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Katalog i Variteteve kryesore te ullirit olea europaea L. ssp sativa

ne ullikulturen e Shqiperise

Pasuria gjenetike e ullirit perbehet prej rreth 170 aksesione. Më të rëndësishem janë: 104
gjenotipe Olea europaeaL. ssp sativa, 21 gjenotipe Olea europaea L. ssp oleaster, 6 gjenotipe
Olea europaea L. ssp. sylvestris.
Ne vendin tone origjina e genotipeve kryesore me vlera përdorimi vjen: prej species Olea
europaea L.ssp sativa, gjenotipe me popullata sporadike prej përmirësimit të vazhdueshëm të
Olea europaea L. ssp oleaster.
Vendi ka diversitet të madh gjenetik nga te cilet nje pjese e tyre kanë popullatë, kane vlera
perdorimi dhe kane rëndësi ekonomike sepse sipërfaqja e kultivimit të tyre zë mbi 5% të
sipërfaqes së përgjithshme të ullishtarisë.
Ne kete katalog prezantohen karakteristikat kryesore te 30 variteteve te ullirit Olea europaea L.
ssp sativa.
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KARAKTERISTIKA MORFOLOGJIKE
Karakteristika te Pemes :
Fuqia : zhvillimi i pemes : (e dobet, mesatare, e fuqishme)
Paraqitja e kurores : bazohet mbi shperndarjen e vegjetacionit ; (vertikale, gjysem e varur, e varur)
Kurora : refereohet dendesise se degeve dhe degezave ; (e hapur, e mbledhur, dendur, e rralle).
Ndernyja ; (te shkurtera <2cm, mesatare 2-5cm, te gjata> 5cm)

Skema e zbatuar per pershkrimin morfologjik te kultivareve te ullirit
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GJETHJA :
Forma : (shtize, eliptike-shtize, eliptike)
Profili: (vrojtim gjatesor i profilit te gjethes: (iponastike, e rafshte,
epinastike)
Gjatesia: (e shkurter <5cm, mesatare 5-8cm, e gjate >8cm)
Gjeresia: (e ngushte <1cm, mesatare 1-1.8cm, e gjere>1.8cm)
Nervatura gjatesore e gjthes: (e rafshte, iponastike, epinastike)
Ngjyra : Per faqen e siperme; (jeshile e forte, jeshile e hapur, jeshile e
hirte, hirte ne jeshile, gri e zbehte)
Raporti: (Gjatesi/gjersi)
Siperfaqja : (e vogel deri 4 cm K, mesatare 4-7 cmK, e madhe mbi 7
cm K)
Kendi apikal : (i ngushte, shume i ngushte, i hapur)
Kendi bazal: (I ngushte, shume i ngushte, i hapur)
LULERIA:
Dimensionet: (e shkurter <25mm, mesatar 25-35 mm, e gjate >35
mm).
Numuri i luleve: (i ulet <18, mesatar 18-25, I larte >25)
Struktura: (kompakt dhe i shkurter deri 35 mm dhe 18 lule/ i shkurter
dhe i rralle, deri 35 mm dhe 18 lule/ i gjate dhe kompakt; mbi 35 mm
dhe mbi 18 lule/ i gjate dhe rrelle; mbi 35 mm dhe mbi 18 lule.)
Forma: i referohet tipit te degezimit te kranthit: (Vile, panikul
ç’uniform, panikul)
Degezimi : (vetem 1, 2-3, >3)
Permasa e akseve : (gjatsia e aksit I, distanca rendit I)
Numuri i luleve sipas rendeve: (rendi I, rendi II, rendi III)
FRUTI:
Ngjyra; ( igjelber, larosur, kuqe te veres, zeze-violet, zeze)
Forma : (sferik, vezak, elipsiodal) (1,2,4,5,6)
Pozicioni i diametrit transversal maksimal: (bazal, qendror, apical)
Simetria: (simetrik, lehtesishte simetrik, asimetrik)
Pesha: (i vogel <2 gr, mesatar 2-4gr, i madh 4-6 gr, shume i madh >6
gr)
Forme e majes: (e mprehte, subkonike, e rrumbullakte)
Forma e bazes se frutit:(ngushte, rrumbullakt, shtypur),
Gropa e bishtit: (e vogel, e gjere)
Epikarpi: (i pluhurizuar, me lenticelle te vegjel/te medha, me lenticell
te rrall ose dendur)
ENDOKARPI
Vrojtimet i referohen formes, simetrise, dimensioneve, pozicionit te
diametrit maksimal, karakteristikave te siperfaqes, pranise dhe
thellesise se brazdave fibrovaskulare, formes se majes dhe bazes.
Pesha;
(e vogel <0.2gr, mesatare 0.3-0.45gr, e madhe >0.45 gr)
Forma; (sferike, vezak, eliptike, Eliptik/zgjatur)
Simetria: (simetrik, lehtesisht asimetrik, asimetrik)
Pozicioni i diametrit transversal maksimal: (bazal, qendror, apical)
Maja: (me maje, i rrumbullakte)
Forma e bazes: (e prere, rrumbullakte, e ngushte)
Siperfaqja e endokarpit: (lemuar, ashper, rrudhur)
Numuri i brazdave fibroze: (te pakta <7, mesatare 7-10, te
shumta>10)
Perfundimi i majes: (me sqep, pa sqep)
Fiziologjia
Kapaciteti rrenjezimit: (mungon ()%, i ulet (deri 30%), mesatar 3050), i larte (mbi 50%)
Koha e lulezimit: ( e hersheme, mesatare, e vone)
Perputhshmeria: (autofertil, pjeserishte autosteril, autosteril)
Aborti i vezorit: (i ulet<10%, mesatar 10-25%, i larte>25%)

Peridha e pjekjes: (e hereshme fillim vjeshte, mesatare vjeshte, e
vonet Dimer)
Pjekja : (e njekoheshme, e shkallezuar)
Forca e lidhjes e bishtit: (e dobet <40N, mesatare 40-60N, e forte
>60N)
Karakteristika Teknologjike
Hyrja ne prodhim: (shpejte, mesatare, e vone)
Pjelloria: (e ulet, mesatare, e larte)
Prodhimi: (periodic, konstant)
Permbajtja ne vaj: (e ulet <18%, mesatare 18-22%, e larte>22%)
Toleranca ndaj Verticillium Dahliae: (e ndjeshme, rezistente)
Toleranca ndaj Cycloconium oleaginum : (e ndjeshme, rezistente)
Toleranca ndaj Spilocea oleagina : (endjeshme, rezistente)
Toleranca ndaj Pseudomonas Sevastonoi : (e ndjeshme, rezistente)
Toleranca ndaj Bractocera oleae : (e ndjeshme, rezistente)
Toleranca ndaj Gleosporium olivarum : (e ndjeshme, rezistente)
FAKTORET ABIOTIK
Rezistenca ndaj te ftohtit : (i ndjeshem, rezistent)
Rezistenca ndaj thatesires: (i ndjeshem, rezistent)
Rezistenca ndaj gelqeres: (i ndjeshem, rezistent)

Pershkrim i metodes
Karaktere sasiore: Te gjitha vrojtimet qe permbajne matje, pesha ose
preshkrime, duhet te jene kryer mbi nje minimale prej 30 organe ose
pjese te pemes se ullirit.
Degezat frutore: Te gjitha vrojtimet mbi degezat frutore duhet te
kryhen mbi 25 degeza te shperndara ne menyre uniforme ne volumin e
kurores se ullirit.
Gjethet : Te gjitha vrojtimet mbi gjethet duhet te realizohen mbi 100
gjethe plotesishte te zhvilluara, marre ne pjesen e mesme te degezes me
fruta, dhe te shperndara ne kater anet e horizontit.
Lulja : Gjithe vrojtimet mbi kranthin dhe lulet, duhet te realizohen
mbi 50 lule te pjeses se mesme te degezes frutore.
Fruti : gjithe vrojtimet qe i perkasin frutit, peshes dhe karaktereve
cilesore, duhet te realizohen mbi 100 fruta te marre ne menyre
uniforme ne kater anet e horizonit te pemes.
Endokarpi : Gjithe vrojtimet qe behen mbi endokarpin realizohen
mbi 100 guacka te thata, te pastruar mire dhe qe merren prej frutave qe
njekohesishte jane perdore per pershkrim.
Ngjyra : Duhet ti referohet treguesit te ngjyrave te ; Royal
Horticultural Society.
Litteratture
AA.VV. (1997) – Metodologia per la descrizione delle varieta di olivo.
Progetto RESGEN 96/9, COI – CE (documento COI).
CANTINI., CIMATO A., SANI G., (2000) – Multivariate analysis of
the Toscan Olive Germoplasm. Proc. 4 th. International Symposium on
Olive Growing (Valenzano BA, 25-30 september), Acta Horticulturae,
586: 101-104.
