
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAIRI   ISMAILI 

 

 

 

BAZAT 
E SHUMËZIMIT TË 

ULLIRIT 
 
 

 

Stacioni Eksperimental i Ullirit 

Tirane 2019 

 



2 

 

Autor: 

Hairi Ismaili 

 

Redaktor: 

Gezim Xhurri 

 

 

Miratuar ne keshillin shkencor te Stacionit Eksperimental te Ullirit 
 

©Autori, Te gjitha te drejtat te rezervuar 

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë  

 ISBN:  

978-9928-4552-5-3 

 

Shtypur  ne Shtypshkronjen e Shtepise Botuese: “Streha” 

Adresa: rruga Siri Kodra, nr 16   

Tirane, Tetor 2019 



3 

 

Lenda:                                                                                                faqe 

Hyrje………………………………………………………………………………………………. 12 

Ambjenti dhe përshtatja varietale………………………………13 

Karakteristika Botanike te ullirit………………………………. 16 

Bio-fiziologjia dhe cikli jetësor i ullirit…………………………18 

Karakteristika të zhvillimit në bimët e shtuara në  

mënyrëvegjetative. ..................................................................... 24 

Cikli vjetor i zhvillimit………………………………………… 26 

Diversiteti  dhe plasticiteti gjenetik……………………………  27 

Kriteret per zgjedhjen e metodave te shumezimit.......................  31 

Shumezimi seksual........................................................................31 

Shumezimi vegjetativ dhe riprodhimi seksual…………………. 33 

Rëndësia e qelizës në shumëzimin e ullirit…………………….. 36 

Përbërja kimike e qelizës………………………………………  42 

Mejoza ne riprodhimin seksual………………………………… 43 

Mitoza ne riprodhimin vegjetativ………………………………  53 

Meristema dhe Rëndësia në  shumëzimin vegjetativ……………57 

Dediferencimi………………………………………………… ..59 



4 

 

Klasifikimi i meristemes…………………………………      60 

Formimi i meristemës…………………………………………63 

Konceptet hormonale te rizogjenezes…………………………65 

Klasifikimi i hormoneve………………………………………66 

Ndërtimi kimik  i hormoneve…………………………………68 

Mekanizmat e auksinave te rrenjezimit……………………… 73 

Ndërlidhjet e faktorëve ne rizogjenezë......................................74 

Stadet e rhizogjenezes………………………………………   77 

Rhizogjeneza në kulturë in vitro dhe in vivo…………………80 

Cilesia e materialit gjenetik per rhizogjeneze…………………81 

Karakteristikat e metodave të shumëzimit ...............................83 

Karakteristika te shumëzimit aseksual te ullirit........................86 

Rëndësia e shumezimit me pjesë vegjetative………………..  90 

Metoda aplikative te shumëzimi vegjetativ..............................92 

Reagim i meristemes ne momentin e shartimit………………104 

Autorrënjëzimi i copës e gjelbër..............................................116 

Shumezimi me copa te gjelbra.................................................118 

Autorrënjëzimi i copës e gjelbër..............................................118 

Metodat e trajtimit me auksina................................................126 



5 

 

Etapat e formimit të meristemës e rrënjëve.............................142 

Anatomia e copes e gjelber......................................................143 

Zhvillimi i meristemes per fillesat rrënjore..............................148 

Proceset  morfologjike gjatë fazës e rizogjenezes....................150 

Meristemat rrenjore..................................................................152 

Hidratet e karbonit dhe përbërsit e tjerë endogjen.................. 154 

Efekte egzogjene mbi rhizogjenezen....................................... 159 

Morfogjeneza  dhe neoformimi i rrenjeve……………………165 

Ndikimi i morfogjenezes ne degez…………………………...166 

Ndikimi i karakteristikave  gjenetike ne rizogjeneze…………169 

Hormonet egzogjene dhe fenologjia mbi rizogjenezen.............173 

Ricfaqja e karakteristikave juvenile in situ………………… . 178 

Ndikimi i stressit ujor ne rizogjenezen e ullirit……………….180 

Avantazhet dhe pengesat e teknikave te shumezimit…………183 

Shumezimi in vitro……………………………………………185 

Fazat kryesore të mikroshumëzimit…………………………..186 

Pajisjet dhe inventari i domosdoshëm në shumëzimin in vitro 

Kultura dhe tippet e kultures…………………………………194 



6 

 

Sigurimi i eksplantit………………………………………… 196 

Pastrimi i Explantit dhe Trajtimi .............................................197 

Izolimi......................................................................................198 

Përbërja e terenit ushqyes…………………………………… 201 

Përbërja e makroelementeve bazë…………………………..  204 

Mikroelementet………………………………………………206 

perberesit organic…………………………………………… 208 

Rregullatorët e rritjes……………………………………….. 210 

Përbërja e tereneve ushqimore  me rregullatorë rritje ………216 

Sterilizimi i materialit bimor…………………………………217 

Disa kritere shkencore per vemendje………………………   219 

Procedura praktike e mbjelljes……………………………… 223 

Ndikimi i faktorëve fizik mbi rritjen dhe zhvillimin…………226 

In vitro per konservimin e materialit gjenetik………………  230 

Transferimi nga ena në tokë………………………………… 229 

Ruajtja in vitro e morfogjenezës fillestare……………………231 

Riçfaqja in vitro e karaktereve morfologjike juvenile……… 231 

Spjegues terma shumezimi…………………………………  233 



7 

 

Literature……………………………………………………… 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

I nderuar Lexues 

Une e konsideroj shumëzimin e ullirit vecanërisht shumëzimin 

vegjetativ,  si një mënyrë qe krijon një organizem të ri në mënyrë 

identike. 

Në këtë libër, i titulluar “Bazat e Shumëzimit të Ullirit”,  unë jam 

përpjekur të bëj spjegime përshkruese për procese  biologjike e 

fiziologjike, duke vendosur nivelin e njohurive tona rreth metodave të 

shumëzimit dhe që të gjitha janë bazuar në eksperiencën e  vjeter.  

Sepse Shqipëria ka kulturë  të lashte per kultivimin e ullirit, diversitet 

gjenetik, kultivar autokton dhe ulliri është faktor për njerëzimin, 

shënjë e civilizimit, kulturës  dhe prosperitetit.   

Trashëgimia kulturore përbën një kapitull të rëndësishëm të këtij 

libri, sepse së bashku me pemët e vjetra ne kemi trashëguar kulturën 

dhe teknologjinë,   teknikat e vjetra të shumëzimit të ullirit. 

Trashëgimia e kulturës antike të shumëzimit është konsideruar si 

operacion i një fragmentimi të organeve;  individët e ri të shkëputur 

nga trupi i pemës  nënë rjedhin nga një pjesë pak a shumë e 

rëndësishme dhe e specializuar e saj. 

Une kam modifikuar metoda për  të përftuar nga prerjet e 

fragmenteve vegjetative me madhësi më të madhe ose më të vogël, 

per nje riprodhim identik  i bazuar në burime primare shumëzimi, që 

do të përmirësojë natyrën variacionale të plantacioneve.  
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Aktualisht, një kuptim më të mirë unë kam dhënë për  

morfogjenezën,  nëpërmjet të cilës kam rregulluar dhe përmirësuar 

disa nga praktikat tradicionale të interpretimit. Për më tepër, 

teknikat e reja, veçanërisht kulturat in vivo dhe in vitro, mund të 

shumëfishojnë një organizëm nga pjesët e tij, shumë të larmishme 

dhe nganjëherë shumë të vogla. Kështu, ne kemi rritur mundësitë 

nëpërmjet vendosjes së strukturave laboratorike, teknologjike dhe 

shkencore duke i  trajtuar në formën e një fushe morfogjenetike.  

Fatëkeqësisht, mund të përmendim degradimin e niveleve të kërkimit 

20 vjetët e fundit, konfuzionin në tregun e fidanëve, mungesën e 

orjentimit dhe konfrontime me disfata të ndryshme në fermë.  

Në kuadër të konceptit të këtij libri  dua të them se shumë mundësi 

nuk janë shfrytëzuar në mënyrë progresive; Ndaj në një të ardhme jo 

shumë të largët, mendoj se në mënyrë interferente,  autor të ri do të 

paraqiten para studiuesve  dhe lexuesve.                                             

Autori 
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Dear Reader 

I consider the olive multiplication, especially vegetative 

multiplication, as a way of creating a new organism in an identical 

way. In this book, entitled "The Basics of Multiplication of Olives", I 

have tried to make descriptive explanations for biological and 

physiological processes, setting our level of knowledge about the 

methods of multiplication and all based on our past experience. 

Because Albania has an ancient culture of olive cultivation, genetic 

diversity, indigenous varieties and olive is a factor for humanity, a 

mark of civilization, culture and prosperity. 

Cultural heritage is an important chapter of this book, because along 

with the old trees we have inherited the culture and technology, the 

old olive propagation techniques. 

The legacy of the ancient culture of multiplication has been 

considered an operation of organ fragmentation; Young individuals 

detached from the body of the mother tree derive from a more or 

less important and specialized part of it. 

I have modified methods to obtain cuts of vegetative fragments of 

larger or smaller size, for identical reproduction based on primary 

propagation sources will enhance the varied nature of the plantation. 

Currently, I have a better understanding of morphogenesis, through 

which I have adjusted and improved some of the traditional 

interpreting practices. Moreover, new techniques, especially in vivo 

and in vitro cultures, can multiply an organism by its parts, very 
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diverse and sometimes very small.  Thus, we have increased 

opportunities by establishing laboratory, technological and scientific 

structures by treating them in the form of a morphogenetic field. 

Within the concept of this book I would like to say that many 

opportunities have not been progressively exploited. So, in the not 

too distant future, I think that, interfering, new authors will appear 

before scholars and readers. 
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Hyrje 

Progresi i ullishtarisë në Shqipëri, karakterizohet nga një 

specializim pa pushim i teknikave kulturale të shumëzimit. 

Prodhimi dhe rendimenti për të qënë kompetitiv duhet të kenë 

kosto të ulët dhe këto janë në korelacion të fortë me metodën e 

shumëzimit të fidanit si edhe faktorëve agronomik të ullishtes e re. 

Kërkimet e institucioneve tona në vijim të 50 vjetëve të fundit kanë 

realizuar seleksione dhe kanë siguruar material gjenetik superior në 

gjirin e cdo popullatë autoktone. Por pas seleksionimit të një kloni 

është  e nevojshëme që ai të përhapet shpejtë. Fatëkeqsisht  

metodat e shumëzimit  tradicionale  karakterizohen prej shumë 

karakteristika negative dhe më e rëndësishme  është koeficient 

shumëzimi i vogël sepse numuri i shartimeve mbi një filiz të 

rjedhur nga fara nuk lejon të homologohen identik në të ardhmen. 

 

Duhet te thuhet se njeriu ka perdorur alternativa të shumezimit te 

ullirit, për të përhapur kulturën e shumëzimit në rrugë seksuale dhe 

jo seksuale. Njihen në Shqiperi, në shekullin e IIIt para JC,  

metodat më të përhapura  të shumezimit të ullirit te cilat kanë qënë  

direkte dhe indirekte.  Në këtë mënyrë, ulliri si gjithë pemët e tjera 

e ka siguruar egzistencën e tij nëpërmjet aftësisë për të riprodhuar 

vetveten. Shtimi i tij është bërë me farë dhe me vonë në rrugë 

vegjetative me pjesë të ndryshme të trupit të vet, mendohet se 

metodat per shumezimin e ullirit kane nisur 5 mije vjet perpara JC. 
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Ambjenti dhe përshtatja varietale 

Situata ekologjike e një peme me jetëgjatësi të madhe si ulliri është 

një faktor përcaktues në rendimentin e ardhëshëm të saj.  Nqse 

bëhet një analizë  e hollësishme e ullishtarisë e krijuar deri tani 

precizohen mjaft raste  të kushteve  jo të favorëshme të ambjentit.  

Genotipet në këtë rast janë shembuj të variancës fenotipike  brënda  

popullatës varietale që ndryshimet kanë ardhur në vijueshmëri si 

rezultat i variancës gjenetike dhe karakteristikave mjedisore.   Këto 

variacione gjenetike kanë ardhur prej ndikimeve të ndërthurjeve të 

karakteristikave dhe  dominimin e tipareve të reja.  Së bashku, 

vlerat e secilës nga këto nën-kategori japin shumën totale të 

variacionit gjenetik përgjegjës për një tipar të veçantë  fenotypik.  

Shkaqet mjedisore të variacionit jane shume te rendesishem per nje 

material bimor plastik, dhe  vijnë nga aspektet mjedisore. 

Mospërputhja e përgjithshme e mjedisit vleresuar ne  korelacionet 

gjenotip x ambijent përbëjnë  shumën totale të ndryshimit të 

mjedisit. 

Të dy korelacionet e përgjithshme mjedisore dhe gjenotipet në 

mjedis janë aspekte të një karakteristikë të njohur si plasticitet 

fenotipik. Plasticitetet fenotipike është një ndryshim në fenotip të 

lidhur me një gjenotip të dhënë në përgjigje të kushteve të 

ndryshme mjedisore. Disa studiues besojnë se gjenotipet qe vijne 

nga veprimi i mjedisit jep vlerësimin më të mirë të potencialit për 

plasticitet fenotipor.  
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si rezultat i veprimit te disa faktoreve, germoplazma nga njera ane 

eshte nen presionin e shtimit te ndryshueshmerise gjenetike dhe 

potencialit gjenetik te saj.  ngushtimi I potencialit ben te mos kete 

perputhje ne raporte te drejta ndermjet distancave gjeografike dhe 

distancave fenotipike te kultivareve.  

Në kushtet në të cilat gjëndet ullishtja, lidhja e ngushtë ndërmjet 

ujit disponibël  në tokë dhe  dhe rendimentit tregon qartë  se faktori 

reshje dhe shpërndarja  e tij është një element përcaktues për 

volumin, periodicitetin dhe cilësinë e prodhimit. 

Por edhe teprica e lagështirës  është shkaku evident i një pakësimi 

të prodhimit dhe rrëzimit të frutave dhe gjetheve. Këto kushte 

krijojnë disekuilibre që shpien  në plakje të parakohëshme të 

bimëve dhe favorizojnë shtimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve. 

Në zona me temperature të ulëta panverore dhe vjeshtore ulliri 

goditet në mënyrë periodike  cdo 5-7-10 vjet. Të tjerë faktor  

pakësojnë  në shkallë të ndryshme rentabilitetin ekonomik.  Por 

edhe një i ftohtë i pamjaftueshëm në dimër, poshtë kërkesave të 

gjumit dimëror, veprimi i erave  të ngrohta dhe të thata që lidhen 

me një sërë  procese fiziologjike delikate si; hidromorfizmi i 

theksuar, varfëria e tokave, toka erodive, janë të rëndësishme për 

tu patur në konsideratë gjithmonë.  Eshtë e padiskutueshme që 

shumë plantacione të krijuara  në disa zona të sforcuara 

klimaterike, ekologjike ose topografike kanë arritur të frutifikojnë. 

Kjo është e vërtetë por vetëm at‟here kur kemi patur një popullsi 

rurale të bollëshme dhe të organizuar në ekonomi kooperativiste 

dhe puna e krahut e papërfillëshme mund ta përballonte koston e 

mirëmbajtjes. Ndërsa sot  vetem një punë familjare e kujdesëshme, 
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pa marrë parasysh aspektet ekonomike ka mundur të mirëmbajë 

një pjesë të ullishtarisë konvencionale dhe ka lejuar pjesën tjetër pa 

interes të braktiset. 

Zhvillimi ekonomik si pasojë e emigracionit rural, rritja e nivelit të 

jetesës në zonat e ullirit dhe rritja e cmimit të punës e krahut kanë 

vënë vulën e pamundësisë për te mirëmbajtur  dhe shfrytëzuar 

ullishtet jorentabël. 

Kjo gjëndje keqësohet më keq kur fidanët dhe varietetet e përdorur 

nuk kanë qënë të aftë të amortizojnë defektet e ambjentit. Në 

shumë zona  varietetet e kultivuar nuk kanë qënë të aftë  të 

amortizojnë deficitet e ambjentit sepse nuk paraqesin as 

unifomitetin,  dhe as aftësinë të cilat duhet ti karakterizojë një 

kulturë tregëtare e moderne.  Ne kemi konstatuar se në të njëjtin 

bllok ulliri  mund të gjënden  eksemplar të të njëjtit varietet që 

paraqesin diferenca të theksuara të rendimentit,  rregullaritetit,  

rezistences ndaj sëmundjeve, përqindjen e vajit etj. Këto rjedhin  

prej defekteve dhe mungesës  e materialit homogjen të 

seleksionuar  dhe të vënë në dispozicion për shumëzim. Nuk ka 

ullishte mëmë per kalema ose sytha, copa të gjelbra ose eksplant, 

nuk ka patur klone në popullatat  e varieteteve lokale.  Unë kam 

qëllim të kompletoj këtë tabllo duke denoncuar diferencat e 

theksuara që rjedhin prej këtyre situata të blloqeve të vjetra dhe të 

reja, sidomos në zonat ekstreme të vëndit, në terrene te pjerrta 

dmth në ato kushte ku aplikimi metodave të kultivimit modern 

është i vështirë dhe i kushtueshëm. 

Në një analizë  të përgjithëshme, një tedencë e re u rekomandua 

për zbatim dhe që është në zhvillim e sipër: Krijimi i ullishteve te 
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reja tip “familjar”, ne terrene fushore ose në kodra plotësisht të 

mekanizueshme.  

 

Karakteristika Botanike te ullirit 

Ulliri është klasifikuar në familjen oleaceae, i gjinisë Olea, dhe 

perfshin mbi 30 specie të ndryshme të shpërndara në të gjithë 

sipërfaqen e globit tokësor. Specia e cila është kultivuar në botën 

mesdhetare e përhapur edhe në vendin tonë është olea europaea, në 

të cilën takohen katër ssp. Olea europaea L. ssp.sativa ose ulliri i 

butë, olea europaea L. ssp.oleastër dhe olea europaea. 

ssp.sylvestris ose ulliri i egër. 

Cilado qoftë specia, ulliri është një pemë gjithmonë e gjelbër, 

dimensionet dhe forma e të cilave janë jashtezakonisht të 

ndryshme, kanë gjethe rezistente, të përherëshme të cilat jetojnë 3-

4 vjet, vendosur kundrejt njëra tjetrës. Faqja e sipërme ka ngjyrë 

jeshile intensive ndërsa faqja e poshtëme me ngjyrë të hapur 

argjëndi. 

Ulliri jeton shume gjatë, disa shekuj kur ka kushte të mira mjedisi 

është i pa vdekshëm. Kur trungu degradohet, kalbet dhe zhduket, 

kamëzat e diferencuar prej sythave të qafës e trungut, zhvillohen 

rriten dhe formojnë një bimë të re duke krijuar në këtë mënyrë 

reputacionin e pavdekshmërisë. 

Rrënja: në përgjithësi rrënjët janë xhufkore, të shtrira në 

sipërfaqe, shumë të hapura, të degëzuara duke përfunduar me 

kapilarët e pajisur me qimet thithëse. qimet thithëse rinovohen në 



17 

 

mënyrë të vazhdueshme dhe i shërbejnë bimës  për të thithur 

ushqimet, kripra minerale të tretura në ujin e rizosferës rrënjore.   

Qafa dhe trungu. Zona e qafës ndan pjesën ajrore me sistemin 

rrënjor. Qafa është një pikë lidhëse, ka përmasa të mëdha 10-20 

metra perimetër dhe  në përgjithësi quhet bazament i pemës. Eshtë 

e përbërë  nga gunga të shumta me sipërfaqe mjaft të deformuar 

dhe shumë të pasura me  lëndë rezerva, dhe sytha adventiv.  

Mbi qafën e trungut ngrihet perpendikular trungu i cili mban degët 

e skeletit bazë dhe kurorën e përbërë prej degëve, degëzave dhe 

gjetheve. Në pemët e rritura trungu është i përbërë  nga shumë 

ovula, gropëza  dhe korde të pasura shumë me hidrate karboni  dhe 

sytha të fjetur. Trungu i ullirit nëpërmjet një prerje transversal 

paraqet në qëndër palcën, më pas druri i vjetër me funksion për 

rezistencën mekanike të pemës, drejtë periferise  takohet druri i ri 

në të cilën gjënden rrugët e kalimit  të limfës bruto që vjen prej 

rrënjëve dhe drejtohet për në gjethet. Më tej takohet një shtresë 

tjetër rigjeneruese ose kambium, i cili ka funksion trashjen e 

trungut përbërë nga brënda prej drurit e ri dhe nga pjesa e jashtëme  

liberi, inde në të cilin janë enët ose tubat shoshë në të cilat 

transportojnë  sheqernat e limfës e përpunuar në gjethe  me sens 

për ne sistemin e rrënjëve. 

Gjethet janë të mëdha ose të vogla, me një rrjetë nervature 

sipërfaqësore me profile të ndryshme, karakteristike gjenetike.  Në 

pjesën e poshtëme ndodhen stomet. Ngjyra e gjetheve stimulohet 

nga pikmendi i klorofilës e gjëndur në përbërjen qelizore të 

gjetheve. Funksioni i gjetheve është me rëndësi sepse në prezencë 

të diellit, transformon substancat që vijnë prej absorbimit rrënjor  
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në lëndë të përpunuara pas këmbimit  me karbonin që bima e 

përvetëson nga atmosfera. Anatomia e llapës të ullirit përbëhet me 

një epidermë sipërfaqësore  mjaft e kitinizuar, një parenkime 

polisadike me dy-tre shtresa, vijuar me një parenkimë me hapësira 

në formë zgavrash pajisur me shume fibra, disa element përcues në 

nivelet e nevraturës me enë libero-drunore dhe një epidermë në 

faqen e poshtëme  paisur me stomet.   

 

 

 

Bio-fiziologji dhe cikli jetësor i ullirit 

Lëndët e papërpunuara përbërë prej azotit, fosforit, potasi, 

kalciumi hekuri etj, nëpërmjet enëve të drurit  kalojnë nga rrënjët 

në gjethe, ku takohen me anhidridin karbonik, penetruar në gjethe 

nëpërmjet stomeve. Në prezencë të pigmentit klorofilë dhe  të 

rrezeve diellore, transformohen në limfë të përpunuar (sheqerna, 

yndyrna dhe lëndë proteinike). Këto assimilate nëpërmjet enëve 

libroze zbresin drejt rrënjëve me të cilat ushqejnë  organe të 

ndryshme të bimës dhe mbeten  në nyje, në sytha  dhe në farë duke 

formuar dhe ruajtur depozitat e lëndëve rezervë. Pra, ushqimi i 

bimëve është i përbërë prej karbonit që vjen prej ajrit, oksigjeni 

dhe hidrogjeni që vjen prej ajrit dhe ujit të asimiluar ndërsa azoti, 

fosfori, potasi, kalciumi që vijnë vetëm prej tokës. 
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Foto 1. Skema klorofiljane e ullirit 

Frymëmarja.  Ulliri si të gjithë qëniet e gjalla bën frymëmarje. 

Por për këtë funksion të rëndësishëm nuk ka organe të 

specializuara; për këtë shërbejnë rrënjët,  degët dhe cdo pjesë 

vegjetative. Ky proces ka të domosdoshme kontaktin e ajrit me të 

gjitha organet e bimës. Në rastet e inondimit  me ujë  ose në toka 

mjaft të rënda  mund të shkaktohen  fenomene të asfiksisë rrënjore 

duke provokuar deri në tharje bimën. 

Transpirimi. Fidanët e ullirit absorbojnë  kripëra minerale  të 

tretura në ujë. Për këtë arsye duhet prezencë uji deri në një kufi të 

kapacitetit  ujëmbajtës (70%). Stomet kanë funksion të rregullojnë  

ekuilibrin hidrik të brëndëshëm të bimës, hapen ose mbyllen në 

përmasa dhe fekuencë të tillë sipas  funksionit të bimës. uji është 

prezent në indet e organeve të bimës në masën afër 80%. Egziston 

një korelacion, sepse  sasitë e ujit që bima konsumon janë aq të 

larta sa më lartë është temperaturë e ambjentit. Psh, për formimin e 
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1 kg lëndë e thatë një bimë absorbon rreth 400 litra ujë. 

Vecanërisht në fenofaza kritike; lulëzimi, lidhja, sklerefikimi i 

endokarpit bima duhet të ketë në dizpozicion lagështirë të  

nevojëshme sepse për ndryshe lidhja e luleve dhe rritja e frutave 

mund të kompromentohen. 

Në rastin e shumëzimit vegjetativ me teknikën mist, duhet në plan 

të parë  të përdoret material i gjelbër  që indet e tyre kanë turgor 

normal dhe më pas  kjo gjëndje duhet të ruhet me korektësi gjatë 

procesit   përndryshe do të kompromentohet ecuria e diferencimit 

të kallusit dhe formimi i rrënjëve.   

Ulliri si të gjitha pemët në jetën e tij shumë shekullore pëson një 

sërë ndryshimesh citologjike të brëndëshme dhe të jashtme të cilat   

bëhen në mënyrë graduale. Në bimën e re të sapo formuar bëhen 

shumëzime të shpejta qelizore ku, qelizat shumëzohen numerikisht 

dhe zmadhojnë përmasat e tyre. Si pasojë e këtyre ndryshimeve 

karakterizohen fillimisht me rritjen e permasave të pemës e re. Por 

në të njëjtën kohë në brëndësi te saj ndodhin ndryshime të tjera që 

lidhen me zmadhimin e kurorës dhe të gjithë organeve të pemës, 

ndryshon përmbajtja e protoplazmes dhe bërthamës në qelizat që 

ndodhin në pikat e rritjes. Kjo bën që pema të cfaq ndryshime të 

thella cilësore sic është lulëzimi, frutifikimi etj, kalimi i këtyre 

ndryshimeve realizohen brënda disa kufijve kohore që quhen stade. 

Ato janë karakteristike për metodës seksuale të shumëzimit në të 

cilën dallohet; stadi embrional,  të rinisë, të prodhimit, të pleqërisë, 

ndërsa në shumëzimin  në mënyrë vegjetative këto quhen periudha. 

Koha  e kalimit të këtyre stadeve është e lidhur me plotësimin e 

kërkesave në kufij optimal pemës e ullirit nëpërmjet  përhapjes e tij 

në zonën me kushte klimatiko tokësore të përshtatshme dhe 



21 

 

zbatimin e një teknologjie me nivel të lartë.  Gjithësia e proceseve 

biologjike  që zhvillohen tek individi prej formimit të zigotës dhe 

deri në zhdukjen fizike të individit quhet cikël ontogjenetik ose 

jetësor. 

Cikli i zhvillimit; Në vazhdim të ciklit ontogjenetik të pemës e 

ullirit mund të klasifikohen katër periudha  te rendesishme: 

periudha e rinisë, periudha e hyrjes në prodhim, pemë e rritur, dhe 

periudha e rënies fiziologjike. Brënda në secilën fazë ka fenomene 

të ndryshme të cilat  së bashku përbëjnë fizionominë 

biofiziologjike përkatëse.  

Njohja dhe precizioni  i fazave  të zhvillimit vegjetativ vjetor është 

shumë i rëndësishëm dhe duhet patur në konsideratë në teknikën e 

shumëzimit vegjetativ. 

faza e pare ; Përfshin periudhën nga formimi i zigotës deri në 

mbirjen e embrionit. Bimëza e re që ndodhet në miniaturë në 

embrionin e farës e kalon këtë stad pjesërisht në bimën mëmë dhe 

pjesërisht në farën e shkëputur nga tuli. Për të kaluar normalisht 

ato kërkojnë shërbime intensive në ullishten mëmë dhe kushte të 

përshtatshme për ruajtjen, shtratifikimin dhe mbjelljen e farës. 

faza e dyte;  ose Periudha e rinisë, është koha  që përmbledh 

rritjen e fidanit që fillon në fidanishte dhe përfundon në pemtore  

kur pema sa ka filluar të frutifikojë. Gjatë kësaj fazë zhvillohet 

sistemi rrënjor me përparësi kundrejt kurorës ose rreth 30% më 

shumë. Gjatë kësaj faze nevoja për azot është mbi të gjithë 

elementët e tjerë, për të ndërtuar indet dhe volum të shpejtë të 

kurorës.  Sepse është një periudhë e shumëzimit qelizor shumë 
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aktiv, vecanërisht për rrënjët.  Në periudhën e parë, raporti C/N, 

skematizuar për sistemin ajror (C), në raport me sistemin rrënjor 

(N) është jo proporcional. Ai vjen duke u balancuar si raport  

paralelisht me zmadhimin e kurorës e fidanit. Periudha e rinisë  

pamvarësisht nga metoda e shumëzimit shtrihet prej krijimit të 

fazës ose eksplantit/copës e gjelbër dhe zgjat deri sa pema të fillojë 

të lulëzojë dhe frutifikojë.  Në këtë moment raporti C/N, është i 

balancuar. Degëzat e ullirit në këtë fazë  zhvillimi kanë aftësi  

mjaft të cuditëshme për rizogjenezë. 

Meqënëse ulliri është nga drufrutoret më heterozigotë, filizi që 

rjedh nga fara fillimisht ka tiparet e bimës e egër. Më tej këto 

tipare vijnë e stabilizohen. Bimët fitojnë tipare të qëndrueshme, 

gjethet bëhen më të mëdha, degëzat nga të brinjezuara bëhen me 

seksione të rrumbullaketa. Në këto dy stade bima është mjaft 

plastike dhe nëpërmjet zbatimit të një teknologjie komplekse mund 

të orjentohet në drejtimin e dëshiruar. Kjo vecori shfrytëzohet nga 

seleksionerët për të fituar pemë me tipare pozitive sidomos 

nëpërmjet procesit të edukimit ose aklimatizimit. 

Faza e trete;  Faza e hyrjes në prodhim; shtrihet në kohë ndërmjet 

fazës rinore dhe  fazës e pemës e rritur. Në këtë fazë pema 

formulon aftësinë  të prodhojë në mënyrë kostante dhe të 

bollshëme. Raporti C/N, afrohet dhe ruhet gjatë në ekuilibret më të 

mundëshme. 

Faza e prodhimtarisë  dallohet sepse pema e ullirit ka arritur 

përmasa  normale volumetrike dhe numurin e degëzave, 

presupozohet se rritja nëntokësore dhe ajrore ka përfunduar dhe 

është arritur një ekuilibër ndërmjet dy sistemeve.  Nëpërmjet 
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protokollit për mirëmbajtjen, incistohet për të zgjatur në 

maksimum këtë periudhë të rëndësishme. Ekuilibri i raportit C/N, 

është shumë i rëndësishëm dhe është në korelacion me ekuilibret 

ndërmjet  vegjetacionit dhe frutifikimit, vegjetacionit dhe drurit. 

Me fillimin e lulëzimit dhe frutifikimit pema e re nuk ka fituar 

individualitetin e saj. Në vitet e para prodhimet janë të vogla. 

Frutat nuk e kanë madhësinë, formën dhe cilësinë teknologjike të 

nevojshme. Me kalimin e viteve ato vijnë e bëhen më të 

qëndrueshme, kurora arrin përmasat karakteristike të kultivarit dhe 

prodhim bëhet i stabilizuar. 

Faza e katert; Në bimën e ullirit plakja arrin më vonë se në pemët 

e tjera drufrutore. Zakonisht pas 150-200 vjetësh. Tek pema e 

ullirit në këtë stad nën ndikimin e shumë faktorëve të brëndshëm 

(mosha e organeve, gjëndja e lëndëve hormonale e ushpyese etj) 

ulet në maksimum rritja vjetore vegjetative, fillojnë të shfaqen 

tharje të pjesëve të ndryshme të saj. 

Periudha e plakjes karakterizohet prej një pakësimi progresiv të 

prodhimit. Kjo fazë mund  të jetë e shpejtë ose e vonë dhe  një 

amplitudë e tillë varet nga faktor agronomik dhe klima.  Indeksi i 

pleqërisë është mbizotërim i drurit kundrejt vegjetacionit, si pasojë 

e zotërimit të hidrateve të karbonit kundrejt lëndëve të azotuara. 

Ndërkohë zgjatja e kësaj faze është e lidhur dhe me faktorin 

gjenetik, varietetin dhe specien. 

Në përgjithësi pemtoret e ullirit në Shqipëri   karakterizohen   nga 

shtrirje kohore vjet si më poshtë: 
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Nga 1 deri 7 vjet faza e rritjes, fazë inproduktive. 

Nga 8-35 vjet, është rritja dhe shtimi progresiv i prodhimit. 

Nga 36-150 vjet, fazë e prodhimit intensive 

Pas 150 vjet, dobësim i parametrave ekuilibrativ bio-fiziologjik , 

ripërtëritje rigjenerim i ripërsëritshëm. 

Në përfundim mund të themi se stadet lokalizohen dhe kalojnë 

njëri pas tjetrit duke mos njohur kthim prapa. Kjo bën që pjesët  

ajrore (degëzim, lastar) të kenë një moshë bioligjike më të madhe 

se mosha e tyre vetiake. 

 

 

Karakteristika të zhvillimit në bimët e shtuara në mënyrë 

vegjetative 

Ulliri në Mesdhe shtohet në mënyrë vegjetative. Ndonëse pjesët që 

shfrytezohen për shtim janë me moshë stadiale të madhe kërkojne 

një farë kohe për të frutifikuar. Kjo kohë i nevojitet asaj për të 

vendosur raporte të caktuara fiziologjike midis organeve të 

ndryshme të vet bimës e re. Ajo ndryshon në vartësi të kultivarit 

dhe të praktikave të kultivimit të ullirit. 

Periudha e rritjes fillon që në fidanishte me zënien e rritjen e 

fidanit të shartuar ose rrënjëzuar dhe vazhdon deri në formimin e 

një kurore relativisht të zhvilluar mbas mbjelljes në vëndin e 

përhershëm. Kjo periudhë është jo prodhuese dhe në varësi të 
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vecorive të kultivimit e nivelit të agroteknikës e zbatuar mund të 

jetë variable, ne vartësi të kultivarit. 

Gjatë kësaj periudhe në pemë ndodhin ndryshime sasiore. Rritet 

shpejtë sistemi rrënjor dhe ai mbitokësor. Shtohen degët, degëzat, 

lastarët, gjethet e për rrjedhojë edhe sythat. Këto ndryshime sasiore 

përgatitin ndryshimet cilësore që shfaqen me fillimin e lulëzimit të 

ullirit. 

Pra, fiziologjikisht pema e ullirit gjatë kësaj periudhe është e prirur 

për rritje  vegjetative. Në të mbizotërojnë lëndët azotike ndaj 

karbohidrateve dhe vetëm nga fundi i saj vërehet një prirje për 

barazpeshën e këtyre lëndëve, për të shkurtuar sa më shumë këtë 

periudhë kërkohet që pema të sigurojë sa më shpejt një masë 

vegjetative të aftë për të përballuar nevojat e bimës me asimilate. 

Kjo sigurohet nëpërmjet kryerjes e një sërë shërbimesh intensive, 

plehrime të bollshme ku të mbizoterojnë ato azotike, mbrojtje të 

aparatit gjethor nga sëmundjet dhe dëmtuesit etj. 

Me fillimin e frutifikimit pema e ullirit nuk ndalon rritjen. Ajo 

vazhdon të shtojë volumin e kurorës dhe elementëve veshës të saj. 

Për rrjedhojë shtohet gradualisht dhe prodhimi. Nga pikëpamja 

fiziologjike pema e re e ullirit kërkon të vendos një ekuilibër midis 

lëndëve azotike dhe karbohidrateve.  

Periudha e frutifikimit karakterizohet nga përmasa tipike të 

kultivarit.  Eshtë periudha më e gjatë që zakonisht zgjat 50-150 

vjet.  Në këtë periudhë pema e ullirit nëpërmjet kryerjes e 

krasitjeve të përvitshme dhe shërbimeve të tjera të mirëmbajtjes 

krijon një kurorë të madhe e të veshur mirë me degëza frutore. 
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Rritja vegjetative është e kenaqshme. Ajo është e aftë të plotësojë 

kërkesat e pemës me asimilate dhe të sigurojë prodhimin për vitin 

pasardhës. Degët e degëzat gradualisht përkulen dhe kurora 

zgjerohet dhe rrumbullakesohet.  Në trung degët bëhen mjaft të 

dukshme së bashku me gungëzat.  Madje vërehen gropësimet e 

para në trung me pjesë të thata e që në fazën që pason do të cojë në 

kalbëzime e zgavërime të trungut. Nga fundi i kësaj nënperiudhë 

vërehet një ngadalësim i rritjes vjetore dhe zhveshje në bazën e 

degëve nga element veshës.  Në pemën e ullirit shfaqet prirja për të 

dhënë prodhime të këmbyera.  Gjatë kësaj nënperiudhe nga 

pikëpamja fiziologjike në pemën e ullirit është vendosur një 

ekuilibër midis lëndëve azotike dhe karbohidrateve.  Ky raport 

është rreth 1.  Për të zgjatur sa më tepër kjo periudhë kryhen 

shërbime gjithvjetore, ndërsa plehrimet në raporte sa më të 

balancuar.  

Cikli vjetor i zhvillimit: 

Cikli vegjetativ vjetor i ullirit është në korelacion me ndërlidhjet 

varietet- ambjent- adaptim. Pas periudhës e qetësisë e detyruar në 

janar dhe shkurt ndodh zgjimi pranveror që karakterizohet me 

cfaqjen e sythave apical, dmth starti i sythit nga baza e tij. Sythat 

mund të jenë vegjetativ ose lulor. Lulëzimi dhe pllenimi bëhen në 

maj-qershor ndërsa në korrik gusht endokarpi sklerifikohet dhe më 

pas frutat rriten  për të zënë përmasat karakteristike të varietetit në 

shtator-tetor. Pjekja e frutave është karakteristikë varietore dhe 

shtrihet nga muaji tetor deri në dhjetor.   
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Figure 2. diagrame e zhvillimit fenologjik te ullirit ne zonen e 

Tiranes. 

 

Diversiteti  dhe plasticiteti gjenetik 

Varietetet e kultivuar të ullirit bëjnë pjesë në grupin olea europaea 

l. ssp sativa. Klasifikimi dhe njohja e karakteristikave varietale 

është e vështirë për arsye se: i. egziston një shumëllojshmëri e 

madhe varietale dhe shtuar variacione fenotipike të egzagjeruara në 

popullaten e cdo varieteti dhe ii.   Ka  konfuzion të madh dhe 

variacion  i emertimeve egzistuese. 
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Kultivimi shumë i vjetër i ullirit dhe metodat e shumëzimit 

agamik, kanë lejuar të riprodhohen klone interesante me më shumë 

përparësi se ato të mëparëshmet. 

Gjithashtu, mutacionet qelizore në rrjedhën e shekujve, ruajtur prej  

njeriut për cilesite e tyre, kanë patur njekohësisht  orgjinen prej nje 

individ i vetëm  që në këtë mënyrë ka patur statusin e një kloni. Në 

fakt, në sajë të shumëzimit vegjetativ ka qënë e mundur të 

shumëzohen këto variacione duke ruajtur këto karakteristika 

gjenetike. Tek këto ndryshime pak a shumë  të rëndësishme 

shtohen dhe fluktuacionet që rjedhin prej kushteve të ambjentit dhe 

që ndikojnë tek fenotipi i individit. 

Kështu psh varieteti Kaninjot, i kultivuar në zonën jugperëndimore 

të vëndit përmbledh në këtë emërtim një populiatë të madhe me 

karakere të afërta, që nuk ndryshojnë ndërmjet tyre vecse në rastet 

e ndryshimeve genotipike dhe që përbëjnë ose mund të jenë klone 

me karakteristika të dallueshme prej standartit varietal. Ky varietet 

është i përbërë nga shumë grupe nënvarietale, ku fluktuacionet e 

rrjedhur prej karakteristikave të ambjentit kanë ndikuar në 

ndryshimin e fenotipit. Në disa krahina si psh në Shkodër, Koplik, 

Tirane, Elbasan,  ne gjëndemi përpara disa tipe të ndryshme të 

kultivarit Kaninjot. Kjo situatë ndodh edhe me varietete të tjerë të 

përhapur jashtë djepit të orgjinës e tij. Përballë këtij diversiteti të 

madh edhe brënda një teritori të vogël, krijohet paralelisht 

konfuzioni në nivelin e emrave dhe emeritimeve. Mjaft shpesh ne  

gjëjmë, që i njëjti varietet te këto  emërtime të ndryshme nga një 

vënd në një vënd tjetër. 
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Figure 3. shihet se nepermjet tipareve zoteruese te 

ndryshueshmerise  ne popullaten e ullijve autokton jane 

identifikuar gjashte marker homogjen per 7 aksesione te kultivarit 

Kaninjot dhe tete aksesione te ullijve te bardhe.  

 

 

Një karakteristikë shumë e vecantë e ullirit është lokalizimi  i 

shumë varieteteve në zona  gjeografike shumë të përcaktuara. Psh, 

kultivari Kryps Berati është i kultivuar  në krahinën që mban të 

njëjtin emër, dhe kjo mikroklimë shumë e përcaktuar lejon ti jap 

atij optimumin e diferencimit të prodhimit. Ky shëmbull vlen për 

mjaft varietete të cilet kanë formuar djepin e tyre të kultivimit. Ky 

lokalizim është i argumentuar me dy fakte: 
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- Seleksionimi lokal i varieteteve dhe shpërndarja e kufizuar 

në sajë të sistemit tradicional  që ka qënë pak i 

përshtatshëm për përhapje me të madhe  jashtë këtij djepi. 

- Kërkesa mjaft specifike të këtyre varieteteve për kushtet e 

ambjentit dhe nivelit të përshtatshmërise e tyre. Kjo gjëndet 

e theksuar nga fakti që vegjetacioni dmth, kurora dhe 

sistemi rrënjor i tyre janë në funksion dhe shumë të lidhura  

ndaj klimës dhe tokës. 

Eshtë mjaft e rëndësishme përpara se të vendoset  futja masive e 

një varieteti të ri të kemi të dhëna për të gjykuar mbi përshtatjen  

dhe ecurinë e tij në kushtet e klimës dhe tokës.  Cvendosja e 

varietetit Kryps Berati jashtë djepit të tij të kultivimit qoftë dhe në 

vëndet kufizuese si Fier apo Lushnjë ka dhënë rezultate 

jashtëzakonisht të ulëta dhe e bën ullishten e re pa rentabilitet 

pamvarësisht se  teknika e kultivimit dhe mirëmbajtjes kanë qënë 

normale. Ndaj për të evituar këto gabime duhet të krijohen 

paraprakisht  ullishtet e testimit të varieteteve të reja. Ndjeshmëria 

ndaj të ftohtit, pjelloria e vezorit, evolucioni i stadeve të lulëzimit, 

biologjia lulore, rezistenca patogjene etj,  duhet të jenë të qarta 

përpara se të mbillet një varietet i ri  dhe me atë të krijohet një 

ullishte e re.    
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Ullishte in situ
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Figure 4. skema e permiresimit te materialit gjenetik te shumezimit 

te ullirit 

Kriteret per zgjedhjen e metodave te shumezimit.  

Qe ne kohet e vjetra,  metodat me te perhapura  te shumezimit te ullirit 

kane qene; direkt dhe indirekt.  Ne kete menyre, ulliri si gjithe pemet e 

tjera e ka siguruar egzistencen e tij nepermjet aftesise per te riprodhuar 

vetveten. Shtimi i tij eshte bere me fare dhe me vone ne rruge vegjetative 

me pjese te ndryshme te trupit te vet. 

Shumezimi seksual:  Ka disa ane negative, sepse cikli i prodhimit zgjat 

shume vite, materiali nuk ruan tiparet e bimeve meme, paraqet shperthime 

negative per shkak te natyres heterozigote.  Fidanat hyjne vone ne 

prodhim.  
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Ne riprodhiminm seksual tipari thelbesor eshte bashkimi i dy qelizave 

seksuale te specializuara per te formuar nje qelize te vetme, osferen e 

plenuar ose zigotin, nga i cili zhvillohet individi i ri.  Embrionet e 

formuar ne rruge seksuale jane heterozigote pasi trashegojne cilesi prej te 

dy prinderve me numur te reduktuar kromozone. Shkaqet qe ndikojne  ne 

marrjen e materialit heterogjen dhe me prirje te theksuar nga e egra jane 

te shumta, por me te rendesishme  jane: 

(i) Zigota qe formohet nga nje mashkull dhe femer ne numur te reduktuar 

kromozomash me natyre gjenetike te ndryshme, pasardhesi qe rrjedh 

eshte heterozygot. 

(ii) filizi i rjedhur nga fara  do te jete heterogjen.  

(iii)  Ndikimi ne funksionin e nensharteses do te jete deri ne ate mase sa 

te jap ndryshime gjenetike te dukeshme. Kjo vjen si rezultat i 

ndryshimeve graduale sasiore qe peson mbishartesa nen ndikimin e gjate 

e te vazhdueshem te nensharteses.    

(iv)  gjate te gjithe ciklit jetesor; prej formim zigoti deri ne tharjen e plote, 

vrehen nje sere ndryshimesh. Keto ndryshime ndodhin ne periudhen e 

pare te jetes se bimes, gjate stadit embrional dhe te rinise. Bima e re duke 

pasur orgjine prej dy prinderve te ndryshem, ka baze trashegimie shume 

te lekundeshme. Ne keto raste baza gjenetike e bimes se re ndryshon dhe 

per pasoje perftohen varitete te reja me vlera te ndryshme nga ato te 

bimes meme. Per keto arsye, dhe per faktin se bimet e prodhuara direct 

me fare futen shume vone ne prodhim, ulliri shtohet ne rruge vegjetative.  
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Shumezimi vegjetativ dhe riprodhimi seksual 

 

Zëvëndësimi i individëve të eliminuar nga fenomeni i tharjes (vdekja), 

karakteristike e përgjithëshme e qënieve të gjalla, realizohet nëpërmjet 

dy mënyra kryesore të cilat dallohen nga një sërë karakteristika: 

riprodhimi seksual dhe shumëzimi vegjetativ. 

Nuk ka riprodhim seksual pa mejosë (që nis me bashkimin e gameteve 

me n kromosome), ndërsa shumëzimi vegjetativ bëhet vetëm me mitozë. 

Shumëzimi vegjetativ karakterizohet nga shumëfishim i individëve në 

infinit, gjenetikisht të njëjtë dhe që shpie gjithmonë në prodhimin e 

kloneve homogjene. 

Riprodhimi seksual ka të domosdoshëm fekondimin, një riprodhim 

nëpërmjet një zygotë me 2n kromozome nëpërmjet fuzionit  të dy 

gameteve  që shpien në krijimin e një individi realisht të ri, dhe 

konstitucioni gjenetik është realisht i ri, i ndryshëm prej të dy 

prindërve. 

Riprodhimi seksual bazohet  në kombinimin e gjeneve, pra si një 

burim variabiliteti që lehtëson adaptimin  dhe ruajtjen e species kur 

ndryshojnë kushtet e ambjentit. Dmth është një shumëzim efikas 

për mbijetesën dhe evolucionin e species. Ndërsa  shumëzimi 

vegjetativ krijon dhe siguron stabilitet, sepse të gjithë individët  e 

një kloni do të jenë identik, sepse nuk vijnë as nga bashkim i dy 

gameteve, mutacione dhe as nga variacione. 

