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HYRJE

Bota jonë, që është një sistem në ndryshim të vazhdueshëm, vazhdon të përbëjё
shumë sfida për bujqësinë. Popullsia botërore vazhdon të rritet. Sipas statistikave, ajo
pritet të rritet nga 6.8 bilion qe eshte sot në më shumë se 9 bilion në vitin 2050 (32%)
(Le Buanec, 2009). Kjo do të bëjë që kërkesa për ushqim të rritet në mënyrë
dramatike, kryesisht për shkak të nevojave sasiore dhe pastaj edhe përsa i përket
cilësisë. Shumica e autorëve vlerësojnë që prodhimi i kulturave bazë të bujqësisë në
25 vitet e ardhshme duhet të rritet me më shumë se 50 për qind për të t’iu përgjigjur
me sukses rritjes së kerkesës.
Pakësimi i vazhdueshem i tokave të lira të disponueshme për nevojat e agrikulturës si
dhe degradimi i tyre, janë një kërcënim tjetër serioz që rendimenti në vitet e
ardhëshme të mos plotësoje nevojat sasiore të popullsisë.
Së fundi, kërcënimi më serioz i momentit për kulturat bujqësore janë ndryshimet
klimatike. Bota e gjallë në fakt, gjithnjë është përballur me nje klimë që ndryshon dhe
ka qënë pikërisht nevoja per t’iu përshtatur karakteristikave të reja klimatike timoni
drejtues i ndryshimeve evolutive në nivel specie dhe në nivel gjenesh duke çuar në një
pasurim të jashtëzakonshëm të biodiversitetit.
Kërcënimi i klimës në ditët e sotme qëndron në fakt në ritmet e shpejta të ndryshimit.
Gjatë shekullit vijues rritja e temperatureës mesatare globale parashikohet të jetë më e
shpejtë se çdo gjë tjetër me të cilën është përballur planeti për të paktën 10.000 vitet e
fundit (CBD, 2007). Në këto kushte shumë specie nuk do të mund të pershtaten me
ritmin e shpejtë të ndryshimit.
Kërcënimet tashmë aktuale bëjnë të detyrueshme dhe emergjente nevojën e
përmirësimit të vazhdueshëm të këtyre kulturave bujqësore. Një nga komponentet
vital në programet e përmirësimit gjenetik të kulturave bujqësore është diversiteti
gjenetik. Janë pikërisht burimet ekzistuese të gjermoplazmës mbi të cilat mbështetet
puna për krijimin e varieteteve të reja me tiparet që i përgjigjen kërkesave të
fermerëve të cilat nga ana e vet orientohen nga nevojat që lind faktori kohë. Kështu,
përveç rritjes së rendimentit, që është kërkesë e vazhdueshme e fermereve, rritja e
rezistencës apo tolerancës ndaj streseve të ndryshme të tipit biotik apo abiotik. Janë
pikërisht këto të fundit të cilët variojnë në kohe dhe në hapesirë.
Me fjalë të tjera, zgjerimi i vazhdueshëm i gjermoplazmës për vënien në dispozicion
të hibridizuesve dhe të programeve të përmirësimit është një nevojë e përhershme e
cila theksohet në periudhën aktuale kur ndryshimet klimatike pritet të provokojnë
ndryshime shumë më të shpejta në kushtet biotike dhe abiotike me të cilat do të
përballen bimët.
Metodë mjaft efikase për zgjidhjen e këtyre problemeve është mutagjeneza fizike dhe
kimike që rrit në mënyrë artificiale ndryshueshmërinë e organizmave dhe përmes
kësaj ndryshueshmërie që indukton ofron mundësinë e seleksionimit të formave me
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tipare të dëshiruara (Gottschalk W. & Wolf G. 1983). Literatura botërore gjenetike
është e pasur me të dhëna që tregojnë se mutagjeneza në përgjithësi dhe mutagjeneza
fizike në veçanti janë burim i rëndësishëm jo vetëm në drejtim të pasurimit të fondit
gjenetik të kulturave bujqësore, por edhe në drejtim të krijimit të kultivarëve të rinj
qoftë në mënyrë direkte apo pas përdorimit të mutantëve në kryqëzime të mëtejshme.
Me anë të mutagjenezës janë krijuar kultivarë të rinj të grurit me karakteristika të tilla
të dëshiruara si shkurtim të kërcellit, qëndresë ndaj rrëzimit, rezistencë ndaj
ndryshkut, rendiment të lartë, pjekje të hershme, cilësi të lartë teknologjike të kokrrës.
etj.
Nga puna për induktim mutacionesh deri ne vitin 2000 janë prodhuar 2672 varietete të
reja nga të cilët 197 për grurin e butë dhe 25 për grurin e fortë (Maluszynski, M. et al,
2000).
Të inkurajuar nga të dhënat teorike mbi arritjet e mutagjenezës eksperimentale dhe të
shtyrë nga nevojat që obligon koha, ne vendosëm të përdorim rrezatimin jonizues për
induktimin e mutacioneve në kulturën e grurit, që është kultura më e rëndësishme e
bimëve të arave, si një bimë me shumë vlera për dietën ushqimore të njeriut, por
njëkohësisht edhe si bazë ushqimore për kafshët në periudhën e ftohtë të dimrit. Duke
patur një rendësi kaq të madhe bima e grurit ka qenë dhe vazhdon të jetë objekt i një
sërë studimesh në të gjitha drejtimet kërkimore shkencore si kultivimi tradicional,
mutagjeneza e aplikuar dhe bioteknologjia.

VIII

QËLLIMI I STUDIMIT

Studimi ka për qëllim që përmes induktimit të mutacioneve reçesive dhe dominante
në tipare të ndryshme të bimëve të trajtuara të jepet kontribut në përmirësimin
gjenetik të bimës së grurit të butë dhe të fortё në dy drejtime kryesore:
Rritja e rendimentit se kulturës së grurit për kushte aktuale klimatike të vendit tonë në
periudhën aktuale.
me anën e përmirësimit të fiziologjisë së gjethes dhe fotosintezës.
me anën e përmirësimit të morfologjisë së gjethes.
Përshtatja e bimës së grurit me tendencat e ndryshimeve klimatike në rajon në dekadat
e ardhëshme.
dështim i mjelljes në kohën e përshtatëshme
thatësirë e hershme
Skematizimi kohor dhe hapёsinor i mbjelljeve si dhe interpretimi i tё dhёnave duke u
mbёshtetetur nё vlerёsimin statistikor tё tipareve tё analizuara nё grupet e bimёve tё
trajtuara janё pikat kyçe nё tё cilat ёshtё mbёshtetur realizimi i qёllimit kryesor tё
punёs sonё.
Tregues tё tillё statistikor si Koefiçienti i Variacionit, Diferenca Minimale e Vёrtetuar
testi i Studentit dhe Koeficienti Pearson janё analizuar me programin statistikor
SPSS-17.
Nё punim gjithashtu:
Jepet kontribut pёr diversifikimin e fondit gjenetik të kulturёs sё grurit i cili
varfërohet vazhdimisht nga bujqësia intensive e ditëve të sotme gjё që kërcënon me
mungesë materiali programet përmirësuese.
Evidentohen ndikimet e trajtimit rrezatues nё varietetet e marra në studim dhe jepen
rekomandime në lidhje me dozat e ushtruara nё punimet në vazhdim që do të
ndërmerren në këtë fushë, mbёshtetur mbi nivelin e radiondjeshmёrisё sё tyre.
Vlerёsohet ndjeshmёria e varieteteve ndaj mbjelljes sё vonuar dhe jepen
rekomandime mbi varietetin e pёrshtatshёm pёr t’u mbjellё nё rastin e pёrballjes me
kushte tё tilla ekstreme si dhe mbi tiparet qё duhen pёrmirёsuar nё punёn e mёtejshme
pёr pёrshtatjen e varieteteve pёr mbjellje tё vonuar.
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KAPITULLI I
TEKNIKAT MUTACION-INDUKTUESE PËR PËRMIRËSIMIN
GJENETIK

Me përmirësim gjenetik të bimëve kuptohen të gjitha teknikat e manipulimit të
qëllimshëm të specieve bimore me qëllim që në to të krijohen gjenotipe dhe fenotipe
të dëshiruara për qëllime të caktuara (Si-Yong 2009). Në fakt, ekzistojnë disa lloje
teknikash që përdoren për manipulimin e bazës gjenetike të specieve, që nga ato
tradicionale që bazohen në kryqëzimin e specieve me tipare të dëshiriuara deri në
teknikat moderne të modifikimit apo introduktimit të gjeneve që i mbartin ato. Në
mesin e këtij diapazoni të gjërë bio-teknikash një vend të veçantë zënë teknikat e
induktimit artificial të mutacioneve në kodin gjenetik të bimëve me qëllim
përzgjedhjen e atyre që kanë fituar mutacione me tipare të dëshiruara.
Në këtë kapitull sqarohen çështje të ndryshme që kanë lidhje me teknikat mutacionale
për përmirësimin gjenetik si dhe bazën teorike dhe praktike ku mbështetet aplikimi i
këtyre teknikave.

1.1. Mutacionet dhe homeostaza, rregullatorë natyrorë mes
evolucionit dhe konservimit
Bray & West (2005) e përkufizon mutacionin si një proçes me anë të të cilit ndodh një
ndryshim në nivel kromozomik i tillë që rezulton në krijimin e një tipari që nuk
gjendet në tipin e tij prindëror. Ky ndryshim realizohet nëpërmjet ndryshimit në
sekuencën e nukleotideve të AND-së që kodon një gjen të caktuar ose nëpërmjet
ndryshimit të strukturës fizike të kromozomit,
Një temë e madhe në teorinë darviniane evolucioniste është teoria e lindjes së të resë
(risisë) në sajë të procesit mutacional natyror në të cilin kanë kaluar gradualisht
organizmat dhe tiparet e tyre në një interval të gjatë kohor. Morgani i siguroi Darvinit
dhe teorisë së sintezës evolucionare idenë se mutacionet e vogla prodhojnë variacione
të vogla morfologjike mbi të cilat më pas vepron seleksionimi natyror, dhe që, edhe
pse mutacioni është i rastësishëm, me të filluar proçesi i modifikimit gjenetik gradual,
ai bëhet i drejtuar dhe çon në transformime morfologjike dhe rrjedhimisht në
transformime të organizmit.
Nga ana tjetër, studime mbi rolin e gjendjen fizike të membranës qelizore në
rregullimin dhe shprehjen e stresit të proteinave në përgjigje ndaj ndryshimeve të
mjedisit tregojnë ekzistencën e një mekanizmi të quajtur downstream mechanism që
parandalon ose korrigjon ndryshimet gjenetike (Maresca & Schwartz 2006; Bray &
West 2005). Tendenca e organizmit, qelizës apo ADN-së për të rregulluar kushtet e
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saj të brendshme, në mënyrë që të stabilizojë funksionimin, pavarësisht nga kushtet e
jashtme të ndryshme quhet homeostaze. Kjo verpimtari rregullohet me anë të një
sistemi kontrollues të tipit feedback.
Megjithatë, goditje episodike të llojeve të ndryshme të stresit të cilat i tejkalojnë
kufijtë e mekanizmit korigjues të qelizave mund të rrisin normën mutacionale dhe
ndryshimet gjenetike.
Skema e zhvilluar nga Si-Yong (2009) fig.1-1 paraqet proçesin dëmtim-rregullim që
ndodh në nivelet e AND-së nga streset e ndryshme që godasin atë.

Fig. 1-1: Proçesi dëmtim-rregullim që ndodh ne nivelet e AND-së nga rrezatimi natyror

Në pikëpamje evolutive, goditjet ekstreme të stresit endogjen apo ekzogjen bëjnë të
mundur shfaqjen e rrjeteve të reja gjenetike, pra edhe shfaqjen e veçorive
morfologjike potencialisht të reja në bimë (Maresca & Schwartz 2006). Gjenomi i
organizmave të gjallë ka qenë vazhdimisht subjekt i veprimit të një game të gjërë
faktorësh gjenotoksik. Që në vitet 1933 Navashin zbuloi nga eksperimentet e bëra me
farat Crepis tectorum L. se humbja e vitalitetit të qelizave bimore të tyre shkaktohej
nga mutacione spontane që ndodhnin në gjenomin e tyre nga burime endogjene (Bray,
2005).
Mutacionet spontane të dobishme kanë qenë lëvizësit e parë të proçesit të evolucionit
dhe burim për krijimin e materialeve të reja mbi të cilat ka ndodhur seleksionimi
natyror dhe evolucioni (Mac Key 1981). Tashmë është pranuar botërisht se proçesi i
mutacioneve spontane përfaqëson një ligj natyror biologjik, që ndodh me një
shpeshtësi statistikore në çdo rajon të veçantë të qelizës dhe që vë në lëvizje
zhvillimin e sistemeve të gjalla. Me kalimin e shekujve mutagjeneza e ka orientuar
biosferën drejt një evolucioni progresiv dhe një kompleksiteti gjithnjë më të
larmishëm të saj si në nivel llojor ashtu edhe ndërllojor.

1.2.

Faktorët natyrorë mutagjenikë

Në radhë të parë është ekzistenca e faktorëve mutagjenike të cilët gjenden me
shumicë në natyrë dhe në organizat e gjallë të cilët veprojnë vazhdimisht mbi ta.
Faktoret që godasin ADN-në dhe lëkundin ekuilibrin gjenetik të organizmit mund të
ndahen në dy lloje kryesore: endogjene dhe ekzogene. Në faktorët ekzogjene futen
agjentë të jashtëm të tilla si rrezet ultravjollcë të rrezatimit diellor [UV 200-400 nm];
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Rrezatimet jonizuese dhe kozmike që burojnë nga hapësira kozmike si dhe nga vetë
Toka (FAO/IAEA, 1977; Aurebach, 1976) ku futen rrezet -X dhe rrezet
gama; hidroliza apo përçarja termike; toksina të ndryshme bimore; substanca kimike
të prodhuara nga njeriu me natyrë mutagjenike dhe viruset (Roulston et al. 1999).
Në faktorët endogjene futen komponime të ndryshme kimike që janë nënprodukte
normale metabolike me natyrë radioaktive ndaj organizmit.
Megjithatë dukurinë e mutacionit natyror e bën të mundur edhe ekzistenca në
organizëm e gjeneve të ashtuquajtur mutatorë të cilët rrisin ndjeshmërinë e gjeneve të
tjerë të organizmit ndaj veprimit të factorëve mutagjenë mbi ta, gjë që çon në rritjen e
mundësisë së ndodhjes së mutacionit në ta (Suzuki et al. 1981).

1.3.

