës 

I 

palëvizshëm 

Mungesë Fillon me shfaqje të dallueshme të njollave me 

ngjyrë të verdhë ose të bardhë midis 

nervaturave të gjetheve të reja, të cilat 

përfundojnë në njolla të nekrotizuara. 

Tepricë Gjethet marrrin pamje të bronztë. 

 

 

Mangani 

Është 

aktivizues i 

disa 

enzimave 

I 

palëvizshëm 

Mungesë Zverdhje e hapësirave midis venave, ose 

mozaik I gjetheve të reja 

Tepricë Në gjethe të vjetra shfaqen njolla kafe të 

rrethuara  nga rrathë ose zona klorotike. 

 

Zinku 

Është 

aktivizues i 

disa 

enzimave 

I lëvizshëm Mungesë Zverdhje e hapësirave midis venave në gjethet 

e reja përmasat e gjetheve zvogëlohen. 

Tepricë Teprica e zinkut mund të shkaktojë veshtërsi 

në absorbimin e hekurit. 

 

 

Bori 

Shërben si 

komponent 

në ndërtimin 

e mureve 

qelizore 

I 

palëvizshëm 

Mungesë Maja e rritjes së bimëve vdesin, gjethet e 

bimëve deformohen dhe enjyrosen 

Tepricë Majat e ritjes zverdhrn dhe më vonë thahen. 

Gjethet marrin pamje të përcëlluar dhe më 

vonë rrëzohet 

 

 

 

2.8. Bashkëveprimi midis elementeve ushqyese 
 

Mungesa e magnezit është ndoshta çrregullimi ushqimor që haset më 

shpeshtek domatja dhe shumë bimë të tjera të kultivuara në serra (Atherton 
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&Rudich, 1986). Kjo dukuri aplikohet së tepërmi në kushtet e plehërimeve të 

bollshme me azot dhe potas. Kështu p.sh. humbjet e prodhimit nga mungesa 

e magnezitarrijnë në 5%, në kushtet e plehërimit me doza të vogla azoti, por 

rriten dri në 10%, nëse dozat e këtij të fundit janë të larta. E njëjta dukuri 

vërehet edhe në rastin e potasit. Ekziston njëfar bashkëvepërimi edhe midis 

përmbajtjes së azotit dhe gëlqerimit të tokës, i cili ka ndikime të 

papërfillshme, kur azoti gjendet në nivel të ulët, por e redukton prodhimin 

deri në 12% kur azoti gjendet në tokë në përmbajtje të konsiderueshme. 

 

Kur përmbajtja e potasit në tokë është e ulët, doza të moderuare ose të larta 

të azotit, rrisin përqindjen e frutave me çrregullime të pjekjes, ndërkohë që 

doza të larta të azotit e zvogëlojnë këtë dukuri  kur potasi gjendet në doza të 

latra në substrat. 

 

Shumë nga ndërveprimet e elementëve ushqyese, ndikojnë në përbërjen 

minerale të gjetheve. Kështu p.sh. rritja e përbërjes së azotit , shoqërohet me 

zvogëlimin e përmbajtjes së potasit në gjethe. Kjo bëhet veçanërisht e 

dallueshme kur potasi në tokë gjendet në vlera të moeruara. Përmbajtja e 

magnezit në gjethe zvogëlohet me shtimin e dozave të potasit. 

 Në kushtet e një përmbajtje të lartë tëazotit dhe të potasit, gëlqerizmii i 

tokavem nëse nuk shoqërohet me shtimin e plehrave me përbajtje magnezi 

në kufirin  e pH mga 6.5 në 7.8, do ta reduktonte përmbajtjene magnesit në 

gjethe. Kjo është më e shprehur kur edhe fosfori  gjendet në doza të larta në 

tokë. 

Përmbajtja e lartë e joneve amonium, në të njëjtën kohë, zvogëlon  aftësim 

absorbuese të bimëve për disa elemente sidomos të kalciumit dhe magnezit. 

 

Rritja e kripëzimit në tokë, nëpërmjet shtimit të kripës së gjellës ( NaCl), rrit 

përmbajtjen e fosforit në gjethe dhe e zvogëlon përmbajtjene kalciumit e të 

nitrateve, por ka efekte të vogla në përmbajtjen e azotit total, të potasit dhe të 

magnezit. Përmbajtja e borit në gjethe zvogëlohet me shtimin e fosforit dhe 

po ashtu, edhe si pasojë e gëlqerizimit të tokës dhe ndryshimit të reaksionit të 

saj deri në pH 7.3. Doza  të rënda fosfori, reduktojnë gjithëashtu asimilimin e 

manganit dhe të zinkut nga bima. 

 

 

2.9. Toka dhe pjelloria e saj 
 

Pjelloria e tokës ku ndërtohen mjediset embrojtura, është një aspek shumë i 

rendësishëm si për prodhimin, ashtu edhe për cilësin e tij. Përveç përmbajtjes 

optimale të elementeve kryesorë ushqyes, pjelloria, në një kuptim më të 
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përgjithshëm, përfshinë cilësi të mira fizike dhe, ç’është shumë e 

rëndësishme, ujë të disponueshëm. 

Tokat, duke qenë burimi kryesor I ushqimit për bimët në rritje, duhet të 

përmbajnë shumëllojshmëri elementesh ushqyese, që janë të nevojshme për 

rritjen e bimës. Megjithatë, është e mundshme, që krahas tyre, toka të 

përmbaj komponentë kimikë të rrezikshëm apo helmues për jetëne bimëve, 

siç janë metalete rënda.  Në këtë drejtim, shkëmbi amnor ku është zhvilluar 

profile I tokës, është një factor vendimtar. Megjithatë, njohuritë në rritje nga 

kërkimet e bëra për bimët, fiziologjine rritjes së bimëve, shkencën e tokës, 

etj., kanë krijuar mundësin që të ndryshohen kushtet e rritjes në atë mënyrë, 

që prodhimi dhe cilësia e tij të mund të manipulohen. Për një kohë të gjatë, 

vetëm sasia e prodhimit që realizohej ishte i rendësishëm, ndërsa cilësia 

pothuaj lihej menjanë. Vitete fundit, krahas ndërgjegjësimit të njeriut për 

nivelet gjithnjë më të latra të ndotjes së mjedisit, po i kushtohet më shumë 

vëmendje cilësisë së prodhimeve bujqësore. Për këtë arsye, përdorimi I 

plehrave ka prirje të zvogëlohet, në favor të përfitimit të prodhimeve me 

cilësi më të mirë. 

Pjelloria natyreore etokës, sigurisht, është e rendësishme për të siguruar 

prodhim optimal, si sasior edhe cilësor, por rrallë ndodh që ajo është 

optimale në të gjitha parametrat. 

 

Fig.Nr.09.Mungesa e disa elementeve ushqyese 

 Kur ushqimi mineral i bimëve nuk është optimal në një apo më shumë 

elemente të caktuara. Mënyra e vetme për tu identifikuar në kohë mungesën 

ose pamjaftueshmërinë e elementeve të ndryshëm në mjedisin e rritjes, janë 

analizat kimike të substratit dhe bimëve. Kur të dhënat analitike paraqesin 

një çrregullim ushqimor të diktuar nga përqëndrimi I ulët apo nga raporti i 

papërshtatshëm.  Megjithatë, në shumë raste, plehërimi, gjethor ose në tokë, 
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jodomosdoshmërisht çon nëprodhim optimal të bimës, sepse dëntimet e 

shkaktuara nga mungesa e elementeve të caktuara ushqyese në fazat  më të 

hershme të jetës së bimëve, mund të jenë të parikthyeshme. Për këtë arsye, 

janë të domosdoshme analizat kimike të tokës para mbjelljes ose para se 

bima të fillojë rritjen. Mostrat që merren për këtë qëllim, duhet të jenë sa më 

përfaqësuese për ngastrën që analizohet, gjë që nënkupton kujdes të vacantë 

për marrjen dhe përpunimin e saj. 

 

 

2.10. Përllogaritja e nevojave të perimeve për ushqim 

 
Një sistem i mirë plehërimi, lypset të lejojë koordinimin e sasisë së elementeve 

ushqyese, që ofrohen nëpërmjet plehërimit me kërkesat e ndryshme të bimëve për 

to, gjatë fazave të ndryshme të ciklit të tyre jetësor. Kjo bën të domosdoshme 

njohuritë për sasitë dhe intensitetin e tërheqjes së elementeve të ndryshëm ushqyese 

nga bimët gjatë ciklit të tyre jetësor. Asimilimi I elementeve ushqyese, varet nga 

karakteristikat e bimës, prodhimi I pritshëm, përqëndrimi i elementit ushqyes në 

pjesën e konsumueshme dhe mbetjet bimore, si dhe kushtet e mjedisit ku rritet 

bima: temperature, përnbajtja e ujit në substrat e ajër dhe intensiteti I ndriçimit. 

Përllogaritja e nevojave për plehra duhet të marrë në konsideratë përmbajtjen në 

tokë për secilin nga elementet ushqyes. Në përputhje me përmbajtjen e tyre, tokat 

klasifikohen në 4 klasa: shumë të pasura, të paura, mesatarisht të pasura, dhe të 

varfëra. Në funksion të këtyre klasave, në praktikën e përllogaritjes së nevojave për 

çdo element ushqyes, përdoren përkatësisht këta koficientë: 0;1;1.25 dhe 1.4 

(Verlodt, 1998). Gjatë hartimit të skemes së plehërimit nëse toka është e 

pasur, këshillohet që plehërimi të bëhet në të njëjtën sasi me nevojat e 

përllogaritura, ndërkohë që në tokat mesatarisht të pasura dhe në ato të 

varfëra, doza e plehërave duhet të jenë 1.25 dhe 1.4 herë më të larta se 

nevojat. 

Plehërimi me plehra organike duhet të mbajë në konsidertë sasinë në të cilën 

ndodhen në të elementet e ndryshëm ushqyes. Është e domosdoshme të 

njihet sasia e plehrave që përdoren (ton/ha), si dhe përbërja e tyre. Elamentet 

ushqyese, që gjenden në plehun organik, çlirohen për një kohë relativisht të 

gjatë. Nëse toka është e varfër, plehu organik konsiderohet vetëm si element 

për pasurimin e tokës dhe nuk merret në konsideratë në skemëm e 

plehërimit. 

Në përgjithësi, në skemën e plehërimit nuk merren në konsideratë rezultatet e 

analizave të ujit, për sa I takon përmbajtjes së azotit, fosforit dhe potasit.  

Ndërkohë, është gjithnjë e dobishme të mbahen në konsiderat analizat e ujit 

për Ca, Mg dhe bikarbonatet. Për kalcuimin dhe magnezin, rezultatete 
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analizave  të ujit shumëzohen me sasin e pritshme të ujit, që konsumohet nga 

bimët, më qëllim që të fitohet një rezultat real isasive të tyre të ofruara nga 

uji. 

Metodat e ushqimit të perimeve në sera: Plehërimi është, ndoshta, procesi 

që sjell më shumë konfuzion midis prodhuesve  të perimeve në serra. Nga 

ana tjetër, ai është shumë I rëndësishëm për të siguruar prodhim të lartë e me 

cilësi të mirë. Për të realizuar të ushqyerti efektiv e të balancuar të bimëve, 

lypset të mbahen në konsidetatë këto kërkasa: 

  Të përdoren plehra të prodhuara posaçrisht për bimët që kultivohen 

në serr. 

 Të njihen sakt nevojat e bimëve për secilin nga elementet ushqyese.  

 Të njihet saktë doza e plehërimit për scilin nga elementet ushqyese.  

 Të kontrollohet e korrigjohet perjodikisht vlera e pH dhe e 

konduktinitetit elektrik të tretësirës ushqyese. 

 Të monitorohen simptomat e mungesës ose tepricës së ndonjë 

elementi ushqyes në bimë.  

 Të monitorohet perjodikisht statusi i të ushqyerit të bimëve, 

nëpërmjet analizimi të mostrave të tokës dhe të bimëve.  

Ekzistojnë dy modele të plehërimit të bimëve, klasik dhe modern.  Plehërimi 

klasik mbështetet në hedhjen në tokë, përpara mbjelljes dhe gjatë 

vegjetacionit, të ngurtë, që nëpërmjet punimeve, futen në thellësi të 

ndryshme. Ndërsa plehërimi modern (fertigimi) nënkupton përdorimin e 

plehrave nëpërmjet ujit të ujitjes. Kjo shpërndarje mund të realizohet në të 

gjitha sistemet e kultivimit të bimëve; ujitjes në sipërfaqe, ujitjes në formë 

shiu, etj., por mënyra më e mirë është npërmjet sistemeve të ujitjes me pika. 

 

 

 

2.11. Fazat e zhvillimit të perimeve dhe ushqimi 

 
Koha dhe sasiae përdorimit të plehrave duhet të përkojn me kërkesat e 

bimëve në faza të ndryshme të zhvillimit. Menjëherë pas mbirjes ose 

mbjelljes në vendin e përhershëm, bimët kanë ritme të vogla rritje, sidomos 

herët në pranverë. Këto ritme intensifikohen ndjeshëm në fazën e formimit 

dhe rritjes së frutave të lulesave të para. Më pas, ritmet e rritjes mbeten 

konstante ose edhe zvogëlohen gradualisht. Bimët karakterizohen nga faza e 

gjatësi të ndryshme të tyre. Kështu p.sh, tek domatja shumë autorë 

identifikojnë katër stade të ndryshme  të zhvillimit të bimëve: 

 

a) Java e l dhe 2 pas mbjelljes,  

b) Java e 3, 4 e 5 pas mbjelljes,  
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c) Java e 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pas mbjelljes,  

d) Java e 13-14 pas mbjelljes, deri në përfundim të plehërimit. 

 

Për secilën nga stadet e mësipërme, përdoren koficientë të ndryshë për 

korrigjimin e vlerës mesatare të përllogaritjas së dozave të plehrave.                     

Koficientët me vlerë më të vogël përdoren për fazat e para, praktikisht 1dhe 

1.5 për fazën e pare dhe të dytë. Vlerat e koficientit rriten në 2 për fazën e 

tretë dhepastaj gradualisht zbresin në 1.50 dhe 1, në stadet që vijojn. 

 Si rregull, nëse është kryer plehërimi bazë, plehërimet e lëngshme fillojnë 

dy javë më pas mbjelljes së bimëve. Në të kundërt, nëse nuk janë aplikuar 

plehërme bazë me azot e potas, plehërimet e lëngshme me doza të vogla 

duhet të fillojnë menjëher pas mbjelljes së bimëve në vendin e përhershëm. 

 

 

2.12. Mënyrat e injektimit të solucionit ushqimor 

 
Qëllimi i plehërimit të bimëve është të ruajë në zonën ku shtrihet sistemi 

rrënjor I bimëve, atë përqëndrim të të gjitha joneve të elementeve ushqyese, 

që është mbi nivelin kritik të të ushqyerit të bimëve e parandalojë rritjen e 

kripëzimit të substratit në nivele të dëmshme për bimët. Ajo që 

dallonshumicën e bimëne perimore, nga bimët e tjera të arave, është fakti që 

ato vazhdojnë të rriten, shesh me intensitet të lartë, edhe në kohën e vjeljes, 

ndërkohë që këto të fundit e kanë ndërprerë rritjene tyre. Për këtë arsye, 

plehërimi I bimëve perimore lypset të vazhdojë pandërprerje edhe gjatë 

kohës së vjeljes së perimeve. Në varësi nga lloji i bimës dhe faza fenologjike 

e zhvillimit të saj, këshillohet që sasia e plehrave në tretësirë të jetë midis 0.5 

e 2 g/liter. Shpërndarja e plehrave nëpërmjet ujites mund të bëhet në mënyra 

të ndryshme. Por, cilado qoftë mënyra e përdorur, ajo duhet të plotësoj këto 

kushte: të sigroj sasinë e kërkuar të plehrave, të respektoj kohën e plehërimit, 

të ruajë përpjestimete parashikuara të plehrave me ujin e ujitjes dhe të ketë 

mundësi të rregullojë kohën e fillimit e të përfundimit të plehërimit. Mënyrat 

m të përhapura përshkruhen në vijim. 

Injektimi by-pas në mënyr të pandërprerë I plahrave të depozituara në një 

enë të caktuar. Në këtë rast, përqëndrimi I plehrave ndryshon me kalimin 

ekohës dhe, në përfundim, tek bimët shkonë vetëm uji i pastër. 

Në mënyr të përmbledhur, avantazhet e  këtyre sistemeve mund të renditen: 

 Lehtësi në instalim, funksinim e mirëmbajtje, 

 Lehtësi në ndryshimin e plehrave dhe të dozave tëngurta. 

Nërkohë, si disavantazhe të tij mund të përmrnden: 

 Përqëndrimi I tretësirës ushqyese zvoglohet gradualisht,  

 Saktësia e shpërndarjes së plehrave është e kufizuar,  
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 Kërkojnë humbje të presionit  në linjën kryesore të ujitjes,  

 Kanë kapacitet të kufizuar,  

 Nuk janë të përshtatshëm për plehërim të automatizuar. 

 

Sistemi hidraulik i injektimit, me porcione konstante ose të rregullueshme të 

tretësirës bazë (sistemet venture). Në këto sisteme, dozat janë të 

rregullueshme në vlerat 0.20-2 % (Imas, 1999). Kur punohet me sisteme 

hidraulike, është me e lehtë të bëhen rregullimete nevojshme. Përqendrimi I 

tretësirës bazë mbahet në nivelin 2-20 %. Sasia e plehrave, që hidhen në 

depozitë, përllogaritet në bazë të raportit të vëllimit të depozitës, shprehur në 

litra, me përqëndrimin e tretësirës bazë, shumëzuar kjo me sasinë e kërkuar 

të çdo plehu, në g/m³.  

Ndër avantazhet kryesore të sistemeve hidraulike, mund të përmenden: 

 Lehtësi në instalim, funksinim e mirëmbajtje,  

 Aftësi për të funksinuar edhe në nivele të ulta injektimi, 

 Mundësi për plehërim, si përpjestimor, ashtu edhe sasior. 

Nërkohë, si disavantazhet e tyre kryesore janë: 

 Kërkojnë humbje të presionit  në linjën kryesore të ujitjes,  

 Plehërimi sasior është i vështirë,  

 Automatizimi i plehërimit është i vështirë. 

 

Sistemet elektrike të injektimit. Në këtë rast përdoren pompa me kapacitet 

5000-600 l/orë, që punojn1% në interval të shkurtra kohore dhe në këtë 

mënyrë, injektimi I tretësirës bazë mund të rregullohet në intervale nga më të 

ndryshmet. Këto sisteme sigurojnë saktësi shumë të lartë të shpërndarjës 

përpjestimore të plehrave dhe automatizohet plotësisht, veçse ato janë të 

komplikuara dhe të kushtueshme. 

 

Reaksioni kimik i tokës dhe ndikimi i tij në ushqim: Vlera e pH të tokës për 

përvetueshmërinë optimale të të gjitha elelmenteve ushqyese, janë 6-6.5. 

Faktori kryesor, që ndikon në pH e rizosferës 9zonz ku shtrihet sistemi 

rrënjir i bimëve) është raporti NH4/NO3në ujin e ujitjes. Ky raport është 

sidomos i rëndësishëm në tokat ranora dhe substratet artificiale, që 

karakterizohen nga aftësit e ulëta buferike. pH përcakton disponibilitetin e 

fosforit  për bimët, për shkak se ai ndikon në proceset e perceptimit/tretshëris 

dhe absorbimit/disorbimit të fosfateve. pH ndikon gjithëashtu në shkallën e e 

tretëshmërissë disa mikroelementeve (Fe, Mn, Zn) dhe në toksicitetin e disa 

të tjerve ( Al, Mn). 

Firma në të clën bimët absorbojnë azotin, ndikon në prodhimin e 

karboksilatave dhe në raportin aniona/ kationa në bimë. Kur absorbimi i 

NH4është mbizotërues, bimët thithinmë shumë katione se anione, jonet H+ 
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çlirohen nga sistemi rrënjor i bimëve dhe vlera e pH zvogëlohet. NH4 është 

burim i padëshiruar azoti për domaten, nëse temperatura në zonën e sistemit 

rrënjor kalon 30ºC, për shkak të ndikimeve negative në zhvillimin e sistemit 

rrënjor. Asimilimi i kationeve NH4+  nga bima,bëhet penges për asimilimin e 

kationeve të tjeta. Ca²+, Mg²+ dhe K+ . Kur bimët tërheqin më shumë azot 

në formën e NO3, tërheqin më shumë anione se katione dhe teprica e 

aniaoneve zvogëlohet, për shkak të rritjessë intesitetit të sintezës së  

karboksilateve.Gjatë karboksilazësz prodhohen një sërë acidesh 

dikarboksilikë (citrik, metalik, etj.)dhe grupe hidrokside OH¯.  

 

 Si acidet e mësipërme ashtuedhe  grupohet OH¯, mund të çlirohen nga 

rrënjët në tretësiren tokësore. Çlirimi i grupeve OH¯ rrit pH e rizosferës, 

ndërkohë që acidet e çliruara rrisin sasin e fosforit të tretshëm, për shkak se 

karboksilatet janë specifikisht të absorbueshme nga oksidete hekurit dhe 

argjilat, duke nxjerrë, ndërkohë, fosforin të lirë në tretësirën tokësore.  

Karboksilatet mund të rrisin, gjithashtu, tretshëmerinë e hekurit dhe fosforit, 

nëpërmjet forminit të chelateve. Kështu p.sh, citratet formojnë chelate me 

kalciumin, duke çliruar fosforin që gjendej i lidhur në formën e fosfateve  të 

kalciumit. 

 

Në përputhje me argumentet e mësipërme, plehërimi në formën e nitrateve 

NO3, është i këshillueshëm, pasi favorizon sintezen e acideve organike dhe 

fuqizon absorbimin e kationeve nga bimët, ndërkohë që forma amoniakore 

NH4e kufizon këtë proces. Megjithatë, të ushqyerit me 100% NO3, do ta 

rriste pH e rizosferës në vlera të padëshiruara ( janë regjistruar vlera edhe më 

të latra se 8) dhe, në këtë mënyrë, do të zvogëlonte shumë sasinë e fosforit të 

asimilueshëm dhe të disa mikroelementeve. Për këtë arsye, këshillohet që në 

plehërimet azotike të përdoret përzirje në masën 80% nitrate e 20% trajta 

amonjakore. 

 

 

2.13. Cilësitë e ujit për ujitje dhe përgatitja e solucioneve 

ushqimore 
 

Cilësia e tretësiraveushqyese kushtëzohet shumë nga cilësia e ujit, që 

përdoret për ujitje.  Uji me cilësi të miea është garanci për shmangien e mjaft 

problemeve. Një nga problenet  më të mëdha, që mund të ketë uji që përdoret 

për ujitje, është përmbajtja e lartë e NaCl, por mund të shoqërohet me efekte 

negative edhe prania në ujë e njaft elementeve të tjerë. 

 

Klasifikimi i ujit për ujitje mbështetet në vlerat e konduktivitetit elektrik dhe 

në përmbajtjen në të, të joneve Na dhe Cl, të cilët janë jonet me efektive më 
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të fuqishme kufizuese mbi rritjen e bimëve. Uji me tregues të konduktivitetit 

elektrik më të lartë se sa 1.5 mS/cm nuk është I favorshëm për plehërimin e 

lëngshëm, megjithatë, mund të përdoret për këtë qëllim. 

 

 

2.14. Përdorimi i mikroelementeve në ushqimin e perimeve 
 

Në rastet e kultivimit ‘pa tokë”, përdorimi i përditshëm i mikroelementeve 

është i domosdoshëm. Përdorimi i tyre shpesh është i nevojshëm edhe në 

rastet e kultivimit të bimëve në tokë. Në mënyrë të veqantë në toka shumë të 

lehta ranore, përdorimi i mikroelementëve është I rëndësishëm.  

Në këtë rast këshillohet të përdoret, sëpaku, një trajtim në javë, nëpërmjet 

plehërimeve gjethore ose atyre të lëngshme. Në tokat e pasura, përdorimi i 

mikroelementevenë shumicën e rasteve është I ufizuar tek hekuri dhe, në dias 

raste, tek zimgu. Zakonisht, në këto raste përdoren plehërimet gjethore. 

Shumica e bimëve kanë nevojë për 6 nga mikroelementët, përmbajtja e 

rekomanduar e të cilëve në tretësirat ushqyese paraqiten në tabel. 
 

 

Elementi 

Kultura 

Domate Pjepër Kastravec Spec 

Fe 15 10 15 15 

Mn 10 10 10 10 

Zn 5 4 5 5 

B 30 20 25 30 

Cu 0.75 0.5 0.75 0.75 

Mo 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

Tab.Nr. 02.përmbajtja e rekomanduar e mikroelementeve të tretësirat ushqimore 

të bimëve (µmol/liter) 
 

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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III. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.3: 

RM3 -  Nxënësi spjegon mënyrat e kultivimit të perimeve në sera për 

çdo kulturë në veçanti. 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM3,nxënësi spjegon mënyrat e 

kultivimit të perimeve në sera për çdo kulturë në veçanti 

 

 

 

3.1. Prodhimi i fidanëve në mjedise të mbrojtura 

 

Pridhimi i fidaneve të perimeve është një hallkë shumë e rëndësishme. Nëse 

fermeri nuk përdor fidane me cilësi të lartë, të shëndetshëm e vitalë, nuk 

mund të arrijë aftësinë e plotë prodhuese që ofron një specie perimore apo 

një kultivar. Tradicionalisht, shumë fermerë irrisin fidanët në 

farishteartizanale, pran ngastrave të tyre. Ky sistem kultivimi është i 

shoqëruar me një  sërë problemesh (Balliu & Haxhinasto, 1996): 

 Humbje të larta të materialit mbjellës, vetëm një përqindje e vogël e 

farërave të mbjella arrijnë të japin fidanë me cilësi të larta. 

 Cilësia e fidanëve ndryshon në varësi nga konkurenca e barërave të 

këqija dhe e fidanëve të tjerë, e diktuar kjo nga dendësia e madhe e 

mbjelljes. 

 Sëmundjet dhe dëmtuesit mund të shkaktojnë problem serioze në 

tokat e pasterilizuara, përhapja e tyre në farishte mund të marrë 

përpjestime të gjëra. 

 Vazhdimësia e të ushqyerit të fidanëve në farishtet tradicionale është  

shunë e vështirë të programohet, veçanërisht në kushtet e sistemeve 

tradicionale të ujitjes. 

 Fidanët me rrënjë të zhvilluar, të rritur në farishtet tradicionale, 

pësojnë ndërprerje të rritjes në çastin e trapiantimit në vendin e 

përhershëm. Në kushte të temperaturave të larta, mungesës së 

lagështisë, apo erërave të fuqishme, rreziku i eleminimit të tyre është 

shumë i lartë. 

 Kostoja e fidaneve të prodhuara në këtë mënyrat tradicionale, është 

në mënyr të paevitueshme më e lartë nga ajo  e atyra të prodhuara në 

sisteme të përmirësuara.  



[40] 
 

3.2. Prodhimi i fidanëve në kubik 

Kjo praktikë prodhimi, ka ardhur si rrjedhojë e përpjekjeve për të eleminuar 

disa nga mangësitë e përshkruara më lart. Kubikët formohen nëpërmjet 

presimit ë makina të thjeshta, të përzirjeve të ngopura me ujë, të plehrave 

organike të dekompozuara, me tokë, rërë, plehra kimike, etj. Në raport me 

praktikat tradicionale, kjo praktikë prodhimi mundëson: 

 Mënjanimin e ndërprerjes së rrritjes nçastin e trapiantimit, 

 Shkurtimin e intervalit mbjellje-trepiantim,  

 Lehtësimine luftës kundër barërave tëkëqija, sëmundjeve e 

dëmtuesve, 

 Marrja e fidanëve me tregues ecilësor të knaqshëm dhe me potenciale 

prodhuese relativisht të larta.  

Sdoqoftë, ajo mbart me vete një mori problemesh: 

 Kostso të latrë të prodhimit të kubikute, për pasojë, kosto të lartë të 

prodhimit të fidanëve. 

 Pamundësi praktike për kontrollin e përbërsve në përzirje e, për 

pasojë, rritje të pabarabart të fidanëve të prodhuara në to.  

 Shpenëzime të mëdha për ngrohje, që në momentet e para, si pasojë e 

sipërfaqes së madhe që zwnë. Keqësim dhe heterogjenitet të lartë të 

cilësive strukturore të kubikëve, si pasojë e permisimit të lartë e të 

pabarabart të tyre.  

 Shkalla të lartë të dëmtimit të kubikëve gjatë lëvizjeve dhe transporte 

të kushtueshme.  

 Favorizohet dalja e rrënjëve dhe depërtimi i tyre në kubikët fqinjë 

dhe në tokë. 

 

 

3.3. Prodhimi industrial i fidanëve 

 
Kjo mënyrë ka avantazhet të dukshme, krahasuar me format tjera të 

kultivimit. Ky sistem bazohet në shfrytëzimin e lëndëve të para të përpunara 

indistrualisht, në shkallën e lartë të mekanizimit të proceseve të prodhimit 

dhe nivelin e lartë të automatizimit të kontrollit të mikroklimës në mjediset 

prodhimit të fidanëve. Prodhimi i fidanëve realizohet në kaseta, që 

përmbajnë40-400ose më shumë qeliza. Ndarja e kasetave në qeliza, do të 

thotë që çdo fidan në njësin e tij kërkon dhe duhet t’i sigurohet ujë e ushqim 

të mjaftueshëm.  
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Megjithëse ky sistem u përdor fillimisht ër lakrat, tani përdoret gjërsisht për 

prodhimine e fidaneve të qepëve, preshëve, asparagut, specit e domataes.një 

sistem i tillë prodhimi, numëron një sere avantazhesh: 

 Mënjanohet” kriza e zënjes”. 

