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Abstrakti 

 

Drithërat janë në mbarë boten të lashtat më të rëndësishme të kultivuara dhe përbëjnë burimin 

kryesor të energjisë dhe proteinave për njerëzit dhe kafshët (Rajaram, 1995).Triticale (× 

Triticosecale Wittmack), një drithër e bërë nga njeriu nga kryqëzimi i grurit (Triticum sp.) dhe 

thekrës (Secale sp.), ka një potencial të shkëlqyeshëm të rendimentit dhe një fleksibilitet të madh 

për tu përshtatur me kushtet e vështira agronomike (PENA, 2004). Tradicionalisht, tritikali 

përdoret kryesisht si ushqim për kafshët. 

Qëllimi i hulumtimit ishte vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve dimërore në kushtet 

agroekologjike te Kosoves, duke u bazuar në parametra fushor dhe laboratorik. Për këtë qëllim u 

shfrytëzuan fushat eksperimentale në dy regjione të ndryshme agroklimatike të Republikës së 

Kosovës, në Rrafshin e Dukagjinit në Vitomericë – Pejë, dhe në Rrafshin e Kosovës në Lipjan. 

Dizajni eksperimental ishte plani i plotë i rastit në bllok (PPRB) me tri përsëritje për secilin kultivar 

dhe lokalitet.  

Rezultatet e mesatareve të parametrave hulumtues ishin:  

- Numri i bimëve/m² - Pejë 495.75 bimë/m² dhe Lipjan 460.88 bimë/m² 

- Lartësia e kërcellit (cm) – Pejë 120.50 cm dhe Lipjan 117.42 cm 

- Rendimenti(t/ha) – Pejë 11.53 t/ha dhe Lipjan 9.81t/ha 

- Masa hektolitare(kg/ha) – Pejë 74.18 kg/hl dhe Lipjan 74.19 kg/hl 

- Masa absolute (g) - Pejë 50.38g dhe Lipjan 47.42g 

- Proteinat(%)- Pejë 12.41% dhe Lipjan 12.6% 

- Lagështia (%) – Pejë 10.71 % dhe Lipjan 9.84 % 

- Amidoni(%) – Pejë 68.51 % dhe Lipjan 69 % 

- Gluteni(%) – Pejë 30.65 % dhe Lipjan 30.26 % 

- Sedimenti (%) – Pejë 34.66 % dhe Lipjan 35.84 % 

 

Kultivuesit e tritikaleve duhet të zgjedhin faktorin dhe kultivarin më të përshtatshëm për të 

realizuar prodhim sa më të lartë dhe cilësor mirëpo pa rritur koston e prodhimit. Sipas rezultateve 

të arritura faktori gjenetikë për kultivarët e tritikaleve, ishte me kapacitete prodhues të ndryshme 



Veronika ZEKA: Vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) 

dimërore në kushtet agroekologjike të Kosovës.  
 

 

8 
 

për akumulim të rendimentit dhe parametrave tjerë hulumtues, andaj zgjedhja e kultivarit me 

potencial të lartë gjenetikë dhe i përshtatshëm për lokalitet të caktuar, është zgjidhja më e 

favorshme e fermerëve në përgjithësi që kultivojnë tritikale. 

Rezultatet e fituara, ishin subjekt i (ANOVA) përkatësisht modelit të përgjithshëm linear (MPL), 

me programin MINITAB 18. 

 

Fjalët kyçe: drithëra, triticale, proteina, kultivarë. 
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Abstract 

 

Cereals are the most important cultivated crops worldwide and constitute the main source of 

energy and protein for humans and animals (Rajaram, 1995). Triticale (× Triticosecale Wittmack), 

a man-made grain from the cross of wheat (Triticum sp.) And rye (Secale sp.), Has excellent yield 

potential and great flexibility to adapt to difficult agronomic conditions (PENA, 2004). 

Traditionally, triticale is mainly used as animal feed. 

The purpose of the research was to evaluate the suitability of some winter triticals in the agro-

ecological conditions of Kosovo, based on field and laboratory parameters. For this purpose, 

experimental fields were used in two different agroclimatic regions of the Republic of Kosovo, in 

the Dukagjini Plain in Vitomerica - Peja, and in the Kosovo Plain in Lipjan. The experimental 

design was the complete block plan with three replications for each cultivar and locality. 

The results of the averages of the research parameters were: 

- Number of plants/m² - Pejë 495.75 pants/m² and Lipjan 460.88 plants/m² 

- Height of the stalk(cm) – Pejë 120.50 cm and Lipjan 117.42 cm 

- Yield (t/ha) – Pejë 11.53 t/ha and Lipjan 9.81t/ha 

- Hectolitre mass (kg/ha) – Pejë 74.18 kg/hl and Lipjan 74.19 kg/hl 

- Absolute mass (g) - Pejë 50.38g and Lipjan 47.42g 

- Proteins (%)- Pejë 12.41% and Lipjan 12.6% 

- Humidity (%) – Pejë 10.71 % and Lipjan 9.84 % 

- Starch (%) – Pejë 68.51 % and Lipjan 69 % 

- Gluten(%) – Pejë 30.65 % and Lipjan 30.26 % 

- Sediment (%) – Pejë 34.66 % dhe Lipjan 35.84 % 

 

Triticale growers must choose the most suitable factor and cultivar to achieve the highest possible 

quality production without increasing the cost of production. 

According to the results, the genetic factor for triticale cultivars was with different production 

capacities for accumulation of yield and other research parameters, so the choice of cultivar with 
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high genetic potential and suitable for a certain locality, is the most favorable choice of farmers. 

generally cultivating triticale. 

The obtained results were subject to (ANOVA) respectively the general linear model (MPL), with 

the program MINITAB 18. 

 

Keywords: cereals, triticale, protein, cultivars. 
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1. HYRJE 

 

Tritikalet (× Triticosecale Wittmack), janë një drithë i bërë nga njeriu përmes hibridizimit të grurit 

dhe thekrës, dhe i cili përdoret kryesisht si ushqim për kafshët. Triticale kombinon potencialin e 

rendimentit dhe cilësinë nga gruri ndersa nga thekra tolerancën ndaj sëmundjeve dhe mjedisit, 

duke përfshirë përshtatshmërinë ndaj tokave të renda, tolerancën ndaj thatësirës, qëndrueshmërinë 

ndaj të ftohtit. (FAO, 2004). 

 Tritikali i parë, ishte steril dhe u zhvillua në 1875 në Skoci (Stace, 1987). Më  vonë, në 1888, 

Rimpau ne Gjermani, kryqezoi grurin heksaploid dhe thekrën për të zhvilluar hibridin e parë fertil 

përmes dyfishimit spontan të kromozomeve (Mergoum et al., 2009). Evolucioni i tritikalës si një 

kulturë tregtare ishte i ngadaltë deri në mes të viteve 1980.  

Në vitet e fundit, ka pasur një interes në rritje për të përdorur tritikalet për prodhimin e ushqimit. 

Disa përbërës kimikë (p.sh. polisaharidet e amidonit dhe jo-amidonit) të tritikalit si dhe 

ndryshueshmëria gjenetike në përbërjen ushqyese janë studiuar shumë. Janë zhvilluar produkte të 

ndryshme ushqimore dhe pije të tritikalës, përfshirë produktet e furrave (p.sh. buka dhe biskotat), 

makaronat, malti, alkooli, kosi dhe produkte të biodegradueshëm. Duke u ndalur te literaturat e 5 

viteve të fundit, kjo mini-përmbledhje përmbledh përparimet e fundit në përbërjen ushqyese dhe 

përdorimet e ndryshme të ushqimit të tritikaleve.  

Ekziston një ndryshim i gjerë në përbërjen kimike të tritikalës, i cili sygjeron potencialin e 

tritikaleve si një alternativë drithërash për aplikime të ndryshme ushqimore dhe pije.Tritikalet kanë 

paraqitur potencial të lartë të rendimentit edhe në kushte margjinale të rritjes dhe mund të jenë një 

alternativë shumë tërheqëse për rritjen e prodhimit të drithërave në nivel global (FAO, 2004). 

Kultivarët e përmirësuar të tritikaleve prodhojnë biomasë dhe rendiment më të madh se gruri 

(Mergoum dhe Macpherson, 2004) dhe janë në një shkallë të krahasueshme me thekren (Kavanagh 

dhe Hall, 2015). Kjo e bënë tritikalin një kulturë alternative të vlefshme sidomos në tokat me 

mungesë të lëndëve ushqyese dhe me faktorë të ndryshëm të stresit biotik dhe abiotik (Jessop, 

1996; Blum, 2014; Randhawa et al., 2015; Liu et al., 2017). 
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Tritikale mund të rritet në një gamë të gjerë agroekologjike, deri në 3000 m. Kërkon reshje 

mesatare 500-600 mm, të shpërndara mirë gjatë fazës së rritjes. Sidoqoftë, mund të performojë 

mirë edhe me rreth 350 mm reshje sezonale (Gobeze et al., 2007).Shumë kultivarë të tritikaleve 

bartin tolerancë ndaj tokave acidike (Baier et al., 1998) dhe toksicitetit të lartë të aluminit (Butnaru 

et al., 1998) dhe mund të kenë tolerancë ndaj problemeve të tjera, të tilla si niveli i lartë i manganit 

(Zhang et al., 1998).Tritikali është më pak i ndjeshëm ndaj sëmundjeve të zakonshme kërpudhore 

të drithërave dhe kjo bene tritikalet më të përshtatshëm për përdorim në qarkullim bimor ku 

mbillen kultura që lënë kashtë (hamuj).(Jessup dhe Wright, 1991).Raportohet se gjenoma e thekrës 

në tritikale përmirëson rezistencën ndaj ndryshkut të gjetheve (Mikhailova et al., 2009). Rezistenca 

gjenetike është metoda më ekonomike dhe e preferueshme për uljen e humbjeve të rendimentit për 

shkak të ndryshkut të gjetheve (Kolmer, 1996). 

