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     FALENDERIME 

 
Punimi i temës së diplomës kërkon mund dhe përkushtim të madh i cili nuk do mund të 

realizohej pa përkrahjen e njerëzve më të dashur, prandaj ju jam mirënjohëse dhe i falenderoj 

pafund të gjithë ata që më kanë mbështetur jo vetëm tani por për gjatë gjithë rrugëtimit tim 

studentor. 

Do të jem gjithmonë mirënjohëse dhe dua të falenderoj mentorin e temës së diplomes Prof. 

Ass. Dr. Fadil Musa i cili me përvojën e tij shkencore, këshillat dhe seriozitetin e tij në punën që 

bën, më ka dhënë shtytje që të realizojë në mënyrën sa më perfekte punimin tim. 

Një falënderim i veҫant shkon për të gjithë profesorët e tjerë të cilët kontribuan me njohuritë e tyre 

gjatë gjithë kohës së studimit si dhe për kolegët e mi të cilët më mbështetën me mendimet dhe 

sugjerimet e tyre. Realizimin e këtij punimi e mundësuan edhe zotëri Nazif Sheqa dhe zotëri Driton 

Bryma të cilët më ofruan mundësinë që hulumtimin e këtij punimi ta realizojmë në pemishtet e tyre 

e që jam pafundësisht falenderuese ndaj tyre. 

Gjithë ky rrugëtim nuk do të kishte qenë i mundur dhe nuk do të kishte kuptim pa 

mbështjetjen dhe sakrificën e familjes time. Prandaj dua t’i falenderoj ata për mirëkuptimin e 

vazhdueshëm gjatë kohës së studimeve dhe gjatë punimit të diplomës, ata me dashurinë e tyre, 

durimin dhe kurajon më dhanë forcë për të përfunduar me sukses këtë punim. Lutja juaj për mua 

ishte ajo që më mbështeti deri këtu. 

Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa udhëzimin në rrugën e drejtë në rrugën drejt fitimit të 

dijes nga Allahu i Plotëfuqishëm që më dha forcën, njohurinë dhe aftësinë për ti përfunduar 

studimet në mënyrë të kënaqshme. Ai më udhëzoi e më ndihmoi të kaloj çdo vështirësi. Do të 

vazhdoj të të adhuroj dhe do të ndjeku rrugën tënde gjatë gjithë jetës sime! 
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      ABSTRAKTI 

 

Mjedra është një kulturë që po kultivohet në të gjitha pjesët e vendit tonë me një rëndësi 

shumë të madhe ekonomike. Por pavarsisht sipërfaqeve të mëdha të mbjellura me mjedër në 

Kosovë ka hulumtime të pakta lidhur me përhapjen e merimangave dëmtuese në këtë kulturë. 

Ky hulumtim rëndësi të veqant i ka kushtuar përhapjes së merimangave dëmtuese në vendin tonë, 

përcaktimit së ndjeshmërisë së kultivarëve të mjedrës dhe masave menaxhuese ndaj merimangave të 

konstatuara. 

Eksperimenti është vendosur në dy lokalitete të komunës së Podujevës në vitin 2020, në 

eksperiment janë përfshirë tre kultivarë të mjedrës: Polka, Mapeme dhe Meeker dhe është 

realizuar sipas metodës së blloqeve të randomizuara në tri përsëritje. Në secilën përsëritje sipas 

metodës së rastit janë kontrolluar nga 10 bimë të mjedrës prej të cilave intervale prej 10 ditësh 

janë marrur mostrat e gjetheve. Mostrat më pas janë dërguar në laboratorin e mbrojtjes së bimëve 

për identifikimin dhe përshkrimin e llojeve të dëmtuesve nga grupi i merimangave. 

Rezultatet e fituara janë përpunuar në mënyrë statistikore duke shfrytëzuar programin 

kompjuterik MSTAT-C, kurse përpunimi i të dhënave është bërë në mënyrë kompjuterike përmes 

programit Microsoft Office 2010. Rezultatet e fituara nga ky hulumtim do të kenë rëndësi 

shkencore sepse për herë të parë do të kemi të dhëna për përhapjen e merimangave në vendin 

tonë, si dhe fermerët do të mund të informohen me kohë per llojet e merimangave të përhapura 

dhe mënyrat e menaxhimit ndaj tyre. 

 

Fjalët kyçe: Mjedër, merimanga e zakonshme, merimanga e kuqe, menaxhimi i 

merimangave 
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                                          ABSTRACT 

 

Raspberries are a plant crop that is being cultivated in all parts of our country with great 

economic importance. But despite the large areas planted with raspberries in Kosovo, there are just 

a few studies that are linked to the spread of spider mites that cause damages to these plant crops. 

This research has paid great significance to the spread of spider mites in our country, sensitivity 

assessment on raspberry cultivars and management measures to the detected spider mites. 

The experiment was placed in two localities of the municipality of Podujeva in 2020, where 

three raspberry cultivars were included in the research: Polka, Mapeme and Meeker and was carried 

out according to the method of randomized blocks in three repetitions. In each repetition according 

to the random method, 10 raspberry plants were checked, and each of the leaf samples were taken at 

intervals of 10 days. Afterwards, the samples were sent to the plant protection laboratory for the 

identification and description of the types of pests from the group of spiders. 

The obtained results were statistically processed using the MSTAT-C computer program, 

while the data processing was done using the Microsoft Office 2010 program. The results obtained 

from this research will have scientific value because for the first time we will have data on the 

spread of spider mites in our country, and farmers will as well be able to get informed in time about 

the types of spider mites spread and the ways of managing them.  

 

Keywords: Raspberry, two spotted spider mite, european red mite, mite management 
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1. HYRJE 

Mjedrat kanë një histori të gjatë të konsumit dhe kultivimit njerëzor në atë që sot është 

Evropa (Kim, 2016). Tri rajonet kryesore të prodhimit të mjedrës janë: 1) Rusia, 2) Evropa 

(kryesisht në Poloni, Hungari, Serbi, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar) dhe 3) Bregu i 

Paqësorit të Amerikës së Veriut dhe Kanadasë (British Columbia, Washington, dhe Oregon) 

(Pritts, 2003). Pjesa më e madhe e frutave të prodhuara në këto rajone mblidhet mekanikisht dhe 

përpunohet pastaj në forma të ndryshme. Në rajone të tjera prodhimi, si në pjesën lindore të 

Amerikës së Veriut pothuajse i gjithë prodhimi është për tregun e freskët. Shumë vende të tjera, 

si p.sh Kili, Zelanda e Re dhe Australia, kanë një prodhim të konsiderueshëm pasi furnizojnë 

tregun e freskët  gjatë dimrit në hemisferën veriore. Prodhimi botëror vlerësohet në më shumë se 

400 000 ton (Pritts, 2003), kurse sipas FAOSTAT prodhimi global i mjedrës është rritur që nga 

viti 2015, dhe mesatarja për pesë vite (2016–2020) e prodhimit të përgjithshëm global u vlerësua 

në 846,515 tonë. 

Në vendin tonë, sipërfaqe nën plantacione të mjedrave janë rreth 1300 ha. Pemishtet kanë 

kryesisht madhësi të vogël prej 10 deri në 30 ari në zonat kodrionore dhe malore, por ekzistojnë 

edhe plantacione të pemishtes së mjedrës me madhësi 4- 5 ha. Kjo sipërfaqe është duke u shtuar 

për çdo vit. Janë tre faktorë shumë të rëndësishëm për mbijetesën e mjedrës në treg: sasia, cilësia 

dhe vazhdimësia e prodhimit (Mehmeti et al., 2017). Lepaja dhe të tjerët në publikimin e tyre 

theksuan që mjedra është duke u kultivuar në të gjitha pjesët e Kosovës pa përjashtim por, rajoni i 

Podujevës ka më së shumti sipërfaqe të mbjella me këtë kulturë si dhe me numër më të madh të 

pikave grumbulluese, gjë që ka ndikuar në lehtësimin për kultivimin e mjedrës. 

Sipas Bushway et al., (2008), mjedra e kuqe evropiane Rubus idaeus u emërua nga botanisti 

Linnaeus. Rubus është një gjini e madhe e bimëve lulëzuese nga familja Rosaceae, nënfamilja 

Rosoideae, prej të cilave besohet se ka qindra nëse jo mijëra specie, si dhe lloje hibride të krijuara 

si në natyrë ashtu edhe artificialisht. Shumica e këtyre bimëve kanë kërcell druri me gjemba, qime 

dhe ferra (“Rubus”, 2008). Shumica e varieteteve komerciale të mjedrës janë me origjinë 

evropiane, por disa janë zhvilluar nga hibridizimi me varietetet vendase të Amerikës së Veriut 

(McGregor 1976). 

Mjedra rritet në formë shkurreje, lastarët e të cilës arrijnë gjatësinë rreth 2m, shumohet lehtë, 

shumë shpejtë, me frutdhënie të plotë që sillen rreth 15-20 ton/ha. (Lepaja et al., 2019). Mjedra e 
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kuqe (Rubus ideaus L.) që në vitin e parë hyn në frutdhënie dhe jeton relativisht gjatë rreth 15 vjet. 

Këto janë rendimentet mesatare në një produkt shumë të vlerësuar për shkak të shijes, pamjes së 

saj dhe vetive të dobishme shëndetësore (Palonen & Weber, 2019). 

Vetëm një përqindje e vogël e mjedrave konsumohen të freskëta. Shumica e mjedrave 

janë të ngrira ose të përpunuara në reçel dhe produkte të tjera (Kim, 2016). Mjedrat janë 

burime të vitaminave dhe mineraleve esenciale dhe komponimeve të ndryshme që mund të 

jenë të dobishme për shëndetin (Kim, 2016). Gjithashtu frutat e mjedrës janë shumë të 

dobishme për shëndetin e njeriut për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve të cilat ato i 

përmbajnë (antocianinave) (Fotschki et al., 2019). Mjedrat e kuqe janë përdorur për shekuj 

për të trajtuar të ftohtin e zakonshëm, ethet dhe infeksionet e ngjashme me gripin. Në ditët e 

sotme, ka edhe një sërë suplementesh dietike që përmbajnë ekstrakte të papërpunuara të 

mjedrës së kuqe, të cilat përdoren për të mbështetur sistemin imunitar dhe për të reduktuar 

kohëzgjatjen e infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes (Krauze-Baranowska et 

al., 2014). 

Specia më e kultivuar e mjedrës është mjedra e kuqe evropiane Rubus spp  (Rubus idaeus 

L. subsp. idaeus). E kultivuar shpesh për vlerat e saj të larta ushqyese, mjedra e kuqe (Rubus 

idaeus) është e ndjeshme ndaj viruseve të shumta që çojnë në humbje të rendimentit. Këto viruse 

transmetohen përmes mekanizmave të ndryshëm (Tan et al., 2022). Insektet janë grupi më i 

madh i jovertebrorëve që veprojnë si vektorë të virusit bimor. Përveç kësaj, marimangat dhe 

nematodat janë gjithashtu vektorë të zakonshëm të virusit bimor (Dietzgen, R., et al., 2016). 

