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1. Rëndësia e prodhimit të frutave në Bashkinë e Korçës  

Pemëtaria ishte sektor i prapambetur i bujqësisë shqiptare para vitit 1990. Megjithëse pemët 

frutore zinin 17% të tokës bujqësore ose 124,000 ha, frutikultura siguronte vetem 6-8% të 

vlerës të prodhimit të përgjithshëm bujqësor. Shërbimet e pamjaftueshme dhe mospërdorimi 

i inputeve (fidanë cilësorë, plehra organike e kimike, pesticide dhe mekanizim) u pasqyruan 

tek rendimentet shumë të ulta të vjela, deri 10 kg/rrënjë tek frutat dhe 30 kv/ha në rrush.  

Në blloqe frutore ishin 65% e fondit të pemëve (13 milion nga 20 milion gjithsej) dhe 17,000 

ha vreshta (përveç pjergullave). Ky nivel i ulët i prodhimit të frutave e rrushit, bënte që 

Shqipëria të kishte konsum shumë të ulët të frutave (afro 48 kg/banor fruta + agrume + rrush) 

ose sa gjysmën e sasisë në vendet e BE. Dëmtimet në periudhen e tranzicionit ekonomik në 

fillim të viteve ‘90 pakësuan me rreth 63% fondin e pemëve frutore nën kultivim. 

 

Fig. Nr. 1: Ecuria e dru-frutorëve në Shqipëri (Burimet: Autori, Sh. Agolli: Bujqësia Shqiptare në 
vite, Tiranë, 2000, f 163-168, 176- 190; MBZHR: Vjetarët statistikorë (2006 -2012); INSTAT 
Bujqësia (2014 - 2019) 
 
Duke pranuar, rolin e prodhimit të frutave jo vetëm për përmirësimin e strukturës së ushqimit 

për popullsinë, por edhe si burim më i lartë në të ardhura për fermat shqiptare krahasuar me 

disa bimë tradicionale arash si drithrat apo kulturat industriale, këtij sektori, në 10 vjecarin e 

fundit iu dha mbështetje e rëndësishme me skemat e mbështetjes të qeverisë shqiptare të 

zbatuara nëpërmjet Agjensisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (ose AZHBR). Si rezultat,  në 

vitin 2019, prodhimi i frutave u rrit me 4 herë, duke dhënë 22% të vlerës së prodhimit të 

përgjithshëm të bujqësisë kundrejt 7% në vitin 2000. Veçanërisht, prodhimi kombëtar i mollës 

në vitin 2018 shënoi 108,375 ton ose gati 6 herë më shumë përkundrejt vitit 1985.  
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Si gjithë vendi, edhe fermerët e Bashkisë Korçë kanë qenë përfitues të skemave mbështetëse 

të qeverisë, që u paqyrua në rritjen e numrit të rrënjëve të mbjella sidomos për mollën dhe 

qershinë.  

 

Fig. Nr. 2: Numri i dru-frutorëve në Bashkinë Korçë 

Konsumi i frutave në Shqipëri është rritur prej shtimit të prodhimit dhe përmirësimit të 

cilësisë. Investimet në sektorin e frutikulturës kanë ulur ndjeshëm (molla) ose plotësisht 

(qershia) importet e disa frutave të freskëta për të cilat Shqipëria ka kushtet e duhura 

klimatike dhe po fiton përvojë.  

 

Fig nr. 3: Ecuria e  importit të disa frutave të freskëta në Shqipëri (UN COMTRADE) 

Pemë frutore
gjithsej

1-Mollë 2-Kumbull 3-Qershi
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2019 896 685 109 102
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Grafiku tregon se ende ka hapësirë në prodhimin e frutave në varësi të kushteve klimatiko-

tokësore jo vetëm në zëvendësimin e importeve, por ka nisma tregetare edhe për rritjen e 

eksporteve të frutave të freskëta. 

 

2. Problemet e përgjithshme agro-ekonomike në prodhimin e frutave  

2.1 Struktura e fermave të frutave 

ë Shqipëri janë 160,000 fermerë, që kultivojnë pemë frutore (INSTAT 2013)  duke  përfaqësuar 

46%  të të gjitha fermave në vend. Shumica e këtyre fermave ushtrojnë nje model të përzier 

të kultivimit të disa kulturave bujqësore, dhe vetëm 69,000 ferma kanë pemë frutore në 

blloqe. Në shumicën  e rasteve (rreth 67%), blloqet janë me sipërfaqe deri në 0.2 ha, por janë 

edhe 8,548 ferma me blloqe më të mëdha se 0.5 ha, që funksionojnë si ferma gjysmë 

tregëtare. Ndërsa janë  3,716 ferma që kanë pemtore më të mëdha se 1 ha (anketa GIZ 2013).  

Pemëtaria në Korçë rezulton ende e vogël dhe e fragmentuar, me kosto të lartë punimesh, 

mungesë të standartizimit dhe promovimit të prodhimit, që ndikojnë në të ardhura më të ulta 

nga shitjet. Fermerët që kanë më pak se 1 ha pemëtore dhe veçanërisht ata që kanë më pak 

se 0,5 ha, kanë një prodhim relativisht me të pakët, duke mos justifikuar përpjekjet  e 

harxhuara në vjelje dhe marketing, dhe për rrjedhojë, ata nuk e trajtojnë prodhimin e frutave 

si një aktivitet kryesor tregëtar. Ky grup fermerësh shfaq interes më të ulët në përmirësimin 

e teknologjive dhe sipërmarrjen e investimeve të reja në prodhimin e frutave. 

Tabela Nr. 1 Grupimi i fermave frutore në Bashkinë e Korçës sipas madhësisë (autori, 2020) 

Fermat  
sipas 
madhësisë 

Nr. ferma 
me gjithë 
kulturat 

% ferma 
me dru-
frutorë 

Nr. ferma 
me mollë 

Nr. ferma 
me 

dardhë 

Nr. ferma 
me 

kumbulla 

Nr. ferma 
me qershi 

Deri 0.50 1,700 17.7 120 25 90 70 

0.51 - 1.00 2,500 26.1 155 31 169 110 

1.01 1.50 3,700 38.6 167 - 39 62 

1.51 - 2.00 1,500 15.7 193 - 33 37 

2.01 - 3.00 110 1.2 25 - 19 21 

3.01 - 5.00 55 0.5 20 - 12 11 

Mbi 5.00 20 0.2 33 - - 6 
 

Janë rreth 570 ferma të specializuara me pemtore më të mëdha se 1 ha që veprojnë si 

prodhuese dhe tregëtues të mirëfilltë të frutave të tyre. Fermerë të tillë investojnë në fidanë 

të certifikuar me cilësi të mirë gjenetike e fitosanitare, përgatisin tokën në bazë vjetore, 

përdorin plehra dhe ujitje sipas nevojave të pemëve dhe përdorin pesticide sipas kohës dhe 

nevojës së arsyetuar të pemëve. Këto ferma shfrytëzojnë 60 - 90% të rendimentit të 

mundshëm prodhues të varieteteve që kultivojnë. 
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2.2 Problemet kryesore teknike në prodhimin dhe shitjen e frutave 

Jo rrallë herë, prodhimi dhe konkurueshmëria në tregun e frutave vuan nga një seri 

problemesh teknike që lidhen me: 

 Strukturën varietore – një pjesë e fermerëve ka mbjellë varietete për të cilat sot kërkesa e 

tregut ka rënie, prej futjes të varieteteve të reja, që shfaqin tipare me tërheqëse në treg; 

 

 Cilësia e fidanëve - përdorimi i fidanëve me cilësi të ulët dhe të paçertifikuar; 

 

 Njohuri të kufizuara mbi zgjedhjen e varietetit - mungesë e analizave të tokës, zgjedhje «e 

rastit» e varietetit në përputhje me kushtet klimatiko-tokësore dhe kohën e daljes në treg; 

 

 Mungesë e njohurive të nevojshme për protokollin e prodhimit - dendësia e mbjelljes nuk 

përshtatet me kultivimin intensiv (2,000-3,000 pemë/ha), por vazhdohet me 800 -1,000 

pemë/ha, nuk përdorin sisteme të plehrimit + ujitjes ose luftimi biologjik i dëmtuesve; 

 

 Përdorimi jo në përputhje me teknologjinë i inputeve bujqësore – veçanërisht, përdorimi i 

pesticideve kryhet në mungesë të «recetës» prej këshillimit të specializuar; 