Të dy konceptet e riprodhimit seksual dhe shumëzimit vegjetativ 

kanë shumë të dallueshme tiparet e tyre.  
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Në fakt egzistojnë shëmbuj të ndryshëm të tranzicionit ndërmjet dy 

mënyrave të shumëzimit. Parasekual, përmbledh disa raste të 

ndërmjetme si: pseudomiksi,  partenogjeneza, apomiksia, ose 

apogamia. Të gjitha këto paraqesin një gamë të ndërmjetme që 

realizojnë një tranzicion të vazhduar ndërmjet metodës seksuale 

dhe vegjetative. 

Në metodën vegjetative klonet paraqesin një sërë avantazhesh mbi 

kultivarët e rjedhur  nga fara për arsye të homogjenitetit. Me gjithë 

këto anë positive,  shumëzimi vegjetativ mund të paraqes edhe disa 

anë negative: sepse popullatat varietale janë heterogjene, disa 

mutacione spontane mund të bëjnë humbjen e homogjenitetit. 

Mund të kemi infektime prej virus  latent ose disa mykoplazma te 

dëmshme dhe për të evituar këtë gjë duhet të aplikohet pa tjeter 

metoda e meristemës e shoqëruar me termoterapi. 

Pasardhësit e përftuar nga riprodhimi vegjetativ, kanë tipare 

fenotipike dhe gjenotipike identike me ato te prindit. Mitoza eshte 

baza e riprodhimit vegjetativ në organizmat bimore të subspecieve 

Oleae. 

Në riprodhimin seksual, dy qeliza haploid, me gjysmën e numrit të 

kromozomeve, shkrihen së bashku për të formuar zigotën, një 

qelizë të vetme me dyfishin e numrit të kromozomeve. Në ciklin 

jetësor të një individi që riprodhohet seksualisht duhet të ndodh 

mejoza (ovogjeneza) përpara se të formohen gametet. 

 

Shumëzimi aseksual konsiston në ndarjen prej pemës mëmë të një 

degëze, rrënje ose sythi  dhe kur vendosen në kushte të favorëshme 

të formojnë të gjitha organet duke dhënë një bimë të re të pavarur.  

Kjo bimë e re e formuar është nga pikpamja gjenetike identike me 

bimën mëmë prej të cilës ka rrjedhur.  
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Shumëzimi me farë nuk ka gjetur përdorim në praktikën e 

kultivimit për disa arsye negative që ka manifestuar. Sepse cikli i 

prodhimit të fidanit zgjat shumë vjet, materiali nuk ruan tiparet e 

bimëve mëmë prej të cilave janë marrë farat duke paraqitur 

shpërthime negative për shkak të natyrës heterozigotë.  Fidanat 

hyjnë vonë në prodhim. Mbirja e farave dhe  dalja në kushtet e 

ambjentit është e gjatë sepse më përpara ato duhet të kalojnë fazën 

e gjumit. 

Shtimi  me farë ka dhe disa avantazhe sepse vlen për fitimin e 

specieve ose nënshartesave të reja si dhe për fitimin e filizave që 

përdoren si nënshartesa që vlejnë për prodhimin e fidanëve 

rezistentë ndaj viruseve. 

Principi i shumëzimit me farë është bashkimi i dy qelizave 

seksuale,  pllenimi dhe formimi i zygotës; baza e formimit të 

individit të ri. Baza e formimit të organeve të riprodhimit ka 

piknisjen në induksionin lulor që zhvillohet në muajt e vjeshtës, 

vazhdon me diferencimin e sythave dhe shkëputjen e tyre nga 

baza, si pasojë e ndarjes së shpejtë të qelizave meristematike të 

konusit dhe përfundon me formimin e plotë të organeve të 

riprodhimit në muajin maj.  Frutat e lidhur rriten dhe maturohen në 

vjeshtë-dimër. Embrionet e formuar në rrugë seksuale janë 

heterozigotë pasi trashëgojne cilësi prej të dy prindërve me numër 

të reduktuar kromozone.  Meqënëse, natyra gjenetike e dy 

prindërve nuk është e njëjtë pasardhesi do të ketë patjetër 

ndryshime prej sejcilit prind.  Ne rastet kur një farë e tillë përdoret 

si nënshartesë, ajo ndikon në cilësitë e saj në; madhësinë e kurorës 

dhe  hershmërinë në prodhim. 
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Rëndësia e qelizës në shumëzimin e ullirit 

 

Qeliza është një sistem dinamik, i hapur, i cili përmban të gjitha 

mekanizmat për ndarjen e barabarte të materialit trashëgues. Qeliza 

është njesi themelore morfologjike dhe  anatomike, njësi 

funksionale e pamvarur, njësi e rritjes dhe e zhvillimit. Nëpërmjet  

qelizës bëhet shumëzimi dhe rigjenerimi bimor. 

Me organizimin dhe bashkimin e qelizave me funksion dhe 

prejardhje të njëjtë formohen indet. Me bashkimin e dy apo më 

shumë indeve, përgjithsisht me tipare të njëjta, krijohen organet. 

Me bashkimin e disa organeve, përgjithësisht me funksion të njëjtë 

dhe jo domosdoshmërisht morfologjikisht të njëllojta, formohen 

sisteme të organeve. Me bashkimin e këtyre sistemeve formohet 

edhe vetë organizimi i çdo gjallese. 

Shkenca që merret me studimin e qelizës, citologjia studion 

formën, funksionin dhe krijimin e qelizës. Sot citologjia zë vënd 

qëndror në biologji. 

Ekzistojnë dy lloje qelizash. Të gjitha ato qeliza që në citoplazmën 

e tyre berthamën nuk e kanë të diferencuar me membranë nga 

citoplazma, janë të tipit “prokariot” ndërsa ato qeliza që kanë 

bërthamen dhe organele të tjera të diferencuara me membranë nga 

citoplazma e saj i takojnë tipit “eukariot”. 

Çdo qelizë, pa marrë parasysh formën, madhësine dhe karakterin e 

aktivitetit të saj, eshte e perbere prej  tri sisteme strukturore  

kimike, që janë: sistemi i membranave, i cili e përkufizon 

materialin qelizor dhe të gjitha organelet e saj, rregullon 

qarkullimin e lëndëve brënda dhe jashtë saj si dhe siguron 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Qeliza
https://sq.wikipedia.org/wiki/Biologji
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funksionin mbrojtës. Sistemi që e furnizon qelizën me energji dhe, 

sistemi që i siguron rigjenerimin e qelizës. 

Qelizat e një indi në përgjithësi rjedhin nga e njëjta qelizë mëmë që 

quhet zigotë. Në vijim të procesit të ontogjnezës orjentohen indet 

që këto të fundit diferencojnë qelizat në vazhdimësi të jetës.  Në 

vijim ky process karakterizohet nga një variabilitet i madh në 

nivelin citologjik, biokimik dhe funksionit fiziologjik. 

Qelizat meristematike të indit kambial janë të parat,  të cilat 

manifestojnë  një process intensiv shumëzimi mitotik. Qelizat 

parenkimatike të floemës paraqesin evoluim  citologjik dhe 

fenomenin e dediferencimit deri në një stad të gjëndjes 

meristematike primare.  

Qelizat kanë mur qelizor dhe disa organele qelizore të cilat quhen 

plastide ato mund të jenë me ngjyrë dhe pa ngjyrë dhe plastidi më i 

rëndësishëm është kloroplasti ku krijohet hidrati i karbonit. 

Madhësia dhe forma e qelizës ndryshon në faza të ndryshme të 

jetës. Forma më të shpeshta te qelizës janë : sferike,  cilindrike, 

prizamtike, boshtore, etj. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Qeliza
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Ndërtimi i qelizës
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Figure 5, Ndertimi i qelizes bimore 

Sipas figures 5, qeliza bimore e ullirit është e rrethuar nga një 

membranë plazmatike dhe përmban një bërthamë, mitokondri, 

retikulumin endoplazmatik, një aparat Golxhi, lizozomet, 

ribozomet, etj. Përveç kësaj qeliza ka një mur qelizor dhe përmban 

organelë të quajtur kloroplastë dhe vakuola që janë specifike për 

të. Qeliza ka një membrane të dyfishtë shtresa e jashtme e së cilës 

e ngurtë, membrana celuloze ose muri qelizor, është i përbërë nga 

celuloza. 

Qelizat janë të njohshme për nga forma e tyre e zgjatur dhe prania 

e një vakuole të madhe qendrore që lejon hidratimin e 

vazhdueshëm të qelizës nëpërmjet fenomenit të osmozës.  

Gjithashtu kloroplastet që përmbajnë klorofil, një pigment që 

shkakton ngjyrën e gjelbër të bimëve dhe merr pjesë në procesin e 

fotosintezës. 
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Bërthama: Kjo organelë e vogël, është e vendosur në zemrën e 

shumicës së qelizave te bimëve. ka formë ovale dhe është e zhytur 

në citoplazmë. 

 

Bërthama komunikon me pjesën e brendshme të qelizës nëpërmjet 

një membranë poroze e cila lejon të bëhen shkëmbime me 

citoplazmën.  Misioni i saj është të drejtojë dhe kontrollojë të 

gjitha aktivitetet që ndodhin në qelizë.  

Në bërthamën janë ADN, pra kromozomet që mbajnë gjenet. dhe 

janë ato që drejtojnë ndarjen e qelizave në bazë të përjetësisë së 

sub. specieve te ullirit.  

Citoplazma është një substancë xhelatinoze, në të cilën notojnë 

bërthama dhe organelet e tjera të qelizave bimore. Ndersa vacuolat 

janë xhepa të vogla që kane funksion për të ruajtur substancat në 

citoplazmën e qelizave bimore. 

Membrana e mbron masën qelizore nga ambienti i jashtëm, i ruan 

formën dhe madhësinë. Shumë lëndë hyjnë në qelizë përmes 

membranes qelizore,  e cila bën ndërlidhjen  mes qelizës dhe 

ambientit të jashtëm, duke shkëmbyer lëndë të ndryshme 

nëpërmjet procesit të difuzionit.  Shkëmbimi është dukuri fizike e 

komunikimit te elementëve nga brënda dhe jashtë qelizës,  prej 

nivelit më të madh në më të vogël deri sa të nivelizohen, fenomen 

që quhet osmozë, në rastet kur ndërmjet dy tretsirave nuk arrihet 

nivelizimi është fenomen që quhet fagocitozë.  Selektiviteti i 

membranës qelizore ka shumë rëndësi dhe  mvaret nga mosha e 

qelizës. Me atë nënkuptohet se disa lëndë membrana  i lejon që të 

hyjnë mbrënda në qelizë dhe disa të tjera jo.  Në përbërjen e 
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membranës ka shumë përbërës por më të rëndësishëm  janë  

lipidet, të cilat marrin pjesë në ndërtimin e membranës qelizore së 

bashku janë fosfolipidet prandaj, membrana qelizore ka përbërje 

lipoproteinike. Membrana  mbështjell lëngun qelizor ose 

citoplazmën në të cilën janë të vendosur organelet qelizore dhe  

përbëhet prej lëndë organike dhe inorganike. Citoplazma është 

pjesë shumë e rëndësishme e qelizës.  E zhytur në citoplazëm, në 

qëndër të qelizës është bërthama në të cilën  gjëndet materjali 

trashëgues ADN dhe ARN . 

 

Vecoritë trashëguese, ndarja qelizore, rritja dhe roli i bërthamës 

janë pjesë të qelizës që kanë formë, ndërtim dhe funksion të 

caktuar. 

Mitokondria, janë  element të qelizës dhe në të kryhet frymarja 

qelizore dhe lirohet energjija në formë të ATP.  

Ribozomet janë organele citoplazmatike, të cilat përbëhen nga dy 

pjesë jo të barabarta që së bashku kryejnë biosintezën e proteinave.  

Roli i lizosomeve është tretës dhe mbrojtës i qelizës ndaj 

mikroogranizmave që përbëhen nga enzima, janë hidrolaza.  Janë 

organele stabile me formë sferike.  

Aparati i golgjit në sipërfaqen e jashtme ka ribozome, përkatësisht 

polizomet të cilët bëjnë sintezën e proteinave. 

 

Plastidet ndahen në kloroplaste, kromoplaste,  leokoplaste. 

Prezenca e klorofilit mundëson kryerjen e procesit të fotosintezës. 

Kloroplastet gjënden vetëm në qelizat e pjesëve të gjelbera të 

bimëve. Në kloroplaste ka klorofil a dhe b dhe një sasi të vogël 

karotën dhe ksantofil. Kromoplastet kanë ndërtim të thjeshtë, prej 

pigmenteve kanë karoten dhe ksantofil.   Roli i tyre është që të 
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japin ngjyrë, gjënden në petalet e luleve, gjetheve dhe epidermën e 

frutave të ullirit.  

 

Sistemi indor vaskular, i ndodhur në mes të indit mbështetës, 

transporton materialet e nevojshme për bimën nëpërmjet dy 

indeve: floemës dhe ksilemës. Qelizat përcjellëse të ksilemës janë 

trakeidet dhe elementët enëzore. Ksilema përcjell ujin dhe 

mineralet e tretura nga rrënjët tek kërcelli dhe gjethet dhe siguron 

mbështetje strukturore. Ksilema është një ind kompleks i përbërë 

nga katër lloje qelizash: trakeidet, elementët enëzor, qelizat e 

parenkimës dhe fibra. Dy nga katër llojet e qelizave që përbëjnë 

ksilemën (trakeidet dhe elementët enëzore) transportojnë ujin dhe 

mineralet e tretura në të. Ksilema përmban edhe fibra që sigurojnë 

mbështetje, dhe qelizat e parenkimës, të njohura si parenkima e 

ksilemës, që shërbejnë si rezervuar. 

Uji transportohet nga poshtë-lart duke kaluar nga njëra trakeide tek 

tjetra duke kaluar përmes hapësirave që  formohen atje ku muri 

qelizor dytësor mungon.  

Floema transporton lëndën organike, pra karbohidratet e formuar 

gjatë fotosintezës, dhe siguron mbështetje strukturore. Në ullirin 

floema është një ind kompleks i përbërë nga katër lloje 

qelizash. Qelizat shoshë,  qelizat shoqëruese, fibrat  dhe qelizat 

parenkimatike të floemës. Lënda organike kalon përmes qelizave 

shoshë të floemës që janë ndër qelizat më të specializuara, në 

formë tretësire. Qelizat shoqëruese luajnë një rol thelbësor në 

zhvendosjen e sheqerit nëpër tubat e ndërtuar nga qelizat shoshë 

drejt pjesëve të tjera të bimës. 
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Përbërja kimike e qelizës 

Materiali qelizor ndërtohet nga lënde organike dhe  jo organike. Në 

këtë material notojnë organelet, një nga të cilat është edhe 

bërthama. Ndër lëndët  jo organike që marrin pjesë në përbërjen e 

qelizës janë:  Uji dhe elementë kimike në formë jonesh dhe  në 

formë kripërash minerale. 

Me sasi më të mëdha në organizmin gjënden : oksigjeni 70%, 

karboni 18% dhe hidrogjeni 10%.  ndërsa me sasi me të vogël 

janë hekuri, azoti, fosfori, kalciumi etj.  

Uji në qelizë gjëndet në dy forma : I lidhur dhe i lire. Edhe pse 

përbën 4-5%, uji i lidhur ka rëndësi shumë të madhe pasi e pengon 

sedimentimin e koloideve, Uji i lirë me 95-96% , roli i tij është si 

tretës, dhe mbron qelizën nga temperatura e lartë. 

Kripërat minerale. Mungesa apo sasia e tepërt  e tyre mund të 

ndikojnë në crregullime të proceseve të jetës deri në vdekjen e 

qelizës.  

Karbohidrate. cn (H2O )n Janë komponime të karbonit  - hidrogjen 

– oksigjen,  që gjënden në raport 1:2:1.   Karbohidratet luajnë rol të 

madh në përbërjen e acideve nukleike (dezoksiriboza dhe riboza ). 

Karbohidrate ndahen në tri grupe : Monosakaride, Disakaride dhe 

Polisakaride.  

Disakaridet  C12H22O11 formohen me bashkimin e dy molekulave 

monosakaride. Në  mesin e disakarideve me të njohura janë 

laktoza, sakaroza dhe maltoza. Maltoza formohet me bashkimin e 

dy molekulave të glukozës. Sakaroza apo sheqeri zakonshëm 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Hekuri
https://sq.wikipedia.org/wiki/Azoti
https://sq.wikipedia.org/wiki/Fosfori
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kalciumi
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përfitohet me bashkimin e një molekule të glukozës dhe fruktozës.   

Polisakaridet (C6H10O5),  paraqesin formën më të hapur të 

karbohidrateve në qënie të gjalla dhe këto formohen me 

polimerizimin e shumë molekulave monosakaride. Këtu bëjnë 

pjesë : celuloza, glikogjeni, amidoni dhe kitina. Amidoni paraqitet 

si ushqim në formë të kokrizave në citoplazmën e qelizës bimore ai 

mund të zbërthehet në maltozë dhe në glukozë me ndikimin e 

enzimeve. Celuloza duke vepruar në krijimin e mureve të qelizave 

bimore e luan rolin mbështëtes.   

Lipidet si karbohidrate përbëhen prej C-H-O, nuk treten në ujë por 

në tretësa organik. Lipidet ndahen në lipide të thjeshta dhe të 

përbëra. Lipidet e thjeshta përmbajnë vetëm acide dhe glycerinë.  

Lipidet e përbëra përvec acide yndyrore dhe glycerinë përmbajn 

atome të azotit dhe të fosforit. Lipidet e përbëra janë: 

Lipoproteinat, fosfolipidet, steroidet etj.  

Proteinat  janë komponime me peshë të madhe molekulare të 

përbëra nga katër element; C-H-O-N, por në shumë raste hyjnë 

edhe elementë të tjera si squfuri, hekuri etj. Molekulat e proteinave 

përbëhen nga bashkimi i aminoacideve . Në natyrë janë të njohura 

mbi 200 aminoacide por vetëm 20 hyjnë në përbërjen e qelizës.  

 

Mejoza ne riprodhimin seksual 

Një qelizë diploide ka një numër karakteristk ciftesh 

kromozomik/qelizë. Antarët e cdo cifti, të quajtur kromozome 

homologë, janë të ngjashëm në gjatësi, në formë dhe mbajnë gjene 
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që kodojnë për të njëjtat atribute në organizëm. Një qelizë haploide 

përmban vetëm një nga kromozomet homologë. 

Gjatë pjalmimit të bimëve, me bashkimin e gametave mashkullore 

dhe femërore, fitohet zigota – qeliza vezë e pllenuar, bërthama e së 

cilës e ka numrin e kromozomeve dy herë më të madh (numër 

diploid 2n) se të asaj të gametave. Zvogëlimi i numrit të 

kromozomeve në qelizat seksuale, bëhet në kohën e formimit të 

tyre, në procesin e pjekurisë. Ky proces është mjaft i ndërlikuar 

dhe karakterizohet me atë që numri diploid i kromozomeve (2n) 

përgjysmohet, bëhet numër haploid (1n), për këtë arsye kjo ndarje 

është quajtur mejozë ose ndryshe quhet ndarje e reduktuar. Gjatë 

mejozës ndodhin dy ndarje të njëpasnjëshme, nga të cilat 

rezultojnë katër qeliza bija, me gjysmën e kromozomeve të qelizës 

mëmë. Pikërisht këto qeliza janë gametat, që kanë numër haploid 

(n) kromozomesh, dhe që dallohen nga qelizat e tjera të trupit që 

kanë numër diploid (2n) kromozomesh. Mejoza zhvillohet ne dy 

ndarje,  së pari; ndarja e parë mejotike gjatë të cilës numri i 

kromozoneve përgjysmohet apo reduktohet dhe së dyti; ndarja e 

dytë mejotike e cila është si mitoza. Ndarja e parë ka 4 faza 

profaza e parë, metafaza e parë, anafaza e parë, dhe telofaza e parë. 

Profaza e parë zgjat më së shumti dhe në bazë të ndryshimeve që 

ndodhin në të ajo ndahet në disa nënfaza të cilat janë ; leptonema 

zigonema pakinema diplonema dhe diakineza. Gjatë leptonemës në 

fillim kromozonet janë të holla dhe të gjata mirëpo për shkak të 

spiralizimit të adn-se ato trashen dhe shkurtohen dhe kromoznet të 

cilat janë cifte ose homolog afrohen ndërmjet njëri tjetrit që do të 

thotë që kromozonet e nënës dhe kromozonet e babës afrohen 

ndërmjet tyre. Pastaj fillon zigonema ku kromozonet janë në cifte 

dhe formojnë bivalentet, dhe me pas fillon pakinema ku përgjatë 
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tërë gjatësisë e kromozoneve krijohen dy kromatide duke krijuar 

keshtu tetrada (në mes kromozonet janë të lidhura me kijazma 

kurse tek vëndi ku janë të lidhura kromozonet me kromatide quhen 

cenntromera identik si tek mitoza.  

Në mes kromatideve jo motra ndodh krosingoveri apo 

rekombinimi i materialit trashëgues. më pas fillon diplonema ku 

kromozonet janë të trasha dhe të shkurtra vazhdon krosingoveri 

dhe hijazmat terminalizohen dhe krejt në fund vazhdon diakineza 

ku centozomi i cili gjëndet jashtë bethamës ndahet në dy centriole 

gjysmë të barabarta dhe shkojnë në pole të kundërta të qelizës por 

mbesin të lidhura me fije protplazmatike duke formuar kështu 

boshtin e ndarjes. Në vijim shkatërrohet membrana bërthamore dhe 

bërthama.  Në metafazën e parë kromozonet janë të vendosura në 

një vijë në qëndër të qelizës, të quajtur vijë ekuatoriale, më pas 

fillon anafaza ku kromozonet shkojnë në pole të qelizës dhe krejt 

në fund ndosh telofaza ku krijohet membrana bërthamore dhe 

bërthama dhe më pas ndodh citokineza apo ndarja e citoplamës dhe 

kështu formohen dy qeliza haploide, procesi final i mejozës. 

Gjate Mejozes II, dy kromatidet e cdo kromozomi ndahen dhe cdo 

një perj tyre shpërndahet në qelizat  bija. Tani, çdo kromatid është 

një kromozom. 
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Figure 6. Diagrama e mejoses ne shumezimin e ullirit 

 

Fillimisht vezorja dallohet si një gungë, mbi sipërfaqen e konusit të 

rritjes diferencuar prej qelizave meristematike. Më pas mer formë 

të një indi të zgjatur me majë të rrumbullakët duke diferencuar 

nucelën. Më pas nucela mbështillet nga dy shtresa të holla  në 
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formë unazë dhe që e mbyllin indin e nucelës duke lënë vetëm një 

vrimë të ngushtë në majën e vezësës. Kanali në cipën e jashtëme 

deri në sipërfaqen e nuceles poshtë quhet mikropil. Trasta 

embrionale është e zhytur në indin e nucelës me një vezës të 

zhvilluar plotësisht që më pas jep endokarpin. 

Rruga e formimit të trastës embrionale  me gjithë bërthamat e saj 

është e ngjashme me ate të kokrizave pjalmike.  Nga qelizat 

meristematike të pistilit formohen qelizat mëmë, e cila më pas 

pëson dy ndarje të njëpasnjëshme gjatë të cilave e para bëhet me 

reduktim të numurit të kromozomave. 

Si rezultat i ndarjes e reduktuar (mejozës),  dhe ndarjes e 

zakonëshme (mitosës), nga cdo qelizë mëmë e pistilit formohen 

katër qeliza makrospore me numur aploid kromozome prej të 

cilave vetëm një ështëe active ose funksionale. Me diferencimin e 

metejshëm, megasporë funksionale zmadhohet dhe jep një qelizë  

me dy bërthama, njëra prej të cilave qendron pranë mikropilit dhe 

tjetra në skajin e zonës e shalëzës. Procesi i ndarjes vazhdon  në 

vijim duke formuar qeliza  me katër bërthama, më pas trasta 

embrionale me tetë bërthama  që në fakt përfaqësojnë 8 qeliza. 

Gjashtë prej këtyre bërthamave (qeliza), organizohen në qeliza 

individuale: tre të sipërmet  që ndodhen në skajin e shalëzës 

përfaqësojnë antipodet dy qeliza në mes vijnë prej dy poleve të 

trastës formojnë bërthamën e dyfishtë ose bërthamën vegjetative. 

Bërthama tjetër e cila është me e madhe ndodhet nën bërthamën e 

dyfishtë  përfaqëson oosferen ose vezësën ndërsa, dy të tjerat që 

pozicionohen pranë mikropilit përfaqësojnë sinergidet.  Në 

analizën e trastës embrionale  është e përbërë nga një masë 



48 

 

citoplazmike e mbushur me vakuola, brënda të cilave gjënden të 

vendosura tetë bërthama të lira. 

Nëpërmjet zhvillimit të proceseve dhe maturimin e plotë të gametit 

mashkullor dhe femëror, kryhet pllenimi. Maturimi i dy organeve 

mund të realizohet i njëkohshëm ose me diferenca ditësh ndërmjet 

njëri tjetrit.  Shumë kultivar si psh, Pulazeqin, Himara, Unafka etj, 

kanë zhvillim të njëkohshëm, ndërsa kultivar të tjerë kanë 

diferenca disa ditësh. 

Kalimi i pjalmit  mbi sipërfaqen e krezës përbën procesin e 

pjalmimit, i cili kryhet nëpërmjet disa mënyra: me vetë pjalmim 

ose pjalmim të kryqezuar.  

Pjalmi pasi bie mbi krezë, në të cilën është stimuluar lëndë 

sheqerore brënda disa orëve (30-48), fillon mbirjen. Diferencimi i 

tubit pjalmor bëhet në njërën prej vrimave të kokrizës e pjalmit. 

Gypi pjalmor rjedhur prej bërthamës vegjetative të kokrizës 

pjalmike është i mbushur me plazëm  në ngjyrë të bardhë në gri 

dhe viskoz. Rreth një ditë nga moment i zhvillimit të tubit pjalmor 

bërthama gjenerative ndahet. Në këtë moment  në të gjënden tre 

bërthama, dy spermatid gjenerativ dhe mbeturina e bërthamës  

vegjetative e cila vendoset në majë të tubit pjalmor. Gypi pjalmor, 

mbin dhe përshkron indin e krezës, futet  në kanalin e shtyllëzës, 

në saj të kimiotropizmit ushqehet  dhe arrin deri në trastën 

embrionale. Ushqimi i gypit pjalmor bëhet prej shumë enzimash si 

amilazë,  invertinë, katalazë, simazë etj. Përfundimisht gypi 

pjalmor kalon në mikropil, nëpërmjet indit të nucelës futet në 

trastën embrionale dhe një prej sinergjideve prishet prej kontaktit 

të tij. Maja e gypit pjalmor cahet dhe dy spermatazoidet zbrazen 
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brënda  në citoplazmën e gametit femëror.  Njëri prej 

spermatazoideve bashkohet me bërthamën vegjetative duke dhënë 

endospermën, (3n) kromozom ndërsa bërthama tjetër  pllenon 

osferën dhe jep zigotën (2n) kromozom e cila përbën  nga 

pikpamja biologjike individin e ri pasardhës. Koha e nevojshme 

nga pjalmimi deri në  pllenimin e oosferës, është në vartësi të 

kultivarit kushteve agronomike të bimës dhe karakteristikave të 

mjedisit. Pllenimi realizohet 5-6 ditë pas pjalmimi ose dhe me pak. 

Formimi i farës me anë të pllenimit perbën riprodhimin seksual të 

ullirit. Por në disa pemë  formimi i embrionit brënda farës bëhet 

dhe nëpërmjet rrugës vegjetative si apogamic apo partenogjenezës  

pa bashkim të gametit femër de mashkull. 

Apogamic është krijimi i një ose disa embrione prej qelizave të 

nucelës ose prej shkrirjes e antipodeve dhe sinergjideve me 

njëra tjetrën. Ndërsa partenogjeneza  ndodh kur  embrioni 

formohet prej oosferës e pa pllenuar. 

Partenogjeneza është fenomen shumë i rrallë, dhe për ullirin  nuk 

ka shumë rëndësi. Si rregull formimi i embrioneve plotësues 

brënda endokarpit njihet edhe me emrin poliembrioni fillon me 

aktivizimin e qelizave të nucelës, të cilat pas formimit të zygotes 

nga bashkimi i dy gameteve me sekse të ndryshme, rimarrin 

funksionin e qelizave meristematike dhe fillojnë me shpejtësi 

proceset e ndarjes dhe shumëfishimit duke formuar grup qeliza me 

paraembrion, me formë të rrumbullakët. Meqënëse për embrionet 

vegjetative  aktivizohen qelizat pranë gypave të trasportit të 

lëndëve, procesi i ndarjes dhe shumëzimit  të tyre është më i 

shpejtë prej embrioneve me prejardhje seksuale. Ka rezultuar që  

këto embrione japin filiza më të fuqishëm se prej atyre me 
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prejardhje seksuale. Shkrirja e dy sinergjideve në njëra tjetrën për 

dhënien  e embrionit apomitik është shumë rrallë e rastisur në 

subspeciet e ullirit. 

Natyra gjenetike e embrioneve të formuar në rrugë seksuale dhe të 

rjedhur nga qelizat e nucelës  ose nga shkrirja e dy sinergjideve 

është mjaft e ndryshme. Sepse embrionet e formuar në rrugë 

seksuale janë heterozigot sepse trashëgojnë cilësi prej të dy 

prindërve. Ndërsa në rastin tjetër individi i ri, piknisjen e ka prej 

një qelize të vetme me numur diploid kromozomash dhe 

individëve të ri u jep po atë bazë trashëguese, prandaj dhe individi 

i ri që rjedh prej tyre ruan dhe trashëgon cilesitë gjenetike që ka 

dhe bima mëmë, dhe i ngjan plotësisht asaj. 

Pamëvarësisht nga disa anë positive shtimi me farë përdoret shumë 

rrallë. Kjo mënyrë shumëzimi ka përdorim  për prodhimin e 

nënshartesave por dhe për seleksionimin e variteteve të reja rjedhur 

nga fara. Në mes të një numuri të madh individësh zgjedhja e më të 

mirëve bazuar në karakteristika fenotipike dhe shtimi i metejshëm 

në rrugë vegjetative, përbën një nga rrugët më të shpejta për 

krijimin e varieteteve të reja. Nëpërmjet pllenimit të kryqëzuar 

shkalla e ndryshimit në individin e ri varet prej  kombinacionit 

gjenetik të lëndës trashëguese, por në tërësi kanë vlera më të ulëta 

nga bimet mëmë dhe  biomorfologjia e tyre anon prej të egrës. 

Shkaqet që ndikojnë në krijimin e materialit heterogjen me prirje të 

theksuar nga e egra janë të shumta por me të rëndësishme janë: 

Meqënëse natyra gjenetike  e dy prindërve nuk është e njëjtë, 

pasardhësi që rjedh nga ky kryqëzim është heterozigot dhe 
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rjedhimisht ka karakteristika  shumë të ndryshme prej të dy 

prindërve. 

Aklimatizimi dhe përshtatja me ambjentin do të jetë e ndryshme. 

Natyra gjenetike nuk do të jetë e pastër dhe e njëjtë sikundër specie 

mëmë por ndryshon dhe pasurohet me një bazë gjenetike të shumë 

llojshme  duke  evoluar nga një stad i ulët ne nje tjeter me te larte e 

per pasojë  kalimin e tyre  nga një status   gjenetikisht  homozigot 

në individ me bazë trashegimie të përbërë ose heterozygotë. Pra, 

gjithmonë merret material heterogjen por shkalla e shpërthimeve 

do të jetë në vartësi të varietetit dhe karakteristikave të ambjentit. 

Të gjithë varietetet e ullirit prejardhjen e tyre e kanë prej të egrës. 

Nëpërmjet seleksionimit mijra vjecar nga kohët e lashta deri në 

ditët tona kanë krijuar varietetet e kultivueshme sot. Por varietetet 

e domestikuar  kanë një bazë trashëguese  shumë të qëndrueshme 

dhe cilësitë  e paraardhësve të egër, ruhen dhe konservohen ne 

farë, prandaj bëhet e qartë pse nga shumëzimi seksual individët e 

përftuar në pjesën më të madhe ngjajnë prej bimëve të egra. 

Ndikimi i shartimeve mbi filiza të egër në funksionin e 

nënshartesës krahas ndikimit morfologjik, futja në prodhim, 

cilësisë dhe sasisë e prodhimit ndikon edhe në riorganizimin e 

embrionit farat e të cilëve anojnë gjithmonë prej të egrës. Ndikimi i 

nënshartesës për ndryshime të dukëshme gjenetike  bëhet në 

mënyrë graduale sasiore që pëson mbishartesa nën ndikimin e gjatë 

e të vazhdueshëm të nënshartesës dhe ndryshimet cilësore e  

gjenetike përqëndrohen vetëm në embrionin e endokarpit ose në 

individin e ri të sapoformuar. 
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Bimët e shtuar me farë, cikli  jetësor prej formimit të zygotës deri 

në vdekjen e saj ndodhin një sërë procese  të brëndëshme dhe të 

jashtëme. Disa prej tyre i përkasin fenomenit të rritjes disa të tjera 

të zhvillimit cilësor të bimës. Në  korelacionet e bazës trashëguese 

dhe karakteristikave të ambjentit formimi dhe konsolidimi i 

tipareve nuk bëhet përnjëherësh por në mënyrë graduale gjatë një 

kohë relativisht të gjatë. Fillimishtë ndodhin ndryshime sasiore të 

cilat në kushte të caktuara  biologjike dhe ambjentale kthehen në 

variacione cilësore duke e bërë genotipin  të kalojë në një gjëndje  

të re zhvillimi me cilësi të ndryshme prej formës e mëparëshme. 

Por në individin e ri mund të ndodh  që në procesin e zhvillimit të 

rastisin ndryshime me  karakter të pjesëshëm dhe të përgjithshëm. 

Si rregull ndryshimet rastisin të ndodhin  në periudhën e parë të 

jetës gjatë stadit embrional dhe të rinisë. Sepse duke patur orgjinë 

prej dy prindër të ndryshëm  ka bazë trashëgimie shumë të 

lëkundëshme, plastike, dhe në kushte të ambjentit  mund të pësojë 

ndryshime të matëshme. Në këto rast  baza gjenetike e individit të 

ri ndryshon dhe si rjedhim përftohen individ të ri me vlera cilësore 

krejt të ndryshme prej bimëve mëmë. 

 

Për të gjitha këto arsye  dhe për faktin sepse bimët e prodhuar 

direkt me farë futen shumë vonë  në prodhim me përjashtime të 

pakta ulliri shtohet në mënyrë vegjetative të kombinuar, ku 

nënshartesa vjen nga riprodhimi seksual, ndërsa mbishartesa me 

rrugë vegjetative. Në raste të tjera të dy komponentët rjedhin prej 

shumëzimit vegjetativ. 
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Vlera biologjike dhe ekonomike  e bimëve të shtuara në rrugë të 

ndryshme nuk është e njëjtë në aspektin ekonomik dhe biologjik. 

Për këto arsye  punohet për të seleksionuar klone dhe varietete 

nënshartesa dhe mbishartesa që të shtohen në rrugë vegjetative.  

 

Mitoza në riprodhimin vegjetativ 

Mitozë nënkuptohet ndarja e bërthamës dmth, ndarja e gjithë 

qelizës. Qelizat nëpërmjet  procesit mitotik ruajnë te njejtin numër 

kromozomesh sikurse qeliza nënë.  Pra, gjenetikisht qelizat bija 

janë të njëjta me qelizën nënë. Shumëzimi i qelizave me mitozë, 

presupozon dy ndarje;  ndarja e bërthamës (kariokineza) dhe ndarja 

e citoplazmës (citokineza). Esenca e mitozës është se nga një 

qelizë diploide 2n të formohen 2 qeliza të reja diploide 2n 

gjenetikisht të njëjta. 

Qelizat në një stad qetësie replikative (interfazë), përbëhen nga   

kromatina, që është materiali që përbën kromozomet,  ne 

bërthamën qelizore në formë filamentesh të hollë.  Ndarja mitotike 

nis me procesin e despiralizimit të helikës së dyfishtë të ADN-së, 

në mënyrë që çdo filament i acidit nukleik të shërbejë si model për 

sintezën e një filamenti të ri.  Rezultati i mitozës i jep çdo qelize 

bijë të njëjtin komplet kromozomik me të qelizës mëmë, me që 

materiali gjenetik i kësaj dyfishohet ne menyre homogjene.  

I gjithë cikli i mitozës zhvillohet në disa faza të cilat janë profaza, 

metafaza, anafaza, telefaza. Gjatë profazës bëhet spiralizimi i adn-

se do të thotë kromozonet te cilat janë te holla dhe të gjata fillojnë 

të trashen dhe të shkurtohen, përgjatë tërë gjatësisë e tyre krijohen 
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dy kromatide duke formuar tetrada. Cdo kromozon përmban 

ngushticën primare ose centromerën ndërsa në mes kromzonet janë 

të lidhura me kijazma (hijazma) jashtë bërthamës gjëndet 

centrozomi i cili ndahet në dy centriole të cilat shkojnë në pole të 

qelizës por mbesin të lidhura me fije protoplazmatike duke 

formuar kështu boshtin e ndarjes duke bërë të mundur shkatërrimin 

e membranës bërthamore dhe bërthamës. Në  metafazë 

kromozonet vazhdimisht trashen dhe shkurtohen dhe gjënden në 

një vijë në qëndër të qelizës të quajtur vijë ekuatoriale. Në anafazë 

kromozonet ndahet nga centromera dhe shkojnë në pole të qelizës. 

Në telefazë për shkak të shpërderdhjes të adn-se krijohen dy 

membrana të reja bërthamore dhe bëhet replikimi i adn-se dhe 

ndarja e citoplazmes duke formuar 2 qeliza të reja. Elementët 

kryesor të qelizave në pjesëmarje të procesit të ndarjes me mitoze 

janë: Centriola jane struktura qelizore që dyfishohen gjatë 

interfazës. Boshti mitotik, eshte strukturë qelizore jetëshkurtër që 

bashkon të dy palët e centriolave gjatë mitozës. Kromozomet  janë 

elementë të bërthamës së një qelize të përbërë nga ADN-ja dhe nga 

proteina,  mbartin informacionin gjenetik dhe mund të shihen 

vetëm gjatë ndarjes së qelizës. Kromatidi është njëri nga të dy fijet 

e kromozonit. Citoplazma  eshte substancë në formën e xhelatinës 

që formon pjesën e brëndshme të qelizës përreth bërthamës 

qelizore. Citokineza - Fazë e mitozës gjatë së cilës citoplazma 

ndahet më dysh: qeliza fillestare (ose qeliza mëmë) zëvendësohet 

me dy qeliza bijëza identike me njëra tjetrën. Interfaza  eshte 

periudha midis dy ndarjeve të njëpasnjëshme të qelizës gjatë së 

cilës ndodh rritja e qelizës. 
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Figure 7.   Profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza, 

citokineza. Mitoza është ndarja gjatë së cilës qelizat ruajnë te 

njejtin numër kromozomesh sikurse qeliza nënë 
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Figure 8, paraqitje skematike e perputhshmerise e ullirit 

a. kokrizat e pjalmit te varietetit babe permbajne element te 

sterilitetit qe nuk ngjajne me ato te varietetit meme. tubat e pjalmit 

rriten normaldhe pershkojne gjithe stilin. 

b. kokrizat e pjalmit babe permbajne element te sterilitetit, te njejte si 

ato te varietetit meme. Tubi I pjalmit I pa zhvilluar, nuk mund te 

kryejne pjalmimin. 

c. Gjysma e kokrizave pjalmore babe permbajne element te 

sterilitetit, te njejte me te memes. Nje pjese e tyre mbeten te pa 

zhvilluar kurse te tjerat rriten normalisht ne gjatesi te stilit dhe 

kryejne pplenimin 
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Meristema dhe Rëndësia në  shumëzimin vegjetativ.  

 

Organogjeneza është e përherëshme dhe teorikisht  rritja e pemës e 

ullirit bëhet në mënyrë pambarim.  Proceset e rritjes realizohen në 

sajë të egzistencës të histogjeneve dhe organogjeneve massive ne 

perberjen qelizore. 

Një numur i madh speciesh dhe varietetesh në kushtet e 

seleksionimit natyral  modifikojnë mekanizma fiziologjik dhe 

strukturën anatomike në përshtatje me këtë mënyrë shtimi. 

Shumëzimi vegjetativ është i lidhur ngushtësisht  me aspektet e 

morfogjenezes.  Proliferimi i sythave apical dobëson pak sythat 

lateral por tiparet  e shumëzimit vegjetativ janë një rritje e 

pandërprerë vegjetative,  dmth formimi i pikave të reja rritëse në 

vijueshmëri, natyrisht ne funksion te ligjeve te polaritetit. Llojet 

kryesor të sythave ; jane apical, lateral dhe adventiv. Sythi i parë 

embrional është sythi kryesor i pemës.   

Shumëzimi synon pik së pari për të ruajtur gjëndjen meristematike 

primare.  Qelizat meristematike në këtë fazë vazhdojnë të ndahen. 

Ky progres shumëzimi është vërtetuar në in vivo në meristemën e 

rrënjëzave të copave të gjelbra të ullirit. Fazat në vijim tregojnë që 

qelizat nuk ndahen më, por ato zmadhohen dhe diferencohen. 

Proceset fiziologjike  në vijim janë rastet e mitozës dhe 

dediferencimi, shikohet në formimin e meristemës e rrënjëve 

adventive te sistemit e rrënjëve dhe të trungut të fidanit.  

Karakteret citologjike të qelizave meristematike janë karakterizuar 

nga bërthama të mëdha në qender, vakuola të pakta, shpesh 

voluminoze dhe  mitokrondi të shumta, figure 5.  

Në vijim të këtyre qelizave meristematike diferencimi do të vi në 

cift shoqëruar me rritje të volumit qelizor, diferencimi i përbërësve 
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qelizor, protoplsatet në plaste, kloroplastet, diferencimi i mureve 

dhe në vazhdim realizohet një adaptim fiziologjik me funksione të 

përcaktuara mirë, për rritjen, fotosintezën, përpunimi i lëndëve 

minerale etj. 

Qelizat e segmenteve ose zonave të ndryshme, paraqesin 

ndryshime citologjike të theksuara dhe të ndryshme,  psh qelizat 

kambiale janë më pak të pastra si meristematike nga këto të zonave 

apikale ose aksiale. Në të njëjtën mënyrë  qelizat e rrënjëve 

karakterizohen nga qeliza me aktivitet mitotik të dobët. 

 

Ndarja

A

B

D

C

Proliferimi, Diferencimi

Paraqitja e menyres e diferencimit qelizor

A.  Gjendja meristematike
Primare

B- Diferencimi dhe ruajtja
e gjendjes meristematike
qelizat vazhdojne te
ndahen

C- Diferencimi, qelizat nuk
ndahen por zmadhohen
dhe diferencohen

D- Mitoza dhe dediferencimi.
formimi in situ i
meristemes adventive te
rrenjeve ne bazen e copes
e gjelber te ullirit
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Figura 9. Zhvillimi qelizor, zmadhimi (a) diferencimi (c) ndarja 

active dhe ruajtja  e gjëndjes meristematike (b) dediferencimi 

citologjik (d) 

 

Dediferencimi  

 

Indet e diferencuar dhe të rritur në një mënyrë tjetër mund të 

dediferencohen dhe të rimarin karakteristikat citologjike dhe 

potencialet embrionale të këtyre qelizave.   Frekuenca  dhe 

rëndësia e tyre tek ulliri është në bazë të shumëzimit vegjetativ e 

detyruar prej neoformimit të meristemave. Të gjitha këto fenomene 

vrojtohen në kushte natyrale në kohën e formimit e sythave dhe të 

rrënjëve adventive. Neformimi i një maje rrënje nis nqa qelizat 

periciklit ose këto  të një sythi,  nga një copë gjethje ose degëz e 

cila ka nevojë për një dediferencim i shoqëruar me një rinisje të 

procesit mitotik.  

Ashtu si diferencimi dhe dediferencimi zhvillohen nëpërmjet disa 

etapa: copa ose eksplanti fillimisht formon kallus, i cili është një 

ind neoplastik, fillimisht homogjen i përbërë nga qeliza që ndahen 

pak a shumë në mënyrë aktive. Brënda kallit homogjen në disa 

raste  cfaqet një ndryshueshmeri e fortë. Sepse disa prej qelizave 

diferencohen në trakeide, ndërsa disa të tjera grupohen dhe mund ti 

nënshtrohen  proceseve të dediferencimit që shpien në formimin e 

qelizave të tipit kambial. 

Një etapë e mëtejshme krijon qeliza massive me karakter 

meristematik, janë qeliza të vogla me bërthama te mëdha që 

ndahen me shpejtësi dhe që orjentohen më pas në meristeme 

primare të rrënjës dhe të trungut të ri.  
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Një dediferencim   është një process paraprak i organogjenezës, 

dhe është në princip bazë e të gjithë shumëzimeve vegjetative. 

Kallogjeneza  është një ind  sfungjeror, neoplastik i cili zhvillohet 

në sajë të ndarjeve qelizore (mitoza), dhe në fillim të 

dediferencimit  shpie në krijimin e një indi homogjen  të 

paorganizuar. 

Faza e parë e dediferencimit krijon një strukturë  citologjike  të 

ngjashme me qelizat e kambium, ose të meristemës sekondare. 

Faza e dytë e dediferencimit, shpie  në strukturën citologjike të 

meristemës primare dhe në formimin e promeristemës. 

 

 

Klasifikimi i meristemes. 

 

Një pemë e rritur ulliri  ka meristema të ndryshme si: meristemë 

primare ose apikale, kambiumi, të cilat vijnë prej ndërnyjeve dhe 

meristemë gjethore. Të gjitha këto strukturojnë një pemë, por që 

nuk zoterojnë të njëjtat aftësi nga pikpamja ontogjenetike. Sepse 

disa prej tyre janë histogjenike ndërsa të tjerat janë organogjene. 

Meristemat e rrënjëve  janë: apikale, laterale dhe adventive. Ndërsa 

meristema e trungut është: terminale, lateral dhe adventive. 

Meristema kambiale, janë meristema ndërnyjesh, të bazës, mezit 

dhe majës e degëzës e re.  
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Zml

tZmaa

Zmn

zmbP

 
Figure 10. zhvillimi i meristemes e degezes e re: zmaa. zone 

meristematike apikale aksiale,  zml. zone meristematike laterale, t-

tunika me 1 deri 3 shtresa, zmb- zone meristematike bazale, p- 

palca 

 

Meristemat gjethore  janë zona të ndryshme meristematike  që 

lejojnë diferencimin  në zona të caktuara meristematike. Meristema 

ndërnyjesh gjëndet ndërmjet dy indeve të lastarit. 

Kambiumi, përbën enët libero-drunore duke formuar një cilinder  i 

vazhduar në nivelin e unazave vaskulare. Kambiumi inter vaskular 

krijohet në masën e indeve parenkimatike. Kambiumi është një 

meristeme histogjene. Ndërsa tek pemët gjethe rënëse diferencimi i 

drurit dhe liberit, aktivitet kambial korenspondon  gjatë rritjes 

aktive vegjetative ndërsa tek ulliri dhe agrumet realizohet gjatë 

gjithë vitit sepse është i ndërvarur nga fotoperioda, temperatura 

dhe stimulantët endogjen. Felogjeni formohet më vonë se 

kambiumi dhe lokalizohet në lekurën e trungut, degëve dhe 

degëzave. Felogjeni diferencon felodermën, dhe më pas suberin. 