Mutagjeneza e induktuar dhe aplikimi i saj

Duke vlerësuar rolin e mutacioneve natyrore në proçesin
e evolucionit natyror te Biosferës në tërësi dhe specieve
të saj në veçanti, që në fillimet e shekullit 20 u hodh
ideja e induktimit të mutacionit artificialisht, me faktorë
që shkaktonin në mënyrë natyrore mutacionet spontane.
Zbulimi i mutagjenezës eksperimentale në këtë kohë
ishte një nga shpërthimet evolutive në fushën e
gjenetikës që u pasua shpejt me aplikimin e tyre të gjërë
në programe të hibridizimit dhe që arriti kulmin në
gjysmën e dytë të këtij shekulli (Shu & Lagoda 2007).
Në parim mutacionet e induktuara nuk ndryshojnë prej mutacioneve spontane si nga
agjentët që i shkaktojnë, as nga mekanizmat molekularë të prodhimit të tyre apo tipet
e mutacioneve të prodhuar, por nga frekuenca e shfaqjes së këtyre mutacioneve për
një tipar të caktuar (Stoilov 1976).
Duke qenë se kjo është shume herë më e lartë në mutacionet e induktuar artificialisht,
ato filluan te përdoren si alternative e mutacionit natyror.

1.4.

Teknikat e mutagjenezës së induktuar

Teknikat e induktimit të mutacioneve janë të shumëllojshme por në një vështrim të
përgjithshëm ato ndahen në dy grupe të mëdha sipas tipit të agjenteve mutagjenik të
përdorur për shkaktimin e ndryshimit në nivel gjenik. Në teknika kimike dhe fizike të
induktimit.
1.4.1. Induktimi kimik i mutacioneve
Teknikat kimike përdorin substanca kimike me aftësi të forta induktuese të
mutacioneve në organizmat e gjallë në sajë të karakteristikave mutagjenike që
zotërojnë. Disa nga substancat kryesore që përdoren për këtë qëllim janë: Etil metan
sulfonati (EMS), dimetil sulfati (DMS), dietilsulfati (DES) dhe metilmetansulfonat
(MMS). Më poshtë jepen disa nga agjentët më kryesorë të përdorur për këtë qëllim
dhe karakteristikat kryesore që ato komponime kimike zotërojnë për induktimin e
mutagjenezës:
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Etilmetansulfonati (EMS-CH3SO3C2H5) prodhon zakonisht mutacione pikëzore të
rastësishme nga zëvendësimi i nukleotideve, veçanërisht nga alkalizimi i guaninës.
Norma e prodhimit të mutacioneve me anë të këtij agjenti varion nga 5x10-4deri 5x102
për gjen pa dëmtime te konsiderueshme. Grupi etilik i këtij agjenti reagon me
guaninën e ADN-së duke formuar bazën abnormale O-6-ethylguanine. Gjatë
replikimit të ADN-së, polimerazat katalizuese të proçesit përballë O-6-ethylguaninës
në vend të citozinës shpesh vendosin timinën. Pas raundeve pasuese të replikimit, çifti
origjinal G:C i bazave shpesh shndërrohet në një çift A:T, duke prodhuar një
mutacion tranzicioni. (Merc Index, 1989).
Dietil Sulfati DES-(C2H5)2SO4 shkakton gjithashtu alkazime mbi pozicionet e
oksigjenit, përfshirë këtu edhe pozicionin O6 të guaninës i cili mendohet të jetë
përgjegjës i mutagjenezës së rrjedhur nga keqçiftimi i drejtpërdrejtë (Hoffmann
1980). Në fakt ekzistojnë ngjashmëri të forta midis DES dhe EMS si në lidhje me
aktivitetin alkalizues të tyre ashtu edhe me efektet gjenetike që shkaktojnë (Hoffmann
1980).
Dimetil sulfati DMS-(CH3)2S është një agjent tipik SN2, që sulmon kryesisht
pozicionet e azotit në acidet nukleike (Hoffmann, 1980). Metil Metan Sulfonati
(MMS-CH3SO3CH3), gjithashtu është agjent alkalizues i tipit SN2, i cili gjeneron
baza të metiluara të ADN-së (Sikora, 2010) duke shkaktuar mutacione. Ngjashmëri të
forta ekzistojnë edhe midis DMS dhe MMS (Hoffmann, 1980), por në fakt MMS
është mjaft toxic për bimët dhe përdoret më rrallë dhe me përqëndrime më të ulëta
për induktimin e mutacioneve.
1.4.2. Induktimi fizik i mutacioneve
Teknikat e induktimit fizik përdorin rrezatimet që shkaktojnë jonizimin e lendës
organike për induktimin e mutacioneve në kodin gjenetik. Në fakt, në grupin e rrezeve
që përdoren për këtë qëllim futen të gjitha tipet e rrezatimeve jonizuese përveç atij
UV. Aftësi jonizuese kanë si rrezatimet e tipit korpuskular dhe rrezatimet e tipit
elektromagnetik Në grupin e pare futen rrezatimet me pjesëza α dhe β, elektrone dhe
pozitrone, protone dhe neutrone Ndërsa në grupin e dytë futen rrezatimet me rreze X,
gamma dhe rrezatimi kozmik (FAO/IAEA, 1977).
Rrezet jonizuese zotërojnë energji të mjaftueshme për largimin e elektroneve nga
atomet dhe molekulat dhe janë një nga faktorët kyc natyrorë për lindjen e
mutacioneve në organizmat e gjalla. Për herë të parë induktimi me anën e rrezatimit u
provua nga Staedler., në vitin 1928 në një eksperiment të ngritur në bimët e misrit dhe
të elbit. Në vitin 1936 u krijua varieteti i parë mutant i krijuar po në sajë të rrezatimit
në Tabacco, Chloria (Kang, 2009). Me mundësimin e prodhimit të llojeve të
ndryshme të rrezatimit jonizues njerëzimi filloi përdorimin e tij për induktim të
mutacioneve në fusha të ndryshme të shkencës si biologji, bujqësi dhe mjekësi, me
qëllim prodhimin e llojeve të vlefshme të mikroorganizmave, bimëve dhe kafshëve,
duke sjellë perfitime të larta ekonomike dhe shëndetësore (Kongjika, 2002; 2004).
Lloje të ndryshme të rrezatimit jonizues prodhojnë efekte të ndryshme mbi qelizat.
Sasia e energjisë së depozituar kur grimcat kalojnë në inde referohet si Transferim
Linear i Energjisë (LET). Për qëllime aplikative, rrezatimi jonizues ndahet në dy
grupe të medha: rrezatim me Transfertë të Ulët të Energjisë Lineare dhe në rrezatim
me Transfertë të Lartë të Energjisë Lineare (Low LET dhe High LET). Në sajë të
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mënyrës së transmetimit të energjisë lineare varion edhe efekti rrezatimit ne
organizëm.
Kështu, në fig 1-2. paraqitet ndryshimi i efektit biologjik mes rrezatimeve me rreze x
dhe atij me neutrone. Kur energjia e rrezeve X (1-25 MEV) ndërvepron me qelizat,
ata prodhojnë elektrone me energji dytësore relativisht të lartë. Këto elektrone me
energji të lartë depozitojnë energjinë e tyre në rreth 1Kev/μm (Johns & Cunningham,
1978). Kurse grimcat e ngarkuara të prodhuara nga ndërveprimi me neutrone e
transmetojnë energjinë e tyre në një normë prej 30-80 Kev/μm.

Fig. 1-2: Krahasimi i efektit biologjik mes rrezatimit me rreze x (Low LET)
dhe rrezatimit me neutrone (High LET)

Meqë elektronet e prodhuara nga X-rrezet dhe gamma rrezet kanë energji të lartë dhe
transferim të ulët të saj, kur ata ndërveprojnë me një qelizë tipike ndodhin vetëm pak
jonizime. Është e mundshme atëherë që rrezatimi me LET te ulët do të shkaktojë
vetëm thyerje njëfishe të spirales së ADN-së. Këto tip thyerje të molekulës së ADN-së
mund të riparohen lehtë,
kështu që efekti në qelizën target nuk është
domosdoshmërisht vdekjeprurës. Mekanizmat riparues të ADN-së janë mjaft të
efektshme (Goodsell, 2005). Gjatë jetës së një qelizë mijëra thyerje single strand të
ADN-së riparohen. Në të kundërt, grimcat e ngarkuara me LET të lartë (nga rrezatim
neutron p.sh) shkaktojnë shumë jonizime kur ata kalojnë në qelizë, dhe kështu është e
mundshme të thyhen të dy fijet e molekulës së ADN-së. Riparimi i ketyre thyerjeve
është shumë më i vështirë dhe më shumë gjasa mund të çojë në vdekjen e qelizave.
Kështu përdorimi i rrezatimeve me LET të lartë shkakton shumë dëmtim të materialit
bimor. Për shembull dëmtimi relativ i rrezatimit ose efekti relativ biologjik (RBE) i
neutroneve të shpejtë (FN) është 4 herë me i madh se ai i rrezeve X (Theron et al.
1997; Pignol et al. 2001) gjë që i dedikohet LET-it të lartë të tyre.
Përsa i përket aplikimit të rrezatimit për qëllime të induktimit të mutacioneve,
punimet e para, në vitet 20 në lidhje me rrezatimin e bimëve u bënë duke aplikuar
rrezet x. Në vitet 50 u futën rrezet gamma të cilat gjithashtu ishin rrezatime me
Transfertë të Ulët të energjisë Lineare (LOW LET) Vetëm pas viteve 90 filluan të
aplikohen rrezatimet me LET të lartë (HIGH LET) në Japoni dhe në Kinë. Fig 13.paraqet tipet e rrezatimeve të përdorura për qëllime të induktimit të mutacioneve në
bimë dhe vitet kur janë zhvilluar.
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Fig. 1-3: Aplikimi i rrezatimit jonizues në vite për qëllime mutacionale

Në impiantet rrezatues eksperimentale dhe industriale si burim rrezatimi jonizues i
materialeve biologjike përdoren a) radioizotopet e kobaltit (60CO) dhe cesiumit
(137CS) të cilët emetojnë gammakuante me një ose dy vlera kryesore energjie dhe b)
përshpejtuesit e elektroneve (elektrostatike dhe lineare) që sigurojnë tufa elektronesh
me energji të madhe ose rrezatim X nëpërmjet frenimit të elektroneve me shenjëza
prej metalesh të rënde (Kongjika, 2002; 2004). Rrezatimet jonizuese që njihen sot dhe
mund të prodhohen ndryshojnë nga njëri tjetri nga origjina dhe vetitë fizike por të
gjithë veprojnë mbi lëndën organike duke shkarkuar energji dhe duke induktuar si
pasojë gjëndje të ngacmuara dhe jonizim të saj. Në tabelën 1 është paraqitur një listë e
tipeve të rrezatimeve që përdoren në teknikat mutacion-induktuese në organizmat e
gjallë ku i janë bashkëngjitur edhe karakteristikat përkatëse.
Tabela 1-1: Tipet e rrezatimeve jonizuese me efekte mutacionale dhe karakteristikat
Burimi:FAO/IAEA 1977

Rrezati
m
Korpus

Rrezatim
Elektromagnetik

Tipi

Përshkrimi

Energjia

Depërtimi
në inde

Burimi

Jonizim të
shpërndarë

50-300
KeV

Rreze gamma

Jonizim të
shpërndarë

Reaktorë
bërthamorë
Disa MeV
dhe
radioizotope

Reaktorë
bërthamorë
dhe
radioizotope

Neutrone të
shpejta dhe
termale

Jonizim të
dendur

Reaktore
berthamore
1 eV disa MeV ose
akseleratore

Reaktore
berthamore
ose
akseleratore

Rreze x

Makina
rrezesh x

Makina
rrezesh x
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Grimca β,
Radioizotope Radioizotope
elektrone të
Jonizim i rrallë Disa MeV ose
ose
shpejta apo
akseleratore akseleratore
rreze katodike
Grimca α

Protone apo
deuterone

1.5.

Jonizim i
dendur
Jonizim i
dendur

2-9 MeV

Radioizotope Radioizotope

GeV

Reaktorë
bërtahmore
ose
akseleratore

Reaktorë
bërtahmore
ose
akseleratore

Veprimi i mutagjeneve fizike në bazën gjenetike të specieve

Në shumicën e rasteve mutacionet e gjeneve shkaktohen nga dëmtimi direkt i
segmenteve kromozomale ose inaktivizimi funksional i strukturave kromozomike si
pasojë e të ashtuquajturit veprim direkt i rrezatimit. Por struktura dhe kimia e
kromozomeve mund të ndryshojë jo vetëm si pasojë e absorbimit direkt të energjisë së
rrezatimit por edhe si rezultat i proçeseve rrezatuese kimike që zhvillohen në
citoplazëm dhe që përbëjnë atë që quhet veprim indirekt i rrezatimit. Në rastin e dytë
jonizimi i molekulave të citoplazmës shkakton një kompleks proçesesh kimike
ekstrakromozomale produktet e fundit të të cilëve mund të induktojnë ndryshime
kimike në kromozome (Ahnstrom, 1989). Më poshtë sqarohen në mënyrë më të
detajuar këto dy tipe veprimesh në kromozom të mutagjeneve fizike.

1.5.1. Veprimi direkt i rrezatimit
Veprimi direkt i rrezatimit realizohet nga veprimi i energjisë së depozituar
drejtpërdrejt në acidet nukleikë. Në fakt, ky tip veprimi i rrezatimit është dominues në
rrezatimet e dendura jonizuese siç janë rrezatimet neutron. Veprimi i energjisë së
depozituar drejtpërdrejt në acidet nukleike, të cilët shoqërohen me zvogëlim të
viskozitetit të tyre, shkaktohen nga dy lloj ndryshimesh kimike:
- Çlirim bazash nukleotide dhe molekulash fosfati.
- Deaminim bazash, thyerje e strukturës ciklike dhe formim peroksidesh
Në molekulat sheqerore të AND-së mund të ndodhë oksidimi i grupeve alkool dhe
këputja e lidhjeve karbon–karbon që shkakton këputjen e vargjeve polimere të
molekulave të AND-së. Një goditje në dezoksiribozë realizon normalisht thyerjen e
njërit varg të acidit nukleik. Energjia e rrezatimit që nevojitet për këtë tip thyerjeje të
AND-së është 10-20 ev. Ndërsa, për thyerjet e dy vargjeve të molekulës së acidit
nukleik është e nevojshme një energji është shumë më e madhee rendit 160ev.
Elektronet e dyta të ngadalëshme japin lindjen e 2-3 jonizimeve deri në 10 nm larg
njëri-tjetrit. Kjo tufëz jonizimesh e depozituar brenda heliksit dyfish mund të
shkaktojë pozicione të këtij heliksi që janë të dëmtuar në mënyrë të shumëfishtë. Një
mekanizëm i tillë mendohet të shkaktojë thyerjet dyfishe të fijes. Pjesa kryesore e
dëmtimit ndodh si ngjarje e vetme dmth normalisht nuk ndodhen pozicione të tjera të
dëmtuara afër tij (Ahnstrom, 1989).
Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik dhe fiziologjik nëpërmjet induktimit
të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues në grurë

