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Përmbledhje 
 

Vrojtimet u kryen gjatë viteve 2009-2010 në fushat eksperimentale të Entit të 
Farave në QTTB Lushnjë, ku është  përcaktuar indeksi i prekshmërisë ndaj sëmundjeve 
gjethore në grurë, si ndryshku i gjetheve (Puccinia recondita Roberge) dhe  septorioza 
e gjethes (Septoria tritici Rob et Desm). Sistemi i vlerësimit për prekshmërinë e saj ka 
qenë ai i përllogaritjes së Indeksit të sëmundjes Imc (Index Mckinney): Imc ={(ni•xi ) ⁄ 
N•X}•100. Nga të dhënat e studimit shihet se, kur kemi prekje të një linje gruri me 
njërin nga parazitët (p.sh. preken gjethet nga septorioza), e njëjta linjë është e 
predispozuar dhe ndaj mundësisë së prekjes nga ndryshku i murrmë. Dëmi që 
shkaktohet nga sëmundjet në këtë rast është i dyfishtë; praktikisht luftimi i njërës nuk 
sjelle përfitime reale (p.sh., në rastin e rendimentit të grurit), prandaj në praktikën e 
mbrojtjes së bimëve këta dy parazitë duhen luftuar njëherazi bashkë. Duke u bazuar në 
prekshmërine reale gjatë viteve në studim, për linjat të vlerësuara me R dhe MR,  
vlerësohet se humbjet reale të rendimentit nga Septorioza e gjethes (Septoria tritici ) 
Rob dhe nga ndryshku i murrmë (Puccinia recondita), janë midis 8% deri ne 17%. 
 
Fjalët çelës: Gruri, indeksi i sëmundjes, ndryshku i murrmë, septorioza e gjethes. 
 

Abstract 
 

Surveys were conducted during 2009-2010 in the experimental fields of the 
Institute of Seeds in ATTC Lushnjë. They defined the index deciduous vulnerability to 
disease in wheat, as the leaf rust (Puccinia recondita Roberge) and the Septorioza leaf 
blotch (Septoria tritici Rob et Desm). The estimation system about the disease 
infection has been calculated taking in concideration the Index Mckinney Imc={(ni•xi)⁄ 
N•X}•100. The survey data showed that when a line of wheat was affected by one of 
the parasites (eg Septorioza leaves affected by), the same line is also vulnerable to 
being infected with the brown rust. The damage caused by the disease in this case is 
twofold; fighting one of them, would not bring any real benefits, (as in the case of 
grain yield). Therefore these two parasitic plants should be fought simultaneously. 
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Based on real vulnerability during the study lines evaluated with R and MR, it is 
estimated that the actual yield losses from Septoria leaf blotch (Septoria tritici) Rob 
and Brown rust (Puccinia recondita), are between 8% to 17 %. 

 
Key words: wheat, Brown rust, Septoria leaf blotch, disease progress. 
 
 

Hyrje 
 
Sëmundjet kryesore gjethore që prekin kulturën e grurit janë: ndryshku i 

gjetheve (Puccinia recondita), ndryshku i verdhë (Puccinia striiformis), Septorioza e 
gjethes dhe e kallirit (Septoria tritici dhe Stagonospora nodorum), hiri (Blumeria 
graminis f. spp. tritici), helmintosporioza e gjethes (Pyrenophora tritici-repentis) dhe 
kalbëzimi i bardhe (Fusarium nivale) (Hasani, M., Ruci, TH., 2002).  

Studimet për kontrollin e sëmundjeve në grurin e fortë (Triticum turgidum L. 
ssp. durum) nxjerin ne pah rëndësinë e zotërimit të njohurive të detajuara mbi teknikën 
e mbjelljes dhe të rritjes si dhe kontrollin e menaxhuar të sëmundjeve që prekin grurin. 
Në Shqipëri, humbje të dukshme ekonomike kryesisht u vishen epidemive nga 
ndryshku; zakonisht (Puccinia recondita) dhe kryesisht nga Septorioza e gjethes 
(Septoria tritici). Kushtet që favorizojne zhvillimin e këtyre sëmundjeve zakonisht 
përputhen me kushtet qe favorizojne rritjen e kultures. Efekti i tyre kryesor është 
pakësimi i prodhimit në sasi e cilësi në vitet me fuqi më të lartë prodhuese (Eyal, Z., et 
al., 1987). Rezistenca gjenetike është metoda e kontrollit më me përfitim, për të gjitha 
sëmundjet gjethore, për prespektivën ekonomike ashtu si dhe atë ekologjike (Ruci, 
TH., Sulovari, H., Vrapi, H.  2007).  