 

 Mangësi në ripërtëritjen e pemëtores – rinovimi i tyre normalisht fillon nga blloqet e 

degraduar ose me moshë të madhe, por nuk shoqërohet me futjen e teknologjive të reja dhe 

të varieteteve të rinj të mirëpërshtatur me kushtet e vendndodhjes së ngastrave; 

 

 Koha e vjeljes – shpesh herë fermeri kërkon të dalë në treg shumë më shpejt, se kur fruti arrin 

pjekurinë optimale ose tregëtarë për të shmangur pikun (peak) dhe kapur çmim më të mirë 

në treg prej hershmërisë.  Kjo mënjanon rrezikun e daljes të njëkohshme me prodhuesit e 

tjerë dhe prandaj te mos ketë çmim më të ulët ose të mos shesë në kohë prodhimin. Frutat 

me cilësi të ulët kanë efekt negativ afatgjatë tek prodhuesi pasi ai humbet besimin e 

konsumatorit; 

 

 Mungesë e njohurive dhe kapaciteteve për ruajtjen e prodhimit - Vjelja e mollëve në kohën e 

duhur është çelësi jo vetëm për fruta me cilësinë e duhur, por zgjatje të kohës të ruajtjes.  

Shumë varietete të mollës mund të ruhen deri 6 muaj në temperaturë rreth 0oC, por disa herë 

me pak nëse ruhen në 10oC. Lagështia relative e mbajtur në nivelin 90-95% është faktor i 

rëndësishëm për ruajtjen e mollëve. Ndërsa dardha duhet vjelur pak para pjekjes të plotë për 

të shmangur dëmtimet e transportit. Dardha ruhet në temperaturë -1oC dhe në lagështi 

relative 85-90%. Varieteti “Williams” mund të ruhet për 2-3 muaj, ndërsa varietetet dimërore 

si “Sissy” ruhen deri në 3-5 muaj.  
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2.3 Problemet e fermave me daljen në treg  

Korça është rajoni gjeografik, ku molla ndjehet si në “shtëpinë e vet”. Qarku i Korçës prodhon 

85% të sasisë vjetore të mollës në vend, pasi ka sot afro 2.5 milion rrënjë në prodhim dhe 

siguron rendiment mesatar të vjelë prej 320 kv/ha.  

Ndonëse prodhimi i frutave është i orientuar përgjithësisht qartë drejt tregut të freskët, një 

pjesë e frutave nuk arrin të përmbushë standardet e cilësisë (madhësia, pamja, ngjyra, pjekja). 

Humbjet janë për shkak të teknologjisë të papërshtatshme të rritjes, (vetëm 10% e fermerëve 

përdorin teknologji bashkëkohore), mungesës së mbrojtes nga dëmtimet që shkaktohen nga 

ngjarjet meteorologjike si breshëri, ngricat e vona ose thatësira e tejzgjatur apo edhe prekja 

nga dëmtuesit dhe sëmundjet.  

Kjo pasqyrohet në çmimet e ulta që fermeri shet prodhimin e frutave të tij tek tregëtia me 

shumicë.  
 

Tabela nr. 2 Çmimet e mollës me shumicë (shtator - tetor 2020) në fermat e Korçës 

Emri i varietetit të mollës Çmimi lek/kg 

Golden Delicious e klonet (mollët e verdha) 40 - 45 

Red Chief, Starking (mollët e kuqe) 40 - 45 

Granny Smith, Mutzo (mollë jeshile) 35 - 40 

Fuji e klonet e tij (mollë dyngjyrëshe) 65 - 70 

Pink Lady (mollë dyngjyrëshe) 70 - 75 

Reneta e grupi i saj (mollë verdhë/jeshile) 50 - 55 

Idared (mollë dyngjyrëshe) 20 - 25 
 

3. Futja e varieteteve të rinj të drufrutorëve  

Nëpërmjet projektit "Korca Rurale" të financuar nga programi IPA i Bashkimit Evropian dhe 

zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit (FARZH) Korçë, gjatë vitit 2020 u 

importuan 17 varietete të rinj të pemëve frutore (mollë, dardhë, qershi, kumbull). 

 Puna për zgjedhjen e tyre kaloi nëpër këto faza: 

I. Njohja e gjendjes dhe nevojave, grumbullimi i propozimeve prej fermerëve/ 

aktorëve/shoqatave/ këshilltarëve të bashkisë Korçë (gjatë muajve nëntor – dhjetor 

2019). 

II. Kërkimi i varieteteve të rinj të mollës në vendet fqinje dhe panairet bujqësore (dhjetor 

2019 – mars 2020) me tipare si: – resistenca ndaj sëmundjeve; – vlerat e shijes – pëlqimi 

i tregut nga tiparet si madhësia, forma, ngjyra, fortësia/ butësia, kërcitja, ëmbëlsia e frutit 

respektiv. 

III. Importimi i fidanëve cilësorë në përputhje me kërkesat për pastërtinë fitosanitare dhe 

rritjen. 

IV. Provimi i varieteteve të rinj për përshtatshmëri ndaj klimës dhe tokës (rajonizimi) në 

fermat novatore, që kultivojnë llojet drufrutorë në zonën e Korçës. 



6 
 

 

Fig nr. 4: Vendndodhja  e 5 fermave të përfshira në provat rajonizuese në Bashkinë e Korçës 

Në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Bujqësisë të bashkisë Korçë, Agjensia e Zhvillimit 

Rajonal (FARZH) Korçë si zbatuese e projektit «Korça Rural», nënshkroi marrëveshje me  

grupin e 5 fermerëve mbi ndjekjen e udhëzimeve agronomike gjatë një kohe 3-5 vjeçare në 

pemëtoret e provave të varieteteve të rinj (7 në molla, 6 në qershia, 2 në kumbulla dhe 2 në 

dardha) me qëllim vlerësimin e tipareve të tyre dhe futjen e përhapjen në prodhimin e gjerë.   

Provat u ngritën pas plotësimit të kritereve të përzgjedhjes në pemëtoret me përvojë: 

1- Pemëtorja e fidanishtes “Agro-Vet”, Zëmblak, agr. Shkëlqim Mullalli (ADAD) 

2- Pemëtorja “Sweet Fruit”, njësia Bulgarec, fshati Shamoll, agr. Ylver Bylykbashi (UPM) 

3- Pemëtorja e SHBB “Ali Fruit”, njësia administrative Drenovë, z. Ferdinand Ali,  

4- Pemëtorja e fermerit individual z. Arben Koroveshi, njësia Voskop, fshati Polenë,  

5- Pemëtorja e fermerit individual, agr. Jetnor Bregu, njësia Mollaj, fshati Dvoran. 
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Fig. nr 5: Prova rajonizuese, Qatrom – NJA 
Drenovë         

Fig. nr 6: Prova rajonizuese, Polenë – NJA Voskop 

 
 

Fermerët morën përsipër të ndjekin shërbimet e nevojshme të mbjelljes, zënies dhe rritjes së 

varieteteve të rinj si dhe mbajtjen e fenofazave tek 17 varietetet e rinj. Ndarja e gjetjeve 

përmes shkëmbimit të vizitave në fermat e tyre, apo seminareve me fermerët pemërritës të 

bashkisë Korcë dhe më gjerë, si dhe me institucionet publike dhe grupet e interesit të zinxhirit 

të vlerës (filierës) të frutave ishte kusht pune. 

  
Fig. nr 7: Prova rajonizuese, Shamoll – NJA 
Bulgarec    
           

Fig. nr.8: Prova rajonizuese, Dvoran – NJA Mollaj 

3.1 Kultura e mollës dhe prodhimi në bashkinë Korçë 

3.1.1 Struktura varietore   

Varietetet kryesore në Korçë aktualisht janë dy klone të mollës të kuqe "Red Delicious" (të 

tilla si “Red Chief” dhe “Starking”, që në të folurën e tregut njiheshin si "Starking") dhe zënë 

52 % të pemëtoreve, ashtu si dhe mollët e verdha “Golden Delicious”, që zënë 42 % (Anketa 

e GIZ 2013). Varietete të tjera të mollëve zinin 6 % dhe janë varietete pak të njohura si 

“Granny Smith”, “Mutzo”, “Idared”, etj.   

