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HYRJE 

 

Ky studim është kryer në kuadër të projektit “Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile për 

të nxitur qeverisjen e mirë të orientuar nga qytetarët për zhvillimin rural të Bashkisë Korçë 

(Rural Korçë)“ të financuar nga Bashkimi Europian nëpërmjet programit IPA dhe zbatuar nga 

Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë dhe organizata jofitimprurëse Tamat Centro Studi 

Formazione e Ricerca (Itali).   
 

Nëpërmjet hulumtimit të të dhënave shumëvjeçare të klimës dhe informacionit mbi tokën, 

bazuar në metodologjitë shkencore më të fundit, ky studim analizon treguesit tokësorë dhe 

klimatikë në territorin e Bashkisë Korçë që përcaktojnë përdorimin më optimal të tokës 

bujqësore në kultivimin e llojeve dhe varieteteve të disa drufrutorëve dhe hardhisë. 

Nëpërmjet vlerësimit të përshtatshmërisë të tokës bujqësore për disa kultura drufrutore dhe 

hardhinë, studimi ka për qëllim t’u japë fermerëve dhe specialistëve të fushës një instrument të 

dobishëm për ti paraprirë investimeve në kulturat e përmendura.  

Studimi konfirmon njëkohësisht se në një treg global ku konkurenca është në rritje, suksesi i 

çdo investimi varet kur merren parasysh të gjithë hapat që kanë të bëjnë me vlerësimin e tij 

duke orientuar vendim-marrjen mbi baza shkencore.  

 

 

 

I. ARRITJE DHE MUNDËSI TË BASHKISË SË KORÇËS NË PRODHIMIN 

E FRUTAVE DHE HARDHISË 

 

1.1 Përshkrimi i karakteristikave demografike dhe bujqësore të Bashkisë Korçë. 

 

1.1.1 Karakteristikat demografike 

 

Qarku i Korçës (NUTS 3) për vitin 2018, kishte 209.034 banorë ose 7.3% të popullsisë të 

Shqipërisë. Sipas planit strategjik të zhvillimit miratuar në vitin 2016, Bashkia e Korçës shtrihet 

në 808 km2 dhe ka 131.275 banorë, me raport 2:1 të popullsisë urbane (qyteti Korçë) ndaj asaj 

rurale. Hapësira rurale përbëhet nga 7 njësi me 63 fshatra, që janë: Bulgarec, 11% të popullsisë, 

e ndjekur nga Drenova me 8%; Mollaj e Voskop, me nga 5%; ndërsa më e rrallë paraqitet  

Voskopoja me vetëm 2%, kurse Vithkuqi e Lekasi janë prekur prej eksodit rural dhe kanë secili 

nën 1000 banorë.  

Në  tabelën 1.1.1 paraqitet e detajuar struktura e popullsisë të Bashkisë së Korçës (për qytetin 

dhe zonën rurale), numri i familjeve / fermave, fuqia punëtore aktive si dhe sipërfaqet e njësive 

administrative me tokë bujqësore.  
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Tabela  1.1.1 – Treguesit e strukturës të popullsisë së Bashkisë Korçë, numri i fermave 

dhe sipërfaqja e tokës bujqësore të njësive administrative rurale 

 
 

Prodhimi i gjithë frutave në Shqipëri në vitin 2019 arriti 275.000 ton (www.instat.gov.al) me 

rritje vjetore 3%, ku molla zë afro 40%, kumbulla 15%, qershia 7%. Molla është fruti kryesor, 

që ka shënuar rritjen më të lartë ndaj vitit 1985 (18.200 ton) dhe 2019 (110.400 ton), në sajë të 

shtimit të sipërfaqes, rrënjëve në prodhim dhe rendimentit të vjelë.  
 

Figura 1.1.1 – Prodhimi i frutave në shkallë kombëtare, Qarkun dhe Bashkinë Korçë. 
 

Prodhimi i drufrutorëve në gjithë Qarkun e Korçës dhe në veçanti Bashkinë e Korçës, ka peshë 

të rëndësishme në shkallë vendi. Faktikisht, Bashkia Korçë jep e vetme mbi 10% të prodhimit 

të frutave në shkallë kombëtare, ku spikat prodhimi i mollëve me mbi 22%, ndërsa prodhimi i 

qershisë apo kumbullës është mbi 5%. (www.instat.gov.al) 
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Figura 1.1.2 – Sipërfaqja me pemët frutore kryesore në vitet 2018 dhe 2019 për 

Bashkinë e Korçës. 

 

Figura 1.1.3 – Prodhimi në pemët frutore kryesore në vitet 2018 dhe 2019 për Bashkinë 

e Korçës. 
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Bashkia Korçë ka mbi 800 ha pemëtore intensive frutore në blloqe nga të cilat siguron 

rendimente të kënaqshme. 
 

 
Figura 1.1.4 – Rendimenti i vjelë i pemëve frutore i ndarë sipas llojeve tyre në Bashkinë 

e Korçës për vitet 2018 dhe 2019. 
 

Me nivelet e prodhimit të frutave dhe rrushit ne vitet 2000-2005, Shqipëria kishte konsum më 

të ulët të frutave për frymë afro 48 kg/banor (fruta + agrume + rrush) ose sa gjysmën e tij në 

vendet e BE. 

Duke patur parasysh kërkesën në rritje për fruta dhe kushtet klimatiko tokësore të vendit, 

prodhimi i frutave shënoi rritje nëpërmjet mbështetjes nga skemat financiare të qeverive 

Shqiptare, zbatuar përmes Agjensisë të Zhvillimit Bujqësor e Rural (AZHBR), që nxitën 

prodhimin në vend të disa frutave, agrumeve e vreshtave.  

Si rezultat i këtyre skemave, importi i disa frutave dhe veçanërisht mollës apo qershisë ka qënë 

në rënie. Në 2018 u importuan 6,243 ton molle kundrejt 17,702 ton ne 2010. Ndërkohë qe 

eksporti i molleve ka shenuar rritje nga 1.097 ton (2010) ne 4,646 ton ne 2018 (UN 

COMTRADE). 
 

 

 

 

Figura 1.1.5 – Bilanci tregtar i 

disa frutave (Burimi: 

FAOSTAT) 

 

Gjithsesi, vendi ka rezerva për të 

pakësuar importet edhe në 

kulturën e kumbullës dhe 

dardhës për të cilat ka kushte klimatiko tokësore të favorshme në të gjithë vendin. 
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Për më tepër, mundësitë e rritjes të prodhimit për këto kultura dru-frutore bazohen edhe në 

sondazhet që pohojnë se 85% e konsumatorëve shqiptarë preferojnë frutat e prodhuara në vend 

dhe në veçanti ka një parapëlqim për mollën dhe frutat e Korçës.   

Fermerët kanë investuar në ngritjen e pemtoreve moderne duke përshtatur teknologjinë 

bashkëkohore përfshirë përdorimin e fidanëve të çertifikuar, sistemet e duhura të mbështetjes, 

sisteme të mira ujitje dhe plehrimi e deri në mënyrën e pjalmimit të pemëve. 

Megjithatë, numri i prodhuesve të specializuar me pemtore më të mëdha se 1 ha është akoma i 

pakët dhe mungon diversifikimi i prodhimit bazuar në parapëlqimin e konsumatorit apo 

industrisë përpunuese pasi prodhuesit i mbeten besnikë strukturave varietore ekzistuese edhe 

pse shihet tendenca në rënie e kërkesës së 

tyre që shprehet edhe në çmimin më të ulët të 

shitjes.    

 

Figura 1.1.6 – Çmimet tregtare për mollën 

(Burimi: FAOSTAT)  

 

Duke marrë parasysh strukturën rurale të 

popullsisë, kërkesën në rritje për fruta të 

popullsisë dhe industrisë përpunuese, kultivimi i drufrutorëve përbën një potencial të lartë për 

angazhimin me punë të fuqisë punëtore dhe rritjen e të ardhurave në fermë nga aktiviteti 

bujqësor.   

 

1.1.2 Veçoritë e prodhimit të frutave 

 

Pemëtoret intensive mbahen në prodhim për 15÷30 vjet. Kur një fermer vendos të mbjellë një 

ngastër me dru frutorë duhet të mendojë, që kjo nuk është një veprimtari për “qejf=hobby”, por 

një biznes që kërkon planifikim dhe burime financiare për t’u mbështetur për një periudhë të 

gjatë, i cili jo rrallë goditet nga rreziqe të ndryshme përfshirë ato natyrore (thatësira, reshjet e 

tepërta, breshëri, ngricat e deri sëmundjet dhe dëmtuesit), tregu (rritja e numrit të prodhuesve 

të të njëjtit frut/produkt, ndryshime në pëlqimin e konsumatorëve, falimentimi i bizneseve, që 

merren me grumbullimin ose përpunimin e produktit), financiare (çmim më i ulët në treg, rritje 

e çmimit të inputeve bujqësore, mungesa e parasë “cash” për të mbuluar shpenzimet afat 

shkurtëra), ligjore dhe mjedisore (mos-respektimi i kontratave të furnizimit, penalitete për 

ndotje të mjedisit prej përdorimit të keq të plehrave kimike ose pesticideve).    

Çfarë duhet të mbjellin fermerët? Shpesh herë përballemi me faktin që fermerë të ndryshëm 

nuk kanë qenë në gjendje të shesin prodhimin pasi kërkesa e tregut ose çmimi i ofruar nga 

grumbulluesit dhe industria ka qenë i ulët dhe i pamjaftueshëm për të mbuluar kostot e 

investimit, duke i detyruar në disa raste të zëvendësojnë pemët, megjithëse ende të reja me lloje 

ose varietete të tjera. Për të mos dalë jashtë qëllimit të studimit, po përmendim shkurtimisht 

hapat kryesore për t’u patur parasysh kur investohet në dru-frutorët: 
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Analiza e tregut 

 

Përballimi i rreziqeve, që mbart një treg i hapur global me konkurrencë të lartë, kërkon në radhë 

të parë, që cilido fermer a kushdo që futet në biznesin e frutave të marrë informacionin e 

nevojshëm mbi tregun duke konsultuar të dhëna të ndryshme të disponueshme nga shërbimet 

këshillimore të bujqësisë, universiteti apo industritë. Nga analiza e këtyre të dhënave vlerësohet 

kërkesa potenciale për një produkt të caktuar dhe çmimi i pritshëm duke patur parasysh luhatjet 

në preferencën e konsumatorit ose industrisë dhe aktorët kryesorë që marrin pjesë në biznesin 

e frutave.  