 Prodhimi I fidaneve realizohet në një kohë shumë të shkurtë, edhe në 

kushte atmosferike të pafavorshme. 

  Mënjanimi I humbjeve gjatë trapiantimit shoqërohet me shtim të 

prodhimit dari në20%. 

 Sigurohet kapacitet I plotë mbirës I farave dhe, në të njëjten kohë, 

reduktohet sasia e farave që përdoret për njësi sipërfaqje.  

 Transportimi I fidanëve mund të bëhet edhe në largësi shumë të gjata.  

 Sëmundjete bimëve mund të mënjanohen nëpërmjet trajtimeve para 

mbjelljes, duke bërë të mundur shmangien e trajtimeve të 

kushtueshme pas mbjelljes së tyre në fushë.  

Pa dyshim, avantazhi kryesor i prodhimit të fidanëve në këtë mënyraë është 

fakti që ai lejon përqëndrimin e prodhimit të fidanëve, nëpërmjet nxitjes së 

krijimit të ekonomive të specializuara për këtë qëllim 

 

Fig.Nr.10.Prodhimi i fidanëve 

Kasetat për prodhimin e fidanëve- në shumë vende kasetat prej poliesteri 

(bukë peshku) janë më të përdorshmet. Vitet e fundit, nën ndikimin e 

kërkesave për ruajtjen e mjedisit, këto të fundit janë duke u zëvendësuara me 

kasetet  plastine të ngurta. Kasetat ndryshojnë në numrine, madhësin de 

formën e qelizave (moduleve) të tyre. Megjithëse tavat prej poliesteroli janë 

më pak të kushtueshme, sa1/3 e çmimit të tavave prej polietileni të ngurt, 

kanë një sërë disavantazhesh: 

 Janë lehtësisht tëdëmtueshme e të thyeshme.  

 Në to mund të sedimentojnë trupëza të sëmundjeve dhe plehëra. 
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 Kanë jetë relativisht të shkurtër.  

 Disa bimë, siasparagu e brokuli, mund të rrënjëzojnë në tavat e vjetra.  

 Janë të vështira për t’u pastruar.  

 Nxjerrja e fidanëve prej tyre bëhet me vështërsi. 

 

 

Fig. Nr. 11 .Kaseta plastike. 

Kompostoja e substratit-kompostoja që shfrytëzohet për kultivimin e 

fidanëve në kaseta, duhet të plotësoj këto karakteristika: 

 Të jetë fizikisht e njëtrajtshme. 

 Të ket%rrjedhje të lire, për të lejuar mbushjen e njëtrajtshme të 

moduleve.  

 Të mos humbasë strukëtur gjatë ujitjeve.  

 Të sigurojë krijimin e një lëmshi rrënjësh, që të mos shpërbëhet pas 

daljes nga moduli. 

  Të lejon njomjen e lehtë në rast se thahet. 

 Të ketë cilësi shumë të mira ujëmbajtëse. 

 Të ketë kosto të ulët. 

Megjithëse kostoja është kriteri i rëndësishëm për vlerësimine substrataeve, 

është e domosdoshme që të plotësojnkarakteristikat fizike të lertëpermendura 

Përmbajtja e plehrave në komposto është e rëndësishm, siodqë kufijtë mund 

të kapërcehen me anë të plehërimeve të lëngshme. Përmbajtja e azotit në 

komposto është mënyra kryesore e kontrollit të rritjes së fidanëve. 

Kompostoja duhet të përmbajë në sasi të mjaftueshme të gjithë makro e 

mikroelementet. Ndonëse kompostot për prodhimin e fidanëve mund të 

prodhohen edhe në mënyrë artizanale, shfrytëzimi i kompostove të prodhuara 

nga industria është më i sigurtë dhe më efektiv. 
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Fig.Nr.12. Komposto 

 

Cilësia e farave- kërkesë esenciale e sistemit të prodhimit industrial të 

fidanëve është cilësia e lartë e farave. E rëndësishme është që farat të kenë jo 

vetëm fuqi të lartë mbirëse, por edhe energji të lartë mbirëse. Si rregull, ato 

duhet të kenë fuqi mbirëse jo më pak se 90%. 

Mbushja dhe mbjellja e kasetave- mbushja e kasetave me komposto mund të 

bëhet me dorë ose e mekanizuar.  Mbjellja e farave në kaseta, gjithashtu 

mund të bëhet me dorë ose e mekanizuar, nëpërmjet makinave me vakum. 

Pas mbjelljes, tavat mbulohen me një shtresë të hollë vermikuliti
1
, pas të 

cilës makinat moderne të mbjelljes bëjn ujitjen automatike të kasetave. 

 

Fig.Nr.13.Mkinë mbjellëse me vakum 

                                                           
1
Vermikulitet janë material argjilore, të cilat, pasi bluhet e trajtohet në temperatureshumë të 

larta, fitojnë strukturë shtresore me aftësi të lartë ujëmbajtëse dhe, në këtë mënyrë, 

përmirësojn kushtet e mbirjes së farave. 
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Mbirja- në shumicën e rasteve kasetat mund të vendosen në dhoma të 

veçanta të parambirjes në paleta (100-150 kaseta/ paletë) deri sa të fillojë 

mbirja. Temperature në këto mjedise, deri në shfaqjen e mbirjeve të para, 

mbahet 25-28ºC.  Koha e qëndrimit të kasetave në këto mjedise zgjat 48-72 

or, në varësi nga specia dhe energjia e farave. Në dhomën e parambajtjes, 

lagështia relative e ajrit ruhet në 95-100%, ndërsa pas daljes së kasetave në 

serrë, bëhen ujitje sipas nevojës. Ka shumë rëndësi njëtrajtshmëria e 

temperaturës së mjedisit dhe e përmbajtjes së ujit në substrat. Në të kundërt, 

do të ketë mbirje të çrregullta dhe diferenca të dukshme në intensitetin e 

rritjes së bimëve. Pë dyshim drita është element i domosdoshëm në 

mirërritjen e fidaneve, prandaj sigurimi i ndriçimit të plotë i kushtohet 

rëndësi e veçantë. Në raste të veçanta, megjithë kostone lartë të tij, mund të 

përdoret ndriçimi artificial  I fidaneve. Mungesa e ndriçimit manifestohet me 

tejzgjatje dhe etiolim të fidanëve, ndjeshmëri më të lartë ndaj sëmundjeve 

kërpudhore dhe ç’është më e rëndësishmja, me zvogëlim të aftësive të 

ardhshme prodhuese të bimëve. 

 

 

Fig. Nr. 14 .Mbirja e fidanëve 

Ujitja-fidanet ne cilësi të lartë mund të përfitohen vetëm nëpërmjet ujitjeve 

korrekte. Nëse ujitja me dorë e fidanëve është praktikë e në sipërfaqe të 

kufizuara, prodhuesit e mëdhenj e kanë të domosdoshme të instalojn sisteme 

ujitjëse ajrore. Sistemi me efektiv është ai I lëvizshëm, në formë shiu, I cili 

lejon lëvizjen mekanike të spurcatorëve të ujitjes në çdo segment të 

fidanishtes. Në ndonjë rast mund të ndodhë që qelizat anësore të tavave 

skajore të thahen më shpejt se ato të qendrës së blloqeve. Në këto raste, 

ujitjet plotësuese me dorë janë të domosdoshme. Numri I ujitjeve është I 

kushtëzuar nga kushtet e motit dhe faza e fenologjike e fidanëve. Ujitja duhet 

të jetë e tillë që të realizojë rrjrdhjr minimale të ujit nga modulet dhe humbje 

minimale të lëndëve ushqyese prej tyre. 
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Fig. Nr.15 . Uitja ajrore e fidanëve 

Plehërimet e lëngshme – rritja e fidanëve mund të kontrollohet nëpërmjet 

administrimit të nivelit të plehrave. Në përgjithësi, kompostot industrial, që 

shfrytëzohen në prodhimine fidanëve, janë të pasuruara me elemente të 

ndryshëm ushqyes dhe mund të sigurojnë të ushqyer normal të fidanëve për 

pjesën më të madhe të qëndrimit të tyre në kaseta. Gjithsese, në situate të 

caktuara, mund të kërkohet të ndërhyhet me plehra të ndryshme për të bërë 

korigjimet e nevojshme. Plehrat mund të shtohen nëpërmjet sistemit të ujitjes 

me anë të sistemeve tëndryshme të injektimit. 

Kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve – higjiena e kasetave është e 

domosdoshme. Sëmundjet që dimërojnë në tokë mund të përcillen nga një 

cikël prodhimi në tjetrin, nëpërmjet kasetave të padezinfektuara.  

Kasetat plastike mund të dezinfektohen duke i zhytur në tretësirë formaline, 

ndërkohë që tavat prej polisteroli duhet të përpunohen me stsrilizantë me 

bazë Jodi. Prodhuesit e mëdhenj, zakonisht shfrytëzojn avujt e metal 

bromidit, për sterilizimin e kasetave. Në raste të tilla, është i domosdoshëm 

ajrimi i mirë i kasetave para përdorimit, për t’u siguruar për largimin e 

mbetjeve të tij. Trajtimet e fidanëve gjatë rritjes, varen nga problemet që 

lindin. 

 

 

3.4. Karakteristikat botanike të perimeve solanore 

 
Perimeter familjes solanore në pëgjithësin janë njëvjeçare ose sillen si të tilla 

në kushtet e vendit tonë (Oktrova, A.; Plasa. Th.; Haxhinasto, Ll.,1984). Në 

kushtet e klimës tropikale, ato mund të prodhojnë nëdy ose më shumë vite.  

Sistemi rrënjor I perimeve solanore është shumë I degëzuar dhe futet 

rlativisht thellë në tokë. Në fillim, bima zhvillon rrënjën kryesore dhe, mbi 

të, formon degëzime anësore, të cilat në fillim zhvillohen në drejtim 
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horizontal, kurse më vonë hyjnë gjithnjë e më thellë në tokë. Zhvillimi I 

sistemit rrënjor varet nga mënyra e kultivimit të bimëve dhe nga struktura e 

tokës. Kur bimët kultivohen duke e mbjellë farën drejpërdrejt  në tokë(në 

vendin e përhershëm), rrënja kryesore shkon në thellësi 1-2 m, ndërkohë që 

pjesa  më e madhe e sistemit rrënjor vendoset në thellësi 55-85 cm. kur bimët 

kultivohen me fidan, si pasojë e këputjes së majës së rritjes të rrënjës 

kryesore, ndërpritet rritja e saj dhe rrënjët vendosen më cekët në tokë, vetëm 

30-40 cm. 

Kërcelli i perimeve të kësaj familje është barishtor (domatja) ose i drunjëzuar 

në bazë dhe barishtor në majë (speci e patllixhani). Ai mund të jetë I 

degëzuar (domatja) ose jo (speci e patllixhani), i pushëzuar (domatja e në 

ndonjërast edhe patllixhani) ose jo (speci). Lartësia e kërcellit ndryshon në 

vaerësi nga kultivari dhe mënyra e kultivimit.  

Gjethet tek domatja janë tekpupulore, me vriguj pak a shumë të çarë. Në disa 

kultivarë gjendet edhe një tip gjethje I ngjashëm me atë të patates. Tek speci 

e patllixhani gjethet janë në formë vezake ose elipsoidale me majë. Tek 

domatja, nga sqetullat e gjetheve formohen degë anësore, që quhen 

sqetullore, të cilat I jaspin bimës pamje kaçubore. Tek domatja, gjethet, ashtu 

si edhe kërcelli, janë të mbuluara me qimëza, prej të cilave çlirohet lëng me 

ngjyrë të verdhë, i cili u jep bimëve aromë specifike.  

Lulet tek domatja janë të vendosura në lilëri të thjeshta ose të përbëra, kurse 

tek speci e patllixhani janë të vetmuara ose, në ndonjë rast, të bashkuara në 

grupe prej dy a më shumë lulesh. Lulesa apo lulja e parë, del pas një numri të 

caktuar gjethesh, në varësi nga kultivari dhe kushtet e kultivimit. Lulet 

kanëngjyra të ndryshme: të verdha te domatja, dhe të bardha e vjollcë te 

speci e patllixhani, por në të gjitha rastet ato janë të tipit 5 ose 6(5-6 

nënpetla, 5-6 petla dhe 5-6 thekë). 

Fruit i perimeve solanore është rrushak, me formë, madhësi e ngjyra të 

ndryshme. Te domatja ai është I ndarë në disa fole (2-3 ose më shumë). Fara 

është e vogël, plloçake, e rrumbillakët (speci e domatja) ose në formë veshke 

(patllixhani). Fara mund të jenë të zhveshura, me ndriçim (patllixhani e 

speci) ose të veshura me push (domatja). 

 
Veçoritë biologjike të perimeve solanore: 

Kërkesat ndaj  temperaturës- perimet e kësaj familje kanë kërkesatë mëdha 

për temperaturë gjatë gjithë periudhës vegjetative. Farat fillojnëtë mbijnë  në 

temperaturën 13-14°C. Në kushte të tilla,mbirja zgjat shumë,20-25 ditë. 

Temperatura optimale për mbirjen e farave është 20-25°C dhe mbirja zgjat 

vetëm 8-12 ditë, në varësi nga lloji i bimës. Temperature optimale për 



[47] 
 

rritjene këtyre bimëve është 20-25°C. Në temperaturën nën 15°C, patëllxhani 

e speci ndërpresin rritjen dhe në temperature nën 10°C ndërpret rritjen edhe 

domatja. Temperaturat e larta, mbi 30°C, kur veprojnë për një kohë të gjatë 

dhe shoqërohen me mungesë të uji në tokë e në ajrë, vështërsojnë procesin e 

përvetsimit të bimëve dhe, si rrjedhim, shkaktojnë rënjen e prodhimit. 

Kërkesat për dritë- bimët e familjes solanare kanë kërkesa të mëdha për 

dritë, sidomos në fazën e fidanit. Në kushtet e ndriçimit të pamjaftueshëm, 

fidani zhvillohet keq, zgjaten jashtë mase dhe mbeten të dobët. Pramdaj, 

është shumë I dobishëm ndriçimi plotësues i fidanëve të këtyre bimëve. 

Nëpërmjet tij, shpejtohet frutifikimi dhe rritet dukshëm rendimenti i bimëve.  

Kërkesat për ujë-të bimëve të familjes solanore e sidomos të specit e 

patillxhanit, janë të larta. Lagështija në tokë duhet të jetë 70-80% e aftësisë 

së saj ujëmbajtse, ndërkohë që lagëshija ajrore duhet të jetë 50-70%. Për të 

realizuar këto kërkesa, bimët kërkojnë ujitje të shpeshta, por me norma të 

kontrolluara uji (400-500 m³/ha). Në kushtet e mungesës së ujit, bimët 

rrëzojn lulet dhe frutat e posalidhura dhe, në të njëjtën kohë, frytet e 

formuara  mbeten të vogla e pa shije.  

Kërkesat për tokë - janë gjithashtu të larta. Bimët solanore kërkojnë toka me 

strukturë dhe pjellore. Më të mira janë tokat e thella, të shkrifta, të ngrohta, 

rano argjilore ose argjilo ranore, të pasura me lëndë minerale në formë 

lehtësisht të përvetueshme. Domatja dhe patëllxhani zhvillohen mirë në toka 

me reaksion asnjanës ose lehtësisht acid, kurse space është më kërkues ndaj 

aciditetit në tokë.  

Kërkesat për parabimë – kultivimi i përsëritur në të njëjtën tokë, ul 

ndjeshëm rendimentin e bimëve solanore dhe shton rrezikun e dëmtimit të 

tyre nga sëmundjet e dëmtuesit. Për këtë arsye, ato nuk duhet të kultivohen 

pas vetes. Parabimët më të mira janë bimët e familjes bostanore, bishtajore, 

kenopodioret dhe asterioret.  

 

 

3.5. Kultivimi i domates në sera 

Domatja është njëra ndër kulturat më të rëndësishme në hapësirat e 

mbrojtura. Mundetme sukses të kultivohet në të gjitha hapësirat e mbrojtura. 

Domatja në hapësirat e mbrojturamë së shpeshti kultivohet si kulturë 

kryesore. Prodhimi i domates në hapësira të mbrojturamund të zhvillohet 

gjatë tërë vitit. Për prodhimin e domates në hapësirat e mbrojturshfrytëzohen 
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varjatete të larta.Koha e kultivimit të domates në hapësira të mbrojtura varet 

nga dedikimi i prodhimit,nga karakteristikat morfologjike dhe biologjike të 

varjatetit dhe tipit të hapësirës së mbrojtur.Domatja në hapësirat e mbrojtura 

kultivohet me prodhim paraprak të fidanit. Prodhimi i fidanitmund të bëhet 

në vet hapësirën e mbrojtur, ose në ndonjë objekt tjetër.Në hapësirat e 

mbrojtura mund të organizohet prodhimi i domates gjatë tërë vitit. 

 

Kuktivatert: Në hapësirat e mbrojtura të larta (sera prej qelqi dhe plastike) 

kultivohen kultivar të larta(indeterminante) dhe hibride të domates. Si 

kultivar të cilat hasen në hapësirat e mbrojtura tëlarta janë: Red Robin, Lido, 

Cazanova, Petula, Arleta,Suso, Pando, Bonset,etj.Në objekte më të ulëta 

kultivohen kultivar gjysmë të larta dhe të ulëta të domates. Si kultivarqë 

kultivohen në këto objekte janë: Priska, Luka, Balkan, Balka, Baja, 

etj.Përveç me ngjyrë të kuqe të frytit hasen edhe kultivar të domates me 

ngjyrë të verdhë(Yellow pear, Azoychka, Gold nugget Sunray), me fryte të 

portokallta, të gjelbra (Greenzebra), me ngjyrëtë verdhë të kuqe (Elberta girl) 

dhe kultivar me fryte shumë të mëdha (Pik red, Pik raid). 

 

 
 

          Domate e kuqe                                       Domate e verdh 

 

 
Domate e portokalltë                                            Domte me lara 

Fig. Nr. 16 .Llojet e domateve 

 

Plehërimi: Domatja zhvillon masë të madhe mbitokësore, dhe për këtë shkak 

ka nevojë të madhe për materie ushqyese, gjegjësisht ka nevojë edhe për 
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makro dhe për mikroelemente. Nevoja më të mëdha për materie ushqyese, 

domatja ka në fazat e hershme të zhvillimit. Për plehërim të domates në 

hapësirat mbrojtura shfrytëzohet plehrat organik dhe mineralik. Plehu i 

stallës shtohet në sasi prej 6-10 kg/m
2
 plehra NPK. Rreth ½ nga plehrat 

mineralik shtohet para rim-bjelljes, ndërsa ½ e mbetur shtohet si ushqim 

plotësues 2-3 herë gjatë vegjetacionit. Për plehërim të domates e cila 

kultivohet në hapësirat e mbrojtura është e nevojshme të shfrytëzohen plehrat 

mineralik kompleks të cilët në vete përmbajnë mikroelemente. Për plehërim 

posaçërisht të përshtatshëm janë plehrat që përmbajnë bor, mangan, zink, 

magnez, klor, dhe bakër. Plehërimi me plehra minerale duhet të përshtatet 

me fazën e zhvillimit të domates. Me sistemin për ujitje “pikë për pikë” të 

ushqyerit bëhet me procesin e ujitjes. 

 
Prodhimi i fidanit: Koha e prodhimit të fidanit varet nga tipi i hapësirës së 

mbrojtur në të cilën kultivohet domatja, kushtet klimatike në regjion dhe nga 

tipi i prodhimit. Te domatja, nga mbirja e deri në fillim të lulëzimit nevojiten 

50-75 ditë, prej lulëzimit e deri te pjekja e fryteve 40-50 ditë, gjegjësisht prej 

mbirjes e deri te vjelja e domates kalojnë 110-130 ditë. Kjo duhet të merret 

parasysh gjatë planifikimit të kohës për mbjellje me farë. Për prodhim në 

hapësirat e mbroj-tura mund të shfrytëzohet fidani i piketuar dhe i pa 

piketuar. Kur shfrytëzohet fidani i piketuar mbjellja bëhet në lehë, sëndukë, 

ose në kontejnerë. Për mbjellje me farë shfrytëzohen 8-10 gram farë në 1 m
2
 

sipërfaqe. Para mbjelljes së farës me shenjë bëhen rendet në distancë prej 5 

cm. Fara vendoset në lehë (në rende) dhe mbulohet me shtresë plehu të 

djegur stalle, me trashësi 2 cm. Për mbjellje të farës mund të shfrytëzohen 

edhe shirita dy shtresorë prej letre, në të cilët vendoset fara. Pastaj fara me 

letrën dy shtresore vendoset në lehë. 

 
Tab.Nr.03. Afatet për mbjellje të domates në sera 

Tipi i 

objektit 

Periudha e 

vjeljes 

Mbjellja me 

farë 

Mbjellja Fillimi i 

vjeljes 

Objekt me 

ngrohje 

Dimër 15.08-01.10 01.11-20.12 01.01-20.02 

Pranverë e 

hershme 

20.11-10.12 20.2-20.02 20.03-20.04 

Objekt pa 

ngrohje 

Prnaverë 15.01-10.02 20.03-10.04 15.06-20.06 

Verë 01.03-10.03 25.04-30.04 25.06-10.07 

Vjeshtë 10.05-30.05 15.06-05.07 20.09-10.01 
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Domatja mbin për 5-7 ditë. Pas mbirjes së farës bëhet zvogëlimi i 

temperaturës në hapësirën e mbrojtur për disa shkallë, në krahasim me 

temperaturën optimale. Pas 5-7 ditëve temperatura përsëri ngritet deri në 

temperaturën optimale, e cila është e nevojshme për zhvillimin e 

fidaneve.Piketimi bëhet 3 javë pas mbirjes së fidanit. Për piketim 

shfrytëzohen katrorë ushqyes, saksi, qese plastike, ose kontejnerë. Piketimi 

bëhet në distancë prej 10 cm x 10 cm, ose 8 cm x 8 cm. 

Gjatë piketimit bima vendoset në substrat deri te gjethet e 

kotiledoneve.Piketimi i fidaneve të domatja mund të kryhet dy herë. Disa 

ditë pas piketimit bëhet mbrojtja e fidaneve ngarrezatimi i tepërt i diellit me 

hijezim. 

 

Fig. Nr.17 . Piketimi i fidaneve 

Pas pranimit (zënies) të fidaneve temperatura në hapësirën mbrojtur mbahet 

në 22-25
0
C gjatë ditës dhe 18-21

0
C gjatë natës. Gjatë kohës së vranët 

temperatura duhet të jetë rreth 20
0
C. Për rimbjellje të sipërfaqes prej 1 ha 

piketohen rreth 30.000 bimë gjatë prodhimit të hershëm të domates, 40.000-

45.000 bimë gjatë prodhimit mesatarisht të hershëm dhe të vonshëm. 

Gjatë prodhimit të fidanit direkt në saksi, katrorë ushqyes, kontejnerë, ose 

fidanit, i cili nuk do të piketohet, mbjellja e farës bëhet disa ditë më vonë. 

Fidani  i pa piketuar duhet të rrallohet me kohë, që të mos vijë deri te rritja e 

tepërt (dendësimi) e fidaneve. 

Përkujdesja për fidanet bëhet me ndërmarrjen e masave vijuese: ujitja, të 

ushqyerit plotësues, ajrosja, lufta kundër sëmundjeve, dëmtuesve dhe 

barojave të këqija, etj. 

Rimbjellja: Fiani i domates për rimbjellje në hapsirat e mbrojtura duhet ti 

ketë këto karakteristika, lartësin e kërrcellit 25-30 cm, trashësin e kërcellit 

0.8-1 cm, masën e pjesës mbitokësore 6-8 gr, materiene thatë në pjesën 
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mbitokësore prej 11-13%, 6-8 gjethe të mëdha, të formuara, me ngjyrë të 

gjelbër të mbyllur dhe me zhvillimin e luleve të para. Vjetërsia e fidaneve të 

domates  për rimbjellje është rreth 60-70 ditë për prodhim të hershëm, 50-60 

ditë për prodhim mesatarisht të hershëm dhe 30-40 ditë për prodhim të 

vonshëm. 

Gjatë rimbjelljes temperatura e tokës në thellësi 15-20 cm duhet të jetë rreth 

18
0
C. Rimbjellja e domates në hapësirat e mbrojtura bëhet në rende në 

distancë prej 80 cm x40 cm, te sortet e ulëta dhe 60-80 cm x 30 cm te sortet e 

larta. Skajet e rendeve duhet të jenë të larguara 40 cm nga konstruksioni. 

Rimbjellja mund të jetë në shirita dy rendorë me distancë prej 80-90 cm + 

40-50 cm x 20-30 cm. Gjatë rimbjelljes është e nevojshme që bima të 

vendoset disa cm më thellë në tokë, në krahasim me thellësinë e mëparshme, 

që të mund të zhvillohen rrënjët adventive. Pas rimbjelljes është e nevojshme 

të bëhet ujitja me shtim të 2-3 litra ujë, në secilën bimë veçmas. 

 

 
Fig.Nr.18. Skema e rimbjelljes së fidaneve - majtas në rende, djathtas në shirita 

 

Përkujdesja pasmbjelljesë: Përkujdesja për domaten në hapësirat e mbrojtura 

përbëhet nga ndërmarrja e shumë masave. Masat që ndërmerren ndahen në 

masa standarde dhe masa speciale. Prej masave standarde ndërmerren ujitja, 

prashitja, përpunimi ndërmjet rendeve, të ushqyerit plotësues, mbrojtja nga 

sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat, etj. 

Masat speciale janë vendosja e mbështetësve, këputja e kërcejve anësorë, 

këputja e ma-jave, largimi i gjetheve të poshtme, pluhurimi plotësues, etj. 

 

Ujitja: Ujitja e domates në hapësirat e mbrojtura është masë e rregullt. Për 

ujitje të domates në hapësira të mbrojtura shfrytëzohen brazdat, ose sistemet 

me mikrospërkatës, spërkatës, dhe sistemi ,,pike-pikë”. Ujitja mund të 

kombinohet edhe me plehërimin, me përdorimin e sistemit për fertirigim. 
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Deri te formimi i fryteve domatja kërkon më pak lagështi të tokës, 

gjegjësisht 7-75% nga KUF. Kurse në fazën e frytdhënies lagështia e tokës 

duhet të jetë 80-85%. Duhet pasur kujdes në lagështinë e ajrit, pasi që 

domatja kërkon lagështi relative të ajrit prej 65-70%. Gjatë lagështisë më të 

madhe të ajrit krijohen kushte të volitshme për paraqitjen e sëmundjeve. 

Temperatura e ujit për ujitje duhet të jetë 20-25
0
C. Ujitja gjatë ditëve me 

diell duhet të bëhet në orët e para ditës. Pas ujitjes duhet të bëhet ajrosja e 
hapësirës së mbrojtur. Në fazat fillestare të zhvillimit domatja ujitet me 
normë prej 15-20 l/m

2
, kurse në fazën e frytdhënies norma është 30-40 l/m

2
. 

Ujitja bëhet në çdo 7-10 ditë, ose më shpesh nëse shfrytëzohet siste-mi “pikë 
për pikë”. 

 

Të ushqyerit plotësues: Të ushqyerit plotësues i domates në hapësirat e 

mbrojtura bëhet 2-3 herë gjatë kohës së vegjetacionit. 

Të ushqyerit e parë plotësues bëhet në fazën e rrënjëzimit intensiv të 

domates, në kom-binim me prashitjen e parë 7-10 ditë pas rimbjelljes, duke 

shtuar të përdorurit e 20-30 gram/ m
2
 plehra NPK. 

Të ushqyerit e dytë plotësues bëhet në fazën e formimit të fryteve te lulesat e 

para, rreth 18-20 ditë pas të ushqyerit të parë duke shtuar plehra azotik dhe 

fosforik. Të ushqyerit e tretë plotësues bëhet në fazën e frytdhënies intensive 

duke shtuar rreth 10-15 gram/m
2
 plehra NPK. 

Për ushqim plotësues të domates mund të përdoren edhe plehrat foliarë 

fuksal, ferti-karol, etj. Gjatë paraqitjes së shiritave të bardhë në gjethin me 

ushqim foliar duhet të shtohet edhe 1% tretësirë e magnezit. Të ushqyerit 

foliar mund të kombinohet edhe me përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Të 

ushqyerit foliar bëhet 2-3 herë gjatë kohës së vegjetacionit. Shumë më 

efikase është nëse të ushqyerit plotësues bëhet përmes sistemit ,,pikë - pikë”. 

 

Prashitja: Prashitja e domatesnëhapësirate mbrojtura kryhet një javë pas 

rimbjelljes së domates. Prashitja më së shpeshti kombinohet me të ushqyerit dhe me 

mbushjen e domates. Prashitja bëhet 3-4 herë gjatë kohës së vegjetacionit. Me 

prashitje bëhen 1-2 mbushje të domates me qëllim që të zhvillohen rrënjët 

adventive, por edhe që të përmirësohet të ushqyerit e domates.Gjatë shfrytëzimit të 

sistemit “pikë për pikë” nuk ka nevojë për mbushje të domates. 

