
Deponimi dhe tharja e biomasës

HAPAT E THJESHT PËR  THARJEN DHE 
RUAJTJEN E DRUVE  

Cani drutë qe të 
thahen më  shpejte 

Renditini drutë me anën e 
çarë të kthyer nga poshtë, 
ashtu qe ta bej te mundur 
qarkullimin e ajrit, ruajeni larg 
shtëpisë dhe lart tokës

Mbuloni pjesën e lart  të  
druve te renditura ashtu 
qe të lejohet qarkullimi 
ajri

Para përdorimit pritni qe 
te thahet druri:  6 muaj 
për dru te buta (p.sh. 
pisha, bredhi, mill ose  12 
muaj për dru te forta, lisi, 
frashti, dushku)
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DEPONIMI THARJA

Praktika  e zakonshme në Ballkanin 
Perëndimor është qe drutë e zjarrit 
mbas blerjes të deponohen jashtë. 

60% e druve të cilat shfrytëzohen për ngrohje  në Ballkanin 
Perëndimor nuk janë thare si pas rregullave!

Ne këto raste, drutë duhet te çahen 
dhe renditë me anën e çarë  të 

kthyer nga poshtë  ,ashtu qe ta bej 
te mundur qarkullimin e ajrit, ruajeni 

larg shtëpisë dhe  lart tokë.

Qelizat e druve te prera përmbajnë më shumë se 5% ujë.

Ne qofte se depononi dru te njoma 
- duhet shmangur mbajtjen në 
podrum ose garazh.

Djega e druve te lagura,  ose te njoma do te ketë si pasoj 
humbjen e ngrohtësisë, sepse krijon avull dhe prodhon 
djegës, katran acidik i cili se shpejt e dëmton sobën dhe 
kumin tuaj, zmadhon sasinë e tymit ne dhomën tuaj, si 
dhe emiton substancat dëmtuese në atmosfere. 

Drutë e zjarri të cilat janë te deponuar 
jashtë duhet mbrojtur nga bora dhe 

shiu duke mbuluar pjesën e larte 
te druve te renditura ashtu qe t’ju 

lejohet qarkullimi i ajrit.

Duke përdorur dru te thara mund të kursehen të hollat dhe 
mbrohet shëndeti me emisionin e zvogëluar. Si?

Një grumbull i druve i cili nuk është 
i renditur do te thahet  rreth 2 muaj 
me tepër   nga ato te cilat kane 
lagështirë përafërsisht te njëjtë , por 
janë te renditur mire.

Në qofte se druja është e thare siç duhet, do të thotë se 
lagështia në periudhën prej 6-12 muajsh,    zvogëlohet nga 
40% në 20%, familja do shfrytëzojnë deri 20% me pak dru 
për ngrohjen e te njëjtës sipërfaqe! Kjo ne praktike do të 
thotë qe një familje e cila përdorë 10 m3 te njoma, mund ta 
ngroh te njëjtën sipërfaqe te shtëpisë me 8m3 druri i thare 
siç duhet.  

Nevojitet 6 muaj për dru të buta (p.sh. pisha, bredhi, milli) 
ose 12 muaj për dru te forte (lisi, frashri, dushku) qe te 
thahet druri aq sa duhet.


