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PROGRAMI I STUDIMIT HORTIKULTURË (BACHELOR) 

SYLLABUSET E LËMDËVE 

             MATEMATIKË 38 orë, 3 kredite 

     Vargu numerik, seritë numerike. Vargu numerik, limiti i tij, vargje monotone të kufizuar, 

numri e, nënvargu. Seritë numerike, konvergjenca e tyre. K.N. Kon. Seritë me kufiza pozitive, 

kriteret e krahasimit D’Alamber, Koshi. Konvergjenca absolute, seritë alternative, kriteri Lajbnic. 

Funksioni. Mënyrat e dhënies së funksionit. Limiti i funksionit, limitet e njëanshme.  

Vazhdueshmëria e funksionit në një pikë të një bashkësie, teoria për funksionet e vazhdueshme. 

Njehsimi diferencial dhe integral.  Derivati i funksionit në një pikë, kuptimi gjeometrik, rregulla 

derivimi, tabela e derivateve. Diferenciali i funksionit në një pikë. Llogaritje të përafërta. 

Integrali i pacaktuar, metoda e integrimit me pjesë dhe me zëvendësim. Integrali i caktuar, veti të 

tij, formula Njuton-Lajbnic, metodat e inegrimit. Funksionet me shumë ndryshore. Përkufizimi, 

limiti, vazhdueshmëria, derivatet e pjesshme. Derivatet e pjesëshme të rendeve të larta. Ekstremet 

e tyre, teorema për ekstremet, metoda e katrorëve më të vegjël. Ekuacionet diferenciale 

Ekuacionet diferenciale me variabla të ndashëm, homogjenë, lineare të rendit të parë. Programimi 

linear.  Sistemet e ekuacioneve lineare, zgjidhja, njëvlefshmëria, transformime të njëvlefshme. 

Ekuacione Gaus. Shtrim problemesh të programimit linear në fushën e bujqësisë. 

            FIZIKË 37 orë, 3 kredite 

Konceptet bazë të matjeve {madhësi, njësi, gabimet në matje}. Sistemi i njësisë. Lëvizja 

drejtvizore e njëtrajtshme, lëvizja drejtvizore e ndryshueshme. Rënia e lirë. Dinamika. Ligjet e 

Njutonit. Forcat e tërheqjes së gjithësishme. Forca  e fërkimit. Forca e elasticitetit. Pesha e trupit. 

Impulsi. Ligji i ruajtjes se impulsit. Puna. Energjia. Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. 

Mekanika  e trupit  të ngurtë.  Momenti i impulsit në lëvizjen rotulluse. Ekuacioni themelor i 

dinamikës për lëvizjen rrotulluese të trupit të ngurtë. Mekanika e rrjedhsave. Rrjedhësit në prehje. 

Forca e Arkimedit. Ligji i Bernulit. Formula e Toricelit. Lëkundjet mekanike.Fizika molekulare 

dhe  termodinamika. Ndërtimi i lëndës, Atomet dhe molekulat. Lëvizja termike. Parametrat dhe  

ligjet e gazeve ideale;  Bazat e teorisë molekulare-kinetike. Energjia e brendshme e gazit ideal. 

Puna në termodinamikë. Nxehtësia. Parimi i parë  i termodinamikës. Proceset termike (izobarik, 

izotermik,  izohorik, dhe adiabatik). Parimi i dytë  i termodinamikë. Lëngjet. Dukuritë  

sipërfaqsore në lëngjet. Elektrostatika. Ngarkesa. Fusha elektrike. Intesiteti i fushës elektrike. 

Puna e forcave elektrike. Potenciali. Kondesatorët. Rryma elektrike. Ligji i Omit. Ligji i  Xhaul- 

Lencit. Elektromanjetizmi. Fusha magnetike e rrymës.  Ligji  Bio-Savar- Lopes. Teorema  e 

cirkulacionit.  Ligji i Amperit. Forca e Lorencit.  Dukuria e induksionit elektromagnetik. Valët 

mekanike. Parimi i Hygensit, Inteferenca e valës. Optika. Burimet e dritës. Shpejtësia e dritës. 

Ligjet e pasqyrimit dhe të përthyerjes. Optika gjeometrike. Pasqyrat dhe thjerrat. Ndërtimi i 

shëmbëllimeve. Fuqia optike. Fizika kuantike. Rrezatimi termik. Hipoteza e Plankut. Fotoefekti. 

Teoria e Ainshtajnit për fotoefektin. Spektrat e rrezatimit. Spektri i atomit të H2.  Hipoteza e 

Debrojit. Fizika bërthamore. Ndërtimi i bërthamës. Qëndrueshmëria. Energjia e lidhjes. 

Radioaktiviteti. Ligji i zbërthimit radioaktiv. Radiaktiviteti  Radioaktiviteti .  Reaksionet 

bërthamore.     

                KIMI E PËRGJITHSHME 60 orë, 4 kredite 

Struktura e atomit, ligji dhe sistemi periodik. Energjia e jonizimit, afria për elektronin, 

përmasat e atomeve. Lidhjet kimike, tipet e tyre. Energjetika kimike, entalpia dhe entropia. 

Energjia e lire e gipsit. Gazet, ligjet e gazeve, teoria kinetike dhe molekulare e gazeve, reaksionet 

e joneve atmosferike. Lëngjet, substancat e ngurta dhe forcat ndërmolekulare. Krahasimi i 

forcave ndërmolekulare të natyrave të ndryshme. Trupat amorfë, trupat kristalorë, tensioni 

sipërfaqësor, viskoziteti. Shpejtësia dhe mekanizmi i reaksioneve kimike. Ekuilibri kimik, parimi 
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Le Shatelje. Analiza termodinamike e reaksioneve, reaksionet e çiftëzuara. Tretësirat, klasifikimi, 

përqendrimi, vetitë. Trysnia osmotike. Tretësirat e elektrolitëve. Reaksionet e oksido-reduktimit. 