 

Mulçimi: Mulçimi (mbulimi me materiale të ndryshme) te domatja e 
kultivuar në hapësirat embrojtura ndikon pozitivisht në zhvillimin e 

bimës.Mulçimi i domates në hapësirat e mbro-jtura e zvogëlon nevojën për 

prashitje, paraq-itjen e barojave, avullimin nga toka, nevojën për ujitje, etj. 
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Mulçimi ndikon pozitivisht edhe në ngrohjen e tokës.Mulçimi i tokës te 

domatja mundëson rritje dhe zhvillim më të shpejtë të domates.Për mulçim të 
domates në hapësira të mbrojtura mund të përdoret kashta, byku, fo-lia e 

zezë, mulç letër, agrotekstil dhe material tjetër. 

 
 

Fig.Nr.19.Mulçimi 

 

Ajrosja: Ajrosja është masë e domosdoshme gjatë kultivimit të domates në 

hapësira të mbrojtura,me të cilën bëhet rregullimi i përmbajtjes së ajrit, 

lagështisë dhe nxehtësisë. Ajrosja duhettë bëhet vazhdimisht edhe gjatë 

muajve të dimrit. Ajrosja gjatë kohës së ftohtë dhe me erëështë afatshkurtër 

dhe kryhet në pjesën më të nxehtë të ditës në periudhën prej orës 11-14,me 

hapje alternative të ajrorëve, në atë anë e cila është e kundërt me fryerjen e 

erës. 

Ajrosja gjatë kohës së nxehtë bëhet me hapje të vrimave për ventilim për një 

periudhëmë të gjatë kohore gjatë ditës. 

 

Rregullimi i temperaturës: Rregullimi i temperaturës është masë e 

domosdoshme gjatë kultivimit të domates në hapësira të mbrojtura. 

Rregullimi i temperaturës bëhet me rregullimin e sistemit për ngrohje në 

hapësirën e mbrojtur dhe me sistemin për ajrosje.Gjatë temperaturave të larta 

pa ndriçim të mjaftueshëm diellor bimët etiolojnë. Gjatë kultivimit të 

domates në hapësira të mbrojtura duhet të mbahet regjimi i temperaturës siç 

vijon:  
 Koha e vranët – temperatura ditore duhet të jetë 18-20

0
C, kurse gjatë 

natës 14-16
0
C;  

 Koha me diell – temperatura ditore duhet të jetë 24-30
0
C, kurse gjatë 

natës 16-18
0
C. Temperatura në hapësirën e mbrojtur nuk duhet shpejt 

të ndryshojë, pasi që çdo rritje, ose zvogëlim i përnjëhershëm i 
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temperaturës shkakton shok te bimët dhe ndikon negativisht në 

gjendjen e përgjithshme të bimës. 

Temperaturat nën 15
0
C dhe mbi 30

0
C ndikojnë negativisht edhe në krijimin e 

polenit dhe pluhurimin e bimës. Temperatura e ulët e tokës ndikon 

negativisht në aktivitetin e sistemit rrënjor, gjatë së cilës ai e redukton 

aktivitetin e tij. 

 

Sezoni i 

prodhimit 

Koha e 

mbjelljes 

Koha e 

rimbjelljes 

Fillimi i 

vjeljes 

Lloji 

ingrohjes 

Dimërore e 

hershme 

1-10 gusht 1-15 shtator Fillimi i 

dhjetorit  

Plotësisht e 

ngrohur 

Dimërore 15 shtator 1-15 nëntor Fundi i janarit Plotësisht e 

ngrohur 

Pranverore e 

hershme 

Nëntor Janar Mars Plotësisht e 

ngrohur 

Pranverore 15-30 

dhjetor 

15-28 shkurt Fundi i prillit Pjesërisht e 

ngrohur 

Vjeshtore e 

vonshme 

15-30 

qershor 

15-30 korrik Fillimi i 

shtatorit 

Ngrohje 

mbrojtëse 

 

Tabela Nr.04.Tipat e ngrohjes sipas periudhës së prodhimit të domates 

 

Dozimi me CO2. Për kultivim të suksesshëm të domateve në hapësira të 

mbrojtura është e nevojshme të bëhet rritja e koncentrimit të CO2. Mungesa e 

CO2 mundet të shkaktojë zvogëlimin e intens-itetit të fotosintezës, kurse me 

këtë edhe zvogëlimin e rritjes dhe zhvillimit të domates dhe zvogëlimin e 

lartësisë dhe kualitetit të rendimenteve.  
Mënyra më e thjeshtë për rritjen dhe përmbajtjes së CO2 është me ndezjen e 

gazit naty-ror, vajgurit, parafinës, metanit, propanit ose materie tjetër. Në 

këtë mënyrë dukshëm rritet koncentrimit i CO2, ndërsa rendimentet e 

domates mund të rriten edhe për 20-50%. 

 

Lidhja për mbështetës: Kultivaret e larta dhe disa gjysmë të larta të domates 

nuk mund ta mbajnë kërcellin drejt, dhe për këtë shkak kultivohet me 

mbështetës. Mbështetja e domates në hapësira të mbrojtura mund të bëhet me 

lidhje të bimës për hunj, për konstruksionin bartës, me vendosjen e 

shpalirëve (kordonëve) nëpër gjatësinë e rendeve, etj. 
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Fig. Nr.20. Mbështetsit e domates 

 

Lidhja e domates për konstruksionin bartës bëhet me litar, fije lidhëse, ose 

tel. Njëra pjesë e litarit lidhet për konstruksionin mbulues, ndërsa pjesa tjetër 

për bazën e bimës.Gjatë rritjes litari endet rreth bimës, çdo-herë nën lule që 

të mos dëmtohen, ose të mos shkaktohet rënie e luleve.Domatja mund të 

kultivohet edhe në sh-palirë nga teli i zinkuar, të zgjatur në shtylla druri të 

cilat vendosen në distancë prej 5 metrave.Mbështetja e domates për shpalirët 

jep mundësi për shfrytëzim më të madh të dritës dhe kalim më të lehtë dhe 

punë me bimën. Gjatë ngritjes së shpalirëve mbi rende, në lartësi prej 2-2,5 

metra, vendoset dhe zgjatet e shtrëngohet teli, në të cilin lidhet litari. Skaji 

tjetër i litarit lidhet për bazën e bimës, ose përforcohet në tokë.Lidhja e 

bimës kryhet disa ditë pas rimbjelljes. Për mbështetje të domates mund të 

shfrytëzohen edhe hunj. Hunjtë ngulen në afërsi direkte të bimës dhe domatja 

lidhet për hunj në disa vende. 

 

Largimi i gjetheve të poshtme: Gjatë kohës së vegjetacionit, veçanërisht në 

pjesën e dytë të vegjetacionit, një pjesë egjetheve te domatja fi llojnë të 

zverdhen dhe e humbin funksionin e tyre.Largimi i gjetheve kryhet në çdo 

10-15 ditë dhe varet nga pjekuria e frytit. Më së shpeshtilargohen gjethet nën 
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frytet e pjekura, gjatë së cilës duhet pasur kujdes që të mos vijë deri 

tedëmtimi i fryteve, ose të kërcellit. 

 

 
 

Fig.Nr.21.Largimi i gjetheve të poshtme të domatës 

 

Largimi i sqetullorëve (filizimi): Këputja e kërcejve anësorë është masë e 

obligueshme gjatë kultivimit të kultivarëve të larta të domates, pasi që 

domatja është bimë shkurre, e cila vazhdimisht degëzohet. Nëse lihen të 

gjitha degët, domatja jep fryte të imëta të cilat më vonë piqen. Me këputje të 

kërcejve te domatja arrihet rregullimi i rritjes dhe frytdhënies. Këputja e 

kërcejve anësorë te domatja bëhet me largimin e kërce-jve anësorë (filizim), 

të paktën një herë në javë, kur kërcejtë anësorë arrijnë madhësinë prej 4-5 

cm.Me këputje të kërcejve anësorë duhet të fil-lohet pas paraqitjes së 

kërcellit të parë anësor dhe nuk duhet lejuar vonesën në zbatimin e kësaj 

mase. Sortet e larta të domates të cilat kultivohen në hapë-sirat e mbrojtura 

mund të formohen në një, dy ose më shumë kërcej. 

 

 
 

Fig.Nr.22. Largimi i sqetullorëve  

 

Gjatë kultivimit në një kërcell hiqen të gjithasythet anësore të kërcellit 

kryesor.Gjatë kultivimit në dy kërcej, afër kërcellit qendror lihet edhe 
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kërcelli anësor, i cili formohet nën degën e parë të lules.Gjatë kultivimit në 

një kërcell arrihet prodhimi më i hershëm me fryte të mëdha, kurse gjatë 

kultivimit në dy kërcej përfitohet prodhim i mëvonshëm me fryte më të 

vogla, por me rendimente më të larta. 

 

Largimi i majës (dekaptimi): Këputja e majës është gjithashtu masë e 

rregullt. Faza e zhvillimit të domates, në të cilën bëhet kjo masë varet nga 

koha e prodhimit të domates. 

 Te prodhimi pranveror i domateve në hapësira të mbrojtura këputja e 

majës bëhet mbi 8-10 lule, zakonisht në gjysmën e majit. 

 Te prodhimi vjeshtor i domateve këputja e majës bëhet mbi 4-6 lule, 

në fillim të tetorit. 

 Te prodhimi dimëror dhe i hershëm pranveror bima e domates lihet 

deri në lartësinë e konstruksionit. 

Gjatë këputjes së majës, sipas rregullës çdoherë mbi degën e fundit të lules 

lihen 2-3 gjethe. 

 

Polenizimi plotësues: Nevoja për polenizimi plotësues te domatja në 

hapësirat e mbrojtura më së shpeshti paraqitet gjatë kultivimit në periudhën 

dimërore dhe gjatë paraqitjes së kohës së vranët për një periudhë më të gjatë.  
Te domatja në hapësirat e mbrojtura mund të zbatohen disa mënyra të 

polenizimit. Përpolenizimmund të shfrytëzohen procedura mekanike,mjete 

kimike dhe metoda biologjike.Nga procedurat mekanikepër polenizimmund 

të zbatohet shkundja e bimësdhe luleve, gjatë së cilës mundësohet pëlcitja e 

qeskavetë polenit dhe fekondi i pistilit.Si mjete kimike shfrytëzohen 

biostimuluesit dhepreparatet hormonale, më të cilat spërkaten lulet edomates. 

Shfrytëzohen tretësira të Tomatin, ose Tomafiksnë koncentrim prej 0,6-

0,8%. Spërkatja bëhet në orët ehershme të mëngjesit. Në hapësirat e 

mbrojtura më të voglazbatohet njomja e luleve në tretësirën me këto mjete. 

Metodat biologjike zbatohen me futjen e insektevetë cilat e kryejnë 

polenizimin e luleve. Për këtë qëllimshfrytëzohet futja e koshereve me bletë 

të posaçme, osebrumbuj. 

Përdorimi i brumbujve është mënyra më e mirë e polenizimit dhe has në 

përdorim më të madh në hapësirat mbrojtura. Në hapësirat e mbrojtura 

vendosen kosheret në të cilat jetojnë brumbujt të cilët e kryejnëpolenizimin. 

Brumbujt lehtë orientohen në hapësirat e mbrojtura, shumë pak e sulmojnë 

njeriun, fluturojnë shumë shpejt prej lules në lule, mund të punojnë edhe në 

temperatura të ulëta edhe gjatë kohës së vranët, etj. 
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Mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat: Mbrojtja nga sëmundjet 

dhe dëmtuesit, duhet të bëhet në mënyrë efikase. Mbrojtja duhet bazuar në 

masat preventive mbrojëtse (qarkullimi fushor, zgjedhja e fares së shëndoshë 

dhe të dezinfektuar, dezinfektimi i tokës, spërkatjet preventive, etj). Nga 

sëmundjet e domatesnë serra, më së shpeshti haste vrugu i domatës, njëllosja 

e zezë, vyshkja bakteriale,etj. Më e përhapur nga to është vrugu. Shenjat e 

sëmundjes paraqiten në të gjitha pjesët mbitokësore të bimës. Për luftimin e 

saj, përdoren fungicidet Cineb 80, Antrokol, për sëmundjet e tjera të 

përmendura, përdoren fungicidet: Dithane M 45, Ridomil, Previcur, etj. Nga 

dëmtuesit, më së shpeshti paraqiten morrat e gjetheve dhe bubrreci i patates. 

Luftimi I tyre mund të bëhet me përdorimin e insekticideve si: Fastak, 

Sistemin, Konfidor, Bankogal, etj.  

Barojat te domatja e kultivuar në hapësira të mbrojtura paraqiten shumë 

rrallë, megjithatë nëse paraqiten me numër të madh mund të shkaktojnë 

dëme të mëdha në fazat fillestare të zhvillimit të së mbjellës.Shkatërrimi i 

barojave në hapësirën e mbrojtur duhet të bëhet me dorë, me shkulje të 

barojave, ose me zbatimin e masave agroteknike prashitje dhe përpunim të 

tokës ndërmjet rendeve. Kontribut të madh në asgjësimin e paraqitjes së 

barojave jep edhe masa e mulçimit.Barojat mund të shkatërrohen edhe me 

përdorimin e herbicideve para vet mbjelljes. Përdorimi i herbicideve pas 

rimbjelljes dhe gjatë kohës së vegjetacionit duhet të jetë i kufizuar edhe nëse 

nuk paraqitet nevojë e madhe të mos zbatohet, gjegjësisht barojat të 

shkatërrohen me shkulje, ose prashitje.Para mbjelljes për shkatërrim të 

barojave në hapësirat e mbrojtura mund të shfrytëzohet Treflan EC 48 në sasi 

prej 2 l/ha me inkorporim të detyrueshëm në tokë në thellësi prej 5-8 cm. 

 

Vjelja: Vjelja e domates së kultivuar në hapësira të mbrojtura kryhet në 

mënyrë sukcesive, pasi që frytet piqen gradualisht. Vjelja mund të zgjasë 

disa muaj. Domatja vilet gjatë pjekurisë teknologjike, e cila më së shpeshti 

përputhet me pjekurinë biologjike. Domatja e cila dedikohet për shitje në 

tregjet lokale vilet kur frytet arrijnë pjekurinë e plotë dhe ngjyrën 

karakteristike. Domatja e cila duhet të transportohet vilet gjatë pjekurisë 

transportuese, disa ditë para arritjes së pjekurisë së duhur.Domatja e dedikuar 

për transport vilet kur në pjesën e frytit që është ekspozuar në diell paraqitet 

ngjyra roze. Vjelja e domates duhet të kryhet me kohë që të mundësohet 

arritja dhe pjekja e fryteve tjera. Vjelja në hapësirat e mbrojtura zgjat prej 

60-90 ditë. 
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Fig. Nr.23.Vjelja e domatës 

 

Rendimentet te domatja në hapësirat e mbrojtura janë 20-100 kg/m
2
, por 

edhe më shumë. Për shkak të gjatësisë së vegjetacionit dhe lulëzimit të 

vazhdueshëm dhe frytdhënies te domatja, më së shpeshti në fund të 

prodhimit në bimë ka fryte të mëdha të papjekura dhe të gjelbra. Këto fryte 

mund të mblidhen dhe të zbatohet ,,pjekja plotësuese”. Për pjekje plotë-suese 

mund të shfrytëzohen vetëm frytet që janë të shëndosha, pa asnjë dëmtim 

mekanik, ose dëmtim tjetër.Pjekja plotësuese mund të kryhet në hapësirën e 

njëjtë mbrojtëse, me sigurimin e kushteve të nevojshme. Frytet renditen në 

arka të cekëta. Bishti i frytit duhet të jetë i kthyer lartë. Në arka vendosen 

disa fryte të pjekura të kuqe, që lirojnë etilenin, i cili e përshpejton 

pjekjen.Pjekja e fryteve fillon për 3-5 ditë. Pjekja plotësuese duhet të kryhet 

edhe me njomje të fryteve në tretësirë 0,2% etrel. Frytet e trajtuara kështu 

fitojnë ngjyrë dhe shije karakteristike. Me pjekje plotësuese të fryteve 

sigurohet vazhdimi i sezonit të shitjes së domates. 

 

 

3.6. Kultivimi i specit në sera 
 

Speci mundet me sukses të kultivohet në të gjitha hapësirat e mbrojtura si 

kulturë krye-sore. Prodhimi i specit në hapësira të mbrojtura mund të 

zhvillohet gjatë tërë vitit. Koha e kul-tivimit të specit në hapësirat e 

mbrojtura varet nga dedikimi i prodhimit, nga karakteristikat morfologjike 

dhe biologjike të sortës dhe nga tipi i hapësirës së mbrojtur.Në hapësirat e 

mbrojtura mund të organizohet prodhimi i specit gjatë tërë vitit. 

 

Kultivaret e specit: Ekzistojnë kultivar të llojllojshme të specit. Në hapësirat 

e mbrojtura kultivohen kultivaret e specave me fryte të mëdha (tipi i specave 

të mishtë e të rrumbullakët-babure, tipat me formë brinjore, tipi kapia), 
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kultivaret e imëta të cilat mund të jenë djegës, ose pa djegës (tipi thupër,) dhe 

kultivaret e ulëta (tipi buqetë). 

 Prej kultivarve me fryte të mëdha të specit të tipit të babureve, në 

hapësirat e mbrojtura hasen kultivaret: Delta, Blondy, Mintos, 

Kelvin, Boni, Apolo, Anita, Atina, Palanecka Babura, Sorok sari, 

Matica, etj. 

 Prej kultivarve me fryte të mëdha të specit të tipit me formë brinjore 

(gjatë), në hapësirat e mbrojtura hasen kultivaret: Bela duga, Verde, 

Una, Ciklo, Balkan, etj. 

 Prej kultivarve me fryte të mëdha të specit të tipit kapia në hapësirat e 

mbrojtura hasen kultivaret: Kurtovska kapia, Zlaten medal, Palanacka 

kapia, etj. 

 Prej kultivarve të imëta në hapësirat e mbrojtura hasen kultivaret: 

Thupra e ulët, thupra e Les-kovcit, Amadeus, Pinokio, Kobra, 

Romana, Janka, etj. 

 
 

Fig. Nr.24. Llojet e specave 

 

Plehërimi: Speci ka nevojë të madhe për materie ushqyese. Plehërimi i 

specit bëhet me përdorimin e plehrave organik dhe minerale.Plehu i stallës 

shtohet në sasi prej 5-10 kg/m
2
. Plehrat organik futen me përpunimin bazë të 

tokët. Për plehërim të specit në hapësirat e mbrojtura shfrytëzohen edhe 

plehrat minerale në sasi prej 8-100 gram/m
2
 plehra NPK, gjegjësisht 80-100 

gram/m
2
 azot, 64-80 gram/m

2
 fosfor dhe 80-100 gram/m

2
 kalium. Një pjesë e 

plehrave minerale futen me përpunimin bazë të tokës, kurse 1/3 e mbetur 

shtohen si ushqim plotësues 2-3 herë gjatë vegjetacionit. Azoti shtohet 1/3 

para rimbjelljes, kurse 1/3 e mbetur shtohet si ushqim plotësues gjatë kohës 

së vegjetacionit. Rezultate shumë të mira gjatë kultivimit të specit në 

hapësira të mbrojtura arrihen me përdorimin e plehrave minerale kompleks të 
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cilët në vete përmbajnë mikroelemente, posaçërisht Fe, B, Mn, Mg, etj.         

Gjithashtu ndikim mjaft pozitiv mund të këtë edhe të ushqyerit foljar 

(ushqimi perms gjetheve). Për këtë qëllim, kryesisht përdoren plehrat në 

gjendje të lëngët në koncentrim të caktuar si p.sh.Vuskal, Foligal, Humusin 

etj. Disa nga këto plehra në gjendje të lëngët mund të përdoren edhe në 

kombinim me preparate të ndryshme për mbrojtjen e bimëve. 

 

Prodhimi i fidanit: Speci në hapësira të mbrojtura prodhohet me prodhim 

paraprak të fidaneve. Për prodhimin e fidaneve të specit në hapësirat e 

mbrojtura mund të shfrytëzohet fidani i piketuar dhe i pa piketuar. Prodhimi i 

fidaneve mund të jetë për prodhim të hershëm,mesatarisht të hershëm dhe të 

vonshëm. Koha e prodhimit të fidanev varetnga tipi i hapësirës së mbrojtur 

në të cilin kultivo-het speci, kushtet klimatike në regjion dhe nga tipi i 

prodhimit. Gjatë prodhimit të fidanit të piketuar mbjellja e farës bëhet në 

lehë, sëndukë, ose në kontejnerë. Për mbjelljen me farë shfrytëzohen25 gram 

farë në 1 m
2
. Për prodhimin e fidaneve për ngritje të 1 ha mbjellje të 

kultivarve me fryte të mëdha është e nevojshme 1 kg farë, kurse të kultivarve 

me fryte të imëta 1,5-2 kg. 

 
 

Fig. Nr.25. Fidanet e specit 

 

Para mbjelljes së farës me shenjë bëhen rendet në distancë prej 5 cm. Fara 

vendoset në lehë dhe mbulohet me shtresë plehu të djegur stalle, ose torfë me 

trashësi prej 1-2 cm. Për mbjellje të farës mund të shfrytëzohen edhe shirita 

dy shtresorë prej letre, në të cilët vendosetfara. Fara me letrën dy shtresore 

vendoset në lehë dhe mbulohet me shtresë të plehut ose torfë. Pas mbulimit 

të farës bëhet shtypje e sipërfaqes me cilindra, ose mjete me sipërfaqe të 

rrafshët dhe ujitje me ujë. Për përshpejtimin e mbirjes së fidaneve leha mund 

të jetë e mbuluar me pëlhurë polietileni. Temperatura në objekt duhet të 
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mbahet rreth 28-30
0
C. Pas mbirjes së farës temperatura duhet të zvogëlohet 

në 18
0
C, në periudhën prej 8-10 ditë, që të mos vijë deri te rritja e tepërt e 

fidanitt. Në këtë periudhë lagështia relative e ajrit duhet të jetë 60-65%. Pas 

kësaj periudhe temperatura ngritet në 22-25
0
C gjatë ditës me diell, 18-20

0
C 

gjatë ditës së vranët dhe 18-20
0
C gjatë natës. 

Piketimi i rasatit kryhet në fazën e formimit të gjetheve kotiledone dhe 

fillimit të zhvil-limit të dy gjetheve të para të vërteta, rreth 12 ditë pas 

mbirjes. Në këtë fazë bima më së paku dëmtohet dhe më së lehti pranohet. 

Piketimi i rasatit bëhet në katrorë ushqyes, saksi, ose kontejnerë. Piketimi 

bëhet në distancë prej 8-10 x 5-8 cm.Gjatë piketimit bima vendoset në 

substrat deri te gjethet e kotiledoneve. Disa ditë pas piketimit bëhet mbrojtja 

e rasatit nga rrezatimi i tepërt i diellit me hijezim. 

 

Tipi i 

objektit 

Periudha e 

vjeljes 

Mbjellja me 

farë 

Mbjellja Fillimi i 

vjeljës 

Objekte me 

ngrohje 

Dimër 15.10-01.11 15.12-

01.01 

15.02-01.03 

Pranverë 15.12-01.01 15.02-

01.03 

15.04-01.05 

Objekte pa 

ngrohje 

Pranverë 15.01-10.02 25.03-

15.04 

15.05-25.05 

Verë 01.03-10.03 25.04-

30.04 

30.05-10.06 

Vjeshtë 10.05-30.05 15.06-

05.07 

20.07-30.07 

Tunele të 

ulëta 

Pranverë 01.02-15.02 10.04-

20.04 

25.05-30.05 

Verë 15.01-15.03 02.04-

30.04 

05.06-15.06 

     

Tab. Nr.05. Afatet për mbjellje të farës së specit në sera  

 

Pas pranimit (zënies) të fidaneve temperatura në hapësirën e mbrojtur 

mbahet në 22-28
0
C gjatë ditës me diell dhe 18-21

0
C gjatë ditës së vranët dhe 

gjatë natës. Gjatë kohës së vranët temperatura duhet të jetë rreth 20
0
C. 

Lagështia relative e ajrit duhet të mbahet në 55-60%. gjatë prodhimit të 

fidaneve të specit nuk duhet të lejohet formimi i pikave në hapësirën e 

mbrojtur. Rregullimi i temperaturës dhe lagështisë arrihet përmes sistemit 

për ventilim.Fidanet mund të ushqehen 1-2 herë gjatë vegjetacionit. Të 
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ushqyerit e parë plotësues bëhet në fazën e zhvillimit të 4 gjetheve të vërteta. 

Për ushqim plotësues përdoren plehrat foliarë, ose plehrat kompleks NPK në 

sasi prej 2-5 gram në 10 litra ujë. Në fazën e 4-6 gjetheve të zhvilluara, 

gjegjësisht në periudhën e kalitjes së fidanit duhet të bëhet të ushqyerit 

plotësues me tretësirën 0,5% të kalium sulfatit që të rritet rezistenca e fidanit 

dhe të stimulohet krijimi i rrënjëzave. 

 

Rimbjellja: Fidani i specit për rimbjellje në hapësirat e mbrojtura duhet ti 

ketë këto karakteristika: kërcell të zhvilluar mirë me lartësi 20 cm, masa e 

pjesës mbitokësore të jetë 3-10 gram, të jenë të formuara 8-10 gjethe të 

vërteta të renditura drejt dhe me sythe të luleve të zhvilluara, si dhe të jenë të 

formuara lulet e para.Vjetërsia e fidanit të specit për rimbjelljeështë rreth 50-

80 ditë. Temperaturae tokës gjatë rimbjelljes së specit duhet tëjetë rreth 22-

23°C. 

Rimbjellja e kultivarve me fryte tëmëdha të specit në hapësira të mbrojtura 

kryhet në rende, në distancë prej 80 cm x35-40 cm, gjatë së cilës përfitohen 

31-36bimë në 10 m2. Rimbjellja mund të bëhet edhe në shirita dy rendorë 

me distancë ndërmjet shiritave prej 100 cm, distancë ndërmjet rendeve prej 

60 cm dhe distancë në rende prej 30-40 cm, gjatë së cilës përfitohen 27-37 

bimë në 10 m
2
. Rimbjellja e kultivarve të imëta të specit në hapësirat e 

mbrojtura bëhet në rende, në distancë prej 40-50 cm x 25-30 cm, gjatë së 

cilës përfitohen 67-100 bimë në 10 m
2
. Rimbjellja mund të edhe në shirita dy 

rendor me distancë ndërmjet shiritave prej 60-70 cm, distancë ndërmjet 

rendeve në shirita prej 40 cm dhe distancë ndërmjet bimëve në rend prej 25-

30 cm, gjatë së cilës përfitohen 61-80 bimë në 10 m
2
.Gjatë rimbjelljes është 

e nevojshme që bima të vendoset 1-2 cm më thellë në tokë. Pas rimbjelljes 

është e nevojshme të bëhet ujitja e të mbjellës. 

 

 
 

Fig. Nr. 26.Rimbjellja e specit 
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Përkujdesja për të mbjellën: Përkujdesja për specin në hapësirat e mbrojtura 

përbëhet nga ndërmarrja e masave standarde dhe speciale.  

 Prej masave standarde që ndërmerren janë ujitja, prashitja, përpunimi 

ndërmjet rendeve, të ushqyerit plotësues, mbrojtja nga sëmundjet, 

dëmtuesit dhe barojat, etj. 

 Prej masave speciale që ndërmerren janë vendosja e mbështetësve, 

këputja e kërcejve anësorë, këputja e majave, etj. 

 

Ujitja: Ujitja e specit në hapësira të mbrojtura është masë e rregullt. Speci ka 

nevojë të madhe për ujë, për shkak se sistemin rrënjor e ka dobët të zhvilluar 

dhe ka transpirim të madh. Për ujitje të specit në hapësira të mbrojtura 

shfrytëzohen brazdat, ose sistemet me spërkatës, mikrospërkatës, dhe sistemi 

pike-pikë. Deri te formimi i fryteve speci kërkon më pak lagështi të tokës, 

gjegjësisht 70-80% nga KUF. Në fazën e frytdhënies dhe pjekjes së fryteve, 

lagështia e tokës duhet të jetë 80-90%. Lagështia relative e ajrit te speci në 

hapësirat e mbrojtura është 65-75%. Gjatë lagështisë sëmadhe të ajrit 

krijohen kushte të volitshme për paraqitjen e sëmundjeve dhe pluhurimi 

është mëi vogël. Temperatura e ujit për ujitje duhet të jetë 20-250C. Ujitja 

gjatë ditëve me diell duhet të bëhet në orët e para ditës. Pas ujitjes duhet të 

bëhet ajrosja e hapësirës së mbrojtur. Në fazat fillestare të zhvillimit speci 

ujitet me normë prej 15-20 l/m2, kurse në fazën e lulëzimit dhe frytdhënies 

norma është 20-30 l/m2. Ujitja kryhet në çdo 7-10 ditë. 