Kjo analizë ndihmon për të përcaktuar objektivin e tregut që fermeri synon të arrijë me 

prodhimet e tij duke siguruar të ardhura të qëndrueshme në një periudhë afat-gjatë. Nga analiza, 

fermeri duhet të kuptojë nëse duhet të ndryshojë kohë-daljen në treg, të fusë varietete të reja 

me shije të ndryshme, të prodhojë për industrinë, të kalojë drejt prodhimit organik, të dalë në 

treg vetëm me një varietet apo të shtojë llojshmërinë (diversifikojë).    

 

Përshtashmëria e tokës 

 

Në një moment të dytë fermeri ballafaqon kërkesat e tregut me potencialin e tokës së tij për të 

përmbushur kërkesën. Për këtë qëllim, do të shërbejë, vlerësimi i përshtatshmërisë të tokës, që 

përbën një aspekt të rëndësishëm para se të marrë vendimin për të investuar në një pemtore 

15÷30 vjeçare.  

Prodhimi i bimëve varet prej zbatimit të suksesshëm të teknologjive të menaxhimit të tokës, 

ujit dhe lëndëve ushqyese. Elementët e favorshëm ose kufizues të klimës dhe tokës duhen 

vlerësuar për efektin që mund të kenë mbi prodhimin dhe mbi atë bazë përgatitet karta 

teknologjike e prodhimit ku identifikohen lloji i dru-frutoreve, varietetet, punimi i tokës, 

dendësia dhe distancat e mbjelljes, plehërimi, mënyra e ujitjes, trajtimet e deri koha e vjeljes.  

 

Plani i fizibilitetit 

 

Menaxhimi i një ferme pa biznes plan është njëlloj si “të ngasësh një makinë pa timon” siç 

thuhej dikur. Por, përpara se të menaxhojë, fermeri duhet që nëpërmjet shërbimeve të 

kualifikuara të kuptojë të gjithë aspektet e investimit, të bëhet i ndërgjegjshëm ndaj rreziqeve, 

që mund të shoqërojnë investimin dhe të vendosë, pasi ka përcaktuar rolin dhe efektin e të 

gjithë faktorëve përfshirës, nëse ia vlen të ndërmarrë këtë investim. 

Vlerësimi financiar i investimit fokusohet në mënyrë të veçantë në aspektet financiare të tij 

duke përcaktuar suksesin ekonomik përmes gjykimit të kostove fillestare, shpenzimeve 

operative, lëvizjen e parasë “cash” dhe parashikimin e rendimenteve. Rezultatet e kësaj analize 

do të përcaktojnë nëse investimi i menduar është financiarisht i bëshëm, duke dhënë edhe një 

vlerësim të normës së kthimit mbi kapitalin e investuar.  
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II. Përshkrimi i kushteve gjeo-klimatike të Bashkisë Korçë si dhe kërkesat e 

kulturave drufrutore dhe hardhisë.    
 

2.1 Karakteristikat kryesore klimatike të zonës së Korçës.   

 

Zona e Korçës bën pjesë në zonën klimatike Mesdhetare Paramalore dhe nënzonën Paramalore 

Jugore. Ajo karakterizohet me dimra të ftohtë ku shënohen temperaturat minimale më të ulta 

edhe në shkallë vendi. Gjithashtu reshjet janë në nivele të ulta krahasuar me pjesën tjetër të 

vendit. Një informacion më të detajuar për ecurinë e elementëve të ndryshëm meteorologjikë 

që shërbejnë për vlerësimin e klimës e marrim prej vendmatjeve meteorologjike (fig. 2.1.1). 

Disa prej këtyre vendmatjeve kanë filluar të funksionojnë që në vitin 1931.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1.- Vendmatjet meteorologjike në zonën e Korçës. 

 

Rrezatimi diellor si burimi kryesor i energjisë dhe i nevojshëm për proceset fotosintetike 

paraqitet nëpërmjet vlerave të treguesit përkatës të orëve me diell (fig. 2.1.2). Në zonën e 

Korçës sipas normës ka 2,309 orë me diell ndërsa në Sheqeras 2,390 orë. Në vitet e fundit në 

këtë hapësirë ky tregues rezulton të ketë pësuar një rritje me rreth +5%, që do të thotë se dhe 

vlerat e rrezatimit aktiv fotosintetik (RAF) për proceset fotosintetike janë përmirësuar. 

 

Fusha e Korçës karakterizohet me një vlerë vjetore të rrezatimit diellor që arrin në vlerat 

1600÷1700 W/m2/vit, ndërkohë që me ngritjen në lartësi në zonat e kësaj bashkie siç shihet 

dhe në hartën e  dhënë në figurën 2.1.3 shënohet një ulje deri në vlerat 1500÷1550 W/m2/vit.  
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Figura 2.1.2. – Vlerat mujore të orëve me diellëzim për vendmatjet meteorologjike të 

Korçës dhe Sheqerasit. 
 

Rrezatimi Aktiv Fotosintetik (RAF) është një tregues i rëndësishëm në vlerësimin e agro-

klimës nga pikëpamja e potencalit që ajo ofron për proceset fotosintetike të bimëve në tërësi 

dhe po ashtu dhe për drufrutorët dhe vreshtarinë. 
 

Figura 2.1.3. - Vlerat vjetore të rrezatimit diellor për Bashkinë Korçë  (në W/m2/Vit). 

 

Temperaturat e ajrit. Në bazë të informacioneve të përpunuara në tabelën 2.1.1 jepen të 

dhënat mujore mbi ecurinë e temperaturave të ajrit në komunat pranë Korçës dhe më gjerë, 

ndërkohë që të paraqitura grafikisht në figurën 2.1.4 mundësohet dhe një pamje më e plotë 
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krahasuese me ndryshimet që evidentohen në zonat e tjera pranë asaj të studimit duke u 

zhvendosur si në lartësi ashtu dhe në drejtim të veriut.  

 

Tabela 2.1.1 -  Të dhënat e temperaturave mesatare mujore të ajrit për vendmatjet 

meteorologjike në zonën e Korçës. 

 

Paraqitja grafike sipas muajve e dhënë në figurën 2.1.4 mundëson një perceptim më të mirë për 

ecurinë  e temperaturave të ajrit në zonë.  

 

Figura 2.1.4.- Të dhënat e temperaturave mesatare mujore të ajrit për vendmatjet 

meteorologjike në zonën e Korçës. (të Korçës janë paraqitur dhe me vlera). 
 

Temperaturat e ajrit karakterizohen me një gradient ndryshimi prej 0.6°C ulje për çdo 100 

metra ngritje në lartësi. Paraqitja në hartën e  figurës 2.1.5 jep shpërndarjen e temperaturave 

mesatare vjetore në hapësirën e zonës së studimit dhe më gjerë ku përfshihet dhe ndarja 

administrative.  

Numri i ditëve me temperatura minimale të ajrit nën 0°C në Korçë është 90 ditë në vit, në 

Sheqeras 111 dhe në Voskopojë 143.  

Temperatura minimale absolute për Korçën me vlerë -20.9°C është shënuar më datë 

28.01.1963, ndërsa ajo më e ulët në zonën pranë dhe për mbarë vendin si rekord absolut është 

vlera -26.8°C e shënuar në Sheqeras më datë 27.01.1963. Në vitet e fundit një rekord i ri u 

shënua në Shtyllë me vlerën -29.0°C në datë 9.01.2017. 
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Figura 2.1.5.- Vlerat e temperaturave mesatare vjetore të ajrit për zonën e Korçës.  
 

Reshjet në zonën e Korçës janë nga më të ultat në shkallë vendi. Në figurën 2.1.6 jepet një 

paraqitje grafike e ecurisë së tyre mujore gjatë vitit, ku vlerat më të ulta vrojtohen në stinën e 

verës. Muajt me më shumë reshje ashtu si dhe për pjesën tjetër të vendit janë nëntori dhe 

dhjetori. Reshjet gjatë periudhës së vegjetacionit për vitin 2020 (nga data 9 prill deri më 11 

nëntor) shënuan 505 mm ose +14% kundrejt periudhës së 10 viteve të fundit, të cilat për këtë 

periudhë janë karakterizuar me një lartësi prej 443 mm. Ecuria e reshjeve sipas muajve për 

periudhën e dhjetëvjeçarit të fundit (2011÷2020) krahasuar me periudhën 60 vjeçare 

(1931÷1990) evidenton një rritje sa i takon periudhës së ngrohtë të vitit. 

 

Figura 2.1.6.- Lartësia e reshjeve mujore për vendmatjet meteorologjike në zonën e 

Korçës.   
 

Në hartën e dhënë figurën 2.1.7 paraqitet shpërndarja e reshjeve vjetore, ku vlerat më të ulta 

shënohen në fushën e Korçës me rreth 650÷800 mm, ndërsa me ngritjen në lartësi vrojtohet një 
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rritje e tyre deri në 1200 mm. Sasia e reshjeve për periudhën 2011-2020 rezulton rreth 15% më 

e lartë se për periudhën 1931÷1990.   
 

Figura 2.1.7.- Lartësia e reshjeve vjetore për zonën e Korçës.  
 

Një tregues i rëndësishëm në vlerësimin e reshjeve është dhe numri i ditëve me reshje, i cili për 

Korçën arrin mesatarisht në 130 ditë në vit. 
 

Figura 2.1.8.- Vlerat e lartësisë së reshjeve dhe anomalive të tyre për muajin prill për 

zonën e Korçës gjatë periudhës 2010÷2020. 
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Ndryshueshmëria e reshjeve dhe shpërndarjes së tyre në kohë paraqitet me mjaft interes në 

fushën e bujqësisë në lidhje me plotësimin e  nevojave të kulturave bujqësore në përgjithësi 

dhe drufrutorëve në veçanti. 

Në këtë kontekst është analizuar ecuria e anomalive dhe bilanci hidrik, sidomos për periudhat 

kohore kur nevojat janë më të larta dhe reshjet janë më të ulta (fig. 2.1.8). Në afro 42% të 

rasteve vlerat e reshjeve për muajin prill janë nën vlerën mesatare prej 58.8mm ose asaj të 

normës 60.3mm. 