CANTINI C., CIMATO A., SANI G. (1999) – Morphological
Evaluation of olive Germoplasm present in Tuscany Region.
Euphytyca, 109: 173-181.
CIMATO A., CANTINI C., SANI G., ROMANI A. (2000) Vecchi
genotipi di olivo per una moderna olivicoltura. Olivo e olio:
germoplasma, marketing, salute. ARSIA
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M IXAN Olea europaea L. Ssp. Sativa

SINONIME : Mixa, Vajs peqini
O RIGJINA: PEQIN
Pema: Ka fuqi mesatare, kurorë gjysëm të varur, degë dhe degëza të
mbledhura dhe të dëndura. ndërnyje të shkurtëra (1.3-2).
G JETHJA: ka formë eliptike. Gjatësi te shkurtër (41), dhe e ngushtë (9),
profil të rrafshtë. Ngjyrë jeshile e zbehte. Raport L/l (4.5). Siperfaqe
gjethore të vogël (285 mm²).
LULJA: Lulëria, kranth i shkurtër (18.8). Numuri i luleve i ulët (7-11), sipas
rendeve (1:7:3). Strukturë kompakt dhe i shkurtër. Formë panikul.
FRUTI : ka ngjyrë të kuqe të verës. Formë elipsiodal, lehtësisht asimetrik.
Peshë mesatare (2.74 g), mesatar i gjatë (D=19.8), Diametri(d) maksimal,
qëndror (d=13.7), Raport D/d (1.4). Epikarp i pluhurizuar i pajisur
mesatarisht me lenticele.
Endokarpi: ka peshë mesatare (0.38g), Formë eliptik i zgjatur, lehtësisht
asimetrik, i gjatë (D=13.3). Diametrit transversal maksimal apical, (d=6.2).
raport D/d (2.1), Rap. Pulp/Endokarp (6.2). Siperfaqja e endokarpit e lëmuarashper. Numuri i brazdave fibroze mesatare (7.3)
PJEKJA: e vonet, Dhjetor. e shkallezuar.
Karakteristika teknologjike: kultivar me rendiment të lartë, prodhim
mesatar- periodic. Abort vezori mesatar (15-18), aftesi rrenjezimi e larte
(80-85).
Rezistence mesatare ndaj Cycloconium oleaginum, rezistent ndaj Bractocera
oleae. Rezistent ndaj të ftohtit. Rezistent ndaj thatësirës.
PËRDORIMI : Vaj, permbajtje te larte vaji (25-28)
ZONA E PËRHAPJES : Peqin. Elbasan, Tirane
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I HOLLI HIMARES (Olea europaea L. Ssp. Sativa)
SINONIME : Nisjot, Himara, Nisiot Bregu
O RIGJINA: HIMARE
TREGUESIT BIOMORFOLOGJIK :
Pema: e fuqishme, ka kurorë me degë te hapura, degë sekondare dhe
degëza veshëse shumë të dëndura dhe të varura. Ndërnyje mesatare (3-3,6
cm).
G JETHJA: ka formë eliptike me perkulshmëri (57) të përdredhura (21).
Nervaturë iponastike. e gjatë-mesatare (L=64). Dhe e gjëre (l=14.2).
Raporti L/l (4.5), ngjyra e jeshil- bronxi. Sipërfaqja gjethore e madhe
(657 mm²).
LULJA: kranthe mesatar të gjatë (35mm). Numuri i luleve në kranth
mesatar (21-23), pozicionuar sipas rendeve (1:12:10). Strukturë i gjatë dhe
i rrallë. Formë panikul, me mbi 3 degëzime.
FRUTI : ka ngjyrë vere-violet, formë elipsiodale. Lehtësisht asimetrik.
Peshë të vogël (1.39 g). Mesatarisht i gjatë (D=18.3), Diametri transversal
maksimal, qëndror (d=11.3) Raporti D/d (1.6). Formë e majës subkonike.
Forma e bazës e ngushtë. Epikarpi i pluhurizuar me lenticelle të pakta.
Endokarpi: ka peshë mesatare (0.32g), Formë eliptik i zgjatur, lehtësisht
asimetrik, i gjatë (D=14.5).
Diametri transversal maksimal mediall,
(d=6.3). Raport D/d (2.3), Raporti Pulp/Endokarp, (3.3), Siperfaqja e
endokarpit e lëmuar-ashper. Numuri i brazdave fibroze të pakta (5.3).
Majë me pak sqep.
PJEKJA: Dhjetor. e voneshme, e shkallezuar

Karakteristika teknologjike:: Ka rendiment të lartë, prodhim
mesatar- konstant. Ka vaj te cilesise e larte. Abort vezori I uletr (810), aftesi rrenjezimi e ulet (25.28).
Eshte rezistent ndaj Cycloconium oleaginum, mesatar ndaj Bractocera
oleae. Rezistent ndaj të ftohtit. Rezistent ndaj thatësires. I ndjëshem ndaj
Pseudomonas
PËRDORIMI : Vaj, permbajtje e ulet vaji (15-17)
ZONA E PËRHAPJES : I lokalizuar në bregdetin e Vlorës (Himare, Vuno,
etj). Varietet shumë rentabel.
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PULAZEQIN (Olea europaea L. Ssp. Sativa)
SINONIME : Pulez, Pulazeq
O RIGJINA: Varietet i vjetër, me orgjinë në zonën e Vlorës.
Pema: Shumë e fuqishme. Kurore polikonike. Degë në kënde të gjëra,
degëza të varura, te dendura. Ndërnyje të shkurtëra (1.8cm).
G JETHJA: eliptike-shtize, e rafshtë, ka gjatësi mesatare (L=55-57),
gjërësi mesatare (l=11.9), Raport L/l, (4.7), nervaturë gjatësore të
rafshtë, ngjyrë jeshile e fortë. Sipërfaqe mesatare (412 mm²). Kendi
apikal mesatar, kendi bazal i ngushte.
LULJA: Kranthe
mesatare-gjatë (30-32). Numur i luleve/kranth
mesatar (22-23), sipas rendeve (1:12:9), srukturë i gjatë dhe rrallë;
Formë panikul, ka mbi 3 degëzime.
FRUTI: ngjyrë të zezë-violet, formë vezak, simetrik, Peshë te vogel
(1.92g). Gjatësia (D=22.7): Diametri transversal maksimal qendror
(d=15.6), Raport D/d (1.45), epikarp i zi me lenticelle.
Endokarpi: me peshë mesatare (0.38g). Gjatësia (D=15.9): Diametri
transversal maksimal qëndror (d=8.1). Raport D/d (2.0). Raport
Pulp/Endokarp (4.6) Formë eliptike i zgjatur, simetrik, Sipërfaqe të
lëmuar, numur i brazdave fibroze të pakta (6.2).
PJEKJA: Dhjetor., pjekje e njekoheshme, pjekje e hereshme,
Karakteristika teknologjike: Prodhimtari të lartë, prodhim
konstant. Abort vezori i ulet, aftesi rrenjezimi e ulet (43-45), futet
shpejte ne prodhim pas mbjelljes.

Rezistent ndaj Cycloconium oleaginum, i ndjeshëm ndaj Pseudomonas dhe
Bractocera oleae. Rezistent ndaj të ftohtit, thatësires dhe tokave gëlqerore.
PËRDORIMI : Vaj. permbajtje te ulet 17-18% vaj
ZONA E PËRHAPJES : Vlorë, Himarë, Sarandë, Delvinë, Mallakaster,
kudo ku kultivohet cv.Kaninjot.
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KOTRUVS (Olea europaea L. Ssp. Sativa)
SINONIME :
O RIGJINA: B ERAT.
Pema: e fuqishme, Kurorë globoze me degë të shtrira, degëza të
dëndura dhe të varura. Ndernyje mesatare (2.8).
G JETHJA: Gjethja ka formë eliptike, te perkulur ne dy anet, gjatësi
mesatare (L=57), të ngushta (l=11). Raport L/l (5.2). Nervatura
gjatësore e rafshtë, jeshile e fortë në faqen e sipërme. Sipërfaqja
gjethore mesatare (503mm²).
LULJA: Kranthi ka gjatësi (20-21mm). Numuri luleve/kranth mesatar
(19-21), Sipas rendeve (1:10:9). lule të vogla të bardha. Kranthi me
strukturë kompakt dhe i shkurter. Formë panikul.
FRUTI: ka ngjyrë të kuqe të verës. Ka formë vezake me maje sub
konik. simetrik, ka peshë mesatare (2.3-2.5 gr. Gjatësia e frutit
(D=17.6): Diametric transversal maksimal qëndror (d=13.4). Raport
D/d (1.3). Epikarp i pluhurizuar me lenticele mesatare.
Endokarpi: ka peshë mesatare (0.35).