Merimanga eriophyide Phyllocoptes gracilis, është sugjeruar si vektor natyror i virusit të njollave 

të gjetheve të mjedrës bazuar në provat aktuale të disponueshme (Tan et al., 2022). Dhjetë lloje 

nga familja Tetranychidae janë dëmtues kryesorë, që përbëjnë një kërcënim të konsiderueshëm 

për bujqësinë dhe pylltarinë (p.sh., Azadi-Qoort et al. 2019; Liu et al. 2019). Më    i     njohuri dhe më 

i përhapuri është merimanga e zakonshme Tetranychus urticae Koch (Migeon dhe Dorkeld 

2020), i cili mund të infektojë deri në 1100 lloje bimore në 140 familje, duke përfshirë specie të 

njohura për prodhimin e komponenteve toksike (Grbić et al. 2011; Bensoussan et al. 2016). 

Merimangat dëmtojnë bimët duke depërtuar në qelizat epidermale dhe duke gëlltitur 

përmbajtjen e qelizave, duke rezultuar në njolla të zbehta klorotike (Bensoussan et al. 2016). Në 

këtë mënyrë, aftësia fotosintetike e gjetheve ndikohet për shkak të zvogëlimit të sipërfaqes 
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funksionale të gjetheve. Gjethet e infektuara paraqesin një pamje të djegur, dhe më në fund 

thahen dhe vdesin. Si rezultat, rendimenti dhe cilësia e kulturave ndikohen rëndë (Meck et al. 

2013; Van Leeuwen et al. 2015). Merimangat janë të njohura për aftësinë e tyre për të zhvilluar 

rezistencë me shpejtësi (Rauch dhe Nauen 2002) dhe T. urticae raportohet të ketë incidencën më 

të lartë të rezistencës ndaj pesticideve midis artropodëve (Van Leeuwen et al., 2010). 

Për të krijuar një strategji efektive të menaxhimit të dëmtuesve, janë kryer studime të 

shumta eksperimentale për të kuptuar karakteristikat e historisë së jetës së merimangave nën 

faktorë të ndryshëm mjedisor, veçanërisht temperatura dhe bimët bartëse. Ndërsa shumë punime 

kërkimore janë botuar mbi efektin e këtyre faktorëve në zhvillimin dhe pjellorinë e merimangave, 

ka vetëm pak rishikime të literaturës mbi këto tema (p.sh., Boudreaux 1963; McMurtry et al. 

1970; van de Vrie et al. 1972 Sabelis 1985, 1991; Zhang 2003; Navajas et al. 2013). 
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       2. QËLLIMI I HULUMTIMIT 

Për shkak të sipërfaqeve të mëdha të mbjellura me mjedër në Kosovë dhe hulumtimeve të pakëta 

lidhur me merimagat si dëmtues të kësaj kulture, qëllimi i këtij hulumtimit ishte fitimi i 

informatave lidhur me përhapjen e merimangave si dëmtues mjaft të rrezikshmëm në kulturën e 

mjedrës. Faktorë të rëndësishëm që favorizojnë shumëzimin dhe paraqitjen masovike të dëmtuesve 

të ndryshëm te mjedra janë rritja e sipërfaqeve me mjedër por edhe me kultura të tjera pemëtare, 

faktorët klimatik, përdorimi i lartë dhe i pakontrolluar i pesticideve e në rend të parë i insekticideve 

dhe akaricideve me ç’rast dëmtuesit bëhen të pandjeshëm ndaj tyre, etj. 

 

Duke u nisur nga sa u tha më lartë qëllimi i këtij punimi ka qenë: 

a) Hulumtimi i merimangave më të përhapura në kulturën e mjedrës në dy lokalitete në 

komunën e Podujevës, 

b) Përcaktimi i ndjeshmërisë së prekjes së kultivarëve të mjedrës nga dëmtuesit e 

konstatuar, si dhe 

c) Masat për menaxhimin e merimangave të konstatuara. 
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                         3. SHQYRTIMI I LITERATURËS 

 
3.1  Të dhëna për kulturën 

 

Sot, prodhimi botëror i mjedrës është i fokusuar në Evropën Lindore dhe Rusi, ku kjo e fundit 

është prodhuesi kryesor. Autori Kim (2016) thekson se lloje të ndryshme të mjedrave mund të 

prodhojnë fruta të kuqe, të verdhë, vjollcë ose të zezë. Nga këto, mjedrat e kuqe janë më të forta 

dhe më të kultivuara. Mjedrat janë të lidhura ngushtë me manaferrat. Kultivimi i mjedrës filloi në 

Evropë gati 450 vjet më parë (Pritts, 2003). Rusia, Evropa dhe bregu i Paqësorit të Amerikës së 

Veriut janë tri rajonet kryesore të prodhimit të mjedrës. Mjedrat janë më produktive në zonat me 

dimër të butë dhe verë të gjatë e të moderuar. Sipas Pritts (2003) zonat kryesore të prodhimit të 

mjedrave të kuqe në Amerikën e Veriut janë Paqësori Veriperëndimor (Oregon, Uashington dhe 

Kolumbia Britanike), Kalifornia dhe Shtetet e Bashkuara lindore (Nju Jork, Miçigan, Pensilvani 

dhe Ohio) dhe gjithashtu në Meksikë dhe Guatemalë. Mjedra e kuqe evropiane (Rubus idaeus 

subsp. vulgatus Arrhen.), mjedra e kuqe e Amerikës së Veriut (Rubus idaeus subsp. strigosus 

Michx.), dhe mjedra e zezë (Rubus occidentalis L.) janë speciet më të rëndësishme të kultivuara në 

treg. Ka edhe mjedra të verdha që janë mutacione të gjenotipit të kuq dhe ato të vjollce që janë 

hibride të gjenotipit të kuq dhe të zi (Pritts, 2003). 

Herbaristi Truner përmend se mjedra kutivohet nëpër kopshtet e Anglisë që nga viti 1548 

(Çiçi & Çiçi, 2010), ndërsa një shekull më vonë J. Parkinson (1629) në librin “Në parajsën djellore 

të tokës”, krejt kapitullin e parë për pemtarinë ia kushton mjedrës (Nikolić Milivojević, 2010). Në 

vitin 1780 Richard Weston përshkruan llojin “twicebearing” që është quajtur më vonë si kultivarë 

vjeshtor. Në vitin 1829, George Johnston në librin “Historia angleze e kopshtarisë” përmend 23 

kultivarë të mjedrës. (Bushway et al., 2008). 

Kultivimi masiv i mjedrës në SHBA daton nga fillimi i shekullit XX. Në vitin 1920 në SHBA 

ka qenë të mbjellura më shumë se 10.000 ha me mjedër. Gjithashtu në ShBA janë seleksionuar dy 

kultivarët më të njohur deri më tani të mjedrës së kuqe: Wilamet (1943) dhe Meeker (1967). Mjedra 

gjendet në çdo kontinent përveç Antarktikës. Mjedrat e para janë kultivuar rreth 450 vjet më 

përpara, duke e bërë mjedrën si kulturë relativisht të re krahasuar me mollën apo pjeshkën (Funt & 

Hall, 2013). Në Shqipëri mjedrat e para janë sjellë nga Italia në vitin 1936 nga agronomi Abedin 

Çiçi, ndërsa në Kosovë mjedrat e para janë mbjellë në mënyrë komerciale në vitin 1975 në Piskotë 

të Gjakovës në plantacionet KBI Ereniku (Lepaja et al., 2019). 



Kultura e mjedrës në pikëpamjen sistematike të bimëve zë këtë vend: 

 

 Domain-Ekuaryota 

 Mbretëria: Plantae 

 Dega: Spermatophyta 

 Nëndega: Angiospermae 

 Klasa: Dicotyledonae 

 Rendi: Rosales 

 Familja: Rosales 

 Gjinia: Rubus 

 Lloji: Rubus idaeus ("Invasive Species Compendium", 2022). 

Sipas prejardhjes mjedra (e kuqe) ndahet në dy nënlloje: Rubus idaeus sp. vulgaris Arrhen- 

mjedra e kuqe e evropiane; Rubus idaeus sp. strigosus Michx- mjedra e kuqe amerikane, e cila 

është burim i gjeneve për rezistencë në temperatura të ulëta, ndaj sëmundjeve të lastarëve, 

kalbëzimit të rrënjës të shkaktuar nga kërpudha Phytophthora fragariae var. rubi (Daubeny, 1996). 

Deri në shekullin e XXI zhvillimi kryesor ekonomik në mjedrën komerciale ka ndodhur në 

nëngjinin Idaeobatus. Nëngjinia po bëhet kontribuesi më i madh prindëror si përpjekje e 

fisnikërimit në kërkim për tipare të dobishme dhe të pazakonta për shumim të mjedrës. Idaeobatus 

përmban rreth 200 lloje (Hummer & Hall, 2013). Shumica e këtyre llojeve janë gjithashtu të 

pranishme në Afrikë, në Australi, në Europë dhe në Amerikën Veriore (Jennings, 1988). 

 Diversiteti më i madh është gjetur në jug-perëndim të Kinës, në qendër të origjinës së 

nëngjinisë. Qendra kryesore e diversitetit është në Azi, kryesisht brenda kufijve të sotëm të 

Kinës, por zgjerohet në drejtim në jug të Himalajeve, në Butan, në Indi dhe në Japoni. Lokacionet 

më të largëta nga ky rajon kanë më pak specie dhe pak ndryshueshmëri brenda llojeve. Në të 

kundërtën disa specie të largëta, p.sh. mjedra lulore dhe mjedra e zezë e Amerikës veriore, 

tregojnë shumë ndryshime nga speciet që gjenden afër qendrës së diversitetit. Malachobatus një 

nëngjini e Rubus është gjendur edhe në Kinë, edhe pse disa specie janë shpërndarë ne Malajzi 

dhe në Australi (Hummer & Hall, 2013). Shkenca ka arritur një numër mjaft të madh të 

hibridizimeve, duke i shftytëzuar vetitë trashëguese të kultivarëve të ndryshëm, përkatësisht duke 

i pjalmuar organet femërore me ato mashkullore të kultivarëve të ndryshëm. Si rezultat i kësaj 

pune mund të përmenden hibridet: Lloganberry, Taiberry, Boisenberry etj. (Kurtović et al., 

2012). 
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Mjedra e kuqe (Rubus idaeus L.) është shkurre e butë jetëshkurtër me lastarë drunorë që dalin 

nga një sistem rrënjor shumëvjeçar me jetë të gjatë (Sønsteby & Heide, 2011). Është një frutë i 

butë i rëndësishm që është rritur gjerësisht në të gjitha zonat e buta dhe rajonet e ftohta të botës. 

Zakonisht njihen dy grupe kultivarësh me cikle të ndryshme jete. Në kultivarët më të zakonshëm 

me fruta dyvjeçare, llastarët kanë një cikël jetësor dy vjeçar gjatë të cilit kalojnë përmes një 

sekuence fazash sezonale që përfshijnë rritjen vegjetative, formimin e luleve dhe frytdhënjen 

gjithashtu si induksion i dormancës së sythave dimërorë (Hudson, 1959; Williams, 1959 b; c; 

Sønsteby & Heide, 2008). 

