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Parathenie 

 
Ullikultura e re e pas viteve 1990, ka formuluar nje tip “familjar” 
kultivimi ne rrethanat e te cilit pronarët e ullirit duhen ndihmuar në 

lëvizjen e tyre drejt modernizimit. Ne kete kend veshtrim perdorimi i 

materialit bimor me potencial gjenetik superior merr rendesi prioritare  

per krijimin e ullishteve te reja. 

Gjate tre dekadave te fundit teknikat e shumezimit te ullirit kane bere 

nje zhvillim te çuditshem. Ne Institutin e kerkimeve te ullirit, ne 

periudhen 1994-1995, jane eksperimentuar metoda per kultivimin e 

filizave te rjedhur nga fara, embrione, eksplant e meristema maje,  

copa druri, makroeksplant copash te gjelbra,  ne mjedise ushqyese te 

ndryshme dhe kane dhene si rezultat,  riprodhimin e individeve te afte 

per te mbijetuar. 

Prodhimi i fidaneve in vivo, ka terhequr shume imagjinaten e 

institucioneve te kerkimit dhe formimit. Por pikerisht, te filozofuarit  

mbi aspektet interesante te prodhimit te nje fidani prej nje eksplanti, 

cope e gjelber ose nje embrion duhet te beje te pranueshem ate,  qe 

shtimi vegjetativ eshte i mundshem te realizohet ne kete menyre kur ne 

raste te tjera me metodat e zakoneshme si me prerje, ndarje ose shartim 

jane te veshtira ose pa rentabilitet. 

Ky liber eshte shkruar si pergjigje ndaj problemeve praktike te 

ceshtjeve te ndeshura nga autori qe ka punuar dhe punon ne nje qender 

shumezimi sic jane ;  A eshte e mundur te permiresohet rentabiliteti i 

ullishtarise shqipetare? A mundet qe shumezimi i ullirit me aplikimin e 

metodave te ndryshme teknike dhe shkencore te permiresohet 

rentabiliteti ? 
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A mund te shumezohen individe te kontrolluar dhe pa viruse ?  a eshte 

e mundur qe te gjejme dhe shumezojme individ pa periodicitet, dhe ne 

rastin tjeter individ me perqindje te larte vaji ne frut, kaliber i madh, 

dhe ne teresi me te  mire se standarti i popullates varietale. Si ruhen, 

dhe vihen ne   administrim te strukturave te shumezimit dhe cilat jane 

procedurat dhe protokolli i shumezimit.  

Ne punonjesit e kerkimeve shkencore shpesh here jemi konfrontuar me 

ceshtje te tilla, dhe kemi pergjegjesine per ti dhene keto pergjigje. Ne 

kete liber jane perpunuar rezultatet e kerkimeve dhe jane pershtatur ne 

formen per te qene te kuptueshme dhe aplikueshme. Qellimi im nuk 

eshte te jap te gjitha pergjigjet per derisa nje gje e tille eshte e 

pamundeshme. Shume shkencetar me pervoje  ndofta mund te lexojne 

dhe ta çmojne kete liber si teper fragmentar. Kultivuesi per qellime 

tregetare mund ta gjej teper te nderlikuar, megjithate qe te dy mund te 

gjejne ketu dicka qe mund ta perdorin.  

 

 

Autori 
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HYRJE 
 
Kur specialistet bisedojne  ne lidhje me shumezimin e ullirit, ata 

zakonisht nenkuptojne rritjen e fidaneve ne qeska polietileni ose ne 

vazo, ne  sera  ose ne fusha rritje. Ne praktiken e prodhimit, fidanat e 

ullirit tradicionalisht jane shtuar me metoden vegjetative ; me copa dhe 

me shartim. Sipas metodes tradicionale, fidanet e ullirit jane prodhuar 

mbi filiza te rjedhur nga fara dhe te kultivuar ne shartesore me moshe 

2-3 vjecare pas shartimit. Ne periudhen  1945-1990, ne Shqiperi kane 

funksionuar 3 fidanishte nacionale (Mifol, Otllak dhe Elbasan)  dhe 8 

fidanishte lokale. Ne pergjithesi jane prodhuar 26 million fidan, te cilet 

u perdoren per krijimin e ullishteve te reja, por fatkeqesisht ato kane 

patur zenie te uleta ne pemetore sepse ne vitin 1985 nga ato,  rezultuan 

vetem 3.5 million peme ulliri,  ose 13.5% zenie. Per kete arsye, sipas 

nje vendimi te qeverise ne vitin 1986 eshte realizuar implementimi i 

nje metode te re te prodhimit te fidaneve te ullirit konform 

rekomandimeve te raportit te FAOs, (Prof. Juan Caballero). Ne ate 

kohe  u ndertua nje stacion i ri i prodhimit te fidaneve te ullirit ne Pus 

Mezini te Vlores i cili  ne princip ka zbatuar shumezimin in vivo, me 

copa te gjelbra me nebulizim. Ne periudhen 1986-1995, u seleksionuan 

ne popullaten e varieteteve te ullirit Kaninjot, Ulliri Tiranes, Krips 

Berati, Mixan, Kryps Kruje dhe i holli i Himares,  disa klone me te 

cilet u ndertua ullishtja e pare “meme” me 220 peme.   
 

Ne vitin 1994, ne  bashkepunim me IAM-Bari dhe Universitetin e 

Barit, (Itali); u implementua projekti i BE, per prodhimin e materialit 

bimor te certifikuar ne ullikulture qe ne princip kishte  dy objektiva ; 

(i) Krijimin e burimeve primare (seleksionimin dhe administrimin e 
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kloneve te pastra), dhe aplikimin e metodave moderne te shumezimit 

per nje prodhim te certifikuar. Ky aktivitet filloi ne vitin 1994.  

Impakti i veprimtarise te mesiperme u vrejt pas vitit 1997, ku prodhimi 

privat mori nje zhvillim te mire sepse u krijuan 50 fidanishte  dhe te 

gjitha se bashku kane patur nje prodhim vjetor 300 mij fidan  ulliri. 

Aktualisht Shqiperia kultivon rreth 13 milion rrenje ulli dhe eshte 

perballe nje tedence per shtimin e metejshem te mbjelljeve te reja. 
 

 

Albania

 

Kartograma mesdhetare e ullirit, zona e pare dhe e dyte sipas Koppen, 
Shqiperia ne vatren kryesore te kultivimit. 
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Rendesia ekonomike e ullirit.  

 
Njerzit ne Shqiperi e konsiderojne pemen e ullirit te paren ndermjet te 

gjitha pemeve te tjera. Sepse eshte e shenjtë, nje pemë e bekuar dhe 

simbol i paqes, është një burim i dritës hyjnore. Origjina e pemës së 

ullirit sipas hulumtimeve tona bashkohet me qytetërimet rreth e rrotull  

pellgut të Mesdheut. Historia dhe arkeologjia e oleastrave ka gjurme 3 

deri 40 mij vjet para BC ne pellgun e mesdheut,  natyrisht edhe ne 

Shqiperi. Sepse qe nga periudha fenikase, tregetia e vajit të ullirit ka 

lejuar zhvillimin e ullirit në të gjithë pellgun e Mesdheut. 

 
Pema e ullirit eshte subtropikale,  e klimes tipike mesdhetare me dimer 

te bute e te laget dhe vere te nxehte e te thate. Mbi te gjitha klima eshte 

faktori mbizoterues qe ka percaktuar kufijt e perhapjes se tij ne jug dhe 

ne veri.  Shqiperi ulliri eshte perhapur ne pregdetin jonik  dhe adriatik 

deri 100 km me ne brendesi te vendit. 

Ulliri kurdohere ka qene drejtimi baze, ose themel per cdo sistem 

bujqësor të qeverive te vendit,  për arsye ekonomike, sociale dhe 

kulturore.  Ne planin social, ullishtaria  ka zvogeluar eksodin rural dhe 

ka qënë indeks i prosperitetit  dhe civilizimit. Në vitin 1912 (Arkiva e 

shtetit),  Shqipëria ka kultivuar 8.1 milion rrënjë ulli, perfshire 

Camerine dhe Ulqinin. Ullishtaria sot ze rreth 12 miljon rrenje, prej te 

cilave 10 % kane moshe shume shekullore.   Ullishtaria ze 11.8% te 

tokes bujqesore dhe administrohet ne formen private nga 48 mij ferma.   

Ullishtaria përbëhet prej 14 kultivar kryesor autokton te cilet zene 82% 

te siperfaqes se pergjitheshme, (Kaninjot ze 45%). 

Prodhimi i vajit (vit i një pas njëshëm) eshte rreth 14 mij T, ndersa  

ulliri  tryezes 60 mij T. Reth 80% e vajit, ploteson normat e KE si vaj i 
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cilesise se larte. Autokonsumi ze 60% te prodhimit te vajit. Aktualisht 

Ullishtja zë  58 000  ha dhe kundrejt sipërfaqen bujqësore ullishtja zë  

rreth 11.8 % të tokës së punueshme. Vlera e prodhimit bujqësor në 

sektorin e ullirit është rreth 35  miljon €. Puna e puntorise  arrin afërsisht 

mbi 1.5 miljon ditë pune. Këto të dhëna i japin rëndësi ullirit  në planin 

social ekonomik dhe rural.  Sipas statistikave te vitit 1912, ne truallin 

amtar Shqipetar (Ulqin deri ne Preveze) inventari i ullirit ishte rreth 8 

miljon rrenje. Ndersa ne vitin 1948 sipas inventarit te pare shtetror jane 

inventarizuar 1.7 milion rrënjë ullinj, te gjithe me moshe shekullore. 

Ne politikat bujqesore socialiste ulliri pati rendesi dhe eshte zhvilluar 

deri ne fund të vitit 1990, rreth 6 milion rrenje. Karaktaristikë e 

zhvillimit të kësaj ullishtarie ishte ne shume raste, krijimi në toka të pa 

përshtatëshme, me pjerrësi të madhe, pa mundësi mekanizimi, ujitje 

dhe agroteknikë mirëmbajtie jo të plotë. Rreth 50 % të shpenzimeve që 

kryheshin shkonin në drejtim të vjelies.  mekanizimi ka qene ne nivel 

te ulet dhe ishte kjo arsyeja që rendimentet  ishin të ulta, te cilat nuk 

shkonin më shumë se 8-12 kg/rr ne nivel kombëtar.  

Me ndryshimin e sistemit politiko-ekonomik një pjesë e ullishteve u 

abandonua sepse nuk ishin rentabël, si rezultat 10.000 ha ullishte ose 

22% u shkatërruan ose u abandonuan. Ullikultura u transformua ne 

prone private, “tip familjar” kultivimi. Sipas statistikave nga viti 1992 

ne 2014 janë shtuar afërsisht 6 miljon  bimë të mbjellë në oborre ose 

parcela të vogla në zonat fushore dhe kodrinore vetëm në vitin 2010 u 

mbollën 1 milion rrënjë.   Brënda arealit të përhapjes ulliri është i 

shpërndarë në 9 qarqe të vendit. Më të rëndësishmit janë qarqet: Vlora 

me 36.1 % të numrit të ullinjve, Fieri 17.3 %, Berati 16.4 %, Tirana  11 

% dhe Elbasani 7 %. 
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Madhësia mesatare e fermës së ullirit ka sipërfaqe me amplitude nga 0.25 

deri 2.5 ha. Si fazë fillestare e aktivitetit bujqësor nuk përjashtohet 

mundësia e rritjes së madhësisë së tyre  nëpërmjet zgjerimit me mbjellje 

të reja ashtu dhe nga shitblerja (tregu i tokës) ndërmjet fermerëve. 

 
Te dhena te siperfaqes e pergjitheshme te tokes ne republiken e 

Shqiperise (000/Ha). 
 

 1950 1960 1970 1980 1990 1994 
 

2012 
 

Toke gjithsejr 391.2 457.0 599.0 702.0 704.0 650.0 540.5 
Toke Are 374 417 521 585.4 570.0 577 438 

Peme frutore 3.2 15 30 55.7 60 32 30.8 
Ullishte 11.4 17 36 43.4 45 35 58.5 
Vreshta 2.6 8 12 17.7 20 6 13.2 
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Ullikultura Shqipetare, Indeksi i diversitetit dhe perhapja sipas zonave te 

kultivimit 
 
 
Shqiperia eshte vend mesdhetar, vend i orgjines se ullirit. Shume 

germime arkeologjike kane gjendur fosile te organeve te pemes se 

ullirit, ene dhe sende me gjethe dhe fruta, olivastra dhe fara te derdhur 

ne mburoja luftetaresh, ene balte dhe basoreliefe ne Amantia,  Bylis, 

Apolonia, Ardenice, etj,  te cilat deshmojne per egzistencen e kesaj 

peme 5-6 mij vjetet e fundit.  Pas J.C njihen tre etapa zhvillimi per 

ullishtarine ne Shqiperi (i) Dyndjet veneciane (ii) Programi Skenderbe  

(iii) Sistemi Socialist.   Kultivimi i deri sotem per rreth 1.7 milion 

rrenje ulliri me moshe  500 deri 3000 vjet. Ne sistemin socialist 
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inventari u shtua me 4-5 milion rrenje ne blloqe dhe plantacione 

industriale. 

 
Klima e Shqiperise eshte mjaft e favorsheme per kultivimin dhe 

riprodhimin  bimor.  Parametrat e klimes se vendit tone jane te njejte 

me vendet e tjera te mesdheut.  Sipas Vavillov, klima e fut Shqiperine 

ne vatren e peste te biodiversitetit ne rruzullin tokesor. Egzistenca e 

mjaft variteteve dhe disa dhjetra forma ne gjirin e popullates varietore 

te ullijve autoktone  verteton kulturen antike dhe specifike te ketij 

vendi. 
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Perpunimi dhe ruajtja e vajit 

 
Shqiperia eshte nje vend me ullishte te zhvilluar persa i perket numurit 

te ullijve per fryme te popullsise. Sipas inventarizimit te vitit 1946 

vendi yne ka patur 1,768 milion peme ulliri me moshe shekullore dhe 

popullsia ka qene rreth 700 mij njers, ndersa 56% e saj ka jetuar ne 

zonen e ullishtarise.  Sipas vleresimeve te IKUA, Vlore rreth 30% e 

pemeve kane patur moshe mbi 20 shekuj. Perhapja me te madhe i 

perket krahines se Vlores, Mallakastres, Berat,  Tirane dhe Sarande. 

Niveli i prodhimit  te viteve te njepasnjeshem mendohet te kete qene 

30 mij Ton dhe sasia e vajit 6-7 mij Ton. Konsumi i vajit ne zonen e 

ullishtarise ka zene rreth 18 litra/fryme/vit. 

Rreth 70% e sasise se ullijve jane perpunuar ne strukturat e industrise 

antike (mulli vaji) dhe pjesa tjeter eshte perpunuar ne menyre 

shtepiake nepermjet veglave dhe eneve te destinuara per perpunimin e 

vajit per autokonsum ne zonat me ullishte te rralla.  

Mulli te vajit kane qene me kapacitet 0.5-3 kv/ore. Mulliri eshte perber 

prej gurit dhe bazamentit. Ne pergjithesi levizja e gurit te mullirit eshte 

bere nepermjet kuajve ose ujit. Vetem shtypja dhe homogjenizimi i 

brumit eshte kryer prej mullirit ndersa operacionet e tjera te presimit 

dhe ndarjes jane kryer ne menyre manuale. 

Sipas inventarizimit dhe perpunimeve te informacionit Shqiperia ne 

periudhen 1900-1945 ka patur  546  mulli vaji me gur dhe kafshe, 

pervec disa mullijve shume te vegjel familjar,  88% e tyre jane ne 

zonen Vlore-Delvine, Mallakaster dhe Tirane. 

Ne periudhen 1950 deri 1990, vendi ka rinovuar industrine e vajit, 

kane funksionuar 18 fabrika vaji me sistemin e presave dhe kapaciteti i 

pergjitheshem i punes ka qene 650 kv/ore ulli. Pas vitit 1990, dhe 
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privatizimin e ullishtarise eshte ndertuar industri e re bashkekohore. 

Aktualisht funksionojne 243 linja me kapacitet pune te pergjithshem 

1900 kv/ore.  Niveli i prodhimit eshte 130 mij Ton ne vit te 

njepasnjeshem dhe 15 mij Ton vaj. Niveli i prodhimit te vajit do te 

kete dinamike ne rritje me hyrjen ne prodhim te ullishteve te reja. 

Objekte shume

te vjetra te

nxjerjes dhe

ruajtjes e 

vajit

 
 

Arkeologët Shqiptar kanë bërë zbulime të pemës e ullirit, enë, 
basoreliefe, qypa dhe enë balte etj, ne Amantia, Kanine, Bylis, 
Apoloni, Ardenice, Cerje etj, të cilat dëshmojnë për egzistëncen e kesaj 
pemë në 5-6 mij vjetët e fundit.  
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Kalaja e Kanines dhe Vlores dhe peme ulliri te njekoheshme shekulli 5-6 para JC 
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Klima e ullirit 

 
Shqiperia ka klime mesdhetare, dhe duke njohur klimen e Shqiperise, 

formohen koncepte te qarta lidhur me kultivimin e ullirit. Sa me mire 

te njihen dhe te parashikohet moti dhe klima aq me pak do ndikojne 

per keq ne rritjen, zhvillimin dhe rentabilitetin. Me fjale «mot» 

kuptohet gjendja fizike e atmospheres ne nje rajon te caktuar ne nje 

cast, dhe ne nje periudhe te dhene. Ndersa ne analizen e elementeve te 

motit te cilet jane pjese e interpretimit te bioklimogrames, kuptojme 

gjithe madhesite fizike dhe ngjarjet qe percaktojne gjendjen e 

atmospheres si temperaturen dhe lageshtine e ajrit, ererat,  dhe reshjet 

dhe nderlidhjet ne funksion te kerkesave biologjike te kultivareve te 

ullirit.  Ne kete menyre me klime te nje vendi kuptojme regjimin 

mesatar te motit ne ate vend. 

Ndryshimet e temperatures per kater periudhat (stinet) vjetore jane te 

ndryshme nga nje zone tek tjetra, dhe temperatura e larte vrehet ne te 

gjitha dekadat  ne zonen jug perendimore. Temperatura me e larte ne 

cdo zone klimaterike koencidon ne periudhe qershor deri ne gusht. 

Nje ose disa elemente te klimes mund te jene pengese ose te kufizojne 

ne maksimum kultivimin e ullirit. Ato do te duhet te pershkruhen, te 

matet intensiteti i tyre, dendesia e tyre, zgjatja, dhe te krahasohet me 

kerkesat ose kufijte e tolerances se ullirit. 

Temperatura; eshte prej elementeve me te rendesishem te klimes dhe 

per ullirin eshte i rendesise se pare, ndaj duhet te behet vleresimi i 

parametrave te temperatures: Temperatura mesatare mujore. 

Temperatura mesatare minimale (intensiteti, zgjatja, zgjatja e te ftohtit, 

llojit etj).  
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Températura : Pema e ullirit eshte e ndjeshme ndaj të ftohtit. 

Temperaturat negative janë të rrezikshme nëse koencidojne në kohën e 

lulëzimit. Ndjeshmëria e pemës së ullirit në temperaturat e ulëta varet 

nga: gjendja vegjetative dhe frekuenca e temperaturave negative. 

 

 

Amplituda e temperatures sipas  fazave  fenologjike 

 

 
Ndikon gjithashtu, kohëzgjatja e këtyre temperaturave të ulëta, kushtet 

klimatike që kanë paraprirë këtë periudhë të ftohtë, higrometria e ajrit, 

rezistenca e varietetit dhe gjendja sanitare e pemës. 

Pema e ullirit është në gjendje të përballojë temperaturat e larta të 

verës nëse është furnizimi me ujë eshte normal, me nje pershtatje për 

thithjen e ujit i lejon atij të përballojë temperaturat e rendit prej + 40 ° 

C.  Mekanizmi i rezistences kompensohet edhe me mbylljen e stomeve 

ne faqen e poshtme te gjetheve per te ruajtur turgorin e indeve.  

 

Fazat e zhvillimit Temperatura 

Periudha e gjumit dimeror - 5 °C à -7 °C 

Zgjimi pranveror 10 °C à 12 °C 

Zéro vegjetative 
Zhvillimi i lulerise 

Lulezimi 
Fekondimi dhe lidhja. 

9°C à 10 °C 

14 °C à 15 °C 

18 °C à 19 °C 

21 °C à 22 °C 

Ndalim i vegjetacionit 35 °C à 38 °C 

Rrezik nekroza. > 40 °C 
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Klimograma e ullirit ne zonen jonike (Lukove) dhe Adriatike (Oblike) 

 

Reshjet, më pak se 350 mm, ne kushte te pa ujiteshme nuk mund të 

jenë ekonomikisht rentabel.  Lagështia e ajrit mund të jetë e dobishme 

deri ne 55% ndersa me e larte favorizon zhvillimin e sëmundjeve dhe 

parazitëve.     

Lartësia e kultivimit të pemës së ullirit varet nga lartësia. Kufijtë që 

nuk duhet të tejkalohen janë 500 deri 550 m për kundrejtimet e 

ekspozuara në veri dhe 600-700 m për shpatet e ekspozuara në jug. 

Mjegulla eshtë e dëmshme sepse shkakton infeksione kerpudhore dhe 

rënien e luleve.  Bora shkakton thyerjen e degëve ndersa bresheri 

shkakton demtime mekanike ne epidermen e degeve dhe prekjen nga 

infeksionet e pseudomonas.  

Pema e ullirit përshtatet për të gjitha llojet e tokës, përveç tokave të 

rënda, kompakte, të lagura qe nuk kullojne gjate dimrit. Tokat 

gëlqerore deri në pH 8.5 mund të jenë të përshtatshme, por tokat me 

pH 5.5 nuk janë të rekomanduara. Permbajtja e kriperave ne ujin e 

tokes nuk duhet te jene me te larta se 1-2 g/liter. 
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Cikli jetesor i ullirit 
 
Cikël jetesor është periudha nga formimi i zygotës deri në humbjen 

fizike të genotipit, në fund të jetës e tij. Ulliri në menyrë natyrale 

ndërmjet vitit 1-7 konsiderohet periudhë rritje. Gjer në 100 vjet pema 

zhvillohet dhe njeh një shtim progresiv të rendimentit. Ndërmjet 100-

300 vjet ulliri arrin kapacitetin e tij maksimal prodhues. Ndërsa më pas 

ai rritet në trashësi, plaket dhe riperterihet në mënyrë të herë pas 

herëshme por nuk vdes kurrë.  

Në kohën e mbirjes e fares bimëza e re nxjerr një rrënjë boshtore. Më 

pas (dy vjet), duke u rritur zhvillon një sistem rrenjor xhufkor, pak te 

thellë 60 – 100 cm me zhvillim anësor, rrënjët kryesore shkojnë deri në 

ekstremet e kurores ndërsa rrënjët e dyta dhe të tjerat mund të 

eksplorojnë një siperfaqe toke mjaft të konsiderueshme. Xhufka 

rrënjore kufizohet në pergjithësi në metrin e parë të tokës.  

Shumë përpjekje janë berë por ende nuk është bërë e mundur të njihet 

mosha e ullirit me siguri. Edhe nëpërmjet dendrokronologjisë me 

karbon, është ekstremisht  vështirë per tu realizuar, sepse ulliri ka dru 

shume të fortë, të presuar, ka rritje të pa rregullt me zgavra në qëndër 

dhe duke qënë me gjelberim të perhershëm nuk ka të dallueshme 

rrathet e rritjes. Mosha nuk mund të vlerësohet vecse i bazuar në 

tregues indirekt biometrik si: Perimetri në bazen e trungut, koeficienti 

vjetor i rritjes e drurit, me të cilet  mund t’i afrohen shumë më tepër 

moshës reale. Kur ulliri plaket, diferencon disa filiza në zonën 

perimetrale të bazës e trungut që e kanë orgjinën nga sytha latent dhe 

në ketë mënyrë ripërtërihet per here, por nuk vdes kurrë prej plakjes. 

Bima e re që e zëvëndëson nuk është një bimë tjetër por një vete-vehte 

e re, një shprehje e re e të njëjtit genotip. Ulliri mund të vdes vetem 
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nën efektin e ngricave, erozione, dëmtime fizike nga urbanizimet dhe 

djegjet nga zjarret.  

Pershkrimi. Ulliri sipas klimes dhe tokes rritet ne lartesi deri 10-18 m 

me diameter 1-8 m. Gjethet i ka te gjelbra, te qendrueshme vere e 

dimer. Fruti nje drupe me nje berthame me tul te ngjyrshem vezako-

elipsoidal ose e rrumbullakte, ngjyre vjollce e zeze, e kuqerremt ose 

rralle dhe e bardhe. Piqet nga mbarimi i vjeshtes dhe fillimi i dimrit. 

 

Cikli i zhvillimit. Pasqyron jeten e pemes e ullirit, prej formimit te 

zigotes deri ne humbjen fizike te tij ne fund te fazes e pleqerise. 

 

Periudha rinore:  ajo fillon në formimin e zigotes dhe mer fund ne 

kohen e krijimit te raportit C/N, ne pemtore. Kjo periudhe 

karakterizohet nga xhvillim i fuqishem vegjetativ. Periudha zgjat 5-7 

vjet ne korelacion me tiparet gjenetike varietale. 

 

Periudha e hyrjes ne prodhim: Ajo fillon kur pema ka diferencuar 

lule dhe fruta qe perkon me krijimin e ekuilibrit C/N, me aftësinë e 

pemës për të dhene një prodhim homogjen.  

 

Periudha e pemes ne prodhim : Është periudha e prodhimit të plotë, 

ne te cilen ekziston një ekuilibër mes vegjetacionit dhe frutifikimit ne 

menyre konstante. 

 

Periudha e pleqerise: Është faza e plakjes e cila karakterizohet nga 

një renie progresive e prodhimit. 
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Cikli vegjetativ vjetor: cikli vegjetativ vjetor  i pemës së ullirit është i 

lidhur ngushtë me kushtet klimatike të zonës së tij.  

Proceset biologjike dhe fiziologjike qe ndodhin gjate ciklit vjetor te 

ullirit, në bimën e ullirit që nga mbirja e farës e deri në fund të jetës, 

ndodhin ndryshime të rëndësishme sasiore, që janë të lidhura me 

rritjen, si dhe ndryshime cilësore që janë të lidhura me zhvillimin. Në 

jetën e tij ulliri kryen dy cikle biologjike; ciklin e madh (cikli jetësor) i 

cili fillon me mbirjen e deri në tharjen e plotë të bimës, si dhe ciklin e 

vogël (cikli vjetor) i cili nis me fillimin e rritjes bimore dhe mbaron në 

të njëjtën periudhë të vitit të ardhshëm. Ciklet vjetore janë aq sa edhe 

vitet e jetës së ullirit. Bimët e mbira nga fara kalojnë disa stade si kufij 

kohorë brenda të cilëve në bimë kryhet rritja, shtimi sasior i masës 

bimore, e cila çon në ndryshime cilësore, në zhvillim, i cili shënon 

edhe kalimin në një stad të ri. Pra, stadet kryesore janë: stadi 

embrional, i rinisë, i prodhimit dhe i pleqërisë. 
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Shkembimet morfologjike dhe diferencimi i sythave 

 

Ne lidhje me shkaqet qe determinojne ne diferencimin e sythave,  jane 

ngritur shume teori nga fiziologe te ndryshem.  Qe me 1865 u ngrit 

hipoteza nga Sachs,  se diferencimi  i sythave percaktohet nga prania e 

lendeve te vecanta qe perpunohen ne gjethe dhe qe shkojne ne sythe te 

quajtura lende florigjene.  Me 1898 ishte Myller qe kete rol ua 

kontribuan lendeve organike dhe me 1905 Loew ua atribon lendeve 

sheqerore.  Me vone nen ndikimin e Goshe, ne frutikulture hyri 

koncepti mbi antagonizmin e rritjes dhe te frutifikimit, si pasoje e te 

cilit,  kerkoheshin rruge per dobesimin e rritjes, qe te detyrohesh bima 

te frutifikonte.  Fiziologu gjerman Klebs me nje sere punimesh krijoi 

nje koncept te ri per kete problem, ai ia dedikon diferencimin e 

sytheve,  raportit te karbohidrateve me lendet azotike.  Ne perputhje 

me kete koncept,  duke hedhur poshte ate mbi antagonizmin e rritjes 

dhe frutifikimit, u krijuan bindje qe plehrimi i bollshem con ne 

frutifikimin e bollshem.  Ne vijim te kesaj teorie Kraus dhe Kraybill 

me 1918 percaktuan qe faktori determinant ne diferencimin e sythave 

eshte raporti i lendeve karbohidrate ndaj lendeve azotike.   Sipas kesaj 

teorie rezulton qe kur raporti ndaj lendeve azotike eshte shume i larte 

rritja do te jete e dobet, prandaj dhe frutifikimi do te jete i pamundur, 

kur ky raport eshte i larte me situaten qe bima thith azot por vlera e 

raportit eshte e larte per llogari te permbajtjes se larte te karbohidrateve 

kemi rritje dhe frutifikim te mire.  Raporti i ulet midis ketyre lendeve 

me pranine e vegjetacionit te fuqishem,  shoqerohet me hyrje intensive 

te azotit dhe teprica  karbohidratesh  nuk mund te formohen,  keshtu qe 

frutifikimi dobesohet kur raporti eshte shume i ulet,  pasi sasia e 

karbohidrateve eshte shume e vogel,  rritja eshte e dobet dhe 
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frutifikimi eshte shume i dobet.  Kjo eshte teoria qe deri me sot e ka 

justifikuar denjesisht vehten,  por megjithate ka akoma shume 

diskutime dhe propozime te ndryshme te rrjedhura nga studime te 

kryera ne vende te ndryshme te botes. 

Megjithate,  kjo teori nuk duhet trajtuar thjeshte si nje raport midis dy 

grupeve te lendeve qe u permenden por duke i trajtuar keto,   me gjithe 

lendet e tjera qe jane kryesore per bimen,  si ato proteinike qe perbejne 

bazen e citoplazmes se qelizave te konusit te rritjes,  ashtu dhe ato 

fosforike, potasike etj.  Per kete arsye, ky problem duhet trajtuar ne 

prizmin,  qe ne kuadrin e furnizimit normal te bimes me element 

ushqyes dhe ne kushte normale, klimatiko-tokesore,  ne diferencimin e 

sytheve ndikon raporti i karbohidrateve ndaj lendeve azotike.  Keshtu,  

ndersa fosfori dhe potasi,  me rritjen e sasise qe i hidhet bimes nuk 

ndikojne shume ne mos diferencimin e luleve, ndersa  azoti ndikon 

fuqimisht me rritjen e dozes. 
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Resurset e  dobishme te ullirit.  

 

Varitetet e ullirit janë të domosdoshme për të ruajtur funksionet si 

pjesë përbërëse e strukturës dhe proceseve te ekosistemit. Rreth 30% e 

puntorise pozicionohet në ullikulturë si aktivitet kryesor ku njeriu 

përfiton prej diversitetit të tyre. Janë këto arsyet që njerzit incistojnë të 

seleksionojnë varitete të përshtatshëme për nevojat e tyre që ti 

përgjigjen kushteve tipike të ambjentit, dhe kështu kanë krijuar një 

diversitet shumë të pasur.  

Shoqëria nuk mund të garantojë të ardhmen e saj pa një botë resursesh 

të pasura, me rendimente të larta dhe cilësore. Resurset e ullirit kanë 

mjaft interes sepse mbrojnë ambjentin dhe studimi i diversitetit të tyre 

ndihmon për të gjetur lidhjet e tyre brënda çdo ekosistemi.  

Burimet e familjes Olea pasqyrojne sasinë dhe ndryshueshmerinë e 

variteteve, formave dhe biotipeve.  Diversiteti në gjirin e specieve, 

ndërmjet specieve dhe ndërmjet ekosistemeve është transformuar në 

mënyrë të konsiderueshme nën ndikimin e aktiviteteve njerezore, 

brezave njerëzor dhe epokave të zhvillimit historik.  

Ullishtaria e Shqiperise konsiderohet si një pikë diversiteti biologjik 

me rëndësi sepse bën pjesë në qëndrën e pestë me klimë mesdhetare të 

prejardhjes dhe formimit të bimëve të kultivuara.  

Aktualisht janë identifikuar shumë genotipe, prej të cilëve shumë prej 

tyre kane popullatë.  Ndërsa 12 kultivar përbëjnë diversitetin e 

dobishëm dhe të përdorshëm në ullikulturën e vendit tonë. Kultivarët 

Kaninjot, Kryps Berati, Mixan, Ulliri bardhe dhe i zi i Tiranës, 

Himara, Pulazeqin, Kotruvsi, Marks janë varitetet kryesore që zënë 

mbi 85% të tokës e ullishtes. Keto varietete kane rendesi kultivimi 
sepse zene me teper se 5% te tokes se pergjitheshme me ulli.  
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Shqipëria zoteron dy vatra kryesore të diversitetit gjenetik të ullirit:  

Vatra Jonike, shtrihet në jug të lumit Vjosë dhe përfshin zonat: Vlorë-

Dhërmi-Borsh-Piqeras-Nivicë-Mursi-Konispol-Delvinë-Mallakastër. 