Një nga problemet kryesore në përmirësimin e tritikaleve është mungesa e diversitetit të 

mjaftueshëm gjenetik (Mergoum et al. 2004; Niedziela et al.2016).  Në shumicën e studimeve 

shkencore, karakteristikat ushqyese të tritikalës janë në pozicione të ndërmjetme midis grurit dhe 

thekrës, por më shumë të ngjashme me grurin (MCGOVERIN et al, 2011; RAKHA et al., 2011; 

OBUCHOWSKI et al., 2015).  

Triticale, megjithëse eshte një kulturë e re, është duke u zgjeruar me shpejtësi në disa sisteme 

prodhimi (Pfeiffer, 1994; Hinojosa et al., 2002).  

Tritikalet bëjnë pjesë në familjen Poaceae, familje të ciles i perkasin edhe gruri,  thekra, misri, 

orizi etj.Triticale është një drithë amfiploid (një organizëm hibrid që ka një grup diploid 

kromozomesh nga secila specie prindërore) me disa përbërje gjenome në varësi të llojit të prindit 

të grurit të përfshirë në hibridizim. Triticale mund të ketë nivele ploidie duke filluar nga tetraploid 

(2n = 14 = AARR) (Łapinski ´, 2002; McGoverin et al., 2011) deri në oktaploid (2n = 56 = 

AABBDDRR) (Oettler et al., 1991; Furman et al.,1997). Gjashtë linjat e para të tritikalës 

oktoploide që Müntzing (1939) studioi treguan ndryshueshmëri për karaktere të tilla si energjia, 

pjelloria e polenit, zhvillimi i farës, cilësia e pjekjes dhe qëndrueshmëria ndaj acarit.  

Tritikali heksaploid që rezulton (x Triticosecale Wittmack) (AABBRR) i krijuar nga kryqëzimi i 

specieve të grurit (Triticum) (AABB) dhe thekrës (Secale) (RR) kombinon vetitë e të dy drithërave 

prindër. Triticale është vetë-pjalmuese (e ngjashme me grurin) dhe jo pjalmuese (si thekra) 
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(Mergoum et al., 2009). Fara e  tritikale është më e hollë dhe e theksuar se gruri me një ngjyrë pak 

më të errët . Kokrrat janë zakonisht 10-12 mm në gjatësi, disi më të gjatë se kokrra mesatare e 

grurit, dhe 3 mm ose më pak në gjerësi. Ashtu si në drithërat e tjerë, përbërësit e fares janë embrioni 

dhe endosperma, e cila është e bashkangjitur në embrion përmes skutellumit. Embrioni dhe 

endosperma janë të mbyllura nga shtresa e farës dhe nga një perikarp i cili rrethon faren. 

Trendet e së ardhmës 

Megjithëse tritikalet përdoren kryesisht për ushqim të kafshëve, tritikali besohet të ketë atributet e 

nevojshme për t'u bërë një nga drithërat ushqimore te rëndësishme për njerëzit në të ardhmen 

(Naeem et al., 2002). 

Në fakt, kultivarët modern të tritikalës janë një substrat konkurrues për prodhimin e etanolit 

(Eudes, 2006) për shkak të faktit se tritikali posedon një sistem të enzimës auto-amilolitike në 

gjendje të shndërrojë sasi të mëdha të amidonit në sheqer të thartueshëm (Pejin et al., 2009) . 

Rendimenti i biomasës është një tipar kryesor në tritikale i cili mund të përdoret në prodhimin e 

foragjereve dhe potencialisht për prodhimin e bioenergjisë dhe biokarburanteve (Alheit et al. 

2014). 
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2. RISHIKIMI I LITERATURES 

 
Drithërat janë ne mbarë boten të lashtat më të rëndësishme të kultivuara dhe përbëjnë burimin 

kryesor të energjisë dhe proteinave per njerezit dhe kafshet.(Rajaram, 1995).  

Triticale (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus) është një hibrid që rezulton nga kryqëzimi i një 

specie të gjinisë Triticum dhe një specie të gjinisë Secale (Gradzielewska et al., 2010). Sipas 

zakoneve të rritjes së triticales, ato mund të klasifikohen në tre lloje themelore: 

pranverore, të ndërmjetme (fakultative) dhe dimërore (Mergoum et al. 2009). Duhet të 

theksohet se tritikalet e ndërmjetme dhe ato dimërore rrjedhin nga paraardhësit e tyre të 

pranverës (Mergoum et al. 2009). Royo et al. (1995) .Simmonds (1976) përmblodhi 

evolucionin dhe origjinën e shumë llojeve të ndryshme të tritikaleve . 

Triticale është përshtatur mirë me një gamë të gjerë mjedisesh ku rritet gruri; për më 

tepër, në kushte stresi, triticale performon më mirë se gruri (Mergoum et al. 2004). 

Përshtatja e triticaleve u zbulua se ishte mesatare deri në shkëlqyeshme në kushtet e 

kufizuara të furnizimit me ujë, por performanca e saj është shumë e lartë kur prodhohet 

nën pjellori të mirë të tokës dhe ujitjes (Blum 2014; Mergoum et al. 2004). 

Aktualisht, sipërfaqja me këtë drithër në bote është rreth 3.5 milion hektar (FAO, 2020). Aktualisht 

ka 334 lloje tritikale në Katalogun e Përbashkët të BE-së (EU Common Catalogue of Varieties of 

Agricultural Plant Species, 2019). Sipas Łysoń dhe Biel (2016), kultivarët polakë te tritikalëve 

janë ndër më të efektshmit në botë dhe zënë 70-80% të zonës së kultivimit te tritikaleve në botë. 

Ata gjithashtu shfaqin qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve mjedisore (Łysoń dhe Biel, 2016). Kur 

shohim prodhimin e tritikalës nga pikëpamja globale, Evropa prodhoi 89.7% të drithit tritikal në 

2018 (FAO Stat, 2020).Shtetet e Bashkuara të Amerikës prodhuan 2.1% të prodhimit të 

përgjithshëm ndërsa Azia ishte e dyta më e larta me 7.4% (FAO Stat, 2020). 

Triticale prodhohet kryesisht në Evropë, Oqeani dhe Azi.Sot, triticale është një kulturë e pranuar 

në shumë vende dhe sipërfaqet me këtë kulturë po zgjerohen. Tani ekzistojnë prova të shumta që 

tregojnë se tritikali ka potencial si një kulturë alternative për përdorime të ndryshme në një gamë 

të gjerë mjedisesh, veçanërisht në kushtet e rritjes margjinale dhe të prirura ndaj stresit (Furman, 

2004). 
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 Katër dekadat e fundit të hulumtimit mbi tritikale të iniciuar nga CIMMYT në bashkëpunim me 

Sistemet Kombëtare të Kërkimit Bujqësor (NARS) në të gjithë botën kanë rezultuar në 

përmirësime të konsiderueshme në kulturen e tritikaleve.Tritikale sot është një kulturë 

internacionale që rritet në më shumë se 28 shtete,me numrin e vendeve dhe siperfaqja me 

prodhimin e tritikaleve rritet. Në vitin 2003, tritikali pushtoi gati 3 milion ha në të gjithë botën, 

krahasuar me rreth 1 milion ha në 1988 (Varughese et al., 1996). 

 Ky lloj i drithërave po bëhet gjithnjë e më i popullarizuar tek  fermerët, gjithashtu edhe tek ata që 

përdorin sistemin organik. Kjo për shkak të tipareve të tij të dobishme, siç janë kërkesat relativisht 

të ulëta të tokës (Parylak et al., 2016; Tratwal et al., 2018),  rezistencë më të lartë ndaj sëmundjeve 

dhe aciditetit të tokës sesa gruri (Łysoń dhe Biel, 2016),  potencial i konsiderueshëm i rendimentit 

(Kronberga, 2008; Paluch et al., 2012; Bielski 2015; Cantale et al., 2016), vlera e lartë e foragjereve 

(Parylak et al., 2016; Jaskiewicz, 2019), dhe rezistenca ndaj streseve abiotike, të tilla si thatësira 

dhe acari (Gradzielewska, 2010; Cantale et al., 2016). Tritikali dimëror është me i ndjeshëm se 

thekra ne parakulture, por me pak i ndjeshëm se gruri dhe mund të kultivohet pas drithërave tjera 

dhe reagon me reduktim relativ të vogël të rendimentit (Labudda et al., 2011). Nën kushtet 

margjinale të tokës, ku streset abiotike në lidhje me mjedisin (kushte ekstreme të thatësirës ose 

temperaturës) dhe kushtet e tokës (nivelet ekstreme të PH, kripëzimi, toksiciteti ose mungesa e 

elementeve ushqyese) janë faktorët kufizues për prodhimin e grurit, kultivarët modern te tritikaleve 

vazhdimisht kanë treguar përparësitë e tij dhe i ka tejkaluar kulturat ekzistuese të drithërave 

(Mergoum et al., 2004). Tritikalet jane ndër llojet më të mira dimërore që ndihmojnë në zvogëlimin 

e erozionit të tokës dhe thithjen e azotit të mbetur, i cili nga ana tjetër rrit rendimentin vjetor të 

foragjereve dhe cilësinë (Ketterings et al., 2015).Krahas kesaj,temperaturat e ulëta shpesh 

dëmtojnë ose kufizojnë rritjen e tërshërës dhe loliumit por nuk dëmtojnë tritikalet (Lozano, 1991; 

Hinojosa et al., 2002b).Po ashtu alelopatia e lartë është një nga tiparet e mundshme për të kërkuar 

në tritikale dhe ne permriesimin e thekrës për kontroll më të mirë ndaj barojave (Cheng dhe Cheng, 

2015).Rezultatet nga eksperimentet në të cilat triticale u vlerësua për prodhimin e lëndës së thatë 

dhe vlerën ushqyese demonstruan se tritikalet dimërore / fakultative dukshëm i tejkaluan kulturat 

tradicionale foragjere, të tilla si tërshëra dhe loliumi (Lozano et al., 1998). Prodhimi i lartë i 

biomasës së foragjereve dhe cilësia e foragjereve të tritikaleve rrisin performancën e kafshëve, ulin 

kostot e ushqimit dhe rezultojnë në rritje të kthimit për fermerët (Lozano et al., 1998).Shumë 
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kultivarë tritikalë kanë tolerancë të mirë në toka qe jane te ngopura me uje, tolerancë ndaj 

periudhave të thatësirës, dhe disa materiale polake janë demonstruar të kenë tolerancë të mirë ndaj 

kripëzimit (Koebner dhe Martin, 1996). Në krahasim me grurin, triticale duket se ka rezistencë të 

mirë ndaj disa sëmundjeve të zakonshme të grurit dhe dëmtuesve, duke përfshirë Puccinia 

sp.,Ustilago dhe Urocystis p.,Tilletia sp.,Blumeria graminis , Heterodera venae. (Varughese et al., 

1996).Përveç përparësive, të cilat e kanë bërë tritikalin konkurrues me thekrën dhe grurin, ka edhe 

disavantazhe të tritikalit, të tilla si ndjeshmëria ndaj mbirjes së kokrrës ose periudha e gjatë e 

rritjes.  