7

Kapitulli I: Teknikat mutacion-induktuese për përmirësimin gjenetik
1.5.2. Veprimi indirekt i rrezatimit
Veprimi indirekt i rrezatimit që quhet ndryshe edhe veprimi kimik i tij është një nga
pasojat kryesore të absorbimit të rrezatimit me energji të lartë në sistemet biologjike.
Ai krijohet me anë të prodhimit të radikaleve të lira, të cilët së bashku me peroksidin e
oksigjenit H2O2 luajnë një rol të rendësishëm në reaksionet e ndërmjetme, duke
vepruar në molekulat që marrin pjesë në këta reaksione dhe duke shkaktuar ndryshime
kimike të ngjashme me ato që ndodhin pas jonizimit direkt të një molekule
kromozomike (FAO/IAEA, 1977). Kështu për shembull, radikalët OH veprojnë në
ADN duke hequr atomet hidrogjen ose duke shtuar lidhjet dyfishe. Produkte të njëjta
mund të formohen dhe nga jonizimi direkt (Ahnstrom, 1989). Në fakt, largësia e
formimit të këtyre radikaleve gjatë rrezatimeve me LET të ulët siç është ai gamma i
favorizon zhvillimin e reaksioneve midis tyre dhe molekulave të tjera. Ky tip
rrezatimi dominon në rrezatimet elektromagnetike të tipit gamma dhe x.
Veprimi kimik i rrezatimit shkaktohet nëpërmjet radiolizës së ujit gjë që formon
radikalet e lirë dhe nepërmjet oksidimit lëndës organike që shoqërohet me largimin e
atomeve të hidrogjenit nga molekulat.
Veprimi në molekulat e ujit - radioliza
Në sistemet biologjike një pjesë e energjisë së rrezatimit depozitohet në jonizimin e
molekulave të ujit duke formuar radikalet dhe electronëve të lirë. Elektronët e lirë të
çliruar, të quajtur ndryshe edhe elektronë të hidratuar mund të polarizojnë një ose më
shumë molekula uji në solucion ujor të qelizës.
Këto radikale të lira shkaktojnë oksidimin e acideve yndyrore të pasaturuara që
gjënden në membranat bërthamore të qelizave dhe hyjnë në bërthamë ku oksidojnë
purinat dhe pirimidinat si dhe molekulat sheqerore (Dizdaroglu, 2002; Halliwell,
2000). Këto shquhen për aftësinë për të ndarë lidhjet dyfishe dhe kështu ndikojnë
drejtpërdrejt në kodin gjenetik. Radikalët e lirë të lindur në veprojnë me molekulat e
tjera derisa pas njëfarë kohe kombinohen me njëri tjetrin për të formuar produkte të
qëndrueshme.
𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 → 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯+ + 𝒆𝒆−

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯+𝒆𝒆− → 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯− (electron i hidratuar)
𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯+ → 𝑯𝑯+ + 𝑶𝑶𝑶𝑶∙

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯− → 𝑶𝑶𝑶𝑶− + 𝑯𝑯∙

Në prani të oksigjenit, nga veprimi i radikaleve të lirë me të formohen peroksiradikalët dhe në këtë menyre rrit shumë rendimentet e induktimit të mutacionit.
𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯− + 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯∙ → 𝑯𝑯𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝑶𝑶𝑶𝑶∗ + 𝑶𝑶𝑶𝑶∗ → 𝑯𝑯𝟐𝟐 𝑶𝑶𝟐𝟐

Vlen të theksohet që megjithëse rrezatimi jonizues shkakton dëmtime direkte në ADN
si në formën e thyerjeve njëfishe dhe dyfishe të spirales së saj (SSB dhe DSB), pjesa
më e madhe e dëmtimeve spontane shkaktohet nga radioliza e ujit (Frieberg et al.
1995). Ward (1985) gjithashtu pohon që rreth 70 % e mutacioneve të induktuara nga
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rrezatimi jonizues shkaktohen nga radikalet e lira të prodhuara nga radioliza e ujit në
afërsi të DNA.
Veprimi në lëndët organike – oksidimi
Gjatë rrezatimit lëndët organike në tretësirë futen në reaksione oksidimi, që
karakterizohen me largimin nga molekula të atomit të hidrogjenit. Kështu alkoolet
oksidohen dhe çojnë në formimin e aldehideve dhe acideve; komponimet aromatike
oksidohen në kinone; aminat dhe aminoacidet zbërthehen me veçim të amoniakut dhe
gazit karbonik. Të gjitha komponimet organike midis tyre dhe hidrokarburet e ngopur
oksidohen deri në acide dhe perokside. Albuminat reagojnë aktivisht në rezatim si në
gjendje të thatë ashtu edhe në të tretur. (Sing et al. 1962). Kur këto ndryshime
kromozomale që ndodhin në qelizë kalojnë në qelizat seksuale atëherë lindin
mutacionet që transmetohen në breznitë pasardhëse.

1.6.

Përfundime

induktim
mutacion

Induktimet mutacionale qoftë me anën e agjentëve kimikë ashtu edhe me anë të atyre
fizikë gjen përdorim të gjerë në praktikë. Krahas rolit shumë të rëndësishëm që
tradicionalisht teknikat mutacionale kanë luajtur në zgjerimin e gjermplazmës dhe
diversitetit gjenetik të specieve, si dhe introduktimit të bimëve mutante me tipare të
dëshiruara të specieve që kultivohen për qëllime të ndryshme, shumë interes paraqet
edhe aplikimi i tyre për analizat gjenetike dhe gjenomikat funksionale të cilat janë
baza e zhvillimeve aktuale të bioteknologjisë moderne (fig1-4). Në fig 1-4.
pasqyrohet në formë të skematizuar aplikimi i teknikave mutacionale në ditët e sotme.

Vëzhgimi/përzgjedhja e mutanteve të dobishëm
M2-M3

Përzgjedhja e mutantit
të dobishëm
M4-M6

stok gjenetik i
mutanteve

Kërkimi I gjenit të
dobishëm

vlerësim i të dhënave

Bioinformatikë

Kultivare

Markeret
molekulare

M7-M10

Regjistrimi

Banka
gjenetike

Gjenomikat
funksionale

Fig. 1-4: Aplikimi i teknikave mutacion-induktuese në ditët e sotme
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KAPITULLI II
BIMA E GRURIT DHE NEVOJAT AKTUALE PËR PËRMIRËSIMIN E
TIJ GJENETIK

2.1. Karakteristika të përgjithshme mbi bimën e grurit
Gruri bën pjesë në Klasën Monocotiledonae, rendi Glumiflorae, Familja graminaceae
(poaceae), Tribu hordeae, gjinia Triticum. Speciet e shumta që bëjnë pjesë në këtë
gjini kanë nivele të ndryshme ploidie duke filluar nga diploidia deri në hekzaploidi.
Analizat gjenetike dhe citogjenetike të bëra kryesisht në nivelet hekzaploide kanë
treguar që kromozomet e tre gjenomeve bazë në hekzaploidet (ABD) dhe dy gjenomet
bazë në tetraploidet (AB) mund të ndahen në 7 tipe bazë. Një çift kromozomesh i
gjenomit A mund të zëvëndësojë së paku një çift specifik të gjenomit B ose B dhe D
përkatesisht për tetraploidet ose hekzaploidet. Shume shpesh, mutacione të ngjashme
mund të gjenden në të tre tipet e gjenomeve, që i korrespondojnë kromzomeve
homologe. Kjo gjë shpjegohet me faktin që të tre tipet e gjenomeve mund të kenë
pasur një paraardhës të përbashkët (Bozzini, 1988).
Është bimë me vlera të larta energjitike në sajë të përmbajtjes së lartë me karbohidrate
(amidon, celulozë dhe sheqerna) të cilat përbëjnë rreth 70% të peshës së kokrrave.
Nga 1 kg kokërr fitohen mesatarisht 3330 kalori ndërsa nga pjesë të tilla të tij siç janë
endosperma dhe embrioni, vlera energjetike shkon 3450-3500 kalori për 1 kg
(Fitoteknia 1984, Gooding & Davies 1997; Kashta et al. 2010;).
Kultivarët modernë të grurit zakonisht i referohen dy llojeve: Triticum aestivum L
ssp. Aestivum, i quajtur ndryshe gruri i butë hexaploid (2n = 6x = 42,AuAuBBDD),
dhe Triticum turgidum L. Ssp.durum (Desf), gruri i fortë tetraploid, (2n = 28 = 4x,
AuAuBB) i cili përdoret për makarona dhe bukë pak të fryrë. Specie të tjera kanë
mbetur si relikte (Zohary & Hopf 2000; Gill et al. 2006, 2007; Feldman & Kislev
2007).
Triticum aestivum L. Ssp. Aestivum
T. aestivum është forma më e kultivuar në botë. Në të përfshihen shumë kultivarë. Në
vendin tone zë 96-97% të gjithë sip. së grurit (Fitoteknia, 1984). Shumica e
varieteteve të tij janë të përshtatshëm për bërjen e bukës. Ka aftësi të lartë prodhuese.
Kokrrat kanë natyrë miellore por edhe gjysëm qelqore. Kërcelli nga brenda është
bosh, kalliri me ose pa hala me ngjyrë të kuqe, të bardhë, të verdhë, boje hiri etj.
Gjenomi i tij është ekstremisht i gjatë, 15,961 Mb (million base pairs; Peng 2011) me
strukturë të komplikuar të ADN. Gruri i butë hekzaploid me formulë të gjenomit
2n=6x=42, AABBDD mendohet të ketë rrjedhur si rezultat i amfiploidisë në mes një
tetraploidi AABB, Triticum turgidum me një gjenom diploid DD Aegilops squarrosa
(Triticum tauschii). Gjenomi AA i grurit hekzaploid, nga ana tjetër, mendohet ta ketë
Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik nëpërmjet
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origjinën nga Triticum urartu, ndërkohë që opinionet mbi origjinën e gjenomit BB
variojnë (Miller, 1987).

Triticum turgidum L. Ssp.durum (Desf)
Triticum turgidum L. Ssp.durum (Desf) quhet ndryshe edhe grurë i fortë emër të cilin
e ka marrë nga natyra e kokrrës së tij që është e fortë qelqore. Ai përdoret kryesisht
për makarona, miellra, pasta etj. Nga kjo quhet edhe grurë i makaronave. Në vendin
tonë zë rreth 3-4% të sipërfaqes që mbillet me grurë. Ka kalli me hala, kompakt, me
kallëza të ngjeshura njëra pas tjetrës, me ngjyrë të kallirit dhe kokrrave kryesisht kafe
në të kuqërremtë. Kokrrat kanë formë më të zgjatur, janë më të mëdha dhe me
përmbajtje më të lartë të proteinave dhe glutenit se ato të grurit të butë. Në vendin
tone mbillet kryesisht në kodrat jug-perëndimore të Shqipërisë (Fitoteknia, 1984).
Gruri Durum është alotetraploid me një gjatesi te gjenomit 11.660 Mb (Peng 2011)
me më shumë se 80% ADN përsëritëse (Bennet & Smith 1976). Virtualisht të gjitha
varietetet kanë kokrra më të qelibarta, të tejdukshme, dhe më të mëdha sesa gruri i
butë. Përmbajtja e proteinave është zakonisht 13% por mund të arrijë deri në 22%
(Ciaffi et al. 1991; Bianco & Giovanni 1996).

2.2. Historiku i aplikimit të teknikave mutacionale për përmirësimin
gjenetik të cerealeve
Gruri, duke u konsideruar si bima më e rendësishme bujqësore ka qenë objekt i
eksperimentimeve të para me teknikat mutacionale në vendin tonë (Kongjika, 1998).
Metoda e induktimit të mutacioneve me rrezatim jonizues me doza të vogla filloi të
eksperimentohej që në vitet -70, kur në Institutin e Fizikës Bërthamore, Tiranë, u ngrit
përshpejtuesi elektro-statik i elektroneve -tip JJ 2-. Me të u rrezatuan shumica
dërrmuese e bimëve bujqësore që kanë qenë objekt i punimeve kërkimore shkencore
në vend.
Eksperimentet e para kishin qëllim orientues për praninë e radiostimulimit, për
përcaktimin e dozave që vepronin pozitivisht në varietete që kultivoheshin në kushtet
klimatiko-tokësore të vendit tonë si dhe studimin mbi ndikimin e afatit të mbjelljes në
shfaqjen e radiostimulimit. Eksperimenti i parë i këtij tipi, u ngrit në vitin 1971 me
varietetin “Myzeqeja” (Shuqja et al. 1979) në të cilin u studiua ndikimi i
radiostimulimit në treguesit biometrikë dhe në rendimentin e tij. Ky eksperimentim u
shtri më pas edhe në varietete të tjera të grurit. Në eksperimentimet e mëvonshme
krahas treguesve biometrikë filluan të analizohen edhe tregues fiziologjikë të tillë si
intensiteti i transpirimit dhe i frymëmarrjes si dhe përqëndrimi i klorofilit në gjethe
nga radiostimulimi. Tabelat 2-1, 2-2 dhe 2-3 paraqesin disa nga rezultatet e realizuara
nga kjo punë.
Eksperimente dhe përpjekje të shumta duke përdorur teknikat mutacion-induktuese
janë bërë për fitimin e mutantëve me interes, punë e kryer kjo paralelisht në disa
institucione dhe për disa kultura bujqësore. Vlen të përmendet puna e vazhdueshme e
realizuar me kulturën e grurit në Institutin e Kërkimeve Bujqësore në Lushnjë dhe në
Institutin e Lartë Bujqësor të Kamzës, puna me kulturën e orizit në Institutin e Misrit
dhe Orizit në Shkodër, si dhe puna e vazhdueshme dhe këmbëngulëse e departamentit
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të gjenetikës pranë Ish-Institutit të Kërkimeve Biologjike me objekt kultura të
ndryshme bujqësore, si gruri, pambuku, fasulja etj.
Ko
1 Kr 1.5 Kr
2 Kr
2.5 Kr
Nr. i vëllezërve
2.45
2.55
2.67
2.97
2.5
Lart. e bimëve (cm) 107.8 110.5 112.12 115.15
110
Gjat. e kallirit (cm)
9.98
10.3
10.76
11.06
10.6
Pesha e 5 bimëve
90.62
113
107.75 109.375 113.3
Tabela. 2-1: Efektet në treguesit biometrike të rrezatimit në bimët e
varietetit Myzeqeja trajtuar në vitin 1971
Ko
1Kr
1.5Kr
2Kr
2.5Kr
Rend Rend Shtesa Rend Shtesa Rend Shtesa Rend Shtesa
kv/ha kv/ha
(%)
kv/ha
(%)
kv/ha
(%)
kv/ha
(%)
34.1
37.5
9.9
37.4
9.6
39.7
16.7
38.0
11.8
Fig. 2-3: Efektet e trajtimit rrezatues në rendiment në bimët e varietetit
Myzeqeja trajtuar në vitin 1971
Ko

1 Kr

Sasia e klorofilit (mg/g)

13.3

13.3

1.5
Kr
13.8

Rendimenti

63.89

65.83

73.75

2 Kr

2.5 Kr

13.9

14.4

71.66

67.91

Fig. 2-4: Efektet e trajtimit rrezatues në përqëndrimin e klorofilës dhe prodhimin
në bimët e varietetit “L8-76” rrezatuar në vitin 1979 me fuqi doze 110 rad/min.

