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BE* 101.680 28.2 2,870,670

Zvicra* 1.100 19.2 21.171

Greqia* 9.000 22.2 200.000

Turqia* 32.000 23.0 735.002

Bullgaria* 10.000 14.0 140.000

Kroacia 10.072 12.7 127.553

Maqedonia* 3.400 20.9 71.000

S & M i Zi* 23.884 14.9 354.687

B & H* 7.600 11.3 85.605

Kosova** 1.100 15 16.500

Konsumi vjetor i vlerësuar i lakrës në Kosovë është 24,429.6 t
Për kokë të banorit konsumohen 12.21 kg
Burimi i shënimeve: Intercooperation - Vetitë blerëse dhe shprehitë konsumuese
për pemë dhe perime në Kosovë - shtator 2001

Konsumi vjetor i vlerësuar i lakrës në Zvicër është 14.666 t
Për kokë të banorit konsumohen 2.01 kg*
Burimi i shënimeve: www.statistik.admin.ch

Të dhënat e përgjithshme 
n Lakra është perim me vlerë të lartë ushqyese
n Ka përbërje të shkëlqyeshme kimike
n Mund të përdoret në forma të ndryshme (e freskët, e konservuar, etj.)
n Në ushqim përdoret gjatë gjithë vitit

Përhapja   
n Është bimë shumë e përhapur 
n Kultivohet pothuajse në gjithë botën
n Te ne kultivohet në të gjitha pjesët e vendit
n Në Kosovë kultivohet në sipërfaqe rreth 1100 ha
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Vendet Sipërfaqja e mbjellur (ha) Rendimenti (t/ha) Prodhimi (t)

Burimet e shënimeve:
FAOSTAT
** MBPZHR, DMPB 2003
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Swiss Project for Horticultural Promotion – Kosovo, SPHPK
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No2 LAKRA
Koleksioni
No1 KAROTA
No2 LAKRA
No3 MARULJA 
No4 FASULJA 
No5 QEPA DHE HUDHRA 
No6 DOMATJA

hortimanual



Tregu
KRAHASONI PRODHIMTARINË TUAJ:
n Planifikoni prodhimin tuaj
n Planifikoni prodhimtarinë e hershme ose të vonshme
n Mbani shënime të prodhimtarisë
n Specializohuni për prodhimtari, sepse do të bëheni i njohur

Çmimi 
n Grafikonet e mëposhtme i përkasin vitit 2001, 2002 e 2003 dhe paraqesin

ndryshimet e çmimeve me shumicë dhe pakicë në tregun e Prishtinës për
periudhën e theksuar
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Kultivimi i Lakrës në disa vende të Evropës

R E N D I M E N T I (t/ha) I L A K R Ë S

Burimet e shënimeve:
FAOSTAT
** MBPZHR, DMPB 2003
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Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor

Viti 2001 Viti 2002 Viti 2003

Ç M I M I M E P A K I C Ë I L A K R Ë S

Burimi i shënimeve : "Monitorimi"  javor i çmimeve të pemëve dhe perimeve të freskëta nga Tregu i Madh i Prishtinës  - SPHPK/Intercooperation 

Janar 0.50 0.50

Shkurt 0.50 0.50

Mars 0.46 0.58 0.65

Prill 0.41 0.88 0.70

Maj 0.44 0.43 0.70

Qershor 0.45 0.28 0.50

Korrik 0.31 0.21 0.19

Gusht 0.31 0.35 0.19

Shtator 0.25 0.50 0.50

Tetor 0.30 0.46 0.43

Nëntor 0.30 0.50 0.30

Dhjetor 0.45 0.50 0.30
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Lehet e ftohta (shtretërit)                                        
PËR KULTIVIMIN TË HERSHËM 
n Mbjellja bëhet nga mesi i shkurtit 
n Sasia e farës sillet prej 3-5 g/m2 të lehes  
n Në 1 m2 mund të përfitohen afro 500 fidanë
n Temperatura në lehe duhet të jetë e volitshme 

Lehet e nxehta  (shtretërit)                                     
PËR KULTIVIM TË VONSHËM (VJESHTOR-DIMËROR)
n Mbjellja kryhet nga fundi i majit apo gjatë qershorit
n Mbjellja kryhet në lehe të gjerësisë 1.2 m, në toka të lehta të pastruara nga

barërat e këqija,të pasura me humus dhe që nuk kanë qenë më parë të
mbjellura me lakër 

n Për 1 m2 nevojiten 3-5 g farë

Si bëhet mbjellja?                                    
n Së pari bëhet dezinfektimi i dheut (mund të përzihet dheu me rërë për shpërndar-

je më të mirë të farës)
n Mbjellja e farës në lehë mund të bëhet edhe në rende 6-7 x 2 cm
n Me mbjellëse të dorës në rende
n Në mënyrë të mekanizuar në kaseta (për prodhim të hershëm)

Ujitja
UJITJA ËSHTË MASË E 
DOMOSDOSHME 
AGROTEKNIKE GJATË 
KULTIVIMIT TË LAKRËS

Kërkesat e lakrës për lagështi janë të mëdha posaçërisht në fazën:

n Pas ndërrimit të fidanëve
n Në kohën e formimit të kokës 
n Gjatë rritjes së kokës
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Toka
n Tokat e lehta i përshtaten më mirë kultivarëve të hershëm, ndërsa tokat më

të rënda, që e mbajnë më mirë lagështinë për një kohë më të gjatë u
përshtaten më mirë kultivarëve të vonshëm

n Lakra kultivohet me sukses në toka me reaksion të dobët acidik pH 5.5-6.5
Tokat e tilla janë të përshtatshme për shumicën e kultivarëve dhe hibrideve
të lakrës 