Meristema primare ndahet në meristeme rrënjore  dhe vegjetative. 
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Meristema e rrënjëve ka një strukture të thjeshtë dhe homogjene në 

të gjitha speciet. Ndërsa meristemat vegjetative zotërojnë një 

strukturë me tepër komplekse dhe me ndryshime ndërmjet 

specieve. Ajo zhvillohet në vijim të rritjes vegjetative dhe e 

ndryshon komplet strukturën gjatë fazës e lulëzimit dhe 

riprodhimit. 

Qoftë meristemat e rrënjëve dhe të kërcellit mund të jenë terminale 

dhe laterale.  Meristemat e kercellit mund të jenë apikale  (map), 

laterale (mlt), ndermjeteme (mnd),  figure 11. 

 

epiderme

Korteks

pericikel

Floem primare

kambium

Ksil primare

palca

Floem sekondare

Ksilem sekondare

Paraqitje diagramatike e  meristemave dhe diferencimi gradual i tyre vrojtuar ne
prerje terthore dhe gjatesore e degezes e ullirit

Zhvillimi i meristemes e ullirit
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Ato kanë structurë të njëjtë dhe dalin në vijim të diferencimit 

qelizor. Meristemat adventive në përgjithësi paraqesin orgjinë të 

ndryshme. Orgjinë rrënjore ose qafë e rrënjës. 

Merstemat rrënjore mund të jenë terminale (mtr) ose laterale 

(mlat), figure 12.  

 

Meristeme

apikale

Meristeme e 

ndermjetme

Meristeme

laterale

Indet meristematike te degezes dhe rrenjes e ullirit  
 

 

Formimi i meristemës. 

 

Organogjeneza është baza e shumëzimit vegjetativ, e cila nxit 

gjithmonë formimin e meristemave të reja. Tre aspekte ka 

organogjeneza:  rhizogjeneza, kallogjeneza dhe embriogjeneza 

somatike. 

Rhizogjeneza, është fenomen i organogjenezës dhe është shumë e 

implikuar në shumëzimin vegjetativ. Konceptet mbi rhizogjenezën 
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prezantojnë  disa interpretime sintetike mbi të tërë kompleksin e 

kërkimeve. Rhizogjeneza është e lidhur me ndërthurjet e 

kompleksit të faktorëve, por mbi të gjitha me dominimin e rolit të 

auksinave në organogjenezë. Në një plan të përgjithshëm 

rizogjeneza si dhe kallogjeneza  përbën një rrugë të lidhur ngushtë 

me mekanizmat e  diferencimit dhe dediferencimit qelizor. 

 

Orgjina e rrënjëve. Meristemat rrënjore ndahen në shumë kategori 

sipas orgjinës e tyre. 

a. meristema laterale të rrënjës kryesore formuar në mënyrë 

spontane në kushte natyrale. 

b. meristema  adventive, nxjerë nga organe të ndryshme si copë, 

gjethe, sytha, bulba etj dalë ose spontanisht ose nga një plagë. 

c. meristeme e neoformuar në mjedisin e një kallusi konsideruar si 

një rast i vecantë i meristemes adventive. 

 

Etapat e formimit të meristemës e rrënjëve. Neoformimi i 

meristemës e rrënjëve, është gjithmonë në princip një dediferencim 

qelizor që shpie  në  prodhimin e qelizave meristematike primare 

dhe organizimin e një shtresë meristematike. Sipas etapave njëra 

pas tjetrës, krijohen inde natyral  orgjinal si qelizat e periciklit, 

qelizat e kambiumit dhe të liberit. 

Rrënjët laterale kanë orgjinë të thellë,  nisur prej periciklit por dhe 

prej endodermës dhe shumë rrallë  nga lëkura. Ato rrjedhin nga 

dediferencimi lokal i qelizave që evoluojnë drejt gjëndjes 

meristematike primare. 

Rrënjët vijnë dhe prej bazës e një cope pas neoformimit paraprak 

të një kallusi , si efekt i një plagë prerje, ose një korrelacion 

fiziologjik. Nxitja dhe zhvillimi i aktivitetit mitotik shpie në 
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formimin e një indi që mbyll plagën, e cila më pas shpie  në 

prodhimin e qelizave meristematike primare dhe në formimin e 

meristemës. 

- rrënjët adventive mund të iniciohen nga inde në thellësi,  sidomos 

nga indi i kambium. Qelizat që lindin, i nënshtrohen një 

dediferencimi që shpien në formimin e qelizave meristematike 

primare. 

-  rrënjët adventive mund të dalin prej indeve sipërfaqësore; prej 

epidermës ose prej qelizave nën epidermë, por në të dy rastet 

quhen rrënjë egzogjene. 

-  rrënjë që dalin prej masës e kallusit sidomos në in vitro dhe in 

vivo  vijnë prej dediferencimit  lokal të shumë indeve të  

eksplantit, floemë, trakeidet, dhe qelizat e indit kambial. 

 

 

Konceptet hormonale te rizogjenezes.   

 

Në analizën e rrënjëzave që diferencohen në lidhje me rolin e 

defoljimit dhe heqjen e sythave kanë vërtetuar për efektet nxitëse 

të sythave dhe gjetheve mbi rizogjenezën. Në këto rrethana është  

roli i një substance në qarkullim endogjen sidomos në pjesët 

apikale, që rregullon efektin hormonal të rizogjenezës.  Kjo është  

një substancë me natyrë hormonale që vepron në koncetracione 

shumë të vogla në sajë të elementëve energjitik. Substancat 

hormonale me efekt stimulant janë produkt i aktivitetit fotosintetik 

të gjetheve.  Këto lëndë mund të vijnë prej gjetheve të sythave të 

reja, me rritje aktive. Influencë e sythave mund të jetë e ndryshme 

në vartësi të fenofazës. Sepse ka rezultuar se sythat e disa 
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varieteteve kanë patur efekt stimulus në pranverë dhe në dimër 

janë dominuar prej inhibitorëve. 

Stimulantët që rjedhin prej gjetheve dhe sythave të tyre kanë efekt 

të madh stimulus, por dhe në këto raste duhet të pranojmë disa 

sezone me dominance të lëndëve inhibituese. Në këtë mënyrë i 

njëjti segment i pajisur me gjethe dhe sytha ka disa periudha me 

përmbajtje lëndësh stimulante aktive dhe në disa periudha të tjera 

bëhen me efekte inhibituese ose të inaktivizuar. 

Sipas Boullenne, neoformimi i rrënjëzave stimulohet prej veprimit 

të një substance të levizëshme të sintetizuar nga gjethet dhe që 

lëviz në mënyrë të polarizuar drejtë bazës e copës ose eksplantit.  

Kjo substance specifike që stimulon daljen e rrënjëve ka qënë 

quajtur rhizocaline.   Ajo qarkullon në enët e floemës dhe 

akumulohet në sythat, në kotiledone dhe në farat. Të gjitha këto 

efekte janë verifikuar në kërkimet për  efektin e gjetheve, sythave 

dhe rigjenerimet e tyre. 

Klasifikimi i hormoneve- Hormonet ndahen në dy grupe të 

mëdha: Hormone bimore (fitohormone) dhe hormone shtazore 

(zoohormone).  

Hormonet bimore janë substanca të cilat krijohen në bimë. 

Krijohen në pjesë të caktuara të bimëve, mandej arrijne në vënde 

ne te cilat do te veprojne. Sipas veprimit, te gjitha hormonet 

bimore ndahen ne dy grupe kryesore: stimulator te rritjes (ato qe e 

stimulojne rritjen dhe zhvillimin) dhe inhibitore të cilat i frenojnë 

proceset e caktuara.  Ne klasen e stimulatoreve të rritjes bëjnë 

pjese: auksinat, giberelinat dhe citokininat. Në inhibitor bëjnë 

pjese etileni dhe acidi apsicinik. 
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Hormonet e rrënjëzimit.  

 

Para zbulimit të auksinave janë provuar substanca të tjera kimike 

për të nxitur rrënjëzimin, si permanganat i kaliumit dhe substanca 

të ndryshme në gjëndje gazi,  si etileni, monoksidi i karbonit, 

acetileni etj. Megjithë ndikimin pozitiv në rrënjëzimin e copave, 

ato nuk paraqesin ndonjë interes praktik. Zbulimi i auksinave gjatë 

vitit 1934-1935, për herë të parë IAA, përbën gur themelor në 

historinë e shtimit dhe prodhimin e fidanave. IAA është hormon 

natyror që shpërbëhet shpejt nga veprimi i dritës dhe  

mikrorganizmave  sic janë acetobakteriet. Kjo ka orjentuar në 

zbulimin e auksinave sintentike si IBA, NAA, 2.4D dhe të 

citokininave të ndryshme. Rezultate të mira  në rrënjëzim  japin 

përzierje e IBA me NAA, megjithatë për cdo lloj varieteti duhet të 

përcaktohet me prova lloji i hormonit, përqëndrimi dhe  koha e 

trajtimit.  

Auksinat janë të patretëshme në ujë dhe të tretëshme në alkool dhe 

NH4OH.  

Auksinë është një term i përgjithshëm për të gjitha lëndët që 

karakterizohen nga vecoritë e tyre për të shkaktuar shtim ose 

stimulim të volumit të qeizave. Si shembull tipik është auksina 

natyrore IAA (acidi indol acetic). Përvec funksionit kryesor që 

është rritja ato japin dhe funksione të tjera si rrënjëzim, rrëzim të 

gjetheve etj.  

Klasifikimi i auksinave të ullirit  

Sipas përbërjes kimike auksinat e ullirit klasifikohen : 

1- Derivate të indolit, IAA (acidi indolacetik, IBA (acidi 

indolbutirik. 
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2-Derivate të naftalenit, αΝΑA (acidi α Naftalen acetic), bNAA 

(acidi β Naftalen acetic). 

3-Derivate të acidit fenoksiacetik 2,4D (acidi 2,4 diklor 

fenoksiacetik). 

4-Derivate të acidit benzoik, 2.3, 5, 6T ose acidi 2,3,5,6 triklor 

benzoik.etj 

Ndërtimi kimik  i hormoneve 

Hormonet janë komponime organike me strukturë të ndryshme 

kimike. Ato kanë aftësi që në përqëndrime të vogla ta rregullojnë 

metabolizmin e proteinave, sheqernave, lipideve, vitaminave, 

lendeve minerale.  Në këtë aspekt janë të ngjashme me vitaminat, 

sepse sillen si biokatalizatorë tipik. Mund të thuhet se dallimi 

midis hormoneve dhe vitaminave qëndron në atë se hormonet i 

sintezon vetë organizmi i bimes me organet e veta specifike  të 

cilat pastaj i sekreton në limfë, ose në lëngun qelizor, ndërsa 

vitaminat janë kryesisht produkte bimore, të cilat organizmi i 

pemes i merr përmes ushqimit por edhe vetë procesit metabolitik 

psh sinteza e vajit, dhe perberesit vitaminik në të, pra organizmi i 

pemës mund t‟i sintetizojë. 

Hormonet i katalizojnë ose rregullojnë proceset e ndryshme 

metabolike. Në këtë aspekt janë të ngjashme edhe me enzimet, 

sepse edhe hormonet veprojnë në organizëm si katalizatorë dmth si 

nxitës.   

Sipas strukturës kimike hormonet ndahen në tri grupe: 

Fitohormonet; Në këtë grup bëjnë pjesë tre kategori të mëdha: 

Auksinat, citokininat dhe giberelinat.  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Enzimet
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Auksinat janë hormonet bimore më të rëndësishme për sa i 

përket procesit të rritjes e ullirit. Ato ndikojnë  në ndarjen 

qelizore dmth formimin e kallusit dhe rrënjëve të reja.  

Citokininat luajnë rol thelbësor në ndarjen qelizore, në 

organizimin e kallusit, dhe nxitjen e filizave të ri.  Raporti 

auksinë/citokininë është instrument në rregullimin e ndarjes 

qelizore, në zgjatjen, diferencimin e qelizave dhe formimin e 

organeve. Në rrethana të caktuara një auksinë mund të 

zëvëndësojë një citokininë dhe e kundërta. 

Rregullatoret e rritjes natyrale të quajtur shpesh fitohormone, 

nuk janë vecse homolog të hormoneve shtazore. Ato aktualisht 

ndahen në pesë grupe: auksinat, giberelinat, citokininat, acidi 

absicik dhe etileni. 

Auksinat. Sic e përmendëm luajnë rol në ndarjen qelizore dhe 

diferencimin e indeve.  Në kulturat indore auksinat luajnë rol në 

stimulimin e rritjes së majave të kërcejve, induktimin e 

embriogjenezës somatike dhe fillimin e formimit të kallusit. Në 

përqëndrime të larta auksinat shkaktojnë frenim të formimit të 

rrënjëve. Po përmendim disa auksina natyrale: 

Acidi indol acetic (AIA), shtohet në përqëndrime 1-10 mg/l. në 

prani të dritës dhe nga oksidimi enzimatik ai humbet efektin. 

Acidi naftil acetik (ANA), përdoret në përqëndrime të vogla 

0.1-10 mg/l.  Acidi 3-indol butirik (AIB), përdoret në sasi 

gjithashtu të vogla.  Acidi diklor fenoksiacetik (2,4-D), është 

shumë toksik dhe përdoret në induktimin e kallusimit.  
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Përdorimi i auksinave për shumëzimin e ullirit ka qenë dhe 

mbetet shume i rendesishëm. 

Kërkime tona kanë seleksionuar tre auksina si më të 

rëndësishme për rrënjëzimin e copave të gjelbra të ullirit. Acidi 

indolyl acetik (AIA), acidi indolyl butyric (IBA), acidi 

naphtylacetik (ANA). Këto janë eksperimentuar dhe aktualisht 

janë seleksionuar me veprim aktiv mbi rhizogjenezën e ullirit. 

Midis auksinave të tjera të eksperimentuara acidi 2,4-D ka 

rezultuar një auksinë mjaft e fortë  por që shkakton veprime 

anesore. Acide të tjerë  si  acidi pikolinik (pikloram), me gjithe 

strukturen kimike mjaft të ndryshme, ka dhene efekte  

morfologjike të krahasueshme me 2,4-D, por qe nuk duhet të 

përdoret te ulliri në koncetracione më të larta se 10
9
.  Acidi 

indol acetik perdoret gjëresisht në kerkime me karakter 

fiziologjik  sepse paraqet avantazhe të të qënit substance 

natyrale. Pikërisht për këto arsye ai është mjaft i ndjeshëm ndaj 

sistemeve enzimatike të degradimit të auksinave. Solucionet e 

tij nuk kanë stabilitet kur ruhen gjatë dhe oksidohen lehtë prej 

dritës difuze.  

Ndërsa auksina 2,4-D rezulton mjaft e fortë dhe bëhet shumë 

toksike kur është aplikuar në përqëndrime të larta. Ajo shkakton 

reaksion hiperhidrik në bazën e copës e gjelbër dhe është hequr 

nga përdorimi. Por të njejtin efekt negativ ka cfaqur edhe IBA 

në rastet e përdorimit mbi 6000 ppm. 

Acidi 3-indol butyric (IBA). Eshtë hormoni bimor i sintezës, më 

i përdorëshmi. Mënyra e përdorimit të tij është në formë talk, 

ujor, dhe hidroalkolik.   IBA si solucion ujor përdoret në 
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perqendrime 50-200 ppm dhe koha e stimulimit varion nga 10-

24 orë. Ndërsa si solucion hidroalkolik aplikohet në 

përqëndrime nga 500-15000 ppm, dhe koha e stimulimit luhat 

nga 2-10 sekonda. Alkoli për shkak  të veprimit dezhidratent 

mund të provokojë nekroza mbi indet e lëkurës së pjesës së 

lagur. Për të evituar dëmtimet e indeve acidi mund të 

zëvëndësohet prej kripes së tij potasike e cila është mjaft e 

tretëshme në ujë.  

Citokininat; Janë lëndë hormonale që shkaktojnë ndarjen e 

qelizave që kanë zmadhuar volumin si rezultat i veprimit të 

auksinave. 

Mendohet se citokininat prodhohen në rrënjë dhe nëpërmjet 

gypave të përcimit shkojnë në kurorë të bimës duke ndikuar në 

rritjen dhe zhvillimin e organeve. Favorizojnë ndarjen qelizore, 

citokinezën, organizimin e kalluseve. Biosinteza e citokininave 

në bimë kryhet përmes modifikimeve biokimike të adeninës dhe 

ndodh në majat e rrënjëve dhe në farat në zhvillim.  Përdorimi 

ekzogjen i citokininave sintetike ndikon në ndarjen qelizore, 

morfogjenezën, shtimin e sytheve anësorë dhe adventivë. 

Kinetina (6-furfurilaminopurina), përdoret në përqëndrimin 0.1 

mg/l,  BAP (6-benzilaminopurina), IPA (izopentiladenina),  

Zeatina etj.  

Citokininat mendohet se veprojnë duke shtuar sintezën e ARN dhe 

si pasojë sintezën e proteinave. Citokininat, ndihmojnë  në ndarjen 

e qelizave (veprim i përbashkët me auksinat), formimin e sythave 

lulore, ndërprerjen e letargjisë e sythave, lëvizjen e lëndëve 

ushqyese,  pengimin e plakjes e indeve dhe për rritjen e frutave. 

Citokininë e brendeshme natyrore është 2ip (isopentenil adeninë) 
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dhe zeatina, ndërsa e sintentizuar është BAP, (benzil aminë 

purinë), kinetina etj 

 Bashkëveprimi i auksinave me giberelinat dhe citokininat në 

raporte të konsiderueshme të citokininave apo giberelinave pengon 

rrënjëzimin e copave ndërsa në raporte të kontrolluara ndihmon 

rrënjëzimin e copave të ullirit. 

 

Giberelinat. Janë një grup lëndësh hormonale të cilat përvec 

vecorive të tjera kryesore kanë atë të zgjatjes e qelizave  dhe si 

pasojë  të ndërnyjeve të lastarëve.    Acidi giberilik (GA3) është 

më i përdorshmi. Luajnë rol në rritjen qelizore, zhvillim të 

meristemave dhe ndërnyjeve.  Ato janë komponime të 

diperteneve. Prodhohen nga kerpudha të gjinisë Giberela, por 

dhe nga organizma të tjera bimore. Gjënden në rrënjë, lastarë, 

luleri, fruta dhe fara, vecanërirsht e pasur në giberelinë është 

endosperma dhe pjesët e reja të bimës. Giberelinat GA1-GA55 

gjëjnë përdorim praktik në shumë drejtime të pemtarisë. Më 

tepër përdoret GA3. Giberelina  ndikon në bymimin dhe si 

pasojë ndarjen e qelizave të reja dhe  në zgjatjen e qelizave të 

vjetra. Përdoret shpesh si shtesë e faktorëve të rritjes. Pas 

autoklavimit aktiviteti i tij humbet. 

Raporti auksin/citokinine përfaqeson një sinjal të rëndësishëm 

në formimin e fenotipit qelizor dhe gjithashtu në fillimin dhe 

ruajtjen e proçesit të ndarjes qelizore. Auksina së bashku me 

citokininën, përfshihet gjithashtu në fillimin e rrenjes dhe 

rritjen. Auksinat stimulojnë diferencimin e tufave rrenjore, dhe 

marrin pjesë në diferencimin e sythave dhe te rrënjëve. Auksinat 
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njihen për aftësinë e tyre për të ndihmuar formimin e rrënjëve 

adventive. 

Auksinat stimulojnë ndarjen qelizore, kurse citokininat tentojnë 

proliferimin e tyre. Nivelet relativisht të larta të auksinave të 

shtuara në solucion për të fituar perqindje me te larte do të 

shmangin rhizogjenezen. Auksina është gati përherë e kërkuar 

për stimulimin e rritjes fillestare të meristemës. 

Mekanizmat e auksinave të rrënjëzimit. 

 

Roli kryesor  që kanë auksinat është aktivizimi, në sajë të shtimit të 

përqëndrimit endogjen të indeve.  Në rastet e inaktivitetit endogjen 

injektimi i auksinave egzogjene ka stimuluar efektin rrënjëzues të 

copave të gjelbra të ullirit.  Në kërkimet tona janë pasqyruar 

efektet stimulatore të acidit  a-naphtyl acetic, b-indolylbutyrik dhe 

indolyl acetic, aplikuar vec e vec si solucione hidroalkolike, në 

formë mishele, dhe talk me lanolinë. 

Sasia e auksinave endogjene në vijim të fazës fenologjike, e 

verifikuar tek kontroll dhe testimet biologjike kanë vërtetuar 

efektin e madh të tyre mbi procesin e rizogjenezës. Përqindja e 

auksinës endogjene e ekstraktuar  është e ndryshme ndërmjet 

fenofazave të zhvillimit, temperaturës dhe higrometrisë referuar të 

njëjtit material gjenetik. Përqindja më e madhe e auksinave bimore 

polarizohen në sytha dhe nyje të cilat rrënjëzojnë  në përqindje me 

të madhe se në segmente të tjera të bimës. 

Efektet e auksinave janë mbi rritjen vegjetative dhe sintezën e 

hidrateve të karbonit, veprojnë në  sintezën glucideve duke nxitur 

hidrolizën dhe metabolizmin e shpejtë të amidonit. Shume punime 
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të tjera kanë  vërtetuar se një trajtim auksinik ndikon për 

degradimin e glukozës nëpërmjet procesit të glykolisës.  

Aplikimi i hormoneve egzogjen në përqëndrime të larta ka dhënë 

efekte shumë me të mira me krahasim me ato endogjene. Në 

shumëzimin me maja të gjelbra,  janë dalluar dy faza të 

rëndësishme; nxitja e meristemës  favorizuar nga një raport 

auksina egzogjene në koncetracion të lartë, ndërsa rrënjët  dhe 

rritja e mevonëshme kërkojnë një nivel auxine më të ulët, mjafton 

ajo endogjene. Disa kërkues kanë demostruar se në procesin e 

formimit të rrënjëzave në një cope, në fazën e parë të induksionit të 

rizogjenezës,  ka shtim të aktivitetit peroksidazik dhe pakësim  të 

përqindjes e auksinës. Kurse gjatë fazës e diferencimit të rrënjëve 

vrehet fenomen i kundërt, përqindja e auksinës endogjene shtohet 

dhe aktiviteti peroksadik pakësohet. Aplikimi i giberelinës GA3, 

ndikon jo mirë  për rizogjenezën në fazën e parë dhe e stimulon atë 

në fazën e dytë. 

 

 

Ndërlidhjet e faktorëve ne rizogjenezë. 

 

Por auksina nuk është faktori i vetëm i rizogjenezës.  Zbatimi i 

stimulimit me auksina në mjaft raste dhe në varietete të ndryshme 

ka qenë jo efikas. Sipas disa autoreve ka qenë koncepti  i 

kompleksit rizokalinik, që lidhet me tre element: a) Një element i 

sintetizuar nga gjethet me dritën dhe që migron në pjesët apikale, 

b) Auksinat, dhe c)  Një faktor qelizor që egziston vetëm në disa 

qeliza dhe që bën fiksimin dhe kombinimin e dy faktorëve të parë.  
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Dhe ky reaksion bën pjese në një process metabolizmi oksidativ 

aerobic. 

Aplikimi i ortodifenoleve egzogjen ka mundur të stimulojë 

rizogjenezën në shumë raste. Përbërsit fenolik mund të veprojnë 

direkt ose indirect nëpërmjet mbrojtjes e auksinave ose stimulimin 

e auksinave. Egzistenca e inhibitorëve ose procesit inhibitues 

mund të shkaktohet nëpërmjet aplikimit të një protokolli jo korekt 

të procesit. 

Mesa duket ndërlidhjet ndërmjet: “auksinë, auksinë-oksidazë,  

fenol”  për pa aftësi të nxitjes e rrënjëve mund të vi ose nga nje ose 

tjetër psh;  mungesa e enzimave,  nxitësve të enzymës, prezencës e 

frenuesve, mungesës e substratit fenolik, reduktime të enzimave 

etj. 
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Stadet e rizogjenezes 
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Figure 14. Stadet qe kalon procesi i rizogjenezes e ullirit 

 

Faktor të ndryshëm të rizogjenezës 

Krahas përdorimit e auksinave në praktikën e shumëzimit me nyje 

ose copa të gjelbra, janë të nevojshëm disa kushte që bëjnë të 

domosdoshëm  neoformimin e rrënjëve në bazën e copave. 

Substrati; ajrimi i ambjentit, substratit është konsideruar gjithmonë 

si i favorshëm për rrënjëzimin. Për këtë arsye zgjedhja  e substratit  

ka mjaft rëndësi sepse kërkon që të sigurojë në të njëjtën kohë, 

ajrimin, higjenen, lagështiren optimale dhe evitimin e lagështirës e 

tepërt. 
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Temperatura; duhet temperaturë e përshtatëshme (20 -25
0
C), për të 

nxitur zhvillimin qelizor të bazës e copave. Prandaj duhen banka 

rrënjëzimi me ngrohje qoftë nëpërmjet ujit të ngrohtë  ose dhe me 

rezistenca elektrike. 

Nebulizimi;  nëpërmjet një mjegulle artificiale ka dhënë rezultate të 

mira, sidomos në shumëzimin me prezencë gjethje ose kërcej të 

gjelbër. Nebulizimi ka dhënë shumë efekte; eviton reduktimin e 

ujit të indeve dhe ruajtjen e turgorit,  ul në mënyrë të ndjeshme 

temperaturen në indet e gjetheve,  redukton evapotranspirimin. Ai 

bën në të njëjtën kohë ruajtjen e gjetheve prej rrëzimit duke e 

garantuar në këtë mënyrë një sintezë më të mirë klorofiljane. 

Profilaksi patogjene; duhet që të jetë  në formë mist, me aplikimin 

e fungicideve lehtësisht të përvetësueshëm dhe efekt të shpejtë. 

Trajtimet pakësojnë infeksionet patogjene dhe sigurojnë funksionin 

normal të gjetheve, sythave dhe copave.  

Faktorët gjenetik;  në praktikën e shumëzimit merr rëndësi të 

madhe orgjina e copave për shumëzim. Faktorët gjenetik luajnë rol 

të madh mbi suksenin e rrënjëzimit. Sepse është verifikuar që edhe 

brënda një specie shumë kultivar kanë aftësi mesatare ose shumë të 

mira rrënjëzimi kur disa varietete të tjerë rrënjëzojnë shumë keq. 

Rezervat e copës;  në përgjithësi copat ose nyjet karakterizohen 

prej përmbajtje të ndryshme  në glucide, të cilat favorizojnë 

rizogjenezën ashtu si edhe formimi i substancave torfike si produkt 

i aktivitetit fotosintetik. 

Mosha;  është shumë e eksperimentuar dhe e njohur.  Copat që 

vijnë prej bimë mëmë me moshë të re kanë aftësi për formimin e 
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rrënjëve më të mirë se këto që vijnë prej pemëve shekullore të 

ullirit. Në të gjitha rastet kur pemët e reja janë shtuar nga shartimet 

mbi filiza të oleastrave të  dala nga fara, nuk kanë rrënjëzim të 

mirë dhe nuk duhet të përdoren. 

Influencues të aftësisë rrënjëzuese;  pozicioni i copës mbi degëz 

edhe mbi kurorën e pemës ka ndikime  të vërtetuar në rizogjenezë. 

Copat që janë në degëzat e pjesës apikale të pemës kane patur 

aftësi më të larta rrënjëzimi se  degëzat e varura dhe në pjesët e 

ulta ose të brëndëshme të kurorës.  Ndërkohë copat që rjedhin nga 

degëza të pajisur me lule kanë aftësi më të ulët se ato pa lule. 

Ndërkohë ka kultivar si psh, Kaninjot që megjithëse copat e gjelbra 

janë pajisur me lule kanë rrënjëzim të mirë, por gjithmonë më të 

ulet se kur nuk janë lulet. Aftësia për rrënjëzim mesa duket në 

shumë raste është në korrelacion me disa modifikacione 

histologjike. Sepse copat e gjelbëra  me sytha adventiv paraqesin 

karakteristika morfologjike dhe fiziologjike juvenile ndërmjet 

aftësisë rrënjëzuese të tyre. Efekti i krasitjeve të ripërtëritjes e 

degëve  ka nxitur  karakteristika juvenile dhe rjedhimisht aftësinë 

për rrënjëzimin e tyre. Krasitjet e rënda riformuese ose ripërtëritëse 

stimulojnë një vegjetacion të ri me karakteristika morfologjike dhe 

fiziologjike juvenile,  rjedhimisht kanë përsëritur në mënyrë të 

përkryer aftësinë për të rrënjëzuar. Kjo është vërtetuar në kultivarin 

ullirit të Himarës dhe Kryps i Beratit. Në këtë kënd vështrim kjo 

metodë duhet të aplikohet tek specie dhe kultivarët me aftesi të 

dobëta për të rrënjëzuar. 

Ndërvartësi fiziologjike: Në cdo rast kur bëhet procesi i 

rrënjëzimit, është gjithmonë në korrelacion dhe nën vartësinë e 

gjëndjes fiziologjike të materialit vegjetal. Gjëndja fiziologjike dhe 
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niveli i gjëndjes aktive është shumë me rëndësi. Por ka rëndësi 

numuri i gjetheve dhe i sythave mbi copën e gjelber ose ndërnyjen 

e predispozuar për rrënjëzim mbi rizogjenezën.  

 

Rhizogjeneza në kulturë in vitro dhe in vivo 

Kërkimet in vitro dhe in vivo  kanë spjeguar shumë aspekte të 

kërkimeve histologjike dhe histokimike të rizogjenezës në kushte 

shumë precise. Izolimi i një eksplanti, ose një copëz e gjelbër,  

korelacionet fiziologjike, influencat e sythave dhe e gjetheve, 

sjellja e rregullatorëve të rritjes, janë analizuar në ndërthurje me të 

gjithë faktorët në procesin e shumëzimit. Orgjina e eksplantit dhe e 

copës e gjelbër, faktorët gjenetik dhe mosha fiziologjike, kanë një 

influencë të madhe,  dhe në këtë mënyrë është rekomanduar 

studimi i të gjithë faktorëve të panjohur dhe të pa përcaktuar. 

Rizogjeneza është e lidhur ngushtë me aftësinë e varietetit për të 

bërë diferencimin e rrënjëve dmth faktori gjenetik. Megjithese 

mund të jenë brënda të njëjtës specie, varietetet kanë reagim mjaft 

të ndryshëm, fenomen që duhet patur kujdes në protokollin e 

punës.  

Në kushtet e një kulture in vitro ose in vivo, materiali vijon me 

cikatrizimin dhe kallusimin. Eshtë e vërtetuar se efikaciteti i 

auksinave dhe citokininave nuk është i njëjtë mbi 

kallogjenezë/rizogjenezën, dhe kjo gjë lidhet me përgjigjen e 

materialit gjenetik i aplikuar për rrënjëzim.  
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Ndërsa citokininat më të eksperimentuar  kanë qënë grupi i 

benziladenines. Në përgjithësi citokininat paraqesin veprim 

optimal por variable ndërmjet njëra tjetrës sipas natyrës specifike. 

Psh, më ndikuese tek meristemat e ullirit është zeatina, 

isopemenyl-adenina, vecanërisht për neoformimin e sythave mbi 

masën e kallusit. 

Auksinat që ne kemi përdorur më shumë janë AIA, ANA dhe AIB. 

Edhe këto kanë neoformuar qelizat e kallit njëkohësisht dhe 

rrënjëzave të reja. Kur është aplikuar ANA në cdo përqëndrim të 

sajë reagimi ka qënë i ndryshëm  ndërmjet njërës ose tjetrën dozë, 

dhe paraqet një gamë të gjërë veprimi. Ndërsa AIA ka qënë me pak 

me ndikim në rizogjenezën e ullirit. Më tepër ndikues ka rezultuar 

AIB,  i cili ka shumëfishuar përqindjen e rizogjenezës në varietetet 

e ullirit. 

Giberelinat në përgjithësi  mendohet se veprojnë në mënyrë të 

ndryshme në korrelacion me materialin gjenetik por edhe me 

orgjinën e materialit inicial. Në shumë raste giberelinat ushtrojnë  

veprime inhibituese mbi induksionin e kallogjenezës, por në shumë 

raste të tjera kanë efekt stimulus të rritjes e mevonëshme të 

meristemës.  

 

Cilësia e materialit gjenetik për rizogjenezë  

 

Vlerësimi i kultivarëve autokton në planin genetik dhe sanitar  

dhe krijimi i pemtoreve mëmë me material të seleksionuar,  krijon 

premisa për shumëzimin e shpejt dhe furnizimin me  material 
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bimor të garantuar. Me përzgjedhjen klonale realizohet vecimi i 

individëve me potenciale genetike superiore dhe me rezistencë 

ndaj cicloconium oleaginum (shkaktar kryesor i periodicitetit), të 

cilët duhet të kenë statusin e burimeve primare të shumëzimit.   

Megjithëse ruhen tiparet e bimës mëmë, në kushte të vecanta 

mund të ndodhin ndryshime me karakter gjenetik që shpien në 

ndryshime të genotipit.   Me termin ”klon” duhet kuptuar ai 

material që ka uniformitet, që rrjedh prej një individi dhe që 

shumëzohet në rrëugë vegjetative. Klonet mund të përftohen nga 

bimë të shtuara direkt me farë ose nga ndryshimet sythore. 

Përcaktimi, vlerësimi dhe shtimi i sythave dhe degëve të përftuara 

prej tyre  shpie në formimin e kloneve të rinj me vlera të larta 

agronomike dhe teknologjike. 

Por krahas seleksionimit dhe ruajtjes së materialit gjenetik, po 

aq të rëndësishme janë metodat e shumëzimit të cilat garantojnë 

një riprodhim komplet të tipareve genetike dhe gjëndje sanitare 

të garantueshme. 
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Figure 15. Repozitor i ruajtjes e materialit gjenetik te seleksionuar 

per burime primare te shumezimi,  ne IKUA, Vlore. 

 

Karakteristikat e metodave të shumëzimit  

Shumëzimi me farë:  Eshtë metodë e vjetër, në mënyrë 

spontane nga rrëzimi i frutave ne pyjet e ullirit, mbirja e filizave, 

trapjantimi dhe perhapja ne menyre natyrale.  Ka disa anë 

negative, sepse cikli i prodhimit zgjat shume vite, materiali nuk 

ruan tiparet e bimeve mëmë, paraqet shpërthime negative për 

shkak të natyrës heterozigote.  Pemet e reja hyjnë shume vonë 

në prodhim. Mbirja e farave dhe dalja në kushtet e ambjentit 
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është e gjatë sepse me perpara duhet të kalojnë fazën  letargjike 

te gjumit. 

         

Figure 16. shumezimi me fare, mbjellja – mbirja dhe rritja e 

filizit 

Kjo metode shtimi ka disa avantazhe; sepse krijon filiza që 

përdoren si nënshartesa dhe që vlejnë për prodhimin e fidanëve 

rezistente ndaj viruesve. 

Në riprodhiminm seksual tipari thelbesor është bashkimi i dy 

qelizave seksuale të specializuara për të formuar një qelize të 

vetme, osferën e plenuar ose zigotin, nga i cili neoformohet nje 

filiz ose individi i ri.  Embrionet e formuar në rrugë seksuale 

janë heterozigote pasi trashëgojnë cilësi prej të dy prindërve me 

numur të reduktuar kromozone. 

Në fakt cdo qelizë e gjallë  ruan gjithmone mundësinë që në 

kushte të caktuara të rimarr funksionin e qelizave meristematike 

dhe të ndahet. Formimi i organeve  bëhet nga disa qeliza të 

specializuara që ruajnë karakterin e tyre embrional.  Zakonisht 

riprodhimi seksual direk tek ulliri nuk perdoret, mbasi individet 

që përftohen nuk janë të njëjta dhe pjesa më e madhe e tyre 
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anojnë nga e egra të cilat,  kane vlera më të ulëta. Shkaqet që 

ndikojnë  në marrjen e materialit heterogjen dhe me prirje të 

theksuar nga e egra janë të shumta, por më të rëndësishme  janë: 

(i) Zigota qe formohet nga një mashkull dhe femër në numur të 

reduktuar kromozomash me natyre gjenetike të ndryshme, 

pasardhesi që rrjedh nga ky kombinacion është heterozygot dhe 

rjedhimisht do të ketë karakteristika të ndryshme nga te dy 

prinderit e tij. 

(ii)    Filizi i rjedhur nga fara  do të jetë heterogjen.  

(iii)  Ndikimi në funksionin e nënshartesës do të jetë deri në atë 

masë sa të jap ndryshime gjenetike të dukëshme. Kjo vjen si 

rezultat i ndryshimeve graduale sasiore që pëson mbishartesa 

nën ndikimin e gjatë e të vazhdueshëm të nënshartesës.    

(iv)  gjatë të gjithë ciklit ontogjenetik; prej formimit te zigotit 

deri në tharjen e plotë, vrehen nje sërë ndryshimesh. Disa nga 

këto ndryshime kanë të bëjnë me fenomenin e rritjes dhe disa të 

tjera me atë të zhvillimit të bimës. Këto ndryshime ndodhin në 

periudhën e parë të jetës së bimës, gjatë stadit embrional dhe të 

rinisë. Bima e re duke pasur orgjinë prej dy prindërve të 

ndryshëm, ka bazë trashëgimie shumë të lëkundëshme, që në një 

moment të dhënë nën ndikimin e faktorëve të ambjentit të 

jashtëm mund të ndryshojë në mase te ndryshme.   Në këto raste 

baza gjenetike e bimës së re ndryshon dhe për pasojë përftohen 

varitete të reja me vlera të ndryshme nga ato të bimës meme. 

Për këto arsye, dhe për faktin se bimët e prodhuara direkt me 
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farë futen shumë vonë në prodhim, ulliri shtohet në rrugë 

vegjetative.  

Vlera biologjike dhe ekonomike e bimëve të përftuar nga i njëjti 

varitet, por me rrugë të ndryshme shtimi nuk është asnjëherë i 

njejte. Në rastin kur ka vetëm shtim vegjetativ,   bima e re do të 

ketë po ato vlera që kanë dhe bimët mëmë përkatëse, nga ku 

rrjedhin. Ndërsa kur nënshartesa rjedh prej farës,  ndikon te 

mbishartesa dhe në përgjithësi vlerat biologjike janë të 

ndryshme.  

Karakteristika te shumëzimit aseksual te ullirit  

Riprodhimi aseksual është metoda kryesore e shumezimit, 

përmirësimit të qendrushem dhe ruajtjen e cilësive të fituara në 

materialin gjenetik. Perfitimet kryesore të shtimit vegjetativ 

janë:  (a) riprodhimi i shpejtë i materialit gjenetik.  (b) Ruajnë 

plotesisht tiparet prej të cilës rrjedhin. Kjo lidhet me cilesinë e 

transmetimit të informacionit të trashegueshmërisë që kane 

kromozomet dhe pjesë të tjera të  qelizës.  Kërkimet shkencore 

rreth bazes citologjike te trashegimise kanë vërtetuar se qeliza 

është njësi bazë mbartëse e trashëgimise. Mekanizmi i 

transmentimit janë kromozomat që cfaqen në momentin e parë 

të ndarjes qelizore.  (c) Ndarja e qelizave, mitoza, realizohet në 

katër faza të ndryshme të cilat si nga pikpamja citologjike ashtu 

dhe biologjike ndryshojnë në mënyrë cilësore nga njëra tjetra. 

Kjo mënyrë vegjetative shumezimi ndodh që prej formimit të 

embrioneve prej qelizave të nucelës dhe vazhdon ne menyre te 

pa nderprere, me homologimin e materialit gjenetik identik.   
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Këtu pikënisja e formimit të  individit të ri nuk nis nga bashkimi 

i dy gameteve me seks të kundërt por nga qelizat parenkimatike 

me numur diploid kromozomash, të cilat në një moment  të 

përshtatëshëm  rifitojnë funksionin e qelizave meristematike të 

cilat duke bërë ndarje të thjeshtë  mitotike ndryshon cilësisht 

nga ajo për prodhimin e gametit mashkullor dhe femëror me anë 

të mejozës. Kjo metode neoformon  qeliza të reja, inde, organe 

edhe në fund dhe individë që kanë natyrë gjenetike të njëjtë me 

vehten.   

Në princip, shumëzimi aseksual konsiston në ndarjen prej 

pemës mëmë të një degëze, meristeme rrënje, sythi apo gjethe  

dhe kur vendosen në kushte të favorëshme formojnë të gjitha 

organet duke krijuar një bimë te re nga pikpamja biologjike e 

pavarur.  Kjo bimë e re nga pikpamja gjenetike është identike 

me bimën mëmë prej të cilës ka rrjedhur.  Shumëzimi vegjetativ 

është totalisht i ndryshëm me shumëzimin seksual në aspektet 

Genetike: për shkak të heterozigotës genotipike që shfaqin, dhe  

Ekonomike:  sepse  shumëzimi vegjetativ është shumë i thjeshtë 

dhe më i mire nga pikpamja tregëtare në krahasim me 

shumëzimin me farë. 

Shtimi vegjetativ është shtimi që bëhet me pjesë të organeve të 

ndryshme të pemës si gjethe, lastar, rrenjë. Bima  pasëardhëse 

është plotësisht e ngjashme me bimën  mëmë. Kjo është aresyeja 

që shumë varietete që  paraqesin devijime gjenetike në shtimin me 

farë duhet patjeter të shtohen në mënyrë vegjetative. 
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Metoda tradicionale konsiston në ndarjen e një dege, , degez, 

rrenje, margot, kamez dhe shartimi. 

Ato janë të orjentuar prej aftësisë e specieve për këto metoda 

shumëzimi. 

Metoda më e thjeshtë dhe tradicionale është ndarja  e një filizi ne 

qafen e rrenjes, parapergatitja dmth,  fillon me angazhimin e bimës 

mëmë përpara ndarjes prej saj tek një shumicë sythash aksial ose 

adventiv që rrënjëzojnë lehtë. Në këtë mënyrë shfrytëzohet  një 

paraadaptim për shumëzimin vegjetativ. Aplikohen dhe unazime 

parciale. 

Margotë ose kamez, me këtë metodë synohet  të zhvillohet 

rizogjeneza përpara  ndarjes prej pemës meme. 

Shtimi me copa  konsiston në ndarjen e copës përpara rrënjëzimit 

të saj. Copa mund të përmbaj disa sytha dhe problem kryesor është 

problem i organogjenezes shkaktuar nga copat është rizogjeneza. 
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Tabele 17.  Klasifikimi klasik i shumezimit vegjetativ te ullirit. 

 Metoda e shumëzimit e aplikuar Vecanti të meristemës 

Prerja e pjeseve bazale te qafes 

 

 

Kambeza 

 

Copa 

 

Shartimi  

 

 

In vitro  

Kulturë maje ose meristeme 

Shartime maje  

Rigjenerim i bimëzës nisur prej 

një eksplanti ose kallus  

Formimi i meristemes  e kercellit, kallus 

dhe rrënjëve është spontan dhe  bëhet para 

se të ndahet prej bimës mëmë. 

Formimi i meristemës rrënjore adventives 

është i provokuar. Rrënjët formohen 

përpara ndarjes nga pema meme. 

Neoformimi i meristemës rrënjore është në 

të gjitha rastet pas prerjes dhe përgatitjes e 

copave. Neoformimi i meristemës është në 

cdo rast fragment copë e gjelber, copë 

druri, nyje degëzash dhe copa rrënjësh. 

Nuk ka neoformim meristemash: 

meristema e saldaturës janë para se të 

kryhet shartimi. Rrënjët janë egjzistente në 

nënshartesën e rjedhur prej farës. 

Mikroshumëzim 

mikroshartim 

Neoformim i meristemës e kërcellit dhe 

rrënjës, të cilat mund të jenë të 

njëkohëshëm ose të pavarur. 

 

Shartimi është një rast i vecantë i shumëzimit vegjetativ. Në këtë 

procedurë egziston nje support vegjetal, nënshartesa që vjen prej 

farës e tij. 
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Rëndësia e shumezimit me pjesë vegjetative 

Pamundësia  e disa specieve apo kultivarëve të prodhojnë farë ose 

të prodhojnë farë të aftë për mbirje. Shumë bimë të ulta që nuk 

lulëzojnë detyrimisht shtohen në mënyrë vegjetative , me pjesë të 

trupit  të tyre. Gjithashtu shumë bimë të larta  , megjithëse 

lulëlzojnë dhe prodhojnë fruta  nuk prodhojnë fara ose  farat që ato 

prodhojnë nuk kanë aftësi mbirëse. Shumica e këtyre bimëve janë 

me rëndësi të madhe ekonomike dhe tregetare. Nëqoftëse këto lloje 

nuk do të shtoheshin me mënyre vegjetative  nuk do të mbijetonin. 

Prandaj gjatë evolucionit shumë vjeçar shumë nga  këto bimë kane 

fituar aftësinë të shtohen lehtë me mënyrë vegjetative . 

Paftësia e shumë varieteteve për t’u riprodhuar me farë të 

ngjashme me bimën mëmë. Kjo për arsye se farat kanë ardhur si 

rezultat i pjalmimit të kryqëzuar . Nga farat heterozygotë nuk 

mund të ruhen cilësitë e bimës mëmë. Por jo rrallë ç‟faqen cilësitë 

e  paraardhësve të largët, ato të bimëve të egra. Mbjellja me farë do 

të japin bimë që mbartin cillësitë e bimëve të egra. Për të ruajtur 

kultivarë të bimëve të tilla me patjter duhet t‟i shtojmë me copa  

apo me shartim mbi nënshrtesa te rjedhur nga fara. 

Për të ruajtur  karakteristika të veçanta të dobishme të bimës . 

Në periudhë të ndryshme të ciklit jetësor pemët kanë karakteristika 

të veçanta. Në fazën e rinisë kanë psh aftësi të lartë rrënjëzuese . 

Me anë të shtimit vegjetivë ne i ruajmë bimët e veçanta  në këtë 

fazë duke marrë material për shtim   në atë pjesë të pemës që 

përfaqson fazën e rinisë. Përveç kësaj ka disa bimë që paraqesin 
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karakteristika të ndryshme të  rritjes,  në vartësi nga është marrë 

materiali i shtimit.  

Shpejtësia e futjes në prodhim: Me pjesë vegjetative  pemët futen 

më shpejtë në prodhim se me fare,  gjatë shtimit vegjatativ  

eliminohet  faza e rinisë që është  3-5 vjet.  

Përshtatja ndaj klimës dhe tokës: Në shumë raste aresyeja e vetme 

që përdoret shtimi vegjetativ është përshtatja e secieve dhe 

kultivarëve të ndryshëm ndaj kushteve të papërshtashme të klimës 

dhe tokës. Shumë herë shtimi vegjetativ bëhet për t‟u pershtatur 

ndaj tokës, në toka të thata dhe gëlqerore, etj.  

 

Foto 18. Kompleksi laboratorik i shumezimit in vitro dhe in 

vivo te ullirit, Vlore 1996. 
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Foto 19. Materiali gjenetik I shumezimit I ruajtur ne screen hause, 

vlore 1996 

 

Metoda aplikative te shumëzimi vegjetativ.  

