
Formon deri në 18 renda të kokrrave. Tramaku është ci-
lindrik, gjatësia 18-20 cm, i shëndoshë dhe ka përfun-
dim të shkëlqyeshëm. Kokrra është e tipit dhëmborë i 
verdhë, shumë i thellë i madhë dhe ka peshë të lartë. 
Hibridi ka randman të shkëlqyeshëm dhe rendimente të 
larta të kokrrës.

Kërcelli është shumë i fortë, rezistent në ramje dhe 
thyerje. Ka system të thellë rrënjorë i cili i mundëson që 
të jetë më stabil, dhe rezistent ndaj thatësisë. 

Në krahasim me grupin e vet karakteristikë shpejt e li-
ron lagështinë nga kokrra gjatë pjekjes në vjeshtë. Ka 
shumë pak hibride te këto FAO – grupe që mundet me 
u krahasu për veti të mira që ka dhe rendiment të lar-
të. Është i përshtatshëm për korrje me kombajn, kokërr 
me shpenzime minimale ose fare pa shpenzime për ter-
je plotësuese. Mundet të mbillet edhe si kulturë e dytë 
pas korrjes së drithrave vjeshtore ose mbjelljeve tjera 
që largohen më herët dhe atë shpesh mundet të ketë 
pjekje të plotë por mundet të përdoret edhe për sillazh 
në ato raste.

Hibridi është tolerant në thatësi si dhe në të gjitha kush-
tet ekonomike të sëmundjeve.

KALINA shkëlqyeshëm reagon në përdorimin optimal të 
dozave të plehërimit dhe për shkak të potencialit të lar-
të gjenetik jep rendiment të pa krahasueshëm. Nëse jeni 

të gatshëm të investoni për prodhimtari 
të lartë atëher ky hybrid ua kthen me 
rendiment superior. Është adaptibil 
dhe për atë mundeni ta mbillni në tipe 

të ndryshme të tokave dhe kushte të 
ndryshme agroekologjike. I përshtatshëm 

edhe në rajone të ulta dhe në vise kodrino-
re ku jep rendiment të shkëlqyeshëm .

Dendësia e preferuar e mbjelljes: 75.000 bimë 
në hektar (distance 18 cm) në toka më të dobëta 

dendësia e mbjelljes përshtatet por jo më pak se 
71.000 bimë/për ha.
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Hibridi formon tramak me 18-20 renda të kokrrave. Ko-
krra është e tipit dhëmborë i verdhë, shumë i madhë 
dhe me peshë të lartë. Tramaku ka gjatësi rreth 22 cm. 
Karakteristikë e tij është se tramaku ka formën cilindri-
ke me pjesën përfundimtare që tregon se e liron shumë 
shpejt lagështinë. Shpesh në një bimë paraqiten nga dy 
tramak normal.

Ka rritje të shkëlqyeshme në kushte kur temperaturat e 
tokës janë rreth 10°C.

Kërcelli është i fortë. Format e gjetheve të larta janë të 
shkurta të gjëra dhe të kthyera poshtë, që mundëson 
thithje të mire të energjis diellore gjatë mbjelljes së den-
dur, çka ndikon në rendiment më të lartë. Në momentin 
e korrjes kërcelli shumë shpejt e liron lagështinë, a tra-
maku mbetet stabil në kërcell.

Shumë shpejt e liron lagështinë në vjeshtë dhe shumë 
i përshtatshëm për korrje me kombaj. Nuk shkoklohet 
dhe ska nevoj të teret në terëse.

Është shumë i qëndrueshëm në kushte stresuese, në 
thatësi dhe në sëmundje. Ka potencial të lartë gjenetik 
të prodhimtarisë.

Në agroteknikë të mire reagon shumë shpejt në ngritjen 
e rendimentit por edhe në kushte të papërshtatshme, të 
vështira jep rendiment të lartë. Është i përshtatshëm për 
kultivim edhe në rajonet e rrafshta në rajone kodrinore, 
por edhe lugina rreth lumenjëve shpejt largohet nga 

ara, që mundëson më herët të përga-
ditet toka për kultura tjera.

Dendësia e preferuar e mbjelljes 
73000 bimë/në ha (distance në rend 

20 cm) në tokat e dobta mbjelljen du-
het përshtatur në zvoglimin e numrit të 

bimëve por jo më pak se 60.000 bimë. 

RABINA
FAO 400

HIBRID – MESATARISHT I 
HERSHËM, I NJOHUR PËR 

RENDIMENT TË LARTË DHE 
STABIL. 

KËRCELLI MESATAR
I LARTË (rreth 265 cm)

TRAMAKËT JANË TË
POZICIONUAR NË PJESËN

E POSHTME
(rreth 115 cm).
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