Klinë

FarëGruriDimëror

Karakteris kat agronomike
Lartësia e bimës

Mesatare e lartë

Lloji i kallirit

Me thekë

Karakteris kat ﬁziologjike
Koha e kallzimit
Koha e pjekjes

Mesatare
Mesatare

Rezistenca kunder të oh t dhe
ngricës

E përkryer

Fleksibilite i kallirit

I mirë, nuk përkulet

Rezistenca kunder semundjeve
Tolerant ndaj hirit
Ndryshkja e trungut

E përkryer
E mirë

Ndryshkja e gjethëve
Ndryshkja e verdhë

E përkryer
E përkryer

Karakteris kat e cilësisë
Proteinat
Gluteni
Vlerat farinograﬁke
Pesha speciﬁke e lartë
Pesha e 1000 kokrrave
Rekomandimet për kul vim

14.5% - 17.0%
33.4% - 42.4%
A1 - PREMIUM
77.2 - 84.7 HL
34 - 50 gr

E Përshtatshme për tokën dhe klimën e Kosovës
5 - 20 Tetor
Mbjellja

Sasia e farës për m²
(në kushte normale )
Produk vite potencial t/ha

500 - 550 bimë për m²
225 - 275 kg/ha
8 - 9 t/ha

PRODHIMTARIA
Momentalishtështënjëngallojetefarërave
tëgruritpremiumdhepërmirësueseecilësisë
sëmiellitnëasortimentinHungarez,
mepërmbajtjedhekualitettëlartëtëproteinave
dheglutenit.
Kaaftësitëmrekullueshmeadaptimindajklimës
sëthatëdhekushtëveatmosferiketëlëvizshme.
MvSubakaprodhimtaritëlartëdhekatreguar
rezultateteshkëlqyeranëkushtetagroklimatike
nëKosovëdheShqipëri.

PREMIUMWHEAT

Fabrika e Farërave “Agroelita sh.p.k” ka bashkpunim me kompaninë Marton Genetics,
kompani e cila siguron lënden e parë kategorin Bazike dhe C1 të variateteve
të grurit të prodhuara nga Instituti Bujqësor i Martonvasharit - Hungari.
Agroelita sh.p.k bënë prodhimin (shumëzimin) dhe përpunimin e këtyre
variateteve të grurit në bashkpunim me fermerët më të mirë të përzgjedhur vendor.

Kapacitetet prodhuese dhe depozituese te ndërmarrjës janë jashtëzakonisht të mëdha:

-

Sillosët kanë kapacitet mbajtës prej 14.500 ton.
Depoja ka siperfaqe 4000m2 dhe lartësi 6m.
Dy vija prodhuese të Farës së Grurit, Elbit dhe Thekrës.
Një vijë prodhuese për Farë Misri.
Linja e re digjitale përpunuese e farës, me kapacitet 10 ton/h e teknologjisë më të fundit
të prodhimit 2018.

Karakteris kat agronomike
Lartësia e bimës

80-100cm

Lloji i kallirit

FarëGruriDimëror

FarëGruriDimëror

Karakteris kat agronomike
Lartësia e bimës

Mesatare e lartë

Me thekë

Lloji i kallirit

Me thekë

Karakteris kat ﬁziologjike
Koha e kallzimit
Koha e pjekjes

Shumë i hershëm

Karakteris kat ﬁziologjike
Koha e kallzimit
Koha e pjekjes

Mesatare
Mesatare

Rezistenca kunder të oh t dhe
ngricës

E përkryer

Rezistenca kunder të oh t dhe
ngricës

E përkryer

Fleksibilite i kallirit

E përkryer

Fleksibilite i kallirit

I mirë, nuk përkulet

E mirë

Rezistenca kunder semundjeve
Tolerant ndaj hirit
Ndryshkja e trungut

E përkryer
E mirë

E mirë

Ndryshkja e gjethëve
Ndryshkja e verdhë

E përkryer
E përkryer

11-13%

Karakteris kat e cilësisë
Proteinat

Rezistenca kunder semundjeve
Tolerant ndaj hirit
Ndryshkja e trungut

Ndryshkja e gjethëve
Ndryshkja e verdhë
Karakteris kat e cilësisë
Proteinat

Shumë i hershëm

E mirë
E mirë

Gluteni
Vlerat farinograﬁke

27-30%
B1/A2

Gluteni
Vlerat farinograﬁke

Pesha speciﬁke e lartë

77-86 HL

Pesha speciﬁke e lartë

38-42gr

Pesha e 1000 kokrrave
Rekomandimet për kul vim

Pesha e 1000 kokrrave
Rekomandimet për kul vim

E Përshtatshme për tokën dhe klimën e Kosovës
5-30 Tetor
Mbjellja
450 - 500 Bimë
Sasia e farës për m²
(225-250 Kg/Ha)
(në kushte normale )
Produk vite potencial t/ha
7.5 - 9.5 t/ha

PRODHIMTARIA
Ështënjëndërvariatetetmëtëlarmishme
tëinstitutit,dukeepasparasyshpjekjene
hershme,kyvariatetështënëgjendjetë
arrijëmbi9ton/ha.
Vrazhdësiaetijshoqërohetmerezistencën
mëtëmiregjatëdimrit.
Kyvariatetperfaqesonkombiniminperfekt,
qënjëgrurëduhettëketë,saipërketë
qëndrueshmërisëndajtëftohtitdheprodhimit
tëlartë.