Shumëzimi vegjetativ përbën një klasë të madhe metodash në të 

cilën tipet me kryesore janë;             

Shumëzimi me copa:  është metodë mjaft tradicionale dhe 

emërtohet sipas natyrës së materialit që përdoret. (a)  copa druri të 

shkurtëra, (b) copa druri të gjata,  (c) gunga ose ovula,  (d)  pllaka 

kambiumi/trungu,  (e) kamëza,  (f)  copa rrenjësh. 

Shumëzimi me shartim:  një filiz i rrjedhur  prej farës shartohet me 

një kalem ose syth të një variteti tjetër.      Llojet e shartimit janë:  

(a) me kalem     (në kurore nën lekurë dhe me të çarë). (b) me syth  

(me dollap, unazë, dhe në formë të gërmës T).  
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Shumëzimi me copa të gjelbra  (in vivo):  përbën një shumëzim me 

copa ose eksplant të gjelbër  që zakonishtë aplikohet me teknikën e 

nebulizimit, me përdorimin e fitorregullatorëve të rritjes që 

favorizojnë ose stimulojnë rhizogjenezën. Nëpërmjet kësaj metodë 

sigurohet një numur i madh homologësh. Metodat që përdoren më 

shpesh janë:  (a) shumëzim me copa të gjelbër,  (ii) shumëzim me 

copa ½ të gjelbër. 

Mikroshumezimi:  Metodë që aplikohet për prodhimin dhe 

riprodhimin e kultivarëve ose kloneve, shëndetesimin prej 

bakteriozave ose viruesve si dhe ruajtjen e materialit gjenetik në ex 

situ. Meristemat kryesore janë: (a) maja sythi, (b)  nyje, (c) 

explante prej rrenjë ose organe te tjera. 

 

Metoda tradicionale të shumëzimi: Cilado qoftë metoda e  

shumëzimit,  fidani duhet të plotësojë disa parametra teknike dhe 

ekonomike, si më kryesore janë : (i) fidani duhet të plotësoj kushtet 

e standartit. (ii) Cilësi fitopatogjene, vecanërisht përballë 

Pseudomonas dhe  verticilium.  

Shumëzimi me copa druri:  Shumëzimi i fidanëve me copa druri 

ka disa mënyra të cilat emërtohen sipas tipit të drurit dhe 

karakteristikave të tyre. Ne cdo metode te shumezimit me copa, 

neoformimi i meristemës rrënjore është në të gjitha rastet pas 

prerjes dhe përgatitjes e copave. Neoformimi i meristemës është në 

cdo rast fragment copë e gjelber, copë druri, nyje degëzash dhe 

copa rrënjësh. 
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Mbjellja direkt ne grope 

me nje cope druri te gjate

Copa druri horizontal ne toke, heqje e cdo

filizi dhe mbjellja ne vazo

Gunga te rrenjezuar

Kambeza

Metoda te ndryshme te shtimit me copa druri dhe zbatuar ne Shqiperi

 

Figure 20. Copa te shkurtera dhe te gjata ne pozicion vertikal 

dhe horizontal. Copa me gjatesi 25-30 cm dhe 50 cm diameter 

deri 5 cm 

 

Copa të gjata:  Janë copa druri prerë gjatë krasitjeve te ullijve.  

Kanë përmasa 0.8-1.5 metra të gjata dhe 5-6 cm diamëter.   

Mbillen direkt në gropë, një ose 3-4 copë në cdo kënd të gropës. 

Pjesa e bazës e copave vendoset në mes të gropës ndërsa, pjesa 

apikale mer një pjerësi 50-60 gradë duke u mbështetur në këndet e 

gropes. Mbillen deri një meter thellë ndërsa pjesa ajrore 

mbeshtillet me polietilen  duke lënë vetem 10-15 cm te zbuluar por 

të parafinuar, e cila do të jap degëzimet e ardhëshme të kurores,  të 
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cilat t‟harren, spërkaten dhe krasiten rregullisht deri në formimin 

definitiv të kurorës. 

Copa të shkurtëra:  Kanë përmasa 25-30 cm të gjata dhe 3-5 cm 

diametër. Copat nxiren nga ullinjt në muajin dhjetor, pastrohen dhe 

shtratifikohen në rërë deri në kohën e mbjelljes. Mbjellja kryhet në 

fund të muajit shkurt, me brazda ndërsa pozicioni i copës bëhet në 

mënyrë të shtrirë duke i mbuluar me dhe të shkrifët 5-8 cm. 

mënyra tjetër është mbjellja ne qeska polietileni dhe përgatitja 

pararprake në fidanishte, figure 20. 

 

Figure 21. Copa te shkurtera ne pozicion horizontal. Copa me gjatesi 
25-30 cm diameter deri 5 cm, aplikuar ne zonen e Tiranes 

 

Shtimi me gunga:  Gungat janë tumore të  cilat cfaqen në vëndet 

ku pengohet qarkullimi i limfës, zakonisht ne trung dhe qafëen e 

trungut. Në kushte të tilla hidratet e karbonit mobilizohen dhe 

neoformojnë diferencimin e sythave. Gungat më të mira janë ato 

me peshë 500-800 gram kur mbillen në fidanishte ndërsa, kur 

mbillen direkt në ullishte duhet të kenë përmasa 2-3 kg. Ato priten 

me sharrë ose spate në muajin nëntor-dhjetor, dezinfektohen me 

sulfat bakri ose sulfat hekuri (5%), dhe ruhen në vënde të fresketa 

deri në kohën e mbjelljes. Mbjellja në permasa te zakonsheme dhe 
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mbi sipërfaqen e gungës nuk duhet të ketë me tepër se 2 cm dhé 

ose torfë.   Prej filizave që shpërthejne  zgjidhet një,  më i 

shëndoshë që shërben për të formuar kurorën ndërsa të tjerët hiqen, 

figure 22 

 

Figure 22. Shtimi me kambeza dhe gunga nxjere ne qafen e trungut te 
ullirit, aplikuar ne gjithe teritoret e ullishtarise 

 

Shtimi me kambëza: Kambëzat janë filiza që rrjedhin prej 

gungave të qafës së rrenjës e  ullirit ose prej pjesës e poshtëme të 

trungut.  Kryesisht kjo metodë zbatohet kur ulliri është vjetëruar 

ose kalbur dhe kërkohet ripërtëritje e tij ose në rastet e bimëve të 

dëmtuara prej të ftohtit. Eshtë aplikuar në kohë të  vjetra prerja prej 

qafës e ullirit dhe kultivimi në qeska ose vazo, parapërgatitja ne 

fidanishte dhe mbjellja në pemëtore të ullirit. Diferencimi i 

rrënjëve  mund të bëhet paraprakisht në qafën e trungut nëpërmjet 

prerjes e pjesëshme dhe mbulimit me dherishte, një vit më pas 

shkëputet plotësisht dhe mbillet ne pemëtore.   Formimi i 

meristemës rrënjore adventives është i provokuar. Rrënjët 

formohen përpara ndarjes nga pema mëmë. Figure 23. 
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Fig 23. sipas Kechaou, metode e rigjenerimit te ullirit me 

neoformim paraprak te sistemit te rrenjeve dhe formim te 

mevonshem te sythit, lastarit dhe bimes e re  

Shtimi me copa rrënjësh:  Aplikohet shume rrallë dhe konsiston 

në zbulimin dhe prerjen e rrenjëve që më pas në seksione të 

ndryshme  dalin emisione filizash të cilët transferohen në vijë të 

fidanishtes ose në vëndin definitiv për zëvendësimin e bimëve të 

vjetra ose  të demtuara prej djegieve. Edhe në këtë rast Formimi i 

meristemës rrënjore adventives është i provokuar. Rrënjët 

formohen përpara ndarjes prej pemës mëmë. Transferimi në vazo 

dhe rritja ne fidanishte, figure 23. 

Copat e drunjëzuara  3-4 vjecare. 

Copa të drunjëzuara janë copat e ullirit, disa vjecare të mara gjatë 

peridhës së qetësisë dimërore. Janë plotësisht të pjekura, të 

drunjëzuara, pa gjethe. Metoda e rrënjëzimit të copave të 

drunjëzuara është më e vjetra dhe më e lehta. Zakonisht copat 

merren nga pemtore mëmë te cilat krasiten rëndë. Copat e mara 

nga pemtore të krasitura rëndë rrënjëzojnë me lehtë se ato të mara 

nga pemë të pa krasitura. Lastarët duhet të jenë të pjekur mirë dhe 
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me fuqi mesatare. Copat prihen në gjatësi 30-40cm , 1,2-2 mm 

poshtë nyjes dhe 1cm mbi sythin e sipërm. Si substrakt rrënjëzues 

përdoret torfa rëre lumi e imët dhe rërë lumi e ashpër në raport 

50:25;25 Temperatura më e pershtatshme e  bazës së copave  është  

21
0
C. 

Shumezimi me pllaka trungu 

Materiali baze jane pjese te lekures dhe pak dru te trungut ose te 

qafes e rrenjes te individeve shekullor. Permasat e materialit jane 

10 x 10 cm. pllakat jane te trasha 3-5 cm dmth, prej kambiumit 2 

cm dhe 0.5 -1 cm dru ne pjesen bazale. Kjo menyre shtimi perdoret 

ne rastet kur shkulen peme ulliri per shkak te moshes ose per 

ndonje arsye tjeter. Keto vendosen  ne shtreter te nxehte si ato te 

fares e ullirit. Pllakat e kambiumit  vendosen ne forme parketi dhe 

mbulohen me 2-3 cm dherishte mjaft e shkrifet. Menjehere kryhet 

ujitja dhe ne cdo kohe  ruhet niveli constant i lageshtires sepse 

perben rezultatin e zenies. Shtrati mbahet i mbyllur  dhe 

temperature  ruhet 26-28
0
C. 

Shumezimi me copa rrënjësh: 

Eshte nje teknike qe perdoret shume rralle. Ajo konsiston ne 

zbulimin dhe prerjen e rrenjeve, ne seksione te ndryshme te tyre 

dalin emisione lastaresh, te cilat me pas shkeputen dhe 

transferohen ose perdoren ne vendin e meparshem per 

zevendesimin  e pemeve te vjetra ose te demtuara. figure 23.  
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Shumëzimi me shartim:   Materiali inicial është një filiz i rrjedhur 

prej farës që  përdoret si nënshartesë i cili shartohet me një kalem 

të ullirit të butë.  Fidani pregatitet për 3-4 vjet.  Mbjellja e farës 

kryhet në korrik-gusht, 3-4 kg/m², fara shpërndahet në formë 

kalldrëmi në shtratin mbjelles dhe mbulohen  me 2 cm dherishte të 

situr.  Ngjeshet mire, ujitet rregullisht dhe shtrati mbulohet me 

polietilen. Mbirja fillon 2-3 muaj pas mbjelljes dhe kur filizat kanë 

zënë 2-3 cifte gjethe trapjantohen në shartesore ose vazo, për të 

zënë permasat e shartimit.  Kur filizat kanë zënë përmasa 60-70 cm 

dhe diametër 8-10 mm,  konsiderohen të përshtateshëm për 

shartim.  Sipas mënyrës dhe vendit në të cilën realizohet një 

shartim dallohen:  a) shartim me kalem. (në kurorë nën lekurë,  në 

kurorë me te carë,  kopulim),  b) shartim me syth: (me dollap, 

unazë dhe në formë të gërmës T), figure 24. 

Nëpërmjet shartimit nuk ka neoformim meristemash sepse 

meristema e saldaturës janë para se të kryhet shartimi dhe rrënjët 

janë egjzistente në nënshartesën e rjedhur prej farës. 
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Figure 24. Shartimi me kalem me të çarë nën lëkurë në kulturen e ullirit. 

1. (a.b) -pregatitja e kalemit ne profil dhe perballe,  2.prerja e 

nensharteses dhe carja e lekures deri 2 cm, 3. hapja e lekures, 4. Instalimi 

i kalemit,  5-6. lidhja me rrafje, 7. masticimi i kalemit dhe nensharteses. 

 

Shartimi në kurorë nën lëkure: është metoda kryesore që 

zbatohet në fidanishtet tona. Nënshartesa pritet horizontale 5 cm 

mbi qafën e rrënjës, duke lënë vetëm një nyje nën vendin e prerjes. 

Më pas bëhet një carje  e lekurës,  2 cm, në anën më të lëmuar. 

Kalemat duhet të kenë diamëter 4-6 mm,  4-5 cm të gjatë. Kalemi i 

pajisur me dy sytha, nxjerë prej pjesës së mesit të degëzës. Ana e 

kalemit që do të puqet me nënshartesën pritet në formë maje pene. 

Kalemi duhet të ketë një cift gjethe që priten 2/3. Menjëherë pas 
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bashkimit bëhet lidhja me rrafje ose plasfilm dhe plaga lyhet me 

mastic për të penguar oksidimin e plagës. figure 24. 

 

 
Figure 25. Paraqitja e strukturave dhe disa teknika te shumezimit te 

ullirit 

 

                                                      
Shartimi me të çarë në lëkurë:  Filizi pritet me gërshëre në piken 

që do të kryhet shartimi.  Më pas bëhet carja e lëkurës 5-6 cm nga 

poshtë - lart. Mënyra e përgatitjes së kalemit është e njëjtë si më 

lartë.    

 

Shartimi me pllakë: aplikohet kryesisht në bimët e rritura. Dega e 

ullirit në pikën e shartimit pritet në forme kllape.  Baza e kalemit 

ka të njejtën formë dhe bashkimi bëhet me kujdes për të puthitur 

shtresat kambiale të dy komponentëve. Figure 26. 
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Foto 26. Shartimi i ullirit me metoden pllakazh dhe shartimi me 

kalem per ndryshim varietal. 

Shartimi me pllakë anësore:  dega e ullirit në vëndin që do të 

shartohet pritet formë horizontale 4-5 cm thellë, që pason me një 

prerje tjeter të pjerrët dhe që puqet me prerjen e mëparshëme duke 

hequr dhe një pjese të drurit për të formuar bazamentin e kalemit. 

Aplikohet në bimët e rritura. Teknika e shartimit dhe mirëmbajtja 

është njësoj si të tjerat. Figure 25. 

Shartimi me syth: Aplikohet kryesisht në vjeshtë, ne gusht dhe 

shtator, me syth të fjetur.  Mënyrat janë: në formë të gërmës T,  me 

dollap dhe në formë unaze. 

Në formë unaze: është shartim me syth,  por në vënd të një sythi 

merret një pjese lekure me gjersi 10 mm. Në pjesën e nëshartesës 

hiqet gjithashtu një seksion i barabartë lëkurë për të patur një 

përputhshmeri egzakte të shtresave të lëkurës.  Shartimi kryhet në 

kohën kur ulliri ka fluks të madh vegjetativ. Zakonisht aplikohet ne 

pemët e rritura. Figurë 26. 

Në formë dollapi: sythi egziston në një copë lekurë katërkëndësh 

kendrejt. Pas shartimi kryhet lidhja me rrafje. Nënshartesa 
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unazohet 10-15 cm më sipër shartimit dhe pritet një ose dy muaj 

më pas kur sythat kane celur. Figure 25. 

Shartim mbi oleastra:  Aplikohet në zonat jugore të vendit,  që 

bimët e egra transformohen në ulli të butë duke i shartuar me 

metoden “dollap” dhe shoqëruar me shërbime kulturale të 

kujdesëshme.  Por oleastrat gjithashtu mund të shkulen kur kanë 

permasa 15-20 cm dhe mbillen në vijë fidanishte ne te cilat me pas 

aplikohet shartimi  me  pllake lekure (syth) ose shartim me kalem  

Në vjeshten e ardhëshme këto arrijnë permasa 80-100 cm dhe 

mund të transferohen  në vëndin definitiv, figure 27. 

 

Foto 27. Shartimi i ullirit ne qafen e rrenjes me kalem mbi oleastra 

per ndrim varietal 

Reagim i meristemës në momentin e shartimit.  

 

Nëpërmjet procesit të shartimit nuk ka neoformim meristemash: 

meristema e kallusit dhe saldaturës  janë para se të kryhet shartimi 
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dhe rrënjët janë egjzistente në nënshartesën e rjedhur prej farës. 

Sidoqoftë metoda e shartimit, pas prerjes qelizat që ndodhen në atë 

zonë,  afër prerjes aktivizohen dhe shumëzohen me shpejtësi të 

madhe, bëjne ripërtëritjen e qelizave,  indit dhe më vonë dhe të 

organit të dëmtuar për të mbyllur plagen.  Pas prerjes membrana 

qelizore cahet dhe përmbajtja e saj e përberë nga protoplazma, 

bërthama,   lëngu qelizor dhe lëndët e tjera që gjenden në të 

prishen.   Në këto kushte uji dhe lendet avulluese largohen, një 

pjesë tjetër shpërndahen në siperfaqe të plagës dhe futen në 

boshllëqet midis qelizave dhe brënda tyre.  Lëndët që futen në 

qelizat e shtreses të sipërme dhe boshllëqeve midis tyre shkaktojnë 

ngasmime, prandaj quhen nxitës. Ky process është më i zakonshëm 

dhe ndodh në qelizat që gjënden menjëherë në zonen e dëmtuar.  

Krahas ndryshimit të fenomenit të ushqyerit ndryshojnë  edhe 

procese të tjera  si pakësimi i sasisë së ujit, rritja e proceseve të 

oksidimit nga futja e ajrit në sasi më të mëdha, pakësimi i 

proceseve reduktive, rritja e pH, pakësimi ose rritja e albuminave, 

karbohidrateve dhe lendëve të tjera ushqyese që ndodhen të 

grumbulluara në qelizë. Në këto raste nën ndikimin e lëndëve 

nxitëse, vec ndryshimit të temperaturës dhe ndryshimeve 

morfologjike,  kimike dhe fiziologjike ndodhin dhe ndryshime me 

karakter funksional. Qelizat e parenkimës së drurit dhe floemës në 

një moment të dhënë humbasin vakuola dhe linjinën me të cilat 

membra e tyre  e trashë  është shumë e pasur dhe mbushen me 

plazmë. Nga ky moment ndryshojnë funksionin dhe kthehen në 

qeliza meristematike, bëjnë ndarje të shpejtë të tyre, sidomos në 

afërsi të  tubave përcjelles dhe formojnë indin e kallusit, me të cilin 

me vonë bëhet mbushja e boshllëkut dhe lidhja e dy 

komponentëve. 
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Pjesa më e madhe e kallusit formohet nga parenkima e rrezeve të 

floemës dhe më pak dhe nga rrezet palcore të ksilemes se re. 

Shtresa kambiale me sa duket në drejtim të formimit të kallusit 

luan rol të rëndësishëm vetëm në fazen e parë, në formimin e 

kallusit fillestar, ndërsa në tërësi, sasia e kallusit të formuar prej tij 

është më e pakët nga ajo e formuar nga parenkima e rrezeve të 

floemës.  Kjo është dhe arsyeja  që në shartimet kërkohet 

gjithmonë një përputhje e mirë midis shtreses kambiale e në tërësi  

të lëkurës së nënshartesës me atë të mbishartesës. 

Në cdo shartim sasinë më të madhe të kallusit e formon 

nënshartesa. Kallusi në fillim shërben për mbushjen e boshllëkut 

dhe më vonë për prodhimin e qelizave të specializuara. Me 

mbushjen e boshllëkut, pamvarësisht nga mungesa e qelizave të 

specializuara, formohen ura midis dy komponentëve, krijohet një 

mbështetje mekanike dhe në masë shumë të kufizuar në saj të 

procesit osmotic bëhet një kalim i pakët i lëndëve ushqyese dhe 

ujit nga nënshartesa në mbishartesë dhe anasjelltas.  

Lidhja e komponenteve : Bashkimi i dy komponentëve nuk 

realizohet përnjëherë por kryhet për një kohë më të gjatë dhe 

proceset brënda së cilës ndryshojnë si nga cilësia ashtu dhe nga 

funksioni  i tyre. Këto procese fiziologjike gjatë kohës së lidhjes 

dhe zënies së shartimit ndahen në katër faza të ndryshme.  

Në fazën e parë dhe të dytë;  diferencohet në menyrë intensive indi 

i kallusit. Kallusi këtu ka karakter homogjen sepse është i ndërtuar 

prej qelizave plotësisht të njëtrajtëshme. Në fazën e parë indi i 

kallusit i pakët dhe kontakti ndërmjet dy komponentëve akoma nuk 

është realizuar. Në të dytën indi i kallusit është i shumte dhe 
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kontakti ndërmjet dy komponentëve është në një sipërfaqe të 

madhe. Në fazën e dytë pamëvarësisht se lidhja është vetëm 

mekanike, lëndët ushqyese dhe uji në sasira shumë të pakta si 

rezultat i procesit osmotik fillojnë të levizin nga një ind dhe 

komponent në tjetrin. 

Në fazën e tretë,  fillon dhe bëhet diferencimi dhe këto ndryshojne 

me dy të parat si nga struktura dhe nga nga gjëndja e qelizave dhe 

indeve por dhe nga funksioni i tyre. Në një moment të dhënë, një 

pjesë e qelizave parenkimatike të porsaformuara, të ndodhura në 

afërsi të shtreses kambiale të kalemit dhe nënshartesës, 

diferencohen në qeliza kambiale. Diferencimi i qelizave kambiale 

në këtë rast nga të dy komponentët nëpërmjet indit të kallusit 

shkon drejtë qëndrës dhe në drejtim të kundërt me shtresat 

kambiale egzistuese. Këtu ato bashkohen midis tyre,  mbyllin 

rrethin e unazës dhe japin orgjinën e një masë kambiale te 

vazhdueshme. 

Në fazën e katërt,  shtresa kambiale e porsa formuar, prodhon 

ksilemën nga brënda dhe felogjenin nga jashtë, mbush boshllëkun, 

forcon lidhjen dhe vendos përfundimisht komunikimin e limfës 

ndërmjet dy komponentëve. Tufat përçuese formohen në ato pika 

të kallusit ku ka kontakt midis tufave përcuese të nënshartesës dhe 

mbishartesës. Në këtë rast lidhja realizohet me anë të formimit të 

tufave të reja midis tyre. 

Formimi i kallusit nga të dy komponentët nuk bëhet me ritëm të 

njëjtë në të gjithë sipërfaqen e tyre. Për vendosjen e pikave të 

kontaktit ose urave të kalimit nga një formacion kallusi në një 

tjetër, shtresa izoluese e formuar nga qeliza të dëmtuara dhe jo të 
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gjalla, mund të shkatërrohet  nën veprimin e sekrecioneve dhe të 

lëvizjeve të njetrajtëshme që bën kallusi mbasi këto të jenë thithur 

ose të jenë ngjitur fort me qelizat e shëndosha të tij. Mënjanimi i  

shtresave izoluese është domosdoshmëri biologjike, sepse vetëm 

pas ketij veprimi bëhet i mundur carja e rrugëve për puqjen e 

kallusit që formohet nga të dy komponentët në kohën pas shartimit. 

Në këtë moment prirja e përgjithëshme e të dy formacioneve të 

kallusit, është të shkoj në boshllëkun drejtë qëndrës, duke u larguar 

gjithmonë e më tepër prej buzëve të nenshartesës dhe mbishartesës. 

Meqënëse shtimi i masës së kallusit prej nënshartesës është i madh 

bashkimi i tyre bëhet gjithmonë më afër buzëve të mbishartesës. 

Koha më e përshtatëshme për lidhjen e të dy komponentëve varet 

prej faktoreve ekologjik, koha e kryerjes së shartimit, natyra e 

varitetit, gjëndja biologjike e bimës mëmë dhe mënyra e shartimit.  

Kur shartimi bëhet me syth diferencimi i qelizave të para të 

specializuara, vrehet në ditën e dhjetë pas shartimit ndërsa 

drunjëzimi i plotë i indit të kallusit në vartësi të kushteve bëhet pas 

45 diteve nga koha e shartimit.  Kur shartimet kryhen në kohë dhe 

kushte teknike të mira rreth 20 dite pas shartimit krijohet një masë 

që siguron një lidhje dhe zënie të mire, prandaj në këtë kohë kryhet 

kontrolli i zënies, lirimi i rafies dhe rishartimet për ato që nuk kanë 

zënë.  

Krijimi i kallusit si hapi i parë i zënies bëhet në të gjitha qelizat e 

gjalla që gjënden nën siperfaqen e prerë. Këto qeliza  

pamevaresisht nga natyra ose funksioni i indit kanë cilësinë të 

ndahen dhe riprodhohen me shpejtësi pas aktit të prerjes dhe të 

specializohen. Por organizmi pas prerjes  pëson cregullim 

fiziologjik dhe për ta normalizuar vepron me shpejtësi me ndarjen 
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e shpejtë të qelizave, cikatrizimin e plagës, prodhimi i kallusit dhe 

vendosjen e komunikimit të plotë midis dy komponenteve. 

Në cdo lloj shartimi të aplikuar, indi që aktivizohet më tepër për 

prodhimin e kallusit është kambiumi.   Dhe në shartimin me syth 

që  ka aktivizim te drurit të ri, kambiumi luan rol të madh në 

prodhimin e kallusit. Duke patur parasysh që në një kohë të dytë, 

për formimin e kallusit aktivizohen dhe shtresat periferike të 

kambiumit, arrihet në përfundimin se dhe në shartimin me syth, 

rolin kryesor në ngjitjen e dy komponenteve krahas drurit të ri dhe 

floemës e luan dhe kambiumi. 

Ndarja e shpejtë e qelizave nën prerje, nxiten nga hormonet aktive 

me shumice që krijohen dhe si pasojë e prezencës së oksigjenit. 

Këto qeliza marrin funksionin e qelizave meristematike, duke i 

dhene shkak ndarjes së shpejte dhe formimit  të kallusit. Por sa më 

e pasur të jetë nënshartesa ose mbishartesa  me auksina, katalazë, 

perodiksaze, amilazë etj aq më i lartë është dhe  aktiviteti i 

qelizave, mbyllja e plagës dhe lidhja e shpejtë e dy kompnentëve. 

Tufat përcjellës të drurit kundrejt atyre të floemës janë me 

dimensione më të vogla dhe vazhdimisht në numur më të pakët. 

Ndryshojnë gjithashtu dhe për dimensionet dhe për fuqinë e 

thithjes.  Këto ndryshime ndikojnë në mënyrën e përcjelljes së 

limfës e në  përgjithësi të  natyrës fiziologjike të dy kompnenteve.   

Sa më pak normale të jetë natyra botanike e indeve në pikën e 

lidhjes aq më veshtirë do të jetë levizja e ujit dhe  kriprave 

minerale nga poshte lartë dhe   i limfës së perpunuar nga lartë 

poshtë. Në këto rrethana  mbishartesa është më e ndjeshme  dhe 

gjithmonë ka kërkesa të medha si per lëndë ushqyese dhe për ujë. 
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Faktorët që ndihmojnë në lidhjen e nënsharteses me mbishartesën, 

e për pasojë në rritjen normale të bimës së shartuar janë të shumtë 

dhe kanë karakter të ndryshëm.   Në mbështetje të natyrës së tyre 

mund të jenë faktorë biologjik , teknik dhe ekonomik. 

Faktor biologjik, kanë karakter anatomik dhe fiziologjik. Sa më e 

afert të jetë natyra e komponenteve nga pikepamja botanike dhe 

fiziologjike aq me e mirë është lidhja në mes tyre, e për pasojë dhe 

rritja e zhvillimi bëhen në rregull. Faktorët biologjik janë të shumtë 

dhe  të ndërlikuar,  por shkurtimisht paraqiten si vijon,  Afiniteti: 

Masa e afinitetit varet nga natyra protoplazmike dhe nga 

veprimtaria fiziologjike e tyre.  Kur nënshartesa dhe mbishartesa 

perputhen midis tyre  në aspekte anatomik dhe fiziologjik, lidhja e 

tyre bëhet uniforme, e fortë dhe qarkullimi i limfes, nga një 

komponent në tjetrin leviz lirisht.   Por me gjithë këtë, kjo nuk 

është plotësisht e mjaftueshme për të përcaktuar vlerën agronomike 

të përputhshmërise. Eshtë e domosdoshme që në këtë rast të kihet 

parasysh specifika e metabolizmit që krijohet pas shartimit mbasi 

në krahasim me bimët e vetë rrënjëzuara ai është i ndryshëm dhe 

perfaqëson një tip të ri metabolizmi. Vlera agronomike e afinitetit 

shprehet në jetëgjatësinë e bimës, sasinë dhe cilësinë e prodhimit  

vleresuar në kushte të ndryshme ekologjike. 

Ndikimi i komponentëve: Në disa raste kur kombinacioni 

paraqitet me përputhshmeri të dobët me gjithëse bima në vitet e 

para ka rritje dhe zhvillim normal, pas kësaj meqënse  tufat 

percjellese të nënshartesës dhe mbishartesës të formuar në rrathët e 

rinj nuk lidhen midis tyre, bima dobësohet dhe në fund thahet. Ky 

fenomen njihet me emrin mospërputhshmëri e vonuar. Në këto 

raste amidoni përqendrohet në mbishartesë mbi pikën e shartimit. 
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Mbishartesa furnizohet me vështirësi me pak ujë, ndërsa 

nënshartesa me pak limfë të përpunuar ose lëndë ushqyese. 

Vlerësimi i përputhshmërisë bëhet nga,  (a) Gjëndja e 

përgjithëshme e pemës, (b) Njyra e gjetheve, (c) Prodhueshmëria, 

(d) jetëgjatësia, (f) Struktura  e indit në pikën e shartimit.  

Kur vrehet lidhje e dobët dhe zënie e pakët mbas shartimit, tharje e 

parakohëshme e bimëve të shartuara, zverdhje e gjetheve dhe 

ndërprerje e rritjes, qëndrueshmëri e pakët ndaj thatësirës, trashje 

së tepërmi në pikën e shartimit. Gjithë këto cfaqje të pemës ose 

fidanit shoqërohen me disa ndryshime të rëndësishme me karakter 

botanik: 

(a) Formohet ind parenkimatik i cregullt me qeliza të mëdha, 

sfungjerore, që nuk janë në gjëndje të kryejnë funksione 

fiziologjike. (b) Numuri i tufave përcjellëse në të dy komponentët 

është i pakët, lidhja e dobët, komunikim jo i mirë dhe ka vështirësi 

në furnizimin me ujë dhe lëndë ushqyese dhe për pasojë bima e 

shartuar vjen duke u vyshkur dhe tharë. 

(c)   Lidhje e dobët e drurit dhe lëvores në pikën e shartimit vjen 

nga kallusi jo i mjaftueshëm dhe  prezenca e shtresave izoluese në 

pikën e shartimit. (d)  Trashje e tepërt në pikën e shartimit ose 

menjëherë nën dhe sipër saj. Ky fenomen në shumë raste 

shkaktohet jo vetëm nga rritja e ngadaltë e njërit komponent por 

dhe nga ndryshime të thella në ndertimin anatomik dhe përmbajtjes 

kimike në indet e bimës.  

Aspekte botanike. Kur njëri ose tjetri komponent nuk ka cilësinë 

botanike të formoje kallus dmth, prodhimin e qelizave 
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parenkimatike, në masë të mjaftueshme dhe për pasoje të mos bëj 

lidhje të mjaftueshme dhe përputhshmëri të mirë, qelizat 

parenkimatike që janë formuar nuk kanë gjëndje normale, janë të 

fryra, sfungjerore dhe pa funksione normale fiziologjike.  Në pikën 

e shartimit formohen pak tufa percjellese, lidhja dhe komunikimi i 

tyre nuk është  i mirë, ngjitja e kambiumit të drurit  dhe lëvores 

nuk është i plotë si pasojë e gjëndjes së qelizave parenkimatike të 

suberifikuara dhe depërtimit të lëkures së re e formuar prej 

kambiumit ndërmjet dy shtresave të prera të nenshartesës dhe 

mbishartesës. 

 

Aspekte Fiziologjike. Koncepti fiziologjik per shartimin është 

qarkullimi i limfes dhe lëndëve të tjera nga nënshartesa tek 

mbishartesa  në mënyre të lirëshme.  Kur natyra, ritmika, cilësia 

dhe sasia e lëndëve ushqyese nuk i përgjigjen nevojave të 

komponentëve, bima e re  që përbën unitetin simbiotik ndërmjet 

tyre sipas situatës së anomalisë do të vuaj ose do te thahet.  

Në rastet e lidhjes së plotë të ksilemës, por jo të floemës, anomalitë 

në shpërndarjen e limfës janë të theksuara dhe kjo ndodh si në 

rastet kur kryejmë unazime mbi degët e ullirit.  Në keto raste  

ndryshimet më të mëdha në shpejtësinë e rritjes, në zhvillimin e 

floemës dhe përmbajtjen e amidonit ka pësuar nënshartesa. Kjo 

anomali ndodh nga gjëndja e lëndëve toksike në  mbishartesë të 

cilat transportohen në nenshartese dhe bëhen njësoj të dëmëshme. 

 



112 

 

Metabolizmi. Komponentët e shartimit pamvarësisht se kanë 

individualitetin e tyre, janë të varur, ndikojnë dhe ushqejnë njëri 

tjetrin duke dhënë në analizë të fundit një bimë të vetme që 

zhvillohet në saj të unitetit qe realizon nenshartesa dhe 

mbishartesa. Ne kete unitet, shprehur ne bimen e re krijohet një 

metabolizem i ri, i cili për nga vecorite ndryshon nga ato të 

kompnentëve që e kanë përbërë. Pikërisht për të patur një 

metabolizëm sa më të ngjashëm midis komponentëve, 

rekomandohet që kalemat e varitetit të kërkuar të merren nga bimë 

të shartuara me të njëjtën nënshartesë, në këtë rast natyra e lëndëve 

kimike të kalemit i përshtatet më mirë  metabolizmit të ri që 

krijohet pas shartimit, e për pasojë lidhja në pikën e shartimit dhe 

rritja e bimës së re  bëhet më e rregullt. 

Aspekte patologjike. Mospërputhshmëria, shprehur në cregullime 

metabolitike mund të shkaktohet dhe nga faktorë pathologjik, si 

virusët, baktere etj.   Metabolizmi te këto fidanë ka qënë i dobët si 

pasojë e mos lidhjes së mirë  të dy komponentëve, vështirësive në 

qarkullim të  lëndëve minerale dhe asimilateve të përpunuara. 

Faktorët teknik. Faktorët teknik së bashku me faktoret ekologjik 

dhe biologjik perbejne kushtin e domosdoshem për zënien dhe 

rritjen e bimes së re pas shartimit. Si do që faktorët teknik nuk 

kanë të bejne drejtepersedrejti me fenomenin e përputhshmërise,  

kur këta nuk meren parasysh, ose nuk respektohen rezultatet që 

arrihen në zënie dhe në rritjen e mbisharteses pas shartimit kanë 

për të qënë të dobëta. Kriteret më të rëndësishme teknike janë si 

më poshtë.  (a) Koha e shartimit; Afatet më të mira të shartimit në 

kushtet e vëndit tonë janë. Për shartimin me kalem, pranvera e 

hereshme kur ka filluar levizja e shpejtuar e limfes në fillim të 
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muajit prill deri në mes të muajit maj. Ne shartimet me syth 

periudha më e mirë është fundi i muajit maj deri në gusht. 

Në përgjithesi shartimet duhet të kryhen, për deri sa shtresa 

kambiale e nënsharteses është akoma në aktivitet dhe lëkura të 

vecohet me lehtësi prej drurit. Cilësia e nënshartesës për të filluar 

ose ndërprerë vegjetacionin ndryshon shumë dhe ndodhet në 

vartësi të species, varitetit dhe kushteve ekologjike. Në vartësi të 

këtyre  cilësive dhe në mbeshtetje të natyrës së varitetit percaktohet 

afati më i mirë për shartim. (b) Mënyra e Shartimit. Menyra e 

shartimit nuk e menjanon mosperputhshmerine, por ndikon që 

shartimet të zënë në përqindje më të lartë dhe bima e shartuar me 

kalem të jetojë  pak më shumë se ajo e shartuar me syth.  (c) 

Cilësia e Kalemit, Cilesia e kalemit ndikon në përqindjen e zënies, 

ndaj ato duhet të jenë të fresket dhe të ruajtur mirë, të jenë të 

shendoshë, të pjekur dhe me dimensionet e nevojshëme. (d) 

Polariteti i shartimit. Në shartimet me kalem, per të patur  

komunikim të plotë dhe zhvillim të mirë të mbisharteses, është e 

nevojsheme që kalemi të vendoset në pozicionin e tij natyral, dmth 

me atë drejtim që ka patur dhe në degën mëmë  sepse lendët e 

perpunuara nga mbishartesa në nenshartese nuk shkojne 

normalishtë. Në këto kushte nënshartesa duke mos u furnizuar në 

masën e kërkuar me lënde ushqyese, dhe me lëndë hormonale, në 

fillim dobësohet dhe më pas thahet. 

Faktor tekologjik; Mjedisi përbën kushtet më të rëndësishme në 

sigurimin e zënies dhe rritjen e mirë të bimes së shartuar. Faktoret 

më të rëndesishem të mjedisit jane si më poshtë. 
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Temperatura. Temperatura ka rol të madh në prodhimin e kallusit 

dhe në pergjithesi në lidhjen e mirë të dy komponenteve. Ritmi i 

prodhimit të kallusit në temperatura të ndryshme është i ndryshëm. 

Temperatura optimale për diferencimin e kallusit është 18 deri 20 

gradë. Kur kalon mbi 32 gradë formimi i kallusit ngadalesohet 

shumë. E njejta gjë ndodh dhe nën 15 gradë. Kur temperatura 

kalon 40 grade qelizat parenkimatike thahen dhe nekrotizohen.   

Temperaturat më të larta se normale japin kallus me strukture 

sfungjerore, shperndarje jo uniforme, me gjendra të fryra në piken 

e shartimit.  

Lageshtia: Prezenca e lageshtise në tokë, në bime dhe në ajër në 

shkallë optimale është domosdoshmeri për lidhjen e mirë dhe 

zënien në përqindje të lartë të shartimeve.  Pas prerieve që bëhen te 

nenshartesa dhe mbishartesa nga hapja e plageve, ritmi i humbjes 

së ujit është i lartë sidomos kur shartimi kryhet në mot të nxehtë 

dhe  me erë. Qelizat parenkimatike të diferencuara  menjëherë 

humbin shumë ujë, dhe thahen. Shartime të tilla kane zënie në 

përqindje të ulët. Shartimet duhet të shoqërohen me ujitje para dhe 

pas. Shartimet duhet të lidhen mire me rrafje dhe plagët të lyhen 

me mastic.  

Ajrimi. Shumëzimi dhe rritja e shpejtë e qelizave shoqerohet 

gjithmone me procesin e frymëmarjes gjatë të cilit konsumohen 

sasira të medha oksigjeni, i nevojshëm për procesin e kallusimit. 

Lidhëset me material përshkrues për ajrin janë mjaftë të mira për 

shtimin e përqindjes së zënieve.  
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Shumëzimi “in Vivo” 

Për këto metoda përmendet shumëzimi direkt: me copa të gjelbra 

dhe nebulizim, shartimi mbi copa të autorrenjezuara  dhe 

mikroshumëzimi, etj. 

Neoformimi i meristemës rrënjore është në të gjitha rastet pas 

prerjes dhe përgatitjes e copave. Neoformimi i meristemës është në 

cdo rast fragment copë e gjelber, copë apikale, mediale dhe bazale. 

Cope nyje dhe  fragment nyje dhe gjethe. 

 

Përpjekjet e para për modernizimin e teknikës së copave te gjelbra 

të ullirit kanë qënë në vitet 1982-84, prej Institutit të Kërkimeve te 

Ullirit dhe Fakultetit te Shkencave të Natyres. Këto kërkime 

vazhduan dhe u thelluan ne vitin 1987 me ngritjen e nje impianti 

me nebulizim “mist”, dhe “in vitro” në stacionin eksperimental në 

Pus Mezini të Vlores.  Aplikimi i këtyre metodave ka rëndësi nga 

fakti se garanton tregues agronomik dhe ekonomik superior 

kundrejt të gjitha metodave të tjera të aplikuara. 
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Foto 28. Copa të gjelbra dhe copa pas rrënjëzimi, para aklimatizimit 

dhe pas aklimatizimit  

Shumëzimi i ullirit me metodën me nebulizim kur si material bazë 

ka përdorur një copë të gjelbër, nje nyje ose nje eksplant te gjelber, 

ka disa avantazhe të medha në raport me tekniken e shartimit: 

Koha e përgatitjes së fidanit nëpërmjet teknikës me shartim 

realizohet pas 3-4 vjet, kurse me metodën me nebulizim kjo kohë 

është e reduktuar në një vit. 

Sigurohen fidan më homogjen se këto të fituar me metodën e 

shartimit.  Me shartim egziston gjithmonë një efekt heterogjeniteti 

i shkaktuar prej nënshartesës që sic dihet një farë ulliri shquhet për 

tiparin heterozigot pak a shumë të theksuar. 

Me teknikën me nebulizim mundësohet në siperfaqe të vogla të 

prodhohet sasi e madhe fidanësh. 
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(d) Pemtoret e ullirit që krijohen me fidanë rrjedhur nga copat e 

gjelbra hyjnë më herët në prodhim si efekt i moshës stadiale te 

copës,  e cila kjo e fundit tek bima mëmë jep lule dhe fruta dhe 

këtë tipar e trashëgon dhe në pemen e re. 

 

Autorrënjëzimi i copës e gjelbër 

 

Midis varieteteve dhe specieve ka ndryshime të theksuara në 

aftësinë rrënjëzuese. Ka  specie e kultivar që rrënjëzojnë lehtë, me 

përqindje të lartë rrënjëzimi edhe pse nuk  kërkojnë  ndonjë kujdes 

të vecantë. Ka specie dhe kultivar të tjerë që rrënjëzojnë me shume 

vështirësi. Rrënjëzimi i tyre varet nga shumë faktor të brëndshëm e 

të jashtëm të cilët duhet të studiohen të eksperimentohen  derisa të 

gjëndet  optimumi i tyre,  për të patur përqindje të lartë rrënjëzimi. 

E domozdoshme është kjo, sidomos kur kemi të bëjmë  me lloje që 

kanë rëndësi të madhe ekonomike. Faktorët kryesor që ndikojnë në 

rrënjëzim dhe që duhet të meren në konsideratë janë : 

 

 

 

 

Gjëndja fisiologjike e bimës mëmë  

 

Ka të dhëna se gjëndja e substancave ushqyese  në bimën ku meren 

copat  luan rol të rëndësishëm në rrënjëzimin. 

Nga këto më e rëndësishme është përmbajtja e hidrateve të 

karbonit dhe e azotit. Eshtë provuar eksperimentalisht  se 
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përmmbajtja e lartë  e amidonit rrit rrënjëzimin e copave, ndërsa 

përmbajtja e lartë e azotit pengon  rrënjëzimin e copave . 

 

Ndikimi i fazës së rinisë copat e marra nga pjesa e pemës që 

ndodhet në fazën e rinisë rrënjëzojnë më lehtë se ato të marra nga 

pjesët e sipërme. 

Kjo qëndron vetem kur bima ka ardhur nga shtimi me farë.  Në një 

peme të shtuar me farë sa më afër bazës aq më e re në moshë  është  

pema.  Pra inde të  vjetër  kanë moshë më të re. Si rrjedhim çdo 

ndërhyrje  që bëhet për të mbajtur bimën në fazën e rinisë ndikon 

pozitivisht në rrënjëzimin e copave. Zvogëlimi i aftësisë 

rrënjëzuese, me rritjen e moshës spjegohet me  zvogëlimin e  

komponimeve të fenolit në pjesë të bimës me fazë zhvillimi më të 

vjetër.  

Provokimi i fazes e rinisë 

Faza e rinisë mund të provokohet me metoda të ndryshme që kanë 

për qëllim ta mbajnë pemën në fazën e rinisë apo ta provokojnë 

atë.  Disa nga masat e tilla mund të jenë: 

Prodhimi i bimëve nga copat rrënjore  ose nga lastarë  gjethor 

shumë të butë. Rrënjëzimi i hiperplazive apo siç i quajmë në 

gjuhën tone “gunga, vezë, ose breshka”. Gungat kanë përmbajtje të 

lartë IAA dhe GA3. Gungat vetë dhe fragmente te reja në moshë të 

madhe,  rrënjëzojnë më lehtë se  pjesët e tjera të trupit të pemës. 

Ky fenomen spjegohet me moshën stadiale, dmth fragmentet e dalë 

prej gungave kanë moshë stadiale të re ndërsa rritjet vegjetative  të 

fundit rezultojnë me moshë stadiale të vjetër.    
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Në këtë mënyrë rekomandohet; Krasitje të rëndë, afër sipërfaqes së 

tokës të bimëve mëmë. Shartimi i bimëve me moshë të madhe mbi 

ato që ndodhen në moshën apo fazën e rinisë, Spërkatja e bimëve 

nga  do të merren copat me GA3 

Duhet të theksojmë se indet e mara nga bimë ku është provokuar 

faza e rinisë  nuk janë në fazën e rinisë fiziologjike. Materiali 

bimor për rrënjëzim mund të jetë i ndryshëm përsa i  përket 

moshes se indeve (jo moshës  së ciklit jetësor), mund të jenë 

lastarë të gjelbërt  të moshës më pak se një vit, deri në copa të 

drunjëzuara shumë vjeçare. Nuk mund të rekomandohet një tip 

materiali i marrë për rrënjëzim për të gjitha  llojet e bimëve.  

Si konkluzion, copat e mara në kurorën e pemës që ndodhet në 

fazën e rinisë rrenjezojne me lehtë se ato të marra nga pemët e 

vjetra. Pra inde të  vjetër  kanë moshë stadiale më të re. Si rrjedhim 

cdo ndërhyrje  që bëhet për të mbajtur bimën në fazën e rinisë 

ndikon pozitivisht në rrënjëzimin e copave 

 

 

 

 

Pozicioni i degëzës: 

 

Vendi ku ndodhet degëza në kurorë, ndikon ndjeshëm në aftësinë e 

copave për rrënjëzim. Copat që ndodhen në pjesët e poshtëme të 

kurorës dhe  ato që kanë pozicion horizontal kanë aftësi 

rrënjëzuese më të lartë se ato të ndodhura  në pjesët e majës, apo 

që kanë drejtim verikal. 
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Ndryshime të aftësisë rrënjëzuese në  vartësi të pjesës e lastarit nga 

merret copat; nga maja, mesi apo baza. Tek shumë pemë frutore 

shtimi bëhet me copa një vjecare të drunjëzuara. Në këtë rast nga 

një lastar nxiret disa copa. Eshtë vrejtur në praktikë dhe është 

vërtetuar ekperimentalisht  se copat drunore të  nxjera  nga  pjesët 

drejt  bazës kanë rrënjëzuar me mirë se ato të nxjera nga pjesët 

drejt majës. Kjo spjegohet me grumbullimin e karbohidrateve në 

pjesët e bazës. Tek copat e gjelbra  të ullirit, të nxjera nga bazat e 

lastarit janë marrë rezultate më të mira rrënjëzimi se se nga ato  të 

majës. Një gjëndje fisiologike  krejt të ndryshme  kemi tek  lastarët 

e padrunjësuar, me moshë më të vogël se një vit.  Në këtë rast 

aftësia rrënjëzuse shkon duke u rritur nga baza drejt majës. Copat 

që përmbajnë sythin e majës rrënjëzojne më lehtë, për arësye të 

përmbajtjes më të lartë të auksinave  që përmban ai. 

