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Shpjeguesi i hartave për territorin e Bashkisë Korçë

Vlera praktike e njohjes dhe përdorimit të hartave në bujqësi

Ky album përmban disa harta të krijuara në kuadër të vlerësimit të tokave bujqësore në territorin e Bashkisë Korçë lidhur me përshtatshmërinë

e tyre për kultivimin e disa kulturave drufrutore dhe hardhisë. Qëllimi i albumit është:

1. Të mundësojë fermerin të vendosë nëse duhet të investojë në prodhimin e drufrutorëve ose hardhisë duke u bazuar në

përshtatshmërinë e tokës për kultura të veçanta;

2. Të përcaktojë qartë paketën teknologjike që duhet të zbatojë për të marrë prodhimin e planifikuar bazuar në faktorët tokësorë dhe

klimatikë të pranishëm në zonën e tij;

3. Të jetë i vetëdijshëm për devijimet e motit nga kushtet klimatike mesatare të zonës së tij dhe të marrë masa paraprake për shmagien e 

rreziqeve të mundshme mbi bimët dhe prodhimin.

Hartat mbi kushtet klimatike të zonës

o Harta e datës mesatare të fillimit të periudhës së vegjetacionit për Bashkinë Korçë - Harta tregon datën mesatare kur fillon periudha e

vegjetacionit për Korçën, e cila nënkupton datën mesatare kur temperatura mesatare e ajrit kalon në mënyrë të qëndrueshme mbi pragun

10°C.

o Harta e datës mesatare të mbarimit të periudhës së vegjetacionit për Bashkinë Korçë - Tregon datën mesatare kur mbaron periudha e

vegjetacionit për zonën në fjalë, e cila nënkupton datën në të cilën temperatura mesatare e ajrit kalon në mënyrë të qëndrueshme nën

pragun 10°C. Kjo nënkupton përfundimin e periudhës së përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e kulturave bujqësore. Data e përfundimit

të periudhës së vegjetacionit për Korçën është data 9 nëntor, datë e cila ka pësuar një zhvendosje me +15 ditë nga vlerat e normës (periudha

‘61-’90).

o Harta e kohëzgjatjes së periudhës së vegjetacionit për Bashkinë Korçë - Tregon kohëzgjatjen mesatare të periudhës së vegjetacionit për

zonën në fjalë, e cila nënkupton periudhën nga data e fillimit deri në datën e mbylljes së periudhës së vegjetacionit, kur temperatura

mesatare e ajrit karakterizohet me vlera mbi pragun ≥10°C. Aktualisht për zonën e Korçës periudha e vegjetacionit zgjat në kohë

mesatarisht 213 ditë, nga data 10 prill deri më 9 nëntor.
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o Vlerat vjetore të rrezatimit diellor për Bashkinë Korçë - Harta tregon vlerat vjetore të rrezatimit diellor (në W/m2/vit) që mbërrin në

sipërfaqen e tokës, për zonën e Korçës. Rrezatimi diellor nuk është vetëm burim i fotosintezës, por ndihmon sintezën e pigmenteve në

lëkurën e frutave dhe formimin e sytheve për vitin tjetër. Nevoja për rrezatim diellor varet nga varieteti, faza e zhvillimit dhe kërkesat e

bimës për ushqim. Prodhimi i bimëve lidhet pozitivisht me sasinë e rrezatimit diellor të thithur nga mbulesa bimore. Prandaj, për të

përfituar nga ky faktor, që në mbjelljen e fidanëve përcaktohet distanca optimale mes bimëve dhe forma e kurorës duke lënë hapësirë të

mjaftueshme për lëvizjen e mjeteve dhe njerëzve gjatë kryerjes së proceseve të ndryshme. Në vendin tonë dhe po ashtu në zonën e Korçës

ky tregues është i bollshëm dhe jo kufizues. Sipas vlerësimeve shkencore, treguesit e rrezatimit diellor në tërësi dhe Rrezatimit Aktiv

Fotosintetik (RAF) janë të tillë që ofrojnë një potencial për një prodhimtari 3 deri 4 herë më të lartë. E vetmja gjë e rëndësishme që

fermerët duhet të mbajnë në konsideratë janë orientimi i drejtë i rreshtave të drufrutorëve apo në vreshta dhe distanca midis rreshtave. Në

sipërfaqen e tokës për zonën në fjalë mbërrin një sasi rrezatimi nga 1200 – 1700 W/m2/vit.

