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QENDRA E TRANSFERIMIT TË TEKNOLOGJIVE BUJQËSORE VLORË 
 

 
       Studim:  “Ndikimi i plehrimit të kombinur me ujitjen në kulturën e Qershisë”. 
 
1. Hyrje 
Kërkesat e lëndëve ushqyese të pemëve të qershisë (Prunus avium L.), janë  të  ndryshme   
gjatë periudhës së jetës së tyre ato ndryshojnë  nga formimi i pemëve dhe vazhdojnë të 
rriten çdo vit derisa të përfundojnë në pemët e rritura në prodhim të plotë. Gjithashtu  
kërkesat ushqyese mund të ndryshojnë sipas sistemeve të trajnimit, dendësisë së 
mbjelljes, llojit të tokës, kushteve klimatike dhe faktorëve të tjerë.  
 
Për kulturëen e qershisë, sasia e ujit që ajo kërkon është e ndyshme  në rritjen vegjetative 
dhe riprodhuese. Rritja e degëve të reja në fazat e para kërkon sasinë e ujit të nevojshëm. 
Studime  të shumta mbi plehrimet  në  qershi tregojnë se ujitjet mund të shoqërohen dhe  
me aplikimet e lëndëve ushqyese (plehra të tretshme). 
 
Zbatimi i ujitjes dhe i lëndëve ushqyese (plehrimit), lejojnë përshtatjen e përkohshme të 
kërkesave të bimës  sipas gjendjes fenologjike, moshës dhe shëndetit të bimëve, si dhe 
sigurimin e përdorimit efikas të ujit.   
 
Qëllimi i këtij studimi ishte të përcaktojë efektet e aplikimeve të lëndëve ushqyese (me 
anë të plehrimit), në rritjen vegjetative dhe atë riprodhuese të pemëve të qershisë   
(Prunus avium L.). 
 
2. Materiale dhe metoda 
Provat u kryen në një parcelë me qershi të mbjellë në vitin 2010, në bazën eksperimentale 
Shamogjin. 
Studimi u krye  gjatë viteve 2016-2017. Zona ku u krye studimi ka një klimë mesdhetare 
me një sasi reshje shiu që ndodhin çdo vit në mes të muajit mars dhe muajit nëntor.  
Parcela  e përdorur në studim me qershi është shartuar mbi CAB 6. 
Në studim u morën 10 bimë për çdo prove. 
U kryhen tre prova.  
Prova e parë: Kontrolli (vetëm me ujitja pa përdorur plehra të tretshëm). 
Prova e dytë: Ujitje e shoqëruar me plehra të tretshme 20;20;20 në sasi 50 gr për bimë 
para vjeljes së prodhimit). 
Prova e tretë:  Ujitje e shoqëruar me plehra të tretshme 20;20;20 në sasi 100  gr për bimë 
pas vjeljes së prodhimit). 
Për të vlerësuar efektet e trajtimit të ujitjes me lëndët ushqyese (plehra të tretshme), në 
rritjen vegjetative, u zgjodhën katër degë në çdo bimë ku u kryen matjet  për gjatësinë e 
tyre, diametrin bazal  në dy periudha.   
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Diametri i trungut është matur 15 cm mbi pikën e bashkimit të shartimit. 
 
Në katër degë të shënuara për matjet vegjetative  u morën të dhëna  dhe për  treguesit 
(numri i luleve, numri i frutave (një herë gjatë sezonit) dhe rendimenti total për pemë 
(pasvjeljes).  
 
Cilësia e frutave u vlerësua duke numëruar frutat e dëmtuar ose të plasaritur ose ato fruta  
te dëmtuara  nga  shpendët (%) në mostrat e rastësishme të 100 kokrrave të mostrës 
mesatare për cdo provë   
 

       
 
3. Rezultate dhe diskutime 
Volumi i kurorës:   
Vëllimi i kurorës (V), është llogaritur duke matur lartësinë e kulmit të kurorës (h) dhe  
gjerësinë e krahëve duke përdorur formulën V = πr2 * h / 2. 
 
Tabela Nr. 1 Volumi i kurorës 
 
 
 
 
 
 
Në provën e kontrollit dhe atë të plehrimit 50gr për  bimë + ujitje nuk u gjetën ndryshime 
të rëndësishme.  
Madhësia e kurorës, tregoi ndryshime vetëm në provën e plehrimit 100gr pleh të 
kombinuar me ujitje  në krahasim me dy provat e para. 
Diametri i trungut: 
  
Tabela Nr. 2 Diametri i trungut 

Nr. Provat Mesatarja  Klasat 
  Prova 1 Kontrolli  6.45 ab 
  Prova 2  Plehrim 50 gr për bimë+ujitje 7.35 ab 
 Prova 3 Plehrim 100 gr për bimë+ujitje 8.8 a 

Në treguesin e rritjes së diametrit të trungut në provën e kontrollit dhe atë të plehrimit 
50gr për  bimë+ujitje nuk u gjetën ndryshime të rëndësishme (ab).  

Nr. Provat Mesatarja  Klasat 
Prova 1 Kontrolli  8.36 ab 
Prova 2  Plehrim 50 gr për bimë+ujitje 7.952 ab 
Prova 3 Plehrim 100 gr për bimë+ujitje 10.696 a 
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Rritja e diametrit të trungut tregoi ndryshime vetëm në provën e plehrimit 100gr pleh të 
tretshëm të kombinuar me ujitje në krahasim me dy provat e para. 
Ndërsa në numrin e luleve dhe lidhjen e kokrrave nuk kishte dallime në të tre provat. 
Treguesi i rendimenti për bimë:  
 
Tabela Nr. 3 Treguesit e rendimentit  

Nr. Provat Mesatarja Klasat 
  Prova 1 Kontrolli  44.9 a  
  Prova 2  Plehrim 50 gr për bimë+ujitje 53.77 a  
 Prova 3 Plehrim 100 gr për bimë+ujitje 48.5 a  

Sa i përket prodhimit të frutave, nuk kishte ndonjë ndryshim të rëndësishëm midis 
trajtimeve. Megjithatë, shpërndarja e madhësisë së frutave tregoi dallime në mes të dy 
grupeve të trajtimit: 
 
4. Konkluzione dhe rekomandime 
- Kombinimi i ujitjes me plehrim ka një ndikim të madh në rritjen e madhësisë së kurorës 
dhe të trungut. Këto janë dy elemente të rëndësishëm që përcaktojnë fuqinë e bimës. 
 
- Plehrimi i kombinuar me ujitje është një nga aplikacionet e rëndësishme në bimë pasi 
ajo fuqizon bimën duke e përgatitur për prodhimin e vitit pasardhës. 
 
- Kombinimi i ujitjes me plehrim duhet të bëhet në doza të rekomanduara nga 
specialistët.   
Duke marrë parasysh efektin e plehrimit të kombinuar me ujitje dallojmë se normat e 
rritjes vegjetative ndërmjet dozave të përdorura duket se ekzistojnë.  Norma e plehut 
duhet të jetë  (gr) plehra të tretshme për bimë shoqëruar me ujitje. 
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