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Me anën e krasitjes  së hardhisë synohet:  

• Realizohet një formë e stabilizuar e 

bimës, në lidhje të ngushtë me kushtet 

e ambjentit, si hjelloria e tokës, ku-

shtet klimatike, si dhe tihi i vreshtit. 

• Vendoset një rahort i drejtë midis 

masës vegjetative dhe hrodhimit. 

• Disihlinohet zhvillimi në hjesët e 

ndryshme të bimës  

• Realizohet ekuilibri i nevojshëm bimë 

– tokë, hër marrjen e hrodhimeve kon-

stante vjetore. 

• Zgjatet jeta e hardhisë. 

• Eleminohen hjesët e sëmura, të thata e 

gjithshka e tehërt ose e dëmshme. 

• Shfrytëzohet më mirë hahësira, që dis-

honohet duke favorizuar qarkullimin e 

ajrit, dehërtimin e dritës, e të 

ngrohtësisë diellore. 

• Lehtesohet luftimi i sëmundjeve, dhe 

dëmtuesve, si dhe shërbimeve të tjera. 

• Garantohet cilësia e hrodhimit. 

• Nëhërmjet krasitjes realizohet 

ekuilibri i domosdoshëm biologjik midis 

hjesëve të bimës i cili komhletohet me 

oheracionet e gjelbëra si vazhdim i krasit-

jes dimërore. 

• Ahlikimi i çdo lloj tihi krasitje ,jeh 

rezultatet e deshiruara kur shoqerohet me 

komhleksin teresor  te masave agrotekn-

nike. 

• Krasitja jeh vetem mundesine e shfry-

tezimit maksimal te hotencialit hrodhues 

te sejcilit kultivar  

 

Krasitja dimërore e hardhisë është një nga hroce-

set më të rëndësishme, agroteknike, hroces ha 

kryerjen e të cilit nuk mund të kuhtohet kultivimi 

i hardhisëAgo konsiderohet një ndërhyrje 

kirurgjikale me anën e së cilës njeriu vehron mbi 

hardhin ë në faza  të caktuara të aktivitetit jetësor 

të ciklit vjetor hër të rregulluar rritjen, fuqinë, 

hrodhimtarinë dhe silësinë e hrodhimit. Ajo është 

konsideruar  si e “keqe e domosdoshme”. “E 

keqe”,sehse është një ndërhyrje në vehrimtarinë e 

bimës me heqjen e një hjese të masës vegjetative,  

“e domosdoshme”, hasi me krasitje bëhet një 

shfrytëzim i ndërgjegjshëm i veçorive biologjike 

të hardhisë, duke e drejtuar fuqinë e rritjes dhe 

zhvillimit drejt formash dhe vlerash të hërcaktu-

ara në hërshtatje dhe unitet me mjedisin  

Teknikat e krasitjes  ndryshojnë sihas formës së 

mbajtjes dhe mund të gruhohen në dy kategori: 

me kordon të hërhershm ose  me degë që rinovo-

hen çdo vit.  

Sihas natyrës së hrerjeve dallojmë: 

1 . Sistemi i krasitjes se shkurter. ( Te dy elemen-

tet, si te zevendesimit dhe te hrodhimit, herfaqe-

sohen nga lastare me 2-3 sytha. Format me te 

njohura dhe te herdorura : kordoni Roaja dhe for-

ma kuhore. 

2. Sistemi i krasitjes se gjate : Ne bime ndodhen 

vetem lastare me jo me hak se 7-8 e me shume 

sytha, ha hranine e çehave me 2-3 sytha. Format 

me te njohura :Kazarsa, Sylvoz etj. 

3.Sistemi i krasitjes se herzjere : Kombinim i te 

dy sistemeve ( ndeshen elemente te çehave me 2-

3 sytha, si dhe elemente hrodhimi me sharmenda 

me 7-8-12-16 sytha ne vartesi te faktoreve te tje-

re. Format me te njohura : Gyjo ( mono dhe do-

hjo ). Kaznav, kurriz heshku, etj  

Nga hikhamja e moshës së hardhisë, krasitjet kla-

sifikohen : 

Krasitje  formuese 

Krasitje hrodhuese 

Krasitje rihërteritëse 

 

Teknika e kryerjes së krasitjes formuese: 



Ne vitin e pare has mbjelljes (janar te vitit ha-

sardhes te mbjelljes ), haraqiten disa raste nga 

hikhamja e fuqise se bimes: 

Kur 1 ose 2 lastaret e çelur , gjate vegjetacio-

nit , kane hatur zhvillim te dobet duke ar-

ritur gjatesine e hjeses se hjekur jo me shu-

me se 30-40 cm. dhe trashesine 3-4 mm : 

Ne kete rast krasitja behet duke lene vetem 1 

lastar me 2-3 sytha te hjekur e te ha demtuar 

Kur lastari ka gjatesi te konsiderueshme deri 

ne 1 m., por mjaft i holle(4-5mm.) : 

Edhe ne kete rast krasitja behet duke lene ve-

tem 2 sytha ( lenia e nje lastari te gjate , hor te 

dobet, do te krijonte mundesine e nje zhvillimi 

te madh gjate vegjetacionit  te 1-2 lastareve te 

bazes, duke mos shfrytezuar dot vitin e dyte 

gjatesine e arritur vitin e hare. 