                            

                        

 Hijezimi 

 

Ka rol te madh dhe është i njohur ndikimi i hijezimit në  rritjen e 

aftësisë rrënjëzuese të bimëve. Hijezimi rrit përmbajtjen e 

hormoneve të rënjëzimit në bimë, në kundërshtim me dritën e cila i 

shkatërron këto hormone. Përvec kësaj hijezimi rrit përmbajtjen e 

qelizave parenkimatike  dhe pakëson  ato të linjfikimit. Këtu 

qëndron edhe praktikimi i hijezimit te copave gjate rrënjëzimit. 

 

Principe te nebulizimit; një copë e gjelbër e pajisur me gjethe ose 

pjesë gjethje dhe e vendosur për të rrënjëzuar konfrontohet me një 

faze kritike në aspektin hidrik. Prezenca e gjetheve shkakton një 

transpirim të dukshëm dhe rrjedhimisht humbje uji të indeve të 
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copës që  kjo e fundit nuk e kompenson për arsye se në fazën 

fillestare nuk  ka sistemin e rrënjëve. 

Nebulizimi, është një proces që konsiston të mjegullojë gjethet e 

gjelbra dhe të ruaj mbi paretet e tyre një cipë mjaft të hollë ujore e 

cila pakëson temperaturën e indeve dhe transpirimin e ujit,  duke 

ruajtur gjethet deri në daljen e rrënjëve të para. 

Karakteristika të copës e gjelbër:  degëzat njëvjecare të ullirit kane 

përmasa me gjatësi te ndryshme, dhe vlerësohen material bazë për 

shumëzim. Prej degëzës përdoren 2 ose 3 seksione: seksioni i 

bazës, i mesit dhe apikal.  Megjithëse dalin prej të njejtës degëz, 

keto çfaqin aftësi të ndryshme rrënjëzimi dhe spjegohet me natyrën 

kimike të ndryshme që paraqet degeza ne vazhdim linear prej 

bazës deri në maje të saj. Aftesia per rrenjezim eshte e ndryshme 

dhe e lidhur nga pozicioni qe ka copa e gjelber mbi degezen: 

apikale, ne mes ose ne baze. nderkohe eshte e lidhur dhe me 

sezonin kur aplikohet kjo metode shumezimi. Sepse perqendrimi i 

auksinave endogjene eshte i ndryshem ne vijim te gjatesise lineare 

te degezes.   

 

foto 29. Degeza e ullirit dhe pergatitja e copave apikale, 

mediale dhe bazale. 
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Ndikimi i kohes së marjres së copave në rrënjëzim 

Koha e marjes së copave shumë herët ndikon ndjeshëm në 

rrënjëzimin e tyre. Gjatë shtimit të pemëve frutore gjetherënese  

copat  e drunjëzuara merren gjatë periudhës së qetësisë relative . 

Rezultate të mira janë marrë kur lastarët shkëputen nga bima mëmë 

në fund të periudhës së qetësisë së thellë, pa u bymuar sythet . Kjo 

shpjegohet me atë se në këtë kohë  karbohidratet kanë lëvizur nga 

pjesët shumë vjeçare në ato më të rejat, pra prania e më shumë 

sheqernave ndihmon  rrënjëzimin, vetëm se duhet të kemi kujdes të 

mos bëhet me vonë, kur sythat janë bymyer, sepse ulet përqindja e 

rrënjëzimit për arsye se sythat çelin më shpejtë dhe konsumojnë 

lëndët rezerve, të domozdoshmë për të provokuar fillesat e 

rrënjëve. Copat e gjelbëra të pemëve gjetherënëse, të mara gjatë 

pranverës dhe verës, rrënjëzojnë më lehtë se ato të mara gjatë 

dimrit. Kuptohet copat e gjelbëra  duhet patjeter të vendosen në 

ambjente  me sistem mjegullimi. Prandaj shumë specie që 

rrënjëzojnë më vështirësi gjatë shtimit me copa drunore të mara 

gjatë dimrit, shtohen me copa të gjelbëra.  Copat e ullirit 

rrënjëzojnë më mirë kur meren  në pranvere dhe gjatë verës. Copat 

e bimëve  me gjelbërim të përhershëm gjethe gjëra  rrënjëzojnë më 

mirë kur meren gjatë verës, kur janë në stadin e fillimit të 

drunjëzimit. Bimët me gjelbërim të përhershëm gjethe ngushta 

rrënjëzojnë më mirë  kur copat meren nga fundi i vjeshtës deri në 

fund të dimrit. 
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Përgatitja e degezave të gjelbra 

Rëndësi vendimtare ka koha,  bile edhe data e marjes së degezave , 

tek disa lloje kjo është aq shumë e rëndësishme se nqs nuk merren 

copat në një interval dy javor nuk do të ketë  sukses rrënjezimi. 

Janë bërë prova të ndryshme për të përcaktuar kohën më të 

përshtatëshme  për marrjen e copave.  Më e sakte është ajo me 

jodur kaliumi, duke trajtuar seksionin e prerë.  Nqs vendi i prerë do 

të ngyroset në blu vjoletë do të thotë se ka rezerva  amidoni dhe 

copa është e gatëshme për të rrënjëzuar. Tjetër provë është ajo me 

përkuljen e lastarëve. Nqs ata thyhen lehtë kjo do të thotë se kanë 

rezerva  të mira karbohidratesh. 

Gjatësia e copave  më e përshtatëshme është 8-10 cm. Largohen 1 

ose 2 cifte gjethe te poshtëme duke lënë vetëm 3-6 gjethe në krye . 

Rëndësi ka dhe vendi ku bëhet prerja. Jo çdo pjesë e kërcellit është 

njëlloj e pasur me lëndë usqyese dhe lende  rizogjenë. Éshtë 

vërtetuar eksperimentalisht se më të pasura në këto substancë janë 

pjesa e nyjeve, prandaj prerja e copave 3-4 mm poshtë nyjes është 

më e sakte. 

Prania e gjetheve dhe sythave 

Siç është theksuar prania e gjetheve ndimon në rrënjëzimin duke 

prodhuar  me anë të fotosintezës substancat e nevojshme për 

rrënjëzim.  Nga ana tjetër prania e gjetheve rrit avullimin duke 

pakësuar  përmbajtjen e tij në qelizë që çon në vyshkjen dhe 

tharjen e copave.  Më parë  humbja e ujit kufizohej me pakësimin e 

sipërfaqes gjethore  e cila njëkohësisht çonte  në uljen e 

rrënjëzimit. Sot nuk është problem  humbja e ujit mbasi ajo 
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pengohet  me anë të cooling system te aplikuar. Eshtë provuar 

eksperimentalisht se copave që u jane hequr sythat nuk kanë 

rrënjëzuar, ndërsa copat me gjethe rrënjëzojnë më lehtë, vetëm se 

duan kushte  nebulizimi.   

Copat  gjysëm të drunjëzuara 

Copa gjysëm të drunjëzuara quhen copat të cilat në pjesën e 

poshtëme të tyre janë drunjëzuar. Këto copa merren vonë në 

vegjetacion, kur lastarët akoma kanë gjethe në gjithë gjatësinë e 

tyre. Këto lloje copash përdoren kryesisht tek bimët me gjelbërim 

të përherëshëm (tek agrumet, ulliri dhe koniferët). Copat përgatiten 

nga lastarët  e vitit, gjatë muajve shtator- dhjetor  dhe vendosen për 

rrënjëzim gjatë dimrit në sera. Temperatura optimale në bazën e 

copës është 21 der 24 gradë. Përgatitja e copave bëhet njëlloj si 

copat e gjelbëra.  

 Trajtimi kimik i copave              

Para zbulimit të auksinave janë provuar substanca të ndryshme 

kimike për të nxitur rrënjëzimin. IAA përben gurë themelor në 

historinë e shtimit dhe prodhimin e fidanave me nebulizim. IAA 

është hormon natyror që shpërbehet shpejt nga veprimi i dritës dhe  

mikrorganizmave  siç janë acetobakteriet. Kjo çoi në zbulimin e 

auksinave sintentike si IBA , NAA, 2.4D dhe të citokininave të 

ndryshme. Rezultate të mira  në rrënjëzim  japin përzierjen e IBA 

me NAA, megjithatë për çdo lloj bime duhet të përcaktohet me 

prova lloji i hormonit, përqënrimi dhe  koha e trajtimit.  Auksinat 

janë të patretëshme në ujë dhe të tretëshme në alkol dhe  NH4OH.  
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Metodat e trajtimit me auksina  

Në  praktikë përdoren disa mënyra të aplikimit  të auksinave por 

me te zbatueshme jane; Trajtimi i bazës së copave  me përzjerje 

auksinash  hidroalkolike dhe në forme talku me lanoline. Zhytja e 

bazës së copave në solucion të përqëndruar auksinash dhe në 

tretësirë të holluar auksinash është dhe më e përdorshmja. Shpesh 

herë përdoren dhe forma të tjera, si spërkatja e bimëve mëmë me 

solucione të holluara para se të merren copat, ujitja e substraktit me 

solucine të holluara dhe përzjerja e hormoneve me pastë lanolinë.  

Trajtimi i copave  të lastarëve. Copat e ndryshme  nuk reagojnë 

njëlloj ndaj hormoneve bile edhe  kur ato janë marë nga e njëjta 

pemë dhe nga e njëjta degëz. Disa nga faktorët që ndikojnë në 

rrënjëzimin e copave janë të lidhur me moshën e pemës, mosha e 

copës, gjëndja ushqyese e bimës mëmë dhe koha e marrjes së 

copave .  

Përdorimi i Talkut. Para trajtimit të copave me pluhurin e 

përgatitur  ato zhyten për disa sekonda  në ujë ose më mirë në 

tretësire alkolike 50%. pastaj  copat , bazat e  copave pudrosen me 

pluhurin e përgatitur më parë, të vendosur në pjatë petri ose thjesht 

në  letër. Rezultate të mira meren kur përzihen disa hormone. 

Proporconet e përzjerjes varen nga lloji i copës, është e gjelbër, 

gjysëm e gjelbër apo e drunjëzuar. Zakonisht në talk të ashpër 

përzihet 4 deri ne 50 mg në 1 gram talk, dhe kur talku është i imët  

përzihet 0,5-12 mg në një gram talk. Pëzjerja 1mg për një gram 

quhet e ulët. 4 mg e mesme dhe 10-20mg e lartë. Përqëndrim i lartë 

përdoret për copat drunore dhe ato që rrënjëzojnë me vështirësi. 

Përqëndrime shumë të larta pengojnë rrënjëzimin. 
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Përdorimi i solucioneve. Zakonisht përqëndrimi i solucionit varet 

prej linjifikimit te copave;  copa është e gjelbër,   gjysëm e gjelbër 

apo e drunjëzuar. Përqëndrimet optimale janë 500-5000 ppm. IBA 

ose NAA. Përqëndrime 10000-20000 ppm,  përdoren për llojet që 

rrënjëzojnë me vështirësi. Edhe në këtë rast copat zhyten në 

solucion të përgatitur në momentin e  trajtimit dhe jo në solucine 

stok mbasi solucinet stok mund të kenë humbur aftësinë e veprimit 

nga veprimi i mikroorganizmave të ndryshme  apo i dritës dhe 

temperaturës. Rezultate të mira jep tretësira 50% alkool metilik 

apo etilik. Solucioni përgatitet duke e tretur në fillim hormonin me 

alkol absolut nepermjet te ciles fitohen sol.meme. Me pas 

pergatiten solucionet hidroalkolike konform perqendrimeve duke 

shtuar sasia e ujit dhe e alkolit respektiv. 

Faktorët e ambjentit  

Ambienti mbi të cilat copa rrënjëzon është shumë e rëndësishme. 

Prania e hormonit në bazë të copës nuk do të thotë se copa mund të 

rrënjëzojë  dhe në kushte të  vështira  hidrike, ajrore dhe te 

temperaturës. Për të siguruar rrënjëzimin duhen kushte të  

përshtatëshme  temperature dhe lageshtie. Kjo sigurohet me 

zgjedhjen e substraktit ku do të bëhet rrënjëzimi, si dhe me 

sigurimin e lagështisë, temperaturës dhe dritës së nevojshme.  Disa 

kultivar rrënjëzojnë më mirë në rërë, të tjera në perlit dhe të tjera 

në përzjerje perlit dhe torfë. Cilësia e dritës nuk luan rol të veçante 

në rrënjëzim megjithatë është provuar se trajtimi i bimëve mëmë 

nga do të merren copat me dritë  të spektrit të kuq  dhe ultra violet 

shton përqindjen e rrënjëzimit. 

 



127 

 

Mënyra e veprimit të hormoneve . 

Çdo ind i gjallë bimor, kambium, epidermë, parenkima e lëvores  

dhe rrezet palcore mund të neoformojnë rrënjë nqs plotësohen 

kushtet e ambjentit dhe arrihet një nivel i caktuar i lëndëve 

hormonale. Përqëndrimet e hormoneve që nxisin lindjen e rrënjëve 

janë më të larta se ato që përdor bima për ndarjen e zakonëshme të 

qelizave. Përqëndrimet optimale të hormoneve provokojnë ndarjen 

e qelizave të kambiumit apo të periciklit që përfundon me 

formimin e rrënjëve. Rrënjët e prejardhura nga ndikimi i 

hormoneve janë  të ngjashme me ato të formuara në rrugë  

natyrale.  Janë bërë përpjekje për të sqaruar  mekanizmin e 

veprimit të auksinave  në rrënjëzimin e copave . Më e pranueshme 

është teoria e bashkë veprimit të auksinave me hormonin natyral të 

rrënjëzimit që quhet rizokaline. Rizokalina ndodhet në gjithë 

gjatësinë e lastarit  dhe lëviz drejt vëndit të prerë ku bashkëvepron  

me hormonin dhe provokon daljen e rrënjëve. Copat e gjata kanë 

më tepër rizokalinë, për këte arsye kanë dhe mundësi rrënjëzimi 

më të lartë . 

Ndikim pozitiv në rrënjëzim ka dhënë dhe trajtimi me elementë 

inorganik. Trajtimt me 0,5 ppm substanca azotike (NH4NO3), ka 

shtuar  rrënjëzimin, kjo mund të shpjegohet me bashkëveprimin e 

subtancave të tilla me hormonet e rrënjëzimit. 

Eshtë konstatuar se trajtimi i copave me fungicide, ka dhënë 

rezultate të mira në rrënjëzim. Kjo nuk ka ardhur si rezultat i 

bashkëveprimit të fungicideve me hormonet por nga efekti 

mbrojtes që luajne ato në mbrojtjen e rrënjëve të reja  nga myshqet 

dhe bakteret e ndryshme.  
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Koha e rrënjëzimit: Eksperienca jonë ka treguar se  aftesia e 

rrenjezimit  është mjaftë e ndryshme dhe varet prej kohës dhe 

kultivarit. Në përgjithësi është verifikuar se kur copat e gjelbra  

jane trajtuar nga muaji shkurt deri në maj dhe më pas shtator-tetor 

rezultatet e rrenjezimit kane qenë më të mira se në periudhën tjeter 

të ciklit  vjetor. 

Faktorët e ambjentit; Ambienti në te cilën copat janë vendosur për 

rrënjëzim është shumë i rëndësishëm. Për të siguruar rrenjezimin 

duhen kushte të  pershtateshme higrotermike; temperature dhe 

lageshtia.  Kjo sigurohet me  zgjedhjen e substraktit ku do të bëhet 

rrenjezimi, me sigurimin e lageshtise, temperaturës dhe dritës se 

nevojshme. Drita është e domosdoshme në procesin e rrënjëzimit, 

mbasi ndikon në sintezen e hidrateve te karbonit.  Intesiteti i dritës 

dhe fotoperioda apo kohezgjatja e ndricimit duhet të jetë  e tillë që 

të sigurojë  karbohidrate më tepër se sa duhen per frymëmarjen.  

Intensiteti i dritës rreth 3000-6000 luks  është i mjaftueshem për 

një rrënjezim të kenaqshem megjithese shumë i ulët në krahasim 

me atë  natyror (10-16000 lux).  

 

Lagështia 

Ka rëndësi të madhe tek shtimi me copa të gjlbëra ose gjysëm të 

gjelbëra. Në këto raste gjethet kryejnë proçeset e frymëmarrjes, 

konsumojnë ujë, para se të diferencohet sistemi rrënjor i ri. Kjo 

humbje uji çon në  uljen e nivelit të ujit deri në atë nivel, sa thahet 

komplet copa.  Për këtë arsye është e nevojshme  të pengohet 

humbja e ujit  nga gjethet deri sa  formohen rrënjët në bazë të saje. 
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Kjo arrihet duke mbajtur të lartë  presionin e avujve në ambjentin  

për rreth gjethes, deri në atë nivel që ky presion ujor të jetë i 

barabartë  ose më i lartë se ai i qelizës. Në këtë mënyë, duke 

pakësuar frymemarrjen dhe si pasojë avullimin i japim mundësi 

copës të mbijetojë deri në vendosjen e rrënjëve . 

 Ruajtja e lagështisë në nivele të  larta arrihet me zbatimin e 

sistemeve të reja (sistemi fog apo i mjegullës). 

Sistemi Fog ose mjegull 

Zbulimi dhe zbatimi i këtij sistemi bëri revolucion në shumezimin 

vegjetativ te ullirit, sidomos të atyre varieteteve që rrënjëzojnë me 

vështirësi. Me këtë sistem sigurohet një shtresë e holle uji mbi 

gjethen, duke siguruar në këtë mënyrë lagështinë   relative të lartë 

dhe  njëkohësisht  ulet temperatura e ajrit ne indet e gjethes. Éshtë 

vërtetuar eksperimentalisht se temperatura në sistemin Fog është 

5,5-8,5 gradë me e ulet se në sistemin e zakonshëm. Gjithashtu, 

temperatura në ambjentin rreth tavolinës  së sistemit mjergullues 

është rreth 10 gradë më e ulët se ajo e serës ku ëhtë vendosur 

sistemi. Anë tjetër pozitive e këtij sistemi është dhe fakti se ai 

siguron lagështinë e lartë edhe në intensitet të lartë  drite. Pra 

gjethet e copave  kryejnë fotosintezë normale, duke e pasuruar 

copën me lëndë  karbohidrate, të nevojshme për të rritur 

rrënjëzimin. Shtresa e hollë e ujit që mbahet në sipërfaqen gjethore 

ul temperaturën rreth saj në sajë të avullimit të vazhdueshëm të 

sajë. Me anë të mjergulles sigurohen kushte tepër optimale për 

rrënjëzimin e copave dhe si pasojë  përqindje e lartë rrënjëzimi që 

mund të shkojë deri në 100 përqind. Gjatë përdorimit të  sistemit 

fog ne aklimatizim, mund të kemi humbje të elementeve ushqyes 
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nga substrakti për këtë del shpesh i nevojshëm plehërimi 

suplementar. Programimi bëhet me anë të gjethe elektronike . e cila 

në momentin e uljes së lagështisë ndryshon formën dhe hap 

automatin ne menyre autokompestative.  

Temperatura. 

Temperatura në bazën e copave.  Temperatura ideale për ullirin në 

substrat është 18-28 gradë. Ajo duhet të jetë disa gradë më lartë se 

ambjenti,  për të nxitur formimin e rrënjeve dhe për të frenuar atë 

të sythave aksial. Temperatura duhet të ruhet konstante dhe jo të 

luhat ose të ketë ndërprerje të saj  sepse nuk do të ketë rrënjëzim të 

mirë dhe efektet e hormoneve do të jenë mjaftë të pakta. 

Temperaturat optimale për rrënjezimin e copave  janë 18-28 gradë 

ditën dhe 5-8 grade më ulët natën. Temperaturat e larta jane të 

dëmshëme mbasi provokojnë  shpërthimin e sythave dhe  humbjen 

e lageshtires nga lastari që predizpozon me pas tharjen e copave . 

Eshtë e rëndësishme që  diferencimi  i rrënjëve të bëhet para celjes 

së sytheve.  

Temperaturat e larta janë të dëmshme mbasi provokojnë  

shpërthimin e sythave dhe  humbjen e lagështise nga eksplanti që 

çon në tharjen e copave. Éshtë e rëndësishme që  zhvillimi i 

rrënjëve të bëhet para çeljes së sytheve. Temperatura në bazë të 

copes mbahet e kontrolluar dhe duhet të jetë gjithëmone më e lartë 

se ajo e substratit. 
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Drita 

Drita është një faktor i rëndësishëm në rezultatet e rrënjëzimit, 

mbasi është i nevojshëm për  rrënjëzim sinteza e karbohidrateve. 

Intesiteti i dritës dhe fotoperioda apo koha e zgjatja e ndriçimit 

duhet të jetë  e tillë që të sigurojë karbohidrate më tepër se sa 

duhen për frymemarrjen. Intensiteti i dritës 3000-5000 luks  është i 

mjaftueshëm për një rrënjëzim të kënaqshëm megjithëse shumë i 

ulët në krahasim me atë  natyror (10000 lux). Përgjithësisht, 

fotoperioda nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm në rrënjëzim, 

megjithëse në disa raste janë vrejtur ndryshime të përqindjes së 

rrënjëzimit në periodë të zgjatur . 

Substrati i rrënjëzimit 

Sipas orgjinës së tij substrati mund të jetë natyral apo artificial. Ato 

natyrale përfaqesohen prej torfës, humusi, rëra dhe granilet ndërsa 

në substarte artificiale futen vermikuliti dhe perliti. Ka dhe 

substrate të tjera që përdoren për platforma direkt duke eliminuar 

trapiantimin e parë, si psh kokonot, etj.  Më i përdorshem sipas 

experiences tone është perlit që përbën një material granular, me 

porozitet mjaftë të mirë për qarkullimin e ajrit, ruajtjen e sasisë e 

nevojshëme të ujit, karakteristika që favorizojne formimin e një 

sistemi rrënjor me shumë rrënjë dhe biometri të mirë.  

Substrakti i rrënjëzimit duhet të sigurojë qëndrushmërinë e copave, 

prezencën e lageshtisë dhe të ajrit gjatë periudhës së rrënjëzimit. 

Një substrakt ideal duhet të jetë poroz për të siguruar ajrimin, të  

mbajë lagështinë dhe të kullojë mirë lagështinë e tepërt. Lloji i 

substraktit mund të ndikojë në formën e sistemit rrënjor. Kur është 
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përdorur rëra psh  rrënjët kanë qënë të gjata, të trasha dhe pa 

degëzime, jo shumë të përshtatshme për tu mbjellë në fushë, ndërsa 

përzjerja rërë dhe torfë ose rërë dhe perlit ka dhënë rrënjë të holla 

dhe shumë të degëzuara . Ky ndryshim  i dedikohet  ndikimit të 

lagështisë  dhe ajrit që përmbajnë terrenet e ndryshme.  Matje të 

ndryshme janë bërë në rërë dhe torfë  në momnte të gjëndjes 

optimum për rrënjëzim. Torfa kishte dy herë më tepër ajër dhe tre 

herë më tepër ujë se rëra. Prandaj terreni më i përshtatshëm për 

rrënjëzim është përzjerja torfë dhe rërë ose torfë dhe perlit. 

pH që duhet të ketë terreni i rrënjëzimit duhet të jetë rreth  neutral. 

Për këtë  në   materialet që përdoren për terren me pH të ulët  

shtojmë kalçium të këmbyeshëm.  

Substrati i rrënjëzimit duhet të sigurojë, prezencën e lagështise dhe 

të ajrit gjatë periudhës së rrenjezimit. Një substrakt  ideal duhet të 

jetë poroz për të siguruar ajrimin, të mbaj lagështinë, dhe të kullojë 

mirë lagështirën e tepërt. Lloji i substraktit mund të ndikojë në 

formen e sistemit rrenjor.   pH që duhet të ketë tereni i rrënjezimit 

duhet të jetë rreth  vleres neutrale .  

Nebulizimi: Gjethet kryejnë proceset e frymëmarjes,  konsumojne 

ujë,  para se të krijohet sistemi rrënjor i ri. Humbja e ujit çon deri 

në atë nivel sa humbet turgori i indeve dhe thahet komplet copa.  

Për këtë arsye është e nevojshme  të pengohet humbja e ujit  nga 

gjethet deri sa  formohen rrenjët ne indet e kallusit, në bazë të 

copes e gjelber.   Kjo arrihet duke mbajtur të lartë  presionin e 

avujve në ambjentin  për rreth gjethes, deri në atë nivel që ky 

presion ujor të jetë i barabartë  ose më i lartë se ai i indeve. Në këtë 
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mënyre, duke pakesuar frymëmarjen dhe si pasojë avullimin, i 

japim mundësi copës të mbijetojë deri në krijimin e rrënjëve . 

Ruajtja e lagështisë në nivele të  larta arrihet me zbatimin e 

sistemeve të reja, “couling sistem” ose i mjegullës.  Me këtë sistem 

sigurohet një shtresë e hollë uji mbi gjethen e copës duke siguruar 

në këtë mënyrë lagështinë   relative të lartë dhe njëkohësisht  ulet 

temperatura e indeve të gjethes. Nëpërmjet mjegullës është 

vërtetuar eksperimentalisht se temperatura në indet qelizore ulet 5-

8 gradë kundrejt ambjentit. Gjithashtu temperatura në ambjentin e 

rrënjëzimit është rreth 10 gradë më e ulët se ajo e serës. Anë tjetër 

positive e këtij sistemi është dhe fakti se ai siguron lageshtinë e 

lartë edhe në intensitet të lartë  drite. Pra gjethet e copave  kryejnë 

fotosinteze normale, duke  e pasuruar copen me karbohidrate, të 

nevojshëme për të rritur aftesine e rrënjëzimit. Shtresa e hollë e ujit 

që mbahet në sipërfaqen gjethore ul temperaturen rreth saj në sajë 

të avullimit të vazhdueshëm të sajë dhe zëvëndësimit nga mjegulla 

artificiale. Programimi behet me anë të një integratori solar e 

përbërë prej  disa pajisje si gjethe  elektronike, fotocelule, sistem 

elekrovalvula, pompa dhe autoklave të cilat në momentin e uljes së 

përqindjes së lagështirës  në gjethet jep për disa sekonda mjegull 

dhe kjo realizohet në mënyrë autokmpestative.  
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Foto 30. Banke shumezimi in vivo dhe aklimatizimi in vitro e 

kontrolluar nepermjet solar cellule me sensor fotovoltaic dhe 

sonda ndjeshmerie. 

Qendra e shumezimit in vitro dhe in vivo te ullirit IKUA-Vlore

Sere Aklimatizim

Nebulizim

Lab  in VitroScreen hause
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Gjëndja fiziologjike;  

Ka të dhëna se gjëndja e substancave ushqyese  në bimën ku 

merren copat  luan rol të rëndësishëm në rrënjëzimin e copave.  

Nga këto më e rëndësishme është përmbajtja e amidonit dhe e 

azotit.. Éshte provuar eksperimentalisht  se përmbajtja e lartë  e 

amidonit rrit rrënjëzimin e copave, ndërsa permbajtja e larte e 

azotit pengon  rrenjezimin e copave. Në një pemë ulliri, copat që 

kanë përmbajtje më të lartë amidoni, pra karboni se azoti dallohen 

nga elasticiteti, fuqia pozicioni dhe ngjyra e lëvores . Copat me 

përmbajtje të lartë  amidoni janë me të dobta me ngjyrë që anon në 

kafe dhe janë të thyeshme kur parkulen. Gjithashtu copat e tilla 

kanë pozicion horizontal në ndryshim nga ato me përmbajtje të 

lartë azoti që kanë pozicion vertikal. Përveç kësaj përmbajtja e 

amidonit mund të provohet dhe me provën e jodit, merren copat 

dhe zhyten në tretësirë KJ për dy minuta, kuptohet zhytet pjesa e 

prerë. Mbas kësaj  shikohet intensiteti i ngjyrosjes. Copat që kanë  

përmbajtje më të lartë azoti marin ngjyrë blu të zënë. 

Përmbajtja e lartë e azotit  ul përqindjen e zënies, azoti gjithsesi 

është elementi i dozdoshëm për prodhimin e nukleotideve. 

Mund të ndërhyjmë për të zvogëluar përmbjtjen e azotit dhe të 

rrisim përmbajtjen e karbohidrateve me anë te kontrollit të 

plehërimit, zgjedhjes së lastarëve dhe të pjesëve  të lastarit. Pemët 

mëmë nga të cilat do të marrim copat për rrënjëzim, plehrohen me 

norma të reduktuara të plehërave azotike. Ndërsa plehrat fosforike 

dhe potasike si dhe  mikroelementet  duhet të  jenë në doza të larta. 
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Kujdes duhet të tregohet në përdorimin e mikroelementit zink 

prania e të cilit rrit aftësine rrënjëzuese të copave .  

Pozicioni i lastarit ndikon ndjeshëm në aftesinë e copave për 

rrënjëzim. Copat që ndodhen në pjesët e poshtme të kurorës dhe  

ato që kanë pozicion horizontal kanë afetsi rrënjëzuese më të lartë 

se ato të ndodhura në   pjesët e majes apo që kanë drejtim verikal. 

Copat e gjelbra të ullirit janë përbërë prej kambiumit, epidermës,  

parenkima e lëvores  dhe rrezet palcore, dhe mund të diferencojnë 

rrënjë nqse arrihet një sasi e caktuar i lëndëve hormonale. 

Përqëndrimet optimale të hormoneve provokojnë ndarjen e 

qelizave të kambiumit apo të periciklit  dhe që përfundon me 

formimin e rrënjëve.  

Hormonet bimore janë lëndë organike të krijuara prej vetë bimës 

në sasira shumë të pakta. Këto lëndë janë në sasira të ndryshme  në 

korelacion me fenofazat bimore. Përqëndrimet më të larta janë 

gjëndur në periudhën e flukseve vegjetative.  Bimët krijojnë një 

numur të madh substanca hormonale, por në rrënjëzimin e copave 

me tepër ndikon grupimi i auksinave.   

Ekuilibret endogjene të kultivarëve dhe predizpozicioni i indeve 

qelizore për të formuar rrënjë cfaqet në mënyrë fiziologjike at‟here 

kur enzimet janë disponiblë  në kundërveprimin e fenoleve ose 

inhibitorëve. Duke qënë se rezultatet e mira të rrënjëzimit lidhen 

dhe me morfologjinë e gjethes,  kjo favorizon permanencën gjatë 

procesit ose të kundërtën.   

Pajisjet e ndjeshme ndaj lagështisë mund të jenë të vështira për t‟u 

instaluar, por e kompensojnë maksimalisht këtë mundim duke mos 
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lejuar që nivelet e lagështisë të rriten së tepërmi gjatë kohës së 

vrejtur apo gjatë mbrëmjeve. Hedhja e ujit të tepërt mund të jetë 

një faktor serioz që e kufizon suksesin e teknikes se nebulizimit. 

Nëse lagështia kontrollohet, nivelet e larta të dritës stimulojne 

rrenjezim optimal. Nevojiten nivele normale të hijes në serë, me 

rregullime për krijim te klimes e favoreshme. 

Jane kryer shume kerkime per rolin qe ka gjendja fiziologjike ne 

korelacion me  perqendrimet hormonale mbi rrenjezimin. Kerkimet 

ne periudha te ndryshme te vegjetacionit, dhe ne perqendrimet 

2000 dhe 5000 ppm te IBAs, me tekniken me nebulizim ne cv. 

Kaninjot te ullirit. 

Efekti i gjendjes fiziologjike te copes se gjelber eshte vleresuar 

nepermjet kerkimit te rrenjezimit te copave te gjelbra. Copat e 

gjelbra  kane nivele te ndryshme fiziologjike dmth se dhe niveli i 

perqendrimit te auksinave endogjene ka qene ne gjendje te ndryshme 

ne te njejtin moment dhe tek i njejti  kultivar.  Ndryshimet fenologjike 

ne te njejten kohe, niveli i ndryshem endogjen,  kane qene arsyet  e 

ndryshimeve te theksuara qe kane rezultuar ne rezultatet e rrenjezimit.  

Hormonet bimore jane lende organike te krijuara prej vete bimes ne 

sasira shume te pakta. Keto lende jane ne sasira te ndryshme  ne 

korelacion me fenofazat bimore. Sipas Kester, perqendrimet me te 

larta jane gjendur ne periudhen e flukseve vegjetative.  Ato kane 

funksion te rregullojne rritjen dhe proceset e tjera fiziologjike.  

Bimet per nevojat e tyre prodhojne nje numur te madh substanca 

hormonale, por ne rrenjezimin e copave me teper ndikon grupimi i 

auksinave.   
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Auksina eshte hormon stimulator universal qe gjendet ne shumicen 

e kultivareve dhe qe ndihmon per rritjen e mases vegjetative, 

formimin e rrenjezave, zhvillimin e sythave, frutave, aktivizimin e 

kambiumit dhe shume procese te tjera fiziologjike me rendesi per 

jeten e bimes. 

Kerkimet 3- vjecare per  rrenjezimin e ullirit kane synuar 

verifikimin e predizpozicionit endogjen te kultivareve autokton per 

te rrenjezuar, lehtesine apo veshtiresine ne te cilen arrihet nje 

fenomen i tille, i lidhur me identitetin gjenetik.  Reflektimi ndaj 

procesit te rrenjezimit  i cdo kultivari, pa nderhyrjen e shkaktareve 

te jashtem perben nje karakter gjenetik qe i shprehur ne perqindjen 

e rrenjezimit i klasifikon varitetet e ullirit ne; (i) te veshtira per te 

renjezuar, (ii) mesatare  dhe  (iii) me aftesi te mira per te rrenjezuar.  

Rezultatet e arritura shprehin qarte se egziston nje ndryshueshmeri 

mjaft e madhe ndermjet kultivareve, pamvaresisht se gjithe faktoret 

egzogjene kane qene homogjen dhe pa variabilitet ne mjedisin e 

kultivareve.  

Ne pergjithesi ka rezultuar  se trajtimet,  ne perqendrimin IBA5000 

ppm, ne cdo kultivar kane stimuluar perqindje me te larte rrenjezimi 

kundrejt atyre te kontrollit.  Perqindja  mesatare e rrenjezimit e 

kultivareve nen perdorimin e IBAs,  ka qene  me madhe se ajo 

rezultuar ne Kontrollin.  Ndermjet gjithe kultivareve, rezultate me te 

mira kane qene ne kushtet e trajtimit me IBA 5000,  tek cv Kusha 

89 %,  Frengu  88.2%, Kaninjot 85%, B. Durrsit 79.4%,  Mixan 

76% etj. Ndersa kultivaret  Marksi, Unafka,  Ulli zi, B Tiranes etj,  

kane manifestuar rezultate mesatare. (50-65%). Ka mjaft kultivare 

qe paraqesin vlera mjaft te dobeta rrenjezimi si; UH Himares, 
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Nisjot, Managjel etj qofte ne kushtet e trajtimeve me stimulante 

ashtu dhe tek kontrolli.  

Referuar  rezultateve te aftesise natyrale, dallohet nje 

ndryeshushmeri mjafte e dukeshme. Perqindjet luhasin nga vlerat 

0.0 (H.Himares) deri ne 38 %  (Kaninjot).  Kurse aplikimi i acidit 

indol butirik, ka vepruar mbi ekuilibret  endogjene, ndertuar prej 

substancave hormonale te  vete llojit  dhe si pasoje ka favorizuar 

nxitjen e rrenjezimit ne momentin kur copat jane instaluar ne banke 

te nebulizimit. 

Eshte provuar se ekuilibret endogjene te kultivareve, e shprehur  ne 

vlerat e ndryshme te rrenjezimit, nuk ngjajne me njera tjetren. Sipas 

Fiorino, Kester, Cimato, predizpozicioni i indeve qelizore per te 

formuar rrenje cfaqet ne menyre fiziologjike at‟here kur enzimet 

jane disponible  ne kunderveprimin e inhibitoreve. 

Gjate periudhes qe copat e gjelbra jane ne procesin e rrenjezimit, 

eshte vrojtuar dhe aftesia e gjetheve  te cdo kultivari per te 

perballuar aktivitetin mikrofotosintetik, dmth; rezistencen e tyre 

perderisa copa te kete emetuar dhe nje rrenje te vetme.  Duke qene 

se rezultatet e mira te rrenjezimit lidhen dhe me morfologjine e 

gjethes,  kjo favorizon permanencen gjate procesit ose te kunderten.  

Ka rezultuar se gjethet e copave te trajtimit KONTROLL jane 

rrezuar 13.7% kundrejt rastit te perdorimit hormonal (11.9%). 
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Figure 32, grafik i perqindjes rizogjenike te ullirit Kaninjot nxitur  

nepermjet  trajtimit me solucion hidroalkolik te AIA, ANA dhe AIB, ne 

perqendrimin 2000 ppm dhe 5000 ppm, ne kater fenofaza te ndryshme.  
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Etapat e formimit të meristemës e rrënjëve. 

Rrënjëzimi i ullirit lidhet dhe është në vartësi të aftësisë 

individuale gjenetike të kultivarit. Për rhizogjenezen ka një listë të 

gjërë faktoresh të cilët mund të jenë ndarë në faktor të brëndshëm 

dhe të jashtëm. Më teper te rendesishem jane  faktorët e brendshëm 

të materialit gjenetik.  
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Ka shumë kultivar ulliri që kanë aftësi të mira rrënjëzimi,  por ka 

disa të tjerë që rrënjëzojnë dobët ose zero. Kjo diferencë mund ti 

atribuohet ndërtimit gjenetik dhe shprehen me ndryshime 

anatomike dhe fiziologjike. Te gjitha keto fenomene jane motivuar 

për realizimin e punimeve për shumëzimin, ndërtimin e lidhjeve 

ndërmjet kapaciteteve të ndryshme rizogjenike dhe strukturës 

histologjike të tyre. 

 

Anatomia e copës e gjelber. 

E vrojtuar në prerje transversale copa tregon një strukture të 

brëndëshme të përbërë nga epiderma, periderma, parenkima 

kortikale, indet vaskulare dhe palca. 

Indi i pare që cfaqet përbëhet vetëm nga një shtresë qelizash me 

anë të onduluara dhe përbën epidermen. Këto qeliza duken 

drejtëkëndëshe me muret e tyre  të jashtëme pak a shumë të trashe, 

si pasojë e depozitimit të kitines.   Drejtë qëndrës vrehet periderma 

e cila zhvillohet si një cilindër i plotë afer epidermës. Në mënyrë 

strukturale në peridermë dallohen tri zona: suberi, felogjeni dhe 

feloderma.  Suberi ose tapa është formuar nga qeliza të vdekura, të 

formës prizmatike dhe të parregullta të cilat cfaqen duke formuar 

disa linja kompakte veç hapësirave ndërqelizore. Gjëndja e tyre 

radiale tregon qartë që felogjeni ndahet tagencialisht. 
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figure 33, Anatomia e copes e ullirit, prerje transversale. 

 

Felogjeni ose kambiumi suberos është një meristemë sekondare 

e cila si dhe kambiumi,  bën rritjen e copës në trashësi duke 

krijuar drejt periferisë  suberin dhe nga brënda felodermën.  

Paraqet një strukturë të thjeshtë sepse është e përbërë prej një tip 

qelizash të formës prizmatike, drejtekendësh. Këto janë qeliza të 

mëdha të suberifikuara mbi të gjitha faqet e tyre dhe mbi 

protoplazmën e tyre krijojnë vakuola plot ajër dhe substanca 

tonike e rrëshirore. 
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Feloderma është përbërë vetëm nga disa rreshta qeliza të gjalla 

muret e të cilëve nuk janë suberifikuar dhe ruajnë disa tipare të 

ngjashme me këto të felogjenit nga të cilat vijnë. Pas 

peridermës, më në brëndësi vrehet parenkima kortikale, e 

përbërë nga shumë shtresa qelizash  me formë poliedrike të 

mëdha dhe mure të hollë. Këto qeliza janë ndarë prej disa 

hapësira ndërqelizore. Indet vaskulare janë floema dhe ksilema 

me orgjinë nga kambiumi. Menjëherë, nën qelizat 

parenkimatike duken elementet karakteristik të floemës primare. 

Në pjesën e tij të jashtëme dallohet unaza sklerenkimatike që 

janë të përbëra nga dy grupe elementësh qelizor të kombinuar 

ne grupe. 

Tipi i parë është formuar prej elementësh shumë të vegjël, të 

cilët kanë një seksion poliedrik dhe mure shumë të trashë. Keta 

element kanë seksion gjatësor dhe quhen fibra. Një tip i dytë i 

elementeve sklerenkimatik me përmasa të mëdha përbën 

sklereidet. Në seksione gjatësor ato jane praktikisht 

izodiametrik dhe në seksion tërthor ato paraqesin një kontur të 

ndryshëm normalisht oval ne eliptik. Muret e tyre janë të trashë 

me një linjifikim të dendur megjithëse kanë gjithmonë pamje 

qelizore me berthama të dukëshme. Nga pikpamja ontogjenike, 

elementët sklerenkimatik të unazës kanë orgjinë të ndryshme. 

Fibrat diferencohen prej grupe të vogla të qelizave 

protofloematike të specializuara që në orgjinën e tyre.  

Sklereidet në ndryshim prej fibrave, nuk rjedhin prej qelizave 

fillestare por diferencohen në vartësi të qelizave parenkimatike 

normalisht të parenkimës kortikale, vendosur ndërmjet fibrave 

të linjifikuara.  
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Figure 34. Struktura anatomike e copes e gjelber te ullirit 

Menjëherë takohet floema sekondare, elementët e së cilës 

vendosen në mënyrë horizontale dhe vertikale. Sistemi 

horizontal përbëhet nga rrezet e parenkimës, tubat në formë 

shoshe,  ndërsa parenkima floematike dhe fibrat të cilat janë 

përbërësit kryesor të sistemit vertikal me funksion pështetës.  

Tubat në formë shoshe janë vendosur në rreze radiale dhe 

përbëhen  me element në formë shoshe në faqet e tyre terminale 

dhe nga prezenca e një faqe primare celulozike që rrethon një 

protoplaste brënda të cilës bërthama është e zhdukur. Këto 

qeliza në formë shoshe janë të bashkuara  në qeliza 
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parenkimatike të specializuara dhe të lidhura shume 

funksionale. 

Parenkima floematike përbëhet prej qelizash parenkimatike me 

funksion rezerve. Pas floemes së dytë shtrihet kambiumi 

vaskular, që qelizat e tij janë plot vakuola të dëndura të 

radhitura dhe ekstremitete me majë prej të cilave lindin rrezet 

floematike dhe ksilematike, me përmasa të vogla dhe pothuaj 

izodiametrike.  

Sistemi horizontal përbën vetëm rrezet ksilematike që formohen 

prej qelizash të gjalla parenkimatike izodiametrik dhe mjaft 

uniform. Ky sistem është në lidhje me qelizat e gjalla të palcës 

se floemës dhe të korteksit. Në të njëjtit përbërës të sistemit 

vertikal janë; enët linfatike, parenkima ksilematike dhe fibrat, që 

këto të fundit janë për fortifikimin e trupit të bimës e re. Enët 

limfatike janë uniforme dhe te alternuara në drurin. Qelizat të 

cilat përbëjnë mure  të trashe me formë prizmatike 

drejtëkëndësh bashkohen njëra me tjetrën në formë muresh ku ai 

proksimal është i çpuar ndërsa kjo e murit distal nuk është i 

çpuar. 

Parenkima polisadike përbëhet prej qelizash në formë 

poligonale me mure të trashë  dhe me të vogla se këto që 

përbëjnë rrezet. Ai përbën në cilindrin qëndror  një ind të 

mbushur që ka rëndësi për magazinimin e rezervave.  

Në qëndër të copës vërejmë palcën, përbërë prej qeliza 

parenkimatike me mure të hollë të formës poliedrike, të 

parregullt dhe citoplazëm me vakuola. 
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Zhvillimi i meristemes per fillesat rrënjore. 

Natyra mekanike e unazës sklerenkimatike ka qënë shkaku  i një 

sërë kerkimesh të destinuara për të vërtetuar korelacionet e 

fillesave rrënjore me pengesat fizike që paraqet ky ind mbi 

rrenjezimin.  Pengesa që sklerenkima paraqet në zhvillimin e 

rrenjës mund të jetë shkaktuar nga veprimi i grupeve të 

elementeve sklerenkimatik, të cilët e pengojne rrenjezat per të 

dalë drejt periferisë. Sapo rrënja  në diferencim e siper  fillon të 

përshkruaj unazën vrehet një tedencë  natyrale e rritjes radiale, 

dhe presioni  i elementeve sklerenkimatik pengon rritjen në 

trashesi duke i shkaktuar  një shtërngim në zonen apikale.   Në 

cope, zhvillimi i indeve të linjifikuara veprojnë si një pengese 

mekanike në diferencimin e rrënjëve me gjithatë ky nuk është 

shkak primar i veshtiresise së rrënjëzimit.  
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Karakteristikat e zhvillimit te meristemes e rrenjes
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Figure 35. Karakteristikat e meristemes rrenjore te copave te 

gjelbra te ullirit. 

Copat e gjelbra të varietetit te ullirit Himara janë të pajisur prej 

një sklerenkime të dëndur dhe prandaj ato rrënjëzojnë me shumë 

vështirësi. Por ky karakter anatomik egziston dhe në disa copa të 

kultivarëve të tjerë të cilët rrënjëzojne me lehtesi të madhe.  Të 

njëjtin fakt  që indi sklerenkimatik përbën një shtresë cilindrike 

dhe nuk formon kurrë pllakë transversale në kërcell është 

alternative e mundëshme për daljen e rrënjëve. 
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Proceset  morfologjike gjatë fazës e rizogjenezes. 

Neoformimi i meristemës rrënjore është në të gjitha rastet pas 

prerjes dhe përgatitjes e copave. Neoformimi i meristemës është në 

cdo rast fragment copë e gjelber, nyje degëzash ose nyje. 

Si do qofte metoda, Copat e gjelbra kalojne një sërë procesesh 

gjatë periudhës  e rrënjezimit. (i) plaga që shkaktohet nga prerja 

në bazën e copës.  (ii) përtharja e plagës dhe cikatrizimi.  (iii)  

Kallusimi dhe diferencimi i rrënjëzave të reja. 

Diferencimi i kallusit. Sapo copa e gjelbër është përgatitur dhe 

instaluar për rrënjëzim do të formohet nga sipër 10-12 mm ose 

dhe nga poshtë një ind i fryrë që quhet “kall”. Ky ind i cili jep në 

bazë të copës  një pamje të fryre formohet  formohet prej 

qelizave parenkimatike të korteksit  dhe të floemes, nga jashtë 

dhe nga brënda  unazës sklerenkimatike, qelizat e jashtme të së 

cilës suberifikohen. 

Formimi i kallusit është proces fiziologjik shume i rendesishem  

për rrënjëzimin, por të dy proceset janë të njekohëshme por janë 

të pavarura në një farë mënyre. Fakti që ato shpesh kane vënd per 

zhvillim në të njëjtën kohë lidhet me faktin se ato varen  prej 

kushteve të brëndëshme dhe nga ambjenti analog. 

Struktura anatomike ruhet e pandryshuar për copat gjate 14-18 

diteve pasi ato kanë qënë trajtuar me hormon ne baze. Ndryshimi 

ndermjet varieteteve lidhet me praninë e disa karakteristikave të 

brëndëshme për sejcilin prej tyre, dhe si përgjigje e veprimit të 
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auksinave ose dhe nga fakti se disa gjenden në një gjëndje më të 

avancuar të aktivitetit vegjetativ.  