Kontrolli i sëmundjeve ndikon 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 të qëndrueshëm, 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. 
Në qarkun e Fierit mbillen 22000 ha ose 27% e sip. që mbillet në vend, me një 
rendiment mesatar 42.5 kv/ha e siperfaqes së kultivuar me grurë të fortë në Shqipëri 
(MBUBK .Tiranë.2009). Kushtet klimatike të kësaj zone janë tepër të favorshme për 
përhapjen e njollosjes së gjetheve nga septorioza dhe ndryshku i murrmë. Për arsye të 
faktorëve të ndryshëm, humbja e prodhimit ndonjëherë mund të jetë 15-20% (Varaku 
S. 1998).  

Nisur nga sa më sipër në mjaft vende të botës, por edhe në vëndin tonë po 
bëhen përpjekje për të futur në përdorim kultivarë gruri të qëndrueshëm ndaj 
Septoriozës së gjetheve të grurit dhe ndryshkut të murrmë. (Ruci, TH., Sulovari.H., 
Vrapi.H. 2007). Pikërisht ky ka qenë edhe qëllimi i ndërmarrjes së këtij studimi në 
zonën e Lushnjës, e cila jo vetëm që ka kushte të favorshme për zhvillimin e 
Septoriozës se gjethes dhe Ndryshkut të murrmë, por në të njëjtën kohë është dhe ndër 
zonat kryesore të prodhimit të grurit në vendin tonë. Në këtë zonë janë vënë në provë 
disa nga kultivarët kryesorë të grurit të fortë që mendohet t‘u rekomandohen 
prodhueseve për mbjellje në një të ardhme të afërt. 
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Materiali dhe metoda 
 

Vlerësimet mbi të sjellurit e kultivarëve të grurit të fortë ndaj septoriozës së 
gjethes dhe ndryshkut të murrmë janë kryer gjatë viteve 2009–2010. Këto vlerësime 
janë kryer në provat e Entit Kombëtar të Farave pranë QTTB-së në Lushnjë. Në provën 
kombëtare të Entit të Farërave janë mbjellë 5 kultivarët më premtues për prodhimin për 
të dy vitet e studimit. Kultivarët e grurit janë mbjellë në një bllok të randomizuar me 
katër përsëritje, me një sipërfaqe 10 m² për secilin numër. Shërbimet agroteknike kanë 
qenë të njëllojta sipas një protokolli të përcaktuar që më parë për largësinë e mbjelljes, 
normën e farës, dozat e plehrave, prashitjet etj.  

Vlerësimi i qëndrueshmërisë ndaj Septoriozës së gjethes (Septoria tritici) Rob 
et Desm është bërë me anë të sistemit me pesë klasa, i cili bazohet në reaksionet 
fiziologjike dhe madhësinë e pustulave në organet e prekura si më poshtë (Rosielle, A. 
A. 1972, Vrapi & Ruci, Th. 2006) (Tab. Nr. 1). 

Vlerësimi i prekëshmërisë ndaj ndryshkut të murrme është bërë në bazë të 
sistemit me pesë klasa, i cili bazohet në reaksionet fiziologjike dhe madhësinë e 
pustulave në organet e prekura si më poshtë (Casulli, F. e Ruci, Th., 1991, Vrapi 
&Ruci, Th. 2006). (Tab. Nr. 2) 

Shkaktarët e sëmundjeve u përcaktuan në laborator nëpërmjet vrojtimeve 
simptopalogjike dhe morfologjike të piknideve, konideve dhe uredosporeve në 
mikroskop dhe janë përdorur dhomat e lagështisë për rritjen e konideve. Indeksi i 
sëmundjes dhe përhapja e prekjes u përllogaritën dhe për të analizur rëndësinë 
ekonomike të këtyre sëmundjeve  

Në provat zonale janë vlerësuar në mënyrë rastësore nga 50 bimë (në tri pika 
diagonale me nga 10 bimë dhe është vlerësuar gjethi flamur), duke i dhënë secilës 
gjethe vlerën e klasës që i takon nga 0 deri në 4. Mbi bazën e frekuencave për secilën 
klasë është përpunuar indeksi i McKinney sipas formulës së treguar më sipër për të 
përcaktuar nivelin e qëndrueshmërisë për çdo numër.  