o Harta e treguesit të shumës së temperaturave aktive mbi praguun 10 gradë C për Bashkinë Korçë - Ky tregues shërben për

vlerësimin e burimeve agroklimatike të ngrohtësisë. Çdo bimë apo kulturë bujqësore, drufrutorë apo hardhi ka nevojë për plotësimin e

ciklit të saj biologjik deri në pjekjen e fryteve për një vlerë të caktuar të këtij treguesi. Nëse një varietet i caktuar kërkon një vlerë më të

lartë se ajo që ofrohet nga klima e zonës atëherë fermerët duhet të ndalen dhe të përzgjedhin një lloj apo varietet tjetër. Në materialin

studimor shoqërues të këtij albumi jepet një informacion më i detajuar për ecurinë progresive të vlerave të këtij treguesi si dhe madhësitë e

tyre, që mund të sigurohen me 80% siguri nga fillimi i periudhës së vegjetacionit e deri në mbarim të saj. Grumbullimi i temperaturave

aktive përkon dhe me fillimin e periudhës së vegjetacionit ku temperaturat e ajrit janë mbi 10°C. Shuma e temperaturave aktive është

tregues i cili kushtëzon mbjelljen e një game kulturash, pasi kultura të ndryshme paraqesin kërkesa të ndryshme sa i takon shumës së

temperaturave aktive. Shuma e temperaturave aktive mbi 10 gradë pë zonën në fjalë rezulton nga 1800 ÷ 3000 gradë.

o Harta e lartësisë së reshjeve vjetore për Bashkinë Korçë - Paraqet lartësinë mesatare vjetore të reshjeve për zonën e Korçës, e cila jepet

në mm/vit. Ky tregues ka rëndësi krahas atij për reshjet që shënohen gjatë periudhës së vegjetacionit, pasi ndihmon për një vlerësim më të

mirë në lidhje me kullimin dhe ruajtjen e një niveli të pranueshëm të lagështisë në tokë. Gjithsesi duhet thënë se zona e Korçës bën pjesë në

zonat me më pak reshje në shkallë kombëtare. Shpërndarja e reshjeve gjatë muajve të ndryshëm të vitit është pasqyruar në mënyrë më të

detajuar së bashku me vlerat e avullimit në studimin bashkëshoqërues të këtij albumi. Lartësia mesatare vjetore e reshjeve për zonën në

fjalë, e cila jepet (në mm/vit), arrin nga 700 ÷ 1300 mm.

Shpjeguesi i hartave për territorin e Bashkisë Korçë
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Shpjeguesi i hartave për territorin e Bashkisë Korçë

o Harta e lartësisë së reshjeve për periudhën prill – shtator për Bashkinë Korçë - Paraqet lartësinë e reshjeve për periudhën e ngrohtë të

vitit nga data 1 prill deri më 30 shtator, ku përfshihet dhe pjesa më e madhe e periudhës së vegjetacionit. Bimët kanë nevojë për ujë në të

gjitha fazat e rritjes. Në zonat me klimë mesatare është përllogaritur se një pemë e rritur kërkon gjatë periudhës së ngrohtë dhe të nxehtë të

vitit nga 140 – 210 litra ujë në ditë. Duke patur parasysh sasinë e pritshme të reshjeve që bien mesatarisht gjatë periudhës së vegjetacionit,

sasinë e evapo-transpirimit dhe kapacitetin ujë-mbajtës të tokës, bëhet e mundur të përcaktohet nëse duhet investuar në sisteme ujitje apo

kultivuar varietete me pjekje më të hershme ose varietete të qëndrueshme ndaj thatësirës.

Hartat mbi kushtet tokësore të zonës

o Harta e pH në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon pH e tokës si një tregues i rëndësishëm që kontrollon tretshmërinë e

përbërësve kimikë të të gjithë ushqyesve esencialë të bimëve. Në toka shumë acide (< 6.0) ose shumë bazike (>8.0), bimët do të kenë

mungesë të disa elementëve ushqyes ose do t’i nënshtrohen pranisë në nivele toksike të disa elementëve të tjerë. Këto nivele të pH janë të

padëshirueshme për shumicën e drufrutorëve. Por nëse edhe duke e ditur këtë kufizim, kërkohet të investohet me mbjelljen e drufrutorëve,

atëhere duhen planifikuar ndërhyrje që përmirësojnë pH e tokës nëpërmjet gëlqerimit (tokat acide) ose përdorimit të gipsit dhe lëndëve

acidifikuese (tokat bazike) që në vetvete rrisin kostot e prodhimit. Por edhe në këto raste duhet konsultuar me specialistët e sektorit pasi të

jetë kryer analiza e tokës sepse ka toka që përmbajnë karbonate dhe është shumë vështirë të acidifikohen.

o Harta e lëndës organike në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon përmbajtjen e lëndës organike në horizontin e sipërm shprehur

në përqindje. Edhe pse lënda organike e tokës përbën një pjesë të vogël të masës së përgjithshme të saj, ajo luan një rol shumë të

rëndësishëm në funksionet e tokës lidhur me:

a) Aftësinë e tokës për të thithur dhe mbajtur më shumë ujë;

b) Strukturën e tokës;

c) Lëvizjen dhe mbajtjen e lëndëve ushqyese;

d) Kapacitetin shkëmbyes të kationeve;

e) Diversitetin dhe ripërtëritjen e jetës së gjallesave;

f) Prodhimin e bimëve.