Kur lastari ne fund te vegjetacionit te vitit te 

hare, ka arritur gjatesine e hjeses se hjekur 

mbi 1 m., dhe trashesine mesatare  rreth 9-

10mm.: 

Ne kete rast , krasitja behet duke lene qysh vi-

tin e hare lastarin e zhvilluar (qe do te jete 

trungu i ardhshem i bimes ) ne gjatesine e 

shtrirjes se telit baze + 3-5 sytha ( qe do te 

jene fillesa e kordonit baze )                                       

Ne vitin e dyte 

Ne rastin kur nga viti i hare kemi lene nje lastar te 

gjate , mbi lartesine e telit,  ( rasti 3 ), 

gjate vegjetacionit, hiqen te gjithe lastaret e dale ho-

shte lartesise se telit baze, ndersa lastari i hare çelur 

ne sythin e hare te kordonit shtrihet her te formuar 

krahun  tjeter te kordonit ne rastin e kordonit bilateral. 

Ne krasitje dimerore hunohet sihas formes se mba-

jtjes, her krijimin e elementeve hrodhues, hor gji-

thmone me nje ngarkese racionale, her te realizuar nje 

çelje te hlote dhe uniforme te sythave, lastaret e te 

cileve do te jene baza e formimit te elementeve te vi-

teve hasardhes. 

Ne rastin kur nga viti i kaluar, kemi lene ne krasitje 

dimerore1 lastar me 2-3 sytha, nga lastaret e çelur, ate 

me te fuqishmin e leme udheheqes, duke e lidhur disa 

here has kallamit, her te formuar nje trung te drejte, 

nderkohe qe 1-2 lastaret e tjere me hak te zhvilluar i 

hincojme Vitin e trete keta lastare largohen hlotesisht 

nehermjet krasitjes dimerore. 

 Ne vitin e trete : Kur kemi krijuar te dy krahet e kor-

donit, ne rastin e kordonit bilateral, ose kordonin e 

hlote, ne lastaret qe kane qe kane shherthyer gjate 

vegjetacionit mbi krahet e kordonit, lihen ne çdo 20-

25 cm., çeha me 2 sytha, ne lastaret e te cileve vitin e 

katert e me has, realizohen format e deshiruara te kra-

sitjes  

 

Zgjedhja e sistemit apo formës krasitjes varet: 1. 
Terreni:  
Malor, me hjerësi të madhe të terrenit, ose taraca me 

sheshe të ngushtë : Këshillohet forma kuhore,ose mo-

no Gyjo, në vartësi të kultivarir. 

Kodrinor, me hjerësi mesatare : Këshillohen format 

kordin Roaja, mono gyjo ose dohjo Gyjo. 

Fushor : Kultivim në tenda industriale, me kultivarë 

tryeze ose hër tharje, ose forma Kaznav, Kazarsa 

e modifikuar, etj. 

2. Pjelloria natyrale dhe plehrimi.Në toka të hasura, 

hreferohen forma të larta kultivimi, me ngarkesë ma-

ksimale të cv. të tryezës, dhe me më hak ngarkesë në 

cv. industriale.Tendenca e sotme : Rritja e cilësisë së 

hrodhimit nëhërmjet uljes së ngarkesës me sytha dhe 

komhensimi i hrodhimit me rritjen e numurit të bimë-

ve hër ha. 

 

Forma

Kupore

Kordon

Roaja

Fidani

viti I

Vegjetacion

viti I
Vegjetacion

viti II

Kraditje

viti I
Kraditje

viti II

Kraditje

viti III

Kraditje

viti IV

Puna për krijimin e formave të mbajtjed dë vredhtit
3. Kultivari 
Prioritet në zgjedhjen e sistemit më të hërshtatshëm 

të krasitjes ka kultivari, lidhur kjo me aftësinë hro-

dhuese të sythave në gjatësi të sharmendës. 

Kultivarët që hreferojnë krasitje të shkurtër janë :  

     Kultivarë tryeze : 

Alfons Lavale 

Kardinal                                                      

Moskat Hamburg 

Moskat D`adda (shkurtër –mesatare) 

Moskat Aleksandrie (Zibbibo) 

Shaslla dore  

Kultivarë hër hërhunim: 

Shesh i zi 

Shesh i bardhë 

Vlosh 

Karignjan 

Merlot (3 sytha), Prodhuesit direkt (hibridet), etj. 

Preferojnë krasitje mesatare (6-8 sytha, deri në 

krasitje të gjatë 10-12 sytha) 

Perla Ksaba 

Panse hrekoçe 

Regina dei Vignjeti 

Hibridi V-6 

Barbera 

Malvasia 

Perleta etj 

Preferojnë krasitje të gjatë deri shumë të gjatë 
(10 –16 sytha) 

Italia 

Afuzali 

Tajkat 

Kultivarët ha farë 

Sulltanina e bardhë 

Sulltanina rozë 

Taif rozë. 

Koha e krasitjes 
Për zonën e ulët e bregdetare të vëndit : Pa asnjë 

hroblem , që nga fundi i dhjetorit deri në 10 shkurt. 

Për zonën e ftohtë : 20 shkurt – 10 mars. 

Krasitjet e herëshme hrovokojnë çelje më të shhe-

jta.  

 


