BUJQESIA

ORGANIKE

Drejtoria e Shërbimit Këshillimor,
Shkencës e Informacionit Bujqësor
Tel/Fax+3554223269; 4223917

E-mail tana@icc-al.org
E-mail gezimxhixha@yahoo.com
Adresa: “Sheshi Skënderbej”, Nr.2, Tiranë; Tel: + 4 232 796; Fax: + 4 227 924;

www.mbumk.gov.al

MENAXHIMI I SEMUNDJEVE DHE DEMTUESVE KRYESORE TE
PEMEVE FRUTORE NE BUJQESINE BIOLOGJIKE
Në këtë material synojmë të japim një

tjetër. Janë një sërë shkaqesh e faktorësh

prezantim

mbi

kontrollin

në

bujqësinë

që krijojnë këtë shkallëzim, megjithëatë

biologjike

të

sëmundjeve

dhe

dëmtuesve

një numër i caktuar sëmundjesh që janë të

kryesorë të pemëve frutore në Shqipëri. Së

pranishme gati për çdo vit pak a shumë me

bashku,

të njëjtin intesnsitet.

me

lëndët

aktive

që

përdoren,

jepen

edhe

mjaft

agronomike

që

ndikojnë

në

mund

të

praktika
uljen

e

Edhe pesticidet e hedhur në treg janë të
shumtë

në

numër

dhe

me

emërtime

të

popullatave të dëmtuesve.

ndryeshme tregtare dhe jo të gjithë këto

Numri i sëmundjeve e dëmtuesve që prekin

pesticide

pemët janë

të shumtë, por vetëm disa prej

miqësor me mjedisin, por natyrisht që ka

tyre janë për t’u vlerësuar ekonomikisht.

edhe pesticide që janë më miqësorë me

Gjithashtu klasifikimi që mund të bëhet në

mjedisin se disa të tjerë, dhe është e

një periudhë të caktuar kohe mund të mos

lidhur shumë me lëndët e tyre vepruese,

jetë

Menaxhimi i semundjeve e

1

demtuesve ne peme frutore

më

të

përshtashëm

apo

por gjithësesi ato janë helmuese. Ndaj

kohë

tyre ka një kërkesë themelore; të jenë të

t j e t ë r ,

efekshëm ndaj parazitëve dhe tolerues ndaj

domethenë

gjallesave të dobishme. Ato duhen përdorur

në

Permbajtja

i njejtë

janë

një

që

në periudha të

me

kritere

të

forta

bioekologjike

dhe

caktuara

mund

teknike. Pra me përzgjedhjen e produktit

dominojë

ne kemi mundësi të kufizojmë çrregullimet

- Ulliri

1-3

- Hardhi

3-4

- Molla

5-6

të

- Agrumet

6-7

një sëmundje e

në agrosistem.

- Dardha

7-8

pas

Po trajtojmë disa nga kulturat

- Pjeshka

8

vitesh problem

ne pemtari, vreshta, ullinj, agrume si dhe

- Kajsi, Luleshtrudhe

9

numër një mund

sëmundjet dhe dëmtuesit që hazen më shpesh

10

të

një

në këto kultura, si dhe masat që duhet të

s ë m u n d j e

merren për kontrollin e këtyre paraziteve.

Kulurat:

Botime për bujqësinë organike

disa

jetë
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Kultura e Ullirit
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Syri i palloit
(Spilocaea oleagina)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez
- Sulfat bakri tribazik

Përdoren kryesisht preparate me
bazë bakri, të cilët janë preparate
parandalues kontakti. Duhet bërë
kujdes të mos kalohet sasia e
lejuar prej 6 kg/ha bakër në vit.

Tuberkulozi
(Pseudomonas syringae subsp.
savastanoi)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Degët e infektuara duhet të priten
dhe digjen; Pëdoren kultivarë
tolerantë.

Përdorim i materialit mbjellës të
pastër;
Mos-shoqërimi me solanore apo
bimë të tjera që preken nga
Verticillium.