 

Figura 2.1.9.- Vlerat e lartësisë së reshjeve dhe anomalive të tyre për muajin maj 

për zonën e Korçës. 
 

Për muajin maj (fig. 2.1.9) në afro 64% të rasteve evidentohet fakti që reshjet janë nën vlerën 

mesatare prej 86.9mm, ndërkohë që përkundrejt normës 68.9mm janë nën të, në rreth 42% të 

rasteve. Një analizë e detajuar sipas muajve për lidhjen midis reshjeve dhe avullimit potencial 

u vlerësua për periudhën 2002÷2020 si dhe për dhjetëvjeçarin e fundit 2011÷2020, ku 

evidentohet një bilanc hidrik negativ për periudhën e ngrohtë të vitit.  

 

Figura 2.1.10.- Vlerat e reshjeve dhe avullimit potencial sipas muajve për zonën e Korçës 

për periudhën 2002÷2020. 
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Paraqitja grafike e dhënë në figurat 2.1.10 dhe 2.1.11 evidenton një përmirësim të situatës për 

muajt prill dhe maj në dhjetëvjeçarin e fundit kundrejt vlerave të mëparshme, ndërkohë del në 

pah një përkeqësim i lehtë për muajin gusht. 

Bilanci hidrik evidenton qartë nevojën për të patur sisteme ujitjeje funksionale sidomos për 

periudhën maj ÷ gusht (fig. 2.1.11). 

 

Figura 2.1.11.- Vlerat e reshjeve dhe avullimit potencial sipas muajve për zonën e Korçës 

për periudhën 2011-2020. 
 

Nga pikëpamja e ndryshimeve klimatike në të dhënat e pasqyruara në figurën 2.1.12 

evidentohet një situatë e përmirësuar në vitet e fundit sa i takon muajve prill, maj dhe pjesërisht 

qershor. Gjithsesi kjo nuk do të thotë të mos tregohet vëmendja e duhur për plotësimin e 

nevojave biologjike të drufrutorëve për këtë periudhë kohore me ujitje. 

 

Figura 2.1.12. - Vlerat e bilancit hidrik (diferencës avullim – reshje) sipas muajve për 

zonën e Korçës. 
 

Reshjet për periudhën prill ÷ shtator, që i përkasin dhe periudhës më me interes në 

këndvështrimin e nevojave të bimëve në tërësi dhe drufrutorëve në veçanti për ujë u analizuan 
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dhe janë paraqitur në figurën 2.1.13. Të dhënat evidentojnë një situatë me reshje prej 280 mm, 

të cilat i referohen një periudhe të gjatë kohore 1931÷1990, ndërkohë që periudha e 

dhjetëvjeçarit të fundit 2011÷2020 evidenton një rritje të ndjeshme me +37% duke shënuar një 

vlerë prej 385 mm. Në vijim në tabelën 2.1.3 jepen të dhënat e reshjeve sipas muajve dhe për 

periudhën prill ÷ shtator me siguri 20% dhe 80% siguri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1.13. - Vlerat e reshjeve për periudhën prill ÷ shtator për zonën e Korçës. 
 

Ndërkohë, ecuria e reshjeve gjatë periudhës së ngrohtë u analizua dhe nëpërmjet një indeksi të 

reshjeve RI që tregon se sa reshje kanë rënë në raport me mesataren shumëvjeçare për një zonë 

dhe kohë të caktuar. Vlerat e RI janë pasqyruar në figurën 2.1.14. Në këtë paraqitje grafike 

dukshëm dallohet një ulje e ndjeshme e muajve të thatë (referuar reshjeve në % sipas RI), për 

pesë muajt e periudhës prill ÷ shtator, ndërkohë që përjashtim bën vetëm muaji gusht ku ka një 

rritje të lehtë.  

 

Figura 2.1.14. - Vlerat e treguesit RI sipas muajve për periudhën janar - dhjetor për 

zonën e Korçës. 
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Tabela 2.1.3. - Reshjet me % të ndryshme sigurie sipas muajve dhe për periudhën prill - 

shtator për vendmatjen meteorologjike të Korçës. 

 

Breshëri është i pranishëm në zonën e Korçës dhe shpeshtësia e fenomenit  nuk i nënshtrohet 

ndonjë rregulli të caktuar. Si ngjarje mund të ndodhë në çdo stinë të vitit. Mesatarisht 

kohëzgjatja e breshërit është 3÷5 minuta. Përgjithësisht breshëri që bie dëmton kulturat 

bujqësore, por jo vetëm ato, dhe në raste të caktuara shkakton dëme të konsiderueshme. Në 

tabelën 2.1.4 jepen të dhënat mbi ditët me breshër në zonën e Korçës. Në konsideratë duhet 

mbajtur dhe fakti që breshëri është një dukuri kryesisht me natyrë lokale dhe në mjaft raste nuk 

evidentohet në vendmatjet meteorologjike. Gjatë periudhës prill ÷ shtator nga pikëpamja 

klimatike vrojtohen mesatarisht 3 ditë me breshër. 
 

Tabela 2.1.4. - Numri i ditëve me breshër. 

 

Figura 2.1.15.- Pamje nga sistemi i mbrojtjes nga breshëri i instaluar në “Sweet farm 

Shamoll”, pranë Korçës. 

 

Për mbrojtjen nga kjo dukuri atmosferike është e këshillueshme instalimi i sistemeve të 

mbrojtjes nga breshëri si ai i paraqitur në figurën 2.1.15 si dhe aplikimi i politikave të sigurimit 

pranë institucioneve përkatëse.  

Lagështia relative e ajrit është një element tjetër i klimës që në përgjithësi nuk paraqet 

ndryshime të mëdha gjatë muajve të vitit (fig. 2.1.16). Gjithsesi vlerat e saj në periudha të 

caktuara të vitit paraqesin një rëndësi të veçanërisht në lidhje me trajtimet kundër sëmundjeve 

të veçanta ose vlerësimit të stresit hidrik tek bimët. 
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Figura 2.1.16.- Lagështia relative e ajrit sipas muajve për vendmatjen meteorologjike 

të Korçës për orët 7, 14 dhe 21. 
 

Gjithashtu një informacion me vlerë është dhe numri i ditëve me lagështi relative të ajrit ≤30%, 

≤50% dhe ≥80% që paraqitet në figurën 2.1.17. Kohëzgjatja e periudhës me lagështi të ulët 

ajrore në orët e mesditës është një informacion shumë i rëndësishëm sidomos për periudhën e 

nxehtë të vitit, kur stresi hidrik rritet mjaft në sipërfaqen gjethore të drufrutorëve.  
 

Figura 2.1.17.- Numri i ditëve me lagështi relative të ajrit për pragje të ndryshme, për 

vendmatjen meteorologjike të Korçës. 
 

Temperatura e Tokës. Ecuria e temperaturave në profilin vertikal për thellësi të ndryshme të 

tokës është po aq e rëndësishme sa dhe ato për mjedisin ajror për drufrutorët dhe hardhinë. 

Temperaturat e tokës influencojnë tërë veprimtarinë fiziologjike si dhe prodhimin 

përfundimtar. Për zonën e Korçës një pamje e ecurisë së të dhënave mujore jepet në figurën 

2.1.18 ndërsa në tabelën 2.1.5 pasqyrohen të dhënat mbi numrin e ditëve me temperaturë 

minimale të sipërfaqes së tokës ≤0°C.  
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Figura 2.1.18.- Vlerat e treguesve të ndryshëm të temperaturave të tokës për vendmatjen 

meteorologjike të Korçës. 

 

 
 

Tabela 2.1.5.- Numri i ditëve me temperaturë minimale të sipërfaqes së tokës ≤0°C për 

vendmatjen meteorologjike të Korçës. 
 

Ndryshimet klimatike. Për dy dhjetëvjeçarët e fundit u krye një analizë më e detajuar e 

informacionit meteorologjik duke evidentuar dhe ndryshimet klimatike dhe çka ato përcjellin 

për habitatin e kulturave drufrutore të shqyrtuara në këtë studim.  
 

Figura 2.1.19. –Vlerat mesatare mujore, për temperaturat minimale, maksimale dhe 

mesatare për periudhën 2002-2020 si dhe ato të normës  me anomalitë përkatëse për 

vendmatjen e Korçës. 
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Të dhënat e temperaturave mesatare mujore për vendmatjen meteorologjike të Korçës për 

periudhën e normës (1961÷1990) dhe atë 2002÷2020 siç paraqitet (me vijën me ngjyrë të kuqe) 

dhe në figurën 2.1.19, evidentojnë një rritje të vlerave vjetore me +9%, ndërkohë që muajt: 

shkurt, mars, qershor dhe korrik shënojnë anomalitë më të larta.  

 

Periudha e vegjetacionit në zonën e Korçës është ndikuar si pasojë e ngrohjes globale duke 

kaluar nga një kohëzgjatje prej 184 ditësh në 213 ditë ose rreth 4 javë më shumë për vitet e 

fundit. Kjo gjë mundëson në parim mundësinë për kultivimin e varieteteve me kërkesa më të 

larta për treguesin e shumës së temperaturave mbi pragun 10°C dhe shfrytëzimin më të madh 

të dritës për realizimin e proceseve fotosintetike që reflektohet më pas në një prodhim më të 

lartë.  

Fillimi i periudhës së vegjetacionit shoqërohet me një gradient vonese prej 5 ditësh për çdo 100 

metra ngritje në lartësi, ndërsa mbarimi i saj me një gradient hershmërie prej 3 ditësh për çdo 

100 metra ngritje në lartësi kundrejt datave përkatëse në zonën e fushës së Korçës. Ndërkohë 

gradientët e vonesës së fillimit të periudhës së vegjetacionit të paraqitur dhe skematikisht në 

figurën 2.1.20 dhe 2.1.21 janë 9 ditë për çdo 1 gradë zhvendosje në gjërësi gjeografike drejt 

veriut dhe 12 ditë hershmëri për mbarimin e saj.  

Temperatura mesatare e periudhës së vegjetacionit e vlerësuar për 18 vitet e fundit është 

16.8°C, vlerë më e lartë se ajo e vrojtuar vite më parë, kur për Korçën ishte 16.6°C dhe 

Voskopojën 14.4°C. Për Korçën, në vitin 2020 ajo arriti në 18.0°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.20. –Periudha e vegjetacionit referuar viteve 2014÷2020 

si dhe anomalitë ndaj vlerave të normës për vendmatjen e Korçës. 

