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1.KONCEPTE TË TË USHQYERIT TË 

PULAVE 

Përpunuar nga Kristian Maka 
 

 
 
Pulat për vezë 

 
Gjatë fazës së rritjes dhe me vonë, gjatë asaj të pjelljes së 

vezëve, kërkesat e pulave për lëndë ushqyese ndryshojnë 

vazhdimisht. Kjo, si pasojë e nevojës së përdorimit të 

llojeve të ndryshme të ushqimit, në varësi të stadit të 

zhvillimit dhe performancës së shpendit - të ushqyerit me 

faza. 

 
Të ushqyerit është baza thelbësore për rritjen normale të 

shpendëve nga zogj në zoga e deri te pulat e rritura për 

vezë. Koncepti i të ushqyerit duhet të bazohet në kërkesat 

e shpendit. Kërkesa për lëndë ushqyese varet gjithashtu 

nga ndryshimet në menaxhimin e fermave të pulave, nga 

faktorët mjedisorë, si dhe veçanërisht në format 

alternative të mbarështimit. 

 
Konceptimi i llojeve individuale të ushqimit gjatë të 

ushqyerit me faza dhe përzgjedhja e lëndëve të para si 

drithërat, bartësit e proteinave, yndyrat dhe vajrat bimore, 

mineralet dhe aditivët duhet të përcaktohen rreptësisht në 

bazë të kërkesave të kafshëve për lëndë ushqyese. 

 
Zogjtë/Zogat 

 
Baza për fazën e shtrimit dhe më vonë të performancës së 

pulave vendoset që në fillim. Kur zogat kalojnë në kafaze 

(bateri), ato duhet karakterizohen veçanërisht nga një 

peshë optimale e trupi. Kjo duhet të jetë të paktën sa 

pesha e synuar e racës përkatëse, akoma më mire nëse, 

gjatë kalimit të zogave nëpër bateri, pesha është 50g deri 

në 100 g më e lartë. 

 
 

Ushqimi për fazën e para-prodhimit/para-shtrimit 

 
Pak para se të fillojë pjellja e vezëve, veçanërisht në 

sistemet alternative (në bateri), pulat duhet të përshtaten 

në kohën e duhur me mjedisin e ri. Prandaj është e 

dobishme zhvendosja e zogave në shtëpitë e pjelljes në 

një moshë të hershme, 16 deri në 17 javë. 

 
Në këtë moshë, pulat ende nuk janë rritur plotësisht 

fiziologjikisht dhe për këtë arsye nuk duhet t'u jepet 

ushqim i fazës së pjelljes, pasi për shkak të përmbajtjes 

së lartë të kalciumit kjo "i shtyn" pulat shumë herët për 

të filluar pjelljen e vezëve. Në moshën 16 deri në 18 javë 

ose 17 deri në 19 javë, pulat në bateri marrin ende 

ushqimin e zogave dhe jo të pulës së vezës. 

 
Në përgjithësi, duhet të shmangen zogat që janë shumë 

të lehta. Në asnjë moment gjatë periudhës së pjelljes 

këto zoga nuk tregojnë performancë normale, në 

përputhje me përbërjen e tyre gjenetike. Zogat nuk 

duhet të jenë me një peshë të lartë trupore. Përdorimi i 

ushqimit të zogave nga java e 9-të deri në 16-të e jetës 

është absolutisht i nevojshëm për të arritur një kapacitet 

të mirë të marrjes së ushqimit. Zogat duhet të ushqehen 

në bazë të kërkesave për secilën fazë te jetës dhe 

mënyrës së mbarështimit. 

 
Sistemet e mbarështimit- Dysheme dhe Bateri 

 
Për pulat e reja që rriten në sistem dysheme ose sistem 

bateri rekomandohet veçanërisht përdorimi i një 

ushqimi për fazën e para-prodhimit. Ushqimi fillestar ka 

rreth dyfishin e përmbajtjes së kalciumit, si dhe 

përmbajtje më të lartë të proteinave dhe aminoacideve, 

krahasuar me ushqimin e zogave. Prandaj, është shumë 

e rëndësishme që ky ushqim të përdoret për rreth 14 

ditë para fillimit të planifikuar të pjelljes së vezëve - nëse 

kaloni herët në fazën e pjelljes, është e detyrueshme. 

 
Ky ushqim përmirëson uniformitetin e tufës duke i lejuar 

shpendëve të rinj të maturohen, të marrin kalcium të 

mjaftueshëm për formimin e lëvozhgave të vezëve të 

para dhe duke siguruar ushqim më të mirë për shpendët 

me maturim të vonë. Periudha kohore e përdorimit të 

ushqimit për fazën e para-prodhimit/ para-shtrimit dhe 

koha optimale për kalimin në bateri duhet të 

koordinohen me mbarështuesin e pulave. 
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Zhvendosja e pulave përfaqëson një barrë të veçantë për 

shpendët. Kalimi në fazën e fillimit të pjelljes përfaqëson 

gjithashtu nje ndryshim themelor në proceset fiziologjike. 

Organizmi duhet të përshtatet nga faza e rritjes dhe e 

formimit të trupit në fazën e fillimit të aktivitetit të pjelljes 

së vezëve, në të njëjtën kohë pulat nuk janë rritur ende 

plotësisht. 

 
Gjithashtu, në këtë faze ndryshimet hormonale ndikojnë 

në marrjen e ushqimit. Si rezultat, marrja e ushqimit në 

këtë fazë shpesh është më pak se 100 g për kafshë/ në 

ditë. Duke konsideruar kërkesat e pulës për lëndë 

ushqyese si dhe përmbajtjen e energjisë së ushqimit të 

përdorur, kjo sasi është absolutisht shumë pak. Në këtë 

fazë, duhet bërë çdo përpjekje për të rritur shpejt marrjen 

e ushqimit deri në 115 g në ditë, të ushqyerit disa herë në 

ditë, të ushqyerit në lugun bosh, duke ofruar ushqim me 

strukturë optimale dhe sisteme të të ushqyerit të mirë 

ndriçuara. 

 
Dendësia e lëndëve ushqyese 

 
Për të mbështetur marrjen e lëndëve ushqyese, është parë 

e arsyeshme, që pulave t'u ofrohet ushqim me një densitet 

më të lartë të lëndëve ushqyese (11,6 - 11,8 MJ/kg), 

kryesisht me një përmbajtje të rritur të aminoacideve. 

Nëse pula është e pafurnizuar me lëndë ushqyese gjatë 

fillimit të pjelljes, kjo rrezikon suksesin e të gjithë 

periudhës së pjelljes dhe çon në humbje të pakthyeshme 

në performancë. Por kujdes: Shtimi i ushqimit me një 

përmbajtje kalciumi prej më shumë se 3% nuk duhet të 

ofrohet shumë herët. Në koordinim me fermerin, 

rekomandohet përdorimi i ushqimit për fazën e para-

prodhimit. Në fillim të periudhës së pjelljes, pulat duhet të 

arrijnë shpejt në nivele të mjaftueshme ushqimi. Mungesa 

e lëndëve ushqyese në fillim të pjelljes e rëndon 

metabolizmin e kafshëve dhe mund të kontribuojë në 

shfaqjen e sindromës së mëlçisë së dhjamosur. Vetëm kur 

pjelljet në tufë kanë arritur në rreth 5%, fillon kalimi në një 

ushqim starter me cilësi të lartë. 

 
 

 
Për më shumë informacion: 
 

Austria Praemix shpk 

Tel: +355 (0)68 402 6311 

e-mail: agri@ap.com.al 
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