Diametri (D=12.4),
Diametric transversal maksimal qëndror (d=7.1). raport D/d (1.7).
Formë eliptike, simetrik, Numuri i brazdave fibroze mesatare (8.3).
Raport Pulp/Endokarp (5.4).
PJEKJA: Nëntor-Dhjetor. E njekoheshme
Karakteristika teknologjike: Ka rendiment të lartë dhe prodhim
lehtësisht konstant. Aftesi rrenjezimi mesatare (65-70), Abort
vezori mesatar (23)
I ndjeshëm ndaj Cycloconium oleaginum,
tolerant ndaj Pseudomonas
Sevastonoi, i ndjeshme ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te
ftohtit dhe thatësirës.
PËRDORIMI : Per vaj. 23-24% vaj
ZONA E PËRHAPJES : I përhapur në Berat, Patos dhe Mallakastër
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I B ARDHI KRUJES : Olea europaea L. Ssp. Sativa
SINONIME : ska
O RIGJINA: Krujë
Pema: fuqi mesatare, degë skeletore në kënde të gjëra, degëza të dëndura,
pak të varura. Ndërnyje të shkurtëra, (1.4-2.1cm).
G JETHJA: F ormë eliptike. Mesatare të gjata (L=52.7), gjërsia e ngushtë
(l=10.1). Raport L/l (5.2). Nervatura gjatësore e rafshtë. Jeshil – e hapur
hiri.
LULJA: Kranthi i shkurtër (L=19-21). Lule/kranth i ulët (9) renditur sipas
Nigond (1:6:2). Strukturë kompakt i shkurtër. Formë vilë e cregullt.
FRUTI : Epikarp të zi me tul të bardhë. Formë oval, asimetrik. Pesha
mesatare (2,6), mesatar i gjatë (D=21.2): Diametri transversal maksimal
qëndror, (d=13.6): Raport D/d (1.5) Epikarp i pluhurizuar dhe lenticele
te shumta-mesatare.
Endokarpi: Peshë mesatare (0.35g), gjatësi mesatare (D=11.8), diametri
transversal maksimal qëndror (d=5.6). raport D/d (2.1). Forma eliptike e
zgjatur. Lehtësisht asimetrik. Forma e bazës e ngushtë. Siperfaqe
mesatarisht e lëmuar, Numuri brazdave fibroze të pakta (5.8)
PJEKJA: e vone: Dhjetor.
Karakteristika teknologjike: Rendiment mesatar, prodhim periodik.
Ka cilesi te larte vaji. Permbajtje te larte vaji (25-26).I pershtatshem
per dendesi te medha bimesh, abort vezori i ulet, aftesi rrenjezimi e
larte (86)
I ndjeshëm ndaj Cycloconium dhe tolerant ndaj Bractocera
Rezistent ndaj të ftohtit, thatësirës dhe gëlqeres.

oleae.

PËRDORIMI : Vaj. 25-26%
ZONA E PËRHAPJES : Popullatë mesatare-madhe. I përhapur në Krujë deri
ne Lezhë
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K RYPS BERATI : Olea europaea L. Ssp. Sativa
SINONIME : Kokër Madh Berati, Kokër Madh Vlonjat
O RIGJINA: Prej zonës e Beratit. Popullatë mesatarisht të madhe.
Pema: e fuqishme, kurorë me degë në kende tehapura. Degëza të
fuqishme, të dëndura, te varura. Kurora kupore globoze
Gjethja: formë eliptike, e gjërë dhe e përdredhur,. Ngjyrë jeshile të
fortë. Raport L/l (4.5). Sipërfaqja e madhe 698 mm².
LULJA: Kranthi i gjatë (28-33), ka 15-18 lule, ne 2-3 kate (1:13:9).
Lule të mëdha 5-6 mm të verdha-bardhë. Pjeserisht autosteril, abort i
vezorit mesatar (10-25%).
FRUTI : formë ovale, i gjatë (D=27.6), diametri transversal maksimal
qëndror (d=21.7), raport (D/d=1,3), Frut simetrik. Pjekja e hershme
dhe e shkallëzuar. Rezistenca e lidhjes së bishtit mesatare. Permbajtje e
ulet vaji (17-18).
Endokarpi i madh, (0.69g), formë ovale, i gjatë (D=14,8), diametri
transversal maksimal,qëndror ( d=7,8), raporti D/d=1,9. Numuri i
brazdave mesatar (8,7). Raporti Pulp/Endokarp i madh (8,2).
PJEKJA: mesatarisht e hereshme (Nëntor).
Karakteristika teknologjike: Kultivar me prodhimtari të lartë dhe
të përvitëshme. Hyn shpejte ne prodhim pas mbjelljes Ka pak vaj
(17). Abort vezori mesatar. Perqindja e ulet rrenjezimi (35%)
Kultivar me qëndrueshmëri mesatare ndaj Pseudomonas, I
ndjeshëm ndaj Cycloconium dhe Bractocera.
PËRDORIMI : Tryezë.
ZONA E PËRHAPJES : Berat, Lushnjë, Patos, Mallakastër.
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K RYPS ELBASANI : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Kokër Madh Elbasani, Kryps
O RIGJINA: Elbasan
Pema: mesatarisht e fuqishme, kurorë polikonike, degë dhe degëza
mesatarisht të dendura pozicion vertikal. Ndërnyja mesatare (2,53,1cm).
G JETHJA:eliptike, me përkulshmëri në dy anët dhe e përdredhur. (1415) Gjethe të gjata (L=59), gjërsia mesatare (l=11,1). Nervatura
gjatësore e rrafshtë (69) dhe te perdredhur (23). ngjyra jeshil-hiri.
Raporti L/l (5.3). Sipërfaqe e madhe gjethore (S= 649mm²).
LULJA: Kranthi ka gjatësi mesatare (25-27), Numuri i luleve në kranth
mesatar- i madh (26). Renditja sipas rendeve (1:8:17) Strukturë
kompakt dhe i gjatë. Formë panikul
FRUTI : i zi-violet, Formë sferik-oval, Simetrik, Peshë mesatare (4.49 ).
Epikarp i pluhurizuar me lenticele të shumta. I gjatë (D=25.3),
Diametric transversal maksimal, qëndror (d=21.5). Rap. D/d (1.2),
Raport Pulp/Endokarp (8.4).
Endokarpi: ka peshë të madhe (0.52 g). I gjate (D=12.4), diametri
transversal maksimal, qëndror (d=7.1),
Rap.D/d (1.7), Formë
ovoidale, simetrik, Sipërfaqe lehtësisht i ashpër, Numuri brazdave
fibrovaskulare (7.8), perfundon subkonike.
PJEKJA: Mesatare e hereshme (nentor).
Karakteristika teknologjike: Kultivar me rendiment të lartë, ka
prodhim periodic. Tregues te ulet rentabiliteti. Abort mesatar,aftesi
mesatare rrenjezimi (58). Hyn mesatarisht vone ne prodhim.
Shumë i ndjeshëm ndaj Cycloconium oleaginum dhe dhe Bractoceraleae.
Rezistent ndaj te ftohtit. Rezistent ndaj gëlqeres.
PËRDORIMI : Tryezë-Vaj. Ka 18-20% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : Peqin, Elbasan , Librazhd, Gramsh, Tirane.
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K ANINJOT : Olea europaea L. ssp.sativa.
SINONIME : Kalinjot, Ulli Kanine
O RIGJINA: K ANINA. Ka popullatë të madhe
Pema: e fuqishme, kurorë me degë të hapura, anësore dhe vertikale.
Degëza të fuqishme e të dendura. Kurora konike ne poli konike. Disa
forma kanë tedencë vertikale.
G JETHJA: KA formë eliptike, jane të gjata (L=63), të gjëra (l=13).
Raport L/l (4.8). kane ngjyrë jeshile e hapur në faqen e sipërme dhe të
hirtë-argjëndi në faqen e poshtëme. Sipërfaqja mesatare 555 mm².
Këndi apikal dhe bazal i gjethes i ngushtë.
LULJA: Lulëzimi i bollshëm, lulet hapen në javën e tretë të muajit maj.
Kranthi i gjatë 35 mm, ka mesatarisht 18 lule (1-10-7). Pjesërisht
autofertil, abort i vezorit (18%).
FRUTI : KA formë sferike-lehtësisht oval. Gjatësia mesatare (D=21.7),
diametri transversal maksimal qëndror (d=19.9) raport (D/d=1.09),
eshte simetrik. Rezistenca e lidhjes së bishtit mesatare. Fruti ka 26-28%
vaj. Raporti Pulp/Endokarp (P/E-7,5).
Endokarpi ka peshë mesatare (0.43g), formë vezake, i gjatë (D=12.7),
diametri transversal maksimal qëndror (d=6.9), raport (D/d= 1.8).
Numuri i brazdave mesatar (7.3)
PJEKJA: Dhjetor, ka pjekje të vonëshme dhe të shkallëzuar.
