
CILESITE E KULTIVARIT FUJI (FUXHI)
 

Pema :  Origjina është Japonia dhe prindërit janë Red Delicious x Rall’s Janet. Fuji 
është varietet me rritje të fuqishme. Pema ka tipin e kurorës si të Goldit dhe 
dominojne dalja e degeve me kend te gjere, te cilat japin frytezim te larte dhe 
jane shume te pershtashme per format e reja te kultivimit me dendesi te larte. 

Lulezimi:  Pema lulëzon dy dite pas Gold Delicious dhe është e ndjeshme ndaj rrallim-
it në lulëzim. Ka prodhimtari të lartë dhe alternancë mesatare ne prodhim.

Pjalmimi:   Sherben si pjalmues dhe pjalmohet nga Gold, Starking, Granny Smith, Red 
Delicious

Pamja e frutit : Fruti është me formë të rrumbullakët - të shtypur, është heterogjen. Ka 
madhësi të mirë (75-80 mm), me ngjyrë dominante e kuqe-roze. Ngjyra e 
sfondit është jeshile - verdhë. Fruti eshte aromatik dhe me pamje tërheqëse.

Shija e frutit :  Fruti është shumë i ëmbël, ka tul te forte, kërcitës (krokant), i lëngëshëm, 
shumë i vlerësuar për shije shumë cilësore dhe të vecantë dhe permban 15 
% sheqer. 

Pjekja ruajtja: Fruti piqet në mes Tetori ne zonen e ftohte dhe 1 jave para ne zonen e 
ngrohte. Fruti ruhet shumë mirë për 5-6 muaj. Prodhimi arrin nga 500-700 
kv/ha.

Komente :    Ështe varieteti që ruan sheqerin dhe shijen për një periudhë të gjatë ruajtje.

Vlerësimi :  Është varietet shumë i mirë, meriton perhapje ne vendin tone. 



 CILESITE E KULTIVUARIT TE MOLLES – GALA

Pema:  Është mutant i (Golden x Kidd’orange red). Pema qëndron me kurorë gjysmë 
e hapur me futjen në prodhim. Pema është me rritje mesatare në të fuq-
ishme. Pemëtorja ka  zhvillim të mirë dhe ka prodhimtari të lartë dhe të qën-
drueshëm. Ka rrallim mesatarë dhe alternim te dobët.

Pamja frutit:    Fruti është cipëlëmuar dhe me madhësi të mirë, me formë trung-konik, fruti 
është me ngjyrë të kuqe të shëndritëshme me vija të kuqe në portokall dhe 
me ngjyrim homogjen, ngjyrimi arrin ne ¾  frutit, ka pamje të mirë dhe mjaft 
tërheqës. 

Shija e frutit :  Tuli është i fortë, kërcitës (krokant), i lëngëshëm, aromatik, i ëmbël i ekuilib-
ruar në aciditet dhe shumë i shijshëm. Fruti piqet në fillim gushti dhe vazh-
don deri 15-30 gusht, ruhet mirë për 2-3 muaj.

Komente:  Është e ndjeshme ndaj ngricave në lulëzim. Ka nevojë për rrallim sepse kemi 
rritje të shpejt të frutit dhe duhet të  marrë ngjyrimin e duhur dhe jep fruta 
të cilësisë së lartë. Kujdes të mos kaloj koha e vjeljes sepse kemi çarje të tulit 
tek bishti. 

Vlerësimi: Eshtë varietet shumë i mirë


