
Udhëzues për perimet rrënjore 
 

Ky udhëzues është përgatitur në verzionin e infografikës për të ofruar këshilla specifike veç e 
veç për disa perime rrënjore të zgjedhura. Prodhuesit e perimeve mund të zgjedhin se cilat 
perime do të mbjellin dhe të krijojnë verzionin personal të kombinimit të tyre. Nëse planifikoni 
të mbjellni më tepër se një kulturë në të njejtën kohë, kemi zgjedhur shtatë këshillat kryesore 
për perimet rrënjore të cilat e ndihmojnë prodhuesin të vendosin se kur mund ti mbjellin dhe ti 
vjelin, në çfarë distance duhet të mbjellen dhe për sa kohë mund të rriten perimet e ndryshme. 

Perimet e udhëzuara janë testuar dhe janë të përshtatshme për tu mbjellur në kushtet tona. 

 

Mbani në mend: 

o Perimet rrënjore rriten më vështirësi në toka të rënda argjilore, toka të ngjeshura 
apo gurore, sepse në kushte të tilla shkaktohet ndarja e rrënjëve.  
 

o Vendet të cilat përmbyten në ujë janë gjithashtu më pak ideale për perimet rrënjore.  
 

o Nëse keni një tokë të rëndë, gërmoni thellë dhe hudhni shumë pleh organik disa 
muaj para mbjelljes.  
 

o Asnjëherë nuk bën punë plehu i freskët në tokë, pasi inkurajon një rritje të mprehtë 
dhe forcim të rrënjëve.  
 

o Nëse toka është e dobët, para mbjelljes së një kulture shto gjethe të dekompostuara 
dhe plehëra azotike duke e përzier me dheun për bërë më të lehtë.    

 
o Zvogëlojeni presionin nga barojat e këqija gjatë përgatitjes së tokës. 2-3 javë para 

mbjelljes së perimeve rrënjore, toka duhet të pastrohet nga barojat e këqija.  
 
o Mos lejoni që perimet të thahen atëherë kur ato fillojnë rritjen. Sikurse tek të gjitha 

kulturat, ujitja konsistente është e rendësishme por duhet kujdes is shtuar në kohën 
e zhvillimit të rrënjës.  

 



PANXHARI I KUQ 

 

 
 

Periudhat e mbjelljes Prill Korrik 

Distanca mes bimëve (cm) 10 12 

Distanca mes rreshtave (cm) 60 60 

Rrallimi Po Po 

Transplantimi Jo Jo 

Pjekja(ditë) 60 70 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë Vjeshtë 

 
 

 

 



KARROTA 

 
 

 

 
Periudhat e mbjelljes Prill Qershor 

Distanca mes bimëve (cm) 2 2.5 

Distanca mes rreshtave (cm) 60 60 

Rrallimi Jo Jo 

Transplantimi Jo Jo 

Pjekja(ditë) 85 95 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë Vjeshtë 

 

 

 

 



SELINO 

 

 
 

 
Periudhat e mbjelljes Prill 

Distanca mes bimëve (cm) 15 

Distanca mes rreshtave (cm) 60 

Rrallimi Jo 

Transplantimi Po 

Pjekja(ditë) 90 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë 

 

 

 

 



RREPA E SELINOS 

 

 
 

 
Periudhat e mbjelljes Prill 

Distanca mes bimëve (cm) 15 

Distanca mes rreshtave (cm) 60 

Rrallimi Jo 

Transplantimi Po 

Pjekja (ditë) 110 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë 

 
 

 



PRESHI 

 

 
 

 
Periudhat e mbjelljes Prill Maj Qershor 

Distanca mes bimëve (cm) 10 12 15 

Distanca mes rreshtave 
(cm) 

60 60 60 

Rrallimi Jo Jo Jo 

Transplantimi Po Po Po 

Pjekja(ditë) 120 140 160-200 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë Vjeshtë Dimër 

 

 



QEPA 

 

 
 

 
 Qepujka Fara 

Periudhat e mbjelljes Prill Maj Gusht Mars/Prill 

Distanca mes bimëve 
(cm) 

10 8 7 8 

Distanca mes rreshtave 
(cm) 

40 40 50 30 

Rrallimi Jo Po Po Jo 

Transplantimi Po Jo Jo Po 

Pjekja(ditë) 90 150 270 150 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë Vjeshtë Dimër Verë/vjeshtë 

 

 



PASTINAK (Parsnip) 

 

 
 

Periudhat e mbjelljes Maj 

Distanca mes bimëve (cm) 15 

Distanca mes rreshtave (cm) 50 

Rrallimi Po 

Transplantimi Jo 

Pjekja(ditë) 120 

Sezona e vjeljes Dimër 

 

 

 



RREPA (Radish) 

 

 
 

 
Periudhat e mbjelljes Prill Shtator 

Distanca mes bimëve (cm) 1 1 

Distanca mes rreshtave (cm) 30 30 

Rrallimi Jo Jo 

Transplantimi Jo Jo 

Pjekja(ditë) 30 35 

Sezona e vjeljes Verë/vjeshtë Vjeshtë 

 

 



PANAXHARI I BARDHË (Turnip) 

 

 
 

Periudhat e mbjelljes Korrik 

Distanca mes bimëve (cm) 10 

Distanca mes rreshtave (cm) 40 

Rrallimi Po 

Transplantimi Jo 

Pjekja(ditë) 75 

Sezona e vjeljes Vjeshtë 

 

 

 



RREPË SUEDEZE (Swede) 

 

 
 

 
Periudhat e mbjelljes Qershor 

Distanca mes bimëve (cm) 15 

Distanca mes rreshtave (cm) 60 

Rrallimi Po 

Transplantimi Jo 

Pjekja(ditë) 150 

Sezona e vjeljes Dimër 

 

 

 