Triticalet përdoren kryesisht si ushqim (kokërr) për shpendët dhe derrat [Labudda et al., 2011; 

Wyszynski at al., 2017). Tritikalet nga bujqësia organike mund të përdoren për prodhimin e 

ushqimit për shkak të cilësisë së tyre të lartë (Kronberga et al., 2013) Është një lëndë e parë 

industriale e vlefshme që mund të përdoret, ndër të tjera, per gatim dhe prodhimin e ëmbëlsirave 

dhe në fabrikat e pijeve alkoolike për të prodhuar masë të butë (pure) dhe malt (Achremowicz et 

al., 2014), si dhe për të prodhuar biokarburante dhe ushqime për kafshë (Achremowicz et al., 2014; 

Zhu, 2018)]. Kokrrat e tritikaleve shfaqin një përmbajtje të lartë të proteinave me një përbërje të 

favorshme të aminoacideve (Labudda et al., 2011; Lenc & Jonczyk, 2019) me një koeficient të 

lartë tretshmërie (Lenc & Jonczyk, 2019 ). Gjithnjë e më shume ushqimet e kafshëve po përmbajnë 

kokërr të tritikaleve ne vend të thekrës për shkak të pranisë së substancave anti-ushqyese siç janë 

inhibitoret e tripsinës dhe kimotripsinës dhe resorcinolet në thekër (Dzienis, 2018). Triticale shihet 

si zgjidhja për prodhimin bujqësor në zonat ku shiu dhe temperaturat janë pengesat kryesore për 

prodhimin e ushqimit (Pat dhe Hernández, 2001).  
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3. QËLLIMI I HULUMTIMIT 

 

Objekti dhe qëllimi i testimit ishte, hulumtimi i disa kultivarëve të tritikaleve dimërore për 

përshtatshmërinë e tyre në kushte të ndryshme agroklimatike të Republikës së Kosovës. 

 Kultivarët janë hulumtuar gjatë vegjetacionit të vitit 2020/2021. Në hulumtim janë përfshirë tetë 

(8) kultivarë të tritikaleve duke përfshirë këtu 2 kultivarë standard te cilit ishin St. Amorillo dhe 

St. Zenit. Parametrat e hulumtuar ishin: karakteristika morfologjike, matje biometrike dhe analiza 

të ndryshme fizike dhe kimike.  

Nga të gjithë parametrat e lartcekur janë arritur rezultatet që e përcaktojnë Vlerën Kultivuese dhe 

Përdoruese (VKP) në tritikalet dimerore. Të njëjat rezultate të hulumtimeve janë vlerësuar nga 

Komisioni për Listën e Farërave në Kosovë, me qëllim regjistrimin e këtyre dy kultivarëve testues 

në “Listën e Lejuar të Farërave në Republikën e Kosovës”. 
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4. MATERIALI DHE METODA E PUNËS 

 

Hulumtimet janë realizuar në dy regjione të ndryshme agroklimatike dhe tokësore të Republikës 

së Kosovës (në Rrafshin e Dukagjinit dhe Rrafshin e Kosovës). Në rrafshin e Dukagjinit, fushat 

testuese janë mbjellur në fermën eksperimentale të Institutit Bujqësor të Kosovës, në Vitomiricë / 

Pejë, ndërsa në rrafshin e Kosovës, fushat testuese janë mbjellur në pronën e Shkollës së Mesme 

Profesionale (SH.M.P) “Adem Gllavica” në Lipjan.  

Eksperimentet ishin vendosur sipas metodës së blloqeve të randomizuar, ndërsa sipërfaqja e çdo 

ngastre eksperimentale ishte se 10 m² x 3 përseritje për secilin kultivarë dhe lokalitet testues.    

Parametrat fushor janë vlerësuar në fenofaza të ndryshme gjatë vegjetacionit në dy regjionet 

agroklimatike.Ndërsa, analizat e ndryshme laboratorike të farërave (fizike dhe kimike), janë 

realizuar në Laboratorin Nacional Referent për Cilësi dhe Çerifikim të Farërave, i cili funksionon 

në kuadër të Institutit Bujqësor të Kosovës (IBK) në Pejë. 

       

Foto 1: Fushat ekperimentale të mbjellura me tritikale Vitomiricë/Pejë, Qershor 2021 
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3.1 Parametrat e hulumtuar 

Parametrat hulumtues ishin fushor dhe laboratorik. Parametrat fushor janë hulumtuar në fenofaza 

të ndryshme gjatë vegjetacionit kurse parametrat tjerë janë analizuar në kushte laboratorike. 

Proteinat, gluteni, lagështia, amidoni dhe sedimenti janë përcaktuar me aparaturën Infratec 1241 

GrainAnalyser - FOSS – Rev.4.0 kjo aparaturë përcaktimin e parametrave e realizon përmes 

rrezeve infra të kuqe. Kurse masën hekotolitare e kemi realizuar në peshoren e Schoperit. 

 

 Parametrat hulumtues dhe analizat e ndryshme janë paraqitur, si në vijim: 

 

1. Numri i bimëve (m2) 

2. Lartësia e kërcellit (cm)  

3. Rendimenti (kg/ha) 

4. Masa absolute (g) 

5. Masa hektolitare (kg/hl) 

6. Proteinat (%) 

7. Lagështia (%) 

8. Amidoni (%) 

9. Gluteni (%) 

10. Sedimenti (%) 
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3.2 Analiza statistikore 

 

Rezultatet e fituara janë paraqitur në formë grafike dhe tabelare, ndërsa për qellim të analizave 

statistikore dhe përpunim te grafikonave janë përdorur programi EXCEL 2010 dhe softueri 

Minitab 18En. 
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5. REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE 

4.1 Hulumtimet fushore 

Pas procesit të mbjelljes dhe pas mbishmërisë, në fushat eksperimentale të tritikaleve të cilat ishin 

vendosur në dy regjionet e ndryshme agroklimatike të Kosovës, është bërë hulumtimi i disa 

parametrave fushor, që ishin: numri i bimëve për m² dhe lartësia e kërcellit (cm). Rezultatet e 

këtyre parametrave luajnë rol të rëndësishëm në përcaktimin e Vlerës Kultivuese dhe Përdoruese 

(VKP) të tyre, ndërsa ato janë paraqitur në tabelën 1. 

4.1.1 Matjet biometrike për parametrat: numri i bimeve/m² dhe lartësia e kërcellit 

 

 

Tabela 1. Parametrat biometrike te tritikalet të testuara në dy lokalitete të ndryshme (Pejë dhe 

Lipjan) 

 

Kultivarët 

Numri i bimëve (m²) Lartësia e kërcellit (cm) 

Pejë Lipjan x Pejë Lipjan x 

T-1 531 480 505.5 115.33 115.67 115.5 

T-2 501 465 483 122 124 123 

T-3 444 453 448.5 121 116.67 118.83 

T-4 525 471 498 118.67 111.5 115.08 

T-5 465 483 474 122 112.5 117.25 

T-6 468 426 447 111.67 115 113.33 

St. Zenit 486 402 444 130 123.67 126.83 

St. Amorilo 546 507 526.5 123.33 120.33 121.83 

Mesatarja 495.75 460.88 478.31 120.5 117.42 118.96 

Maksimale 546 507 526.5 130 124 126.83 

Minimale 444 402 444 111.67 111.5 113.33 

Dallimi 102 105 82.5 18.33 12.5 13.5 

% 20.57 22.78 17.24 15.21 10.64 11.34 
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4.1.2 Numri i bimëve/m² 

 

Në tabelën e sipërme, janë paraqitur të dhënat numerike për numrin e bimeve (m²) dhe lartësin e 

kërcellit (cm), që janë hulumtuar gjatë vegjetacionit në fusha testuese. Eksperimentet fushore të 

tritikaleve ishin vendosur në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës (në lokalitetet  

Pejë dhe Lipjan). Në rezultatet e arritura shihen qartë se ishin variabile, në raport me kultivaret 

standard St. Zenit dhe St. Amorilo.  

 

 

        Foto 2: Numrimi i bimeve (m²) në fushat e tritikaleve, grurit dhe elbit në Vitomericë /  

Pejë, 2021 
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Foto 3: Matja e lartësisë së kërcellit në fushat e tritikaleve, grurit dhe elbit në 

Vitomericë / Pejë, 2021 
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Grafiku 1. Numri i bimëve për m² te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në grafikun e mësipërm, janë paraqitur rezultatet mesatare të fushave eksperimentale të tritikaleve, 

ku është përcaktuar numri i bimëve për m² në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Numrimi i bimëve është 

bërë në secilen fushë testuese dhe secilin kultivarë. Ndërsa, rezultatet e gjashtë kultivarëve testues, 

janë krahasuar me rezultatet e kultivareve standard apo krahasues “St. Amorilo” dhe “St. Zenit” . 

