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10 prodhuesit më të mëdhenj 

në botë 2008 

Vendet (milion ton) 

China  115.0 

India  80.7 

Russia 61.7 

USA  60.3 

France  39.4 

Canada  26.5 

Germany  25.1 

Pakistan  24.0 

Australia 22.5 
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Turkey   17.8 
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Të dhënat në % për prodhimin e grurit në botë për 10 

prodhuesit më të mëdhenj në botë 2008  

Burimi   FAO : UN Food & Agriculture Organisation  2008 

Emërtimi VITET 

2005 2006 2007 2008 

Gruri Mil/ton 625.2 597.6 621.4 631.6 

KonsumiKg/frymë 152.9 153.0 152.4 152.3 

Prodhimi boteror i grurit dhe konsumi vjetor  
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Prodhimi i grurit në vite 
ne vëndin tonë 

Krahësimet për tri vitet e 

fundit 

(2006- 07 dhe 2008 )  

 Siperfaqja + 1.57 % 

Prodhimi + 1.34% 

Rendimenti + 1.75% 

 

     Vitet 

Grurë 

Sip 

(000 ha) 

Prodhimi 

(mil t) 

Rendimenti 

(t/ha) 

1938 45 31.5 7 

1970 147 226 15.4 

1990 203 613 29.9 

2000 120 348 29 

2005 82.4 260 31.15 

2006 77.2 230 29.9 

2007 70.2 249.5 35.5 

2008 83.4 335 40.1 
Burimi: Vjetari statistikor MBUMK 2009 

Të dhënat mbi sipërfaqen, prodhimin dhe 

rendimentin e grurit në vite (1938 -2008). 



Prodhimi i grurit sipas Qarqeve në vëndin tonë 

për vitin 2008 

Nr Qarku Sip ha  Rendimenti 

kv/ha 

Prodhimi 

ton 

1 Berat 9500 43.1 40593 

2 Dibër 2267 47.6 10708 

3 Durrës 2760 40.6 11133 

4 Elbasan 12222 35.6 43161 

5 Fier 22975 42.5 96932 

6 Gjirokastër 2739 31.1 8452 

7 Korçë 16441 42 68507 

8 Kukës 1540 38.1 5826 

9 Lezhë 3505 39.7 13793 

10 Shkodër 2325 40.7 9390 

11 Tiranë 4957 39.5 19050 

12 Vlorë 2150 34.5 7422 

13 Shuma  83400 334967 
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• Sëmundjet kërpudhore që prekin grurin 
janë të shumta.  

• Ato infektojnë rrënjët, kërcellin, gjethet, 
kallirin me kallëza në kohë të ndryshme. 

      

• Mbi sëmundjet e grurit Wiese (1987) 
përshkruan mbi 40 sëmundje kërpudhore 
dhe mes këtyre Orke (1994) identifikoi 8 
lloje të veçanta: 

 Në këto përfshihen: 

 

• Ndryshqet e grurit  

 

• Septoriozat ( Septoria tritici) Septorioza e 
gjetheve 

 

• Fuzarioza e kallirit (Fuzarium 
graminearum) 

 

• Hiri i grurit ( Blumeria=Erysiphe graminis) 

 

• Urthet e grurit (Tilletia tritici) 

 

• Bloza e grurit (Ustilago tritici) 
 

Ndryshku I verdhe 

SËMUNDJET KRYESORE 

GJETHORE TË GRURIT 

Fuzarioza e kallirit 

Ndryshku i murme  Ndryshku i zi 

Septorioza e gjethes 

Bloza e grurit Hiri i grurit 



 