 

Zgjatja e periudhës së vegjetacionit në vitet e fundit është pasqyruar skematikisht në figurën 

2.1.22, ku jepen vlerat e normës si dhe ato me 80% siguri për periudha të ndryshme kohore. 
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Figura 2.1.21. – Ndryshimi i datës së fillimit, mbarimit dhe kohëzgjatjes së periudhës së 

vegjetacionit me ngritjen në lartësi dhe me zhvendosjen drejt veriut për zonën e Korçës. 

 

Figura 2.1.22. – Ndryshimi kohëzgjatjes së periudhës së vegjetacionit për periudha të 

ndryshme kohore. 

 

Ngricat mund të kufizojnë periudhën e vegjetacionit. Të dhënat tregojnë se ngricat e vona në 

pranverë po vrojtohen gjithnjë e më herët dhe ato në vjeshtë gjithnjë e më vonë duke e rritur 

periudhën kohore pa ngrica dhe duke mos u bërë pengesë për ndërprerjen e periudhës së 

vegjetacionit. Pamja e dhënë në figurën 2.1.23 e pasqyron mjaft qartë këtë dukuri. 
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Figura 2.1.23.- Periudha pa ngrica për Korçën dhe datat përkatëse kur vrojtohen ato me 

20% probabilitet. 

 

Për vitin 2020 ndërkohë që periudha e vegjetacionit u vrojtua nga data 9 prill deri më datë 11 

nëntor, periudha pa ngrica u vrojtua nga data 3 prill deri më datën 21 nëntor. Gjithsesi duhet 

evidentuar fakti se në se data mesatare e fillimit të periudhës së vegjetacionit paraprihet nga 

data mesatare e ngricës më të vonshme në pranverë me rreth një deri dy javë ajo e vrojtuar në 

vjeshtë përgjithësisht rezulton pas mbarimit të periudhës së vegjetacionit me rreth një javë; 

ndërkohë vlerësohet se me një probabilitet nga 21 deri në 50% të rasteve ajo të ndodhë para 

mbarimit të periudhës së vegjetacionit duke e ndërprerë atë para kohe. Numri mesatar i ditëve 

me ngrica për periudhën 2002÷2020 vlerësohet në 87. Viti 2020 shënoi vetëm 55 ditë me 

ngrica. 

 

Vlerat mesatare të numrit të rasteve me ngricë në pranverë dhe në vjeshtë si dhe me 20% dhe 

80% siguri paraqiten në vijim në tabelën 2.1.6, referuar periudhës kohore 2002÷2020. 

Vlerësimet janë bërë gjithashtu dhe për nivelin se deri ku arrijnë temperaturat minimale për 

gjatë gjithë muajve të vitit me 80% siguri. Në tabelë janë pasqyruar vlerat mesatare për muajt 

e pranverës dhe të vjeshtës për temperaturat minimale të pritshme si dhe ato me 20% dhe 80% 

siguri. Për shembull në dhjetëditëshin e parë të muajit mars pritet të ketë mesatarisht 4 ditë me 

ngrica, ndërsa me siguri 80% është e sigurtë vrojtimi i një dite me ngricë, ndërsa me 20% siguri 

në dy vite ndër dhjetë vrojtohen 6 ditë. Po ashtu për këtë periudhë kohore është e mundshme 

një temperaturë mesatare e vlerave minimale prej -3.1°C, ndërsa me 80% siguri është e sigurtë 

që shënohet vlera prej -0.5°C dhe me 20% siguri d.m.th. dy herë në 10 vjet mund të pritet dhe 

vlera -5.7°C.  
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Tabela 2.1.6. - Numri i ditëve me ngrica në pranverë e vjeshtë për zonën e Korçës si dhe 

temperaturat minimale absolute me 20% & 80% siguri. 

 

“Njësitë e fjetjes (të dimërimit)”. Në ciklin e tyre biologjik, shumë drufrutorë kërkojnë një 

periudhë ekspozimi ndaj temperaturave të ulta që njihet si periudha e ftohjes (chilling hours12) 

ose dimërimit (vernalization) dhe përllogaritet sipas disa metodologjive të njohura (tab. 2.1.7). 

Kjo periudhë ftohje është një faktor i nevojshëm për bimët gjethe rënëse të zonave me klimë 

mesatare “temperate” në mënyrë që sythet e fjetur të kalojnë dimrin ose gjumin 

“endodormancy” dhe të fillojnë rritjen gjatë pranverës. 

Kjo periudhë është e ndryshme për bimë të ndryshme dhe llogaritet në momentin kur pema 

përgatit veten për të hyrë në gjumë gjatë dimrit3. Bimët kanë një minimum të periudhës së 

dimërimit që është e nevojshme për të zënë lule. Bimët që nuk plotësojnë periudhën e dimërimit 

mund të zhvillojnë lule në kohën e gabuar dhe të dëmtohen nga ngrica ose aspak fare5.  
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Tabela 2.1.7. -  Të dhënat e vlerave mesatare mujore të “ftohjes/fjetjes” për zonën e 

Korçës. 

Modeli dinamik15 ka cilësinë që të kapë lidhjet temperaturë – dimërim që mungon në modelet 

e tjera.  

Figura 2.1.24. – Vlerat e treguesit të “fjetjes pjesore” të vlerësuara  për vendmatjen 

meteorologjike të Korçës. 

 

Shuma e Temperaturave Aktive mbi10°C ka shënuar një rritje mjaft të lartë gjatë viteve të 

fundit në zonën e Korçës (fig. 2.1.25). Me ngritjen në lartësi vlerat zvogëlohen me një gradient 

prej 200°C për çdo 100m.  

Në vijim në figurën 2.1.26 jepet shpërndarja në hapësirë e vlerave të ΣTA>10.0°C. Vlerat 

mesatare dhjetëditore dhe progresive me 80% siguri të ΣTA>10.0°C për vendmatjen 

meteorologjike të Korçës paraqiten në figurën 2.1.27. 

 

 

 

 

Figura 2.1.25.- Shuma e 

Temperaturave Aktive  

>10°C për periudhën e 

vegjetacionit për 

vendmatjen meteorologjike 

të Korçës. 
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Figura 2.1.26.- Shpërndarja hapësinore e vlerave të treguesit të ΣTA>10.0°C për 

periudhën e vegjetacionit për zonën e Bashkisë Korçë. 

 

Figura 2.1.27.- Vlerat mesatare dhjetëditore dhe progresive me 80% siguri të treguesit të 

ΣTA>10°C për vendmatjen meteorologjike të Korçës. 

 

Nga kjo analizë e detajuar e të dhënave rezulton një përfundim i rëndësishëm, i cili konsiston 

në faktin që vlerat mesatare të këtyre treguesve dikur (norma), në ditët e sotme paraqesin vlerat 

me 80% siguri.  

Duke qenë se bimët në tërësi e po ashtu dhe drufrutorët e hardhia janë “qenie” jetësore që 

lindin, rriten e zhvillohen në dy mjedise tokë dhe ajër, vlen të theksohet fakti se pikërisht për 
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këtë arsye në të gjitha vendet e botës me bujqësi të përparuar një vëmendje e veçantë i kushtohet 

jo vetëm analizës paraprake, por dhe monitorimit të vazhdueshëm të këtyre dy mjediseve. 

Pikërisht dhe eksperienca e mirë e disa fermerëve të Korçës si ajo e paraqitur në figurën  2.1.28, 

që kanë tentuar të instalojnë disa stacione meteorologjike, duhet përkrahur dhe mbështetur, jo 

vetëm në nivele rajonale, por dhe më gjerë. Nuk është e rëndësishme thjesht të monitorosh e të 

kesh disa të dhëna meteorologjike, por ato 

pikësëpari duhet të përmbushin disa standarde, 

të cilat më pas të përpunohen e vlerësohen sipas 

metodologjive të caktuara për të përfituar 

informacionin e duhur të domosdoshëm jo 

vetëm për procesin e vendim marrjes në nivel 

lokal ose rajonal por dhe vlerësimin  

mikroklimatik të zonës.  

 

 

Figura 2.1.28.- Pamje e një vendmatje të 

monitorimit agrometeorologjik në një nga 

fermat e përparuara të Korçës.
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2.2 Karakteristikat e treguesve të tokës 
 

2.2.1 Reaksioni i tokës 
 

Reaksioni i tokës është një tregues i rëndësishëm pasi kontrollon tretshmërinë e përbërësve 

kimikë të të gjithë ushqyesve esencialë të bimës dhe prandaj është një faktor që përcakton 

disponueshmërinë e tyre. Ai ka një influencë të madhe në rritjen e pemëve frutore dhe hardhisë.  

Reaksioni i tokës varet nga përqendrimi i joneve të hidrogjenit në solucionin tokësor, natyra e 

kompleksit koloidal, shkalla e ngopjes së tij me baza dhe natyra e bazave të këmbyeshme që 

ndodhen në kompleksin thithës të tokës. 

Nga të dhënat e analizuara rezulton se reaksioni në tokat bujqësore të bashkisë Korçë lëviz nga 

reaksion mesatarisht acid në atë mesatarisht bazike. Vlera e pH në horizontin e sipërm luhatet 

nga 5.9 në 8.6.  

Nga grupimi i tokave sipas kategorizimit për këtë tregues shohim se 6% e tokave janë lehtësisht 

acide, 4% e tokave janë mesatarisht acide, 9% e tokave janë neutrale, 50% e tokave janë 

lehtësisht bazike dhe 31% e tokave janë mesatarisht bazike. Një paraqitje hapësinore e vlerave 

të pH është dhënë në hartën e paraqitur në figurën 2.2.1, ndërsa sipërfaqet (në ha) sipas nivelit 

të pH janë pasqyruar në tabelën 2.2.1. 
 

 
Figura 2.2.1. - Harta e pH të tokës në bashkinë Korçë. 
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Tabela 2.2.1. - Reaksioni në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.2 Lënda organike 

 

Një nga treguesit e rëndësishëm të pjellorisë është përmbajtja e lëndës organike në tokë e 

shprehur në përqindje. Nga niveli i lëndës organike lidhet dhe shkalla e aktivitetit jetësor në 

tokë. Lënda organike e tokës kontrollon një numër të madh të cilësive kimiko-fizike të tokës. 