Në këtë rast, dendësia më e madhe e bimëve për m²  në lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari 

krahasues St. Amorilo (546 bime/m²) ndërsa dendësia më e ulët e ishte vërejtur tek kultivari T-3 

(444 bime/m²). Dallimi në mes dendësisë maksimale dhe asaj minimale ishte 102 bimë për m², apo 

20.57%.Në raport me kultivarin standard St. Amorilo, kultivarët testues dhe ai standard St. Zenit 

kishin dendësi më të vogel të bimëve/m². Dendësia mesatare e bimëve / m² , e të gjithë kultivarëve 

testues përfshirë edhe ata standard apo krahasues, në lokalitetin e Pejës, ishte 495.75 bimë / m². 

Po ashtu, në lokalitetin e Lipjanit  dendësia më e madhe të bimëve për m² është vërejtur tek 

kultivari krahasues St.Amorilo (507 bimë / m² ), ndërsa dendësinë më të ulët e kishte kultivari 

tjeter standard (402 bimë / m² ). Dallimi në mes dendësisë maksimale dhe asaj minimale ishte 105 

bimë / m², apo 22.78 %. Po ashtu edhe në  
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lokalitetin e Lipjanit krahasuar me kultivarët tjerë dendësi më të madhe të bimëve/m²  kishte 

kultivari standard St. Amorilo. Dendësia mesatare e bimëve për m², e të gjithë kultivarëve testues 

përfshirë edhe ata standard apo krahasues në lokalitetin e Lipjanit, ishte 460.88 bimë / m². 

 

Tabela 2. Analiza e variancës për bimë/m² 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 180.2 180.19 4.61 0.039 

  Gjenotipi 7 484.1 69.16 1.77 0.128 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 145.0 20.71 0.53 0.805 

Gabimi 32 1250.7 39.08       

Totali 47 2060.0          

 

Nga tabela 2. për analizën e variancës për bimë/m²  mund të vërejmë se tek faktori lokalitet ka 

dallime sinjifikante, ndërsa për faktorin gjenotip dallimi nuk është sinjifikant. 

 

 

Grafiku 2. Mesatarja e përgjithshme e numrit të bimëve për m² te tritikalet, përfshirë dy 

lokalitetet testuese (Pejë dhe Lipjan) 
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Në grafikun e mësipërm, janë paraqitur rezultatet mesatare të numrit të bimëve / m² për të gjithë 

kultivarët e tritikaleve që janë testuar në dy lokalitetet, Pejë dhe Lipjan. Në këtë rast, mesataren 

maksimale të numrit të bimëve për m² në dy lokalitetet, kishte treguar kultivari standard St. 

Amorilo (526.5 bimë / m²), ndërsa numrin më të ulët të bimëve për m² në dy lokalitetet e kishte 

kultivari standard apo krahasues St.Zenit (444 bimë / m²). Dallimi në mes mesatares maksimale 

dhe asaj minimale, ishte 82.5 bimë / m², apo 17.24 %. Pra krahasuar me kultivarin standard 

“St.Amorilo” te gjithë kultivarët testues dhe kultivari tjetër krahasues “St.Zenit” kishin dendësi 

më të ulë të bimëve/m².Mesatarja e përgjithshme e dendësisë së bimëve / m², për të gjithë kultivarët 

testues përfshirë ata standard apo krahasues në dy lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), ishte 478.31 bimë 

/ m². 

 

4.1.3 Lartësia e kërcellit (cm) 

 

 

Grafiku 3. Lartësia e kërcellit (cm) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve 

(Pejë dhe Lipjan) 
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Në grafikun e mësipërm, janë paraqitur rezultatet mesatare të fushave eksperimentale të tritikaleve, 

ku është matur lartësia e kërcellit (cm) në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Lartësia e kërcellit është 

matur në secilin kultivarë dhe fushë testuese, ndërsa rezultatet kultivarëve testues janë krahasuar 

me rezultatet e kultivareve standard apo krahasues. Në këtë rast, lartësia më e madhe e kërcellit në 

lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari standard St. Zenit (130 cm), ndërsa lartësia më e ulët 

ishte vërejtur tek kultivari T-6 (111.67 cm). Dallimi në mes dendësisë maksimale dhe asaj 

minimale ishte 18.33 cm, apo 15.21%. Në raport me kultivarin krahasues St. Zenit të gjithë 

kultivarët tjerë përfshirë edhe kultivarin tjetër standard St. Amorilo kishin lartësi me të vogël të 

kërcellit. Lartësia mesatare e kërcellit (cm), e të gjithë kultivarëve testues përfshirë edhe ata 

standard apo krahasues në lokalitetin e Pejës, ishte 120.5 cm. Në këtë rast, në lokalitetin e Lipjanit 

lartësia më e madhe e kërcellit është vërejtur tek kultivari T-2 (124 cm), ndërsa lartësia më e ulët 

ishte vërejtur tek kultivari testues T-4 (111.5 cm). Dallimi në mes lartësisë maksimale dhe asaj 

minimale ishte 12.5 cm, apo 10.64 %. Në lokalitetin e Lipjanit krahasuar me dy kultivarët standard 

lartësi më të madhe të kërcellit ka treguar kultivari testues T-2. Lartësia mesatare e kërcellit e të 

gjithë kultivarëve testues përfshirë edhe atë standard apo krahasues në lokalitetin e Lipjanit, ishte 

117.42 cm. 

 

Tabela 3.Analiza e variancës për lartësinë e kërcellit (cm) 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 114.1 114.08 2.46 0.126 

  Gjenotipi 7 889.0 127.00 2.74 0.024 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 223.0 31.86 0.69 0.682 

Gabimi 32 1482.3 46.32       

Totali 47 2708.4          

 

Nga analiza e variancës për lartësinë e kërcellit mund të vërejmë se në mes lokaliteteve nuk kemi 

dallime sinjifikante ndërsa mes gjenotipeve kemi dallime sinjifikante. 

                    

 

 



Veronika ZEKA: Vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) 

dimërore në kushtet agroekologjike të Kosovës.  
 

 

28 
 

 

 

Grafiku 4. Mesatarja e përgjithshme e lartësisë së kërcellit (cm) te tritikalet, përfshirë dy 

lokalitetet testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në mënyrë grafike, janë paraqitur rezultatet mesatare të lartësisë së kërcellit (cm), për të gjithë 

kultivarët e tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës, në 

lokalitetet (Pejë dhe Lipjan). Në këtë rast, mesataren maksimale të lartësisë së kërcellit në dy 

lokalitetet kishte treguar kultivari standard St. Zenit (126.83 cm), ndërsa lartësi më të ulët të 

bimëve për dy lokalitetet e kishte treguar kultivari T-6 (113.33 cm). Dallimi në mes lartësisë 

mesatare maksimale dhe asaj minimale ishte 13.5 cm, apo 11.34 %. Duke u bazuar në të dhënat 

gjatë hulumtimit, St.Zenit kishte mesataren më të madhe nga të gjithë kultivarët që janë testuar në 

të dy regjionet agroklimatike te Repblikës së Kosovës. Mesatarja e përgjthshme e lartësisë së 

kërcellit në dy lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), duke  përfshirë edhe kultivaret standard, ishte 118.96 

cm. 
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4.2 Hulumtimet laboratorike 

Pas korrjes së fushave eksperimentale të tritikaleve, të gjithë kultivarët e hulumtuar janë analizuar 

në kushte laboratorike për parametrat e tyre fizik dhe kimik. Parametrat e hulumtuar ishin: 

rendimenti (t / ha), masa hektolitare (kg / hl), masa absolute (g), proteinat (%), gluteni (%), 

sedimenti (%), amidoni (%) dhe lagështia në momentin e korrjes (%).  

 

 

 

4.2.1 Rezultatet e analizave fizike 

 

Në tabelën e sipërme (tab.4), janë paraqitur rezultatet e parametrave fizik, që janë analizuar pas 

korrjes së fushave eksperimentale të tritikaleve. Eksperimentet fushore të tritikaleve ishin 

vendosur në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës (në lokalitetet Pejë dhe Lipjan). 

Parametrat e hulumtuar ishin: rendimenti, masa hektolitare dhe masa absolute. Nga rezultatet e 

 

Tabela 4. Rezultatet e analizave fizike të tritikaleve të testuar për VKP-në e tyre 

 

 

Kultivarët 

Rendimenti Masa hektolitare Masa absolute 

Pejë Lipjan x Pejë Lipjan x Pejë Lipjan x 

T-1 8.99 11.6 10.29 76.20 73.30 74.75 50.70 45.64 48.17 

T-2 11.92 9.31 10.62 68.60 73.10 70.85 48.24 45.38 46.81 

T-3 10.85 9.28 10.07 75.30 77.40 76.35 51.88 47.88 49.88 

T-4 13.05 10.93 11.99 71.40 72.20 71.80 46.20 46.98 46.59 

T-5 11.60 9.40 10.50 73.30 73.30 73.30 51.04 50.92 50.98 

T-6 12.13 9.35 10.74 80.40 79.60 80.00 54.14 52.54 53.34 

St. Zenit 11.15 8.40 9.78 73.70 68.20 70.95 52.38 48.08 50.23 

St. Amorilo 105 12.57 10.28 11.42 74.50 76.40 75.45 48.42 44.90 46.66 

Mesatarja 11.53 9.82 10.68 74.18 74.19 74.18 50.38 47.79 49.08 

Maksimumi 13.05 11.60 11.99 80.40 79.60 80.00 54.14 52.54 53.34 

Minimumi 8.99 8.40 9.78 68.60 68.20 70.85 46.20 44.90 46.59 

Dallimi 4.06 3.20 2.22 11.80 11.40 9.15 7.94 7.64 6.75 

% 35.24 32.59 20.76 15.91 15.37 12.33 15.76 15.99 13.75 
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paraqitura në tabelën 4, vërehet qartë se ato ishin variabile në mes kultivarëve testues dhe atyre 

standard apo krahasues, si dhe dallimet e tyre në mes lokaliteteve.  