Praktikat që ulin sasinë e lëndës organike në tokë, tentojnë gjithashtu të ulin kapacitetin e saj për ushqimin e bimëve dhe prodhimin e tyre.
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o Harta e teksturës në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon shpërndarjen në përqindje të grimcave (rërë, lym dhe argjilë) të tokës.

Toka përcaktohet si lëndë minerale ose organike që shërben si mjedis natyror për rritjen e bimëve. Toka është një ekosistem i gjallë me

cilësi fizike dhe bashkëveprime kimike që luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin dhe cilësinë e saj. Formimi i tokës është rezultat i

bashkëveprimeve të faktorëve tokë-formues si shkëmbi amnor, klima, aktiviteti biologjik, topografia dhe koha. Toka mund të përshkruhet

mbi bazën e përmbajtjes relative të grimcave të ngurta që ajo përmban, të cilat bazuar në madhësinë e tyre klasifikohen si rërë, lym dhe

argjil. Raporti relativ midis këtyre grimcave në një tokë njihet si teksturë e tokës me grimcat e rërës që kanë një madhësi nga 0.05-2 mm

diametër, lymi 0.002 – 0.05 mm dhe grimcat e argjilit që janë më të vogla se 0.002 mm në diametër. Raporti mes grimcave të ngurta që

përbëjnë një tokë përcaktohet në laborator dhe klasa përkatëse nëpërmjet trekëndëshit tekstural që përmban 12 klasa.

Tekstura e tokës është një nga cilësitë më të rëndësishme të tokës që ndikon shumë në prodhimin e bimëve, përdorimin dhe punimin e

tokës. Ajo lidhet direkt me mbajtjen e lëndëve ushqyese dhe porozitetin e tokës duke rregulluar kapacitetin mbajtës të ujit dhe lëvizjen e tij

në tokë. Tekstura e tokës përcakton gjithashtu edhe sistemin rrënjor. Tokat me kapacitet të ulët ujë-mbajtës, infiltrim të lartë të ujit në

thellësi dhe pjellori të ulët kanë një rritje më të ngadaltë të rrënjëve në tokat me teksturë të ashpër se sa ato me teksturë më të imët.

o Harta e përmbajtjes së gurëve në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon përmbajtjen e gurëve në përqindje në horizontin e sipërm

të tokës. Përmbajtja e gurëve në tokë është një faktor kufizues për kultivimin e drufrutorëve, pasi reduktojnë volumin e tokës brenda të cilit

mund të shtrihen rrënjët e bimëve. Për pasojë ato nuk mund të sigurojnë mjaftueshëm ujë dhe lëndë ushqyese për zhvillimin normal të tyre.

Gjithashtu për shkak të sasisë së madhe të gurëve, rrënjët e bimëve e kanë të vështirë të depërtojnë në thellësi të tokës. Një nga cilësitë e

mira që kanë tokat gurishtore është se ato ruajnë tokën nga erozioni. Tokat gurishtore kanë aftësinë për të larguar sasitë e tepërta të ujit

gjatë sezoneve me rreshje të shumta dhe me intensitet të lartë. Ndërsa në muajt e thatë, këto toka vuajnë mungesën e lagështirës dhe

kërkojnë ujitje të shpeshta. Fermerët që planifikojnë të mbjellin drufrutorë në këto toka duhet të kenë parasysh kostot shtesë për sistemimin

e tokës dhe hapjes së gropave, kjo për shkak të problematikave që krijon përmbajtja e lartë e gurëve. Gjithashtu kërkohet të investohet në

sisteme ujitëse efektive me pika ose shihedhje për të plotësur nevojat për ujë gjatë muajve të verës dhe garantuar prodhimin.