Kjo vatër karakterizohet nga popullata e ullirit Kaninjot në brëndësi te 

cilit jane oleastrat, argelidhet dhe disa varitete të tjerë të butë. 

Vatra Adriatike. Përfshin teritoret nën klimën Adriatike të pjesës 

qëndrore; Berat-Lushnjë-Durres-Peqin-Elbasan-Tirane-Kruje-Lezhe-

Shkoder-Malsi e madhe deri ne ekstremet ku ndihet ndikimi 

mesdhetar. Kjo vatër ka karakteristike popullaten e Ullijve të bardhë, 

oleastrat dhe disa varietete të butë të rëndësishëm me afërsi gjenetike.  

 

Dy vatrat kanë diversitet të madh dhe të dallueshem në aspektin e 

konstanteve termike. Shumë genotype kultivohen dhe kanë rëndësi 

ekonomike, ndërkohë që egziston një fond tjetër, i specjeve të egra me 

afërsi gjenetike me ato të kultivuara. Gjithashtu, kultivarë të vjetër që 

janë rajonizuar në vatra të ngushta dhe vazhdojnë të kultivohen si 

pasojë e adaptimit të madh.  Format e kultivuara dhe të egra,   janë 188 

emra më mjaft sinonime dhe homonime ndërmjet tyre.  

Në vazhdim të kohërave ato janë ndryshuar në mënyre të vazhdueshme 

dhe si pasojë e një seleksionimi natyror varitetet autoktone sot zënë 

85% të sipërfaqes e përgjithshme të ullikulturës, ndersa rreth 15 % janë 

kultivar të huaj introduktuar që ne vitet pas pamvaresisë kombëtare. 

Nga i gjithë ky diversitet biologjik vetëm një numur i vogël i 

kultivarëve dhe llojeve të vendit ka vlera ekonomike dhe ka plotësuar 

nevojat ushqimore në shekuj. 
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Varietetet e kultivueshem te ullirit 

 
Shqiperia eshte gjithmone e vemendeshme ndaj zhvillimit te 
ullikultures, per variacionin dhe tipicitetin e prodhimit, dhe ka bere 
perpjekje nepermjet programeve shumevjecare per identifikimin dhe 
ruajtjen  e germoplazmes autoktone, me qellim vleresimin dhe 
perdorimin e qendrueshem te saj. 
 

 
 

Pesha mesatare e frutit per genotipet autoktone te ullirit. 
 
Ne kete kendveshtrim genotipet e studiuar mbi karakteret dominante te 

frutit, endokarpit dhe gjethes jane analizuar dhe eshte bere klasifikimi i 

tyre per sa i perket nivelit te distances gjenetike: 

 

 (i)    Olea europaea sativa ssp sativa, varietete, forma dhe biotipe te 

domestikuar te cilat kane vlera perdorimi dhe perbejne resurset e 

dobishme te ullirit jane 156 aksesione, te cilat ne baze te 

karakteristikave jane klasifikuar ne 4 nen grupe. 

 
 (ii)  Olivastrat,  olea europaea subsp. Oleaster. bejne pjese 24 

genotipe pjese e subsp. oleaster ; te cilat ndryshojne per shume 
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karakteristika me ullastrat, sepse  frutat ngjajne me format e kultivuar, 

kane peshe me teper rrotull 1 gram, kane degeza me ndernyja me te 

gjata dhe ne pergjithesi nuk jane paisur me gjemba, kane permbajtje 

mesatare – te larte vaji.  

Perfshin gjithe genotipet me frut cilindrik dhe endokarp cilindrik, 

peshe te vogel fruti dhe endokarpi.; Nisiot i bregut, Ol-Cilindrike, Ol-

z-Berati, Ol-KGj, etj. Genotipet e ketij grupi kane forme cilindrike dhe 

simetri ndryshme prej grupeve te tjere.  

 

(iii)   Ullastrat, olea europaea subsp. sylvestris. bejne pjese 8 genotipe,  

te cilet kane frut shume te vogel, endocarp vogel-mesatar, pulpe shume 

te vogel dhe perqindje vaji shume te ulet. Kane frut sferik-oval. 

Karakterizohen  ne forme shkurri  dhe kane  degeza me gjemba, 

ndernyje shume te shkurtera.  Ne pergjithesi gjenden ne forme 

spontane jashte dhe brenda ullishteve ne jug te vendit; por me te 

perhapura jane ne Karaburun, Jonufer, Palase, Himare, Ksamil, etj.  

 

Karakterizimi i identitetit me marker morfologjik (karaktere stabel), 

nepermjet analizes statistike ka ndikuar per sistemuar konfuzionin 

varietal te dhene prej punimeve te autoreve te ndryshem  per 

shumellojshmeri varietale te larte perkundrejt nje areali te ngushte 

zhvillimi. Analiza PCA, mbi tiparet predominante zoteruese te 

variabilitetit dhe analiza fix e ngjajshmerise, ka sistemuar genotipet e 

analizuara ne dy grupe dhe 5 nen grupe, te cilet i nenshtrohen 

grupimeve me te vogla per afersine gjenetike ne perberje te cdo 

nengrupi. Kjo do te thote se  genotipet e analizuara per morfologjine 

rjedhin nga disa genotipe “rrenje”. Keto genotype ne rjedhe te 
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koherave kane pesuar modifikime fenotipike dhe gjenotipike dhe kane 

krijuar diversitet te madh.  

Psh prej popullates se  ullirit te bardhe te Tiranes (BT), kane shume 
afersi gjenetike dhe duket se kane rjedhur prej tij: I bardhi Lezhes 
(BL), I bardhi i Shkodres (BSH), I bardhi i Durrsit (BD), I bardhi 
Krujes (BK), Karen, disa forma, klone etj,  te cilet karakterizohen per 
nivel ngjajshmerie te madhe por nuk perbejne sinonime perfekte.   

Ka genotipe me shume afersi gjenetike ne perberje te popullates se cv. 
Boç. Psh genotipet; Perk, Managjel, Ganjolla, Kryps i Shkodres, 
Lashtrak etj,  te cilet duhet te kene orgjine te aferme ose te larget prej 
cv. Boç, qe realisht perben popullate me te madhe se keto te cituar dhe 
jane kudo te perzier dhe ne brendesi te popullates se llojeve te bardhe. 

Prezenca e ullastrave dhe olivastrave deshmon ne kete kendveshtrim se 
domestikimi i ullirit te bute (kultivuar)  rjedh prej kultivimit  dhe 
permiresimit te  oleastrave ne te gjithe vatrat  e zhvillimit.  I njejti 
fenomen ndodh dhe ne popullatat varietale te buta te cilat nepermjet 
teknikes se introduktimeve ne vende te ndryshme kane pesuar 
modifikime gjenetike dhe me shumezimin e metejshem kane krijuar 
popullata. 
 
Burimet per prezencen e ullastrave dhe olivastrave ne teritorin tone qe 
prej 12 mij vjet perpara JC., deshmon se domestikimi i ullirit te bute ka 
qene ne vazhdimesi, rjedhur prej kultivimit  dhe permiresimit te  
oleastrave ne te dy vatrat  e zhvillimit te ullirit ne Shqiperi. 
Genotipet ne perberje te subsp. sylvestris jane shume distant te 
krahasuar me dy nengrupet e tjere te oleastrave. Distanca gjenetike e 
Sylvestris  ne lidhje me Oleastrat   eshte 71.3% (ose ndryshueshmeria 
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71.3%). Genotipet brenda cdo grupi kane koeficient ngjashmerie prej 
73.9%, 56.3% dhe 59.6% por asnjehere nuk rezultojne te njejte. 
 
Administrimi i resurseve gjenetike 
 
Objektivat kryesore per administrimin e resurseve te ullirit kane qene;  
eksplorimi, identifikimi, koleksionimi, vleresimi, permiresimi,  
shumezimi, dhe komercializimi.  Ne teritorin e vendit tone ne 
periudhen 1980 - 2015 jane bere perpjekje per  eksplorimin, 
karakterizimin, dhe vleresimin e biodiversitetit egzistent vecanerisht ne 
gjirin e ullishteve shekullore. Te tilla kerkime jane  kryer per 
parandalimin e erozionit gjenetik, me e theksuar ne bujqesine socialiste 
por dhe ne kohen e eksodit rulal ne fillimin e viteve 90,te. Veprimtaria 
per identifikimin ka qene bere ne dy faza ; 

1. Per dokumentimin e kultivareve autokton,  ne baze te konsultimeve 
me dokumentacionet arkivore, per varitete te sinjalizuar dhe çertifikuar 
si autoktone  ne teritorin e vendit.   
2. vleresimin e variteteve autoktone, (in situ) ne vend orgjine, dhe 
ruajtjen per vleresime me te thella ne pemtoret e koleksioneve (ex 
situ)..   
 
Pas nje pune 20 vjecare jane identifikuar mbi 200 genotipe. Por pese 
kultivar rezultojne me perhapje masive ne gjithe teritorin ndersa 12 
kultivar ulliri perbejne sot biodiversitetin e dobishem dhe te 
perdorshem ne  ullishtet e vendit tone. 
Ne teritorin e vendit tone  5 varitete ulliri konsiderohen me rendesi 
ekonomike sepse siperfaqet e secilit zene mbi 5% te siperfaqes se 
pergjitheshme te ullirit. Kultivari me i perhapur eshte “Kaninjot” i cili 
okupon perseri 45% te siperfaqes. 
 

Te dhena per resurset dhe vatrat kryesore te ullirit. 
Emertimi Nr Tirane- Koplik Elbasan Mallakaster Vlore - 
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Peqin Delvine 
Cv.te eksploruar dhe 

karakterizuar 
40 17 7 5 11 

Biotipe 47 23 3 2 19 
O.oleaster identify 10 4 1 1 4 

O.oleaster pa identify 12 6 2 - 4 
O.europaea pa 
karakterizuar 

79 52 5 6 16 

Totali 188 102 18 14 54 
 
 

Sic shihet, shume kultivar kultivohen dhe kane rendesi ekonomike, por 

egziston nje fond i specjeve te egra me afersi gjenetike me ato te 

kultivuara. Ka specje dhe kultivare te vjeter qe jane rajonizuar ne vatra 

te ngushta dhe vazhdojne te kultivohen si pasoje e adaptimit te madh. 

Format e kultivuara te ullirit ne Shqiperi jane evidentuar para lindjes se 

J.C ose aq te vjeter sa ne brigjet e tjera te mesdheut. Format e 

kultivuara dhe te egra te evidentuara rezultojne 188 emra me mjaft 

sinonime te tyre. 

Ne vazhdim te koherave ato jane ndryshuar ne menyre te 

vazhdueshme, dhe si pasoje e nje seleksionimi natyror varitetet 

autoktone zene 85% te siperfaqes se pergjitheshme te saj ndersa rreth 

15 % jane kultivar te huaj. Nder kultivaret e huaj perhapje me te 

madhe ka ulliri Frantoio introduktuar nga Toskana ne vitet e 

pamvaresise e vendit dhe me pas nga agr. Janaq Prifti.    Nga gjithe ky 

diversitet biologjik vetem nje numur i vogel i kultivareve dhe llojeve te 

vendit ka vlera ekonomike dhe ka plotesuar nevojat ushqimore   ne 

shekuj. 
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Pozita gjeografike e genotipeve autoktone te ullirit te koleksionuar in situ dhe 

analizuar per 34 tipare morfologjike. 
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Vleresimi i materialit gjenetik 

 
Vleresimi i variabilitetit gjenetik ne gjirin e popullatave varietore dhe 

percaktimi i identitetit ka qene esenciale per ruajtjen e germoplazmes  

dhe perhapjen e saj.  Tradicionalisht variabiliteti i ullirit ka qene 

vleresuar mbi bazen e tipareve morfologjike duke shfrytezuar,  

fillimisht deskriptoret “Scaramuzzi”, me pas “Upov”, dhe “Rezgen”.  
Instituti i ullirit ne Vlore ne vitet 1982-85, afirmoi disa descriptor 

standart shteteror te quajtur “cels” bazuar ne marker morfologjik 

mbizoterues te identitetit. Ne vitin 2002-2003 ne bashkepunim me 

INIA ne Spanje dhe ne vitin 2008-2010 me  Universitetin e Sllovenise 

eshte zbatuar nje protokoll per karakterizimin genotipik nepermjet 

markereve RAPD dhe SSR, qe u perdoren per analizimin e diversitetit 

gjenetik per kultivaret shqipetar te ullirit. 

Ne cdo rast, niveli i larte i polimorfizmit te shfaqur deshmon per 

ndryshueshmeri genetike ndermjet kultivareve autoktone ndermjet 

njeri tjetrit dhe distance te dallueshme prej genotipeve te vendeve te 

mesdheut duke certifikuar profilin gjenetik te tyre.  Ne analizen e 

pergjitheshme, natyra dominant ka lejuar dedektimin e nje numuri te 

madh alelesh per lokus duke treguar nje nivel te larte diversiteti ne 

germoplazmen e ullirit.  

Jane pershkruar karakteristikat agronomike dhe teknologjike, 

karakteristikat kryesore fizike te vajit te ullijve kryesor, rezistenca ndaj 

paraziteve dhe gjendja sanitare per verticilium, dhe disa virues. Qellimi 

i veprimtarise se karakterizimit ka qene per njohjen e plote mbi kete 

diversitet biollogjik nepermjet aplikimit te nje programi karakterizimi 

varietal ; genotipe me te pershtateshem per kerkesa te ndryshme 

agronomike dhe me te mirat per eficiencen prodhuese dhe cilesine e 
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vajit. Per te vene ne dizposicion te politikave te zhvilimit ; te 

ekonomive shteterore dhe fermave private aktualisht pasurine varietale 

qe ka kontribuar ne prodhimin e vajit ne Shqiperi. 

 
Permiresimi i popullates e variteteve. 

 
Njohja e karakteristikave te variteteve  ka lejuar te behet nje perdorim 

optimal te ketij materiali. Ne popullatat e variteteve lokale jane vecuar 

klone me prodhimtari konstante pa periodicitet, me perqindje me te 

larte vaji dhe me rezistence te madhe ndaj cycloconium.  Nga 

pikpamja agronomike nje numur i madh karakteresh jane permiresuar 

ne menyre te konsiderueshme; kostantja e prodhimit (periodiciteti) ne 

cv; Kaninjot, i bardhi Tiranes, Kryps Berati, i holli Himares, Krypsi 

Krujes etj.  Perqindja e vajit ne frut disa perqind me e larte ndaj 

standarteve varietal, raporti tul/guacke, kalibri i frutave, feritiliteti i i 

lulerise, rezistences ndaj paraziteve sidomos ndaj Bractocera, 

Cycloconium, etj. Ky progress eshte arritur ne saje te shfrytezimit dhe 

manipulimit te arsyeshem te diversitetit gjenetik disponibel ne gjirin e 

kultivareve me te perhapur dhe egzistences se individeve 

shumeshekullor. Aktualisht vetem ne kuadrin e programit te Stacionit 

te ullirit, jane realizuar seleksione ne popullaten e 5 variteteve dhe ne 

disa zona kultivimi te ndryshme. 

 

Perhapja e  progresit gjenetik 

 

Ligji per fidanat dhe e drejta e seleksionerit, katalogu zyrtar i 

variteteve si dhe karakteristikat agronomike dhe teknologjike te tyre 

jane studjuar dhe pershtatur per te informuar fermeret dhe perdoruesit. 
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Introduktimi dhe aplikimi i projektit per shumezimin dhe perdorimin e 

materialit te certifikuar i aplikuar nga Instituti i Pemtarise  ne Vlore ne 

periudhen 1994-1998, ka patur ne dizpozicion progresin gjenetik ne 

sektorin e ullirit. 

Se pari; jane ndertuar fushat dhe hallka e ruajtjes se materialit gjenetik 
te perzgjedhur dhe se dyti;  aplikimi i metodave te shpejta te 
riprodhimit te materialit, mirembajtja, dhe aksesore te marketimit dhe 
shperndarja ne ferme. 
Se treti- Informacioni i materialit gjenetik superior dhe i pershtatshem 
ne rajonet e perhapjes se ullishtarise e re.    
 
Ruajtja ne fusha koleksionuese (ex situ)  

 
Ruajtja e resurseve gjenetike te ullirit eshte realizuar ne fushat e 
koleksioneve dhe ne repozitor te burimeve gjenetike; me investime te 
rendesishme per krijimin dhe mirembajtjen e tyre;  
Ne periudhen 1972-1997, ne Institutin e Pemtarise ne Vlore kane 
funksionuar  tre kategori koleksionesh: 
(i)    Koleksioni shteteror i species olea europaea ssp. ne bazen 
eksperimentale Shamogjin, Vlore, ne te cilin jane perfshire 101 cv.  
(ii)    Repozitori i ullirit dhe fondi burimeve gjenetike per ruajtjen e 
materialit primar te shumezimit, destinuar per shumezimin dhe 
komercializimin e materialit te perzgjedhur me 52 cv. 
Ne programin e vleresimeve jane cmuar me te rendesishme  aspektet 
biofiziologjike dhe kimike te materialit dhe vleresimin e cilesise se 
vajrave, gjendjen sanitare ndaj viruesve kryesore etj. 
 
Ruajtja ne vend orgjine  (in situ).  

 
Nje prej objektivave te administrimit dinamik te resurseve ka qene 

vleresimi i formave, biotipeve ne gjirin e popullatave varietale ne 
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vendet e orgjines. Sepse keto popullata i nenshtrohen presioneve te  

seleksionimit natyral dhe varibilitetit genotipik dhe i pergjigjet 

konditave te disfavorsheme te ambjentit te cilat kane stimuluar kete 

process. Shume kerkime te tilla jane ndermarre per identifikimin dhe 

vleresimin e individeve te tille. Ruajtja e ketyre formave genetike ne in 

situ eshte vleresuar si forma optimale e ruajtjes se diversitetit gjenetik 

ne specien e ullirit.   Shume raste te ruajtjes dinamike jane pasuar ne in 

situ me vleresimin dhe kartelizimin dhe ka lejuar te ushtrohet nje 

presion seleksionimi i moderuar ne drejtime te percaktuara dhe per te 

vleresuar variabilitetin ne gjirin e popullates baze. 

 

 Ambjenti dhe materiali bimor.  
 

Situata ekologjike e nje peme me jetegjatesi te madhe si ulliri eshte 

faktor percaktues ne rentabilitetin e ardhshem te saj.  Ne se kryhet nje 

analize e hollesishme  e ullishtarise e krijuar deri tani, mbi bazen e nje 

vleresimi ekonomik dhe teknik, precizohen mjaft raste te kushteve jo te 

favorsheme te ambjentit. Ne rrethanat ne te cilat gjenden ullishtet, 

lidhja e ngushte ndermjet ujit disponibel ne toke, dhe rendimentit ne 

fruta tregon ne menyre te kjarte se faktori  reshje dhe shperndarja e tij, 

eshte nje element percaktues per volumin, periodicitetin dhe cilesine e 

prodhimit.  Por dhe teprica e lageshtires atmosferike eshte shkak i nje 

pakesimi te prodhimit dhe rrezimit te frutave dhe gjetheve duke krijuar 

disekujlibre qe shpien ne plakje te parakoheshme te pemeve. 

Ne krahina me temperatura te ulta pranverore, ulliri goditet ne menyre 

periodike cdo 5-7 ose 10 vjet. Te tjere faktor pakesojne ne nivele te 

ndryshme rentabilitetin ekonomik. Nje i ftohte i pamjaftueshem ne 

dimer, nen kerkesat e gjumit dimeror, veprimi i erave te ngrohta dhe te 
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thata qe koencidojne me hidromorfizem shoqeruar me varferi te tokes 

jane te rendesishme per tu patur ne konsiderate gjithmone. Kjo gjendje 

keqesohet me keq kur fidanet nuk kane qene te afte te amortizojne  

deficitet e ambjentit.  Ne te njejtin bllok  mund te gjenden eksemplar te 

te njejtit varitet qe paraqesin diferenca te theksuara te rendimentit, 

rregullaritetit, rezistences ndaj semundjeve, perqindjes se vajit etj.  

Keto rjedhin prej  mungeses se materialit genetik te seleksionuar dhe te 

vene ne dispozicion te shumezimit. 

 

Plasticiteti dhe ndryshueshmeria e materialit genetik.    

 

Varitetet e kultivuar te ullirit bejne pjese ne nenspecien Olea europaea 

ssp. sativa. Klasifikimi dhe njohja e variteteve eshte e veshtire per 

arsye se: se pari, ka nje shumellojshmeri materiali genetik, dhe se dyti,  

ka konfuzion te emertimeve egzistuese dhe variacione. Kultivimi 

shume i vjeter i ullirit dhe metodat e shumezimit agamik, kane lejuar te 

shumezohen klone interesante me shume perparesi nga ato te 

meparshemet. Gjithashtu mutacionet qelizore ne rjedhen e shekujve, 

ruajtur prej njeriut per cilesit e tyre, kane patur  njekohesisht orgjine 

nga nje individ i vetem, dhe ne kete menyre ka perbere nje ”klon”. Ne 
saj te shumezimit vegjetativ ka qene e mundur shumezimi i tyre  duke 

ruajtur karakteristikat genotipike. Tek keto ndryshime te genotipit, 

shtohen me pas, fluktuacionet qe rjedhin prej kushteve te ambjentit dhe 

qe kane ndikuar te fenotipi i individit ne korelacion me ambjentet 

specifike. 

 
Sepse genotipet ne nje koncept,  jane raste te variances phenotypike 

brenda  popullates varietale qe kane ardhur ne vijueshmeri si rezultat i 
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variances gjenetike ne korrelacion me varjancen mjedisore.   Keto 

variacione genetike kane ardhur prej ndikimeve dhe nderthurjeve te 

tyre, dominimin dhe nga shkaqe epistatike. Së bashku, vlerat e seciles 

nga këto nën-kategori japin shumën totale të variacionit gjenetik qe 

konsiderohet si përgjegjës për cdo tipar të veçantë  phenotypik. 

Ndersa shkaqet mjedisore të variacionit  vijne nga aspektet mjedisore 

si pasoje e mospërputhjes e përgjithshme te mjedisit  matur ose 

vleresuar ne produktin e korelacioneve gjenotip x ambijent.   Te gjitha 

keto perbejne shumën totale të ndryshimit të mjedisit përgjegjës për 

një tipar të veçantë phenotypik nepermjet te cilave permiresohen mjaft 

tipare gjenetike te ullirit. 

Të dy korelacionet e përgjithshme mjedisore dhe gjenotipet në mjedis 

janë aspekte të një karakteristikë të njohur si plasticitet fenotipik. 

Plasticiteti fenotipik 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 fenotipik të 

zhvilluar. ∑VA =  VEG + VG x A + VAS 

Bashkëveprimi ndërmjet gjenotipit dhe mjedisit (GxE) është studiuar 

gjerësisht në mbarështimin e bimëve si një metode për të prodhuar 

kultivar të ri  me fenotip të qëndrueshëm dhe superior.  

Po ashtu, efekti i ndërveprimit GxE u vlerësua për të gjitha tiparet e 

studiuara duke dhënë një pasqyrë të stabilitetit të tyre.  
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Vleresimi i plasticitetit te kultivarit Kaninjot te ullirit  ne vijim te gjatesise 
gjeografike.  

 
Indices R Ȳ δ FY Cavy F Ratio Prob > F 

LBL 27.9 63.7 0.84 23.43 1.31 17.89 0.0001* 
LBW 5.7 13.4 0.59 3.36 4.4 6.91 0.0062* 
LBR 0.69 4.8 0.06 0.04 1.25 13.33 0.0021* 
WL 6.3 26 0.71 4.47 2.73 11.88 0.0008* 
LS 189 554.5 23.1 4365.9 4.2 101.8 <.0001* 
FL 6.9 21.08 0.76 5.24 3.6 7.24 0.0053* 

FWB 6.3 19.16 1.12 7.05 5.71 18.44 0.0030* 
FW 1.56 3.60 0.56 0.87 3.88 7.30 0.0049* 
FRA 0.02 1.08 0.02 0.004 1.85 4.72 0.0024* 
SL 4.5 12.7 0.21 0.94 1.75 2.11 0.0056* 

SWB 2.4 6.8 0.12 0.28 1.76 32.42 <.0001* 
SR 0.3 1.8 0.01 0.003 0.55 12.30 <.0001* 
SW 0.08 43.9 0.78 0.062 1.8 17.71 0.0003* 
PW 1.58 3.16 0.14 0.22 4.43 28.12 <.0001* 

P/ER 2.12 7.2 0.33 0.69 4.58 264.5 <.0001* 
PO 5.4 25.4 1.59 8.58 6.25 32.63 <.0001* 

 

 

Vleresimi i distancave Fenotipike. 

Si efekt i ndryshimit të temperaturës dhe kostanteve termike ne vijim 

te gjatesise gjeografike, tiparet sasiore dhe cilësore kanë qenë nën 

presion dhe kanë bërë ndryshueshmëri, grupe tipare gjenetike kanë 

zvogëluar potencialin e tyre gjenetik. Në këtë mënyrë, ne kemi gjetur 

përputhjen në marrëdhënien ndermjet distancave gjeografike dhe 

fenotipike. Karakteristikat morfologjike kanë qenë instrumenti bazë 

për matjen e distancave fenotipike.  

Variablat brenda të njëjtit grupim kanë ngjashmëri të mëdha fenotipike 

dhe për këtë fakt quhen homogjene, ndërkohë që mes grupeve ekziston 

një shkallë e lartë ndryshueshmërie sepse krahasimi me njëri tjetrin 
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është heterogjen. Karakteristikat (32) kanë një ndikim të ndryshëm në 

diversitetin brenda grupeve dhe midis grupeve. Komponentët kryesorë 

shfaqin 7 karakteristika me efekt posesiv (PC): gjatësia e frutave, 

gjerësia e frutave, pesha e frutave, gjatësia dhe gjerësia e endokarpit, 

gjerësia e gjetheve, sepse ato në tre PC e parë posedojnë 82% të 

variacionit fenotipik. Fakti që nga 32 tiparet, 7 janë zoterues të 

konfirmuar statistikisht, tregon shkallën e lartë të diversitetit që 

ekziston.   Karakteristika të tjera kanë pasur një efekt të vogël dallues 

dhe tregojnë se shkalla e diversitetit për këto karakteristika është e 

vogël. Pra, për të përcaktuar lidhjen mes varieteteve me secilën klimë 

gjeografike ka qene analiza e komponentëve kryesorë që tregon ne dy 

akset e para që përbëjnë 70.89% të ndryshueshmërisë totale. 

           

Pozicioni i kultivarit Kaninjot ne hapesiren e koordinatave bazuar ne tiparet 
zoteruese te PC1 dhe PC2. 

Distanca fenotipike e individëve brenda secilit grup tregon variacione 

të vogla, ndërsa ndermjet grupeve ka luhatje të madhe prej 5.7 në 42.6. 
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Kjo amplitudë konfirmon heterogjenitet të madh të fenotipit, fenomen 

qe ndodh si një efekt i ndikimit të karakteristikave gjenetike në lidhje 

me mjedisin. 

  

.  

 

 

Lidhja korrelative ndermjet tipareve 

 
Devijimet sipas testeve kruskal-wallis, pavarësisht nga vlerat 

aritmetike të përafërt në mes të zonave, variablat kanë pasur devijime 

standarde (δ) dhe kanë verifikuar ndryshueshmëri të madhe. Disa 

varianca si; përqindja e vajit të frutave, ngjyra e frutave të gjelbra dhe 

të pjekura, etj, janë shprehje e lidhjeve ndërmjet faktorëve motivues 

biologjik dhe zonimit që kanë krijuar një proces të ndryshëm të 

metabolizmit në të njëjtin varietet.  Vlera gjenetike është dallimi në 

mes të devijimit standard nga vlera mesatare e secilës zonë. Sasia e 

devijimit brenda lidhjeve të zonës së kultivarëve është δ = k (n-1). 

Sipas testeve të Wilcoxon / Kruskal-Wallis, sasia e devijimit në dy 

ekstreme gjeografike është distanca fenotipike ndërsa sipas testit Van 

der Waerden, ndikimi mjedisor ndryshon nga -1,195 në +1,190. 
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Nje karakteristike e vecante e ullirit, eshte lokalizimi ne zona 

gjeografike shume te percaktuara. Psh ulliri Kryps i Beratit eshte i 

kultivuar ne krahinen qe mban te njejtin emer, dhe kjo mikroklime 

shume e percaktuar lejon ti jap atij optimumin e prodhimit. Ky 

shembull vlen per mjaft varitete te cilat kane formuar djepin e tyre te 

kultivimit.  Ky lokalizim eshte i argumentuar nga dy arsye; (i) 

seleksionimi lokal i variteteve dhe (ii) kerkesat mjaft specifike te 

variteteve  ndaj kushteve te ambjentit, sepse fakti qe vegjetacioni 

dmth, kurora dhe sistemi rrenjor i tyre jane ne funksion te  kushteve te 

klimes dhe tokes eshte per tu patur gjithmone ne konsiderate. 

Egzigjencat ndaj te ftohtit, pjelloria e kranthit, evolucioni i stadeve te 

lulezimit, biologjia lulore etj, duhet te jene te kjarta perpara se te 

introduktohet dhe te mbillet nje varitet i ri. Shume te rendesishem per 

plantacionet e ullirit jane varitetet  me pjekje te hershme-mesme, 

rezistent ndaj syrit te palloit, pa periodicitet dhe rreze te larte vaji ne 

frut. Aktualisht ne Shqiperi rezulton strukture varietore me shume  

varitetete te reja me orgjine Italiane, Spanjolle, Greke te pa 

aklimatizuar dhe rajonizuar.  Ulliri Kaninjot ka pelqim ne rritje per 

nevojat e zones se jugut dhe nje reduktim per zonen e mesme  

megjithate ai  perben varitetin kryesor. 

Ne kushtet e ullishtarise se re behet imperative rivleresimi ne aspektin 

gjenetik i kultivareve autokton  por  edhe te huaj,  te cilet jane 

rajonizuar dhe kane formuar strukturen varietore.   

Ullishtaria shqipetare ka  karakter ekstensiv,  deri gjysem intensiv; me 

dendesi qe luhatin nga 80-300 bime per hektar.  

Vendi yne karakterizohet nga nje terren me topografi mjaft te 

aksidentuar e me larmi te theksuar te treguesve klimatik nga nje zone 
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ne tjetren. Kjo dukuri ka influencuar, ne arealin e perhapjes  dhe 

bioklimogramen e cdo kultivari te ullirit, i rajonizuar ne cdo lokalitet.  

Ne te kaluaren, shperndarja e pa kontrolluar e kultivareve te prodhuar 

nga fidanishtet sipas nje plani publik, ne mjaft zona me kushte 

pedoklimatike te ndryshme nga ai i zones se tyre, ka bere sot qe mjaft 

nga keta kultivar te sjellin shqetesime per fermeret.  

Aktualisht ne Shqiperi  jane perhapur mbi 40 kultivar, si forma ose 

biotipe  brenda popullatave varietale te njohura me emertime te 

ndryshme ne zona te ndryshme si pasoje e ndryshimeve fenotipike si 

rezultat i cvendosjes nga vendi i orgjines.  
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Karakteristikat pomologjike te varieteve kryesor  te kultivueshem.  
 

Vleresimi i variteteve te kultivueshem eshte kryer ne nje periudhe 

shume vjecare.  Pershkrimet jane kryer mbi peme te shendeteshme dhe 

tipike te popullates varitetale ne vend orgjine.  Sepse ambjenti dhe 

klima duhet te jene tipike te vendit.   Bimet e perzgjedhura vleresohen 

ne vitet e njepasnjeshme per tiparet kryesore.  Te  gjitha vrojtimet qe 

permbajne matje, pesha ose pershkrime, jane kryer mbi nje minimale 

prej 50 organe.  Te gjitha vrojtimet mbi degezat frutore jane kryher 

mbi 25 degeza te shperndara ne menyre uniforme ne volumin e kurores 

se ullirit.  Te gjitha vrojtimet mbi gjethet jane realizuar mbi 100 gjethe 

plotesishte te zhvilluara, marre ne pjesen e mesme te degezes me fruta, 

dhe te shperndara ne kater anet e horizontit.  Gjithe vrojtimet mbi 

kranthin dhe lulet, u realizuan mbi 50 lule te pjeses se mesme te 

degezes frutore.  Gjithe vrojtimet qe i perkasin frutit, peshes dhe 

karaktereve cilesore, jane realizuar mbi 100 fruta te marre ne menyre 

uniforme  ne kater anet e horizonit te pemes.  Gjithe vrojtimet qe 

behen mbi endokarpin jane realizuar  mbi 100 guacka te thata, te 

pastruar mire dhe qe merren prej frutave qe njekohesishte jane perdore 

per pershkrim. 

