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Më e mira për kulturë të dytë 

 
1. Cfarë mund të bëjnë kulturat e dyta 

 
Mbjella e kulturave të ndërmjetme shfrytëzohet në menyra te ndryshme. Ështi i 

padiskutueshëm fakti se kulturat e  dyta sjellin një rritje të aktivitetit biologjik sepse ato nxisin 

gjallesat e tokës, e mbrojnë atë nga erozioni, pengojnë mbirjen e barërave të këqija dhe 

ngjeshjen e tokës, etj. 

Një liste e gjërë me shumëllojshmëri kulturash të ndërmjetme ofron mundësi të ndryshme 

zëvëndësuese dhe shfrytëzimi. 

Ne shfrytëzojmë mbjelljen e kulturave të dyta për të përmirësuar tokën me  kultura më të 

mira dhe me përzierje të larmishme! 

Vetëm kur përdoren përzierjet e certifikuara të farave do të keni garanci që barërat e këqija 

dhe sëmundjet e ndryshme nuk do të shumohen. Kultivimi i llojeve të testuara të farërave 

garanton rendimentin të lartë. 

 

Mblidhni azot! 
 
Bishtajoret kanë  përparësi plus sepse ato pasurojnë tokën me azot. Llojet shumëvjecare të 

tërfilit si ai i kuq ose jonxha arrijnë rendimentin me te larte pas vitit të dytë ose të tretë. Pas 

tre vjetësh bishtajat lënë pas deri në 180 kg N(azot) /ha, nga e cila 20 – 30% në vitin e parë 

e cila është në disposicion të qarkullimit të kulturat. 

 

Perparesite e  Kryqoreve 
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Kryqoret janë kultura të dyta që rriten shumë shpejt. Edhe tek mbjelljet e mëvonshme (kur 

dita fillon të shkurtohet) dallohen për shkak të rritjes së shpejtë dhe luftojnë shkëlqyeshëm 

barërat e këqija. Një përparësi tjetër është dhe kostoja e leverdisëshme e farërave. 

 

Ndërrimi i kulturave e bën tokën tuaj të mirë 
 
Phachelia, hejda dhe mërgjyzja nuk janë në familje me asnjë kulturë kryesore dhe 

ndërpresin në mënyrë efektive qarkullimin si dhe ciklet e sëmundjeve dhe infeksioneve.  

 

E përzier mirë me siguri 
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Mbjella e dy ose më shumë kulturave të dyta në përzierjet e kulturave të gjelbra 
sjell përparësi të vecanta. 
 
Në një përzjerje mund të shfrytëzohen vetite e kulturave të vecanta në mënyrë që përzirjet e 

kulturave të gjelbra të kombinojnë perdorime te ndryshme, p.sh. përzierjet me bishtajoret, 

kursimi i azotit, përzjerjet me komponentët që rriten shumë shpejt dhe që luftojnë barërat e 

këqija, pavarësisht nga raporti i përzjerjes dhe në varësi nga kohë e mbjelljes dhe ujitja, ato 

zhvillohen pavarësisht nga njëra-tjetra. 
 

2. Bari nuk është vetëm bar 
 
Bar njëvjecar Ray - BEATLE 

• Prodhim mbi mesatare si kulturë kryesore dhe e dyte.  

• Sasi e lartë azoti që ripërdoret shumë mirë –distance kohe më te gjatë midis 

plehërimeve  

 

BEATLE është furnizusi për ushqim jeshil dhe të ashpër dhe bëhet mirë silazh sepse ka 

përmbajtie sheqeri. Bari njëvjecar Ray BEATLE është kultura e ndërmjetme ideale për tú 

shfrytëzuar si ushqim pas elbit të dimrit. 

 
Bari italian  Ray - FABIO 
FABIO është një bar që rritet shumë shpejt dhe lejon deri në 6 kosa në vit, madje dhe në 

vitin e dytë merret rendiment i mirë. 

 

Bari anglez Ray - PRANA, TIVOLI 
• Shumëvjecar, shumë i qëndrushëm gjatë dimrit.  

• Bar mesatar  deri i gjatë me shumë rendiment  

• 4- deri 5- kosa kryesisht ne përzierje  

 
Bastardraygras - PILOT 

• rendiment shumë të lartë të masës së gjerbër dhe të thatë  

• shumë rezistent ndaj dimrit  

• ripërdorim i mirë i plëhut  
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PILOT është një përzjerje gjenetike e barit anglez Ray me atë italian. PILOT formon një 

bazë të sigurtë ushqimore me prodhim të lartë të lëndëve ushqyese në përzierjet intensive të  

bimeve foragjere ne zona te buta. 

 

3. Ushqim i shpejtë për gjedhin tuaj 
Gjatë viteve të fundit ka mbizotëruar thatësira të mëdha gjate periudhës së pranverës, të 

cilat kanë shkaktuar humbje të mëdha në kosën e parë. Fermat e gjedhit me sipërfaqe 

bujqësore mund të përmirësojnë bazën e tyre të ushqimit duke mbjellë me kultura  të 

ndërmjetme. 
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PASQYRA 

 
4. Këshilla praktike 
Punimi i tokës 
 Këshillohet  lesimi i kallamishteve (kashtë më e mirë ) dhe drithrat që bien të lihen që 

të rriten. 

 Punim i tokës në verë para se të mbillet kultura e dyte. 

 Kalciumi (gelqerja) e bën tokën më të shkrifët 
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 Kujdes nga prania e kërmijve  

Qarkullimi i kulturave 
 Mundësisht asnjë kulturë kryesore si kulturë te dyte (nëse bizelja përdoret si kulturë 

kryesore atëherë të mos mbillet asnjë bimë tjetër që konsumon azot si kulturë e 

ndërmjetme)  

 

Mbjellja 
 Të mos mbillet shumë vonë  – kulturat e ndërmjetme që janë të zhvilluara më mirë 

lidhin më shumë azot, prodhojne volum më të madh,  

 Bimet Kryqore de Phacelia reagojne pozitivisht ndaj Azotit. 

 

Për mbjelljet e pranverës 
 Pastrimi i barerave te keqia para pjekjes. 

 Kulturat e gjelbra te perzihen me mire – te mos plugohen  

 Mulch –eshte vecanerisht e keshillueshme qe fara te hidhet direkt pas kulturave te 

ndermjetme 

 Toka në pranverë në asnjë mënyrë nuk duhet punuar më  thellë se thellësia në të 

cilën është hedhur fara e  kulturës kryesore.  

 

 

 

 

 

 