Në sajë të kësaj pune, janë fituar disa kultivarë me interes në disa institucione dhe disa
kultura. Kështu në Ish-IMO Shkodër, u fitua kultivari i orizit Shkodra 89, rezistent
ndaj sëmundjes së pirikulariozës. Ky kultivar zotëronte një sërë tiparesh të tjera të
rëndësishme, kundrejt kultivarit prind CI55-93, por edhe kundrejt kultivarit më të
përhapur të asaj kohe FBK i Madh. (Laçaj et al, 1989). Kultivar shumë i mirë u fitua
gjithashtu në kulturën e grurit në Ish-IKB, nga hibridi LBZ x L1376 i trajtuar me
mutagjenë kimikë dMS me përqëndrim 0.004M në vitin 1989 (Ylli et al. 2012). Ky
kultivar i regjistruar në vitin 2000 në Katalogun Zyrtar të Shqipërisë me emrin
‘Ni.792’ ofronte prodhim 4-5% më të lartë sesa Dajti i cili përdorej në ato vite si
kultivar dëshmues. Përveç kësaj, kultivari në fjalë karakterizohej nga vëllazërim i
dendur, elasticitet i kërcellit dhe thellësi e sistemit rrënjor. Po në këtë Institut nga
rrezatimi i përsëritur i grurit të fortë C178 është fituar linja mutante Mf 1/3 e cila
përveç gjysëmxhuxhërisë ofronte cilësi mjaft të mira në prodhimtari dhe qelquritet
krahasuar me kontrollin (Stamo, 1995).

2.3. Pёrparёsitё dhe problematika e aplikimit të teknikave
mutacionale për përmirësimin gjenetik të grurit
Baza e ngushtë gjenetike ekzistuese e grurit të butë dhe të fortë është një kufizim i
madh për përmirësimin e kësaj bime bujqësore (Feldman & Sears, 1981). Prandaj
është me rëndësi shumë të madhe zgjerimi i variacionit gjenetik të tipareve të
dëshirueshme sidomos atyre që ndikojnë në rritjen e prodhimit dhe të cilësisë (Nachit
1998; 2000). Për këtë qëllim metodat e induktimit të mutacioneve janë të një rendësie
të veçantë në punën eksperimentale me kulturën e grurit si në shumë për fitimin e
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mutacioneve dhe zgjerimin e vazhdueshëm të bazës gjenetike të tij (Aurebach, 1976;
Borojevic, 1972). Sipas të dhënave të literaturës në bimët çereale në çdo 1000
ndryshime të reja të trashëgueshme dalin 1-2 mutacione të favorshme (FAO/IAEA,
1977; Gottschalk & Wolf 1983).
Mënyra autogame (vetëpjalmuese) e riprodhimit në bimën e grurit, siguron shumë
material eksperimental homozigote dhe shton mundesinë e vendosjes në mënyrë
konkluzive të mutacioneve të induktuara, lehtëson izolimin e tyre dhe lejon të
krahasohen me saktësi në një sfond gjenetik të fiksuar. Nga ana tjetër në bimën e
grurit, duke qenë përfaqësuese e tre niveleve të ndryshme të ploidisë, dublikimet e
gjeneve lejojnë një numër më të madh ndryshimesh të induktuara primare që ruhen
dhe transmetohen në gjeneratën tjetër.
Gjithsesi, përveç avantazheve që ofron poliploidia e gjenomit të kesaj bime ekzistojnë
edhe disavantazhe. Si i tillë mund të përmendet së pari zbutja fenotipike si aftësi e
poliploideve për të kufizuar mutabilitetin e shumë tipareve (Key, 1980; FAO/IAEA,
1977; Kao et al. 1996). Megjithatë, vlen të theksohet që në tipe të caktuar
mutacionesh si në aberrantët klorofiliane zbutja fenotipike është e kufizuar (Key,
1981). Së dyti, poliploidia në këtë specie e vështirëson përcaktimin e numrit të
faktorëve gjenetikë përgjegjës për tipare të caktuara dhe natyrës së ekspresionit të
gjeneve që veprojnë. Për më tepër që tiparet cilësore të grurit konsiderohen që
trashëgohen si tipare kuantitative (sasiore) që kontrollohen nga një grup gjenesh të
cilët ndikohen mjaft nga variacionet klimatike (Kuspira and Unran 1957; Diehl et al
1978; Nachit et al 1995a; Porceddu et al 1990).
Duke synuar menaxhimin adekuat të problematikës në lidhje me bimën e grurit (shih
hyrja) më poshtë bëhet një vështrim i përgjithshëm mbi objektivat e përmirësimit
gjenetik, duke ndjekur organizimin e menaxhimit sipas dy linjave kryesore të
problemit: rritja e rendimentit në kushtet aktuale klimatike që përbën objektivat
tradicionale të kërkimit në këtë fushë dhe parandalimi i goditjeve të ardhëshme
klimatike në prodhimin bujqësor të grurit që përbën edhe sfidat e shekullit në të cilin
jetojmë.
Rëndësia e aplikimit të teknikave të përmirësimit gjenetik në bimën e grurit
Kohët aktuale, vazhdojnë të përbëjnë shumë sfida për bujqësinë. Popullsia botërore
vazhdon të rritet. Sipas statistikave, ajo pritet të rritet nga 6.8 bilion që është sot në
më shumë se 9.2 bilion në vitin 2050 (35%) (Kanungwe, 2009; Le Buanec, 2009;
Amano, 2012). Nisur nga kjo, kërkesa për ushqim pritet të rritet në mënyrë dramatike
për shkak të nevojave sasiore. Në përgjithësi është vlerësuar që prodhimi i kulturave
bazë të bujqësisë në 25 vitet e ardhshme duhet të rritet me më shumë se 50 për qind në
mënyrë që të plotësohet nevoja.
Ndërkohë sipërfaqja për banor do të vazhdojë të ulet, sipërfaqja e disponueshme për
banorë nga 0.25 hektarë që është sot pritet të reduktohet deri në 0,15 hektarë në 2050
(Le Buanec 2009).
Me fjalë të tjera ndërkohë që kërkesa e parashikuar për 25 vitet e ardhshme kërkon një
rritje të prodhimit me më shumë se 50 për qind (Pingali & Rajaram 1999; Le Buanec
2009) pakësimi i tokave të lira tenton ta ulë atë. Kjo problematikë në fakt ka shërbyer
vazhdimisht si shtysë e fortë për nxitjen e eksperimentimit të thelluar shkencor mbi
gjenet ekzistuese, përgjegjësinë e tyre mbi tipare të caktuara, ndërveprimin me kushtet
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e ambientit, mënyrat e manipulimit të tyre me qëllim përmirësimin e bimëve të
caktuara.
Së fundi, kërcënimi më serioz i momentit për kulturat bujqësore janë ndryshimet
klimatike (Pingali & Rajaram 1999; CBD, 2007). Ndryshimet klimatike pritet të kenë
ndikime të dukshme negative në botën bimore duke rritur stresin abiotik të shkaktuar
nga ndryshimet e kushteve meteorologjike të rajoneve të ndryshme, stresin biotik të
rritur në sajë të krijimit të kushteve më të favorshme për rritjen e organizmave të
dëmshme parazitare, dhe duke degraduar tokat (Kanungwe, 2009). Të gjitha pasojat e
ndryshimeve klimatike të lartpërmendura përbëjnë një kërcënim serioz që rendimenti i
bimëve bujqësore të ulet ndjeshëm. Ndërkohë që stresi biotik dhe abiotik pritet të
rrisin trysninë mbi botën bimore, zhvillimi i bujqësisë intensive dhe kultivimi i
vazhdueshëm i një numri të reduktuar varietetesh, ka lënë pas dore deri në zhdukje
varietete të tjera të cilat megjithëse në dukje nuk paraqesin interes për momentin
mund të jenë mbartëse gjenesh me shumë interes për kushtet e ardhëshme (Peng,
2011).
Në fakt, reduktimi i pellgut gjenetik të kulturave bujqësore ka shqetësuar vazhdimisht
ekspertët e kërkimit dhe përmirësimit të kulturave bujqësore (Junhua, 2011), por në
ditët e sotme në kuadrin e ndryshimeve të pritshme klimatike ky shqetësim mund të
kthehet në një kërcënim që mund të ketë efekte serioze në mirëqënien e njeriut.
Përveç kësaj, vendimi i shumë qeverive për inkurajimin e prodhimit të
biokarburanteve të brezit të parë do të thotë se më shumë tokë do të jetë e nevojshme
për prodhimin e kulturave. Mënyra e vetme për të përmbushur këto sfida është rritja e
ndjeshme e produktivitetit të çdo hektari të tokës së kultivuar.
Në fakt, në mes të shumë kulturave bujqësore që mbillen sot në botë, cerealet
përbëjnë bazën e prodhimit bujqësor ndër më të kultivuarat e të cilave është kultura e
grurit (Triticum spp.). Prodhimi i grurit dhe perdorimi i tij janë lidhur ngushtë
historikisht me zhvillimin si bujqësor ashtu edhe të civilizimit se paku gjatë 12.000
viteve të fundit (Harlan, 1981). Eshtë kjo bimë që siguron bazën ushqimore të
popullsisë duke qenë një burim i madh energjie, proteinash dhe fibrash për ushqimin e
njeriut. Këto produkte vazhdojnë edhe sot të përbëjnë një pjesë shumë të
domosdoshme të dietës moderne të njeriut (Dukes et al., 1995). Ndërkohë që në
vendet e varfra prodhimi i grurit është kusht për ekzistencën e njeriut, njohja e
kontributit te rëndësishëm të karbohidrateve komplekse të grurit për një dietë të
shëndetshme, ka rritur konsumimin e grurit edhe në vendet e zhvilluara (Faridi and
Faubion, 1995). Përveç përdorimeve tradicionale të lartpërmendura, përdorimi i kësaj
bime është shtrirë edhe më tej në industrinë e biokarburanteve për qëllime të
përdorimit të energjisë që ofron në fushën e transportit (Gooding & Davies 1997).
Prodhimi botëror ton-kokërr për vit i kësaj kulture së bashku me misrin dhe orizin
renditet ndër vendet e para përsa i përket prodhimit bujqësor. Në fig. 2-1, marrë nga
faqja statistikore e portalit të Organizatës Botërore të Ushqimit-FAO, paraqitet
prodhimi agro-blegtoral ne Shqipëri për vitin 2011, ku bie në sy i njëjti raport i
prodhimit të kulturës së grurit në raport me produktet e tjera bujqësore të prodhuara
në vend.
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Fig. 2-1: Prodhimi i grurit në Shqipëri
Burimi: Fao stats

2.4. Problematika aktuale e përmirësimit gjenetik në grurë
2.4.1. Përmirësimi i rendimentit për një popullsi në rritje
Rritja e rendimentit të prodhimit të kulturës së grurit ka lidhje të drejtpërdrejtë me
interesin ekonomik të përmirësimit të tij (Zorba & Laska 2007). Kjo ka qenë edhe
arsyeja pse në punën kërkimore shkencore të bërë për përmirësim në grurë kjo ka
qenë historikisht objektiva themelore. Në dallim nga vite më parë kur prodhimi i
bimëve përcaktohej kryesisht nga shtimi ekstensiv rendimenti në ditët e sotme shtohet
me rrugë intensive (Kongjika et al. 2004). Mënyra intensive e rritjes së prodhimit
është bërë e detyrueshme nga faktorët kyçë që kanë shoqëruar zhvillimin të tillë si
rritja e popullsisë, rritja e nivelit të urbanizimit dhe reduktimi i sipërfaqeve bujqësore
në dispozicion të prodhimit (Le Buanec, 2009).
Rritja e rendimentit të grurit realizohet duke punuar në dy drejtime: përmirësimi
bimor dhe përmirësimi i praktikave bujqësore. Drejtimi i parë ka të bëjë me
manipulimet gjenetike në favor të disa tipareve të caktuara që favorizojnë rritjen e
prodhimit, ndërsa i dyti ka të bëjë me përdorimin e plehrave dhe produkteve për
mbrojtjen e kulturave si dhe ujitjen. Në fakt, rritja e deritanishme e rendimentit të
grurit, i dedikohet nga shumë autorë rreth 50% punës së përmirësimit bimor dhe 50%
përmirësimit të praktikave bujqësore (Bruins, 2009; Le Buanec 2009). Por në ditet e
sotme pjesa derrmuese e metodave permiresuese te menaxhimit jane tashmë të
kufizuara nga orientimet dhe objektivat e reduktimit të përdorimit të plehrave azotike
dhe kimikateve mbrojtëse të kulturave (Le Buanec 2007). Në këto kushte, është e
qartë që çdo rritje në rendimentin e grurit duhet të vijë nga përmirësimi gjenetik.
Rendimenti i grurit, në fakt, është një tipar shumë kompleks, i lidhur me një seri
proçesesh biokimike dhe fiziologjike (Motzo & Giunta 2007). Pikërisht për këtë arsye
është futur koncepti i rendimentit potencial, i përcaktuar si rendimenti i një gjenotipi
të përshtatur, të rritur në kushte të menaxhimit optimal dhe në mungesë të stresit
biotik dhe abiotik. Ky koncept është gjetur të jetë një koncept shumë i dobishëm pasi
zakonisht progresi në rendimentin potencial çon në progres të rendimentit te grurit në
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fushat e fermereve, veçanërisht nëse streset që vijnë nga jashtë janë te butë (Acevedo
et al. 2002).
Për arritjen e rezultateve të dukshme pozitive në punën eksperimentuese për rritjen e
rendimentit potencial, ashtu siç është vepruar në punën për përmirësimin e cilësisë së
grurit dhe rezistencës së tij ndaj sëmundjeve, si një element shumë i rëndësishëm në
punën për rritjen e rendimentit të kësaj kulture rekomandohet si një kërkesë me
rëndësi të veçantë, përcaktimi i karakteristikave specifike të nevojshme për tu
përmiresuar(Acevedo et al. 2002). Për këtë arsye, synimi i përmirësimit të rendimentit
potencial kërkon kuptimin e proçesit fiziologjik që mund të modifikohet gjenetikisht
për përmirësimin e rendimentit.
2.4.2. Përshtatja me ndryshimet klimatike
Përsa i përket çështjes së ndryshimeve klimatike nga ana tjetër, bota e gjallë në Tokë
në fakt, gjithnjë është përballur me një klimë që ndryshon. Për më tepër, nevoja për
t’iu përshtatur karakteristikave të reja të temperaturës dhe reshjeve të shiut, ka pasur
një ndikim madhor pozitiv në ndryshimet evolutive që kanë pesuar speciet e bimeve
dhe kafsheve qe shohim ne sot dhe ne kpasurimin e biodiversitetit ne nivel specie dhe
ne nivele gjenetike.
Gjithsesi, sipas Vlerësimit të Mijëvjeçarit për Ekosistemet (2006), ndryshimi i klimës
parashtron tani një nga kërcënimet kryesore ndaj diversitetit biologjik. Ekzistojnë disa
arsye përse kafshët dhe bimët janë gjithnjë e më pak në gjendje për t´iu përshtatur
fazës aktuale, por një më kërcënueset në ditët e sotme është hapi i shpejtë i
ndryshimit., gjatë shekullit vijues rritja e temperaturës mesatare globale parashikohet
të jetë më e shpejtë se çdo gjë tjetër me të cilën është përballur planeti për të paktën
10.000 vitet e fundit (CBD, 2007). Në këto kushte shumë specie nuk do të mund të
përshtaten me ritmin e shpejtë të ndryshimit.
Pikërisht, ngrohja e sistemit klimatik global që po përjeton Toka që nga gjysma e dytë
e shekullit të 20-të është tashmë një proçes i pamohueshëm. Sipas raportit të IPCC
(2007) nga dymbëdhjetë vitet e fundit të monitoruar në periudhën kohore 1995-2006
njëmbëdhejtë prej tyre janë renditur si vitet më të ngrohta të rezultuara mbështetur
dhe krahasuar me temperaturat mesatare të regjistruara në sipërfaqen e tokës që nga
viti 1850. Përqëndrimet e dioksidit të karbonit në atmosferë janë shtuar me një të
tretën krahasuar me nivelet paraindustriale ndërkohë që pritet të arrijnë dyfishin e
ketij niveli në mesin e shekullit të 21 (IPCC, 2007; World Bank et al. 2010).
Si pasojë e këtyre ndryshimeve hapësira të gjëra të masivit të hemisferes veriore janë
ndikuar nga një rritje deri në 20C të temperaturës duke induktuar ndryshimet në
regjimin e reshjeve të borës, ekzistencën e akullnajave dhe zonave me borë. Shumë
sisteme hidrologjike janë ndikuar nga shtimi i sasisë së reshjeve të shiut si dhe nga
shkarkimet e hershme të dëborës në pranverën e hershme në lumenjtë që ushqehen
nga shkrirja e akujve apo e borës. Në shumë ekosisteme tokësore ardhja e pranverës
është e më hershme aktualisht. Në figurën 8 paraqiten ndryshimet e regjistruara të
temperaturave në shkalle globale që nga viti 1970 deri në 2004 si dhe ndryshimet e
observuara në sistemet fizike dhe biologjike si pasojë e ngritjes së temperaturave
(World Bank et al. 2010).

Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik nëpërmjet
induktimit të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues nё grurё

16

Kapitulli II: Bima e grurit dhe nevojat aktuale për përmirësimin gjenetik

Figura 8: Ndryshimet e vrojtuara në klimë, në sistemet fizike dhe në sistemet
biologjike për periudhën 1970-2004.

Dhe në fakt, ndryshimet klimatike kanë filluar të japin shenjat negative të ndikimit në
rendimentin e grurit. Duke filluar nga fillimi i viteve 90 megjithëse si rezultat i punës
së grupeve kërkimore, pati një rritje prej 90% të varieteteve të reja rendimenti nuk
është përgjigjur me rritje të ndjeshme. Për më tepër në disa vende ka mbetur në një
nivel të pandryshueshëm megjithë varietetet e reja të regjistruara (Le Buanec, 2007).
Fig … që jep një vështrim të detajuar në evoluimin e rendimenteve të grurit në Francë
ku duket qartë rritja lineare nga 1940 deri në mesin e viteve 90 si dhe një pllajë
pandryshueshmërie, në vitet e fundit (1995-2008).

Fig. Wheat in France: a) 1800-2005, b) 1995-2008

Sipas vlerësimit të ekspertëve ngecja e produktivitetit shpjegohet me reduktimin e
përdorimit të plehrave azotike dhe të produkteve për mbrojtjen e kulturave dhe
kryesisht me përballjen e tij në shumë vende me verëra jashtëzakonisht të nxehta dhe
të thata (Le Buanec, 2009).
Në fakt, përmirësimi gjenetik i bimëve vazhdimisht ka ndihmuar kulturat bujqësore
për përshtatje ndaj kushteve klimatike të ndryshme. Kështu, para viteve 1960, misri
nuk kultivohej në klimat e vendeve mbi paralelin 46. Krijimi i varieteteve të reja të
kësaj kulture që ofronin maturim të parakohshem e bëri të mundur kultivimin e misrit
deri në jug të Suedisë. Nga ana tjetër edhe përshtatja e kulturave të vendeve të ftohta
për rritje në klimë tropikale është arritur në sajë të metodave të përmirësimit gjenetik.
Një gjë e tillë për shembull është realizuar kulturën e panxharit të sheqerit (Le
Buanec, 2009). Nisur nga këto shembuj dhe të tjerë si këto është e mundur të kuptohet
që përmirësimi i bimëve do të jetë thelbësor për të përmbushur sfidat e ardhshme, pra
për rritjen e produktivitetit të tokës së kultivuar në një kontekst të ndryshimeve
klimatike.
Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik nëpërmjet
induktimit të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues nё grurё

17

Kapitulli II: Bima e grurit dhe nevojat aktuale për përmirësimin gjenetik

Siç u tha më lart në punën eksperimentuese për rritjen e rendimentit potencial një
theks i veçantë i vihet përcaktimit të karakteristikave specifike të nevojshme për tu
përmirësuar në mënyrë që të arrihen rezultate të dukshme pozitive dhe një gjë e tillë
kërkon një kuptim të thellë të proçesit fiziologjik që duhet të modifikohet gjenetikisht.
Nga ana tjetër, përsa i përket përballimit me sukses se kulturës së grurit me
ndryshimet klimatike, është e nevojshme të përcaktohen karakteristikat e grurit që
duhet të përshataten me trendin klimatik. Për realizimin e kësaj, në radhë të parë është
i nevojshme përcaktimi i këtij trendi klimatik dhe kushtet klimatike të pritshme në
rajonin në studim. Kjo është një nevojë e domosdoshme meqë këto ndryshime do të
godasin në forma të ndryshme në rajone të ndryshme të globit. Në radhë të dytë është
e nevojshme të studiohet problematika që paraqet kultura e grurit në këto kushte
tipike që pritet të ofrojë klima në vitet e ardhëshme.
Në çështjet në vijim jepen detaje në lidhje me përmirësimin e rendimentit me anë të
përmirësimit të fiziologjisë së bimës së grurit, dhe përshtatjes me ndryshimet
klimatike në sajë të kuptimit të efekteve të këtyre ndryshimeve në këtë kulturë.

2.5. Përmirësimi i rendimentit nëpërmjet përmirësimit të
fotosintezës
Studime të shumta kanë analizuar rritjen e rendimentit të grurit të bukës gjatë 30
viteve te fundit. Pothuaj të gjithë theksojnë që rritja e tij në sajë të rritjes së numrit të
kokrrave (Sayre et al. 1997) përveç kësaj lidhjen pozitive të rritjes së numrit të
kokrrave me përçueshmërinë e rritur të gojëzave, normën e fotosintezës, dhe uljen e
temperaturës së kurorës (Rees et al. 1993). Në fakt, një nga vërejtjet që thesohet nga
shumë autorë është se bima e grurit mendohet të ketë një sistem operativ fotosintetik
që është në një nivel poshtë potencialit të tij (Acevedo et al. 2002) dhe që efiçenca e
saj është shumë e ulët (Long & Hallgren, 1985). Autorët pohojnë që kjo kulturë mund
t'i përgjigjet një kërkesë shtesë për produkte të fotosintezës në rrethana të caktuara kur
asaj i lind e nevojshme.
Fotosinteza në fakt, konsiderohet si mekanizmi pothuaj i vetëm i përfshirjes së
energjisë diellore në botën e gjallë nëpërmjet reaksioneve oksido-reduktuese. Roli i
fotosintezës për shtimin e prodhimtarise së bimëve bujqësore është i madh përderisa
90% e prodhimit biologjik të bimës vjen nga fotosinteza (Kongjika, 2004). Prandaj
optimizimi i këtij proçesi është një nga rrugët kryesore të shtimit të prodhimtarisë së
formave të reja (Camussi et al. 1989; Kongjika & Tartari, 2002).
Shumë autorë kanë theksuar nevojën e përkushtimit të një vëmendje të veçantë në
drejtim të rritjes së kapacitetit të drithërave për asimilimin e karbonit (Austin et al.
1990) në rutinën e përmirësimit gjenetik.
Nisur nga sa u lartpërmend kuptohet që kërkimi i përmirësimit të rendimentit
potencial me anën e përmirësimit të proçesit të fotosintezës ka rëndësi domethënëse
në kërkimet aplikative të përmirësimit gjenetik të kësaj bime.
Në këtë kuptim rëndësi të veçantë kanë studimet e ligjshmërive gjenetike të proçesit
të fotosintezës, si dhe lidhjes së prodhimit me tregues të ndryshëm fotosintetike,
mbasi një nga rrugët reale dhe me perspektivë e rritjes se efektivitetit të krijimit të
materialit të ri gjenetik është përsosmëria fiziologo-gjenetike e fotosintezës në të
gjitha nivelet e organizimit të saj (Kongjika, 2004).
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Fiziologjia e fotosintezës
Fotosinteza përbëhet nga katër proçese kryesore themelore: a) proçesi fotokimik i cili
përcakton rendimentin e kuanteve b) proçesi biokimik i cili lidhet veçanërisht me
karboksilimin, c) proceset fiziko-kimike të transferimit të CO2 nga ajri i jashtëm në
pikat e karboksilimit dhe d) proçesi i fotorespirimit në bimët C3.
Shumë vëmendje i është dhënë pyetjes se si mund të rritet rendimenti total i
fotosintezës megjithatë, shumë pak progres është bërë në lidhje me rritjen e
rendimentit nëpërmjet këtij drejtimi (Acevedo et al., 2002). Dy janë parametrat kyç
fotosintetik që do të kishin një rezultat sinjifikativ në përmirësimin e rendimentit
nëpërmjet fotosintezës: rendimenti kuantik që është norma e asimilimit
fotosintetik/intensitetin e dritës së rënë dhe Amax-i që është norma maksimale e dritës
kur fotosinteza ngopet në kushte optimale temperature). Rendimenti kuantik i proçesit
fotosintetik është në fakt shumë i ngjashëm mes gjenotipeve (Austin, 1990), ndërkohë
që Amax, nga ana tjetër, ndryshon në mënyrë të konsiderueshme ndërmjet llojeve dhe
kultivarëve. Kështu disa specie të caktuara paraardhëse diploide dihet tashmë të kenë
vlera më të larta të AMAX- it sesa linjat aktuale të grurit (Dunstone et al. 1973), por
mendohet që të afërmit e egër të grurit, mund të kenë Amax shumë më të lartë se gruri
i kultivuar (Austin, 1990).
Përgjegjës të proçesit të fotosintezës janë kloroplastet me pigmentet fotosintetike që
ndodhen në to. Kloroplastet e kanë prejardhjen nga proplastidet e imta, të cilat
derivojnë nga qeliza vezë e papllenuar. Ato ndahen kur zhvillohet embrioni dhe kur
formohen gjethet dhe kërcelli ato transformohen në kloroplaste. Edhe kloroplastet e
reja në fakt ndahen aktivisht kur organet ekspozohen në dritë. Në fakt një qelizë e një
gjetheje mature përmban disa qindra kloroplaste (Possingham, 1980). Për ndarjen e
kloroplasteve, ekziston një koordinim i ngushtë mes gjenomit të bërthamës dhe të vetë
plastidit, pra ekziston mundësia e pavarësisë së pjesëshme gjenetike të kloroplastit
(Pakrasi, 1995; Kongjika 2004). Duke u mbështetur në strukturën e tyre dhe në rolin
që luajnë në proçesin e sintetizimit të karboneve pigmentet fotosintetike ndahen në dy
kategori që janë kategoria e pigmenteve klorofiliane ku futen klorofili a dhe b (fig …)
dhe ajo e pigmenteve karotenoide, ndër të cilat dallohen b-karoteni dhe luteina të cilat
gjenden më me shumicë në tilakoidet e kloroplasteve në pjesën derrmuese të bimëve
të larta.

2.6. Përcaktimi i mënyrës së përshtatjes së bimës me klimën e
ardhëshme
Përcaktimi i problematikës specifike që pritet të paraqesë bima e grurit kërkon një
studim të detajuar në disa drejtime. Së pari duhet të përcaktohen kushtet e pritshme
klimatike në rajonin në studim, pasi sic dihet këto ndryshime do të godasin në forma
të ndryshme rajone të ndryshme të globit. Në Shqipëri në fakt, është shënuar një trend
rritës i temperaturave. Kështu sipas Bruçi (2008) që nga viti 1980 është shënuar rritje
e numrit të ditëve shumë të nxehta (me temperatura mbi 350C) dhe zbritje e numrit të
ditëve shumë të ftohta (me temperatura nën -50C). Nivelet e detit në Mesdhe janë
rritur, gjithashtu, gjatë periudhës 1960-2000 edhe pse më pak se sa në vendet fqinje
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atlantike (World Bank et al. 2010). Rastet e përmbytjeve gjithashtu janë shtuar vitet e
fundit.
Megjithatë një skenar shumë më i qartë do të krijohet nëse do të studiohen kushtet e
pritshme meteorologjike në dekadat në vijim. Agjenci të ndryshme meteorologjike
kanë realizuar modelimin e kushteve klimatike të ardhshme duke përdorur modele të
sistemit klimatik të zhvilluar gjatë shumë dekadave. Këto modele, të njohura si
modele të përgjithshme te qarkullimit (GCMs) ose modelet e klimës globale,
sigurojnë të dhëna mbi kushtet klimatike që vendet mund të përjetojnë gjatë dekadave
të ardhshme.

2.6.1. Kushtet e pritshme klimatike në Shqipëri
Skenarët e ndryshimeve të pritshme klimatike në të ardhmen në Shqipëri janë marrë
nga nëntë prej modeleve me te fuqishem parashikues te klimës globale (GCMs) të
përdorura në Raportin e katërt Vlerësues të Panelit Ndërqeveritar mbi Ndryshimet
Klimatike (IPCC, 2007), që i përgjigjet një sërë skenarësh të ndryshëm të emetimeve
të gazeve me efekt serë. Meqë ka paqartësi në lidhje me shumat e emetimeve që do të
çlirohen në të ardhmen, një sërë skenarësh të shkarkimeve janë përdorur. Aktualisht,
shumica e GCM-ve janë zhvilluar duke përdorur skenarët SRES të emetimeve
(Nakićenović & Swart, 2000), dhe këto janë përdorur edhe për vlerësimet e fundit të
klimës për të ardhmen të publikuara nga Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet
Klimatike (IPCC, 2007).
Parashikimi për ecurinë e Temperaturave
Sipas skenarëve, temperaturat mesatare vjetore pritet të rriten me rreth 1° C deri në 2°
C në 2020-tën dhe deri në 3°C në vitet 2050. Rritjet më të mëdha të temperaturave
pritet të ndodhin në muajt e verës (qershor-gusht). Rritja e planifikuar e temperaturave në
Evropën juglindore krahasuar me mesataren e viteve 1960-90, sipas skenarit A2 të emëtimit
të gazeve me efekt serrë, marrë nga Acclimatise (2009) jepet në fig 9.