Temperatura
n Lakra mund të kultivohet në temperatura me amplitudë relativisht të ndryshme 
n Disa kultivarë për një kohë të shkurtër mund ta përballojnë temperaturën deri

në –10ºC 
n Kultivarët e hershëm janë më të ndieshëm ndaj temperaturave të ulëta,

kështu që mund të dëmtohen në temperaturën –3ºC
n Fara fillon të mbijë në temperaturë 4ºC
n Temperaturat më të larta se 25ºC ndikojnë negativisht në rritjen dhe zhvillimin

e bimëve të lakrës

Qarkullimi - ndërrimi i kulturave
n Në të njëjtin vend lakra nuk preferohet të kultivohet së paku 4 vjet radhazi
n Mjaft mirë përshtatet në skemën e qarkullimit bimor
n Parakulturat më të mira për lakrën janë bimët fabace, drithërat, patatja etj

ushtet
E SUKSESIT K

Për kultivimin e lakrës

kokë në sipërfaqe prej 

1 ha nevojiten 

350-600 g farë

Shfrytëzoni

shënuesit me 

qëllim të renditjes

më të mirë tëfarës 

Lehet e ftohta

ultivimi
I LAKRËS PËRMES FIDANËVEK



gjatë përgatitjes së tokës për ndërrimin e fidanëve
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Masat e përkujdesit ndaj fidanëve
n Ajrosja e lehëve (shtretërve)
n Ujitja (10-15 l ujë/m2 të lehës)
n Të ushqyerit e fidanëve (p.sh. 15 g NAG/ 5 l ujë në 1 m2 të lehës)

• Riplehërimi i parë kryhet kur bimët formojnë gjethin e parë të vërtetë
• Riplehërimi i dytë bëhet 10–15 ditë pas të parit

Masat që duhet të ndërmerren 
PARA NDËRRIMIT TË FIDANËVE
n Një ditë para ndërrimit fidani i lakrës duhet të ujitet
n Nëse fidani është rritur më tepër dhe nëse ndërrimi bëhet në

kohë të nxehtë, atëhere është e preferueshme që të hiqet
një pjesë e gjetheve (sidomos nëse ka ndonjë të dëmtu-
ar) me qëllim që të zvogëlohet avullimi i ujit përmes
gjethit dhe kështu të mundësohet zënia më e mirë e
fidanëve.

Fidanët cilësorë
n Fidanët arrijnë për ndërrim 30-45 ditë pas mbirjes
n Bimët duhet të jenë vitale, të shëndosha, t’i kenë

më së paku katër gjethe të zhvilluara mirë  dhe
gjithashtu me sistem rrënjor të zhvilluar mirë

Punimi themelor dhe përgatitja e tokës 
PËR NDËRRIM TË FIDANËVE
n Para lërimit  themelor vjeshtor bëhet hudhja e plehut të stallës në sasi 30-50 t/ha
n Lërimi vjeshtor duhet të kryhet në thellësi 25-30 cm së bashku me futjen e

plehut të stallës në thellësi
n Punimi plotësues (pranveror) i tokës kryhet para ndërrimit të fidanëve
n 2/3 e plehrave NPK përdoren në vjeshtë para lërimit themelor 
n 1/3 e plehrave NPK shpërndahen para punimit plotësues (pranveror) të tokës,

6

Planifikoni prodhimin (tabela)

Muaj
Javë

i hershëm

Mesatarisht
i hershëm

i vonshëm
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mi
VETËM ANALIZAT KIMIKE TË TOKËS JAPIN PASQYRË TË QARTË PËR PLLESHMËRINË E TOKËS, NDËRSA

KONSULTIMET ME EKSPERTËT MUNDËSOJNË PËRDORIMIN E DREJTË TË PLEHËRAVE MINERALE.

PËR ARRITJEN E RENDIMENTIT PREJ 60 T/HA LAKRA NGA TOKA SHPENZON:

n 216 kg N,
n 90 kg P2O5
n 330 kg K2O materie aktive

9

Punimi i tokës për mbjellje si kulturë e
dytë 
(KULTIVIMI VJESHTOR-DIMROR)

n Pa pleh organik (të stallës)
n Punimi i cekët deri në 20 cm
n Plehërimi fillestar

Ndërrimi i fidanëve
LAKRA E HERSHME 

n Ndërrimi i fidanëve bëhet nga fundi i marsit  
n Distancat e mbjelljes duhet të jenë 

40-60 x 30-40 cm         
n Mbillen përafërsisht 50.000 bimë për hektar 

LAKRA E VONSHME  
n Ndërrimi i fidaneve bëhet nga mesi i korrikut
n Distancat e mbjelljes së fidanëve duhet të jetë 70x50 ose 70x60 cm
n Mesatarisht 25-30 000 bimë/ha.

NDËRRIMI I FIDANËVE
n Mund të bëhet me dorë apo në mënyrë të mekanizuar
n Distancat e mbjelljes varen nga kultivari (hibridi),

tipi i tokës, mënyra e kultivimit etj.
n Fidanët futen në thellësi deri tek gjethi i

parë
n

P a s
ndër-

r i m i t
fidanët ujiten

Plehërimi bazë
dhe riplehëri-

8

Bima e lakrës 7 ditë pas

mbëltimit

Mbëltimi i mirë i fidanëve në fushë  

Preferohet që të prodhohet
10% më tepër fidanë me qëllim
të plotësimit të mëvonshëm të
vendeve ku nuk janë mbëltuar

mirë fidanët
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Kultivimi në mes rendeve
n Eliminimi i shtresës së sipërme (që formohet zakonisht pas ujitjes)
n Luftimi i barërave të këqija
n Ajrosja më e mirë e tokës

Ujitja
n Koha dhe norma e ujitjes caktohet në bazë të kushteve klimatike, tipit të

tokës dhe gjendjes së bimëve
n Norma optimale e ujitjes është rreth 40 l/m2
n Numri i ujitjeve te kultivarët e hershëm është  3 – 6 herë

Cilat sisteme shfrytëzohen për ujitje?
n Ujitja në formë shiu
n Përmes brazdave
n Pikë-pikë

Fazat kritike për ujë
n Pas ndërrimit të fidanëve
n Para formimit të kokave
Ujitjet jo të rregullta shkaktojnë çarjen e kokave të lakrave

Riplehërimi
n Riplehërimi i parë fillon 7–10 ditë pas ndërrimit (Polyfeed 20:20:20 + Me,

Cropcare 1)
n Gjatë rritjes intensive (NAG, AN, KMg, Sulfat kaliumi)
n Para formimit të kokave, Cropcare 3, Polyfeed 16:8:32 + MgO + Me

(mikroelemente)

NË PJESËN E PARË TË VEGJETACIONIT PËRDOREN KRYESISHT PLEHRAT E AZOTIT,
NDËRKAQ NË FAZËN E DYTË PËRDOREN PLEHRAT LEHTË TË TRETSHME TË FOS-
FORIT DHE TË KALIUMIT.

