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Abstrakti 

Gruri është një kulturë e kultivuar gjerësisht dhe vie menjëherë pas misrit dhe orizit, fara e të 

cilit është një kokërr që përdoret në të gjithë botën si ushqim bazë. Andaj qëllimi kryesor i këtij 

punimi është të shikohet ndikimi i tipeve të tokës në përhapjen e barojave të padëshiruara në 

kulturën e grurit.  

Hulumtimet janë kryer në tre tipe të tokave bujqësore (të përcaktuar përmes hartës pedologjike të 

Kosovë për komunën e Klinës) të mbjella me grur në lokalitetin e Klinës. Hulumtimet janë kryer 

sipas metodës së Braun-Blanquet-scale ku madhësia e sipërfaqes së hulumtuar ka qenë 5 x 5 = 25 

m
2
. Gjithsejtë janë kryer 30 rilevime, përkatësisht nga 10 relievime për secilin tip të tokës, gjatë 

vegjetacionit të grurit. Në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend janë marrë edhe mostrat mesatare 

të dheut sipas metodave të rastit duke përdorur sondën e dorës. Thellësia e marrjes së mostrave 

ka qenë në zonën e lëvrimit, përkatësisht 0 – 30 cm. 

Në lokalitetin e Klinës baroja më e përhapur në tre tipet e tokës ka qenë Consolidaregalise cila 

është paraqit me një përqindje >20%, e cila përcillet me baroja të tjera më pak të përhapura dhe 

me një llojllojshmëri mjaft të madhe të barojave të padëshiruara me gjithsej 40 lloje të paraqitura 

në të tri tipet e tokës në komunën e Klinës. Nga numri total kemi determinuar  4 lloje të barojave 

gjethengushta dhe 36 lloje të barojave gjethegjera ndërsa prej tyre 17 lloje kanë qenë 

shumëvjeqare dhe 23 një vjeqare. Pas perpunimit të të dhënave me PC-ORD është konstatuar se 

nuk ka pasur korrelacion apo lidhshmëri në mes të llojeve të barojave dhe tipit të tokave në 

komunën e Klinës. Megjithatë rezultatet e PC-ORD kanë treguar një lidhshmëri apo korrelacion 

në mes tipit të tokës dhe pranisë së materies organike, perkatësisht në tokat Fluvisol.  

 

 

Fjalët kyçe : Toka, barojat, gruri, lokaliteti i Klinës 



Abstract 

 

Wheatis a widelycultivatedcropandcomesjustaftercornandrice, the seedofwhichis a grainused all 

over the world as a staplefood. 

Therefore, the mainpurposeofthispaperis: The influence ofsoiltypeson the 

spreadofunwantedweeds in wheatculture. 

The parametersthatwereinvestigated in the soilsamples are: organicmatter, pHof the soil, 

easilyavailablephosphorusandpotassium, easilyavailablecalciumandmagnesium. 

The parametersthatwereresearchedduring the relief: Typesofunwantedweeds in 

wheatduringvegetation, broad-leaved, grassweeds, annualandperennialweeds, the 

numberandtypesofweeds. 

The researchwascarriedoutaccording to the Braun-Blanquet-scalemethodwhere the sizeof the 

researchedsurfacewas 5 x 5 = 25 m2. In total, 30 surveyswerecarriedout, respectivelyfrom 10 

surveyspersoiltype, during the wheatvegetation. At the same time and in the sameplace, 

averagesoilsampleswerealso taken according to randommethodsusing a handprobe. The 

samplingdepthwas in the plowingarea, respectively 0-30 cm. 

In the localityof Klina, the mostcommonweed in the threetypesofsoilwasConsolidaregalis, 

whichwaspresent in eachtypeofsoilwith a percentageof>20%, whichisfollowed by 

otherlesswidespreadweedandwith a fairlyhighdiversity. largenumberofweedswith a total of 40 

species presented in the threesoiltypes in the municipalityof Klina. From the total number, 

wedetermined4typesofgrassesweedsand 36 typesofbroad-leavedweeds, while 17 species 

wereperennialand 23 wereannual. Afterprocessing the data with PC-ORD, it wasfoundthat there 

wasnocorrelation or connectionbetween the typesofpasturesand the typeofland in the 

municipalityof Klina. However, the resultsof PC-ORD haveshown a connection or 

correlationbetweensoiltypeand the presenceoforganicmatter, respectively in Fluvisolsoils. 
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