
Kontrolli i errozionit dhe rrjedhjeve 
sipërfaqësore – teknika plotësuese të sitemit të 
menaxhimit të terrenit. 
Në shumë raste,  për të penguar errozionin dhe 
ruajtur pjellorinë dhe prodhimin  nuk është i 
mjaftueshëm një menaxhim  i kujdesshëm  i 
terrenit, por nevojitet t’u 
drejtohemi metodave integruese që lejojnë  të 
kontrollojmë rrjedhjen sipërfaqësore dhe 
parandalojmë efektet shkatërruese me ndërhyrje 
në të gjithë sipërfaqen ose në kanalet e rrjedhjes 
së ujit. 

      

ullishte me mbulesë bimore 
ullishte me tapet bari  Ullishte punim ,plehrim e  
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QENDRA E TRANSFERIMIT TE 
TEKNOLOGJIVE BUJQESORE VLORE 

Sisteme menaxhimi të vegjetacionit nën kurore 

Teknikat e menaxhimit të mbulesës bimore. 

Vegjetacion  spontan        Vegjetacion i kontrolluar 

Plehrim me bathe 

MENAXHIMI I TOKËS NË ULLISHTE 
(Punim, pleherim, ujitje ,trajtim me 

herbicid) 

Q T T B Vlore 

Kjo fletë palosje është   hartuar  me synim dhënien 
e njohurive të shkurtëra  rreth  . Menaxhimit te 

tokes ne ullishte  .Punim, pleherim, ujitje ,trajtim 
me herbicid) 



Metodat që mund të përdoren për 
mbajtjen e tokës në ullishte janë: 
Punimi i tokës. 
Eshtë metoda më e përdorshme duke e 
mbajtur tokën të zhveshur nga vegjetacioni 
gjithë vitin me punime të vazhdueshme. Më të 
përdorshme në ullishte janë mjetet e punës 
vertikale, që nuk e kthejnë tokën siç janë 
kultivatorët duke pakësuar çdo herë thellësinë 
e punës së tyre. Pas vjeljes së prodhimit,  
përgatitet toka nëpërmjet punimeve me 
kultivatorë, për të depërtuar uji i shirave 

               Mbajtja e tokës ugar 

   Frezim                                                        Shkriferim 

Në këtë moment, barërat e këqia kanë rritje të 
pakët. Punimet e mëvonshme janë të 
vazhdueshme, 2- 4 të kryqëzuara për të 
zhdukur barërat e këqia, prishur vijat e 
errozionit dhe shkrifërimin e tokës duke e 
përgatitur për të kaluar verën në këtë gjëndje. 
Në periudha me rreshje të shumta përdoren 
disqet që kontrollojnë shumë mirë barërat e 
këqia 

Sistemi i kultivimit të ullishteve varet nga tipi i tokës, 
sasia e rreshjeve, topografia e terrenit etj., kështu nuk 
mund të jepen rekomandime të përgjithëshme  për 
mënyrën e mbajtjes së tokës nën ullishte pa patur 
parasysh kushtet e mësipërme 

Për ullirin, uji është faktori kryesor që kufizon 
prodhimin, dhe rreshjet janë të vetmet rezerva ujore 
për kushtet e klimës tonë mesdhetare ku rreth 75 %  e 
rreshjeve vjetore bien në vjeshtë-dimër. 

Nga qershori deri në shtator faktikisht nuk ka rreshje 
dhe për të plotësuar kërkesat e veta,  ullirit i duhet të 
shfrytëzojë ujin e magazinuar në tokë gjatë sezonit me 
rreshje. 

Kjo është arsyeja, që në zonat tona të thata, zgjedhja e 
drejtë e sistemit të kultivimit ka një rëndësi të madhe 

. Të rritet sadopak uji i magazinuar në tokë do të thotë 
rritje e madhe e prodhimit 

Metodat që mund të përdoren për mbajtjen e 
tokës në ullishte janë: 
Punimi i tokës. 
Eshtë metoda më e përdorshme duke e mbajtur tokën 
të zhveshur nga vegjetacioni gjithë vitin me punime 
të vazhdueshme. Më të përdorshme në ullishte janë 
mjetet e punës vertikale, që nuk e kthejnë tokën siç 
janë kultivatorët duke pakësuar çdo herë thellësinë e 
punës së tyre. Pas vjeljes së prodhimit,  përgatitet 
toka nëpërmjet punimeve me kultivatorë, për të 
depërtuar uji i shirave 

               Mbajtja e tokës ugar 

   Frezim                                                        Shkriferim 

Në këtë moment, barërat e këqia kanë rritje të pakët. 
Punimet e mëvonshme janë të vazhdueshme, 2- 4 të 
kryqëzuara për të zhdukur barërat e këqia, prishur 
vijat e errozionit dhe shkrifërimin e tokës duke e 
përgatitur për të kaluar verën në këtë gjëndje. Në 
periudha me rreshje të shumta përdoren disqet që 
kontrollojnë shumë mirë barërat e këqia 

dhe nivelojnë tokën por duke e përmbysur tokën 
shkakton humbjen e ujit nga avullimi dhe 
njëkohësisht krijon një shtresë të fortë toke nën 
thellësinë e punimit që kufizon depërtimin e ujit të 
shiut në thellësi. Punimi i fundit është përgatitja e 
tokës për vjeljen e ullirit me qëllim pakësimin e 
shpenzimeve të vjeljes së prodhimit. 
Anët negative të punimit të tokës: 
- favorizimi i errozionit të tokës 
- prerja e rrënjëve, gjë që shkakton prishjen e 
ekuilibrit të rritjes e të frutifikimit. 
Mos punimi, me tokë të zhveshur 
Toka e zhveshur nga vegjetacioni mbahet nën 
kontroll vetëm me herbicide. Herbicidet mund të 
përdoren para mbirjes së barërave të këqia në vjeshtë 
ose pas mbirjes së hershme, pas shirave të para që 
stimulojnë mbirjen e barërave të ciklit dimëror, dhe 
që janë edhe më të shumtat në ullishte.Barërat 
shumëvjeçarë krijojnë probleme në ullishte dhe 
trajtimi i tyre bëhet në pranverë pas mbirjes duke 
përdorur herbicide sistemike. Herbicidet e 
parambirjes më të përdorshme janë Simazina dhe 
Diuron që ushtrojnë një veprim frenues të 
fotosintëzës me tu thithur nga rrënjët 

Mënyra menaxhimi të tokës në ullishte 
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