Rezistenca e lidhjes së bishtit mesatare.
Karakteristika teknologjike: rendiment te larte vaji (27-28), vaj i
cilesise maksimale, prodhim periodic. aftesi maksimale rrenjezimi
(95), abort mesatar, futet vone ne prodhim pas mbjelljes
Kultivar me qëndrueshmëri ndaj të ftohtit. I ndjeshëm ndaj
Pseudomonas dhe Cycloconium. Mesatar ndaj Bractocera.
PËRDORIMI : Vaj dhe Tryeze. Ka 27-28% vaj
ZONA E PËRHAPJES : Vlorë, Sarandë, Delvinë, Mallakastër, Fier,
Lushnjë, etj
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I B ARDHI TIRANES: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Karren
O RIGJINA: TIRANE
Pema: mesatarisht e fuqishme, dhe kurorë voluminoze. degë dhe degëza të
dëndura, gjysëm të varura. Ndërnyje të shkurtëra (1.8-2cm).
G JETHJA: formë eliptike. Gjatësia e shkurtër (L=46), gjërsia e ngushtë
(l=9). Raport L/l (5.1). Nervatura gjatësore e rafshtë. Ngjyre jeshil-hiri në
faqen e sipërme. Gjethe me siperfaqe te vogel. (S=284mm²).
LULJA: Kranthi i shkurtër (19-21mm), Numuri i luleve i ulët (9-11),
(1:7:3). Strukturë kompakt i shkurtër. Formë vilë e cregullt.
FRUTI : bërthokël me epikarp i zi me tul të bardhë, lenticele të shumta.
Forme vezak, forme dardhe. asimetrik. Peshë mesatare (2,4g), Gjatësi
mesatare (D=21.5): Diametri transversal maksimal, qëndror (14.6): Epikarp
i pluhurizuar me lenticele të shumta.
Endokarpi: peshë mesatare (0.31g), mesatar i gjatë (D=13.9) i ngushtë
(d=6.4). Raport D/d (2.2). Rap.Pulp/Endokarp (6.9). forma eliptik i
zgjatur. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazës e ngushtë. maje konike
sipërfaqe e lëmuar, Numuri brazdave fibroze të pakta (6,7)
PJEKJA: Pjekje të vonëshme dhe të shkallëzuar. Rezistenca e lidhjes së
bishtit mesatare.
Karakteristika teknologjike: rendimentdhe cilesi te larte vaji,
prodhim i theksuar periodic. Kapacitet i larte rrenjezimi, (85), abort
mesatar, futet vone ne prodhim pas mbjelljes.
Shumë i ndjeshëm ndaj Cycloconium oleaginum dhe rezistent ndaj
Bractocera oleae. Rezistent ndaj të ftohtit. Rezistent ndaj thatësires.
Rezistent ndaj gëlqeres.
PËRDORIMI : I Dyfishtë. Ka 25-26% vaj
ZONA E PËRHAPJES : I përhapur në Tiranë.
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FRENG: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: K RUJE
Pema: ka fuqi mesatare, kurorë kupore e lirë, degë dhe degëza mesatarisht
të rralla. Ndërnyje shumë të shkurtëra (1.3cm).
G JETHJA: formë eliptike. Gjatësia mesatare (51,4), gjërësi mesatare
(11,9), nervaturë të rrafsht. Ngjyrë jeshile e fortë në faqen e sipërme.
Raport L/l (4.3). Ka sipërfaqe gjethore mesatare (446 cm²).
LULJA: Kranthi i shkurtër (17). Numuri i luleve i ulët (11) sipas Nigond
(1:7:3). Strukturë kompakt, i shkurtër. Forme panikul.
FRUTI : ngjyre të zezë. Forme oval, lehtësisht asimetrik. Peshë mesatare
(2.28), mesatarisht i gjatë (20.7). Diametri transversal maksimal qëndror i
madh (14.4). Raport D/d (1.4). Epikarp i pluhurizuar dhe me lenticele
mesatare-pakta.
Endokarpi peshë mesatare (0.38), endokarp i gjatë (D=14.5), diametri
transversal maksimal, apikal (d=6.6) Raport D/d (2.2). Formë eliptik i
zgjatur, baze e ngushte me maje, maje rrethore, lehtesisht asimetrik,
Sipërfaqja e endokarpit e lëmuar. Numuri i brazdave fibroze mesatare
(6.6). Raport Pulp/Endokarp (5).
PJEKJA: ka pjekje të vonëshme dhe të shkallëzuar. Rezistenca e lidhjes së
bishtit mesatare.
Karakteristika teknologjike: ka prodhim periodic, rendiment të lartë
vaji, cilesi shume te larte vaji, i përshtatshëm për ullishte
intensive.Abort mesatar, aftesi maksimale rrenjezimi (94).
I ndjeshëm ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastonoi,
dhe Bractocera oleae. Rezistent ndaj të ftohtit dhe ndaj
thatesirës.
PËRDORIMI : Vaj. 26% vaj në frut.
ZONA E PËRHAPJES : Kruje dhe Tiranë
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I BARDHI LEZHES: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : I Bardhë
O RIGJINA: LEZHE
Pema: e fuqishme, degë skeletore në kënde të gjëra. Kurorë konikeglogoze mesatarisht voluminoze. ndërnyje mesatare (3-4 cm).
G JETHJA: formë eliptike, gjatësi mesatare (L=53),
gjërsia mesatare
(l=11.5). Raport L/l (4.6). Nervatura gjatësore e drejtë (69). Ngjyrë jeshili
në gri në faqen e sipërme. Sipërfaqja gjethore e vogël (S=309 mm²)
LULJA: Kranthi i shkurtër (14.6). n⁰lule/kranth i ulët (9-11), renditur
(1:6:3). Strukturë kompakt i shkurtër. Formë vile e cregullt.
FRUTI : Fruti bërthokël me epikarp të zi dhe tul të bardhë. Formë oval,
lehtësisht simetrik. Pesha mesatare 2,27gr, Mesatar i gjatë (D=19.1):
Diametri transversal maksimal, qëndror (d=14). Raport D/d (1.36).
Epikarp i pluhurizuar me lenticele mesatare.
Endokarpi ka peshë mesatare (0.38g), i gjatë (D=13), i gjërë (d=6.9).
Diametri D/d (1.9). Raporti Pulp/Endokarp (4.5). Forma ovale, baze te
ngushte me thep, maje konike. Lehtësisht asimetrik. Sipërfaqe e lëmuar,
Numuri brazdave fibroze të pakta (5.6)
PJEKJA: ka pjekje te vonëshme dhe të shkallëzuar. Rezistenca e lidhjes së
bishtit dobët.
Karakteristika teknologjike: Rendiment te larte vaji, hyrja e shpejte
ne prodhim pas mbjelljes, prodhim periodic, abort i ulet, aftesi te larte
rrenjezimi (77).
Rezistent ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastanoi, i ndjëshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj të ftohtitt dhe
ndaj thatësirës. Eshtë forma më e mirë në popullatën e ullirit të bardhë.
PËRDORIMI : Destinacion Vaj. Ka 25% vaj ne frut.
ZONA E PËRHAPJES : Lezhë, Shkodër, Malsi e madhe.
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PERK: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: T IRANE
Pema: Rritje mesatarisht te fuqishme.
Ndernyje mesatare (3-3.2).

Kurore kupore

voluminoze.

G JETHJA: Forme eliptike. Gjatesi mesatare-madhe (L=61.5),
gjersia
mesatare (l=13.7). Raport L/l (4.4).
Nervatura gjatesore e drejteperdredhur. Ngjyre jeshile e forte noanca gri. Siperfaqja gjethore e madhe
(S=613)
LULJA: Kranthi i gjate (27). n⁰lule/kranth i madh (21, renditur (1:10:10).
Strukture i gjate dhe kompakt. Forme vile e cregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te kuq verei dhe tul te zi. Forme oval,
lehtesisht simetrik. Maja dhe baza e rrumbullaket Pesha mesatare 3.55 gr,
Mesatar i gjate (D=21.9): Diametri transversal maksimal, qendror (d=16.7).
Raport D/d (1.3). Epikarp i pluhurizuar me lenticele te shumta.
Endokarpi: peshe mesatare (0.44g), i gjate (D=12.6), i gjere (d=7.1).
Diametri D/d (1.7).
Raporti Pulp/Endokarp (7.0).
Forma ovale. i
ngushte me maje ne baze i gjere, rrethor me thep ne maje Lehtesisht
simetrik. Forma e bazes e ngushte me maje. Siperfaqe e lemuar, Numuri
brazdave fibroze te mesatare (9.7)
PJEKJA: mesatare e voneshme dhe e shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se
bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: rendiment te larte, hyn shpejte pas
mbjelljes ne prodhim, Abort mesatar, aftesi mesatare rr enjezimi (63)
prodhim lehtesisht periodik
Shume i ndjeshem ndaj Cycloconium, tolerant ndaj Pseudomonas dhe
Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtitt dhe ndaj thatesires.
