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AGROUSHQIM ORGANIK 
I PËRFITUAR NGA PËRZIERJE 

E PLEHUT TË KAFSHËVE
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Karakteristikat agronomike

Ushqim organik me vlera te larta agronomike i përfituar nga 
teknologjia e përpunimit të plehut të kafshëve nëpërmjet 
metodës së biofermentimit aerobik natyral të kontrolluar me 
një shkallë të lartë humifikimi.
I vetmi pleh organik që u siguron kulturave bujqësore tre 
elementet kryesore të prodhimtarise në formë organike (NPK).
Këto karakteristika bëjne të mundur shfrytëzimin gradual nga 
aparati rrënjor, përvetësimin maksimal të lëndëve ushqyese, 
plotësimin e nevojave më të rëndësishme për ushqim 
të bimëve e si rrjedhojë marrjen e rendimenteve të larta 
agronomike.

Temperaturat e larta që arrihen gjatë procesit të 
biofermentimit japin garancine maksimale higjeno-sanitare 
duke bëre pasterizimin total të këtij produkti. 
Përmbajtja me Lënde Organike, Azot, Fosfor, Kalium, 
Kalcium, Magnez dhe Mikroelemente, i jep AGRO-
USHQIMIT ORGANIK AIBIOS vetitë ushqyese universale 
të pa zëvendësueshme, te cilat  ndikojnë në aftësitë për të 
permirësuar  cilësite fiziko-kimike dhe biologjike të tokës.

Ndikimi në cilësitë fizike 
të tokës
Përdorimi i AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS ndikon 
direkt në përmirësimin e raporteve ndërmjet elementeve 
përbërës së strukturës së tokës, të porozitetit, të kapacitetit 
ujëmbajtës të saj dhe shkallës se ajrimit.
Aftësitë ekuilibruese të raporteve tokë- ujë- ajër bëjne të 
mundur krijimin e një  ambienti të përshtatshëm për jetën 
bimore dhe të mikroorganizmave të dobishme të tokës.

Ndikimi në cilësitë 
biologjike të tokës
Ne 1 ton AGRO-USHQIM ORGANIK AIBIOS gjenden 13 
kg mikroorganizma të dobishme të cilat ndikojnë direkt në 
gjallërimin e jetës në tokë. 
Përmbajtja e lartë me lëndë organike të biofermentuara, 
bën të mundur rritjen e  sasisë të karbonit(C) aktiv 
organik në tokë i cili ndikon në shumëfishimin e aktivitetit 
jetësor, intensifikimin e veprimit të bakterieve nitrifikuese, 
amonifikuese, azotfiksuese dhe te mikrooganizmave të tjerë.
Te gjitha keto karakteristika cojnë në vitalizimin e cikleve 
biologjike të shpërbërjes dhe të sintezës të lëndës organike.

Ndikimi në cilësitë 
kimike të tokës
Përdorimi i AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS ndikon 
në përmirësimin e cilësive kimike të tokës duke rritur 
kapacitetin thithës, siguron, përvetësimin gradual 
të lëndëve ushqyese, ndikon në regullimin e raportit 
karbon(C)/azot(N), ul shkallën e shpëlarjes dhe të 
fiksimit të elementeve kimik në tokë, rrit efektivitetin e 
përdorimit të tyre.



Fushat e përdorimit
Si plehërim bazë në të gjithë llojet e tokave dhe për 
të gjitha llojet e kulturave prashitëse, në fushë dhe 
ambiente të mbrojtura, në frutikulturë, vreshtari, 
florikulturë etj, si dhe  për ato kultura që kanë jetë 
vegjetative dhe prodhuese mbi 3-4 muaj.

Dozat mesatare të përdorimit shkojnë nga  
15-30 ton/ha në fushë deri në 50-60 ton/ha në 
ambiente të mbrojtura.  

Efektiviteti
Eksperimentimet shkencore dhe përvoja kanë treguar 
që kombinimi i AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS me 
atë mineral jep nje shtesë prodhimi  

20-30%
Për një prodhim 600 kv/ha të domates në fushë, 
merren 120-180 kv/ha shtesë vetem si rezultat i 
kombinimit me AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS.

Në ambientet e mbrojtura, për një prodhim 2000kv/ha 
domate ose trangull, nga përdorimi  i 50 t/ha AGRO-
USHQIMIT ORGANIK AIBIOS meret një prodhim shtese 
400-600 kv/ha.
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Përmbajtja
Lagështia 13-18%

pH ujor 6-8%

Mikroelemente
Hekur (Fe) 3100-3200 ppm

Mangan (Mn) 850-900 ppm

Zing (Zn) 550-560 ppm

Bakër (Cu) 190-200 ppm

Mezoelemente
Kalçium (CaO) 5-8 %

Magnez (MgO) 1-2 %

Makroelemente
Azot (N) 3-6 %

Fosor (P2O5) 3-6 %

Potas (K2O) 3-5 %

Lëndë organike
Karbon (C) organik me origjinë biologjike 32-38 %

Substancë organike (Cx 1,724) 55-60 %

Substancë organike e ekstat. (% ne S.O) 30-35 %

Substancë e humifikuar (% ne S.O) 12-14 %

Përqindja e humifikimit (HR) 10-13 %

Shkalla e humifikimit (DH) 40-43 %

Treguesi i humifikimit (HI) 1,3-1,4 %