Prekëshmëria e sëmundjes është përllogaritur me Indeksin e McKinney 
(Mckinney.H.H.1923): I =Σ{(ni•xi ) ⁄ N•X}• 100, ku: I=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. 

Të gjitha të dhënat do t‘i nënshtrohen Analizës dispersive të variancës dhe 
testit Duncan (Testi i rangjeve të shumëfishtë). 
 

Rezultatet dhe diskutimi 
 
Duke nisur nga analiza e të dhënave janë vënë re: 
1. Analiza e të dhënave për prekshmërine e grurit të fortë ndaj Septoriozës së 

gjethes (Septoria tritici) Rob et Desm: Rezultatet për dy vitet e provës (2009-2010). 
 Vlerësimet për prekëshmërinë e grurit te fortë ndaj septoriozës së gjethes    
(Septoria tritici) Rob et Desm në Provën e Entit të farave QTTB Lushnjë, për vitet 
2009 dhe 2010 janë dhënë në tabelën nr. 3. Me analizen e të dhënave të tabelës 3 
shprehen ndryshimet e shfaqura nga linjat e grurit të fortë për qëndrueshmërine ndaj 
septoriozës së gjethes gjatë viteve 2009 dhe 2010.  
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shprehen ndryshimet e shfaqura nga linjat e grurit të fortë për qëndrueshmërine ndaj 
septoriozës së gjethes gjatë viteve 2009 dhe 2010.  
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 Ndryshimet më të mëdha kanë ardhur gjatë provës së vitit të dytë, ndryshime 
këto që kanë ndikuar edhe në vlerësimin mesatar të linjave për qëndrueshmërinë ndaj 
septoriozës. Këto fakte provohen me madhësitë e shmagieve standarde 
(Dev.st=16.32>15.71 që është mesatarja e dy viteve) si dhe me anën e koeficienteve të 
variacionit të dy viteve të provës.  
 Konkretisht, në vitin 2010 kemi koeficientin e variacionit Cv = 60.0344, që 
është më i madh se vlera e tij (Cv=53.5929) për vitin 2009. Ndryshimet ndërmjet 
linjave të grurit të fortë janë treguar dhe në grafikun 1, ku shihet qarte se kolonat që 
përfaqësojnë linjat L4, L2 dhe L5 janë më të larta se ato të dy linjave të tjera. Në 
grafikun nr. 1 shihet qartë se ndryshueshmërinë më të madhe për vlerat e 
qëndrushmërisë së grurit të fortë ndaj ndaj septoriozës së gjethes (Septoria tritici) Rob 
et Desm ka shfaqur linja nr. 4, dhe pas saj renditen linjat nr. 2 dhe nr. 5. Krahasuar me 
kolonat e secilës linjë te ―Mesatarja‖ në grafikun 1, shihet se linjat L2, L4 dhe L5 kanë 
lartësi kolonash më të larta se të tjerat, d.m.th ato shfaqin prekshmëri ndaj septoriozës 
së gjethes (Septoria tritici) Rob më të madhe se linjat e tjera, dhe në studimin tonë 
edhe këto linja janë grupuar në grupin MR. 

2. Analiza e të dhënave për prekëshmërinë e grurit të fortë ndaj Ndryshkut të 
murrmë (Puccinia recondita): Rezultatet për dy vitet e provës: (2009- 2010) 

Vlerësimi për qëndrushmërinë e grurit të fortë ndaj ndryshkut të murrmë 
(Puccinia recondita) në provën e Entit të farave QTTB Lushnjë, për vitet 2009-2010 
janë paraqitur në Tabelën nr. 3. 

Me anën e analizës të të dhënave të tabelës Nr. 3 shprehen ndryshimet e 
shfaqura nga linjat e grurit të fortë për qëndrueshmërinë ndaj ndryshkut të murrmë 
(Puccinia recondite) gjatë viteve 2009 dhe 2010. Ndryshimet më të mëdha kanë ardhur 
gjatë provës së vitit të parë, 2009, ndryshime këto që kanë ndikuar edhe në vlerësimin 
mesatar të linjave për qëndrueshmërinë ndaj ndryshkut të murrmë. Këto ndryshime 
provohen me madhësitë e shmangieve standarde (Dev.st=17.40>13.59 që është 
mesatarja e dy viteve) si dhe me anën e koeficientëve të variacionit të dy viteve të 
provës. Konkretisht, në vitin 2009  kemi koeficientin e variacionit Cv=60.3826, që 
është më i madh se vlera e tij për vitin 2010 (Cv=38.8398). 