Tretësirat koloidale. Tretësirat koloidale liofile. Sistematika e elementëve. Elementët e grupit të 

shtatë, vetitë kimike. Oksigjeni dhe squfuri, gazi sulfhidrik, sulfuret, SO2, dhe H2SO3, kripërat e 

tij, SO3 dhe H2SO4 dhe kripërat e tij. Azoti, fosfori, arseniku. Vetitë kimike të tyre. NH3, N203, 

HNO2, N2O5, HNO3, vetitë kimike dhe kripërat e tyre. Karboni dhe silici, bori dhe alumini, 

magnezi dhe kalciumi, natriumi dhe kaliumi, metalet tranzitore. 

            KIMI ORGANIKE 52 orë, 4 kredite 

Hyrje në kiminë organike. Llojet e formulave. Alkanet. Struktura, izomeria, emërtimi. 

Përgatitja e alkaneve. Dukuria e konformacionit. Vetitë e alkaneve. Reaksionet radikalore. 

Alkenet. Struktura, izomeria, emërtimi. Lidhja dyfishe. Izomeria gjeometrike dhe emërtimi i 

izomerëve. Vetëitë dhe mënyrat e përgatitjes së alkeneve. Alkadienet. Alkinet. Struktura, mënyrat 

e përgatitjes, vetitë. Halogjenuret e alkilit. Reaksionet e zëvendësimit  nukleofilik SN
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dhe stereokimia e tyre. Alkoolet, tioalkoolet, eteret dhe tioeteret. Vetitë, mënyrat e përgatitjes. 

Izomeria optike. Kiraliteti  dhe karboni kiral. Izomeria optike. Aldehidet dhe ketonet. Struktura, 

emërtimi, mënyrat e përgatitjes. Reaksionet e adicionit dhe adicion eleminimit. Acidet 

karboksilike dhe derivatet e tyre. Eteret, lyrërat. Hidroliza acide dhe bazike e tyre. Aminat. 

Karbohidratet, klasifikimi, izomeria. tautomeria. Vetitë kimike. Monosaharidet, oligosaharidet 

dhe polisaharidet. Komponimet aromatke. Kriteri i aromaticitetit. Reaksionet e zëvendësimit 

elektrofil dhe mekanizmi i tyre. Arenet. Alkoolet aromatike. Aldehidet aromatike. Fenolet, 

kinonet acidet aromatike. Aminat aromatike. Komponimet hetero-ciklike. 

EKOLOGJI 75 orë, 6 kredite 

Ekologjia si shkencë: lidhja e saj me shkencat e tjera. Struktura dhe  ndërtimi i sistemeve 

ekologjike. Koncepti i ekosistemit dhe agroekosistemit. Karakteristikat e përgjithshme  të 

mjedisit natyror  dhe veprimi i tyre në bimë. Koncepti i ekotipit, ekoklinit dhe ekofenit. Faktorët 

ekologjikë dhe  mekanizmi i veprimit të tyre. Përkufizimi dhe  kuptimi  i faktorit kufizues. 

Përcaktimi i klimës dhe i motit. Klasifikimi i sistemeve klimatike. Drita si faktor ekologjik. 

Veprimi i dritës  në lokalizimin stacionar të bimëve. Fotoperiodizmi. Temperatura dhe roli i saj. 

Kuptimi fiziologjik dhe  ekologjik i temperaturave që influencojnë mbi bimët. Veprimi frenues 

dhe stimulues  i temperaturave të ulëta  dhe të larta. Termoperidizmi. Aspekte  ekologjike të 

gjendjes, qarkullimit dhe rolit të ujit  në biosferë. Koncepti i evapotranspirimit  potencial, real 

dhe atij maksimal.  Rrugët e ruajtjes të ekuilibrit ujor  në sistemin  tokë - bimë – atmosferë. 

Rëndësia  ekologjike e vetive fizike të tokës. Karakteri i përgjithshëm i shkëmbimeve kimike 

ndërmjet bimëve dhe mjedisit. Koncepti i shpejtësisë, masës  dhe strukturës. Faktorët biotikë 

brenda llojeve dhe ndërmjet llojeve. Ndotja e mjedisit në bujqësi dhe ndikimi i saj  mbi 

kultivimin e bimëve. 

BUJQËSIA DHE MJEDISI 53 orë, 4 kredite 

Koncepti i mjedisit në këndvështrime të ndryshme dhe evolucioni i marrëdhënieve njeri-

mjedis. Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm dhe i bujqësisë së qëndrueshme. Koncepti i ndotjes 

së mjedisit, vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe standardet për cilësinë e mjedisit. Klasat kryesore 

të ndotësve dhe futja e tyre në ekosisteme, bioakumulimi dhe faktorët që ndikojnë mbi 

bioakumulimin. Efektet e ndotësve mbi organizmat, mbi kopulacionet dhe komunitetin. Ndotja e 

mjedisit nga nitrate. Bujqësia organike, praktikat dhe drejtimet kryesore të saj. Desertifikimi i 

tokës, shkaqet dhe masat për minimizimin e fenomenit, metoda për përcaktimin e shkallës së 

prekjes së territorit nga desertifikimi. Përdorimi dhe riciklimi i biomasës. Ndotja e tokës: ndotja 

kimike, fizike dhe biologjike dhe kontrolli ndotjes së tokës së saj.  

SHKENCA MBI TOKËN 60 orë, 5 kredite 
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Ndërtimi i rruzullit tokësor dhe pjelloria e tokës. Përbërja mineralogjike e kores tokësore. 

Alterimi dhe proceset tokëformuese. Formimi i tokës bujqësore. Treguesit dhe cilësitë e tokës 

bujqësore . Përbërja mekanike e tokës, Koloidët e tokës. Lënda organike e tokës Struktura e 

tokës. Tretësira tokësore. Cilësitë fizike të përgjithshme dhe cilësitë fiziko-mekanike të tokës. 

Ajrimi i tokës dhe cilësitë termike të saj. Cilësitë ujore të tokës. Klasifikimi i tokave. Klasifikimi 

kombëtar dhe klasifikimet ndërkombëtare. Studimi pedologjik i tokave, morfologjia dhe bonitimi 

i tyre. 