Ajo rrit kapacitetin ujëmbajtës të tokës dhe është një burim i ushqyesve të shumtë esencial për 

pemët frutore dhe hardhinë. 
 

 
Figura 2.2.2. - Harta e lëndës organike në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 
 

Përmbajtja e lëndës organike në tokat bujqësore të kësaj bashkie luhatet në vlerat 0.8÷4.3%. 

Sipërfaqen më të madhe e zënë tokat e varfëra me rreth 63% të sipërfaqes. Tokat me përmbajtje 

të mesme në lëndë organike zënë rreth 33%. Ndërsa tokat me përmbajtje të lartë të lëndës 

organike zënë rreth 4% të sipërfaqes. 
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Tabela 2.2.2. - Përmbajtja e lëndës organike në tokat bujqësore të bashkisë 

Korçë. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Tekstura 
 

Tekstura e tokës është e rëndësishme pasi ajo përcakton karakteristikat që ndikojnë në rritjen e 

bimëve. Një numër i madh i cilësive të tokës influencohen nga tekstura e saj. Tektura e tokës 

përcakton shkallën në të cilën uji largohet nga toka. Kështu në tokat e rënda uji largohet me 

vështirësi. Ndërsa tokat e lehta kullojnë menjëherë por kanë problemin se thahen shpejt. 

Gjithashtu ushqyesit e tokës shpëlahen me shpejt në tokat e lehta.  

Diferencat në teksturë ndikojnë në përmbajtjen e lëndës organike. Në tokat të cilat kanë 

përmbajtje të lartë të rërës ka pakësim të shpejtë të lëndës organike. Tokat me përmbajtje të 

lartë të argjilës kanë aftësinë të ruajnë sasi të mëdha të ushqyesve dhe lagështirës. Por këto toka 

shfaqin vështirësi në punim dhe kanë probleme strukturore.  

Tektura e tokës kushtëzon modelin e sistemit të ujitjes. Në tokat lymore (Z, ZL), të ekuilibruara 

(L), të ekuilibruara të imta (CL, ZCL) dhe argjilore (SC, ZC, C)  mund të aplikohen ujitje me 

pika, shi-hedhje dhe përmbytje. Ndërsa në tokat të ekuilibruara të ashpra (SL, SCL) dhe ranore 

(LS, S) mund të aplikohet vetëm ujitja me pika ose shi-hedhje.  
 

 
Figura 2.2.3. Trekëndëshi i teksturës së tokës 
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Kulturat bujqësore kanë kërkesa të ndryshme përsa i përket tipit të tokës. Prandaj tekstura e 

tokës është një faktor i rëndësishëm për zgjedhjen e bimëve që do të kultivohen. Përsa i përket 

klasës teksturale tokat bujqësore të bashkisë së Korçës (fig. 2.2.3) dominohen nga ato argjilore 

me 51.9% të sipërfaqes. Tokat të ekuilibruara argjilore zënë rreth 32.8% të sipërfaqes. Tokat e 

ekuilibruara, të cilat shtrihen kryesisht në të dyja anët e lumit të Dunavecit zënë rreth 11.9% të 

sipërfaqes. Tokat të ekuilibruara ranore argjilore zënë një sipërfaqe të vogël prej 3.2%, ndërsa 

tokat të ekuilibruara ranore zënë vetëm 0.2% të sipërfaqes.   
 

 
 Figura 2.2.3. - Harta e teksturës në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 
 

Një informacion më i detajuar për bashkinë Korçë në lidhje me teksturat e tokave dhe tërësinë  

e sipërfaqeve që ato zënë është dhënë në tabelën 2.2.3. 
 

Tabela 2.2.3. - Tekstura në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 
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2.2.4 Përmbajtja e gurëve 
 

Gurët dhe shkëmbinjtë reduktojnë volumin e tokës brenda të cilit rrënjët mund të shtrihen. Për 

shkak të volumit të vogël të tokës bimët nuk mund të sigurojnë mjaftueshëm ujë dhe ushqyes 

për zhvillimin normal të tyre. Gjithashtu për shkak të sasisë së madhe të gurëve rrënjët e bimëve 

depërtojnë me vështirësi në tokë. Kjo është më problematike sidomos kur tokat gurishtore janë 

dhe të cekëta. Tokat gurishtore kanë aftësinë për të larguar sasitë e tepërta të ujit gjatë sezoneve 

me sasi të konsiderueshme të reshjeve. Ndërsa në muajt e thatë këto toka vuajnë mungesën e 

lagështirës dhe kërkojnë ujitje të shpeshta dhe me sasi të mëdha. Gjithashtu kërkohet përdorimi 

i sistemeve efikase të ujitjes si ai me pika dhe shi-hedhje. Të dhënat e studimit fushor tregojnë 

se në bashkinë Korçë vetëm 10% e tokave janë gurishtore. Në figurën 2.2.4 paraqitet harta e 

përmbajtjes së gurëve në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 
 

 
 Figura 2.2.4. - Harta e përmbajtjes së gurëve në tokat bujqësore të bashkisë Korçë 

 

2.2.5 Thellësia e tokës 
 

Thellësia e tokës ka një influencë të madhe në zhvillimin e kulturave bujqësore. Tokat e thella 

sigurojnë rezerva më të mëdha të ushqyesve dhe të ujit për bimët sesa tokat e cekëta. Në tokat 

e cekëta rritja e rrënjëve është shumë e kufizuar. Kapaciteti i ulët i mbajtjes së ujit dhe 

ushqyesve në këto toka ndikon në produktivitetin e tyre. Një tjetër problematikë e këtyre tokave 

është gërryeshmëria e lartë në sipërfaqe të pjerrëta.   

Në bashkinë Korçë pjesa më e madhe (67%) e tokave bujqësore paraqiten të thella. Rreth 11% 

e sipërfaqes janë mesatarisht të thella. Përsa i përket tokave të cekëta dhe shumë të cekëta ato 

zënë respektivisht 21% dhe 1%. Të dhënat mbi këtë tregues paraqiten në figurën 2.2.5 dhe 
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tabelën 2.2.4 paraqitet një informacion më i detajuar sipas thellësisë së tokave dhe sipërfaqet 

që ato zënë referuar njësive administrative. 
 

 
 

Figura 2.2.5. - Harta e thellësisë në tokat bujqësore të bashkisë Korçë. 

 

Tabela 2.2.4. – Sipërfaqet sipas thellësisë për tokat bujqësore të bashkisë Korçë (në ha). 
 

Analiza mbi tokat bujqësore të bashkisë Korçë përmbyllet me hartën në vijim të dhënë në 

figurën 2.2.6, e cila paraqet sipas pjerrësisë (në %) zonat që ato zënë. 
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 Figura 2.2.6. - Harta e pjerrësisë së tokës në bashkinë Korçë. 

 

III. Kërkesat e kulturave drufrutore për klimën dhe tokën.   
 

Kërkesat agroklimatike të disa drufrutorëve dhe hardhisë të analizuar në këtë studim duke u 

bazuar në burime të ndryshme informacioni për periudha të ndryshme të zhvillimit të tyre janë 

prezantuar në vijim: 

Molla (Malus communis) – i takon familjes Rosaceae. Temperatura 

mesatare e periudhës së verës për rritje duhet të jetë midis vlerave 21°C 

dhe 24°C (Ballard etj., 1987). Mollët prodhojnë më mirë në zonat ku 

ato kalojnë një periudhë dimërore pa ndërprerje dhe gjithashtu në 

pranverë kanë ndriçim të bollshëm për një zhvillim optimal (Janick, 

1974). Mollët rriten me sukses në lartësi nga 200 deri në 2700 metra 

lartësi mbi nivelin e detit. Minimumi i lagështirës së kërkuar është 

afërsisht 400mm gjatë periudhës së vegjetacionit. Sasia optimale e reshjeve të kërkuara gjatë 

periudhës së vegjetacionit luhatet në vlera 800÷1000 mm. Mollët mund të tolerojnë 

temperatura minimale gjatë dimrit deri në -40°C, ndërsa gjatë periudhës së ngrohtë vlera 

maksimale +29°C. Shumica e varieteteve të mollëve kanë nevojë për një tregues të “orëve të 

ftohjes” nga 500÷1,000 orë, porse ka varietete që kërkojnë më pak se 200 ose më shumë se 

1,000. Ky është një informacion i rëndësishëm, kur është fjala për të zgjedhur varietetin e duhur 

që të përmbushë këtë kërkesë me atë çka ofron natyra në zonë. Molla kërkon toka të thella, me 

kullim të mirë, me pH neutral në lehtësisht acid dhe me pjellori mesatare. Përsa i përket 

teksturës molla nuk ka kërkesa specifike. Toleranca ndaj kripëzimit është e ulët megjithëse 
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tokat e kripura në përgjithësi nuk ndodhen në zona të përshtatshme klimatikisht për mollën 

(FAO, 1993).     

Dardha - (Pyrus cummunis) është gjithashtu pjesë e familjes Rasaceae (Chuine & Cour, 1999). 

Dardhat janë të përshtatshme për një diapazon të gjerë të kushteve klimatike dhe mund të 

tolerojnë temperatura të ulta deri në -25/26°C (gjatë periudhës së 

fjetjes) dhe po ashtu vlera të larta deri në +35/45°C gjatë periudhës 

së rritjes (Kamas et al., 1998). Për shkak të tolerancës së tyre të madhe 

ato rriten si në kushtet e zonave subtropikale ashtu dhe në ato të 

gjerësive mesatare gjeografike (Chuine & Cour, 1999). Për një prag 

temperature 7°C treguesi i njësive të ftohjes për dardhën lëviz nga 

600 deri në 1000 orë. Dardha kërkon toka të thella, me kullim të mirë 

në mesatar, me pH neutral në lehtësisht acid (Landon, J. R. 1991). 

Teksturat më të përshtatshme për kultivimin e mollës janë midis të ekuilibruara lymore (ZL) 

dhe të ekuilibruara lymore argjilore (ZCL).   