Verticilioza
(Verticillium dahliae)

Miza e ullirit
(Bactrocera oleae)

- Ecotrap (gracka tërheqëse)
- Oksiklorur bakri

Monitoro dinamikën e fluturimeve
me gracka feromonore dhe/ose
kromotropike. Kultivarë dhe/ose
zona tolerante; vjelje e hershme
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Tenja e ullirit
(Prays oleae)

- Bacillus thuringiensis var.
kurstaki

Monitoro fluturimin dhe trajto 7 –
10 ditë pas pikut të fluturimit të
III-të

Breshkëza e zezë e ullirit
(Saissettia oleae)

- Vajra mineralë

Ky dëmtues në popullata të larta
mund të ndotë mjaft
vegjetacionin, mbi të cilin
zhvillohen kërpudhat e tymthit.

Hundëgjati i ullirit
(Otiorrhynchus cribricollis)

- Përdorimi i fashave mbrojtëse
në trung me lesh xhami apo
materiale të tjera penguese

Margaronia
(Palpita unionalis)

- Bacillus thuringiensis var.
kurstaki

Ky dëmtues dëmton kryesisht
majat e bimëve të reja. Monitoro
fluturimin e adultëve dhe kontroll i
praktikave agronomike (plehrim,
krasitje)

Kultura e Hardhisë
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Vrugu i hardhisë (Plasmopara
viticola)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez
- Sulfat bakri tribazik

Përdoren kryesisht preparate me
bazë bakri, të cilët janë preparate
parandalues kontakti. Duhet bërë
kujdes të mos kalohet sasia e lejuar
prej 6 kg/ha bakër në vit.

Hiri i hardhisë (Uncinula

- Squfur
- Ampelomyces quisqualis

Squfuri është një element mjaft efikas
në kontrollin e kësaj sëmundjeje. Nuk
ka kufizime në përdorimin e tij.

necator)

Adresa: “Sheshi Skënderbej”, Nr.2, Tiranë; Tel: + 4 232 796; Fax: + 4 227 924;

www.mbumk.gov.al

BUJQESIA

ORGANIKE

4

………..Vazhdon Hardhia
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Kalbëzimi i rrushit (Botrytis
cinerea)

- Thrichoderma
harzianum
- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Klorur kalçiumi

Për menaxhimin e kalbëzimit të rrushit
duhet të bëhet një menaxhim i mirë i hirit
dhe tenjës, për të minimizuar dëmtimet
e kokrrave dhe depërtimin e patogjenit.
Disa varietete me veshulë të shkrifët
dhe lëkurë të trashë paraqesin një
rezistencë të mirë ndaj kalbëzimit.
Krasitjet e gjelbra, ujitja dhe plehrimi i
ekuilibruar ndihmon në parandalimin e
kalbëzimit të rrushit.

Eskorioza e hardhisë

- Squfur

Ndërhyhet në fillim të vegjetacionit.

Tenja e hardhisë
(Lobesia botrana)

- Feromone çorientuese
- Bacillus thuringiensis
var. kurstaki
- Bacillus thuringiensis
var. aizaëai

Për tenjën mund të përdoren me
efikasitet të kënaqshëm metoda e
feromoneve çorientuese dhe përdorimi i
Bacillus thuringiensis. Duhet bërë kujdes
në përdorimin e duhur për një efikasitet
të lartë.

Tripsi amerikan i luleve
(Frankliniella occidentalis)

- Azadiractina
- Rotenone
- Piretro natyrale

Vitet e fundit është sinjalizuar në
Shqipëri prania e këtij dëmtuesi të
rëndësishëm, veçanërisht i cv. për
tavolinë. Nevojitet monitorim i pranisë së
tij.

Cikadat (Scaphoideus titanus)

- Rotenone
- Piretro natyrale

Monitorohet prania me gracka
kromotropike të verdha. Kontrolli i
vektorit Scaphoideus titanus mënjanon
infeksionin nga verdhëza e hardhisë.