 

Të ushqyerit plotësues: Të ushqyerit plotësues te speci në hapësirat e 

mbrojtura bëhet 2-3 herë gjatë kohës së vegjetacionit. Të ushqyerit e parë 

plotësues bëhet në fazën e rrënjëzimit intensiv të specit, në kombinim me 

prashitjen e parë, 6-7 ditë pas rimbjelljes duke përdorur 20-30 gram/m
2
 

plehra NPK. Të ushqyerit e dytë bëhet në fazën e lulëzimit duke shtuar 10-15 

gram/m
2
 plehra kompleks NPK.Të ushqyerit plotësues si masë mund të mos 

zbatohet, nëse gjatë përpunimit bazë dhe përpunimit para mbjelljes futen sasi 

të mjaftueshme të plehrave organik dhe minerale.Për ushqim plotësues mund 

të shfrytëzohen edhe plehrat foliarë në sasi prej 2 l/ha, në kombinim me 

mjetet për mbrojtje. Të ushqyerit foliar mund të kombinohet dhe me 

përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Të ushqyerit foliar bëhet 2-3 herë gjatë 

kohës së vegjetacionit. 
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Prashitja: Prashitja e specit në hapësirat e mbrojtura bëhet një javë pas 

rimbjelljes së specit. Prashitja bëhet 3-4 herë gjatë kohës së vegjetacionit, 

gjegjësisht derisa bima nuk i bashkon rendet. Me prashitje përmirësohet 

regjimi ujor-ajror dhe krijohen kushte të volitshme për zhvillimin e sistemit 

rrënjor. 

Mulçimi: Me mulçim të specit në hapësirat e mbrojtura krijohen kushte të 

mira të nxehtësisë të cilat ndiko-jnë pozitivisht në zhvillimin e specit. 

Mulçimi i specit në hapësirat e mbrojtura e zvogëlon nevojën për prashitje, 

paraqitje të barojave, avullim nga toka, nevojën për ujitje të vazhdueshme, 

etj. Për mulçim të specit në hapësira të mbrojtura mund të përdoret foli e 

zezë, mulç letër, kashtë, byk, agrotekstil dhe mate-rial tjetër. 

 

Ajrosja: Ajrosja është masë e obligueshme gjatë kul-tivimit të specit në 

hapësirën e mbrojtur. Me ajrosje bëhet rregullimi i përmbajtjes së ajrit, 

lagështisë dhenxehtësisë. Ajrosja duhet të kryhet vazhdimisht. Gjatë kohës së 

ftohtë dhe me erë ajrosja është afatshkurtër dhe kryhet në pjesën më të 

nxehtë të ditës. Ajrosja gjatë kohës së nxehtë bëhet me hapjen e vrimave për 

ventilim në afat më të gjatë kohor, gjatë ditës. 

 

Rregullimi i temperaturës: Rregullimi i temperaturës së të mbjellës në 

hapësirën e mbrojtur bëhet me rregullimin e sistemit për ngrohje dhe me 

sistemin për ajrosje. Temperatura optimale në hapësirën e mbrojtur është në 

lidhje direkte me intensitetin e ndriçimit të diellit. Gjatë kohës me diell 

temperatura gjatë ditës duhet të jetë 22-28
0
C, kurse gjatë natës 18-20

0
C. 

Temperatura gjatë kohës së vranët gjatë ditës duhet të jetë 18-20
0
C. 

 

 

Lidhja për mbështetës: Kultivaret me fryte të mëdha të specit, por edhe disa 

nga kultivare me fryte të imëta arrijnë zhvillim të shpejtë gjatë kultivimit në 

hapësira të mbrojtura, dhe për këtë shkak kultivimi i tyre mund të bëhet me 

vendosjen e mbështetësve. Mbështetja e specit në hapësirat e mbrojtura bëhet 

me lidhjen e bimës për konstruksionin bartës, me vendosjen e shpalirëve 

nëpër gjatësinë e rendeve.  
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Fig. Nr.27 .Lidhja e fidaneve të specave 

 

Lidhja e specit për konstruksionin bartës bëhet me litar, fije lidhëse, osetel. 

Njëra pjesë e litarit lidhet për mbulesën e konstruksionit, kurse pjesa tjetër 

për bazën e bimës, ose përforcohet në afërsi direkte të bimës. Speci mund të 

kultivohet edhe me vendosjen e shpalirëve në drejtim të rendeve. Me lidhje 

zvogëlohet shkalla e thyerjes së degëve dhe mundësohet kalim dhe punë më 

e lehtë me bimën. Lidhja e bimës bëhet disa ditë pas rimbjelljes.Për 

përforcim të specit mund të shfrytëzohen edhe hunj. Hunjtë vendosen në 

afërsi të bimës dhe speci lidhet për hunj në disa vende. 

 

Rregullimi i rritjes: Rregullimi i rritjes së specit bëhet me këputje dhe largim 

të degëve të dobëta, pa fryte dhe të sëmura dhe prerje të degëve të rritura 

tepër në të cilat dobët zhvillohen frytet. Rregullimi i rritjes mundëson 

përfitimin e fryteve më kualitative. 

 

Polenizimi i specit: Për polenizimtë specit në hapësira të mbrojtura 

shfrytëzohen brumbujt. 

 

Mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat. Mbrojtja nga sëmundjet 

dhe dëmtuesit duhet të jetë e rregullt dhe ajo bazuar  kryesisht në masat 

preventive mbrojtëse. Në kushtet tona, tek kjo mënyrë e kultivimit të specit, 

nga insektet paraqiten dosëza (në tokë) dhe morrat e gjetheve, luftimi I të 

cilëve nuk paraqet ndonjë problem të madh (përdoren insecticide si Fastak, 

Sistemin, Konfidor, etj). Vështërsi më të madhe paraqet vrugu I specit 

(Phitophtora capsici), i cili e sulmon bimën e specit, në të gjitha fazat e rritjes 

dhe zhvillimit të sajë. Shenjat e para të sëmundjes vërehen në qafën e rrënjës 

( pjesa ku lidhet rrënja me kërcellin). Mbrojtja nga kjo sëmundje mund të 
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bëhet me mjaft sukses, duke i kombinuar masat kimike me ato organike 

(qarkullimi fushor, zgjedhja e farës së shëndoshë, etj ). Nga preparatet 

kimike, për këtë qëllim përdoren fungicide me veprim sistemik më së 

shpeshti Previcur e më pak Ridomili.  

Eliminimi  i barojave në hapësirën e mbrojtur bëhet me dorë, me shkulje të 

barojave, ose me prashitje dhe përpunim të tokës ndërmjet rendeve. 

Kontribut të madh në asgjësimin e paraqitjes së barojave jep edhe masa e 

mulçimit.  
Barojat të cilat paraqiten në mënyrë masive mund të shkatërrohen edhe me 

përdorimin e herbicideve, para vet mbjelljes. Përdorimi i herbicideve pas 

rimbjelljes, edhe gjatë kohës së vegjetacionit duhet të jetë e kufizuar dhe 

nëse nuk paraqitet ndonjë nevojë e madhe, të mos zbatohet, gjegjësisht 

barojat të shkatërrohen me shkulje, ose prashitje. 

Para mbjelljes, për shkatërrim të barojave në hapësirat e mbrojtura me speca 

mund tëshfrytëzohet Trefl an EC 48, në sasi prej 2 l/ha me inkorporim të 

domosdoshëm në tokë nëthellësi prej 5-8 cm. 5-8 cm. 
 

Vjelja: Speci në hapësirat e mbrojtura vilet gjatë pjekurisë teknologjike, kur 

shfrytëzohet për konsumim të freskët. Speci për vjelje në hapësirat e 

mbrojtura është gati për 40-50 ditë pas rimbjelljes te specat e vegjël dhe 

djegës, gjegjësisht për 60-70 ditë, te kultivaret e specave me fryte të mëdha. 

Vjelja e fryteve fillon kur ato arrijnë peshën dhe formën karakteristike për 

kultivarin, por edhe fortësinë e caktuar të pjesës mishtore. Vjelja e specit 

realizohet me dorë dhe në mënyrë sukcesive, me këputje të fryteve, gjatë së 

cilës duhet pasur kujdes që të mos këputet edhe kërcelli. Në oranzheri vjelja 

e specit fillon në dhjetor, kurse në tunele kah mesi i marsit. Vjelja bëhet në 

çdo 3-4 ditë te specat me fryte të vogla, gjegjësisht në 5-6 ditë te kultivaret e 

specave me fryte të mëdha. Numri i fryteve pas rritjes është i ndryshëm dhe 

është prej 20-30 te baburet, dhe deri 120 te feferonat. Rendimentite kultivaret 

me fryte të vogla është 4-5 kg/m
2
, kurse te kultivaret e specave me fryte të 

mëdha është 6-10 kg/m
2
. Specat mund të paketohen në ambalazhe të 

plastikës dhe letrës, në thasë nga agrotekstili, etj. 
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Fig. Nr.28 . Vjelja e specave 

 

 

3.7. Kultivimi i patëllxhanit në sera 

 
Patëllxhani mund të kultivohet në të gjitha hapësirat e mbrojtura. Varësisht 

nga tipi i hapësirës së mbrojtur dhe dedikimit të prodhimit, mbjellja e 

patëllxhanit mund të kryhet kah fundi i korrikut, në nëntor, në fillim të 

janarit dhe kah fundi i janarit. Nga mbjellja deri te rimbjellja te patëllxhani 

kalojnë rreth 60-80 ditë. Prodhimi i rasatit është në mënyrë të njëjtë si edhe 

gjatë prodhimit të patëllxhanit në vend të hapur. 

 

Temperatura optimale për rritjen dhe zhvillimin e bimëve sillet në kufijt 22-

26°C. Temperaturat e skajshme kritike tek patëllxhani janë 8-36°C. Kërkesat 

për lagështi janë mjaft të theksuara, sidomos në fazën e lulëzimit dhe 

formimit të frutave. Ku edhe thatësira më e vogël mund të sjellë dri të rënja e 

luleve. Lagështia e tokës duhet të jetë rreth 80%, të KFU, ndërkaq lagështija 

relative e ajrit 60-70%. Kërkesat për dritë janë më tëtheksuara në fazën e 

formimit dhe pjekjes së frutave. 

 

 
 

Fig. Nr.29 . Patëllxhani   
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Rimbjellja kryhet në rende në distancë prej 80-90 cm x 40-50 cm. Për shkak 

të rrënjëzimit të dobët të patëllxhanit prashitja e parë bëhet 20-25 ditë pas 

rimbjelljes. Gjatë kohës së veg-jetacionit bëhen 2-3 prashitje, nëse nuk është 

kryer mulçimi. 

 

Ujitja është masë e rregullt gjatë kultivimit të patëllxhanit në hapësirat e 

mbrojtura. Ujitja e patëllxhanit në hapësirat e mbrojtura bëhet në çdo 1-2 

javë me normë prej 5-10 l/m
2
 deri te faza e frytdhënies, kurse gjatë kohës së 

frytdhënies ujitja bëhet në 1 javë me 10-20 l/m
2
 ujë. 

 
Të ushqyerit kryhet çdo 20-25 ditë me përdorimin e 20-30 gr/m

2
 pleh NPK 

ose me përdorimin e 0,2% tretje të plehut foliar. 
Patëllxhani i cili kultivohet në hapësirat e mbrojtura lidhet për mbështetëse, 
ose për konstruksionin mbartës. 
Te patëllxhani bëhet edhe largimi i degëve gjatë së cilës lihen vetëm dy 
kërcej, dhe largohen edhe gjethet e poshtme. 
Për pllenim të patëllxhanit mund të shfrytëzohen brumbujt, lëkundjet e bimës 
dhe preparatet hormonale. 

 

Vjelja e patëllxhanit kryhet kur frytet arrijnë madhësin dhe ngjyrën tipike 

për kultivarin përkatës. Frytet tepër të reja dhe ato tepër të vjetra janë pashije 

dhe të hidhura. Patëllxhani për vjelje arrin 60-70 ditë pas rimbjelljes. Vjelja 

kryhet në turne në çdo 7-10 ditë. Te prodhimi i hershëm vjelja fillon në 

mesin e qershorit dhe vazhdon dri në vjeshtën e vonshme. Gjatë kultivimit të 

patëllxhanit në lehë të nxehta vjeljet fillojnë në gjysmën e majit. Prej një 

bime fitohen 10-25 fryte. 

 

 

3.8. Kultivimi trangullit në sera 

 
Trangulli mundet me sukses të kultivohet në të gjitha hapësirat e mbrojtura. 

Trangulli në hapësirat e mbrojtura më së shpeshti kultivohet si kulturë 

kryesore. Koha e kultivimit të trang-ullit në hapësirat e mbrojtura varet nga 

dedikimi i prodhimit, nga karakteristikat morfologjike dhe biologjike të 

sortës dhe tipit të hapësirës së mbrojtur.Në hapësirat e mbrojtura mund të 

organizohet prodhimi i trangullit gjatë tërë vitit. 

 

Kultivarat: Ekzistojnë kultivar të llojllojshme të trangujve. Përparësi gjatë 

kultivimit të trangujve në hapësira të mbrojtura kanë kultivaret e gjata të 



[70] 
 

trangullit, edhe pse edhe kultivaret e shkurtra të trangujve munden me sukses 

të kultivohen në hapësirat e mbrojtura.  
Kultivaret të cilat shfrytëzohen në hapësirat e mbrojtura duhet të kenë kërcell 

të zhvilluar fuqishëm, me zhvillim të rregullt të degëve sekondare, terciare 

dhe të sipërme si dhe me periudhë të gjatë të frytdhënies. Në hapësirat e 

mbrojtura kultivohen kultivaret e trangullit për sallat.Në hapësirat e 

mbrojtura mund të kultivohen edhe kultivaret me vegjetacion të shkurtër 

(kornishonët) si kulturë plotësuese, pas mbledhjes së kulturës kryesore. 

 Prej kultivarve të trangullit në hapësirat e mbrojtura kultivohen: 

Edona, Darina, Adrian, Mitiva, Slavia, Samba, Astrea, Tornac, 

Gemini, Renesanse, Nevada, etj. 

 Prej kornishoneve në hapësirat e mbrojtura kultivohen: Levia, 

Harmona, Renato, Regal, Pasadena, Nais, etj. 

 

 
 

Fig. Nr. 30.Tranguj për sallat                              Kornishona 

 

Plehërimi: Për përfitimin e rendimenteve të larta të trangullit në hapësirat e 

mbrojtura është e nevojshme të sigurohen sasi më të mëdha të materieve 

ushqyese. Për plehërim të trangullit shfrytëzohen plehrat organik dhe 

minerale. Plehu i stallës shtohet në sasi prej 8-10 kg/m
2
 gjatë kultivimit të 

trangullit në hapësirat e mbrojtura. Plehrat minerale shfrytëzohen në sasi 50-

70 gram/m
2
 plehra NPK. 1/3 nga plehrat minerale futet para mbjelljes, kurse 

2/3 tjera shtohen si ushqim plotësues gjatë kohës së vegjetacionit. Plehrave 

që përmbajnë klor duhet larguar, pasi që trangulli është i ndjeshëm në jonet e 

klorit. Gjatë kultivimit të trangullit në hapësira të mbrojtura mund të 

përdoren edhe plehrat minerale kompleks të cilët në vete përmbajnë edhe 

mikroelemente të caktuara. 
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Prodhimi i fidaneve: Trangulli në hapësirat e mbrojtura prodhohet me 

prodhimin paraprak të fidaneve. Për prodhimin e trangullit në hapësira të 

mbrojtura mund të shfrytëzohet fidani i piketuar, i prodhuar në saksi, katrorë 

ushqyes, kontejnerë dhe material tjetër, pasi që trangulli vështirë e përballon 

rimbjellen. Prodhimi i fidanitmund të jetë për prodhim të hershëm, 

mesatarisht të hershëm dhe të vonshëm. Koha e prodhimit të fidanit varet 

nga tipi i hapësirës së mbrojtur, në të cilën kultivohet trangulli, kushtet 

klimatike në regjion dhe nga tipi i prodhimit. Saksitë, katrorët ushqyes, 

gjegjësisht materiali në të cilin kryhet mbjellja e farës së trangullit duhet të 

jenë me dimensione 10-15 cm x 10-15 cm. Mbjellja e farës bëhet gjatë 

temperaturës në hapësirën e mbrojtur rreth 25
0
C.Mbjellja e trangullit në 

saksi, ose katrorë ushqyes bëhet me vendosjen e 3 farave. Pas mbirjes 1 bimë 

shkulet dhe lihen dy bimët më të zhvilluara. Për prodhimin e fidanevepër 

rimbjellje të 1 ha shfrytëzohet rreth 1 kg farë. Kur të paraqiten gjethet e para, 

saksitë vendosën në distancë prej15-20 cm larg njëra nga tjetra.Trangulli 

mundet me sukses të shartohet në kungull. Si bazë shfrytëzohet kungulli 

Cucurbita ficifolia. Përparësia e fidanit të shartuar qëndron në atë se kungulli 

sistemin rrënjor e ka më mirë të zhvilluar dhe është më rezistues ndaj 

sëmundjeve të rrënjës.Pas mbjelljes bëhet ujitja e vazhdueshme dhe 

ndërmerren masat për përkujdesje të fidanit, gjegjësisht bëhet të ushqyerit 

plotësues, ajrosja, lufta kundër sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave, etj. 

 

 
 

Fig. Nr.31 . Fidanet e trangujve 

 

Tipi i objektit Periudha e 

vjeljes 

Mbjellja me 

farë 

Mbjellja Fillimi i vjeljes 

 

 

Objekti me 

Vjeshtë e 

hershme 

10.08-15.08 01.09-05.09 01.11-10.11 

Vjeshtë 10.10-15.10 05.11-10.11 10.12-15.12 
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ngrohje Dimër i 

hershëm 

15.11-20.11 01.01-10.01 15.03-20.03 

Dimër 20.12-25.12 01.02-10.02 01.04-10.04 

Pranverë 01.02-10.02 10.03-20.03 25.04-30.04 

Objekti pa 

ngrohje 

 

Pranverë 

 

01.02-15.02 

 

10.04-20.04 

 

25.05-30.05 
 

Tab. Nr. 06.Afatet e mbjelljes së mbjelljes së trangullit në sera  

 

Pas mbirjes së fidaneve të trangullit temperatura në hapësirën e mbrojtur për 

periudhën prej 5-7 ditë duhet të zvogëlohet dhe të jetë 16-18
0
C gjatë ditës 

dhe 14-16
0
C gjatë natës. Për një javë temperatura në hapësirën e mbrojtur 

mbahet në 22-25
0
C në ditën me diell dhe 18-21

0
C gjatë ditës së vranët dhe 

gjatë natës. Gjatë kohës së vranët temperatura duhet të jetë rreth 18-20
0
C. 

Rregullimi i temperaturës, dhe lagështisë arrihet përmes sistemit për 

ventilim. 

 

Rimbjellja: Fidani i trangullit për rimbjellje në hapësirat e mbrojtura duhet të 

jetë me 4 gjethe të vërteta të zhvilluara. Vjetërsia e fidanit të trangullit për 

rimbjellje është rreth 30-35 ditë. Temperatura e tokës gjatë rimbjelljes së 

trangullit duhet të jetë më së paku 16
0
C. Numri i bimëve në hapësira të 

mbrojtura është 15.000-30.000 bimë/ha.Gjatë rimbjelljes duhet pasur kujdes 

në qafën e rrënjës që është mjaft e butë, të mos shtypet fort, që të mos 

dëmtohet.Rimbjellja e trangullit në hapësira të mbrojtura bëhet në rende, në 

brazda, dhe në dengje. Rimbjellja e trangullit në rende bëhet në distancë prej 

100-120 cm x 40-50 cm, ose në shirita dy rendorë në distancë prej 100 cm x 

50 cm x 35-40 cm, gjatë së cilëspërfitohen 2,7-3,8 bimë në 10 m
2
. 

Gjatë rimbjelljes në brazda me pleh, në objekt së pari bëhen brazdat me 

thellësi prej 30-40 cm, në distancë prej 80-90 cm. Në fund të brazdës 

vendoset shtresë plehu të djegur stalle me trashësi prej 20-25 cm. Mbi këtë 

shtresë vendoset shtresë 10 cm e substratit të përgatitur prej dheut në të cilin 

rimbillet trangulli. Trangulli në brazda vendoset në distancë prej 40-50 cm. 
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Fig. Nr.32. Mbjellja e trangujve 

 
Rimbjellja e trangullit mund të kryhet edhe në dengje të kashtës. Dengjet 
duhet të jenë me peshë rreth 30 kg. Dengjet me kashtë së pari dezinfektohen, 
dhe vendosen në rende në sipërfaqen e tokës. Në dengje shtohen rreth 50 litra 
ujë dhe plehra mineralik, që të shkaktohet fermentimi i dengut. Gjatë kohës 
së fermentimit temperatura arrin 40-70

0
C. Pas një jave temperatura në dengje 

stabilizohet në 25-30
0
C. Rimbjellja e trangullit në dengje bëhet pas 

stabilizimit të temperaturës me vendosjen e fidanit në çerdhe të cekëta. 

 

Përkujdesja pas mbjelljes: Përkujdesja për trangullin në hapësira të 

mbrojtura përbëhet nga ndërmarrja e masave standarde dhe speciale. Prej 

masave standarde që ndërmerren janë ujitja, prashitja, përpunimi i tokës 

ndërmjet rendeve, të ushqyerit plotësues, mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit 

dhe barojat, masat e rregullta për ventilim, ngrohje, hijezim, masa për 

mbrojtje nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat, etj. 

Prej masave speciale që ndërmerren janë vendosja e mbështetësve, rregullimi 

i rritjes,lidhja, ripërtëritja, etj. 

 

Ujitja: Ujitja e trangullit në hapësira të mbrojtura ështëmasë e rregullt. 

Trangulli ka nevojë shumë të madhepër ujë, për shkak se ka sistem rrënjor 

dobët të zhvilluardhe transpirim të madh. Për ujitje të trangullit nëhapësira të 

mbrojtura shfrytëzohen brazda, ose sistememe mikrospërkatës, spërkatës dhe 

sistemi pikë-pikë. Në periudhën fi llestare të zhvillimit trangullinuk kërkon 

sasi të mëdha të ujit. Ujitja në këtë periudhëmund të bëhet më rrallë. Duke 

filluar nga faza e fillimit të lulëzimit ujitja bëhet në çdo 4-6 ditë. Normapër 

ujitje te trangulli është rreth 250-400 mm. Trangullikërkon edhe lagështi 

relative të lartë të ajrit, dhe përkëtë shkak është e nevojshme që vazhdimisht 

të bëhet spërkatja. Spërkatja është më së miritë kryhet në orët e mbrëmjes, 

ose në orët e hershme të mëngjesit, që të pengohet paraqitja e sëmundjeve. 

 



[74] 
 

 
 

Fig. Nr.33 . Uitja e trangujve  
 

Lagështia optimale e tokës duhet të jetë 80%, lagështi e tokës. Lagështia 

relative e ajrit te trangulli në hapësirën e mbrojtur është 90-95%. Në fazat 

fillestare të zhvillimit trangulli ujitet me normë prej 15-20 l/m
2
, kurse në 

fazën e lulëzimit dhe frytdhënies norma është 20-30 l/m
2
. Ujitja kryhet në 

çdo 5-7 ditë 

 

Të ushqyerit plotësues: Trangulli sistemin rrënjor e ka dobët të zhvilluar, 

dhe për këtë shkak ka nevojë të vazhdueshme për materie ushqyese te të cilat 

arrin lehtë. Të ushqyerit plotësues kryhet 3-4 herë gjatë kohës së 

vegjetacionit. Të ushqyerit plotësues si masë mund të mos zbatohet, nëse 

gjatë përpunimit bazë dhe përpunimit para mbjelljes futen sasi të 

mjaftueshme të plehrave organik dhe minerale. Për ushqim plotësues të 

trangullit mund të shfrytëzohen plehrat kompleks NPK në sasi prej 20-25 

gram/m
2
, dhe plehra foliarë në sasi prej 2 l/ha.Të ushqyerit foliar mund të 

kombinohet edhe me përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Të ushqyerit foliar 

bëhet 2-3 herë gjatë kohës së vegjetacionit. 

 

Prashitja: Prashitja kryhet në kombinim me mbushjen dhe bëhet 2-3 herë 

gjatë kohës së vegjetacionit. Prashitja e parë kryhet kur bima i ka të formuara 

2-3 gjethe të vërteta, kurse prashitja e dytë 2-3 javë pas të parës, dhe e treta 

sipas nevojës. Me prashitje shkatërrohet edhe një pjesë e barojave dhe bëhet 

ushqimi plotësues i trangullit.Mbushja ndikon pozitivisht në formimin e 

rrënjëve adventives. 

 

Ajrosja: Ajrosja është masë e obligueshme gjatë kultivimit të trangullit në 

hapësira të mbrojtura. Me ajrosje bëhet rregullimi i përmbajtjes së ajrit, 

lagështisë dhe nxehtësisë. Ajrosja duhet të kryhet vazhdimisht, pasi që 

trangulli kultivohet në kushte të lagështisë relative të lartë të ajrit. Në ajrin jo 
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të freskët krijohen kushte për zhvillimin e sëmundjeve. Ajrosja bëhet përmes 

siste-meve për ventilim. 

 

Rregullimi i temperaturës te e mbjella në hapësirën e mbrojtur bëhet me 
rregullimin esistemit për ngrohje dhe me sistemin për ajrosje.Gjatë kultivimit 
të trangullit në hapësirë të mbrojtur deri te faza e lulëzimit temperature në 
kohën me diell gjatë ditës duhet të jetë 26-300C, ndërsa gjatë natës 18-200C. 
Temperatura në kohën me vranësi gjatë ditës duhet të jetë 18-20

0
C. Në fazat 

e lulëzimit dhe frytdhënies temperatura në kohën me diell gjatë ditës duhet të 
jetë 28-32

0
C, kurse gjatë natës 20-22

0
C. Temperatura në kohën e vranët gjatë 

ditës duhet të jetë 20-22
0
C. 

 

Lidhja për mbështetës: Mbështetja e trangullit në hapësirat e mbrojtura 

mund të bëhet me lidhje të bimës për konstruksionin bartës, me vendosjen e 

shpalirëve nëpër gjatësinë e rendeve. Lidhja e trangullit për konstruksionin 

bartës bëhet me litar, fije lidhëse, ose tel . Njëra pjesë e litarit lidhet për 

mbulesën e konstruksionit, ndërsa pjesa tjetër për bazën e bimës, ose 

përforcohet në afërsi direkte të bimës. 

 

 
 

Fig. Nr.34 . Lidhja e trangujve 

 

Trangulli mund të kultivohet edhe me vendosjen e shpalirëve në drejtim të 

rendeve. Shtyllat vendosen në distancë prej 3-5 metra në rend. Distanca 

ndërmjet rendeve është 1,2 m. Shtyllat lidhen me tel zgjatës. Lidhja e parë e 

trangullit bëhet kur bima zhvillon 4-5 gjethe.Lidhja e trangullit mund të 

bëhet edhe me vendosje të “tec rrjetave” speciale. 

 

Rregullimi i rritjes te trangulli mund të kryhet në shumë mënyra. Më së 

shpeshti për rregullim të rritjes praktikohet largimi i të gjitha luleve nga 

degët e sipërme në lartësi deri 60 cm. Pastaj lastarët anësorë shkurtohen në 3 
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gjethe dhe 2 fryte. Lastarët anësorë më të gjatë, me lartësi mbi 150 cm nga 

lartësia e kërcellit kryesor, shkurtohen në 3 gjethe dhe 4 fryte. Kur kërcelli 

kryesor arrin lartësinë deri te teli i sipërm bëhet shkurtimi i majës. 

Rregullimi i rritjes mund të bëhet edhe me këputje të luleve femërore dhe 

degëve që paraqiten deri te 4 gjethet e para. Mbi këtë pjesë lihen 2-3 degë 

anësore, të cilat shkurtohen në lartësi prej 1-1,2 metra, gjegjësisht në 4-5 

gjethe. Maja vegjetative e bimës këputet në 20-30 cm nën konstruksion. 

 

Largimi i gjetheve të poshtme: Gjatë kohës së vegjetacionit, një pjesë e 

gjetheve te trangulli fillojnë të zverdhen dhe ta humbin funksionin e tyre. 

Largimi i gjetheve bëhet në disa ditë. Më së shpeshti largohen gjethet e 

poshtme mbi të cilat formohen frytet. 

 

Ripërtëritja te trangulli bëhet me lakimin e kërcellit dhe pozicionim në 

sipërfaqen e tokës. Kërcelli në pjesën nga e cila del gjethi, futet cekët në 

tokë. Pas disa ditëve nga kjo pjesë formohet rrënja dhe dega e re. Dega e re 

pastaj kultivohet si kërcell kryesor. 

 

Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit është gjithashtu njëri nga parakushtet 

më të rëndësishme për arritjen e rendimenteve të larta. Vrugu është njëra nga 

sëmundjet më të përhapura gjatë kultivimit të trangullit në serra. Mbrojtja 

nga kjo sëmundje, duhet bazuar në metoda preventive mbrojtës, sin ë 

zgjedhjen e kultivarëve që janë më pak të ndjeshme ndaj kësaj sëmundje 

(p.sh. Drina.F1, MirlaF1,etj). Edhe mbrojtja me metoda kimike (në formë 

preventive), duhet të filloj që në paraqitjen e gjetheve të para (sidimos tek 

kultivarët e ndjeshëm ndaj kësaj sëmundje). Për këtë qëllim, përdoren 

preparate  Aliete (0.3%), Previcur N(0.15%), Ridomil Z 72 (0.25%), etj. 