Varietetet kryesore të mollës në vend, janë të gjitha të sjellë nga jashtë dhe të mirëpërshtatur 

në tipet e klimave dhe tokat e rajonit si “Golden Delicious”, “Starking”, “Red Chief” dhe 
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“Granny Smith”, ndërsa vitet e fundit janë futur në vend varietete (kultivarë) të tjerë me 

perspektivë si klonet e “Fuji”, klonet e “Gala”, apo të “Pink Lady”, etj.  

Vjelja e mollëve fillon në mes të gushtit me varietetet e hershëm (grupi Gala), vijon me të 

mesmit shtator - tetor (grupi Golden, Starking, Red Chief) dhe vijon në tetor-nëntor me të 

vonshmit (Granny Smith, Fuji, Jonagold, etj).  

Furnizimi i rregullt i tregut të vendit nga prodhimi vendor kryhet nga fillimi i shtatorit deri në 

shkurt-mars sipas vëllimit dinamik të prodhimit në vite. Gjate tre viteve e fundit ka përpjekje 

për të dalë në eksport nga muaji nëntor apo dhe në dhjetor, por me çmime të ulta. Ndersa, 

importi fillon kryesisht nga shkurti deri në qershor. 

3.1.2 Pasvjelja dhe ruajtja e mollës dhe frutave 

Molla është nje frut me konsum gjithëvjetor, ndërsa prodhimi vilet nga shtatori në nëntor. 

Kjo kërkon teknologji ruajtje gjatë pasvjeljes për të siguruar mundësi për furnizim të rregullt 

të tregut vendas dhe dalje në eksport. Aktualisht, kapaciteti ruajtës i shfrytëzuar i mjediseve 

të mbrojtura (frigoriferë) është rreth 20% e sasisë që prodhohet në vend duke ndikuar në 

çmimin e shitjes të mollëve, gjatë periudhës të pas-vjeljes.  

Tabela 3: Kapaciteti ruajtës i frigoriferëve në rajonet prodhuese të frutave 

Rajoni i kultivimit të 
frutave 

Vendndodhja e 
frigoriferëve 

Numuri i 
frigoriferëve 

Kapaciteti i ruajtjes, 
Ton 

Korçë Korçë 71 20,000 

Dibër Dibër 4 1,200 

Zona të tjera Fushë - Krujë 1 1,200 

Gjithsej Republika 76 22,400 

 

3.1.3. Industria e përpunimit të mollës dhe frutave 

Sot, në vend janë ngritur tre linja të reja prodhimi lëngjesh të mollës (të freskët): një në Korcë 

dhe dy në Dibër. Pavarësisht modernizimit të industrisë, struktura varietore ekzistuese, 

përveç se nuk përmban varietete me rreze të lartë të lëngut dhe shije me të mirë, e 

përqëndron prodhimin në një kohë shumë më të shkurtër se sa mund të përballohet nga 

industria. Ruajta e prodhimit të frutave për të shmangur këtë problem është njëkohësisht 

rritje e kostos. 

 

3.1.4. Varietete të rinj të mollës në prova  

 Dr. Bruce Barrit (1999) i Universitetit të Uashingtonit, ka dhënë një skemë të jetës 

komerciale të një varieteti molle, që pasqyron gjendjen e vrojtuar sot në shkallë botërore. 

Sipas tij, të gjithë varietetet kalojnë përmes këtij cikli jetësor, por kohëzgjatja ndryshon sipas 

varietetit.  



9 
 

Për shembull, varietetet “Golden Delicious” dhe “Red Delicious” kaluan afër 50 vjet, nga hyrja 

në treg / pra mbjellje në prodhim të gjerë e deri në shfaqjen në tregtim/komercializim. Kurse, 

varietetet e reja si “Gala” e “Fuji” morën vetëm 20 deri në 30 vjet, për të mbrritur të njëjtin 

stad, ndërkohë që varietetet akoma më të rinj si “Pink Lady” dhe “Honeycrisp” morrën vetëm 

10 vjet. 

Pra, në këta shembuj të shtrirjes botërore të varieteteve të rinj të mollës, kemi shkurtim deri 

në përgjysëmim të kohës të njohjes e përhapjes të kultivarëve të rinj, aq sa sot, programi i 

krijimit varietor të varieteteve frutore në Zelandën e Re, parashikon të nxjerrë, një kultivar të 

ri për çdo 2 vjet.  

E njëjta gjë po ndodh me frutat e pëlqyer në treg si qershia, dardha apo kumbulla e 

bërthamoret e tjera. 

Pra, cikli bëhet akoma më i shkurtër dhe prodhuesit/ fermerët duhet të mësohen të 

ndryshojne më shpesh e rregullisht larminë varietore të frutave të tyre. 

Për më tepër, varietetet e rinj të mollës, si Pink Lady apo Honeycrisp, shiten me çmime 

premium, pra sjellin të ardhura më shumë për fermerët prodhues, ndërkohë, që varietetet 

e vjetër bëhen më pak fitimprurës.   

Kështu, Dr. Barrit ka identifikuar “Red Delicious” apo “Idared” në SHBA si varietete të vjetër, 

ndërkohë, që lista vijon dhe në vendet e Bashkimit Europian.  

Varietetet e rinj të mollës, që po provohen në Bashkinë e Korçës, të sjellë nga projekti “Korca 

Rurale”, janë mbjellë në mars 2020 në rrjetin lokal të 5 provave rajonizuese.  

Ata janë prej 4 grupeve të njohur në rrjetin e shpërndarjes apo konsumatorët, nga pamja e 

ngjyra: mollë të verdha, mollë të kuqe, mollë jeshile, mollë dyngjyrëshe. 

Varietetet e mollëve mund të jenë vetë-pjalmuese si “Golden Delicious”, “Granny Smith”, 

pjesërisht vetë-pjalmuese si “Gala” porse shumica nuk është vetë-pjalmuese përfshirë “Fuji”, 

“Mutsu”, etj. Për pjalmim të mirë, që siguron lidhje të mirë, nevojitet mbjellja afër e dy ose 

më shumë varieteteve të ndryshme nga i njëjti grup lulëzimi ose grupe të përafërta.  

Kjo vlen edhe për varietetet vetë-pjalmues, që kur kanë mospërputhje, kanë nevojë për 

pjalmin nga varietetet pjalmdhurues duke lidhur më shumë fruta. Nëse në prodhim kërkohet 

të futen varietete triploide, që e kanë pjalm shterp (pjalm që nuk mbin), për të prodhuar fruta, 

duhen shoqëruar me të paktën dy varietete jo-triploidë (për të patur pjalm). 
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Molla varieteti 
«Golden Reinders» 

 
 

Origjina 
 
Mutacion i dalë prej varietetit “Golden Delicious” 
 

Lulëzimi I mesëm deri në i vonë  
 

Pjalmohet nga Red Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji, Idared 
 

Konsumi I freskët 
 

 
 

Fruti e shija 

Lëkurë e lëmuar me pikëla të vogla dhe të lehta, shumë 
e ndjeshme ndaj rrjetave ngjyrë kafe në lëkurë, tul 
kërcitës me lëng, ka ekuilibër të mirë midis aromës, 
sheqerërave dhe aciditetit. 
 

Madhësia e frutit 70 - 85 mm 

 
Rritja 

Pemë relativisht e fuqishme, që rritet më mirë kur 
shartohet me nënshartesa me fuqi të mesme ose të 
ulët si M9 dhe M26. 
 