              PRODHIMI SHTAZOR 60 orë, 5 kredite  

              Ndërtimi anatomik i trupit të kafshëve, llojet e muskujve, funksionet, vendosja. Veçoritë 

e ndërtimit të aparati tretës, të frymëmarrjes, veshkave. Organet e shqisave, ndërtimi i lëkurës, 

funksionet e tyre. Ndërtimi i sistemit nervor, roli i sinapseve. Organet e riprodhimit, ndërtimi 

vendosja e tyre. Gjaku, përbërja, funksionet, qarkullimi, ndërtimi i zemrës. Përbërja kimike e 

ushqimeve, roli i karbohidrateve, yndyrnave, proteinave. Tretja e ushqimeve dhe faktorët që 

ndikojnë mbi to. Roli i vitaminave, lëndëve minerale, burimet e tyre. Ushqimet e njoma, vlerat 

ushqimore, përpunimi i tyre. Ushqimet e thata, të koncentruara, vlerat, normat e përdorimit. 

Ushqimet shtazore, ato sintetike, vlerat, normat e përdorimit. Të ushqyerit e normuar dhe sipas 

gjendjes fiziologjike të kafshëve. Mbarështimi i gjedhit, veçoritë e tyre, dhenve e dhive. 

Mbarështimi i derrave, njëthundrakëve, tradita, kërkesat. Mbarështimi i shpendëve dhe bletëve, 

veçoritë, kërkesat e tyre. Sëmundjet kryesore të aparatit tretës dhe të frymëmarrjes. Sëmundjet 

parazitare, shkaqet, dëmet që sjellin, masat e luftimit. Sëmundjet infektive, dëmet, masat 

parandaluese. Helmimet në kafshë, shkaqet, masat e luftimit të tyre. 

              FIZIOLOGJIA E BIMËVE 37,5  orë, 3 kredite 

Funksionimi i bimëve, duke filluar me njohjen dhe funksionimin e qelizës bimore, 

mënyra si bimët marrin ujin dhe lëndën minerale nga toka, si e transportojnë drejt pjesëve të larta 

nëpërmjet indeve të specializuara për këtë qëllim, si e sintetizojnë lëndën organike me anë të 

fotosintezës, burimet energjetike për bimën të cilat bëjnë të mundur kryerjen e funksioneve 

fiziologjike, lëndët rritëse në bimë dhe mënyra e veprimit të tyre, mënyrat e lëvizjes së bimëve, 

ritmet biologjike, bima dhe mjedisi. Punë laboratorike. 

BIOLOGJI 60 orë, 5 kredite 

 Baza materiale e së gjallës. Veçoritë themelore të së gjallës, këmbimi i lëndës dhe 

dukuritë e tjera të lidhura me të, vetërregullimi, riprodhimi. Nivelet e organizimit të së gjallës. 

Biologjia qelizore e molekulare, teoria qelizore. Pikëpamjet e sotme për qelizën, struktura e 

qelizës në përgjithësi. Vetitë fiziko-kimike të qelizës. Shumëllojshmëria e botës së gjallë, viruset, 

origjina e viruseve, Gjallesat me ndërtim qelizor, protistët, bakteriet, algat blu të gjelbra, algat 

eukariote, algat pa ngjyrë. Kërpudhat, miksomicetet. Protozoarët.Citoplazma si bazë e organizuar 

e funksioneve biologjike Citoplazma si bazë e organizuar e funksioneve biologjike. Rrugët e 

çlirimit të energjisë nga qeliza, frymëmarrja qelizore dhe fazat e saj, mitokondritë, plastet, 

origjina e kloroplasteve dhe mitokondrive.Bërthama, si qendër drejtuese dhe organizuese e 

qelizës Bërthama, si qëndër drejtuese dhe organizuese e qelizës, forma, madhësia dhe ndërtimi i 

bërthamës. Përbërja kimike e bërthamës. Organizmi molekular i kromatinës (kromozomet). 

Kariotipi. Kodi gjenetik, shumimi i qelizave, gametogjeneza e spermatogjeneza. Shumimi dhe 

riprodhimi Trashëgueshmëria dhe ndryshueshmëria. Ligji i I dhe i II i III trashëgimisë, kryqëzimi 

analizues. Studimi i trashëgimnisë në nivelin qelizor. Studimi i trashëgimisë në nivelin molecular, 

natyra kimike e genit, eksperimentet me bakteriofagët, transformimi, transduksioni, konjugimi, 

sesduksioni. Ndryshueshmëria, trashëgimnia e mjedisit, ndryshueshmëria dhe trashëgimia jo e 

trashëguar. Gjenetika e njeriut. Prejardhja e jetës në tokë, gjeneracioni spontan, Teoria e 

biogjenezës, hipoteza mbi origjinën e jetës. 
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            BOTANIKË 45 orë, 4 kredite 

  Objekti i studimit të botanikës. Probleme të citologjisë. Struktura e përgjithshme e qelizës, 

përbërja kimike e qelizës bimore. Ultrastruktura e metaplazmës, paretit citoplazmik, 

hialoplazmës. Paraplazma. Organelet qelizore. Bërthama qelizore, kromosomet. Cikli jetësor dhe 

mënyrat e ndarjes qelizore. Mitoza, mejoza. Histologji: struktura dhe roli i indeve, indet 

meristematikë dhe indet përfundimtarë. Organografia bimore: organografia e kërcellit, 

organografia e gjethes, e rrënjës. Mënyrat e shumimit tek bimët. Pjalmimi dhe pllenimi i dyfishtë 

tek bimët angjiosperme. Lulja, fruti, fara. Sistematika bimore. Evoluimi i organeve bimore. 

Taksonomia dhe klasifikimi i bimëve. Bimët talofite: bakteriet, algat, kërpudhat, likenet. Tipi 

Briophyta, tipi Pteridophyta. Bimët gjimnosperme.Bimët angjiosperme, dykotiledone dhe 

njëkotiledone.  

