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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FSHJM-Departamenti-Shkencat e pyjeve dhe mjedisi 

Titulli i lëndës: Prodhimi Bimor 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Elective(E) 

Viti i studimeve: 2018/2019 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 3 

Koha / lokacioni: E Enjete: 09.00-11.15; Amfiteater 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Isuf Lushi 

Detajet kontaktuese:  Email: Isuf.lushi@uni-prizren.com; Tel: 049 / 547 171 

 

Përshkrimi i lëndës Njohuritë mbi tokën duke i përfshirë cilësitë fizike dhe 

fiziko – mekanike, kimike dhe fiziko – kimike të tokës, 

ujin tokësor, lëndën organike e tokës, burimet, toka dhe 

elementet e ushqimit mineral te bimëve, etj.  

Bazat fiziologjike të prodhimit bimor marrja dhe 

shndërrimi i energjisë dhe elementëve ushqyes, si dhe 

ligjësitë e rritjes dhe zhvillimit të bimëve, uji ne bimë, 

rritja dhe zhvillimi i bimëve, etj. 

Ku trajtohen ndikimin e faktorëve klimatikë në rritjen e 

zhvillimin e bimëve.  

Përshkrimit të teknologjisë së kultivimit të bimëve. 

Ndërhyrjet dhe vendimmarrjet e njeriut gjatë kultivimit të 

bimëve shpjegohen si përpjekje për të përputhur sa më 

mirë kërkesat e bimëve për faktorë të ndryshëm klimatike-

tokësorë dhe karakteristikat e klimës dhe tokës në zona të 

ndryshme.  

Punimi i tokës, Plehrat minerale dhe organike.Qarkullimi 

Bujqësor,Fara dhe koncepti I sajë,Rendimenti,Klasifikimi 

I bimëve bujqësore, k.mbjellja, luftimi i barnave te këqija, 

mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit, ujitja e bimëve, 

plehërimi, fara, përkujdesja, lufta biologjike, krasitjet, 

vjelja, Legjislacioni,bujqësia intenyive dhe potenciali 

prodhues gjeneti etj. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e lëndës:  

Objektivi kryesor i kësaj lënde është ngritjen e njohurive 

rrethë shkencës bimore dhe mundesitë e tyre ne aspektin 

praktikë. 

Njohje ne bimët Bujqësore  posaqerisht  ato bimë që janë 

të njohura për ekzistencën e njeriut. 

Rolit dhe rëndësia e bimëve që t’u ofrojë njohuri mbi 

funksionet e prodhimit të bimëve, kushtet klimatik-

tokësore, rendimentet, cilësinë e prodhimit dhe 

qëndrueshmëri.  

Do te kontribuoj ne alternativat e prodhimit ne 
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vendimmarrje te prodhuesve  dhe ndërmjetësve.  

Te japë njohuri te nevojshme për strukturat e tregut, 

pozicionin e prodhimit dhe çmimeve te tregut: po kështu 

dhe te përpunuesve: për fuqinë e firmave ne treg e ne  

lidhje marrëveshjesh për shit-blerje.  

Për më tepër, ky studim ka për qëllim që të ndihmojë 

studentët të kuptojnë: shtrirjen e gjerë të disiplinave dhe 

mundësive që ekzistojnë në industrinë e bimore dhe 

kontributin e tyre ndaj njeriut. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

At the end of this course, students should: 

Ta njohin rolin dhe rëndesin e lëndës,metodat ,teknikat  

dhe mjetet te cilat aplikohën. 

Tëdinë efektin e faktorëve abiotik dhe biotik në kultivimin 

e bimëve. 

Të njohin aplikimin e masave agroteknike ,përdorimin 

dhe normimin e farës. 

Të dinë të llogaritin normat për plehrim 

Të dinë të bëjnë sekeltimine farave për mbjellje 

Studenti duhet të njohë karakteristikat e tokës, 

karakteristikat morfologjike dhe fiziologjike të bimës dhe 

faktorët klimatikë që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e 

bimëve.  

