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OBJEKTIVAT

1. Përpunimin e teknikave dhe inovacioneve teknologjike që
shkurtojnë kohën e hyrjes në prodhim të materialit mbjellës
bimor.
2. Rritjen e qëndrueshmërisë së materialit mbjellës bimor ndaj
streseve mjedisore dhe të aftësive të tyre për lidhjen e shpejtë
me tokën në kushte të papërshtatshme klimatike dhe
kultivimi.

Studimi i ndikimeve të mënyrës së shartimit në fidanët perimorë mbi
marrëdhëniet e komponentëve në shartim dhe intensitetin e lidhjes së
tyre me tokën në kushte kripëzimi.
1. Vlerësimi i ndikimit të mënyrës së shartimit në treguesit e rritjes dhe
mënyrën e shpërndarjes së asimilateve në fidanët perimorë të shartuar
(kastravec dhe shalqin).
2. Vlerësimi i ndikimit të mënyrës së shartimit në përshpejtimin e lidhjes së
fidanëve me tokën në kushtet e përmbajtjes së lartë të kripërave në
mjedisin e kultivimit.
3. Studimi i ndikimit të hormoneve bimore ekzogjene në suksesin e
shartimit, ritmet relative të rritjes të fidanëve të shartuar dhe ritmet
relative të lidhjes me substratin pas shartimit

Studimi i ndikimit të moshës dhe i trajtimeve të sistemit rrënjor me
rregullatorë të rritjes mbi intensitetin e trapiantimit të fidanëve perimorë në
kushtet e streseve për shkak të kripëzimit.
1. Vlerësimi i ndikimit të ndërhyrjeve mekanike (krasitja e rrënjëve) dhe
kimike (trajtimet me etilen) në sistemin rrënjor në treguesit e rritjes dhe
mënyrën e shpërndarjes së asimilateve në fidanët e domates.
2. Vlerësimi i ndikimit të ndërhyrjeve mekanike dhe kimike mbi sistemin
rrënjor në ndryshimet morfologjike dhe arkitekturën e sistemit rrënjor të
fidanëve të domates, si edhe përshpejtimin e procesit të lidhjes së
fidanëve me tokën në kushtet e përmbajtjes së lartë të kripërave në
mjedisin e kultivimit.
3. Studimi i ndikimit të disa substancave osmo rregullatore dhe antioksidante
të përdorura gjatë parambirjes së farave, apo nëpërmjet ujit për ujitje në
intensitetin e mbirjes dhe rritjen e bimëve bishtajore

Studimi i ndikimit të trajtimeve të fidanëve me temperatura të ulta në
intensitetin e pranverizimit dhe treguesit e prodhimit të kultivarëve të
hershëm perimorë
1. Vlerësimi i ndikimit të kohëzgjatjes dhe madhësisë së temperaturave të
ulta në treguesit e rritjes dhe mënyrën e shpërndarjes së asimilateve të
fidanëve të lulelakrës.
2. Vlerësimi i ndikimit të kohëzgjatjes dhe madhësisë së temperaturave të
ulta në prodhimin dhe intensitetin e vjeljes të kultivarëve të hershëm të
lulelakrës.

Studimi i ndikimit të kërpudhave mikrobike që jetojnë në simbiozë me
sistemin rrënjor të bimëve në përmirësimin e ritmeve të lidhjes së fidanëve
me tokën në kushtet e përmbajtjes së lartë të kripërave në mjedisin e
kultivimit
1. Vlerësimi i ndikimeve të mënyrës së shartimit dhe kërpudhave simbiotike
me sistemin rrënjor në përmirësimin e ritmeve të lidhjes me tokën të
fidanëve të shartuar të kastravecit dhe domates
2. Vlerësimi i ndikimit të kërpudhave simbiotike në ritmet e asimilimit te
elementeve ushqyes të fidanëve të shartuar të kastravecit dhe domates në
kushtet e përmbajtjes së lartë të kripërave në mjedisin e kultivimit
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PUNIME DOKTORATURE TE REALIZUARA NE KUADER TE PROJEKTIT

• Angjelina Vuksani. 2015.

Vlerësimi i ndikimit të disa ndërhyrjeve agroteknike
në intensitetin e lidhjes së fidanëve me tokën në
kushtet e streseve për shkak të kripëzimit

• Ismet Babaj (në process).

Ndikimi i mënyrës së shartimit mbi marrëdhëniet
e komponentëve në shartim, intensitetin
trapiantimit dhe treguesit e prodhimit të kastravecit.

NDERVEPRIME DHE VAZHDIMESI NE PROJEKTE TE TJERA KERKIMI

1. Mycorrhizal fungi as biological components of cucumber production
in the Western Balkan region – impact on plant performance under
mal-nutrition and excess (Austrian Development Agency)
2. Vegetable grafting to improve yield and fruit quality under biotic and
abiotic stress condictions (COST FA1204 – EU)
3. Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable
cropping for protein suply for food and feed’ (FP7 - EU)

NGA REZULTATE KERKIMI NE IDE BIZNESI

1.

Zëvendësimi i metodës tradicionale të shartimit të
kungulloreve me metodën e shartimit mbi copa vegjetative

NGA REZULTATE KERKIMI NE IDE BIZNESI

2.

Shfrytëzimi i substancave hormonale (IAA, IBA) në
përmirësimin e treguesve të fidanëve perimorë të shartuar
mbi copa vegjetative

NGA REZULTATE KERKIMI NE IDE BIZNESI

3.

Shfrytëzimi i kërpudhave simbiotike endogjene (AMF) në
përmirësimin e treguesve të lidhjes me tokën dhe
përbërjen kimike të fidanëve perimorë

1. Rrisin keficientët e shfrytëzimit të C
2. Rrisin ritmet e asimilimit te P, Ca, Mg dhe të disa
elementëve të tjerë

NGA REZULTATE KERKIMI NE IDE BIZNESI

4.

Aplikimi i teknikave të trajtimit të fidaneve të disa bimëve
perimore (lulelakër, brokoli) me temperatura të ulta për
përmirësimin e treguesve të prodhimit të hershëm
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