4.2. Hiri i grurit: 

Blumeria graminis(DC)E.O.Speer f. sp. tritici                                            

 Sin:  Erysiphe graminis DC f. sp. tritici Marchal     

 
Hiri është një nga sëmundjet gjethore më të rëndësishme të grurit kodo në botë. Ai është 

një parazit i detyruar që rritet vetëm në inde të gjalla. Pas mbirjes së sporeve mbi 

sipërfaqen e gjelbërt, këpurdhe kolonizon epidermën e gjetheve duke terhequr lëndët 

ushqimore pa vrarë qelizat bimore. Sëmundje takohet ne te gjitha zonat e kultivimit te 

grurit, por me teper ne zonat e lageta,me klime te fresket dhe vranesira ne periudhe e 

zhvillimit te bimes. Hiri prek pothuajse te gjitha pjeset mbitoksore te bimes, gjethet, 

kercellin dhe kallirin. Ne fillim hiri shfaqet ne anen e siperme te gjetheve me zona te 

shngjyrosura, qe me vone marrin forme te rrumbullaket dhe mbulohen me nje shtrese 

myku me ngjyre te bardhe-gri, i cili shnderrohet ne pluhur qe shkeputet me lehtesi me nje 

goditje te lehte. Ky pluhur perfaqeson micelin dhe konidet (= oidet) e kerpudhes mbi te 

cilin ne fund te vegjetacionit formohen kleistotecet me ngjyre te zeze qe jane trupat 

frutore te riprodhimit seksor. 

Miceli i hirit mbi gjethet e grurit (majtas) me konidet (djathtas). 



Rezistenca gjenetike është metoda e kontrollit më me përfitim, për të gjitha sëmundjet 

gjethore, për prespektivën ekonomike  si dhe atë ekologjike. (Agrios 2005). Kontrolli i 

sëmundjeve rezulton në rritjen e prodhimit dhe ndihmon në pakësimin e luhatjeve të prodhimit 

të korrur nga viti në vit. Menaxhimi i këtyre sëmundjeve duhet të bazohet në përdorimin e 

kultivarëve rezistentë, ndërkohë që qëndrueshmeria e fungicideve që ofrohen nuk është e 

mjaftueshme dhe në të njëjtën kohë kontrolli i tyre me anë të fungicideve, rrit më tepër koston 

e prodhimit të grurit.  Raportimet mbi humbjet nga Hiri i  grurit (Blumeria graminis f.spp.tritici) 

jepen në përgjithësi për grurin e bute (Triticum aestivum L.), ku humbjet jane regjistruar mbi 

34% (Pearce et al. 1996) dhe madje edhe mbi 45% (Brown, 2001). Megjithatë, efekti i 

shkaktuar nga Hiri i grurit ( Blumeria graminis f.spp.tritici) mbi prodhimin e grurit të fortë 

(Triticum durum turgidum L.spp), është duke u bërë një faktor kufizues në prodhimin e 

drithërave në klimën mesdhetare (Nsarellah et al, 2000;. Imani et al 2002).  Temperaturat e 

larta , lagështia e lartë relative dhe densiteti i lartë bimor  favorizojne zhvillimin e  patogjenit  

në rajonin e Korçës ku mbillet dhe kultivohet gjerësisht gruri, këto kushte mjedisore janë  

veçanërisht të favorëshme gjatë, fazës së ngritjes dhe  kallëzimit të bimës . Menaxhimi i kësaj 

sëmundje duhet të bazohet në përdorimin e varieteteve rezistente (Wiese, M.V., ed. 1987).  

Korça ka pothuajse 20% të sipërfaqes së  kultivuar me grurë të fortë në Shqipëri me 

pothuajse 25% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar (MBUBK .Tiranë.2009).).  Edhe pse 

nuk janë raportuar  mbi dëmet nga ky  patogjen në Lushnje dhe Shkodër ky  patogjen e 

konsiderohet përgjegjës për humbjet qe  i  japin kesaj kulture në Shqipëri (Ruci dhe Vrapi, 

2007). Pikërisht  nisur nga këto të dhëna  qëllimi i ndërmarrjes së këtij studimi në zonën e 

Korçës ka qënë  per vlerësimet  mbi sjelljen e kultivarëve të  grurit të fortë ndaj Hirit (Blumeria 

graminis f.spp.tritici) dhe ndikimi i tij në rendiment sepse zona e Korçës  ka kushte të 

favorshme për zhvillimin e Hirit të grurit  por në  të njëjtën kohë është  dhe ndër zonat 

kryesore të prodhimit të grurit në vendin tonë.  