Dimer 2050

Vere 2050

Figura 9: Rritja e planifikuar e temperaturave në dimër dhe në verë në Evropën juglindore
krahasuar me mesataren e viteve 1960-90 (majtas: dimër; djathtas:verë)

Parashikimi për ecurinë e Precipitimit dhe lagështirës
Mesdheu Lindor është një rajon për të cilin shumica e modeleve globale prodhojnë
një rezultat konsistent/të ngjashëm, i cili parashikon reduktim të reshjeve gjatë
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rrjedhës së shekullit të njëzet e një në Shqipëri. Kështu sipas modeleve deri në vitin
2050 parashikohet një reduktim i mesatares vjetore të reshjeve me rreth 5% ku reshjet
verore janë ato që do të mbajnë peshën kryesore të këtij reduktimi me rreth 20% (fig.
10). Tabela 2 nga ana tjetër, jep një përmbledhje të skenarëve të realizuar për
ndryshimet e sasisë së reshjeve (compared to 1961 to 1990 baseline) sipas numrit të
modeleve Klimatike (Acclimatise, 2009) ku shihet që thatësira e parashikuar për
periudhën e verës është pothuaj e padiskutueshme ndërkohë që ngrihen shumë
dyshime mbi parashikimet për periudhën e dimrit.
Table 2: Skenari i ndryshimeve të precipitimit në Shqipëri krahasuar me
periudhën 1961 deri 1990 bazuar në numrin e modeleve parashikuese GCM
Burimi: Acclimatise, 2009

Precipitimi
Thatesirë
Lagështi
Mixed
Mesatarja

2020 Verë
6
1
2
Thatësirë

Numri i modeleve
2020 Dimër
2050 Verë
4
8
3
0
2
1
Thatësirë

2020 Dimër
5
4
0
-

Parashikimi për ecurinë e ngjarjeve ekstreme
Është shumë shqetësuese edhe pritshmëria që ndryshimet klimatike mund të sjellin
ndryshime edhe në frekuencën dhe madhësinë e ngjarjeve ekstreme. Pra periudha të
tejzgjatura dhe me vlera të spikatura thatësirash apo reshjesh intensive pritet të
godasin sidomos rajone të caktuara. Sipas disa modeleve, Shqipëria projektohet të
mund preket shumë nga keto pasoja të ndryshimeve klimatike pikërisht shpeshtësia
dhe ashpërsia e ngjarjeve ekstreme (World Bank et al. 2009a).

Figura 11: Vendet e ECA që pritet të përjetojnë rritje të mëdha në
ngjarjet ekstreme klimatike deri në fund të shekullit të 21-të (Baettig et
al., 2007 in: World Bank, 2009b).

Në figurën 12 vihet re që krahasuar me vendet e tjera të Evropës dhe Azisë Qendrore
(shtetet ECA), Shqipëria zë vendin e dyte pas Rusisë në drejtim të rritjes së
parashikuar në ekstreme. Indeksi në këtë figurë, kombinon numrin shtesë të viteve të
nxehtë, të thatë, dhe të lagësht, verave të nxehta, të thata dhe të lagështa dimrave të
nxehtë, lagësht dhe të thatë të projektuar për periudhën 2070-2100 krahasuar me
periudhën 1961-1990.
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2.6.2. Problematika e grurit në kushte aktuale klimatike të Shqipërisë
Midis elementëve që përbëjnë klimën e një vendi, faktorët me ndikim më të fuqishëm
në zhvillimin e grurit dhe në rendimentin e tij janë: temperatura, lagështia dhe
fotoperioda. Këto faktorë ndikojnë në ndërveprim me njëri-tjetrin duke modifikuar në
një masë të lartë rolin e njëri-tjetrit. Kështu reshjet e bollshme e modifikojnë në
shkallë të madhe ndikimin e temperaturës si në stinën e ftohtë duke ulur me të lartë
pragun rezistencës e bimës ndaj temperaturave të ulëta ashtu edhe në stinën e nxehtë
duke ulur rezistencën ndaj temperaturave të larta (Laska, 2009). Me fjalë të tjera,
pragu minimal dhe maximal i rezistencës në faza të ndryshme të zhvillimit ulet apo
ngrihet nga ekzistenca apo jo e lagështirës. Fotoperioda vepron gjithashtu e ndërlidhur
me temperaturën. Kështu, për kalimin nga mbirja në kallëzim në temperaturën 21°C,
grurit i duhen 90 ditë, në një fotoperiodë 8 orë, 44 ditë në fotoperiodën 16 orë, dhe
vetëm 30 ditë në ndriçim të vazhdueshëm (Fitoteknia, 1987; Laska, 2009). Sigurisht
këto vlera ndryshojnë edhe sipas kultivarëve. Në fakt, dritëgjatësia dhe intensiteti i
dritës në vendin tonë krijojnë kushte optimale për të gjithë periudhën mbirje-kallëzim.
Zgjatja e orëve me diell, pothuajse në të gjithë vendin, luhatet nga fundi i tetorit në
mes të nëntorit, që i takon fazës së mbirjes dhe nga fundi i majit deri në mes të
qershorit që i takon periudhës së kallëzimit (Fitoteknia, 1987; Laska, 2009).
Kështu që, në vijim jepen disa karakteristika në lidhje me kërkesat optimale dhe me
vlerat pragje të ndikimit të faktorëve lageshtirë dhe temperaturë në fazat më
sinjifikative të zhvillimit të grurit.

2.6.2.1. Kërkesat dhe problematika në lidhje me faktorin temperaturë
Gruri dimëror, normalisht kërkon vjeshtë të gjatë dhe të butë për t’u rrënjëzuar mirë,
të ketë përfunduar vëllazërimin dhe të hyjë në dimër si i tillë. Kjo e bën grurin të
qëndrueshëm ndaj luhatjeve të temperaturës dhe ndaj ngricave duke i siguruar atij një
rezistencë të fortë ndaj ngricës në stadin e parë të zhvillimit. Kjo rezistencë mund të
arrijë deri në -25°C kur është i pambuluar me borë dhe është edhe më e lartë nën
mbulesen e dëborës (Laska, 2009). Megjithatë kjo rezistencë ulet duke kaluar nga faza
në fazë deri sa humbet fare (Acevedo et al. 2002). Rezistenca e lartë e grurit dimëror
ndaj temperaturave të ftohta në fazat e para të zhvillimit, arrihet me anën e frenimit të
rritjes ose “të futjes së tij në gjumë” deri në fillim të pranverës. Kjo dukuri vërehet në
ato zona ku ai përballet me temperatura të ulëta, ndërsa në zonat e ngrohta nga ana
tjetër, rritja e grurit dimëror nuk ndërpritet.
Temperaturat për mbirje ndryshojnë me kushtet agrometeorologjike të kulturës dhe
varietetet e grurit të kultivuar megjithatë si temperaturë minimale e nevojshme për
mbirjen dhe vëllazërim konsiderohet 4.5°C (Fitoteknia, 1987; Tobeh et al. 2012). Si
temperaturë minimale për kallëzim dhe pjekje nga ana tjetër konsiderohen
përkatësisht 15°C dhe 18°C (Laska, 2009).
Nisur nga këto kërkesa ndaj temperaturave gjatë ciklit të tij të zhvillimit në Shqipëri
koha e mbjelljeve të bimës së grurit shtrihet nga fillimi i tetorit, në zonat malore deri
në fund të nëntorit në zonat me klimë të butë të ultësirës perëndimore të Shqipërisë.
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2.6.2.2. Kërkesat dhe problematika në lidhje me faktorin lagështi

Elementi hidrik gjithashtu, ka shumë rendësi për zhvillimin dhe rendimentin e grurit.
Nevojat e grurit për ujë për të arritur një rendiment të mirë janë nga 350-650 mm në
vit (Laska, 2009) megjithatë në faza të ndryshme te zhvillimit nevojat e tij për ujë janë
të ndryshme.
Periudha mbjellje-mbirje, në vendin tonë, përkon me sasi të bollshme reshjesh, dhe
herë-herë të tepërta (400-1000 mm), duke bërë të domosdoshëm kullimin e tokave për
heqjen e tepricës së lagështisë (Laska, 2009; Fitoteknia, 1987; Malo & Sako, 2008).
Kjo situatë është vënë re zakonisht në muajt dhjetor-shkurt. Kjo gjë ndikon
negativisht në sistemin rrënjor dhe në të gjithë bimën duke e bërë atë më të ndjeshme
ndaj sëmundjeve, rrëzimit, të ftohtit, shpërlarjes së lëndëve ushqyese në tokë etj.
Periudha nga ngritja në kallëzim gjithashtu përkon me tepri reshjesh në vendin tonë
gjë që shkakton në disa raste edhe dukurinë e rrëzimit të bimëve. Ndërsa, mungesa e
lagështirës së mjaftueshme gjatë kësaj periudhe, e lë bimën të ulët, me kalli të
shkurtër dhe me pak kallëza e kokrra (Fitoteknia, 1987; Acevedo et al.2002; Laska,
2009).
Në periudhën nga kallëzimi në pjekje në kushte të lagështirës së pamjaftueshme dhe
temperaturave të larta bima lulëzon dhe pjek kokrrat shpejt. Pra në fund të periudhës
së saj vegjetative, bima ka nevojë për mot të freskët dhe të lagësht që kokrra të
mbushet mirë dhe të rritet pesha absolute dhe hektolitrike e saj dhe si pasojë edhe
rendimenti.
Në periudhën nga kallëzimi deri në pjekjen e qumështit sasia totale e reshjeve që bien
në Shqipëri është e pamjaftueshme (Fitoteknia, 1987; Laska, 2009), duke patur
parasysh përshkueshmërinë e tokave, shpërndarjen jo të rregullt të reshjeve dhe
sidomos largimin e lagështisë nëpërmjet evapotranspiracionit. Temperaturat gjithashtu
shkojnë të larta në këtë periudhë duke kërcenuar shpeshherë prodhimin, në sajë të
mpirje të kokrrës, dhe uljes së peshës absolute dhe hektolitrike të saj, në rast të
mungesës së ujitjes së tokave.
2.6.3. Problematika e grurit në kushtet e pritshme klimatike të Shqipërisë
Përsa i përket tipareve klimatike në ndryshim të parashikuara nga Modelet Botërore
për Shqipërinë, situata e pritshme në dekatat në vijim mund të përmblidhet si vijon:
ngjarje klimatike ekstreme të shtuara si dhe temperatura më të larta gjatë vitit dhe
kryesisht në verë. Në bazë të këtij skenari, Shqipëria parashikohet të përballet me
periudha lagështirash dhe thatësirash të tejzgjatura dhe intensive.
Siç u lartpërmend, bima e grurit është shumë e ndjeshme ndaj faktorëve temperaturë
dhe lagështirë në disa faza të zhvillimit të saj. Si rrjedhim, është me shumë rëndësi
përcaktimi i periudhave kur këto dy faktorë klimatikë që pritet të ndryshojnë mund të
kërcënojnë zhvillimin e kulturës së grurit.
Si pjesë e pellgut të Mesdheut, tiparet klimatike të Shqipërisë i përkasin klimës
karakteristike të këtij rajoni. Sasia më e madhe e reshjeve, rreth 70%, vrojtohet në
gjysmën e ftohtë të vitit (Porja, 2010). Nivelet maksimale të reshjeve të observuara në
vite arrijnë në muajin nëntor dhe nivelet minimale në muajin korrik (Mustaqi, 1986).
Ky fakt, përkon me karakterin mesdhetar të klimës së vendit tonë (fig 11). Por vlen të
theksohet që Shqipëria ka një reliev mjaft karakteristik të përbërë nga male dhe kodra
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në mbi 76 % të territorit. Lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 700m ose sa
dyfishi i lartësisë mesatare Europiane. Përveç lartësisë së theksuar mbi nivelin e detit
shtrirja e maleve në Veri, Lindje dhe Jug dhe hapja e terrenit drejt detit në perëndim
vepron si një barrierë për masat ajrore të lagështa që vijnë nga deti, duke luajtur një
rol shume të rëndësishëm në pozicionimin dhe intensitetin e reshjeve (Porja, 2004).
Nga grafiku shihet se shumica e reshjeve intensive, në masën 75.4% prej të gjithë
episodeve të regjistruara, janë vrojtuar në periudhën shtator – dhjetor, ndërkohë që
muaji nëntor është muaji me reshje më të dendura dhe të vazhdueshme. Bazuar në
këtë studim si edhe në studime të tjera meteorologjike periudhat e lagështirës së
tejzgjatur pritet të godasin më shumë muajin e nëntorit, muaj i cili përkon pikërisht
me periudhën e mbjelljeve të grurit në zonën e ultësirës mesdhetare të Shqipërisë
(Malo & Sako, 2008; Laska, 2009). Pra, me sa kuptohet ka shumë mundësi që në
dekadat e ardhëshme mund tëpërballemi me dështimin total të mbjelljeve të kësaj
kulture në shumë zona të Shqipërisë në sajë të reshjeve të vazhdueshme me të cilat
këto zona mund të përballen.

Fig 12.Grafiku – Shpërndarja gjatë vitit e reshjeve intensive në territorin shqiptar.

Nga ana tjetër, valët e nxehtësisë dhe thatësirat në Shqipëri pritet të godasin në verë
(Acclimatise, 2009). Kjo stinë pritet të fillojë më herët dhe të mbarojë më vonë. Por
siç u analizua tremperaturat e larta të shoqëruara edhe me kushte thatësire reduktojnë
ndjeshëm numrin e kokrrave (Acevedo et al. 2002) dhe mbushjen e farës së bimës së
grurit (Laska, 2009) dhe duke dëmtuar në këtë mënyrë ndjeshëm rendimentin.
Trethovan dhe Pfeipher (1999) Në fakt, stresi i periudhës së fund-lulëzimit apo paslulëzimit është një ngjarje tipike për shumë mjedise të tipit mesdhetar edhe në kushtet
aktuale klimatike të tyre. Për shkak të ndodhjes së herëpasherëshme të thatësirave
rendimenti i të korrave kufizohet në shumë vite nga mungesa e ujit (Passioura, 2007).

2.7.

Përfundime

Nga sa u analizua rezulton që në punën kërkimore dhe eksperimentale për
përmirësimin gjenetik të kulturës së grurit është me një rëndësi jetike në radhë të parë
krijimi i kultivarëve të cilat nuk kanë dëmtime të ndjeshme nga mbjelljet e vonuara, të
cilat të mund të mbillen në raste kur kushte ekstreme klimatike do të detyrojnë
dështimin e tyre në kohë normale. Nga ana tjetër edhe krijimi i kultivarëve që janë të
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përshtatur për t’u përballur me temperatura të larta dhe thatësira që mund të kapin
herët stinën e verës është shumë i rëndësishëm. Megjithëse këto dy faktorë klimatikë
kanë qenë një problem i vazhdueshëm për prodhimin e grurit, kohët e fundit
parashikohet të bëhet një problem gjithnjë më shqetësues dhe kjo jo vetëm për
Shqipërinë por për shumë rajone të botës. Kjo i dedikohet jo vetëm ndryshimeve
klimatike që po kërcënojnë botën në shumë aspekte por edhe mbipërdorimit
antropogjenik të burimeve ujore të disponueshme (McWilliam 1989).
Gjithsesi, përveç përshtatjes së kësaj kulture, që përbën bazën e dietës ushqimore të
njeriut, me trendin e ardhshëm klimatik, sigurisht që nuk duhet lënë pas dore edhe
rritja e rendimentit të saj në kushtet aktuale klimatike të vendit. Dhe në fakt, një punë
rezultative dhe efikase në këtë drejtim mund të arrihet vetëm nëpërmjet kuptimit të
ndryshimeve dhe përmirësimeve në fiziologjinë e bimëve ku një rëndësi të dorës së
pare merr përmirësimi dhe rritja e efikasitetit të proçesit të fotosintezës si dhe
shpërndarja e asimilateve të saj në favor të numrit dhe peshës së kokrrave.
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KAPITULLI III

MATERIALET DHE METODA
3.1. Të dhëna mbi zonat ku u ngrit eksperimenti
Përpara përzgjedhjes së zonave u bë një studim i karakteristikave klimatike të
rajoneve të ndryshme të Shqipërisë dhe në lidhje me shpërndarjen në hapësirë të
reshjeve në Shqipëri në mënyrë që të përcaktoheshin zonat.
Siç rezulton nga harta, Shpërndarja në hapësirë e reshjeve në Shqipëri është shumë e
larmishme dhe varion sipas zonave nga 3000 mm deri në 700 mm reshje në vit
(Mustaqi, 1986). Në figurën 3-1 është paraqitur harta e shpërndarjes së reshjeve
vjetore në të cilën nxirren në pah veçoritë e shpërndarjes në hapësirë të. Por në
rrezikimin e dështimit të proçesit të mbjelljeve nuk ndikon vetëm sasia e reshjeve por
edhe lartësia mbi nivelin e detit, afërsia me detin si dhe tipi i tokës.