Qershia – i takon familjes Rosaceae (California Cherry Board, 2013). Qershitë rriten mirë në 

zona me kohëzgjatje të gjatë të periudhës së verës si dhe me netë të 

freskëta (Bethell, 1988; Crisosto etj., 2003). Në vijim të dimrave të 

vonë, çelja e sytheve dhe ndërprerja e qetësisë kërkon temperatura 

mbi 9°C, pasi qershia është mjaft e ndjeshme ndaj dëmeve prej 

ngricave (Bethell, 1988; Lang, 2001). Gjithsesi një vlerë e duhur e 

treguesit të ftohjes kërkohet të plotësohet dhe për nevojat biologjike 

të qershisë, që sipas treguesit përkatës duhet të jetë mbi 1000 PCU 

(Glozer, 2010). Sapo është plotësuar vlera e treguesit të fjetjes 

nevojitet të ketë një periudhë pranverore të ngrohtë (pa temperatura 

ekstreme si të larta ashtu dhe të ulta apo ngrica); që është e nevojshme për të realizuar 

zhvillimin e fazës së lulëzimit, rritjes dhe polenizimit. (Sheard, 2008; Ingels & Arceo, 2012).  

Temperatura mbi 15.5°C ose nën nivelin e ngrirjes nuk merren në konsideratë në përllogaritjen 

e treguesit të orëve të fjetjes. Qershitë me kërkesa të larta për treguesit e fjetjes kërkojnë dimra 

të gjatë dhe të ftohtë. Ndërsa ato me kërkesa të moderuara për këtë tregues kërkojnë 250 deri 

400 orë, varietetet me kërkesa të moderuara duan 500 deri në 700 orë. Në tërësi kërkesat për 

këtë tregues variojnë nga 800 deri 1000 orë referuar pragut 7.0°C. Qershia kërkon toka të thella 

dhe me drenazhim të mirë. Pema e qershisë priret të dëmtohet në toka të pakulluara ose me 

kullim të dobët. Kërkon toka me përbërje mekanike të lehtë në të mesme. Ndërsa pH më i 

përshtatshëm është midis lehtësisht acide në lehtësisht bazike (FAO, 1993). 

Kumbulla – dhe varietetet e ndryshme të saj kërkojnë një 

vlerë të treguesit të orëve të fjetjes me temperatura nën 7°C 

nga nëntori deri në fund të shkurtit. Kumbullat mund të 

tolerojnë temperatura minimale deri në -20°C dhe vlera 

maksimale deri në +37°C. Përgjithësisht vonesa në daljen e 

gjetheve, zgjatje të lulëzimit, ose sasi të reduktuara të 

prodhimit dhe cilësisë së fryteve janë rezultat i një sasie të 

pamjaftueshme të grumbullimit të orëve të ftohjes. Për varietete evropiane të kumbullave 

kërkohet një vlerë nga 700÷1,100 orë ndërsa për llojet japoneze 500÷900.  Lagështira e kërkuar 

për periudhën e rritjes luhatet midis 600÷100mm. Kumbulla kërkon toka të thella, me kullim 
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të mirë dhe pH 6÷6.5. Ajo nuk ka kërkesa specifike për teksturën, mjafton që tokat të jenë të 

kulluara (FAO, 1993). 

Hardhia - (Vitus spp.) i takon familjes Vitaceae. Përgjithësisht rrushi kërkon një klimë të 

nxehtë e të thatë gjatë periudhës së rritjes dhe frutifikimit. Ai kultivohet me sukses në zona me 

temperatura në diapazonin nga 15°C deri në 40°C. Temperaturat nën pragun 15°C gjatë dimrit 

janë thelbësore për realizimin e periudhës së fjetjes (Nir & Lavee, 1993). Zhvillimi dhe rritja e 

sythave janë mjaft të influencuara nga plotësimi i kërkesave për orët e fjetjes gjatë periudhës 

së ftohtë të dimrit. Zonat me reshje që nuk i kalojnë vlerat e 900 mm të reshjeve vjetore 

konsiderohen si ideale për prodhimin e hardhisë (Walker et al., 2007). Hardhia përgjithësisht 

kërkon një verë të thatë nga e ngrohtë në të nxehtë dhe një 

dimër të ftohtë. Zonat subtropikale me reshje gjatë dimrit 

paraqiten më të përshtatshme. Reshjet apo moti i ftohtë dhe 

me vranësira gjatë fazës së lulëzimit mund të ndikojë 

negativisht në formimin e fryteve, ndërsa reshjet gjatë 

periudhës së pjekjes mund të çojnë në kalbjen e frutave. Në 

zona klimatike me dimra të ftohtë hardhia mund të 

mbijetojë dhe në vlera -18°C, por kur fillon procesi i rritjes 

edhe për vlera të ulta të ngricave mund dëmtohen rëndë sythet frutore. Rritja e shpejtë e sythave 

fillon kur temperaturat mesatare ditore arrijnë 10°C. Koha nga lulëzimi deri në pjekuri mund 

të shprehet me treguesin e shumës së temperaturave mesatare ditore mbi 10°C, e cila është rreth 

900 gradë ditë për varietetet e hershme dhe 2000 për varietetet e vona. Në mot të ngrohtë e të 

freskët dhe të moderuar, frutat piqen ngadalë dhe prodhojnë verëra tryeze me cilësi të mirë. Në 

klimat më të ngrohta, nxehtësia para dhe gjatë pjekjes favorizon një përmbajtje të lartë sheqeri. 

Studimet tregojnë se orët e fjetjes midis vlerave nga 50 deri në 400 në një temperaturë më të 

ulët se 7°C janë të nevojshme për rritjen normale të sythave të rrushit.  

Hardhia kërkon toka të lehta, të thella, me drenazhim të mirë dhe me pjellori mesatare. Vlerat 

e pH më të përshtatshëm janë midis 6.0-7.0. Hardhia është mesatarisht e ndjeshme ndaj 

kripëzimit (Landon, J. R. 1991). 

 

 

III. Studimi përshtatshmërisë së tokës   
 

4.1 Koncepte të përshtatshmërisë së tokës 
 

Përshtatshmëria e tokës përkufizohet si: "Përshtatshmëria e një zone specifike të tokës për një 

lloj të caktuar të përdorimit të tokës (i quajtur tipi i përdorimit të tokës), nën një sistem të 

afirmuar të menaxhimit" (FAO 1976). Më thjesht, në çfarë mase toka në fjalë është e aftë të 

mbështesë e të marrë në konsideratë tipin e përdorimit të tokës. Në qoftë se tipi i përdorimit të 

tokës duket i përfitueshëm, toka vlerësohet e përshtatshme për të. Përshtatshmëria e tokës është 

një funksion i kërkesës së kulturës dhe karakteristikave të dheut dhe tokës. Vlerësimi i 

përshtatshmërisë së tokës është një parakusht për praktikat e qëndrueshme bujqësore. 

Toka vlerësohet për përshtatshmërinë e saj për tipin e përdorimit të tokës duke marrë në 

konsideratë klimën, dheun dhe faktorë të zonës, pasi ato mund të ndikojnë në potencialin 

prodhues (FAO 1983).  
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Vlerësimi i përshtatshmërisë së tokës është një mënyrë që përcakton shkencërisht cilësinë e 

mirë, të mesme apo të keqe të tokës për një përdorim specifik. Klasifikimi reflekton kapacitetin 

e pagesës së tokës, ku klasat e ndryshme të përshtatshmërisë, (S1 më e përshtatshme deri tek 

S3 më pak e përshtatshme) dhe të papërshtatshme (N), tregojnë kapacitetin e pagesës që ulet 

në lidhje me kërkesat dhe rritjen e kostos së prodhimit. E shprehur më qartë, kërkohet një kosto 

më e madhe për të arritur të njëjtin prodhim ose me të njëjtën kosto do të ketë prodhime më të 

ulta. 

Klasifikimi i përshtatshmërisë së tokës reflekton në një farë mënyre se si cilësitë dhe 

karakteristikat e ndryshme të tokës ndikojnë prodhimin. Studimi merr në konsideratë 

zhvillimin e hartave të përshtatshmërisë së tokës për kulturat kryesore të pemëve frutore si 

molla, dardha, qershia, kumbulla dhe hardhinë për të cilat rajoni i Korçës ka një potencial të 

lartë prodhues. Ky është një model i cili mund të ndiqet edhe për kulturat e tjera brenda ose 

jashtë bashkisë. 

 

 

4.2 Përpilimi i hartave të përshtatshmërisë së tokës për kulturat e mollës, qershisë, 

dardhës, kumbullës dhe hardhisë. 

 

4.2.1 Studimi fushor i tokës. 

 

Studimi fushor për vlerësimin e përshtatshmërisë së tokës u krye duke përdorur një sondë dore 

për të ekzaminuar profilin e tokës në një thellësi 1.2 m me pika në formë rrjete me largësi 300 

m njëra nga tjetra (Figura 4.2.1). Pikat ku u kryen sondimet e tokës u lokalizuan me sistemin e 

pozicionimit global (GPS). 
 

Figura 4.2.1. - Përdorimi tokës në bashkinë Korçë. 
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Figura 4.2.2. - Skema e përdorur gjatë studimit fushor në njësinë administrative Mollas. 
 

Në tokat bujqësore të bashkisë Korçë janë kryer 1520 sondime toke, një paraqitje skematike 

hapësinore e të cilave jepet në figurën 4.2.2. Në njësitë administrative Bulgarec, Voskop, 

Vithkuq, Lekas, Voskopojë, Drenovë dhe Mollaj janë përshkruar respektivisht 440, 237, 137, 

25, 115, 304 dhe 265 sondime. 

 

Çdo sondim toke është segmentuar në 12 mostra toke secila nga 10 cm që përfaqësojnë një 

profil toke nga sipërfaqja deri në thellësinë 1,2 m (Figura 4.2.3).  
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Figura 4.2.3. - Shpërndarja e sondimeve të kryera në bashkinë Korçë. 

 

Figura 4.2.4. - Shpërndarja e profileve të tokës në bashkinë Korçë. 
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Në çdo sondim u përcaktuan karakteristikat e shtresave të ndryshme të profilit. Shtresat u 

diferencuan nga një ose me shumë ndryshime që kanë me njëra tjetrën si; ngjyra, tekstura, 

njollat, qëndrueshmëria dhe përmbajtja e gurëve. Për çdo njësi administrative u diferencuan 

tipet kryesore të tokave në bazë të: 
 

 Pozicionit dhe formës tokësore (tokat e sheshta, të tarracave, të fushave, luginat e 

ngritura, pjerrësitë e ulta, etj.). 

 Thellësia e tokës. 

 Drenazhimit të tokës. 

 Teksturës së horizontit të sipërm. 

 Teksturës së horizonteve të poshtëm. 
 