Simptomat e para që vrehen për formimin e indit të kallusit 

lidhen me një shtim të lehtë të madhësisë së qelizave 

parenkimatike të floemës, që vendosen jashtë dhe brënda unazës 

sklerenkimatike të cilat ushtrojnë një presion të fortë mbi këtë të 

fundit, të cilin e prish në disa vende. Në këtë kohë seria e 

parenkimës kortikale dhe floematike zhduken njëkohësisht duke 

u paraqitur  si një masë indesh hiperplastik, ndërsa qelizat e 

peridermës sidomos ato të suberit ruhen.  Pasi formohet kallusi 

rrezet floematike renditen në peridermë ndërsa qelizat e suberit 

ruajnë gjëndjen e tyre primare. Suberi që është forcuar në shumë 

pika nëpërmjet presionit të indeve hiperplastik, prish atë dhe del 

drejt periferisë. Këtu mund të dallohen fibrat dhe sklereidet të 

cilat formojne unazen vazhdimisht të shperndara  në masën e 

kallusit. 

Korteks

Floeme

Ksileme

Palce

Epiderme
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Figure 36. Cikli i rizogjenezes nepermjet metodes e shumezimit 

me copave te gjelbra dhe nebulizim.  

 

Meristemat rrënjore.  

Duke u nisur nga ky moment në disa pika të brëndëshme të indit 

të kallusit, sidomos afër kambiumit vaskular dhe parenkimës 

floematike vrehen grupe qelizash që janë shumë të grupuara në 

dallim prej masës homogjene qelizore. Më pas,  në saj të disa 

ndarjeve të njëpasnjëshme qelizore zhvillohen drejt pjesës së 

jashtëme dhe njekohësisht pjesës e brëndësisë te indit te kallusit.  

Këto grupime qelizore zmadhojnë me shpejtësi volumin e tyre  

dhe marrin formë konike me maje në formë kupole, në këto maja 

ruhet aktiviteti më i madh meristematik. Rriten nga brënda masës 
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së kallusit dhe nga jashtë njekohesisht dhe fillojnë të dallohen 

indet e parë, lëvorja e ardhëshme, i cili rrethon organizmin 

qelizor të brëndshëm prej të cilit formohet indi vaskular.  Në 

seksionin gjatesor të meristemave rrënjore duken përkryer 

formacionet e para të indit vaskular dhe që vendosen me 

shpejtësi në kontakt me ksilemen e copes. Inicialet e rrënjës së re 

adventive  vazhdojnë të rriten dhe dallohen përkryer disa inde të 

strukturës anatomike si: korteksi me peridermën, ksilema dhe 

palca. Fillesa vazhdon të rritet përmes indit të kallusit deri sa të 

dal në periferi të kallusit. Rrenjezat jane disa qeliza te vendusur 

njera pas tjetres ne gjatesi.  Të gjitha  proceset e formimit  të 

rrënjeve adventive çpështillen me shpejtësi të madhe dhe brënda 

intervalit të një jave  një rrënjë mund të kalojë fazat e para të 

diferencimit dhe krijimin ose zotërimin e një sistemi të bollshëm 

rrënjor. Tek varietetet me rrënjëzim të dobët posa kallusi arrin 

një masë të caktuar ai fillon dhe degjenerohet. Në këtë rast 

qelizat nuk kanë citoplazmë dhe membranat qelizore fillojnë 

rregullisht të riabsorbohen dhe prishen dhe krijohen vrima të 

mëdha në masën hiperplastike.  

Kapaciteti i rrënjëzimit është i përshkruar në mënyrë gjenetike. 

Sepse janë shumë substanca të karakterit hormonal të cilat 

shkaktojnë nxitjen ose frenimin dhe që përcaktojnë se 

rrënjëzimi mund të jetë maksimal ose i kufizuar në mënyrë të 

konsiderueshme. 
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Mekanizmat hormonal mbi rizogjenezen 
 

Hidratet e karbonit dhe përbërsit e tjerë endogjen.  

Eshtë ekspozuar influenca e AIB mbi rrenjezimin e kultivareve 

të ndryshëm, fakti që disa copa pa sytha formojnë rrënjë edhe 

nqse trajtohen me një preparat të pasur me auksina bën të 

mendosh që disa substanca të tjera, të ndryshme prej auksinave 

me sa duket produkte të sintetizuar tek gjethet jane të 

nevojshme për formimin e sistemit rrënjor.  

Vitamina B¹, është e nevojshme për rritjen në ambjent steril të 

rrënjëve në shumë bimë. Gjethet e pa prekura nga infeksionet 

sintetizojnë ose ruajnë në dru një sasi të mjaftueshme të këtij 

produkti. Për ullirin janë fituar  rezultate interesante në favor të 

rrënjëzimit duke perdorur vitaminat B¹ dhe B
6
.  Një hap i 

rëndësishem në formimin e rrënjëve është krijimi i rhizokalinës, 

kompleks i përbërë prej tre faktorëve përgjegjës për këtë proces.  

(i) i pari është  një faktor shumë specifik dhe i levizeshem, me 

disa grupe orto-difenolike, i cili sintetizohet në gjethe të 

ekspozuara në dritë. 

(ii) i dyti  është auksina, faktor jo specifik  dhe i lëvizshëm, 

paraqet në përqëndrimin fiziologjik. 

(iii) i treti është një enzimë që është e lokalizuar në qelizat dhe 

indet (pericikli, floema, kambiumi) këto sygjerojnë se grupet 

orto-difenolik veprojnë me auksinën, cfarë do të jetë vendi ku 

gjendet enzima duke dhënë rizokalinë. 
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Një studim i kryer  mbi disa kultivar ulliri ka pohuar rolin  

ushqyes të gjetheve dhe sythave  nëpërmjet praktikës së 

defoljimit dhe heqjes së sythave, megjithëse është konstatuar se 

duhet të jenë të tjerë faktor të brëndshëm përgjegjës te formimit 

të rrënjëve. 

Hidratet e karbonit duke rjedhur prej gjetheve dhe të 

akumuluara nën formën e lëndëve rezervë, kontribuojnë pa 

asnjë dallim ne formimin e rrënjëve. Duke aplikuar disa 

sheqerna egzogjen të tillë si saharoza dhe sorbitol në copat u 

konstatua se keto ishin deficitare në hidrate karboni sepse me 

këto trajtime përqindja e rrënjëzimit u shtua në mënyrë të 

konsiderueshme. 

Gjëndja fiziologjike e copave në momentin e marrjes  nga bima 

mëmë  mund të jetë shkaku i përgjigjes së rrënjëzimeve të 

ndryshme fituar gjatë vitit dhe në varitete të ndryshme. 

Rezultatet kane treguar se faza fenologjike influencon mbi 

rrënjëzimin e kultivarëve që ata të jenë të thjeshtë ose të vështirë 

për të rrënjëzuar. Por edhe proceset e lulëzimit dhe frutifikimit 

influencojnë në mënyrë negative mbi rhizogjenezën mbi të 

gjitha nqse  lulet dhe frutat gjënden mbi copat gjatë periudhës e 

rrënjëzimit. 

Përmbajtja e substancave endogjene  nuk shpreh ndryshime te 

kapacitetit te rrënjëzimit të kultivarëve të provuar. 

Në disa kultivar të vështirë për të rrënjëzuar nuk është gjëndur 

lidhje ndërmjet kapacitetit të rrënjëzimit dhe faktorëve të 

brëndshëm. Tek këto, predizpozicioni i qelizave  për të filluar 



155 

 

dhe për të formuar rrënjë qëndron në cfaqjen në prezencën e 

shumë oksideve, disa fenoleve dhe auksinave, dhe nuk cfaqet në 

mënyrë fiziologjike veçse kur enzimet e nevojsheme të 

aktivizuara janë disponibile për kundërveprimin e këtyre 

fenoleve me auksinën. Kështu pra,  mos fillimi i rrënjëve në 

përgjigje të auksinave të aplikuara ose endogjene transportuar 

nëpërmjet floemës mund të rrjedhë nga disa arsye: 

- mungesa e enzimeve të nevojshëme për të sintetizuar 

komplekset e auksinave dhe fenoleve nismëtar të rrënjëzimit. 

-  mungesa e aktivizuesve të enzimës. 

-  prezenca e ndaluesve të kesaj të fundit 

-  mungesa e fenoleve. 

-  Ndarja fizike e enzimës dhe disa përbërsëve në kundër 

veprim. 

 

Mungesa e lidhjeve nëpërmjet kapacitetit të rrënjëzimit të 

variteteve të ullirit, të thjeshta, lehta ose të vështira për të 

rrënjëzuar dhe përmbajtja e promotorëve të matur në këtë të 

fundit është justifikuar nga kërkimet tona  mbi bazën e teorisë së 

mëparshëme. 

Nga ana tjetër, rezultatet e fituara tregojnë kjartë një shtim të 

aktivitetit promotor të rrënjëzimit në verë në raport me dimrin. 
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Perqendrimi pozitiv por jo i dukshem eshte mare ne dozen e BAP 

50 ppm. Ndoshta nuk eshte doza me e pershtatshme. Ne 100 ppm 

ka nje renie te perqindjes e rrenjezimit dhe ne 150 ppm renia e 

rrenjezimit eshte me e dukshme. Prandaj duhet qe te behen 

eksperimente me intevale me te vogla psh. 20 –25 ppm per te 

percaktuar sakte efektin e dozave dhe limitet pozitive te 

bashkeveprimit. 

Renia e rrenjezimit ne perqendrime te larta verteton tezen e njohur 

se citokininat ne perqendrime te medha jane faktor pengues per 

rrenjezimin.  

BAP nuk ka patur ndikim ne gjatesine e rrenjeve te formuara ne 

copat e rrenjezuara, ndryshe nga nje ekesperiment tjeter paralel me 

kete  i cili tregon se  kombinimi i NAA me GA3(100ppm) dha  

zgjatje rrenjesh, por jo te vertetuar. Kjo ndoshta i dedikohet 

veprimit te ndryshem qe kane  giberelinat dhe citokininat ne 

shtimin e qelizave. 

BAP ndikon ne ndarjen e qelizave te cilat kane zmadhuar  volumin 

ne saje te auksinave dhe giberelinave, ndersa giberelinat ndikojne 

ne zgjjatjen e qelizave te ndara. Pra, me sa duket bashkeveprimi i 

BAP me NAA eshte reciprok  vetem ne ndarje te qelizave, ndersa 

GA3 vepron edhe me vone  duke zgjatur qelizat. 

Megjithate  duhet te theksojme se pamvaresisht nga rezultatet e 

gjetura,  hormone te ndryshme dhe kombinime hormonesh kane 

ndikim te ndryshem ne gjatesine dhe trashesine  e rrenjeve.  NAA  

jep rrenje me te shkurtra dhe me te trasha se IBA.  

Mendojme se  ne nje kombinim te caktuar dhe ne nje kohe te 

caktuar te vegjetaccionit,  BAP ne kombinim me nje nga hormonet 

e rrenjezimit (IBA, NAA) ose derivatet e tyre duhet te permiresoje  

ndjeshem sasine dhe cilesine e rrenjezimit te copave te ullirit dhe 
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te bimeve te tjera qe  do ti neneshtrohen shumimit me mjegullim 

ose shumimit in vitro. 

Edhe GA3 qe eshte vertetuar se nuk ka ndikuar dukshem ne numrin 

e rrenjeve per cdo cope te gjelber.  Keto kombinime te hormoneve 

mund te provokojne meristema rrenjore atje ku mugon ekuilibri 

midis tyre, pra,  ne ato copa qe jane mare ne ato pjese te kurores, 

ose te degezes ku mungon ky ekuiliber, i cili po te mos sigurohet 

nga jashte copa nuk do te rrenjezoje. 

Nje eksperiment  me copa te mara ne lartesi te ndryshme te kurores  

ne pozicione te ndryshme te degeve nga do te nxiren copat, si dhe 

nga pjese te ndryshme te lastarit do te sherbente per te vertetuar 

kete  hipoteze  dhe per te rritur  efektivitetin e rrenjezimit. Ne 

kerkimet tona ka rezultuar se: 

Kombinimi i  4000 ppm NAA me  perqendrime te BAP 50 ppm, 

dhe 100 ppm nuk merret shtese e ndjeshme ne perqindjen e 

rrenjezimit te copave te ullirit.  

Duhet te provohen doza me te vogla se 50 ppm dhe doza midis 

50ppm dhe 100ppm per te vertetuar perfundimisht se kombinimi i 

NAA me BAP nuk ndikon pozitivisht ne permiresimin e aftesise 

rrenjezuese te ullirit. 

Rritja e dozes se BAP ne solucionin 4000 ppm NAA, ne 150 ppm 

penogon ndjeshem rrenjezimin e copave te ullirit duke konfirmuar 

informacionin e cituar me larte  se prania e perqendrimit te larte te 

citokininave ne bime eshte pengues per rrenjezimin e copave te 

mara nga keto bime.   

Kombinimi i BAP me NAA nuk ka efekt pozitiv edhe në shtimin e 

numrit të rrënjëve per cope apo ne gjatesine  e rrenjeve.  Me sa 

duket  bashkeveprimi i auksinave me citokininat edhe ne kete rast 



158 

 

nuk ka ndonje efeket pozitiv  edhe ne copat me aftesi te mire 

rrenjezuese    

Copat e vendosur per rrenjezim në fund te muajit Mars kanë 

përqindje  rrënjëzimi shumë më të lartë se ato te mara në fillim te 

muajit shkurt. Kjo i dedikohet  gjëndjes fiziologjike  të pemës. 

Copat kanë aftësi të lartë rrënjëzuese kur ka filluar aktivitei jetësor; 

lëvizja e limfës,  aktiviteti i kambiumit, lëvizja e faktorëve të 

rrënjëzimit drejt nyjes së bazës  etj.     

 

 

Efekte egzogjene mbi rizogjenezen. 

 

 

Disa variacione morfologjike ndodhin per neoformimin e 

meristemes rrenjore. Krijohet nje plage, Cikatrizim plage - formim 

kallus, kallus-noformim rrenjesh.  

Kallus ne baze te copes formohet prej qelizave parenkimatike te 

korteksit dhe Floemes qe jane brenda dhe jashte unazes 

sklerenkimatike. 

Simptomat e para jane shtim i madhesise se qelizave te parenkimes 

kortikale dhe parenkimes se floemes, ndersa qelizat e tjera nuk 

ndryshojne gjendje.  Pak nga pak ato zmadhohen, bejne presion 

mbi unazen sklerenkimatike. Me pas unifikohen si nje mase indesh 

hiperplastik ; ndersa  qelizat e peridermes,  suberit, rrezet e 

floemes sekondare ruhen.  

Brenda kallusit, afer kambiumit vascular dhe parenkimes 

floematike cfaqen grupe qelizore  qe zhvillohen ne dy drejtime 

(jashte-brenda) dhe kane aktivitet te madh meristematik.  Dallohet 
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lekura qe mbulon koniket qelizore te brendeshme me te cilat 

formohet cilindri vascular. Indet vascular jane  vene kontakt me 

shpejtesi me ksilemen e copes, Rritet shpejt drejt periferise ku 

dallohen strukturat anatomike si korteksi me peridermen dhe 

ksilema me palcen. 

Sipas gjendjes kallus-rrenjezim i keq;   qelizat cfaqen pa 

citoplazme dhe membranat riabsorbohen dhe prishen. Formojne 

vrima te medha ne masen hiperplastike. 

Hormonet shkaktojne gjum apical ngadalsojne aktivitetin sythor 

dhe favorizojne rhizogjenezen, eliminojne konkurencen me 

procesin rrenjor. 

Plaga e bazes lejon depertimin, favorizimin dhe depertimin dhe 

formimin e etilenit, favorizues rrenjezimi. 

Perqindja e rrenjezimit prej ndikimit qe ka dhene IBA, ANA dhe 

AIA ne cdo perqendrim kane favorizuar aktivitetin rhizogjen te 

ullirit Kaninjot. Ky kultivar ne mungese te hormoneve (Kontrolli), 

ka predispozuar vetem  28 %  rrenjezimin. Ndoshta perqindjet e 

larta natyrale ne kete kohe lidhen me gjendjen ne indet e bimes ne 

sasi te madhe te auksinave endogjene te cilat nxitin zhvillimin e 

organeve vegjetative dhe lulore dhe qe perkojne me fluksin e pare 

vegjetativ kur aktiviteti kambial eshte mjaft aktiv. 

Me gjithe keto, ne kemi kostatuar se rrenjezimet kane qene te 

lidhura ne cdo rast ne funksion te hormonit dhe te perqendrimit te 

tij dhe cfaqen me perqindje te ndryshme. Ne kete kohe si faze 

fillestare e veprimtarise sklerenkimatike, perqendrimet e larta te tre 

hormoneve kane favorizuar rrenjezimin me shume ne 2000 ppm.  

Krahas perqindjes se rrenjezimit hormone ndikuan dhe per shtimin 

e numurit te rrenjezave primare dhe sekondare te dala mbi trupin e 

copes. Rrenjezat e diferencuara ne indin e korteksit dhe 
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dimensione me te medha kane qene me aplikimin e dozave te larta 

te hormoneve. Variabiliteti ka qene i lidhur me intensitetin e 

depertimit te hormonit ne floeme, aktivizimin enzimatik dhe 

formimin e indit te kallusit rjedhimisht diferencimin e rrenjezave 

adventive prej mases qelizore meristematike. 

Acidi indol-3 butirik,  ne kultivarin Kaninjot, nepermjet 

perqendrimit 2000 ppm,  68% e copave te gjelbra kane patur 

rrenje, por kur eshte aplikuar perqendrim me i larte (5000 ppm) 

eshte shtuar perqindja e rrenjezimit ne 81%, dmth 14 % me teper. 

Acidi naphtyl acetic, ka perqindje rrenjezimi me te mire kundrejt 

kontrollit dhe AIA. Nen perqendrimin 5000 ppm, perqindja e 

rrenjezimit ishte 74%, ndersa nen perqendrimin 2000 ppm 70%. 

Acidi indol acetic: substance  natyrale, e ndjeshme ndaj enzimave 

degraduese dhe drites. Rezultatet ndikimit mbi rrenjezimin kane 

shtuar perqindjen e rrenjezimit 15% ne krahasim me kontrollin, por 

me dobet kur krahasohet me AIB dhe ANA. 

Kerkimet ne nje periudhe tre vjecare kane nxjere konkluzion se 

AIB ka efekte me te larta per rrenjezimin ndersa, ANA ka vepruar 

mire ne makroeksplantet mjaft te gjelbra dhe pa nivel te madh 

linjifikimi.  Ne pergjithesi IBA ka stimuluar shtimin e perqindjes 

se rrenjezimit  ne dozen 5000 ppm ne krahasim me ANA dhe AIA. 

Efektet egzogjene hormonale ishin gjithashtu dhe per numurin e 

rrenjeve i cili krijon sistem me 4-5 renje primare. Sepse sistemi 

rrenjor eshte me rendesi vecanerisht numuri mesatar i rrenjeve. Sa 

me i shumte numuri i rrenjeve aq me e fuqishme do te jete bima e 

re. Ne kete menyre roli i hormonit eshte i madh per krijimin 

artificial te numurit te rrenjeve. 
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Tabele 37. Perqindja e rrenjezimit te ullirit Kaninjot me trajtimin me 

solucion hidroalkolik te AIA, ANA dhe AIB, ne perqendrimin 2000 ppm 

dhe 5000 ppm.  

 

Varianti Mars 

(%) 

Maj 

(%) 

Shtator 

(%) 

Dhjetor 

(%) 

Kontroll 13.5 16.2 11.4 5.8 

AIA 2000 ppm 31.3 41.1 29.6 12.4 

ANA2000 ppm 38.9 55.4 43.3 14.8 

IBA 2000 ppm 52.4 81.6 58.5 17.8 

AIA 5000 ppm 36.6 38.0 29.2 14.4 

ANA 5000 ppm 41.3 43.0 47.4 19.3 

IBA 5000 ppm 68.8 61.0 66.0 26.2 
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Tabele 38. Numuri dhe gjatesia e rrenjeve te neoformuar nepermjet  

trajtimit me solucion hidroalkolik te AIA, ANA dhe AIB, ne 

perqendrimin 2000 ppm dhe 5000 ppm, ne varietetin Kaninjot te ullirit.  

 
Trajtimi Rrenje te para 

(R-1) 

Rrenje te dyta 

(R-2) 

Gjatesia 

progressive 

R-1  (cm) 

Kntrolli 360 1229 3248 

AIA 2000ppm 417 2052 5587 

ANA 2000 ppm 542 1700 4753 

AIB 2000 ppm 671 2044 4964 

AIA 5000ppm 574 484 4528 

ANA 5000 ppm 662 2052 5587 

AIB 5000 ppm 808 2611 6367 
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Figure 39. grafik i gjatesise progressive te rrenjeve neoformuar 

nepermjet  trajtimit me solucion hidroalkolik te AIA, ANA dhe AIB, ne 

perqendrimin 2000 ppm dhe 5000 ppm, ne kater fenofaza te ndryshme, 

ne varietetin Kaninjot te ullirit.  
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Morfogjeneza  dhe neoformimi i rrenjeve  

 
Ne aftesine rizogjenike te kultivarit  Kaninjot te  ullirit, ka dhene 

ndikime gjendja fiziologjike e copave te gjelbra, duke qene se 

rezultatet e mira te rrenjezimit te copave te gjelbra ndervaren nga 

gjendja e auksinave endogjene aktive ne momentin e rrenjezimit. 

Copat e gjelbra te varietetit Kaninjot marre ne nje date (10 shkurt), 

ne pika te ndryshme nga jugu ne very, kane patur ndryshueshmeri 

te madhe te perqindjes se rrenjezimit te tyre, e cila deshmon per 

gjendjen e ndryshme te pemeve meme rjedhur prej zones se tyre te  

kultivimit. 

Copat e gjelbra rjedhur prej bime “meme”, kultivuar ne sera kane 

patur perqindje me te larte rrenjezimi (72,3%) pa ndryshime te 

dukeshme me klimen Jonike me ndryshime me ato qe i perkasin 

klimes adriatike (Patos dhe Oblike).   

Ndryshimet jane pasoje e ndikimeve qe kane dhene gjendjet e 

ndryshme fiziologjike te copave te gjelbra ne momentin e prerjes 

prej pemes meme. Ne momentin e mbjelljes, pemet meme ne 

Lukove (zona Jonike) kane rezultuar me zhvillim biologjik te 

avacuar kundrejt te tjerave dhe  afersisht si ato te kultivuar ne sere. 

Ne kete kohe sythi vegjetativ rezulton i shkeputur nga baza disa 

mm dhe kranthi eshte i diferencuar. Ne Jonufer kranthe nuk jane 

diferencuar plotesisht, ndersa ne Patos sapo ka nisur procesi 

biollogjik i diferencimit. Si duket ne indet e copave ka patur nivele 

te ndryshme fiziologjike pasuar me perqendrime te ndryshme te 

auksinave natyrale (endogjene). Sepse pikerisht ne kete moment 

fenologjik auksinat endogjene organizohen per te stimuluar 

zhvillimin e organeve vegjetative dhe gjenerative. 
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Ndersa ne nje spekter tjeter, copat e mara në 30 Mars kanë 

përqindje  rrënjëzimi shumë më të lartë se ato te mara në 10 shkurt. 

Kjo i dedikohet  gjëndjes fiziologjike  të pemës. Copat kanë aftësi 

të lartë rrënjëzuese kur ka filluar aktiviteti jetësor; lëvizja e limfës,  

aktiviteti i kambiumit, lëvizja e faktorëve të rrënjëzimit drejt nyjes 

së bazës  etj.  

Ne perqindjen e rrenjezimit ndikoi gjithashtu perqendrimi i 

hidrateve te karbonit dhe sasia e fenoleve. Nivelet e brendeshme  

ushqimore me ndryshime kane qene arsyet kreyesore te 

diferencave  ne perqind te rrenjezimit. Numuri i rrenjeve ka qene 

me i madh  ne copat rjedhur nga peme meme te kultivuara ne sere. 

 

Ndikimi i morfogjenezes ne degez.  

 

Degezat e ullirit prej te cilave pergatiten copat e gjelbra qe 

perdoren si material baze jane te gjelbra deri ½ te linjifikuara. 

Materiali baze per shumezim eshte nje degez me gjatesi deri 20-50 

cm dhe qe duke shkuar nga pjesa apikale ne baze mosha biologjike 

e saj shkon prej nje muaji deri 12 muaj ne baze.  Ne gjatesi lineare 

te saj (nga maja ne baze), merren disa copa 10-12 cm, te cilat I 

nenshtrohen protokollit te shumezimit.  Aftesia rizogjenike vjen 

duke ndryshuar nga baza ne maje.  

Referuar rezultateve te rrenjezimit, megjithese rrjedhin prej te 

njejtes degez kane aftesi te ndryshme per te nxjere rrenje. Emisioni 

i rrenjeve dale prej qelizave floemes nxitur prej auksinave, patur 

parasysh nivelin torfik te qelizave eshte ne mvartesi te sezonit por 

dhe ne lidhje pozicionin qe ka copa mbi degez.  
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Provat per te verifikuar ndikimin qe ka orgjina e copes se gjelber 

jane realizuar mbi varitetin Kaninjot te ullirit,  ne dekaden e III te 

muajit mars.  

 

Aftesia per te rrenjezuar vjen ne zbritje nga pjesa apikale e copes 

drejt bazes se saj. Copat apikale, kane patur perqindjen me te larte 

te rrenjezimit (76.6%), copat me orgjine prej pjeses se mezit te 

degezes (66.4%) dhe nga pjesa bazale  (65.2%).   Rezultatet per 

perqindjen e rrenjezimit fituar prej pjeses bazale dhe mediale nuk 

kane ndryshime ndermjet njera tjetres por kane ndryshime te 

dukeshme me ato te pjeses apikale (10.2%), dhe jane shkak i 

rjedhur prej faktoreve endogjen. 

Degezat ne pemen meme, ne fund te muajit mars jane duke 

perfunduar procesin e diferencimit te sythave. Keto te fundit kane 

filluar te dalin nga baza e tyre duke bere diferencimin e tyre ne 

lulor dhe vegjetativ. Pikerisht ne kete moment fillimi i fluksit  

vegjetativ ka perqendrim me te madh te auksinave dhe nivel me te 

ulet inhibitor te rrenjezimit dhe  limfa bruto, hidratet e karbonit 

grupi i auksinave bimore jane te predispozuara drejt pjeseve 

ekstreme. Degezat me sytha lule kane sasira te medha auksina 

endogjene bimore qe predispozon aftesi me te madhe per te 

rrenjezuar. Ndryshimet e vertetuara ndermjet pjeses apikale  me ate 

mediale dhe bazale bazohet ne gjendjen ne kete moment  ne sasi te  

ndryshme  e inhibitoreve dhe promotoreve te rrenjezimit.    

Numuri i rrenjeve nuk ka patur lidhje me orgjinen e copes se 

gjelber. Gjate procesit te rrenjezimit gjethet e copave te seksionit 

apical kane patur perqindje te ulet defoljimi dhe egzistenca e tyre 

ka krijuar biosinteze dhe predispozuar numur me te madh rrenjesh. 
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Figure 40.  grafik i perqindjes rizogjenike te kultivareve autokton te 

ullirit nxitur  nepermjet  trajtimit me solucion hidroalkolik te AIB, ne 

perqendrimin 1000, 3000 ppm dhe 5000 ppm,  
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Ndikimi i karakteristikave  gjenetike ne rizogjeneze. 

 

Rrenjezimi i ullirit lidhet dhe eshte ne vartesi te aftesise 

individuale te kultivarit. Sepse ka  disa kultivar qe rrenjezojne me 

lehtesi, ndersa disa te tjere shume me veshtiresi. Shume kerkues 

kane studiuar lidhjen e mundeshme qe egziston midis 

rhizogjenezes dhe nje liste te gjate faktoresh te cilet mund te jene 

ndare ne faktor te brendshem dhe te jashtem. Kjo ndarje nuk eshte 

krejtesisht korrekte ne gjykimin ku egziston nje ndervartesi 

ndermjet te gjitheve. Pra, zbatimi i nje trajtimi te percaktuar si i 

jashtem mund te kombinohet ne nje menyre ose tjeter. Kjo 

nderlidhje eshte e mundeshme ne se shqyrtohen faktoret ne menyre 

te ndare per te thjeshtuar studimin e influences se sejcilit prej tyre. 

Me konkretisht do te flasim per  faktoret e brendshem te materialit 

bimor.  

Te dhenat 3- vjecare me mikro copa te gjelbra dhe nebulizim, kane 

synuar verifikimin e predizpozicionit endogjen te kultivareve 

autoktone per te rrenjezuar, lehtesine apo veshtiresine ne te cilen 

arrihet nje fenomen i tille, te lidhur me identitetin gjenetik.   

Sepse, reflektimi ndaj procesit te rrenjezimit, i cdo kultivari, dhe 

pa nderhyrjen e shkaktareve te jashtem perben nje karakter 

gjenetik qe i shprehur ne perqindjen e rrenjezimit i klasifikon 

varitetet e ullirit ne; te veshtira per te renjezuar, mesatare  dhe me 

aftesi te mira per te rrenjezuar.  Rezultatet e arritura shprehin qarte 

se egziston nje ndryshueshmeri mjaft e madhe ndermjet 

kultivareve ne aftesine per te rrenjezuar, pamvaresisht se gjithe 
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faktoret egzogjene kane qene homogjen dhe pa variabilitet ne 

mjedisin e kultivareve. 

 

variabiliteti rhizogjenik natyral dhe IBA 5000 ppm

0

20

40

60

80

100

120

K
al
in
j

B
.T
ira

n

H
.H

im
a

M
ix
an

K
M
 B
er

P
ul
az

e

K
M
 E
lb

B
 K
ru
j

K
r 
K
ru
j

B
 D

ur
re
s

G
jy
ka

ts
B
oc

i

M
ar
ks

i

K
ot
ru
vs

N
is
jo
t

K
us

h
an

U
n
af
ka

K
al
lm

et

M
an

a
gj

F
r.
K
ru
j

U
.k
uq

U
. 
zi

B
is
ht
an

%

Kontrolli

5000 ppm

 

Figure 41. aftesia rizogjenike endogjene  e copave te gjelbra te 

varieteteve autokton te ullirit. 

 

Sipas  graf. 41, duket se trajtimet me IBA në cdo përqëndrim  nuk 

kanë shtuar shumë përqindjen e rrënjëzimit në kultivarët me 

predizpozicion natyral të ulët ose zero.  Në këtë rast mund te 

gjykojmë se veprimi i IBAs mbi rrënjëzimin, lidhet me 

bashkeveprimin që bën me hormonet endogjen që ndodhen në 

gjithë gjatësine e eksplantit, të cilat levizin drejt vëndit të prerë. 

Aplikimi i stimulantëve sintetik për të stimuluar rrënjëzimin (factor 
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egzogjen), ka vepruar mbi ekuilibret  endogjen,  ndërtuar prej 

substancave hormonale në metabolizmin e cdo kultivari dhe si 

pasojë ka favorizuar nxitjen e rrënjëzimit.   Në makroeksplantet  e 

ullirit gjënden të formuara shumë shtresa drunore (ksileme) dhe 

lëvore (floeme) rrënjëzat në formën e tyre fillestare dalin nga indet 

e floemes sekondare. Cilësia e rrënjëzimit është e lidhur me 

natyrën gjenetike të kultivarit në përgjithesi dhe me atë të qelizës 

në vecanti. Ka disa kultivar që rrënjët mitake zhvillohen në gjithë 

gjatësinë e ndërnyjes duke i koresponduar rrezeve primare  nga ku 

kanë dhe orgjinën.   Të tjerë si, ulliri i Himares, etj, rrënjëzohen 

shumë pak ose aspak ndërsa cv Kalinot, Frëngu etj jashtëzakonisht 

shumë. Mesa duket kjo lidhet me lendet hormonale të gatëshme 

për të vënë në dizpozicion në një moment të dhënë për formimin 

dhe diferencimin  e rrënjëve.   

Reflektimi ndaj procesit te rrenjezimit  i cdo kultivari, pa 

nderhyrjen e shkaktareve te jashtem perben nje karakter gjenetik 

qe i shprehur ne perqindjen e rrenjezimit i klasifikon varitetet e 

ullirit ne;  te veshtira per te renjezuar, mesatare  dhe me aftesi te 

mira per te rrenjezuar.  Rezultatet e arritura shprehin qarte se 

egziston nje ndryshueshmeri mjaft e madhe ndermjet kultivareve, 

pamvaresisht se gjithe faktoret egzogjene kane qene homogjen dhe 

pa variabilitet ne mjedisin e kultivareve.  

Ndermjet gjithe kultivareve, rezultate me te mira kane qene ne 

kushtet e trajtimit me IBA 5000,  tek cv Kusha 89 %,  Frengu  

88.2%, Kalinjot 85%, B Durrsit 79.4%,  Mixan 76% etj.  Ndersa 

kultivaret  Marksi, Unafka,  Ulli  i zi, B Tirana etj,  kane 

manifestuar rezultate mesatare. (50-65%). Ka mjaft kultivar qe 

paraqesin vlera mjaft te dobta rrenjezimi si; ulliri Himares, Nisjot, 
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Managjel etj qofte ne kushtet e trajtimeve me stimulant ashtu dhe 

tek kontrolli dhe kjo ka rezultuar ne gjithe vitet e studimit.  

Mungesa e  ndryshimeve te theksuara ne hapesiren midis viteve  

nen kompleksin e faktoreve egzogjen mjaft homogjen ngjan te jete 

e natyres gjenetike, dmth karakteristike individuale.  

Perqindjet luhasin nga vlerat 0.0 (H.Himares) deri ne 38 %  

(Kalinjot).  Aplikimi i acidit indol butirik per te stimuluar aftesine 

per te rrenjezuar te te gjithe kultivareve ne studim (factor 

egzogjen), ka vepruar mbi ekuilibret  endogjene, ndertuar prej 

substancave hormonale te  vete llojit  dhe si pasoje ka favorizuar 

nxitjen e rrenjezimit ne momentin kur copat jane instaluar ne 

banke te nebulizimit. 

Eshte provuar se ekuilibret endogjene te kultivareve, e shprehur  ne 

vlerat e ndryshme te rrenjezimit, nuk ngjajne me njera tjetren. 

Predizpozicioni i indeve qelizore per te formuar rrenje cfaqet ne 

menyre fiziologjike at‟here kur enzimet jane disponible  ne 

kunderveprimin e fenoleve ose inhibitoreve. 

Rezultatet treguan qarte per nje shtim te aktivitetit promotor te 

daljes se rrenjezave ne rastin kur copat e cdo kultivari jane trajtuar 

me acidin indol butirik. Ne menyre proporcionale efekti i IBA, ka 

qene i lidhur me perqendrimin e aplikuar per shumicen e 

kultivareve. Perqendrimet e larta kane ndikuar dhe mbi numurin 

mesatar te rrenjeve per cdo cope dhe gjatesine lineare te tyre.     

Cilesia e rrenjezimit eshte e lidhur me natyren gjenetike te bimes 

ne pergjithesi dhe me ate te qelizes ne vecanti. Ne disa kultivar 

formimi i rrenjeve i korespondon ndertimit anatomik te trupit. 



172 

 

Keshtu ka disa kultivare qe rrenjet mitake zhvillohen ne gjithe 

gjatesine e ndernyjes duke i koresponduar rrezeve primare  nga ku 

kane dhe orgjinen.   Ka disa kultivare psh, i holli i Himares, 

KMBerati etj, qe megjithese ne kushte te njejta rrenjezohen shume 

pak ose aspak ndersa cv Kalinot, Frengu etj jashtezakonisht shume. 

Keto te dhena tregojne ne menyre bindese cilesine e indit dhe te 

qelizave per te qene me shume ose me pak te predizpozuara per te 

dhene rrenje. Mesa duket kjo lidhet me lendet hormonale te 

gateshme per te vene ne dizpozicion ne nje moment te dhene per 

neoformimin dhe ushqimin e rrenjeve te reja. 

 

 

Hormonet egzogjene dhe fenologjia mbi rizogjenezen 

 

Fenomenet korelative te epokes dhe perqendrimit hormonal 

egzogjen, jane provuar me varitetin Kaninjot dhe u provua qe, 

muaji shkurt dhe shtator kane qene dy periudha me te  

predizpozuara per aftesi te mire rizogjene si ne trajtimin Kontroll 

dhe nen trajtimin me IBA.  Referuar figures xxx, kane rezultuar dy 

ndervartesi fiziologjike: (i) koha e shumezimit maj dhe shtator me 

IBA-2000 dhe (ii) shkurt dhe dhjetor me IBA-5000.  Hormoni ne 

te dy perqendrimet ka shtuar numurin e rrenjeve dhe permasat e 

tyre. 

Referuar  rezultateve ne kushtet e trajtimit te copave te gjelbra me 

alkol dhe uje (sol hidroalkol), dallohet nje ndryeshushmeri mjaft e 
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dukeshme e perqindjes se rrenjezimit.  Perqindjet luhasin nga 

vlerat 0.0 (H.Himares) deri ne 38 %  (Kalinjot).  Ekuilibret 

endogjene te kultivareve e shprehur  ne vlerat e ndryshme te 

rrenjezimit, nuk ngjajne me njera tjetren.   Sipas Fiorino, 

predizpozicioni i indeve qelizore per te formuar rrenje qendron ne 

prezencen e mjafte oksideve, fenoleve, auksinave dhe cfaqet ne 

menyre fiziologjike at‟here kur enzimet jane disponible  ne 

kunderveprimin e fenoleve ose inhibitoreve. 

Aplikimi i acidit indol butyrik per te stimuluar aftesine per te 

rrenjezuar te te gjithe kultivareve (factor egzogjen), ka vepruar mbi 

ekuilibret  endogjene, ndertuar prej substancave hormonale te  vete 

llojit  dhe si pasoje ka favorizuar nxitjen e rrenjezimit ne momentin 

kur copat jane instaluar ne banke te nebulizimit. 

Ne makroeksplantet  e ullirit ku gjenden te formuara shume shtresa 

drunore (ksileme) dhe levore (floeme) rrenjezat ne formen e tyre 

fillestare dalin nga indet e floemes sekondare. Diferencimi i 

rrenjezave mitake e ka orgjinen prej nje qelize e rrezes palcore 

primare dhe sekondare ne zonen ku keto kryqezohen me shtresen 

kambiale.. 

Ne kete rast nje nga qelizat parenkimatike, e pasur ne vakuola dhe 

e gjendur ne zonen midis dy tufave percjellese, pasurohet me 

plazem, rimerr funksionin e qelizave meristematike dhe fillon te 

ndahet me shpejtesi, duke formuar nje numur te madh qelizash. Ne 

fillim grupi i qelizave te reja kane formen e gjysmes se rrethit dhe 

qendrojne  mbi shtresen kambiale. 
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Figure 42. grafik i perqindjes rizogjenike te varieteteve kryesor 

autokton ne korelacion me zhvillimin e meristemes kambiale 

 

Rrenjezat mitake kane karakter endogjen sepse per formimin e tyre 

aktivizohen qelizat e indeve te brendeshem dhe rritja e tyre shkon 

nga qendra drejt periferise. 

Hormonet bimore jane lende organike te krijuara prej vete bimes 

ne sasira shume te pakta. Kane funksion te rregullojne rritjen dhe 

proceset e tjera fiziologjike larg pikave te formimit te tyre.. Bimet 

per nevojat e tyre prodhojne nje numur te madh substanca 

hormonale, por ne rrenjezimin e copave me teper ndikon grupimi i 

auksine dhe kalines.  

Auksina eshte hormon stimulator universal qe gjendet ne shumicen 

e kultivareve dhe qe ndihmon ne rritjen e mases vegjetative, 

formimin e rrenjezave, zhvillimin e sythave, frutave, aktivizimin e 

kambiumit dhe shume procese te tjera fiziologjike me rendesi per 

jeten e bimes. 



175 

 

Vec auksines jane gjetur dhe prodhuar ne menyre sintetike dhe 

hormone te tjera, qe kane strukture molekulare dhe veprim te 

njelojte me te. Te tilla mund te permenden IBA, ANA, 2,4D dhe 

AIA. 

Gjate periudhes qe copat e gjelbra jane ne procesin e rrenjezimit, 

eshte vrojtuar dhe aftesia e gjetheve  te cdo kultivari per te 

perballuar aktivitetin fotosintetik, dmth; rezistencen e tyre 

perderisa copa te kete emetuar dhe nje rrenje te vetme.  Duke qene 

se rezultatet e mira te rrenjezimit lidhen dhe me morfologjine e 

gjethes, kjo ka favorizuar permanencen gjate procesit ose te 

kunderten.  Ka rezultuar se gjethet e copave te trajtimit pa hormon 

jane rrezuar 13.7% kundrejt rastit te perdorimit hormonal (11.9%). 

Faza me delikate e rrezimit te gjetheve ka qene kur sapo perfundon 

kallusi ne dy anet e korteksit.  

 

Rikthimi i gjendjes juvenile te ullirit per modifikimin e 

morfogjenezes. 

Në vijim të ciklit jetësor të pemës e ullirit mund të cfaqen një 

shumëllojshmëri karakteristika morfologjike dhe fiziologjike të 

cilat shkaktohen në sajë të moshës dhe gjëndjes e zhvillimit e tij. 

Në të njëjtën pemë ulliri në një moment të dhënë mund të dallohen 

sythat të cilat kanë vecori të ndryshme të rritjes psh; rritje aktive, 

pushim vegjetativ ose gjumë i detyruar. Kur këto vendosen per 

shumezim paraqesin një tip karakteristik morfogjenezë, sipas 

varietetit, tipit te kulturës, dhe japin disa performanca të ndryshme: 

ndodh ose ruajtja e tipit të morfogjenezës e pemës meme, ose 
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modifikim i morfogjenezës sidomos kthimi në gjëndjen juvenile,  

karakteristike të bimëzës e re.  

 

 

 

 

Figure 43. perqindja mesatare rizogjenike nen ndikimin juvenile te 

meristemes 
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Riçfaqja e karaktereve fiziologjike  juvenile në in situ 

 

Ricfaqja e potencialeve juvenile mund të shprehet nëpërmjet një 

morfologjie të ndryshme dhe njëkohësisht nga një  modifikim i 

karakteristikave fiziologjike, dhe  sipas rezultateve tona nga një 

shtim shumë i madh i aftësisë rizogjenike. Interesi i fenomeneve të 

rinimit të materialit vegjetal është shumë me vëmëndje për 

shumëzimin me metoda të in vitro dhe in vivo. Zotërimi nëpërmjet 

metodës e majës i karaktereve  morfologjik dhe  fiziologjik 

juvenile është favorizuar  nga ndërprerja  e korrelacioneve 

fiziologjike ndërmjet majës  dhe organeve të ndryshme të pemës 

meme dhe nga përmasat e vogla të eksplantit ose copës e gjelbër 

dhe numuri i vogël i qelizave që përmban. 

Mbi bimën mëmë në in situ mund të provokohet rikthimi në një 

gjëndje fiziologjike juvenile duke shfrytesuar shumë teknika 

sidomos nëpërmjet krasitjeve të mesme dhe të rënda. Këto teknika 

janë aplikuar dhe kanë qënë aplikuar tek disa kultivar ulliri të cilat 

kanë qënë me aftësi rizogjene shumë të ulet. Duke kombinuar 

përgatitjen e copave trajtimin hormonal dhe rregullimin në boxe 

eksperimentimi me nebulizim. Këto praktika kanë  provokuar një 

rinim të meristemës e degëzave, dhe që copat kanë rjedhur mbi 

pemët e varietetit Himara të moshës 60 vjecare. 

Shartimet me maja të bimëve të vjetra mbi filizat e ri  rjedhur nga 

fara ka qënë zbatuar me qëllim për të provokuar rinimin  dhe duke 

përmirësuar rizogjenezën duke arritur një rrënjëzim të lartë. 
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Pas krasitjeve dhe diferencimit të materialit të ri mbi drurin e vjetër 

të trungut dhe  trajtuar me citokininë ka diferencuar sasi të medha 

lastarë lateral. Këto degëza kanë qënë shumë të aftë të rrënjëzojnë  

nëpërmjet një protokolli që përmban një auksine egzogjene dhe 

njëkohësisht nisur prej sythave  të neoformuar mbi një substrat 

steril. 

Aftësia për  neoformimin e sythave dhe rrënjëve ka qënë zero ose 

shumë e ulët 87-11%) në indet vegjetative të pemës e rritur pa 

trajtuar për rinim dhe krejt ndryshe në rastin e protokollit të 

trajtimit dhe  modifikimit te morfogjenezes (49-70%), shih figuren 

44 dhe 45. 

 

Figure 44. ndikimi i krasitjes ne modifikimin e morfogjenezes 

juvenile ne kultivarin Himara te ullirit 
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Ndikimi i stressit ujor ne rizogjenezen e ullirit. 

Uji me prezencen e tij, si reaktiv kryesor ne hidrolizen e amidonit 

ne sheqer siguron turgorin e nevojshem te qelizave dhe indeve.   

Gjithe keto, rregullohen me hapjen e stomeve qe jane nje prej 

proceseve  me te ndjeshme ne regjimin hidrik te brendshem te 

ullirit. Mungesa e turgorit provokon mbylljen e stomeve, duke 

shpure ne nje pakesim te ndjeshem te anhidridit karbonik qe pason 

me pakesim imediat ose ndalese te rritjes dhe te prodhimit te 

hidrateve.  Mbyllja e stomeve nuk eshte nje fenomen i favorshem, 

sepse duke pakesuar transpirimin, ajo shton rezistencen e bimes ne 

nje moment thatesire te ambjentit por pakesohet procesi i 

fotosintezes. 

Disponibiliteti i ujit, turgori, hapja e stomeve, aktiviteti i 

fotosintezes, prodhimi etj jane fenomene qe paraqesin lidhje 

ndermjet tyre dhe ndervartesi te ngushta me rizogjenezen e 

materialit shumezues. Ne procesin e fotosintezes, uji eshte nje 

katalizator i domosdoshem si anhidridi karbonik, dhe sheqeri 

(hidratet), varet prej ketyre dy substancave nen veprimin e 

energjise diellore sipas formulas se me poshteme: 

NCO2 +nH2O = nO2 + Cn(H2O)n 

Permbajtja e ujit ne gjethe, gjate kohes qe permbajtja e ujit ne toke 

shkon prej kapacitetit fushor drejt pikes e vyshkjes, permbajtja e 

ujit ne gjethe bie prej 60 ne 35% duke ndjekur nje model jo linear. 

Vlerat mbeten ne nivel te larte ndermjet 20 dhe 13 % pastaj ne 

pakesim te shpejte. 

Copat e gjelbra të ullirit pas stressit ujor paraqesin një pakësim të 

fotosintezës dhe të përmbajtjes e ujit në indet në gjethe dhe kercell. 

Fotosinteza është e lidhur në mënyrë lineare me transpiracionin e 
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gjetheve. Sheqernat e tepërm rriten në një stres të moderuar, ndërsa 

amidoni pakësohet kur deficiti ujor bëhet më i theksuar. Prandaj 

gjëndja ujore e bimës ndikon shumë në shkallën e asimilimit, kjo 

kushtëzohet prej një transpirimi të lartë  dhe mbështetet nga një 

sistem nebulizimi efektiv.  Stressi ujor indor, mund të rregullojë 

përmbajtjen e sheqernave dhe të ndikojë në barazpeshimin  

ndërmjet proceseve bipolare: asajë vegjetative dhe rrënjore.. 