Nepermjet analizes se karaktereve teknologjik, variances se endokarpit 

dhe frutit me metoden Paired t-Test per bivariate normal elipse 

(P=0.500)  jane bere krahasimet e kultivareve per nivelin e 

homogjenitetit dhe ndryshimeve.  Ne kete menyre eshte kryer testimi 

varietal ose certifikimi i individualitetit te tyre per variablat e treguesve 

te rendesishem te fenotipit si shprehje genotipike e kultivarit. 
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Varieteti:         B. TIRANA

Varietet :           autofertil

Destinacion:                 Vaj

Pesha e frutit:     Mesatar

Raporti P/E :        Mesatar

Perqindja e vajit:  25-28%

Cilesia e vajit:      Sh. Mire

% Rrenjezimi:         e larte

Varieteti:           H. HIMARA

Varietet :             auto- fertil

Destinacion:                    Vaj

Pesha e frutit:             Vogel

Raporti P/E :                Vogel

Perqindja e vajit:     17-18%

Cilesia e vajit:         Sh. Mire

% Rrenjezimi:              e ulet

 

Varieteti:              KANINJOT

Varietet :                Autofertil

Destinacion:        Vaj/Tryeze

Pesha e frutit:          Mesatar

Raporti P/E :             Mesatar

Perqindja e vajit:      25-27%

Cilesia e vajit:           Sh. Mire

% Rrenjezimi:                 Larte

Varieteti:      KRYPS BERATI

Varietet :             auto- fertil

Destinacion:               Tryeze

Pesha e frutit: Mesat-Madh

Raporti P/E :                Madh

Perqindja e vajit:     15-18%

Cilesia e vajit:                Mire

% Rrenjezimi:              e ulet
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Te dhena pomologjike te varieteteve kryesor autokton                                         
                                                                              

KULTIV 100 Fr. Gr Endoc 
100/gr 

T/B (D) 
Fruti 

(d) 
Fruti 

D/d 
Fruti 

Dmm 
End 

D(mm) 
End 

D/d 
End 

L.mm 
Gjeth 

l.mm 
Gjeth 

L/l 
Gjeth 

             
Kalinjot 377 46.3 7.1 21.4 19.5 1.1 13.3 6.9 1.9 60.3 14.7 4.1 
KMB 649 68.9 8.4 26.1 21.3 1.2 14.9 8.3 1.8 69.1 12.6 5.5 
UBT 213 33.4 5.6 18.4 11.9 1.5 11.8 5.6 2.1 40.6 10.8 3.7 

Mixan 227 35.2 5.4 19.2 15.8 1.2 13.1 6.2 2.1 38.2 10.1 3.8 
Kr Kr 357 51.8 5.9 20.9 20.3 1.0 11.3 8.8 1.3 58.0 16.4 3.5 
Frengu 212 48.1 3.4 17.1 13.2 1.3 12.2 7.1 1.7 51.6 12.2 4.2 
Kushan 226 33.1 5.8 17.7 13.0 1.4 12.4 6.7 1.8 52.3 11.9 4.4 
Managl 351 55.2 5.3 21.7 18.4 1.2 16.3 14.5 1.1 62.4 13.1 4.8 
KOTR 246 49.4 4.0 20.3 15.9 1.3 13.0 7.1 1.8 53.2 12.7 4.2 
UNAF 222 44.3 4.0 16.6 12.8 1.3 11.1 7.1 1.6 78.2 12.9 6.1 
H.HIM 156 34.3 3.5 18.9 11.8 1.6 15.3 6.2 2.5 62.1 14.8 4.2 

KALLM 370 48.8 6.6 21.9 16.8 1.3 13.5 7.6 1.8 57.4 14.4 4.0 
Boҫ 329 46.6 6.0 21.8 20.0 1.1 11.9 7.7 1.5 59.7 13.3 4.5 

UB.KR 211 36.5 4.8 17.5 12.8 1.4 11.7 7.2 1.6 51.7 11.0 4.7 
U.ZI 282 46.4 5.0 22.0 13.6 1.6 15.3 7.1 2.1 53.2 11.7 4.5 

U. KUQ 201 37.7 4.3 18.4 13.1 1.4 11.7 6.6 1.8 48.1 14.0 3.4 
PULAZ 229 43.3 4.3 22.9 15.4 1.5 16.3 8.3 1.9 56.3 11.6 4.8 
KM.Elb 355 56.5 5.3 22.0 19.3 1.1 12.9 7.6 1.7 59.3 13.2 4.5 

Nisiot 299 47.4 5.3 20.6 16.2 1.3 13.9 7.0 1.9 61.0 13.9 4.4 
Marks 313 54.3 4.8 21.0 14.6 1.4 14.9 7.3 2.0 51.4 12.1 4.2 
Karen 201 0.29 5.9 17.8 10.8 1.2 10.3 6.6 1.7 41.4 10.6 3.4 

Gjykates 381 59.6 5.4 22.1 19.6 1.1 13.1 7.3 1.8 57.8 13.2 4.4 
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Permiresimi i popullates me perzgjedhje masive  

 
Kerkimet jane kryer ne plantacionet e vjetra te ullirit in situ. Cdo 

popullate varietale eshte percaktuar ne vendin karakteristik te orgjines. 

Varietetet objekt i permiresimit kane qene Kaninjot, Kryps Berati, 

Bardhi i Tiranes, Kripsi Krujes, dhe i holli Himares, sepse jane 

varietete kryesore dhe me rendesi ekonomike.   Qellimi i seleksionimit 

eshte rritja e performances e cdo varieteti  nepermjet perzgjedhjes e 

bazuar per dy indekse kryesore (Koeficienti i Periodicitetit (KP) dhe 

rezistenca kundrejt cyclokonium oleaginum). Tiparet e tjera jane te 

rastesishme te bashkengjitura: kalibri i frutit dhe perqindja e vajit.  

Skema e seleksionimit eshte sipas Huet 1961  dhe   IKUA   (s-poz. 

bazuar ne  fenotip. 

Elementet e skemes jane: Zgjedhja e popullatave tipike,  Inspektim – 

Interviste, percaktimi i pemeve baze te seleksionimit 500-

1500/varietet, seleksionim per dy indekset   CP + KF, seleksionimi i 

Kandidat Kloneve,  zgjedhja dhe çertifikimi i klonit. 

Inventarizimi dhe studimi i genotipeve autokton te ullirit ka nisur ne 

vitin 1971 me krijimin e Institutit te Pemtarise në Vlorë. Kerkimet 

kane vijuar per eksplorimin, identifikimin, koleksionimin dhe per 

përmirësimin gjenetik të kultivarëve kryesor; Kaninjot, KB dhe BT. 

Perzgjedhja ka realizuar një përftim të madh në perqindjen e vajit, 

rezistencen patogjene, shijen dhe aromën e vajit.  Kerkimet dhe  

percaktimi i individeve me te mira ne gjirin e popullates jane  raste te 

variances phenotypike brenda  popullatave e cila ka ndryshuar ne 

vazhdim si rezultat i variances gjenetike dhe ndryshimeve mjedisore. 

Korelacionet e gjenotipeve me nje  mjedis janë aspekte të një 

karakteristikë të njohur si plasticitet fenotipik, dhe kane synuar njohjen 



50 
 

 

e ketyre karakteristikave individuale dhe indeksimin ose tipizimin  e 

pershtateshmerise se tyre.  Sepse fidanishtet, jane shume te ndjeshme 

ndaj zhvillimit te procedures e seleksionimit, per variacionin per 

ruajtjen dhe permiresimin e germoplazmes autoktone, me qellim 

perdorimin e qendrueshem te tyre. Veprimtaria per permiresimin 

gjenetik e varieteteve kryesor ka qene bere ne dy faza ; 

E para ; me objektiv identifikimin e popullatave perfaqesuese te te cdo 

variteteti, mundesisht te disa vende te ndryshme.  

E dyta ; Perzgjedhja masive dhe vleresimi i cdo variteteti, ne vend 

orgjinen shekullore te tyre dhe njekohesisht rikuperimin  dhe 

konservimin per vleresime me te thella ne pemtoret meme te 

koleksioneve (shumezimit).  

Aktualisht 14 kultivar ulliri perbejne sot biodiversitetin e dobishem 

dhe te perdorshem ne  ullishtet dhe plantacionet e ullirit te vendit tone. 

Te gjitha keto aktivitete jane kryer ne kuadrin e programit te 

permiresimit dhe seleksionimit  te kultivareve te ullirit autokton 

udhehequr nga Instituti i kerkimeve te ullirit. Ne keto rrethana,  u 

identifikuan shume forma ne gjirin e popullates se kultivareve kryesor 

te cilet jane perfshire ne fushat e koleksioneve per studime dhe nje 

pjese tjeter eshte ofruar  sherbimit te shumezimit. 

 

Programi kombetar per Resurset e ullirit i koncepton ato si nje  pasuri  

te cmuar, qe per cilesine qe kane diktojne pergjegjesite te ruhen, 

permiresohen dhe te trashegohen te permiresuara si e vetmja rruge 

per te perballuar nevojat per sigurine ushqimore te vendit. 
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Metoda e perzgjedhjes klonale: 

 

Per permiresimin gjenetik nepermjet perzgjedhjes klonale ka qene 

objekt i programit kultivaret me te rendesishem te kultivueshem: 

Kaninjot, Kryps Berati, Ulliri bardhe i Tiranes, Krypsi Krujes, Mixan 

dhe i Holli Himares, te cilet jane llojet kryesore dhe perbejne rreth 

85% te siperfaqes se pergjitheshme te ullishtes kombetare. Kerkimet 

kane synuar perzgjedhjen e individeve  qe kane ndryshueshmeri nga 

popullata standarte e cdo varieteti. 

Objektivat kryesore te seleksionimit te individeve kane qene ;  

(i) per te gjetur individe me konstante prodhimi qe luhat nga  0,0-0,20.  

(ii) individe qe kane patur perqindje vaji 1,5-2% me larte se standarti  

varietal.  

(iii) per te seleksionuar individ me kaliber fruti me peshe mbi 0,2 gram 

me te larte se standarti.   

Ka shume kultivar autokton me perqindje te larte ne vaj por me 

prodhim periodik, aq sa ndonjehere ben jo rentabel kultivimin e tyre 

sepse ato shoqerohen me koeficient periodiciteti te madh.  Kerkimet ne 

popullaten e tyre synojne te gjejne eksemplar qe prodhojne cdo vit, te 

kene perqindje me te larte vaji Per perzgjedhjen e kloneve ne 

popullatat varietale autoktone, jane kryer vezhgime mbi lulerine, 

lidhjen, sklerifikimin, infeksionet e syrit te palloit ne pemet e 

perzgjedhura. Treguesit me te rendesishem qe certifikojne ndryshimin 

kane qene:  Prodhimi i pemeve evidentuar ne kohen e vjeljes, 

perqindja e vajit kundrejt peshes se fresket, dhe pesha mesatare e 

frutave.  

Rregullariteti i prodhimit vleresohet nepermjet matjes e perviteshme te 

prodhimit dhe llogaritjes e koeficientit te alternances. Perzgjedhja e 



52 
 

 

pemeve me koeficient periodiciteti ne intervalet (nga 0,0 deri 0.3) 

brenda kufijve te tille presupozohet se individet prodhojne cdo vit, ne 

sasi konstante. 

 

Perzgjedhja  ne dy faza ;  

(i) faza e pare , Zgjedhja masive; pershin pese vjet dhe pik se pari 

permban, zgjedhjen dhe inspektimin e popullates se kultivarit me  200-

1000 peme shekullore per cdo kultivar, bazuar ne treguesit kryesor : 

rendimenti kg/peme ne kohen e pjekjes dhe informacion i fermes per 

rendimentin ne dy vitet paraprake. Perpunimi i informacionit, 

perzgjedhja e pemeve me te mira dhe skartimi masiv i pemeve me 

tregues inferior. Kjo procedure e aplikuar ne vitin e pare perben 

“hapin” baze. Ne kater vitet e njepasnjeshme eshte aplikuar vrojtimi 
dhe dokumentimi i cdo peme ne kohen e lulezimit. Ne cdo vit jane 

skartuar te gjitha pemet e ullirit qe nuk kane lulezuar dhe lidhur dhe 

jane kualifikuar pemet qe kane permbushur kete kriter. Ne vitin e 

fundit te fazes se pare ka rezultuar nje numur i vogel pemesh te cilat 

kane lulezuar, lidhur dhe prodhuar cdo vit ne pese vitet e vrojtimeve 

dmth te perzgjedhjes me “sens pozitiv”. Keto peme ne kete kohe kane 
poseduar statusin “Kandidat per Klon”  

(ii) Faza e dyte : studimi i cdo Kandidat Kloni per 5-6  vjet per 

treguesit ; rendimenti kg/peme/vit realizuar ne kohen e pjekjes ,  

Vaji/peme/vit ne % l.fr,  kryer mbi nje mase homogjene brumi 5 kg., 

Pesha e frutave llogaritur prej peshes se 200 frutave/peme ne gram.. 

Rregullariteti i prodhimit nepermjet perllogaritjes e koeficientit te 

Periodicitetit (KP), nxjere nga Pearce dhe Dobersek-Urbank mbi 

prodhimin e cdo peme/viti. 
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Te gjitha imputet jane analizuar ne JMP dhe statgraphix, dhe per 

sejcilin individ eshte vertetuar performanca, ndryshueshmeria, afersia  

dhe distanca nga njeri tjetri si dhe nga standarti varietal. Individet  e 

vleresuar dhe certifikuar kane marre  statusin e “Klonit”. 

Metoda e seleksionimit, ka konsistuar ne zbatimin rigoroz te llogjikes 

se vrojtimeve, per te vertetuar heterogjenitetin e pemeve ne 

perzgjedhjen e pare masive, rrjedhur prej lidhjes varitet-popullate. 

Vrojtimet fillestare kane  interes per shume tipare por vecanerisht per 

habitusin e pemes, informacionin per prodhimin ne 2-3 vitet paraprake 

perqindja e vajit etj, kritere qe kane qene baze ne fazen e pare te 

procesit te perzgjedhjes,  objekti final i te cilit eshte seleksionimi 

klonal. 

Pemet e seleksionuara ne fund te vitit 5te, pas perzgjedhjes masive ne 

vartesi te kultivareve ne vitet e fazes se dyte jane studjuar nepermjet 

aplikimit te analizes se vleresimit. Treguesi me i rendesishem ka qene 

prodhimi i pemeve dhe karakteri i prodhueshmerise nder vite i 

vleresuar statistikisht. Sasia e prodhimit dhe perseritja e ketij fenomeni 

ne vazhdim te viteve ne konsiderate,  ka qene reference e procesit 

metabolitik individual pa lidhje me influencen e volumit te kurores.  

Seleksionimi cdo vit ne fazen e dyte  u bazua ne vleresimin peme per 

peme dhe mbi kriteret shkencore te permendura me siper.  

  

Vleresimi i Prodhimit dhe indeksi KP.   Ne vazhdim te gjithe viteve 

te studimit si rezultat i te dhenave te grumbulluara per prodhimin e 

vjele per cdo peme, paraqitet nje variance e gjere dhe prej ketij fakti 

dhe  vrojtimit te nje numuri te madh, per perzgjedhjen me sens pozitiv 
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eshte konsideruar “prag” nje vlere e treguesit te periodicitetit (0.3) dhe 

mbi kete kufi pemet nuk do te jene nen konsiderate te madhe.  

 

Rregullariteti i prodhimit.  Treguesit e kalkuluar per te gjitha pemet, 

per treguesin e periodicitetit kane luhatur ne menyre te dukeshme 

ndermjet njera - tjetres (nga 0,09) deri (0,00). Klasifikimi i pemeve 

sipas klasave te rezultuara per treguesin e periodicitetit (nga 0-1) dhe 

prodhimit total i te gjitha viteve, analizuar per cdo vit,  ka treguar;  

(i) variabilitetin e treguesit te periodicitetit dhe grupimin e pemeve me 

afersi persa i perket ketij karakteri, ne  klasa homogjene te 

vertetuara statistikisht,       

(ii) nivelin e periodicitetit te prodhimit, karakteristikat dhe 

korelacionet me varitetin dhe karakteret e tjera ne studim.   

 

Perzgjedhja e individeve.  Ne fund te fazes se dyte jane perzgjedhe, 

Klone me prodhimtari te larte dhe konstante, te cilat jane vene ne 

dispozicion te procedurave te shumezimit. Pemet e perzgjedhura me 

pas jane analizuar per infeksionet bakteriale dhe virusale, konservuar si 

material pre-baze dhe i jane nenshtruar protokolleve te administrimit. 
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Ulliri  “i Bardhi i Tiranes”   
 

Ulliri “i Bardhi i Tiranes” eshte varietet kryesor i Shqiperise qendrore. 

Njihet me sinonime te ndryshme sipas vendit te kultivimit. Ka 

perqindje te larte vaji por kaliber fruti te vogel. Standarti varietal ka 

keto karakteristika: 25% vaj ne kohen e pjekjes, peshe mesatare e frutit 

2.12 gram. Indeks i larte i periodicitetit te prodhimit 0.56-0.60, dhe qe 

e ben te pa rendesishem kultivimin dhe perhapjen e metejshme te tij.    

Kerkimet ne fazen  e pare kane  vertetuar heterogjenitetin nepermjet 

vleresimit massiv te 600 pemeve.  U analizuan te gjitha pemet dhe u  

perzgjodhen pemet me  te mira per studim,  njekohesisht u skartuan  

ato qe nuk kane plotesuar karakteristikat baze te seleksionimit, per 

habitusin dhe prodhimin. Pas monitorimit te pare masiv  jane 

perzgjedhur 300  peme (50%) te cilat kane manifestuar fenomenin e 

lulezimit dhe frutifikimit. Me pas, keto individ jane vrojtuar 5 vjet  ne 

menyre te perviteshme dhe mbi te njejten metode, per prodhimin, ne 

kg/peme/vit,  perqindjen e vajit mbi nje mase brumi 5 kg/peme/vit ne 

kohen e vjeljes, (ne % te lendes se fresket), pesha mesatare e  frutit 

perllogaritur ne 100 fruta te cdo peme/vit. Rezultatet e fituara ne cdo 

vit dhe cdo peme; deshmuan se ndermjet pemeve ka variabilitet te 

madh  megjithse ato jane ne te njejtin mjedis dhe i perkasin te njejtit 

lloj.  

 

Prodhimi i llogaritur.   Ne fund te viteve te studimit, si rezultat i te 

dhenave  per prodhimin e cdo peme dhe te cdo viti, paraqitet nje 

variance shume e gjere. Prej ketij fakti dhe  vrojtimit te nje numuri te 

madh pemesh per perzgjedhjen e tyre me sens pozitiv jane skartuar 

pemet me tregues te ulet orientuar mbi parimin e fenomenit te lulezimit 
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dhe frutifikimit. Per kete arsye pas vitit te trete jane eliminuar  95%  e 

pemeve dhe studimi per perzgjedhjen klonale ka vazhduar vetem me 

16 peme (95%), te seleksionuar dhe kane bere perseritjen e fenomenit 

pervjetor te lulezimit dhe frutifikimit dhe zoterojne kostante me te larte 

prodhimi, perqindje te larte vaji dhe kaliber fruti me i mire se standarti. 

Ne fazen e dyte te kerkimit, mbi te njejten metode u vleresuan pemet 

Kandidat-Klon  dhe  u arrit seleksionimi i atyre qe paraqesin 

ndryshime te vertetuara nga mesatarja e popullates standart. Jane 

perzgjedhur 8 individ,  te cilet kane nivel konstant prodhimi dhe indeks  

periodiciteti (KP) te ulet (023-0.30) ne ndryshim prej standartit varietal 

(0.5-0.6). Individet jane vertetuar statistikisht  nepermjet te ciles  jane  

dhene grupime te individeve inkluduar brenda ata me afersi nga njeri 

tjetri dhe me ndryshime te dukeshme midis grupeve klasifikuar 

konform indeksit fix te ngjajshmerise.   

Perqindja e vajit. Perqindja e vajit eshte analizuar ne peshe te fresket. 

Brenda 16 individeve te seleksionuar per kostante me te larte prodhimi 

ne krahasim me standartin ka rezultuar se vlerat mesatare te perqindjes 

se vajit, karakteristike per cdo individ kane nivel te madh 

ndryshueshmerie brenda tyre.   Pemet nr.79, 72, 200, 213, 88, 171 kane 

pozite dominuese kundrejt te tjerave ne nje distance  (2-3,2%) per lsd 

2.134.  Individi BT 200 paraqet ndryshime sinjifikative dhe distance te 

madhe nga te gjitha pemet e tjera. Produkti i sintezes metabolitike te 

vajit ne frut deri ne 27.5% e  ben kete individ me distance te dukeshme  

3.5% ne largesi ndaj standartit varietal dhe aksesionet  e tjera te ketij 

grupi kane vertetuar  cilesine genetike  te tyre me distance te theksuar  

prej standartit,  rjedhoje e procesit metabolitik individual.     

Pesha e frutit;  vleresimet per kalibrin e frutit jane shprehur ne gram. 

Ne 5-10 dhjetor te cdo viti  pesha e frutit ka zene vleren maksimale pas 
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se ciles ajo zvogelohet si pasoje e dehidratimit qe peson fruti nga 

sforcimi i faktoreve abiotik. Midis 16 individeve vrehet nje 

ndryshueshmeri e madhe e peshes se frutit e cila leviz nga  2.09 gr 

(n.245) ne 2.44gr (n.188). Sipas analizes, grupi i individeve me peshe 

te  larte fruti  zene  nje pozite dominuese ne raport me individet e tjere. 

Individet me nr.188, 67, 192, 88,171, 220 kane ndryshime te dukeshme 

(0.2-0.35 gram) prej standartit dhe deshmuan per  vlerat e larta 

ekonomike qe do te kete shumezimi dhe perhapja e tyre ne krahasim 

me te tjeret brenda per brenda popullates varietale. Pema me nr. 188 ka 

peshe fruti  2.44 gram dhe per lsd 2.37, paraqet ndryshime sinjifikative 

me te gjithe pemet e tjera dhe distance te madhe ndaj standartit 

variettal. (0.3gram).  Ndryshimet sinjifikative ndermjet Kloneve dhe 

stanndartit per perqindjen e vajit dhe peshen e frutit  jane vertetuar ne 

cdo vit  dhe si mesatare shume vjecare deshmojne per karaktere te 

qendrueshme individuale. 

 
 

Hierarchical clustering average per klonet e ullirit B. Tirana  bazuar mbi 
tiparet zoteruese te ndryshueshmerise. 
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Pikat e afrimit per perqindjen e vajit dhe peshen e frutit u verifikua 

nepermjet analizes bivariate dhe jane gjetur disa korelacione me te 

mundshem, per density ellipses P=99, ku  brenda plotitt  gjenden 

variablat e aksesioneve te cilet posedojne edhe perqindje vaji dhe 

peshe fruti me te larte. Jashte ketij elipsi ne te majte gjenden ato me 

perqindje te ulet vaji ndersa ne te djathte aksesionet me peshe fruti te 

madh.  Ndersa nepermjet analizes hierarchical clustering average 

method, per shperndarjen, afersine dhe largesine ndaj njeri tjetrit si dhe 

grupimin per koeficientin e periodicitetit vrehet nje ndryshueshmeri e 

madhe e cila leviz nga 0.23 (nr.200),  ne 0.74 (nr.37),  dhe  ka grupuar 

aksesionet sipas nivelit te afersise ne 3 grupime:    

1.    Grupi me koeficient alternance 0.44-0.65 i perbere prej individeve 

79, 232, 72. te cilet karakterizohen per prodhime te parregullta dhe 
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peshe te vogel te frutit. Keto individ jane pa ndryshime te medha me 

standartin varietal. 

2.      Grupime me koeficient alternance 0-66-0.74 perbere prej 

individeve; 171, 88 37, 245, dhe 16, karakterizohen per peshe mesatare 

fruti pa ndryshime me standartin varietal. 

3.      Grupime me koeficient alternance 0.23-0.40 perbere prej 

individeve nr.21, 67,213,188, 184, 200,192, 220 te cilet karakterizohen 

per rregullaritet te larte, perqindje vaji dhe   peshe mesatare fruti te 

larte.  

 

Perfundime; referuar analizes statistikore per certifikimin e 

ndryshimeve ndermjet individeve, verifikimin e  tipareve te ngjashme 

dhe nivelit te largesise prej njeri tjetrit, u  certifikuan ne popullaten e 

kultivarit ”UBT” gjashte Klone: Kloni nr.21. Kloni nr 67,  kloni 

nr.184, kloni nr.188, kloni nr 200, kloni nr. 213.  
      

 
Te dhenat kryesore te K.Kloneve ulliri  “i Bardhi i Tiranes”. 

 
K.Kloni R.F-2 

6 vjet 
 

Koeficienti I 
Periodicitetit 

Pesha e 100 
Frutave 

% 
Vaj 

BT 79 285 0.44063 225 26.0 
BT 21 274 0.26510 220 25.1 
BT 67 210 0.27055 232 25.7 
BT 72 165 0.56615 215 26.1 

BT 188 145 0.29842 244 25.4 
BT 232 92 0.65901 213 24.7 
BT 200 113 0.23090 228 27.5 
BT 213 110 0.27582 234 26.2 
BT  37 69 0.74016 215 24.4 
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BT  192 162 0.33119 230 26.0 
BT 184 93 0.30174 240 24.1 
BT  88 114 0.63634 230 26.0 
BT 220 93 0.40719 240 25.5 
BT 171 61 0.66972 230 26.4 
BT 245 175 0.70590 209 24.8 
BT 16 120 0.69999 211 24.2 

 

 

 

 

 

 

Ulliri ”Kryps i Beratit”   
 
Ulliri “Kryps Berati”, eshte varieteti kryesor per tryeze.  Ai okupon  

17% te siperfaqes, Ka perqindje te ulet vaji por ka kaliber te madh te 

frutit. Standarti varietal perben fruta me 17% vaj ne kohen e pjekjes 

dhe peshe e frutit 6 gram. Ka vlere te larte periodiciteti, por ne 

popullaten e tij ka individ qe kane prodhim kostant prandaj 

seleksionimi dhe riprodhimi i tyre eshte i rendesishem.    

Kerkimet per permiresimin e ketij varieteti kane konsistuar ne zbatimin 

e procedures klasike te seleksionimit  klonal. Kerkimet kane zgjatur 10 

vjet (1993-2001), dhe jane kryer ne dy faza; ne fazen e pare jane 

percaktuar vendet perfaqesuese, blloqe me peme shekullore dhe 

perzgjedhja masive e pemeve. Kjo procedure ka zgjatur 5 vjet.  

Tre pika perfaqesuese u zgjodhen per seleksionimin e ketij variteti: (i) 

ne fshatin Bilce, (zona e staneve) jane marre ne konsiderate fillestare 

580 peme ulliri,  (ii) ne fshatin Kutalli ne parcelen “yrte dhe stane” 
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jane marre ne konsiderate pemet e dy blloqeve me 420 peme gjithesej, 

(iii) Ne ullishten e vjeter te qytetit te Beratit ne parcelen “zona e 
Kasolles” u inspektuan 620 peme.  Praktika e perzgjedhjes masive ka 
patur princip baze kualifikimin e pemeve qe kane patur lulezim  te 

plote dhe jane skartuar pemet qe nuk kane lulezuar. Ne kete menyre 

ngelen vetem pemet te cilat kane perseritur fenomenin e lulezimit dhe 

prodhimit ne cdo vit.   

Seleksionimi baze: pas inspektimit te cdo peme dhe konsultes me 

pronarin, jane skartuar 79, 84 dhe 92 % e pemeve ne cdo pike 

perfaqesuese.  

(2) Seleksionimi cdo vit: u bazua nepermjet skartimit te pemeve te cilat 

nuk kane lulezuar dhe frutifikuar dhe u vazhdua studimi vetem me 

pemet qe kane frutifikuar. Pas seleksionimit masiv  jane perzgjedhur 

32 Kandidat Klone, te cilat kane patur prodhimtari uniforme ne kater 

vitet e studimit.  
 

 

Popullata perfaqesuese e   

KB 

Nr. Pemeve Nº Pemeve te kualifikuara 

K.Baze 1993 Viti 1994 Viti 1995 Viti 1996 

Bilҫe, (zona e Staneve) 580 127 39 23 6 

Kutalli (yrte dhe stane) 420 67 19 11 9 

Qytet  (zona e Kasolles) 620 49 27 19 17 

 

 

Vleresimi i Kandidat Kloneve ne Fazen e dyte: Ne fund te 

perzgjedhjes masive jane kualifikuar ne tre pikat perfaqesuese 32 

individ ulliri te varitetit KB. Perzgjedhja ne fazen e pare kualifikoi 

individet te cilet ne cdo vit kane lulezuar dhe frutifikuar. Treguesit 

kryesor te kerkimit per vleresimin kane qene; (1) Rendimenti ne kg per 
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cdo individ dhe ne cdo vit. (2) Biometria e frutit; (D) , (d)  dhe (D/d) i 

frutit gjykuar mbi 100 fruta ne cdo vit dhe cdo individ. Pesha mesatare 

e  frutave ne gr (P),  dhe Raporti Tul/Endokarp (T/E), e vleresuar mbi 

100 fruta/individ/vit. Perqindja e vajit gjykuar ne % l.th/vit. 

 

Prodhimi total i perllogaritur. (Ptp)   Referuar rezultateve te fituara  

per prodhimin e cdo peme dhe te cdo viti, paraqitet nje variance e gjere 

dhe prodhimi i pergjitheshem rezulton i ndryshem,  kryesisht ka qene 

ne vartesi te siperfaqes frutifikuese te individit dhe  rregullaritetit 

vjetor te prodhimit.  

 

Kostantja e prodhimit  (KP), eshte kriteri baze per seleksionimin e 

kloneve. Mbi te njejten metode u vleresuan pemet K.Klon  dhe  u arrit 

seleksionimi i atyre qe ndryshojne nga popullata standart. Jane 

perzgjedhur 4 individ (KB/Q/K, KB/Q/15, KB/K/4 dhe KB 660),  te 

cilet kane nivel konstant prodhimi me koeficient periodiciteti (KP), 

respektivisht:  (0.20, 0.21, 0.25 dhe 0.20). me ndryshime te theksuara 

kundrejt standartit varietal (0.55).   Individet, te vertetuar kane  dhene 

6 grupime te aksesioneve me afersi persa i perket KP dhe ndryshime te 

dukeshme ndermjet grupeve.   

Perqindja e vajit. Individualizimi i kryer nepermjet variances, me 

metoden Tukey-Kramer tregoi se vlerat mesatare te perqindjes se vajit 

kane patur ndryshueshmeri.   Individet nr.3, 9, 13, 14, 12 dhe 6;  kane 

pozite dominuese kundrejt te tjereve dhe  distance  (2-4%) vertetuar 

per lsd.2.55.  Individi KB, ka ndryshime sinjifikative per perqindjen e 

vajit  dhe distance pozitive nga te tjeret.  Niveli i sintezes metabolike 

per vajin ne frut deri ne 23.2%, e  ben mjaft interesant sepse  

permireson cilesine  per destinacionin qe ka.   
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Analiza e ndryshueshmerise e kandidat kloneve te ullirit Kryps i Beratit 

 
 

 

Kalibri i frutit;  Niveli i ndryshueshmerise ne peshen e frutit  leviz nga 

6.9 gr ne 7.3gr (nr. 3, 15 dhe 21).  Grupi i aksesioneve me peshe te  

madhe te frutit  zene pozite dominuese ne raport me individet e tjere. 

Individet  nr.3,  15 dhe 21 kane distance me te tjeret (0.3-1.2gr) ndaj 

standartit.  Aksesionet me nr. 15 dhe 21 kane peshe te frutit  7.3 gr  dhe 

per lsd 2.12, paraqet ndryshime sinjifikative dhe distance te madhe 

ndaj standartit variettal. (1.8 gr).  Ndryshimet sinjifikative te Kloneve 

ne distance me stanndartin per perqindjen e vajit dhe peshen e frutit  

jane vertetuar cdo vit  dhe perbejne karaktere te qendrueshme 

individuale. 
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Pikat e afrimit per te njejtin individ,  per perqindjen e vajit dhe peshen 

e frutit, duken nepermjet analizes bivariate density ellips P=99., me te 

cilen individet qe kane kostante prodhimi posedojne gjithashtu 

perqindje vaji te larte dhe kaliber fruti. Sepse brenda plotitt  gjenden 

variablat e aksesioneve te cilet posedojne edhe perqindje vaji dhe 

peshe fruti te larte. Jashte ketij elipsi jane ato individ qe kane perqindje 

te ulet te vajit. Per koefficientin e periodicitetit, nepermjet analizes 

hierarchical clustering average, per shperndarjen, afersine ose largesine 

ndaj njeri tjetrit si dhe grupimin sipas karakteristikave qe posedojne, 

vrehet nje ndryshueshmeri e madhe e cila leviz nga 0.20 (nr.4 

KMB/Q/K dhe nr. 27 KMB 660), deri ne 0.78 (nr.14 KMBQ12),  dhe  

ka grupuar individet sipas nivelit te afersise ne tre grupime:    

 1.   Individet me Koeficient Periodiciteti (KP) 0.00 deri 0.30, qe 

karakterizohen per prodhime ndervjetore kostante dhe peshe mesatare 

fruti te mire. 

 2.   Individ me koeficient periodiciteti 0.31 deri 0.50, te cilet 

karakterizohen per kostante prodhimi dhe peshe mesatare te frutit me 

te mire se standarti varietal.  