Trajtimi bëhet çdo 10-15 ditë, ndërkaq para vjeljes duhet patur kujdes në 

karencën e preparatit që përdoret. Sëmundjet më pak të përhapura janë Hiri 

dhe Antraknoza. Për luftimin e hirit përdoren preparatet Rubingan (0.3%), 

Bajleton WP-25 (0.1), Sabitane (0.045%), etj. 

Nga dëmtuesit më të përhapur janë morrat e gjetheve, të cilët me mjaft 

sukses mund të luftohen me metoda kimike perms preparative si Confidor, 

Sistemin, Fastak, etj. Përveç sëmundjeve dhe dëmtuesve të përmendur, 

trangullin e atakojnë edhe viroza të ndryshme (p.sh virusi i mozaikut të 

trangullit etj ), mbrojtja nga të cilët bëhet pëtmes luftimit të vektorëve 

(bartësve-insekteve). 
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Eleminimi i barojave në hapësirën e mbrojtur në të cilën kultivohet trangulli 

mund të bëhet me dorë, me shkulje të barojave, ose me prashitje dhe 

përpunimin e tokës ndërmjet rendeve. Asgjësimi i paraqitjes së barojave 

mund të bëhet edhe me zbatimin e mulçimit.Gjatë paraqitjes së madhe të 

barojave për shkatërrimin e tyre mund të përdoren herbi-cidet para vet 

mbjelljes. Përdorimi i herbicideve pas rimbjelljes dhe gjatë kohës së vegjeta-

cionit duhet të jetë i kufizuar dhe nëse nuk ka nevojë të madhe, të mos 

zbatohet, gjegjësisht barojat të shkatërrohen me shkulje, ose prashitje.Para 

mbjelljes për shkatërrimin e barojave në hapësirat e mbrojtura me tranguj 

mund të shfrytëzohet Dervinol në sasi prej 2-4 kg/ha me inkorporim të 

domosdoshëm në tokë, në thellësi prej 5-8 cm. 

 

Vjelja te trangulli bëhet gjatë pjekurisë teknologjike, kur fryti e arrin 

madhësinë e duhur dhe formën karakteristike për kultivarin. Vjelja e 

trangujve kryhet me dorë dhe në mënyrë sukcesive, me këputje të 

fryteve.Kultivaret e trangullit për sallatë janë të gatshme për vjelje për rreth 

60 ditë. Te kultivaret e trangullit për sallatë vjelja bëhet për çdo 2-3 ditë, 

kurse te kornishonët në çdo 2 ditë. Te kornishonët vilen frytet kur e arrijnë 

madhësinë prej 3-5 cm, që i përgjigjet klasës së parë. 

 

 
 

Fig.Nr.35 .Vjelja e trangujve 

 

Rendimentet te trangulli janë 24-32 kg/m
2
 te kultivaret me vegjetacion më të 

gjatë, gjegjësisht 6-8 kg/m
2
 te kultivaret me vegjetacion më të shkurtër.  

Rendimentet te kornishonët janë 6 kg/m
2
.Trangulli mund të paketohet në 

ambalazhe nga më të ndryshmet, gjegjësisht mund të paketohet në thasë nga 

agrotekstili, në ambalazhe prej plastike dhe letre, në arka të plastikës dhe 

drurit, etj. 
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3.9. Kultivimi i shalqirit në sera 

 

Shalqiri më shumë kultivohet në vend të hapur, por mund të kultivohet edhe 

në hapësirat e mbrojtura. Kultivimi i shalqirit në hapësirat e mbrojtura bëhet 

me prodhim paraprak të fidaneve. Fidanet prodhohet në saksi, katrorë 

ushqyes, qese plastike, etj. Prodhimi i fidanit bëhet në mënyrë të njëjtë si 

edhe gjatë prodhimit të shalqirit në vend të hapur. Shalqini është kulturë që e 

preferon nxehtësinë dhe ka kërkesa më të mëdha ndaj temperaturave të larta, 

prej të gjitha kulturave të familjes kungullore. 

 

 
 

Fig. Nr. 36 .Shalqiri 

 

Temperatura optimale për mbirje, rritje dhe zhvillim të shalqirit është rreth 

25-30
0
C.Gjatë temperaturës optimale për mbirje prej rreth 20

0
C, shalqiri 

mbin për 5-6 ditë.Temperatura minimale për mbirje e shalqirit është 14-

16
0
C. Gjatë temperaturave më të larta se 32

0
C vjen deri te prishja e pllenimit 

dhe formimit të fryteve pamjaftueshëm të zhvilluara dhe të deformuara. 

Gjatë temperaturave më të ulëta se 13
0
C ndërpritet lulëzimi.Në temperaturë 

më të ulët se 10
0
C ndërpritet rritja dhe zhvillimi i shalqirit, kurse në 

temperaturë më të ulët se -0,5
0
C vjen deri te shkatërrimi i shalqirit. 

Rimbjellja kryhet kur fidani arrin vjetërsinë prej 35-40 ditë, në rende, në 

distancë prej150cm x 60 cm, kur kultivohet shalqiri pa mbështetës, ose në 

shirit dy rendor, në distancë prej 100-120 cm x 60 cm x 50-60 cm.Pas 

rimbjelljes fillojnë masat e përkujdesjes së shalqirit, të cilat përbëhen nga: 

prashitja, mulçimi, të ushqyerit, ujitja, mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit 

dhe barojat, ajrosja, rregulli-mi i lagështisë, temperaturës dhe ndriçimit dhe 

masa tjera speciale. 
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Prashitja bëhet vazhdimisht në thellësi 10-15 cm. Gjatë kohës së vegjetacionit 

zbatohen 4-5 prashitje. 

 

Ujitja në fillim të vegjetacionit bëhet në 1-2 javë, kurse në fazën e frytdhënies 

kryhet në çdo javë. Normat për ujitje janë 15-20 litra/m
2
ujë. 

 

Të ushqyerit e shalqirit bëhet 2 herë. Herën e parë bëhet menjëherë pas 

rimbjelljes, kurse për të dytën herë në fazën e lulëzimit me shtimin e plehrave 

NPK në sasi prej 20-25 kg/ m
2
. Shalqiri mirë e duron edhe plehërimi me 

plehra foliarë. 

 

Mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat zbatohen masat e integruara 

direkte. Mbrojtja kimike zbatohet me përdorimin e mjeteve mbrojtëse në çdo 

10-12 ditë. Sëmundje më të shpeshta që e sulmojnë shalqirin janë 

antraknoza, bastra, vyshkja, viroza të ndryshme, etj. Për mbrojtje nga 

sëmundjet zbatohen masat preventive dhe masat për luftë direkte kundër 

sëmundjeve. Prej dëmtuesve dëme më të mëdha shalqirit i shkaktojnë 

dëmtuesit e tokës, morrat bimorë dhe merimanga e kuqe. Shalqiri është 

shumë i ndjeshëm ndaj përdorimit të herbicideve, dhe për këtë shkakduhet t’i 

shmangemi përdorimit të herbicideve për shkatërrimin e barojave dhe 

përparësi tëju jepet masave tjera për luftë kundër barojave. 

 

Gjatë kultivimit të shalqirit në hapësirat e mbrojtura ndërmerren edhe masa 

speciale, siç janë lidhja, rregullimi i rritjes, këputja e gjetheve të poshtme, 

pluhurimi, etj.Kërcelli i shalqirit lidhet për telin mbështetës, gjegjësisht për 

rrjetën. Rregullimi i rritjes kryhet me largimin e të gjithë kërcejve, përveç 

kërcellit kryesor dhe dy kërcejve të parë anë-sorë. Në këta kërcej lihen 2-3 

fryte dhe 3-4 gjethe mbi frytin e fundit. Secili nga kërcejtë lidhet për 

mbështetësen prej teli. Maja e kërcellit këputet kur arrin lartësinë prej 1,5-2 

metra. Gjatë kohës së vegjetacionit rregullisht bëhet këputja e gjetheve të 

poshtme. Kur frytet arrijnë di-ametër prej 10 cm vendosen në rrjetë nec, e 

cila është e lidhur për konstruksionin mbajtës të objektit. 

 

Prodhimi i shalqirit në tunele të ulëta pa ngrohje: Shalqiri mund të 

prodhohet edhe në tunele të ulëta pa ngrohje, edhe atë më së shpeshti në 

kombinim me pjeprin. Në tokë shtohet 6 kg/m
2
 pleh i djegur i stallës dhe 30 

gram/m
2
 pleh NPK. Pas shtimit të plehut, në tokë vendoset foli e zezë e cila 

tërhiqet mirë. Në foli në drejtim të rendeve bëhen vrima në distancë 50-80 

cm. Në vrima bëhet mbjellja ose rimbjellja e shalqirit apo e pjeprit. 
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Praktikohet që përpjestimi shalqi:pjepër të jetë 1:1 gjegjësisht një rend 

shalqi: një rend pjepër. Pas mbjelljes/rimbjelljes mbi rende vendoset 

konstruksioni dhe ngrihen tunele të ulëta, të cilat mbulohen me pëlhurë të 

tejdukshme polietileni. Pëlhura e polietilenit largohet në gjysmën e majit. 

Mënyra e tillë e kultivimit mundëson pjekje më të hershme për 1-2 javë. 

 
 

 
 

Fig.Nr. 37 .Kultivimi i shalqirit në tunele të ulta 

 

Vjelja e shalqirit kryhet në fazën e pjekurisë së plotë fiziologjike të frytit. 

Pjekja e frytit përcaktohet në shumë mënyra: sipas tingullit që jep gjatë 

goditjes, sipas ngjyrës së lëvores, sipas tharjes së gjetheve afër frytit, 

etj.Shalqiri në vend të hapur arrin për vjelje në gjysmën e dytë të korrikut. 

Vjelja është suksesive dhe kryhet në çdo 3-4 ditë.Vjelja e shalqirit në 

hapësirat e mbrojtura, të ngrohura fillon kah mesi i majit, kurse te hapësirat e 

mbrojtura pa ngrohje 1 muaj më vonë.Shalqiri transportohet dhe shitet pa u 

paketuar, pormund të paketohet në ambalazhe të posaçme, siç është rasti me 

shalqinjtë të cilët prodhohen me formë dhe madhësi të caktuar. Vjelja e 

shalqinjve për prodhim vjeshtor fillon në tetor. 
 
 

3.10. Kultivimi i pjeprit në sera 

 
Kultivimi i pjeprit në hapësirat e mbrojtura bëhet me prodhim paraprak të fidanit. 

Prodhimi i fidanit është në mënyrë të njëjtë, si edhe gjatë prodhimit të pjeprit në 

vend të hapur.Pjepri paraqet kulturë që e preferon nxehtësinë dhe ka kërkesa 

më të mëdha për tem-peraturë, nga familja kungullore. 
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Fig.Nr.38 .Pjeperi 

 
Temperatura optimale për mbirje, rritje dhe zhvillim të pjeprit është rreth 
25-30

0
C. Gjatë temperaturave prej rreth 20

0
C, pjepri mbin për 4-6 ditë. 

Temperatura minimale për mbirjen e pjeprit është 16
0
C, kurse për lulëzim 

20
0
C. 

Rimbjellja kryhet kur fidani arrin vjetërsi prej 35-40 ditë.Rimbjellet në rende 

në distancë prej 150 cm x 60 cm ose në shirit dy rendor në distancë 100-120 

cm + 60 cm x 50-60 cm. Masat për përkujdesjën e pjeprit në hapësirat e 

mbrojtura përbëhen nga: prashitja, të ushqyerit, ujitja, mbrojtja nga 

sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat, ajrosja, rregullimi i lagështisë, 

temperaturës dhe ndriçimit dhe masa të tjera speciale.Gjatë kohës së 

vegjetacionit zbatohen 4-5 prashitje. 

Ujitja në fillim të vegjetacionit është e rregullt dhe kryhet në çdo 10-15 ditë, 

gjer në fazën e frytdhënies. Në fazën e frytdhënies ujitja bëhet çdo javë. 

Normat për ujitje arrijnë 15-20 litra/m
2
 ujë. 

Të ushqyerit e pjeprit bëhet 2 herë. Të ushqyerit e parë është pas rimbjelljes, 

kurse i dyti në fazën e lulëzimit. Për ushqim shfrytëzohen plehrat NPK në 

sasi prej 20-25 kg/m
2
. Për ushqim mund të shfrytëzohen edhe plehrat foliarë. 

 

Mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat zbatohen masat integruese 

mbrojtëse. Mbrojtja kimike zbatohet me përdorimin e mjeteve mbrojtëse në 

çdo 10-12 ditë. Pjepri vuan pothuaj nga sëmundjet e njëjta, si edhe shalqiri. 

Sëmundje më të shpeshta te pjepri janë antraknoza, bastra, vyshkja, virozat e 

ndryshme, etj.Nga dëmtuesit, pjeprit i shkaktojnë dëme më të mëdha 

dëmtuesit e tokës, morrat bi-morë, dhe merimanga e kuqe.Për mbrojtje të 
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pjeprit nga sëmundjet dhe dëmtuesit zbatohet mbrojtja integrale, e cila 

përbëhet nga masat preventive dhe masat për luftë direkte kundër 

sëmundjeve.Barojat shkatërrohen me përpunim të rregullt të tokës dhe me 

përdorim të herbicideve para mbirjes së pjeprit. 

Gjatë kultivimit të pjeprit në hapësirate mbrojtura ndërmerren edhe masa 

speciale siç janë lidhja, rregullimi i rritjes, këputja e gjetheve të poshtme, 

pluhurimi, etj. 

Vjelja e pjeprit  bëhet në fazën e pjekurisë së plotë fiziologjike të frytit.Frytet 

e pjekura të pjeprit marrin ngjyrë dhe aromë karakteristike.Frytet janë gati për 

vjelje 30 ditë pas fillimit të zhvillimit. Fryti i pjekur këputet lehtë (ndahet) nga 

bishti, që është njëra nga mënyrat për përcakti-min e pjekurisë. Gjatë vjeljes 

duhet pa-sur kujdes që të mos vijë deri te ndry-dhja e frytit, veçanërisht te 

sortet me lëvore të butë të frytit. 

Për transport në destinacionemë të largëta frytet e pjeprit mund të vilen para 

arritjes së pjekurisë së plotë, pasi që fryti i pjeprit mund të piqet. 

 

 

3.11. Kultivimi i perimeve gjethore 

 
a-) Sallata mundet me sukses të kultivohet në të gjitha hapësirat e mbrojtura. 

Sallata në hapësirat e mbrojtura më së shpeshti kultivohet si kulturë e dytë. 

Koha e kultivimit të sallatës në hapësira të mbrojtura varet nga karakteristikat 

morfologjike dhe biologjike të sortës dhe tipit të hapësirës së mbrojtur. Sallata 

ka vegjetacion të shkurtër prej 60-90 ditë.Në hapësirat e mbrojtura mund të 

organizohet prodhimi i sallatës gjatë tërë vitit. 

 

Kultivaret e sallates- ekzistojnë kultivar të llojllojshme të sallatës. 

 Prej kultivarve me kokë në hapësirat e mbrojtura kultivohen 

Univerzal, Vuka, Dafne, Manon, Pirat, Floret, Valerija, etj. 

 Prej kultivarve gjethore në hapësirat e mbrojtura kultivohen Nabuko, 

Jasmin, Kelvin, Salvi-na, Lolo, etj. 
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Fig.Nr.39 .Llojete sallatës 

 

Plehërimi: Për plehërim të sallatës shfrytëzohen plehrat organik dhe 

minerale. Plehu i stallës shtohet në sasi prej 2-3 kg/m
2
 gjatë kultivimit të 

sallatës në hapësirat e mbrojtura. Plehrat minerale shfrytëzohen në sasi 30-40 

gram/m
2
 plehra NPK. Zbatimi i plehërimit me mikroelemente ndikon 

pozitivisht te sallata. 

 

Prodhimi i fidaneve: Sallata në hapësirat e mbrojtura prodhohet me 

prodhimin paraprak të fidaneve. Për prodhimin e fidaneve shfrytëzohen 

lehët, sëndukët, kontejnerët, ose material tjetër. Prodhimi i fidanit mund të 

jetë për prodhim të hershëm, mesatarisht të hershëm dhe të vonshëm. Koha e 

prodhimit të fidaneve varet nga tipi i hapësirës së mbrojtur, në të cilën 

kultivohet sallata, kushtet kli-matike në regjion, nga tipi i prodhimit dhe nga 

koha e kultivimit të kulturës kryesore. Mbjellja duhet të jetë sukcesive. 

 

Për mbjellje shfrytëzohen 2-3 gram farë në 1 m
2
 sipërfaqe. Para mbjelljes së farës 

me shenjë bëhen rendet, në distancë prej 5 cm. Fara vendoset në lehë, në rendet dhe 

mbulohet me shtresë plehu të djegur stalle me trashësi prej 1-2 cm. Për mbjellje të 

farës mund të shfrytëzohen edhe shirita dy rendorë të letrës, në të cilët vendoset 

fara. Për prodhimin e fidaneve dedikuar për kultivim me mbulim me agrotekstil 

shfrytëzohen saksi me diametër prej 5-7 cm.Temperatura në hapësirën e 
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mbrojtur mbahet në 10-12
0
C. Rregullimi i temperaturës dhe lagështisë 

arrihet përmes sistemit për ventilim.Gjatë prodhimit të fidaneve të sallatës 

nuk zbatohet piketimi. 

 

Tipi i objektit Mbjellja me farë Mbjellja Fillimi i vjeljës 
Objekte me 

ngrohje 
05.09-10.09 05.10-10.10 25.11-24.12 

10.10-25.10 25.11-25.12 15.01-15.02 

Objekte pa 

ngrohje 
20.08 15.09 20.10 

30.08 25.09 10.11 

10.09 01.10 25.12 

01.03 25.03 25.04 

Tunele dhe 

mbulimi i 

drejtpërdrejt 

me agrotekstil 

20.12 01.03 30.04 

05.01-20.01 01.03-20.03 24.04-25.05 

03.03 22.03 08.05 

18.02 01.04 13.05 
 

Tab. Nr.07. Afatet për mbjellje të sallatës në sera  

 

Rimbjellja: Për rimbjellje shfrytëzohet fidanet me vjetërsi prej 25-40 ditë, me 

5-6 gjethe të zhvilluara. Rimbjellja e sallatës në hapësirat e mbrojtura bëhet 

në rende, në distancë prej 20-30 cm x 10-20 cm ose në shirita katër rendorë, 

në distancë prej 40-50 cm ndërmjet shiritave dhe 20-30 cm ndërmjet rendeve 

dhe 10-2- cm në rend. Rimbjellja mund të bëhet në brazda dhe në 

shtylla.Rimbjellja mund të bëhet edhe në vend të hapur gjatë kultivimit të 

sallatës, me mbulim direkt të së mbjellës me agrotekstil.Gjatë rimbjelljes në 

vjeshtë fidani duhet të jetë me vjetërsi prej 15 ditë, kurse gjatë rimbjelljes në 

pranverë fidani duhet të jetë i vjetër 40 ditë. 

 

Përkujdesja pas mbjelljës: Përkujdesja për sallaten në hapësira të mbrojtura 

përbëhet nga ujitja, prashitja, përpunimi i tokës ndërmjet rendeve, të 

ushqyerit plotësues, mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat, masat e 

rregullta të ventilimit, ngrohjes, hijezimit, dozimi me CO2, etj. 

 

Ujitja: Sallata ka nevojë të madhe përujë. Pas rimbjelljes ujitja bëhet me 

shtimin e normave më të vogla të ujit 20 mm, që të stimulohet kri-jimi i 

rrënjës. Norma e ujit për ujitje pastaj rritet në 30 mm.Lagështia optimale e 

tokës duhet të jetë 65-70% nga KUF. Lagështia relative e ajrit te sal-lata në 

hapësirat e mbrojtura është 70%.Gjatë ditëve me diell ujitja është më së miri 
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të bëhet në orët e mbrëmjes, ose në orët e hershme të mëngjesit, që të 

pengohet paraqitja e sëmundjeve.Ujitja bëhet në çdo 7-10 ditë.Lagështia e 

rritur e ajrit sjell deri te paraqitja e sëmundjeve, kurse lagështia e zvogëluar 

sjell deri te paraqitja e deformimeve të gjetheve. 

 

 

Fig.Nr.40 . Sistemi pikë- pikë i ujitjës së sallatës 

 

Të ushqyerit plotësues te sallata bëhet në fazën e 6-7 gjetheve të zhvilluara, 

me përdori-min e 30-40 gram/m
2
 plehra azotik, ose me për-dorimin e 

plehrave foliarë.Mund të zbatohet edhe të ushqyerit e dytë plotësues, 1-2 

javë pas të parit. 

Prashitja te sallata zbatohet me 2-3 prashitje, gjegjësisht derisa bima nuk i 

bashkon rendet.Prashitja e parë bëhet 5-6 ditë pas rimbjelljes, gjegjësisht pas 

mbarimit të rrënjëzimit të sallatës. Prashitja duhet të kryhet cekët, në thellësi 

deri 5 cm.Prashitja e dytë bëhet 1-2 javë pas të parës. 

 

Ajrosja është masë e obligueshme gjatë kultivimit të sallatës në hapësira të 

mbrojtura.Ajrosja bëhet përmes sistemeve për ventilim. 

 

Rregullimi i temperaturës të së mbjellës në hapësirën e mbrojtur bëhet me 

rregullimin e sistemit për ngrohje dhe me sistemin për ajrosje.Gjatë 

kultivimit të sallatës në hapësira të mbrojtura në periudhën e dimrit është e 

nevo-jshme ngrohja e hapësirës së mbrojtur.Temperatura në kohën me diell 

gjatë ditës duhet të jetë 16-18
0
C, kurse gjatë natës 4-10

0
C. Temperatura në 

kohën e vranët gjatë ditës duhet të jetë 10-12
0
C. 
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Mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat bëhet me zbatimin e masave 

integruese. Gjatë përdorimit të mjeteve kimike duhet pasur kujdes karencën, 

pasi që sallata ka vegjetacion të shkurtër. 

Dëmtues më të shpeshtë të cilët paraqiten gjatë prodhimit të sallatës në 

hapësira të mbrojtura janë nematodet, krahëbardha, morrat e bimëve, molëza, 

minjtë, shpendët, etj. 

 

Sëmundje më të shpeshta te sallata, e cila kultivohet në hapësira të mbrojtura 

janë: bastra,antraknoza, kalbja e rrënjës dhe pjesës së kërcellit në afërsi të 

tokës, viroza të ndryshme,etj.Luftimi i sëmundjeve bëhet me zbatimin e 

masave preventive dhe masave direkte.Prej masave preventive në 

parandalimin dhe asgjësimin e sëmundjeve ndërmerren mbjelljaalternative, 

largimi dhe shkatërrimi i mbeturinave bimore, dezinfektimi i tokës, mbajtja e 
higjienës në objekt dhe jashtë tij, shkatërrimi i bartësve (vektorëve) të 
sëmundjeve, etj. 
 

Eleminimi i barojave në hapësirën e mbrojtur, në të cilën kultivohet sallata 

mund të bëhet me dorë, me shkulje të barojave, ose me prashitje dhe 

përpunim të tokës ndërmjet rendeve. Asgjësimi i paraqitjes së barojave mund 

të bëhet edhe me zbatimin e mulçimit.  

 

Gjatë paraqitjes më të madhe të barojave për shkatërrimin e tyre mund të 

përdoren herbicidet para vet mbjelljes. Përdorimi i herbicideve pas 

rimbjelljes dhe gjatë kohës së vegjetacionit duhet të jetë i kufizuar dhe nëse 

nuk paraqitet nevojë e madhe, të mos përdoren, gjegjësisht barojat të 

shkatërrohen me shkulje, ose prashitje. Para mbjelljes, për shkatërrim të 

barojave në hapësirat e mbrojtura me marule mund të shfrytëzohet Kerb 50 

WP në sasi prej 3-4 kg/ha me inkorporim të domosdoshëm në tokë në 

thellësi prej 5-8 cm. 

 

Vjelja te sallata bëhet gjatë pjekurisë teknologjike. Vjelja e sallatës gjethore 

mund të jetë sukcesive, me këputje në pjesën e gjetheve, ose me këputje të 

tërë kokës. Te sallata me kokë këputet koka me një pjesë të gjetheve nga 

rozeta gjethore. Vjelja kryhet derisa sallata është e thatë. Pas vjeljes bëhet 

pastrimi i sallatës me largimin e një pjese të gjetheve të poshtme. 
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Fig. Nr.41. Vjelja e sallatës 

 

Te sallata gjethore pesha e sallatës është 100-250 gram, kurse te lakra jeshile 

me kokë pesha është 200-400 gram.Vjelja mundet të vazhdojë për 2-3 javë, 

me zvogëlim të temperaturës në objekt në 4
0
C. Sallata paketohet në shporta, 

ose sëndukë me kokë të kthyer teposhtë. Sallata mund të ruhet në frigorifer 

15-20 ditë, me mbajtjen e temperaturës prej 0
0
C dhe lagështinë relative prej 

90-95%. Sallata afatshkurtër mund të ruhet 3-5 ditë në temperaturë prej 

5
0
C.Rendimenti te sallata lëviz prej 1,5-4 kg/m

2
. 

b-) Spinaqi:  Si bimë e cila relativisht mire ju qëndrontemperaturave të ulta, 

spinaqi zakonishtarrinë në treg në kohën kur asortimani Iperimeve të freskëta 

është më i varfër.Spinaqi është bimë me vegjetacion tëshkurtër. Kultivarët e 

ndryshëm formojnërozetën e gjetheve, do të thot arrijnë pjekjenteknologjike 

(varësisht nga kultivari dhekushtet e kultivimit), për 35-60 ditë pasmbirjes. 

Kryesisht kultivohet në serra pa ngrohje plotësuese. Duke e kultivuar pas ose 

para kulturave kryesore me vegjetacion më të gjatë, që kultivohen në sera 

(speci, domatja, trangulli etj), si dhe duke patur parasysh shpenzimet e vogla 

gjatë kultivimit, perms kultivimit të spinaqit, mundësohet shfrytëzim mjaft 

racional i serrave. 

 

 
 

Fig. Nr.42. Spinaqi 
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Kërkesat ndaj kushteve të mjedisit: Spinaqi gjithashtu është bimë e klimës 

së freskët dhe me lagështi. Fara e spinaqit fillon të mbijë në temperature 

minimale 3-4°C, ndërkaq ajooptimale sillet në 18-22 °C.  

Temperatura më e përshtatshme për rritjen e rozetës së gjetheve është 14-

16°C. Përndryshe bimët e spinaqit i përballojnë mjaft miretemperaturat e 

ulta. Bimët e reja I përballojnë temperaturat –5 deri në –6°C,ndërsa bimët tek 

të cilat është formuar sistemi rrënjorë mire i zhvilluar, mund t’ju përballojnë 

temperaturave edhe më të ulta. Përdorimi i masave plotësuese mbrojtëse nga 

temperaturat e ulta, si materialet e ndryshme te agrotekstileve ( psh. i agril 

folies, mbulesës së dyfisht etj, kanë ndikim mjaftpozitiv në mbrojtjen nga 

temperaturat e ulta. 

 

Kërkesat ndaj dritës- gjatë formimit të rozetës së gjetheve kërkesat për dritë 

janë më pak të theksuara, ato vijnë duke u rriturnë fazën e formimit të 

kërcellit lulorë. 

 

Kërkesat ndaj lagështisë duke patur parasysh zhvillimin relativisht të dobët 

të sistemit rrënjorë, kërkesat e spinaqit, per lagështi janë mjaft të theksuara. 

Gjatë vegjetacionit preferohet që lagështia në tokë të mbahet në kufijt 65-75 

% të KFU, ndërkaq lagështia relative e ajrit, 80-85 %. 

 

Kultivimi i spinaqit në serra bëhet përmes mbjelljes direkte të fares. Për këtë 

arsye, përgatitja samë cilësore e tokës, është moment shumë I rendësishëm 

në ciklin e përgjithshëm tëprodhimit të spinaqit. Spinaqi është I ndieshëm 

ndaj reaksionit të tokës. Preferonmë tepër toka të pasura me kalcium dhe me 

reaksion të dobët acidik deri neutral (pH 6,2- 6.9).  

Mbjellja e spinaqit preferohet që të bëhet pas kulturave që janë plehëruar me 

sasira të mëdha të plehrave organik. Në rast se parakultura nuk ka qenë e 

plehëruar me plehorganik, preferohet që të bëhet hudhja e një sasie të plehut 

organik (në sasi 2-4 kg/m2), i cili duhet të jetë i dekompozuar mire, pasi që 

vegjetacioni I spinaqit është i shkurtër, dhe materiet ushqyese duhet të jenë 

në gjendje leht të shfrytëzueshme. Gjatë planifikimit të sasirave të plehut për 

spinaqin, duhet patur parasysh faktin se bima e spinaqit me rendiment prej 

10 t/ha, nga toka nxjerr përafërsisht 50 kg azot, 20 kg fosfor, 40 kg kalium 

dhe 20 kg Kalcium. Gjatë plehërimit me plehrave azotik, preferohet më 

shumë që të përdoret forma amoniakale e azotit, pasi që zvogëlohet 

mundësia e akumulimit të NO3, në gjethet e spinaqit.  

 

Mbjellja e farës së spinaqit, preferohet që të bëhet në mënyrë suksesive (çdo 

10-15 ditë). Për mbjellje duhet përdorur fare cilësore dhe të shëndoshë. 