Grafiku Nr. 1 paraqet ndryshimet për qëndrushmërinë e grurit të fortë ndaj 
ndryshkut të murrmë  (Puccinia recondita) në provën e Entit të farërave, QTTB 
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kanë shfaqur linjat L2, L4 dhe L5. 

3. Analiza e të dhënave për prekshmërinë e grurit të fortë ndaj septoriozës së 
gjethes (Septoria tritici) dhe ndaj ndryshkut të murrmë (Puccinia recondia)  dhe 
ndikimet e tyre mbi rendimentin e grurit të fortë: (vitet 2009- 2010). 

Të dhënat mbi vlerësimet për prekshmërinë e grurit të fortë ndaj septoriozës së 
gjethes (Septoria tritici ) Rob et Desm dhe ndaj ndryshkut të murrmë (Puccinia 
recondita) dhe ndikimet e tyre të mundëshme mbi rendimentin, në provën e Entit të 
farave QTTB Lushnjë për  të dy vitet e provës (2009-2010) janë paraqitur në tabelën 
Nr.4 dhe në grafikun nr. 2.Analiza e të dhënave tregon se kemi ndryshime ndërmjet 
rendimenteve të linjave të vendosura në provën dyvjeçare në Lushnjë. Po kështu edhe 
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(Puccinia recondita). Kjo ecuri ose ndikimet negative të këtyre dy parazitëve vihen re 
edhe mbi rendimentet e grurit të fortë të realizuar nga secila linjë për të dy vitet e 
provës. Kjo është e treguar edhe nga pamjet e grafikut nr. 2 dhe 3. Në grafikun nr. 2 
duket qartë  se rendimenti më i mirë për linjat L1 dhe L3, që janë prekur mesatarisht 
më pak nga septorioza e gjethes (Septoria tritici) Rob et Desm dhe nga ndryshku i 
murrmë (Puccinia recondita). Ndërsa linjat e tjera L2, L4 dhe L5, kur prekjet nga 
septorioza e gjethes (Septoria tritici) Rob dhe nga ndryshku i murrmë (Puccinia 
recondita) janë më të mëdha, kemi rendimente më të ulëta të këtyre linjave. 

Për të bërë krahasimet ndërmjet linjave të grurit dhe për të përllogaritur 
përafërsisht shkallën e dëmit të shkaktuar nga septorioza e gjethes (Septoria tritici) 
Rob et Desm dhe nga ndryshku i murrmë (Puccinia recondita), në tabelën nr. 4, në 
kolonat e vendosura djathtas kemi vendosur krahas rendimentit faktik edhe rendimentet 
e pritshme në rastin kur të gjitha linjat do të ishin vlerësuar sipas indeksit IMc, në 
grupin mesatarisht rezistente MR ose në grupin rezistente R dhe më pas kemi bërë edhe 
krahasimet në përqindje. 
 

Përfundime 
 
Nga analiza e indeksit të sëmundjes dhe rendimentit faktik që është marrë për 

të dy vitet e studimit tonë dalim në përfundimet e mëposhtme: 
Së pari, ndryshimet disi më të mëdha për rendimentin kanë ardhur nga prova e 

vitit të parë, 2009, ndryshime këto që kanë ndikuar edhe në rendimentin mesatar të 
linjave për të dy vitet. Këto ndryshime provohen me anën e koeficienteve të variacionit 
të dy viteve të provës. Konkretisht, në vitin 2009 kemi koeficientin e variacionit 
Cv=30.8458, që është më i madh se sa vlera e  tij për vitin 2010 (Cv = 26.3293).  

Së dyti, linjat e grurit të fortë të prekur nga septorioza e gjethes (Septoria 
tritici) Rob et Desm dhe nga ndryshku i murrmë (Puccinia recondita), kanë dhënë 
rendiment mesatar faktik prej 16.94 kv/ha për dy vitet  e provës, ose i shprehur në 
përqindje = 100%.  

