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Domatja (Lycopersicon esculentum Mill.) në Shqipëri është po aq e vjetër sa edhe në vendet përreth. Mbillet kryesisht për prodhimin e

frutave, të cilët përdoren për konsum të freskët, por edhe për përpunim(fruta të tharë, marinada, turshi, salca, pulpa, lëngje, etj).

Me rëndësi kulturore, historike, gjenetike, ekonomike dhe ushqimore janë një sërë kultivarësh të vjetër e landrace, që ruhen e

përdoren ende nga fermerët në zona të ndryshme të vendit. Mes tyre vlera të veçanta ka edhe domatja kokërr vogël e Reçit, e

gjetur në lartësi 445 m, në Qafë-Gradë.

Statusi:

Domatja e Reçit, është një landrace e rrallë. Gjendet në disa ekotipe, dhe vetëm në pjesën veriore të vendit. Ka qenë e njohur për më

shumë se 100 vjet në disa fshatra të Shkrelit, Dukagjinit dhe Nikaj-Merturit, në faqe e ngastra toke që përbejnë mikro-zona klimatike të

përshtatshme për rritjen e saj. Futja në prodhim, në kohën e kooperativave, e kultivarëve të përzgjedhur modern, me prodhimtari të lartë,

ka çuar në zhdukje të saj. Sot janë të rralla familjet që e ruajnë dhe e përdorin. Dallohet për qëndrueshmëri të lartë ndaj luhatjeve ditore

të temperaturës; është e qëndrueshme ndaj një sërë sëmundjeve, veçanërisht vrugut. Dallohet për kohëzgjatje të periudhës së prodhimit;

frutat e parë piqen në fund të muajit qershor dhe prodhimi vazhdon deri në ngricat e para të vjeshtës. Madje, në vjeshtën e vonë, para

ngricave, frutat e plotë ende të papjekur, i vjelin për përpunim në formë turshi, ose i mbajnë në mjedise pranë shtëpisë deri sa të piqen.
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