Mbjellja bëhet në distance 15-20 x 5-7 cm. Në kushte optimale fara e 

spinaqit mbinë për 7-10 ditë, ndërkaq në kushte të pafavorshme, mbirja 
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mund të zgjatet (15-20ditë).Në prodhimtarinë e gjerë, mund të haste edhe 

mbjellja e farës me shpërndarje. Kjo mënyrë e mbjelljes ka një varg të 

metash në krahasim me mbjelljen në rende, andaj mbjelljes në rende çdo 

here duhet dhënë përparësi. 

 

Masat e përkujdesit pas mbirjes- duhetpërqendruar në sigurimin e lagështisë 

dhetemperaturës optimale. Në fazat e hershme(deri sa nuk 

mbulohetsipërfaqja në mesrendeve), preferohet që të bëhet kultivimi I 

sipërfaqes në mes rendeve. Ujitjet, varësishtnga temperaturat dhe tipi i tokës, 

bëhen çdo8-12 dit, me sasi 10-15 l ujë/m².Gjatë vegjetacionit preferohet që 

sipasnevojës të bëhet riplehrimi i bimëve. Edhepse përdorimi i plehrave 

azotike mund të jepefekt më të shpejt (për shkak të aftësisë sëbimëve të 

spinaqit që të akumuloj NO3),është më e preferuar që të aplikohen 

plehratkomplekse (por në gjendje të lëngët tëtretur). 

Vjelja bëhet kur bimët formojnë 6-8 gjethe të mëdha. 

 

 
 

Fig. Nr. 43.Vjelja e spinaqit 

 

 

3.12. Kultivimi i qepës 
 

Tek ne qepa kultivohet kryesisht në fushë të hapur. Megjithatë (sidomos 

viteve të fundit), vërehet nje tendence e theksuar e kultivimit të sajë edhe në 

lloje të ndryshme të mjediseve të mbrojtura, zakonisht pa ngrohje, gjatë 

vjeshtës së vonshme apo heret në pranverë (sikurse edhe spinaqi, sallata, 

lakra e hershme etj), me çka mundësohet shfrytëzim më racional i serrave. 

 

Në bazë të këtyre të dhënave orientuese, mund të planifikohet prodhimi i 

qepës në sera pa ngrohje, ndërkaq në sera me ngrohje prodhimi i qepës së 

njomë mund të bëhet edhe gjatë muajve dhjetor-janar. 
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Fig. Nr.44. Qepa 

 

Kërkesat ndaj kushteve të mjedisit: Kërkesat e qepës ndaj temperatures 

ndryshojnë, verësisht nga faza e rritjes dhe zhvillimit të saj. Në përgjithësi 

mund të thuhet se bima e qepës ka kërkesa të vogla ndaj temperatures. 

Temperatura minimale për mbirjen e qepës është 2-5°C , temperature 

optimale rreth 20-22°C , ndërkaq maksimaljarreth 30°C . Në fazën e rritjes 

intensive të gjetheve dhe formimit të bulbeve, temperatura minimale duhet të 

jetë 15°C , ndërsa optimalja sillet ne rreth 22 °C.  

 

Kërkesat më të mëdha për lagështi, tek qepa janë në fazën e mbirjes dhe deri 

në përfundimin e fazes së rritjes intensive të gjetheve (formimi i plotë i 

bulbit). Ndërkaq në fazën e pjekjes kërkesat e qepës ndaj lagështisë 

zvoglohen mjaft shumë. Në përgjithsi kërkesat e qepës ndaj lagështisë nuk 

janë shumë të theksuara para së gjithash për shkak të koeficientit të vogël 

transpirues I cili është i kushtëzuar nga forma e gjetheve dhe të nji shtrese 

dyllore e cila gjendet në sipërfaqe të gjetheve tek shumice e kultivarve të 

qepës. Megjithatë, për shkak të zhvillimit relativisht të dobët të sistemit 

rrënjorë i cili është i lokalizuar në pjesën e sipërme të tokës, mjaft cekët, 

duhet patur kujdes në mbajtjen e regjimit të përshtatshëm ujor në shtresën e 

sipërme të tokës. 

 

Qepa është bimë e ditës së gjatë, ndërsa sa i përket intensitetit të ndriçimit 

qepa ka kërkesa mesatare. Edhe pse qepa mund të kultivohet në tipe të 

ndryshme të tokave, natyrisht se rezultatet më të mira mund të arrihen në 

toka me strukturë të mirë, mesatarisht të lehta deri mesatarisht të rënda, me 

reakcion të tokës neutral (ph 6,8-7,50). Zakonisht në sera qepa prodhohet për 

konsum në fazën e 6-8 gjetheve, do të thot si e njomë dhe për vjelje mund të 

arrijë në vjeshtë (gjatë muajve tetor nëntor), për 50- 60 ditë, ndërkaq gjatë 

muajve shkurt mars mund të arrijë për nje kohë më të shkurtë (30-40 ditë). 

Qepa është parabimë mjaft e përshtatshmepër shumë kultura perimore. Për 

shkak të vetive fitoncide (baktricide), ajo mjaft mire ndikon në dezinfektimin 

e tokës. 
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Kultivimi në mjedise të mbrojtura: Prodhimi i qepës së njomë në mjedise 

tëmbrojtura në Kosovë bëhet zakonisht permsqepujkave, ku fare pak është i 

njohurkultivimi permes fidanainit. Ndërkaq nëShqipëri dominon kultivimi 

përmes fidanit.Gjatë kultivimit permes qepujkave, përmbjellje përdoren 

qepujka të mëdha të cilat mundësojnë rritje të shpejt të qepëve të reja. Edhe 

tek kultivimi i qepës preferohet qëmbjellja të bëhet në mënyrë suksesive, 

çdo7-10 ditë. 

 

Tek prodhimi permes qepujkave, shumëautorë preferojnë trajtimin e 

qepujkave parambjelljes me ujë të ngroht (rreth 40°C), përafër 12 orë, si dhe 

disa metoda tjera tëngjashme, të cilat mund të kenë ndikimmjaft pozitiv. 

Mbjellja e qepujkave nëmjedise të mbrojtura bëhet më dendur se sanë fushë 

të hapur (për arsye se në serra,vjelja e qepëve bëhet në fazën e para 

formimittë bulbit). Distancat në mes rendevejanë afër 15 cm, ndërkaq në 

rend njëra pastjetrës, mbulimi i të cilave bëhet me një shtresë dheu në 

trashësi 1-2 cm. 

 

Nepërmes fidanit qepa kryesisht prodhohet për prodhim të hershëm 

pranveror. Për këtë formë të prodhimit përgatitja e fidanit bëhet në objekte 

me ngrohje. Mbjellja bëhet kryesisht në janar, natyrisht se është e preferuar 

që mbjellja të bëhet në module me substrate cilësore. 

 

Masat e përkujdesit gjatë përgatitjes së fidanit janë të njëjta me ato që 

aplikohen për fidanet e perimeve tjera. Megjithatë është me rendësi që gjatë 

fazës së fidanit të mbahet një regjim i mire i lagështisë, pasi që fara e qepës 

mbin ngadalë dhe në mënyrë mjaft jouniforme. Gjithashtu gjatë mbjelljes në 

fund të gushtit (për prodhim të vonshëm vjeshtor), duhet patur kujdes që të 

bëhet hijesimi i fidaneve, pasi që fidanet e qepës janë shumë të ndieshme 

ndaj temperaturavetë larta. Ndërrimi i fidaneve bëhet në fazën e 2-3 

gjetheve. Fidani i qepës këtë faze e arrin zakonisht për 30-40 ditë. Përmes 

kësaj prodhimtarie mund të arrihet që qepa të dale në treg nga mesi i marsit. 

Përgatitja e tokës duhet të bëhet sa më cilësore. Nëse është plehruar 

parakultura me pleh organik, atëherë zakonisht nuk aplikohet plehrim tjetër 

me plehra organik. Nëse ka nevojë për këtë lloj plehrimi atëher gjatë 

përgatitjes së tokës jipen edhe 2-3 kg/m2, pleh organik i dekompozuar mirë. 

Gjithashtu varësisht nga gjendja e elementeve tjera ushqyese në tokë jipen 

edhe një sasi e plehërave mineral (vlerat orjentuese do të ishin 60-80 g N, 

30-40 g P2O5 dhe 80-120 g K2O/10 m²).  

 

Ndërrimi i fidaneve bëhet në distance 15-20 cm në mes rendeve, ndërsa në 

rend ndërrimi bëhet i shpesht (njëra pas tjetrës). Ndërrimi I fidaneve mund të 

bëhet edhe në vllaja, lentaetj.  
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Tek disa prodhues, aplikohet edhe mbjellja e qepës në bashkëshoqërim me 

sallatën.Përmes kësaj metode synohet që të arrihet një shfrytëzim më 

racional i serrave. Por nga aspekti ekonomik kjo mund të ketë kuptimvetëm 

në rastet kur prodhimi i dedikohet tregjeve të vogla, ku kërkesat për këto dy 

kultura janë më të vogla por në vazhdimsi. 

 

Pas mbirjes duhet patur kujdes që të mbahet një regjimi mirë i lagështisë dhe 

temperatures në serrë. Ujitjet duhet të jenë të rregullta (varësisht nga kushtet 

konkrete në serra), ato duhet të bëhen së paku çdo dy javë me sasi të ujit 10-

12 l/m². Është e preferuar që temperatura e ujit të jetë e afërt me 

temperaturën e ajrit në serra. Varësisht nga gjendja e bimëve mund të bëhet 

eventualisht një riplehrim me plehra azotike. Gjatë vegjetacionit mund të 

bëhen edhe 1-2 kultivime (prashitje) të cekta në mes rendeve. Mbrojtja nga 

sëmundjet dhe dëmtuesit duhet bazuar në masat preventive mbrojtëse. 

Sidomos duhet patur kujdes nëdezinfektimin e tokës para mbjelljes. Vjelja e 

qepës së njomë bëhet zakonisht në fazën kur ato arrijnë 6-8 gjethe të 

formuara mirë. 

 

 
 

Fig. Nr.45. Vjelja e qepës 

 

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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Udhëzues praktikë 
 

 

IV. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.4:  

 

RM4 – Kryen përgatitjen e tokës për mbjelljen e perimeve në 

   serra 
 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM4,nxënësi kryen përgatitjen e tokës 

për mbjelljen e perimeve në serra 

 

 
 

 

4.1. Përzgjedhja e veglave dhe mekanizimit për përgatitjen 

e tokës për mbjelljen e bimëve perimore në sera dhe 

përdorimi i tyre 

 
Sikursegjatë kultivimit të perimeve në fushë të hapur, ashtu edhe gjatë 

kultivimit të perimeve në sera përzgjedhën dhe përdoren veglat dhe 

mekanizmi bujqësor për përgatitjen e tokës për mbjelljen e bimëve perimore. 

 
Veglat të cilat përdoren për punimin e tokës në serra janë: kompjuteri, lopata, 

sfurku, sistemi i ujitjës, sistemi i ajrosjës, veglat për pastrimin e serres, 

pompa përmbrojtjen e bimëve (spërkatje), arkat, mjetet për krasitje,foliet e 

zezë, polietileni, modulet për mbjelljen e fidaneve, sistemi i ngrohjës, 

termometrat e ndryshëm, tavovina e punësetj. 
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Fig. Nr. 46. Disa nga veglat e punës për kultivimin e permieve në sera 

 

Mekanizmi bujqësor i cili përdoret  për punimin e tokës në serra janë: 

traktori, kultivatoret, makinat mbjellëse, makinat për ujitje, makinat për 

punimin plotësues të tokës, makinat për mbrojtjen e bimëve, makinat për 

vjelje, etj. 
 

 

 
 

Fig. Nr. 47.Mrkanizimi bujqësor 

 

 

4.2. Përdorimi i plugut për punimin themelor të tokës në 

sera 
 

Përpunimi i tokës është operacioni më i vjetër bujqësor, bëhët më qëllim që 

të përmirësohetstruktura, vetitë mekanike, ujore dhe ajrore, si dhe të rritet 

pjelloria.Me përpunimin krijohen kushte optimale për mugullim, rritje dhe 

zhvillim i bimëve, tokapasurohet me materie organike, me levrimin e 

mbeturinave bimore gjatë së cilës vjen deri të plëherimi i saj, në rrugë 
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mekanike zhduken barojat, etj. Këto makina janë makina më të vjetra dhe më 

të përhapura për punimin themelor të tokës, në esencë janë plugjet. Këto i ka 

pothuaj se çdo prodhues bujqësor.Përpunimi themelor i tokës realizohet 

melavrim të tokës në thellësi prej 20 deri 30 cm.Me përpunimin themelor të 

tokës, kryhetedhe plehërimi bazë i tokës me shtim tësasive të caktuara të 

plehut të shtalles ose tëplehrave minerale, veshtirë të  tretshëm, por kryhet 

edhe dezinfektimi i tokës. 
 

 
 

Fig. Nr.48. Përdorimi i plugut 

 

 

4.3. Përdorimi i veglave për punimin plotësues të tokës 
 

Pas përpunimit themelor, ështëinevojshëm të kryhet përpunimiplotësues i 

tokës.Qellimi i përpunimit plotësuesështë që të fitohet shtresë e tokës 

sipërfaqesore e shkriftë dhe mirë e imtësuar, me cilësi të volitshme ujore-

ajrore.Me përpunimin plotësues krijohen kushte për kryerje të mbjelljes me 

farë, mbjelljes ose rimbjelljesPërpunimi plotësues i tokës në hapësirate 

mbrojtura, realizohet në thellësi prej 10deri 18 cm.Përgatitja e tokës në 

hapësirat e mbrojtura,varet nga ajo se, toka a përgatitet përmbjellje me farë, 

mbjellje ose për rimbjellje. 
 

 
 

Fig.Nr.49.Frezimi dhe kultivimi në mes të rendeve 

 

 

4.4. Plehërimi bazë me plehra organike dhe minerale 
 

Për prodhim të suksesshëm të kulturave të perimeve në hapësirat e 

mbrojtura, përvç sigurimittë kushteve të volitshme për kultivim, është e 

nevojshme edhe sigurimi i materieve ushqyese. Për rritje dhe zhvillim 
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normal të kulturave të perimeve është e nevojshme qëgjatë vegjetacionit, 

bimet të jenë vazhdimisht të furnizuara me sasite e nevojshme të 

materieveushqyese. Materiet ushqyese duhet të jenë lehtë të arritshme për 

bimët që kultivohen.Koha dhe mënyra e dhënies së materieve ushqyese varet 

nga lloji i kulturës, fazës së zhvillimit,mënyres së përdorimit, qëllimit 

tëprodhimit dhe nga faktorët tjerë. Për ushqim të kulturave tëperimeve në 

hapësirat e mbrojtura, shfrytëzohen plehrat organic (plehu I shtalles), osoka, 

plehu igjelbër, komposti, plehu i shpezëve, torfa, biohumusi e tjerë; plehrat 

mineral – azotike, fosforike, tëkaliumit, të kalciumit, plehra të 

mikroelementeve.Për plehrat dhe menyren e plehërimit, është dhënë më tepër 

në kaptinat paraprake. 
 

 
 

Fig. Nr.50. Shpërndars plehu 

 

 

4.5. Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë përgatitjes së tokës për mbjelljen e bimëve perimore në 

serra 
 

Rregullat për mjedisin përfshijnë një sërë rregullash që e detyrojnë ruajtjen e 

mjedisit, ndaj përdorimit të preparateve kimike  dhe nga mbeturinat. Këto 

përfshijnë aktet për mbrojtjen e ujërave, ajrit dhe tokës. 
 

Pas studimit dhe përvetësimit të kësaj RM-je do të dish dhe do të mund: 

 Të pёrzgjedhё dhe regjistrojë pajisjet sipas llojit dhe kushteve të tokës, që 

do të përdoren për përgatitjen e tokës për mbjelljen e bimëve perimore në 

serra;  

 Të kryejë lëvrimin e tokës me plug në përshtatje me tipin e tokës, 

gjendjen e saj dhe llojin e bimëve perimore që do të mbillen; 

 Të realizojë punimin plotësues sipas ‘Standardeve të Cilësisë’ të 

kërkuara 

 Të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

përgatitjes së tokës për mbjelljen e bimëve perimore në serra. 

 Të përdorë sasinë e nevojshme të plehrave organike dhe minerale; 
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V. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.5:  
  

RM5– Përgatitë dhe mbjellë fidanët në vendin e përhershëm 

  

  

Në pëfundim të përmbushjes së RM5,nxënësi përgatitë dhe mbjellë 

fidanët në vendin e përhershëm 

 

 
 

 

5.1. Trapiantimi dhe kalitja e fidanëve 

 
Përms kësaj mase të rëndësishme praktike (nuk ka rëndësi biologjike), 

arrihet që fidaneve t’u sigurohet hapësir më e përshtatshme për përgatitjen sa 

më cilësore dhe më të shpejtë të tyre, për ndërrim në vendin e përhershëm 

(qoftë në fushë të hapur, apo në ambiente të mbrojtura). 

 

Trapiantimi I fidanit bëhet në fazën kur ka filluar të formohet gjethi i dytë I 

vërtetë, do të thotë kur kryqëzohen dy gjethet e para të vërteta.  

 

Trapiantimi mund të bëhet kryesisht në tri mënyra: 

 Në saksi ,  

 Në kubik dhe  

 Në dherishte. 

 

Gjatë përgatitjesë së saksive për trapiantimin e fidanit, duhet patur parasysh 

këto kushte: saksia përgatitet (mbushet) nga dherishta e përbër, rëndom nga 

dy pjesë pleh shtalle të dekompozuar dhe një shtresë dheu (që duhet të 

merret mga parcelat ku për një kohë të gjatë nuk janë kultivuar perime, më të 

përshtatme janë parcelat me leguminoze).  

 

Dheu për përgatitjen e dherishtes, nuk është e lejuar që të merret nga tokat e 

rënda argjilore. Për përgatitjen e 1000 saksive nevojiten 0.63m³, pleh i 

dekompozuar dhe 0.35m³dhe.  
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Fig. Nr.51.Trapiantim i fidanit 

 

Kalitjae fidanit bëhët 1-2 javë para se të kryhet rimbjellja,që të munden 

bimët të përshtaten në kushtet emjedisit për kultivim të përhershëm. Kalitja 

kryhet mezvogelim gradual të temperaturës dhe lagështisë së ajrit dhe të 

tokës. 

 

 

5.2. Ujitja e fidanëve para nxjerrjes dhe nxjerrja e tyre 

për ndërrim 
 

Një ditë para rimbjelljes, kryhet ujitja e fidaneve. Disa ore pas ujitjes bëhet 

nxjerrja e fidanit. Gjatë nxerrjës së fidanit nuk shkundet dheu që gjendet për 

rreth rrënjeve. Nxjerrja duhet të bëhet me kujdes që të mos dëmtohet fidani. 

Ujitja e fidanit bëhet edhe gjatë kohës të ruajtjes së fidanit, që të mos vije 

deri të vyshkja e tij. Nëse fidani rimbjellet ditën e ardhshme, mbulohet me 

material të lagësht. 

 

 
 

 

Fig. Nr. 52.Ujitja dhe nxerrja e fidanit 

 

 



[99] 
 

5.3. Klasifikimi dhe eliminimi i fidanëve të dëmtuara 
 

Cilësia e fidanit përcakton në masë të madheprodhimin e ardhshëm, andaj 

është e rërdësishme klasifikimi i fidaneve dhe eleminimi i atyre jo kualitative 

Gjatë kalsifikimit duhet të përzgjedhen vetëm fidanet të cilat janë të zhvilluar 

mirë, muk janë të dëmtuara dhe janë të shëndosha. 

 

 
 

Fig.Nr.53. Fidanet e dëmtuara 

 

 

5.4. Trajtimi mbrojtës i fidanëve për ndërrim 

 
Gjatëpërgatitjes së fidanit për mbjellje është epreferuar që bimët të 

trajtohenme tretjen e përgatitur mga sulfati i kaliumit në koncentrim 0.5%, 

me ç’rast arrihet një vitalitet (qëndrueshmëri) më e mirë e fidaneve, sistemi 

rrënjor zhvillohet më shumëdhe bimët janë më të qëndrueshme ndaj 

temperaturave të ulëta. 

 

Mbrojtja duhet bazuar në masa preventive mbrojtse . Së pari duet bër 

dezinfektimi i dherishtes si dhe mjeteve të punës. Dezinfekitmi i dherishtes 

mund të bëhet me temperaturatë larta (me shpesh me avull me temperature 

80-120°C), me ç’rast përveçshkakterëve të sëmundjeve eliminohen eshe 

farërat e barojave të këqia. Gjithashtu, dezinfektimi mund të bëhet edhe me 

metoda kimike. Për këtë qëllim,  përdoren Galaton G-5 dhe fungicidet si 

Cineb (65-80 gr/m²), madje kombinimi I preparative Benlat WP-50 dhe 

Ridomi (nëkoncentrim 0.20%) , Previcur 0.25% (25 ml me10 l ujë), duke 

shpenzuar 4 l solucion m² etj. 
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Fig.Nr.54. Dezinfektimi  

 

 

5.5. Sigurimi i ambalazhit përkatës për fidan dhe 

përzgjedhja e veglave të punës për mbjelljen e 

bimëve perimore në serra 

 
Ambalazhi mund të jetë i përpunuar nga materiali i ndryshem, por më së 

shpeshti nga druri, agrotekstili, letra dhe plastika. 

 

 
 

Fig.Nr.55.Llojet e ambalazhit 

 

Mbjellja mund të bëht me dorë ose me makina. Gjatë mbjelljes me dorë, 

shfrytëzohen gishtat ose veglat e ndryshme(hunj, dhe mjet tjetera mbjelles). 
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Fig.Nr.56.Veglat për mbjellje 

 

 

5.6. Përcaktimi i momentit më të përshtatshëm për 

mbjelljen e bimëve perimore në serra 
 

Koha për mbjellje të kulturat e perimeve është e ndryshme. Në parim, koha e 

mbjelljes të kulturavetë perimeve varet sipas kushteve klimatike, tokës, 

destinimi të prodhimit, kërkesave specifike të bimëve,  sipas cilësis së fidanit 

etj. Më mirë është që mbjellja të bëhet në kohë të vranët, në orët epasditës  

dhe në mengjes. 

Shembull, gjatë kultivimit të specave në sera me ngrohje, sera mund të 

ndahet në 4 pjesë. Në një pjesë të serrës, më afër ngrohjes, rreth mesit të 

muajit dhjetor kryhet mbjellja e specave për prodhim të fidanit. Në 3 pjesët 

tjera, në të njejtën kohë kryhet mbjellja e sallates. Fidanet e specave arrin për 

rimbjelljet në fillim të marsit, kurse sallata për vjelje arrin rreth mesit të 

muajit shkurt. Pas përfundimit të vjeljes së sallates, largohen rrethojat dhe 

kryhet rimbjellja e specave në tërë sipërfaqen. 
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5.7. Piketimi i rreshtave dhe përcaktimi i numrit të 

bimëve përmbjellje në serra 

 
E rendësishme është që piketimi të bëhet sipas skemave të përcaktuara me 

rreshta të drejta, me distanca të sakta ndërmjet rreshatve dhe bimëve brenda 

rreshtit. Piketimi bëhet me meter, shirit, nuk keshillohet me litar apo spango,  

varësisht nga lloji i serës dhe vetive të kultivarëve caktohet edhe numri i 

bimëve për rend.Më parë sera ndahet në parcela, ku përcaktohen rrugët, vend 

qendrimet, zona e kthesave të automjetëve të punimit të tokës dhe të 

shërbimeve agroteknike si dhe të transportit, etj. 

 

 
 

Fig. Nr.57. Skema e piketimit të rendeve 

 

 

5.8. Caktimi i distancës dhe thellësisë së mbjelljes 

 
Mbjellja e fidanëve bëhet në distanca të ndryshme, varësisht nga lloji i serës 

dhe vetive të kultivarëve. Shembull tek domatja, kultivarët me rritje të lartë 

distancat janë 70-80 x 40cm, ndërsa të kultivarët me rritje të kufizuar 60-70 x 

30cm. Ndrrimi I fidaneve, preferohet që të bëhet në thellësi më të madhe, 

pasi që kërcelli I domatës ka aftësi të formimit të rrënjëve adventive, me çka 

rritet aftësia thithëse e sistemit rrënjor të domates.  
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Fig. Nr .58.  Skama për distancat dhe thellsit e mbjelljes 

 

 

5.9. Mbjellja dhe ujitja e bimëve perimore të sapombjella 
 

Mbjellja mund të bëhet me dorë ose me makina. Gjatë mbjelljes me dorë, me 

parë behet piketim i rendeve dhe  vrimat në tokë. Në vrimë vendoset bima në 

pozitë vertikale. Pastaj,me mjetin për mbjellje shtypet dheu rrethsistemit 

rrënjor të bimës.Për të vertetuar se mbjellja është realizuarmirë, me gishta 

kapet gjethi i fidanit dhetërhiqet përpjete. Nëse bima nxirret, atëherembjellja 

e kryer është jokualitative. Ndërsapër mbjellje me makina shfrytëzohen 

makina speciale për mbjellje. 

Gjatë mbjelljes, është shumë e rëndësishme që bimet të vendosen në thellesi 

më të madhe në tokë, nga thellësia në të cilën kanë qenë në fidanishte. 

 

 
Fig.Nr.59. Mbjellja e fidaneve me dorë dhe me mekinë mbjellse 

 

Menjëherë pas mbjelljes fidanet ujiten, ndërkaq ujitjet e tjera vazhdojnë sipas 

rregullit të përshkruar më lart. 
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Fig.Nr.60.Ujitja e fidaneve 

 

Pas studimit dhe përvetësimit të kësaj RM-je do të dish dhe do të mund: 

 Të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit 

gjatë mbjelljes me kulturave lavërtare. 

 

 
 

 Të trapiantojë fidanët sipas standardeve; 

 Të bëjë kalitjen e fidanëve sipas llojit të fidanit; 

 Të përdorë sasinë e nevojshme të ujit para nxjerrjes së fidanëve për 

ndërrim; 

 Të nxjerrë me kujdes dhe në kohë të duhur fidanët për ndërrim në 

vend të përhershëm; 

 Të klasifikojë dhe eliminojë sipas standardeve të parapara fidanët e 

dëmtuara; 

 Të bëjë trajtimin mbrojtës të fidanëve para ndërrimit në vend të 

përhershëm me preparate përkatëse.  

 Përzgjedhë veglat më të përshtatshme për mbjelljen e perimeve; 

 Të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për mbjelljen e bimëve 

perimore, në varësi të kushteve klimatike -tokësore; 

 Të respektojë afatin e mbjelljes; 

 Të bëjë piketimin e duhur të rreshtave për mbjelljen e bimëve në 

serra. 

 Të përcaktojë me saktësi, numrin e bimëve perimore për njësi të 

sipërfaqes; 

 Të caktojë me saktësi, distancën dhe thellësinë e mbjelljes, varësisht 

nga lloji i bimës perimore; 

 Të realizojë mbjelljen dhe ujitjen e bimëve perimore të sapo 

mbjellura, varësisht nga lloji. 
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VI. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.6:  

 

RM6 – Kryen shërbimet agroteknike  gjatë  vegjetacioni të bimëve 

perimore në serra 

 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM6,nxënësi kryen shërbimet 

agroteknike  gjatë  vegjetacioni të bimëve perimore në serra 

 

 
 

 

6.1. Momenti më i përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve, 

kushtet tokësore dhe klimatike që favorizojnë ose pengojnë 

ato 

 
Masat tëcilat do të merren varet nga kultura e kultivuar dhe nga destinimi i 

prodhimit. Për disa masa mund të thuhet së janë të domosdoshme dhe i 

takojnë shumicës së kulturave të perimeve. Ekzistojne edhe masa që i 

takojnë kulturave të caktuara.  

Masa më të rëndësishme të cilat zbatohen pas mbirjes ose rimbjelljes të cilat 

në njëfarë mënyre kanë lidhshmëri edhe me kushtet tokësore dhe klimatike 

janë: ujitjet e rregullta, mbajtja e temperaturës optimale, lagështisë optimale 

të ajrit, riplehrimi, kultivimi në nes rendeve, sigurimi I mbeshtetësve, largimi 

i sqetullorve, “plehërimi me CO2”, mbrojtja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe 

barojat, etj. 

Shembull gjatë gazifikimit me CO2, duhet pasur parasyshë kushtet klimatike. 

Gazifikimi meCO2kryhet gjatë ditëve me diell, me ndriçim intensive, rëndom 

në mesditë. 

 

 
 

Fig. Nr. 61.Dozatori i CO2 
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6.2. Kontrollimi i bimëve perimore pas mbjelljes 
 

Gjatë kultivimi të bimëve perimore në sera duhet të bëhen kontrollime të 

vazhdueshme për sigurimin e kushteve optimale për rritjen dhe zhvillimin e 

bimëve sipas kërkesave të kulturave të kultivuara. 

Gjatë kontrollimittë temperaturës, lagështisë, ajrosjes, matreieve ushqyese,  

mbrojtjes nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojave, etj, mund të bëhet edhe 

përmisimi i tyre. 

 

 

6.3. Kontrollimi dhe sigurimi i temperaturës së nevojshme 

gjatë rritjes së bimëve perimore në sera 
 

Nxehtësia është faktor kufizues më i shpeshte i cili paraqitet gjatë kultivimit 

të kulturave tëperimeve. Te gjitha kulturat e perimeve për rritje të 

suksesshme, zhvillim dhe pjellshmeri, kanë nevoja të caktuara për nxehtësi. 