             TË USHQYERIT E BIMËVE 60 orë, 5 kredite 

            Rëndësia e elementëve mineralë në ushqimin e bimëve, përkufizimi dhe klasifikimi i tyre. 

Vetitë e përgjithshme të tokës në lidhje me të ushqyerin e bimëve; dinamika dhe disponueshmëria 

e elementeve ushqyes në tokë dhe faktorët që ndikojnë në disponueshmërinë dhe përcaktimi i saj. 

Të ushqyerit e bimëve dhe marrja e elementeve ushqyes. Të ushqyerit dhe rritja e bimëve, 

faktorët përcaktues. Të ushqyerit dhe cilësia e bimëve. Roli dhe rëndësia e elementëve të veçantë 

ushqyes, azoti, fosfori, potasi, squfuri, kalciumi, magnezi, hekuri, zinku, molibdeni, bori, bakri, 

mangani, kobalti. 

MIKROBIOLOGJIA BUJQESORE 60 orë, 5 kredite 

Objekti. Sistematika e mikroorganizmave. Klasifikimi i bakterieve Aktinomicetet, 

kërpudhat. Myqet dhe majatë. Algat dhe protozoarët Viruset, historiku. Bakteriofaget si një nga 

përfaqësuesit e viruseve. Enzimat e mikroorganizmave, të ushqyerit e mekanizmi. Përvetimi i 

karbonit nga mikroorganizmat  e elementëve te hirit. Metabolizmi i MO. Mikroorganizmat dhe 

faktorët e mjedisit rrethues. Marrëdhëniet midis MO. Shndërrimi i lidhjeve organike pa azot nga 

mikrorganizmat. Fermentimi si aspekt i qarkullimit të karbonit në natyrë. Proceset e oksidimit. 

Cikli i karbonit në natyrë. Shndërrimi i lidhjeve organike dhe mineraleve të azotuara nga 

mikroorganizmat. Amonifikimi, nitrifikimi dhe denitrifikimi. Fiksimi biologjik i azotit. 

Shndërrimi i lidhjeve të squfurit, fosforit dhe hekurit nga mikroorganizmat. Plehërat bakteriale. 

Mikroflora e tokës. Roli i mikroorganizmave në procesin e formimit të tokës dhe në shndërrimin 

e kompleksit organomineral të saj. Mikroflora e rizosferës. Mikrobiologjia e plehut, ujit dhe ajrit. 

 GJENETIKË 75 orë, 6 kredite 

Ç’është shkenca e gjenetikës, lidhja e saj me shkencat e tjera, objekti i studimit të saj, 

geni, kromozomi, ndërmjet tyre. Trashëgimia gjenetike, ajo citoplazmatike, lidhja tipar – 

proteinë, biosinteza e proteinave, kodi gjenetik. Gjenetika mendeliane, gjenentika e 

populacioneve, gjenetika e konservimit dhe evolucionit. Mekanizmi gjenetik i bimëve 

transgjenike, bioteknologjia dhe mjedisi, polimorfizmi i gjatësisë së segmenteve 

RFLP.Bioteknologjia dhe bioetika. Diskutimi i prodhimeve O.M.GJ. 

PËRMIRËSIMI GJENETIK DHE PRODHIMI I FARËRAVE 75 orë, 5 kredite 

Objekti i shkencës së përmirësimit gjenetik, metodologjia dhe skemat që përdor kjo 

shkencë. Metodat e përmirësimit gjenetik tek grupi i bimëve autogene, metoda me linja të pastra, 

masive, procedura e krijimit të hibrideve deri ata sisntetikë. Metodologjia e përmirësimit të 

bimëve me shtim vegjetativ, invitro etj. Metodat e prodhimit të farës me prodhime të larta S. elite 

dhe elite. 

FITOTEKNI 90 orë, 7 kredite 

Njohuri të përgjithshme për çdo kulturë dhe grup bimësh të arave dhe konkretisht për: të 

lashtat (grurë, thekër, elb, tërshërë, etj) të vonat (misër, oriz,), bishtajoret për kokërr (fasule, 
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qiqër, thjerëz), bimët fijore (pambuku, liri, kërpi,) bimët vajore (lule dielli, kikirriku, recini, 

susami), bimët narkotike, (duhani), bimët rrënjore-zhardhokore (panxhar sheqeri dhe patatja) ku 

për secilën bimë trajtohen, rëndësia ekonomike dhe agronomike, origjina, përhapja, përdorimet e 

ndryshme në bujqësi dhe industri, roli i tyre në qarkullimin bujqësor, veçoritë  biologjike dhe 

morfologjike, klasifikimin e tyre, llojet, kultivarët dhe hibridet e ndryshme, agroteknika, 

teknollogjitë e kultivimit të tyre në kushte të diferencuara klimatike dhe tokësore si dhe ato 

bashkëkohore, vjeljen dhe ruajtjen e prodhimit. 

MEKANIKË BUJQËSORE 60 orë, 5 kredite 

Mekanika e aplikuar në makinat bujqësore, energjetika bujqësore. Njohuri mbi traktorët 

bujqësorë, makinat për sistemime, makinat bujqësore  për plugime, punime sipërfaqësore,  

shpërndarjen e plehërave kimike dhe organike, mbjellje, luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve, 

ujitje. Makinat për korrje-shirjen e drithërave dhe mbledhjen e bimëve foragjere si dhe të 

kulturave industriale dhe atyre kopshtore. Makinat për pastrim-klasifikim të  farërave, impiantet e 

tharjes etj. Për makinat e mësipërme jepen skemat teknologjike dhe veçoritë e organeve punuese 

të tyre. 

BIOMETRI 60 orë, 5 kredite 

Studimi statistikor dhe fazat  e tij. Grupimi i të dhënave në klasa dhe përpunimi i tyre. 