 

Grafiku 5. Rendimenti (t / ha) te tritikaet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

 

4.2.2 Rendimenti t/ha 

 

Në grafikun e mësipërm, janë paraqitur rezultatet mesatare të fushave eksperimentale të tritikaleve, 

ku është përcaktuar rendimenti (t/ha) në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Matjet e parametrit të 

rendimentit janë bërë për secilin kultivarë dhe secilën fushë testuese. Rezultatet e kultivarëve 

testues janë krahasuar me rezultatet e kultivareve standard apo krahasues. Në këtë rast, rendimenti 

më i lartë në lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivari T-4 (13.05 t/ha), ndërsa rendimentin 

më e ulët në këtë lokalitet është vërejtur tek kultivari T-1 (8.99 t/ha). Dallimi në mes rendimentit 

maksimal dhe atij minimal ishte 4.06 t/ha, apo 35.24 %.Në raport me te dy kultivarët krahasues qe 

ishin ne hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo”dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues rendiment 

më te lartë në lokalitetin e Pejës ka treguar kultivari T-4. Rendimenti mesatar i të gjithë kultivarëve 

testues, duke përfshirë edhe kultivaret standard në lokalitetin e Pejës, ishte 10.68 t/ha. 
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Sa i përket rendimentit në lokalitetin e Lipjanit, vlerat më të larta janë vërejtur te kultivarët T-1 

(11.60 t/ha), ndërsa rendimenti më i ulët në këtë lokalitet është vërejtur tek kultivari standard St. 

Zenit (8.40 t/ha). Dallimi në mes rendimentit maksimal dhe atij minimal, ishte 3.20 t / ha, ose 

32.59 %. Në raport me te dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe 

“St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues rendiment më te lartë në lokalitetin e  

Lipjanit ka treguar kultivari T-1. Rendimenti mesatar i tritikaleve në lokalitetin e Lipjanit, për të 

gjithë kultivarëve testues, përfshirë edhe kultivaret standard krahasues, ishte 10.68 t / ha. 

Tabela 5. Analiza e variancës për rendiment t/ha. 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 35.16 35.158 15.46 0.000 

  Gjenotipi 7 21.93 3.133 1.38 0.248 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 33.72 4.817 2.12 0.070 

Gabimi 32 72.78 2.274       

Totali 47 163.59          

 

Ne tabelën 5. shihet se analiza e variancës nuk ka gjetur dallime sinjifikante në mes lokaliteteve 

ndërsa në mes gjenotipeve ka gjetur dallime sinjifikante për rendimentin e bimëve.     
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Grafiku 6. Mesatarja e përgjithshme e rendimentit (t / ha) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në mënyrë grafike, janë paraqitur rezultatet mesatare të rendimentit (t / ha), për të gjithë kultivarët 

e tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës, në lokalitetet 

(Pejë dhe Lipjan). Në këtë rast, mesataren maksimale të rendimentit në dy lokalitetet kishte dhënë 

kultivari T-4 (11.99 t / ha), ndërsa rendimenti më i ulët mesatar është vërejtur tek  

kultivari St. Zenit (9.78 t / ha). Dallimi në mes rendimentit mesatar maksimal dhe atij minimal 

ishte 2.22 t / ha, apo 20.76 %. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: 

“St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues rendiment më te lartë në 

lokalitetet Pejë dhe Lipjan ka treguar kultivari T-4. Mesatarja e përgjthshme e rendimentit për të 

gjithë kultivarët që ishin në hulumtim, përfshirë edhe kultivaret standard krahasues në dy 

lokalitetet, ishte 10.68 t / ha. 

 

4.2.3 Masa hektolitare kg/hl 

 

 

Grafiku 7. Masa hektolitare (kg / hl) te tritikalete  testuara dhe krahasuara në mes dy 

lokaliteteve testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në grafikun e 7, janë paraqitur rezultatet mesatare të fushave eksperimentale të tritikaleve, ku është 

vlerësuar masa hektolitare (kg/hl), në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Masa hektolitare është analizuar 

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 St. Zenit St.

Amorilo

Pejë

Lipjan



Veronika ZEKA: Vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) 

dimërore në kushtet agroekologjike të Kosovës.  
 

 

33 
 

për secilin kultivarë testues, ndërsa rezultatet e tyre janë krahasuar me rezultatet e kultivarëve 

standard krahasues. Në këtë rast, masa më e lartë hektolitare në lokalitetin e Pejës, është vërejtur 

tek kultivarit T-6 (80.4 kg / hl), ndërsa masa hektolitare më e ulët në këtë lokalitet, 

është vërejtur tek kultivari T-2 (68.6 kg / hl). Dallimi në mes masës hektolitare maksimale dhe asaj 

minimale në lokalitetin e Pejës, ishte 11.8kg / hl, ose 15.91 %. Në raport me të dy kultivarët 

krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë 

testues masë hektolitare më te lartë në lokalitetin e Pejës ka treguar kultivari T-6.  Masa mesatare 

hektolitare e gjithë kultivarëve testues, duke përfshirë edhe kultivaret standard apo krahasues, në 

lokalitetin e Pejës ishte 74.18 kg / hl. Po ashtu, masa më e lartë hektolitare në lokalitetin e  

Lipjanit, është vërejtur tek kultivari T-6 (79.60 kg / hl), kurse masa hektolitare më e ulët, në këtë 

lokalitet është vërejtur te kultivari standard St. Zenit (68.20 kg / hl). Dallimi në mes masës 

hektolitare maksimale dhe asaj minimale, ishte 11.40 kg / hl, ose 15.37 %. Në raport me të dy 

kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me 

kultivarët tjerë testues masë hektolitare më te lartë në lokalitetin e Lipjanit po ashtu ka treguar 

kultivari T-6. Masa mesatare hektolitare e të gjithë kultivarëve testues, duke e përfshirë edhe 

kultivaret standard apo krahasues, në lokalitetin e Lipjanit, ishte 74.19 kg / hl. 

Në tabelën 6. tek analiza e variancës për masën hektolitare mund te shohim se nuk ka gjetur dallime 

sinjifikante tek faktori lokalitet ndërsa në mes gjenotipeve kishte dallime sinjifikante. 

 

Tabela 6. Analiza e variancës për masën hektolitare kg/hl. 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 0.005 0.0052 0.00 0.958 

  Gjenotipi 7 410.550 58.6500 31.12 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 102.763 14.6804 7.79 0.000 

Gabimi 32 60.307 1.8846       

Totali 47 573.625          
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Foto 4: Percaktimi i masës hektolitare me anë të peshorës së Schoperit, në Institutin Bujqësor 

të Kosovës (IBK), Pejë, gusht 2021 

 

 

 

 

 

Grafiku 8. Mesatarja e përgjithshme e mases hektolitare (kg/hl) te tritikalet, përfshirë dy 

lokalitetet testuese (Pejë dhe Lipjan) 
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Në mënyrë grafike (graf. 8), janë paraqitur rezultatet mesatare të masës hektolitare (kg/hl), për të 

gjithë kultivarët e tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së 

Kosovës, (në lokalitetet Pejë dhe Lipjan). Në këtë rast, mesataren maksimale të masës hektolitare 

në dy lokalitetet e kishte kultivari T-6 (80 Kg/hl) , ndërsa mesatarja më e ulët e masës hektolitare, 

është vërejtur tek kultivari T-2  (70.85 kg/hl). Dallimi në mes masës hektolitare mesatare 

maksimale dhe asaj minimale, ishte 9.15 kg/hl, apo 12.33 %. Mesatarja përgjthshme e masës 

hektolitare për të gjithë kultivarët e testuar, përfshirë edhe kultivaret standard në dy lokalitetet, 

ishte 74.18 kg/hl. 

 

 

4.2.4 Masa absolute (g) 

 

 

Grafiku 9. Masa absolute (g) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në menyrë grafike, janë paraqitur rezultatet e masës absolute të kultivarëve të tritikaleve që ishin 

testuar në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Rezultatet e kultivarëve testues janë krahasuar me rezultatet 

e kultivarëve standard. Në këtë rast, masa më e madhe absolute në lokalitetin e Pejës, është vërejtur 

tek kultivari T-6 (54.14 g), ndërsa masa më e ulët në këtë lokalitet, është vërejtur tek kultivari T- 

4 (46.20 g). Dallimi në mes masës absolute maksimale dhe asaj minimale në lokalitetin e Pejës, 
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ishte 7.94 g, ose 15.76 %. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” 

dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues masë absolute më te lartë në lokalitetin 

e Pejës ka treguar kultivari T-6. Mesatarja e masës absolute për të gjithë kultivarët testues, duke 

përfshirë edhe kultivaret standard krahasues, në lokalitetin e Pejës ishte 50.38 g. Ndërsa, masa më 

e madhe absolute në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur te kultivari T-6 (52.54 g), ndërsa masa 

më e ulët në këtë lokalitet, është vërejtur tek kultivari standard St. Amorilo (44.90 g). Dallimi në 

mes masës absolute maksimale dhe asaj minimale në lokalitetin e Lipjanit, ishte 7.64 g, ose 15.98 

%. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe 

krahasuar me kultivarët tjerë testues masë absolute më te lartë në lokalitetin e Lipjanit ka treguar 

kultivari T-6. Mesatarja e masës absolute te tretikalet e kultivuara në lokalitetin e Lipjanit, për të 

gjithë kultivarët testues përfshirë edhe kultivaret standard krahasues, ishte 47.79 g. 