Nga ana tjetër, në kultivarët me fruta njëvjeçare, i gjithë cikli i rritjes vegjetative, lulëzimit 

dhe frytëdhënjes normalisht përfundon në një sezon të vetëm rritjeje (Keep, 1988; Carew et al., 

2000 siq është cituar në Sønsteby & Heide, 2011). Në kultivarë të tillë, disa lule dhe fruta 

prodhohen në majë të llastarëve në fund të sezonit të parë të rritjes, ndërsa pjesa tjetër e sythave do 

të lulëzojë dhe do të japë fryt në vitin e dytë. Megjithatë, kjo lloj sjelljeje mund të gjendet në 

kultivarët dyvjeçare ashtu edhe në ato vjetore (Williams, 1960; Carew et al., 2000) dhe, siç tregohet 

nga Sønsteby dhe Heide (2008; 2009), është një tipar plastik e cila në një masë të madhe është nën 

kontrollin e mjedisit (Slate, 1940; Ourecky, 1976). 

Mjedrat janë rritur komercialisht në serra për më pak se 20 vjet. Kjo lejon që sezoni të zgjatet 

në shumë pjesë të botës dhe ka përmirësuar cilësinë e frutave pasi rrënjët e frutave zvogëlohen dhe 

madhësia e frutave rritet (Pritts et al., 1999; Pitsioudis et al., 2001). Në mënyrë që rendimenti të 

maksimizohet dhe të planifikohet në mënyrë efektive, duhet kuptuar fiziologjinë e bimës. Kjo 

përfshin fillimin e sythave të luleve, efektet e dormancës dhe ndikimin e temperaturës dhe dritës 

në rritje, marrëdhëniet me ujin dhe ushqimin (Dale, 2008). 

Sipas Dale (2008) ka dy lloje të frytdhënies te mjedrat: nga llastarët primarë dhe ata lulëzues. 

Në llojet e frutave lulëzues, të njohura gjithashtu si bartëse dyvjeçare ose verore, sythat e luleve 

fillojnë në vjeshtë deri në pranverën e hershme dhe fruti prodhohet në fillim të verës. Në llojet e 

llastarëve primar, të njohura gjithashtu si frytdhënëse ose vjeshtore, sythat e luleve fillojnë në majë 

në fillim të verës dhe fruti prodhohet në fund të verës dhe vjeshtës (Dale, 1989). 

Zakonisht, fillimi i sythave të luleve në llojet e llastarëve lulëzues ndikohet nga mjedisi i 

vendndodhjes ku ata rriten. Për shembull, llastarët e kultivarit Meeker të rritur në Abbotsford, 

British Columbia, Kanada nuk e përfunduan fillimin e sythave të luleve deri në mars, ndërsa në 

Invergowrie, Skoci ata përfunduan procesin deri në shtator (Dale & Daubeny, 1987). Llojet me 
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frytdhënie nga llastarët lulëzues kërkojnë dritë për të nisur sythat e luleve. Llastarët e kultivarit 

Tulameen të rritur në ditë të gjata dhe temperatura mbi 20°C, prodhonin degë anësore vegjetative 

pasi ishin ftohur në 7°C për 4-8 javë (Dale et al., 2003). 

Shoqëria Amerikane Pomologjike rekomandoi 4 mjedra të kuqe evropiane në vitin 1853 dhe 

14 kultivarë evropianë dhe 6 amerikanë deri në 1891 (Hedrick, 1925). Mjedrat evropiane 

rezultuan më pak të përshtatura se format lokale ndaj ekstremeve të motit të verës dhe dimrit të 

Amerikës. Përmirësime të mëdha në mjedrën e kuqe ndodhën kur mjedrat e kuqe evropiane, 

Rubus idaeus u kryqëzuan me mjedrat e kuqe amerikane, Rubus strigosus (Jennings 1988). Rreth 

vitit 65 pes, Pompeu futi mjedrat nga Troja juglindore, tani Turqia, në Romë (Trager, 1995). 

Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, një shkrimtar romak i shekullit të katërt të erës sonë, dha 

tregimin më të hershëm të mbetur të zbutjes së mjedrës (Graham et al., 2007; Jennings 1988). 

Farat e mjedrës, që datojnë në kohën romake, u zbuluan në kalatë romake në Britani, kështu 

që ka shumë të ngjarë që ushtarët romakë përhapën kultivimin e kësaj bime në të gjithë Evropën. 

Në Rusi, mjedrat konsumoheshin në zierje me boronicë përpara krijimit të Moskës në 1147 

(Zhukovskii, 1950 siq është cituar në Hall & Hummer, 2009). Mjedrat e kuqe u popullarizuan dhe 

u zgjodhën në Evropë gjatë Mesjetës. Mjedrat u eksportuan në kolonitë amerikane në vitet 1700 

(Graham et al., 2007 siq është cituar në Hall & Hummer, 2009). Ndoshta një ose më shumë 

përzgjedhje të mjedrës së kuqe amerikane, R. idaeus L. subsp. strigosus Michx (më tej referuar si 

R. strigosus) u kultivuan në Amerikë deri në vitin 1800 (Darrow,1937). 

Në mbarë botën janë shfaqur disa programe gjenetike të mjedrës, të fokusuara kryesisht në 

marrjen e kultivarëve të rinj me tipare më të mira morfologjike, standarde më të larta të cilësisë për 

konsumatorët dhe përshtatje ndaj kushteve të rritjes (Hall et al., 2009). Megjithatë, një nga 

shqetësimet më të mëdha për studiuesit dhe industrinë e frutave është prishshmëria e lartë e frutave 

të mjedrës për shkak të shkallës së shpejtë të humbjes së fortësisë dhe, për rrjedhojë, një jetëgjatësi 

të kufizuar të ruajtjes (Oduse & Cullen, 2012). Aktualisht, Kili është prodhuesi i gjashtë më i madh 

i mjedrave, me 32 000 ton në vitin 2019, dhe prej tyre, 24 714 t ishin fruta të ngrira të destinuara 

kryesisht në SHBA dhe Kanada (ODEPA, 2020 siq është cituar në Contreras et al., 2021). 

Trashëgimia e mjedrës tradicionalisht ka udhëhequr tregun, me ~ 80% të prodhimit të destinuar 

për industrinë e ushqimit të ngrirë (Leiva et al., 2017). 
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Në përgjithësi, studimet pas vjeljes janë fokusuar në mënyrën se si ndryshojnë parametrat e 

cilësisë në kushte të caktuara të ruajtjes dhe cilat teknologji mund të aplikohen për të vonuar 

procesin e plakjes. Për shembull, disa nga këto studime janë fokusuar në trajtimin e frutave për 

qëndrueshmëri (Oduse & Cullen, 2012) dhe ruajtjen e ngjyrës së kuqe të ndezur gjatë ruajtjes, pasi 

një ngjyrë e kuqe më e errët që shfaqet gjatë ruajtjes është më pak tërheqëse për konsumatorët 

(Stavang et al., 2015) dhe reflekton se fruti është më i prirur ndaj kalbjes (Zhang et al., 2020). Për 

më tepër, studime të tjera janë përpjekur të krijojnë një fazë pjekurie optimale në vjelje duke 

përdorur ngjyrën si indeks të vjeljes dhe për të parashikuar evolucionin e saj gjatë ruajtjes për 

kultivarë të veçantë (Stavang et al., 2015). 

Mjedrat e kuqe përmbajnë një sërë përbërjesh të dobishme për shëndetin, duke përfshirë 

mineralet esenciale, vitaminat, acidet yndyrore, fibrat dietike dhe komponimet polifenolike si 

flavonoidet, acidet fenolike, lignanet dhe taninet (Padmanabhan et al., 2016). Në mënyrë tipike, 

sheqeri përbën 5-6% të frutave të pjekura të mjedrës. Sheqernat kryesore janë glukoza, fruktoza 

dhe sasi të vogla saharoze. Mjedrat e kuqe janë me pak energji dhe 100 g furnizojnë vetëm 52 kcal. 

Përmbajtja e lartë e fibrave (6,5 g për 100 g) dhe përmbajtja e fruktozës rregullojnë nivelet e 

sheqerit në gjak dhe ofrojnë një efekt ngopës. Pjesa e ngurtë e tretshme përbën rreth 9% të frutave 

(Padmanabhan et al., 2016). 

Përveç përdorimit të frutave të mjedrës si ushqim, shumë pjesë të bimës së mjedrës janë 

përdorur edhe për qëllime mjekësore (Kim, 2016). Edhe pse jo përfundimtare, studimet e fundit 

njerëzore sugjerojnë se mjedrat mund të jenë premtuese në parandalimin e kancerit. Megjithëse 

mjedrat përgjithësisht konsiderohen si ushqime 'të shëndetshme', ato mund të jenë gjithashtu 

burime të sëmundjeve ushqimore nëse kontaminohen në fushë ose gjatë përpunimit dhe ruajtjes 

(Kim, 2016). 



PËRHAPJA E MERIMANGAVE NË KULTIVAR TË MJEDRËS NË KOMUNËN E PODUJEVËS 

 

17 

 

3.2 Merimangat dëmtuese të mjedrës 
 

Në pemishte të mjedrës mund të hasim një numër të madh të (dëmtuesve) insekteve, por jo 

të gjithë dëmtuesit(insektet) në pemishte janë dëmtues të mjedrës, disa prej tyre janë armiq natyrorë 

(predatorë), e disa prej tyre vetëm kalimtar dhe nuk paraqesin rrezik për kulturën e mjedrës (Lepaja 

et al., 2019). Klasa e merimangave (Archnidae) përfshinë rreth 22.000 llojet të radhitura në tipin 

Articulata, në nëntipin Arthropoda, në klasën Arachnidae dhe në rendin Acarina (Pireva, 1996). 

Shkenca që studion merimangat quhet Akarologji (gr. acari- merimangë, këpushë dhe logos- 

shkencë). Merimangat i prekun kulturat dhe prodhimet bujqësore, njerzit dhe shtazët. Përhapin 

shumë shkaktar të sëmundjeve, por disa lloje sikurse janë Phytoseiulus Persimilis dhe 

Typhlodromus oberrans ushqehen edhe me lloje të dëmshme, prandaj shfrytëzohen në luftë 

biologjike, në pemtari dhe në perimekulturë, sidomos në serra (Pireva, 1996). 

Grupi i shtazëve Chelicerata të cilat përmbajnë helicere ku bëjnë pjesë edhe merimangat 

dëmtuese të kulturave bujqësore, janë grupi i dytë më i madh i artropodëve, i përbërë nga gaforret 

me patkua, akrepa, merimangat, merimangat (këpushat) dhe rriqrat (Brusca & Brusca, 2003). 