Definojnë kuptimin bazë të koncepteve dhe parimeve të 

shkencës së bimëve;  

Studenti të njohë cilat janë faktorët që ndikojnë në 

vendimmarrjet gjatë prodhimit të bimëve kryesore dhe si 

ndikojnë ato në kultivim. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 1 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 7.5 

Punë praktike 0.5 15 7.5 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 7.5 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 0.3 15 4.5 

Detyra të  shtëpisë 0.3 15 4.5 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

0.3 15 4.5 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

0.3 15  4.5 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

  75 
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Projektet,prezentimet ,etj    

Total   75 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Lectures, Seminars, Mid-term exam and Final exam.  

Metodat e vlerësimit: Kolekvium 15% 

Seminar: 10%,  

Vijimi i rregullt 5% 

Final exam: 70%,  

Totali: 100%  

 

Literatura bazë:   Agronomia e Përgjithshme, Harizaj (Parime te prodhimit 

Bimor) P. 2009. Tiranë. 

•Bazat e Prodhimit Bimor, Kristo I. Sallaku,F. 2010. 

Tiranë. 

•Shkenca e Tokës – Analiza laboratorike & Ushtrime. 

Kristo, I., F. Sallaku. S. Shallari. 

•Coltivazioni erbacee da pieno campo, Bonciarelli F. 1992 

Agronomia Generale Bonciarelli F. 1992 

•Pflanzenbau, biologishe Grundlagen und Technik der 

Production. Geisler, 1988 

•Fundamentals of Soils Gerrard, J. 2000 

•Uji në Kontinuitetin Tokë-Bimë-Atmosferë Gjongecaj B. 

1998 

•Plant Physiology. Third Edition, Taiz L.; L. Zeiger 2002 

“. 

Literatura shtesë:   Aliu S. 2012. Bazat e prodhimit Bimor. Prishtinë,ligjerata 

te autorizuara. 

Jalonkai M. 2002.Crop Prodoction,Budapest,Hungari. 

Wolf,B.1996. Diagnostic techniques for improving crops 

production.Food produczion press,426s.ISBN 1-56022-

858-x. 

•Bazat e Prodhimit Bimor, Rroço E. Kristo I. 2006. Tiranë. 

•Bazat e Prodhimtarise Bimore (2013) Prishtinë 

 

Plani i punës 

Java Ligjëratat që do të zhvillohen 

Java e parë: Prodhimi bimor-Hyrje 

Java e dytë: Toka dhe faktorët e pedogjenëzes 

Java e tretë: Ndërtimi morfologjik i tokës, klasifikimi i tokave 

Java e katërt: Lënda organike e tokës, burimet e lëndes organike,  

uji dhe ajri ne tokë 

Java e pestë:   Toka dhe elementet e ushqimit mineral te bimëve 
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Java e gjashtë: Bima, bazat fiziologjike te prodhimit bimor, faktoret e 

prodhimit bimor. 

Java e shtatë:   Rritja dhe zhvillimi i bimëve Krijimi i kultivarëve te 

rinj(potencial te lartë prodhues) 

Java e tetë:   Kollokvium 

Java e nëntë:   Klima, rrezatimi diellor, faktorët klimatik te rritjes dhe 

prodhimit bimor: Temperatura, atmosfera, drita, lagështia. 

Java e dhjetë: Teknologjia e kultivimit te bimëve. 

Java e njëmbedhjetë: Punimi i  tokës, mbjellja e bimëve, plehërimi mineral dhe 

organik i  bimëve, ujitja e bimëve 

Java e dymbëdhjetë:   Mbrojtja e bimëve, Luftimi i barnave te këqija,  

mbrojtja e integruar e bimëve. 

Java e trembëdhjetë:     Qarkullimi Bujqësor, fara, përkujdesja, vjelja e 

prodhimeve bimore, etj. 

Java e katërmbëdhjetë:   Vizitë studimore ne fermat prodhuese bimore 

Java e pesëmbëdhjetë:    Konsulta dhe pregatitje për provim 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata,marrin pjese ne vizita studimore 

ne terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe 

mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative. 

 

Verejtje  
Për  çdo  temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 

shqipe; 

Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë 

apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar; 

Rezultatet e arritura nga  detyrat, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë në 

orën e ushtrimeve. 

Vërejtje për studentin: 

Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 

rregullat shkollore: Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i 

vëmendshëm në orën mësimore;Te mbaj  disiplinën gjatë ligjëratave; Është i obliguar 

posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim; Gjatë hartimit të punimeve 

seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për 

realizimin hulumtues dhe teknik të punimit 

 