(Phomopsis viticola)

(Empoasca flavescens)

Filoksera e hardhisë.
(Viteus vitifoliae)

Përdoret shartimi në hibridë amerikanë
rezistentë ndaj saj.
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Molla
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Kroma e mollës (Venturia inaequalis)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Përdoren kryesisht preparate me bazë
bakri, të cilët janë preparate
parandalues kontakti. Duhet bërë
kujdes të mos kalohet sasia e lejuar
prej 6 kg/ha bakër në vit. Cv rezistentë
ndaj kromës përmendim: Florina,
Topaz, GoldRush, Golden Lasa,
Enterprise, etj.

Zjarri bakterial
(Erëinia amylovora)

Trajtime me preparate bakri.

Material i pastër mbjellës. Prerje dhe
djegie e degëve dhe bimëve të
prekura.

Hiri i mollës
(Podosphaera leucotricha)

- Squfur

Squfuri është një element mjaft efikas
në kontrollin e kësaj sëmundjeje. Nuk
ka kufizime në përdorimin e tij.
Shfaqet kryesisht në disa varietete të
ndjeshme, si Golden delicious.

Krimbi i mollës
(Cydia pomonella)

- Feromone seksuale
- Bacillus thuringiensis
- Azadirachtin
- Virusi granulor

Monitoro fluturimin e adultëve me
gracka feromonore. Metoda e
konfuzionet seksual funksionon mirë
në pemtore të gjera dhe kur kemi një
menaxhim të mirë agronomik të
pemtores e për rrjedhojë popullata
normale të dëmtuesit.

Morrat e mollës
(Dysaphis plantaginea,
Aphis pomi)

- Azadiractina
- Rotenone
- Piretro natyrale

Mund të përdoren edhe parazitë të
dobishëm të morrave të prodhuar nga
laboratorë të specializuar.

Breshkëza e Kalifornisë
(Quadraspiditus perniciosus)

- Vajra mineralë të bardhë

Shfaqet rrallë kur kryhet një menaxhim
i përshtatshëm agronomik.
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Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Krimbi i degëve
(Zeuzera pyrina)

- Feromone çorientuese
- Gracka të kapjes në masë

Mund të përdoret edhe kontrolli i
dëmtuesit me anë të telit. Dëmtuesit
është mjaft problematik në Myzeqe
dhe cv. Gala

Këpusha e kuqe e pemëve frutore
(Panonychus ulmi)

Vajra veror

Ndërhyhet kur janë prekur 80% të
gjetheve.

Agrumet
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Kalbëzimi rrënjor
(Phytophthora nicotianae)
(Ph. citrophthora)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Malseko
(Phoma tracheiphila)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Afidet (Morrat)
(Aphis spiraecola) (Toxoptera aurantii)
(Aphis gossypii)

- Azadiractina
- Rotenone
- Piretro natyrale

Materiali mbjellës duhet të jetë i
pastër dhe të përdoren
nënshartesa rezistente. Afër bimës
duhet të mënjanohen barojat dhe
të shartohet mbi 60 cm nga toka.
Ndërhyrjet kimik me përbërjet e
bakrit janë parandaluese dhe
kryhen në periudhën vjeshtë –
dimër, kur rreziku i infeksionit
është më i madh.
Në mbjellje duhet të përdoret
material i pastër, i çertifikuar.
Duhet të evitohen plehrimet e
tepërta azotike dhe të eliminohen
dhe të digjen degët e infektuara
duke i prerë të paktën 10 cm mbi
zonën e infektuar.
Plehrimi dhe ujitjet e përshtatshme
i bëjnë bimët më pak tërheqëse
për afidet. Trajtimi me preparatet e
lejuara mund të kryhet pasi kalohet
kufiri i 20% të majave të reja të
prekura. Armiqtë natyrorë shpesh
mund ti mbajnë popullatat e
afideve në kufij të ulët.
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Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Breshkëzat
(Aonidiella aurantii)
(Planococcus citri)
(Saissetia oleae)

- Vajra mineralë

Shënime

(Chrys
omphalus dictyospermi)
Tenja gjarpërushe e agrumeve
(Phyllocnistis citrella)

- Vajra verorë +
azadirachtin

Në bimët e reja duhet të kontrollohen
plehrimet azotike. Kur bimët janë të
rritura dëmtimi nuk ka vlerë
ekonomike.