Gaforret me patkua, akrepat dhe merimangat janë grabitqarë që përdorin tretjen para-orale si një 

strategji të përbashkët të tretjes. Rriqrat dhe merimangat (këpushat) i përkasin rendit Acarina, grupi 

më i larmishëm brenda chelicerateve, me mbi 40,000 lloje të identifikuara. Ky grup shfaq një bollëk 

stilesh jetese të ndryshme duke filluar nga parazitare në grabitqare deri tek ato të cilat ushqehen 

me bimë. Acarinat grabitqare, të ngjashëm me grabitqarët e tjerë chelicerat, përdorin proteina të 

sekretuara për të lehtësuar konsumimin e gjahut të tyre. Megjithatë, këto enzima tretëse e kanë 

origjinën nga sekrecionet e pështymës dhe jo nga zorra e mesme (Cohen, 1995). Merimangat 

fitofagore përfaqësojnë një grup kompleks të specieve saprofagë, kërpudhash dhe specieve 

bimëgrënëse (Krantz & Lindquist, 1979). 

Midis tyre, Tetranychidae (merimangat- këpushat), Tenuipalpidae (merimangat e rreme të 

këpuashave) dhe disa merimanga me përmasa të vogla (Eriophyoidea) janë ekskluzivisht fitofagë 

dhe përfshijnë dëmtuesit kryesorë në prodhimtarinë bimore. Një tipar i përbashkët i aparatit të gojës 

së këtyre merimangave përfshinë formimin e stiletit të zgjatur cheliceral që lejon përshtatjen me 

një mënyrë shpuese të të ushqyerit, në të cilën stileti përdoret për të depërtuar në indin e bimës 

amvise për të mundësuar konsumimin e përmbajtjes së qelizës. Përderisa merimangat 

Tetranychidae dhe Tenuipalpidae kanë një stilet të vetëm, të gjatë dhe të tërheqshëm (Albert & 

Kitajima, 2014), merimangat Eriophyoide kanë disa stilete që nuk tërhiqen. Në vend të kësaj, 
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merimangat Eriophyoide depërtojnë stiletet e tyre në indin e bimës duke teleskopuar indin palpal 

që rrethon stiletin (Krantz & Lindquist, 1979 siq është cituar në Bensoussan et al.,2016). 

Merimangat (këpushat) më së shpeshti ushqehen me indet e gjetheve, duke shkaktuar formimin e 

njollave klorotike që shoqërohen me një kolaps të gjerë të shtresës së mezofilit (Sances et al., 1979; 

Park & Lee, 2002). Studimet ultrastrukturore të indeve të dëmtuara të bimëve identifikuan qeliza 

që ishin ose të plazmolizuara, të zbrazëta ose të kolapsuara, ose kishin përmbajtje të koaguluar 

(Tanigoshi & Davis, 1978; Albrigo et al., 1981; Campbell et al., 1990). Duke qenë se ndërprerja e 

murit qelizor u shoqërua me disa nga qelizat e prekura, dëmtimi i vërejtur iu atribuua depërtimit të 

stiletit dhe ushqimit të marimangave. Përveç kësaj, është vlerësuar se merimangat dëmtojnë rreth 

20 qeliza të grumbulluara në minutë duke çuar drejtpërdrejt në formimin e një njolle klorotike 

(Liesering, 1960). 

Ndërsa këto studime ofrojnë një pikë referimi për të kuptuarit tonë të marrëdhënies 

merimangë e zakonshme-bimë, disa përfundime u nxorrën nga vëzhgimi i sjelljes së të ushqyerit 

të merimangës të zakonshme ose pasojave të saj afatgjata në indet e bimëve, në vend të analizës së 

drejtpërdrejtë dhe të menjëhershme të ndërfaqes bimë-merimangë (Bensoussan et al.,2016). Për 

shembull, vlerësimi i dëmtimit të bimëve u bazua në analizën e indeve të gjetheve që ishin të 

ekspozuara ndaj merimangave bimëngrënëse për ditë të tëra, duke penguar aftësinë për të dalluar 

midis dëmtimit të bimëve që rezultoi drejtpërdrejt nga ushqimi i merimangave dhe dëmtimit që 

ishte rezultat kumulativ i të dy ushqimeve të merimangave, dhe reagimit të bimës ndaj tij. Përveç 

kësaj, numri i qelizave të konsumuara nga merimangat u vlerësua në bazë të lëvizjes së pllakës 

mandibulare të merimangës së zakonshme dhe supozimit se çdo lëvizje korrespondon me futjen e 

stiletit në një qelizë të pavarur (Liesering, 1960). 

Merimangat janë artropodë të vegjël me tetë këmbë (femrat e rritura janë vetëm 0.5 mm të 

gjata, por populacionet mund të rriten shpejt në një numër të madh gjatë kushteve me mot të nxehtë 

dhe të thatë (Alston, 2017). Merimangat zakonisht ushqehen në pjesën e poshtme të gjetheve dhe 

formojnë koloni me rrjetë për të mbrojtur vezët dhe nimfat. Sipas Alston (2017) ato dimërojnë si 

femra (femrat që dimërojnë janë me ngjyrë portokalli) në bazën e kallamishteve, nën pleh organik 

dhe në barërat e këqija dhe mbulesë bimore në tokë. Merimangat thithin lëngun e gjetheve, gjë që 

shkakton një gërvishtje të imët, të bardhë në gri (pika shumë të imta), dhe ato mund të plotësojnë 

një gjeneratë në më pak se 10-14 ditë gjatë verës. Merimangat fillojnë të ushqehen me bimësinë e 

tokës në pranverë, dhe më pas ngjiten në bimët e mjedrës ndërsa mbulesa e tokës thahet dhe numri 
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i merimangave rritet. Gjithashtu, Aston (2017) thekson se gjethet e mjedrës janë shumë të ndjeshme 

ndaj ushqimit të merimangave. Merimangat shkaktojnë dëmtim të mjedrës përmes fotosintezës së 

reduktuar që çon në reduktimin e fuqisë sintetizuese të materies organike në bimë dhe uljen e 

rendimentit të mjedrrave, në dobësimin e primokaneve që bëhen më të predispozuar për lëndime 

dimërore. 

Ka grabitqarë natyrorë që rregullojnë popullatat e merimangave. Armiku më i rëndësishëm 

natyror është merimangat grabitqare perëndimore, Galendromus (Typhlodromus) occidentalis 

(Nesbitt). Grabitqarët e tjerë gjeneralistë përfshijnë tripsat e luleve, insektet e vogla pirate, insektet 

me sy të mëdhenj, merimangat predatore. Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) apo 

sikurse njihet si merimanga e zakonshme, është një nga merimangat bimëngrënëse më polifage e 

cila ushqehet me mbi 1100 lloje bimore, duke përfshirë më shumë se 150 kultura bimore 

(Jeppson et al., 1975; Migeon Dorkeld, 2006–2016). Ngjashëm me insektet që ushqehen me 

floemë, ky dëmtues chelicerat ka pjesë të gojës të përshtatura për një mënyrë thithëse të të 

ushqyerit, por saktësisht se si T. urticae ushqehet me indet bimore mbetet e diskutueshme. 

Ndryshe nga bimëngënësit që ushqehen me floemën që thithin lëngjet nga sistemi vaskular i 

bimës, merimanga e zakonshme ushqehet me qelizat brenda mezofilit të gjetheve (Park & Lee, 

2002). 

E lidhur me këtë ndryshim në preferencën e të ushqyerit është gjatësia e stiletit të merimanges 

së zakonshme që varion nga 100μm te larva deri në ~150μm në marimangat femra të rritura (Avery 

& Briggs, 1968; Ekka, 1969; Sances et al., 1979), në raport me stilete shumë më të gjata të insekteve 

që ushqehen me floemë që mund të arrijnë deri në 800μm (Pointeau et al., 2012). Frekuenca e 

lëvizjes së stiletit e lidhur me ushqimin e marimangave çoi në propozimin që marimangat 

konsumojnë ~ 20 qeliza bimore në minutë (Liesering, 1960). 

Merimangat janë dëmtues të rëndësishëm të mjedrrës së kuqe Rubus idaeus L. (Charles et al. 

1985, 1990; Raworth 1989; Gordon et al. 1990; Shanks et al. 1992; Mariethoz et al. 1994). Në 

mbarë botën, Tetranychus urticae Koch është njohur përgjithësisht si specia mbizotëruese e 

marimangave (këpushave) në mjedrën e kuqe. Dëmi që shkaktojnë merimangat mund të ndodh në 

dy faza të rritjes së kulturës (Bensoussan et al., 2016). Nga fundi i pranverës deri në mes të verës, 

infektimi i lastarëve frutdhënës ndërpret transpirimin dhe fotosintezën (Sances et al. 1979), dhe 

ushqyerja e zgjatur me densitet të lartë të marimangave mund të shkaktojë skeletimin e 

parakohshëm të bimës respektivisht rënien e gjetheve të parakohshme (Mariethoz et al. 1994). 
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Gjatë fundit të verës, merimangat mund të dëmtojnë llastarët primarë duke reduktuar rezervat 

e amidonit dhe sheqerit, dhe në këtë mënyrë rrisin ndjeshmërinë e sythave të fjetur ndaj dëmtimeve 

të temperaturës së ftohtë (Doughty et al. 1972). Efektet e zhveshjes së primokanit janë të 

paparashikueshme dhe marimangat duhet të kontrollohen në mënyrë parandaluese (Raworth & 

Clements, 1996). 

Tanigoshi et al. (2003) theksojnë se për disa dekada, marimanga e zakonshme, Tetranychus 

urticae, ishte i vetmi lloj i merimangave me rëndësi ekonomike të raportuar për mjedrën e kuqe në 

shtetin Uashington. Katër lloje të marimangave tani gjenden në mjedrën e kuqe në shtetin 

Uashington. Sipas Tanigoshi et al. Merimanga e verdhë, Eotetranychus borealis caprini, u raportua 

për herë të parë në 1992; Merimanga e kuqe evropiane, Panonychus ulmi, në 1995 nga qarqet 

Whatcom dhe Skagit; dhe marimanga McDaniel, Tetranychus mcdanieli në 1997 nga Clark 

Country (2003). Kultivuesit mund të menaxhojnë infestimet serioze të marimangave në mjedrën e 

kuqe duke përdorur pesticide selektive të njohura si të sigurta për armiqtë natyrorë. Nëse kultivuesit 

nuk i kontrollojnë marimangat, shpimi i gjetheve në fillim të vjeshtës do të nxisë zhvillimin e 

parakohshëm të sythave frutdhënës, duke i ekspozuar dëmtimeve të dimrit dhe duke shkaktuar 

dëme ekonomike indirekte (Tanigoshi et al., 2003). Ky artikull poashtu përmend faktin se 

marimangat dëmtojnë të dy faqet e gjetheve të mjedrës së kuqe duke futur pjesët e tyre të gojës 

"thithëse" në indet e gjetheve dhe duke marrur lëngjet e bimëve. Ata injektojnë toksina të 

pështymës, enzima dhe substanca të ngjashme me hormonet në shpimin gjatë ushqimit. Si rezultat 

autorët konkludojnë se simptomat mjedrës së kuqe ndaj ushqimit të marimangave përfshijnë 

gërvishtje klorotike (të verdhë ose të bardhë) në sipërfaqet e gjetheve, zvogëlimin e formimit të 

sythave, rendimentin e reduktuar, rënien e gjetheve dhe madje edhe vdekjen e bimës. 