 
Prodhueshmëria 

Hyn në frutifikim shumë shpejt, prodhon shumë në zonat 
e përshtatshme, nuk shfaq periodicitet prodhimi 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

E ndjeshme ndaj kromës, mesatarisht e ndjeshme ndaj 
hirit, pak e ndjeshme ndaj kancerit të trungut 
 

 
Koha e vjeljes 

Me pjekje të mesme kryesisht gjatë mesit të shtatorit 
deri në fillim të tetorit 
 

 
Ruajtja 

Fruti ruhet shumë mirë deri në shkurt në depo të ftohta 
dhe deri në qershor - depo me atmosferë të kontrolluar 
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Molla varieteti 
“Gala Buckeye” 

 
Origjina U zbulua si mutacion i varietetit « Imperial Gala » në 

SHBA dhe u lëshua në prodhim në vitin 1995 

Lulëzim I hershëm – I mesëm 

 
Pjalmohet nga 

Pjalmimi nga një varietet tjetër është i nevojshëm për 
lidhjen dhe mbajtjen e frutave: Red Delicious, Fuji, 
Starkrimson, Golden Delicious, etj 
 

Konsumi Shumë i mirë për konsum të freskët, gatim ose pjekje. 
E shkëlqyer për prodhimin e sidrës (verës) apo salcave 

Fruti Lëkurë e lëmuar me pika të lehta, tul i bardhë dhe 
kërcitës,  

Madhësia e frutit 60 - 65 mm  

 
 

Rritja 

Pemë e fuqishme me degë plot, që varen nga pesha e 
frutave. Si nënshartesë mund të përdoret M9 e 
përshtatshme për mbjellje me dendesi të lartë apo M 
111 që siguron rezistencë ndaj kalbëzimit, afideve dhe 
përshtatet për tokat e rënda argjilore, tokat gëlqerore 
me pH mbi 7 

Prodhueshmëria Varietet shumë prodhues, sepse frutifikon shpejt dhe 
rregullisht   

Oret e ftohta në dimërim 500 – 700 orë temperatura te ftohta (nën 7,2 0C) 

 
Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 

sëmundjeve 

Mesatarisht e ndjeshme ndaj merimangës, mesatarisht 
e ndjeshme ndaj hirit, e ndjeshme ndaj kromës dhe 
zjarrit bakterial, shumë e ndjeshme ndaj kancerit të 
trungut 

 
Koha e vjeljes 

Me pjekje të hershme, vjelja fillon që në gjysmën e dytë 
të gushtit, si grupi Gala ose 5 javë me përpara se Fuji 

 
Ruajtja 

Ruhet deri në 7 muaj në kushte frigoriferi me 
teknologjinë “Smart fresh” 
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Molla varieteti  
“Challenger” 

 
 

Origjina 
 
Vjen nga një mutacion i “Granny Smith”, u 
seleksionua në fillim të viteve ‘90 
 

Lulëzim I hershëm-I mesëm (njëherazi me Golden Delicious) 
 

 
Pjalmohet nga 

Eshtë pemë vetëpjamuese, por pjalmohet edhe nga 
Fuji, Gala, Golden Delicious, Idared, Braeburn 
 

Konsumi I freskët, për të rinjtë dhe të sëmurët me diabet, etj 
 

 
Fruti 

Lëkurë jeshile me pika (lente) të bardha, më të 
theksuara sesa të “Granny Smith”. Tul me lëng me 
aromë, jo e ëmbël se ka përmbajtje të lartë acidesh 
 

Madhësia e frutit 65 - 80 mm  
 

 
Rritja 

Mbi nënshartesë M9 -T337 është bimë me fuqi 
mesatare deri në të lartë  

 

 
Prodhueshmëria 

Varietet me prodhim të mirë dhe të rregullt me pak 
sezonalitet (periodicitet) nëse rrallohet 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

I ndjeshëm ndaj sëmundjes të kromës 
 

Koha e vjeljes Me pjekje të vonë, 10-20 ditë pas Golden Delicious 
  

Ruajtja Ruhet deri në 3-4 muaj në depo të freskët dhe deri në 
7 muaj në frigorifer me atmosferë të kontrolluar 
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Molla varieteti  
“Modi” 

 
 

Origjina 
 
Eshtë rezultat i kryqëzimit natyror midis varieteteve 
tradicionale “Gala” dhe “Liberty”. 
   

 
Lulëzim 

Lulëzim të bollshëm, që kërkon rrallim të kujdesshëm për 
të shmangur mbingarkesën me fruta. Prodhon fruta qysh 
në vitin e mbjelljes nëse fidanët janë dyvjeçarë. Lulëzimi i 
plotë 7- 10 ditë pas “Golden Delicious” (fundi i prillit) 
 

 
Pjalmohet nga 

Modi kërkon një pjalmim të mirë nga varietete të tjera për 
të shmangur formimin e frutave me formë jo të rregullt 
 

 
Konsumi 

Ka cilësi shume me të mira se varietetet e tjera për konsum 
të freskët 
 

 
Fruti 

Lëkurë e trashë me ngjyrë të kuqe të fortë, me tul të 
verdhë, kërcitës me ekuilibër të mirë midis aciditetit dhe 
ëmbëlsisë   
 

Madhësia e frutit 70 - 85 mm 

Rritja Pemë me fuqi mesatare 

 
Prodhueshmëria 

Prodhim i lartë dhe i qëndrueshëm. Mund të japë më 
shumë se 750 kv/ha 
 

 
Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 

sëmundjeve 

Gjethe rustike (e durueshme) që preket pak nga insektet 
dhe hiri. Toleron nxehtësinë dhe klimën e thatë dhe mund 
të rriten në rajone nga më të ndryshmet 
  

Koha e vjeljes 7-10 ditë përpara Golden Delicious (pra 10-20 shtator) 
 

 
Ruajtja 

Në temperaturë mjedisi ruan vetitë për disa javë, ndërsa në 
kushte frigoriferi ruajtje për kohë më të gjatë  
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Molla varieteti  
“Fuji Aztec” 

 
 

Origjina 
 
Eshtë mutacion i mollës Fuji nga përzgjedhja e rastësishme 
në Zelandën e Re 
 

Lulëzim I hershëm 
 

Pjalmohet nga Rekomandohen pjalmues për prodhim maksimal frutash 
 

Konsumi E freskët ose për shtrydhje lëng 
 

Fruti Frut kërcitës dhe me lëng. I ëmbël dhe pa aciditet 
 

Madhësia e frutit 70 - 75 mm 
 

 
Rritja 

Pemë shumë e fuqishme që duhet shartuar në nënshartesa 
me fuqi të ulët si M9. Duke përdorur si nënshartesë EMLA 
7 merren bime 50-60% më të vogla 
 

 
Prodhueshmëria 

Hyn në prodhim shumë shpejt dhe mund të arrijë deri 600 
– 700 kv/ha. Sezonaliteti i prodhimit duhet kontrolluar me 
trajtime specifike  
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Pema është pak i ndjeshëm ndaj zjarrit bakterial, i 
ndjeshëm ndaj kromës, shumë i ndjeshëm ndaj hirit 
 

Koha e vjeljes Varietet me pjekje të vonë që fillon nga mesi i tetorit 
 

 
Ruajtja 

Mund të ruhet deri në mars në depo të thjeshta të ftohta 
dhe deri në qershor në depo me atmosferë të kontrolluar 
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Molla varieteti  
“Red Velox” 

 
 

Origjina 
 
Mutacion i varietetit standard “Red Delicious”  
 

Lulëzim Disa ditë përpara “Golden Delicious” 
 

Pjalmohet nga Gold Delicious, Granny Smith, Idared, etj 
 

Konsumi Pëlqehet i freskët  
 

Fruti Fruti kuq, tuli verdhë, kërcitës, i lëngshëm aromatik  
 

Madhësia e frutit 80 - 90 mm  
 

Rritja Rritje mesatare deri në e fuqishme 
 

 
Prodhueshmëria 

E lartë dhe uniforme, por rrallimi i frutave është i nevojshëm 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Pema është pak i ndjeshëm ndaj kromës, i ndjeshëm ndaj 
zjarrit bakterial, dhe i ndjeshëm ndaj hirit 
 

 
Koha e vjeljes 

10 ditë përpara “Golden Delicious” dhe 2-3 ditë përpara 
kloneve të tjerë të “Red Delicious” 
 

 
Ruajtja 

4- 5 muaj në frigorifer me atmosferë të kontrolluar ose me 
teknologjinë e ruajtjes te frutave në frigorifer “Smartfresh» 
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Mollë të varieteteve me   
“Pulpë të kuqe” 

 
 
 

Origjina 

 
Janë hibridë të krijuar nga pjalmimi i kryqëzuar i 
bimëve me tul të kuq me ato me rezistencë ndaj 
kromës. Këtu futen varitetet si “Red Love”, “Red 
Moon”, “Kissabel”.  
 