USHQIMI FOLIAR (PËRMES GJETHIT) MUND TË BËHET SË BASHKU ME

PREPARATET PËR MBROJTJEN NGA SËMUNDJET DHE DËMTUESIT.

asat
E PËRKUJDESJES 

Periudha e riplehërimit të parë

Kontrolli krahasues i përbërësve të tretësirës së tokës dhe formimi

i masës së re të gjetheve disa herë gjatë vegjetacionit do të bëjë të mundshëm

racionalizimin e përdorimit të plehërave, si dhe do të na tregojë për shfrytëzimin 

e disa elementeve ushqyese.

<3,2 <0.3 <2.8 <0.8 <0.25 < 30 < 20 < 30 < 20 < 3.0 <0.3

3.2-6.0 0.3-0.6 2.8-5.0 1.1-2.0 0.25-0.6 0.3-0.6 30-60 20-40 30-50 20-40 3.0-7.0 0.3-0.6

>6.0 >0.6 >5.0 >2.0 >0.6 >60 >40 >50 >40 >7.0 >0.6

30 t/ha 50 t/ha 60 t/ha 70 t/ha 90 t/ha 

Rendimenti i planifikuar (t/ha)
LLOJET E PLEHËRAVE 

Plehu i stallës 20 000 40 000 50 000 60 000

NPK (8:16:24) 300 600

NPK (15:15:15) 200

NAG  (27%) 200 200 200 200 300

Multi-Comp Base   
ose Cropcare 4 400 300 600 700

Cropcare 3 250 300 500

Multi K Mg  
ose Kalium sulfati 60 50 60

Multi Cal 70 100 150

Sasia e ushqimeve minerale në kg/ha

Plehu organik i përgatitur

mirë (i dekompozuar - i 

djegur) është e dëshiruar që

të përdoret në prodhimin e

lakrës. Me përdorimin e tij do

të përmirësohen vetitë fizike,

kimike dhe biologjike të tokës

me çka do të krijoheshin

kushte për prodhim të

suksesshëm.

Deficiti 

Optimumi 

Suficiti 

<3,0 <0.3 <2.0 <0.8 <0.2 <0.3 < 30 < 20 < 30 < 20 < 3.0 <0.3

3.0-6.0 0.3-0.6 2.0-4.0 1.0-2.0 0.25-0.6 0.3-0.8 30-60 20-40 30-50 20-40 3.0-7.0 0.3-0.6

>6.0 >0.6 >4.0 >2.0 >0.6 >0.8 >100 >40 >50 >40 >10 >0.6

Deficiti 

Optimumi 

Suficiti 

<3,0 <0.3 <1.7 <0.8 <0.2 < 20 < 20 < 20 < 30 < 4.0 <0.3

3.0-4.0 0.3-0.5 2.3-4.0 1.5-2.0 0.25-0.45 0.3 20-40 20-40 20-30 30-50 4.0-8.0 0.3-0.6

>4.0 >0.5 >4.0 >2.0 >0.45 >100 >40 >40 >50 >10

Deficiti 

Optimumi 

Suficiti 

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

% % % % % % % % % % % %

PESË JAVË PAS NDËRRIMIT TË FIDANIT

TETË JAVË PAS NDËRRIMIT TË FIDANIT

KOKA NË FORMIM

Vlerat kritike të përbërësve kimikë në gjethe të lakrës (University of Florida, 1991)

M
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Kontrolli biologjik
Kontrolli biologjik është përdorimi dhe manipulimi i armiqve natyralë të
dëmtuesve (grabitqarët dhe parazitët, duke përfshirë patogjenët dhe nematodët)
si agjentë për luftimin e dëmtuesve siç është:

n Ruajtja dhe nxitja e armiqve natyralë 
n Rritja e armiqve natyralë
n Aplikimi praktiki i armiqve natyralë

Kontrollet biologjike të kulturave
Ju mund t’i menaxhoni dëmtuesit duke ndryshuar mënyrën sipas të cilës ju i rrit-
ni kulturat bujqësore. Metodat të cilat janë të bazuara në këtë parim quhen masa
të kulturave bujqësore, siç janë:

n Qarkullimi i kulturave bujqësore
n Përdorimi i varieteteve të qëndrueshme
n Lërimi
n Përshtatja e kohës së mbjelljes dhe normës së mbjelljes 
n Mbjellja e ndërkulturave
n Kultivimi i kulturave joshëse
n Kulturat mbuluese.

Kontrolli kimik
n Spërkatja të bëhet vetëm kur është e domosdoshme 
n Mbrotja e predatorëve (armiqtë natyralë) nga pesticidet
n Zgjidhja e pesticideve përkatëse 

Preparatet në bazë të Fenitration + Malation (Galation G-5, Rovocid G-5) janë të ndaluar për përdorim në BE.

Rogor 40 Pleshtat e lakrës (Phyllotreta  memorum) 0,1%

Talstar 10-EC 0,02-0,03%

Basudin 40 Miza e lakrës 0,15%

Fastac 10-EC 0,01%

Karate 2,5 EC Flutura e bardhë e lakrës (Pieris brassicae) 0,03-0,04%

PREPARATI Fazat e zhvillimit Para Mbjellja Para Kotile- 2-3 4-6 6-8 Formimi Vjelja
të lakrës mbjelljes mbirjes donet gjethe gjethe gjethe i kokës

Insekticidet

Alternativat natyrale për përdorimin e pesticideve / MENAXHIMI I INTEGRUAR I
DËMTUESVE (MID)

0.02-0.03%

0.03-0.04%

0.01%

0.1%

0.15%

Stomp 330 E Barërat njëvjeçare 5 l/ha

Fusilade Barë. njëvjeç. dhe shumëvjeçare. 1-3 l/ha

Goal 2E Barërat gjethegjera 1,5-2,5 l/ha

Kultivimi i lakrës 
DREJTPËRDREJT ME FARË NË FUSHË TË HAPUR
n Bëhet për prodhim të vonshëm vjeshtor dhe

dimëror
n Duhet të bëhet në toka me përbërje të mirë dhe

e përgatitur në mënyrë cilësore për mbjellje
n Kërkon lërim të thellë vjeshtor
n Bëhet gjatë muajve maj-qershor
n Sillet në sasi prej 1,5 – 2 kg/ha
n Bëhet në thellësi  1-2 cm
n Rrallohet kur bimët formojnë 2–3 gjethe
n Kërkon masa tjera të përkujdesjes agroteknike që janë të ngjashme me ato të