Shpërndarjet dhe tipet e tyre. Shpërndarja binominale. Shpërndarja e Puasonit. Shpërndarja 

normale. Shpërndarja e Studentit, Fisherit dhe Hikatrorit. Analiza e variancës. Llojet kryesore të 

variancave. Analiza njëfaktoriale, dy faktoriale dhe trefaktoriale e variancës. Krahasimet e 

planifikuara dhe të paplanifikuara. Komplekset jo të barabarta. Analiza e regresionit dhe 

korelacionit. Kuptimi i regresionit. Regresioni linear, lidhjet jo lineare. Regresioni i shumëfishtë. 

Korelacioni kuptimi i tij. Koeficienti i korelacionit. Korelacioni  i shumëfishtë. Analiza e 

kovariancës dhe problemet që ajo zgjidh. 

BAZAT E EKONOMISË 60 orë, 6 kredite 

 Një vështrim i shkurtër mbi shkencën ekonomike. Kërkesa. Oferta dhe ekuilibri i tregut. 

Problemet dhe qëllimet ekonomike. Diagramat e paraqitjes së variablave. Mungesa dhe 

përzgjedhja. Kërkesa dhe mekanizmi i tregut. Oferta dhe zhvendosjet në ofertë. Roli i qeverisë në 

ekonomi. Organizimi i biznesit. Matja e produktit kombëtar dhe të ardhurës kombëtare 

Fluktacionet në ekonomi. Papunësia dhe inflacioni. Politika fiskale. Politika monetare. Sistemi 

bankar dhe organizimi i tij. Oferta agregate. Produktiviteti dhe rritja Kërkesa, oferta dhe 

elasticiteti. 

PLEHRAT DHE PLEHËRIMI 75 orë, 6 kredite 

Njohuri të përgjithshme për plehërat. Azoti, fosfori dhe potasi në tokë dhe plehërat 

azotike, fosforike dhe potasike. Makroelementët e tjerë në tokë (kalciumi,squfuri, magnezi, 

hekuri) dhe plehërat e tyre. Mikroelementët dhe mikroplehrat. Plehrat  e përbëra: plehërat 

komplekse dhe të përziera. Plehrat organike. Trajtimi i plehut të stallës dhe mbetjeve urbane. 

Mbrojtja e mjedisit nga përdorimi i parregullt i plehërave organike dhe kimike. Plehëra të tjera 

për përmirësimin e tokës dhe të ushqyerin e bimëve. Diagnostikimi i të ushqyerit dhe kërkesave 

të bimëve për plehërim. Diagnostikimi eksperimental, kimik tokësor e bimor. Sistemi i përdorimit 

të plehërave. Plehërimi i të lashtave, kulturave prashitëse, perimore, foragjere, drufrutore, 

vreshtave, ullirit dhe agrumeve. 

MEKANIZIMI NË BUJQËSI 60 orë, 5 kredite 

             Burimet e energjisë në bujqësi, energjitë e rinovueshme dhe të parinovueshme. Formimi i 

agregatit bujqësor, regjimet e shfrytëzimit racional të tij. Koncepte të përgjithshme mbi 

mekanizimin teknologjik të prodhimit bujqësor. Menaxhimi i makinave bujqësore; llojet e 
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ndryshme të kostove. Tregtimi i makinave bujqësore; Përcaktimi i kapaciteteve të nevojshme 

llogaritja e kostos së operatorëve me qira. 

            BIOKIMI 60 orë, 5 kredite 

           Aminoacidet, peptidet dhe proteinat. Stuktura tri dimensionale  e proteinave. Denatyrimi i 

proteinave. Acidet nukleike. Përbërja kimike e tyre. Ndërtimi dhe emërtimi i nukleotideve dhe 

nuleotideve. Strukturat e acideve nukleike. Enzimat. Natyra kimike  e tyre. Mekanizmi i katalizës 

dhe  specificitetit të enzimave. Kinetika e reaksioneve enzimatike. Ekuacioni i Mikaelis – Menten 

– it. Inhibitorët dhe  kinetika  e tyre. Koenzimat. Bioenergjetika. Reaksionet e çiftëzuara. Roli i 

ATP në to. Fotosinteza. Fotofosforilimi. Ciklet C3 dhe C4 të formimit të përgjithshëm  katabolik. 

Glikoliza. Cikli i krebsit. Vargu i transportit të  elektroneve dhe  foforilimi  oksidativ. Biosinteza 

dhe  shpërbërja e  lipoideve. Biosinteza e  acideve yndyrore të ngopur dhe të pangopur. 

Biosinteza e glicerinës dhe triacilgliceroleve. Shpërbërja e lipoideve. Biooksidimi i acideve 

lyrore. Rregullimet qelizore të rrugëve metabolike. Ndërlidhja dhe  rregullimi i tyre. Fleksibiliteti 

dhe ekonomia në metabolizmin e ndërmjetëm. Katabolizmi dhe anbolizmi. 

                PEMTARI 65 orë, 5 kredite 

               Morfologjia e pemëve frutore. Veçoritë dalluese të pemëve frutore  dhe grupimi i tyre. 

Morfologjia e pemëve frutore. Aparati nëntokësor. Aparati mbitokësor. Formacionet frutore tek 

farorët dhe bërthamorët. Biologjia e pemëve frutore. Ligjet e rritjes dhe të zhvillimit të pemëve 

frutore. Etapat kryesore të ontogjenezës. Cikli jetësor i pemëve me prejardhje nga fara. Cikli 

jetësor i pemëve me prejardhje vegjetative. Cikli vjetor i pemëve frutore. Periudha e vegjetacionit 

dhe fenofazat e saj. Ekologjia e pemëve frutore. Faktorët e mjedisit të jashtëm dhe rëndësia e 

tyre. Shtimi i pemëve frutore. Riprodhimi ose shtimi me farë. Qetësia, zgjimi, mbirja, kushtet për 

mbjellje të farave. Shumëzimi (shtimi vegjetativ). Metodat kryesore të shtimit vegjetativ. Shtimi 

me anë të copave. Faktorët që ndikojnë në rrënjëzimin e  copave. Faktorët e brendshëm dhe të 

jashtëm. Metodat e rrënjëzimit. Shtimi me anë të përpajave. Shtimi me margota. Shtimi me anë të 

shartimit. Krijimi i pemëtoreve të reja. Veçoritë e krijimit të pemtoreve në tokat e pjerrta. Llojet e 

pemtoreve frutore. Agroteknika në pemëtore. Mënyrat e mbajtjes së tokës në pemëtore. Punimet 

e tokës në pemëtore. Herbicidet dhe lufta kundër barishteve të këqia. Plehërimi i pemëve frutore. 