PËRDORIMI : Vaj dhe Tryeze. (20-21% vaj ne frut)
ZONA E PËRHAPJES : varitet i vjeter i lokalizuar ne zonen Tirane-Kruje
(Qinam, Kallmet, Herr deri ne Kruje)
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GANJOLLA: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Kryps
O RIGJINA: SHKODER (G UR I ZI )
Pema: Fuqi mesatare, dege ne kende te gjera. kurore polikonike. Ndernyje
mesatare (2.3-3).
G JETHJA: Forme eliptike (83). Gjatesia mesatare (L=61),
gjersia
mesatare (l=13.7). Raport L/l (4.4). Nervatura gjatesore e drejte (79),
harkuar nga brenda (17). Ngjyre jeshil i forte, . Siperfaqja gjethore mesatare
(S=378).
LULJA: Kranthi mesatar i gjate (24). n⁰lule/kranth mesatar (15), renditur
(1:8:6). Strukture i gjate dhe i rralle. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi dhe tul te kuq vere. Forme oval,
maje konik, simetrik. Pesha mesatare 3.62 gr, Mesatar i gjate (D=22.3):
Diametri transversal maksimal, qendror (d=15.6). Raport D/d (1.4).
Epikarp i pluhurizuar me shume lenticele.
Endokarpi eshe mesatare (0.42g), i gjate (D=13.9), i gjere (d=7.1).
Diametri D/d (1.9). Raporti Pulp/Endokarp (7.6).
Forme ovale.
Simetrik. Forma e bazes mesatarisht e ngushte. Maja ne forme konike.
Siperfaqe e ashper-lemuar, Numuri brazdave fibroze mesatare (7.1)
PJEKJA: e voneshme, e njekoheshme, lidhja e bishtit dobet.
Karakteristika teknologjike:
Ka prodhim lehtesisht periodik,
kapacitet rrenjezimi mesatar (62), pjeserisht autosteril, abort vezori
mesatar-larte (23)
Rezistent ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastanoi i ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Perdorim i dyfisht: Tryeze/vaj (22% vaj)
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Shkoder. Varitet lokal.
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BOC : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: TIRANE
Pema: fuqi mesatare-fuqishme, dege skeletore ne kende te ngushta. Kurore
kupore mesatare. Ndernyje mesatare (3.3-3.4).
G JETHJA: Forme eliptike. Permasa e gjate (L=58), gjersia mesatare
(l=13). Raport L/l (4.7). Nervatura gjatesore e drejte (67), e perdredhur
(21). Ngjyre jeshil - gri ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore mesataremadhe (S=566)
LULJA: Kranthi mesatar (26-27). n⁰lule/kranth mesatar (15), renditur
(1:9:5). Strukture i rralle mesatar. Forme vile e cregullt.
FRUTI : Fruti berthokel, ka epikarp te zi dhe tul vjollce. Forme oval0sferik,, lehtesisht simetrik. Fruti ka peshe mesatare 4.31 gr, Mesatarisht i
gjate (D=22.3): Diametri transversal maksimal, qendror (d=18.3). Raport
D/d (1.20). Epikarp i pluhurizuar me lenticele mesatare-shumte.
Endokarpi ka peshe mesatare te madhe (0.58g), i gjate (D=13.5), i gjere
(d=9.6). Raport Diametral D/d (1.4).
Raporti Pulp/Endokarp (6.4).
Forma ovale-rrethore. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes e gjere.
Perfundon me maje. Siperfaqe shume e ashper, Numuri brazdave fibroze i
madh dhe te thella (8-11)
PJEKJA: mesatare e voneshme e shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se
bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: shume prodhues, prodhim periodic, hyn
shpejte ne prodhim pas mbjelljes, abort vezori i madh (26-32),
kapacitet mesatar rrenjezimi (66), pjeserisht autosteril.
I ndjeshem ndaj Cycloconium, Rezistent ndaj Pseudomonas, shume i
ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Tryeze-Vaj. 23-24% vaj ne frut.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur kryesisht ne zonen lindore te Tiranes.
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BAHUTA : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: B RAR , TIRANA
Pema: shume e fuqishme, dege skeletore ne kende te ngushta. Kurore
kupore, ne pergjithesi voluminoze. Ndernyje mesatare (3.4-3.6 cm).
G JETHJA: Forme eliptike. E rrafshte. Gjatesia eshte mesatare (L=54.5),
mesatare e gjere (l=12.3). Raport L/l (4.4). Nervatura gjatesore e drejte
(76), iponastike (17). Ngjyre jeshil e forte ne faqen e siperme. Siperfaqja
gjethore mesatare (S=383)
LULJA: Kranthi ka gjatesi mesatare (L=18). n⁰lule/kranth mesatar - ulet
(14), renditur (1:9:4. Strukture kompakt i shkurter. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel, epikarp te zi dhe tul te bardhe. Forme oval,
lehtesisht simetrik. Pesha mesatare 2,7gr, Mesatar i gjate (D=22.3):
Diametri transversal maksimal, qendror (d=15.1). Raport D/d (1.5).
Epikarp i pluhurizuar me lenticele te pakta.
Endokarpi ka peshe te madhe (0.44g), i gjate (D=16.3), i gjere (d=6.8).
Diametri D/d (2.4). Forma eliptike, simetrik, me maje, thep. Forma e
bazes e ngushte. Siperfaqe e ashper, Numuri brazdave fibroze eshte
mesatare (7.3)
PJEKJA: e voneshme dhe uniforme. Rezistenca e lidhjes se bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: Rendiment i larte dhe prodhim periodic,
abort vezori mesatar (23), Raporti Pulp/Endokarp (5.1), kapacitet
rrenjezimi i ulet-mesatar
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum, tolerant ndaj Pseudomonas
Sevastanoi, i ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Per vaj. Permbajtja mesatare ne vaj 19-21%.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Brar, Tujan deri ne Herr te Tiranes.
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BLLANIC : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : ska
O RIGJINA: VLORE
Pema: fuqi mesatare, dege ne kende te ngushta. Kurore kupore globoze, e
dendur, trung me korde te shumta. Degeza te varura me ndernyje te
shkurtera (1.6 cm).
G JETHJA: forme eliptike-shtize. Gjethe te gjata (L=68.3), kane gjersi te
ngushte (l=12). Raport L/l (5.7).
Nervatura gjatesore e drejte, (87),
epanistike (13). Ngjyre jeshil - gri ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore e
madhe (S=506)
LULJA: Kranthi ka gjatesi mesatare (19). n⁰ lule/kranth i ulet-mesatar
(13), renditur (1:8:4). Strukture kompakt dhe mesatar. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp dhe tul te kuq vere. Forme oval, me
maje konike, lehtesisht simetrik. Pesha mesatare (3.66), frut i gjate (D=
25.3): Diametri transversal maksimal, qendror, mesatar (d=16.1). Raport
D/d (1.6). Epikarp i pluhurizuar me lenticele te shumta.
Endokarpi ka peshe te madhe (0. 54), i gjate (D=18.1), i gjere (d=8).
Diametri D/d (2.2). Raporti Pulp/Endokarp (5.8). Forma ovale pajisur
me thumb.. Lehtesisht simetrik. Forma e bazes e ngushte. Siperfaqe e
ashper-lemuar, Numuri brazdave fibroze mesatar (7.9).
PJEKJA: shume e hershme, e njekoheshme. Rezistenca e lidhjes se bishtit
shume e dobet.
Karakteristika teknologjike: mjaft i pershtatur per ullishte intensive.
Hym menjehere ne prodhim pas mbjelljes.
Prodhim constant,
autofertil, kapacitet rrenjezimi i ulet-zero, abort vezori i vogel (7),
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastanoi, i ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj thatesires.
PËRDORIMI : I pershtatshem per vaj. Ka 24% vaj ne frut.
ZONA E PËRHAPJES : Lumi i Vlores
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CERJE : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME: Verdhac
O RIGJINA: VLORE
Pema: e fuqishme, ka kurore kupore globoze te rralle, dege skeletore dhe
veshese te dendura. Ndernyje mesatare-gjata (3.5-4).
G JETHJA: Forme eliptike, maje dhe baze rrethore, pjeserisht e perdredhur.
Gjatesia mesatare (L=55), gjersia mesatare (l=12.9). Raport L/l (4.6).
Nervatura gjatesore e drejte (80), e perdredhur (17). Ngjyre jeshil i
shndritshem ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore mesatare-madhe (S=
514)
LULJA: Kranthi i gjate (33). n⁰lule/kranth i ulet-mesatar (17.1) renditur (1:
9:7). Ka strukture i rralle dhe i gjate. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp i kuq -verdhe dhe pulpe roze. Forme
oval, simetrik. Pesha mesatarisht e madhe (4.7), Mesatarisht i gjate (D=
26.3): Diametri transversal maksimal, qendror (d=17.8). Raport D/d (1.5).