kultivimit me fidanë  

Karate 2,5 EC 0.03%

Calypso 489 SC Morrat e gjetheve 0.02%

Cineb S-65 Vrugu i lakrës, njollosja e zezë 3 – 4 kg/ha

Ridomil Z-72 Vrugu i lakrës 2.5 kg/ha

Tiram WP Dezinfektimi i farës

Dithan M-45 Vrugu i lakrës, njollosja e zezë 2 – 3 kg/ha

Fosfamid 40 0.08-0.1%

Mospilan Miza e lakrës (Hylemia brassicae) 0,02-0,03%

Pirimor 50WG 0.10%

Treflan EC Barërat gjethegjera

Devrinol ~II~

Zhupilan E-48 ~II~ 1,5l/ha

PROGRAMI I MBROJTJES SË LAKRËS

PREPARATI Fazat e zhvillimit Para Mbjellja Para Kotile- 2-3 4-6 6-8 Formimi Vjelja
të lakrës mbjelljes mbirjes donet gjethe gjethe gjethe i kokës

Herbicidet 

Fungicidet

Insekticidet

Periudha e rritjes intensive e lakrës

5 l/ha

1,5-2,5 l/ha

1-3 l/ha

3-4 kg/ha

2-3 kg/ha

2.5/ha

0.03%

0.02%

0.08-0.1%

0.1%

0.02-0.03%

4 g/kg farë

2-5g/10m2

Futja në
tokë

1,5 l/ha

Mbjellja
Shkulja
Ruajtja



Ruajtja
n Kultivarët e vonshëm të lakrës mund të ruhen në frigorifer në temperaturë 0

– 0.5ºC, deri në 6 muaj, ato mesatarisht të hershme mund të ruhen deri në 3
muaj, kurse të hershmet deri në 1 muaj

n Lagështia relative e ajrit nuk duhet të kalojë 90%, krahas  qarkullimit të vazh-
dueshëm të ajrit

n Gjatë ruajtjes lakra mund të humbë në masë 8–26.5%

Rënia e fidanëve (Pythium sp., Rhizoctonia solani, Alternaria brassicae) 
BIOLOGJIA E PATOGJENËVE
n Kërpudhat dimërojnë në pjesët e infektuara të bimëve në tokë
n Lagështia e madhe, ndriçimi i dobët dhe mbjellja e dendur favorizojnë  zhvi-

llimin e sëmundjes

SIMPTOMAT
n Disa bimë biejnë (rrëzohen) dhe thahen
n Në qafën e rrënjës shfaqen njolla me ngjyrë të errët
n Më vonë njollat  përfshijnë tërë bimën
n Indet e infektuara nekrotizohen dhe marrin ngjyrë të errët
n Si pasojë e zgjerimit të sëmundjes në lehe mbesin vende të zbrazëta

1514
Rënia e fidanit

Gjatë vjeljes duhet pasur kujdes që kokat e lakrës të jenë të  shëndosha,sepse mund të transporto-

hen dhe të ruhen më lehtë 

Vjelja e lakrës 
n Kultivarët e hershëm vilen në disa faza, ndërsa kultivarët gjysmë të vonshëm

dhe të  vonshëm vilen zakonisht në një ose në dy faza 
n Nuk duhet të vilen kur kokat e lakrës janë të lagura, sepse më lehtë prishen
n Vjelja kryhet me dorë dhe me mjete prerëse
n Pas prerjes së kokave të lakrës ato pastrohen nga gjethet e jashtme (apo të dëm-

tuara) dhe paketohen në ambalazh për t’u shitur në treg ose për t’u ruajtur
n Gjatë shfrytëzimit të platformave të traktorit vjelja me dorë bëhet më e lehtë

Melez serb 4 Kultivar i hershëm i mesëm. Koka ka ngjyrë të gjelbër në të kaltër dhe  peshë 2,5 kg, që është e 50g farë 
përshtatshme për turshi

Sharica Është kultivar i vonshëm. Koka ka peshë  1.5 kg 50g farë /2,2 

KULTIVARËT ÇMIMI I FARËS

Pandion F1 Është hibrid për prodhimtari më të hershme. Vjelja e këtij kultivari fillon në muajin maj. Ka 1000 fara /5-6 
qëndrueshmëri të mirë në fushë. Përdoret e freskët, kokën e ka të  rrumbullakët me ngjyrë të gjelbër të 2500 fara /15 
çelur, ndërsa peshon 0,8 -1.5 kg 

Constanza F1 Është hibrid për prodhimtari kryesore. Kokën e ka të rumbullakët 1000 fara /5-6 
me peshë 3-6 kg 2500 fara /15 

Rinda F1 Është hibrid me cilësi të lartë. Përdoret e freskët, për përpunim, për sallatë dhe për turshi. Kokën e ka me 1000 fara /5-6 
ngjyrë të gjelbër të çelur, të rrumbullakët dhe me strukturë shumë të mirë. Ka qëndryeshmëri të mirë në 2500 fara /15 
fushë dhe peshon 4-8 kg. Jep rendiment të lartë në kushte të ndyshme 

Arrivist F1 Është shumë e përshtatshme për ruajtje më të gjatë, por ka potencial të mirë për përdorim të freskët. 1000 fara /5-6 
Koka ka peshë 2-4 kg 2500 fara /15 

Callisto F1 Është hibrid për prodhimtari kryesore. Kokën e ka të rumbullakët 1000 fara /5-6 
me peshë  2-3 kg 2500 fara /15 

Atria F1 Është hibrid me rendiment të lartë. Përdoret si e freskët, për përpunim, për konservim dhe për ruajtje 1000 fara /5-6 
të shkurtë. Koka ka peshë 4-8 kg 2500 fara /15 

Kronos F1 I testuar nga projekti PZPH-K 2001-2002 si kultivar për mbjellje të vonshme me kapacitet të madh. 1000 fara /5-6 
Koka ka peshë 2.5-5 kg. Ka qëndryeshmëri të lartë ndaj sëmundjeve të shkaktuara nga kërpudhat dhe 2500 fara /15 
nga tripsët. Preferohet për deponim si dhe përpunim industrial.