Fotosinteza mbart një rol të rëndësishëm në proceset oksido 

reductive, në lidhje me faktorët që ndikojnë në neoformimin e 

rrënjëve, dhe organogjenezen në tërësi. Këto dhe veprimtari të tjera 

ndikohen prej elementëve të mjedisit, ndërmjet të cilëve uji ne 

formen e mjegulles ka një një rëndësi të madhe.  

Fotosinteza ,  pakësohet në relacion me pakësimin e ujit në gjethe 

dhe bëhet negative afër pikës e vyshkjes. Pakësimi është më i 

dukshëm në përmbajtje të lagështirës nën 50%. 

Lidhur me potencialin ujor të gjethes pakësimi është i përafërt me 

një funksion linear. Në lidhje me qëndrueshmërinë e gojëzave pas 

një rritje të parëndesishme të saj, fotosinteza bie me shpejtësi të 

madhe dhe pas një rritje të madhe të qëndrueshmërise e gojzave 

shkalla e asimilimit bie ngadalë. Në fakt fotosinteza është e lidhur 

ngushtë me transpiracionin. Transpiracioni është i mvarur prej 

nivelit të ujit që sjell procesi i nebulizimit, me një korelacion 

linear. Qëndrueshmëria e gojzave është e mvarur prej lagështise ne 

substrat dhe mjegulles ose lagështisë ajrore, dhe kur përmbajtja e 

ujit në inde arrin pikën e vyshkjes veprimtaria e gojzave rritet 

shumë. 
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Karbohidratet e tretëshme rriten me pakësimin e lagështirës në 

gjethe deri në vlerën 25% të ujit të nivelit të turgorit. Porsa rritet 

niveli i ujit, menjëherë fillojnë të pakësohen sheqernat. Amidoni 

është aq i qëndrueshëm deri sa përmbajtja e ujit në inde nuk shkon 

në minimum duke u afruar në pikën e vyshkjes. Me të njëjtin 

model, sheqernat e tretëshme cfaqin një rritje, pastaj rënie, ashtu 

sic bie potenciali ujor i gjetheve ndërsa përmbajtja e amidonit 

manifeston një rënie gjithnjë lineare. 

Ndikimi fillestar stressit ujor është pakësimi i përmbajtjes e ujit në 

gjethe, dhe që ka qëndrueshmëri prej humbjes e ujit  deri në 25% te 

ujit të nivelit normal të turgorit. Në përqindje më të ulët të ujit, 

gjethet pështillen, humbin turgorin, vyshken, nekrotizohen dhe 

rrëzohen.  Në kushtet e  rrezatimeve aktive fotosintetike dhe 

përmbajtjes aktive të ujit, fotosinteza është e koreluar në mënyrë 

lineare me transpiracionin dhe potencialin ujor gjethor sipas një 

modeli polinominal me lagështirën e substraktit, lagështira e 

mjedisit dhe me qëndrueshmërinë e gojzave.   

Gjethet paraqesin një farë fotosintezë në potencial ujor 40-50 bar 

presion, që mund të konsiderohet një kufi për fotosintezën aktive 

neto. Kjo vlerë është me e lartë se  në speciet e tjera frutore. Ulliri 

ka një nivel tolerance të madhe stressi, por ai tregon shkallën më të 

lartë fotosintetike në gjendje normale turgori, në vlera mjaft të larta 

ose mbi 80% të lageshtisë ajrore në mjedis të shumëzimit. Kur 

pakësohet përgjysëm kjo shkallë kur lagështia e ajrit të 

disponueshem është rreth 40%, këtu është një ndikim i 

drejtëpërdrejtë i transpiracionit, që tregon se copat e gjelbra mund 

të jenë shumë efektive në procesin e neoformimit meristematiko-

rrënjor për të qënë të afta të absorbojnë ujin dhe në rezervën e 
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sheqerit dhe të azotit të mbështesin formimin e qelizave dhe 

rrënjëve të reja dhe përqindje e lartë rizogjeneze. 

Nëqoftese gojëzat në përgjithësi kufizojnë në masë ekstreme 

asimilimin e karbonit, në stress të fortë ujor ato janë të mbyllura 

për të minimizuar humbjet e ujit. Për disa herë gjethja i nënshtrohet 

një dehidratimi të fortë dhe më pas rrëzohet. Gjethet tentojnë ta 

kapërcejnë deficitin ujor duke rritur presionin osmotik me anë  të 

kthimit në të tretëshme të sheqernave prej amidonit rezervë. Por 

kjo ndodh në një stress të moderuar sepse nën standartin e ujit 

disponibël ka një pakësim te sheqernave të shkaktuara prej 

mungesës e fotosintezës.  

Si përfundim, stressi ujor pakëson veprimtarinë fotosintetike, por 

në nivel të moderuar mund të ndikojë pozitivisht në përmbajtjen e 

sheqernave dhe proceset bipolare të rizogjenezës dhe diferencimit 

të sythave. Për shkallë më të lartë asimilimi është e nevojshëme të 

disponohet një sasi  e madhe uji në nivelin e gjethes, që garantohet 

nga një solar celulë me sensor fotovoltaic. 

 

 

Avantazhet dhe pengesat e teknikave te shumezimit  

Shumezimi i ullirit me metoden e nebulizimit  duke aplikuar si 

material fillestar nje cope te gjelber ka disa avantazhe te medha ne 

raport me tekniken e shartimit. 
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Koha e pergatitjes se fidanit nepermjet teknikes me shartim 

realizohet pas 3-4 vite, kurse me metoden me nebulizim kjo kohe 

eshte e reduktuar ne nje vit e gjysem. 

 

Eshte e padiskutueshme qe copat e gjelbra japin fidan me teper 

homogjen se keto te fituar me metoden e shartimit.  Me shartim 

egziston gjithmone nje efekt heterogjeniteti i shkaktuar prej 

nensharteses qe sic dihet, nje fare ulliri shquhet per tiparin 

heterozigot pak a shume te theksuar dhe ndikimi i saj eshte ne nje 

mase te konsiderueshme dhe tek kalemi ose sythi. 

 

Me tekniken e nebulizimit arrihet qe dhe ne siperfaqe te vogla te 

prodhohet sasi e madhe fidanesh. 

 

Pemtoret e ullirit qe krijohen me fidane rrjedhur nga copat e 

gjelbra hyjne me heret ne prodhim si efekt i moshes stadiale te 

copes (moshe e vjeter), e cila kjo e fundit tek bima meme jep lule 

dhe fruta dhe kete tipar e trashegon dhe predizpozon dhe si fidan.         
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 Shumezimi in vitro 

Në princip përbën neoformim të meristemës e kërcellit dhe rrënjës, 

të cilat mund të jenë të njëkohëshëm ose të pavarur. 

Nëpërmjet metodës in vitro evitohen dhe realizohet një riprodhim 

shumë i madh dhe i shpejtë. Kjo metodë konsiston  që nga një 

organ  gjethe, syth, fragment copë të një individi  dhe të vendosur 

në një ambjent që përmban gjithë elementët e nevojshëm konform 

protokollit përkatës, tenton të ruhet natyra gjenetike dhe të 

sigurohet shumëzim shumë i shpejt i tyre.   

Shumëzimi me kulturë in vitro, i organeve dhe indeve mund të 

konsiderohet si një  egzagjerim i metodave mikrobiologjike. Sepse 

in vitro është metodë aseptike që bazohet në sterilizimin paraprak 

të indeve dhe meristemave, mbajtjen aseptike dhe ruajtjen prej 

kontaminimeve mikrobike dhe kërpudhore. 

Kjo metodë është e bazuar dhe ka shumë të rëndësishme krijimin e 

ambjenteve klimaterike në dhomat vegjetative për, lagështirën 

ajrore, temperature, intensitetin e dritës dhe  fotoperiodën. 

Ndërkohë me shumë rëndësi është përbërja e ambjentit të kulturës. 

Përbërësit  likuid,  makro-mikroelementet mineral dhe rregullatorët 

e rritjes. 

Zhvillimi i transplantit të ullirit varet nga shumë faktor të cilët ne i 

kemi grupuar si më të rëndësishëm: 

1. Ushqyes: ujë, makroelement, mikroelement, sheqerna, etj. 

2. Rregullator rritje si: auksinat, citokinina, giberelina. 
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3. Factor fizik:  drita, temperaturë, pH, oksigjeni, CO2, etj.  

4. Kostitucioni gjenetik i materialit bimor. 

Eshtë e këshillueshme të përdoret ujë i distiluar  dy herë,  dhe të 

jetë jo shumë kohë në ruajtje 

Proçedura e metodes in vitro

Degeza -Çele

Çele-ruajtje -Dezinfektim

Prodhim nyjesh

Prerje sytha me nje ose disa nyje

Dezinfektim

Mbjellje ne mjedis ushqyes per proliferim te sythave

Seksionim sytha-nyje, nenkulture per shumefishim

Inokulim ne ambjent yshqyes per rizogjeneze

Bimez e rrenjezuar

Ambjentim-Kalitja

vazoIn situ

 

 

Fazat kryesore të mikroshumëzimit. 

Gjatë një cikli të plotë të shumëzimit in vitro që do të thotë 

transformimi i një eksplanti në një bimë biologjikisht të plotë me të 

gjitha organet kalon nëpërmjet katër faza të rëndësishme: 
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a. Krijimi i materialit mëmë. Rritja dhe kujdesi për bimën 

mëmë, burimi i materialit dhe zgjedhja e eksplanteve, 

sigurimi i faktoreve fizik për ruajtjen e materialit deri në 

izolimin dhe mbjelljen e tij. 

b. Shumëzimi, sterilizimi i materialit bimor. Përgatitja e 

kulturës dhe sterilizimi i mjedisit ushqyes, inokulimi i 

materialit bimor, nënkultura, rritja dhe zhvillimi. 

c. Paratransplantimi; ka për qëllim që bimëza e re e 

neoformuar të mos konfrontohet menjëherë në epruvetë por 

kalimi i tyre prej epruvetës  në një mikrotunel polietileni 

ose qelqi  me parametra të përafërt të temperaturës, 

lagështirës dhe dritës. 

d. Transplantimi, do të thotë transferim prej  kushteve 

artificiale për në ambjentin e lirë të rritjes dhe zhvillimit. 

Fillimisht në serë dhe më pas fushe rritje me kushte 

natyrore. Gjatë kësaj faze ka diferencim intensive të 

sistemit rrënjor dhe organeve vegjetative të bimës e re. 

Sterilizimi i mjedisit ushqyes. 

Përpara inokulimit të transplantit në një mjedis ushqyes, ky i 

fundit duhet të sterilizohet dmth të pastrohet prej kërpudhave 

dhe baktereve. Sterilizimi nënkupton  vendosjen e materialit në 

autoklave përzjerës me presion. Sterilizimi me autoklavë 

kryhet nën një presion të lartë për 20 min në 120
0
C, dmth ne 

avull të saturuar.  Avulli nën presion (ngrohtësi + lagështi), 

realizon shkaterrimin e të gjithë mikroorganizmave nqse 

programohet në mënyrë korekte. 
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Autoklavimi kryhet në një limit temperaturash që shkojnë nga 

115 deri 135
0
C. Faktorët që përcaktojnë një sterilim të 

suksesëshëm janë: Kohëzgjatja, presioni, temperaturë, cilësia e 

avullit dhe madhësia e objektit që do të sterilizohet. 

Disa probleme që mund të ndodhin si pasojë e autoklavimit 

janë: mund të ndodh ndryshim i pH, komponentet mund të 

shpërbëhen duke humbur natyrën dhe efektet.  Prandaj 

autoklavimi duhet te kryhet sipas një protokolli specifik të 

species dhe mjedisit ushyes: 

 Tub prove me mjedis: 15 min 120
0
C, ose 20 min në 

115
0
C. 

 Enë me 500 – 500 ml mjedis : 30 min në 121
0
C.  

 Enë laburatori me 500-5000 ml mjedis: 30-40 min në 

112
0
C.  

 Tuba, epruveta bosh, enë  laburatori dhe letër filtrimi: 

30 min në 130
0
C. 

Komponentët që mund të shpërbëhen prej autoklavimit janë: 

 Sakaroza shpërbëhet në fruktozë ose glukozë 

 Vitamina B1, mund të shpërbëhet në pirimidinë  dhe tiazol. 

 Vitamina C dhe antibiotikët janë termo-labile. 

 Ekstraktet bimore mund të humbin një pjesë të 

efekteshmërise e tyre 
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Krahas sterilizimit me autoklavim i cili është më i përdorëshmi në 

praktikën e kësaj metodë shumëzimi, njihet edhe metoda e 

sterilizimit kimik, sterilizimi me rrezatim, me filtrim, me tenxhere 

shtëpiake me presion në kushte shtëpie , etj 

 

Pajisjet dhe inventari i domosdoshëm në shumëzimin in vitro.  

Pajisjet kryesore të një laboratori in vitro janë; qelqurinat, 

kimikatet, pH-metri, spatula, frigorifer, peshore analitike, aparat 

distilimi, tapa pambuku me kësula,  letër varaku, fletë alumini, 

aparat sterilizimi, orë me zile për tapat e sterilizimeve, boks 

laminar ajri, mjete për inokulim dhe transferim, djegës (llamp me 

pipth), skalpele, pickatore, dhomë vegjetative, kuzhinë larëse, 

tundës rrotullues, autoklave, pajisje për ujë të ftohtë dhe të nxehtë, 

mbajtës epruveta etj. 

Ambjentet e shumëzimit in vitro  duhet të jenë organizuar  në 

guzhinën laburatorike për larjen e qelqurinave, përgatitjen e 

mjediseve ushqyese dhe instalimin e inventarit larës. Boksi i 

inokulimit dhe transferimit  ose ndryshe kabineti laminar i ajrit. 

Dhoma e rritjes vegjetative janë me madhësi të ndryshme sipas 

qëllimit të kërkimit ose  tregëtimit.  Dhoma duhet te jetë  e 

konstruktuar  me regjime te drites dhe temperatures e kontrolluar.  

 

Si enë, në prgjithësi përdoren epruvetat e qelqit transparente, 

beker, erlenmayer, pjata petri të thella, vazo qelqi pyrex etj.  
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Dimensionet  e eneve duhet të jenë në funksion  të tipit dhe sasisë e 

eksplanteve. Por, nëpërmjet transplantimeve mund të vendosen me 

pas në tuba me përmasa më të mëdha. Kur kërkohet rritja e shpejtë 

e eksplanteve me citokinina duhet te vendosen ne ene me 

dimensione të mëdha. 

Mbyllja e enëve ka për qëllim sigurimin e nivelit aseptic të 

kulturës, shkëmbimin e gazeve dhe nivelin konstant të lagështirës 

në brëndësi të enëve. Mbyllja me tapa pambuku dhe mbuluar me 

një plas film prej varaku ka disa avantazhe në krahasim me tapa 

metalike sepse  siguron jo vetëm higrometrinë e brëndëshme por 

edhe shkëmbimin e gazeve me jashtë enëve. Teknika e mbylljes 

influencon në zhvillimin e eksplantëve, sepse psh mbyllja me 

kapuca metalik mund të nxis zhvillime të padëshirueshme në 

mjedis të brëndshëm. 

Kushtet e asepsisë 

Sigurimi i proceseve aseptike përbën një vështirësi të madhe në 

kulturën in vitro. Eshte shumë e rëndësishme rritja e materialit për 

shumëzim nën kontroll patologjik, në sera dhe ambjente të 

mbrojtura, ose në kulturë hidroponike, ose substrate inerte brënda  

në sera rrjetë.    

Enët duhet të sterilizohen në autoklavë në 120
0
c, për 45 minuta. 

Veglat e punës, si pinceta, thika etj duhet të mbahen në solucion 

alkoli të koncetruar dhe përpara përdorimit duhet të zhyten në ujë 

të sterilizuar. Kultura duhet të sterilizohet nëpërmjet autoklavimit 

në 110
0
C gjatë 20 minuta.   
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Duhet të kemi kujdes sepse disa vitamina mund të dekompozohen 

ose inaktivizohen pjesërisht gjatë autoklavimit.  

Disa pajisje për sigurimin e kulturës aseptike janë shumë të 

rëndësishëm. Eshtë shumë i domosdoshëm kabineti steril 

nëpërmjet një llampe ultraviolet, mbi tavolinen e prerjeve, llampë 

baktericide që bën sterilizimin dhe mirë është para fillimit të punës 

të funksionojë të paktën një orë.  Ky box është  i pajisur me një 

dizpozitiv ventilimi e nxjer ajrin e boxit dhe pengon hyrjen nga 

jashtë në këtë mënyrë pengon në mënyrë absolute kontaminimet. 

 

Foto 47. struktura in vitro,  in vivo dhe aklimatizim i materialit 

bimor 
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Shumë e rëndeëishme është rujatja paraprake e materialit nga 

bakteret e tokës,  prandaj duhet të evitohen kontaminimet sa të jetë 

e mundur sepse për ndryshe arritja e kulturës aseptike do të jetë e 

vështirë. Rritja në vermiculit do të ishte shumë mirë sepse 

parazitimi i patogeneve bakterian do jetë i pa mundur. Si do qoftë, 

meristemat e sythit ose nyjeve duhet të shplahen disa minuta në  

alkol dhe më pas  në solucion të hipoklorit kalciumi dhe shplarjet 

të përsëriten më pas me ujë të sterilizuar. Në raste me infeksione 

më të mëdha  mund të perdoret kloruri i zhives HgCl2, me 

përqëndrim 0.25-0.5‰, për 1-3 orë në mvartësi të infeksioneve dhe 

rezultate më të mira ka dhënë hipoklorit kalciumi. Por edhe 

banjëzimi i eksplanteve në një solucion antibiotic, me sulfat 

peniciline ose streptomicinë me përqëndrim 1mlg/liter gjatë dy 

orëve mbas trajtimeve me hipoklorit ose klorur jep rezultate të 

mira për mortalitetin bacterial. 

Dhoma vegjetative 

Dhoma vegjetative përbën strukturën më të rëndësishme në linjën 

teknologjike për shumëzimin in vitro. Ka shumë faktor që ndikojnë 

por më të rëndësishëm duhet të përmendim; niveli i lagështirës, 

temperatura dhe drita. 

Lagështia; Në përgjithësi për cdo lloj ene të përdorur dhe të 

mbyllur duhet te  sigurohet një nivel i përshtatëshëm i lagështise e 

ambjentit në enë, megjithatë është e domosdoshme të parashikojmë 

pajisje që  sigurojnë dhe kontrollojnë higrometrinë brënda dhomës 

vegjetative, përqindja e të cilës duhet të jetë në vartësi me tipin e 

species në process shumëzimi. 
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Foto 48. Dhome vegjetative per mikroshumezimin in vitro. (IKUA, 

Vlore) 

 

Temperatura; Si do qofshin projektet e dhomës vegjetative 

temperatura duhet të ruhet në mënyrë konstante nga 22 deri 25
0
C.  

Mund të ketë disa kultura frutore si ssp.olea ose citrus etj,  që 

kërkojnë temperature pak më të larta 26-27
0
C, por ka dhe disa të 

tjera që duhen mbajtur në temperaturë 18-20
0
C, për shkak të 

përbërjes e indeve të tyre. Në shumë raste përdoren variacione 

temperature sipas fotoperiodes, në drite 22
0
C, ndërsa në errësirë 

(nate) 15
0
C, ka influencuar në neoformimin e bisqeve prej indit të 

kallusit. 
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Drita: Drita realizohet nëpërmjet disa llampa fluoreshente. Rritja e 

indeve  kërkon dritë relativisht të dobët 2000 – 5000 lux. Nisja e 

fenomeneve të organogjenezes dhe kallogjenezes shoqerohet me 

nivel dritë të ulët.  

Në rastin kur fillon zgjimi i sythit duhet të preferohet nivel drite 

më i lartë për të realizuar proliferim të shpejtë të sythave të celur,  

këto fenomene shoqërohen në dritë deri 10.000 lux. 

Fotoperioda: Rritja e kallusit dhe diferencimi fillestar i tij është i 

lidhur me nivelin e dritës dhe fotoperiodën. Speciet kërkojnë nivele 

të ndryshme fotoperiodë. Në përgjithësi rreth 12 – 16 orë niveli i 

dritës, është në vartësi të species dhe organogjenezës. 

Në shumë raste të kulturës in vitro ndodhin icidenca të  gjumit, 

induksionit floral frenimit të rritjes vegjetative dhe  fotoperioda ka 

në këto raste  një rëndësi të madhe. Intensiteti i dritës dhe 

fotoperioda duhet të jenë nën kontroll të pajisjeve, të integratorëve 

të klimës dhe dritës. 

 

Tipi i kulturës 

Struktura e ssp.. të ullirit është shumë komplekse dhe në vija të 

përgjithëshme dallohen organet rrënjore, filiza dhe degëza të 

gjelbra, gjethet, sythat lulet dhe pjesët e tyre, fruti dhe endokarpi. 

Cdo organ është i përbërë prej indesh të cilat përbejnë grupe 

qelizore te specializuara.  Si përmbledhje e këtij koncepti mund të 

themi se tippet e ndryshme të kulturave kanë karakteristika të 

ndryshme dhe emërtohen: 
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Kultuara e organeve, e transplanteve, e embrioneve, e ndërnyjeve, 

e embrioneve, e protoplasteve, e kallos etj.   

Duke ruajtur organizimin që nje organ, ne mbajme ose ruajmë 

integritetin dhe funksionin e tij në kulturën e organit në të njëjtën 

mënyrë sic ruhet në metodat natyrale të shumëzimit vegjetativ. 

Aktualisht njihen shumë metoda të shumëzimit in vitro emërtuar 

në bazë të llojit të kulturës bimore por më të rëndësishme janë 

kultura e organeve, transplanteve, embrioneve, protoplasteve et, 

por në aspektin praktik renditen disa prej kulturave me tepër 

aplikative: 

Maje rritje,  përdoret gjërësisht në kulturat frutore dhe ulliri. 

Madhësia e eksplantit është në vartësi të ssp. që shumëzohet dhe në 

përgjithësi për ullirin shkon prej 0.2-4 mm gjatësi, duke përfshirë 

edhe luspat që mbështjellin sythin. Eshtë nga mënyrat me të 

aplikueshme në fushën e pemtarisë, agrumeve dhe ullirit. 

Eksplant prej nyje, është i përdorshëm gjërësisht në  ssp.e olea 

europea L., janë eksplant më të mëdhej se majë rritje, kanë 

madhësi 1 deri 2 cm dhe që rjedhin kryesisht prej një nyje  me 

sytha lateral ose inicialet e tyre. 

Në kulturat e tjera më të përdorëshme në planin tregëtar janë 

metoda e mikroshartimeve pregatitur prej farës in vitro dhe këto 

filiza  shartohen me maja filizash 0.2 dei 0.8 mm operacionet 

kryhen brënda tubave të provës. 
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Sigurimi i eksplanteve 

 

Përpara marrjes explanteve, mire eshte qe bimet të jenë në një serë 

të pastër, prej insekteve dhe sëmundjeve. Atje ato mund të 

vëzhgohen dhe behet kujdes special. Në kushtet e ketij kontrolli 

bimët do të bëhen të shëndetëshme dhe ato nuk do të jenë në 

vështirësi, si ato në pemtore.  Pastrojmë lastaret me ujë të pastër.   

Zakonisht, më e re mosha e materialit më shumë rritet mundësia e 

suksesit. Me këtë në mendje, me qëllimin që materiali më i ri 

mund të merret si me i preferuar.  

Disa bime mund të jenë krasitur herë pas here për rigjenerimin e 

rinisë me rritjen e re, e cila ateherë mund të merren si explants. 

Duke shartuar filizat në rrënjët e trungut mundet gjithashtu të 

sigurojmë rritje të reja.  

 

Kur majat e filizave, kercejt, sythet ose lulet janë marrë për 

explant, ato duhet të priten më të gjatë se masa përfundimtare që 

eksplanti definitiv qe do te perdoret per mbjellje. Gjatësia 

përfundimtare mund të jetë 1 - 2.5 cm, ose më shumë.  

Në pjesën më të madhe të shembujve, kjo mase është një masë e 

vazhdueshme dhe me e perdoreshme.     

Me prerjen e màterialit prej bimës, i vendosim eksplantin në një 

qese plastike që përmban një letër të lagur. Explanti do te mbahet 

në qese deri  sa të jemi gati të punojme në laborator.  

Mbahet materiali në frigorifer derisa te jemi gati per të përpunuar 

atë, por për rezultate më të mira explantet përpunhen sa më shpejt 

të jete e mundur.  

Nqs përdorim majat ose pjesët e rrënjëve si explant, ato do të jenë 

më të lehtë të pastrohen nqs bima ka qënë rritur në rnjedis artificial 
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për shembul larja e rërës, shkurreve etj. Lajmë prerjet përpara 

vendosjes së tyre në qese plastike  

 

 

Pastrimi i Explantit dhe Trajtimi  

 

Pasi explantet janë shkëputur prej bimës, ato duhet të jenë 

nënshtruar trajtimeve të pastrimit.  

Dizifektirni nuk do të eleminonte infektimin e brëndshëm dhe 

infektimi i jashtëm do të vazhdonte nqs solucionet dizifektuese të 

përdorura në tretësire janë të dobëta, veçënarisht këto infektime 

lokalizohen në të çarat e lekures. Agjenti më i mirë i përbashkët në 

pastrim dhe dizifektimin e explanteve është zbardhuesi në 

koncentrimet që varjojnë 5% sodium hypoklorite.  

Zakonisht koncentrirnet e përdorura në solucionet e zbardhuesit 

janë 5%, 10% dhe 20%.    Për 100 ml solucion zbardhues 

përziejrnë 5 ml zbardhues me 95 ml ujë steril për të bërë 

koncentrim 5%, 10 mI zbardhues me 90ml ujë steril për 

koncentrimin 10% dhe 20 ml zbardhues me 80 ml ujë steril për 

koncentrim 20%.  Këto koncentrime janë shpesh të referuara si 

1/20,1/10 dhe 1/5 respektivisht. Në këtë mënyrë 1/10 për shembull 

kupton 1 pjesë zbardhues në 10 pjesët e solucionit.  

            

Nqs materiali explant është shumë i papaster,  një material shumë i 

dobishërn i përtrajtimit është vendosja në ujë të rrjedhshën gjatë 

natës të explantit.  Një tjetër përgjasim është të përziejmë 

materialin në 1/10 (1%) zbardhues, plus 2 pika Tëeen për një ose 
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më shumë orë. Tëeen 20 është një agjent lagës që redukton 

tensionin e sipërfaqes së materialit duke qënë i pastër, kështu që 

zbardhuesi që pason do të jetë më efektiv.  

Detergjenti likuid i larjes së pjatave mund të ketë të njëjtin efekt 

por duhet të përdoret me kujdes sepse disa lloj detergjentësh mund 

të dëmtojnë explantet.  Dizifektantë të tjerë që zakonisht përdoren 

për pastrimin e explanteve përrnbajnë 70% ethyl alcohol ose 

isopropyl alcohol; 5 ne 10% kalcium hypokloritë; ose 3% 

hydrogen peroxide (H2O2).  Isopropyl alcohol zakonisht 

rekomandohet në literaturë është i menjëhershëm realizimi duke 

bërë fërkimin; Per explant të mjaftueshem provoni trajtimin e disa 

grupeve të vogla me ndryshim koncentratësh dhe ndryshim te 

llojeve të agjentëve të pastrimit dhe ndryshohet kohën e zhytjes në 

dizifektant. Përdor secilin dizifektant veçmas; kurrë nuk duhet te 

perzihen 2 dizifektant në të njëjtën enë mbajtëse, sepse reaksionet 

kirnike jane të rrezikëshrn dhe do të ndodhin patjeter. 

Izolimi 

Përgatitja e eksplantit dhe mbjellja. Në përgjithësi ne kemi 

përshkruar metoden tonë dhe e pasuruar me të dhëna të shumë 

kërkuesve të ndryshëm, lidhur me sterilizimin e mjediseve 

ushqyes, të instrumentave të punës, të qelqurinave  dhe të 

materialit bimor. Eshtë në përputhje me arsyen që edhe të prerit 

ose  përgatitja dhe inokulimi duhet të bëhen  në kushte plotësisht 

sterile. Paraprakisht duart dhe të gjitha mjetet duhet të jenë të 

pastra dhe duhet të sigurohemi pik së pari për këtë. Përparëset  

laboratorike përpara se të fillojë puna duhet të dezinfektohen në 

boksin laminar  ose dhoma sterile. Tryeza e kabinetit laminar  

duhet të pastrohet me alkol 96
0
, sepse boksi duhet të konsiderohet 
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identik si një dhomë operacioni spitali dhe cdo gabim mund të 

shkaktojë  infeksione të pariparueshme. Pickatoret duhet të 

vendosen  në flakën e llampës e alkolit dhe më pas gjithmonë 

duhet të mbahen të zhytura në  alkol. Me pickatoret sterile , të cilat 

mbahen midis  shtresave të  letrës filtër sterile, një copë  indi bimor 

transferohet nga kupa e qelqet me ujë steril dhe vendoset ndërmjet 

letrave filtër në një pjate pedri sterile. Gjithashtu janë më se të 

nevojshëm një llampë gazi ose alkoli, një mikroskop binocular si 

dhe një peshore mikroanalitike me mbushje nga sipër.  Duhet të 

jenë dispnible pinceta të të gjitha madhësive për përgatitjen e 

indeve me të cilat punohet, gjilpëra, bisturi, pjata petri sterile etj. 

Veglat përpara përdorimit digjen në flakë dhe  dhe mbahen të 

zhytura në alkol përpara cdo veprimi. Transplanti i dëmtuar prej 

lëngut të sterilizuar brënda luspave mbështjellëse, indi i vdekur 

hiqet nëpërmjet një skalpele steril. Kur përdoret majë filizi 

largohen luspat e djegura  nga solucioni nëpërmjet brisqeve ndërsa 

me anë të një bisturie ne zbulojmë majën e rritjes gjithmonë nën 

vëzhgim mikroskopik. C‟fardo natyre qoftë eksplanti, veprimet 

duhet të kryhen me shpejtësi dhe pastaj eksplanti transferohet 

nëpërmjet një pickatore sterile ose me një gjilpërë inokulacioni tek 

mjedisi ushqyes. Në këtë rast goja e epruvetes duhet të mbahet në 

flakën e llampës më përpara dhe pas inokulimit tubi mbulohet, 

mbyllet përsëri me një tapë sipas disponibilitetit në raste të 

shpeshtë  me një tapë pambuk-lesh dhe më pas  një steristop ose 

dhe një kapak varak. Prerja e një indi cfarëdo qoftë dhe eksplanti, 

është veprimi më i vështirë  nga që kërkon kujdes dhe respektimin 

e protokollit. Sipas, Leva  jepen disa metoda të prerjes dhe nxjerjes 

e eksplantit.  Diseksionimi binokular mikroskopik nevojitet për 

prerjen e një eksplanti sido që të jetë, struktura shumë të vogla si 
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psh, meristemat, embrionet, sythat etj, punohen me një mbajtëse 

gjilpërë - inokulacioni në të cilën është e fiksuar një copë e vogël 

brisku. 

Kur na ndodh një përqindje e madhe kontaminimi pas inokulimi, 

dicka është punuar keq. Shpesh është e vështirë të përcaktohet se 

ku është bërë gabimi. Periudha e sterilizimit mund të ketë qënë  

shumë e shkurtër, ose përqëndrimi  i NaOCl tepër i ulët, kushtet e 

punës mund të mos kenë qënë tërësisht sterile, ose mjedisi është 

mbajtur keq etj.  Nqse infeksionet kanë ardhur prej duarve, kjo gjë 

më pas evitohet duke veshur dorashka të sterilizuara me parë në 

alkol  96%. 

Duhet patur parasysh se një copë indi duhet të ruaj patjetër 

polaritetin e tij pas inokulimit në një mjedis ushqyes. Kjo ka 

rëndësi jashtëzakonisht të madhe për formimin e rrënjëve dhe 

neoformimin e filizave mbi masën e kallusit. Që të njohim  se në 

c‟mënyrë qe bërë inokulimi, polar, fundi bazal poshtë, apo apolar- 

fundi bazal lartë.  

Masa e indit që inokulohet është me shumë rëndësi  dhe suksesi 

varet prej madhësisë e aplikuar. Kjo spjegohet me faktin se disa 

eksplant të mëdhej përmbajnë me shumë lëndë rezervë.  Dhe në 

shumë raste përdoren peshore për të matur  nëpërmjet peshës 

përpara inokulimit, dhe peshorja duhet të sterilizohet në cdo rast 

me alkol 96% dhe peshimet bëhen mbi fletë alumini sterile. 

Por mënyra më e përhapur për të shumëzuar in vitro, është duke 

izoluar sythat dhe majat e filizave. Sythat duhet te jene në gjëndje  

letargjije izolohen për të prodhuar filiza me gjethe  dhe më vonë 
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rrënjë në bazën e tyre. Për të prodhuar një filiz prej një sythi duhet 

të njihemi mirë së pari me prishjen e letargjisë e sythit. Letargjia 

prishet nëpërmjet të ftohtit (0-5
0
C), ose nëpërmjet një trajtimi me 

ditë të gjatë (16 ore/ditë). Acidi giberelik (GA3), mund të stimulojë 

sythat për neoformim filizash. Prandaj materiali paraprakisht duhet 

te ruhet ne cella frigoriferike 5-7
0
C. 

 

Figure 49.  Izolimi dhe inokulimi i materialit gjenetik te ullirit   

 

Përbërja e terenit ushqyes.   

Baza  e domosdoshme për rritjen janë 6 makroelement 

(N,P,S,K,Mg,Ca) të cilët absorbohen në formë të ioneve. Në 

kushtet e bujqësise normale  kompleksi koloidal argjilo humik 

rregullon në mënyrë natyrale problemet e ekuilibrit ndërmjet 

ushqimit me ujë dhe ione, ajrimin, drenazhin, dhe ruajtjen e një 

strukture të mirë. 
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Por ekuilibri ndërmjet ujit dhe ajrit është shumë i vështirë.  Që të 

optimizohet nqse toka  ruan ujë me bollëk,  risku që këto terene që 

të ajrosen është shumë i vështirë. Prandaj në kulturë hidroponike 

përdoren përzjerje vermikuliti, rërë, torfë, coconote etj,  për të 

dhënë mundësi substratit për ajrim të mirë. Dhe përfitimet duhet të 

jenë të sigurta  për të fituar një ekuilibër të mirë ndërmjet ioneve 

minerale, ujit dhe ajrit, për një kohë të gjatë dhe të përherëshme. 

Xhelimi: Eshtë process me rëndësi sepse, lejon të solidifikohen 

përzjerjet e terreneve ushqimore,  duke përdor agar, në këtë 

mënyrë krijohet një kompleks koloidal që jep mundësi të madhe 

për shfrytëzimin e ioneve. Por xhelimi duhet të bëhet me kujdes 

sepse mund të inaktivizojë ajrimin e kulturës dhe telashe për 

përvetësimin e ioneve.  Koncetrimi optimal është i ndryshëm dhe 

lidhet me lëndën aktive të materialit industrial, por përqëndrimet 

më të përdorur janë ndërmjet 6-10 gr/l, dhe në ndonjë rast shtohen 

deri 12 gr/lt. 

Ndonjëherë përdoren disa xhel-poliakrilamide, sepse substancat 

ushqyese  mund të migrojnë drejt hapsirave intergranulare dhe ky 

migrim varet  prej diametrit të poreve të brëndëshme të kulturës, 

dimensionet e granulave, pesha molekulare e substancave etj.  

Zgjedhja  e xhelit dhe koncetracionet që përdoren, nxisin ose 

ndalojnë  në përgjithësi rhizogjenezën. Problem më i madh për 

përgatitjen e kulturës, është për ajrimin, prandaj kërkohet kujdes 

për përzjerjen homogjene të përbërësve, dhe ajrim  nëpërmjet 

filtrimit  me immersion etj. 

Rritja e meristemës në kulturë likuide  nuk ka patur sukses për 

shkak të asfiksisë e indeve. 
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Karbon aktiv. Eshtë verifikuar që disa substanca të përvetësuar  

prej eksplantit inicjal, kane nxitur  nxirjen e kulturës, frenim të 

rritjes e indeve që në shumë raste janë shoqëruar me nekroza. Për 

këto arsye,  evitimi i këtyre cfaqjeve bëhet  nëpërmjet shtimit të 

karbonit aktiv në koncetracione në vartësi të kulturës 0.5-5g/l. 

sipas natyrës e species dhe eksplantit, dhe në këtë mënyrë 

favorizohet rritja e indeve të pastër. Ka disa kultura që reagojnë, si 

psh ulliri në të cilën shtimi i karbonit pakëson ritmin e daljes e 

rrënjëve. Por si përmbledhje mund të formulohen: efekt  i 

favorshëm mbi rritjen e rrënjëve, si pasojë e asimilimit të 

elementëve inhibitues, sepse karboni  absorbon substancat 

inhibituese të rritjes, prodhuar si efekt  i degradimit të sakarozes 

gjatë  sterilizimit me autoclave. 

Përbërsit mineral: Ndërmjet elementëve të nevojshëm të jetës e 

bimës janë makroelementet  dhe mikroelementet. Karboni, 

oksigjeni, hidrogjeni përbejnë 95% të lëndës e thatë. Ndërsa 

gjashtë makroelementë të tjerë të domosdoshëm janë: azot, fosfor, 

squfur, potas, magnesium  dhe calcium. Tre të parët janë përbërës 

themelor të indeve (proteina, acide nukleike), ndërsa tre të fundit 

ruajnë ekuilibrin ndërmjet kationeve dhe anioneve të bimës. 

Efektet e tyre janë të shumta.   Mikroelementët luajnë rol esencial 

në proceset enzimatike si aktivizues dhe përbërës të koenzimave. 

Ndër më kryesore  midis tyre janë: hekuri, bakri, zingu, 

manganezi, molibdeni dhe bori. Asimilimi i dobët klorofilian ka të 

nevojshëm për karbon nën formën organike (sacharozë, glukozë, 

etj.  Kur formohet bima e plotë, ushqimi mineral është fortë i 

ndërlidhur ndërmjet indeve dhe organeve. Përbërja e solucionit 

mineral mund të modifikohet nga thithja dhe asimilimi i indeve: 
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Calcium mund të akumulohet në nivelin e endodermës ose në disa 

inde të tjera  në formën e oksalateve. Në princip të këtyre 

komenteve  meristema e izoluar in vitro është e ndjeshme kundrejt 

veprimit të ioneve minerale, e vërtetuar  me karencat dhe disa 

fenomene toksiciteti në koncetracionet e forta. 

Problemet në kulturë duhet të kenë konsideratë presionin e ioneve 

dhe ekuilibrin ionic. Kërkesat për element varen prej species, 

natyra e indeve dhe gjëndja fiziologjike por gjithashtu me mënyrën 

e kulturës dhe tipin e organogjenezës në studim. Psh në një 

aktivitet metabolitik  të lartë mund të ketë nevojë më të madhe për 

potas. Disa eksplant paraqesin rritje të mirë  në ambjente më të 

pasur me kalcium  dhe që kanë dhe një rol antitoksik.  

Ionet fosforike janë përshkruar nga Heller dhe tregohet se mund të 

bëhen me shpejtësi toksik përtej 2μM. Por eksplantet inicial mund 

të kenë rritje të mirë në koncetracione më të larta (8μM). Disa inde 

të tjera  me rritje të vogël mund të rriten më mirë në ambjente të 

pasur me N, K.  Kulturat e pasur në azot, në vecanti ionet  NH4
+     

mund të favorizojnë nekroza indesh në vazhdimësi të zhvillimit të 

procesit. 

Ushqimi mineral in vitro është funksion  i dimensioneve të 

eksplantit, natyrës e indeve, aktivitetit metabolik, frekuencës e 

subkulturave ashtu si dhe përbërjes e kulturës. 

Përbërja e makroelementeve bazë:  

Janë përdorur dhe provuar shumë makroelement në kulturë in 

vitro,  për sytha, nyje dhe inde të tjera. Shumë prej tipeve të 
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kulturave kanë patur objektiva specifike: psh, proliferimin, mbirja 

e embrioneve,  neoformimi i luleve, androgjeneza etj. 

Sejcili ambjent përgatitet sipas një specifike dhe për një qëllim të 

dhënë për të qënë të përdorëshme në mënyrë sa më efikase. Cdo 

përbëres (element),  jepet në “m” (moli) ekuivalent për litër, 

(mek/l).  

Murashige and Skoog. Eshtë nga terenet më të përdorshëm. Kjo 

kulturë ka nxitur në mënyrë të konsiderueshme rritjen e kallusit, 

për nxitjen e fillimit të organogjenezës dhe neoformimin e sythave 

dhe po konsiderohet aktualisht më i mirë kundrejt ambjenteve të 

vjetra. Dhe me të vërtetë ka dhënë dhe jep shumë sukses për të 

gjitha tipet e kulturës in vitro. Ka një sinkronizim optimal 

hormonal, ndërmjet citokinina-auksina që ka favorizuar 

përgjithësimin e punimeve mbi organogjenezën in vitro.  Ky 

protokoll karakterizohet prej një përmbajtje e fortë në azot (60 

mek/l), 1/3 e te cilës jepet nën formën e ioneve NH4
+
 ,  dhe një 

përqëndrim paralelisht të lartë në potas. Por, në disa raste 

përmbajtja e disa ioneve kalon optimumin. Shumë shpesh ky 

protokoll përdor makroelementët  të tretur për gjysëm dhe në këtë 

rast nuk modifikohet raporti i lartë NH4/N total. 

 

Shumë protokolle janë adaptuar sipas aspekteve të ndryshme të 

kulturës e mikroshumëzimit in vitro. 

Në tabelën 50, pasqyrohen disa variacione të përqëndrimit të 

ioneve të ndryshme në terenet. Përqëndrimi  ne K
+
, në përqëndrim 

të lartë ka aktivizuar ndarjen qelizore. Në disa raste të tjera, raporti 
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NH4/N total, prezenca e ioneve NH4
+
, duhet të aplikohet nga 

përqëndrime 5-60 mek/l ambjenti MS (N 60).  Përcaktimi i terenit 

ushqyes tregon përbërjen në azot, psh, N15 përmban 15 mek/l azot,  

raporti NH4/N total duhet të ruhet  konstant  dhe i barabartë  me 

1/5.  

Koncetracionet në SO4
--
, H2PO4

-
, Mg

++
, duhen mbajtur kostant dhe 

relativisht te dobëta. Përmbajtja në Cl
-
, (ion shoqërimi) është 

variable por nuk duhet të kalojë kurrë 5 mek/l për të evituar një 

toksicitet të mundshëm. Kur përmbajtja e azotit shtohet, kationet 

shtohen njëkohësisht, por raporti K/Ca mbetet kostant dhe i 

barabartë me 3, të quajtur kultur  K.  Ndërsa kur raporti është më i 

vogël (1 ose 0.5) këto kultura quhen të Ca. 

Kultura me N30K ka qënë e preferueshme për terrenet MS.  

Terrenet e dobëta (N15 ose N5) mund të jenë  kufizues për 

organogjenezën, por të përdorshëm për riprodhim të indeve 

qelizor. 

Mikroelementet 

Një numur i konsiderueshëm mikroelementësh janë të 

domosdoshëm për shumëzimin vegjetativ në kulturë in vitro. sepse 

mbi të gjitha, ato janë përbërës dhe aktivizues të sistemeve të 

ndryshme enzimatike. Në terenet ushqyes me oligoelementet 

konsiderohen shumë të rëndësishme përdorimi pamvarësisht se në 

shumë raste nënvleftesohet roli i disa mikroelementëve. Por, në 

vijim të procesit të rizogjenezës mbi indet vrehen simptoma të 

mungesave të disa mikroelementëve, dhe nga ana tjetër disa 

teperica të mikroelementeve japin gjithashtu difekte dhe simptoma 



206 

 

të tjera. Sjellja  e mikroelementeve në mjediset ushqimore bëhet 

për disa mënyra: 

Së pari;  për të evituar të gjitha karencat eventualisht të 

mundëshme që mund të ndodhin sipas karakteristikave të species,  

por në cdo rast duhen evituar risqet e toksicitetit që mund të 

shkaktojnë. 

Së dyti;  shumë mikroelement përdoren  në koncetracione 

relativisht të larta, me shpresën për të stimuluar rritje vegjetative të 

materialit të instaluar për shumëzim. Ka raste që ndonjë 

mikroelement bëhet toksik edhe në koncetracione të vogla të tillë, 

si manganezi, zingu, bori etj. Për neoformimin in vitro disa  sytha 

kanë vërtetuar se përdorimi i zingut  në një koncetracion relativisht 

të lartë 10 mlg/l i ZnSO4 është i favorshëm për nxitjen e sythave.  

Një efekt të mirë  për shpërthimin e disa sytha ka dhënë kobalti në 

doza 1-5mlg/l nga CoCl2. Veprimi i këtij elementi vrehet vetëm në 

rastet e prezencës e bashkëshoqërimit me ndonjë auksinë. Por mbi 

kallogjenezën janë konstatuar disa efekte inhibituese të shkaktuar 

prej këtij mikroelementi. 

Veprimi stimulues  mbi organogjenezën që bëjnë koncetrimet e 

larta të mikroelementeve nuk është shkak i pasojave të toksicitetit 

dhe disekulibreve fiziologjike që rastisin në ndonjë rast. Në këtë 

kënd vështrim është konkluduar  se roli i mikroelementeve në 

shumëzimin in vitro është i domosdoshëm. 
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Perberesit organik 

Sheqeri: Indet në kulturë in vitro janë heterotrof nga karboni për 

arsye të mungesës  ose pamjaftueshmërise e sintezës klorofiljane.  

Prandaj duhen përdorur glucidet në terrenet ushqimore. Dy 

sheqerat më të zakonshëm janë sakaroza dhe glukoza. 

Por perqendrimet optimal per rritje te mire ne lidhje me specien, 

meristemën, sezonin etj është e vështirë të përcaktohen. Përdorimi 

i glucideve është për të orjentuar dhe optimizuar rritjen e indeve, 

orjentojnë organogjenezën sepse mungesa e sheqernave  bëhet 

shpesh  faktor kufizues i proceseve te organogjenezes. Janë faktor 

favorizues të induksionit lulor, dhe formimin e sythave gjenerativ. 

Mungesa e sheqernave dhe azotit ndikon në orjentimin e 

morfogjenezës drejtë rritjes e sythave dhe proliferimit e 

protokormeve në vazhdimësi.  Aplikimi i sheqernave duhet të jetë 

në korelacion me përqëndrimin, morfogjenezën dhe intensitetin e 

dritës. Sheqernat në kushte pa kontroll rritin presionin osmotik 

sepse kanë efekte metabolitike dhe energjitike. Psh sakaroza ka 

ndikime positive në formimin e sythave edhe në koncetracione të 

vogla. Në praktikën e punës, duhen kombinacione të llojit të 

sheqernave dhe përqëndrimeve të tyre. Psh sakaroza me manitol 

duhen për të kontrolluar presionin osmotik dhe nxitjen e proceseve 

të neoformimit të sythave. Sepse veprimi specifik i shumë 

glucideve mbi fenomentet e morfogjenezës janë të lidhur  me 

efektet në metabolizëm dhe rregullatorët endogjen. Disa autor 

relatojnë disa galaktoza, laktoza, rafinozë sepse inhibitojnë 

sintezën e auksinave dhe stimulojnë embriogjenezen. 
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Vitaminat, stimulojnë rritjen e indeve në kulturë in vitro, zakonisht 

përdoren në përqëndrime mlg/liter. Vitamina B1, (Thiamine)  ose 

aneurinë 0.1-1mlg/lit. acidi panthenik (0.1-1), vitamina C ose acidi 

acidi ascorbic (1-100), biotina ose vitamina H (0.01-1), 

pyrodoksina ose vitamina B6 (0.1-1). Meso-inossitol  90,5-100) , 

vitamina PP ose acidi nikotinik 90.05-1),  acidi para-aminobenzoik 

(0.05-1), acidi folik (0.01-0.1) , riboflavin ose vitamina B2,  (0.01-

0.1). në serinë  e vitaminave të renditura më sipër, vitamina B1, 

është prej më të përdoreshmet. Të gjitha  vitaminat e permëndura  

me sipër  mbahen të tretura në ujë  dhe ruhen në frigorifer në 

temperaturë 4-8
0
C. 