Lulëzim Në prill 
 

Pjalmohet nga Kanë nevojë për varietet tjetër për pjalmim 
 

Konsumi Konsum i freskët, përpunim dhe gatime ëmbëlsira 
 

 
Fruti 

Tul kërcitës, i ngjeshur dhe me lëng. Ka ngjyrë të 
kuqe në sajë të përmbajtjes së antocianinave. Ka 
shije të veçantë dhe pak acide 
 

Madhësia e frutit 65 - 75 mm 
 

 
Rritja 

Shartimi mbi M7 prodhon pemë deri 4.5 m. M7 jep 
pemë të fuqishme dhe përshtatet në shumicën e 
tokave dhe ka tolerancë ndaj thatësirës 
 

Prodhueshmëria Pema hyn në prodhim 2 - 3 vjet pas mbjelljes 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Rezistente ndaj kromës 
 

Koha e vjeljes Tetor 
 

 
Ruajtja 

Mund të ruhet jashtë frigoriferit në temperaturë 
dhome deri në një javë dhe më pas në frigorifer 
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Tabela 4: Karakteristikat kryesore të 7 kultivarëve të rinj të mollës me vlera premtuese në rrjetin e provave në Bashkinë e Korçës 

Nr Tipari i varietetit të ri  
të mollës 

Dëshmues 
Red Delicius 

Fuji 
Aztec 

Golden 
Reinders 

Gala 
Buckeye 

Challenger Modi  Velox Pulpë e 
kuqe 

1 Ngjyra e frutit E kuqe E kuqe E verdhë E kuqe Jeshile  E kuqe E kuqe E kuqe  
 

2 Tekstura (miellor, fortë, 
kërcitëse) 

E fortë Kërcitës  Kërcitës Kërcitës E fortë Kërcitës  E fortë E forte 
 

3 Aroma/shija (ëmbël, e 
thartë) 

Embël Embël  Thartë Embël Thartë Embël Embël Thartë 
 

4 Vetë-pjalmimi (i plotë, 
pjesërisht, mos-përputhje) 

Mos- 
përputhje  

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

Mos- 
përputhje 

5 Pjalmëzues për të tjerët (i 
mirë, mesatare, e dobët) 

 
I mirë 

 
I mirë 

I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

6 Lidhja e rregullt e frutave 
(çdo vit, njëherë në dy vjet) 

Çdo vit me 
krasitje   

Çdo vit Çdo vit Çdo vit Çdo vit Çdo vit Çdo vit 

7 Koha e vjeljes (e hershme, e 
mesme, e vonët) 

Mesi i 
shtatorit 

Fundi i 
Tetorit 

Mesi i 
shtatorit 

Fundi i 
shtatorit 

Fundi i 
Tetorit 

Mesi i Tetorit Mesi i Tetorit Fundi i 
Tetorit 

8 Përdorimi i frutit (e freskët, 
lëng, cider, gatim, universal) 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

I freskët,  
me lëng 

9 Rezistenca e përgj vs 
sëmundje (ndjesh, mesme, 
rezistente) 

 
mesatare 

 
mesatare 

 
mirë 

 
mesatare 

 
mesatare 

 
rezistent 

 
mesatare 

 
mesatare 

10 Rezistenca ndaj zjarrit 
bakterial 

shumë i 
ndjeshëm 

pak i 
ndjeshëm 

… i ndjeshëm 
 

ndjeshem rezistent shumë i 
ndjeshëm 
 

shumë i 
ndjeshëm 

11 Rezistenca ndaj hirit Sh. ndjeshëm  ndjeshëm mesatare  ndjeshem ndjeshëm rezistent rezistent Ndjeshme 
 

12 Rezistenca ndaj kromës Sh.ndjeshëm  ndjeshëm sh.ndjeshe ndjeshme ndjeshme rezistent mesme Rezistente 
 

13 Rezistenca ndaj ndryshkut … … E lartë … … rezistent … … 

14 Durim/uajtje e frutit (muaj) 
C.A.* atmosferë e kontrolluar 

2 – 3 muaj Sh. mirë 4 - 6 CA* 3 - 4 CA* 6 - 7 CA* 3 - 4 CA* 3 - 4 CA*   I mirë 
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Tabela 5: Karakterizimi i varieteteve ekzistues të mollës në Korçë 

N
r 

Tiparet Veti agronomike 

Prodhim- 
taria 

  

Rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Tipare të frutit të varieteteve egzistues të mollës 
Përdorim i 

frutit Ruajtja 
në 

frigorif
er  

(muaj) 

VAR. I 
MOLLES 

H
e

rsh
m

e
ria 

n
e

 p
je

kje
 

N
e

vo
ja p

e
r 

p
jalm

im
 

K
ro

m
a 

Zjarri 

b
akte

rial 

H
iri 

M
ad

h
ë

sia  

N
gjyra 

le
ku

re
s /  

e
 tu

lit 

Fo
rte

sia e
 

fru
tit,  

(kg/cm
2

) 

%
 e

 

sh
e

q
e

rit n
e

 

B
R

IX
 

A
cid

ite
t m

alik 

n
e

 (gr/lite
r  

A
ro

m
a /      

sh
ija

 

P
e

lq
im

i n
e

 

tre
g 

N
gre

n
ie

 

(gatim
) 

Le
n

g m
o

lle
 

1 Gala 
SH  

15 - 25/8  

Gold D, 
Grany 
Smith  

N N 
M
N 

160-
180gr,       
65-75 
mm 

 

5 - 7, 
kërcitës, 
shumë i 

lëngshëm 

12-14 3-5 

aroma
tik,      

I 
ëmbël 

 

 e 
freskë
t, po 

jo 2-3  

2 

Red 
Delicius 

RD 

M 
 5 - 25/9  

Gold D, 
Gala, 
Grany 
Smith 

 
SN SN SN 

200-
250gr,    
70 -75 

mm 

 

5 - 6,5, 
kërcitës, 
shumë i 

lëngshëm 

10-13        2-4 

aroma
tik,      

I 
ëmbël 

 

 e 
freskë
t, po 

mu
nde

t 
2-3  

3 

Golden 
Delicius 

(GD) 

M,       
25/9-15/10  

RD, 
Idared 
(fund 
prilli) 

 
SN PN TN 

> 200 gr, 
70 - 80 

mm 

 

5 - 7, 
kërcitës, 
shumë i 

lëngshëm 

12-15        4-6 

aroma
tik,       

I 
ëmbël  

 

 e 
freskë
t, po 

mu
nde

t 
deri 10  

4 Ida Red 
M            

25/9-10/10  

Gold D, 
Gala, 
Grany 
Smith 

 
…. N SN 

> 250 gr,     
80-85 
mm 

 

5-7, butë, 
shumë i 

lëngshëm 
11-13         5-7 

pa 
arom 
pak 
acid 

 

 

 e 
freskë
t, po 

jo 1-2  

5 Fuji 
SV 

15/10-
10/11 

Gold D, 
Red D, 
Grany 
Smith 

 
N PN SN 

> 250 gr,     
75-80 
mm 

 

6 - 7, 
kërcitës, 
shumë i 

lëngshëm 

13-17              2-4 

erë e 
mirë,     

I 
ëmbël 

 

 e 
freskë
t, po 

po 5 - 6  

6 Brabrun 

V 
5 - 25/10 Gold D, 

Idared 
 

PN N N 
> 200 gr,     

70-75 
mm 

 

6,5 - 8, 
kërcitës, 
shumë i 

lëngshëm 

11-14,  5-7 
aroma

tik 
 

 e 
freskë
t, po 

mu
nde

t 
4-5  

Legjenda: Pjekja: - shumë i hershëm = SH; - i mesëm = M; - I vonë = V; shumë i vonë = SV.  
Prekja nga sëmundjet: shumë i ndjeshëm = SN; mesatarisht i ndjeshëm = MN; pak i ndjeshëm=PN; rezistent = R; shumë resistent  
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Tabela 6: Cikli i prodhimit dhe kohë-ruajtja e varieteteve të mollës 
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           4. Kultura e qershisë 

4.1. Prodhimi i qershisë në Bashkinë e Korçës  

Sipërfaqja në Qarkun Korçë janë të mbjella 480 ha me qershi dhe prodhimi luhatet midis 

3,200 - 3,500 ton, ndërsa vetëm bashkia e Korçës ka 180 ha me nje prodhim prej 1,250 

ton. 

Struktura varietore e tanishme: Burlat, Big Burlat, Belica, Napoleon etj. Struktura e 

fermave të qershive luhatet sipas sipërfaqes nga 0,2 - 2 ha. Mbi 70 % e sipërfaqeve janë 

në blloqe, dhe mosha e pemëve 3 - 10 vjet, (70%) dhe 30% janë të shpërndara me moshë 

mbi 10 - 15 vjet. 

4.2.  Problemet në prodhimin dhe tregëtimin e qershisë 

Qershia destinohet tek tregu i freskët dhe pothuajse mbështetet tek tipi i vetëm "Burlat". 