Bilanci ushqyes i bimëve drufrutore. Elementët ushqyes mineralë. Plehërimi i pemëtores. 

Teknikat e plehërimit. Ujitja e pemëve frutore. Krasitja e pemëve frutore.  Përkufizimi dhe 

qëllimet e krasitjes formuese. Ndikimi e krasitjeve mbi pemë në stadin e rinisë. Kritere për 

formimin e skeletit të kurorës së pemës. Përkufizimi dhe qëllimet e krasitjes së gjelbër. 

Përkufizimi dhe qëllimet e krasitjes prodhuese. Ndikimi i krasitjes, mbi pemët në stadin e 

prodhimit. Bazat fiziologjike të krasitjes.  

             PERIMTARI 65 orë, 5 kredite 

            Objekti i perimtarisë. Kërkesat e perimeve ndaj faktorëve të mjedisit. Temperatura si 

faktor klimatik dhe kërkesat e perimeve për të. Veçoritë që kanë perimet ndaj dritës dhe intesitetit 

të saj. Kërkesat ujore të perimeve dhe faktorët që përcaktojnë atë. Kërkesat  ushqimore e teknikat 

e plehërimit. Krijimi i perimores dhe punimi i tokës. Mekanizimi në hortikulturë, aspekte teknike 

dhe ekonomike të punës. Teknikat e mbjelljes, trapiantimit dhe shumëzimit të perimeve. Fusha e 

mbrojtur në perimtari. Mënyrat e ngrohjes së fushës së mbrojtur. Klasifikimi i perimeve. 

Karakteristikat botanike, biologjia dhe teknikat e kultivimit të bimëve të familjes: Solanace 

(domatja, speci dhe patlixhani), Cucurbitaceae (shalqini, pjepri, kastraveci, kungulli dhe 

kungulleshka), Liliaceae (qepa, preshi dhe hudhra), Leguminoze (fasulja e njomë, bizelja, batha), 

Crucifere  (lakrat, lulelakrat etj), Chenopodiaceae (spinaqi, pazia, panxhari i kuq), Compositae 

(angjinari, sallata,cikorja, endivia), Umbelliferae (karota, selinoja, finoku, majdanozi), 

Poligonacea, Malvaceae, Labiatea (lëmpjeta, bamja, laboti). Kërpudhat e kultivuara. 
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            BUJQËSIA DHE MJEDISI 53 orë, 4 kredite 

Koncepti i mjedisit në këndvështrime të ndryshme dhe evolucioni i marrëdhënieve njeri-

mjedis. Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm dhe i bujqësisë së qëndrueshme. Koncepti i ndotjes 

së mjedisit, vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe standardet për cilësinë e mjedisit. Klasat kryesore 

të ndotësve dhe futja e tyre në ekosisteme, bioakumulimi dhe faktorët që ndikojnë mbi 

bioakumulimin. Efektet e ndotësve mbi organizmat, mbi kopulacionet dhe komunitetin. Ndotja e 

mjedisit nga nitrate. Bujqësia organike, praktikat dhe drejtimet kryesore të saj. Desertifikimi i 

tokës, shkaqet dhe masat për minimizimin e fenomenit, metoda për përcaktimin e shkallës së 

prekjes së territorit nga desertifikimi. Përdorimi dhe riciklimi i biomasës. Ndotja e tokës: ndotja 

kimike, fizike dhe biologjike dhe kontrolli ndotjes së tokës së saj.  

FITOPATOLOGJI  BUJQËSORE 65orë, 6 kredite 

            Objekti i fitopatologjis. Klasifikimi i sëmundjeve dhe simptomat kryesore. Viruset, 

bakteret, kërpudhat dhe mykoplazmat, si organizma patogjenë që shkaktojnë sëmundjet e bimëve. 

Njohja me ndërtimin, shumëzimin, ciklet e kushtet e zhvillimit, klasifikimi dhe proceset 

patologjike që japin në bimë. Qëndrueshmëria e bimëve ndaj sëmundjeve infektive dhe 

joinfektive. Metodat e luftimit të sëmundjeve në bimë. Metoda agroteknike, mekanike, fizike, 

biologjike. Lufta e integruar. Fungicidet. Karantina bujqësore. Sëmundjet e pemëve frutore, 

hardhisë, ullirit dhe agrumeve, arrës dhe lajthisë. Sëmundjet e kulturave të perimeve, bishtajoreve 

për kokërr, drithrave dhe patates. Përhapja, përshkrimi, biologjia, prognozimi dhe masat e 

luftimit. 

LULTARI  orë, kredite 

Domosdoshmëria e gjelbërimit dhe zbukurimi i mjediseve të ndryshme. Kriteret e 

zgjedhjes së luleve për zbukurimin e mjediseve të ndryshme. Faktorët klimatiko-tokësorë në 

rritjen e bimëve florikole. Kërkesat ndaj dritës, ujit, temperaturës, ajrit, plehërimit. Substrati  

kultural. Formimi i substrateve. Dezinfektimi i  substrateve. Llojet e ndryshme të materialeve që 

mund të përdoren si  substrat. Toka dhe reaksioni  tokësor, përshtatja e bimëve sipas reaksionit 

tokësor. Kriteret për zgjedhjen e vendit të fidanishtes për bimë zbukuruese. Shërbimet kryesore 

në bimët e zbukurimit. Klasifikimi i bimëve florikole. Klasifikimi botanik. Klasifikimi sipas 

mënyrës së kultivimit, sipas moshës, gjendjes së vegjetacionit dhe rritjes së tyre. Klasifikimi 

sipas vlerave dekorative. Elementët kompozicionale të një parku, parku natyralist, parku 

gjeometrik, parku i kombinuar, ndriçimi, sipërfaqet ujore etj. Mënyrat e projektimit të një parku 

ornamental. Ndërtimi hap pas hapi i një parku ornamental. Tapetet e gjelbër, mënyrat e prodhimit 

të tapetit. Bimët njëvjeçare, të fushes së hapur, bimet e mjediseve të mbrojtura, bimët qepore, 

trendafili, bimët sukulente,  me trup të ulet, të lartë dhe kacavjerrëse. 