 
             Rezultatet kryesore te k.kloneve te ullirit Kryps Berati 

K.Kloni R-R-2 
5 vjet 

K.P Pesha, Gram Vaj 
% l.th 

. 
Fr End 

KMB/Q/1 115 0.65 5.5 0.64 18.5 
KMB/Q/2 85 0.63 5.0 0.63 19.0 
KMB/Q/3 135 0.71 6.9 0.86 23.2 
KMB/O/K 143 0.20 6.9 0.56 18.9 
KMB/Q/K 187 0.59 5.7 0.60 19.3 
KMB/Q/4 130 0.46 5.3 0.56 20.9 
KMB/Q/5 135 0.71 5.2 0.59 21.6 
KMB/Q/6 120 0.61 6.0 0.63 21.4 
KMB/Q/7 125 0.42 5.6 0.65 22.3 
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KMB/Q/8 115 0.66 5.4 0.68 19.8 
KMB/Q/9 160 0.73 5.5 0.66 20.5 

KMB/Q/10 101 0.73 5.54 0.60 21.8 
KMB/Q/11 125 0.48 6.6 0.69 21.4 
KMB/Q/12 81 0.78 6.3 0.65 21.2 
KMB/Q/13 72 0.72 5.8 0.58 22.4 
KMB/Q/14 80 0.77 6.2 0.72 21.9 
KMB/Q/15 92 0.21 7.3 0.67 20.7 
KMB/K/1 82 0.87 5.4 0.66 19.4 
KMB/K/2 110 0.71 5.8 0.71 18.7 
KMB/K/3 96 0.67 6.5 0.64 19.6 
KMB/K/4 142 0.25 7.3 0.71 21 
KMB/K/5 90 0.61 6.8 0.67 21.4 
KMB/K/6 144 0.49 6.5 0.61 18.8 
KMB/K/7 97 0.58 5.9 0.58 18.2 
KMB/K/8 116 0.55 7.0 0.66 17.0 
KMB/K/9 138 0.49 6.1 0.78 18.5 

KMBB/660 124 0.20 6.9 0.7 20.1 
KMBB/661 115 0.41 6.7 0.71 20.3 
KMBB/662 98 0.57 5.9 0.63 17.7 
KMBB/663 125 0.56 6.0 0.61 17.9 
KMBB/664 113 0.66 6.3 0.7 17.0 
KMBB/665 90 0.71 6.1 0.76 17.3 
KMBB/666 69 0.62 6.0 0.73 18.0 
KMBB/667 65 0.51 6.4 0.74 18.9 

 

 
3.  Individ me koeficient alternance mbi 0.51, te cilet nuk kane 

ndryshime te dukeshme prej standartit varietal.  

 

Si Perfundim; U  certifikuan ne popullaten e kultivarit ”KMB” kater 
klone: Kloni nr.4. Kloni nr 21, . Kloni nr.17 dhe kloni nr.27 
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Seleksionimi i kloneve sipas sistemit te notimit per CP, DS dhe 
Dev.Std kundrejt mesatares e popullates varietale dhe mesatares e 
popullates k.kloneve  

 

Clon           C.P          D.S     Dev.St (-)  
BKB4  13.2  4  7.2  
BKB9  14.7  3.1  8.1  
K661  14.6  5.8  5.4  
KKB11  19.9  4.1  7.1  
V224  13.1  4.9  6.3  
V226  9.3  5.4  5.8  
V222  14.4  4.9  6.3  
ӯ Pop.M  73.6  46.2  0  
ӯ  Pop.F.II  36.6  11.2  0.12  
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K.Klon
Fruit 

(g)

Stone 

(g) Oil (%) Fruit (D) Fruit (d)

Yield 

Kg/tre C.V D.S Dev.S (-) Fruit (g) (+)

Oil  

% 

(+)

Fruit  

(D)

KKB10 5.44 0.6 21.6 25.5 20.3 26.8 35.8 9.6 1.7

KKB11 6.76 0.54 21.6 23.1 19.2 20.6 19.9 4.1 7.1 0.76 1.7

KKB12 6.34 0.65 20 27.1 20 29 60.3 17.5 0.0 0.34 0.1 2.3

KKB13 5.77 0.58 22.1 24.7 21.1 24 64.1 15.4 2.2

KKB14 6.18 0.72 23.1 27.8 20.4 32.3 56.6 18.3 3.2 2.3

KKB15 5.35 0.62 19.8 24.1 20.2 29.1 66.5 19.3

BKB1 5.49 0.64 17.8 23.9 19.4 30.8 34.4 10.6

BKB2 5.03 0.63 18.4 23.4 18.5 24 47 11.3

B KB3 4.97 0.59 24 25.2 18.8 32.1 57.9 18.6 4.1

B KB4 5.31 0.56 20.8 26 19.4 30.3 13.2 4 7.2 0.9 0.5

BKB5 5.24 0.59 22.1 25.2 19.7 23 43.9 10.1 2.2

BKB6 5.92 0.63 21.8 25.9 20.9 37.8 54.7 20.7 1.9 0.4

BKB7 5.57 0.65 23.4 25.6 20.4 18.3 53.5 9.8 3.5

BKB8 5.36 0.68 24.8 26.2 19.9 16 51.2 8.2 3.0 4.9 0.7

BKB9 5.53 0.67 20.6 25.9 21 21 14.7 3.1 8.1 0.7 0.4

K660 6.91 0.87 19.3 24.8 19.7 63.8 32.2 20.6 0.91

K661 6.78 0.63 20.2 26.2 19.9 39.6 14.6 5.8 5.4 0.78 0.3 0.7

K662 6.33 0.58 18.7 25.9 20.3 56.5 17.5 9.9 1.3 0.33 0.4

K663 5.61 0.62 18.9 23.3 19.4 25.8 44.5 11.5

K664 5.48 0.57 17.9 23.5 19.2 28.6 50 14.3

K665 7.13 0.64 18.6 27.3 20.7 55.5 16.9 9.4 1.8 1.13 1.8

V222 7.44 0.79 17.7 27.5 21.6 34 14.4 4.9 6.3 1.44 2.0

V223 5.45 0.62 17.3 26.1 20 30.6 56.5 17.3 0.6

V224 6.94 0.79 16.9 26.3 19.4 37.3 13.1 4.9 6.3 0.94 0.8

V225 6.66 0.6 16.2 26.8 21.1 44 13.6 6 5.2 0.66 1.3

V226 7.33 0.71 17.4 27.8 22.1 57.5 9.3 5.4 5.8 1.33 2.3

V227 6.45 0.63 18.2 25.7 21.3 61.5 21.7 13.4 0.45 0.2
Mean 6.02 0.64 19.9 25.5 20.1 34.4 36.6 11.2

St.Dev 0.7 0.07 2.33 1.37 0.87 13.5 19.4 5.6

St.Err 0.14 0.01 0.45 0.26 0.16 2.61 3.73 1.07

CV 11.6 10.9 11.7 5.4 4.9 39.2 53.0 50.0

Upper 95% 6.32 0.67 20.8 26.1 20.4 39.8 43.9 13.5

Lower 95% 5.73 0.61 19.0 25.0 19.7 29.0 28.5 9.0
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Ulliri “i Holli i Himares”   
 
Ulliri “ i Holli i Himares” (H.H),  eshte kultivari  kryesor i Himares. Ai 
okupon rreth 95% te siperfaqes ne kete krahine.  Ka perqindje te ulet 

vaji dhe peshe te vogel fruti. Standarti varietal karakterizohet me 17% 

vaj l.th., dhe peshe mesatare fruti 1,1 gr. Ulli per vaj i cilesise 

jashtezakonist te mire.  

Ne ullishten e fshatit Vuno jane marre ne konsiderate fillestare 420 

peme. Heterogjeniteti nepermjet vleresimit massiv te 420 pemeve eshte 

kryer per kater vjet. Praktika e perzgjedhjes masive ka kaluar disa 

etapa dhe ka patur princip baze kualifikimin e pemeve  me lulezim  te 

plote dhe skartimin e pemeve qe nuk kane lulezuar dhe frutifikuar. Ne 

kete menyre kane ngelur vetem pemet te cilat kane perseritur 

fenomenin e lulezimit cdo vit. Ne fund te fazes se pare kane rezultuar 

11 individ me te cilet ka vazhduar procedura e vleresimit individual 

per fazen e dyte,  pese vjet.  
 

                   Fazae pare e perzgjedhjes se cv. H.Himara. 
Popullata perfaqesuese 

te  H.H 
Nr. Pemeve Nº Pemeve te kualifikuara 

K.Baze Viti II Viti III Viti IV 
Fushe, Vuno 420 133 38 21 6 

Himare 180 35 13 9 5 
 

Vleresimi i K.Kloneve ne Fazen e dyte: Ne fund te perzgjedhjes 

masive jane kualifikuar 11 individ. Perzgjedhja ne fazen e pare 

kualifikoi individet te cilet ne cdo vit kane lulezuar dhe frutifikuar. 

Keto individ jane vleresuar ne 5 vjet te fazes se dyte ne vend orgjine 

(in situ). Treguesit kryesor te kerkimit per vleresimin e tyre kane qene; 

(1) Rendimenti ne kg per cdo individ dhe ne cdo vit. (2) Biometria e 
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frutit; (D) , (d)  dhe (D/d) i frutit gjykuar mbi 200 fruta ne cdo vit dhe 

cdo individ. Pesha mesatare e  frutave ne gr (P),  dhe Raporti 

Tul/Endokarp (T/E), e vleresuar mbi 200 fruta/individ/vit. Perqindja e 

vajit gjykuar ne % l.th/vit. 

Prodhimi total i perllogaritur. (Ptp)   Prodhimi i cdo peme ne cdo vit, 

ka paraqitur  nje variance e gjere, prej ketij fakti dhe  vrojtimit te nje 

numuri te madh pemesh per perzgjedhjen e tyre me sens pozitiv ne 

fund te fazes se dyte te seleksionimit prodhimi i pergjitheshem 

rezulton i ndryshem dhe kryesisht ka qene ne vartesi te siperfaqes 

frutifikuese te individit, dhe metabolizmit i shprehur ne rregullaritetin 

vjetor te prodhimit.  

 

Kostantja e prodhimit,  eshte treguesi baze i seleksionimit te kloneve. 

Ne dy vitet e fundit te kerkimit, mbi te njejten metode u vleresuan 

pemet K.Klon  dhe  u arrit seleksionimi i atyre qe paraqesin ndryshime 

statistikore. Jane perzgjedhur 3 individ (Nr. 4, 8 dhe 10) te cilet kane 

nivel konstant prodhimi me tregues periodiciteti (KP)  (0.2 – 0.27). 

Standartii varietal i H.H per koeficientin e Periodicitetit eshte (0.56). 

Individet e perzgjedhur jane vertetuar statistikisht  nepermjet te ciles  

jane  dhene tre grupime te individeve, qe kane afersi nga njera tjetra 

dhe me ndryshime te dukeshme te grupit nga grupi.   

 

Perqindja e vajit. Analizat e kryera ne cdo vit ne kohen e vjeljes, 

tregojne afersi dhe largesi ndaj njeri tjetrit dhe vecanerisht nga 

standarti varietal. Individualizimi  i kryer nepermjet variances,  treguan 

se vlerat mesatare te perqindjes se vajit karakteristike tek cdo individ 

kane patur ndryshueshmeri brenda tyre.   Ne fig. Anova test, perqindja 

e vajit , vrehet se individet nr.4, 8 dhe 10 kane pozite dominuese 
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kundrejt te tjerave ne nje distance  (2-3.5%) per lsd.2.41.  Individi 

H.H, nr 4 ka ndryshime sinjifikative per perqindjen e vajit  dhe 

distance shume te mire nga te tjeret. Niveli i sintezes metabolike per 

vajin ne frut deri ne 21.0% e  ben kete individ te rendesishem dhe 

mjaft ekonomik per destinacionin  e perdorimit qe ka ky kultivar ulliri.  

  
K.Kloni R 

R-2 
5 vjet 

K.P Pesha, Gram Vaj 
% l.th. Fr End 

HH1 161 0.53 0.96 0.31 18.8 

HH2 240 0.47 0.93 0.34 18.6 

HH3 199 0.66 0.88 0.33 17.9 

HH4 236 0.20 1.01 0.27 21.0 

HH5 202 0.69 0.99 0.35 17.3 

HH6 146 0.55 0.95 0.29 17.7 

HH7 152 0.51 1.03 0.30 18.0 

HH8 266 0.27 1.31 0.34 19.8 

HH9 155 0.70 1.1 0.36 18.2 

HH10 194 0.24 1.32 0.33 20.5 

HH11 148 0.49 1.07 0.31 17.5 
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Pesha e frutit; Referuar analizes e variances referuar lsd 2.012,  grupi i 

individeve me peshe te  madhe te frutit  zene  nje pozite dominuese ne 

raport me individet e tjere. Individet nr. 8 dhe 10 kane dominance 0.3  

gram ne krahasim me standartin. Pema nr. 10 ka peshe fruti 1.31gr, 

dhe paraqet distance te madhe ndaj standartit variettal. (1.0gr).  

Ndryshimet sinjifikative ndermjet Kloneve ne distance me stanndartin 

per perqindjen e vajit dhe peshen e frutit  jane vertetuar ne cdo vit  dhe 

perbejne karaktere te qendrueshme tek individet e perzgjedhur. 

Analiza e zbatuar per te gjetur  pikat e afrimit te kloneve  per 

perqindjen e vajit dhe peshen e frutit jane arritur nepermjet analizes 

bivariate per density ellips P=99, ku brenda plotit  gjenden variablat e 

aksesioneve me perqindje vaji dhe peshe fruti te larte.  

Ndersa nepermjet analizes hierarchical clustering average method  per 

shperndarjen, afersine dhe largesine ndaj njeri tjetrit si dhe grupimin 

per koeficientin e periodicitetit vrehet nje ndryshueshmeri e madhe e 

cila leviz nga  0.2 (nr.4),  ne 0.7 (nr.9).   dhe  ka grupuar aksesionet 

sipas nivelit te afersise ne 3 grupime:    

1. Klone me koeficient alternance 0.2-0.27,  individevet nr; 4, 8, 10 te 

cilet karakterizohen per prodhime kostante ndervjetore. 

2. Individ me koeficient alternance 0.3 – 0.5 perbere prej individeve; 1, 

7 dhe 11, karakterizohen per prodhime mesatarishte kostante. 

3.  Individ me koeficient alternance  mbi (0.5) individet nr; 2, 3, 5, 6, 9  

te cilet karakterizohen per prodhime nder vjetore te parregullta. 

 

Si perfundim; referuar te dhenave te kerkimit per seleksionimin 18 

vjecar te ullirit HH, u  certifikuan ne popullaten e kultivarit ”H 
Himara” tre klone: Kloni nr.4. Kloni nr 8. Kloni nr.10,  Kloni nr. 4 dhe 

8 ne pronen e Neco Veizit. Kloni nr. 10 ne pronen A Pavli. 
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Ulliri “Kryps i Krujes”   
 
 
Ulliri “Kryps i krujes” (K.Kr),  kultivuar ne zonen e Krujes, ka 

perdorim te dyfishte (T/V).  Okupon rreth 35% te siperfaqes ne zonen 

e Krujes.  Ka perqindje mesatare vaji dhe peshe mesatare te frutit. 

Mesatarja e popullates varietale; 20 % vaj, dhe pesha  e frutit 4.01 gr.  

Kerkimet per permiresimin e popullates e ketij varieteti, kane 

konsistuar ne zbatimin e procedurave klasike te seleksionimit  klonal, 

per gjetjen e individeve ne popullaten e tij me perqindje vaji dhe peshe 

mesatare fruti me te larte se mesatarja e popullates.  

Per seleksionimin e ketij variteti eshte zgjedhur nje ullishte ne pronen e 

z. Baki Leti, ne qytetin e Krujes  perballe serave, ne konsiderate 

fillestare 120 peme. Faza e pare eshte kryer ne periudhen 1993-1997, 

ndersa faza e dyte eshte kryer  ne periudhen 1997-2001.    

Praktika e perzgjedhjes masive ka kaluar disa etapa dhe ka patur 

princip baze kualifikimin e pemeve  qe kane lulezuar dhe u skartuan 

pemet qe nuk kane lulezuar dhe frutifikuar. Ne kete menyre jane 

kualifikuar pemet te cilat kane perseritur fenomenin e lulezimit cdo vit. 

Ne fund te fazes se pare kane rezultuar 7 individ me te cilat kane 

vazhduar procedurat per vleresimin individual ne fazen e dyte, pese 

vjet. (2007-2001)  

 
 
             Faza e pare e perzgjedhjes se cv. K. Krujes. 

Nr Popullata perfaqesuese te  K.Kr Nr. Pemeve Nº Pemeve te kualifikuara 
K.Baze Viti II Viti III Viti IV 

1. Kruje, 127 33 21 16 7 
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Vleresimi i K.Kloneve ne Fazen e dyte: Perzgjedhja ne fazen e pare 

kualifikoi 7 individ te cilet ne cdo vit kane lulezuar dhe frutifikuar. 

Keto individ jane vleresuar ne 5 vjet te fazes se dyte ne vend orgjine 

(in situ). Treguesit kryesor te kerkimit per vleresimin e tyre kane qene; 

(1) Rendimenti ne kg per cdo individ dhe ne cdo vit. (2) Biometria e 

frutit; (D) , (d)  dhe (D/d) i frutit gjykuar mbi 100 fruta ne cdo vit dhe 

cdo individ. Pesha mesatare e  frutave ne gr (P),  dhe Raporti 

Tul/Endokarp (T/E), e vleresuar mbi 200 fruta/individ/vit. Perqindja e 

vajit gjykuar ne % l.th/vit. 

 

Prodhimi total i llogaritur, Prodhimi i pergjitheshem rezulton i 

ndryshem dhe kryesisht ka qene ne vartesi te siperfaqes frutifikuese te 

individit dhe metabolizmit, i shprehur ne rregullaritetin vjetor te 

prodhimit.  

 

Kostantja e prodhimit,  Ne dy vitet e fundit jane perzgjedhur 2 individ 

(Nr. 1 dhe 3) te cilet kane nivel konstant prodhimi me tregues 

periodiciteti (KP)  (0.17 -0.26). Individet e perzgjedhur  dhe analizuar 

kane bere dy grupime te individeve, me ndryshime te dukeshme.   

 

Perqindja e vajit. Individualizimi  i kryer nepermjet variances (anova 

test),  treguan se vlerat mesatare te perqindjes se vajit karakteristike tek 

cdo individ kane patur ndryshueshmeri.   Ne fig. Anova test, perqindja 

e vajit , vrehet se individet nr.4 dhe 3 kane prezence dominuese ndaj te 

tjerave ne nje distance  (1.6- 3.1%) per lsd.2.19  Individi 3 dhe 4, kane  

ndryshime te dukeshme dhe distance te madhe prej k.kloneve te tjere. 

Niveli i sintezes se vajit ne frut deri ne keto perqindje ka permiresuar 
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ne menyre te dukeshme permbajtjen e vajit  per destinacionin  e 

perdorimit qe ka ky kultivar ulliri.  

 
 
 

K.Kloni R 
R-2 

5 vjet 

K.P Pesha, Gram Vaj 
% l.th. Fr End 

K.Kr1 207 0.26 3.94 0.5 22.0 

K.Kr2 167 0.38 3.78 0.53 20.3 

K.Kr3 148 0.17 4.01 0.49 23.1 

K.Kr4 201 0.58 3.75 0.49 23.4 

K.Kr5 162 0.45 3.8 0.54 20.9 

K.Kr6 120 046 3.82 0.56 21.3 

K.Kr7 170 0.61 3.81 0.56 21.7 

 

 
 

 



78 
 

 

         
Anova test per pesha e 100 frutave, ulliri Kryps i Krujes 

 

  

 Kalibri i frutit; Referuar analizes  grupi i individeve me peshe te  

madhe te frutit  zene  nje pozite dominuese ne raport me individet e 

tjere. Individet me nr. 1 dhe 3 kane patur ndryshime 0.26 gram ne 

krahasim me standartin. Pema me nr. 3 ka peshe fruti 4gr, dhe paraqet 

distance te madhe ndaj standartit variettal. (3.6gr).  Ndryshime 

sinjifikative ne distance te dallueshme per perqindjen e vajit dhe 

peshen e frutit, kane vertetuar cdo vit sepse perbejne karaktere te 

qendrueshme dhe te trashegueshme. 

Ndersa nepermjet analizes hierarchical clustering average method 

(fig.) eshte bere shperndarja, afersia dhe largesia ndaj njeri tjetrit si dhe 

grupimi per koeficientin e periodicitetit nepermjet te ciles  vrehet nje 

ndryshueshmeri e madhe qe luhat nga 0.17 (nr. 3),  ne 0.61 (nr.7).   e 

cila  ka grupuar individet sipas nivelit te afersise ne 2 grupime:    

1. Klone me koeficient alternance 0.0-0.30,  individevet nr; 1 dhe 3,  te 

cilet karakterizohen per prodhime kostante ndervjetore dhe kaliber te 

pranueshem te frutit. 
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2. Individ me koeficient alternance 0.3 – 0.65 perbere prej; 2, 4, 5, 6, 7 

te cilet  karakterizohen per prodhime mesatarishte kostante. 

 

Perfundime; Seleksionimi i ullirit Kryps Kruje, nepermjet analizes se 

variances ka perzgjedhur dhe certifikuar ne popullaten e kultivarit 

”Kryps i Krujes”  2 klone: Kloni nr. 1., dhe Kloni nr. 3. ne pronen e 
Baki Leti Kruje (perballe serave). 
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Ulliri “Kaninjot”   
 
Ulliri Kaninjot i kultivuar ne Qarkun e Vlores dhe Fierit okupon  50% 

te siperfaqes se pergjitheshme te ullirit ne Shqiperi. Ka perqindje te 

larte vaji dhe kaliber mesatar te frutit. Standarti varietal i popullates: 

26% vaj dhe frut me peshe 3.6 gram. Eshte ulli me destinacion te 

dyfisht, (V/T).  Kerkimet per seleksionimin kane filluar ne vitin 1986 

dhe perhere kane qene objekt i institucioneve dhe stacioneve te 

kerkimit per faktin se ky varietet ka vlere te larte periodiciteti. Ne 

programin e perzgjedhjes klonale ka qene objekt  zbulimi i individeve 

qe kane prodhim kostant ndervjetor.    

Perzgjedhja klonale e varietetit Kaninjot eshte kryer sipas procedures 

klasike dhe kerkimet kane zgjatur 15 vjet (1986-2001) ne dy faza; 

Ullishtat perfaqesuese te varietetit Kaninjot jane zgjedhur ne  pese 

vende: (i) ne fshatin Panaja (Bregu i Panajase),  jane marre ne 

konsiderate fillestare 190 peme ulliri shekullore,  (ii) ne fshatin 

Nivice/Sarande ne parcelen “Shales” jane marre ne studim 320 peme, 
(iii) Ne ullishten e vjeter ne Oshtime/Vlore, ne parcelen “Vreshti i 

Nazifit dhe Bahce e Lipit” u inspektuan 410 peme. (iv) ne Jonufer jane 

marre ne studim 270 peme dhe (v) ne Hambare te Vlores 210 peme. 
 

 
Nr Popullata cv. Kalinjot Nr. Pemeve Nº Pemeve te kualifikuara 

K.Baze Viti  II Viti III Viti IV 

1. Panaja  (bregu Panajase) 190 39 18 8 6 

2. Nivice (Shales) 320 177 23 8 5 

3. Oshtime (vreshti nazifit, Bahce e 

Lipit) 

410 213 111 19 5 

4. Jonufer e pare 270 90 37 13 6 

5. Hambare 210 111 35 10 3 
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Heterogjeniteti nepermjet vleresimit massiv per 1400 peme eshte kryer 

per kater vjet me radhe.  

Praktika e perzgjedhjes masive ka kaluar 4 etapa me princip ”baze” 
kualifikimin e pemeve qe kane patur lulezim  te plote duke skartuar 

pemet qe nuk kane lulezuar dhe frutifikuar. Ne kete menyre pas cdo 

inspektimi kane ngelur vetem pemet te cilat kane perseritur fenomenin 

e lulezimit dhe frutifikimit cdo vit.  

(i) Seleksionimi baze: pas inspektimit te cdo peme dhe konsultes me 

pronarin, ne seleksionimin baze jane skartuar 80, 55, 51, 67 dhe 52% e 

pemeve ne cdo zone perfaqesuese.  

(ii) Seleksionimi vjetor; ne cdo vit pasardhes u bazua nepermjet 

skartimit te pemeve te cilat nuk kane lulezuar dhe frutifikuar. 

(iii) Ne fund te perzgjedhjes masive: jane marre ne konsiderate 19 

individ me te cilet ka vazhduar procedura e vleresimit individual per 

fazen e dyte (pese vjet). Pas seleksionimit masiv  jane perzgjedhur 19 

individ me status ”Kandidat Klon”,  te cilat kane poseduar 
prodhimtari uniforme dhe te perviteshme  ne kater vitet e fazes se pare 

te studimit.  

  

Vleresimi i Kandidat Kloneve: Ne fund te perzgjedhjes masive jane 

kualifikuar ne pese pikat perfaqesuese 19 individ ulliri. Me pas, keto 

individ jane vrojtuar  ne menyre te perviteshme dhe pese vjet (faza II), 

per (i) prodhimin i matur ne kg/peme/vit,  (ii) perqindjen e vajit mbi 

nje mase brumi 5 kg/peme/vit ne kohen e vjeljes, (ne% te lendes se 

fresket),  (iii) pesha mesatare e  frutit perllogaritur ne 100 fruta te cdo 

peme/vit dhe (iv) raporti qe ze tuli dhe endokarpi ne frut. Rezultatet e 
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fituara ne cdo vit dhe ne cdo peme ne fazen e dyte; jane informatizuar 

ne PC dhe analizuar ne programin statistikor (JMP).  

Prodhimi total i llogaritur. (Pt)   Referuar rezultateve te fituara  per 

prodhimin e cdo peme dhe te cdo viti, paraqitet nje variance e gjere 

dhe prodhimi i pergjitheshem rezulton i ndryshem dhe kryesisht ka 

qene ne vartesi te siperfaqen frutifikuese te individit dhe  rregullaritetit 

vjetor te prodhimit. Prodhimi i te gjitha viteve nuk eshte i lidhur me 

KP dhe nuk ka lidhje korelative ne performancen e klonit.  

 

 

 

Kostantja e prodhimit  (KP), ka qene kriteri baze per perzgjedhjen e 

kloneve. Ne jemi orientuar deri ne  nje  “prag” ne te cilin pemet kane 
frutifikuar ne pergjithesi ne menyre kostante.  Ne vleresimin shume 

vjecar jane perzgjedhur 6 Klone, me  (Nr. 1, 2, 3, 12, 20 dhe 24); te 

cilet kane nivel konstant prodhimi i shprehur ne tregues respektiv te 

periodicitetit (KP)  (0.10, 0.17, 0.18, 0.20, 0.13, 0.27). Vlerat e indeksit 

te periodicitetit te kloneve ne krahasim me standartin varietal (0.62), 

kane variance jashtezakonisht te madhe. Klonet e mesiperme analizuar 

ne anova test, kane pika te perbashketa  me njeri tjetrin persa i perket 

KP dhe kane  dhene grupime me afersi dmth pa ndryshime statistikore 

nga njeri tjetri ndersa me standartin varital paraqesin distance te 

dukeshme  pamvaresisht se rjedhin nga nje popullate dhe kultivohen ne 

te njejtin mjedis.   
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Analiza e variances per perqindjen e vajit te K.kloneve te ullirit Kaninjot   
 

 
 

        
Perqindja e vajit,  Individualizimi  i kloneve per perqindjen e vajit, i 

analizuar nepermjet variances (anova test) ka vertetuar qe vlerat 

mesatare kane patur ndryshueshmeri.   Ne figure vrehet se klonet nr. 1, 

3, 12 dhe 15 kane pozite dominuese kundrejt te tjereve ne nje distance  

(3- 4.4%) per lsd.2.66.  Klonet 1, 3, dhe 15 kane  ndryshime 

sinjifikative per perqindjen e vajit  dhe variacion shume te dukeshme 

me te tjeret. Niveli i sintezes metabolike per vajin ne frut deri ne 

29.2% i karakterizon keto   individ dhe permireson shume cilesine  dhe 

aspektin ekonomik te kultivimit te tyre. Krahasuar me nivelin mesatar 

te perqindjes se vajit te kandidat kloneve te analizuar  (26.6%), kane 

zene nje pozite dominuese 12  k.klone te ketij variteti.   
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Kalibri i frutit;  Niveli i ndryshueshmerise se peshes se frutit ka 

levizur nga  3.12 gr ne 4.84 gr, individet nr. 25 dhe nr. 4.  Sipas 

analizes per lsd 2.012, (fig)  grupi i aksesioneve me peshe te  madhe te 

frutit  kane zene pozite dominuese ne raport me individet e tjere te 

seleksionuar. Individet nr. 1,12, 16, 17, 20, dhe 24 kane ndryshime me 

mesataren e kandidat kloneve  (3.75gr). Ne pergjithesi kane qene 13 

k.klone me pozite dominuese ndaj nivelit mesatar por vetem nje k.klon 

ka rezultuar me peshe me te madhe  qe shkon 4.84  gram me 1.24 gram 

me teper se standarti varietal. Aksesioni nr. 4,  ka peshe fruti  4.84 gr,  

dhe paraqet ndryshime sinjifikative dhe distance te madhe ndaj 

standartit varietal.  Ndryshimet e dukeshme  per peshen mesatare te 

frutit ne distance te madhe me stanndartin per perqindjen e vajit dhe 

peshen e frutit  jane analizuar e vertetuar cdo vit  dhe perbejne 

karaktere te qendrueshme. Varaiblat mesatare te peshes e frutit tek 

aksesionet ne pergjithesi kane rezultuar homogjene dmth pa ndryshime 

te vertetuara. Pikat e afrimit per perqindjen e vajit dhe peshen e 

frutit,jane studjuar dhe pasqyruar ne analizen bivariate per density 

ellips P=99., nepermjet te ciles klasifikojne individet qe krahas 

kostantes posedojne dhe perqindje vaji  dhe peshe te larte fruti. Ne fig, 

brenda plotitt, ne dallojme te gjitha   variablat e aksesioneve  me KP, 

por te cilet posedojne edhe perqindje vaji dhe peshe fruti mbi 

mesataren. Jashte ketij elipsi gjenden ato individ me perqindje te ulet 

vaji kundrejt mesatares ose me peshe fruti te madh por pa u shoqeruar 

per perqindjen e vajit. Per koefficientin e periodicitetit, grupimin sipas 

nivelit te afersise, vrehet nje ndryshueshmeri e madhe qe cila ka 

luhatur nga 0.10  (nr.1; K1-P),  ne 0.27 (nr.24-K24-H),  dhe  ka 

grupuar aksesionet sipas nivelit te afersise ne 4 grupime homogjene:    
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 1.   Aksesione  me Koeficient alternance (KP) 0.10 deri 0.30. te cilet 

karakterizohen per prodhime        shume kostante nga nje vit ne tjetrin. 

 2.  Aksesione me koeficient alternance (KP) 0.30 deri 0.45 te cilet 

karakterizohen per   prodhimtari mesatarisht kostante. 

 3.  Grup me koeficient alternance mbi 0.45 (KP) i cili ndahet ne dy 

nengrupe dhe qe karakterizohen per prodhimtari jo kostante.  

 

Si Perfundim; Gjykuar mbi rezultatet e analizes se variances per 

certifikimin e ndryshimeve, percaktimin e  tipareve te ngjashme dhe 

nivelit te largesise, u  certifikuan ne popullaten e kultivarit ” Kaninjot”  
6 klone: Kloni nr.1, 2, 3, 12, 20 dhe 24.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karakteristika kryesore te kloneve te ullirit Kaninjot ne periudhe 15 vjecare 
kerkimi. (IKUA Vlore) 
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K.Klonit R 

F-2 
5 vjet 

K.P Pesha, Gram Vaj 
% l.th. Fr End 

K1 –P 182 0.10311 4.09 0.43 29.0 

K2 –P 215 0.17921 3.88 0.5 27.3 

K3 –P 275 0.18371 3.97 0.44 29.1 

K4 –P 190 0.27494 4.84 0.56 28.2 

K5 –P 290 0.63947 3.16 0.48 26.0 

K6 –P 265 0.50186 3.67 0.52 26.9 

K7 –N 310 0.73519 3.36 0.56 28.2 

K8 –N 250 0.76337 3.43 0.55 27.1 

K9 –N 280 0.79023 3.15 0.51 27.8 

K10-N 175 0.79207 3.97 0.56 28.4 

K11-N 260 0.66639 3.48 0.58 28.2 

K12-O 255 0.20746 4.18 0.56 28.7 

K13-O 500 0.65903 3.68 0.58 23.9 

K14-O 275 0.32809 4.04 0.52 25.0 

K15-O 285 0.43175 3.86 0.56 29.2 

K16-O 250 0.68528 4.1 0.59 24.5 

K17-J 425 0.32871 4.11 0.56 24.3 

K18-J 240 0.60960 3.16 0.58 24.9 

K19-J 230 0.46314 3.98 0.57 24.0 

K20-J 235 0.13573 4.2 0.54 25.0 

K21-J 220 0.48884 3.34 0.47 25.5 

K22-J 150 0.66458 3.2 0.49 25.7 

K23-H 85 0.79504 3.42 0.51 26.3 

K24-H 120 0.70394 3.40 0.47 26.1 

K25-H 105 0.53168 3.12 0.51 25.7 
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Seleksionimi i kloneve  
 

Kerkimet per permiresimin gjenetik nepermjet perzgjedhjes klonale te 

kultivareve kryesor te ullirit ka patur qellim per te realizuar dy 

objektiva kryesore;   (i) Kostanten e prodhimit nepermjet te ciles 

permiresohet standarti i popullates varietale dhe ben shtimin e 

rentabilitetit te ullishtes. (ii) permiresimin e treguesve sintetik si 

perqindja e vajit, pesha mesatare e frutit, raporti D/d i frutit. 