Fakti i një kultivari ngushton periudhën e tregtimit dhe përpjekjet për të marrë çmim më 

të mirë gjatë shitjes. Duket qartë se ekziston mundësia për zgjerim “dritareje” në treg, me 

përdorim të kultivarëve të pjekjes mesatare ose dhe të vonë. 

4.3 Varietetet e rinj të qershisë të ëmbël (Prunus avium) 

 
 

Qershia varieteti  
“Sabrina” 

 
Origjina Italia 

Lulëzim Në prill 

Pjalmohet nga Eshtë bimë vetë-pjellore, por prodhon më shumë e 
fruta të mëdha kur pjalmohet nga varietet tjetër 

Fruti Fruta me ngjyrë dhe tul të kuq, me aromë dhe e ëmbël 
pasi përmbajtja e sheqerit shkon 16 -17o Brix 

Madhësia e frutit Prodhon fruta 28 - 30 mm dhe homogjene, rezistente 
ndaj plasaritjes dhe të qëndrueshme në transport 

Rritja Pemë e fuqishme 

Prodhueshmëria Hyn shpejt në prodhim dhe jep rendiment të lartë 

Koha e vjeljes Piqet nga 7 - 14 ditë pas Burlatit  
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Qershia varieteti  
“Ferrovia” 

 
 

Origjina 
 
Eshtë kultivar i gjetur në Itali. Pema e parë u mboll në vitin 
1935 afër një stacioni hekurudhor në një qytet afër Barit. 
 

 
Lulëzim 

 
Fillim të prillit 
 

 
 

Pjalmohet nga 

 
Eshtë bimë vetë-shterpë (sterile). Pjalmimi kryhet me bletë 
ose me mbjellje në afërsi të varieteteve pjalmues si Regina 
dhe Cordia 
 

 
 

Fruti 

 
Fruti ka ngjyrë të kuqe intensive. Eshtë i fortë dhe kërcitës, 
me lëng të ëmbël. Eshtë i ndjeshëm ndaj plasaritjes, por 
rezistent ndaj kalbëzimit kafe 
 

 
Madhësia e frutit 

 
28 - 30 mm 
 

 
Rritja 

 
Bimët janë të fuqishme dhe me rritje vertikale 
 

 
Prodhueshmëria 

 
Prodhim mesatar 
 

 
Koha e vjeljes 

 
Eshtë varietet me pjekje të vonë, që fillon pas 10 ditorit të 
parë të qershorit   
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Qershia varieteti 
“Black Star” 

 
 
 

Origjina 

 
Qershia “Black star” u krijua nga Universiteti i Bolonjës 
(Itali) në 1985, dhe u regjistrua në regjistrin e varieteteve 
të BE nën emrin “Black Star” në vitin 2012 
 

Lulëzim Ka lulëzim mesatar (gjatë javës së parë të prillit) 
 

Pjalmohet nga Eshtë qershi vetë-pjellore 
 

 
 
 
 

Fruti 

Ka ngjyrë të kuqe tërheqëse, mban qëndrueshmërinë, 
duke u bërë me ngjyrë të zezë. Tuli me ngjyrë rozë – në të 
kuqe. Frut kërcitës me aromë, përmbajtje të mirë të 
sheqerave dhe aciditetit. Frut i fortë që siguron rezistencë 
të madhe në pemë dhe lejon një periudhë shumë të gjerë 
të vjeljes, biles varieteti pranon vjelje të vonuar, falë 
qëndrueshmërisë të mirë ndaj plasaritjes edhe gjatë 
shirave të rëndë të verës (qershor - korrik) 
 

Madhësia e frutit 28 - 29 mm 
 

Rritja Mesatarisht e fuqishme me kurorë gjysëm të lartë 
 

 
Prodhueshmëria 

 
Rendimente të larta deri 300 kv/ha 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Rezistent ndaj kërputhave të kalbezimit Monilias 

 
Koha e vjeljes 

 
Piqet 17 ditë pas varietetit « Burlat » 
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Qershia varieteti  
“Big Star” 

 
 

Origjina 
Big Star është varietet i ri i qershisë, pjese e grup 
varieteteve “Star” të krijuar dhe hedhur në treg nga 
Universiteti i Bolonjës, Itali 
 

Lulëzim Në prill  
 

 
Pjalmohet nga 

Eshtë bimë vetë-pjellore. Megjithatë, prania e qershive të 
varieteteve të tjera afër përmirëson frutifikimin dhe jep 
prodhim të lartë.  
 

 
Fruti 

Frut me ngjyrë të kuqe të errët, tul të ngjeshur ngjyrë rozë 
intensive. Shije të ëmbël dhe të thartë.  

 

Madhësia e frutit 20 - 24 mm 
 

 
 

Rritja 

Pema zhvillohet intensivisht, duke formuar kurorë të 
dendur kompakte deri në vitin e tretë të jetës. Ka 
qëndrueshmëri të lartë ndaj dimrit dhe tolerancë ndaj 
thatësirës. Pemë e fuqishme me energji të lartë rritje, 
arrin deri 6 m. Ka kurorë të dendur me formë piramidale. 
 

 
Prodhueshmëria 

Prodhon në vitin e 4-ët. Jep prodhim të lartë dhe të 
qëndrueshëm me fruta të mëdha. Një pemë mund të 
prodhojë mesatarisht nga 35 - 50 kg fruta. 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Rezistente ndaj sëmundjeve kërpudhore 

Koha e vjeljes Në fillim të qershorit 
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Qershia varieteti  
“Black Tartarian” 

 
 

Origjina 
Black Tartarian është varietet i vjetër i qershisë të ëmbël. Vjen 
nga Kaukazi dhe u fut në Angli dhe SHBA nga fundi I viteve 
1700. 
  

Lulëzim Në prill 
 

 
Pjalmohet nga 

Nuk është varietet vetë-pjalmues, ndaj ka nevojë për 
varietete të tjera qershie në pemtore. Ky varietet është 
pjalmuesi më i mirë per qershite e zeza (errta) të ëmbla 
 

 
Fruti 

Prodhon fruta me ngjyrë të zezë me aromë dhe mjaft të 
ëmbël, me tul të kuq të errët dhe me plot lëng. Shumë i mirë 
për konsum të freskët ose konservim. 

Madhësia e frutit 24 - 26 mm 

 

 
Rritja 

Normalisht pema rritet deri 9 m ndërsa klonet e shkurtër deri 
4,5 m. Varieteti përshtatet në shume tipe tokash dhe toleron 
thatesirën më mirë se disa të tjera. Kërkon 700 - 800 orë 
temperatura të ftohta në dimër (nën 6 - 7oC).  
 

 
Prodhueshmëria 

Mund të japë fruta që në vitin e parë pas mbjelles (fidana 
dyvjecarë), por zakonisht lidh fruta ne vitin e 3-4 pas mbjelljes 
dhe prodhon deri në moshë të madhe. Normalisht pema e tij 
mund të prodhojë 75 -100 kg.  
 

Koha e vjeljes Prodhimi vilet gjatë qershorit 
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Qershia varieteti  
“Utah Giant” 

 
Origjina Nga SHBA 

 

Lulëzim Utah Giant është me lulëzim në mes të prillit 
 

 
Pjalmohet nga 

Duhet të pjalmohet me një tjetër varietet të qershisë së 
embël si Bing, Black Tatarian, Rainier dhe Van Cherry 
 

 
Fruti 

Prodhon fruta të mëdha, të ngjeshur dhe me aromë. 
Rezistent ndaj plasaritjes. Ideale për konsum të freskët 
dhe për konservim (recel, komposto) 

 

 
Madhësia e frutit 

24 - 26 mm 

 

 
Rritja 

Pemë që arrijnë deri 9 m lartësi nese nuk krasiten. Ka 
nevojë për orë ftohti në dimër deri në 800 orë 
 

Prodhueshmëria Pemët hyjnë në prodhim në vitin e 4 ose të 5 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Rezistente ndaj kancerit dhe nematodeve.   