BAZAT E VRESHTARISË 65 orë, 5 kredite 

Vreshtaria pas çlirimit. Morfologjia. Anatomia dhe fiziologjia e hardhisë. Prejardhja e 

hardhisë nën kulturë. Veçoritë morfologjike dhe anatomike  të hardhisë. Biologjia e hardhisë. 

Cikli  biologjik  i hardhisë. Rëndësia praktike e njohjes së tij. Cikli vjetor. Periudha e 

vegjetacionit dhe fenofazat e saj. Vlera praktike  e njohjes së tyre. Cikli vjetor. Periudha e 

qetësisë Ekologjia e hardhisë. Faktorët ekologjikë, rëndësia dhe roli i tyre në shtimin e prodhimit 

të hardhisë. Shtimi i hardhisë. Mënyrat dhe rrugët e shtimit  të hardhisë. Vreshti antifilokserik, 

teknika e ngritjes dhe kultivimit të tij. Nënshartesat e hardhisë. Krasitja e hardhisë. Kuptimi mbi 

krasitjet, qëllimi dhe detyrat që ato zgjidhin. Krasitjet dimërore ose “të thata”. Ligjet dhe parimet 

mbi të cilët mbështetet krasitja. Koha enkrasitjes. Sistemet dhe format e krasitjes. Pjergullat, 

erekët dhe tendat. Agroteknika e vreshtave.  Hallkat e agroteknikës së vreshtave të prodhimit. 

Vlera praktike e njohjes  dhe e  zbatimit  të tyre. Sistemet e mbështetjes dhe lidhjet e hardhisë. 

Punimet e vreshtit. Plehërimet  e vreshtit. Ujitja  e vreshtit. Vjelja  e  prodhimit. Remonti dhe 
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rikonstruksioni teknik i vreshtit. Ampelografia. Vlerësimi  ampelografik i disa prej kultivarëve 

më kryesorë të përhapura në vendin tonë sipas destinacionit të  prodhimit. 

            ENTOMOLOGJI 65 orë, 6 kredite 

           Objekti i entomologjisë. Insektet, këpushat, nematodet, kërmijtë dhe minjtë. Morfologjia, 

anatomia dhe biologjia e tyre. Faktorët që ndikojnë mbi jetën e tyre, metodat kryesore të luftimit. 

Preparatet kimike që përdoren kundër tyre. Insektet predatore dhe parazitare. Ekologjia dhe 

ekosistemi. Njohja me dëmtuesit e pemëve frutore, hardhisë, ullirit, agrumeve, perimeve, 

drithërave, misrit, panxharit, patates. Përhapja, dëmtimi, mënyra e jetesës, prognoze-sinjalizimi 

dhe masat e luftimit. 

             POMOLOGJI  orë, kredite 

             Skemat e përshkrimit pomologjik. Prejardhja, përhapja dhe rëndësia ekonomike e 

pemëve frutore. Klasifikimi dhe karakteristikat kryesore agrobiologjike të kultivarëve më të 

përhapur dhe më me perspektivë. Kultura që do trajtohen janë faroret (molla, dardha, ftoi, 

mushmolla verore dhe dimërore), bërthamoret (pjeshka, kajsia, kumbulla, qershia, vishnja), aroret 

(arra, bajamja, lajthia), kulturat subtropikale (fiku, urma, shega, xinxifja), manoret (luleshtrydhja, 

rubuset, ribeset, mani, aktinidhja). 

MJEDISET E MBROJTURA 65 orë, 5 kredite 

 Rëndësia e fushës së mbrojtur. Historiku dhe prirjet e zhvillimit të fushës së mbrojtur në 

botë e në vendin tonë. Veçori të prodhimit të perimeve në serra dhe rrugët për rritjen e 

efektivitetit të tij. Kushtet për kultivimin e perimeve në mjedise të mbrojtura. Klasifikimi dhe 

veçoritë e mjediseve të mbrojtura. Mjetet e thjeshta të kultivimit, gjysëm të sforcuar. Mjetet 

moderrne për shpejtimin e rritjes së perimeve (Prodhimi i sforcuar). Serrat, rëndësia, klasifikimi, 

ndërtimi dhe përdorimi i tyre. Klimatizimi i serrës. Mënyrat e ngrohjes së fushës së 

mbrojtur.Veçori të mjedisit tokësor në serra.Të ushqyerit e perimeve në serra. Veçori të regjimit 

ujor dhe të ujitjes në serra. Veçori te rrezatimi diellor në serra. Veçori të regjimit termik në serra. 

Gazi karbonik ne serra dhe optimizmi i përmbajtjes së tij. Aspekte biologjike e kulturale të 

perimeve kryesore që kultivohen në mjedise të mbrojtura. Tipet e ndryshme të kultivimit në serra. 

TEKNOLOGJIA PAS VJELJES 33orë, 3 kredite 

             Origjina e teknologjisë së pas vjeljes të produkteve të freskëta, shkaktarët e humbjeve të 

pas vjeljes.  Frutat dhe perimet, diversiteti i tyre, fiziologjia dhe biokimia e frutave dhe perimeve, 

etileni, biologjia dhe rëndësia e tij në teknologjinë e pas vjeljes. Streset në produktet e pasvjeljes. 