14.2% - 15.7%
33% - 39%
A1-A2
77.7-84.7 HL
52 -55 gr

E Përshtatshme për tokën dhe klimën e Kosovës
5 - 20 Tetor
Mbjellja

Sasia e farës për m²
(në kushte normale )
Produk vite potencial t/ha

500 - 550 bimë për m²
225 - 275 kg/ha
8 - 10 t/ha

PRODHIMTARIA
FalëpjekjësmëtëherëshmeMvTOBORZO
përfaqësonnjëgjeneratëtëregrurimecilësi,në
kultiviminHungareztëdrithërave.Prodhimtaria
esajështëkonkurentemeatëtëllojëvetëgrurit
përmullinjë,përmëtepërpotëshfrytëzohet
kohaepërshpejtuarepjekshmërisë.
Korrjaekëtijvariatetimundtëﬁllohetmenjëherë
paskorrjessëelbittëvjeshtes,kështuqërritetshansi
përtëruajturcilësinëedhenërethanaklimaterike
ekstreme.
KyvariatetështëprezentnëKosovëdheShqipëri,
kukatreguarrezultatetëshkëlqyeranëkushtet
agroklimatiketëdyvendeve.

Karakteris kat agronomike
Lartësia e bimës

80-90cm

Lloji i kallirit

Karakteris kat agronomike
Lartësia e bimës

60-80cm

Me thekë

Lloji i kallirit

Me thekë

Karakteris kat ﬁziologjike
Koha e kallzimit
Koha e pjekjes

I hershëm

Rezistenca kunder të oh t dhe
ngricës

Karakteris kat ﬁziologjike
Koha e kallzimit
Koha e pjekjes

I hershëm / Mesatare

E mirë

Fleksibilite i kallirit

E mirë

Rezistenca kunder semundjeve
Tolerant ndaj hirit
Ndryshkja e trungut

Ndryshkja e gjethëve
Ndryshkja e verdhë
Karakteris kat e cilësisë
Proteinat

I hershëm

E mirë
E përkryer
E mirë

FarëGruriDimëror

FarëGruriDimëror

Rezistenca kunder të oh t dhe
ngricës

E përkryer

Fleksibilite i kallirit

E përkryer

Rezistenca kunder semundjeve
Tolerant ndaj hirit
Ndryshkja e trungut

E mirë

E përkryer

Ndryshkja e gjethëve
Ndryshkja e verdhë

12.2-15.3%

Karakteris kat e cilësisë
Proteinat

Gluteni
Vlerat farinograﬁke

29-32%

Pesha speciﬁke e lartë
Pesha e 1000 kokrrave
Rekomandimet për kul vim

A2(A1/B1)

Mesatare i hershëm

E përkryer
E mirë
E përkryer
12.0% - 14.7%
28 - 34%

76.5 - 84.5 HL

Gluteni
Vlerat farinograﬁke

45-50gr

Pesha speciﬁke e lartë

74.3 - 84.0 HL

Pesha e 1000 kokrrave
Rekomandimet për kul vim

45- 50gr

E Përshtatshme për tokën dhe klimën e Kosovës
5-30 Tetor
Mbjellja
450 - 500 Bimë
Sasia e farës për m²
(225-250 Kg/Ha)
(në kushte normale )
Produk vite potencial t/ha
8.0 - 9.0

PRODHIMTARIA
KampioniiKrahasimitKombëtartëgrurit
dimërornëPost-Regjistrimin2017.
Varietetihershëmmesiguritëlartëtë
prodhimitdheidealpërcilësinëepjekjes
farinograﬁke.
Rezistencaekëtijvariatetindajsëmundjeve
komplekseështëeshkëlqyer.

A2/B1

E Përshtatshme për tokën dhe klimën e Kosovës
Mbjellja
Sasia e farës për m²
(në kushte normale )
Produk vite potencial t/ha

5-30 Tetor
450 - 500 Bimë
(225-250 Kg/Ha)
9.0 - 10.0 t/ha

PRODHIMTARIA
Udhëheqësiitreguttëgrurit,iquajturgruri
"10ton".Njëkombinimisuksesshëmi
produktivitetittëshkëlqyeshëmdhecilësisësëmirë
tëmiellit.
Shtatiishkurtërebënëqëndrueshmërinëetijtë
shkëlqyeshëm.
Viti

Rendimenti

Lokacioni

Parcelat

Tabelaetestimevenëvendevetëndryshme