Realizimi i objektivave te seleksionimit  ne cdo popullate varietale 

eshte zbatuar ne zonat perfaqesuese dhe kane vazhduar kerkime te 

vazhdueshme per vecimin e kloneve me te mira. 

Klon do te thote nje teresi tiparesh qe posedon individi i cili 

ndryshon prej popullates se varitetit dhe qe nepermjet riprodhimit te 

gjithe homologet ruajne ne menyre kostante te pandryshuar tiparet.     
U perzgjodhen nje numur  individesh ne popullatat e variteteve, tek te 

cilet eshte studiuar ndryshueshmeria e tipareve kryesore pomologjike 

dhe morfologjik, ”marker” te identitetit dhe eshte percaktuar distanca 
pomologjike nga kultivari standart. 

Kerkimet synuan brenda popullates varietale dhe kane  gjetur individ 

me ndryshime  nga kultivari standart. Markeri morfologjik qe ben 

konfirmimin e ndryshimeve nga popullata eshte endokarpi, fruti dhe 

gjethja. Forma e endokarpit  shprehur ne raportin D/d eshte kostant dhe 

i pandryshueshem, eshte karakteristike genotipike dhe asnjehere nuk 

ndryshon si pasoje e  faktoreve te tjere.  Niveli i ndryshimeve i 

shprehur ne distancen e cdo kandidat kloni nga kultivari standart  

bazuar ne karakteristikat morfologjike dhe teknologjike dhe nivelet  e 

korelacioneve me karakteristikat e tjera kane vertetuar per egzistencen 

e ndryshimeve. Treguesit e analizuar per certifikimin e ndryshimeve te 
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kloneve nga pikpamja statistikore pas certifikimit te variances se 

variablave jane pasqyruar gjithashtu nepermjet cluster analysis per KP 

klasifikuar nepermjet distances fix te ndryshueshmerise.  

 

Klonet si burim “pre-baze”.  
 
Disiplinimi i procedurave te shumezimit nepermjet studimit dhe 

aplikimit te skemave baze te certifikimit qe bazohen ne perzgjedhjen 

pomologjike dhe fitosnitare fushore dhe qe me pas bimet e 

perzgjedhura ne se del e nevojsheme i nenshtrohen procedurave te 

shendetesimit ka  qellim kryesor krijimin e materialit pre-baze te 

ullirit. Ky material gjenetik, ka status “pre-baze”, dhe ruhet sipas nje 
protokolli ne repozitoret e materialit, e qe sherben per ruajtjen dhe 

riprodhimin e garantuar per qellime te shumezimi. 

Ne dispozicion te veprimtarise se shumezimit u krijua ne perfundim te 

15 vjeteve (1985-2000), perzgjedhja e 21 individe “klone” ne 

popullaten e pese variteteve kryesore autoktone. Ky program ka qene 

ne vazhdimesi te tematikes se Institutit te kerkimeve te Ullirit,  per 

krijimin e fondit ”meme” te cilat jane depozituar ne stacionin e 
shumezimit ose qendren e parashumezimit.  

 
      

             Klonet te seleksionuar ne popullaten e 5 variteteve autoktone. 
Indeksi i klonit  

Kaninjot 
 

Kryps Kruje 
Himara B.Tirana Kryps 

Berati 
Vaji 5 - 1 - 5 

Kostante prodhimi 3 1 - 2 7 
Kaliber fruti 2 1 2 1 2 

Rezisten Cicloconium 1 - - - 1 
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Periodiciteti i kloneve te ullirit sipas vleresimeve te KP per 12 vite te 
njepasnjeshme 
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Perzgjedhja e materialit genetik te ullirit, perben nje pune te veshtire 

per shkak te shumellojshmerise mjaft te madhe brenda popullates 

varietore. Shkencetaret qe kane punuar per eksplorimin dhe kerkimin 

ne vend-prejardhjen e llojeve, i kane dhene rendesi te madhe inventarit 

gjeografik te bimeve te permiresuara. Per te perfituar lloje te reja, 

seleksionimi  ka synuar format e permiresuara, qe dallohen per tipare 

me te mira genetike ne popullatat varietale perkatese. Ne kete menyre 

me material fillestar, kemi emertuar ato peme ulliri me te cilat fillon 
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puna seleksionuese. Materiali fillestar ne ullikulture ndahet ne dy 

grupe : 

(i) individe ulliri te zakonshem qe gjenden ne blloqe ose plantacione, 

trajtuar si blloqe “meme” aplikuar perpara vitit 1990, dhe (ii) individe 

qe jane krijuar nepermjet perzgjedhjes klonale.   Perzgjedhja me kritere 

te drejta  e materialit fillestar dhe shfrytezimi i formave te ndryshme te 

tij eshte momenti me i rendesishem i fillimit te protokollit te 

seleksionimit. Per materialin fillestar jane te rendesishme, orgjina,  

procedura e krijimit, kushtet ne te cilat eshte krijuar, dhe  lista e 

shenjave dhe cilesive qe kane patur interes.  

 

 

 

Programi per seleksionimin pomologjik ne popullatat e kultivareve qe 

perbejne strukturen kryesore te shumezimit eshte aplikuar ne 

periudhen e viteve 1985-2000  nepermjet perzgjedhjes klonale. Ne disa 

plantacione karakteristike te vend orgjines (in situ)  te cdo variteti dhe 

me popullata homogjene te perbera nga 200-1200 peme eshte punuar 

sipas procedurave standard per perzgjedhjen e elitave, me metoden e 

perzgjedhjes klonale me sens pozitiv. Treguesit kryesor te 

seleksionimit kane qene;  (i) Rregullariteti i prodhueshmerise, i 

shprehur nepermjet  koeficientit te alternances (individ me KA 0.0 -

0.3).  (ii). Perqindje yndyre 1,5-2% me e larte se standarti varietalt. (iii) 

Kaliber fruti, shprehur me peshen mesatare 0.2-0.5 gram mbi treguesit 

e standartit varietal. (iv) Kontroll sanitary i kloneve per Cycloconium, 

verticilium dhe viruesit me te rendesishem. Ne pergjithesi materiali pre 

baze eshte permiresim i dukshem i mesatares e popullates varietale. 
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PF PP P/E DF dF DE dE

FD/

d

ED/

d Oil LG lG

GL/

l GS PE

Mean 2.49 2.12 5.12 19.6 13.9 13.4 6.8 1.42 1.97 17.2 50.3 11.6 4.39 420 0.37

Std Dev 1.54 1.40 1.79 4.4 3.8 2.54 1.0 0.19 0.32 6.92 11.3 2.17 0.94 145 0.15

Std Err 0.20 0.18 0.23 0.59 0.51 0.34 0.14 0.02 0.04 0.31 1.52 0.29 0.12 19.4 0.20

Min 0.36 0.24 2.2 9.7 7.6 7.3 5.0 1.1 1.3 5.0 17.8 6.3 1.7 188 0.10

Max 8.63 7.75 8.6 33.4 27.6 23.4 9.9 2.1 2.7 28.0 72.0 17.9 6.9 698 0.90

Cv  (%) 61.8 66.0 34.9 22.4 27.3 18.9 16.1 13.3 16.2 40.1 22.2 18.7 21.4 34.5 40.6

PF- Pesha e frutit; PP-pesha e pulpes; P/E-raporti Pulp/endocarp; DF- Diametri I madh I f

rutit; dF- diametric I vogel I frutit; dE-diametri I vogel I endokarpit; DE-diametri I madhe

endokarpi; LG-gjatsia e gjethes; lG-gjeresia e gjethes; GS-siperfaqja e gjethes; PE-pesha e

endokarpit

Analiza e ndryshueshmerise bazuar ne 15 karaktere sasiore cumulative  morfologjike 

te kloneve te ullirit in situ.
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Perzgjedhja e materialit primar.  

 

Seleksionimi klonal dhe sanitar eshte kryer sipas protokollit ne kohen e 

pjekjes se frutave te ullirit qe nga viti 1985, nen kontrollin e tre 

specialist pomolog jane identifikuar dhe kualtifikuar ne 10 zona, 16 

blloqe ulliri perfaqesues te popullates varietale te 6 kultivareve 

kryesor. Cdo bllok ka perfaqesuar nje ullishte tipike  te varitetit 

perkates, dhe ka disponuar 200-1200 peme ulliri me moshe shekullore. 

Informacioni baze u grumbullua  nepermjet nje skede varietale.  Pas 

analizes  statistikore eshte perzgjedhur nje “fond” per cdo varitet dhe 
eshte konsideruar “prag nisje” per seleksionimin klonal. Pas 
seleksionimit, Klonet i jane nenshtruar analizes sanitare per kontrollin 

per virus dhe indeksim biologjik.   

Ne protokollin e perzgjedhjes; Kriteri i prezantuar i prodhimit te 

vecante, ka qene tregues shume i rendesishem me te cilin eshte kerkuar 

te tregohet se,  shprehja fenotipike e rendimentit  tek kjo liste 

individesh eshte rezultat eskluziv i lidhur me dy faktore;  (a) Nga 

pasuria gjenetike e individit (factor i brendshem) dhe,  (b) ekosistemi  

(factor i jashtem). 

Rendimenti individual i bollshem, dhe niveli konstant i frutifikimit ka 

deshmuar per potencialin e prodhimit te kloneve e lidhur natyrisht dhe 

me trashegueshmerine gjenetike. Sipas kritereve te perzgjedhjes 

klonale,  cdo peme eshte vrojtuar cdo vit per gjithe vitet,  vijuar pas 

perzgjedhjes se pare. 

 

Rendimenti individual; i bollshem, dhe niveli konstant i frutifikimit ka 

certifikuar potencialin e prodhimit te kloneve e lidhur dhe me 

trashegueshmerine gjenetike. Sipas kritereve te perzgjedhjes klonale 
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cdo peme eshte vrojtuar  5-6 vjet pas perzgjedhjes se pare. Ne fund te 

periudhes  jane perzgjedhe sipas variteteve;  Kryps Berati - 4 klone, 

B.tirana - 6 klone, Kaninjot 6 klone,  Kryps Kruje - 2 klone,  Hhimara - 

3 klone.  Ne periudhen 1996-2000, eshte kryer vleresimi i pemeve 

kandidat  dhe seleksionimi i pemeve me status “Klon”. Klonet jane 
analizuar per gjendjen sanitare dhe eshte kryer indeksimi biologjik. 

Faza e pare: seleksionimi i elitave brenda popullates se varitetit, peme 

e fuqishme me habitus te shquar,  predispozicion gjenetik per lulezim, 

frutifikim dhe prodhim te perviteshem,  rezistence patogjene. Faza e 

dyte: verifikim i nje seleksionimi te pare ne popullaten e perzgjedhur, 

me testin e lulezimit, frutifikimit dhe pastertise patogjene 

 
Faza e trete seleksionimi dhe karakterizimi morfologjik i individeve 
kandidat per hyrje ne konkurence vleresimi dhe sistemit te notimit  per 
komponentet kryesor. 
Treguesit kryesor: prodhimi kg/mkub kurore te pemes dhe per cdo vit. 
Perqindja e vajit. Rezistenca ndaj syrit te palloit. Klonet duht te jene 
me kapacitete prodhimi me te larta se standarti i popullates. 
 

  
Variteti 
“Kloni” 

FUQIJA 
Mbi 
noten 
5 

PRODHIMI 
Mbi noten 
5 

Cycloconium 
Mbi noten 5 

Perqindja e 
yndyres, 
mbi noten 
5 

Totali i 
pikeve 

 
 
Sistemi klasik i vleresimit (sipas FAO), te c.oleaginum 

 PERQINDJA E PREKJES 
 1-2.5% 2.5-4.0% 4.0-6.0% 6.0-9.0% 9.0-13.0% 
 Shume 

rezistent 
Rezistent Pak i 

ndjeshem 
I 
ndjeshem 

Shume i 
ndjeshem 

Nota 5 4 3 2 1 
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Sistemi i notimit te kloneve (sipas FAO) 

Nota 
kriteret 

5 4 3 2 1 

Cycloc Sh.R R P.Ndjesh Ndjeshem Sh.ndjeshem 
Prodhim 
gr/m³ 

Mbi 
600 

400-600 300-400 200-300 Deri 200 

KP 00-
0.10 

0.11- 
0.20 

0.21-0.30 0.31-0.50 Mbi 0.50 

 
 
 
 
 
 

 
Kontrolli per vleresimin sanitar te kloneve 

 
 
 
 
 
 
 

Emertimi i Patogjenit Shkurtime 
Arabik mozaik virus ArMV 
Strawberry Latent ring spot virus SLRSV 
Olive latent ring spot OLRSV 
Cucumber Mozaic CMV 
Olive Latent virus 1 OLV-1 
Olive Latent virus 2 OLV-2 
Verticillium dahliae VD 
Pseudomonas syringae and savastanoi PS-PS 
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Vleresimi perfdundimtar i kandidat kloneve te ullirit (F3) 
Indice 

C.Cl 
P.C Gr/

mJ 
PC-Sc. 

Mean 
(+)     more than 

standard 
Pr.Sc. 

Mean 
Grading 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fruit 

(g) 
OU 
(%) 

(P.C)  
 

Po

wer 
PC Dens

ity 
C.O Σ 

Poi

nt 
KP1 0.10 750 -1.9264 0.49 29.0 0.50 30.00 5 5 5 5 20 
KP2 0.17 670 -1.3172 0.28 27.3 0.43 27.00 5 4 5 4 18 
KP3 0.18 625 -1.1024 0.37 29.1 0.42 24.00 4 4 5 4 17 
KP4 0.27 585 - 0.068 1.24 28.2 0.33 22.00 4 3 4 3 14 
KP5 0.63 320 1.1024 - 26.0 - 8.00 3 1 3 3 13 
KP6 0.50 375 0.612 0.07 26.9 0.10 12.00 3 2 3 3 11 
K012 0.20 660 - 0.8369 0.58 28.7 0.40 25.50 5 4 5 4 18 
K013 0.65 318 1.2367 - 23.9 - 7.00 4 1 3 3 11 
K014 0.32 558 0.2746 0.44 25.0 0.28 18.00 4 2 4 4 16 
K015 0.43 450 0.3817 0.26 29.2 0.17 13.00 3 2 4 4 13 
KStd 0.68 255 1.6068 0.41 24.5 - 3.50 3 1 2 3 9 
KJ17 0.32 465 0.2746 0.51 24.3 0.28 14.00 2 1 2 1 6 
KJ18 0.60 255 0.9332 - 24.9 - 3.50 3 1 2 2 8 
KJ19 0.46 334 0.4556 0.38 24.0 0.14 10.00 4 2 3 3 12 
KJ20 0.13 700 -1.6068 0.42 25.0 0.47 28.00 5 4 5 5 19 
KJ21 0.48 305 0.5322 - 25.5 0.12 6.00 4 2 3 4 13 
KJ22 0.66 158 1.3978 - 25.7 - 2.00 4 2 1 3 10 
BT 21 0.26 560 -0.2746 0.27 25.1 0.44 19.00 4 3 4 4 15 
BT 67 0.27 550 -0.068 0.36 25.7 0.43 17.00 5 3 4 4 16 
BT 188 0.29 500 0.1018 0.45 25.4 0.41 15.00 5 3 4 4 16 
BT 200 0.23 580 -0.5322 0.23 27.5 0.47 20.50 5 3 4 4 16 
BT 213 0.27 605 -0.068 0.40 26.2 0.43 23.00 5 3 5 5 18 
BT 184 0.30 525 0.1702 0.32 24.1 0.40 16.00 5 3 4 4 16 
BT Std 0.70 95 1.9264 - 25.7 - 1.00 3 1 1 2 7 
KMB/222 0.20 850 - 0.8369 1.44 18.9 0.38 34.00 5 4 5 4 18 
KMB/661 0.21 810 - 0.8369 0.78 20.7 0.37 33.00 5 4 5 5 19 
KMB/226 0.25 840 - 0.612 1.33 21 0.33 32.00 5 4 5 4 18 
KMB/224 0.20 880 - 0.8369 0.9 20.1 0.38 35.00 5 4 5 4 18 
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KMB Std 0.58 330 0.785 - 18.9 - 9.00 3 1 3 2 9 
HH4 0.20 885 - 0.8369 0.23 21.0 0.36 36.00 5 4 5 5 19 
HH8 0.27 780 - 0.068 0.25 19.8 0.29 31.00 5 3 5 4 17 
HH10 0.24 715 - 0.4556 0.17 20.5 0.32 29.00 5 4 5 5 19 
HH Std 0.56 340 0.6959 0 17.1 0 11.00 3 1 3 3 10 
K.Krl 0.26 660 - 0.2746 1.11 22.0 0.34 25.50 5 3 5 5 18 
K.Kr3 0.17 580 -1.3172 0.55 23.1 0.43 20.50 5 4 4 5 18 
KrK Std 0.60 265 0.9332 0 20.7 0 5.00 3 1 2 2 8 
Mean 0.35 531.4 - - - - 18.5 4.2 2.7 3.8 3.6 14.5 
Std Dev 0.18 214.9 - - - - 10.5 0.9 1.2 1.2 1.0 4.0 
CV 51.4 40.4 - - - - 56.7 21.4 44.4 31.6 27.7 27.5 

 
Vertetesia gjenetike. Certifikimi i vertetesise gjenetike per klonet e 

ullirit per prodhim miratohet pasi te konfirmohet pergjedhja ne 

mase dhe seleksionimi gjenetik. 

Gjate 10 viteve te njepasnjeshme ne kohen e lulezimit , lidhjes dhe 

pjekjes behen tre kontrolle te perseritura cdo vit per te vertetuar 

gjendja fenotipike e varitetit dhe seleksionimi me sens pozitiv i 

kloneve. Kontrolli i kujdeseshem behet per karakteristikat 

morfologjike 

Karakteristikat teknike per blloqet themelor, blloqet meme, 

kontrolli i vertetesise gjenetike dhe sanitare kryhen sipas 

rregullores teknike te EF. 

Repozitori i Kloneve; permban klonet e seleksionuar ne popullatat 

varietale. Cdo klon duhet te perfaqesohet prej 5 homolog. Kushtet 

e ruajtjes respektohet vendosja ne sere rrjete, ambalazhi vazo 

plastike 10000cc, instaluar mbi zgarra hekuri 50 cm mbi toke. 
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Analiza gjenetike: Polimorfizmi i sateliteve ka shprehur  

prezencen ose mungesen e bandave te amplifikuara  dhe ka 

llogaritur koeficientin e ngjashmerise ndermjet pese genotipeve 

me metoden e koeficientit Jaccard. 

Numri i aleleve per lokus eshte mesatarisht 9,5 dhe ai varion 

nga 17 alele per lokusin 10 ne numrin me te vogel te aleleve ne 

lokuset 12 dhe 14.  Heterozigoziteti i vezhguar eshte me i larte 

ne lokusin 6 dhe me i ulet ne ate 7, me vlera respektivisht 0,967 

dhe 0,371.  Seti i lokuseve i perdorur ne analize rezultoi teper 

informativ me vlere mesatare te PIC =0,670 

 

Analiza me 14 markere SSR e pese genotipeve dhane nje profil 

specifik per secilin. Markeret amplifikuan ne total 46 alele, me 

nje mesatare 3,29 alele per lokus. Mesatarja e heterozogotise se 

pritshme eshte 0,695, ndersa ajo e vezhguar eshte 0,714. Niveli i 

informacionit te marre nga analizimi me 14 lokuset eshte i larte, 

vlera mesatare e PIC eshte 0,695.  Probabiliteti total i identitetit 

(PI) dhe probabiliteti total perjashtues (Pe) rezultoi 0,997. 

Vlerat e probabilitetit total te identitetit ka vertetuar se klonet 

kane identitet individual te vecante.  

Informacioni i larte i siguruar nga markeret  molekular te 

perdorur, nxjer ne nje profil gjenetik specifik secilin nga 

genotipet.  

Nga rezultatet paraprake rezultoi se markeret e perdorur ishin 

shume polimorfik duke shfaqur ne total 591 alele, numri i 

aleleve per lokus varion nga 6 me i vogli ne 15 me i larti, me nje 

mesatare 10.5 alele per lokus.  
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Diversiteti genotipik shprehur nepermjet Koeficienti te 

regresionit i llogaritur ndermjet cumulative morfologjik dhe 

molekular eshte i ndikueshem forte r2=0.9111. 

te cilat kane treguar fuqine e madhe te lidhjes ndermjet dy 

markereve morfologjik dhe molekular ne madhesine e 

diversitetit.  Niveli i larte i polimorfizmit te cfaqur ne rezultatet 

e deritanishme tregojne nivel te larte ndryshueshmerie 

gjenetike. 

 

 

 
 

Ruajtja e kloneve  

 

Ne periudhen 1996-2000, eshte kryer vleresimi i pemeve kandidat  dhe 

seleksionimi i pemeve me status “Klon”. Kjo faze nenkupton ruajtjen 
ne kushte te pershtateshme sanitare te materialait “para-baze” te 
nevojshem per fillimin e sherbimit te certifikimit.  
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Materiali “pre-baze”, jane “klonet” e  krijuara prej seleksionimit ne nje 

periudhe te gjate si investim shkencor dhe intelektual publik,  te cilat 

kane patur  nje perudhe te gjate perdorimi prej strukturave te 

riprodhimit te materialit bimor. Klonet e ullirit jane ruajtur ne nje sere 

me strukture te posacme  me rrjete kundra insekteve (screen house), qe 

siguron materialin shumezues per riprodhim te metejshem per  qendren 

e parashumezimit.   
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Stacioni i shumezimit ne Vlore : Serë me nebulizim, 

laboratori in Vitro, screene hause dhe disa sera të 
aklimatizimit per ruajtjen dhe shumëzimin e resurseve 

gjenetike. 
 

 

 

 

Ruajtja e materialit te selseksionuar.  

 

Kjo faze ka konsistuar per prodhimin ne kushte te pershtateshme te 

materialit bimor kategoria “baze” qe eshte destinuar per ndertimin e 

pemtoreve “meme” me material te certifikuar. Protokolli i shumezimit 

kryhet sipas normativave teknike, ne laborator, ne sere nebulizimi dhe 

ne fushe. Nepermjet ketij materiali te riprodhuar furnizohen qendrat e 

shumezimit private dhe publike. Pas shumezimit te materialit, ne 

menyre te vazhdueshme parashikohen kontrolle periodike te 

parashikuara ne protokollin e punes per kontrollin gjenetik dhe sanitar. 
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Materiali gjenetik ka vlere 8-10 vjet dhe me pas duhet te rigjenerohet 

dhe certifikohet per tiparet gjenetike dhe sanitare. 

  

 
 

 

Protokoll i Shumezimit.   

 

Nepermjet protokollit te shumezimit prodhohet materiali bimor i 

kategorise i certifikuar. Ky material eshte i destinuar per furnizimin e 

fidanishteve dhe per krijimin ne dizpozicion te tyre i pemtoreve meme. 

Pemtoret meme krijohen sipas nje protokolli teknik; 800-1200 peme 

per hektar dhe shfrytezimi i tyre behet deri 20 vjet. Ne pemtoret meme, 

pemet jane nen kontroll te vazhdueshme ne aspektin sanitar dhe 

gjenetik. 
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Veprimtaria per nje prodhim profesional te fidaneve te ullirit, 

nenkupton krijimin e strukturave te fidanishtes me hallkat baze 

konform protokollit teknik. Riprodhimi i kloneve ne fidanishte dhe 

shperndarja per krijimin e pemtoreve te reja realizon nje objektiv te 

rendesishem, permiresimin e standartit te popullates varietale.  
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Vleresimi per testim varietal.  

 

Vleresimi i sjelljes i materialit genetik te ullirit ka qene objektiv i 

rendesishem i Institutit te Kerkimeve te Ullirit. Kerkimet e para i 

perkasin vitit 1972, me krijimin e koleksionit te pare te ullirit ne bazen 

eksperimentale ne Vlore prej specialisteve Taso Nini dhe Petro  Billa. 

Ky koleksion ne fund te vitit 1998 zoteronte 124 varietete me 3-5 

homolog.  Ne vitin 1982,  ne Lukove u krijua  koleksioni me varietete 

te huaja te ullirit nen udheheqjen e specialistit Vasil  Anagnosti dhe 

stacionit eksperimental te Lukoves. Pemtoret e koleksioneve jane 

pasuruar ne menyre te vazhdueshme me material gjenetik te huaj dhe 

te vendit.   

Ne te gjitha rastet ne qofte se kryhet nje analize e hollesishme  e 

ullishtarise e krijuar deri tani mbi bazen e nje vleresimi tekniko-

ekonomik, precizohen mjaft raste te kushteve jo te favorsheme te 

ambjentit dhe ndikimit te tyre mbi prodhimin dhe rentabilitetin. Ne 

rrethanat ne te cilat gjenden ullishtet, lidhja e ngushte e kerkesave te 

faktoreve ambjental, tokesor, dhe rendimentit ne fruta tregon se 

korelacioni normal ndermjet tyre eshte i rendesishem sidomos per 

periodicitetin dhe cilesine e prodhimit.  Studimi dhe vleresimi i 

mardhenieve te kultivareve, kerkesave biologjike te tyre ne nje 

ambjent klimaterik te caktuar eshte me rendesi dhe perben protokoll 

testimi,  ne zbatim te te cilit duhet te perhapen llojet me rentabel per 

ullishatarine e re.  

Vleresimi i materialit genetik te ullirit ka konsistuar ne studimin e 

pemes dhe fenomeneve qe lidhen me ate si;  pershpejtimi i hyrjes ne 

prodhim, sasia e prodhimit qe merret, rregullariteti i prodhueshmerise, 

qendrueshmeria ndaj patogjeneve,  karaakteristikat morfologjike dhe 
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teknologjike, rritja vegjetative,  luleria, lidhja e frutave, fruti dhe 

endokarpi, morfologjia e gjethes, predizpozicioni per te frutifikuar pas 

vitit te pare te mbjelljes, perqindja e yndyres, etj.           

Fazat fenologjike, jane studiuar per te vleresuar lidhjet me ambjentin 

dhe pershtatjet. Prodhimi dhe kostantja e prodhimit u vleresua per 

gjithe vitet e studimit dhe u kalkulua koeficienti i  periodicitetit.  

Vrojtimet qe permbajne matje, pesha ose pershkrime, jane kryer mbi 

nje minimale prej 30 organe.  Rritja vegjetative eshte vleresuar mbi 

200 degeza te shperndara ne menyre uniforme ne volumin e kurores ne 

3-5 peme. Morfologjia gjethore mbi 100 gjethe plotesisht te zhvilluara 

dhe te shperndara ne kater anet e horizontit.  Vrojtimet mbi kranthin 

dhe lulet u realizuan mbi 50 lule te pjeses se mesme te degezes.  Gjithe 

vrojtimet qe i perkasin frutit dhe endokarpit, peshes dhe karaktereve 

cilesore, jane realizuar mbi 100 fruta te marre ne menyre uniforme  ne 

kater anet e horizonit te pemes.  

Analiza statistikore e imputeve te kerkimit eshte kryer nepermjet 

statgraphix dhe Jmp software. 

  

Krekes

56 Acc

Vlore

153 Acc.

Tirane

63 Acc.

A total of 272 acc. 

127 acc.of the country

Harta e biodiversitetit dhe koleksioneve fushore te ullirit

A
d

ri
a

ti
c 

Se
a
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Koleksioni i ullirit, Shen Vasil 

 

Ne vitin 1982, disa varitete ulliri  me orgjine Greke dhe Spanjolle jane 

studjuar ne kushtet klimaterike te Sarandes, ne  krekes ”Shen Vasil”. 
Kultivaret, Amfisa, Picual, Gordales, Manzanilla, Koroneiki, Cunatis, 

Kallamon, Kukurela, Halneiqis, Amigdanolia, jane testuar per nje 

periudhe 15-vjecare krahas materialit gjenetik autokton. 

Krijimi i koleksionit dhe aplikimi i teknologjise ka patur qellim 

studimin e mardhenjeve te materialit genetik me ambjentin, reflektimi 

ne dinamiken e zhvillimeve vegjetative dhe reproduktive. Vleresimi i 

sjelljes ka qene i rendesishem sepse nje prej karakteristikave te vecanta 

te ullirit eshte lokalizimi ne zona shume te percaktuara dhe kjo 

mikroklime shume e percaktuar lejon ti jap atij optimumin e prodhimit 

si pasoje e  kerkesave mjaft specifike te variteteve  ndaj ketyre 

kushteve. Faktoret klimatik jane influencues dhe shprehen ne 

korelacion te ngushte me  biologjine lulore, pjellorine e kranthit, 

dinamiken e lulezimit, etj, te cilat duhet te jene te testuara perpara  se 

te introduktohet dhe te perhapet nje varitet i ri. 

Referuar analizes se variances mbi te dhenat shume vjecare te 

kultivareve te ullirit ne kushtet klimaterike te Jugut,  piksepari 

ndryshime njeri nga tjetri vrehen ne kalimin e fenofazave.  Persa i 

perket kohes se pjekjes ; cv Amfisa, Gordales, Kalamon, Manzanilla, 

Amigdanolia  maturohen me heret dhe mund te vilen qe ne muajin 

tetor, ndersa cv. Picual behet per vjelje ne fund te muajit nentor. 

Kultivari  Koroneiki, Cunatis, Cucurela behen per vjelje ne muajin 

dhjetor-janar, dmth jane me pjekje te voneshme. Numuri i diteve te 

nevojeshme per pjekjen e frutave ose shuma e temperaturave mbi zero 

biologjike eshte e ndryshme nga njeri tek tjetri varietet. 
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Rritja  vegjetative eshte stimuluar ne menyre maksimale si pasoje e 

temperatures mesatare absolute mbi zero biologjike ne gjithe stinet. 

Rritja vegjetative ka  vazhduar pothuaj gjate gjithe vitit me nje 

zvogelim te saj  ne muajin janar. Por rritja vegjetative ndryshon 

ndermjet variteteve dhe ka qene ne korelacion dhe me frutifikimin.  

Pemet me prodhim te madh kane korensponduar me rritje me te vogel 

vegjetative. Varitetet Koroneiki, Pikual, Amfisa, Cunatis kane patur 

prodhim me te madh,  kostant dhe ne rritje nga nje vit ne tjetrin ne 

korrelacion me volumin e kurores. 

Ne aspektin e lidhjes se frutave ka ndryshime te theksuara nga nje 

varietet ne tjetrin. Varitetet me destinacion tryeze si ; Amfisa, 

Gordales, Halneiqis, Amigdanolia kane perqindje te ulet te lidhjes se 

frutave. Ndersa Picual, Manzanilla, Kallamon te cilet kane madhesi 

mesatare te frutit rezultojne me perqindje me te larte te lidhjes. Variteti 

Koroneiki, Cucurela dhe Cunatis kane perqindje shume te larte te 

lidhjes dhe mbajtjes se frutave ne pjekje. Varieteti Koroneiki paraqet 

perqindjen me te larte te lidhjes se frutave, deri ne 10% dhe fertilitetin 

me te madh te kranthit deri 14-15 fruta.  

Sipas analizes se rendimentit,  rezultoi; Koroneki, Picual, Cunatis, 

Manzanilla, dhe Kukurela kane patur prodhime te larta dhe te 

perviteshme. Variteti Kalamon ka manifestuar prodhime te parregullta 

gjate viteve te studimit. Kultivaret e tjere shquhen per prodhime te 

vogla. Duke krahasuar prodhimin kultivareve te huaj me cv Kaninjot, 

vrehet se kultivaret e huaj jane futur me heret ne prodhim pas 

mbjelljes.   

Per perqindjen e vajit ka patur variabilitet te madh ndermjet 

kultivareve.  Perqindja me e larte e vajit ka qene ne varietetin Cunatis; 

35.13%,  Cucurela 24% dhe Koroneiqi 22-24%. 
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Metoda qe ne kemi zbatuar per vleresimin e kultivareve te ullirit ne 

Koleksionin “Shen Vasil” eshte bazuar nepermjet  pershkrimeve 
morfologjike me matje dhe analiza per cdo organ ne menyre te 

randomizuar dhe metoda statistikore per informatizimin dhe analizen e 

karaktereve. Nepermjet  analizes se variances me testing tukey jane 

realizuar krahasimet e kultivareve ndermjet njeri tjetrit dhe sidomos 

krahasimet e varieteteve te vendit  me ata te huaj. 

Ne fund te viteve te studimit gjykuar mbi koeficientin e periodicitetit 

(KP), rezultuan se varitetet Koroneiki, Cunatis, Kukurela, Pikual dhe 

Manzanilla kane prodhuar rregullisht, kane patur tregues alternance te 

ulet qe do te thote se jane pershtatur jashtezakonisht mire, shkojne  

shume mire dhe meritojne te perhapen.  