Fig. 3-1: Harta e shpërndarjes së reshjeve vjetore në Shqipëri

Burimi: Porja, 2010
Kështu përsa i përket tokave fushore të ultësirës perëndimore janë të predispozuara të
jenë vazhdimisht të ngopura me lagështirë në nivele më të ulëta reshjesh sesa tokat
malore dhe kodrinore. Përbërja e tokës gjithashtu ndikon shumë në ngopjen apo
kullimin e saj në mënyrë që të krijohen kushte për mbjelljen e grurit. Kështu, toka të
mira për grurin konsiderohen ato me përbërje mekanike të mesme, me strukturë
kokrrizore dhe të përshkueshme nga uji, të cilat kanë thellësi të ujërave nëntokësore
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1.2 deri 1.5 m (Laska, 2009). Megjithëse në Shqipëri, gruri mbillet në të gjithë
ultësirën perëndimore, toka nuk ofron kudo të njëjtat cilësi të lakmueshme, të cilat
nuk do të rrezikoheshin nga kushtet e ardhëshme klimatike.
3.1.1. Të dhëna të përgjithshme

Eksperimenti u ngrit në dy parcela eksperimentale: parcela eksperimentale e Qendrës
së Transferimit të Teknologjive Bujqësore-Lushnjë dhe parcela eksperimentale e
Universitetit Bujqësor të Tiranës-Valias. Ky eksperiment u realizua në sajë të
bashkëpunimit të lidhur me Universitetin e Shkencave, Universitetin Bujqësor të
Tiranës dhe QTTB të Lushnjës. Parcela eksperimentale e Valiasit e ofruar nga UBT
ndodhet në zonën qendrore të Shqipërisë 10 Km në verilindje të Tiranës, me
koordinata gjeografike 41° 23' 35" në Veri, dhe 19° 44' 22" në Lindje dhe lartësi 90m
(aeroporti) mbi nivelin e detit. Toka e Valiasit është e rëndë me aftësi të ulët kulluese.
Parcela eksperimentale e Lushnjës e ofruar nga QTTB ndodhet 80 km në jug të
Tiranës me koordinata gjeografike: 40° 56' 31" në Veri dhe 19° 42' 18" në Lindje dhe
lartësi 18m mbi nivelin e detit. Toka e Lushnjës është e mjaft e kullueshme dhe
konsiderohet mjaft e përshtatëshme për mbjelljen e grurit në Shqipëri.
3.1.2. Karakteristikat agroklimatike
Në fushën e agroklimatologjisë ndarja e një vendi në zona që shfaqin lëkundje të
ngjashme të rendimentit të një bime të caktuar, të shkaktuara nga karakteristika të
ngjashme klimatike nga të cilat karakterizohet rajoni është një nga fushat kërkimore
shumë të rëndësishme. Këto rajone pra sugjerohet të karakterizohen nga regjime të
afërta të motit dhe si rezultat i kësaj, lëkundje të ngjashme të rendimentit duhet të jenë
të pritshme praktikisht në të gjithë rajonin (Zorba & Laska 1992). Laska A. (2009) në
monografin e saj analizon në mënyrë të detajuar ndikimin në vite të faktorëve
agrometeorologjike në rendimentin e grurit dhe ndikimin e faktorëve agroklimatik në
këto luhatje. Si rezultat i kësaj pune ajo ka realizuar një ndarje të Shqipërisë në rajone
të sinkronizuara të prodhimit të grurit ,luhatje që diktohen nga kushtet klimatike që
shoqërojnë zhvillimin e bimes në këto zona. Në Laska (2009) Shqipëria ndahet ne 8
rajone sinkrone, brenda të cilave presupozohet që shmangjet e prodhimit bëhen në
mënyrë të sinkronizuar të ndikuara pak a shumë nga të njejtët faktorë klimatike.
Figura 3-2 paraqet hartën me rajonet e ndara që paraqesin pak a e shumë të njëjtat
karakteristika. Siç shihet edhe nga figura Tirana dhe Lushnja futen në të njëjtin rajon
sinkron (zona II).
Këto dy zona, bëjnë pjesë në nënzonën mesdhetare fushore qëndrore të Ultësirës
Perëndimore. Kjo nënzonë karakterizohet nga dimër i butë me karakteristika të
theksuara mesdhetare, por në raste të veçanta ashpërsia e dimrit është e ndjeshme dhe
mund të shkaktojë dëmtime të kulturave bujqësore me rezistencë të dobët ndaj të
ftohtit (IHM 1982).
Regjimi i reshjeve është i tipit mesdhetar ashtu si në të gjithë vendin, me sasi më të
madhe të tyre gjatë dimrit dhe vjeshtës. Reshjet në këtë zonë bien në formën e shiut,
ndërsa shtresa e dëborës është e papërfillshme. Shpejtësia mesatare e erës është më e
madhe se në zonat e tjera të vendit, por që vjen duke u zvogëluar me largimin nga vija
bregdetare për në brendësi të territorit.
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Tirana
Lushnja

Fig. 3-2. Harta e rajonizuar e Shqipërisë përsa i përket kërkesave klimatike të grurit

3.1.3. Ndikimi i faktorëve klimatikë të zonave në kulturën e grurit
Si përfaqësuese e zonës në studim nga Laska (2009) merret Lushnja. Ndikimi i
faktorëve temperaturë dhe reshje në luhatjet e rendimentit në Lushnjë paraqitet në
figurat 3-3. Vlerat mesatare pentadike të këtyre faktorëve janë analizuar për
korrelacionin e mundshëm të tyre me shmangjet e prodhimit gjatë viteve. Periudha e
studiuar dhe paraqitur në figurë përfshin intervalin kohor Nëntor-Qershor, pra nga
mbjellja deri në korrje.

Fig. 3-3: Harta e korrelacioneve ndërmjet treguesve klimatike dhe shmangieve të rendimentit
të grurit në Lushnjë (majtas: temperaturë djathtas: reshjet)

Nga analizimi i këtyre dy figurave përsa i përket tremujorit të parë (periudhës së
dimrit) duket qartë që temperaturat e ulëta kanë ndikim pozitiv në rendimentin e grurit
(fig.3-3; majtas), ndërkohë që reshjet me shumicë ndikojnë negativisht (Fig. 3-3;
djathtas). Influenca e reshjeve është edhe më e dukshme në zonën e Tiranës e cila
karakterizohet nga tokë e rëndë e pakullueshme.
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3.2.

Materiali bimor

3.2.1. Varietetet

Varietetet për rrezatim me qëllim induktimin e mutacioneve u zgjodhën duke marrë
për bazë karakteristikat e tyre dhe sugjerimet e agronomëve. Duke pasur parasysh që
sot në botë, prodhimi i grurit të bukës përbën rreth 95% të prodhimit botëror të grurit
ndërkohë që gruri i fortë vetëm 5% (Peng 2011). Dhe që pak a shumë i njëjti raport
ekziston edhe në Shqipëri (komunikim përsonal) nga gruri i fortë u zgjodh vetëm një
varietet, ndërsa nga gruri i butë tre. Si varietete për induktim mutacioni u
përzgjodhën: varietetet Lb-7/2010, David X Mec dhe Dajti të grurit të butë (Sp.
Triticum aestivum L.) dhe varieteti STF 4 i grurit të fortë (Sp. Triticum durum). Tre
nga këto varietete Lb-7/2010, David X Mec dhe STF u sugjeruan nga ekspertë të
Qendrës së Tranferimit të teknologjive Bujqësore të Lushnjës të përzgjedhura si
objekt i punës kërkimore për induktim mutacionesh dhe fitim të linjave të reja me
interes dhe të tre këto janë krijuar në këtë Qendër (Ish Instituti i Kërkimeve Bujqësore
në Lushnjë)
Më poshtë jepen disa cilësi biomorfologjike të varieteteve të përzgjedhura:
3.2.1.1. Varietetet e grurit të butë (Triticum aestivum spp.)
Varieteti Lb-7/2010 është grurë relativisht i ri, i krijuar pas vitit 2000, me anë të
kryqëzimit ND459/44 x Lvs 3/1. Ndërsa, varietetet David X Mec dhe Dajti janë
relativisht të hershëm, të krijuar para viteve 2000. I pari është krijuar nga QTTBLushnjë nga kryqëzimi i varieteteve David x Mec (Agimi)ndërsa i dyti nga katedra e
Gjenetikës së bimëve e Institutit të Lartë Bujqësor, nga zgjedhja individuale e
kryqëzimit me Gemelli X Strampelli (Fitoteknia, 1987). Kanë tip biologjik gjysëm të
vonshëm-të hershëm dhe në zonat fushore mbillen gjatë nëntorit dhe korren në
periudhën 15 deri 20 Qershor.
Këto varietete paraqesin qëndrueshmëri mjaft të mirë ndaj temperaturave të ulëta dhe
ngricave dhe nuk rastis të paraqesin probleme megjithatë ato nuk kanë qëndrueshmëri
të lartë ndaj thatësirës. Kështu, ato herë pas here shfaqin probleme gjatë muajve MajQershor periudhë kjo që përkon me fazat e lulëzimit, kallëzimit dhe mbushjes së
kokrrës në këto varietete duke ndikuar si në uljen e numrit të kokrrave të formuara
ashtu edhe në uljen e peshës së tyre(Acevedo, 2002).
Rezistenca ndaj rrëzimit është e mirë, megjithatë herë pas here janë të ndjeshem ndaj
këtij fenomeni që vihet re në sidomos në muajt Prill, Maj dhe Qershor (Laska, 2009).
Kanë formë gjysëm të shtrirë të vëllazërimit dhe lartësia e bimëve të këtyre
varieteteve varion nga 90 deri 95 cm. Kallirin e kanë me ngjyrë të bardhë me kokrra
në ngjyrë të bardhë në të kuqërremtë në var. Lb-7/2010 dhe në ngjyrë të bardhë dhe
me formë të stërgjatur në var. David x Mec. Pesha e 1000 kokrrave varion mes
vlerave 40-43 gr.
3.2.1.2. Varieteti i grurit të fortë (Triticum Durum spp.)
Edhe varieteti i grurit të fortë STF 4, është varietet realtivisht i ri i krijuar mbas vitit
2000 me anë të kryqëzimit të Piceno x salapia 2/1-3/3-2/2-6. Pesha e 1000 kokrrave
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është 40-47 gr. Kalliri ka ngjyrë errët me kokrra qelqore ngjyrë të bardhë në të
kuqërremtë. Ka lartësi rreth 95 cm dhe formë të ngritur të vëllazërimit. Tipi biologjik i
tij është i hershëm. Në zonën fushore mbillet gjatë Nëntorit dhe korret në 15-22
qershor.
Rezistenca ndaj rrezimit është e mirë por herë pas here shfaq ndjeshmëri në periudhën
Prill,Maj,Qershor. Ka qëndrueshmëri mesatare ndaj temp.të ulëta gjatë periudhës së
dimrit (Janar-Mars). Rezistenca ndaj thatësirës është e mirë me probleme të rralla
gjatë muajit Maj.
Të dhënat mbi varietetet e marra në studim janë paraqitur edhe në formë tabelore
(tabela 1) ku jepen rendimenti, cilësia e kokrrës dhe qëndrueshmëria e tyre ndaj
rrëzimit, thatësirës dhe të ftohtit(shiko shtojca ...).
Shënim: Në studim është marrë edhe varieteti Dajti por ai u paraqit shumë
radiorezistent. Në këto kushte rezultatet e marra nga ky varietet nuk u pa e asryeshme
të paraqiten në analizimet e rezultateve përveçse në kapitullin ku është studiuar
radiondjeshmëria e varieteteve të studiuara.
3.2.2. Organi bimor
Në shumë punime shkencore dhe kërkimore të cilat kanë patur objekt induktimin e
mutacioneve me anë të aplikimit të teknikave mutacion-induktuese në bimë të
ndryshme, farat janë konsideruar si organi më i favorshëm dhe më rezultativ për këtë
qëllim (FAO/IAEA, 1977; Konzak, 1987; Savov, 1976; Kongjika et al. 1988; Stamo,
1995; Stamo et al. 2000).
Nisur nga këto konkluzione të arritura nga shumë autorë, edhe në punimin tonë u
përdorën farat e varieteteve si material për rrezatim. Farat që iu nënshtruan rrezitjes
ishin të gjeneratës së parë, me fuqi mbirëse të lartë 96-98.5%. Për çdo dozë rrezatimi
u rrezatuan nga 2400 fara për çdo varietet dhe po e njëjta sasi u ruajt për kontroll.
Përmbajtja e lagështirës së tyre në momentin e rrezitjes ishte 12-14%.