Dardha
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Kroma (Venturia inaequalis)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Zjarri bakterial
(Erëinia amylovora)

- Trajtime me preparate
bakri.
- Bacillus subtilis

Përdoren kryesisht preparate me
bazë bakri, të cilët janë preparate
parandalues kontakti. Duhet bërë
kujdes të mos kalohet sasia e lejuar
prej 6 kg/ha bakër në vit.
Material i pastër mbjellës. Prerje
dhe djegie e degëve dhe bimëve të
prekura.

Psilla e dardhës
(Cacopsylla pyri)

- Vajra mineral veror

Ndërhyhet në mungesë të armiqve
natyrorë antokoride.
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Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Krimbi i mollës
(Cydia pomonella)

- Feromone seksuale
- Bacillus thuringiensis
- Azadirachtin
- Virusi granulor

Monitoro fluturimin e adultëve me
gracka feromonore. Metoda e
konfuzionet seksual funksionon mirë në
pemtore të gjera dhe kur kemi një
menaxhim të mirë agronomik të
pemtores e për rrjedhojë popullata
normale të dëmtuesit.

Breshkëza e Kalifornisë
(Quadraspiditus perniciosus)

- Vajra mineralë të bardhë

Shfaqet rrallë kur kryhet një menaxhim i
përshtatshëm agronomik.

Grerëza e dardhës
(Caliroa limacina)

- Piretrin
- Spinosad

Pjeshka
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Njollosja bakteriale (Xanthomonas

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Përdoren kryesisht preparate me
bazë bakri, të cilët janë preparate
parandalues kontakti. Duhet bërë
kujdes të mos kalohet sasia e
lejuar prej 6 kg/ha bakër në vit.

Gjethepërdredhesja e pjeshkës
(Taphrina deformans)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Duhet trajtuar me preparate bakri
rreth 3 përsëritje përpara fillimit të
vegjetacionit.

Korineu
(Coryneum beijerincki)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez

Afidet (Morrat)
(Myzus persicae, Brachycaudus
persicae)

- Azadirachtin
- Piretrin
- Spinosad

Breshkëza e Kalifornisë
(Quadraspidiotus perniciosus)

- Vajra mineral

campestris pv. pruni)

Trajtimet kryhen kur kemi mungesë
apo nivel shumë të ulët të armiqve
natyrorë.
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Kajsia
Sëmundja/Dëmtuesi
Korineu
(Coryneum beijerincki)
Hiri
(Oidium crataegi)
Fluturat
(Archips rosana,
Anarsia lineatella, etj)

Kontrolli
- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Lëng bordolez
- Squfur

Shënime

- Bt var. kurstaki
- Bt var. aizaëai

Trajtimet kryhen në mbrëmje,
mund të shtohet 1% sheqer për
të rritur efikasitetin.

Cv rezistentë.

Luleshtrydhja
Sëmundja/Dëmtuesi

Kontrolli

Shënime

Bakterioza
(Xanthomonas fragarie)

- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri

Duhet të parandalohet zhvillimi i
infeksionit kur ka rreshje të
vazhdueshme me preparatet e
lejuara.

Hiri
(Oidium fragarie)

- Squfur
- Ampelomyces quisqualis

Ndërhyhet sapo shfaqet prekja,
veçanërisht në cv. të ndjeshëm
si Elsanta, Marmolada, Pajaro,
etj.

Kalbëzimi
(Botrytis cinerea)

- Thrichoderma harzianum
- Oksiklorur bakri
- Hidroksid bakri
- Klorur kalçiumi

Preferohen cv. rezistentë

Fluturat
(Noctua pronuba,
Mammestra brassicae))

- Bt var. kurstaki
- Azadirachtin

Ndërhyhet kur prekja është e
lartë dhe në gjendje të dëmtojë
aktivitetin vegjetativ normal të
bimës.