 



1 Materialet ne 

studim  

Pese lin jat me te mira te grurit te forte te  prodhuara nga QTTB te dhe Kult ivare te huaj 

2 Koha e 

studimit  

Studimi u kryhe per tri vite (2009-2010-2011 )  

3  

Vendi i 

studimit  

 

Ne QTTB ne ne Korce . 

4  

Koha e 

vleresimit te 

semundjeve 

Gjethore  

 

Vrojtimet për përcaktimin sëmundjeve gjethore u  kryhen në muajt Maj-Qershor te 

cdo viti që korrespondon me shfaqjen intensive të infeksionit.ne mesin e pjekjes se 

qumeshtit faza 10.1 e Feksit 

5  

Skema e 

fushes  

 

Bllok i randomizuar me kater perseritje  

6  

Madhesia e 

variantit  

 

2 X 5 m = 10 m
2
 

7  

Agroteknika e 

perdorur  

 

Standarte per te gjitha QTTB nga Enti i Farerave  

8  

Menyra e 

vleresimit  

  

Për të vlerësuar qëndrushmërinë e një gjenotipi gruri dhe për të përcaktuar indeksin 
e prekshmërisë dhe humbjet e mundëshme të prodhimit kemi modifikuar shkallet 
nga 0-9 nga (Maseman et al.1984) dhe te (Leath and Heun 1990, Niewoehner, 

A.S. & Leath, S. 1998).  Sot aktualisht janë pëpunuar disa sisteme vlerësimi të 
indeksit të prekshmërisë së hirit në grurë. Për të realizuar vlerësimin e grurërave 
për  qëndrushmeri ndaj sëmundjes në fjalë është përdorur sistemi i modifikuar me 5 
klasa (Ruci dhe Vrapi, 2007). Tabela Nr 1 

                                        

9  Analiza e te 

dhenave  
Përpunimi i të dhënave për te tre vitet u bë me llogaritjen e mesatareve 
statitstikore (MSTAT), duke përdorur analizën e variancës  (ANOVA). 
Krahasimet e mesatareve në cifte u bë sipas testit të Studentit dhe me 

kontrollin duke përdorur testin e Dunnett . Gjithashtu u bë vlerësimi i 
distancave ndërmjet trajtimeve me teknikën hierarkike Kluster, metoda 

Ward (Milligan 1980). Për të parë efektet e bashkëveprimeve të të gjithë 
treguesëve në studim, u vlerësuan lidhjet korelative ndërmjet treguesëve. 
Llogaritjet e variancave, distancave dhe koeficientëve të shumfishtë të 

korelacionit u bënë me programin statistikor  SAS 2009 

 

METODIKA E STUDIMIT 



Te dhenat per fushen eksperimentale  
  

Skema ku realizua eksperimenti u be nje  eksperiment komplet  bllok i randomizuar 

(RCBD)  me katër përsëritje  dhe në pese variante  (Tabela. 1). Çdo variant u mboll 

në një sipërfaqe prej 10 m2. Ndërmjet çdo varianti lihet një rrugicë me gjerësi prej 30 

cm dhe ndërmjet çdo përsëritjeve lihet rrugë me gjerësi 60 cm për të lejuar kryerjen 

e shërbimeve. Rreth e rrotull fushës eksperimentale në gjerësi prej 10 m mbillet 

grurë i zakonshëm si zonë mbrojtëse. Tokat ku mbillet eksperimenti ka një pjellori 

uniforme. me parabimë të njëjtë e kulluar dhe e niveluar mirë me qëllim që të gjithë 

kultivarët të jenë në kushte të barabarta tokësore. Punimi qilizëm  kryehet  në korrik-

gusht 36-40 cm thellësi, sipas nevojës u kryhen 1-3 diskime në thellësi 10-12 cm me 

qëllim që të krijohet një shtrat i mirë për mbjelljen dhe mbirjen e farës. Parcela 

eksperimentale plehërohet me 4-6 kv/ha DAP në punimin e parë cili u shpërnda 

uniform. Mbjellja u be me  15 Nëntor. Norma e farës u llogarit në varësi të peshës së 

1000 kokrrave, numrit të bimëve dhe që të sigurohen 5-6 milion për ha. Mbjellja u bë 

me dorë me rreshta me gjerësi 20 cm rreshti nga rreshti dhe gjatësi 2 m, kurse fara 

hidhet zinxhir dhe në sasi të barabarta. Para mbjelljes fara është dizifektuar me raxil. 
 