Së treti, në rastin kur linjat do të ishin të gjitha të prekura nga septorioza e 
gjethes (Septoria tritici) Rob et Desm dhe nga ndryshku i murrmë (Puccinia recondita) 
të vlerësuara sipas indeksit IMc në grupin MR, rendimenti i pritshëm rezulton të jetë 
14.51 kv/ha, pra kemi më pak rreth 2.43 kv/ha. Ky rendiment është 14%  më i ulët se 
rendimenti faktik mesatar dyvjeçar (16.94 kv/ha) i marrë në provën e Lushnjës. 

Së katërti, në rastin kur linjat do të ishin të gjitha të prekura lehtësisht nga 
septorioza e gjethes (Septoria tritici) Rob et Desm dhe nga ndryshku i murrmë 
(Puccinia recondita), por të grupuara sipas indeksit IMc në grupin R ku rendimenti i 
pritshëm rezulton të jetë 19.18 kv/ha, pra kemi një rritje prej 13% ndaj rendimentit 
mesatar faktik (16.94 kv/ha = 100%) të marrë në provën dyvjeçare dhe njëkohësisht 
një rritje prej 32% kur krahasimi bëhet ndërmjet rendimentit të pritshëm të gjitha 
linjave të grupit R (19.18 kv/ha) ndaj rendimentit të pritshëm të të gjithë linjave të 
grupit MR (14.51 kv/ha). 

Për rrjedhim, mund të themi se humbjet e rendimentit të linjave të grurit të 
fortë, të shkaktuara nga septorioza e gjethes (Septoria tritici ) Rob et Desm dhe nga 
ndryshku i murrmë (Puccinia recondita), luhaten në kufij mjaft të gjerë: nga 1% deri 
ne 27%.  
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Si përfundim, duke u bazuar në shifrat e mësipërme, vlerësohet se humbjet 
reale të rendimentit nga septorioza e gjethes (Septoria tritici ) Rob et Desm dhe nga 
ndryshku i murrmë (Puccinia recondita), për plus/minus 3-5%, vlerësohen ndërmjet 
shifrave 8% deri ne 17% të rendimentit faktik të marë në provën e Lushnjës me linjat e 
grurit të fortë. 

Nga këtu lind nevoja e trajtimit të njëhershëm të linjave të grurit të fortë si ndaj 
septoriozës së gjethes (Septoria tritici) Rob et Desm ashtu edhe dhe ndaj ndryshkut të 
murrmë (Puccinia recondita) për të parandaluar humbjet në rendiment. 
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Tab. Nr. 1 
IMc Klasa T I Reaksioni qe jep ne gjethe semundja(Septoria tritici ) Rob et Desm  
0 % 0 I Nuk vërehen njolla ovale të zgjatura me piknide të zeza mbi sipërfaqen e 

gjelbërt. 
0.1-10% 1 R Njolla të vogla të zgjatura deri në 10% të sipërfaqes së gjelbërt 
11-25% 2 MR Prekshmëri mesatare, me njolla ovale të zgjatura me piknide të zeza në 

masën 11-25% të siperfaqes së gjelbërt. 
26-50% 3 P Njolla të vogla të zgjatura ovale me piknide të zeza, që mbulojne 26-50% 

të siperfaqes së gjelbërt 
>50% 4 SHP Njolla të vogla të zgjatura ovale, me piknide të zeza që mbulojnë mbi 50- 

% të siperfaqes së gjelbërt. 
Burimi: (Rosielle, A.A. 1972, Vrapi &Ruci, Th. 2006). 
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Tab .Nr. 2 
 

IMc Klasat T I Reaksioni qe jep ne gjethe (Puccinia recondita f. sp. tritici ) 
0-5% 0 I Nuk duken uredospore, lezionet nekrotike mund të bien në sy 

 
6-15% 1 R Duken uredospore shume të vogla, pustulat janë të rrethuara në një 

zonë nekrotike të përcaktuar mirë. 
 

16-25% 2 MR Uredospore të bollshme me përmasa mesatare, lezionet nekrotike 
janë të përkufizuara qartë, janë pak të hapura, zona jeshile të 
rrethuara nga hapsira nekrotike ose kufij klorotike të qartë dhe të 
dukshëm.  
 

26-50% 3 P Uredosporet  janë të mëdha, kloroza të lehta duken në qendër të 
infektimit, jo nekroza të dallueshme, bashkimi i pustulave jo shpesh 

>50% 4 SHP Uredosporet  janë kryesisht të mëdha ose shpesh të bashkuara, zonat 
klorotike mund të duken në kushte mjedisi të papërshtatëshme. 