Po ashtu, merimangat femra vendosin vezë kryesisht në pjesën e poshtme të gjetheve. Larvat 

që dalin nga vezët duken si merimanga të vogla me tre palë këmbë. Larva pasohen me nga dy faza 

nimfale që duken si të rritur (imago) por janë më të vegjël dhe kanë katër palë këmbë. Shpejtësia e 

zhvillimit është në korelacion të drejtë me rritjen e temperaturës, duke ulur kohën nga veza tek të 

rriturit. Kushtet e nxehta të thata favorizojnë gradacionet e marimangave (Tanigoshi et al., 2003). 

 

3.2.1 Merimanga Mc Daniel 
 

Kjo specie u përshkrua si dëmtues në mjedrën e kuqe në Michigan në vitin 1931. Është e 

zakonshme në frutat e pemëve në zonat më të  thata të  Uashingtonit qendror. Dinamika e 
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populacioneve, ushqimi dhe sjelljet e rrjetës së kësaj specie janë shumë të ngjashme me ato të 

merimangës së zakonshme. Vezët e kësaj merimange janë sferike me diametër rreth 0,13 mm dhe 

nuk mund të dallohen nga vezët e merimangës së zakonshme. Larva ka tre palë këmbë dhe është 

me përmasa përafërsisht me vezën, në moshën e parë ndërsa më pas ajo rrit përmasat e saja trupore 

në saje të ushqimit të vazhdueshëm në bimën amvise. Ka pak ose aspak ngjyrë derisa fillon të 

ushqehet kur merr një nuancë të gjelbër nga klorofili i gjetheve. Femra, e cila është rreth 0,35 mm 

e gjatë, mund të dallohet lehtësisht nga mashkulli në këtë fazë. Mashkulli ka një bark karakteristik 

të hollë, të ngushtuar dhe është dukshëm më i vogël se femra. Femra e rritur është rreth 0,44 mm e 

gjatë, ndërsa mashkulli është vetëm rreth 0,29 mm. Femra ka një formë ovale të gjerë, ndërsa 

mashkulli ka një bark të hollë dhe më të theksuar. Njollat e errëta në bark që karakterizojnë këtë 

specie shfaqen në të gjitha fazat e zhvillimit të merimangës, përveç në fazën e vezës (Hoyt & Beers, 

1993). 

Merimanga McDaniel dimëron si një femër me ngjyrë portokalli nën luspat e lëvores ose në 

mbeturinat në bazën e pemës. Merimangat dalin nga vendet e tyre të dimërimit afërsisht në kohën 

kur sythat e frutave fillojnë të hapen. Ato lëvizin në indin e gjelbër dhe fillojnë të ushqehen. Ndërsa 

ushqehen, humbasin ngjyrën e tyre portokalli dhe marrin nuancën normale të gjelbër dhe njollat 

karakteristike dorsale. Pas disa ditësh të ushqyerit, fillon vendosja e vezëve. Vezët vendosen 

fillimisht në pjesën e poshtme të gjetheve, por kur populacionet janë të larta, të dy anët e gjetheve 

kolonizohen. Vezët i vendosin ose brenda ose nën rrjetë, duke siguruar mbrojtje nga spërkatjet me 

preparate kimike dhe nga predatorë të ndryshëm. Femrat e verës mund të lëshojnë deri në 150 vezë 

gjatë një periudhe 5-6-javore. 

Koha e nevojshme për të përfunduar zhvillimin në temperatura optimale mund të jetë deri 

në 6 ditë, por në temperaturat tipike të fushës së mesit të verës zhvillimi kërkon rreth 8 deri në 11 

ditë. Në mungesë të predatorëve, populacioni arrin kulmin në fund të korrikut deri në mes të gushtit, 

pastaj zvogëlohet. Meshkujt vdesin me fillimin e motit të ftohtë dhe femrat me ngjyrë portokalli 

kërkojnë vende të strehuara për të kaluar dimrin (Hoyt & Beers, 1993). Sipas këtyre autorëve të 

gjitha merimangat shkaktojnë dëme të njëjta gjatë ushqyrjes së tyre. Merimanga McDaniel 

formon rrjeta shumë të dendura në gjethe dhe fruta. Rrjetat në gjethe mund të parandalojnë 

depërtimin e mirë të spërkatjes, duke e bërë kontrollin kimik më të vështirë.
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3.2.2 Merimanga e kuqe 

Është e përhapur në të gjitha zonat e kultivimit të pemëve frutore të botës. Edhe në vendin 

tonë, pavarsisht nga intensiteti i prekjes është e përhapur në të gjithë vendin. Femrat kanë trup 0.3- 

0.5 mm të gjatë në formë vezake, kurse meshkujt janë 0.25- 0.35 mm të gjatë. Vezët janë 0.15-0.20 

mm të gjata, të rrumbullakëta me bisht në maje. Tanigoshi et al. (2003) në hulumtimin e tyre 

theksuan se femrat e rritura janë me ngjyrë të kuqe tjegulle. Tuberkulat  e bardha të dallueshme janë 

të vendosura në bazën e disa qimeve të bardha në shpinë. Kjo specie ndryshon nga tre llojet e 

tjera sepse dimëron në fazën e vezëve dhe të rriturit zakonisht gjinden në të dy sipërfaqet e 

gjetheve. Hoyt dhe Beers (1993) theksuan që një merimangë femër jeton 15 deri në 20 ditë dhe 

depoziton mesatarisht 30 deri në 35 vezë. Vezët nga femrat e pafertilizuara prodhojnë vetëm 

meshkuj kurse vezët nga femrat e fekonduara prodhojnë meshkuj dhe femra . Merimanga e kuqe 

zhvillon 8-10 gjenerata gjatë një viti, varësisht nga kushtet klimatike. 

 

    

Figura 1. Panonychus ulmi, nga Tomasz Klejdysz, n.d., 

Figura 2. Panonychus ulmi, nga Scott Justis, 2009, Norfolk, Virginia, ShBA 

  

Simptomat e ushqyerjes nga kjo merimangë shfaqen në mënyrë uniforme të shpërndara 

ndërmjet venave dytësore në sipërfaqen e sipërme të gjethes. Indet e dëmtuara mbeten me ngjyrë 

të bardhë në krahasim me nuancat e verdha-kafe "bronzi" të shkaktuara nga speciet e tjera të 

merimangave (Tanigoshi et al. 2003). Merimanga e kuqe është dëmtuese polifage mjaft e përhapur, 

prek pemët, hardhinë e rrushit dhe shumë kultura të tjera bujqësore. Si rezultat i prekjes nga kjo 

merimangë gjethet e prekura rëndë fillimisht zverdhen, pastaj marrin ngjyrë bakri të kuqërremtë 

dhe bien në tokë para kohe. Në këtë mënyrë çregullohet fotosinteza, rritet transpiracioni, 

zvogëlohet cilësia dhe rendimenti. 



PËRHAPJA E MERIMANGAVE NË KULTIVAR TË MJEDRËS NË KOMUNËN E PODUJEVËS 

 

23 

 

3.2.3 Merimanga e zakonshme 
 

Tetranychus urticae është dëmtues serioz i mjedrës së kuqe duke shkaktuar dëme të mëdha (Musa, 

2014). Veza është sferike me diametër 0.14 mm, kur depozitohet për herë të parë, veza është e 

tejdukshme, duke marrë nuancën e gjelbër të gjethes ku është hedhur. Ajo bëhet më e errët ndërsa 

piqet, duke marrë përfundimisht një ngjyrë të verdhë të zbehtë. Larva është e rrumbullakët, 

përafërsisht e njëjtë me madhësinë e vezës dhe ka tre palë këmbë. Fillimisht është gjithashtu e 

tejdukshëme (përveç njollave të kuqe të syve), por sapo fillon të ushqehet, merr ngjyrë të gjelbër të 

zbehtë në ngjyrë kashte dhe njollat e zeza karakteristike fillojnë të formohen në shpinë (mbrapa) 

(Hoyt & Beers, 1993). Gjatësia e kësaj merimange është rreth 0.5 mm dhe vështirë mund të vërehet 

me sy. Nimfat, meshkujt e rritur dhe femrat të cilat dimërojnë kanë ngjyrë portokalli të ndritshme 

dhe nuk duhet të ngatërrohen me merimangën predatore Phytoseiulus persimilis, e cila gjendet 

zakonisht në kolonitë e dëmtuesit. Në pjesën shpinore merimanga ka nga dy njolla të zeza në secilën 

pjesë dhe dy njolla me ngjyrë të kuqe në kokë (Musa, 2014). Merimanga dimëron zakonisht si 

formë e rritur dhe është në gjendje të prodhojë deri 10 gjenerata (Bushway et al., 2008), dhe në 

kushte të favorshme me temperature të larta dhe kushte të thata një gjeneratë e zhvillon brenda 10 

ditëve. Kur infestimet janë të larta në gjethe vërehet një prerje e bardhë ose ngjyrë bronzi, pasi që 

merimangat janë ushqyer, duke shkaktuar dëme në rendiment dhe cilësi të frutave, duke zvogëluar 

tërheqjen e konsumatorit, sepse ato duken sikur pluhur me ngjyrë kafe në fruta (Funt et al., 2004). 

Merimangat duke pasur aparatin gojor të përshtatur për shpuarje dhe thithje, i thithin lëngjet nga 

bima duke shkaktuar deformimin e gjetheve.    

    

                   Figura 3 dhe Figura 4. Merimanga e zakonshme (T. urticae) gjatë vrojtimit me mikroskop.
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Sipas Tanigoshi et al. (2003) femrat e rritura kanë një trup vezak të zbehtë të verdhë-jeshile 

ose të kuqe me këmbë të zbehta. Ato kanë një njollë të gjelbër të errët në të dyja anët e trupit, gjë 

që i jep emrin merimangës (merimanga me dy pika). Të gjitha fazat e zhvillimit rrotullojnë një fije 

të vazhdueshme mëndafshi të quajtur rrjetë mbi gjethet që kanë kolonizuar. Tanigoshi theksoi se 

tjerrja e rripit të rrjetës luan një rol në shpërndarjen e merimangave, migrimin dhe depozitimin e 

vezëve. Rrjeti mbron merimangat nga grabitqarët, pesticidet dhe humbja e ujit. 

Merimangat e zakonshme dimërojnë si femra të rritura me ngjyrë portokalli brenda tokës, në 

mbeturinat e bimëve. Zakonisht ato dalin nga prilli deri në maj dhe fillojnë të ushqehen me gjethe 

më të vjetra ose të mesme në llastarët frutëdhënës përpara se të kalojnë në mbulesën e sipërme në 

korrik deri në gusht. Ndërsa këto femra dimëruese ushqehen, ato marrin nuancën normale të 

verdhë-jeshile të species dhe dy pika karakteristike me ngjyrë të errët. Pjesët e gojës në formë stileti 

të zakonshme për të gjitha llojet e merimangave shpojnë dhe thithin lëngjet e bimëve. Ky lloj 

aktiviteti ushqimor prodhon njolla të vogla, të verdha në sipërfaqen e sipërme të gjethes. Kufijtë e 

gjetheve janë tharë dhe kthehen në kafe të kuqërremtë. 