 



Vendi i studimit  

     Studimi u krye ne QTTB  Korce  



Skema e bllokut të randomizuar standart tip për 

QTTB dhe menyra e marrjes se mostrave  

 

Në provat zonale janë vlerësuar në mënyrë rastësore nga 50 bimë ( në pese pika diagonal me nga 5  

bimë dhe jane  vlerësuar dy gjethe ), duke i dhënë secilës gjethe vlerën e klasës që i takon nga 0 deri 

në 4. 

Prekëshmëria e sëmundjes (PDI) është përllogaritur me ane te  Indeksit te  McKinney 

(Mckinney.H.H.1923) : PDI =Σ{(ni•xi ) ⁄ N•X}• 100 ku : PDI = Indeksi i Mckinney,  Σ= Shuma e 

prodhimeve,  ni = Frekuenca ose numri i bimëve të vrojtuara për secilën klasë, xi= Vlera e secilës 

klasë , N= Numri total i bimëve të vlerësuara X= Vlera e klasës më të lartë. 
.                                                                  

                                                                                                 
 

 P1 4 8 6 7 2 5 1 3 

 PII 6 1 4 8 3 7 2 5 

PIII 5 3 7 2 6 1 4 8 

P IV 8 2 1 4 5 6 3 7 

                                              



 Klasifikimi  sipas   (SS Singh et. al. 2005: RUCI, HASANI 2001: RUCI, VRAPI 2007 ). 

IMc ball

e 

IT          Reaksioni qe jep ne gjethen  Hiri i te lashtave (Blumeria graminis)   

0 - 5% 0 I   Nuk verehen sporifikime te 

parazitit mbi siperfaqen e 

gjelbert. 

 

 

5 - 10% 

 

 

1 

 

 

R 

  Verehen njolla te vogla 

sporofikuese qe mund te 

kapin deri ne 10% te 

siperfaqes se gjelbërt. 

 

 

 

11 -25% 

 

 

 

2 

 

 

 

MR 

  Verehet nje prekshmeri mesatare 

qe shfaqet me njolla dhe 

sporifikime te parazitit ne 

masen 11-25%. Të 

sipërfaqes së gjebërt. 

 

 

 

26 -50% 

 

 

 

3 

 

 

 

MP 

  Sporifikim i konsiderueshem i 

parazitit i cili mbulon  26-50% 

te siperfaqes se gjelbert. 

 

4 
Sporifikim i bollshem i parazitit qe 

mbulon mbi 50% te 

siperfaqes se gjelbert. 

>51 P   



REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE 

 
• Analiza e të dhënave  për qëndrueshmërinë e grurit të fortë 

ndaj Hirit te grurit ( Blumeria graminis f.spp.tritici)):  

Rezultatet per te tre vitet e proves (2009-2011) jane dhene ne tabelen nr. 2.  

Tabela Nr 2. Vlerësimet për qëndrushmërinë e grurit te fortë ndajHirit (Blumeria graminis (DC.) E.O Speer f. sp. tritici Em. 

Marchal)në Provën e Entit të Farave QTTBKorçëper tre vitet  e studimit 2009-2011. 