Tabela 7. Analiza e variancës për masën absolute g. 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 73.16 73.161 48.82 0.000 

  Gjenotipi 7 239.81 34.259 22.86 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 54.55 7.793 5.20 0.000 

Gabimi 32 47.95 1.498       

Totali 47 415.47          

 

Duke u bazuar në tabelën 7. në analizën e variancës tek masa absolute e bimëve (g) kishte dalime 

sinjifikante per të dy faktorët, përkatësisht për faktorët lokalitet dhe gjenotip. 

Në mënyrë grafike janë paraqitur rezultatet mesatare të masës absolute për të gjithë kultivarët e 

tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës, në lokalitetet 

(Pejë dhe Lipjan). Në këtë rast, mesataren maksimale e masës absolute në dy lokalitetet, e kishte 

kultivari T-6 (53.34 g), ndërsa mesatarja më e ulët e masës absolute, është vërejtur tek kultivari T-

4 (46.59 g). Dallimi në mes masës mesatare maksimale, dhe asaj minimale ishte 6.75 g, apo 13.75 

%. Mesatarja e përgjthshme e masës absolute për të gjithë kultivarët e testuar, përfshirë edhe 

kultivaret standard në dy lokalitetet, ishte 49.08 g. 



Veronika ZEKA: Vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) 

dimërore në kushtet agroekologjike të Kosovës.  
 

 

37 
 

 

Grafiku 10. Mesatarja e përgjithshme e mases absolute (g) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

 

 

 

Foto 5: Percaktimi i mases absolute, në Institutin Bujqësor të Kosovës (IBK), Pejë,                            

gusht, 2021 
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4.3 Rezultatet e analizave kimike 

Në tabelen në vijim, janë paraqitur rezultatet e analizave kimike të kultivarëve të trtikaleve, të cilët 

janë testuar për Vlerën Kultivuese dhe Përdoruese (VKP) të tyre, gjatë vegjetacionit të vitit 2020 

/2021.Në këtë rast, mund t’i vërejmë disa nga parametrat kimik, sic janë : proteinat (%), lagështia 

(%), amidoni (% , gluteni  (%) dhe sedimenti (%). 

 

 

Tabela 8. Rezultatet e analizave kimike tek tritkalet e testuara për VKP-në e tyre 

 

Kultivarët 

Proteinat  % Lagështia % 

Pejë Lipjan x Pejë Lipjan x 

T-1 13.6 12.90 13.25 10.5 10.6 10.55 

T-2 13.3 12.80 13.05 10.6 9.9 10.25 

T-3 12.3 12.70 12.50 11 10 10.5 

T-4 11.1 11.20 11.15 10.6 9.8 10.2 

T-5 11.3 12.60 11.95 10.8 9.7 10.25 

T-6 13.2 14.10 13.65 10.6 9.7 10.15 

St. Zenit 12.5 12.80 12.65 10.9 9.6 10.25 

St. Amorilo 105 12 11.70 11.85 10.7 9.4 10.05 

Mesatarja 12.41 12.60 12.51 10.71 9.84 10.28 

Maksimumi 13.6 14.1 13.65 11 10.6 10.55 

Minimumi 11.1 11.2 11.15 10.5 9.4 10.05 

Dallimi 2.5 2.9 2.5 0.5 1.2 0.5 

% 20.14 23.02 19.99 4.67 12.20 4.87 
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4.3.1 Proteinat (%) 

 

Në grafikun e mëposhtëm, është paraqitur përmbajtja e proteinave (%) te kultivarët e tritikaleve 

që janë testuar në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Rezultatet e kultivarëve testues janë krahasuar me 

rezultatet e kultivareve standard. Në këtë rast, përmbajtja më e lartë e proteinave në lokalitetin e 

Pejës, është vërejtur tek kultivari T-1 (13.6 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet është 

vërejtur te kultivari T-4 (11.1 %). Dallimi në mes vlerës maksimale dhe asaj minimale, ishte 2.5%, 

ose 20.14% . Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe 

“St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues përmbajtje më te lartë të proteinave në 

lokalitetin e Pejës ka treguar kultivari T-1. Mesatarja e përgjithshme e proteinave %, e të gjithë 

kultivarëve testues duke  përfshirë edhe kultivaret standard, në lokalitetin e Pejës ishte 12.41 %. 

Ndërsa, përmbajtja më e lartë e proteinave në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur tek kultivari T-

6 (14.1 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet është vërejtur te kultivari T-4 (11.2 %). Dallimi 

në mes vlerës maksimale dhe asaj minimale, ishte 2.9 %, ose 23.02 % . Në raport me të dy 

kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me 

kultivarët tjerë testues përmbajtje më te lartë të proteinave në lokalitetin e Lipjanit ka treguar 

kultivari T-6. Mesatarja e përgjithshme e proteinave %, e të gjithë kultivarëve testues në lokalitetin 

e Lipjanit, ishte 12.51%. 

 

Grafiku 11.Proteinat (%) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve testuese 

(Pejë dhe Lipjan) 
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Në tabelën e mëposhtme tek analiza e variancës per proteinat (%) mund të vërejmë se nuk janë 

gjetur dalime sinjifikante ne mes lokaliteteve kurse në mes gjenotipeve janë gjetur dallime 

sinjifikante. 

Tabela 9. Analiza e variancës për proteina (%) 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 0.4800 0.4800 0.82 0.371 

  Gjenotipi 7 28.6725 4.0961 7.03 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 5.0000 0.7143 1.23 0.318 

Gabimi 32 18.6400 0.5825       

Totali 47 52.7925          

 

 

Grafiku 12. Mesatarja e përgjithshme e proteinave (%)  te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

 

Ne grafikun 12. është paraqitur mesatarja e përgjithshme e proteinave duke përfshirë te dy 

lokalitetet. 

Në këtë rast, mesatarja maksimale e përmbajtjes së proteinave %, në dy lokalitetet është vërejtur 

te kultivari T-6 (13.65 %), ndërsa mesatarja më e ulët e proteinave është vërejtur tek kultivari T-4 

(11.15%). Dallimi në mes mesatares maksimale të proteinave, dhe asaj minimale ishte 2.5 %, apo 
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19.9 % . Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” 

dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues përmbajtje më te lartë të proteinave në lokalitetet e Pejës 

dhe Lipjanit ka treguar kultivari T-6. Mesatarja e përgjithshme e proteinave %,  

për të gjithë kultivarët që ishin në hulumtim, përfshirë edhe kultivarët standard  dhe dy lokalitetet 

(Pejë dhe Lipjan), ishte 14.90 %. 

 

Foto 6. Percaktimi i proteinave,gluteni,sedimentit dhe amidonit 

(Aparatura për kryerjen e analizave kimike në kokërr të drithërave: FOSS, InfratecTM 1241 Grain Analyzer) 

 

4.3.2 Lagështia (%)  

 

Në grafikun e mëposhtem, është paraqitur përmbajtja e lagështisë % në kokërr e kultivarëve të 

tritikaleve që ishin testuar për vlerën kultivuese dhe përdoruese (VKP), në lokalitetin e Pejës. Në 

këtë rast, përmbajtja më e lartë e lagështisë (%) në lokalitetin e Pejës, është vërejtur te kultivarët 

T-3 (11.00 %), ndërsa lagështia më e ulët në kokërr është vërejtur te kultivari T-1 (10.5 %). Dallimi 

në mes vlerës maksimale dhe asaj minimale, ishte 0.50 %, ose 4.67 %. Në raport me të dy kultivarët 

krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë 

testues përmbajtje më te lartë të lagështisë në lokalitetin e Pejës ka treguar kultivari T-3. Mesatarja 

e përgjithshme e lagështisë %, për të gjithë kultivarët testues të tritikaleve, përfshirë edhe kultivaret 

standard, në lokalitetin e Pejës, ishte 10.71 %. Ndersa ne lokalitetin tjetër perkatësisht ne lokalitetin 

e Lipjanit, përmbajtja më e lartë e lagështisë, është vërejtur tek kultivari T-1 (10.6 %), ndërsa 

lagështia më e ulët në kokërr është vërejtur te kultivari krahasues St. Amorrilo (9.4 %). Dallimi në 
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mes lagështisë maksimale dhe atyre minimale, ishte 1.2 %, ose 12.0 %. Në raport me të dy 

kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me 

kultivarët tjerë testues përmbajtje më te lartë të lagështisë në lokalitetin e Lipjanit kishte kultivari 

T-1. Mesatarja e përgjithshme e përmbajtjes së lagështisë %,  në momentin e korrjes për të gjithë 

kultivarët te përfshire ne hulumtim në lokalitetin e Lipjanit, ishte 9.84 %. 

 

Grafiku 13. Lagështia (%) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

 

Në grafikun e mëposhtem, janë paraqitur rezultatet mesatare të përmbajtjes së lagështisë %, për të 

gjithë kultivarët e trtikaleve që janë testuar në dy regjionet e ndryshme agroklimatike të Republikës 

së Kosovës në lokalitetet, Pejë dhe Lipjan. Në këtë rast, lagështia mesatare maksimale në dy 

lokalitetet është vërejtur te kultivari T-1 (10.55 %), ndërsa mesatarja më e ulët e lagështisë ishte 

vërejtur te kultivari standard apo krahasues St. Amorillo (10.05 %). Dallimi në mes mesatares 

maksimale dhe asaj minimale ishte 0.5 %, apo 4.87 % . Në raport me të dy kultivarët krahasues që 

ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues 

përmbajtje më te lartë të lagështisë në lokalitetet e Lipjanit dhe Pejës kishte kultivari T-1. Mesatarja 

e përgjthshme e përmbajtjes së lagështisë, për të gjithë kultivarët që ishin në hulumtim, përfshirë 

edhe kultivarin standard krahasues dhe dy lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), ishte 10.28 %.  