Femrat e merimangave ndryshojnë në forma dimëruese portokalli dhe fillojnë të migrojnë 

nga gjethet në vendet dimëruese (Tanigoshi et al. 2003). Sipas Mehmeti et al. (2018) të ushqyerit 

e kësaj merimange gjithashtu mund të dëbësojë llastarët e rinj duke i bërë ata më të ndjeshëm ndaj 

lëndimeve dhe zvogëlimin e rendimientit në sezonin e ardhshëm.
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3.3 Masat e menaxhimit 

Merimangat si dëmtues mjaft të përhapur dhe shumë të rrezikshëm të kulturave bujqësore 

kanë shumë armiq natyrorë që shpesh kufizojnë populacionet e tyre. Ujitja e duhur është e 

rëndësishme, sepse bimët me stres të ujit kanë më shumë gjasa të preken dhe të dëmtohen nga 

merimangat. Trajtimet me insekticide me spektër të gjerë për dëmtuesit e tjerë shpesh shkaktojnë 

shpërthime të marimangave, kështu që është e rëndësishme të shmangim këto pesticide kur është e 

mundur. Rëndësi të madhe në menaxhim ka monitorimi i niveleve të merimangave përpara trajtimit 

(Godfrey, 2022) 

Merimangat janë me përmasa trupore shumë të vogla dhe shumë vështira mund të zbulohen. 

Zakonisht përpara se të dallojmë vetë marimangat mund të dallojm dëmtime të bimëve të cilat ne 

i njofim si shenja të prekjes apo simptoma, sikurse janë gjethet e mprehta ose të verdha, përdredhja 

e gjetheve, ndryshimi i ngjyrës së gjetheve, etj. 

Për monitorimin e këtyre dëmtuesve me kujdes duhet të kontrollojmë anët e poshtme të 

gjetheve për të konstatuar prezencën merimangave, vezët e tyre apo edhe rrjetën të cilën ato e 

thurrim. Për të vëzhguar më nga afër merimangat, duhet të shkundim disa nga sipërfaqja e gjethes 

në një fletë të bardhë letre apo ndonjë pëlhurë. Pasi të shqetësohen, ato do të lëvizin me shpejtësi 

dhe në këtë rast mundësohet lehtë prezenca e tyre apo edhe zënja dhe grumbullimi i formave 

lëvizëse të merimangave. Duhet të sigurohemi që merimangat të jenë të pranishme përpara se të 

trajtojmë. Bimët shpesh shërohen pasi merimangat janë larguar, sidomos në rastet kur intensiteti i 

prekjes nuk ka qenë i lartë dhe dëmet nuk kanë qenë të larta (Godfrey, 2022). Sipas Hoyt dhe 

Beers (1993) ka disa qasje për monitorimin e populacioneve të merimangave. Njëri është një 

ekzaminim in situ apo një vend ku merret një lupë dore dhe ekzaminohen 10 gjethe nga secila 

prej 10 pemëve për bllok (gjithsej 100 gjethe) dhe numërojmë numrin e marimangave. Kjo është 

e mundimshme dhe i nënshtrohet gabimeve në numërim nëse populacioni është i lartë. 

Megjithatë, nëse mungojnë pajisje të tjera, ato mund të japin një vlerësim të arsyeshëm të 

populacioneve të merimangave (Hoyt & Beers, 1993). 

Sipas Godfrey (2022) kontrolli biologjik i merimangave bëhet duke përdorur armiqët natyrorë të 

tyre. Merimangat kanë shumë armiq natyrorë, të cilët kufizojnë numrin e tyre në shumë sipërfaqe 

me bimë të kultivuara apo të florës spontane, veçanërisht në rastet kur ato kur nuk shqetësohen nga 

spërkatjet e pesticideve. Disa nga më të rëndësishmet janë merimangat grabitqare, duke përfshirë 
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merimangat grabitqare perëndimore Galendromus occidentalis dhe speciet e merimangave 

Phytoseiulus. Merimangat grabitqare janë afërsisht të njëjta me ato që ushqehen me bimë, por kanë 

këmbë më të gjata dhe janë më aktive, ato janë gjithashtu më shumë në formë loti se merimangat 

dëmtuese të bimëve (Godfrey, 2022). 

Blerja dhe lirimi apo lëshimi i merimangave grabitqare mund të jetë masë e dobishme, por 

rezultatet më të mira arrihen duke krijuar kushte të favorshme për grabitqarët që ndodhin në natyrë, 

si shmangia e kushteve të pluhurit dhe spërkatjeve me insekticide. Merimangat kryesore grabitqare 

të disponueshme në treg për lëshim janë marimangat grabitqare perëndimore dhe Phytoseiulus. 

Merimangat grabitqare perëndimore janë më efektive në kushte të nxehta dhe të thata. Këta 

grabitqarë nuk ushqehen me gjethe por vetëm me dëmtues. Kështu, nëse merimangat e dëmtuese 

fitofage nuk janë të disponueshme kur lëshohen merimangat grabitqare, grabitqarët vdesin nga uria 

ose migrojnë diku tjetër. 

Sa i përket kontrollit kimik, Godfrey (2022) në publikimin e tij theksoj që merimangat shpesh 

bëhen problem pas aplikimit të insekticideve. Shpërthime të tilla zakonisht janë rezultat i 

insekticidit që shkatërron armiqtë natyrorë të merimangave, por gjithashtu ndodhin kur disa 

insekticide stimulojnë riprodhimin e merimangave. Për shembull, merimangat e ekspozuara ndaj 

karbarilit (Sevin) në laborator janë treguar se riprodhohen më shpejt se populacionet e patrajtuara. 

Karbarili, disa organofosfate dhe disa piretroide me sa duket favorizojnë gjithashtu merimangat 

fitofage duke rritur nivelin e azotit në gjethe. Insekticidet e aplikuara gjatë motit të nxehtë zakonisht 

duket se kanë efektin më të madh, duke shkaktuar shpërthime dramatike të merimangave fitofage 

brenda pak ditësh. Nëse trajtimi për merimangat është i nevojshëm, rekomandohet të përdorim 

materiale selektive, mundësisht sapun insekticid ose vaj insekticid. Janë të pranueshme si vajra e 

minerale me bazë nafte, ashtu edhe vajrat me bazë bimore si vaji i neem, canola ose i farave të 

pambukut. Ekzistojnë gjithashtu një numër ekstraktesh bimore të formuluara si akaricide që 

ushtrojnë një efekt mbi merimangat dëmtuese. Këto përfshijnë ekstraktin e hudhrës, vajin e 

karafilit, vajin e nenexhikut, vajin e rozmarinës, vajin e kanellës dhe të tjera (Godfrey, 2022). 
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                  4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

Për nevojat e hulumtimit të përhapjes së merimangave në kulturën e mjedrës eksperimenti është 

vendosur në dy lokalitete të komunës së Podujevës, në fshatrat Velikorekë dhe Livadicë. 

Eksperimenti është realizuar në vitin 2020 dhe në eksperiment janë përfshirë tre kultivarë të 

mjedrës: Polka, Mapeme dhe Meeker, ndërkaq eksperimenti është realizuar sipas metodës së 

blloqeve të randomizuara në tri përsëritje. Në fshatin Velikorekë 0.32 ha ishin të mbjellura me 

kultivarin Polka, 0.1 ha me kultivarin Mapeme dhe 0.30 ha me kultivarin Meeker. 

 

Figura 5. Plantacioni i mbjellur me mjedër në lokalitetin e Velikorekës 

 
 

Kurse në Livadicë sipërfaqja e mbjellur me mjedërr ishte; 0.20 ha me kultivarin Polka, 0.35 

ha me kultivarin Mapeme dhe 0.20 ha të mbjellur me kultivarin Meeker. Në secilën përsëritje 

sipas metodës së rastit janë kontrolluar nga 10 bimë të mjedrës prej të cilave gjatë tërë periudhës 

së vegjetacionit në intervale prej 10 ditësh janë marrur mostrat e gjetheve. Mostrat me simptoma 

të prekjes nga merimangat (gjethe, lastarë, etj), nga kultivarët e mjedrës në dy lokalitetet ku është 

vendosur eksperimenti janë marrë herët në mëngjes. 
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                     Figura 6. Plantacioni me mjedër në lokalitetin e Livadicës 

 

Mostrat e marra janë vendosur në qese najloni të ndara për secilin kultivar veç e veç, dhe janë 

pajisur me të gjitha të dhënat relevante (data e marrjes së mostrave, numri i mostrës, kultivari i 

mjedrës, lokaliteti etj.). 

  

        Figura 7. Marrja e mostrave   Figura 8. Vendosja e mostrave në qese najloni 
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Mostrat e marra në plantacionin e mjedrës në kushte natyrore më pas janë dërguar në 

laboratorin e mbrojtjes së bimëve pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë për 

identifikimin dhe përshkrimin e llojeve të dëmtuesve nga grupi i merimangave. Për identifikimin 

e llojeve të dëmtuesve (merimangave) të mjedrës janë përdorur çelësa dhe atlase të ndryshme 

adekuate akarologjike. Rezultatet e fituara janë përpunuar në mënyrë statistikore duke shfrytëzuar 

programin kompjuterik MSTAT-C nga Universiteti i Michigenit, kurse përpunimi i të dhënave 

është bërë në mënyrë kompjuterike përmes programit Microsoft Office 2010. 

 
 

Figura 9 dhe Figura 10. Vrojtimi me mikroskop dhe identifikimi i merimangave 
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5. REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE 

 
 

Gjatë hulumtimeve njëvjeqare në lidhje me paraqitjen e merimangave dëmtuese në tre 

kultivarë të mjedrës të kultivuar në dy lokacione të komunës së Podujevës (Livadicë dhe 

Velikorekë) janë konstatuar këto lloje të merimangave: 

i. Merimanga e zakonshme (Tetranychus urticae), 

ii. Merimanga e kuqe (Panonychus ulmi) dhe 

iii. Merimangat predatore të cilat nuk janë determinuar pasi që nuk kanë qenë synim i 

hulumtimeve tona. 

Nga rezultatet e fituara shihet se niveli i paraqitjes së merimangave te kultivarët e testuar të 

mjedrës ka qenë mjaft i ndryshëm gjatë tërë vegjetacionit (Tab. 1). Koha e paraqitjes së 

merimangave ka qenë e ndryshme në kultivarët e ndryshëm dhe në lokacione të ndryshme të 

mjedrës. Vlenë të përmendet se gjatë këtyre hulumtimeve të kryera numri i mostrave ku paraqiten 

këto merimanga ka qenë gjithmonë në rritje e sipër për shkak të kushteve të favorshme klimatike 

që kanë mbizotruar gjatë vegjetacionit. 

Merimanga e zakonshme (Tetranychus urticae) është paraqitur qysh në javën e parë të 

korrikut me fillimin e marrjes së mostrave, në dy lokacionet, në pothuajse të gjithë kultivarët edhe 

pse me intesitet të ulët të paraqitjes. Frekuenca e merimangës së zakonshme si dhe vlerat 

maksimale të rexhistruara kanë qenë të ndryshme varësisht nga kultivari dhe lokaliteti (Tab.1). 