Klasifikimi i mesiperm eshte vertetuar nepermjet analizes me grupe 

(cluster analysis), me te cilen jane gjetur lidhjet ndermjet kultivareve 

me afersi genetike te perfshira ne grupe homogjene dhe nivelet e 

distancave ndermjet grupeve sipas natyres se kultivareve dhe tipareve 

te analizuara. 
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Pjelloria e kranthit  te ullirit. 

 

Kerkimet per biologjine lulore kane patur rendesi,  per faktin se ulliri 

shquhet per aftesine te diferencoje luleri te bolleshme por qe pasohet 

prej nje pakesimi drastik i cili perfundon me nje sasi te vogel te luleve 

te lidhura. Numuri final i luleve qe rezultojne ne pjekje eshte 0,01 – 

5%.  Ne radhe te pare kerkimet tona kane synuar per te njohur 

karakteristikat e kranthit dhe me vone ti thellojne ato, per te ndikuar, 

ne eliminimin e shkaqeve qe realizojne kete pakesim te lidhjes. Keto 

fenomene tek ulliri jane te rendesishme dhe ne pergjithesi kane  ndikim 

gjenetik pa permendur faktoret agronomik si te ushqyerit etj,  te cilat 

duhen njohur nga kultivuesit e ullirit. 

Gjate tre viteve ne kemi vrojtuar lulerine e variteteve te ullirit ne 

koleksionin e burimeve gjenetike ne Vlore dhe konstatuam se vetem 
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0,9 deri 6,3% e luleve te varieteteve te ullirit kane rezultuar ne kohen e 

pjekjes se frutave.  

Sythat e vendosur ne sqetull te gjetheve mbi degezat apikale 1 vjecare, 

zhvillohen per te dhene degeza te reja ose lule te instaluara ne kranthe.  

Cdo kranth ka qene i perbere prej nje numuri te caktuar lulesh dhe 

karakteristik per varietetin. Ndersa lulja ka te njejtin ndertim anatomik, 

paraqet nje kupe perbere prej kater sepale  me ngjyre te gjelber te celur 

dhe nje kurore prej kater petale te ngjitura ne baze dhe me ngjyre te 

bardhe ne te verdhe. Vezori eshte i ndare ne dy llozhe, me nje stil te 

shkurter dhe te trashe dhe qe perfundon me stigmen. Pjesa mashkullore 

perfaqesohet nga dy filamente te salduar ne kurore dhe qe ka ne 

ekstremin e siperm anterat te mbushur me pollen.  Kur lulja eshte 

hapur dhe poleni eshte maturuar, anteret hapen prej eres qe i trasporton 

mbi stigma, mbijne dhe japin gypin polinik. Ky penetron ne stil 

drejtuar per ne vezor dhe fekondon ovulen qe transformohet ne zigote 

ose fare. 
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Nepermjet rezultateve te analizes tre vjecare rezuloi se pjelloria me e 

ulet e luleve ishte te kultivaret;  KM Elbasani (KME), Mixan, Koratina 

dhe i Bardhi i Tiranes. Pjelloria me e larte e luleve ne kranth ishte te 

kultivaret: Unafka, Kripsi i Krujes, Gjykatesi etj.  Aborti me i madh i 

luleve eshte lokalizuar kryesishte ne lulet e rendit te trete, qe ne fakt 

perbejne gati gjysmen e luleve te diferencuar nga ana numerike. 

Pjelloria me e madhe rezulton ne lulet e rendit te pare dhe ky fenomen 

i perket ne menyre absolute  shumices se kultivareve. Tek disa kultivar  

te tjere egziston nje afersi ndermjet tre rendeve  dhe me sa duket eshte 

rjedhoje e karakteristikave gjenetike te kultivareve. 

Aborti i luleve nuk ka patur ndikime morfologjike. Ka rastisur qe 

kultivaret qe kane kranthe me permasa te vogla kane manifestuar 

fertilitet te larte te vezorit dhe anasjelltas. Sipas rezultateve tre vjecare 

vleresimi i bazes biologjike te lulerise se diferencuar (nºabsolut i 

luleve); ne rendin e pare kane qene  rreth 10% e luleve te 

pergjitheshme, ndersa ne rendin e dyte dhe te trete rreth 90%.  Rrezimi 

i luleve te ullirit eshte nje fenomen mjaft i rastisur  dhe arrin deri 99% 

e numurit te pergjithshem  te tyre.  Shkaktar kryesor kane qene goditjet 

prej temperaturave te larta, reshjeve te furishme, shiroka  e ngrohte, 

mungese e polenizimit, mungese e azotit, vegjetacioni mjaft i 

fuqishem, raporti C/N  dhe infeksione parazitare prej tenjes, 

pambukores dhw syri i palloit, etj.  

 

Pas lidhjes se luleve u konstatua rrezimi i pare i cili eshte mesatarisht 

ne kufijte 80% e luleve dhe ka qene me karakter citologjik dhe 

fiziologjik, ka krijuar nje rrallim natyral te frutave te porsalidhur qe ka 

vijuar me nje rregullaritet ne dinamike e siper. Rrezimi fillestar i luleve 
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(fruta te porsalidhur) shkaktohet prej fekondimit jo komplet te luleve, 

anomalive te organeve, dhe prej deficiteve te ushqimit te bimes me 

azot dhe uje. Rrezimi i luleve si pasoje e ketyre shkaqeve ka qene deri 

80% dhe nqse keto kushte ne ullishtet jane te pa garantuara rrezimet e 

luleve jane me te larta. 

Temperaturat negative (te ulta dhe te larta),  jane te disfavorsheme ne 

kohen e lulezimit.  Kur ka nisur shperthimi i sythave vegjetative dhe 

lulore,  ne kete kohe rastisin temperatura minimale 4 - 5 grade ose mbi 

30 grade te cilat behen mjaft te demshme. 

Seria e dyte e rrezimit te frutave ne te  gjithe kultivaret ka qene ne 

Gusht-Shtator dhe qe u shkaktua nga  Prays Olea, Bractocera Olea dhe 

Gloesporim Olivarum. 

Seria e trete e rrezimeve ka perkuar pak para pjekjes se frutave dhe 

shkaktaret kryesor ishin; Bractocera, por dhe era dhe moti i keq si 

pergjegjes kryesor qe mund te kompromentojne gjithe prodhimin e 

bimeve. 

 
Fertiliteti i lules e kultivareve te ullirit, (fondi i burimeve genetike) 

CAVY 

Lule 

R1 

Lule 

R2 

Lule 

R3 

Fruta 

R1 

Fruta 

R2 

Fruta 

R3 

% 

/R1 

% 

R2 

% 

R3 

          

Managjel 11.04 744 360 11 6 2 100 0.8 0.5 

Manzanilla 15.8 310 485 15 4 20 100 0.4 4.1 

Koratina 29.4 1891 1117 0 0 0 0 0 0 

Ascolana 29.3 1933 1000 29 3 15 100 0.15 1.5 

B.spanja 15.3 983 552 15 0 0 100 0 0 

Cukurela 3.3 217 120 3.3 22 6 100 10.1 5 

Karolea 9.4 629 314 9.4 7 14 100 1.1 4.5 

Pikual 16.6 1022 627 16.6 23 51 100 2.2 8.1 

G.spanja 10.3 541 180 10.3 2 0 100 0.3 0 

Nivica 6.7 484 187 6.7 44 0 100 9.1 0 

Amigdanol 19.7 1277 744 19.7 24 0 100 1.9 0 

Leukokarp 13.0 866 417 13 5 1 100 0.6 0.2 
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k.melbor 11.6 890 279 11.6 2 9 100 2.2 3.3 

Unafka 11.2 883 236 11.2 6 12 100 6.8 5.2 

Kr.Krujes 11.1 413 144 11.1 3 9 100 0.7 6.3 

Pendolino 9.6 204 79 9.6 17 6 100 8.3 7.6 

Kall.k.vog 10.4 448 73 10.4 30 1 100 6.7 1.4 

Mastoidis 14.4 961 479 14.4 21 43 100 2.2 9 

Oblonga 16.9 1166 530 16.9 23 2 100 2 0.4 

Kalinjot 15.3 290 100 15.3 3 0 100 1 0 

Frantoio 9.6 408 81 9.6 12 4 100 2.9 4.9 

Lecino 13.6 107 36 13.6 19 4 100 17.7 11 

Mixan 6.7 209 120 6.7 2 0 100 1 0 

 
 

Nqse konsiderohet periudha e pare e rrezimit te frutave e mire dhe 

pranueshme per rregullaritetin e prodhimtarise, ai i veres dhe vjeshtes 

nuk jane pozitive sepse e pakesojne ate deri ne minimum. 

Ushqimi me uje ne Korrik dhe gusht dhe nje pleherim azotik i 

ekuilibruar, shoqeruar me profilaksi sanitare jane faktoret e sigurise 

dhe ecurise ne dinamike deri ne pjekje te plote. 

Fertiliteti i larte i luleve ka qene kur tre rendet e kranthit kane patur  

mbi 50% lule fertile. Keshtu ka rezultuar tek cv. Unafka, Kallmet, dhe 

Frantoio. 

Tek cdo varitet pjelloria e luleve ne rendin e pare ka qene me e larte se 

tek rendet e tjera. Lulet e rendit te dyte kane pjellori  me te ulet se lulet 

e rendit te pare.  

Kranthet me te gjata rezultuan ne cv. Kallmet, Managjel,  Kaninjot etj, 

dhe me te shkurtra cv.Mixan, B Tirana dhe KME. Referuar numurit te 

pergjithshem te luleve, 87% e tyre u rrezuan ne 30 Qershor ndersa ne 

fund te muajit gusht  jane vetem 7.9% e luleve fillestare.   
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Ne kohen e pjekjes se plote perqindja e frutifikimit eshte e ndryshme 

dhe ka luhatur nga nje kultivar tek tjetri.  Lulet e variteteve te ullirit 

pas diferencimit ne kranth ne fund te muajit qershor mesatarisht jane 

lidhur 13%, ndersa ne pjekje kane rezultuar 2.9%. 

Ne total, numuri me i madh i luleve rezultoi ne rendin e trete, por u 

karakterizua prej perqindje aborti me te madh te vezorit. Numuri 

absolut i luleve pas celjes biologjike ne rendin e pare ka qene me i 

vogel por me pjellori  te larte te vezorit 95-100%. Pra pjelloria me 

madhe e luleve te ullirit ka qene ne rendin e pare  mbi 95.6%.  

 

  

 

Koleksioni shteteror i ullirit, Vlore.   

 

Koleksioni varietal ne bazen eksperimentale (Shamogjin) eshte ngritur 

ne vitin 1972, fillimisht me 22 varitete autoktone qe me pas ne vitin 

1998 Fondi gjenetik perbehet prej 124 varietete. Metoda e vleresimit 

eshte bazuar nepermjet  pershkrimeve morfologjike me matje dhe 

analiza per cdo organ ne menyre te randomizuar dhe metodat 

statistikore per informatizimin dhe analizen e karaktereve. Nepermjet  

analizes se variances jane bere krahasimet e kultivareve ndermjet njeri 

tjetrit. 

Nepermjet analizes me grupe, jane gjetur lidhjet ndermjet kultivareve 

me afersi genetike te klasifikuara sipas grupeve homogjene, bazuar ne 

tiparet zoteruese te ndryshueshmerise,  niveleve dhe distancave 

ndermjet grupeve sipas natyres se kultivareve dhe tipareve te 

analizuara.  
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Kultivaret e ullirit pas shume vite vleresimi manifestuan ndryshime te 

dukeshme njeri nga tjetri ne kalimin e fenofazave, celjen e lules, 

dinamiken e rritjes dhe rrezimit te frutave, sklerifikimin e endokarpit, 

kohen e pjekes, etj.   Persa i perket pjekjes ; rezultuan ndryshime ; cv: 

S Katerina, Lecino, Frantoio, Karboncela, Leucocarpa, Koratina, 

Pulazeqin dhe Amphisa  kane pjekje te hersheme, qe perkon ne 

vjeshten e mesme. 

Ndersa kultivaret me afat pjekje ne vjeshte te vone jane Fraxhivento, 

Ascolana, Grosso di Spanja, Itrana, Picual, gordal, Manzanilla, te cilat 

behen per vjelje ne muajin nentor. Ndersa kultivaret; Kaninjot, i holli i 

Himares  dhe Boci jane bere per vjelje ne muajin dhjetor, dmth jane 

me pjekje te voneshme. 

  

Rritja vegjetative; rezultoi me ndryshime te dallueshme ndermjet 

variteteve. Jane percaktuar dy periudha te rritjes intensive ne prill-maj 

dhe ne shtator. Por ka ndikuar dhe prodhimi i pemeve.  Pemet me 

prodhim te madh kane korensponduar me rritje me te vogel 

vegjetative, ndersa kur prodhimi ka qene i vogel rritja vegjetative ka 

qene me e madhe. Rritja mesatare vjetore rezultoi me ndryshime 

sinjifikative. Varitetetet; BT, Mixan, Freng, Karen, Karboncela ne 

kushtet klimatike te Vlores kane patur rritje me te vogel vegjetative,.  

Varitetet Franxhivento, Lecino, i holli i Himares, Gordal,  Bella di 

Spanja,  kane manifestuar rritje mesatare deri ne te fuqishme 

vegjetative.  

Ne pergjithesi te gjithe varitetet e ullirit kane pershkruar karakteristikat 

fenologjike ne menyre te ngjashme, dmth te njejte si celja, shkeputje e 

sythit nga baza, fluksi i pare vegjetativ dhe fluksi i dyte i rritjes 
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vegjetative. Me e rendesisheme ka qene rritja e pare vegjetative  e cila 

ka koenciduar me periudhen prill-qershor. 

 

Rendimenti; Predizpozicioni i kultivareve te ullirit per te lulezuar dhe 

frutifikuar ka qene ne mardhenie te ngushte me elementet ambjental 

dhe ka pasqyruar ne keto rrethana identitetin varietal. Shprehje e 

dukeshme e ketij koformizmi eshte niveli i prodhimit i shtrire ne gjithe 

vitet e studimit dhe me koeficientin e periodicitetit respektiv. Ne rastin 

e vleresimit te lidhjeve Kultivar-Ambjent-Sistem teknologjik,  sinteze e 

rendesishme ka qene aftesia per te vegjetuar dhe riprodhuar.  Ne 

kushtet e klimes se Vlores varitetet; Frantoio, Lecino, Pulazeqin, S 

Caterina, Amfisa, kane lulezuar dhe prodhuar ne menyre sistematike 

dhe kane patur koeficient periodiciteti shume te ulet dmth, nje prodhim 

kostant. Cv. Frantoio, Lecino, Pulazeqin, Franxhivento  kane patur 

prodhim me te madh,  dhe konstant. Sasia e prodhimit te tyre ka ardhur 

duke u rritur nga nje vit ne tjetrin si pasoje e dinamikes ne rritje te 

kurores. 

Kultivaret e ullirit per koeficientin e periodicitetit (KP) nepermjet 

analizes me rigrupime hierarqike ”average linkage method” jane 
klasifikuar ne  tre grupime homogjene.  Dendograma ne cluster, ka 

prezantuar nivelin e afersise dhe distancen midis kultivareve, dhe 

rezultoi se cv ; Lecino, Franxhivento, Manzanilla, S.Katerina, 

Frantoio, Karboncela, Leucocarpa, Koratina Pulazeqin  kane patur 

prodhime te mira, te perviteshme dhe indeks te KP pa ndryshime te 

dukeshme. Varieteti Kalamon ka manifestuar prodhime te parregullta 

ndermjet viteve te studimit. Kultivaret e tjere shquhen per prodhime te 

vogla dhe jane shoqeruar per nivel periodiciteti qe ka ardhur duke u 

rritur.  
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Perqindja e vajit ka patur variabilitet te madh.  Perqindja me e larte e 

vajit ka qene ne cv. Kaninjot 27%,  BT 26%,  Karen 25%, dhe Frantoio 

24%.  

 

Lidhja e frutave ka patur ndryshime te theksuara nga nje lloj ne 

tjetrin, dhe ky fenomen pervec natyres genetike ka qene dhe pasoje e 

klimes. Rezistenca ndaj temperaturave te larta, mbi 35ºC, qe kane 

ndodhur cdo vit, kane stimuluar abort dhe difekte te lulerise. Ne 

pergjithesi varitetet me destinacion tryeze si S. Katerina, Bella di 

Spagna, Grosso di spanja, Gordal etj, kane patur perqindje te ulet te 

lidhjes se frutave. Varitetet Franxhivento, Frantoio, Himara, Lecino  

rezultuan me  perqindje shume te larte te lidhjes, dhe mbajtjes se 

frutave deri ne pjekje. Cv Manzanilla dhe Franxhivento ka patur 

perqindjen me te larte te lidhjes se frutit deri ne 6.5% dhe fertilitetin 

me te madh te kranthit..  

 

Ne fund te viteve te studimit konkluzionet baze per pershtatshmerine e 

kultivareve jane gjykuar duke marre per baze koeficientin e 

periodicitetit (KP). Ne kushtet e klimes se Vlores varitetet Manzanilla, 

Franxhivento, Lecino, Frantoio kane prodhuar rregullisht cdo vit, dhe 

jane shoqeruar me  tregues alternance mjaft te ulet, qe do te thote se 

keta kultivar kane pershtatshmeri jashtezakonisht te mire,  shkojne  

shume mire dhe meritojne te perhapen ne kete krahine.  

 
Te dhena per varitetet e ullirit ne koleksionin e ullirit,  Shamogjin,  1988-1992 
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Varieteti Rezis. C.OleagFuqia Fruti (gr) Rap  

P/E 

Vaji % Lidhja e frutave

(%) 

Lulezimi Pjekja 

Franxhivento R Mesat. 1.5 3.71 20.3 4.1 15-26/V 10/11 
Frantoio SH R Mesat 3.2 3.81 24.3 0.8 16-25/V 30/10 
Lecino SH R Madh 3.8 3.42 22.3 2.1 20/5-8/6 30/10 

Askolana SH R Sh madh 8.4 7.71 19.2 0.1 25/5-5/6 20/11 

St. Katerina D Madhe 9.2 7.29 17.5 0.1 20/5-8/VI 30/10 
I Madhi i spanjes D Madhe 8.7 5.75 16.8 0.7 20/V-6/VI 30/11 

I Bukuri I Spannjes D Madhe 8.3 7.08 18.5 0.1 26/V-6/VI 20/11 

Karbboncela R Mesat 1.7 4.46 19.8 0.6 15/V-25/VI 20/10 
Leukokarpa R Mesat 1.6 3.89 18.9 1.9 25/V-8/VI 30/10 

Koratina R Mesat 4.7 3.00 20.1 0.1 16/V-22/VI 22/10 
Itrana R Mesat 5.2 4.47 21.6 1.7 17/V-22/VI 20/11 
Kareni P R Mesat 4.1 6.05 25.2 1.6 17/V-22/ 25/11 

Kalinjot D Madhe 5.1 6.42 27 1.9 20/V-1/ 20/12 
 I Holle I Himares R Mesat 2.0 2.71 19.8 5.6 18/V-8/ 30/12 

Pulazeqini P R Madhe 1.9 3.13 19.8 3.4 20/V-27/VI 25/10 
Boci R Mesat 3.54 5.87 18.8 1.0 25/V-5/Vi 10/12 

I Bardhi I Tiranes R Mesat 2.1 6.0 26.1 2.8 20/V-30/VI 10/11 

Frengu I Krujes R Mesat 4.0 4.45 23.5 0.3 23/V-4/VI 20/11 

Amfisa R Mesat 6.5 9.77 20.48 2.06 18/V-22/VI 14/10 
Picual SH R Madhe 2.92 4.44 21.05 4.3 18/V-22/VI 30/10 

Gordales D Madhe 7.65 8.98 11.6 4.4 19/V-22/VI 8/11 
Manxanillo SH R Mesat 4.19 7.8 20.9 6.5 18/V-22/VI 15/11 
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Koleksioni i burimeve genetike    

 

Perben fond gjenetik te familjes Olea, ne kuadrin e fondit te 

koleksionit shteteror. Nje liste me 44 varitete ulliri, te vendit dhe  te 

huaj,   jane studjuar ne periudhen prej vitit 1992 deri ne vitin 2005, ne 

kushtet e klimes e qytetit te Vlores, (Kufiri i klimes jonike-adriatike). 

Tereni ka qene me pjellori homogjene dhe cdo kultivar eshte 

perfaqesuar nga dy peme.  Teknika per krijimin dhe teknologjia per 

mirembajtjen ka qene e njejte. 

Metoda e vleresimit te pershtatshmerise e kultivareve te ullirit ne 

fondin e burimeve genetike, eshte bazuar me pershkrimet morfologjike 

dale nga matje dhe analiza te cdo organi, ne menyre te randomizuar 

dhe per perpunimin e tyre u zbatuan metodat statistikore per 

informatizimin dhe analizen e karaktereve. Nepermjet  analizes se 

variances jane bere krahasimet e kultivareve ne cift ndermjet njeri 

tjetrit, ndryshimet dhe dominancat nga mesataret dhe ndryshimet 

sinjifikative. 

Vleresimet kane percaktuar optimumin e prodhimit  te secilit kultivar 

si pasoje e nevojave biologjike dhe korelacioneve me parametrat 

klimaterik te zones. Kultivaret e ullirit pas 10 vjet vezhgimi kane 

cfaqur ndryshime te dukeshme njeri nga tjetri per rritjen vegjetative, 

volumit te kurores, aftesise per te lulezuar dhe diferencuar prodhimin e 

pare.  

Treguesi me i dukshem i pershtatshmerise eshte rritja  vegjetative dhe 

si pasoje e kostanteve termike te ndryshme ka rezultuar me ndryshime 

sinjifikative.  Pemet ne vitet e para kane patur rritje te fuqishme per 
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formimin e kurores e cila perben bazen e frutifikimit. Volumi i kurores 

ka qene i ndryshem dhe karakteristike e kultivarit.  

 

Rendimenti dhe uniformiteti. Koha e frutifikimit pas vitit te 

mbjelljes ka qene shprehje genetike, predizpozicion per te lulezuar dhe 

frutifikuar ne mardhenie me klimen dhe elementet e tjere ambjental. 

Shprehje e dukeshme e ketij konformizmi ka qene rendimenti ne fruta 

dhe shperndarja  e tij ne gjithe vitet. Nepermjet analizes se prodhimit 

dhe shperndarjen sipas viteve shprehur ne vlerat e koeficientit te 

periodicitetit ka percaktuar ngjashmerine ndermjet kultivareve dhe  

grupimin e tyre. Kultivaret dominant per KP si karakteristike e nivelit 

te pershtatshmerise ne te njejtin ambjent klimatik. Nepermjet analizes 

jane identifikuar me mire distancat qe bejne  ndryshimet ndermjet 

kultivareve per treguesin perkates te analizuar. Persa i perket analizes e 

KP, kultivaret jane klasifikuar sipas ndryshueshmerise me nivelin 

(0.3),  poshte dhe siper ketij pragu.  

Shtate kultivar qe kane nivelin e variablave te KP nen 0.3, qe zene 

16%, kane patur ndryshim teresor  te dukshem dhe te stabilizuar te 

prodhimit. Ne aksin e dyte jane kultivaret me KP, qe kane ndryshime  

te treguesit nga 0.3 ne 0.45 dhe kane rezultuar 32% e kultivareve. 

Ne 44 kultivaret e studiuar nepermjet analizes me grupe, ”average 
linkage method” per koeficientin e periodicitetit dalur prej  rendimentit 
te bimeve te pese vjeteve, (si marker i pershtatshmerise) eshte perftuar 

dendograma e paraqitur ne (fig),  kane rezultuar 3 grupime te medha 

dhe 7 me ngjashmeri: 

1.Kultivaret me koeficient alternance  (0.09-0.30),    Lecino, 

Manzanilla, Amigdanolia, Koroneki, Pulazeqin, cunatis, dhe Ulli i zi.  
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2.Kultivaret me koeficient alternance (0.30-0.45), Pikual, Ulli i kuq, 

Mastoidis, Lukova-3, Ascolana, Leucocarpa, Koratina, Karboncela, 

Kotruvsi, Mixan, Nivica 1, KMB, Kalinjot, B. Tirana, Freng, 

H.Himara, Kushan. 

3.Kultivaret me koeficien alternance mbi 0.45 kane rezultuar te gjithe 

kultivaret qe nuk jane perfshire ne dy grupimet e mesiperme.  Keto 

varietete kane patur prodhime pa uniformitet dhe zene 52% te te gjithe 

kultivareve ne studim. 

 

   

Vleresime te pergjitheshme 

 

Studimi i pershtatshmerise se kultivareve te ullirit ne tre koleksionet,  

kane perfaqesuar dy pika te rendesishme te klimes ne zonen kryesore 

te zhvillimit te ullirit ne Shqiperi, ka arritur te evidentoje nivelin e 

sjelljes dhe testimin e individualitetit varietal. 

Metoda e vleresimit  te sjelljes ka qene unike dhe eshte bazuar 

kryesisht mbi karakteristikat morfologjike, pomologjike dhe 

teknologjike.  

Pershkrimet morfologjike qe jane aplikuar per cdo organ ne menyre te 

randomizuar,  informatizuar dhe vijuar me analizen e variablave, kane 

realizuar lidhjet bioklimatologjike per te bere te mundur 

bioklimogramat varietale.. Nepermjet analizes me u percaktuan 

relacionet e kultivareve me afersi genetike te perfshira ne grupe te 

ndryshme homogjene dhe nivelet e distancave ndermjet grupeve sipas 

natyres se kultivareve dhe tipareve te analizuara. Grupimet sipas 

nivelit te ngjajshmerise, bazuar ne tiparet zoterues te ndryshueshmerise 

kane arritur grupimin e individeve vlerat e te cileve jane shume te 
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afert, dhe klasifikimin e tyre.  Persa i perket analizes se KP, kultivaret 

jane klasifikuar sipas ndryshueshmerise me nivelin (0.3), poshte dhe 

siper ketij pragu. Vleresimet e variteteve ne tre koleksionet, 

Shamogjin, Pus Mezini dhe Shen Vasil jane  bazuar ne tregues te 

rendesishem si prodhimi dhe niveli i rregullaritetit,  % e vajit,  raporti 

T/B, rezistenca kundrejt Cicloconium oleaginum, te cilat kane arritur 

ne konkluzione dhe   orientime mjaft precize per nivelin e 

pershtashmerise biomorfologjike dhe mbi bazen e tyre jane bere 

rekomandime me vlere per perhapjen ne keto zona.     

 

Indeksi i pershtatshmerise  

 

Studimi ynë, i kryer për kultivarët e ullirit ka arritur të njoh 

karakteristikat dhe të vë në dukje një diversitet të cmuar përsa i përket  

karakteristikave pomologjike dhe mbi të gjitha për rregullaritetin e 

prodhimit. Krahasimi i kultivarëve, niveli i variacionit nëpërmjet  

analizes së variancës vërtetoi ndryshimet dhe dominancat për rritjen 

vegjetative, prodhimin e parë pas mbjelljes, koeficinetin e 

periodicitetit, përqindjen e vajit, karakteristikat e frutit etj. 

 

Kalimi i fenofazave; kultivarët kanë kostante termike të ndryshme, 

rjedhimisht  koha për diferencimin e sythave, vegjetacionin, lulezimi, 

lidhja, rrëzimi i frutave, dhe pjekja kishin ndryshime të dukëshme, dhe 

ka qënë në vartësi te  (Kt = t-t⁰) e nevojshëme për plotësimin e ciklit 

vegjetativ. Kultivarët kanë patur kostante termike te ndryshme, 

rjedhimisht nevoja biologjike,  prodhimtari dhe periodicitet të 

ndryshëm.  
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Kultivarët në vitet e para kanë patur vegjetacion të fuqishëm, dhe 

volumi i kurorës ka qënë i ndryshëm për cdo kultivar. Varitetet që kanë 

frutifikuar herët dmth qe ne vitet e para  janë shoqëruar me rritje më të 

vogël vegjetative, ndërsa kur prodhimi ka qënë i vogël ose aspak, rritja 

vegjetative ka qënë më e madhe.  Ne pergjithesi aftesia varietale per 

frutifikim te shpejte ka qene karakter gjenetik. 
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Periudha inproduktive. Prodhimi, si produkt i metabolizmit te pemës 

ka qene i varur prej natyrës gjenetike të kultivarit dhe aftësia për të  

frutifikuar ndodhi pas arritjes se ekuilibrit (C/N).  Shprehje e 

dukëshme këtij raporti  ka qënë nisja e prodhimit të parë, rendimenti 

dhe shpërndarja  e tij ne vitet e mëvonëshme.. 

Aftësia për  hyrjen në prodhim është fenomen cilësor dhe ka shprehur  

lidhjet me ekosistemin, ndërsa sasia e prodhimit mvaret prej siperfaqes 

frutifkuese dhe mases e sherbimeve sidomos te ushqyerit. Periudha 

inproduktive e kultivarëve analizuar ne manova test, ka grupuar 

kultivaret per nga niveli i ndryshimeve në katër grupe homogjene. 

Mesatarja varietale e futjes ne prodhim eshte 4 vjet sipas anova test 

(4±1.98) klasifikuar si vijon:  (I) Kultivar  që kanë nis prodhimin në 

vitin (2 ±0.77) ndër të cilët jane  varitetet:  Manzanilla, Pendolino, 

Koroneiki, Amigdanolia (ii) Kultivarë që kanë frutifikuar në vitin 

(3.5±1.1).  ne grupin e trete  (iii) përfshin Kultivar ulliri  që kanë hyrë 

në prodhim (5±0.9) vjet pas mbjelljes. (iv)  (6±1.2) vjet pas mbjelljes.  

Për  periudhën inproduktive të kultivarëve mbi 6-7 vjet,  nuk është 

ekonomik  projektimi dhe përdorimi i tyre për krijimin e ullishteve te 

reja te cilat kane karakter intensiv kultivimi tip familjar. Ne pergjithesi 

varitetet qe jane perfshire ne kete grup ishin te ndjeshem prej 

cycloconium. 
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CV Fruti 

(gr) 

Endok 

(gr) 

Raport 

(T/E) 

Fruti 

(D/d) 

Kg/rr 

Mes. 5 vj 

Vaji (%) Viti 

ne prod 

Index 

Period 

Pikual 3.0 0.53 4.5 1.4 15.3 22 3 0.41 
Amfisa 6.5 0.6 9.8 1.2 12.6 20.3 3 0.48 

Kripsi i Krujes 3.6 0.5 5.9 1.0 7.0 19.4 3 0.67 
Ulliri i kuq 2.16 0.43 4.0 1.3 1.5 22.2 3 0.88 
Mastoidhis 2.1 0.34 5.3 1.5 13.1 20.6 3 0.34 
Pendolino 2.8 0.57 3.9 1.5 19.0 20.3 2 0.33 

Lecino 2.8 0.52 4.3 1.4 24.5 17.9 3 0.12 
Lukova/2 3.3 0.39 7.4 1.2 11 23.5 4 0.56 
Lukova/5 3.2 0.38 7.4 1.2 13.4 25.5 3 0.77 
Lukova/3 3.4 0.43 6.9 1.1 15.2 25.0 4 0.39 
Askolana 8.4 0.63 12.3 1.5 10.4 12.6 3 0.35 

Grossdi spanja 8.7 0.71 11 1.2 18.0 14.4 3 0.58 
Manzanilla 3.9 0.47 7.2 1.2 21.0 22.5 2 0.24 

I bardhi Krujes 2.13 0.37 4.7 1.4 13.8 21.1 4 0.55 
Leukokarpa 1.7 0.44 2.8 1.4 9.5 16.6 4 0.78 

Gordal 8.8 0.76 10.5 1.3 6.8 12.4 4 0.45 
Halneiqis 5.7 0.68 7.3 1.4 3.5 15.8 4 0.59 
Kukurela 2.8 0.3 8.3 1.3 8.0 23.2 4 0.71 
Koroneiki 1.1 0.21 4.2 1.6 20.5 21.8 2 0.09 

Amigdanolia 8.3 0.78 9.6 1.5 4.4 15.5 2 0.23 
Unafka 2.17 0.45 3.8 1.3 3.5 14.7 5 0.67 

Boci 3.3 0.48 5.9 1.1 1.8 21.5 5 0.87 
Kallmet 3.7 0.38 8.7 1.3 0.8 18.0 5 0.88 
Carolea    1.3 14.7 23.1 4 0.55 

Gjykatesi 3.8 0.58 5.5 1.1 4.5 16.6 4 0.66 
Koratina 4.3 0.66 5.5 1.1 16.4 21.5 3 0.33 
Managjel 3.5 0.55 5.3 1.2 3.7 17.7 4 0.66 

Karboncela 1.7 0.32 4.3 1.4 5.5 14.4 3 0.37 
KME 3.6 0.55 5.5 1.1 2.8 20.0 5 0.71 

Kotruvsi 2.8 0.48 4.8 1.3 13.7 22.2 3 0.36 
Nivica 1 2.9 0.31 8.3 1.2 6.0 23.4 3 0.44 
Mixan 2.2 0.38 4.8 1.2 4.8 26.2 3 0.34 
KMB 7.5 0.67 10.1 1.3 3.1 17.2 5 0.48 

Kalinjot 3.9 0.45 7.6 1.1 6.8 27.2 5 0.50 
Pulazeqin 2.3 0.44 4.2 1.5 14.1 22.4 4 0.26 

B.Tir 2.2 0.33 5.6 1.3 4.8 27.0 5 0.48 
Cunatis 2.4 0.29 7.2 1.4 13.8 29.6 3 0.30 

Kallamon 3.8 0.45 7.4 1.6 8.8 20.7 4 0.67 
Freng 2.1 0.52 3.0 1.4 9.5 29.5 5 0.44 
Kusha 2.27 0.35 5.4 1.4 11 28.3 5 0.40 

H.Himara 1.6 0.33 3.8 1.6 10.7 17.7 5 0.43 
U.zi 2.77 0.46 5.0 1.5 14.0 21.1 4 0.31 
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Nisiot 2.4 0.47 4.1 1.3 3.7 24.4 5 0.58 
Marks 3.0 055 4.4 1.1 8.0 22.3 5 0.59 
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PC, per kultivaret e ullirit ne koleksion fushor Vlore 

 

Indeksi i Periodicitetit. Rregullariteti i prodhueshmërise ka qënë mbi 

të gjitha influence e natyrës gjenetike te kultivarëve. Duke qënë 

agroteknika dhe klima homogjen, ngelet në këto rrrethana reflektimi i 

variteteve mbi këtë fenomen. Analiza e sasisë së prodhimit të cdo bime 

dhe në cdo vit, dhe analiza e tij sipas formules  Dobersenk-Urbank  ka 

shprehur koeficientin e periodicitetit. Vlera e (KP) analizuar në anova 

(tukey-kramer) dhe  cluster average, ka evidentuar vlerat dominante, 

ndarjen në grupe bazuar në afërsise dhe distancen ndërmjet vlerave dhe 
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mbi të gjitha kultivarët dominant për koeficient periodiciteti të ulët. Ne 

kemi konstatuar që rregullariteti i prodhueshmërise ka qënë kostant 

deri në kufirin  (0.3) të KP, në të cilin vetëm 7 kultivar ose (13.6%) 

zotërojnë këtë aftësi në këto kushte klimaterike. Por 15 kultivar  

(34%),  të cilët kanë patur KP në intervalin (0.3-0.45) kanë qënë me 

nivel rregullariteti mesatar të cilët,  gjykuar mbi përqindjen e vajit dhe 

rendimentin duhet të vlërësohen pozitivisht. 

