
  

 Efektet e përdorimit të plehrimit gjethor në kulturat 
drufrutorë janë të lëvizëshme  për kultura të ndryshme, ato lidhen: 

- me përmbajtjen e lëndës aktive ne tokë (pjellorinë natyrale) 
- moshën e pemëtores 
- planifikimin e prodhimit  
- tipin e pemëtores (e zakonëshme, intensive e superintensive) 
- destinacionin e prodhimit 
- teknologjinë e aplikuar 
- efektivitetin eknomik 
-  

.Plehrimi i tokës i kulturave të ndryshme bujqësore duhet të jetë i 
studiuar, i përcaktuar drejt në bazë të analizave kimike të tokës dhe 
gjetheve për makro- e mikro-elementet . 
 
  Kujdes! Çdo teprim ose mangesi është me pasoja  në 
aktivitetin jetësor dhe atë prodhues .  
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NDIKIMI I PLEHRIMIT GJETHOR  

NË PRODHIMIN E KULTURAVE BËRTHAMORE 

 Në kompleksin e masave agroteknike në menaxhimin e 
pemwtoreve, përmbajtja e elementëve ushqyes të tokes përbën një 
faktor të rëndësishëm dhe të pazëvëndësueshëm për prodhimin në 
nivele të larta dhe të qëndrueshme.  
 
 Për një shfrytëzim racional dhë rentabël të pemëtoreve është 
e nevojshme që të përcaktojmë përmbajtjen e pjellorisë natyrale të 
tokës dhe, mbi planifikimin e prodhimit që do të merret, të bëjmë 
bilancin nëpërmjet plehrimeve të ndryshëme organo-minerale. 
 
 Kryerja e analizave agrokimike të tokës është një proçes i 
vazhdueshëm i cili duhet të përsëritet aq herë sa kultivuesit   
konstatojnë që  zhvillimi dhe prodhimi i bimëve është jashtë 
normalitetit. Për plehërimin e pemëve në përgjithësi dhe të 
bërthamorëve në veçanti janë kryer mjaft studime dhe eksperimente 
nga studiues të shumtë të fushave të shkencave të agronomisë  të 
sektorit të Frutikulturës, agrokimisë, pedologjisë, biologjisë etj., të 
cilët kanë përcaktuar regulla, metoda, normativa dhe aspekte të tjera 
për përdorimin e plehrave organo- mineralë. 
 
 Ka vite që në praktikën bujqësore po aplikohet perdorimi i 
plehrimit të lëngshëm  gjethor . 
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 Plehrat që përdoren për plehërimin e lëngëshëm  gjethor sot 
janë të shumtë dhe të ndryshëm, të specifikuara për bimët një- 
vjeçare, shumëvjeçare dhe për kulturat drufrutore,  për kulturën e 
ullirit, hardhisë, agrumeve dhe pemëve frutore. 
 
 Fermeri në përshtatje të aktivitetit që mbarështron 
mbështetur në analizat agrokimike të tokes dhe prodhimit që kërkon 
të realizojë, bën zgjedhjen e duhur duke u këshilluar me agronomët 
e shërbimit këshillimor për përdorimin e plehut të lëngshem gjethor. 
. 
 
 Në rastin tonë ne kemi përdorur plehun “ALKAFERT NPK 
3-20-28-3% EDTA   ”   
  
 Trajtim me pleh kristalin (ALKAFERT) 200gr/100 litra ujë 
1 trajtim, pas lulëzimit, fruti sa një kokër lajthie. 
 Trajtim me ALKAFERT 200gr/100 litra ujë në periudhën e 
e lidhjes se kokrres ,rritjes intensive të frutave 20 ditë përpara 
pjekjes teknike. 
 Trajtim me ALKAFERT 120gr/100 litra ujë 2 herë pas    
rritjes së frutit. dhe para  pjekje 
 Trajtimi pas rritjes se frutit  ka rritur prodhimin 16.9  % në 
krahasim me dëshmuesin pa trajtim 
 
 Trajtimi në periudhen  para pjekjes se frutave ka shtuar 
prodhimin në krahasim me dëshmuesin 14.3 % dhe në krahasim 
me trajtimin në fazën pas lulëzimit  11.8%. 
 Trajtimi dy herë me plehrim të lëngshëm gjethor, një pas 
periudhës së lulëzimit kur frutat kanë madhësinë e një kokrre 
lajthie dhe, trajtimi i dytë, në periudhën e rritjes intensive, 20 ditë 
para pjekjes teknike, ka influencuar në shtimin e prodhimit 15 % 
në krahasim me dëshmuesin pa trajtim dhe 11.5  % në krahasim 
me variantin e dytë me një trajtim pas lulëzimit dhe1 0.4  % në 
krahasim me variantin e tretë me një trajtim në periudhën e rritjes 
intensive të frutave. 
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Të ardhurat e ralizuara për çdo bime në variantet e studiuara janë:  
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Varianti  

 
Prodh. 
Kg/rr 
 

 
Çmimi 
i shitjes 

 
Të ardh. 
leke 

 
Shpenzim.  

 
E ardhura 
neto 

V-I. 
 

45       62      2790 700 2090lekë/rr 

V-II  
 

54       62      3348 850 2498 

V-III. 
 

61       63      3843 850 2993 

V-IV. 
 

65.5       63      4126 1000 3126 