Koha e vjeljes Qershor – Korrik 
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5. Kultura e dardhës 

5.1 Prodhimi i dardhës në bashkinë e Korçës  

Sipërfaqja e mbjellë në qarkun e Korçës arrin 70 ha, prodhimi vjetor 1,000 Ton, 

struktura varietore përbëhet nga kultivarët « Williams », « Conference », « Dekana », 

e « Abbate Fetel ». Struktura e fermave sipas sipërfaqes luhatet nga 0,2 ha deri në 1 

ha. Pemtoret e dardhave të mbjella në blloqe arrijnë 60 %, dhe mosha e pemëve 3-10 

vjet, kurse 40% e sipërfaqes janë mbi 10 vjet. Bashkia e Korçës ka pjesën më të madhe 

të sipërfaqes me 45 ha dhe prodhim prej 700 ton, kryesisht në Polenë, Mollaj e 

Voskop. 

5.2 Problemet në prodhimin dhe tregëtimin e dardhës 

Prodhimi i vendit eshte akoma i pamjaftueshem per te plotesuar nevojat e tregut. Ne 
2018, vendi importoi 2,022 ton dardhe kryesisht nga Greqia dhe Italia (96.4%). 
Megjithate, Shqiperia i ka mundesite jo vetem te plotesoje nevojat e veta por edhe 
eksportoje duke ditur qe mjaft vende te Evropes importojne sasi te medha te 
dardhave. 

5.3 Varietetet e rinj 

Nr Tipari i varietetit të ri të 
dardhës 

Dëshmues William’s 
(Gushtake) 

Sissy Crystal 

1 Ngjyra e frutit Gjelbër në të verdhë E gjelbër E verdhë 

2 Tekstura (miellor, fortë, 
kërcitëse) 

Miellore e shkrifët Kërcitës Kërcitës 

3 Aroma (ëmbël, e thartë) E ëmbël me aromë 
moskati 

E ëmbël E ëmbël 

4 Vetë-pjalmimi (i plotë, 
pjesërisht, mospërputhje) 

Vetëpjellor në temp. ulta 
dhe veteshterp në temp. 
larta 

Mos 
përputhje 

Pjesshëm 

5 Pjalmëzues për të tjerët (i 
mirë, mesatare, e dobët) 

 I mirë I mirë I mirë 

6 Lidhja e rregullt e frutave (çdo 
vit, njëherë në dy vjet) 

Çdo vit Çdo vit Çdo vit 

7 Koha vjeljes (hersh, mesme, 
vonë) 

E mesme (gusht) E vonë E mesme 

8 Perdorimi i frutit (e freskët, 
lëng, cider, konservim, 
universale) 

Konservim dhe i freskët E freskët E freskët 

9 Rezistenca e përgj. 
sëmundjeve (ndjesh, mesatar, 
rezistent) 

Mesatare Rezistente Mesatare 

10 Rezistenca ndaj zjarrit bakterial Mesatare Rezistente Mesatare 

11 Rezistenca ndaj antraknozës Mesatare Rezistente Rezistente 
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12 Rezistenca ndaj hirit Mesatare Mesatare Mesatare 

13 Rezistenca ndaj kromës Mesatare Rezistente Rezistente 

14 Rezistenca ndaj ndryshkut Mesatare Rezistente Rezistente 

15 Qëndrimi i frutave ruajtje 
(muaj) 

1 muaj 4-9 muaj 1-3 muaj 

 

 

 
 
 

Dardha varieteti  
“William’s ” 

 
 

Origjina 
Dardha “Williams” (sinonim “Bartlett”) dhe e shqipëruar 
si “Gushtake” eshte fillimisht zbuluar ne Angli ne shekullin 
e 18. Sot ato jane varieteti me i kultivuar ne SHBA. 
  

Lulëzim “Williams” është në lulëzim në mes të prillit 
 

 
Pjalmohet nga 

Duhet të pjalmohet me një tjetër varietet të dardhës si 
Passa Crassane, Abatte Fettel, etj 
 

 
Fruti 

Në pjekje shmangni prekjen e fortë pasi frutat plagosen 
shumë lehtë. Ideale për konsum të freskët dhe për 
konservim (recel, komposto). Dardhat “Williams” janë 
tipike për shtrydhje lëng dardhe. 

Konsumi Ky varietet eshte me i pershtatshem per konsum te fresket 

dhe gatim. 

Madhësia e frutit Prodhon fruta të mëdha, të ngjeshur dhe me aromë. 

 
Rritja 

Pemë që arrijnë deri 6 m lartësi nëse nuk krasiten. Ka 
nevojë për orë të ftohti në dimër deri në 600 orë 
 

Prodhueshmëria Pemët hyjnë normalisht në prodhim në vitin e 4 ose të 5 
por nuk perjashtohet edhe me shpejt 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Rezistente ndaj fitoftores, por të ndjeshme ndaj psyllës.    

Koha e vjeljes dhe ruajtjes Dardhat “Williams” vilen nga fund korriku deri në tetor. 
Ato mund te ruhen deri 2-3 muaj ne kushte optimale. 
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Dardha varieteti  
“Sissy” 

 
 

Origjina 
Dardha “Sissy” u zgjodh nga dardha “Seckel”, në 
2015, nga fidanishtja “Farm Hellas”, Imathia, 
Alexandria – Greqi  

 
Lulëzim 

“Sissy” është në lulëzim në 15 - 30 prill. Pikë e fortë 
është rezistenca e saj ndaj të ftohtit/acarit e provuar 
në (Larisa-Greqi në mars 2016) 

Pjalmohet nga Duhet të pjalmohet me varietet tjetër të dardhës si 
Coscia, Crystal dhe Santa Maria 

 
Fruti 

Ideale për konsum të freskët dhe konservim 
(komposto). Dardha “Sissy” është tipike për 
shtrydhje/lëng. 

 
Madhësia e frutit 

Fruta të mëdhenj, 200 gr, biles arrin 350 gr (kur 
rrallohet), të gjelbër dhe me aromë të shkëlqyer. Tuli 
shumë i ëmbël 

Rritja Pemë që arrijnë deri 6 m lartësi nëse nuk krasiten. Ka 
nevojë për orë të ftohti në dimër deri në 600 orë 

 
Prodhueshmëria 

Pemët hyjnë në prodhim shpejt që në vitin e 3-të, dhe 
japin 40 ton/ha në sisteme me mbështetje dhe deri 
në 60 ton/ha në sisteme me dendësi të lartë 
(intensive). 

 
 

Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 
sëmundjeve 

Fidanët janë tolerantë ndaj sëmundjes të fitoftorës, 
kancerit të rrënjës dhe nematodave kur nënshartesa 
është klon ftua (Cydonia of Proveance). Dardha është 
shumë tolerante ndaj mizës të dardhës (Cacopsylla 
pyricola); rezistencë të lartë ndaj sëmundjes të zjarrit 
(Erwinia Amylovora); kromës (Venturia pyrina) dhe 
septoriozës (Septoria pyricola).   

 
Koha e vjeljes 

Piqet 5-20 gusht, kur frutat kanë 12-14 % brix 
(sheqer). Në frigorifer bëhet me ngjyrë të verdhë në 
të artë 

 
Ruajtja 

Ka ruajtje të gjatë: 6 muaj (deri në Shkurt, në 
temperatura -0.5oC deri -1.0oC në frigorifer RS); bile 
deri në  9 muaj (në Maj në frigoriferë me atmosferë të 
kontrolluar, CA) 
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6. Kultura e kumbullës 

6.1 Prodhimi i kumbullës në Bashkinë e Korcës  

Sipërfaqja e mbjellë në qarkun e Korçës arrin 430 ha, prodhimi vjetor mbi 7,000 Ton, 

struktura varietore përbëhet nga kultivarët "Agen", "Tropojane", dhe "Santa Rosa". 

Struktura e fermave sipas sipërfaqes luhatet nga 0,2 ha deri në 3 ha.  

Pemtoret e kumbullave të mbjella në blloqe arrijnë 50 %, dhe mosha e pemëve 3-10 vjet, 

kurse 50% e sipërfaqes janë mbi 10 vjet.  Bashkia e Korçës ka pjesën më të madhe të 

sipërfaqes me 164 ha dhe prodhim prej 2,500 ton, kryesisht në Polenë, Mollaj e Voskop. 

6.2 Problemet në prodhimin dhe tregëtimin e kumbullës 

Në vitin 2018, vendi importoi rreth 232 ton kumbulla të freskëta dhe 6.5 ton të thata. 

Kumbulla konsumohet e freskët ose për përgatitjen e reçelrave, kompostove, lëngjeve 

dhe pije alkolike.  Kumbulla është një ushqim shumë energjitik pasi siguron 36-52 

kkal/100g dhe 5 mg vitamin C.  