Për çdo tip toke është hapur një profil përfaqësues deri në thellësinë 1.5m, përveç rasteve kur 

haset shkëmb ose shtresa gurësh.  

Në profilet e tokës u diferencuan horizontet dhe u plotësuan të dhënat për gjendjen e lagështirës, 

përshkueshmërinë, ngjyrën e tokës, njollave, teksturën, gurët, qëndrueshmërinë, strukturën, 

makroporozitetin, formimet tokësore, faunën, rrënjët dhe reagimin me HCl (FAO 1990). Për 

secilën shtresë janë marrë mostrat dhe analizuar të dhënat në laborator. 
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Figura 4.2.6. - Profilet përfaqësuese të tokës dhe peisazhi ku  janë hapur profilet. 

 

4.2.2 Analizat e tokës 
 

Mostrat e tokës janë analizuar për një grup treguesish fiziko-kimik të nevojshëm për 

përcaktimin e përshtatmërisë së tokës për kulturat e mollës, qershisë, dardhës, kumbullës dhe 

hardhisë. 

 

Treguesit e mëposhtëm të analizuar janë konsideruar kyç për vlerësimin e përshtatshmërisë së 

tokës për kulturat kryesore drufrutore të Korçës dhe hardhinë:  
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 granulometrinë, (mm) 

- <0.0002  argjilë 

- 0.0002-0.005 lym 

- 0.05-2.0  rërë 

 Humus 

 pH (ujor) 

 Kapaciteti këmbyes kationik (KKK) 

 Përqindja e natriumit të këmbyeshëm (PNaK) 

 Konduktiviteti elektrik (KE) 

 

4.2.3 Përdorimi i programit të GIS në vlerësimin e përshtatshmërisë së tokës për kulturat e 

mollës, qershisë, dardhës, kumbullës dhe hardhisë. 
 

Përcaktimi i përshtatshmërisë së tokës është realizuar nëpërmjet sistemin e informacionit 

gjeografik (GIS), duke kombinuar parametrat e tokës të bazës së të dhënave. Për këtë janë 

listuar atributet e nevojshme për klasifikimin e tokës për mollën, qershinë, dardhën, kumbullën 

dhe hardhinë. Për çdo atribut u përcaktuan limitet për çdo klasë (FAO 1985). Një pamje 

ilustruese nga procesimi i të dhënave në GIS jepet në figurën 4.2.7. 
 

 

Figura 4.2.7. - Baza e të dhënave në GIS. 
 

Trembëdhjetë atribute tokësore janë marrë në konsideratë për përcaktimin e përshtatshmërisë 

së tokës për mollën, qershinë, dardhën, kumbullën dhe hardhinë. 
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4.2.4 Përshtatshmëria e tokës për kulturën e mollës. 
 

Analiza e karakteristikave sasiore dhe cilësore të tokës dhe ato klimatike u vlerësuan me anë 

programit të ArcGIS. Rezultatet treguan se 84% e sipërfaqes (që përfshin kryesisht përdorimin 

jo bujqësor të tokës) së bashkisë konsiderohet e papërshtatshme (N), ndërsa 16% është e 

përshtatshme (S1-S3) për kultivimin e mollës. Paraqitje më e detajuar për këtë tregues jepet në 

hartën e  dhënë në figurën 4.2.8. Nga kjo sipërfaqe 15% e tokave janë shumë të përshtatshme, 

53% mesatarisht të përshtatshme dhe 32% pak e përshtatshme për kultivimin e mollës.  

Tokat të klasës S1 (shumë të përshtatshme) janë lokalizuar kryesisht në njësitë administrative 

të Mollaj, Voskop dhe Drenovë. Këto toka shtrihen në sipërfaqe të sheshta ose me pjerrësi të 

lehta (0÷5%), të thella, me drenazhim të mirë, pa kufizime teksturale, kanë pH optimal (5÷7.5) 

dhe pa gurë.  

 

Figura 4.2.8. - Harta e përshtatshmërisë së tokës për mollën. 
 

Në tokat S2 (mesatarisht të përshtatshme) kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH që janë 

mbi 7.5÷8.5, pjerrësisë e cila luhatet nga 5 në 15% të tokës, teksturës të ekuilibruar ranore 

argjilore (SCL) në horizontin e sipërm, thellësisë së tokës 60-100cm, përmbajtjes së gurëve 

prej 5÷15% dhe drenazhit jo të mirë të tokës.  

Përsa i përket tokave S3 (pak e përshtatshme), kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH (mbi 

8.5), pjerrësinë e tokës (15÷25%), teksturën e tokës (LS) në horizontin e sipërm, përmbajtjen 

e gurëve në tokë (15÷40%) dhe thellësinë e tokës (30÷60cm). Në klasën N (e papërshtatshme) 

faktorët kryesorë lidhen me pjerrësinë e tokës mbi 25% dhe kufizuesit klimatik. Mbi lartësinë 

1300m kultivimi i kësaj kulturë është me risk si pasojë e ngricave në sezonin e pranverës.  
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4.2.5 Përshtatshmëria e tokës për kulturën e qershisë. 
 

Kombinimet e treguesve të tokës dhe klimës, të marrë në konsideratë për kultivimin e qershisë, 

treguan se 85% e sipërfaqes së bashkisë konsiderohet e papërshtatshme, ndërsa 15% është e 

përshtatshme. Informacioni në fjalë paraqitet në hartën e dhënë në figurën 4.2.9. Nga kjo 

sipërfaqe rezulton se vetëm 4% e tokave konsiderohen shumë të përshtatshme, 46% mesatarisht 

të përshtatshme dhe 50% pak e përshtatshme për kultivimin e qershisë.  

 

Figura 4.2.9. - Harta e përshtatshmërisë së tokës për qershinë. 
 

Tokat të klasës S1 (shumë të përshtatshme) shtrihen kryesisht në njësitë administrative Mollaj 

dhe Voskop. Këto toka shtrihen në sipërfaqe të sheshta ose me pjerrësi të lehta, të thella, me 

drenazhim të mirë, pa kufizime teksturale, kanë pH optimal (6.0÷7.2) dhe pa gurë. Në tokat S2 

(mesatarisht të përshtatshme) kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH që janë mbi 7.2÷8.0, 

pjerrësisë 5-15% të tokës, teksturës të ekuilibruar ranore argjilore (SCL) ose argjilore (SC, ZC, 

C) në horizontin e sipërm, thellësisë së tokës 50-100cm, përmbajtjes së gurëve prej 5÷15% dhe 

drenazhit jo të mirë të tokës. 

 

Toka të klasës S3 (pak e përshtatshme) kanë një shtrirje pothuajse në të gjitha njësitë 

administrative përveç asaj të Voskopojës. Këto toka dominojnë më shumë në njësinë 

administrative Bulgarec. Kufizuesit kryesore, që i zbresin këto toka në këtë klasë, lidhen me 

vlerat e pH (mbi 8.0), pjerrësinë e tokës (15÷25%), teksturën e tokës (LS) në horizontin e 

sipërm, përmbajtjen e gurëve në tokë (15÷40%) dhe thellësinë e tokës (30÷50cm). Në klasën 

N (e papërshtatshme) faktorët kryesorë lidhen me pjerrësinë e tokës mbi 25% dhe kufizuesit 

klimatik. Për shkak të kufizimit klimatik pothuajse të gjitha tokat e njësisë administrative 
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Voskopojë dhe pjesa më e madhe e tokave në njësitë administrative Lekas dhe Vithkuq janë të 

papërshtatshme për kultivimin e qershisë. Përjashtim bëjnë sipërfaqe të vogla toke në fshatrat 

Lekas dhe Lubonjë. 
 

4.2.6 Përshtatshmëria e tokës për kulturën e dardhës. 
 

Nga vlerësimi i treguesve tokësor dhe klimatik rezulton se 86% e sipërfaqes së bashkisë 

konsiderohet e papërshtatshme, ndërsa 14% është e përshtatshme për kultivimin e dardhës. Një 

informacion më i detajuar hapësinor paraqitet në figurën 4.2.10. Nga kjo sipërfaqe 3% e tokave 

konsiderohen shumë të përshtatshme, 74% mesatarisht të përshtatshme dhe 23% pak e 

përshtatshme për kultivimin e dardhës. Tokat të klasës S1 (shumë të përshtatshme) janë 

lokalizuar në njësitë administrative të Mollaj dhe Voskop. Këto toka shtrihen në sipërfaqe të 

sheshta ose me pjerrësi të lehta, të thella, me drenazhim të mirë, pa kufizime teksturale, kanë 

pH optimal (5.8÷7.0) dhe pa gurë.  

Në tokat S2 (mesatarisht të përshtatshme) kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH që janë 

mbi 7.0-8.5, pjerrësisë 5÷15% të tokës, teksturës të ekuilibruar ranore argjilore (SCL) ose 

argjilore (SC, ZC, C) në horizontin e sipërm, thellësisë së tokës 50-100cm, përmbajtjes së 

gurëve prej 5-15% dhe drenazhit jo të mirë të tokës.  

Toka të klasës S3 (pak e përshtatshme) kanë një shpërndarje në njësitë administrative të 

Bulgarecit, Drenovës, Mollaj dhe Voskop. Kufizuesit kryesore, që i zbresin këto toka në këtë 

klasë, lidhen me vlerat e pH (mbi 8.5), pjerrësinë e tokës (15÷25%), teksturën e tokës (LS) në 

horizontin e sipërm, përmbajtjen e gurëve në tokë (15÷40%) dhe thellësinë e tokës (30÷50cm). 
 

Figura 4.2.10. - Harta e përshtatshmërisë së tokës për dardhën. 
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Në klasën N (e papërshtatshme) faktorët kryesorë lidhen me pjerrësinë e tokës mbi 25% dhe 

kufizuesit klimatik. Kultivimi i dardhës për shkak të elementëve klimatikë nuk mund të shtrihet 

mbi lartësinë 900m. Për shkak të këtij kufizuesi, tokat e njësive administrative Lekas, 

Voskopojë dhe Vithkuq, konsiderohen të papërshtatshme për kultivimin e dardhës.  

 

4.2.7 Përshtatshmëria e tokës për kulturën e kumbullës. 
 

Nga vlerësimi i treguesve tokësor dhe klimatik rezulton se 86% e sipërfaqes së bashkisë 

konsiderohet e papërshtatshme, ndërsa 14% është e përshtatshme për kultivimin e kumbullës. 