Epikarp me lenticele te shumta.
Endokarpi peshe te madhe (0.55), mesatar i gjate (D=17), i gjere (d=8).
Diametri D/d (2.1).
Raporti Pulp/Endokarp (7.6).
Forma ovale.
Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes rrethore e vogel, maja e ngushte.
Siperfaqe e lemuar, Numuri brazdave fibroze mesatare (8.2)
PJEKJA: mesatarisht e hereshme, e njekoheshme. Rezistenca e lidhjes se
bishtit dobet.
Karakteristika teknologjike: Raport pulp/endocarp (7.6), futet heret
ne prodhim, Abort vezori i madh (21), autosteril, prodhim periodik
i ndjeshem ndaj Cycloconium, shume i ndjeshem ndaj Pseudomonas
Sevastanoi dhe Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Tryeze dhe Vaj. Permbajtja vaj ne frut mesatare (22)
ZONA E PËRHAPJES : Perhapje sporadike ne zonen e lumit te Vlores
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LUNDRA : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Ullaster
O RIGJINA: T IRANE
Pema: Ka kurore mjaft te dendur, dege ne kende te ngushta. Kurore kupore
globoze, voluminoze. Ndernyje te shkurtera (1.4-1.7 cm).
G JETHJA: forme eliptike te rrafshte. Gjatesia mesatare (L=46), gjersia
mesatare (l=11). Raport L/l (4.6). Nervatura gjatesore e drejte. Ngjyre
jeshil e forte ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore mesatare (S=312)
LULJA: Kranthi ka gjatesi mesatare (18.6). n⁰lule/kranth mesatar (16),
renditur (1:7:8). Strukture mesatar i gjate e i dendur. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi dhe tul te zi. Forme oval, simetrik.
Baza dhe maja rrethore. Pesha mesatare 1.83gr, Mesatar i gjate (D=17.7):
Diametri transversal maksimal, qendror (d=12). Raport D/d (1.4). Epikarp
i pluhurizuar me lenticele te pakta.
Endokarpi peshe mesatare (0.41g), i gjate (D=12.3), i gjere (d=6.9).
Diametri D/d (1.9).
Raporti Pulp/Endokarp (4.5).
Forma ovale.
Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes konike, maja e gjere me thumb.
Siperfaqe e ashper, Numuri brazdave fibroze mesatare (8.3).
PJEKJA: mesatarisht e hereshme, e njekoheshme. Rezistenca e lidhjes se
bishtit mesatare e dobet.
Karakteristika teknologjike: Rendiment vaji dhe cilesi shume e larte,
autofertil, i pershtatshem per ullishte intensive, prodhim constant, abort
i ulet i vezorit (9), futet heret ne prodhim, Aftesi mesatare rrenjezimi
SHUME Rezistent ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj
Pseudomonas Sevastanoi, tolerant ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te
ftohtitt.
PËRDORIMI : per industrine e vajit. 15-17% vaj
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne jug lindje te Tiranes
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KÇARR : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: M ALSIA E MADHE
Pema: shume e fuqishme, dege skeletore ne kende te gjera. Kurore poli
konike voluminoze. Ndernyje mesatare (3-3.3).
G JETHJA: Forme eliptike. Gjatesi mesatare (L=49.8), gjersia eshte
mesatare (l=11.5). Raport L/l (4.3). Nervatura gjatesore e rrafsht (72) ne
iponastike (21). Ngjyre jeshile - gri ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore
mesatare (S=420)
LULJA: Kranth i gjate (27.2). n⁰lule/kranth i ulet (13), renditur (1:8:4).
Strukture i rralle dhe i gjate. Forme panikul.
FRUTI : berthokel me epikarp te kuq uthulle dhe pulpe ngjyre te bardheroze. Forme oval, baze dhe maje rrethore, shume simetrik. Pesha mesatare
(2,9), Ka gjatesi mesatare (D=21.4), diameter transversal maksimal, qendror
(d=15.2). Raport D/d (1.4). Epikarp i pluhurizuar me lenticele te vogla te
shumta.
Endokarpi peshe mesatare (0.42g), i gjate (D=13.2), i gjere (d=7).
Diametri D/d (1.8).
Raporti Pulp/Endokarp (5.9).
ka forme ovale
simetrik. Forma e bazes e ngushte, forma e majes konike e vogel pa sqep.
Siperfaqe mesatarisht e lemuar, Numuri brazdave fibroze te pakta (6.2).
PJEKJA: mesatare e voneshme dhe e shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se
bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: Autofertil, varitet shume cilesor, ka
prodhim konstant, aftesi rrenjezimi e larte (73), abort vezori te ulet
11%. Hyn shpej te prodhim, varitet me interes per te ardhmen.
Rezistent ndaj Cycloconium dhe Pseudomonas Sevastanoi, i ndjeshem ndaj
Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtitt dhe ndaj thatesires.
PËRDORIMI : per vaj dhe tryeze, permban 21% vaj ne frut.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Malsi e madhe
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MICK : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Mic
O RIGJINA: TIRANE
Pema: fuqi mesatare, dege skeletore ne kende te gjera. Kurore kupore
shume e dendur. Ndernyje shume te shkurtra (1.2 – 1.5cm).
G JETHJA: forme eliptike, te shtrira, ka gjatesi mesatare (L=38), te ngushta
(l= 8.4). Raport L/l (4.5). Nervatura gjatesore e drejte (77) Iponastike (18)
Ngjyre jeshil i theksuar ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore e vogel
(S=224mm²)
LULJA: Kranthi mesatar-gjate (31). n⁰lule/kranth, mesatar (19), renditur
(1:12:6). Strukture i gjate, i rralle. Forme panikul.
FRUTI : ngjyre te kuqe vere, forme oval-dardhe, simetrik. Peshe te vogel
1.38 gr, Frut me gjatesi te shkurter (D=15.3): Diametri transversal
maksimal, qendror (d=11.7). Raport D/d (1.3). Epikarp i pluhurizuar,
pajisur me lenticele te vogla.
Endokarpi peshe mesatare shume te vogel (0.22g), mesatar i gjate
(D=10.9), i ngushte (d=5.6). Diametri D/d (1.9). Raporti Pulp/Endokarp
(5.3). Forma elipsoidale, simetrik. Forma e bazes e dhe e majes e ngushte
pajisur me sqep. Siperfaqe e lemuar, Numuri brazdave fibroze te pakta
(5.1)
PJEKJA: e voneshme dhe jo e njekoheshme.
Karakteristika teknologjike: Autofertil, aftesi mesatare rrenjezimi
(53), futet heret ne prodhim, prodhim kostant, abort vezori i larte (23).
Mesatarisht ndjeshem ndaj Cycloconium, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastanoi, i ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtitt dhe
ndaj thatesires. Varitet me interes te madh per te ardhmen
PËRDORIMI : per vaj, mjaft i pasur (25-26%).
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne zonen lindore te Tiranes.
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NISJOT: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : ska
O RIGJINA: P ATOS
Pema: Peme me fuqi mesatare-madhe, dege ne kende te gjera. Kurore poli
konike. Ndernyjet me gjatesi mesatare (2.2-3.2cm).
G JETHJA: forme eliptike e perkulur ne dy anet anesore. jane te gjata
(L=63.2), mesatare (l=14.1). Raport L/l (4.5). Nervatura gjatesore e
drejte (67), e perdredhur (21). Ngjyre jeshil noance gri ne faqen e siperme.
Siperfaqja gjethore mesatare –madhe (S=577)
LULJA: Kranthi ka gjatesi mesatare (23-25). n⁰lule/kranth i ulet (14),
renditur (1:6:7). Strukture i gjate dhe kompakt. Forme panikul.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi dhe tul te kuq vere. Forme oval, i
gjere ne baze, lehtesisht simetrik. ka peshe mesatare 3.57gr, mesatar i gjate
(D=21.9): Diametri transversal maksimal, qendror (d=15.3). Raport D/d
(1.4. Epikarp i pluhurizuar me lenticele te shumta.
Endokarpi peshe te madhe (0.59gr), mesatar i gjate (D=16.7, i gjere
(d=7.7). Diametri D/d (2.2). Raporti Pulp/Endokarp (5). Forma ovale.
Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes e ngushte konike. forma e majes e
harkuar, siperfaqe pjeserisht e lemuar, Numuri brazdave mesatare (7.3)
PJEKJA: e voneshme dhe te shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se bishtit
dobet.
Karakteristika teknologjike: Futet mesatarisht shpejt ne prodhim,
autosteril pjeserisht, aftesi mesatare rrenjezimi (50-65), abort vezor I
larte (21) prodhim periodic. aftesi mesatare rrenjezimi (66).