Shpjeguesi i hartave për territorin e Bashkisë Korçë
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Shpjeguesi i hartave për territorin e Bashkisë Korçë

o Harta e thellësisë së tokave bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon thellësinë e tokës në cm, duke nisur nga sipërfaqja e saj deri kur hasen

shtresa të cilat pengojnë shtrirjen e sistemit rrënjor të bimëve si rërë, zhavorr, shkëmbinj ose shtresa të çimentuara. 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 mesatarisht të thella ose të cekëta. Në tokat mesatarisht të thella ose të cekëta rritja e rrënjëve është e kufizuar. Kapaciteti i ulët i

mbajtjes së ujit dhe ushqyesve në këto toka ndikon në produktivitetin e tyre. Tokat e cekëta, të cilat kanë shtresa të papërshkueshme,

mbajnë ujë gjatë sezoneve me rreshje dhe për pasojë shkaktojnë probleme për drufrutorët. Gjatë sezonit të verës tokat e cekëta kërkojnë të

ujiten pasi thahen shumë shpejt. Një tjetër problematikë e këtyre tokave është gërryeshmëria e lartë në terrene të pjerrëta. Fermerët të cilët

duhet të investojnë në këto toka duhet të marrin në konsideratë kosto shtesë për hapjen e gropave si dhe investimet në sistemet e ujitjes.

o Harta e pjerrësisë në tokat bujqësore të Bashkisë Korçë - Tregon pjerrësinë e tokave të shprehura në përqindje. Një nga faktorët që 

ndikon në erozionin e lartë të tokës është pjerrësia e saj. Pjerrësia në bashkërendim me faktorë të tjerë siç janë tekstura e imët, mungesa e 

mbulesës bimore, praktikat jo të përshtatshme të punimit të tokës si dhe sasia dhe intensiteti i rreshjeve bëjnë që këto toka ti nënshtrohen 

një erozioni të lartë dhe të humbasin thuajse plotësisht pjellorinë e tyre dhe nevojiten vite për t’i kthyer në gjendjen fillestare. Nëse një 

fermer kërkon të mbjellë në toka të tilla duhet të jetë i vetëdijshëm për efektin e erozionit mbi tokën dhe rrjedhimisht për prodhimin. 

Prandaj përpara se të vendosë të mbjellë dhe kultivojë dru-frutorë, është e nevojshme të bëjë një vlerësim të plotë agro-klimatik përfshirë, 

sasinë dhe intensitetin e rreshjeve, pjerrësinë, teksturën, thellësinë, bimësinë spontane dhe ekspozicionin e tokës. Të gjitha sa më sipër i 

duhen për të përcaktuar praktikat më të mira agronomike që synojnë në ruajtjen e tokës përfshirë punimin minimal, mbjelljen kontur, 

ndërtimin e barrierave të gjelbërta, përdorimin e bimëve mbuluese, mulcirimin, mbjelljen e bimëve të arave midis rreshtave të dru-

frutorëve, përdorimin e gjeo-tekstileve bio ose sintetike e deri ndërtimin e brezareve. Këto praktika do të rrisin efiçiencen e përdorimit të 

ujit dhe lëndëve ushqyese. Element tjetër i lidhur me pjerrësinë është ekspozicioni i tokës. Tokat e pjerrëta që marrin më shumë diell 

tentojnë të jenë më të ngrohta se tokat e tjera por gjithashtu edhe më të thata për shkak të avullimit. Në këto toka rëndësi marrin praktikat e 

përdorimit të ujit që synojnë ruajtjen dhe përdorimin efiçient të tij nëpërmjet sistemeve të përshtatshëm të ujitjes.
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o Harta e përdorimit të tokës në Bashkisë Korçë - Tregon klasat e përdorimit të tokës sipas Corine, i cili përfaqëson një sistem 

të standartizuar për tokën në Europë.

o Harta e përshtatshmërisë së tokës për mollën - Tregon klasat e përshtatshmërisë së tokës për kulturën e mollës. Klasifikimi 

rendit tokat nga më e përshtatshme (S1-S3) në atë të papërshtatshme (N) për kulturën e mollës.

o Harta e përshtatshmërisë së tokës për qershinë - Tregon klasat e përshtatshmërisë së tokës për kulturën e qershisë. 

Klasifikimi rendit tokat nga më e përshtatshme (S1-S3) në atë të papërshtatshme (N) për kulturën e qershisë.

o Harta e përshtatshmërisë së tokës për dardhën - Tregon klasat e përshtatshmërisë së tokës për kulturën e dardhës. 

Klasifikimi rendit tokat nga më e përshtatshme (S1-S3) në atë të papërshtatshme (N) për kulturën e dardhës.

o Harta e përshtatshmërisë së tokës për kumbullën - Tregon klasat e përshtatshmërisë së tokës për kulturën e kumbullës. 

Klasifikimi rendit tokat nga më e përshtatshme (S1-S3) në atë të papërshtatëshme (N) për kulturën e kumbullës.

o Harta e përshtatshmërisë së tokës për hardhinë - Tregon klasat e përshtatshmërisë së tokës për kulturën e hardhisë. 

Klasifikimi rendit tokat nga më e përshtatshme (S1-S3) në atë të papërshtatshme (N) për kulturën e hardhisë.
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