Tabela 10. Analiza e variancës per lagështi (%) 
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Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 9.013 9.0133 10.14 0.003 

  Gjenotipi 7 1.203 0.1718 0.19 0.985 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 2.070 0.2957 0.33 0.933 

  Gabimi 32 28.433 0.8885       

  Totali 47 40.719          

  

Nga tabela 10. mund të vërejmë se analiza e variancës për lagështi (%) ka gjetur dallime në mes 

lokaliteteve ndërsa sa i perket faktorit tjeter, përkatësisht në mes gjenotipeve nuk ka gjetur dallime 

sinjifikante. 

 

 

 

Grafiku 14. Mesatarja e përgjithshme e lagështisë (%) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 
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Tabela 11. Rezultatet e analizave kimike tek tritkalet e testuara për VKP-në e tyre 

 

Kutivarët 

Amidoni % Gluteni % Sedimenti % 

Peje Lipjan x Peje Lipjan x Peje Lipjan x 

T-1 68 69.8 68.9 37.3 31.3 34.3 46.7 38.3 42.5 

T-2 67.5 69.9 68.7 33.4 32.9 33.15 38.1 36.2 37.15 

T-3 69 68.8 68.9 29 30.2 29.6 34.3 37.7 36 

T-4 70.1 71.2 70.65 25.4 25.2 25.3 23.8 25.9 24.85 

T-5 69.6 68.7 69.15 25.4 30.3 27.85 25.2 36.1 30.65 

T-6 65.3 65.2 65.25 31.4 32.5 31.95 39.3 46.4 42.85 

St. Zenit 68.5 66.7 67.6 34.9 32.8 33.85 32.3 33.3 32.8 

St. Amorilo 70.1 71.7 70.9 28.4 26.9 27.65 37.6 32.8 35.2 

Mesatarja 68.51 69.00 68.76 30.65 30.26 30.46 34.66 35.84 35.25 

Maksimale 70.1 71.7 70.9 37.3 32.9 34.3 46.7 46.4 42.85 

Minimale 65.3 65.2 65.25 25.4 25.2 25.3 23.8 25.9 24.85 

Dallimi 4.8 6.5 5.65 11.9 7.7 9 22.9 20.5 18 

% 7.01 9.42 8.22 38.83 25.44 29.55 66.07 57.20 51.06 

 

4.3.3 Amidoni (%) 

 

Në grafikun 15, është paraqitur përmbajtja e amidonit %, për kultivarët e tritikaleve që ishin testuar 

për Vlerën Kultivuese dhe Përdoruese (VKP), në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Rezultatet e të gjithë 

kultivarëve të testuar, janë krahasuar me ato të kultivareve standard krahasues. Në këtë rast, 

përmbajtja më e lartë e amidonit (%) në lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari standard “St. 

Amorilo” dhe tek kultivari testues T-4 (70.1%), ndërsa vlerat më të ulëta në këtë lokalitet, janë 

vërejtur tek kultivari T-6 (65.3 %). Dallimi në mes vlerës maksimale dhe atyre minimale, ishte 4.8 

%, ose 7.01 %. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe 

“St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues përmbajtje më te lartë të amidonit në 

lokalitetin e Pejës kishte kultivari T-4 në këtë rast kishte vlera të njejta me kultivarin standard 

“St.Amorilo”. Mesatarja e përgjithshme e përmbajtjes së amidonit (%) për të gjithë kultivarët e 

testuar, në lokalitetin e Pejës, ishte 68.51  %. Ndersa, sa i përket përmbajtjes më te lartë e amidonit 

(%) në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur te kultivari standard St. Amorillo (71.7 %), ndërsa 

vlerat më të ulëta në këtë lokalitet, janë vërejtur te kultivari T-6 (65.2 %). Dallimi në mes vlerës 
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maksimale dhe asaj minimale, ishte 5.65 %, ose 8.22 %. Në lokalitetin e Lipjanit krahasuar me 

kultivarët tjerë përmbajtje më të madhe te amidonit % kishte kultivari  

standard St. Amorilo Mesatarja e përgjithshme e përmbajtjes së amidonit (%) për të gjithë 

kultivarët e testuar, në lokalitetin e Lipjanit, ishte 69.00 %. 

 

Grafiku 15. Amidoni (%) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve testuese 

(Pejë dhe Lipjan) 

Nga tabela e mëposhtme tek analiza e variancës për amidon (%), mund të vërejmë se në mes 

lokaliteteve nuk ka dallime sinjifikante ndërsa në mes gjenotipeve ka gjetur dallime sinjifikante. 

 

Tabela 12. Analiza e variances për amidon (%) 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 1.564 1.564 0.62 0.436 

  Gjenotipi 7 131.851 18.836 7.50 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 25.291 3.613 1.44 0.226 

Gabimi 31 77.900 2.513       

Totali 46 236.700          

 

Në grafikun e mëposhtem janë paraqitur rezultatet mesatare të përmbajtjes së amidonit %, për të 

gjithë kultivarët e tritikaleve të testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës në 
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lokalitetet, Pejë dhe Lipjan. Në këtë rast, mesatarja maksimale e përmbajtjes së amidonit (%) në 

dy lokalitetet është vërejtur te kultivari standard St. Amorilo (70.9 %), ndërsa mesatarja më e ulët  

e amidonit % është vërejtur te kultivari T-6 (65.25 %).Dallimi në mes mesatares maksimale dhe 

asaj minimale ishte 5.65 %, apo 8.22 %. Mesatarja e përgjthshme e përmbajtjes së amidonit, për 

të gjithë kultivarët që ishin në hulumtim, përfshirë edhe kultivarin standard krahasues dhe dy 

lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), ishte 68.76 %. 

 

Grafiku 16. Mesatarja e përgjithshme e amidonit (%) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

 

4.3.4 Gluteni % 

 

Përmbajtja e glutenit % te kultivarët e tritikaleve që ishin testuar në lokalitetet Pejë dhe Lipjan 

është paraqitur në grafikun 16. Rezultatet e të gjithë kultivarëve testues janë krahasuar me 

rezultatet e kultivarëve standard krahasues. Në këtë rast, përmbajtja më e lartë e glutenit % në 

lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivari T-1 (37.3 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet 

është vërejtur tek kultivarët T-4 dhe T-5 me vlera te njejta (25.4 %). Dallimi në mes vlerës 

maksimale dhe asaj minimale të glutenit, ishte 11.9 %, ose 38.3 %. Në raport me të dy kultivarët 

krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë 
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testues përmbajtje më të lartë të glutenit në lokalitetin e Pejës ka treguar kultivari T-1. Mesatarja 

e përgjithshme e glutenit, e të gjithë kultivarëve testues, duke përfshirë edhe kultivaret standard, 

në lokalitetin e Pejës ishte 30.65 %. Ndërsa, përmbajtja më e lartë e glutenit % në lokalitetin e 

Lipjanit, është vërejtur te kultivari T-2 (32.9 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet, është 

vërejtur tek kultivari T-4 (25.2 %). Dallimi në mes vlerës maksimale dhe asaj minimale të 

përmbajtjes së glutenit, ishte 7.7 %, ose 25.44 %. Në raport me të dy kultivarët  

krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë 

testues përmbajtje më të lartë të glutenit në lokalitetin e Lipjanit ka treguar kultivari T-2. Mesatarja 

e përgjithsme e glutenit %, e të gjithë kultivarëve testues, duke e përfshirë edhe kultivaret standard 

apo krahasues në lokalitetin e Lipjanit, ishte 30.26 %. 

 

Grafiku 17. Gluteni (%) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve testuese 

(Pejë dhe Lipjan) 
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Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 1.710 1.710 1.03 0.319 

  Gjenotipi 7 457.577 65.368 39.27 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 102.060 14.580 8.76 0.000 

Gabimi 31 51.607 1.665       

Totali 46 610.166    

 

Nga tabela 13. tek analiza e variancës për gluten (%). shohim se në mes lokaliteteve nuk janë gjetur 

dallime sinjifikante ndërsa në mes gjenotipeve janë gjetur dallime sinjifikante. 

Në grafikun e mëposhtem (graf. 14), është paraqitur mesatarja e përgjithshme e përmbajtjes së 

glutenit për të gjithë kultivarët e tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të 

Republikës së Kosovës, në lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Në këtë rast, mesataren maksimale të 

përmbajtjes së glutenit % në dy lokalitetet e kishte kultivari T-1 (34.3 %), ndërsa mesatarja më e 

ulët e glutenit %, është vërejtur tek kultivari T-4 (25.3 %). Dallimi në mes mesatares maksimale 

dhe asaj minimale ishte 9 %, apo 29.55. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në 

hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues përmbajtje më të 

lartë të glutenit në të dy lokalitetet ka treguar kultivari T-1. Mesatarja e përgjthshme e përmbajtjes 

së glutenit %, për të gjithë kultivarët që ishin në hulumtim, përfshirë kultivarin standard krahasues 

dhe dy lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), ishte 30.46 %.  
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Grafiku 18. Mesatarja e përgjithshme e glutenit (%) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet testuese 

(Pejë dhe Lipjan) 

 

 

 

4.3.5 Sedimenti (%) 

 

 

Grafiku 19. Sedimenti (%) te tritikalet e testuara dhe krahasuara në mes dy lokaliteteve testuese 

(Pejë dhe Lipjan) 

0

5

10

15

20

25

30

35

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 St. Zenit St.

Amorilo

105

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 St. Zenit St.

Amorilo

105

Pejë

Lipjan



Veronika ZEKA: Vlerësimi i përshtatshmërisë të disa tritikaleve (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) 

dimërore në kushtet agroekologjike të Kosovës.  
 