Vestri F1 Është kultivar me rendiment të lartë. Përdoret si e freskët dhe për konservim. Ka qëndrueshmëri të mirë 1000 fara /5-6 
në fushë, kokën e ka të rrumbullakët me peshë 4-8 kg 2500 fara /15 

HIBRIDET ÇMIMI I FARËS

Kultivarët dhe hibridet më të kërkuara dhe më të shitura për kultivimin e lakrës 

Lakra në pikëpamje teknologjike është e pjekur atëherë kur koka ka  madhësi dhe fortësi të caktuar

ëmundjet
DHE DËMTUESIT E LAKRËS

S
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MASAT E LUFTIMIT
n Për evitimin e sëmundjes përdoret qarkullimi bimor, d.m.th. lakra nuk duhet

të mbillet në ngastra të njëjta për çdo vit 
n Mbjellja bëhet me farë të shëndoshë dhe në substrat të shëndoshë
n Për mbrojtje përdoren këto fungicide: Ridomil MZ-72, Aliette, Dithane M-45,

Cineb S- 65 

Njollosja e zezë (Alternaria brassicae)
BIOLOGJIA E PATOGJENËVE
n Patogjeni bartet me pjesë të infektuara  bimore
n Mund të bartet edhe me farë apo me fidanë
n Temperaturat e larta favorizojnë shfaqjen e patogjenit

SIMPTOMAT 
n Në gjethe shfaqen njolla në formë të zonave të caktuara
n Njollat shfaqen edhe në bishtin e gjethes, të luleve dhe në kërcell

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikohet qarkullimi bimor
n Gjatë prodhimit të fidanëve duhet të përdoret farë e shëndoshë dhe substrati

i dezinfektuar
n Për mbrojtje përdoren fungicidet: Dithane M-45, Cineb S-65, Antracol Wp 71,etj.

Kalbëzimi i zi (Xanthomonas campestris)   
BIOLOGJIA E PATOGJENËVE
n Bakteri bartet me pjesë të infektuara

bimore 
n Përhapja e bakterit mund të bëhet me farë

të infektuar, me barëra të këqija (fam.
Brassicaceae) dhe me pjesë të bimëve të
infektuara të cilat qëndrojnë në tokë 

n Bakteri mund të përhapet me insekte (mënyra zoohore) dhe me pikëza të
shiut (mënyra hidrohore)

n Moti me lagështi dhe i ngrohtë favorizon zhvillimin e patogjenit

Kalbëzimi i zi

Njollosja i lakrës 

MASAT E LUFTIMIT
n Për mbjellje përdoret fara e shëndoshë dhe e dezinfektuar me fungicide
n Duhet të përdoret substrat i shëndoshë për prodhimin e fidanit
n Mbjellja e farës të mos bëhet shumë dendur
n Vazhdimisht duhet të kontrollohen kushtet mikroklimatike gjatë prodhimit të fidanit
n Aplikimi i masave kimike (fungicidet): Previcur, Cineb etj.

Hernia e lakrës (Plasmodiophora brassicae)
BIOLOGJIA E PATOGJENËVE
n Bartet përmes fidanit
n Përmes sporeve qëndron (ruhet) më gjatë në tokë
n Lagështia e lartë, reaksioni acidik i tokës dhe temperaturat mesatare afro

20ºC favorizojnë zhvillimin e këtij patogjeni   

SIMPTOMAT 
n Bimët ngecin në rritje
n Shfaqet  kloroza dhe vyshkja e gjethit
n Shfaqen  gunga të vogla
n Në rrënjë formohen disa gunga që rriten në

mënyrë të pakontrolluar

MASAT E LUFTIMIT
n Në sipërfaqet e infektuara lakra mund të

mbillet pas gjashtë vjetësh
n Përmirësimi i reaksionit të tokës me kalcifikim 

Vrugu i lakrës (Peronospora parasitica)
BIOLOGJIA E PATOGJENËVE
n Dimëron në pjesët e infektuara bimore 
n Në bimë të reja  bartet me anë të farës
n Moti me lagështi dhe i freskët favorizon zhvillimin e sëmundjes

SIMPTOMAT 
n Sëmundja shfaqet gjatë tërë periudhës së vegjetacionit
n Në gjethe shfaqen njolla me ngjyrë të verdhë të mbyllur
n Gjethet me infektim të rëndë tërësisht thahen

Hernia e lakrës

Vrugu i lakrës 



n Larvat e fluturave të mëdha kanë ngjyrë të gjelbër me shkëlqim, me vijëza të
verdha të zgjatura, me gjatësi deri në 40 mm

n Vemjet e fluturave të vogla janë me ngjyrë të gjelbër të mbyllët, me gjatësi
deri 30 mm

n Brenda vitit zhvillojnë dy brezni
n Dëme shkaktojnë vemjet të cilat ushqehen me gjethe
n Gjatë infektimit të rëndë nga këta dëmtues gjethet e lakrës dëmtohen shumë

dhe mbeten vetëm dejtë 

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikimi i qarkullimit bimor
n Për luftimin e dëmtuesve përdoren insekticidet: Basudin 40 WP, Talstar 10-EC,

Karate 2,5 EC, Fastac 10 EC
n Përdorimi i Biopesticideve: Produkti Bt Delfin (bacillus thuringiensis var.

kurstaki)  (rezultatet nga demonstrimet fushore – PZPH-K,2004)

Vemja e lakrës (Mamestra brassicae)
BIOLOGJIA E DËMTUESIT
n Është flutur e natës me ngjyrë kafe
n Vemjet kanë ngjyrë të përhimtë në të gjelbër
n Vemja ka gjatësi 40-50 mm
n Brenda një viti zhvillon dy gjenerata 
n Vemjet (larvat) ushqehen natën duke brejtur gjethet
n Gjatë shfaqjes së shumë vemjeve shkaktohen dëme të mëdha në kultura të ndjeshme
n Vemjet bëjnë vrima në kokë të lakrës

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikimi i qarkullimit bimor
n Për luftimin e dëmtuesit përdoren insekticidet:Decis 1,25 EC,Talstar 10 EC,Fastac 10 EC
n Përdorimi i Biopesticideve: Produkti Bt Delfin (bacillus thuringiensis

var.kurstaki) (rezultatet nga demonstrimet fushore – PZPH-K,2004)

1918

Krimbi i lakrës

SIMPTOMAT 
n Fidanet vyshken dhe shkatërrohen
n Në gjethet e bimëve të vjetra shfaqen njolla karakteristike të cilat zgjerohen

nga pjesa anësore e gjethit, përgjatë dellit të gjethit deri te delli kryesor i gjethit
n Indi i përfshirë nga njollat thahet, ndërkaq delli i gjethes merr ngjyrë të errët
n Bimët rriten ngadalë dhe ngecin në rritje