Shumica e prodhimit vendas është e orientuar drejt tregut të freskët, por dhe tharjes dhe 

përpunimit artizanal e familjar. Kultivari lokal « Tropojane » (ndryshe « Hasi ») është i mirë 

për tharje dhe i përshtatur me klimën e ftohtë.  

Mbjelljet e reja për konsum të freskët e tharje po orientohen drejt varieteteve të rinj të 

importuar si ‘Stanley’ dhe ‘President’, që po provohen. 

Jo të gjithë varietetet e kumbullës janë të përshtatshme për tharje. Nëse tregu ose 

industria kërkon kumbulla për tharje duhen mbjellë varietete, që plotësojnë disa kritere:  

─ përqindja e lëndës së thatë të jetë rreth 20%; 
 

─ përqëndrimi i sheqerave në frut - mbi 12%; 
 

─ përmbajtja e lagështisë dhe acidit - deri në 1%; 
 

─ pesha e frutave - nga 30 në 40 gr; 
 

─ ngjyra e lëkurës - blu e errët; 
 

─ frutat me lëkurë të paprekur, të mbuluar me shtresë dylli (pruinë), tul të ngjeshur 
dhe bërthamë të vogël. 
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6.3 Varietetet e rinj 

 
 
 

Kumbulla varieteti  
“Stanley” 

 
 

Origjina 
Kumbulla “Stanley” ka origjinë nga Kaukazi 
Verior, por u krijua SHBA, 1926. 
  

 
 

Lulëzim 

Kumbulla “Stanley” ka rezistencë ndaj ngrirjes së 
sythave të luleve, dhe lulëzon në 15 - 30 prill. 
Sythat prodhues janë të vendosura në filizat e 
rritjes vjetore dhe degëzat buqeta, një syth 
formon 1-2 lule. 

 
 

Pjalmohet nga 

Stanely është vetëpjellore, lidh frutat dhe pa 
pjalmëzues, por rendimentet më të mira merren 
kur ka varietete pjalmëzuesa të tjerë si President 
ose Blufrey 
 

 
 

Fruti 

Pamje e bukur e frutave, ngjyra e frutit është blu 
e errët. Tuli është i ngjeshur, i verdhë, me aromë 
të forte, i ëmbël, me lëng, dhe bërthama ndahet 
mirë. Fruta me shije të shkëlqyer, për konsum të 
freskët, por sidomos përpunim me tharje (në 
nxehtesi) si oshafe. 
 

 
Madhësia e frutit 

Fruta të mëdhenj, me peshë mesatare 45 gr, 
tregues të mirë transportueshmërie 

 

 
Rritja 

Pemë që arrijnë deri 6 m lartësi nëse nuk 
krasiten. Ka nevojë për orë të ftohti në dimër deri 
në 600 orë 
 

 
 

Prodhueshmëria 

Pema fillon të japë fryte që 4 vjeç. Lidh fruta në 
cdo vit, deri në 60 kg fruta nga një pemë, dhe 
japin 20 ton/ha në sisteme me mbështetje dhe 
deri në 40 ton/ha në sisteme me dendësi të lartë 
(intensive), pra rendiment i lartë dhe i 
qëndrueshëm. 
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Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 

sëmundjeve 

Shumë rezistent ndaj polistigmozës (njolla e 
kuqe) dhe pikalores (ndryshkut), por preket prej 
kalbëzimit gri dhe prej morrave (afidet) 
 

 
 

Kërkesat për tokën 
 

Kumbulla “Stanley” e do tokën pjellore. Nevoja 
për rreshje të rregullta është shumë e lartë, 
përndryshe, pa ujitje frutat bëhen më të vogla 
dhe me mungesë të gjatë të lagështisë apo ujitjes 
frytat bien/rrëzohen  
 

 
Kërkesat për klimën 

Ka rezistencë të lartë, duron ngricat deri -34⁰С. 
Rezistenca ndaj thatësirës është mesatare. 
 

 
Koha e vjeljes 

Varieteti “Stanley” është me pjekje të vonë, 
frutat piqen në fillim të shtatorit, kur frutat kanë 
12-14 % brix (sheqer) 
 

 
 

Përdorimi i frutit 

Përdorim universal i frutave: të freskëta, për 
tharje, përgatitjen e lëngjeve, kompostove, 
reçelit, dhe ngrirje. Mbillet në gjithë botën dhe të 
gjitha kumbullat e thata bëhen prej këtij kultivari. 
 

 
 

Ruajtja 

Në temperatura normale, frutat ruhen pa 
humbje të cilësisë deri në 15 ditë; kurse në 
frigorifer (+ 1⁰С) deri në 25 ditë, ndaj nuk ruhet 
por direkt tek tregu ose në përpunim/tharje. Ka 
ruajtje të gjatë si kumbull e thatë.  
 

 

 

 

 

 
 
 

Kumbulla varieteti  
“President” 

 
Origjina Kumbulla “President” është kumbull e fillimit të 

shekullit të 20-të, në Angli.  
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Lulëzim 

Kumbulla lulëzon në fillim të prillit (grupi 3). 
Sythat prodhues janë në filizat e rritjes vjetore 
dhe degëzat buketore. 
 

 
Pjalmohet nga 

Kumbulla “President” është plotësisht vetë-
shterp dhe nuk lidh fruta, por kërkon doemos 
pjalmëzuesa të tjerë, si Stanely, Agen etj. 
 

 
 

Fruti 

I madh me ngjyrë blu/vjollcë, pamje e 
shkëlqyeshme e frutave. Tuli është i ngjeshur, i 
verdhë, i ëmbël, me lëng. Cilësia e aromës: e 
mirë. Fruta me shije të shkëlqyeshme, për 
konsum të freskët, por sidomos për përpunim me 
tharje (në nxehtesi) si oshafe. 
 

 
 

Madhësia e frutit 

Forma e frutave: ovale. Lidhja e bërthames me 
tulin: bërthama ndahet lirshëm. Shquhet për 
fruta shumë të mëdhenj me peshë mbi 45 gr e 
bile deri 70 gr, tregues të mirë durimi në 
transport. 

 
Rritja 

Pemë që arrijnë deri 6 m lartësi nëse nuk 
krasiten. Ka nevojë për orë të ftohti në dimër deri 
në 600 orë 
 

 
Prodhueshmëria 

Pema jep fruta që 4 vjet, cdo vit deri 60 kg/ pemë, 
ose 20 ton/ha (sisteme me mbështetje) dhe 40 
ton/ha në sisteme me dendësi të lartë. 
 

 
Ndjeshmëria/rezistenca ndaj 

sëmundjeve 

Rezistenca e përgjithshme ndaj sëmundjeve: 
mesatare, ka disi ndjeshmëri canker; ka disi 
rezistencë ndaj kalbëzimit kafe (Monilinia 
fructigena); dhe ka disi rezistencë ndaj 

Virusit të kumbullës (Sharka).  

 

 
Koha e vjeljes 

Periudha e vjeljes: është me pjekje të vonë, frutat 
piqen në fillim të shtatorit, kur frutat kanë 12-14 
% brix (sheqer) 
 

 
Përdorimi i frutit 

Përdorimet: të freskëta dhe gatime: komposto e 
reçele 
 

 
Ruajtja 

Ruajtja / mbajtja: 1 javë (në kushte shtëpie); në 
frigorifer (+ 1⁰С) deri në 25 ditë, ndaj nuk ruhet 
por direkt tek tregu.  
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Falenderim 

“Kushtuar atyre fermerëve të palodhur korçarë dhe përpjekjeve të tyre për të mësuar dhe 

zbatuar teknologjitë më të përparuara në prodhimin e frutave të mbështetura nga mendimi 

shkencor”.   

 

Falenderim i veçantë për fermerët në “Sweet farm Shamoll”, agr. Ylver Bylykbashi; “Agro-

Vet shpk” Zëmblak; agr. Shkëlqim Mullalli, “Ali-Fruit” Mollaj, z. Ferdinand Ali; z. Arben 

Koroveshi, Polenë; Agr. Jetnor Bregu Dvoran, si përfaqësues të pesë fermave, ku u kryen 

mbjelljet e fidanëve për disa varietete të reja të drufrutorëve në studim, të cilët po tregojnë 

përkushtim dhe ndihmuan në realizmin me sukses të këtij studimi. 

Dr. Ilir MEHMETI 

 