Natyra e streseve në lidhje me artikullin, streset e shkaktuar nga temperaturam, streset ujore, 

streset nga përbërja gazore, streset nga përqendrimi i O2, streset nga përqendrimi i CO2, streset 

nga përqendrimi i C2H4, streset e shkaktuara nga radiacioni, streset e shkaktuar nga faktorët 

kimikë  streset e shkaktuar nga faktorët mekanikë, streset e shkaktuar nga patogjenet, streset e 

shkaktuara nga faktorët gjeotropikë. Ftohja e frutave dhe perimeve të freskëta, probleme teknike, 

burimet alternative të ftohjes. Zgjedhja e metodës së ftohjes, faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e 

metodës ftohëse. Atmosfera e modifikuar-am dhe atmosfera e kontrolluar-ak, roli i tyre në 

fiziologjinë e frutave dhe perimeve të freskëta, zhvillimi i teknikave të ruajtjes me AK dhe AM. 

Aplikime të teknologjisë së ruajtjes të frutave dhe perimeve, aspekte cilësore – raste studimore. 

Normat tregtare për frutat dhe perimet e freskëta, fusha e zbatimit dhe e vlefshmërisë të normave 

tregtare, vetitë minimale, kriteret e klasave, dizenjo e paketimit, hartimi i etiketës, elementët e 

saj, byroja kombëtare e kontrollit të cilësisë të ushqimeve. Standardizimi i produkteve bujqësore, 

matjet për standardizimin e cilësisë. Aplikimi i standardeve të cilësisë, raste studimore. 

Transporti i frutave dhe perimeve të freskëta, pajisjet kryesore të mjeteve të transportit, përbërësit 

e kontrollit të temperaturave, sistemi i qarkullimit të ajrit, ngarkesat mikse. 

               SUBTROPIKALET 33orë, 3 kredite 
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 Objekti, historiku, përhapja, perspektiva dhe karakteristikat botanike të agrumeve. 

Rëndësia dhe vlera ushqyese e agrumeve. Gjendja dhe perspektiva e agrumeve në vendin tonë. 

Karakteristikat botanike të agrumeve, veçoritë e tyre. Veçoritë biologjike të agrumeve. Cikli 

biologjik dhe stadet e tij. Cikli vjetor. Periudhat, fazat dhe fenofazat e tyre. Ekologjia e 

agrumeve. Temperatura, lagështia si faktor ekologjik tek agrumet. Kërkesat e agrumeve për dritë 

dhe tokë. Krijimi i agrumishteve të reja. Zgjedhja e vendit, projekti teknik, hallkat e zbatimit të 

tij. Agroteknika në agrumishte. Punimi i tokës, ujitja dhe plehërimi. Shtimi i agrumeve. Prodhimi 

i fidanëve të shartuar. Fidanishtja e agrumeve. Zgjedhja e vendit, qarkullimet bujqësore në 

fidanishte. Nënshartesat më të përdorëshme për agrumet. Teknologjia e prodhimit të fidanëve. 

Pomologjia e agrumeve: portokalli, mandarinat, limoni, grejfruti. Për çdo specie trajtohen këto 

probleme: veçoritë biologjike, kërkesat për klimë dhe tokë, probleme të diferencimit të luleve dhe 

frutifikimit, veçori të teknologjisë së kultivimit dhe përshkrimi i kultivarëve. 

KULTIVIMI I KËRPUDHAVE 33 orë, 3 kredite 

Rëndësia e kultivimit të kërpudhave, vlerat ushqyese dhe përdoruese të tyre. Veçoritë 

dalluese morfologjike të kërpudhave. Kultivimi i kërpudhës së livadhit në kushte industriale 

dhe familjare. Kultivimi i Pleurotus ostreatus në kushte industriale, gjysmë-industriale dhe 

familjare. Kultivimi i Pleurotus cornucopiae, Pleurotus eryngii, Coprino chiomata, kultivimi i 

Strofarias, i kërpudhave morkelë, i kërpudhës Agarikace dhe kërpudhave të tjera me interes 

dhe mundësi për t’u kultivuar. Teknika e kultivimit të tartufit, vendi i rritjes, bimët shoqëruese.  

DËMTUESIT E PEMËVE FRUTORE 33 orë, 3 kredite 

           Objekti i entomologjise. Insektet, këpushat, nematodat, kërmijtë dhe minjtë si dëmtuesit 

kryesorë të kulturave bujqësore. Veçoritë morfologjike, anatomike, cikli jetësor dhe riprodhimi i 

tyre, insektet e dobishme dhe rëndësia e njohjes së tyre. Burimet e informacionit. Reagimi dhe 

sjelljet tek insektet. Sistematika e insekteve. Metodat e luftimit të dëmtuesve të kulturave 

bujqësore (metoda tradicionale, biologjike, ekologjike, kimike dhe lufta e integruar). Masat 

karantinore. Pesticidet, karakteristikat kryesore. Dëmtuesit e pemëve frutore, hardhisë, ullirit, 

agrumeve dhe perimeve. Dëmtuesit polifagë. Dëmtuesit e drithrave, misrit, patates dhe panxharit. 

Përhapja, përshkrimi, biologjia, prognozimi dhe masat e luftimit. 

BARËRAT E KËQIJA 33 orë, 3 kredite 

Barërat e këqija në Shqipëri. Karakteristikat morfologjike dhe fiziologjike të barërave më 

të përhapura. Barërat e këqija njëvjeçare dimërore. Barërat e këqija njëvjeçare verore. Barërat 

shumëvjecare dhe parazitare. Metodat e luftimit të barërave të këqija. Metoda tradicionale dhe 

biologjike, kimike. Standardizimi dhe përdorimi i herbicideve. Mjetet dhe teknikat e spërkatjes, 

mbrojtja nga herbicidet. Luftimi i barërave të këqija në bishtajoret për kokërr dhe duhan. Luftimi 

i barërave të këqija në grurë dhe elb. Luftimi i barërave të këqia në oriz. Luftimi i barërave të 

këqia në miser. Luftimi i barërave të këqija në jonxhë dhe pambuk. Luftimi i barërave të këqia në 

perime dhe barërave të veçanta: orobanka dhe kuskuta. Luftimi i barërave të këqia në panxhar 

sheqeri e patate. Luftimi i barërave të këqia në peme frutore, vreshta e ullishte. 

 