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikohet qarkullimi bimor  3–5 vite
n Për mbellje përdoren kultivarë të qëndrueshëm
n Për mbjellje përdoret substrati dhe fara e shëndoshë
n Mënjanimi i  vektorëve bartës të bakterit 
n Mënjanimi nga ngastra e bimëve të infektuara

Pleshti i lakrës (Phyllotreta nemorum)
BIOLOGJIA E DËMTUESIT
n Është krahfortë i imët, me gjatësi 1,5-3 mm
n Ka shkëlqim ngjyrë të kaltër, të zezë apo të gjelbër
n Janë insekte kërcyes me lëvizje të shpejtë
n Dëme shkaktojnë insektet e rritura
n Dimërojnë në formë të rritur (imago)
n Ka aparatin gojor të adaptuar për grimcim. Në gjethe të bimëve shkakton vrima
n Gjethet me dëmtim të rëndë nga pleshti kanë pamjen e sitës
n Nëse bimët preken nga dëmtuesit në fazën e mbirjes, atëherë ato tërësisht zhduken 

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikohet qarkullimi bimor
n Masat kimike mbrojtëse: Basudin 40 WP, Actara, Decis

Flutura e bardhë e lakrës (Pieris brassicae) 
Flutura e vogël e lakrës (Pieris rapae)
BIOLOGJIA E DËMTUESIT
n Janë flutura me krihë të bardhë
n Madhësia e krihëve sillet prej 45 mm te fluturat e vogla dhe rreth 60 mm te

fluturat e mëdha

Pleshtat e lakrës 

Kalbëzimi i zi



n Mënjanimi i mbeturinave bimore
n Për luftimin e dëmtuesve përdoren insekti-

cidet: Basudin 40 WP, Calypso 489 SC,
Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Karate 2,5
EC, Fosfamid

2120

Morrat e gjetheve

1 Përgatitja e shtretërve  traktor 40 1 40

2 Mbjellja traktor 100 1 100

3 Ujitja  pomp 10 20 200

4 Mbrojtja e bimëve (2x) spërkatëse 20 3 60

5 Transporti 10 3 30

Gjithsej: 430
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1. SHPENZIMET E PUNËS

2. SHPENZIMET E MATERIALEVE

3. SHPENZIMET E TJERA 100 €

4. SHPENZIMET E FUQISË PUNËTORE 15 €/ditë            

5. RENDIMENTI 40,000  Çifte            

6. ÇMIMI ME SHUMICË 0.03  €/fidan

7. SHITJA E TËRËSISHME 1,200 €

8. SHPENZIMET E PËRGJITHSHME 905 €

9. SHPENZIMET E PRODHIMIT 0.02 €/fidan            

10. FITIMI 499 €

Nr. Punët operative Mjetet Shpenz. e mak. (€) Ditët e punës Shpenz. e punës (€) 

1 Fara fara 40000 1000/6.4 256

2 Plehu i stallës ton 5 10 50

3 Stomp lt 2 12 24

4 Goal lt 1 45 45

Gjithsej: 375

Nr      Materialet                                   Njësia Sasia Çmimi (€) Shpenzimet (€)

A

Tenja e lakrës (Plutella maculipennis)
BIOLOGJIA E DËMTUESIT
n Flutura është e vogël me madhësi 9 mm dhe me ngjyrë të përhimtë
n Vemjet kanë ngjyrë të bardhë në të errët 
n Në fazat e mëvonshme vemjet marrin ngjyrë të gjelbër me gjatësi deri 12 mm
n Gjatë vitit zhvillon 2–3 breza 
n Fluturat dalin herët në pranverë 
n Femra i vendos vezët në barërat e bimëve të familjes Brassicaceae
n Fluturojnë para mbrëmjes, ndërsa gjatë mbrëmjes qëndrojnë në bimë
n Vemjet e reja ushqehen në gjethe të poshtme ku shkaktohen vrima dhe thar-

je të gjethit 

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikohet qarkullimi bimor
n Luftimi i barërave të këqija 
n Për luftimin e dëmtuesit përdoren insekticidet: Karate  2,5  EC, Decis 1,25 EC,

Talstar 10 EC, Fastac 10 EC
n Përdorimi i Biopesticideve: Produkti Bt Delfin (bacillus thuringiensis var.

kurstaki) (rezultatet nga demonstrimet fushore –PZPH-K,2004)

Morrat e gjetheve (Aphididae)
BIOLOGJIA E DËMTUESIT
n Janë insekte me trup të butë të lëmuar me gjatësi afro 4 mm
n Kanë ngjyrë me nuanca të ngjyrës së zezë dhe të gjelbër
n Jetojnë në koloni si forma pa krahë
n Ekzistojnë edhe format me krahë
n Dimërojnë në lakrat e vonshme apo në bimë të tjera të lakrës në fazën e vezëve 
n Janë bartëse kryesore të virusëve
n Gjatë vitit zhvillojnë disa brezni 
n Ushqehen në bimë duke thithur lëngun e tyre 
n Nga veprimi i morrave pjesët e veçanta ose e tërë bima deformohet dhe thahet
n Morrat tajojnë substancë të ëmbël në formë mjalti ku zhvillohen  kërpudhat e ndryshme 

MASAT E LUFTIMIT
n Aplikimi i qarkullimit bimor
n Luftimi i barërave të këqija me herbicide ose në mënyrë mekanike 

Tenja e lakrës



n Është perim mjaft i vlefshëm me pjesën konsumuese  që paraqet një lulëri të
ndryshuar. Bën pjesë në grupin e perimeve që nuk është leht të kultivohen për
shkak të ndjeshmërisë së theksuar në temperatura të ulëta dhe të larta, si dhe
ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve.

n Në pjekjen teknologjike lulëria ka vlerë të mirë ushqyese dhe aromë specifike,
që e bëjnë lulelakrën një perim mjaft të pëlqyeshëm.

Kushtet tokësore
n Në tokat acidike ndodh deficiti i mikroelementeve (deformimi i lulërisë dhe i

gjetheve), ndërsa në tokat bazike ndodh krijimi i zbrazëtirës në pjesën e
mesme të lulërisë dhe kalbja e saj.