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas
Sevastanoi, Ndjeshem ndaj Bractocera oleae. Tolerant ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : I dyfishte Vaj/Tryeze (22-24%)
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Patos, Mallakaster, Berat, Fier.
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U ZI TIRANES : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Kupac,
O RIGJINA: T IRANE
Pema: shume e fuqishme, kurore polikonike mesatarisht voluminoze.
vegjetacion i dendur. Ndernyje mesatare (3.1).
G JETHJA: forme eliptike, e rrafshte, Gjatesia mesatare (L=53,6), gjersia
mesatare (l=11.7). Raport L/l (4.5). Nervatura gjatesore e drejte. Ngjyre
jeshil i forte ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore mesatare (S=377mm²)
LULJA: Kranthi gjatesi mesatare (24.4). n⁰lule/kranth i ulet (11-13),
renditur (1:9:3). Strukture kompakt i shkurter. Forme panikul i cregullt.
FRUTI : berthokel me epikarp te zi dhe tul vere-zi. Forme oval, simetrik.
Pesha mesatare (2,41), Mesatar i gjate (D=20.3): Diametri transversal
maksimal, qendror (d=13.8). Raport D/d (1.5). Epikarp i pluhurizuar me
lenticele te pakta.
Endokarpi peshe mesatare (0.38g), i gjate (D=15.2), i gjere (d=6.9).
Diametri D/d (2.2).
Raporti Pulp/Endokarp (4.5).
Forma ovale.
lehtesisht asimetrik. Forma e bazes dhe e majes ngushte, me sqep.
Siperfaqe e rrudhur, Numuri brazdave fibroze mesatare (7.6).
PJEKJA: e voneshme dhe e shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se bishtit e
dobet.
Karakteristika teknologjike: produktiv, futet shpejt ne prodhim,
pjeserisht autosteril, abort vezori 32%, aftesi rrenjezimi mesatare (5562), prodhim periodik
shume i ndjeshem ndaj Cycloconium, Rezistent ndaj Pseudomonas,
rezistent ndaj Bractocera, tolerant ndaj te ftohtitt dhe thatesires.
PËRDORIMI : Vaj. (19-22)
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Tirane, Durres, Kruje, Shkoder.
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KARE N: Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: TIRANE
TREGUESIT BIOMORFOLOGJIK :
Pema: ka kurore kupore mesatarisht voluminoze, te rralle. Ndernyje voglamesatare (1.9-2.7 cm).
G JETHJA: forme eliptike. mesatarisht te shkurter (L=43), jane te ngushta
(l=8). Raport L/l (4.8). Nervatura gjatesore e drejte (80), iponastike (18)
Ngjyre ulli ne gri ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore shume e vogel
(S=237mm²)
LULJA: Kranthi i shkurter (13). n⁰lule/kranth i ulet (7-9), renditur (1:5:3).
Strukture kompakt i shkurter. Forme vile e cregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te kuq-zi dhe pulpe te bardhe. Forme
oval, lehtesisht dardhe, simetrik. Pesha mesatare (2,23)r, Mesatar i gjate
(D=18.4): Diametri transversal maksimal, qendror (d=13.1). Raport D/d
(1.4). Epikarp i pluhurizuar me lenticele mesatare.
Endokarpi peshe shume te vogel (0.28g), i gjate (D=12.6), i gjere
(d=6.2). Diametri D/d (1.9). Raporti Pulp/Endokarp (6.9). Forma ovale.
Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes e ngushte me maje. Siperfaqe e
lemuar, forma e majes lehtesisht rrethore. Numuri brazdave fibroze te pakta
(5.6)
PJEKJA: e voneshme e shkallezuar. Rezistenca e lidhjes se bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: pjeserisht autofertil, abort vezori i uket
(11), kapacitet rrenjezimi e larte (76-86), prodhim periodic, futet
mesatarisht heret ne prodhim.
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum, Rezistent ndaj Pseudomonas, i
ndjeshem kundrejt Bractocera oleae. Rezistent ndaj te ftohtitt dhe thatesires.
PËRDORIMI : Vaj. 24-26% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Tirane, Elbasan.
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GJYKATS : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: TIRANE
Pema: fuqi mesatare. Kurore polikonike e rralle, me dege dhe degeza te
shtrira. Ndernyje me gjatesi mesatare (3.2).
G JETHJA: forme eliptike. Permasa mesatare - te gjata (L=57), dhe te gjera
(l=13.6). Raport L/l (4.2).
Nervature gjatesore e drejte (57), ne te
perdredhur (23). Ngjyre jeshil e zbehte ne faqen e siperme. Siperfaqja
gjethore eshte e madhe (S=609).
LULJA: Kranth me permasa te gjata (29). I gjere (17), n⁰lule/kranth
mesatar (17), renditur (1:9:7). Strukture i gjate dhe i rralle. Forme panikul i
rregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi dhe tul te kuq vere. Forme ovalsferik, lehtesisht simetrik. Ka peshe mesatare (3.89), Mesatar i gjate
(D=21.8): Diametri transversal maksimal, qendror (d=19.2). Raport D/d
(1.1). Epikarp i pluhurizuar me shume lenticele.
Endokarpi: peshe mesatarisht te madhe (0.47g), mesatarisht i gjate
(D=13.1), i gjere (d=7.9). Diametri D/d (1.6).
Raporti Pulp/Endokarp
(7.3).
Forme ovale. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes dhe e majes
ngushte. Siperfaqe e lemuar-ashper, Numuri brazdave fibroze te mesatare
(6.7) .
PJEKJA: e voneshme. Rezistenca e lidhjes se bishtit e dobet.
Karakteristika teknologjike: Pjeserisht autosteril, aborti vezori I larte
(33), aftesi mesatare rrenjezimi (52) futet vone ne prodhim, ka prodhim
periodic,
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent
ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Vaj/Tryeze. (21-22% vaj).
ZONA E PËRHAPJES: Tirane, Durres.
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K USHAN : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: TIRANE
Pema: fuqi mesatare. Kurore konike, me dege dhe degeza te shumta.
Ndernyjet kane permasa mesatare (2.4 cm).
G JETHJA: Ka forme eliptike. Ka permasa te gjata dhe te gjera (L=51.2) dhe
l=12.1). Raport L/l (4.2).
Nervatura gjatesore e drejte (57), ne te
perdredhur (23). Ngjyre e gjelber e forte ne faqen e siperme dhe e hinjte ne
anen e poshteme. Siperfaqja gjethore e mesatare (S=466mm²).
LULJA: Kranthi ka permasa mesatare eshte kompakt dhe i shkurter (24/7).
n⁰lule/kranth i vogel (13), renditur (1:9:3). Forme panikul i rregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi-violet dhe tul te kuq vere. Forme
oval-elipsoidal, lehtesisht simetrik. Ka peshe te vogel-mesatare (2.23),
gjatesia i shkurter-mesatar (D=18.9): Diametri transversal maksimal,
qendror (d=13.4). Raport D/d (1.4). frut simetrik. Me shume lenticele.
Lidhja e bishtit mesatare.
Endokarpi ka peshe mesatare (0.3g), permasa mesatare (D=12.2), dhe i
gjere (d=6.6). Diametri D/d (1.9).
Raporti Pulp/Endokarp (6.4).
Forma eliptike. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes e ngushte. Siperfaqe
pak a shume e lemuar, Numuri brazdave fibroze te pakta-mesatare (5.9) .
PJEKJA: e vonet. Rezistenca e lidhjes se bishtit dobet-mesatare.
Karakteristika teknologjike: Pjeserisht autofertil, abori larte vezori
(32), aftesi e larte rrenjezimi (90-95%), futet vone ne prodhim, ka
prodhim lehtesisht periodik
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent
ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI: Vaj. Ka 27% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Tirane, Durres, Kruje
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MARKS : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: B ERAT
TREGUESIT BIOMORFOLOGJIK :
Pema: fuqi mesatare. Kurore kupore, me dege dhe degeza te shumta dhe te
dendura. Ndernyjet kane permasa mesatare (3-3.5 cm).
G JETHJA: forme eliptike.e shtrire, mesatarishte te gjata dhe te gjera
(L=49.4) dhe l=11.5). Raport L/l (4.3). Nervatura gjatesore e drejte (87).
Ngjyre e gjelber e forte ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore e mesatare
(S=398mm²).
LULJA: Kranthi eshte mesatarisht i gjate (27/18). n⁰lule/kranth i vogel
(13), renditur (1:6:6). Forme panikul i rregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi-violet dhe tul te kuq vere. Forme
ovoidal-sferik lehtesisht simetrik. Ka peshe mesatare (3.07 gr), fruta te
gjate (20.1) dhe te gjere (d=14.2). Raport D/d (1.4). Frut simetrik. Me
shume lenticele. Lidhja e bishtit mesatare.