Kultivaret paten mesatare periodiciteti 0.49 ±0.19,  por ky indeks 

shprehu koeficient te gjere variacioni cv=38.7% qe do te thote per nje 

ndryshueshmeri te madhe ndermjet njeri tjetrit persa i perket 

konstatntes prodhese. 

Koeficienti i periodicitetit konsiderohet si marker i përshtatjes së 

materialit  gjenetik në ekosistem dhe paraqitja analitike ka dalluar tre  

grupime; 

(i). Kultivarët me koeficient alternance  (0.09-0.30),   Lecino, 

Manzanilla, Amigdanolia, Koroneki, Pulazeqin, Cunatis, dhe Ulli i zi 

(klon).   (ii). Kultivarët me koeficient alternance (0.30-0.45), Pikual, 

Ulli i kuq, Mastoidis, Lukova-3, Ascolana, Leucocarpa, Koratina, 

Karboncela, Kotruvsi, Mixan, Nivica 1, KMB, Kalinjot (klon), B. 

Tirana, Freng, H.Himara, Kushan. 

(iii). Kultivarët me koeficient alternance mbi 0.45 kanë rezultuar të 

gjithë kultivarët që nuk janë përfshire në dy grupimet e mesipërme.  

Keto lloje kanë patur prodhime pa uniformitet. Keto lloje zënë 52% të 

gjithë kultivarëve në studim. 

Frekuenca morfologjike ka cfaqur amplitude te gjere nga 0.75 deri 

10.43. Niveli i distances fix rezultoi 0.032. Krahasimet sipas distances 

ne cift kane klasifikuar varitetet ne dy grupe. Niveli  mesatar i 

ngjajshmerise se pergjitheshme varietale ishte 27%.. 
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Multivariate Principal Components / Factor Analysis/Score Plot per 44 

varitete ulliri ne koleksionin Pus Mezini dhe shperndarja e tyre ne boshtin e 
kordinatave 
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Multivariate Correlations scatterplot  matrix estimated by REML 
method per tiparet sasiore te 44 variteteve te ullirit ne koleksionin e 

Pus Mezini Vlore 

 

 
 

Kostantja termike e pjekjes se frutave: Kultivaret e ullirit nuk 
paten ndryshime te dukeshme statistikore per numurin e diteve 
te nevojeshme ose ne lidhje me konstantet termike 
karakteristike per kalimin e fazave te zhvillimit te lulerise deri 
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ne pjekjen e frutit. Ndryshimet kane qene sidomos per zgjatjen e 
periudhes “lulezim-lidhje-pjekje”. Koha e pjekjes eshte 
konsideruar momenti ne te cilen frutat e ullirit jane larosur ne te 
verdhe-zeze dhe indeksi i pjekurise sipas analizes se kryer 
kishte vleren 3.5 drejte nje maksimumi ne vleren 3.8. 
Konstantet termike paten amplitude te gjere nga 18210C per 
kultivarin Pulazeqin deri ne 22140C per kultivarin BT. 
Deviacion kundrejt mesatares 145.33 dhe koeficient variacioni 
cv=32%. korelacioni i fazave fenologjike me konstanten 
termike ka shprehur nivele te mira pershtatshmerise tek cdo 
varitet ne klimen tipike te Vlores.  
 

Cikli i zhvillimit ne kushtet e klimes e Vlores:   

 

Ka nisur me diferencimin e sythave vegjetativ dhe lulor në 

fillim të muajit mars dhe ka mbaruar në të njëjtën kohë të vitit të 

ardhshëm. Gjatë ciklit vjetor jane dalluar dy periudha kryesore:  

Periudha e qetësisë dhe periudha e vegjetacionit. 

 

Periudha e qetësisë ka filluar me pjekjen e plotë të frutave në 

muajt dhjetor ne mvartesi te biologjise se kultivareve dhe 

konstanteve termike dhe mbaron me fillimin e diferencimit të 

sythave nga fundi i muajit shkurt deri në fillim të marsit. Dmth 

kur temperatura absolute ka rene nen 100C dhe kur ka kapercyer 

kete kufi,  moment i cili ne zonen e Vlores ka koenciduar ne 

Janar-shkurt. Ne pergjithesi  kultivaret kane patur zgjim sythi 

dhe shkeputjen prej bazes mesatarisht data 2/III, mesatarja 6 dhe 

deviacion (stand.dev ± 2.33). 

Shkaqet që e detyrojnë bimën e ullirit të kalojë nga vegjetacioni 

në qetësi relative janë të shumtë, por më të rëndësishëm janë 
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kushtet jo të favorshme klimatike per kerkesat e variteteve,  

vecanerisht ulja e temperaturës.  

 

Diferencimi i  sythave ne kushtet e klimes e Vlores ka  filluar ne 
10 diteshin e pare te marsit, deri ne kete faze sythat ishin te 
gjithe ne te njejten gjendje, dhe ne te njejtin stad fiziologjik.  
Diferencimi i sytheve te kultivaret eshte klasifikuar ne dy faza: 
Faza e pare: vazhdon deri ne daljen e lulerise (kranthi) dhe faza 

e dyte vazhdon deri ne celjen e luleve. Deri ne prag te 
diferencimit konusi i rritjes eshte i zgjatur dhe ka formen 
afersisht te nje trekendeshi. 
 

Transformimet anatomike sythore: Diferencmi i sythave ka 

nisur me levizjen e lupsave mbeshtjellese te sythit te cilat 

afrohen ne maje dhe e mbyllin fare boshllekun e tyre, ndersa 

konusi i rritjes rrumbullakoset dhe merr forme te valezuar, duke 

dhene mundesi per formimin e tre gungave, nje ne maje dhe dy 

anesore nga te cilat e majes eshte me e madhe. Ne kete kohe ne 

sqetull te luspave mbeshtjellese ekzistuese nga dy gungat 

anesore formohen fillesat e para lulore, te cilat paraqiten si dy  

lemshe ne forme te rrumbullaket ose pak te zgjatur.  Me rritjen e 

sythit nga periferia e dy gungave anesore formohen dy luspa 

mbeshtjellese te reja ne sqetullat e te cilave formohen fillesat e 

dyta lulore. Gjate kesaj rritje te sythit, konusi i rritjes, rritet larte 

duke ndryshuar periodikisht formen nga e rrumbullakosur ne 

trekendesh dhe anasjelltas, vazhdon keshtu formimi i fillesave 

lulore deri sa plotesohet formimi i kranthit.  Konusi i rritjes qe 

eshte i perbere nga qeliza meristematike ne disa shtresa,  

zakonisht e perfundon rritjen me formimin e lules ne maje. 
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Fazat kryesore te diferencimit te sythave, luleve dhe formimi i 
frutit te tyre 
 

Indeksi Stade fenologjike te vleresimit 

      
M- 
Std.Dev  

  6/3 ±4.6   9/4 ±5.6    20/5±6.6 4/7±5.5 14/10±5.5 14/11±4.4 

Ktermike 93 212 463 1320   

     t-t0                  351±42                                     1810±63 

 
 

Gjate diferencimit te lulerise, gungeza e pare jep krahthin, ndersa te 

tjerat japin lulet duke filluar nga baza e duke u ngjitur larte dhe duke 

perfunduar ne te majes.   Indet percues te krahthit dhe luleve 

formohen nga qelizat e meristemes periferike qe diferencojne 

prokambiumin, nen prerjen e te cilit duket nje unaze e plote qe jane 

indet percuese. 

Diferencimi i kranthit ka filluar te cfaqet ne fillimi te muajit prill, me 

nje deviacion ndermjet kultivareve (Stand.Dev. ± 4.03)  procesi 

fiziologjik ka nisur rreth 14/4 dhe diferencimi i plote i tij ka zgjatur 

rreth nje muaj dmth ne daten 14/5. Lulezimi i plote ka ndodhur ne 

30/5. Procesi i polenizimit dhe lidhjes se luleve ka zgjatur nje jave me 

oshilacione  3-4 dite (stand.dev. ±3.611) ndermjet variteteve. 

Kostantja termike e stadit fillim diferencimi-lulezim i plote ka qene 

3450C, (Dev.stand. ±12.312) tabela 20. Stadi me i rendesishem ka 

qene sklerifikimi i endokarpit dhe kostantja termike diferencim lule – 

sklerifikim ka patur te nevojsheme 4440C dhe ndryshueshmeria ka 
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qene brenda kufijve  te Stand.Dev (± 23.2333). Stadi i pjekjes se 

frutave eshte llogaritur nepermjet indeksit te pjekurise dhe rezultoi se 

vlera 3-5-4 ka korensponduar me (stand.dev ±3.333). ne pergjithesi 

periudha e voliteshme diferencim sytha deri ne pjekje kishte te 

nevojsheme temperature efektive (t-t0)  1865-21610C, Ndermjet 

stadeve lulezim deri ne pjekje kostantja termike eshte 1700-18100C, 

karakterizuar  me deviacion standard (std.dev. ±48.6) 

Konform vleresimeve fenologjike me siper jepen aspekte fotografike 

te stadeve fenologjike ne datat precise te vrojtimit. Ne konstatuam se 

zgjimi I sythave dhe dalja nga qetesia dimerore ishte ne fillim te 

muajit mars. egzaketsisht ka perkuar me daten 6 mars, duke cilesuar 

devijimin standart ±4.6 dite dmth nga 2 mars deri 11 mars dhe ka 

qene ne vartesi te variteteve te analizuar. Cikli vegjetativ I kultivareve 

te ullirit ka zgjatur deri ne fund te muajt nentor. Sepse ne analizen e 

fundit te gjatesise se lastareve rritja ishte me nje ndryshim te vogel 

kundrejt muajit dhjetor. Kjo do te thote per pakesimin e ritmeve te 

rritjes, pergatitjes se pemeve per te hyre ne fazen e dimrit.  Dinamika 

e rritjes se frutit shpreh variacion te theksuar ne rritjen biometrike dhe 

persa i perket pjekurise.  

 

Përmbajtja e vajit dhe karakteristikat e tij;  

 

Përmbajtja në vaj analizuar në përqind të lëndës së freskët është 

tregues shumë i rëndësishëm sepse qëllimi i kultivimit të ullirit është 

prodhimi i vajit. Krahasimi i përqindjeve të vajit kanë qënë me 

variabilitet të madh,  nën influencen varietale dhe kanë renditur 

kultivarët në tre klasa: (i)   të ulët, ((>18%).  (ii) mesatare  (18-22%).  
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(iii)  të lartë  (<22%).     Përqindja e vajit ka luhatur ndërmjet  12.4% 

dhe 29.6% . Variteti Cunatis,  ka patur përqindje vaji  të lartë  (29.6%). 

Në këtë mënyrë, mund të thuhet se variteti Kaninjot, Kushan, Frëng, 

BTiran, Mixan rezultojnë shumë të mirë për përmbajtjen e vajit në frut 

(26-28%) në kushtet kur varitetet e tjerë si Himara, Pzeqin, Gordal, 

Askolana, Unafka, Karboncela etj  kanë përmbajtje të ulët të vajit. 

   

Vrehet në përgjithësi midis variteteve të studjuara, 30% e tyre kanë 

përqindje të ulët vaji, 27% përmbajtje mesatare në vaj ndërmjet (18-

22%), kur 42% janë konsideruar me rendiment të larte në vaj (<22%). 

Struktura varietore e ullirit perfshin varitete te ndryshme qe shtrihen ne 

zona mjaft te kufizuara. Te tille jane cv. Kaninjot, H Himares, Mixan, 

B Tiranes KM Elbasanit etj. Karakteristike e pergjitheshme e tyre eshte 

fillimi i formimit te frutit  ne Korrik dhe pjekja deri ne Janar. Por 

brenda kesaj periudhe secili prej kultivareve paraqet vecorite  e tij.  Ne 

frutin e ullirit sasia e vajit shkon duke u rritur krahas zmadhimit te 

kokres. Ne gusht permbajtja e vajit eshte 2-3% mbi peshen e fresket, 

ne muajin shtator kjo perqindje eshte me e larte. Vjen nje moment kur 

sinteza eshte maksimale qe me pas vjen duke u ulur ne minimum, ne 

dhjetor-janar. 

Formimi i vajit varet nga disa faktore ekologjik dhe klimaterik ; si 

rrezatimi diellor, temperatura, lageshtia dhe gjendja ushqimore ne toke, 

etj.  

Vaji i ullirit eshte ester i glicerines, me acide yndyror me varg te gjate 

qe perben bazen e struktures molekulare. Pervec ketyre ai permban 

fosfolipide, fenole, sterole aldeide, ketone, lende ngjyruese, lende 

minerale dhe vitamina. Perberesit me te rendesishem jane ; 
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(a)    Acidet yndyror ; ne perqindjen me te madhe jane acide te 

pangopur me lidhje dyfishe si acidi oleik qe varion nga 60-80%, acidi 

linoleik, acidi linolenik, palmitoleik etj.  Midis acideve yndyror te 

ngopur ndodhet acidi palmitik 7-15%, pastaj acidi stearik, miristik dhe 

arakik. 

(b)    Substancat aromatike: Jane pergjegjese te aromes dhe shijes se 

vajit. Tokoferolet qe luajne rolin e vitamines E, pervec veprimit 

biologjik te tyre keto substanca kane dhe funksion antioksidues qe 

veprojne per mbrojtjen e vajit nga aciditeti i shkaktuar prej ndikimit te 

oksigjenit. Fenolet,  prania e tyre mbron cilesine e vajit sepse jane 

substanca natyrale antioksidante.  Substancat ngjyruese;  jane klorofila 

A dhe B,  karotina, karotenoidet, antocianet. Pervec efektit ne ngjyre 

ato nxisin reaksionet me oksigjenin si katalizatoret e tjere.  

Cilesia e vajit te ullirit  varet nga perberja kimike dhe ndryshimet qe 

pesojne substancat gjate sintezes. Nje tregues i rendesishem i cilesise 

eshte aciditeti, qe eshte pasoje e hidrolizes se vajit nen veprimin e 

enzimes hidrolitike, lipaze, ose mikrorganizmave te ndryshme qe 

ndodhin ne frut. Ai shpreh pranine ne tulin e frutit te acideve organik, 

qe i japin atij nje pH homogjen rreth 4,5-5. acidet jane produkte te 

oksidimit  biologjik te sheqernave gjate frymemarjes. Tregues tjeter 

eshte shkalla e oksidimit qe ndodh gjate ekspozimit te vajit ne ajer. 

Gjate oksidimit, oksigjeni vepron me acidet yndyror te pangopur duke 

formuar peroksidet, te cilat japin substanca te tilla si aldehide, ketone, 

oksiacide etj, qe shkaktojne  eren dhe shijen e papelqyeshme te vajit. 
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Ndikimi i kultivarit ne sasine dhe cilesine e vajit te ullirit. 

 

Vaji i ullirit si produkt i metabolizmit te bimes  eshte i influencuar 

shume prej varietetit. Ky luan nje rol shume te rendesishem mbi 

karakteristikat e frutave, dimensionet dhe raportin tul-berthame, afatin 

e pjekjes, procesin e formimit te vajit dhe perbersit kryesor dhe 

sekondar te vajit, (permbajtjen lipidike, rap oleik/linoleik, niveli i te 

pangopurve, etj) ne menyre me te forte se vete kushtet e ambjentit. 

Ne analizen e vajit te 9 kultivareve kryer ne bashkepunim me IE 

Pescara, eshte verifikuar influenca varietore mbi  perberjen e acideve 

sidomos acidi oleik dhe linoleik. Te raporteve ac ngopur/te pangopur 

etj. 

Keto varietete autoktone rezultojne shume me vlere si ne prodhim dhe 

per cilesine e vajit. Midis tyre mund te permendim cv.Kaninjot mjaft i 

perhapur ne jug te vendit. Vaji i tij eshte i cilesise shume te mire. 

Perqindja e vajit arrin 28%, Ulliri Mixan, i perhapur ne zonen e 

Elbasanit, jep vaj me cilesi te larte ndersa sasia ne frut arrin deri 31%.   

Ulliri BT ne zonen e Tiranes, ka vaj te cilesise se mire dhe sasi qe arrin 

26-30%. ulliri i Himares, jep vaj me cilesi shume te mire me tregues te 

larte organoleptik.    Cv. Kushan dhe Freng me perhapje sporadike ne 

zonen e Tiranes, shquhen per cilesi shume te mire te vajit dhe sasi deri 

29%.  

Kultivaret rezultojne me ndryshime te theksuara ne permbajtjen me 

polifenole dhe sterole, kryesisht stigmasterol. Keto perberes jane te 

rendesishme sepse bejne karakterizimin organoleptik te vajit. Ndermjet 

polifenoleve, idrossitirisolo dhe oleuropeilaglicone jane ne 

koncetracione te larta ne cv. i holli i Himares, Kushan, Mixan etj.  
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Njekohesisht keta kultivar kane permbajtje te larte te steroleve me i 

rendesishmi, dhe qe merret si tregues i identitetit dhe cilesise.. 

Kultivari ka nje rol te madh ose te rendesishem ne permbajtjen e 

antocianeve, fraksioneve triterpenike dhe alkoleve. Komponentet e 

aromes brenda cdo kultivari vijne prej flavonoideve uje+tretes,  

fenolet, polifenolet, tokoferolet dhe esteret qe krijojne  aromen e 

hidhur te vajit te ullijeve te fresket dhe te vjelur pa nxire mire, dmth te 

larosur.  Keta komponent kane paralelisht dhe antioksidantet qe e bejne 

me te gjate periudhen e ruajtjes se vajit dhe hidherimi vjen duke u 

zbutur. 

Praktikat teknologjike influencojne ne sasine dhe cilesine e vajit te 

ullirit dhe cdo krahine shquhet per karakteristikat e saj ne kete aspect. 

Psh, vaji i ullirit te Himares eshte cilesor sepse vec ndikimit te cilesive 

gjenetike shtohen dhe faktoret e mjedisit, cilesia e tokave, lageshtia, 

dhe mirembajtja e bimeve. 

Nje vaj ulliri perbehet nga 98.5% lipide dhe 1.5% lende te 

pasapunifikueshem, polifenole, pigmente, aromatike. Lipidet perbehen 

nga gliceridet dhe acidet e shendetit si: palmitik, linoleik dhe oleik. 

Acidi linoleik rritet paralelisht me pjekurine e frutit te ullirit, ndersa 

palmitiku zvogelohet me sensin e pjekurise. Viskoziteti i vajit eshte i 

ulet (vaj i trashe) me permbajtjen e ulet te acidit linoleik. Te tilla 

vrehen tec cv. Boç, Ulli i zi, etj. 
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Korelacioni i shteses dinamike ditore te vajit dhe pesha e frutit 

ne kultivarin ulliri bardhe. 

 

 
Rritja e frutit te ullirit Kaninjot (gr/dite),  ne periudhen shtator-janar 

Varieteti mbi te gjitha luan nje rol themelor ne sasine dhe cilesine e 

vajit. Sepse vaji eshte produkt i metabolizmit te bimes dhe si i tille;  

perbersit e tij kryesor dhe sekondar ndikohen jashtezakonisht prej 

procesit te pjekjes se frutit. Spektri i kultivareve qe kultivohen ne nje 

zone dhe ecuria e tyre varet ne menyre te rendesishme prej 

mikroklimes perkatese dhe praktikat agronomike qe zbatohen. Duke 

marre parasysh gjeresine e argumentit sejcili faktor duhet interpretuar 

ne lidhje me biologjine e bimes dhe metabolizmin por mbi te gjitha 
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mbi perberesit kryesor te vajit te cilat se bashku  percaktojne 

karakteristikat cilesore te kultivarit. 

Shperndarja gjeografike e ullirit nuk eshte e rastesishme, por funksion i 

veprimit te nje sere faktore ambiental te cilat kushtezojne gjithe fazat e 

ciklit biologjik te pemes  ne ndryshim te vazhdueshem brenda ciklit 

vjetor te ullirit.  Si do qofte ndryshimi klimatik ; ulliri i pergjigjet 

luhajeve te temperaturave, drites, ererave, reshjeve, koncetrimit te 

CO2,  me pershtatjet morfologjike, fiziologjike, dhe modifikime te tjera 

per te mbijetuar  dhe kushtezuar prodhimin. 

Ndryshimet e rezultuara jane pasoje dhe e faktoreve te ambjentit, te 

cilet ushtrojne dhe influenca te terthorta. Kushtet e favorsheme te 

klimes me nje vjeshte te ngrohte provokojne ndryshime ne ekuilibret 

fiziologjike dhe qe konstatohen ne rritjen vegjetative, procesin e 

maturimit te frutave dhe perberjen e acideve yndyror te vajit. 

Me e rendesishme per tu patur parasysh eshte kur nje prej ketyre 

faktoreve behet kufizues me tepricen ose mungesen, aq me teper se 

keto faktore bashkeveprojne ne menyre te tille qe eshte e pamundur ti 

vecosh. 

Te dhenat e prezantuar vertetojne   se cilesija e vajit rezulton shume te 

mvarur prej varitetit.  Varitetet me te mira te vajit ne vendin tone, 

rezultojne me reputacion per permbajtjen e vajit, aromen, dhe cilesine 

e larte.  

Nga kultivaret kryesore te analizuar; ulliri i Himares, Kushan, Freng, 

Mixan, Kaninjot,  shquhen jo vetem per  permbajtje vaji te  larte, por  

dhe per  cilesine superiore pasqyruar ne nivelin e komponenteve te 

tretshem, aromatizues, si terpenet qe jane  nga 300-700 mg/kilo, 

klorofile 0-10 ppm qe jep ngjyre dhe antioksidante, ester-arome dhe 

fenole-veti antioksidante. 
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Shumezimi i Kloneve te ullirit. 

 

Kontrolli ne planin genetik dhe sanitar  dhe krijimi i pemtoreve meme 

me material te seleksionuar,  krijon premisa per shumezimin e shpejt 

dhe furnizimin me  material bimor te garantuar. Me perzgjedhjen 

klonale eshte arritur vecimi i individeve me potenciale prodhuese 

superiore dhe me rezistence ndaj cicloconium oleaginum (shkaktar 

kryesor i periodicitetit). Ky material gjenetik ka statusin e burimeve 

primare te shumezimit.   

Megjithese ruhen tiparet e bimes meme, ne kushte te vecanta mund te 

ndodhin ndryshime, te cilat mund te shpien ne ndryshime te genotipit.   

Me termin ”klon” duhet kuptuar ai material qe ka uniformitet, qe 
rrjedh prej nje individi dhe qe shumezohet ne rruge vegjetative. Klonet 

mund te perftohen nga bime te shtuara direkt me fare ose nga 

ndryshimet sythore. Percaktimi, vleresimi dhe shtimi i sythave dhe 

degeve te perftuara prej tyre  shpie ne formimin e kloneve te rinj me 

vlera te larta agronomike dhe teknologjike. 

Por krahas seleksionimit dhe ruajtjes se materialit genetik, po aq te 

rendesishme jane metodat dhe protokolli i shumezimit te cilat 

garantojne nje riprodhim komplet te tipareve genetike dhe gjendje 

sanitare te garantueshme. 

  

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. 
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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.  

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 aseksual; eshte metoda kryesore e riprodhimit, 

permiresimit te qendrushem dhe ruajtjen e cilesive te fituara ne 

materialin gjenetik te seleksionuar. Perfitimet kryesore te shtimit 

vegjetativ jane:  (a) riprodhimi i shpejte (b) Ruhen plotesisht tiparet 

prej te  ciles rrjedhin. Kjo lidhet me cilesine e transmetimit te 

informacionit te trashegueshmerise qe kane kromozomet dhe pjese te 

tjera te  qelizes. Kerkimet shkencore rreth bazes citologjike te 

trashegimise kane vertetuar se qeliza eshte njesi baze mbartese e 

trashegimise. Mekanizmi i transmentimit jane kromozomat qe cfaqen 

ne momentin e pare te ndarjes qelizore.  (c) Ndarja e qelizave, mitoza, 

realizohet ne kater faza te ndryshme te cilat si nga pikpamja 

morfologjike ashtu dhe biologjike ndryshojne ne menyre cilesore nga 

njera tjetra. 

Profaza,  eshte momenti i pare i ndarjes se qelizes. Brenda berthames 

vrehen fijet kromatike, (kromatide), te holle dhe dyfishe. Gjate 

profazes fillestare dy fijet ndahen, me vone shkurtohen dhe  ne fund 

kthehen ne kordone te vegjel, ndersa berthama me membrane 

berthamore zhduket, 

Metafaza, eshte faza e dyte, kromozomat levizin dhe perqendrohen ne 

qender te berthames, duke u rreshtuar njera kundrejt  tjetres ne plan te 

ekuatorit si kromozoma homologe.  

Ne anafaze,  dy fijet e kromozomave largohen njera nga tjetra duke u 

vendosur ne pole te  kundert. Ne te dy polet meqenese cdo kromozon 

meme ndahet se gjati ne dy pjese, gjenden nje numur i barabarte 

kromozomash me cilesi plotesisht te njejte. 

Ne telefaze, faza e fundit e mitozes, fillon formimi i membranes 

berthamore, ndarja e materialit citoplazmik dhe lindja e dy qelizave te 
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reja me natyre gjenetike plotesisht te njejte me njera tjetren dhe qelizen 

meme prej te ciles kane orgjinen. 

Formimi i  individit te ri nuk nis nga bashkimi i dy gameteve me seks 

te kundert por nga qelizat parenkimatike me numur diploid 

kromozomash, te cilat ne nje moment  te pershtateshem  rifitojne 

funksionin e qelizave meristematike te cilat duke bere ndarje te 

thjeshte  mitotike,  ndryshon cilesisht nga ajo per prodhimin e gametit 

mashkullor dhe femeror, me ane te mejozes.  

 

Shumezimi vegjetativ perben nje klase te madhe ne te cilen tipet me 

kryesore jane;            (i)shumezimi me copa,    (ii)shartimi,    

(iii)mikroshumezimi. 

Shumezimi me copa:  eshte metode mjaft tradicionale dhe emertohet 

sipas natyres se materialit qe perdoret. (i) copa druri te shkurtera, (ii) 

copa druri te gjata,  (iii) gunga ose ovula,  (iv) pllaka kambiumi/trungu, 

(v) kambeza,  (vi)  copa rrenjesh. 

Shumezimi me shartim:  nje filiz i rrjedhur  prej fares shartohet me nje 

kalem ose syth te nje variteti tjeter.      Llojet e shartimit jane:  (i) me 

kalem     (ne kurore nen lekure dhe me te care). (ii) me syth  (me 

dollap, unaze, dhe ne forme te germes T).  

Shumezimi me nebulizim me copa te gjelbra (in vivo):  me copa ose 

eksplante te gjelber  qe zakonishte aplikohet me tekniken e 

nebulizimit, dhe perdorimin e fitorregullatoreve te rrenjezimit qe 

favorizojne ose stimulojne rhizogjenezen. Nepermjet kesaj metode 

sigurohet nje numur i madh homologesh. Metodat qe perdoren me 

shpesh jane:  (i) shumezim me makroeksplant te gjelber,  (ii) 

shumezim me makroeksplant ½ te gjelber. 
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Mikroshumezimi:  Metode qe aplikohet per prodhimin dhe riprodhimin 

e kultivareve ose kloneve, shendetesimin prej  viruesve dhe ruajtjen e 

materialit gjenetik. Menyrat kryesore jane: (i) maja sythi, (ii)  nyje, 

(iii) explante prej rrenje ose organe te tjera. 

 

 

Shumezimi me nebulizim 

 

Ne Shqiperi, perpjekjet e para per modernizimin e shumezimit te ullirit 

kane qene ne vitet 1982-84, nepermjet nje projekti Qeveritar,  i zbatuar 

prej Institutit te Kerkimeve te Ullirit ne bashkepunim me Fakultetin e 

Shkencave te Natyres. Keto kerkime vazhduan dhe u thelluan ne vitin 

1987 me investimin nga FAO, e nje impianti modern me nebulizim, 

Institutin e ullirit te Vlores.  Aplikimi i ketyre metodave ka rendesi nga 

fakti se garanton tregues te mire agronomic dhe ekonomik. 
 

        
Banka nebulizimi ne brendesi te seres e shumezimit 
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Etapat qe kalon copa e gjelber e ullirit prej kohes e mbjelljes deri ne trapiantimin ne 
substrat organik 

 

Shumezimi i ullirit me metoden e nebulizimit kur si material baze ka 

qene perdorur nje cope e gjelber 8 – 10 cm, ka disa avantazhe te medha 

ne raport me tekniken e shartimit: 

(a)koha e pergatitjes eshte shume e shpejte dmth, e reduktuar ne kohe.  

(b)Eshte e padiskutueshme qe copa e gjelber japin fidan me homogjen 

se keto te fituar me metoden e shartimit.  (c) Me tekniken e nebulizimit 

arrihet ne siperfaqe te vogla te prodhohet sasi e madhe fidanesh. 

(d) Pemtoret e ullirit hyjne me heret ne prodhim si efekt i moshes 

stadiale te vjeter, te copes e gjelber. 

 

Autorrenjezimi me nebulizim;  Eshte e njohur si metode qe prej vitit 

1940 dhe zbatuar ne rruge industriale pas viteve 1970. 
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Principe fiziologjike; nje cope e gjelber e pajisur me gjethe dhe e 

vendosur per te rrenjezuar konfrontohet me nje faze kritike ne aspektin 

hidrik. Prezenca e gjetheve shkakton nje transpirim te dukshem dhe 

rrjedhimisht humbje uji te indeve te copes qe  kjo e fundit nuk e 

kompenson per arsye se ne fazen fillestare nuk  ka sistemin e rrenjeve. 

Nebulizimi konsiston te mjegulloje gjethet dhe te ruaj mbi paretet e 

tyre nje cipe mjaft te holle ujore e cila pakeson temperaturen e indeve 

dhe transpirimin e ujit  duke ruajtur gjethet deri ne daljen e rrenjeve te 

para. 

 

 
1 (left) The influence of the acids  IBA, NAA, and IAA, in two concentrations and four  

terms of the rooting of olive. 
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Te dhena per infeksionin dhe renien e gjetheve testuar 
nepermjet van der Waerden Test 
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Tipi i copes e gjelber:  degezat njevjecare te ullirit, destinohen per 

shumezim. Prej degezes perdoren 2 ose 3 seksione: seksioni i bazes, i 

mesit dhe apical.  Megjithese dalin prej te njejtes degez, keto cfaqin 

aftesi te ndryshme rrenjezimi dhe spjegohet me natyren kimike te 

ndryshme qe paraqet degeza ne vazhdim linear prej bazes deri ne 

seksionin apical te saj. Te dhenat tre vjecare mbi cv. Kaninjot te ullirit, 

ka vertetuar se perqindja e rrenjezimit eshte e ndryshme. Perqindja me 

e larte ka qene ne seksionin apikal dhe ka ecur ne renie drejt seksionit 

medial dhe bazal. Ne kete moment sasia e limfes bruto, grupi i 

auksinave endogjene te natyres bimore jane orientuar ne segmente 

apikale te degezave dhe perqendrimi i tyre ne pjeset apikale eshte me i 

madh se ne te tjerat. Kjo eshte arsyeja qe aftesia  me e madhe per 

rrenjezim eshte ne pjeset apikale te degezave te ullirit. 

