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ÇFARË DUHET TË DIJMË

 Çfarë është toka punuese?

 Nga cilët elemente përbëhet toka punuese?

 Çfarë është humusi dhe nga çka është krijuar ai?

 Cilët shtresa e përbëjnë tokën (dheun)?

 Cilët faktorë kanë dikuar në formimin e tokës punuese?

 Cilat janë llojet e tokave punuese që kanë përhapje të madhe?

 Me çfarë veçori dallohet toka ranore?

 Me çfarë veçori dallohet toka e kuqe?

 Me çfarë veçori dallohet toka e zezë?

 Me çfarë veçori dallohet toka podzole?
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LLOJET  E  TOKAVE 

 Toka punuese është shtresë e tokës (dheut) produktive, e cila mbulon

pjesën më të madhe të kontinenteve dhe ishujve në Tokë.

 Toka punuese është e përbërë nga këto elemente: nga mineralet,

shkëmbinjtë e thërrmuar, materiet organike (humusi) dhe nga uji.

 Rol të rëndësishëm në tokën punuese kanë materiet organike e njohur

ndryshe si humusi, i cili është ushqim për bimët.

 Humusi është formuar nga shkatërrimi i organizmave bimor dhe shtazor.

 Toka (dheu) është e përbërë nga tre shtresa dhe ato janë: shtresa e

sipërme e cila është tokë pjellore, nën këtë shtresë gjendet e

ashtuqujatura tokë e vdekur dhe shtresa e tretë e tokës është shtresa më e

thellë dhe e fortë.
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 Shtresa e sipërme e tokës është pjellore dhe njihet si toka e gjallë.

 Shtresa e sipërme e tokës është e pasur me minerale dhe humus, e cila më

së shpeshti është me trashësi prej 20-40 cm .

 Nën shtresën pjellore të tokës shtrihet shtresa e dytë e tokës, e cila është

tokë joproduktive e njohur si toka e vdekur.

 Në shtresën e dytë të tokës janë të shtresuara minerale të shpërlara dhe

ajo në përbërje ka rërë, argjil dhe gurë.

 Shtresa e tretë e tokës është pjesë e fortë e cila përbëhet prej gurëve të[

copëtuar dhe argjilit.

 Në formimin e tokës punuese ndikojnë këto faktorë: lloji i shkëmbinjëve

mbi të cilët është krijuar toka, përbërjes mineralore të shkëmbinjve,

kushteve klimatike, relievit, pjerrësisë së terrenit, mbulesa bimore dhe

faktori njeri. 3



 Llojet më kryesore të tokave që kanë përhapje të konsiderueshme janë:

tokat ranore, tokat e kuqe, toka e zezë dhe toka podzole.

 Tokat ranore kryesisht gjenden në vendet ku mbretërojnë temperatura të

larta, si për shembull në shkretëtirat në Afrikë, apo përgjatë brigjeve të

lumenjve, liqene dhe detërave.

 Tokat ranore zakonisht janë të varfëra me humus si pasojë e shpërlarjes së

tyre nga uji.

 Tokat e kuqe janë të varfëra me humus, shtrihen në vendet e nxehta por që

ka prani të lagështisë.

 Tokat e kuqe i kemi të pranishme në vendet e Azisë Jugore, në pjesën

tropikale të Afrikës, Amerikën Jugore dhe në Evropën Jugore.

 Toka e zezë njihet si toka më e pasur me humus dhe në të kryesisht

kultivohen drithërat dhe perimet.

 Toka e zezë kryesisht gjendet në vendet me klimë kontinentale, pra atë e

kemi në disa vende të Evropës, Azisë dhe Amerikës Veriore. 4



 Toka e zezë kryesisht gjendet në vendet me klimë kontinentale

mesatarisht të lagësht, pra atë e kemi në disa vende të Evropës, Azisë

dhe Amerikës Veriore.

 Toka podzole është jo aq pjellore dhe ajo shtrihet në vendet me klimë të

mesme kontinentale ku ka shumë të reshura.

 Toka podzole kryesisht gjendet në hemisferën veriore dhe atë në vendet

me gjerësi gjeografike nga 50°-60°.

 Për rritjen e plleshmërisë së tokave e nevojshme është që të lëvrohen

thellë, tu hudhet plehë natyral ose artificial dhe të bëhet ndërrimi më i

shpeshtë i kulturave bujqësore.

 Tokat pjellore janë pasuri e madhe natyrore, ngase nga to fitohet ushqimi

për njerëzit. 5
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Foto. 2. Toka e kuqe në zonën ekuatoriale.   

Foto. 1. Shtresat e tokës.

Foto. 3. Lëvrimi i tokës punuese.