 

50 
 

Në grafikun e mësipërm (graf. 19), është paraqitur koeficienti i sedimentit, për të gjithë kultivarët 

e tritikaleve që ishin testuar për vlerën kultivuese dhe përdoruese (VKP) të tyre, në lokalitetet Pejë 

dhe Lipjan. Të gjitha rezultatet e dy kultivarëve testues, janë krahasuar me kultivaret standard apo 

krahasues. Në këtë rast, vlerat më të larta të sedimentit te kultivarët e testuar në lokalitetin e Pejës, 

janë vërejtur te kultivari T-1 (46.7 %), ndërsa vlerat më të ulëta në këtë lokalitet, janë vërejtur te 

kultivari T-4 (23.8 %). Dallimi në mes vlerës maksimale dhe asaj minimale, ishte 22.9 %, ose 

66.07 % . Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe 

“St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues vlerat më të larta në lokalitetin e Pejës i ka 

treguar kultivari T-1. Mesatarja e përgjithshme e vlerave të sedimentit (%), për të gjithë kultivarët 

testues, duke përfshirë edhe kultivaret standard në lokalitetin e Pejës, ishte 34.66 %. Vlerat më të 

larta të sedimentit në lokalitetin e Lipjanit, janë vërejtur tek kultivari T-6 (46.4 %), ndërsa vlerat 

më të ulëta të sedimentit në këtë lokalitet, janë vërejtur te kultivari T-4 (25.9 %). Dallimi në mes 

vlerës maksimale dhe asaj  minimale, ishte 20.5 %, ose 57.20 % . Në raport me të dy kultivarët 

krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe “St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë 

testues vlerat më të larta në lokalitetin e Lipjanit i ka treguar kultivari T-6. Mesatarja e 

përgjithshme e vlerave të sedimentit (%) për të  

gjithë kultivarët testues, duke përfshirë edhe kultivaret standard në lokalitetin e Lipjanit, ishte 

35.84 %.   

Tabela 14. Analiza e variancës për sediment (%) 

Efekti Shkalla  

e lirisë 

Shuma  

kuadrike 

Mesatraja  

kuadrike 

F P 

  Lokaliteti 1 16.69 16.685 5.75 0.022 

  Gjenotipi 7 1493.50 213.357 73.56 0.000 

 Lokaliteti*Gjenotipi 7 410.56 58.651 20.22 0.000 

Gabimi 32 92.81 2.900       

Totali 47 2013.56          

 

Nga tabela 14 tek analiza e variancës pë sediment (%) mund të vërejmë se në mes lokaliteteve nuk 

ka dallime sinjifikante mirëpo në mes gjenotipeve ka dallime lartë sinjifikante. 
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Grafiku 20. Mesatarja e përgjithshme e sedimentit (%) te tritikalet, përfshirë dy lokalitetet 

testuese (Pejë dhe Lipjan) 

Në grafikun e mësipërm, janë paraqitur vlerat mesatare të koeficientit të sedimentit, për të gjithë 

kultivarët e tritikaleve që janë testuar në dy regjionet agroklimatike të Republikës së Kosovës, në 

lokalitetet Pejë dhe Lipjan. Në këtë rast, mesatarja maksimale e sedimentit në dy lokalitetet është 

vërejtur te kultivari T-6 (42.85 %), ndërsa mesatarja më e ulët e sedimentit % është vërejtur te 

kultivari T-4 (24.85 %). Dallimi në mes mesatares maksimale dhe asaj minimale, ishte 18 %, apo 

51.06 %. Në raport me të dy kultivarët krahasues që ishin në hulumtim: “St.Zenit” dhe  

“St.Amorilo” dhe krahasuar me kultivarët tjerë testues vlerat më të larta në të dy lokalitetet i kishte 

kultivari T-6.  Mesatarja e përgjthshme e vlerave të sedimenti, për të gjithë kultivarët që ishin në 

hulumtim përfshirë kultivarer standard dhe dy lokalitetet (Pejë dhe Lipjan), ishte 32.25 %. 
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5 PËRFUNDIME 

 

Duke u bazuar ne hulumtimet fushore dhe analizat e kultivarëve të ndryshëm të tritikaleve 

dimërore, të cilët janë testuar për Vlerën Kultivuese dhe Përdoruese (VKP) të tyre, si dhe rezultatet 

e arritura nga fushat eksperimentale që ishin vendosur në dy regjione të ndryshme agroklimatike 

të Republikës së Kosovës, në lokalitetet Pejë dhe Lipjan, gjatë vegjetacionit të vitit 2020 / 2021, 

mund të nxjerrim përfundimet dhe rekomandimet si në vijim : 

1. Dendësia më e madhe e bimëve për m²  në lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari 

krahasues St. Amorilo (546 bime/m²) ndërsa dendësia më e ulët e ishte vërejtur tek kultivari 

T-3 (444 bime/m²). Po ashtu, në lokalitetin e Lipjanit  dendësia më e madhe të bimëve për 

m² është vërejtur tek kultivari krahasues St.Amorilo (507 bimë / m² ), ndërsa dendësi më 

të ulët e kishte kultivari tjeter standard (402 bimë / m² ). 

2. Lartësia më e madhe e kërcellit në lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari standard 

St. Zenit (130 cm), ndërsa lartësia më e ulët ishte vërejtur tek kultivari T-6 (111.67 cm). 

Ndërsa në lokalitetin e Lipjanit lartësia më e madhe e kërcellit është vërejtur tek kultivari 

T-2 (124 cm), ndërsa lartësia më e ulët ishte vërejtur tek kultivari testues T-4 (111.5 cm).  

3. Rendimenti më i lartë në lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivari T-4 (13.05 t/ha), 

ndërsa rendimenti më e ulët në këtë lokalitet është vërejtur tek kultivari T-1 (8.99 t/ha). Sa 

i përket rendimentit në lokalitetin e Lipjanit, vlerat më të larta janë vërejtur te kultivarët T-

1 (11.60 t/ha), ndërsa rendimenti më i ulët në këtë lokalitet është vërejtur tek kultivari 

standard St. Zenit (8.40 t/ha).  

4.  Masa më e lartë hektolitare në lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivarit T-6 (80.4 kg 

/ hl), ndërsa masa hektolitare më e ulët në këtë lokalitet, është vërejtur tek kultivari T-2 

(68.6 kg / hl). Po ashtu, masa më e lartë hektolitare në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur 

tek kultivari T-6 (79.60 kg / hl), kurse masa hektolitare më e ulët, në këtë lokalitet është 

vërejtur te kultivari standard St. Zenit (68.20 kg / hl). 

5. Masa më e madhe absolute në lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivari T-6 (54.14 g), 

ndërsa masa më e ulët në këtë lokalitet, është vërejtur tek kultivari T- 4 (46.20 g). Ndërsa, 

masa më e madhe absolute në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur te kultivari T-6 (52.54 
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g), ndërsa masa më e ulët në këtë lokalitet, është vërejtur tek kultivari standard St. Amorilo 

(44.90 g). 

6. Përmbajtja më e lartë e proteinave në lokalitetine Pejës, është vërejtur tek kultivari T-1 

(13.6 %), ndërsa vlera më e ulëta në këtë lokalitet është vërejtur te kultivari T-4 (11.1 %). 

Ndërsa, përmbajtja më e lartë e proteinave në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur tek 

kultivari T-6 (14.1 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet është vërejtur te kultivari T-

4 (11.2 %). 

7. Përmbajtja më e lartë e lagështisë (%) në lokalitetin e Pejës, është vërejtur te kultivarët T-

3 (11.00 %), ndërsa lagështia më e ulët në kokërr është vërejtur te kultivari T-1 (10.5 %). 

Ndersa ne lokalitetin tjetër perkatësisht ne lokalitetin e Lipjanit, përmbajtja më e lartë e 

lagështisë, është vërejtur tek kultivari T-1 (10.6 %), ndërsa lagështia më e ulët në kokërr 

është vërejtur te kultivari krahasues St. Amorrilo (9.4 %). 

8. Përmbajtja më e lartë e amidonit (%) në lokalitetin e Pejës është vërejtur tek kultivari 

standard “St. Amorilo” dhe tek kultivari testues T-4 (70.1%), ndërsa vlerat më e ulëta në 

këtë lokalitet, janë vërejtur tek kultivari T-6 (65.3 %). Ndersa, sa i përket përmbajtjes më 

te lartë e amidonit (%) në lokalitetin e Lipjanit, është vërejtur te kultivari standard St. 

Amorillo (71.7 %), ndërsa vlerat më e ulëta në këtë lokalitet, janë vërejtur te kultivari T-6 

(65.2 %). 

9. Përmbajtja më e lartë e glutenit % në lokalitetin e Pejës, është vërejtur tek kultivari T-1 

(37.3 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet është vërejtur tek kultivarët T-4 dhe T-5 

me vlera te njejta (25.4 %). Ndërsa, përmbajtja më e lartë e glutenit % në lokalitetin e 

Lipjanit, është vërejtur te kultivari T-2 (32.9 %), ndërsa vlera më e ulët në këtë lokalitet, 

është vërejtur tek kultivari T-4 (25.2 %). 

10.  Vlerat më të larta të sedimentit te kultivarët e testuar në lokalitetin e Pejës, janë vërejtur te 

kultivari T-1 (46.7 %), ndërsa vlerat më të ulëta në këtë lokalitet, janë vërejtur te kultivari 

T-4 (23.8 %). Nderkaq, vlerat më të larta të sedimentit në lokalitetin e Lipjanit, janë vërejtur 

tek kultivari T-6 (46.4 %), ndërsa vlerat më të ulëta të sedimentit në këtë lokalitet, janë 

vërejtur te kultivari T-4 (25.9 %). 
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11. Kultivuesit e tritikaleve duhet të zgjedhin faktorin dhe kultivarin më të përshtatshëm për të 

realizuar prodhim sa më të lartë dhe cilësor mirëpo pa rritur koston e prodhimit. Sipas 

rezultateve të arritura faktori gjenetikë për kultivarët e tritikaleve, ishte me kapacitete 

prodhues të ndryshme për akumulim të rendimentit dhe parametrave tjerë hulumtues, andaj 

zgjedhja e kultivarit me potencial të lartë gjenetikë dhe i përshtatshëm për lokalitet të 

caktuar, është zgjidhja më e favorshme e fermerëve në përgjithësi që kultivojnë tritikale. 
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