 

                    Vitet   Shuma Mesatarja Vleresimi 

Kultivaret  2009 _2010 _2011 3 vitet 3 vitet sipas PDI 

5/11x Muss 42.20 44.875 56.92 143.995 47.998 ± 7.84 MP 

Adamelox 

5/11 40.125 38.05 64.53 142.705 47.568 ± 14.72 MP 

SB110x Ringo 38.05 32.25 44.875 115.175 38.392 ± 6.32 MP 

TD 6/1 13.03 9.98 17.615 40.625 13.542 ± 3.84 MR 

Crezo 8.005 9.495 18.69 36.19 12.063 ± 5.79  MR 

Mesataret 28.282 26.93 40.526 95.738 31.913 ± 7.49   

Dev.standart 16.38 16.32 21.60 53.61 17.870   



Tabela  3. Analiza e variancës për qëndrueshmërinë e grurit të fortë ndajHirit 

(Blumeria graminis (DC.) E.O. Speer f. sp. tritici Em. Marchal) dhe rendimentin e 

tyre, në Provën e Entit të Farave QTTB Korçë per tre vitet  e studimit 2009-2011. 

 
Burimet e 

ndryshimeve 

Sh.K 

gjenotipet 

(df=4) 

Sh.K. 

gabimi 

(df= 10) 

Shuma 

totale 

(df = 

14) 

Mes. K. 

gjenoti

pet 

Mes. 

K. 

gabimi 

F' 

faktike 

Prob>

F 

Qwndr.Hirit 3831.9471 733.0609 4565.00

79 

957.98

7 

73.306 13.068

3** 

<.0001 

Rendimenti 188.40933 169.7800 358.189

33 

47.102

3 

16.978

0 

2.7743

* 

.0.086

9 

Vlerat e F' faktike të vërtetuara  për P0.05  (*) dhe  për   P0.01   (**) 

Analiza e variances tregon praninë e ndryshimeve të vërtetuara në gjenotipet e 

grurit të fortë për qëndrueshmërine ndaj Hirit te grurit.  

Ekzistenca e ndryshimeve te vertetuara provohet nga vlera e Fs faktike për 

treguesin ‘’qëndrueshmëri e grurit’’ ndaj hirit, që ka rezultuar e vërtetuar në nivelet 

më të larta të probabilitetit P0.05 dhe P0.01 (=13.0683**) (Tabela 2).  

Gjithashtu në analizën e rezultateve për qëndrueshmërinë e kultivarëve të grurit 

të fortë ndaj hirit, duhen mbajtur në konsideratë edhe ndikimet mjedisore ose të 

viteve të provës, efekte të cilat rezultojnë të vërtetuara (tabela 3). 



Grafiku  Nr 2 Paraqitja grafike mbi te dhenat mbi rendimendin e grurit te forte në 

Provën e Entit të Farave QTTB Korçë per tre vitet  e studimit 2009-2011. 
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.Kultivarët me rezistencë mesatare (MR) ndaj hirit kanë lartësinë më të vogël të kolonavë në 

grafikun nr. 2 (majtas) ose janë me rreth të kuq, (kur çiftet e mesatareve krahasohen me 

anën e testit të Studentit) në grafikun nr. 2 (djathtas 



Tabela 5. Krahasimet e çifteve të mesatareve të rendimenteve të grurit të fortë me testin e 

Studentit, në Provën e Entit të Farave QTTB Korçë per tre vitet  e studimit 2009-2011. 

  

        Krahasimet e çifteve tw mesatareve me testin e studentit: (t = 2.22814 dhe α 

0.05) 

Analiza e qendrueshmerise 

ndaj hirit 

Analiza e rendimentit sipas 

kultivareve 

Gjenotipet Mean Level Mean Level 

5/11x Muss 47.998333 a 14.366667 b 

Adamelox 5/11 47.568333 a 13.700000 b 

SB110x Ringo 38.391667 a 13.066667 b 

TD 6/1 13.541667 b 13.800000 b 

Crezo 12.063333 b 22.533333 a 

Analiza tregon se kultivarët ‘’TD6/1’’ dhe’’Crezo’’, të renditura në nivelet b, sipas testit të 

Studentit  kanë shfaqur nivele mesatare të rezistencës nda hirit të grurit dhe janë klasifikuar, 

sipas vlerësimit PDI, në grupin e kultivarëve mesatarisht rezistente (MR) (tabela 1). 