Kështu në lokalitetin Velikorekë, tek kultivari Polka numri maksimal i merimangës së zakonshme 

ka qenë 48 në gjysmën e parë të muajit gusht kurse në Livadicë numri maksimal i kësaj merimange 

ka qenë 131 në fund të muajit gusht. Tek kultivari Mapeme në lokalitetin Velikorekë numri 

maksimal i merimangës së zakonshme ka qenë 106 në gjysmën e dytë të muajit gusht kurse në 

lokalitetin Livadicë numri maksimal ka qenë 140 në gjysmën e dytë të muajit gusht po ashtu. 

Sa i përket paraqitjes së  merimangës së zakonshme te kultivari Meeker në lokalitetin 

Velikorekë numri maksimal i dëmtuesit ka qenë 80 në gjysmën e dytë të muajit gusht kurse në 

lokalitetin Livadicë numri maksimal i këtij dëmtuesi ka qenë 129 në gjysmën e parë të muajit gusht. 

Me një intensitet pak më të ulët është paraqitur merimanga e kuqe (Panonychus ulmi) ku në 

kultivarin Polka në lokalitetin e Velikorekës numri maksimal ka qenë 12 në gjysmën e dytë të 
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muajit gusht kurse në lokalitetin e Livadicës numri maksimal ka qenë 8 në gjysmën e dytë të muajit 

gusht poashtu. Tek kultivari Mapeme në lokalitetin e Velikorekës numri maksimal i merimanges 

së kuqe ka qenë 13 në gjysmën e dytë të muajit gusht, kurse në lokalitetin e Livadicës numri 

maksimal i kësaj merimange ka qenë 10 në gjysmën e dytë të muajit gusht po ashtu. 

Sa i përket kultivarit Meeker, në lokalitetin e Velikorekës numri maksimal i merimangës së 

kuqe ka qenë 4 në dy periudha: në gjysmën e parë të muajit korrik dhe në fund të muajit korrik. 

Kurse në lokalitetin e Livadicës numri maksimal ka qenë 7 në fundin e muajit korrik. 

Në hulumtim përveq merimangave dëmtuese janë hasur edhe merimangat predatore të cilat 

për shkak që nuk ishin synim i hulumtimeve tona nuk janë determinuar por që ky lloj i 

merimangave është shfaqur në kohë të ndryshme me frekuenca dhe numër ndryshëm të individëve 

në dy lokaliletet dhe në të gjithë kultivarët e mjedrës (Tab. 1). 
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Tabela 1. Shafqja e merimangave gjatë vegjetacionit 
 

 
Lokaliteti 

 
Kultivari 

 
Dёmtuesi 

Terminet e marrjes së mostrave  
Shuma 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 
Velikorekё 

 
Polka 

T. urticae 3 10 13 37 48 43 40 44 238 

P. ulmi 1 1 1 1 0 12 5 4 25 

M. predatore 0 0 0 2 3 5 4 4 18 

 
Mapeme 

T. urticae 5 5 12 70 63 106 87 43 391 

P. ulmi 0 2 2 3 0 13 9 2 31 

M. predatore 0 0 1 1 2 2 3 0 9 

 
Meeker 

T. urticae 11 17 20 39 46 80 55 22 290 

P. ulmi 1 4 3 4 3 2 0 0 17 

M. predatore 4 0 3 0 2 15 16 6 46 

 

 

 

 
Livadicё 

 
Polka 

T. urticae 3 7 10 54 42 124 131 52 423 

P. ulmi 0 1 1 3 5 8 5 4 27 

M. predatore 0 1 1 4 3 3 5 0 17 

 
Mapeme 

T. urticae 0 7 4 53 46 140 95 32 377 

P. ulmi 0 0 1 2 4 10 5 4 26 

M. predatore 3 1 3 2 5 8 5 4 31 

 
Meeker 

T. urticae 8 16 13 67 129 28 25 8 294 

P. ulmi 1 1 2 7 2 2 0 2 17 

M. predatore 0 3 2 3 4 10 7 4 33 

 
                  Sqarim: 1-8 paraqesin terminët e marrjes së mostrave në intervale 10 ditore (01 Korrik- 9 Shtator 2020) 
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Në bazë të hulumtimeve të bëra dhe duke u bazuar në rezultatet e fituara, pas analizimit të 

tyre është vërtetuar se nga numri i përgjithshëm i merimangave në tre kultivarët e mjedrrës pa 

marrë parasysh lokalitetin ku janë mbjellur ka qenë 2310, ku numri më i madh i tyre është 

konstatuar te kultivari Mapeme me gjithsej 865 apo 37.45% (Graf. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiku 1. Shfaqja e merimangave sipas kultivarëve 

 
 

Në kultivarin Polka numri i merimangave të paraqitura ka qenë 748 apo 32.38%, ndërsa një 

numër më i vogël i këtye merimangave është paraqitur te kultivari Meeker me gjithsej 697 apo 

30.17 %. 
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Grafiku 2. Shfaqja e merimangave sipas lokaliteteve 

 
 

Nga numri i përgjithshëm i merimangave të konstatuara (2310), pa marrë parasysh kultivarin 

e mjedrës numri më i madh i tyre është konstatuar në Livadicë me gjithsej 1245 apo 53.90% në 

krahasim me lokalitetin e Velikorekës ku janë konstatuar gjithsej 1065 apo 46.10% (Graf. 2). 
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Grafiku 3. Raporti i merimangave të konstatuara 

 
 

Në sipërfaqet e mbjellura me mjedër, në tri lokalitet e hulumtuara janë konstatuar lloje të 

ndryshme të merimangave (Graf. 3). Nga numri i përgjithshëm i merimangave të konstatuara pjesa 

më e madhe përfaqësohet nga merimanga e zakonshme (Tetranychus urticae) me 2013 sosh apo 

87.14% që në raport me merimangat e tjera është një numër relativisht i madh. Merimanagat 

predatore janë paraqitur me një numër prej 154 apo 6.67% në të gjitha mostrat e testuara kurse 

merimanga e kuqe (Panonychus ulmi) është shfaqur me numrin më të vogël në të gjitha mostrat e 

testuara me 143 sosh apo 6.19%. 

Në bazë të rezultateve të fituara merimanga e zakonshme është paraqitur me një intesitet më 

të lartë në krahasim me merimangat e tjera ku rezultatet tona përputhen me rezultatet e autorëve të 

tjerë sipas të cilëve merimanga e zakonshme për disa dekada ishte lloji i merimangave me rëndësi 

ekonomike të raportuar për mjedrën e kuqe në shtetin e Uashingtonit (Tanigoshi et al., 2013). 

Sipas mendimit tonë koha e ngrohtë dhe pa të reshura si dhe përdorimi joracional i 

preparateve kimike krijojnë kushte të volitshme për zhvillimin e merimangës, faktorë këta që kanë 

mundur të ndikojn në infestimin kaq të lartë me merimanga në pemishtet e hulumtuara. 
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Grafiku 4. Intensiteti i merimangave gjatë vegjetacionit 

 
 

Në grafiku nr. 4 është paraqitur intensiteti i merimangave gjatë vegjetacionit ku numrat nga 

1 deri në 8 paraqesin terminet e marrjes së mostrave në dy lokalitetet. Në grafik dallojmë 

intensitetin e lartë të merimangës së zakonshme në krahasim me merimangat tjera ku kulminacioni 

i shfaqjes së saj dallohet në terminin e 6-shtë të marrjes së mostrave saktësishtë në gjysmën e dytë 

të muajit gusht. Këto merimanga kanë qenë prezente në platacionet e mjedrrës që nga fillimi i 

vegjetacionit e deri në fund të tij, në të dy lokalitetet e hulumtuara në të tre kultivarët por me një 

intesitet të vogël. 

Nga tabela e analizës së varijansës dhe testimit me LSD (ANOVA), mjaft kjartë shihet se 

janë konstatuar dallime statistikore sinjifikante të niveleve të ndryshme të sinjifikacionit sa i përket 

prezencës së merimangave të ndryshme, sipas lokaliteteve dhe kultivarëve (Tab. 2). 

Sa i përket lokaliteteve ku kanë qenë të mbjellur kultivarët e ndryshëm të mjedrës (Faktori 

A) janë konstatuar dallime statistikore jo sinjifikante ku numri i mostrave të prekura nga 

merimangat si mesatare gjatë vegjetacionit ka qenë pak më i lartë në Livadicë me gjithsej 17.29, 
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në krahasim me Velikorekën ku numri i mostrave të prekura nga merimangat ka qenë 14.79. Në 

bazë të kësaj konstatojm që dallimet e paraqitura nuk janë dallime statistikore por janë vetëm 

dallime të rastit. 

Tabela 2. Frekuenca e shfaqjes së merimangave në mjedër (ANOVA) 
 

Lokaliteti 

(A) 

Kultivari 

(B) 

Dëmtuesi (C) Mesat. 

(AxB) 

Mesat. 

(A) 
C1 C2 C3 

 

 

Velikorekë 

Polka 29.75 3.13 2.25 11.71  
14.79Ns Mapeme 48.87 3.88 1.13 17.96 

Meeker 36.25 2.13 5.75 14.71 

Mesatare 

(AC) 

 

38.29 

 

3.04 

 

3.04 

  

 

 

 
Livadicë 

Polka 52.86 3.38 2.13 19.46  
 

17.29Ns Mapeme 47.13 3.25 3.88 18.08 

Meeker 36.75 2.13 4.13 14.33 

Mesatare 

(AC) 

 

45.58 

 

2.92 

 

3.38 

 

Mesatare (B) 

Mesatare 

(BxC) 
Polka 41.31 3.25 2.19 15.58Ns 

 Mapeme 48.00 3.56 2.50 18.02Ns 

 Meeker 36.50 2.13 4.94 14.52Ns 

Mesatare (C) 41.93** 2.98** 3.20** 
Interaksioni 

(A xB x C) ** 

 

FAKTORËT A B C AB AC BC ABC 

 

LSD 
1 % 3.8080 8.5171 11.3693 13.0581 17.4310 22.2950 36.2146 

5 % 2.8929 6.4703 8.6371 9.6360 12.8629 16.1812 24.8914 

 
Vërejtje: C1= T. urticae, C2= P. ulmi, C3= M. predatore 

Legjenda: Ns = jo sinjifikant, * = sinjifikant, ** = tejet sinjifikant 

 

 

Dallime statistikore sinjifikacionit nuk janë konstatuar po ashtu sa i përket kultivarit (Faktori 

B). Numri më i lartë i mostrave me merimanga, pa marrë parasysh llojin, si mesatare gjatë tërë 

vegjetacionit është konstatuar tek kultivari Mapeme me gjithsej 18.02 në raport me Polkën me 
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15.58 dhe Meeker me 14.52. Në bazë të kësaj konstatojmë se dallimet në mes të kultivarëve janë 

jo sinjifikante. 

Kurse sa i përket llojeve të merimangave (Faktori C) janë konstatuar dallime tejet 

sinjifikante. Numri më i madh i mostrave të infestuara si mesatare gjatë vegjetacionit ka qenë 41.93 

te merimanga e zakonshme (Tetranychus urticae) në raport me merimangën e kuqe (Panonychus 

ulmi) dhe merimangat predatore ku numri i mostrave të infestuara ja qenë 2.98 dhe 3.20. Në këtë 

drejtim themi se në bazë te rezultateve të paraqitura janë paraqitur dallime tejet sinjifikante në mes 

të merimangave të paraqitura. 

