
Mesazhi  Nr.1   data 19 Korrik,2015 

Situata  e  ecurisë  së  mizës  së ullirit 
(B.olea) në perudhën 03.Korrikderi  më  
19 Korrik, 2015 dhe masat  e 
rekomanduara.. 

Mesazhi  Nr.2   data 30. Korrik,2015 

Situata  e  ecurisë  së  mizës  së 
ullirit (B.olea) në perudhën 03.Korrik 
deri  më  19 Korrik, 2015 dhe masat  
e rekomanduara. 

.Mesazhi nr 3 date 10 Gusht 2015 

Situata  e  ecurisë  së  mizës  së 
ullirit (B.olea) në perudhën 
03.Korrikderi  më  19 Korrik, 2015 
dhe masat  e rekomanduara 

Mesazhi  Nr.4   data 13. Shtator 2015 

Situata  e  ecurisë  së  mizës  së 
ullirit (B.olea) në perudhën 
03.Korrikderi  më  19 Korrik, 2015 
dhe masat  e rekomanduara 

Njoftim: 

Në treg  ka dalë edhe një pluhur  i imët 
argjili  i quajtur Kaolinë.Ky pluhur  bluar 
shumë imët përdoret  në formë spërkatje 
të të gjithë kurorës  së  bimës.Bima  pas 
spërkatjes  me këtë  pluhur  duket si  e 
mbuluar me pluhur  të rrugëve.Mekanizmi 
I veprimimit të Kaolinës  është  largimi  i 

mizës   nga kurora  e ullirit.Në  kurorat  
embuluara me pluhrin e Kaolinës  miza  
nuk preferon të lëshojë vezë.Produktin  
dhe mënyrën e përdorimit e gjeni në 
udhëzuesin e shpërndarë  për zbatimin e 
këtij projekti 

Q T T B  VLORE  
qttpemtarivlore@yahoo.com 

QENDRA E TRANSFERIMIT TE 
TEKNOLOGJIVE BUJQESORE VLORE 

Përdorimi i stacioneve  të motit  në 
mbrojtjen e bimëve 

Grafiku I mesazheve 

Rezultatet  e monitorimeve  dhe dërgimi 
mesazheve tek ullishtarët 

Mbrojtja  e ullirit nga miza 
(Bractocera oleae)  me 

metoda inovative) 

Q T T B Vlore 

Kjo fletë palosje është   hartuar  me synim 
dhënien  e ndihmes  fermereve qe 

kultivojne ulli mbi masat  efikase per 
mbrojtjen  nga miza e ullirit 



P M B –te 

Modele  grackash për 
monitorimin  e mizës  së  ullirit 

Hapat  e bëra nga projekti, 
2015 

1.Trajnimi  ullishtarëve  dhe 
specialistëve  për biologjinë  
dhe dëmin e mizës  në 
prodhim  si  dhe  ndikimet 
negative  të pesticideve  në 
shëndet  e në mjedis. 

2. Trajnime  se  si ndiqet ecuria 
zhvillimit te  mizes ullirit me 
feromone monitoruese. 

3. Trajnime  për  të kuptuar  
llogjikën e programit  të 
stacionit elektronik  të 
motit. 

4. Mesazhe  për ullishtarët për  
ndihmuar në vendimarrjen 

për trajtimetnë kohën e 

duhur 

Qellimi  dhe objekti projektit 

Qellimi projektit: 

Të prodhojë vaj ulliri me cillësi  të lartë 
ushqimore  dhe pa ndikime  të 
dëmshme  në mjedis  nga 
kimikatet.Nxitja  e bujqësisë  integruar 
 dhe asaj  biologjike. 

Objekti projektit: 

Për të realizuar  këtë qellim si objekt është 
marë miza e ullirit (Bractocera oleae). 

Mbrojtja  e ullirit prej saj me metoda 
inovative siguron edhe cilësi vaji, edhe 
përdorim racional të masave mbrojtëse 

Trekëndeshi  suksesit në përdorimin 
e PMB-ve 

Koha e trajtimeve        Teknika e Trajtimeve 

P M B –te 

Modele  grackash për monitorimin  e 
mizës  së  ullirit 

Hapat  e bëra nga projekti, 2015 

1.Trajnimi  ullishtarëve  dhe 
specialistëve  për biologjinë  dhe 
dëmin e mizës  në prodhim  si  
dhe  ndikimet negative  të 
pesticideve  në shëndet  e në 
mjedis. 

2. Trajnime  se  si ndiqet ecuria 
zhvillimit te  mizes ullirit me 
feromone monitoruese. 

3. Trajnime  për  të kuptuar  llogjikën 
e programit  të stacionit 
elektronik  të motit. 

4. Mesazhe  për ullishtarët për  
ndihmuar në vendimarrjen për 

trajtimetnë kohën e duhur 

Prezantimi projektit, Xarrë,  Maj, 
2015 

Trajnimi i ullishtarëve- Xarrë 
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