Burimi: (Casulli, F. & Ruci, Th., 1991., Vrapi &Ruci, Th. 2006) 
 
Tabela 3. Vlerësimet për qëndrushmërinë e grurit të fortë ndaj Septoriozës së gjethes 
(Septoria tritici ) Rob et Desm dhe ndaj ndryshkut të murrmë (Puccinia recondita f. sp. 
tritici ) në Provën e Entit të Farave QTTB Lushnje per dy vitet 2009-2010.  
 
 

 Vlerat e Imc  
( Septoria tritici ) 

Vlerat e Imc 
 Puccinia recondita f. sp. tritici   

N. linjës 2009 2010 Mes 2009-2010 2009 2010 Mes 2009-2010 
L1 8.005 9.495 8.75 8.865 19.71 14.29 
L2 40.125 38.05 39.0875 40.15 35.37 37.76 
L3 17.615 9.98 13.7975 10.305 18.69 14.50 
L4 42.2 44.875 43.5375 38.0525 40.1 39.08 
L5 38.05 32.25 35.15 44.875 36.32 40.60 

Mesat 29.20 26.93 28.06 28.45 30.04 29.24 
Dev.stand 15.41 16.32 15.71 17.40 10.06 13.59 

Gabimi       
 
 
Grafiku.1. Vlerësimet për qëndrushmërinë e grurit te fortë ndaj Septoriozës së gjethes 
(Septoria tritici ) Rob et Desm  dhe ndaj ndryshkut te murrme(Puccinia recondita f. sp. 
tritici ) në Provën e Entit të Farave QTTB Lushnje për dy vitet 2009-2010.  
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Tabela 4. Vlerësimet për qëndrushmërinë e grurit te fortë ndaj Septoriozës së gjethes 
(Septoria tritici ) Rob et Desm  dhe ndaj ndryshkut te murrme (Puccinia recondita f. 
sp. tritici )  dhe ndikimet e tyre mbi rendimentin, në provën e Entit të Farave QTTB 
Lushnje dy vitet 2009-2010) 
 
 

N.  
linjës 

Septorioza_ 
mesat_Imc_ 
2009-2010 

Ndryshku_ 
mesat_Imc_ 
2009-2010 

Rendimenti 
mesatar_faktik 
2009-2010 

Rendimenti 
pritshem 
te gjitha 
linjat MR 

Rendimen 
pritshem 
te gjitha 
linjat R 

% e linj. 
MR 

/rend 
faktik 

% e linj. 
R 

/rend 
faktik 

L1 8.75 14.29 24.08 17.99 24.08 75 100 

L2 39.0875 37.76 15.10 15.10 18.82 100 125 

L3 13.7975 14.5 17.25 11.16 17.25 65 100 

L4 43.5375 39.08 14.61 14.61 18.33 100 125 

L5 35.15 40.6 13.68 13.68 17.40 100 127 

Mesat 28.06 29.25 16.94 14.51 19.18 86 113 
Dev. 
stand 15.71 13.59 4.2 4.2 4.2 

Dif:1% deri 27% 

 
 

Grafiku 2. Vlerësimet për qëndrushmërinë e grurit te fortë ndaj Septoriozës së gjethes 
(Septoria tritici ) Rob et Desm  dhe ndaj ndryshkut te murrme (Puccinia recondita f. 
sp. tritici )  dhe ndikimet e tyre mbi rendimentin, në provën e Entit të Farave QTTB 
Lushnjë dy vitet 2009-2010) 
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Grafiku 3. Krahasimet e rendimentit faktik te linjave te grurit te fortë ndaj 

rendimenteve te priteshme per rastin kur te gjitha linjat e vlerësuara sipas indeksit IMc 
grupohen ne grupet MR ose R për qëndrushmërinë ndaj Septoriozës së gjethes 
(Septoria tritici ) Rob et Desm dhe ndaj ndryshkut te murrme (Puccinia recondita f. sp. 
tritici ). 
 

 
QTTB Lus 
Foto1 - Ndryshku i murrme i grurit (Puccinia recondita) me shënjat e pustulave në gjethe 
 
 
 
 
 
 
 
 H. Vrapi    2010  QTTB Lushnje                           H. Vrapi    2010  QTTB Lushnje 
 

 
 
 
Foto 2. Uredosporet (majtas) dhe teleutosporet (djathtas) të ndryshkut të murmë të grurit pare në 

mikroskop. 
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