Këpusha e zakonshme
(Tetranychus urticae)

- Vajra mineralë
- Lëshim i predatorit
Phytoseiulus persimilis
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8. Botime per bujqesine organike
Një bibliotekë e pasur pranë Drejtorisë së Shërbimit
Këshillimor, Shkencës dhe Informacionit Bujqësorë
në MBUMK-në, (Projekti PAB )

Kjo qendër funksionon dhe mbështetet nga

“Projekti i integruar për përhapjen dhe asistencën
teknike në zbatimin e metodave të prodhimit
organik (PAB)”. Qendra shërben si një pikë fokale

per
koordinimin
dhe
bashkërendimin
e
aktiviteteve që po kryhen në kuadrin e projektit.

dhe artikuj nëpërmjet fax, etj. Pranë zyrës së
projektit PAB, mund të konsultohen dhe
fotokopjohen materiale të ndryshme për të gjithë të
interesuarit.

Hyrje të reja pranë bibliotekës PAB
Alimentazione della vacca da latte i Vittorio Dell’Orto
dhe Giovanni Savoini. Ky libër paraqet aspekte të të ushqyerit
të lopëve për qumësht, për marrjen e qumështit me standard
të lartë cilësie. Botuar nga Edagricole, ka 268 faqe.
Orticoltura specializzata e Luciano Trentini dhe Giorgio
Sitta. Libri përshkruan kultivimin e mbrojtur të perimeve, në
veçanti për kulturat asparagus, pjepër, domate dhe kungull.
Botim i vitit 2001.
Manuale di frutticoltura i Carlo Edoardo Branzanti dhe
Angelo Ricci. Manuali jep një panoramë të plotë të fazave dhe
periudhave të pemëve frutore, zgjedhja e ambientit dhe
distancat e mbjelljes së kulturave të ndryshme, llojet kryesore
të krasitjes dhe në veçanti për farorët, bërthamorët, kivin,
menaxhimin e pjellorisë së tokës, etj. Botim i Edagricole, 2001,
ka marrë vlerësime pozitive nga shumë kritikë si Giorgio
Bargioni, etj.

Ajo gjithashtu po luan një rol të rëndësishëm për
krijimin e një rrjeti informativ për bujqësinë
biologjike (organike); do të ofrojë asistencë teknike
(përfshirë edhe atë on-line) si dhe informacion për
të ndihmuar vendim-marrjen në ferma, nëpërmjet
një programi të posaçëm kompjuterik.

Lotta biologica i M. Ferrari, E. Marcon dhe A. Menta.
Libri përshkruan agroekosistemin në tërësi, menaxhimin e
integruar të dëmtuesve, dhe menaxhimin biologjik me anë të
predatorëve, parazitëve, mikroorganizmave dhe aktorëve të
tjerë që ndihmojnë në uljen e popullatave të dëmtuesve.
Botim i vitit 2000, ka 355 faqe.

Në kuadër të zgjerimit të saj janë të mirëpritur libra
nga autorë të ndryshëm shqiptarë dhe të huaj.
Pranë qendrës mund të konsultohen edhe artikuj të
ndryshëm të 13 periodikëve ndër më të njohurit e
bujqësisë, Shërbimit Këshillimor dhe Bujqësisë bio,
si: Informatorio Agrario,
Informatorio Fitopatologico,
Frutticoltura, Colture protette, The Journal of
Agricultural Education and Extension, AZ Bio,
BioActualité,
Terra e Vita,
Ecology and Farming, Medit, etj.
Këto botime dhe artikuj janë kataloguar në polin
italian SEBINA (www.sinab.it)
(Sistemi kombëtar italian i informacionit mbi
bujqësinë biologjike). Midis bibliotekave që bëjnë
pjesë në këtë pol, mund të shkëmbehen materiale
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