Nga ana tjetër sa i përket interaksioneve gjegjësisht bashkëveprimit të faktorëve siç janë: A 

x B, A x C, B x C dhe A x B x C po ashtu janë konstatuar dallime statistikore të niveleve të 

ndryshme të sinjifikacionit (Tab. 2). 
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6. MENAXHIMI I MERIMANGAVE TE MJEDRA 

 
 

Duke marrë parasysh zhvillimin shumë të shpejtë të merimangave për një periudhë mjaftë të 

shkurtë është i domosdoshëm monitorimi i rregullt dhe i vazhdueshëm i plantacioneve me mjedër 

me qëllim të menaxhimit sa më efikas të këtyre dëmtuesve. Në procesin e menaxhimit të 

merimangave një rol jashtëzakonisht të veçantë luan edhe prania e merimangave predatore të cilat 

ushqehen me këta dëmtues dhe kështu ndikojnë në zvogëlimin e përhapjes së populacioneve të 

këtyre dëmtuesve. Po ashtu edhe krasitja e rregullt e lastarëve, asgjësimi i lastarëve të infektuar 

janë masa të cilat dukshëm ndikojnë në uljen dhe zvogëlimin e përhapjes së këtyre dëmtuesve. 

Nga ana tjetër disa autorë në punimet e tyre kanë treguar se kultivarët të cilët i kanë gjethet me 

push të dendur janë më pak të prekur nga merimanga e zakonshme. 

Sipas Mehmeti et al. (2017) masat kontrolluese në kuadër të Menaxhimit të Integruar të 

Dëmtuesve (MID) që duhet të ndërrmiren janë si vijon: 

 Gjatë monitorimit mblidhen me metodën e rastit nga 10 gjethe në disa vende të sipërfaqes 

së mbjellë me këtë kulturë dhe me ndihmën e mjeteve zmadhuese (lupë apo mikroskop) 

munërohen të gjitha fazat e merimangës (vezë, larvat, nimfa, imagot), si dhe merimangat 

predatore;

 Çelësi për menaxhimin e suksesshëm të merimangave është monitorimi i populacioneve të 

këtyre dëmtuesve dhe marrja me kohë e masave përkatëse për menaxhimin e integruar të 

tyre;

 Kur populacionet e merimangave të jenë të larta dhe të jenë shkaktuar dëme të mëdha, 

atëherë edhe menaxhimi i tyre është më i ndërlikuar dhe më i vështirë për këtë shkak në 

menaxhimin e susksesshëm të merimangave fitofage duhet monitorimi i vazhdueshëm i 

sipërfaqeve të mbjellura me mjedër dhe ndërmarrja e masave menaxhuese që në fazat e 

hershme të konstatimit të tyre, para se të arrihet pragu kritik i këtyre dëmtuesve;

 Faktorët të cilët ndikojnë në përcaktimin e pragut kritik të merimangave janë: densiteti i 

llojeve të caktuara të këtyre dëmtuesve, numri i merimangave predatore, trendi i 

populacioneve si të grupeve të caktuara të merimangave dhe llojeve të tyre ashtu edhe 

numri  i predatorëve prezent, shkalla e dëmeve të cilat janë evidente, kushtet klimatike dhe 

karenca e preparatit.
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 Shumica e vendeve që e kultivojnë mjedrën konsiderojnë si prag orientues kritik të 

merimangës së zakonshme 25 imago/ për gjethe. Ky numër për lloje të ndryshme të 

merimangave fitofage po ashtu është i ndryshëm dhe variron nga rrethanat aktuale në 

plantacionet me mjedër.

 

a. Masat agroteknike 
 

Si masa agroteknike të rëndësishme për aplikim sipas Mehmeti et al. (2017) janë: krasitja e 

rregullt e lastarëve dhe eleminimi i pjesëve të infektuara, plehërimi i rregullt dhe i balancuar 

me plehëra minerale dhe organike, ujitja e rregullt, si në intervale ashtu edhe me norma 

përkatëse, etj. 

 
b. Masat biologjike 

Agjenti biologjik i cili është më i rëndësishëm, apo më efikas, për zvogëlimin e numrit të 

populacioneve të dëmtueses, është merimanga predatore Phytoseiulus persimilis, një specie, e cila 

e percjell vazhdimisht merimangën e zakonshme. Në kontrollin biologjik mund të përdoret 

azidaraktina dhe acidet yndyrore që përmbajnë sapune, por duhet pasur kujdes të mos spërkaten 

lulet, pasi mund të shkaktoj probleme në polenizimin. Një raport i 1 predatori në 10 merimanga të 

zakonshme (1:10), konsiderohet i favorshëm për kontrollin biologjik. Kjo merimangë predatore 

në disa rajone është përshtatur dhe shumëzuar mirë, ku edhe luan rol të rëndësishëm në 

menaxhimin e merimangës së zakonshme, ndërsa në disa vende të botës ky predator mund të 

blihet dhe të lëshohet në sipërfaqet e mbjellura me mjedërr për ti menaxhuar populacionet e 

dëmtueses (Mehmeti et al., 2017). 

Në shumë vende të Evropës përdoren merimangat predatore Typhlodorus pyri, në luftën 

biologjike për zvogëlimin e populacioneve të merimangës së kuqe. Armiqët natyrorë më efektiv 

ndaj merimangave janë këpushat predatore të familjes Phytoseiidae, veçanërisht në gjinitë 

Amblyseius, Neoseiulus, Typhlodorus dhe Euseius. Typhlodromus pyri është predatori më i 

rëndësishëm. Këpushat në familjet e tjera janë gjithashtu predatorë të rëndësishëm, të tillë si 

Stigmaeidae, veçanërisht Zetzellia mali dhe Agistemus spp. 
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c. Masat kimike 

Sipas Mehmeti et al. (2017) kujdes i veqant duhet ti kushtohet zgjedhjes së preparatit, 

mënyrës së përdorimit dhe që trajtimi të jetë në kohën e duhur dhe duke ndërrmarë të gjitha masat 

e sigurisë për ruajtjen e shëndetit të njeriut, të organizmave të gjallë dhe të mjedisit. 

Insekticidet bioteknike (rregullatorët e zhvillimit të dëmtuesve) dhe akaricidet specifike, 

sidomos bioinsekticidet janë selektiv dhe pengojnë zhvillimin e merimangs së kuqe. Duhet 

shmangur përdorimin e shpeshtë të insekticideve organofosforike për t’i ikur krijimit të rezistencës 

së dëmtuesit ndaj këtyre preparateve. Gjatë periudhës së qetësisë relative (dimrit) duhet të përdoren 

preparatet kimike për luftimin e vezëve në mënyrë që të zvogëlohen populacionet e dëmtuesit. 

Gjatë vegjetacionit të përdoren preparatet kimike selective (akaricidet) konform situatës reale në 

teren, sa i përket numrit të këtyre dëmtuesve. 
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                               7. PËRFUNDIMET 

 

Nga hulumtimet njëvjeqare në lidhje me përhapjen e merimangave të ndryshme në tre 

kultivarë të mjedrës (Polka, Mapeme dhe Meeker) të kultivuara në dy lokalitete të rajonit të 

Podujevës (Velikorekë dhe Livadicë) mund të konkludojmë se: 

 Janë konstatuar disa merimanga mjaft të përhapura në të tre kultivarët e mjedrës.

 Merimangat e konstatuara janë: merimanga e zakonshme (Tetranuchus urticae), 

merimanga e kuqe (Panonychus ulmi) dhe merimanga predatore të cilat nuk janë 

determinuar pasi që nuk kanë qenë synim i hulumtimeve tona.

 Këto merimanga janë mjaftë të përhapura në kulturën e mjedrës në të dy lokalitetet e 

hulumtuara.

 Koha, niveli dhe frekuenca e paraqitjes së merimangave të ndryshme te kultivarët e testuar 

të mjedrës ka qenë mjaftë e ndryshme gjatë tërë vegjetacionit në dy lokalitetet ku janë kryer 

hulumtimet.

 Në bazë të rezultateve të fituara, nga numri i përgjithshëm i merimangave të konstatuara në 

tre kultivarët e mjedrës (2310), shihet se kultivarët nuk kanë pasur dallime shumë të mëdha 

në ndjeshmërinë ndaj merimangave. Kultivari Mapeme ka qenë më i prekur nga 

merimangat me me gjithsejtë 865 apo 37.45%, pastaj kultivari Polka me gjithsejtë 748 apo 

32.38% dhe kultivari Meeker me 697 apo 30.17%. Dallime këto të cilat nuk kanë qenë 

shume të theksuara në mes të kultivarëve.

 Frekuenca e paraqitjes së merimangave nuk ka qenë shumë e ndryshueshme varësisht nga 

lokaliteti ku kanë qenë të mbjellur kultivarët e mjedrës po ashtu.

 Nga numri i përgjithshëm i merimangave të konstatuara pa marrë parasysh kultivarin e 

mjedrës (2310) në lokalitetin Livadicë janë kostatuar 1245 apo 53.90% sosh ndërsa në 

Velikorekë janë konstatuar 1065 apo 46.10%. Këto dallime nuk kanë qenë shumë të 

theksuara në mes të lokaliteteve po ashtu.

 Nga numri i përgjithshëm i merimangave të konstatuara pjesa më e madhe përfaqësohet nga 

merimanga e zakonshme (Tetranuchus urticae) me 2013 apo 87.41% dallim shumë i madh 

në raport me merimangën e kuqe me 143 apo 6.29% sosh dhe merimangat predatore me 

154 apo 6.67%.



PËRHAPJA E MERIMANGAVE NË KULTIVAR TË MJEDRËS NË KOMUNËN E PODUJEVËS 

 

43 

 

 Nga tabela e analizës së varijansës, mund të konstatojmë se ekzistojnë dallime statistikore 

të niveleve të ndryshme të sinjifikacionit, sa i përket prezencës së merimangave të 

ndryshme, sipas lokaliteteve dhe kultivarëve të hulumtuar të mjedrës.

 Numri më i madh i merimangave të mjedrës është konstatuar në gjysmën e dytë të 

vegjetacionit atëherë kur medoemos duhet ndërmarrë masat mbrojtëse për luftimin e tyre.

 Për kontrollin e suksesshëm të këtyre merimangave të konstatuara duhet të ndërrmeren 

masa mbrojtëse në kuadër të mbrojtjes së integruar të dëmtuesve, ku duke marrë parasysh 

zhvillimin shumë të shpejtë të këtyre merimangave për një periudhë mjaftë të shkurtë është

i domosdoshëm monitorimi i vazhdueshëm i pemishtës me mjedër. 
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SHTOJCA 

 

 
Figura 11. Monitorimi i pemishtes gjatë vegjetacionit 
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Figura 12. Marrja e mostrave në pemishte 

      

 

Figura 14 dhe Figura 15. Vrojtimi me mikroskop në laboratorin e mbrojtjes së bimëve 

pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë 
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Figura 16 dhe Figura 17.  Vrojtimi dhe identifikimi i merimangave dëmtuese. 