Qarkullimi bimor 
n Është i domosdoshëm
n Parakultura të mira për lulelakrën janë bishtajoret, domatja, patatja, drithërat

Punimi i tokës dhe plehërimi
n Punimi i tokës është i kushtëzuar me kohën e vjeljes së parakulturës dhe

është i njëjtë sikurse te lakra
n Gjatë punimit themelor të tokës është e dëshirueshme edhe hudhja e një

sasie të plehut organik në sasi 30–50 t/ha
n Në toka mesatarisht të pasura hudhen rreth 800 kg/ha plehera NPK (prefe-

rohet kombinimi 8 : 16 : 24)

2322

1 Lavrimi traktor 80 0 80

2 Plehërimi me pleh të stallës traktor 45 9 185

3 Diskimi traktor 30 0 30

4 Frezimi  (2X) traktor 60 2 120

5 Mbjellja vegla të dorës 200 1 200

6 Plehërimi me pleh artificial (1x) traktor 90 1 105

7 Ujitja  (10x) pomp 30 10 300

8 Mbrojtja e bimëve (3x) spërkatëse 20 3 60

9 Kontrollimi i barërave të këqija (1x) vegla të dorës 15 1 15

10 Vjelja dhe paketimi traktor, vegla të dorës 100 10 1,000

11 Transporti traktor 500

Gjithsej: 2,595
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1. SHPENZIMET E PUNËS

2. SHPENZIMET E MATERIALEVE

3. SHPENZIMET E TJERA 300 €

4. SHPENZIMET E FUQISË PUNËTORE 15 €/ditë            

5. RENDIMENTI 40,000  kg            

6. ÇMIMI ME SHUMICË 0.2  €/kg

7. SHITJA E TËRËSISHME 8,000 €

8. SHPENZIMET E PËRGJITHSHME 4,387 €

9. SHPENZIMET E PRODHIMIT 0.1 €/kg            

10. FITIMI 3,613 €

Nr. Punët operative Mjetet Shpenz. e mak. (€) Ditët e punës Shpenz. e punës (€) 

1 Fidane copë 40000 0.02 800

2 Plehu i shtallës t 10 10 100

3 N:P:K(15:15:15) kg 500 0.24 120

4 Nurel lt 2 30 60

5 Ripcord kg 0.4 30 12

6 Thasë copë 4000 0.1 400

Gjithsej: 1,492            

Nr      Materialet                                   Njësia Sasia Çmimi (€) Shpenzimet (€)

B lelakra
BRASSICA OLERACEA
var. botrytis

Lu

 



n Hiqen të gjitha gjethet, mbeten vetëm ato që janë të ngjitura me lulërinë me
të cilat mbrohet lulëria

n Në sipërfaqe të mëdha me qëllim që të lehtësohet vjelja shfrytëzohen shiritat
transportues

n Lulet dëmtohen në temperaturë 3ºC
n Paketohet në shporta (më së shpeshti prej druri)
n Kushtet  e ruajtjes janë të njëjta sikurse te lakra
n Gjatë ruajtjes në kushte të temperaturës së dhomës lulelakra  prishet për disa ditë

Rendimentet
n Kultivarët e hershëm japin 15 – 20 t/ha
n Kultivarët gjysmë të hershëm japin 20 – 25 t/ha
n Kultivarët e vonshëm (me vegjetacion të gjatë) japin rreth 30 t/ha

Kultivarët
Baldo F1, fremont F1, vinson F1, planita F1, kintore F1

2524

Kultivimi 
n Prodhimi i fidanëve, ndërrimi i tyre, masat e përkujdesit, duke përfshirë edhe

mbrojtjen nga sëmundjet dhe dëmtuesit janë sikurse për lakrën
n Rezultate më të mira jep kur kultivohet si bimë e vonshme

Riplehërimi
n Riplehërimi i parë kryhet rreth tri javë pas ndërrimit të fidanëve me 200

kg/ha, NAG
n Riplehërimi i dytë bëhet një muaj pas të parit me sasi të njëjtë të plehut
n Te kultivarët me vegjetacion më të gjatë është i nevojshëm edhe riplehërimi

i tretë

Si të fitohet lulëri me ngjyrë të bardhë?
n Kultivarët që nuk kanë aftësi të vetmbulimit të lulërisë është e nevojshme që

lulëria të mbrohet duke i lidhur gjethet ose lulëritë mbulohen (pjesa e bardhë)
duke këputur gjethet e fundit për t’i mbuluar ato

Për ç’farë arsye lulëria nuk formohet 
APO ËSHTË E CILËSISË SË DOBËT?
n Për shkak të dëmtimit të sythave vegjetativë në fazat e hershme (temperatu-

rat e ulëta, dëmtimet mekanike, dëmtuesit)
n Kur për mbjellje përdoren fidanë shumë të vjetër
n Për shkak të ushqimit të pamjaftueshëm me azot
n Për shkak se temperaturat shumë të larta shkaktojnë shpeshherë rritjen e

gjetheve në mes të lulërisë
n Sepse gjethet nuk e mbrojnë lulërinë nga dielli dhe ato marrin ngjyrë të verdhë

(kultivarët e vonshëm)
n Sepse vonesa në vjelje

shkakton zgjatjen e de-
gëve të lulërive me ç’rast
lulëria bëhet më e shka-
përderdhur (dhe humbë
në cilësi)

Vjelja, paketimi dhe ruajtja e lulelakrës
n Më së shpeshti aplikohet vjelja me dorë në disa faza
n Vilen lulëritë e forta në fazën e pjekjes teknologjike. Vjelja kryhet gjatë kohës

me diell dhe me mot të thatë



Rëndësia dhe shfrytëzimi
n Kjo lakër sa i përket vlerës ushqyese zë vendin e parë, në krahasim me lakrat tjera
n Përmban proteine mbi 4%, hydrate të karbonit rreth 7,5%, yndyrë 0,5%
n Është e pasur me vitamina a, b1, b2, c  dhe me materie minerale (p, k, fe, mg, cu, s)
n Shfrytëzohet si e freskët dhe në gjellëra të ndryshme

Cila është pjesa ushqyese e lakrës së Brukselit?
n Lakra e Brukselit formon një kërcell të lartë të fortë në të cilin dalin gjethet

që kanë bishta të gjatë, ndërsa në sqetullat e këtyre gjetheve formohen kokat
e vogla në formën e lakrës, por që janë shumë më të vogla se koka e lakrës.