Nevojat për nxehtësi të bimët dallohet dhe në raport me fenofazen e 

zhvillimit të bimëve dhe në raportin në mes diteë dhe natës. Për kulturat 

perimeve, në mënyre të barabarte ka rëndesi nxëhtesia e ajrit dhe e tokës. 

Në raport me nevojat përnxehtesi, kulturat e perimeve ndahen në bimë që e 

duan nxehtësinë, mesatare dhe rezistuese në të ftohtë. 

 

Veçanerisht nevojë për nxehtësi kanë kulturat e perimeve që e duan 

nxehtesine (termofilet) të cilat nuk mund të kultivohen ne kushte te ftohta. 

Temperatura optimale për rritje dhe zhvillim,te këto kultura të perimeve 

është rreth 25 °C, gjegjesisht sillet prej 22 deri 29 °C. Temperaturaminimale 

të kulturat e perimeve që e duan nxehtësinë është rreth 10 °C, kurse 

temperaturëmaksimale rreth 35 °C. Kulturat e perimeve që e duan nxehtësinë 

aspak nuk mund t’idurojnë ngricat dhe ngrin edhe në temperaturë prej -0,5 

°C. Në ketë grup bëjnë pjesë domatja,speci, trangulli, shalqiri, pjepri, 

kungulli, fasulja etj. 

 

Grupin e kulturave te perimeve mesatare e përbëjnë bimët që kanë nevojë 

më të vogël përnxehtësi. Temperatura optimale për rritje dhe zhvillim të këto 

kultura është rreth 22 °C, gjegjësishtsillet prej 21 deri 26 °C. Këto kultura të 

perimeve mund të durojne temperatura të ulëta,por nuk durojnë temperatura 

të larta. Temperatura minimale të këto kultura është rreth 5 °C, 

por në faza të caktuara të zhvillimit mund të durojnë edhe temperatura 

shumëtë ulëta, gjegjësishttemperatura edhe deri në -8 C. Në këtë grup bëjnë 

pjesë bizelja, borania, lakra, karota,rrepa e kuqe etj. 
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Grupin e bimëve rezistuese në të ftohtë e përbejnë bimët të cilat mirë i 

durojnë temperaturate ulëta, por aspak nuk durojnë temperaturat e larta. 

Temperatura optimale për rritje dhe zhvillimtë këto kultura është rreth 17 °C, 

gjegjësisht sillet prej 15 deri 19 °C. Temperatura minimale te kulturat e 

perimeve rezistuese në të ftohtë është rreth 2 °C, kurse në faza të caktuara të 

zhvillimitmund të durojnë temperatura të ulëta edhe deri -20 °C. Në këtë 

grup bëjnë pjesë spinaqi,hudhra, qepa, asparagusi etj. 

Për këtë qëllim duhet të bëhet kontrollim i vazhdueshëm i temperaturave të 

regjistruaara në termometer. 

 

 

6.4. Kontrollimi dhe sigurimi i regjimit të ajrit, lagështisë 

dhe dritës 
 

Përbërja e ajrit në hapësirat e mbrojtura dallohet nga përbërja e ajrit jashtë 

hapësirave. Përshkak të proceseve që zhvillohen në kulturat e perimeve, të 

cilat kultivohen në hapësirat embrojtura, harxhohen ose lirohen gazra të 

caktuara (CO2 dhe O2), por edhe gazra që fitohën siprodukte të fundit 

(amoniak, dioksid sulfuri, etilen etj.). 

Këto procese në mënyre të dukshme e ndryshojne përberjën e gazrave të ajrit 

në hapësiren e mbrojtur. Për kulturat e perimeve, të kultivuara në hapesirat e 

mbrojtura, është e rëndësishme përbërja e ajrit në hapësirën e mbrojtur dhe 

përbërja e ajrit në tokë. 

 

Përmbajtja e CO2 dhe O2 në ajër është në lidhje reciproke dhe varet nga 

intensiteti i proceseve të cilat zhvillohën në bimët. 

Përmbajtja normale e dioksidit të karbonit (CO2) në ajrin atmosferik arrin 

rreth 0,03 %. Për shkaktë procesit të fotosintezës dhe shfrytëzimit të rritur të 

CO2, gjatë ditës zvogëlohet përmbajtja e tij. Zvogëlimi më i madh i 

përmbajtjes së CO2është në kohë të nxehtë dhe kur zmadhohet intensiteti i 

fotosintezës. Përmbajta e CO2është më e lartë në orët e mengjesit, kur ende 

nukka filluar procesi i fotosintezës, e më i vogël është në orët e mbrëmjes. 

Me rritjen e përmbajtjëssë CO2, mundësohet intensifi kimi i fotosintezës dhe 

rritja e zhvillimi i shpejtuar i kulturave tëperimeve. 

 

Oksigjeni (O2) merr pjesë në procesin e frymemarrjës të bimëve. Gjatë 

frymëmarrjës shfrytëzohetoksigjeni dhe liroheCO2. Frymemarrja si proces, 

më intensiv është në zonën e sistemitm rrënjor dhe gjatë natës. Përmbajtja e 

oksigjenit më e lartë është në orët e mbrëmjes, kurse mëe vogël në orët e 

mengjesit. Rritja e përmbajtjes së oksigjenit do të thotë se procesi i 

fotosintezësështë më intensiv, kurse zvogëlimi i përmbajtjes së oksigjenit në 
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hapësiren e mbrojtur,është për shkak të frymëmarrjës së rritur të bimët. Në 

mungesen e oksigjenit në tokë, veçanerishtjanë të ndjeshme kulturat e 

perimeve që rriten dhe zhvillohen shpejtë (trangulli, pjepri,shalqiri). 

Duhet pasur kujdes në përmbajtjen e oksigjenit në zonën e sistemit rrënjor, 

ku, për shkak tëaktivitetit të sistemit rrënjor, rritet procesi i frymëmarrjës të 

rrënjës dhe zvogëlohet përmbajtjae oksigjenit në tokë ose në substrat, që 

mund të shkaktojë ngufatje dhe shkaterrim të rrënjës. 

 

Amoniaku, në hapësirat e mbrojtura lirohet gjatë shfrytëzimit të plehrave 

organik me prejardhjetë kafshëve. Amoniaku është i dëmshëm edhe për 

bimët edhe për njerezit që punojnë nëhapësirat e mbrojtura. Nësë paraqitet në 

sasi më të madhe, shkakton lendime në gjethet epjesës së poshtme të bimëve, 

në formë të djegieve. 

Dioksidi i sulfurit (SO2) shumë rrallë paraqitet në hapësirat e mbrojtura. 

Mund të paraqitet,nëse në afërsi të hapësires së mbrojtur ka ndonje ndotës 

më të madh.Dioksidi i sulfurit shkakton dëmë edhe në përqendrim prej 

0,01%, me ç’rast gjethet zverdhendhe bien, kurse bima thahet. Nëse për 

ngrohje shfrytëzohën sisteme që shfrytëzojnë gaz tokësor, lirohet monoksid 

karbonidhe etileni, të cilët shkaktojnë ndërprerje të rritjës dhe zhvillimit të 

bimëve, fekondim të dobëtdhe rrenje te luleve dhe fryteve. 

 

Etileni mund të paraqitet edhe gjatë pjekjes së fryteve të disa perime 

(domatja, pjepri, speci). 

Përbërja e ajrit dhe përmbajtja e materieve, varen edhe nga temperatura dhe 

nga lagështiae ajrit në hapësirën e mbrojtur. Në temperatura të larta, ajri 

bëhet më i rrallë dhe zvogelohetpërmbajtja e gazrave në hapësiren e mbrojtur 

dhe e kunderta, në temperatura më të ulëta,ajri bëhet më i dendur. Përmbajtja 

e lagështisë në ajër, gjithashtu ndikon në përbërjen e ajrit. 

Avulli i ujit i nxjerr gazrat dhe mund të shkaktojë zvogëlim të dukshëm të 

përmbajtjës së disa gazrave të nevojshme. 

 

 
 

Fig.Nr. 62.Ajrosja e serav 
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Uji ka rol shumë të rëndësishëm gjatë kultivimit të kulturave të perimeve në 

hapësirat e mbrojtura, për sigurimin e lageshtisë së nevojshme të tokës dhe të 

ajrit. Nevojat për ujë të kulturate perimeve, varen nga lloji i bimës, nga faza 

e zhvillimit, lloji i hapësirës së mbrojtur, temperatura ditorë, kushtet e 

jashtme etj.Kulturat e perimeve kanë nevojë më të madhe për ujë në fazat   

fillestare të zhvillimit dhe në fazen e frytdhënjës. Në këto periudha, Lartësia 

e KUF (kapacitetit ujor te fushes) duhet të arrijë rreth 80 %, derisa në fazat 

tjera të arrijë rreth 70 %. Për rritje dhe formim të fryteve, kulturat e perimeve 

harxhojnë vetëm rreth 0,2-0,3 % nga sasia e përgjithshme e ujit që e 

harxhojnë gjatë sezonit. Kulturat e perimeve, me shumë uje harxhojnë në 

transpiracion.Neëbaze t\ë nevojave për ujë, kulturat e perimeve ndahen në 

katër grupe. 

 Nëgrupin e parëbëjnë pjesë kulturat e perimeve që lehtë e pranojnë 

ujin dhe në menyre intensive e harxhojne (rrepa e kuqe). 

 Nëgrupin e dytë bëjnë pjesë kulturat e perimeve që lehtë e pranojnë 

ujin dhe mirë e “sistemojnë” ujin e konsumuar (shalqiri, pjepri, 

domatja, kungulli, speci, karota). 

 Grupin e tretëe përbëjnë kulturat e perimeve që dobët e pranojnë ujin 

dhe në menyrë joekonomike e “sistemojnë” ujin e konsumuar (lakra, 

trangulli, sallata, spinaqi). 

 Grupin e katert e përbëjnë kulturat e perimeve qëdobet e pranojnë 

ujin dhe mirë e “sistemojnë” ujin e konsumuar (qepa, hudhra). 

 

Pranimi i ujit nga bima, varet shumë nga zhvillimi i sistemit rrënjor. Kulturat 

e perimeve tëkultivuara në hapësirat e mbrojtura zakonisht kanë sistem 

rrënjor më pak të zhvilluar, prandajështë e nevojshme që sistemi rrenjor 

vazhdimisht të jëtë i siguruar me sasinë e nevojshme të ujit. 

 

Përveç lagështisë së tokës, gjatë kultivimit të kulturave të perimeve në 

hapësirat e mbrojtura rëndësi të madhe ka edhe lagështia e ajrit. Lagështia e 

ajrit varet nga sasia e avujve të ujit nëajër. Përqëndrimi i avujve të ujit në 

ajër, në hapësirat e mbrojtura, varet nga intensiteti i avullimittë ujit nga toka 

dhe nga bimet.Lageshtia e ajrit ka ndikim të forte mbi intensitetin e 

transpirimit dhe fotosintezes, fekondimitte luleve dhe paraqitjen e 

sëmundjeve të caktuara. Në hapësirat e mbrojtura, lagështia më emadhe e 

ajrit është në orët e mengjesit, kurse pastaj gradualisht zvogëlohet. 

 

Lagështia e tokës dhe lagështia e ajrit duhet tëjenë në korelacion të mirë, pasi 

që në tëkundertën, shkaterrohet rritja dhe zhvillimi normal i bimës. 
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Drita është një prej faktorëve mbi të cilën njeriu mund të ndikojë, sidomos 

në përiudhën e dimrit. Bimët kanë nevojë për dritë. Për sigurimin e dritës, 

gjatë kultivimit të kulturave të perimeve në hapësirat e mbrojtura. Mund të 

shfrytëzohen burime të ndryshme plotësuese, megjithatë burim kryesor i 

dritës është dielli. 

Të shfrytëzuarit e dritës varet nga madhësia dhe lloji i hapësirës mbrojtese, 

drejtimit të mbjelljesme fare, mbjelljes dhe rimbjelljes dhe nga dendësia e 

bimëve. Ndriçim më të mirë gjatë ditës fitohet kur kulturat e perimeve 

kultivohen në rende,me drejtim veri-jug, me ç’rast të gjitha bimët fitojnë  

sasi të barabartë te dritës. Dendësiae mbjelljes me farë, mbjelljes dhe 

rimbjelljes duhet të jetë e përshtatur sipas gjatësisë sëbimëve dhe pozitave të 

gjetheve.Sipas kërkesave për dritë bimet ndahen në tri grupe. 

 

 Në grupin e parë hyjnë bimët të cilat kanë kërkesa më të madha për 

dritë  kulturat e perimeve heliofile. Në këtë grup bëjnë pjesë: speci, 

domatja, shalqini, pjepri, etj. 

 Në grupin e dytë hyjnë bimët të cilat kanë kërkesa më të vogël për 

dritëkulturat e perimeve mezofile.Në këtë grup bëjnë pjesë: fasulja, 

bizelja, karota, kungulli, trangulli, asparagusi, etj. 

 Grupin e tretë e përbejnë klturat e perimeve skiofileme nevoja më të 

vogla për dritë.Ne këtë grup bëjnë pjesë: hudhra, qepa, etj. 

 

 
 

Fig. Nr. 63.Ndriçimi i seres 

 

 

6.5. Operacionet e eliminimit të barërave të këqija, me dorë 

dhe me makineri 
 

Shpesh në serat e mbjellura, përveç kulturës së kultivuar, mbijnë edhe bimë 

tjera që janë të njohura si baroja. Eleminimi i barojave mund të bëhët me 

masa dhe metoda mekanike dhekimike.  
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Shkaterrimi mekanik i barojave, mund të bëhët me dorë dhe me makinë. 

Elaminimi (herrja) kryhetnë tokë të lagësht me shkulje ose me prerje të 

barojave. Prerja e barojave duhet të jetë sa më cekët, madje të prehet edhe në 

vetë rrënjën që të mos vije te regjenerimi dhe për së dyti tëlëshojnë syth 

barojat.Shkatërrimi i barojave mund të zbatohet shumë herë në kombinim me 

masat tjera agroteknike si: kultivimi në mes rendeve, mulçimi, prashitja etj. 

 

 
 

Fig. Nr.64. Eleminimi i barojave 

 

 

6.6. Operacionet e kontrollit të sëmundjeve dhe të  

 dëmtuesve 

 
Gjatë kultivimit të kulturave të perimeve, zbatohet mbrojtja integruar e 

kultures së kultivuar nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barojat. Mbrojtja 

integruar përfshin kombinim të shumëmasave dhe zbatimi i tyre në përiudha 

të caktuar kohore.  

Masat për mbrojtje nga sëmundjet,dëmtuesit dhe barojat, mund të ndahen në 

masa preventive dhe direkte. 
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Masat preventive: Në masa preventive bëjnë pjesë masat të cilat ndërmerrën 

për të ndaluar paraqitjen e shkaktarittë dëmit ose të zvogëlohet numri i tyre, 

për të mos shkaktuar dëme më të mëdha. 

Në masa preventive bëjnë pjesë: 

 Zgjedhja e llojeve dhe kultivarëve të qëndrueshmë ndaj sëmundjeve 

dhe dëmtuesve,  

 Zbatimi i mbjelljes alternative; 

 Përgatitja e tokës me kohë dhe në mënyre kualitative, 

 Mbjellja me farë, mbjellja dhe rimbjellja e kulturës me kohë dhe në 

mënyre kualitative, 

 Përdorimi i farave dhe materialit mbjelles të shënoshë dhe kualitativ, 

 Largimi dhe shkatërrimi i mbeturinave infektuese të bimëve nga 

sipërfaqet e tokës. 

 

Masat preventive nuk munden tërësisht ta zëvëndësojnë luftën direkte, por 

munden shumë talehtësojne dhe të kontribuojnë që kjo të realizohet në 

mënyre më kualitative. 

 

Masat direkte: Me masat direkte bëhët shkatërrimi direkt i shkaktarëve. 

Masat direkte ndahën në masa mekanike,biologjike dhe kimike. 

 

Masat mekanike: Një pjesë e masave që ndërmerren gjatë përkujdesjes të 

kulturave (kultivimi, prashitja, herrja), bëjnë pjesë në masa direkte për 

shkatërrim para së gjithash të barojave, por edhe të vendbanimit të 

dëmtuesve. Masat mekanike, është e nevojshme të kombinohen me masat 

kimike. 

 

Masat biologjike: Në masa biologjike bën pjesë përdorimi i mjeteve 

biologjike dhe përdorimi i armiqve natyror për shkaterrim të dëmtuesve të 

caktuar, barojave dhe bartësve të sëmundjeve. Në këto masa shfrytëzohet 

mos toleranca natyrore e krijesave të gjalla njera ndaj tjetrës. Kjo masë ka 

veprim të kufizuar. 

Sot, gjithnjë e më shumë përhapet përdorimi i sterilitetit të insekteve të cilat 

pastaj lëshohen në mjedisin e lirë. Janë të njohura edhe metoda në të cilat 

shfrytëzohen armiqte natyrore të insekteve për shkatërrimin e tyre. Masat 

biologjike zënë vend të veçantë në prodhimtarinë organike. 

 

Masat kimike: Përdorimi i masave kimike (pesticidet), për mbrojtje të 

bimëve është masë më efikase dhe mëe zbatueshme. Ekzistojnë shumë 

kundershtarëtë përdorimit të pësticideve, për mbrojtjen ebimëve, megjithatë 



[113] 
 

zbatimi i pesticideve jep rezultate më të mira në mbrojtje nga 

sëmundjet,dëmtuesit dhe barojat. Ekzistojnë shumë ndarje të pesticideve. 

Sipas formës dhe formulimit, pesticidet ndahen në granulare, suspenzione, 

kurthe (mashtrues), tretje, pluhur, pasta etj. 

Mjetet për mbrojtje të bimëve sipas shkallës së” helmimit” të tyre, grupohen 

në tri grupe edheatë: 

 

Grupi I – helme më të forta, shënohen me mbishkrimin “helme shumë të 

forta” dhe shenjën ekokës së të vdekurit dhe janë të ndaluara në shitje me 

pakicë dhe për individë, 

 

Grupi II - helme të forta, të shënuara me mbishkrimin ”helm” dhe shënjen e 

kokës së të vdekurit,kurse shitja është e kushtëzuar me evidentim te rregullt 

të blerësve, 

Grupi III- helme të dobeta të shënuar me mbishkrimin “të dëmshme për 

shëndet” ose “irituese”dhe shenjën e kryqit te Andrievit dhe shiten në shitore 

të specializuara, gjegjësisht në barnatorebujqësore. 

Mjetet për mbrojtje të bimeve, sipas mundësisë për përdorim në mbrojtje 

integruara dhe biologjike,grupohen në tri grupe edhe atë: 

 

 LISTA E GJELBER – janë preparate që përdoren pa kufizime dhe 

preparate që kane ndikimshumë të vogël në entomofaunën e 

dobishme dhe në njeriun, 

 

 LISTA E VERDHE – janë preparate që janë të lejuara për përdorim 

dhe lejohet të përdoren sipaskushteve të dhena në udhëzues,  

 

 LISTA E KUQE – preparate që janë të ndaluara për përdorim. 

 

Sipas qellimit, pesticidet ndahen në: 

 

-akaricide (A) mjete për eliminim të merimangave të dëmshme; 

-fungicide (F) mjete për eliminim të sëmundjeve prej kërpudhave; 

-herbicide (H) mjete për eliminim të barojave; 

-insekticide (I) mjete për eliminim të insekteve të dëmshme; 

-limacide (L) mjete për eliminim të kërmijve të dëmshëm; 

-nematocide (N) mjete për eliminim të nematodeve; 

-rodenticide (R) mjete për eliminim të brejtësve; 

-repelentë (R) mjete për eliminim të egërsirave. 

 

Sot, ekziston numer i madh i mjeteve për mbrojtje të bimëve dhe numri i tyre 

vazhdimishtrritet. Pasi që bëhet fjalë për “helme”, gjatë shfrytezimit dhe 
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përdorimit të këtyre mjeteve, duhetpasur kujdes të mos vije deri të paraqitja e 

pasojave të padëshiruara, për shkak të përdorimit jotë drejtë me pesticide. 

Nëse është e mundur, është e nevojshme që çdo herë tëzgjedhen mjetetë cilat 

janë më pak helmuese. Fëmijeve nuk duhet t’u lejohet qasje në këto mjete. 

Udhëzimipër përdorim duhet me kujdes të lexohet dhe te studiohet dhe të 

bëhet konsultim me ekspertpër mjete mbrojtëse. 
 

 

6.7. Kujdesi për plotësimin e nevojave për lëndë ushqyese 
 

Mungesa e materieve ushqyese në tokë, ploësohet me shtim të plehrave, të 

cilat në vete përmbajnë materie të nevojshme ushqyese për bimët. Gjatë 

plehërimit, duhet llogaritur sasia e materieve ushqyese që duhet tështohen. 

Sasitë shumë të mëdha si dhe sasitë shumë tëvogla të materieve ushqyese të 

shtuara në mënyre të dëmshme ndikojne në kultivimin ekulturave të 

perimeve dhe në përfitimin e rendimentit kualitativ. 

 

Për pleherim të suksesshëm dhe kualitativ, është e nevojshme që më parë të 

behet analizeagrokimike e tokes dhe të hulumtohen nevojat per elementet 

ushqyese të caktuara përkulturën e kultivuar. Në bazë të këtyre të dhënave, 

krijohen tabela për pleherim të kultures qëkultivohet me llojet e plehrave, 

sasia dhe koha e përdorimit të tyre. 

 

 
 

Fig. Nr.65.Roli i plehrave në bimë 

 

Për plehërim të kulturave të perimeve përdoren plehra të shumëllojshme, 

gjegjësisht mund tëpërdoren plehra organike, minerale dhe lloje tjera 

speciale. Plehrat e përmendura mund tëpërdoren si të veçanta ose të 

shfrytëzohen të kombinuara në raport të ndryshmë.Plehërimi mund të bëhët 

me përpunimin bazë (pleherimi bazë) edhe gjatë vegjetacionit (gjatë të 

ushqyerit e perkohshëm).Përdorimi i plehrave me inkorporim në tokë, 

përmes gjethit (në mënyrë foliare), me ujitje(fertirigim) ose me kombinim. 
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6.8. Operacionet të tjera specifike 
 

Masat tjera specifike për përkujdesje të kulturave të perimeve, të cilat 

kultivohen në hapesirat e mbrojtura janë:mbulimi i tokës, prashitja dhe 

gropimi, mbrojtja nga temperaturate ulëta, bryma dhe ngricat, mbrojtja nga 

temperaturat e larta, ujitja, të ushqyerit e përkohshëm,lidhja e bimëve për 

mbajtëse, ventilimi, pluhërimi, dozimi me dioksid karboni (CO2),largimi i 

gjetheve, largimi i sqetullorëve, largimi i një pjese të luleve dhe fryteve dhe 

masa tjera. 

 

 

6.9. Aplikimi i mulçerimit 
 

Për mbulimin e tokës në hapësirat e mbrojtura, më shpesh shfrytëzohet foli 

polietileni, pormund të shfrytëzohen edhe mbetjet e bimëve (kashta, sana, 

gjethet, byku etj.), komposti, plehui shtalles, letra speciale e tjere. 

Me vendosjen e një shtrese të dheut në hapësiren e mbrojtur, zvogëlohet 

sasia e masaveagroteknike të caktuara për përkujdesje të kulturave (ujitja, 

mbrojtja), mundësohet prodhimtarimë e hershme, mbrohen frytet dhe rritet 

rendimenti.Me mbulimin e tokës zvogëlohet ose perjashtohet nevoja për 

përpunim të tokës në mesrendeve.  
 

Me shpesh për mbulim të tokës përdoretfoli polietileni me trashësi prej0,03 

deri 15 mm ose agrotekstil. Paravendosjes së folise të polietilenitose 

agrotekstilit kryhet përpunimikomplet i tokës. Toka duhet të jetë errafshët, që 

të mundësojë shtrirje tëfolise për tokën.Folia prej polietileni mund të jetë 

mengjyre të bardhe, të zezë, kafe ose tëkaltër të errët.Vendosja e folise mund 

të bëhët me dorë ose me makinë. Ekzistojnë makina speciale për vendosjene 

folisë, të cilat përbehen nga një pjesëqë e bart folinë e mbeshtjellë në çikrik 

dhe medy brazda të cilat i mbulojnë skajet e çikrikut me dhe.Folia duhet të 

jetë 20 cm me e gjërë nga gjëresiae siperfaqës në të cilën vihet, 

gjegjësishtduhet të lihen rreth 10 cm në të dy skajet efolisë që do të 

mbulohen me dhe.Folija duhet të jetë e tërhequr mirë. 
 

 
 

Fig.Nr.66.Makinat për vendosjen e folies së zezë 
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Në foli duhet të bëhën vrima në vendet ku dotë mbillen fidanet ose 

rimbjellen kulturat eperimeve. Hapjet bëhën me thikë dhe janë nëformë të 

kryqit ose me ndihmen e mjetit nëformë rrethi i cili punon në princip të 

bërjës sëvrimave me ndihmen e nxehtësisë.Ekzistojnë edhe makina të cilat 

njëkohesishtkryejnë mbjelljen e fares, mbjelljen ose rimbjelljendhe venien e 

folisë. 

 
 

Fig.Nr.67.Mjeti për hapjen e vrimave në folien e zezë 

 

Nëse shfrytëzohet foli e zezë, barojat aspaknuk zhvillohen, pasi që drita e 

diellit nuk kalonnëpër folinë e zezë.  

Mbulimi i tokës me foli dhe agrotekstil kontribuon për arritje me të hershme 

të prodhimevedhe për rritjen e rendimenteve të kulturat e perimeve. Në 

prodhimtarinë organike, për mbulim të tokës shfrytëzohet foli ose letër, të 

krijuara ngamateriali ekologjik të cilat zbërthehen në tokë. 

 

 

6.10. Aplikimi i hijezimit sipas kushteve klimatike dhe  

 nevojës së perimeve 

 
Gjatë muajve të verës dhe ditëve me më shumë rrezatim diellor, paraqitet 

nevoja për mbrojtje nga rrezatimi tepër i madh diellor që mund të shkakton 

dëme siç janë: rritja e transpirimit, zvogëlimi i turgorit dhe vyshkjes së 

bimëve, emadje edhe paraqitja e djegieve të fryteve dhe pjesëve të bimës. Për 

mbrojtje nga rrezatimi i tepërt bëhët lyerja e mbuleses se serrave qelqore me 

gelqere ose me ndonjë materie tjeter,mbulimi i kulmit (hijëzimi) me rrjetë 

mbrojtëse, vendosja e folive plotësuese mbrojtëse nën mbulesë etj. 
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Fig.Nr.68.Hijëzimi i serave 

 

 

6.11. Ujitja e bimëve perimore në serra 
 

Nevojat për ujë të kulturat e perimeve të cilat kultivohen në hapësirat 

mbrojtëse janë më të mëdha nëraport me kulturat e perimeve të kultivuara në 

vende të hapura, për shkak se kulturat e perimeve në hapësirat mbrojtëse 

kanë rritje dhe zhvillim intensiv, japin rendimente mëtë mëdha, ndërsa 

sistemi rrënjor zhvillohet në shtresën e cekët të tokës ose në substrat 

dheështë më dobët i zhvilluar. 

Sasitë e nevojshme për ujë, mënyrat dhe koha e ujitjës së kulturave të 

perimeve, në hapësiratmbrojtëse janë në lidhje direkte dhe varen nga lloji i 

kulturës së kultivuar, fenofazës se zhvillimit,bazës e cila shfrytëzohet për 

kultivim, dedikimit të prodhimit dhe mënyres së kultivimit,llojit të hapësires 

mbrojtëse etj.Kulturat e perimeve kanë nevoja të ndryshme për ujë gjatë 

kultivimit. Posaçërisht janë tëndjeshme në mungesë të ujit në fazat e mbirjës, 

lulëzimit dhe frytdhënies. 

Sasitë e nevojshme të ujit, në fazat fillestare të zhvillimit janë më vogla pasi 

që bimët kanëmasë të gjethit më të vogël dhe transpirimi është i vogël. 

 

Muaji Numri i ujitjeve Numri i ujitjeve(l/m²) 

Domatja Trangulli Domatja Trangulli 

Janar 4-6 8-10 6-8 2-3 

Shkurt 4-6 10.12 6-8 4-5 

Mars 8-10 14-16 8-10 4-5 

Prill 10-12 18-22 8-10 5-6 

Maj 10-12 24-28 10-12 5-6 

Qershor 13-15 26-30 10-12 5-6 

Korrik 13-15 26-30 10-12 5-6 

 

Tab.Nr.08. Sasitë e përaferta të ujit për ujitje të domatës dhe trangullit të 

kultivuara në hapësirat mbrojtëse 
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Për ujitje në hapësirat mbrojtëse, shfrytëzohen sisteme të ndryshme. Sisteme 

të cilat më sëshpeshti shfrytëzohen për ujitje në hapësirat mbrojtëse 

janë“pikë-pikë”, sistemet me spërkatje,sistemet për ujitje nëntokësore 

(subirigimi) dhe sistemet për mikroujitje. Cili sistem do tëzbatohet varet nga 

lloji i hapësires mbrojtëse, bazës për kultivim, mënyrës së prodhimit etj. 