Kultivarët e tjerë (5/11x Muss; Adamelox 5/11 dhe SB110x Ringo), të renditur në nivelet a, 

sipas testit të studentit . 



Analiza e lidhjeve korelative (Figura 1, djathtas): Rendimenti x 

Qëndrueshmëri ndaj hirit:  
Rezultojnë lidhje korelative jo e fortë deri mesatare negative midis rendimentit dhe qëndrueshmërisë ndaj 

hirit (r = - 0.4625); gjë që provon ndikimin negativ të hirit ndaj rendimenteve të kultivarëve të grurit të 

fortë të analizuar në studim (figura 1 djathtas).  

Analiza e të gjithë treguesëve për distancat, me metodën kluster i rendit gjenotipet e grurit të 

fortë në 2 grupe të dallueshme: rezultojnë me ngjashmëri dhe karakteristika të ngjashme ndërmjet 

tyre 2 gjenotipe: Crezo dhe TD6/1.  Paraqiten me ngjashmëri karakteristikash ndërmjet tyre por të 

dallueshme nga kultivarët Crezo dhe TD6/1 gjenotipet e tjera të grurit të fortë: (5/11x Muss; 

Adamelox 5/11 dhe SB110x Ringo), (Dendrograma në figurën 1, majtas). 

 



Madhësinë ose vlerën e ndikimit negativ të hirit ndaj rendimenteve të kultivarëve të grurit të fortë të 

analizuar në këtë studim e shprehin rezultatet statistikore dhe parametrat e vlerësimit të regresionit (tabela nr. 

6; grafiku nr. 3). Këto ndryshime shprehen sipas ekuacionit të regresionit: Rendimenti = 19.627546 - 

0.1295477 * Qëndr. Hirit.  

Nga të dhënat e tabelës nr. 6 shihet se R2 duke përdorur vijën e regresit shpreh përqindjen e ndryshimit të 

madhsisë së rendimentit. Në studim rezulton se afërsisht 21.4 % e ndryshimit (R2 = 0.213889) në rendiment 

shkaktohet nga nivelet e ndryshmë të qëndrueshmërisë së gjenotipeve (kultivarëve) të grurit të fortë ndaj 

hirit.Vija e regresit në ekuacionin linear tregon se me rritjen e prekshmërisë së kultivarëvë të grurit të fortë 

nga hiri (dmth me uljen e qëndrueshmërisë së tyre ndaj hirit) kemi rënie të rendimenteve të tyre.  

Tabela 6. Rezultatet statistikore dhe parametrat e vlerësuar të regresionit 

Rezultateve stat. të regresionit Parametrat e vlerësuar të regresionit 

R -0.462481236 Termat Koeficientët Gabimi 

Stand 

t Stat Prob>|t| 

R2 0.213889 Intercept 19.627546 2.505215 7.83 <.0001 

R2 i rregulluar 0.153419 Qendr. Hirit -0.129548 0.068882 -1.88 0.0826 

Gabimi 

standard 

4.654003 

Grafiku  Nr 3.  Paraqitja grafike e vijës së regresionit të varësisë së rendimentit nga qëndrueshmëria e grurit të fortë ndaj 

hirit. 

 



PERFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 

 

Studimi provoi se ndërmjet kultivarëve të grurit të fortë në provë ekzistojnë 

ndryshime të krahasueshme midis tyre për qëndrueshmërinë ndaj hirit dhe 

rendimenteve të tyre 

 

Analiza e regresionit tregon se me rritjen e prekshmërisë së kultivarëvë të grurit të 

fortë nga hiri kemi rënie të rendimenteve të tyre. Në studim rezulton se prekjet e 

grurit nga hiri shkaktojnë afërsisht 21.4 % humbje në rendimentet e gjenotipeve 

(kultivarëve) të grurit të fortë. 

 

Rezultatet e studimit tregojnë se rezultojnë me tërësi karakterisriksh më të mira 

gjenotipet Crezo dhe TD6/1. Këto janë me interes për tu përfshirë në strukturën 

varietore të kultivimit të grurit të fortë dhe për programe të mëtejshme përmirësuese 

të grurit.  
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