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ABSTRAKTI 
 

 

Misri (Zeamays) është një kulturë shumë e rëndësishme në vendin tonë, dhe menaxhimi i duhur i 

barojave ndikon drejtpërdrejt në rendiment. Hulumtimet janë kryer gjatë vitit 2020 në të tre tipe 

të tokave bujqësore (të cilat janë përcaktuar përmes hartës pedologjike të Kosovë për komunën e 

Drenasit) të mbjella me misër në lokalitetin e Drenasit. Hulumtimet janë kryer sipas metodës se 

Braun-Blanquet-scale, ku madhësia e sipërfaqes se hulumtuar është 5 x 5 = 25 m
2
. Gjithsejtë janë 

kryer 30 rilevime, përkatësisht nga 10 rilevime për tip të tokës (vertisol, fluvisol dhe kambisol), 

gjate vegjetacionit në misër. Në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend janë marrë edhe mostrat 

mesataretë dheut sipas metodave standarde duke përdorur sondën e dorës, si dhe janë 

grumbulluar barojat për determinim. Të gjitha barojat të grumbulluar në fushë janë sjellë në 

laborator dhe janë determinuar në Fakultetine Bujqësisë dhe Veterinarisë (Departamenti i 

Mbrojtjes së Bimëve).  

Qëllimi kryesor i këtij punimi është:ndikimi i tipeve të tokës në përhapjen dhe lloj 

llojshmërinë e barërave të padëshiruara në kulturën e misrit. Analizat kimike të mostrave të 

dheut të analizuara kanë treguar vlera të ndryshme të parametrave të hulumtuar. Megjithatë 

dallime të rëndësishme statistikore janë vërejtur vetëm gjatë leximit të pH në CaCl2 dhe magnezit 

lehtë të shfrytëzueshëm ndërmjet tipit vertisol dhe kambisol. 

Në lokalitetin e Drenasit llojet më të përhapura të barojave në tre llojet e tokës: Vertisol, 

Fluvisol dhe Cambisol ishin: Convolvulusarvesne, Poligonumaviculare dhe Cirsiumarvense. 

Ndërsa, baroja më e përhapur prej tyre në tri tipet e tokës ishte Cirsiumarvense me 18-35%. 

Gjithsej gjatë rilevimit kemi regjistruar 25 lloje të barojave. 
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ABSTRACT 
 

Corn (Zeamays) is a veryimportantcrop in ourcountry. 

Researchoncornculturewascarriedoutduring 2020 in all threetypesofagriculturallands 

(whichweredeterminedthrough the pedologicalmapofKosovofor the municipalityof Drenas) 

plantedwithcorn in the localityof Drenas. The researchwascarriedoutaccording to the Braun-

Blanquet-scalemethod, where the sizeof the researchedsurfaceis 5 x 5 = 25 m
2
. In total, 30 

surveyswerecarriedout, respectively 10 surveyspersoiltype, during the cornvegetation. At the 

same time and in the sameplace, averagesoilsampleswerealso taken according to standard 

methodsusing a handprobe, as well as soilsampleswerecollectedfordetermination. All the 

weedscollected in the fieldwerebrought to the laboratoryanddetermined at the 

FacultyofAgricultureandVeterinary Medicine (DepartmentofPlantProtection). 

The mainpurposeofthispaperis: the influence ofsoiltypeson the 

spreadanddiversityofunwantedweeds in cornculture. 

The researcheswerecarriedout in the Municipalityof Drenas in threetypesofsoils, 

namelyFluvisol, KambisolandVertisol. The regionwhere the 

researchwascarriedoutischaracterized by a medium continentalclimatewithhightemperatures in 

the summerandverylowtemperatures in the winter. 

The parametersthatwereinvestigated in the soilsamples are: organicmatter, soilpH, 

easilyusablephosphorusandpotassium, easilyusablecalciumandmagnesium, while the 

parametersthatwereinvestigatedduring relief are: the typesofweeds in corn, broad-

leavedandbroad-leavedweeds , the numberandtypesofbarrows. 

In the localityof Drenas, the mostwidespread species in the threesoiltypes: Vertisol, 

FluvisolandCambisolwere: Convolvulusarvesne, PoligonumaviculareandCirsiumarvense. 

Whereas, the mostwidespreadgrassamong them in the threesoiltypeswasCirsiumarvensewith 18-

35%. Whileotherbarswere a smallerpercentage, in total during the surveyweregistered 25 

undesirablebars. 
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