 

 
 

Fig.Nr.69. Renditja e elementeve në sistemin përujitje “pikë -pikë” me 

shfrytëzimin e ujit nga pusi 
 

 

6.12. Përgatitja e recepturave për riplehrime të veçanta 
 

Të ushqyerit e përkohshëm të kulturave të perimeve, mund të zbatohet si 

masë e veçantëose në kombinim me prashitjen, kultivimin, mbulimin, 

mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet,dëmtuesit dhe barojat dhe me masat tjera. 

Për të ushqyerit e përkohshem mund të përdorenplehra organike dhe 

minerale. Të ushqyerit e përkohshem më së shpeshti zbatohet në fazate para 

të zhvillimit të bimëve.Për të ushqyerit e përkohshëm shfrytëzohen plehra të 

ngurta dhe të lengëta. Të ushqyerit epërkohshëm realizohet me shtimin e 

plehrave në tokë, në mënyrë foliare përmes gjethit dhese bashku me ujitjen 

(fertirigim). Më së miri është që të ushqyerit e përkohshëm të bëhët 

meshumë herë, gjegjësisht plehrat të jepën 2-3 herë. Sasia e plehut për 

ushqim të përkohshëmvaret nga lloji i kulturës dhe nga furnizimi i tokës me 

materiet e nevojshme ushqyese. 

 

Nevojat për materie ushqyese të kulturat e perimeve të kultivuara në 

hapësirat e mbrojtura, varet edhe nga lloji i hapësires se mbrojtur, mënyrës së 

prodhimit dhe qëllimit të vetë prodhimtarisë. 
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Për fitimin e prodhimeve kualitative, në hapësirat e mbrojtura, është i 

nevojshëm edhe korrelacionireciprok i materieve ushqyese të caktuara të 

përshtatura sipas nevojave të kulturës sëkultivuar dhe fenofazës në të cilën 

gjendet. 

Gjatë plëherimit, duhet llogaritur sasinë e materieve ushqyese që do të 

shtohen. Cilat materieushqyese dhe në cilen sasi do të jepën me plëherim, 

duhet të jenë të vertetuara me analizëparaprake të tokës. 

Sasitë më të mëdha dhe më të vogla të materieve të dhena ushqyese ndikojnë 

dëmshëm mbikultivimin e kulturave të perimeve dhe mbi përfitimin e 

rendimenteve kualitative. 

 

 

Raporti ndermjet 

elementeve te caktuara 

 

Kultura 

 

Trangulli Domatja Speci 

 

N : K 2 :  1 : 2 1 : 2 

 

N : P 2 : 0,5 1 : 1,5 1 : 2,25 

K : Mg 2,5 : 1 1 : 0,75 1 : 0,75 

 

SO4 : Cl 10 : 1 10 : 1 10 : 1 

 

 

Tab.Nr. 09.Raporti reciprok i materieve ushqyese të disa kultura të perimeve 

 

 

6.13. Të ushqyerit e bimëve perimore përmes sistemit të  

 ujitjes “pikë-pikë”dhe “foliar” 

 
Gjatë prodhimit të kulturave të perimeve në hapësirat e mbrojtura, më 

shpesh, toka është burim kryesor për furnizim të bimëve me ushqim dhe me 

ujë, që janë të domosdoshem për rritje dhe zhvillim të bimëve. Pranimi i ujit 

dhe i materieve ushqyese bëhët përmes rrënjës së bimëve. 

Edhe pjesët mbitokësore, sidomos gjethi, mund të pranojnë ujë dhe materie 

ushqyese, gjegjësisht bima mund të ushqehet edhe përmes gjethit. Kjo 

mënyrë e të ushqyerit është quajturushqim foliar. Ushqimi foliar, sot është 

masë e rregullt gjatë kultivimit të kulturave të perimeve në hapësirat e 

mbrojtura. Për plehërim foliar përdoren plehra komplekse të makro dhe 

mikroelementeve, gjegjësisht kombinime të tyre të ndryshme. 
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Gjatë zbatimit, nga tretësirat e përqendruara krijohen trëtesira ujore të 

holluara. Plehrat foliar mund të përmbajnë edhe aditive te caktuar dhe mjete 

për mbrojtje të bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit.Plehrat foliar përdoren në 

sasi prej 1,5 deri 2,5 L/ha.Plëherimi foliar dhe i tokës duhet të jenë në raport të 

nërsjellet dhe ta plotësoje njëra tjetrën. Plehrat foliar më shpesh janë në 

formë të lëngjeve të përqendruara, por mund të gjendën edhe në gjendje të 

ngurtë. 

Ngjyra zakonisht është në të gjelbër ose vjollce. Gjatë përdorimit të 

trëtësirave të përqëndruara, krijohen tretëira ujore të holluara me përqëndrim 

të caktuar. Përqëndrimi i tretësirës për trajtim me plehra foliar sillet prej 0,2 

deri 0,6% gjegjësisht me tretje të2-6 mililitra pleh foliar me një litër ujë. 

Nëse përdoren në doza më të larta, plehrat foliar mund të shkaktojnë 

dëmtime të gjethit dhe në pjesët tjera të bimës. Përdorimi i plehrave foliar 

fillon me formimin e gjetheve të para të verteta. Gjatë vegjetacionitnë 

kulturat e perimeve kryhen më së paku 2 deri në 3 trajtime foliare në 10 ditë. 

 

 
 

Fig.Nr.70. Plehrimi foliar 

 

Plehrat minerale mund të përdoren edhe si të tretura në ujin i cili përdoret për 

ujitje të bimëve(fertirigim) përmes sistemi të ujitjes pikë-pikë. Kjo metodë 

është shumë efikase dhe mundëson kryerjen e dy masave 

agroteknikenjëkohesisht. 

 

 

6.14. Zbatimi i masave mbrojtëse ndaj sëmundjeve,  

 dëmtuesve dhe barojave 

 
Sëmundjet, dëmtuesit, por edhe barojat mund të paraqiten në hapësirat 

mbrojtëse edhe përkundër kryerjes së masave preventive me kohë dhe në 

mënyrë kualitative. Shkaktarët e sëmundjeve, dëmtuesit, dhe farat e 

barojave, mund të futen në hapësirat mbrojtëse nga punëtorët, me sjelljen 



[121] 
 

e repromaterialeve të nevojshme, me mekanizimin dhe me materiale tjera 

të cilat sillen në hapësirën mbrojtëse, por mund të hyjnë edhe përmes 

vrimave për ventilim, ujit për ujitje etj. 

Mbrojtja nga barojat është më e thjeshta dhe mund të bëhet me shkulje me 

dorë ose me përdorimin e herbicideve në raste më të rralla, gjatë 

zhvillimit tepër të madh të barojave. 

Sëmundjet mund të paraqiten në hapësirat mbrojtëse edhe atë me futje 

direkte ose përmes insekteve të cilët janë bartës të sëmundjeve të caktuara 

(për shembull tripsot). Mbrojtja nga sëmundjet përbëhet në rregullimin e 

kushteve për zhvillim të sëmundjes së caktuar edhe në përdorimin e 

fungicideve. 

Problem më i madh në hapësirat mbrojtëse janë dëmtuesit, gjegjësisht 

insektet, merimangat etj. Dëmtuesit mund të hyjnë përmes dyerve të 

hapura, përmes sistemeve për ventilim, vrimave të ndryshme në hapësirat 

mbrojtëse, përmes tokës etj. 

Dëmtuesit mund të paraqiten në tokë edhe në vet hapësirën mbrojtëse. Si 

dëmtues më të shpeshtë që shkaktojnë dëme në hapësirat mbrojtëse janë 

skraja e gjedheve, këlyshi i dheut etj. Për shkatërrimin e dëmtuesve të 

tokës shfrytëzohen insekticidet në formë të joshësve (kurtheve) ose 

insekticideve tokësore. Për shkatërrimin e këlyshit të dheut mund të 

shfrytëzohet edhe vendosja në grumbull e plehut të freskët dhe të nxehtë 

të shtalles në hapësirën mbrojtëse.Këlyshi i dheut del nga toka dhe hyn në 

pleh. Plehu pastaj largohet nga hapësira mbrojtëse. Në masa biologjike 

bën pjesë edhe përdorimi i bioinsekticideve, përdorimi i armiqve natyror 

të insekteve dhe përdorimi i mikroorganizmave parazit. 

 

Në masa biologjike bën pjesë edhe shfrytëzimi i shiritave ose pllakëzave 

ngjitëse feromone. Sipas ngjyrës, shiritat feromone janë me ngjyrë të 

verdhë dhe përdoren për tërheqjen dhe ngjitjen e krahëbardhës ose me 

ngjyrë të kaltër që përdoren për tërheqjen dhe ngjitjen e tripsit. Feromonet 

janë komponime të cilat i lëshojnë insektet mashkullore ose femërore dhe 

shërbejnë për tërheqjen e gjinisë së kundërt. Me ngjitjen e insekteve 

mashkullor në shiritat feromone, insektet femërore mbesin të pa 

fekonduara dhe konsiderueshëm zvogëlohet pop-ullacioni i tyre. 
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Për mbrojtjen nga dëmtuesit mund të përdoret edhe agrotekstili për 

mbulimin e vrimave për ventilim. 

 
 

Fig.Nr. 71.Masat biologjike vendosja epllakzave feromone 

 

Për mbrojtje të kulturave tëperimeve, në hapësirat mbrojtëse, mund të 

shfrytëzohen edhe masa tjera para së gjithash biologjike. Është i njohur 

kultivimi i përbashkët i bimëve të caktuara, me çka ato ndihmo-hen njëra 

me tjetrën në mbrojtje.Për shembull, gjatë kultivimit të domates dhe 

lakrës, domatja e mbron lakrën nga miza e lakrës dhe vemë-za.Gjatë 

kultivimit të qepës dhe karotës, qepa e mbron karotën nga miza e 

karotës.Borziloku në të mbjellat, mbron nga morrat e gjethit, mushkonjat. 

 

 

6.15. Largimi thithakëve (sqetulloreve) 

 
Gjatë kultivimit të disa kulturave të perimeve ështëe nevojshme të merren 

masa të caktuara siç janë: largimi i gjetheve, largimi i thithakëve 

(sqetullorëve), largimi i një pjese të luleve dhe fryteve dhe masa 

tjera.Zbatimi i këtyre masave varet nga kultura e kultivuar dhe qëllimi i 

kultivimit. E përbashkët për të gjitha masat është se duhet të kryhen në orët e 

mëngjesit. 

 
 

Fig.Nr.72.Lrgimi i sqetullorëve dhe luleve të domates 
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6.16. Vendosja e sistemit mbështetës 

 
Te disa kultura të perimeve që kanë kërcell të gjatë gjelbër(domatja,trangulli) 

kanë nevojë për ndihmë për mbajtjen e drejt të kërcellit.Mbajtja e drejt e 

bimëve bëhet me lidhjen e bimëve për konstruksionin bartës, ngritje të 

gardheve, vendosje e litarëve etj. Për lidhjen e kulturave të perimeve mund të 

shfrytëzohen edhe “ tec rrjeta”. 

 

 
 

Fig.Nr.73. Lidhja e domates për mbështetës 

 

 

6.17. Mbajtja e shënimeve përkatëse dhe regjistrimi i  

 operacioneve 
 

Mbajtja e shënimeve përfshin të gjitha veprimtarit e kryera gjatë kultivimit të 

kulturave perimore në sera.  Nga përgatitja e tokës për mbjellje e deri të 

vjelja. 
 

Data Vendi i realizimit Përshkrimi i punës Masat dhe veglat e 

punëstë përdorura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[124] 
 

6.18.  Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit  

 gjatë kryerjes së shërbimeve të nevojshme në fazën e  

 zhvillimit dhe rritjes së bimëve perimore në serra. 
 

- Aplikimi i rregullave të sigurimit teknik; 

- Aplikimi i masave për mbrojtje të mjedisit. 

 

Pas studimit dhe përvetësimit të kësaj RM-je do të dish dhe do të 

mund: 

 Të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë 

kryerjes së shërbimeve të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e 

bimëve perimore në serra. 

 Të respektojë momentin më të përshtatshëm për kryerjen e 

shërbimeve  agroteknike; 

 Të kontrollojë (përcjellë) gjendjen e bimëve perimore të mbjellura; 

 Të përshtatë temperaturën e nevojshme gjatë rritjes së  bimëve 

perimore në serra. 

 Të përshtatë regjimin e ajrit, lagështisë dhe dritës sipas kërkesës së 

llojit të bimëve perimore; 

 Të eliminojë barërat e këqija në varësi të shkallës së infeksionit me 

dorë ose me masa agroteknike; 

 Të kryejë ujitjen sipas kërkesës së bimëve perimore dhe aplikojë 

sipas nevojës sistemin “pikë-pikë” apo “foliar”; 

 Të përcaktojë dhe përdorë sasinë e nevojshme të plehut kimik, në 

varësi të fazës së zhvillimit të bimëve  perimore, shenjave të 

mungesës, tipit të tokës; 

 Të aplikojë materialin përkatës për mulçerim; 

 Të bëjë hijezimin e serave kur mbretërojnë temperatura të larta; 

 Të përpilojë receptura përkatëse për riplehrimin e bimëve perimore të 

veçanta; 

 Të aplikojë  masat e nevojshme mbrojtëse ndaj sëmundjeve, 

dëmtuesve dhe barojave; 

 Të largojë me kujdes thithakët (sqetullorët) nga bimët perimore. 

 Të vendosë sistemin mbështetës sipas nevojës dhe llojit të bimëve 

perimore; 

 Të mbaj në mënyrë të saktë shënimet dhe regjistrimet për punёn e 

kryer; 
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VII. Në lidhje me Rezultatin Mësimor Nr.7:  

 

 

RM7 – Vjelë, seleksionon dhe përgatitë për treg prodhimet e perimeve 

 

 

Në pëfundim të përmbushjes së RM7,nxënësi vjelë, seleksionon dhe 

përgatitë për treg prodhimet e perimeve 
 

 

 

 

7.1. Përcaktimi i momentit më të përshtatshëm për vjelje 

 
Te perimet dallojmë pjekjen teknologjike,fiziologjike dhe transportuese.  

 

 Pjekja teknologjike (teknike, ekonomike) ndodhnë fazën kur perimet 

kanë më tepër ushqim dhe vlerë për përdorim, gjegjësisht kur mund 

të shfrytëzohen për konsumim si të freskëta ose për përpunim. Gjatë 

kohës së pjekjes teknologjike, prodhimet e perimeve kanë ngjyrë, 

shije, aromë karakteristike të caktuar etj. Pjekja teknologjike mund të 

përputhet me pjekjen fiziologjike, por nuk është e domosdoshme. 

Pjekja teknologjike, te disa perime, mund të paraqitet disa herë (speci 

i gjelbër mund të vjelët për konsumim të freskët dhe për përpunime, 

ndërsa speci i kuq mund të vjelët për përpunim). 

 

 Pjekja fiziologjike (botanike), paraqitet në fund tëvegjetacionit me 

pjekjen e fryteve dhe farave. 

 

 Pjekja transportuese ndodh disa ditë para pjekjesteknologjike kur 

prodhimet e perimeve do ta arrijnë madhësinë e duhur, por nuk janë 

plotësisht të pjekura. Në pjekjen transportuese vjelën kulturat e 

perimeve të cilat transportohen në largësi të mëdha dhe te të cilat 

paraqitet pjekja plotësuese (domatet, pjeprit). 
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Fig.Nr.74.Pjekja fiziologjike dhe teknologjike 

Përcaktimi i kohës së vjeljes, për perimet, bëhet në bazë të vlerësimit vizual, 

çmimit të parashi-kuar të prodhimit, rendimentit, kohës së nevojshme për 

transportin e prodhimit në treg dhe kushtet e sipërfaqes prodhuese. 

 

 

7.2. Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për vjeljen e 

prodhimeve bujqësore. 
 

Varësisht nga lloji i perimeve dhe dedikimit të tyre, vjelja mund të bëhet 

me dorë, me zbatimin e mjeteve ndihmëse mekanike dhe pajisjeve, si dhe 

tërësisht e mekanizuar, me kombajna speciale për perime. 

 

 
 

Fig.Nr.75.Mjetet për vjeljen e domates 

 

 

7.3. Përcaktimi i llojit të prodhimit për vjelje 

 
Koha e vjeljes së prodhimeve të perimeve është në lidhje direkte me kohën 

(sezonin) e prodhimit të perimeve. Sipas dedikimit të prodhimit, gjegjësisht 

sipas kohës së arritjes së prodhimeve të perimeve për vjelje, kultivimi i 
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kulturave të perimeve të rrjedhë në katër sezone prodhuese: sezoni i hershëm 

prodhues (dimërore ose prodhim jashtë sezonit), sezoni mesatarishti 

hershëm prodhues (prodhim i hershëm i fushës), sezoni i vonshëm prodhues 

(prodhimi veror) dhe sezoni shumë i vonshëm i prodhimit (prodhimi 

vjeshtor). Me sezonet e cekura prodhuese përpu-then edhe afatet e vjeljes së 

prodhimeve të perimeve. 

Sezoni i hershëm i prodhimit (dimëror) fillon me brymën dhe ngricat e para 

të fuqishme vjesh-tore, gjegjësisht nga fundi i sezonit shumë të vonuar 

(vjeshtor), e gjer në fund të majit dhe fil-limit të qershorit. Gjatë kohës së 

sezonit të hershëm, perimet që e dëshirojnë nxehtësinë dhe disa perime 

rezistuese në të ftohtë, kultivohen në hapësira mbrojtëse, ndërsa perimet e 

prod-huara shfrytëzohen për konsumim të freskët, pasi që përpunimi ose 

konservimi i këtyre peri-meve nuk është rentabil. Vjelja e perimeve, 

varësisht nga koha e mbjelljes së farës ose mbjellja e perimeve, fillon nga 

shkurti dhe kryhet në mënyrë sukcesive deri në fund të sezonit të dimrit. 

Sezoni mesatarisht i hershëm i prodhimit (fushë e hershme) fillon nga 

fundi i sezonit prodhuesdimëror dhe zgjat deri në fund të korrikut. Si edhe te 

sezoni i mëparshëm prodhues, edhe te ky sezon, prodhimet e perimeve të 

prodhuara shfrytëzohen si të freskëta për shkak të çmimeve të larta të tregut 

në këtë periudhë. Kultivohen llojet që e dëshirojnë nxehtësinë dhe ato që 

janë rezistuese në të ftohtë. 

Sezoni i vonshëm prodhues (veror), fillon pas mbarimit të sezonit të 

hershëm të fushës dhe zg-jat deri në fund të shtatorit dhe fillimit të tetorit. 

Në këtë sezon, pjesa më e madhe nga peri-met e prodhuara shfrytëzohen për 

përpunim dhe për konservim. por shfrytëzohen edhe si të freskëta. 

Sezoni shumë i vonshëm prodhues (vjeshtor) fillon nga fundi i sezonit të 

vonshëm (veror) dhezgjat deri në fillim të sezonit të hershëm (dimëror). 

Llojet e perimeve rezistuese në të ftohtë kultivohen në hapësira të hapura, 

përderisa perimet që e dëshirojnë nxehtësinë, pa tjetër kul-tivohen në 

hapësira e mbrojtura. 

Koha e prodhimit dhe vjeljes së prodhimeve të perimeve, mund të përshtatet 

edhe sipas nevojave të tregut nga prodhimet e freskëta të perimeve të 

caktuara. Në raport të nevojave të tregut për perime të freskëta, ekzistojnë dy 
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drejtime të prodhimtarisë: prodhimtaria e pandër-prerë dhe prodhimtaria 

sezonale. 

Prodhimtaria e pandërprerë (tajmiruar) e prodhimeve të perimeve, bazohet 

në përshtatjen ekërkesave për llojin e caktuar dhe kategorinë e perimeve, me 

mundësi për prodhimin e tij. Me rritjen e standardit jetësor dhe zhvillimin e 

vargjeve të mëdha për furnizim me ushqim, shpenzuesit gradualisht 

orientohen nga shfrytëzimi i perimeve të konservuara në sezonet kur ai nuk 

është arritshëm në gjendje të freskët, ndaj konsumimit të freskët të perimeve 

gjatë tërë vitit, por me çmime më të larta nga ato të perimeve në sezonet 

standarde për prodhimin e tyre. Shembull i mirë për prodhimin e 

pandërprerë është prania e domateve të freskëta, tran-gujve, kungulleshkave, 

sallata e gjelbër,dhe prodhime të tjera të perimeve gjatë tërë vitit, me 

vendosje alternative nga prodhimi në vend të hapur ose hapësirë të mbrojtur. 

Prodhimi sezonal është trend i ri botëror i cili bazohet në konsumimin dhe 

shfrytëzimin e peri-meve sipas arritjes së tyre në treg në kushte të 

zakonshme prodhuese pa zbatimin e hapë-sirave mbrojtëse, ngrohjeve, nxitje 

dhe masa tjera. Ky prodhim më së shpeshti i dedikohet tregut lokal ku 

jetojnë popullata, e cila paraqitet si shpenzues i perimeve të freskëta. Sipas 

këtij sistemi, perimet rrënjore konsumohen gjatë kohës së vjeshtës dhe 

dimrit, perimet gjethore gjatë kohës së pranverës, frytet në verë etj. 

 

 

7.4. Përdorimi i veglave dhe pajisjeve për vjeljen e  

 prodhimit 

 
Perimet duhet të vjelën gjatë kohës së thatë dhe të freskët, pas vesës ose para 

mbrëmjes, pas perëndimit të diellit dhe ti ikim vjeljes gjatë kohës me shi që 

të mos vjen deri te përlyerja dhe prishja më e lehtë e perimeve që kanë 

ardhur në kontakt me ujin. 
Gjatë vjeljes së perimeve duhet pasur kujdes që të mos lëndohen frytet dhe 

pjesët tjera të bimës, për shkak se prodhimet e lënduara shpejt prishen, 

kalben dhe paraqesin rrezik për prodhimet e shëndosha me të cilat vijnë në 

kontakt. 
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7.5. Vjelja më dorë e prodhimeve bujqësore 

 
Vjelja mund të jetë e njëhershme osesukcesive (shumëhershme). 

Vjelja sukcesive më së shpeshti është me dorë dhe praktikohet te kulturat 

te të cilat frytet arrijnë në mënyrë sukcesive për vjelje (domatet, trangujt, 

specat). 

 
 

Fig.Nr.76.Vjelja me dorë e trangujve 

 

 

7.6. Vjelja më makineri e prodhimeve 

 
Vjelja e njëhershme është e mirë për zbatimin e mekanizimit. Gjatë vjeljes së 

njëhershme, vjelën të gjitha frytet (të gjelbra, të pjekura ose të pjekura tepër). 

Vjelja e njëhershme zbatohet te kulturat, frytet e të cilave piqen në të njëjtën 

kohë. Te kulturat me pjekje sukcesive, vjelja me makinë bëhet te varietet e 

perimeve, te të cilat përafërsisht në të njëjtën kohë kanë arritur për vjelje ose 

te të cilat bëhet trajtimi me mjete për pjekje ose te ato variete te të cilat rritet 

numri i bimëve të kultivuara në njësi të sipërfaqes. 
 

 

Fig.Nr.77.Vjelja e sallates me makin vjelse 
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7.7. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

gjatë vjeljes së prodhimeve bujqësore 

 

 

7.8. Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për seleksionim – 

klasifikim të prodhimeve bujqësore 

 
Pas vjeljes dhe para paketimit, perimet duhet të pastrohen nga dheu, të 

largohen gjethet e tepërta, rrënjët, të largohen përzierjet mekanike, të 

largohen pjesët dëmtuese dhe të kalbura, bimët dhe frytet e deformuara dhe 

bimët të cilat nuk kanë dukje të mirë. 

Kasifikimi i prodhimeve të perimeve fillon me vet vjeljen, me zgjedhje të 

fryteve ose bimëve të cilat do të vjelën, ose ndarja (klasifikimi) sipas 

ngjyrës, madhësisë, pamjes dhe vendosja në ambalazhe të posaçme. 

Paketimi dhe sortimi i perimeve, në objektet për këtë qëllim bëhet me 

makinë për klasifikim-kalibrim dhe paketim në ambalazhe përkatëse. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig.Nr.  

 

 
 

Fig.Nr.78.Mkinat për klasifikim të perimeve 
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7.9. Kriteret e seleksionimit 

 
Gjatë klasifikimit dhe kalibrimit të perimeve duhet të plotësohen këto kushte: 

 Perimei të jenë të pjekura, gjegjësisht të jenët të përgatitura për 

konsumim; 

 Perimet të jenë të freskëta, gjegjësisht të mos jenë i thata, të 

vyshkura, të jenë me fortësinë e duhur, lëngu, ngjyra, shija ose aroma 

të jenë karakteristike për llojin dhe kultivarin; 

 Perimet të mos përmbanjë mbetje të pesticideve në sasi e cila është e 

dëmshme për shëndetin e njeriut; 

 Perimet të mos jenë të dëmtuara, gjegjësisht të mos kenë plasaritje, 

dëmtime nga insektet, sëmundje, dhe lëndime mekanike të cilat 

mund të shkaktojnë përkeqësimin e kualitetit; 

 Perimet të mos jenë i ndotura, me lagështi, me aromë të panjohur dhe 

të pakëndshme dhe të mos kenë përzierje mekanike. 

 

 

7.10. Klasifikimi sipas standardeve 

 
Prodhimet e perimeve paraqesin ushqim dhe si ushqim i nënshtrohen 

rregullave të caktu-ara për siguri dhe kualitet të ushqimit. Rregulloret i 

harton secili shtet ndaras, por ekziston edhe rregullore ndërkombëtare 

(standarde) për kualitet. Këto standarde i takojnë momentit të vjeljes, fazës 

së pjekjes, kualitetit të perimeve për klasifikim dhe paketim etj. 

 

 

7.11. Përgatitja e prodhimit të mirë të klasifikuar për  

 ambalazhim 
 

Pas vjeljes, perimet klasifikohen dhe paketohen në ambalazhe përkatëse. 

Klasifikimi dhe paketimi varet nga lloji i  anballazhit, lloj i transportit dhe i 

kërkesave të tregut. Preimet për ambalazhim duhet të I plotsojnë kriteret e 

cekura më lartë. 
Për paketimin e perimeve shfrytëzohen ambalazhe nga më të ndryshme. 

Dukja e ambalazhit është shumë e rëndësishme për plasman të perimeve deri 

te shfrytëzuesi. Ambalazhi duhet ti plotësoj kushtet në vazhdim: 
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 Të jetë mjaft i fortë dhe i përhershëm për të mbrojtur perimet nga 

paketimi deri te shfrytë-zuesi; 

 Të ketë dukje tërheqëse dhe atraktive që do t’i tërheq vëmendjen 

shfrytëzuesit; 

 Të ketë formë dhe madhësi përkatëse, të lehtë për manipulim në depo 

dhe në mjetet trans-portuese, por mjaft i madh që të mundësoj 

vendosjen e perimeve. Në ambalazhe më të vo-gla, perimet më të 

ndjeshëm ndrydhen dhe në treg arrijnë të dëmtuara, ndërsa ambalazhi 

më i madh e rritë transportin dhe shpenzimet për paketim, gjegjësisht 

pa nevojë e rritë çm-imin e perimeve. 

 Të ketë mjaft vrima adekuate për ventilim, që të mos vjen deri te 

bulçimi (zënia e frymës) dhe shtrenjtimi i perimeve në ambalazh. 

 Mirë të mbyllet dhe të mbrojë perimet nga depërtimi i erërave tjera të 

pakëndshme dhe pa-pastërtia. 

Ambalazhi mund të jetë i përpunuar nga materiali i ndryshëm, por më së 

shpeshti nga druri,tekstili, letra dhe plastika. 

 

7.12. Trajtimi i prodhimeve të dëmtuara që nuk i plotësojnë 

kushtet për treg 

 
Perimet të cilat nuk i plotësojn kriteret e kalsifikimit dhe sleksionimt sipas 

kërkesave të tregut janë të destinuara për trajtim të më tutjeshëm. Trajtimi i 

tyre bëhet duke i përpunar për konzervim në teknologjin ushqimore, por ato 

të cilat nuk i plotësojn standartet për pëpunim mundë të përdorën për 

prodhimin e plehrave organike. 

 

 
 

Fig.Nr. 79.Përpunimi i perimeve   
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7.13. Rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe ruajtja e 

mjedisit nga hedhjet e mbeturinave 
 

- Aplikimi i rregullave të sigurimit teknik; 

- Aplikimi i masave për mbrojtje të mjedisit. 

 

Pas studimit dhe përvetësimit të kësaj teme do të dish dhe do të 

mund: 

 Të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për vjeljen e 

prodhimeve bujqësore; 

 Të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për vjelje; 

 Të përcaktojë llojin e prodhimit për vjelje; 

 Të përdorë më siguri të lart veglat dhe pajisjet e punës; 

 Të vjelë në mënyrë të duhur më dorë apo më makineri; 

 Të respektojë standardet e prodhimit që vjelën;  

 Të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

gjatë vjeljes së prodhimeve bujqësore; 

 Të përzgjedhë veglat dhe makineritë për klasifikim; 

 Të përcaktojë llojin e prodhimit për klasifikim; 

 Të respektojë kriteret për klasifikim; 

 Të zgjedhë prodhimet e mira për ambalazhim; 

 Të hedhë në vend të duhur prodhimet që nuk i plotësojnë kushtet për 

treg; 

 Të zbatojë rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe të mbrojë mjedisin 

nga mbeturinat 

 

 

 

 

 

 