Nga kjo 23% e sipërfaqes është mesatarisht e përshtatshme dhe 77% pak e përshtatshme për 

kultivimin e kumbullës. Në  vijim harta e dhënë  në  figurën  4.2.11 jep një informacion më të 

detajuar. 

Në tokat S2 (mesatarisht të përshtatshme), kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH që janë 

mbi 6.5-7.5, pjerrësisë 5-15% të tokës, teksturës të ekuilibruar ranore argjilore (SCL) ose 

argjilore (SC, ZC, C) në horizontin e sipërm, thellësisë së tokës 60÷100cm, përmbajtjes së 

gurëve prej 5÷15% dhe drenazhit jo të mirë të tokës.  

Kufizuesit kryesore, që i zbresin tokat në klasën S3, lidhen me vlerat e pH (mbi 7.5), pjerrësinë 

e tokës (15÷25%), teksturën e tokës (LS) në horizontin e sipërm, përmbajtjen e gurëve në tokë 

(15÷40%) dhe thellësinë e tokës (30÷60cm).  

 

Figura 4.2.11. - Harta e përshtatshmërisë së tokës për kumbullën. 
 

Në klasën N (e papërshtatshme), faktorët kryesorë lidhen me pjerrësinë e tokës mbi 25% dhe 

kufizuesit klimatik. Për shkak të kufizimit klimatik pothuajse të gjitha tokat e njësisë 

administrative Voskopojë dhe pjesa më e madhe e tokave në njësitë administrative Lekas dhe 
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Vithkuq janë të papërshtatshme për kultivimin e kumbullës. Përjashtim bëjnë sipërfaqe të vogla 

toke në fshatrat Lekas dhe Lubonjë. 
 

 

4.2.8 Përshtatshmëria e tokës për kulturën e hardhisë. 
 

Kombinimet e treguesve të tokës dhe klimës të vlerësuar për kultivimin e hardhisë treguan se 

86% e sipërfaqes së bashkisë konsiderohet e papërshtatshme, ndërsa 14% është e përshtatshme. 

Për më shumë mund të konsultohet dhe harta e dhënë në vijim në figurën 4.2.12. Nga kjo 

sipërfaqe rezulton se vetëm 2% e tokave konsiderohen shumë të përshtatshme, 61% mesatarisht 

të përshtatshme dhe 37% pak e përshtatshme për kultivimin e hardhisë.  

Tokat e klasës S1 (shumë të përshtatshme), shtrihen të shpërndara në njësitë administrative të 

Voskop, Drenovë dhe Mollaj. Këto toka shtrihen në sipërfaqe të sheshta ose me pjerrësi të 

lehta, të thella, me drenazhim të mirë, pa kufizime teksturale, me pH optimal (6.0÷7.8) dhe pa 

gurë.  

Në tokat S2 (mesatarisht të përshtatshme) kufizuesit kryesore lidhen me vlerat e pH që janë 

mbi 7.8÷8.4, pjerrësisë 5÷15% të tokës, teksturës të ekuilibruar ranore argjilore (SCL) ose 

argjilore (SC, ZC, C) në horizontin e sipërm, thellësisë së tokës 60-100cm, përmbajtjes së 

gurëve prej 10-30% dhe drenazhit jo të mirë të tokës.  

Toka të klasës S3 (pak e përshtatshme), kanë një shtrirje pothuajse në të gjitha njësitë 

administrative përveç asaj të Voskopojës. Këto toka dominojnë më shumë në njësinë 

administrative Bulgarec. Kufizuesit kryesore, që i zbresin këto toka në këtë klasë, lidhen me 

vlerat e pH (mbi 8.4), pjerrësinë e tokës (15÷25%), teksturën e tokës (LS) në horizontin e 

sipërm, përmbajtjen e gurëve në tokë (30÷50%) dhe thellësinë e tokës (30-60cm).  

Në klasën N (e papërshtatshme) faktorët kryesorë lidhen me pjerrësinë e tokës mbi 25% dhe 

kufizuesit klimatik. 

Figura 4.2.12. - Harta e përshtatshmërisë së tokës për hardhinë. 
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Për shkak të kufizimit klimatik pothuajse të gjitha tokat e njësisë administrative Voskopojë dhe 

pjesa më e madhe e tokave në njësitë administrative Lekas dhe Vithkuq janë të papërshtatshme 

për kultivimin e hardhisë. Përjashtim bëjnë sipërfaqe të vogla toke në fshatrat Lekas dhe 

Lubonjë. 
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V. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Nga vlerësimi dhe analiza e informacionit klimatiko tokësor vërehen një sërë ndryshimesh 

klimatike:    

 

 Periudha e vegjetacionit (e shprehur me temperatura të ajrit mbi pragun 10°C) në 6 vitet 

e fundit është rritur me rreth 4 javë (+29 ditë) duke kaluar nga 184 në 213 ditë, ndërsa 

vetëm për 2020 rezultoi në 216 ditë.  

 Për çdo 100 m ngritje në lartësi, kohëzgjatja e periudhës së vegjetacionit shkurtohet me 

8 ditë duke filluar me 5 ditë vonesë dhe mbaruar 3 ditë më herët. 

 Në dhjetëvjeçarin e fundit, shuma e temperaturave aktive mbi 10°C është rritur nga 

2,966°C në 3,583°C ndërsa për 2020 vlera arriti në 3792°C. Gjithashtu duhet ditur se 

gradienti i ndryshimit të këtij treguesi është 200°C për çdo 100 metra ngritje në lartësi.   

 Periudha me ngrica është pakësuar ndjeshëm. Ngricat janë më të pakta në numër ditësh, 

me kohëzgjatje më të shkurtër dhe më “pak të ashpra”.  

 Treguesi shumë i rëndësishëm i orëve të dimërimit i përllogaritur sipas modeleve të 

ndryshme bashkëkohore rezulton se me gjithë ndryshimet klimatike deri më tani, ai 

është në vlera që i plotëson kërkesat e drufrutorëve dhe të hardhisë, të analizuara në 

lidhje me këtë kërkesë agroklimatike. Deri në fund të muajit mars në zonën e Korçës 

ku ishin dhe 4 parcelat eksperimentale arrihet të sigurohet me 80% siguri një vlerë e 

treguesit “të dimërimit” (ose nevojës për orë të ftohta) sipas modelit dinamik prej 109, 

ndërkohë që vlera mesatare është 115.  

 Një përfundim i rëndësishëm është se vlerat mesatare të këtyre treguesve “të 

dimërimit”, temperaturat e ajrit dhe lartësia e reshjeve dikur (norma referuar viteve 

1961-1990), në ditët e sotme nga llogaritjet e kryera janë mundësuar vlerat tyre për 

fermerët me siguri deri në 80%. 

 Gjatë periudhës së vegjetacionit në 10 vitet e fundit reshjet e vrojtuara llogariten në 

lartësinë prej 443 mm. Për vitin 2020 ato shënuan vlerën prej 505 mm. Evidentohet një 

përmirësim i situatës së bilancit hidrik për muajt prill e maj kundrejt një rënie të bilancit 

hidrik për periudhën prill-shtator, përjashtim bën vetëm muaj gusht me një rritje prej 

5%. 

 

Në sajë të ndryshimeve klimatike globale, po krijohen kushtet që zona e Korçës të bëhet 

gradualisht pjesë e brezit me klimë subtropikale dhe jo më të gjerësive gjeografike mesatare. 

Kjo do të bëjë të mundur kultivimin e llojeve të reja dhe varieteteve me cikël më të gjatë duke 

bërë të mundur rritjen e prodhimit, diversifikimin e prodhimit dhe zgjerimin e periudhës 

kohore të daljes në treg. 

 

Vlerësimi i përshtatshmërisë së tokës bujqësore për kultura të ndryshme të arave ose 

drufrutorëve përveçse përbën një teknikë shumë të rëndësishme për të vendosur mbi 

strukturën e ardhshme të prodhimit bujqësor dhe planifikimin e tij, ndihmon fermerin 

të kuptojë që në nisje mundësitë e suksesit në biznesin bujqësor pasi është i vetëdijshëm 

për potencialin dhe kufizimet e tokës për prodhimin e kulturave bujqësore të veçanta. 

Në veçanti: 
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 Harta e përshtatshmërisë së tokës për kulturat e mollës, qershisë, dardhës, kumbullës 

dhe hardhisë është orientuese veçanërisht kur kemi të bëjmë me terrene heterogjene dhe 

mikroklima. Prandaj është mirë që përpara çdo investimi që kërkon burime financiare 

ose afat-gjatë, fermeri të konsultohet me specialistët e fushës për interpretimin e 

përshtatshmërisë së tokës si pjesë e procesit të vendim-marrjes. 

  

 Elementë të veçantë përbërës të hartës mund të shfrytëzohen për përshtatjen e teknikave 

të veçanta në prodhimin e kulturave të tjera bujqësore. Për shembull, tekstura, thellësia 

e tokës, përmbajtja e gurëve dhe sasia e reshjeve mund të shfrytëzohen për përcaktimin 

e metodave më efeciente të ujitjes.  

 

 Studimi nuk përjashton mbjelljen e kulturave edhe në toka më pak të përshtatshme. Në 

këto raste, duhet patur parasysh që kostot e prodhimit do të jenë më të larta pasi fermeri 

duhet të ndërhyjë për të minimizuar kufizimet natyrore të tokës ndaj bimës. Për 

shembull, në toka me pH jo optimal, asimilimi i disa lëndëve makro dhe mikro ushqyese 

pakësohet. Eliminimi i këtij kufizimi lidhet me përdorimin e lëndëve që përmbajnë 

kalcium ose squfur sipas nivelit të pH.  

 

 Analiza e përshtatshmërisë së tokës është një instrument i dobishëm për të vlerësuar 

potencialin prodhues, por ajo nuk mund të garantojë e vetme suksesin në biznesin 

bujqësor në qoftë se merret e shkëputur nga hapat e tjerë të vendim-marrjes si analiza e 

tregut, teknologjia dhe burimet financiare për të optimizuar elementët e prodhimit.    

 

Ky studim u realizua me kërkesën e ARZH Korçë, të Bashkisë Korçë dhe me mbështetjen e 

BE, nga një grup specialistësh sipas fushave të kërkimit shkencor si vijon: 
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