Kur dhe si kultivohet?
n Mbillet si bimë kryesore
n Ka periudhë të gjatë vegjetative, mbjellja e farës bëhet në pranverë (mars-

maj), ndërsa ndërrimi i fidanëve bëhet më së largu deri nga mesi i qershorit
n Ndërrimi i fidanëve bëhet më së shpeshti në distancë 60-70 x 50-60 cm

(20000-35000 bimë/ha)
n Gjatë kultivimit përmes fidanit nevojiten rreth 300 g farë/ha
n Sasitë e tepërta të azotit ndikojnë në

formimin e kokave më të shkrifta dhe me
cilësi të dobët

n Masat tjera të përkujdesit gjatë kultivimit
janë të njëjta sikurse te lakra 

NË DISA RASTE APLIKOHET EDHE MËNJANIMI I MAJËS

SË BIMËVE ME QËLLIM QË TË STIMULOHET RRITJA E

KOKAVE. KJO MASË APLIKOHET KUR KOKAT ARRIJNË

MADHËSINË RRETH 1,5 CM.

Kultivarët 
Brilliant f1, brigitte f1, olivier f1, philemon f1,
titurel, f1, lunet f1

Qëndrueshmëria ndaj tem-
peraturave të ulëta 
n Nga të gjithë llojet tjera të lakrave, lakra
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Për dallim nga lulelakra formon lulëri më pak homogjene, me ngjyrë të gjelbër. Te ne
ka filluar të kultivohet këto vitet e fundit. Megjithatë, ende kultivohet në sipërfaqe
mjaft të vogla. Për nga përbërja kimike është më i pasur se sa lulelakra, ndërkaq
hulumtimet më të reja tregojnë për përmbajtjen e disa materieve antikancerogjene.

Kultivimi
n Teknologjia e kultivimit nuk dallon shumë nga ajo që aplikohet te lakra dhe

lulelakra. Te riplehërimi për dallim prej lulelakrës jepet  rreth 20% më shumë
plehëra azotike. Kultivohet kryesisht përmes fidanit, sikuse edhe lakrat tjera.
Fidanët ndërrohen kur arrijnë 4–5 gjethe të zhvilluara mirë dhe më së
shpeshti në distancë 60-70 X 30-40 cm, me ç’rast arrihet dendësia  rreth 35-
40,000 bimë/ha.

Kultivarët
Flash F1, milady F1, skiff F1, chevalier F1

Ruajtja
n Lulëritë e vjelura ruhen në temperaturë deri në

4ºC në mënyrë që të mos ndodh çelja e luleve.
Në 0ºC dhe në lagështi relative 90–95 % brokoli mund të ruhet disa javë.

Vjelja
n Vjelja kryhet kur lulëritë janë plotësisht të zhvilluara, ndërsa lulet nuk janë të

çelura
n Zakonisht vjelja kryhet në mënyrë suksesive, çdo 2–3 ditë
n Së pari bëhet prerja e lulërisë primare (qendrore)
n Te prodhimi vjeshtor në degëzat anësore 2–3 javë

pas vjeljes arrijnë për vjelje edhe lulëritë sekon-
dare të cilat janë më të shumta, por janë më të
imëta

n Rendimentet në kushtet bashkëkohore të
kultivimit arrijnë 10–20 t/ha

Lakra&Brukselit
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n Te ne kultivohet fare pak dhe gati se është i panjohur. Në ushqim përdoret si
i ferskët apo në gjellëra të ndryshme.

n Ka vlerë ushqyese më të lartë se sa lakra. Përmban mjaft vitamin C, me çka
bën pjesë në grupin e perimeve kryesore.

n Kultivohet në mënyrë të ngjashme sikurse lakra. Nëse kushtet e kultivimit
janë të papërshtatshme (thatësia, të ushqyerit e dobët…), pjesa ushqyese
bëhet e drunjëzuar dhe e papërdorshme. Pjesa ushqyese është kërcelli i
trashur mbi tokë  i cili ka formë të rrumbullakët.

n Ndërrimi i fidanëve bëhet më dendur se sa te lakrat tjera (30-50 x 25-30 cm).
Pasi që zhvillon masë më të vogël
vegjetative rendimenti më cilësor
arrihet te mbjellja e hershme.
Pjesa për ushqim shfrytëzohet
para arritjes së madhësisë së
plotë. Rendimenti sillet prej 10
t/ha te kultivarët e hershëme deri
në 30 t/ha te kultivarët e von-
shëm.

n Kultivarët më të përhapur janë:
rogli, lanro, trero, avanti f1 etj.

e Brukselit më së miri i përballon temperaturat e ulëta. Kultivarët për kultivim
gjatë vjeshtës dhe dimrit mund të vilen edhe nën dëborë. Temperaturat e
ulëta (nën –10oC), sidomos kur sipërfaqet nuk janë të mbuluara me dëborë,
mund t’i shkatërrojnë bimët. Gjithashtu edhe bora e madhe mund të ndikojë
në thyerjen e pjesëve të bimëve dhe në këtë mënyrë ndikon në uljen e rendi-
mentit.

Vjelja dhe rendimenti
n Vjelja fillon kur kokat e vogla në sqetullat e gjetheve janë plotësisht të for-

muara
n Vjelja kryhet në mënyrë suksesive nga poshtë, e më vonë duke shkuar nga

maja. Me qëllim të vjeljes më të lehtë bimët mund të prehen (apo edhe të
shkulen me rrënjë) dhe të vendosen në depo, ku mund të vazhdojë ende pjek-
ja e kokave. Vjelja në këto raste mund të zgjatë deri një muaj

n Varësisht nga kultivari dhe kushtet e kultivimit, rendimenti mund të jetë 10-20 t/ha
n Kokat e vjelura nëse ruhen në kushte të përshtatshme (0oC dhe me lagështi

relative të ajrit 95%) mund të ruhen 5-7 javë

ohlrabi
BRASSICA OLERACEA
var. gongylodes

K
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Plasmodiophora brassicae - Hernia e Lakrës

SËMUNDJET DHE DËMTUESIT KRYESOR TË LAKRËS

Aphididae - Morrat e Gjetheve

Xanthomonas 
campestris - Kalbëzimi i zi

Pieris rapea - Flutura e vogël e lakrës

Alternaria Brassicae - Njovosja e zezë