Vitaminat favorizojnë zhvillimin e indeve dhe mungesa e cdo 

njerës prej tyre  mund të jetë një faktor kufizues  i fenomenit të 

organogjenezës. Vitamina më e rëndësishme  dhe me efekt të madh 

është tiamina e cila në përgjithësi aplikohet 0.1 -1.0 mlg/l. Kur 

terenet ushqimore autoklavohen kjo vitaminë është eksperimentuar 

në përqëndrime 50-100 mlg/l si pasojë e shkallës e lartë të 

degradimit që ajo pëson. Përdorimi i disa vitaminave të përziera  

njëkohshëm, ka patur efekte për zhvillimin e organogjenezës. 

Ndërmjet tyre përmëndet mezzo-inozitol i cili ka dhënë efekte të 

mira në proliferimin e  indeve dhe aktivizimin e organogjenezës.  

Dhe ky mund të aplikohet në koncetracione të forta 50-500 mlg/l 

në mvartësi të llojit të eksplantit, tipit dhe sezonit. Efekte të mira 

janë marrë prej acidit nikotinik,   piridoksina dhe riboflavina mbi 

rritjen e indeve në kulturë. 

Acidi askorbik, përdoret në amplitudë 1-10 mlg/l dhe mirë është 

për tu shoqeruar me acidin citrik 50-500 mlg/l të cilët përdoren me 

efekte si të antioksidantëve për të evituar  nxirjen dhe nekrozat  e 
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shumë indeve. Një mënyrë tjetër është transferimi i kulturës  mbi 

një terren të ri pas 2-3 ditësh  të kulturës iniciale, dhe në këtë 

mënyrë evitohen efektet e dëmëshme të përmëndur me lartë. 

Komponime të tjera 

Në shumëzimin vegjetativ in vitro përdoren dhe element të tjerë si 

acidet amine të shoqëruar me një sheqer amin të cilët stimulojnë 

me intensitet proliferimin e kallusit dhe organogjenezën. Në disa 

raste të tjera perzjerje amine kanë dhënë efekte inhibituese. Disa 

autor kanë aplikuar një acid amin të vetëm në koncetracion të fortë 

psh, glutaminën, 250 mlg/l. Në disa specie  tirozina shoqëruar  në 

përqëndrime të ulëta  me fenilalaninë  paraqesin efekte stimuluese  

por dhe kur shoqërohen  me kinetinën. Në përgjithësi efektet e 

acideve amine janë variable sipas species dhe tipit të 

morfogjenezës.    

 

Rregullatorët e rritjes 

Janë substanca  të sintetizuara organike që ndikojnë në rritjen e 

organeve bimore. Auksinat stimulojnë zgjerimin e qelizave dhe 

ndarjen e tyre. Citokininat ndikojnë gjithashtu në ndarjen qelizore. 

Shumë specie të pasur me auksina nuk kanë nevojë të përdorin 

auksina sintetike në mjedisin ushqyes por shumë të tjerë e kanë një 

nevojë të tillë. Ka pjesë të bimëve që kanë nevojë vetëm  

citokinina në mjedisin ushqyes. Por  janë disa specie të tjera  që 

nuk kanë nevojë as për auksina as per citokinina. 
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Shtimi i rregullatoreve bëhet duke krijuar tretësia me përqëndrim 

të ulët psh; 10 mlg/lit jep një tretësirë reservë prej 10
-4

 për litër.  

Një ml i këtij fondi ushqimor  jep një përqëndrim përfundimtar  

prej 10
-7

. 

Rregullatorët natyral të rritjes  të indeve bimore quhen fitohormone 

ose hormone të rritjes dhe përbëjnë aktualisht pesë grupe të 

rëndësishme: Auksinat, giberelinat, citokininat,  acidi absisik dhe 

etileni. Nuk është e mundur në shtimin vegjetativ të realizohet një 

process i suksesëshëm dhe rentablë pa përdorimin e auksinave dhe 

citokininave. Rëndësia e giberelinave  është provuar si më e vogël 

në këtë mënyrë shumëzimi. ABA  dhe përbërësit e etilenit nuk 

përdoren vecse shumë rrallë sipas rastit dhe teknikës e shumëzimit. 

Auksinat, Janë shumë të rëndësishme, por aplikimi i tyre është i 

lidhur  me objektivat e shumëzimit, specia, natyra e eksplantit etj. 

Acidi β indolylacetik AIA, acidi β inolylpropionik AIP, acidi 

idolylbutirik AIB, janë disa auksina relativisht të dobëta por të 

rëndësishme në funksion të metodës, dhe species. Auksina më të 

dobëta jane acidi fenylacetik ose auksinë shumë e fortë është acidi 

naftylacetik ANA, acidi β naftylacetik, 2.4 D diklorofenoksiacetik 

është një prej auksinave më të forta. 

Në raste mjaft të shpeshta auksinat (IAA, IBA, ANA,  2,4D, CPA) 

shtohen në mjedisin ushqyes. Auksina  IAA prdoret prej 0.01 deri 

40 mlg/litër. Auksinat sintetike IBA dhe ANA përdoren 0.1 deri 10 

mlg/litër. Acidi klorofenoksiacetik (CPA) përdoret 0.05 – 0.5 

mlg/litër. Acidi diklorfenoksiacetik 92,4D) perdoret 0.05 – 0.5 

mlg/lit. auksinat në përgjithësi ndikojnë  për zgjerimin e qelizave, 

fryrjen e indeve, ndarjen e qelizave, formimin e kallusit dhe 
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formimin e rrënjëve. Kur auksinat përdoren në përqëndrime të 

larta, eksplantet formojnë kallus por nuk arrijnë të diferencojnë 

rrënjë. Përdorimi i 2,4D është mjaft i rezervuar sepse mund të 

induktojë mutacione. 

Acidi pikolinik (piklorama), ka disa efekte në morfogjenezë të 

krahasueshme me këto të 2.4D dhe duhet të përdoret në doza të 

lehta 10
-9

 deri 10
-7

.  Reagimet positive ose negative të  acideve 

hormonal janë shumë të ndryshëm. AIA në përgjithësi aplikohet në 

shumëzimet me karakter fiziologjik sepse është substancë natyrale. 

Ky acid është i ndjeshëm prej sistemeve enzimatik të degradimit të 

auksinave, sepse solucionet e tij humbin stabilitetin dhe oksidohen 

në kontakt me dritën. Në shumë kërkime për ullirin dhe disa specie 

të afërta  kanë rezultuar AIB dhe AIP, ndikojnë në morfogjenezën, 

neoformimin e indit të kallusit dhe në mënyrë të vecantë ato 

provokojnë dhe nxisin procesin e rizogjenezës.  Në praktikë ne 

kemi përdorur përzjerjet e dy acideve më të efektëshme për ullirin 

AIB dhe ANA (10
-6

 deri ne 10
-5

M). 

Auksina 2.4 D është shumë e fortë, bëhet shumë toksike në 

koncetracione të larta e cila provokon në këto raste reaksione 

hiperhidrike të indeve,  nuk është efikase për organogjenezën por 

nga ana tjetër njihen disa efekte të mira për funksionin e 

kambiumit. Përdorimi i tij në doza  të ulëta  i shoqëruar me 

citokinina   ose qumshti i kokos çmohet për  ndarjen e qelizave dhe 

orjentimin e tyre në grupe qelizore me funksione të ndara ose në 

aplikimet mbi embriogjenezën somatike.  
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Antiauksinat 

 

Disa element të tjerë kimik mund të ushtrojnë efekte kompetitive 

me auksinat si psh. Acidi naftylsulfopropionik ndërsa disa të tjerë 

veprojnë nëpërmjet cregullimit të lëvizjes e auksinave endogjene, 

psh këtë efekt e jep acidi  triiodobenzoik ose TIBA. Prandaj këto 

komponime duhet të përdoren shumë rrallë  vecse  mund te 

aplikohen kur sasia e auksinave endogjene është në përqëndrime 

shumë të larta dhe për të shkaktuar konfuzion dhe efekte 

inhibituese tek ato si pasojë e tepëricës e tyre.  

 

Citokininat. 

Ndikojnë në stmulimin e rritjes dhe zhvillimit të eksplantëve. Më 

të përdorëshmet janë kinetina, benziladenina (BA), Zeatina dhe 

PBA.  Ato së bashku me auksinat shkaktojnë ndarje dhe rritje të 

qelizave. Zakonisht përdoren 1-10 mlg/litër.  Citokininat ndikojnë 

gjithashtu në degëzimin aksilar. Ato treten në etanol ose në 0.5% 

DMSO (dimetilsulfoksid). Në shumëzimin e eksplanteve të ullirit 

përdorimi i zeatinës është i domosdoshëm dhe kushtëzues. 

Në koncetracione të vogla (10
-7

 deri 10
-6

 M), citokimninat në 

përgjithësi janë aplikuar për të stimuluar proliferimin e indeve të 

eksplantëve të mbjellë në terrenet ushqyese. Në një koncetracion 

më të fortë  (10
-6

 deri 10
-5

 M),  ato në përgjithësi nxisin daljen dhe 

neoformimin e sythave në masën e kallusit.  Por në koncetracione 

më të forta (10
-5

 deri 10
-4

 M),  mund të favorizojnë  proliferimin e 
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meristemave aksiale  për të nxitur fitimin e sythave në grupe, në 

mënyrë të pandërprerë. 

Citokininat janë të ndryshme por më të përdorur janë : Kinetina (6 

furfyrylaminopurinë),  Benziladeninë (6 benzylaminopurine), 

izopentenyladeninë (2 ip) dhe zeatina. 

Benzyladenina është citokininë shumë e përdorur sepse ka 

intensitet të madh si nxitës por dhe se ka cmim të ulët. Për ullirin 

ne kemi preferuar më shumë zeatinën sepse paraqet avantazhe  si 

një substancë stimuluese e shpejtë dhe ka një rritje natyrale. Por 

ndikimi i citokininave të ndryshme është i ndryshëm dhe është në 

korelacion me specien dhe materialin për shumëzim. 

Giberelinat 

Induktojnë zgjatjen e ndërnyjeve dhe rritjen e meristemave. GA3, 

është një prej giberelinave më të përdorëshme por është 

termolabile.  Shume rralle mund të permend ABA (acidi absisik), 

ose ethrel janë përdorur si rregullator rritje. Rritja ose zhvillimi in 

vitro mund të stimulohet gjithashtu me etilen. 2,4D ndikon në 

prodhimin e etilenes. Nje komponim që shpesh herë shtohet në  

mjediset ushqimore është  sulfat adeninë  e cila ka efekte  si ato të 

citokininës për stimulimin e daljes  së filizave të rastit dhe përdoret 

në përqëndrime  40-120 mlg/litër.  Acidi citrik 150 mlg/litër, acidi 

askorbic  10 mlg/liter përdoren kundra nxirjes e indeve në enë. 

Acidi malik 100 mlg/litër përdoret në rastet e kulturës e 

embrioneve. 

Përdoren pak në shumëzimin in vitro sepse shkaktojnë një frenim 

të organogjenezës dhe vecanërisht të rizogjenezës. Efektet e tyre 
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variojnë sipas koncetrimeve të tyre dhe tipit të materialit bimor. 

Janë provuar disa  efekte të mira të acidit giberelik mbi rrënjëzimin 

e disa specieve hortikale. Në presencë të dritës  pengon formimin e 

rrënjëve ndërsa i shoqëruar me ndonjë auksinë ai e stimulon 

rrënjëzimin edhe në presencë errësirë. Eshtë konstatuar një efekt 

sinergjik i giberelinës GA3, me auksinat dhe citokininat mbi 

procesin e kallogjenezës.  Prej verifikimeve, giberelinat kanë efekt 

stimulues në nivelin e zonës anësore të meristemës, zgjatjen e 

ndërnyjeve të kërcellit, si një efekt fiziologjik më i shpeshtë, dhe 

veprimi i tyre  bëhet në nivelin zonës meristematike subapikale. 

Mund të kenë efekte sinergjike me kinetinen dhe auksinen dhe për 

këtë duhet të jetë një rregull sipas efekteve optimale: giberelinë, 

citokininë, auksinë. 

Shumë preparate rutine janë provuar dhe nuk do të ketë fund  për 

këto lloj kërkimesh në shumëzimin in vitro. Psh,  futja e 

antibiotikeve (penicilinë, terramicinë, streptomicinë në 0.1-10 

ppm, në terrenet ushqyese për të parë  veprimin e tyre baktericid. 

Në shumë raste dhe specie,  këto kanë dhënë efekte stimuluese për  

rritjen dhe neoformimin e indeve. N praktikën e shumëzimit në 

kemi përdorur  bashkëshoqërimin e acidit klorogjenik, acidi kafeik 

(5.10
-6

 deri 5.10
-5

 M) me auksinat AIB, ANA për të stimuluar 

rizogjenezën  në raste shumë të vështira. 

Në të ardhmen fenolamidet do të kenë interes shumë më të madh 

për vetë rolin si faktor rritje, endogjene. Këto substancë janë 

formuar nëpërmjet një lidhje amide  dhe një acidi fenolik i series 

sinamike. Fenolamidet janë përbërësit kryesor fenolik i organeve 

riprodhuese. Në praktikën e meristemave, roli determinant i 
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karbonit me orgjinë bimore mund ti atribuohet  pjesërisht rolit si 

faktor rritje i tipit fenolamideve. 

 

Përbërja e tereneve ushqimore  me rregullatorë rritje  

Mjedise ushqyese të përgatitur në rrugë tregëtare: janë mjedise  

ushqimor të gatshëm për përdorim ofruar në tregun e shumëzimit 

dhe kërkimit, gjë që thjeshton në mënyrë të konsiderueshme 

përgatitjen e mjediseve në laborator ose në kushtet e një fidanishte 

private. 

Faktor teknik  

Mbyllja e epruvetave dhe enëve laburatorike bëhet për të pakësuar 

avullimin dhe infeksionet në minimum të mundëshme absolute. 

Mbyllja duhet të  marë parasysh për të mos penguar shkëmbimin e 

CO2, O2 dhe etilenit. Mbyllja bëhet në disa mënyra: 

Me tapa pambuku është mënyra  më e zakonëshme megjithëse 

kërkon shumë punë. Mbi tapat e pambukut zakonisht vendosen 

kapuca alumini. 

Steristope; janë mbyllse poroze  prej celuloze, të shtypura në formë 

tapash. 

Kapak alumini me kapsa përdoren sidomos në kërkime 

laboratorike 

Flrtr alumini, parafilm ose vitafilm pa pambuk 
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Kapak me vidhë. 

Kapak polipropilen (të autoklavueshme), përdoren për të eliminuar  

veprimet manuale. 

Sterilizimi i materialit bimor. 

Përpara se transplanti të instalohet në mjedisin ushqyes, copa ose 

degëza nga e cila pritet ai  duhet pa tjetër të  dezinfektohet.  

Dezinfektimi baze bëhet  duke i zhytur materialet bimore për pak 

sekonda  në alkol 70% dhe pastaj ne NaOCl, për 10-30 minuta. Më 

pas duhet të bëhen disa shplarje të njëpasnjëshme me ujë të 

sterilizuar me të cilën do të hiqen të  gjitha gjurmët e zbardhjes. 

Kur sterilizojmë dhe përgatitim inde është e nevojshëme të 

përdorim pickatore, skalpela,  etj, të cilat janë sterilizuar me 

përpara në alkol 96%  dhe kallur në flakën e llampës. Zbardhja 

mund të ndodh dhe me hipoklorit potasi ose kalciumi. KOCl ose 

Ca(OCl)2   me 35-100 gr/litër për 5-30 minuta si dhe sublimat 

(HgCl2), me 0.1-0.5% për 2-12 minuta. Por metoda  e plotë dhe më 

thjeshtë për të aplikuar është sipas kësaj renditje: sterilizohet në 

alkol 70% pik së pari për të kryer de-ajrimin. Pastaj duhet 

sterilizim në 1% NaOCl, të cilës duhet shtuar 5 pika Tween 20 ose 

80. Më pas duhen tre shplarje me ujë rubineti të sterilizuar ose 

bidistiluar sipas radhës;  shplarje për 3 minuta, për 10 minuta dhe 

30 minuta. Vetem pas këtyre  veprimeve bëhet inokulacioni ose 

nxjerja e eksplantit. Për largimin e infeksioneve të brëndëshme 

duht të përdoren antibiotic duke e aplikuar me stelizim me filtër 4 

mlg/lit penicilinë. 
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Zgjedhja e përqëndrimeve, kombinacionet dhe tipi i rregullatorëve 

të rritjes është esenciale për protokollin e organogjenezës. Për një 

tip materiali duhet të provohen disa kombinime dhe përqëndrime. 

Në disa raste mund të përdoren praktikat e implementuar dhe që 

konsiderohen të suksesëshme nga autor të tjerë. Si rjedhojë,  një 

mënyrë shumë e skematizuar e tipit, koncetrimeve  të auksinave, 

citokininat dhe giberelinat për disa tipe kulturash in vitro jepen në 

tabelën e mëposhtëme:  

Tabele 50. Skeme e tipit dhe koncetrimet e auksinave 

Tipi i cultures  Preparati dhe perqendrimet 

Kulture indore maja sythash AIA, AIB, ANA : 5.10
-7

 – 5.10
-6
 M 

,  2.4D 5.10
-8
 -10

-6
 M.    Ki ose  BA 

0, 10
-7

 – 10
-6
 M.  

Kulture maje  ose meristem cope                                       

Per rritjen e eksplantit  

Proliferimi i sythave  

Zhvillim sythi dhe rizogjeneze  

 AIB ose ANA 0,10
-7

 – 10
-6

 M.  

AG 0,10
-7

 – 10
-5
 M.  Kio se BA 

0,10
-7

 – 10 
-6
 M. 

BA 10
-5

 – 10
-4
 M 

AIB ose ANA 5.10
-6

 – 10
-5

 M. 

Neoformimi i sythave mbi kallus AIB ose ANA 0,10
-6
 – 5.10

-6
M                                                

Ki, BA, 2 iP ose Zeatine  10
-7

 – 10
-

5
 M.  
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Disa kritere shkencore per vemendje 

Terenet ushqyese kanë në përbërje ujë, agar, sheqerna, element 

mineral, sipas rasteve përzjerje vitaminike dhe substanca organike 

të ndryshme dhe në fund rregullatorët e rritjes. 

Veshtirësi e madhe është për të eksperimentuar dhe  të vësh në 

provë të gjitha kombinimet e faktorëve të zgjedhur; 

makroelementëve, mikroelementeve prezenca ose mungesa  

vitaminave etj. Në këtë mënyrë cdo bimë dhe cdo organ  duhet të 

konsiderohet një rast i vecantë për cdo kategori elementesh dhe 

terrenesh ushqimor. 

Eshtë e këshillueshme të përdoret ujë i distiluar  dy herë,  dhe të 

jetë jo shumë kohë në ruajtje. 

Agari është një polisakarid i karakterizuar prej vetive të tij 

ngurtësuese. Përqëndrimi i agarit nuk duhet të jetë  shumë i ulët 

(mjedis i butë) as dhe shumë i ngurtë sepse është vështirë të bëhen  

inokulime. Agari  mbetet i lëngshëm nqse pH është nën vlerën 4.5. 

Ushqyesit mineral 

Me përgatitjen e mjediseve ushqyes, zakonisht fillohet me tretësirë 

të përqëndruar ose mjedise mineral të përgatitur për qëllime 

tregetare. Përzjerja e mineraleve varet prej kultivarit ose species që 

do të shumëzohet. Mjedisi Murachige  dhe Skoog, është shumë 

popullor përderisa shumica e specjeve shkojnë shumë mirë.   

Kur zgjedhim një përjerje mineralesh duhet patjetër të marrim në 

konsideratë faktorët që vijojnë: 
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- Përqëndrimi Jon-total nuk duhet të jetë shumë i lartë. 

- pH, duhet të rregullohet rreth vlerës 6.0 përpara 

autoklavimit. 

- Disa varietete preferojnë nitrogjen amoniakal ose 

anasjelltas. 

Mineralet janë një nga grupet më të rëndësishme të ushqyesve në 

in vitro. Edhe eksplantët  që përmbajnë  shumë ushqim rezervë do 

të reagojnë  ndaj mungesës e makro ose mikroelementëve. 

Agari  

Eshtë një substancë xhelatinose  e përgatitur prej leshterikeve, 

është polisakarid në formë pluhuri përftuar  prej algave dhe 

shërben për të ngurtësuar mjediset ushqyese. Ka veti të shkrihet 

kur ngrohët  dhe qëndron  si xhel në temperaturë 20-30
0
C. 

përqëndrimi i agarit duhet të jetë 0.6-0.7% ose 6-7 gr/litër. 

Proteina të hidrolizuara dhe kazeina përdoren 30-3000 mlg/litër, 

dhe sherbejnë për prodhimin e nitrogjenit organik. 

Në një litër solucion të tipit MS dhe kur punohet me eksplant ulliri 

përdoren gjithashtu: Inositol (500 ppm, thiaminë (10 ppm), 

Piridossina (1 ppm), Ac ascorbic (10 ppm), ac nicotinic (1 ppm), 

saccarozë (30 gram), agar difco (4 gram). 
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Tabele 51. Perberja e mjediseve ushqyes ne makro-mikroelement, 

(mlg/lt). 

Komponentet   

Knop 

Knud 

Son 

Heller Murac 

 Skoog 

White Gamb 

org 

Nitsch Schenk 

 

Hildenb 

KNO3 250 - - 1000 80 2500 950 2500 

NaNO3 - - 600 - - - - - 

Ca(NO3)4H2O 1000 1000 - - 300 - - - 

NH4NO3 - - - 1650 - - 720 - 

(NH4)2SO4 - 500 - - - 134 - - 

NH4H2PO4 - - - - - - - 300 

MgSO47H2O 250 250 250 370 720 250 185 400 

KH2PO4 - - 125 - 170 - 68 - 

CaCl2 - - - - - - 166 - 

CaCl22H2O - - 75 440 - 150 - 200 

KCl - - 750 - 65 - - - 

Na2SO4 - - - - 200 - - - 

KJ - - 0.01 0.83 0.75 0.75 - 1.0 

H3BO3 - - 1.0 6.2 1.5 3.0 10 5.0 

MnSO4H2O - - - - - 10.0 - 10.0 

MnSO44H2O - 7.5 0.1 22.3 7.0 - 25 - 

ZnSO47H2O - - 1.0 8.6 3.0 2.0 10 1.0 

Na2MoO42H2O - - - 0.25 - 0.25 0.25 0.1 

FeCl36H2O - - 1.0 - - - - - 

FeSO47H2O - 25 - 27.8 - 27.8 27.8 15 

Fe2(SO4)3 - - - - 2.5 - - - 

Na2EDTA - - - 37.3 - 37.3 37.3 20 

CuSO45H2O - - 0.03 0.025 - 0.025 0.025 0.2 

CoCl26H2O - - - 0.025 - 0.025 - 0.1 

NiCl26H2O - - 0.03 - - - - - 

AlCl3 - - 0.03 - - - - - 

 

Aciditeti. Supozohet që një ph brënda fushës 4.5-7 është optimal 

për rritjen dhe zhvillimin duke cilësuar se vlera më e mirë është 

rreth vlerës 6. pH nën vlerën 4.5 dhe mbi vlerën 7 ka ngadalësuar 

rritjen dhe zhvillimin dhe kur pH është akoma më i ulët pakësohet 

stabiliteti I  AIA dhe GA3. 
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Agari, nuk ngurtësohet, por në prani të tij disa kripëra të hekurit 

mund të precipitojnë. Ndërkohë mund të pakësohet stabiliteti ë 

vitamins B1,  dhe acidit pantotenik. Në përgjithësi pH ulët për 0.3-

0.5 pas cdo autoklavimi për sterilizim. Kur pH është shumë i ulët 

ose shumë i lartë, mund të rregullohet me NaOH të holluar. 

Vlera osmotike. 

Me një vlerë osmotike nën 3.0, rritja dhe formimi i organeve 

ngadalësohet shumë sepse fiksimi i ujit pakësohet në mënyrë të 

theksuar. Shtimi ë vlerës osmotike bëhet duke përdorur manitol, 

një substancë që nga pikpamja fiziologjike eshte jo aktive.  1 gmol 

mannitol/litër shton vlerën osmotike prej 22.4 atm. 

 

Foto 52, Stimulimi i neoformimit te sythave mbi gungat ose 

ovulat, per material bimor per in vitro 
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Paisjet kryesore të nevojshme 

 

pajisje me teper te nevojshme jane gota  dhe beker 100/250 rnl.  

zbardhues 1, 10%. Pikatore të shishes që përrnban Tëeen 20, Pjatë 

përzierse manjetike dhe shufer përzierse, Material bimor (explant), 

Ujë i distiluar, 70% isopropyl alcohol, Pinca, Prerëse etj  
 

Proçedura  praktike per mbjelljen 

 

I. Zbraz 100 ml nga zbardhuesi 1% dhe 2 pika nga Tëeen 20 min 

në një gotë sterile përzieje me shufër dhe vendose në pjatën 

përzierëse  

2. Shto explants në gotë dhe përzije për 10 minuta (ndërsa një 

alternativë për pjatën përzierëse, explant dhe materialet e pastruara 

mund të shkunden në një poçe të rnbyllur. shtihet jashtë solucioni i 

zbardhuesit dhe vendosen explantet në një gotë të pastër.  

3. Lahen explantet me ujë të distiluar. Zbras ujin dhe vendos 

explantet në një gotë me ujë të pastër.  

4. Laj explantet me 70% isopropyl alcohol për 5 sekonda. Përsëri 

derdhirm jashtë alkolin dhe vendosirn explantet në një gotë të 

pastër.  

5. Lajem explantet me ujë të distiluar, pastaj i vendosim ato në një 

gotë të pastër.  

6. Derdhim 10 ml zbardhues 10% dhe 2 pika Tëeen 20 brënda një 

gote sterile 150 m me shufrën përzierëse manjetike dhe e vendosim 

në pjatën përzierëse.  

7. Shtijem explantet në gotë dhe i përziejmë për 15 minuta.  

8. Me explantet në gotën e solucionit zbardhues 10%,  i lëvizim në 

dhomën e trasferimit.  

             Nqs ndonjë nga trajtimet dëmton  explantet, provo 

solucion më të dobët zbardhues për të njëjtën ose periudhë kohore 

më të gjatë.  Në testimin e tolerancës 10%, largo pak nga explantet 
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në 5, 10 dhe 15 interval minutash, e vendos  vazhdirnin të tyre të 

gjithave për 15 minuta. 

  
            .  
 

Skema e shumezimit in vitro te ullirit

ne IKUA Vlore

Pergatitje

fragment nyje 

Sterilizim

Nyje e rifreskuar per mbjellje

Nyje instaluar

ne mjedis zhel 
Neoformim 

kallus dhe 

zhvillim sytha

Proliferim Seksionim 

per nenkulture ose 

Induksion  rrenjesh

Transplantimi 

dhe aklimatizim

 
 

Figure 53, skema e shumezimit in vitro e ullirit 

 

Nënkultura 

Eshtë e rëndësishme dhe nevojitet për shumë arsye: 

- Në rastet e shterimit të mjedisit ushqyes.  
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- Ose kur mjedisi po thahet, si pasojë përqëndrimi i kripërave 

dhe sheqerit në  mjedis është i lartë. 

- Eksplanti është zhvilluar shumë shpejtë në epruvetë. 

- Sepse kërkohet një shtim i mëtejshëm i materialit të 

vendosur nën kulturë 

- C‟ngjyrosja në kafe në të zezë, mund të ndodh prej shtimit 

të peroksideve, melaninës etj, shkaktuar prej substancave 

toksike të përpunuara prej indeve bimore gjate javëve të 

para in vitro dhe që kanë difuzuar në mjedisin e agarit  ose 

tek mjedisi i lëngëshëm. 

-  Për të orjentuar drejtë një modeli tjetër rritje dhe zhvillimi 

me një mjedis të ndryshëm ushqyes. 

- Rritja e eksplantit është frenuar, gjë që është shkaktuar prej 

enzimeve, metabiliteve dhe substancave te tjera toksike. 

- Mjedisi i ngurtë është kthyer në të lëngshëm dhe bima ka 

ulur ndjeshëm pH. 

Nënkultura  përgatitet në disa mënyra por ajo  sipas standarteve 

tona është: 

- pik së pari sterilizohet epruveta ose enët e tjera  

laboratorike  në sipërfaqen e jashtëme me 96% alkol 

(tampon pambuku). 

- Në dhomën sterile, duhen hequr  dhe larguar fletet e 

aluminit ose parafilmit. 

- Pas vendosjes në flakën e llampës hiqet tapa e pambukut së 

bashku me mbyllësin ose steristopin. 
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- Me pickatore sterile hiqen transplantet prej epruvetës dhe 

vendosen në një pjatë petri sterile ose ndërmjet letrave të 

filtrit steril. 

- Më pas nqse është e nevojshëme inokulohet copa e 

materialit mbi një mjedis  të freskët. 

Ndikimi i faktorëve fizik mbi rritjen dhe zhvillimin.     

Në shumëzimin in vitro ndikimi i dritës dhe tipi i saj, temperaturë 

dhe lagështia e ajrit, CO2, O2, janë shumë të rëndësishëm për 

dediferencimin, rritjen dhe zhvillimin. Dhoma vegjetative duhet të 

ketë shumë regjime higrometrike dhe  fotoperiodë  të rregulluar në 

mënyrë automatike. Raftet duhet të jenë mbi njeri tjetrin dhe 

llampat fluoreshente duhet të instalohen nën tavanet e cdo kati. 

Drita duhet të jetë polikromatike, e bardhë sepse kjo stimulon 

rritjen, megjithëse formimi i rrënjëve primordial  ngadalësohet nga 

drita ndërsa formimi i sythave dhe filizave stimulohet. 

Në shumicën e rasteve intensiteti i lartë i dritës nuk është i mirë 

sepse fotosinteza është e kufizuar sepse ka një përqëndrim të ulët 

të CO2, mbi agarin. 

Temperatura 

Kultura indore e ullirit  cfarëdo qofshin  vendosen në temperaturë 

22-28
0
C. në përgjithësi  temperaturën në in vitro të ullirit mbahen 

pak më të larta në shumëzimin in vivo. Rezultate të mira kane 

dhënë alterimet e temperaturës midis  ditës dhe natës. Ditën 26
0
C 

ndërsa natën nga 16-20
0
C. 

Lagështia. 
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Lagështia relative e ajrit nuk duhet të jetë me poshtë se 55%, sepse 

indet dhe agari do të thahen në këto rrethana. Ndersa kur lagështia 

në epruveta është shumë e lartë ka shumë rreziqe të përhapjes të 

infeksioneve të ndryshme. 

Oksigjeni 

Oksigjeni ose ajrosja ka shumë rëndësi për zhvillimin e kallit, 

neoforminin dhe diferencimin e qelizave dhe formimin e indeve të 

ndryshme. Steristopet ajrosin me mirë se tapat me lesh. Ndërkohë 

akumulimi  më i madh i CO2 në epruveta  jep efekte negative mbi 

rritjen dhe zhvillimin sepse niveli i fotosintezës është shumë i ulët 

për shkak të sasisë  e vogël e klorofilit. 

Ndikimi i eksplantit 

Rritja dhe zhvillimi në kulturë in vitro lidhen me një shkallë të 

madhe  nga materiali bimor që përdoret. Sepse mjedisi ushqyes 

dhe faktorët fizik mund të jenë optimal dhe megjithatë mund të 

mos të kemi progress në epruvetë. Faktorët kryesor që ndikojnë 

janë renditur me poshtë: 

- Mosha e bimës: indet dhe organet e bimëve me moshë 

rinore janë shumë më tepër reagues e indet e bimëve të 

rritura, në proceset e ndarjes e qelizave, formimin e 

organeve të rastit etj. Por kjo nuk është në asnjë mënyrë një 

rregull i përgjithëshëm. Mersistemat dhe majat e filizave 

zakonisht janë shumë aktive. 

- Genotipi; reaktiviteti  i kultivarëve të ndryshëm tregon 

vartiacione të konsiderueshme  për aftësinë  për ndarjen 

dhe zmadhimin e qelizave. 
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- Metoda e kultivimit: materiali i rritur në kushte natyrale 

reagon në mënyrë të ndryshme prej atij të rritur në sera 

(strukture anatomike e ndryshme). Materiali i rritur në serë 

është me aktiv se ai i rritur në kushtet e natyrës. Në 

kulturen e ullirit në përgjithësi punohet me metoden boxus 

dhe orgjina e materialit  vjen si më poshtë: 

a) Maja filizash, rrjedhur prej gungave  ose ovulave. 

Ovula me madhësi 250-300 gram lahen dhe 

dezinfektohen, vendosen në një shtrat të ngrohtë me 

substrat perlit, rrënjëzon dhe trapiantohen në substrat 

organik, brënda ambjentit të serës dhe  temperaturë 

ambjenti 25-28
0
C, prej tyre në vazhdimësi diferencohen 

filiza. Ato priten me brisk dhe ruhen në uje të distiluar 

deri sa të përdoren. 

b) Përdorimi i eksplanteve me një nyje: prej copave të 

vetërrënjëzuar priten disa cm degëza dhe seksionohen 

duke ruajtur një nyje dhe gjatësia e eksplantit shkon 

deri 2 cm. mirë është  që materiali  të mos jetë i 

linjifikuar plotësisht. 

c) Madhësia e eksplantit, zakonisht është mjaft e vështirë 

të induktojmë rritje në struktura shumë të vogla në 

qeliza, grupe qelizash dhe meristemat se në strukturat e 

mëdha si gjethja, kërcejtë dhe eksplant tuberesh ose 

embrionesh. Eksplanti i izoluar përmban ushqim 

reservë dhe hormone ndaj dhe rritja tek ato është më e 

dukëshme. 

d) Pozita e eksplantit tek bima. Lokalizimi i një eksplanti 

ne nje bime eshte me mjaft rëndësi në shumëzimin in 
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vitro. Majat e filizave janë shumë reaktive ndërkohë që 

dhe nyjet e pa linjifikuara janë shumë reaktive. 

Transferimi nga ena në tokë.    

Për rritësit në in vitro ka shumë rëndësi që bimët e prodhuara të 

transferohen në tokë ose vazo. Megjithëse është një punë mjaft e 

ndërlikuar sepse në epruvetë lagështia ka qënë mjaft e lartë  dhe 

filizat kanë qënë të mbrojtur prej mikroorganizmave (myqe dhe 

baktere). Rjedhimisht dy rreziqet në lidhje me transferimin në tokë  

janë: tharja prej një avullimi shumë të madh që vjen prej 

konfrontimit fillestar të bimëzave  me mjedisin  por dhe prej sulmit 

nga sëmundjet kërpudhore dhe bakteriale. Në këtë moment është e 

këshillueshme të veprohet në mënyrë strikte sipas një protokolli si 

vijon; 

a. Bimëzat prej epruvetës  duhet të mbillen në torfe sterile, 

dhe me thërmija mjaft të vogla, ndoshta mund të ketë 

përzjerje të 25% rërë sterile. Kjo gjë  do te ndihmojë 

formimin e rrënjëve të reja dhe do të pengojë sulmet e 

menjëherëshme prej patogenëve. 

b. Trapiantimi dhe rritja  deri në kohën e ndërtimit  duhet 

të bëhet në tunele brënda serës e aklimatizuar 

c. Avullimi i tepërt i bimëzave duhet të ndalohet si pasojë 

e regjimit mjaft  të lartë të lagështires ajrore që duhet të 

mbahet në mjedisin e bimëzave. 

Në të gjitha rastet bimëzat e rrënjëzuar në epruveta nxiren 

me pinceta, shplahet në mënyrë të sigurtë agari dhe më pas 

trapjantohen në një vazo 250 cc  me substrat të sterilizuar 
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dhe ekspozohen në mënyrë graduale në dritë dhe në 

lagështirë.  

Dinamika e neoformimit te meristemes e rrenjeve dhe sythave ne in vivo dhe in vitro

 

 

In vitro per konservimin e materialit gjenetik 

Një risi  e veçantë është konservimi in vitro i germoplazmes e 

ullirit, dhe përbën një nga aspektet me rëndësi teorike dhe praktike 

të vlerësimit të tyre. Sepse  ka një numër shumë të madh të 

specieve të rralla dhe të rrezikuara që për shkak të ndikimit të 

kushteve të ndryshuara mjedisore apo të faktorëve të tjerë. 
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Metodat in situ dhe ex situ të konservimit po përdoren gjerësisht në 

ditët e sotme për të ruajtur popullatat e ndryshme bimore në rrezik 

zhdukje. Ruajtja e gjermoplazmës është një aktivitet i 

domosdoshëm për të mos humbur materialet gjenetike të vlefshme, 

si mbajtëse të karakteristikave interesante dhe të përdorshme dhe  

për përmirësimin e tyre.    Koleksionet e germoplazmes në 

Shqiperi perfshijne rreth 220 aksesione ne tre pika zonale ndersa 

ne  termin konservim culture indore eshte ne krijim nje  koleksion 

në kushte in vitro, e cila përfshin shume biotipe qe konsiderohen 

nën kërcënimin e zhdukjes, ku shpërndarja e protokolleve në in 

vitro bëhet e domosdoshme për të promovuar zhvillimin e 

vazhdueshëm dhe të aplikimit të teknikave të ruajtjes. Nevoja e 

ruajtjes së resurseve gjenetike ka bërë që banka gjenetike te 

realizoje administrimin e resurseve ne forme in situ, ex situ 

(koleksione fushore dhe kulture in vitro)  si baze e fuqishme per 

ruajtjen dhe permiresimin.  

Ne vartesi te kohëzgjatjes e ruajtjes, janë dy kategori kryesore të 

ruajtjes.  Konservimi afat shkurtër ose i mesëm, ku germoplazma 

ruhet në kushte të kulturës in vitro me metodat e rritjes minimale; 

dhe  Konservimi afatgjatë, ku materiali vegjetal ruhet në azot të 

lëngët për periudha afatgjata (kriokonservimi).  

Ruajtja in vitro e morfogjenezës fillestare 

Në shumë raste kultura e majës mund të fiksojë  një tip 

morfogjeneze të vecantë të marre në vazhdim  të zhvillimit  mbi 

pemën. Majat e marra mbi degezat lulore dhe maja vegjetative dhe 

zhvilluar në in vitro krijojnë disa individë shumë të pa ngjashëm 

bazuar në morfologjinë e gjetheve. Edhe kur merren eksplant 
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kambiumi mbi dy llojet e degëzave japin tipe të ndryshme  

morfologjike që ndryshojnë shumë nga  shpejtësia e rritjes 

vegjetative dhe fenotipi gjethor. Tek ulliri janë dy tipe degëzash, 

degëza kryesore (aksi baze) është ortotrope dhe degëza laterale  

janë në përgjithësi plagiotrope. Instalimi i plagiotropisë  mund të 

jetë  nën vartësinë  e meristemës terminale ortotrope e cila luan 

funksionet  e organizatorit. 

Riçfaqja in vitro e karaktereve morfologjike juvenile. 

Vendosja në kulturë in vitro e një majë hequr prej pemës mëmë 

risjell disa karaktere  morfologjike identike me këto të bimëzës e 

re. Kthimi në një morfologji  juvenile (rinore) nuk është gjithmonë 

i favorshëm. Në rastet e disa specieve  sythat e neoformuar në 

mjedisin e një kallusi paraqesin një fazë juvenile të tejzgjatur me 

ndryshime në morfologjinë e gjetheve. Në përgjithësi karakteret 

morfologjike janë të krahasueshme  ndërmjet fazës juvenile dhe 

adulte. 

 

Metodat e rritjes minimale  bazohet në zvogëlimin e aktivitetit të 

metabolizmit të qelizave, indeve ose organeve në mënyrë që të 

shmanget rritja, por të realizohet mundësia e regjenerimit.  

Qëllimi kryesor i ruajtjes së gjermoplazmës është të kufizojë 

numrin e subkulturave dhe të ruajë identitetin gjenetik në kushte 

sterile. Rritja e ngadaltë është përdorur me sukses për ullirin ne 

ISPV Firence, A.Leva. sidomos per aksesionet e rrezikuara për 

zhdukje. Rritja e ngadaltë e bimëve ose frenimi plotësisht i rritjes 

zakonisht arrihet duke modifikuar ose duke zvogëluar 
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temperaturën ose  modifikuar terrenet ushqyese. Kulturat in vitro 

do të ruhen sipas 2 metodave:  Zvogëlimi i temperaturës dhe 

intensitetit të ndriçimit. Temperaturat e ulëta ngadalësojnë rritjen e 

bimëve duke ulur kështu numrin e subkulturave. 

Numri i mutacioneve është më i ulët, përderisa numri i subkulturave 

është i vogël. Teknikat e temperaturës së ulët, sigurojne material 

gjenetik në çdo kohë të vitit,  material bimor, i "rinuar" i cili 

mbetet juvenil gjatë ruajtjes në të ftohtë, dhe që është me rëndësi të 

veçantë për shumimin vegjetativ. Materiali gjenetik mund të ruhet 

në temperatura shpesh pak mbi pikën e ngrirjes së ujit. 

Temperatura dhe zgjatja e ruajtjes në të ftohtë varet tipi i materialit 

bimor, por zakonisht, temperatura në 0 – 5
0
C rezulton efikase në 

konservimin e ullirit.  
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Spjegues terma shumezimi 

 

Adventive. Zbatohet tek nje organ i neoformuar mbi nje organ te 

paqene. 

Rrenje advenitve mund te diferencohen prej kercellit te copes 

gjetheve dhe lulerise. Nepermjet ndernyjeve, sythat e gjetheve 

rrenjeve  dhe luleve.. meristema e rrenjes ose copes  neoformuar 

mbi kallus mund te konsiderohen si rast  adventiv. Meristemat 

adventive vijne prej nje dediferencimi qelizor i lokalizuar ne pjese 

te ndryshme te organeve te vendosur per shumezim. 

 

Androgjeneze Formim i nje embrioni haploid, me orgjine prej 

kokrizave te polenit. Nuk mund te jete  nje rast i pelqyer 

shumëzimi vegjetativ sepse nuk janë identik me bimët mëmë dhe 

materiali nuk është homogjen. 

 

Apikal. Ekstremi i një organi rrënjë, kërcelli apo gjethje. Sidomos 

per sythat që gjënden  në majë të degëzës ose lastarit. 

 

Apogami, zhvillimi i një embrioni nga qelizat e thesit embrional, 

përvec oosferës. Qelizat mund të jenë haploid  ose diploid, është 

nje process i ndryshëm nga apomiksia. 

 

Apomiksi, ka te beje me formimin e një embrioni pa fekondim. 

 

Autotomi, ndarja në mënyrë spontane  e një organi ose fragmenti 

të bimës. 
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Bulb, janë organe reservë nën toke i përbërë nga një kërcell i 

shkurtër që përfundon me një syth dhe që mban disa gjethe. Janë 

disa lloj bulbash karakteristik sipas specieve formojne fenotipe 

tipike. 

 

Kall,us,  krijohet ne vijueshmeri te nje plage, eshte ind cikatrizues 

homogjen i formuar prej qelizave qe ndahen ne menyre aktive. 

Eshte ind neoformim prej eksplantit inicial ose ne vazhdim prej 

ndarjeve te njepasnjeshme. Madhesia e kallusit eshte i pa 

percaktuar, eshte heterogjen sipas indeve te eksplantit. Ai mund te 

jete pa ngjyre ose me ngjyre klorofiljen ose antocian. 

 

Kallogjeneze, eshte process per neoformim te nje kallusi. 

 

Kambium, eshte nje zone gjeneruese libero – lenjose. Termi 

kambium  eshte perdorur per te  treguar te gjitha meristemat 

sekondare, kambiumi dhe zona gjeneruse subero-felodermike. 

 

Klon, eshte teresia e individeve gjenetikisht identik qe rjedhin prej 

shumezimit vegjetativ te nje peme meme,   ose te shume 

individeve homolog te nje kloni. Perberja e nje kloni mund te 

rezultoje nga shumezimi vegjetativ spontan, nga shumezimi i 

provokuar sipas metodave tradicionale te shumezimit vegjetativ, 

ose prej metodave te shumezimit in vitro ose prej seleksionimit 

klonal. 

 

Dediferencim qelizor. Transformim ne progress  i qelizave te 

diferencuar drejt gjendjes meristematike. Qelizat e diferencuara si 

meristematike zoterojne ne nivele te ndryshme karakteristika 
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citologjike te qelizave embrionale. Zoterojne aftesine  e ndarjeve 

mitotike, dhe behen te afta te shprehin totipotencen themelore e 

qelizes, qe krijojne ne vazhdim disa promeristema qe shpien ne 

meristema primare te rrenjeve ose kercellit. 

 

Embriogjeneza, gjithesia e proceseve qe krijojne nje embrion. 

Embriogjeneza zigotike ka per pik nisje zigoten 2n kromozom,  

vjen nga fuzioni i gametit mashkull dhe femer (n kromozom) 

nepermjet shumezimit mejotik. Poliembrionia spontane eshte 

embriogjeneze somatike spontane, realizohet nga qeliza somatike  

dhe realizohet nepermjet ndarjeve mitotike.  

Androgjeneza  eshte formimi i embrionit nga qelizat haploid te 

thesit embrional. 

 

Embrioidet,  structure analoge  nga nje embrion zigotik qe vjen 

nga fekondimi, mund te jete nga qeliza diploid (embrion somatic), 

qeliza aploide  te polenit (embrion androgjenetik)  prej qelizave 

aploide te ovules (embrion gjinogjenetik). Karakterizohet prej 

structure bipolar sepse dy polet meristematik zhvillohen  sythat 

vegjetativ dhe rrenjet. 

 

Eksplant, fragment i nje organizmi bimor, (organi, inde, ) 

vendosur per shumezim vegjetativ. 

 

Meristeme, qeliza massive ne shumezim dhe zmadhim, qe krijojne 

disa inde ose disa organe. 

Meristema primare (kercell ose rrenje) jane organogjene. 

Meristema sekondare (cambium etj) si meristema ndermjetese 

jane gjithmone histogjene. 
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Shumezimi vegjetativ. Eshte analog i riprodhimit seksual. 

Nepermjet tij realzohen klone homogjen. Organe te afta per 

shumezim vegjetativ jane bulbat, vezezat, rizomat stolone, 

tuberkula, degeza etj. 

 

Variacion. Term qe tregon te gjitha modifikimet gjenetike te 

natyres e njohur ose jo, ndryshon prej nje mutacioni.  
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