Endokarpi ka peshe te madhe (0.51g), permasa te gjata (D=14.7), dhe te
ngushte (d=7.4). Diametri D/d (2.0). Raporti Pulp/Endokarp (5). Forma
eliptike. Simetrik, pa maje. Forma e bazes e ngushte. Siperfaqe pjeserisht
e lemuar, Numuri brazdave (6.6)..
PJEKJA: mesatarisht e vonet. E njekoheshme
Karakteristika teknologjike: shume produktiv, autofertil, abort i larte
vezori (27), aftesi mesatare rrenjezimi (70-75%), futet mesatarisht heret
ne prodhim, ka prodhim lehtesisht constant.
Tolerant ndaj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent ndaj
te ftohtit.
PËRDORIMI : Vaj/Tryeze (21-23%)
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne zonen Berat-Patos
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KALLMET : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: LEZHE
Pema:Fuqi mesatare. Kurore konike, dege dhe degeza te dendura.
Ndernyjet me permasa mesatare (3.2-4.1).
G JETHJA: Forme eliptike. Permasa te gjata dhe te gjera (L=63.2) dhe
l=12.3). Raport L/l (5.1).
Nervature gjatesore e drejte (57), ne te
perdredhur (23), iponastike. Ngjyre e gjelber e forte-hiri ne faqen e
siperme. Siperfaqja gjethore e madhe (S=631).
LULJA: Kranthi me permasa mesatare (24/7). n⁰lule/kranth i vogel (13),
renditur (1:9:3). strukture kompakt mesatar, Forme panikul i rregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi-violet dhe tul te kuq vere. Forme
oval-elipsoidal, lehtesisht simetrik. Ka peshe mesatare (3.7), i gjate
(D=21.5) Diametri transversal maksimal, qendror (d=17.3). Raport D/d
(1.2). frut simetrik. Me shume lenticele. Lidhja e bishtit mesatare.
Endokarpi ka peshe te madhe (0.52), permasa mesatare (D=13.1), dhe i
gjere (d=8.4). Diametri D/d (1.6). Raporti Pulp/Endokarp (8.4). Forma
eliptike. simetrik. Forma e bazes e ngushte me maje. Siperfaqe pak a
shume e lemuar, Numuri brazdave fibroze te pakta-mesatare (5.9) .
PJEKJA: e vonet. Rezistenca e lidhjes se bishtit dobet-mesatare.
Karakteristika teknologjike: Pjeserisht autofertil, aborti larte vezori
(22-26), aftesi mesatare rrenjezimi (47-50), futet mesatar ne prodhim,
ka prodhim lehtesisht periodik.
i ndjeshem ndaj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent
ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Tryeze-Vaj. Ka 20-21% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : Lezhe, Shkoder
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PERPȄR : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME : Qumeshtor
O RIGJINA: TIRANE
Pema: fuqi mesatare. Kurore kupore, me dege dhe degeza te shumta te
dendura. Ndernyjet me permasa mesatare (3.1).
G JETHJA: forme eliptike e rrafshte. permasa mesatare (L=41) dhe l=11).
Raport L/l (3.7). Nervatura gjatesore e drejte (87), kurbature e jashteme
(11). Ngjyre e gjelber e forte ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore e
mesatare (S=399).
LULJA: Kranthi ka permasa mesatare (27/10), kompakt dhe i shkurter
n⁰lule/kranth i vogel (19), renditur (1:11:7). Forme panikul i rregullt.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi-violet dhe tul te kuq vere. Forme
oval-elipsoidal, lehtesisht simetrik. Peshe te mesatare (4.29), mesatar i
gjate (D=22.2): Diametri transversal maksimal, qendror (d=16.3). Raport
D/d (1.4). frut simetrik. Me shume lenticele. Lidhja e bishtit mesatare.
Endokarpi ka peshe mesatare (0.42), permasa mesatare (D=13.7), dhe i
gjere (d=5.1). Diametri D/d (2.7). Raporti Pulp/Endokarp (8.5). Forma
eliptike. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes shume e ngushte. Siperfaqe
pak a shume e lemuar, Numuri brazdave fibroze te pakta-mesatare (5.3) .
PJEKJA: e vonet. Rezistenca e lidhjes se bishtit dobet-mesatare.
Karakteristika teknologjike: Shume produktiv, autofertil, aborti ulet
vezori (8), aftesi mesatare rrenjezimi (46-52), futet heret ne prodhim,
ka prodhim constant.
Rezistent ndaj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent
ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Vaj/Tryeze. (27% vaj).
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Tirane
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ULLIRI I KUQ : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: DURRES
Pema: fuqi mesatare. Kurore polikonike, me dege dhe degeza te rralla.
Ndernyjet kane permasa mesatare (2.4-2.7).
G JETHJA: Forme eliptike, e rrafshte. permasa mesatare te gjata dhe te gjera
(L=51.1) dhe l=14.7). Raport L/l (3.4). Nervatura gjatesore e drejte (67),
te kurbuar brenda (24). Ngjyre e gjelber e forte ne faqen e siperme.
Siperfaqja gjethore e mesatare (S=511).
LULJA: Kranthi ka permasa mesatare (24/13), kompakt dhe i shkurter.
n⁰lule/kranth i vogel (10), renditur (1:6:3). Forme panikul i rregullt.
FRUTI : berthokel me epikarp te kuq-violet dhe tul te kuq vere. Forme
oval-elipsoidal, lehtesisht simetrik. Ka peshe te vogel-mesatare (2.1),
gjatesia i shkurter-mesatar (D=18.1): Diametri transversal maksimal,
qendror (d=12.4). Raport D/d (1.4). frut simetrik. Me shume lenticele.
Lidhja e bishtit mesatare.
Endokarpi ka peshe mesatare (0.35), permasa mesatare (D=11.4), dhe i
gjere (d=6.2). Diametri D/d (1.8). Raporti Pulp/Endokarp (5.1). Forma
vezake. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes dhe majes e ngushte me
thumb. Siperfaqe e lemuar-ashper, Numuri brazdave fibroze te paktamesatare (6) .
PJEKJA: e hereshme. Rezistenca e lidhjes se bishtit mesatare.
Karakteristika teknologjike: Ulli rproduktiv,autofertil, aborti i ulet
vezori (12), aftesi e larte rrenjezimi (83%), futet shpejte ne prodhim, ka
prodhim constant.
REZISTENT daj Cycloconium oleaginum dhe Bractocera oleae. Rezistent
ndaj te ftohtit.
PËRDORIMI : Vaj. Ka 22% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Tirane, Durres
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KRYPS I KRUJES : Olea europaea L. ssp.sativa
SINONIME :
O RIGJINA: K RUJE
Pema: fuqi mesatare. Kurore polikonike, me dege dhe degeza te shumta te
rralla. Ndernyjet kane permasa mesatare (2.7 cm).
G JETHJA: forme eliptike. Ka permasa te gjata dhe te gjera (L=58) dhe
l=12). Raport L/l (4.2). Nervatura gjatesore e drejte (57), ne te perdredhur
(23). Ngjyre jeshile e forte-hiri ne faqen e siperme. Siperfaqja gjethore e
mesatare (S=546).
LULJA: Kranthi ka permasa mesatare eshte kompakt dhe i shkurter
(22/11). n⁰lule/kranth i vogel (13), renditur (1:7:5). Forme panikul
espiciform.
FRUTI : Fruti berthokel me epikarp te zi-violet dhe tul te kuq vere. Forme
vezako-sferik, lehtesisht simetrik. Ka peshe mesatare (3.97), gjatesia i
shkurter-mesatar (D=21.3): Diametri transversal maksimal, qendror
(d=17.5). Raport D/d (1.2). frut simetrik. Me shume lenticele. Lidhja e
bishtit mesatare.
Endokarpi peshe mesatare-madhe (0.53), permasa mesatare (D=13.5), dhe
i gjere (d=8.5). Diametri D/d (1.6). Raporti Pulp/Endokarp (6.5). Forma
eliptike-fuci. Lehtesisht asimetrik. Forma e bazes e ngushte me sqep.
Siperfaqe pak a shume e ashper, Numuri brazdave fibroze te paktamesatare (7) .
PJEKJA: mesatare e hereshme. Rezistenca e lidhjes se bishtit mesatare.
Karakteristika teknologjike: Pjeserisht autofertil, aborti mesatr vezori
(22), aftesi mesatare rrenjezimi (70-75), futet heret ne prodhim, ka
prodhim lehtesisht kostant.
Rezistence mesatare ndaj Cycloconium dhe Bractocera oleae. Rezistent ndaj
te ftohtit.
PËRDORIMI : Tryeze/Vaj. Ka 18-20% vaj.
ZONA E PËRHAPJES : I perhapur ne Kruje
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