 

 
Perqindja e rrenjezimit ne vijim te gjatesise se degezes e ullirit. 

 

Egzistenca e perqindjes se ndryshme te rrenjezimit eshte e lidhur dhe 

me fenofazen. Kur koha e rrenjezimit ka perkuar me fenofazen e 
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lulezimit eshte konstatuar nje ndryshim i perqindjes se rrenjezimit prej 

10% ne favor te atyre copave qe nuk kane patur prezence lulesh.   

Ndryshimet kane  qene dhe per kohen e  fillimit te diferencimit te 

rrenjeve ne masen e indit te kallusit i cili ka perkuar 15 dite me vone se 

copat te cilat nuk kane patur prezence lulesh.  

 

Koha e rrenjezimit: eksperienca jone ka treguar se  aftesia e 

rrenjezimit  eshte mjaft variabile dhe varet prej kohes dhe kultivarit. 

Ne pergjithesi eshte verifikuar se kur copat e gjelbra  jane mbjelle qe 

nga muaji shkurt deri ne maj dhe me pas shtator-tetor rezultatet e 

rrenjezimit kane qene me te mira se ne periudhen tjeter te ciklit  vjetor. 

Nocioni i kohes eshte ne relacion te ngushte me fiziologjine e copes se 

gjelber. Me kerkimet qe kemi kryer periudha me  e favorshme ka 

koresponduar ne korrelacion me dinamiken vegjetative me intensive 

dhe aktivitetin kambial. Sepse vetem duke u nisur prej indit te 

kambiumit stimulohen dhe lindin rrenjezat e copes se gjelber. Sipas 

Fiorino, gjendja e aktivitetit kambial me intensiv eshte ndermjet 

marsit, prillit dhe majit. Ne kushtet tona klimaterike, periudha e zgjimit 

pranveror ka rezultuar si periudha me aktivitet kambial me intensiv. 

Pas kesaj periudhe, temperaturat ngrihen mbi 22ºC, ndricim mjaft i 

fuqishem, ulliri hyn ne gjysem zgjimi  dhe pakeson veprimtarine 

kambiale, duke e rifituar kete disi nga fillimi i shtatorit deri ne tetor. 

Ndersa   kur temperaturat jane me te ulta se 11ºC dhe drita me e vogel 

se 5-7 ore ne dite, pemet hyjne ne nje fare gjumi dimeror. Aktiviteti i 

zones kambiale eshte i domosdoshem, sepse nqse, ai eshte i dobet 

rhizogjeneza do te jete e dobet ose zero. Ne te kundert ne rast te nje 

aktiviteti kambial intensiv, mundesia e diferencimit te rrenjeve do te 

jete mjaft intensive. Lidhur me keto me siper, ne kushtet e vendit tone 
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jane kryer kerkime ne kater periudha te ciklit vjetor te ullirit, me 5 

kultivar autokton te rendesishem objekt i ketij programi selekionimi; 

Kaninjot, Mixan, KB, BT, HHimares, dhe Frantoio;  Ne cdo moment 

jane aplikuar IBA 1000ppm hidroalk, IBA 3000 ppm dhe IBA 

5000ppm hidroalk, dhe Kontrolli Sol. Hidroalkolik.  Perqendrimet e 

ndryshme te AIB, ne lidhje me kohen dhe kultivarin kane dhene 

rezultate te ndryshme te rrenjezimit te copave te gjelbra.  Rezultatet 

kane vertetuar per nje shtim te aktivitetit promotor te rrenjezimit ne 

pranvere-vere ne raport me dimrin. Duke analizuar  te dhenat ne 

kuadrin e perqendrimeve kane  rezultuar se ekuilibret endogjene kane 

qene te ndryshme dhe nuk ngjajne ndermjet kultivareve. Ne kete 

menyre dhe pergjigjet jane te ndryshme per perqindjen e rrenjezimit. 

Perqendrimi 2000 ppm, ka qene me efikas  ne momente me aftesi te 

larta natyrale te individeve (Kontrolli), dmth ne flukset kambiale  me 

aktivitet te madh. Ne te kundert, aktiviteti kambial i dobet ka 

koresponduar me aktivitet te ulet rrenjezues dhe ne keto rrethana 

perqendrimet e larta te AIB kane dhene efekte te mira.  
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Treatm

Variety

Control IBA 1000 ppm IBA 3000 ppm IBA 5000 ppm

R C R/C D R C R/C D R C R/C D R C R/C D

KP1 21.3 46.0 0.46 77 42.4 86.2 0.49 36 89.5 92.8 0.96 8 55.5 93.3 0.59 32

KP2 27.2 48.0 0.56 69 37.4 85.0 0.44 47 90.6 96.3 0.93 11 66.3 95.4 0.69 34

KP3 19.8 43.5 0.45 70 63.2 89.8 0.70 33 84.6 94.4 0.89 10 68.0 91.0 0.74 30

KO12 22.4 40.4 0.55 55 53.8 88.0 0.61 40 87.2 92.8 0.94 0 59.6 96.3 0.61 38

KJ20 18.8 48.7 0.38 50 75.5 86.8 0.86 29 80.7 93.6 0.86 4 62.5 92.5 0.67 25

BT200 17.6 56.2 0.31 29 13.3 79.5 0.16 53 77.8 87.4 0.88 0 54.4 88.3 0.61 27

KB222 4.3 49.3 0.08 85 15.0 66.6 0.22 56 51.6 85.3 0.6 34 19.6 85.8 0.22 30

HH10 1.5 17.7 0.08 45 11.6 71.5 0.16 77 23.5 78.8 0.29 22 13.6 88.4 0.14 35

KKR3 10.3 47.3 0.21 52 49.4 69.4 0.71 34 62.3 80 0.77 10 48.3 92.4 0.52 18

KB661 3.5 36.6 0.09 80 13.8 55.3 0.24 72 49.5 83.6 0.59 26 28.2 83.6 0.33 28

KB226 4.6 32.0 0.14 77 12.9 58.6 0.22 70 51.5 88.5 0.58 20 31.6 90.4 0.34 45

KB224 5.3 33.4 0.15 83 10.5 60.4 0.17 67 55.2 90.4 0.61 25 39.6 92.2 0.42 40

HH4 0.0 18.0 0.0 41 10.3 65.5 0.16 75 19.4 72.3 0.26 18 18.5 79.6 0.22 26

Mean 12.4 39.7 0.26 62 31.4 74.0 0.39 53 63.3 87.4 0.70 14 43.5 89.9 0.46 31

Std Dev 8.3 11.8 0.19 18 23.2 12.3 0.25 17 24.1 7.1 0.23 10 19.3 4.74 0.20 7

CV 66.9 28.2 73.0 29 74.1 16.2 64.1 32 38.1 8.1 32.8 71 44.2 5.2 43.4 22

Mesatarje e perqindjes e rrenjezimit, Std Dev dhe CV per klonet 
e ullirit ne korelacion me tre perqendrime te IBAs. 

 
 

Duke analizuar rezultatet e arritura me te mira ne pranvere-vere 

respektivisht me fillimin e rritjes se sythave dhe fluksin e pare 

vegjetativ. Ky gjykim plotesohet nqse shihet grafiku i momenteve me 

te favorshem te cilat duket qe jane pasoje e nje procesi fiziologjik 

kompleks te ullirit.   Kur ky peson ngadalsim ose nderprerje, vlerat e 

rrenjezimit pesojne nje zbritje te theksuar dhe qe korenspondon me 

kohen kur pema sapo ka maturuar frutat. Kjo fenofaze korespondon me 

gjendjen kur niveli i inhibitoreve endogjen eshte ne perqendrime te 
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larta i perfaqesuar prej, etileneve, alkolve te ndryshem dhe mungeses 

se enzimeve qe nxisin sintezen e komplekseve te auksinave. 
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    Perqindja e rrenjezimit te ullirit ne kohe dhe perqendrime te ndryshme te AIB. 

 
  
 
 

Trajtimet me stimulant:  Disa nga faktoret qe ndikojne ne rrenjezimin e 

copave te gjelber jane te lidhur me moshen e pemes, mosha e copes, 

gjendja ushqyese e bimes meme dhe koha e marjes se copave. 
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Fitohormonet. Në këtë grup bëjnë pjesë tre kategori të mëdha: 

Auksinat, citokininat dhe giberelinat.  

Auksinat janë hormonet bimore më të rëndësishme për sa i përket 

procesit të rrewnjezimit. Ato ndikojnë  në ndarjen qelizore dmth 

formimin e kallusit dhe rrenjeve te reja.  

Citokininat luajnë rol thelbësor në ndarjen qelizore, në organizimin e 

kallusit, dhe nxitjen e filizave te 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 te quajtur shpesh fitohormone, nuk jane 

vecse homolog te hormoneve shtazore. Ato aktualisht ndahen ne pese 

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. Perdorimi i 

auksinave per shumezimin e ullirit ka qene dhe mbetet shume i 

rendesishem. 

Kerkime te realizuara ne institucione Italiane, USA, France, Spanje etj 

kane seleksionuar tre auksina si me te rendesishme per rrenjezimin e 

copave te gjelbra te ullirit. Acidi indolyl acetik (AIA), acidi indolyl 

butyric (IBA), acidi naphtylacetik (ANA). Midis auksinave te tjera te 

eksperimentuara acidi 2,4-D (dichlorophenoxiacetique) ka rezultuar 

nje auksine mjaft e forte  por qe shkakton veprime anesore. Acide te 

tjere  si  acidi pikolinik (pikloram), me gjithe strukturen kimike mjaft 
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te ndryshme, ka dhene efekte  morfologjike te krahasueshme me 2,4-D. 

por ai nuk duhet te perdoret te ulliri ne koncetracione te larta.  Acidi 

indol acetic perdoret gjeresisht ne kerkime me karakter fiziologjik  

sepse paraqet avantazhe te te qenit substance natyrale. Pikerisht per 

keto arsye ai eshte mjaft i ndjeshem ndaj sistemeve enzimatike te 

degradimit te auksinave. Solucionet e tij nuk kane stabilitet kur ruhen 

gjate dhe oksidohen lehte prej drites difuze. Nga kerkimet e kryera ne 

Instituin e Ullirit (1992-1998), per rrenjezimin e kultivareve autokton 

(klone), kjo auksine ka dhene efekte me te dobeta se te tjerat. Kerkimet 

per rrenjezimin e copave te gjelbra kane patur me te favorshme AIB 

dhe ANA. Por gjithmone, rezultatet me te mira ka dhene perdorimi i 

AIB per provokimin e indit te kallusit dhe nxjerjen e rrenjeve.   

Ka patur eksperimente dhe per perdorimin e kombinuar te AIB dhe 

ANA ne perqendrimin 5000 ppm, ne raporte te barabarta dhe rezultatet 

kane qene mjaft te mira. Ndersa auksina 2,4-D rezulton nje auksine 

mjaft e forte dhe behet shume toksike kur eshte aplikuar ne 

perqendrime te larta. Ajo shkakton reaksion hiperhidrik ne bazen e 

copes se gjelber dhe eshte hequr nga perdorimi. Por te njejtin efekt 

negativ ka cfaqur edhe IBA ne rastet e perdorimit mbi 6000 ppm. 

Acidi 3-indol butyric (IBA). Eshte hormoni bimor i sintezes, me i 

perdoreshmi. Menyra e perdorimit te tij eshte ne forme talk, ujor, dhe 

hidroalkolik. IBA si solucion ujor perdoret ne perqendrime 50-200 

ppm dhe koha e stimulimit varion nga 10-24 ore. Ndersa si solucion 

hidroalkolik aplikohet ne perqendrime nga 500-15000 ppm, dhe koha e 

stimulimit luhat nga 2-10 sekonda. Alkoli per shkak  te veprimit 

dezhidratent mund te provokoje nekroza mbi indet e lekures se pjeses 

se lagur. Per te evituar demtimet e indeve acidi mund te zevendesohet 

prej kripes se tij potasike e cila eshte mjaft e treteshme ne uje.  
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Acidi indol-3 butirik (CH-CH-COOH), ka dhene rezultate shume te 

mira ne perqindjen e rrenjezimit te kloneve te ullirit. Kur IBA eshte 

perdore 2000 ppm, eshte nxitur 68% e copave te nxjerin rrenje. Ndersa 

ne perqendrimin 5000 ppm rrenjezimi i copave te gjelbra eshte nxitur 

81%.   

Rezultatet e perdorimit te tre hormoneve ne dy perqendrime, ato qe i 

perkasin AIB, jane rreth 7% me te larta se ANA dhe 60% kundrejt 

AIA. 

Acidi naphtyl acetik (CH-COOH). Acidi naphtyl acetik ka ndikuar ne 

menyre pozitive per permiresimin e aftesise rrenjezuese. Me aplikimin 

e perqendrimit 5000 ppm u rrenjezuan 74% e copave te gjelbra, ndersa 

kur eshte aplikuar 2000 ppm 70%. 

Acidi indol acetik. (C-CH-COOH). Ka dhene rezultate te uleta, 

krahasuar me ato te arritura me AIB dhe ANA. Acidi indol acetik 

perdoret gjeresisht ne kerkimet me karakter fiziologjik sepse paraqet 

avantazhet e te qenit  nje substance natyrale. Pikerisht per kete arsye ai 

eshte mjaft i ndjeshem  ndaj sistemeve enzimatike te degradimit te 

auksinave. Solucionet e AIA nuk kane stabilitet kur ruhen gjate, dhe 

oksidohen shpejte prej drites difuze.  Mbi kultivarin Kaninjot kjo 

auksine ka dhene efekte me te dobeta ne krahasim me te tjerat por kur 

krahasohet me kontrollin e vet, ka ndikuar ne shtimin e copave me 

rrenje deri ne 15%. Ne kete menyre per rrenjezimin e kloneve te 

gjashte kultivareve, me efektive per  rrenjezimin e tij duket AIB  dhe 

ANA, por gjithmone rezultate me te mira ka patur AIB per nxitjen e 

rrenjeve  dhe perqindjen e rrenjezimit ne teresi. 

Jane aplikuar dhe kombinacione te ketyre hormoneve, ne raporte te 

barabarta dhe ndikimi i tyre mbi perqindjen e rrenjezimit ka qene i 
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mire. Keto auksina kane qene te rendesishme per shumezimin e ullirit 

sepse AIB ka shtuar 53% rrenjezimin kundrejt kontrollit ndersa ANA 

45%. Duhet theksuar se ANA eshte i favorshem, ka efekte te aferta dhe 

ka vepruar me mire ne eksplantet mjaft te gjelber dmth pa shkalle te 

larte linjifikimi.  

 

Citokininat;  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  

Giberelinat:  Acidi giberilik (GA3) është më i përdorshmi. Kane 

ndikuar në rritjen qelizore, zhvillim të meristemave dhe ndërnyjeve. 

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.  

 

Stimulimi me talk. Para trajtimit te copave me pluhurin e pergatitur   

zhyten 1 cm  ne uje te distiluar, pas kesaj baza e  copave pudrosen me 

pluhurin qe permban hormon te vendosur ne nje ene te rrafshte dhe te 

paster.  
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Trajtimet hidroalkolike.  Solucionet hidroalkolike perdoren per 

trajtimin e copave te gjelbra. perqendrimi i solucionit lidhet me kohen 

e aplikimit, natyren e copes, pjekurine dhe specien. Perqendrimet 

optimale jane 100-5000 ppm. Perqendrimet e IBAs ne doza shume te 

larta mbi 8000 deri 20000 ppm, perdoren per llojet qe rrenjezojne me 

veshtiresi.  Edhe ne kete rast copat zhyten ne solucion te pergatitur ne 

momentin e  trajtimit dhe jane solucione “stok” sepse pas 10-15 ore 

mund te kene humbur aftesine  e veprimit  nga veprimi i 

mikroorganizmave, drites dhe temperatures.  

  

Faktoret e ambjentit. Per te siguruar rrenjezimin duhen kushte te  

pershtateshme  temperature dhe lageshtie.  Kjo sigurohet me  zgjedhjen 

e substraktit ku do te behet rrenjezimi, me sigurimin e lageshtise, 

temperatures dhe drites se nevojshme. Cilesia e drites nuk luan rol te 

vecante ne rrenjezim.  

Drita eshte e domosdoshme ne procesin e rrenjezimit, mbasi ndikon ne 

sintezen e hidrateve te karbonit. Intesiteti i drites dhe fotoperioda duhet 

te jete  e tille qe te siguroje  karbohidrate me teper se sa duhen per 

frymemarjen.  Intensiteti i drites 3000-4000 luks  eshte i mjaftueshem 

per nje rrenjezim te kenaqshem. Pergjithesisht, fotoperioda duhet te 

jete 10-12 ore. . 

 

Temperatura.  Temperatura ideale e mjedisit ne substrakt eshte 24-26 

grade. Ajo duhet te jete disa grade me larte se ambjenti,  per te nxitur 

formimin e rrenjeve dhe per te frenuar ate te sythave aksial. 

Temperatura duhet te ruhet konstante,  sepse nuk do te kete rrenjezim 

te mire dhe efektet e hormoneve do te jene mjaft te pakta. 
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Substrati i rrenjezimit:  Me i perdorshem sipas experiences tone eshte 

perliti qe perben nje material granular, me porozitet mjaft te mire per 

qarkullimin e ajrit, ruajtjen e sasise se nevojsheme te ujit, 

karakteristika qe favorizojne formimin e nje sistemi rrenjor me shume 

rrenje dhe biometri te mire.  

Substrakti i rrenjezimit duhet te siguroje qendrushmerine  e copave, 

prezencen e lageshtise dhe te ajrit gjate periudhes se rrenjezimit. Nje 

substrakt ideal duhet te jete poroz per te siguruar ajrimin, te mbaje 

lageshtine, dhe te kulloje mire lageshtine e tepert. Lloji i substraktit 

mund te ndikoje ne formen e sistemit rrenjor. Ph qe duhet te kete tereni 

i rrenjezimit duhet te jete rreth  atij neutral .  

 

Nebulizimi: Lageshtia, ka rendesi te madhe tek shtimi me copa te 

gjelbra ose gjysem te gjelbra. Ne keto raste gjethet kryejne proceset e 

frymemarjes,  konsumojne uje,  para se te krijohet sistemi rrenjor i ri. 

Humbja e ujit con ne  uljen e nivelit te ujit deri ne ate nivel sa humbet 

turgori i indeve dhe thahet komplet copa.  Per kete aresye eshte e 

nevojshme  te pengohet humbja e ujit  nga gjethet deri sa  formohen 

rrenjet ne baze te eksplantit. Kjo arrihet duke mbajtur te larte  

presionin e avujve ne ambjentin  per rreth gjethes, deri ne ate nivel qe 

ky presion ujor te jete i barabarte  ose me i larte se ai i indeve. Ne kete 

menyre, duke pakesuar frymemarjen dhe si pasoje avullimin, i japim 

mundesi copes te mbijetoje deri ne krijimin e rrenjeve . 

Nepermjet mjegulles eshte vertetuar eksperimentalisht se temperatura 

ne indet qelizore ulet 5-8 grade kundrejt ambjentit. Me ane te 

mjegulles sigurohen kushte teper optimale per rrenjezimin e copave 

dhe si pasoje  perqindje e larte rrenjezimi. Programimi behet me ane te 

nje integratori solar, pajisur me gjethe  elektronike, solarcelule, 
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elekrovalvul, pompa dhe autoklave te cilat ne momentin e uljes se 

perqindjes se lageshtise  ne gjethet, mjegullon per disa sekonda 

mjegull ne menyre autokmpestative..  

 

 

Aftesia gjenetike per rrenjezim;  

 

Rezultatet tre vjecare te fituara per rrenjezimin e kultivareve te ullirit, 

pasqyrojne nje shtim te aktivitetit promotor dhe daljes se rrenjezave ne 

rastin kur jane trajtuar me acidin indol butirik. IBA ka ndikuar  42.3% 

me teper se  Kontrolli. Trajtimet hormonale nuk kane permiresuar 

perqindjen e rrenjezimit  kur predizpozicioni natyral ka qene i ulet ose 

zero.  Mekanizmi i veprimit te auksinave per rrenjezimin e copave, 

lidhet me bashkeveprimin me hormonet natyral te rrenjezimit qe me i 

permendur eshte “rizokalina”. Rizokalina ndodhet ne gjithe gjatesine e 
lastarit  dhe leviz drejt vendit te prere ku bashkevepron  me hormonin 

dhe provokon daljen e rrenjeve.  

Aplikimi i stimulanteve sintetik per te stimuluar aftesine per te 

rrenjezuar te kultivareve (factor egzogjen), ka vepruar mbi ekuilibret  

endogjene, ndertuar prej substancave hormonale dhe si pasoje ka 

favorizuar nxitjen e rrenjezimit.  Ne eksplantet  e ullirit ku gjenden te 

formuara shume shtresa drunore, ksileme dhe 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, 
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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.  Rrenjezat mitake kane karakter endogjen sepse per 

formimin e tyre aktivizohen qelizat e indeve te brendshem dhe rritja e 

tyre shkon nga qendra drejt periferise. Rezultatet e perqindjes se 

rrenjezimit te analizuar i klasifikon ata per nga afersia per perqindjen, 

nº e rrenjeve dhe permasat e tyre  ne tre grupime;  

(a) Kultivar me aftesi rrenjezuese te mire, mbi 65%; Unafka, Kusha, 

Kalinjot, Frengu i Krujes, UBT, Mixan etj. 

(b) Kultivar me aftesi mesatare rrenjezimi 40-65%, KME, 

populacionet e ullirit te bardhe, Boci, Kallmet, etj.   

(c) Kultivar me aftesi te ulet; nen 40%; Nisjot, Managjel, Himara etj. 

 

Perdorimi i acidit indol butirik ne perqendrimin 5000 ppm, ka shtuar 

perqindjen e rrenjezimit,  ndersa aftesite natyrale te mira kane perkuar  

tek cv. Kalinjot, (38), Frengu (32.1),  Kusha (26) etj, te cilet ne anova 

test kane nje pozite dominuese dhe me ndryshime te dukeshme ndaj te 

tjereve per lsd. 1.99 HSD. 

Genotip 
Kontrolli 
 

1000 
Ppm 

3000 
ppm 

5000 
ppm 

 
Kalinj 38 67 85 96 
B.Tiran 31 44 61 66 
H.Hima 0 1 4 11 
Mixan 36 60 76 86 
KM Ber 5 13 21 43 
Pulaze 9 19 23 46 
KM Elb 12 29 47 61 
B Kruj 8 18 45 47 
Kr Kruj 8 23 56 77 
B Durres 19 31 79 73 
Gjykats 5 14 54 58 
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Boci 6 14 43 52 
Marksi 13 29 62 66 
Kotruvs 12 31 63 69 
Nisjot 5 13 24 32 
Kushan 27 61 69 93 
Unafka 20 52 65 54 
Kallmet 8 21 29 41 
Managj 7 17 36 40 
Fr.Kruj 32 66 88 94 
U.kuq 6 16 37 36 
U. zi 16 39 62 71 
Bishtan 13 20 30 41 
Karolea 15 36 52 57 
Cukurela 21 43 89 83 
Koratin 28 64 83 92 
Messines 24 53 71 83 
Cassan 7 16 27 44 
Frantoio 36 48 63 84 
Itrana 19 35 58 79 
Lecino 37 77 84 95 
Pendolino 21 39 46 72 
Asc.Tenn 6 34 41 63 
Bel.Span 2 13 19 26 
Manzani 19 36 47 63 
Pikual 27 35 74 66 
Amigdan 1 10 33 41 
Kalamon 0 0 6 10 

 
 
Gjendja fiziologjike;   

 

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  
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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.   

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. 

Ne trajtimet me hormonin bimor IBA, (C12H13NO2), sol. hidroalkolik  

per nje kohe prej 5 sekonda ne pjesen e bazes ndersa Kontrolli me 

solucion alkol dhe uje.  

Kerkimet 3- vjecare per  rrenjezimin e ullirit kane synuar verifikimin e 

predizpozicionit endogjen te kultivareve autoktone 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, 
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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 mjafte te dobta rrenjezimi si; UH Himares, 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 fenoleve ose 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 



168 
 

 

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%). 

 

 

 

 

Zhvillimi i ullikultures e re. 

 

Kur analizohet, kushdo qofte sistemi teknologjik i ullikultures 

perzgjidhen programe dhe nivele me eficiente te cilat marrin parasysh 

normativat dhe standartet shteterore. Struktura, siperfaqja, problemet 

aktuale dhe tedencat  per shtime te reja, integrimi i produktit tone ne 

treg etj, diktojne te  permiresohet  produktiviteti i ullishtarise 

egzistuese dhe  mbi te gjitha: per te shtuar sasine e vajit dhe cilesine e 

tij.  Keto tri objektiva dhe mbi te gjitha, permiresimi i produktivitetit te 

ullishteve  nepermjet rehabilitimit te gjendjes eshte fondamental sepse 

do lejoje shtimin e prodhimit, uljen e kostos dhe  hyrjen ne treg me 

produktin orgjinal.  Zbatimi i ketij programi do te beje te mundur 

hyrjen ne treg te prodhuesve  te cilet do te perbejne  rrjetin e ullirit dhe 

ne brendesi te tij do te egzistojne normativa, standarte dhe gare per vaj 

cilesor. 

E konsideruar nje gjendje sanitare mjaft e rende e ullirit ne pergjithesi, 

dhe nga interesi per rinisjen e ullishtarise se re; Instituti i ullirit ka 

nisur ne kushtet e Shqiperise nje program certifikimi per materialin 

shumezues.  Objektivat e ketij programi ishin; prodhimi, ruajtja dhe 
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shperndarja e nje materiali bimor i certifikuar qe ne teresi kushtezonte 

nje aktivitet  fidanor cilesor dhe nje ullikulture moderne.     

Intensifikimi i aktivitetit te fidanishteve te ullirit dhe procedurave te 

certifikimit eshte rjedhoje e kerkeses ne rritje per fidane dhe tregetimit 

te tij per te plotesuar nevojat e fermereve. Por  fidanishtet nuk kane 

qene te mjaftueshme dhe nuk kane  patur  njohuri te mjaftueshme per 

problemet fitosanitare dhe ne pergjithesi ka munguar kontrolli 

fitosanitar  i efekteshem per materialin shumezues qe tregetohet dhe 

rregullat e karantines bimore. 

Duhet te kuptojne se fidanishtja perben themelin e ngritjes se 

ullikultures se re, me delikatin ndermjet aktiviteteve bujqesore. 

Zgjedhja e materialit bimor dhe teknika e shumezimit jane elementet 

qe kushtezojne suksesin e mbjelljeve te reja. Ne kuadrin e analizes se 

gjendjes se fidanishteve nuk duhet ngelur vetem me pergjegjesine 

genetike te varitetit por duhet te konsiderojme gjithashtu aspektin 

sanitar dhe teknologjine e shumezimit. 

Ka munguar kualifikimi i fidanishteve te ullirit i cili duhet te jete ne 

harmoni dhe te ndjek cilesine dhe nevojen per modernizimin e 

ullishteve te reja per te garantuar qendrueshmeri dhe per te ecur 

paralelisht me sektoret  e tjere te bujqesise. Gjithe keto rregulla i 

paraprijne dhe bejne te lehte krijimin e ullishtave te reja intensive mbi 

tokat ne fushe dhe kodra por dhe rinovimin e tokave me ullishta 

shekullore te degraduara.  

Perpjekjet per implementimin e teknikave moderne te shumezimit te 

ullirit ne vitin 1988, ndikuan ne permiresimin e teknologjise dhe rriten 

kualifikimin. Ne aspektin teknologjik ; Seleksionimi dhe kontrolli i 

materialit bimor,   mbi te gjitha s’ka asnje rendesi teknika e prodhimit 
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te materialit bimor ne rastin e mos respektimit te asaj se cfare materiali 

shumezon? 

Nje kontribut te madh eshte dhene prej IKUA,  qe ne gjirin e cdo 

popullate ka seleksionuar llojet me kostante prodhimi  me te mire, reze 

vaji, kaliber fruti dhe rezistence te mire ndaj syrit te palloit dhe 

 patogjeneve te tjere. 

Nuk ka arsye qe fidanet te mos perbejne me cdo menyre material i 

seleksionuar. Sot jane mbi 15 klone ne popullaten e cv Kalinjot, 5 

klone per UBT etj  per KMB, HH, Mixan,  te seleksionuar dhe 

certifikuar prej IKUA,   shumezimi i te cileve do permiresoje eficencen 

prodhuese te blloqeve te reja. Certifikimi duhet te aplikohet sepse eshte 

nje procedure ku bimet kandidate qe jane si material shumezues i 

nenshtrohen kontrolleve per te siguruar pastertine sic kerkohet ne 

protokollet teknike dhe ligjore. Nje veprimtari disiplinore qe perfshin 

kopetenca pomologjike dhe fitopatologjike per permiresimin cilesor, 

orgjinen klonale te materialit shumezues ne teresi. 

Ne kushtet e ullishtarise se re behet imperative rivleresimi ne aspektin 

gjenetik dhe sanitar i kultivareve autoktone dhe te huaj te cilet jane 

rajonizuar dhe formuar strukturen varietore.  Nder problemet me 

shume rendesi ne procesin e riorganizimit, jane ato gjenetike dhe 

fitopatogjene, neglizhenca ndaj te cilave do te sjelle pasoja te 

pariparueshme ne te ardhmen. 

Shpresoj te kem prezantuar disa elemente te rendesishem per te 

kuptuar fidanishten ne gjithe kompleksin funksional te saj; social, 

ekonomik dhe ne aspektin teknologjik. Ne kete menyre disa 

konsiderata finale mund te formulohen per te ruajtur pozicionin lider te 

pemtarise. 
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Duhet dhene nje impuls punes perzgjedhese  klonale e varietale nen 

kontrollin e kerkimit. 

Kontrolli sanitar dhe gjenetik i variteteve ne materialin prebaze,  

nepermjet  krijimit te strukturave te ruajtjes se materialit meme. 

Krijimi i regjistarve varietal si element oportun te vleresimit 

agronomik, percaktimi i direktivave te komercializimit te       fidaneve. 

 

Tregu ndërkombëtar dhe kerkesa për vaj ka sjellë si pasojë nxitjen e 

krijimit te plantacioneve të ullirit anembanë botës. Në këto vende është 

e domosdoshme që industria vendase e fidanishteve t’i përgjigjet 
kërkesës për varietete te seleksionuar, apo varitete të reja, dhe 

shumezimi me teknika të cilat lejojnë riprodhimin e menjëhershem. 

Fermeret jane mjaft te interesuar per varitete  të përmirësuara, vetëm se 

ata nuk jane në gjendje t’i sigurojë ato.  Në të gjitha zonat e kultivimit 
te ullirit shteti nxit krijimin e ullishteve të reja dhe çdo vit vazhdojnë të 

rimbillen qindra hektarë per te cilen fidanishtet po bëjnë të 

pamundurën për t’iu përshtatur ritmeve të kërkesës. Kërkesës për 
material autokton  nga fidanishtet i shtohet edhe përzgjedhja e kloneve, 

rëndësia e së cilës po rritet nga dita në ditë për kultivuesit dhe 

prodhuesit.  

Teknikat tradicionale të shtimit të ullirit përdorin bime mëmë, prej të 

cilave merren degeza për rrënjezim ose, shartim me kalem, apo shartim 

me sythe. Shumë prej këtyre teknikave kanë intensitet të lartë pune, 

dmth intensitet teknologjik dhe kostoja e tyre nuk mund të krahasohet 

me atë të metodave moderne te shumezimit. 

Teknikat e shtimit të shpejtë zakonisht përdorin materiale te gjelbra, të 

cilat variojnë nga mikroeksplant te gjelber deri në eksplante filizash 
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pjesërisht të drunjëzuara nga 2-10 cm. Shtimi nga materialet bimore 

duhet të kryhet në lagështi shumë të larte, duke përdorur teknika shtimi 

si ujitja në formë mjegulle apo kultivimi indor. Proçedura më e 

thjeshtë për shumimin e një bime e cila ndodhet në rritje në mënyrë 

aktive përfshin krijimin e transplanteve jeshile dhe rrënjosjen e tyre 

nën spërkatjen në formë mjegulle (nebulizimi). Spërkatja kërkon një 

mjergull tepër të hollë prej uji të cilësisë së lartë, ngrohje të poshtme 

dhe një mjet poroz për shtimin, që të sigurohet lagështia e lartë, 

nxehtësia dhe oksigjeni i nevojshëm për rrënjosjen e transplanteve. 

Transplantet merren nga bimë në rritje aktive dhe funksionojnë më 

mirë me të paktën dy nyje dhe dy cifte gjethe ose pjese te tyre. 

Problemi i fidanishteve eshte shume i madh per ullishtarine, sepse 

perben piken e nisjes se ullishtes e re qe krijohet prej saj. Praktikisht 

gjithe ullishtaria e re do te jete e kushtezuar prej prezences, eficiences 

dhe seriozitetit te fidanishtes.  
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