3.3. Trajtimi rrezatues
3.3.1. Tipi i rrezatimit
Aktualisht numërohen më shumë se 2700 varietete të reja të krijuara me anën e
teknikave mutacion-induktuese, ku 88% e tyre janë krijuar duke aplikuar metodat
fizike për induktimin e mutacioneve (Maluszynski & Ahloowalia, 2000). Megjithatë
vlen të theksohet fakti që rrezatimi gamma është ai që ka pasur më shumë rezultat në
këtë drejtim krahasuar me rrezet e tjera jonizuese të aplikuara për këtë qëllim. Tabela
3-1 paraqet numrin e varieteteve të formuara për çdo tip rrezatimi të përdorur. Në këtë
tabelë duket qartë epërsia mjaft më e lartë e rrezatimit gamma për induktim
mutacionesh deri në krijim varietetesh të reja. Figura 3-4 paraqet nga ana tjetër
rezultatet e punës kërkimore mutacionale në Japoni deri në vitin 2008 ku është i
dukshëm sërish mbizotërimi i varieteteve të reja të krijuara nga ky tip rrezatimi.
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Tab. 3-1: Numri i varieteteve të krijuara sipas tipeve të rrezatimit të aplikuar

Tipi i mutagjenit

Nr. varieteteve

Përqindja

Rrezatim jonizues - total
Rrezet Gamma
Rrezet X
Gamma Chronic
Neutronet e shpejtë
Neutronet termike
Të tjera

1411
910
311
61
48
22
24

100%
64.49%
22.04%
4.32%
3.40%
1.56%
1.70%

Burimi: FAO/IAEA Mutant Varieties Database

Fig.3-4: Përqindja e kultivarëve të zhvilluar nga induktimi i mutacioneve me anë të
përdorimit të metodave të ndryshme në Japoni Burimi: Kang 2009

Duke u mbështetur në këto rezultate u përzgjodh pikërisht rrezatimi jonizues gamma
për eksperimientimin tonë.
3.3.2. Dozat e aplikuara
Studime të shumta të kryera në botë mbi efikasitetin e dozave të rrezatimit me rreze
gamma të ushtruara në varietete të ndryshme të grurit, vazhdimisht kanë rekomanduar
si mjaft efikase dozat mes kufijve 15 deri 25 KR (Alba & Reyes, 1972; Dommegues,
1976; Hermelin, 1976; Yildirim, 1981; Konzak, 1987; Barabas, 1988). Në studimin
”Mutagenic effects of ion beam irradiation on rice” (2009) Yamaguchi et al.
paraqesin efektet biologjike të rrezatimeve të ndryshme në varësi të dozës së ushtruar
mbi bimët e trajtuara. Në figurën 3-5 e cila është huazuar nga ky punim, paraqiten
efektet e dozave të trajtimit në dy nga parametrat përcaktues të dozës: mbijetesën e
bimëve si dhe mutacionet e fituara në klorofilën e gjethes.
Efekti i trajtimit rrezatues në përqindjen e mbirjes së bimëve, në këtë studim, është
paraqitur nga doza 10KR në dozën 50Kr (1 gray-Gy konvertohet me 0.1Kr), ndërsa
efekti i trajtimit në përqindjen e frekuencës së mutacioneve është paraqitur në
intervalin e dozave nga 5 deri në 30Kr. Siç shihet nga figura (fig. 3-5; graf. b)
frekuenca e mutacioneve në trajtimin me rreze gamma është e lartë nga trajtimet me
dozat 15 deri 25Kr me një përqindje më të lartë sidomos në trajtimet me dozë 20Kr.
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Nga analizimi i përqindjes së mbijetesës së bimëve (fig. 3-5; graf, a) bie në sy që
dozat deri në 20Kr nuk kanë një ndikim të ndjeshëm në reduktimin e përqindjes së
mbijetesës, ndërkohë që në trajtimet me dozë 25Kr përqindja ulet me 20%, ndërsa në
trajtimet me dozën 30Kr bimët e mbijetuara përgjysmohen.

Fig. 3-5: Efektet biologjike në kultivarët e orizit: a)përqindja e mbijetesës; b) frequenca e
mutacioneve
Burimi: Yamaguchi et al. (2009)

Nga sa u analizua më sipër, në punën tonë me varietetet në studim, për rrezatim u
përzgjodhën dozat 15, 20 dhe 25 Kr, të cilat siç u pa japin frekuencë të lartë të
mutacioneve dhe nuk ndikojnë në dëmtimin e materialit të trajtuar deri në dështimin e
mbirjes dhe të mbijetesës së tij.
3.3.3. Teknika e rrezatimit
Farat e varieteteve tё pёrzgjedhura pёr studim u rrezatuan në Qendrën e Fizikës
Bërthamore të Aplikuar në dt. 3 nëntor 2010. Nga secili varietetet iu nёnshtruan
rrezatimit 18000 fara mbi tё cilat u ushtruan tre doza tё ndryshme, 15, 20 dhe 25Kr,
pёrkatёsisht nga 6000 fara pёr secilёn dozё. Rrezatimi u realizua me impiantin Gu-3
me burim radioaktiv linear, me emëtim anësor të izotopit Cs 137 gjatësia e të cilit
është 370 mm dhe aktiviteti 10 Kci (1985). Energjia e rrezatimit gamma të këtij
izotopi është E = 0, 662 Mev dhe periudha e gjysëm zbërthimit T ½ = 30 vjet.
Burimi i rrezatimit ishte Cs 137 me intensitet/fuqi doze P=476,2 Rad/min.
Ekspozimet u administruan si ekspozime akute.
Për rrezitjen u përdorën enë cilindrike prej çeliku të pandryshkshëm të cilat u
rrotulluan vazhdimisht rreth vetes gjatë procesit të rrezitjes në mënyrë që ajo të bëhej
sa më uniforme dhe cilësore ndërsa akset e enëve dhe burimi radioaktiv qëndronin
paralel gjatë kryerjes së saj. Duke ditur formën gjeometrike të materialit dhe
pozicionit të vendosjes së tij u gjendën: fuqia e dozës (P), fuqia maksimale (Pmax)
dhe fuqia minimale e dozës (P min) pastaj u llogarit koha e rrezitjes dhe uniformiteti
sipas barazimeve (Zeneli, 1988).
𝑼𝑼 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷⁄𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

[1]
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𝑻𝑻 = 𝑫𝑫⁄𝑷𝑷

[2]

Rrezitja e materialit u bë me mënyrën e rrezitjes me rrotullim. Uniformiteti i rrezitjes
ishte mjaft i lartë me heterogjenitet më të ulët se 5%. Temperatura e dhomës në kohën
e rrezatimit ishte 16-18 Gradë celsius, ndërsa lagështia e ambientit 65%. Fara të tjera
qё nuk u rrezatuan, pёrkatёsisht nga 6000 pёr çdo varietet të cilat do tё mbilleshin për
qëllime kontrolli, u mbajtёn gjithashtu në ndërtesën e Institutit në mënyrë që të gjitha
farat të merrinn dozën e fondit natyral të rrezatimit dhe si rrjedhim të gjithë variantet
të ishin në kushte të barabarta përveç dallimeve në dozat e rrezatimit. Ruajtjes së
këtyre kushteve gjatë rrezatimit iu kushtua kujdes i veçantë duke ditur që kushtet e
ambientit gjatë dhe pas rrezitjes influencojnë mjaft në shkallën e përgjigjes pra edhe
në frekuencën e mutacioneve veçanërisht në përdorimin e rrezatimeve me LET të ulët
siç është edhe rrezatimi gamma dhe kur si material bimor për rrezitje përdoren
farat(Smith 1972; FAO/IAEA, 1977; Uslu et al. 2007).

Fig. 3-6: Foto e impiantit GU-3, me burim të rrezatimit 137Cs, ku u
krye rrezitja gamma, pranë Institutit të Fizikës Bërthamore, FSHN.

3.4. Eksperimentimi në kulturë ujore
Para mbjelljes në terren me dt 15 nëntor u bë mbjellja e bimëve në kultura ujore për të
bërë vlerësimin e efektit të dozave të rrezatimit në farat e rrezatuara. Nga të tre
varietetet u morën 60 kokrra fara dhe u vendosën në tre pjata petri (20 kokrra/pjatë).
Në pjatat e petrit paraprakisht u shtrua letër filtri dhe u hodh 10 ml ujë (0.5ml ujë për
çdo kokërr farë). Pjatat me fara u vendosën në termostat në temperaturë 25°C dhe u
mbajtën aty deri në mbirje.
Pas mbirjes u numëruan kokrrat e mbira dhe u llogarit përqindja e mbirjes. Përveç
kësaj u bënë edhe analiza spektrofotometrike për përcaktimin e pigmenteve.
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3.5.

Eksperimentimi në fushë

Eksperimenti u ngrit në dy zonat që u përshkruan më lart, për dy sezone rresht
2010/2011 dhe 2011/2012. Mbjellja dhe kujdesi agroteknik i bimëve në fushë u
realizua nga punonjësit e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Qendrës të
Teknologjive Transferimit Bujqësore në Lushnjë në kuadër të bashkëpunimit të
ngritur mes Fakultetit të Shkencave të Natyrës, U.T. me këto dy Institucione.
3.5.1. Agroteknika e përdorur
Plehërimi bazë i parcelave eksperimentale u bë në fillim të tetorit, me pleh kompleks
3x20 me një sasi prej 4 kv për ha. Pas mbjelljes u bënë edhe 4 plehrime plotësuese me
një përzierje të nitratit të amonit NH4NO3 me Ure në raport 2:2, me një sasi prej 1
kv/ha, përkatësisht në fazat e meposhtme:
a) Vëllazërim fillestar, b) Parangritje/Vëllazërim i vonshëm, c) Ngritje/Fillim ngritje
dhe d) Para kallëzim
3.5.2. Mbjellja
Në proçesin e hartimit të punës në vijim, një vemendje e veçantë iu kushtua hartimit
të skemës së mbjelljeve. Vetëm një skemë e planifikuar dhe organizuar mirë mund të
çonte në arritjen e një pune me rezultate të qarta përsa i përket objektivit të punës dhe
të sakta përsa i përket eliminimit të gabimeve që mund të lindnin rrugës. Kështu më
poshtë do të sqarohen aspekte te organizimit të mbjelljeve si nga pikpamja kohore që
synonte nё qartёsimin e arritjes së objektivave dhe aspekte tё organizimit nga
pikpamja hapësinore për saktësimin e vërtetësisë së rezultateve.
3.5.2.1. Skema kohore e mbjelljeve
Skema kohore e mbjelljeve iu pershtat dy qëllimeve bazë për të cilat u ngrit
eksperimenti që ishin rritja e rendimentit të prodhimit në kushte normale mbjelljeje
dhe rritja e rendimentit të prodhimit në kushte të mbjelljes së vonuar. Nisur nga këto
dy qëllime mbjellja e farave të rrezatuara duhej të realizohej në dy kohe që ishin:
mesi i muajit nëntor dhe ditët e para të janarit.
Mesi i muajit nëntor këshillohet nga agronomët si koha optimale për mbjelljen e kësaj
kulture në zonat e përzgjedhura (Laska 2009), ndërsa fillimi i janarit u përcaktua si
periudhë mbjelljeje pikërisht nga kushtet që u krijuan në nentor të vitit 2010 kur do të
fillonte eksperimenti .
Në këtë periudhë Shqipëria u perball me reshje të vazhdueshme dhe herë-herë
intensive. Kjo situatë çoi deri në përmbytje të shumë zonave fushore të Shqipërisë që
vijoi nga 25 Nëntori deri në 6 Dhjetor gjë që shkaktoi edhe dështimin e mbjelljeve të
kësaj kulture në të gjithë ultësirën perëndimore të Shqipërisë(fig 3-7.).
Kushtet e përshtatshme për mbjellje në Valias Tiranë u krijuan vetëm në ditët e para
të janarit. Në Lushnjë në fakt kushtet për mbjellje u krijuan më shpejt, që në
dhjetëditëshin e dytë të dhjetorit. Ky ndryshim në mes kohës së krijimit të kushteve
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për mbjellje mes dy parcelave ishte për faktin e tipit të tokës së dy parcelave e cila
kishte kullueshmëri shumë më të lartë në atë të Lushnjës.
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Fig. 3-6: Sasia e reshjeve në dekadën e dytë dhe të tretë të muajit nëntor, viti 2010 në
Shqipëri dhe pamje nga përmbytjet e shkaktuara

Viti I
Breznia e parë në parcelën e UBT-Valias u mboll vetëm në datë të vonuar, 7 Janar,
nisur nga kushtet e krijuara të lartpërmendura. Kushtet e mbjelljes ishin të
pranueshme për kulturën e grurit, e cila sipas autorëve të ndryshëm (Malo dhe Sako
2008) toleron një temperaturë minimale të mbjelljes deri në zero gradë. Ndërkohë
temperaturat minimale dhe maksimale në këtë datë ishin përkatësisht 2⁰C dhe 15⁰C.
Në parcelën e QTTB në Lushnjë, nga ana tjetër, farat e rrezatuara u mbollën në datë 9
Dhjetor. Nisur nga klima e butë që karakterizon këtë zonë gjatë gjithë vitit (IHM,
1982) si dhe nga vonesa jo e madhe e mbjelljes, dhjetë ditë pas periudhës së
rekomanduar për mbjellje (Laska 2009; Malo dhe Sako 2008) kjo periudhë mbjelljeje
u konsiderua si periudhë normale mbjelljeje, duke iu referuar edhe rezultateve nga
konsulta me agronomët që merren me studimin e kësaj kulture si dhe
agrometeorologet. Referimi i mbjelljeve të breznisë së parë në Lushnjë si kohë
normale u bë kryesisht për qellime krahasimore në mes mbjelljeve në dy kohët e
ndryshme.
Viti II
Për mbjelljet e breznisë së dytë në Valias u aplikua skema e parashikuar pa
ndryshime. Kështu farat e përzgjedhura sipas mënyrës së përshkruar më poshtë (shih
më poshtë) u ndanë në dy grupe. Njëri grup u mboll me datë 12 Nëntor për kohën
normale të mbjelljes në kushte të temperaturave minimale dhe maksimale
respektivisht 3⁰C dhe 18⁰C dhe grupi tjetër me datë 7 Janar për mbjellje të vonuar, në
temperatura 1⁰ dhe 11⁰C.
Në parcelën e Lushnjës, farat e përzgjedhura u mbollën në 26 Nëntor, në kohë
normale të mbjelljes, temperatura 4⁰C dhe 17⁰C.

Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik nëpërmjet
induktimit të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues nё grurё

35

Kapitulli III: Materialet dhe Metoda
3.5.2.2. Skema hapësinore e mbjelljeve
Eksperimenti u ngrit me tre përsëritje ku nё çdo pёrsёritje u mbollёn 4 parcela qё i
pёrkisnin secilit variant. Parcelat e secilit varietet ndaheshin nё katёr miniparcela nё tё
cilat u mbollёn nga 2000 fara pёr secilin variant rrezatimi si dhe 2000 fara tё
patrajtuara me rrezatim tё cilat u pёrdorёn për qёllime kontrolli tё rezultateve tё
trajtimit rrezatues. Farat e varieteteve u mbollёn nga 5 cm larg njëra-tjetrës, dhe me
largësi 20 cm nga rreshti në rresht. Në mes varianteve me rrezatime të ndryshme të
varieteteve u la nga 40 cm largësi ndërsa ndërmjet varieteteve të ndryshme dhe
përsëritjeve u lanë nga 50 cm hapësirë ndarëse. Skema hapësinore e mbjelljeve
paraqitet në shtojcën 3.
3.5.2.3. Korrja e breznisë së parë dhe menaxhimi i breznisë së dytë
Në esksperimentimin shkencor të përmirësimit gjenetik të bimëve me anën e
teknikave mutacionale rëndësi të veçantë në suksesin e punës ka përcaktimi i metodës
së ekzaminimit të mutacioneve dhe menaxhimit të breznive pasardhëse. Në këtë
proçes duhen analizuar meritat, kërkesat dhe aspekte të tjera të metodave të
përdorshme. Vlen të theksohet rëndësia e veçantë e metodës sidomos në kalimin nga
breznia e parë në atë të dytë. Shkurtimisht metodat që përdoren në rastin e drithërave
të vetë-pllenueshëm përshkruhen në vijim.
1. Metoda popullatë në bulk sipas së cilës bëhet menaxhimi në masë i popullatës.
2. Metoda kallinj në bulk-rresht sipas së cilës kallinjtë e korrur rastësisht të
breznisë M1 mbillen në M2 sipas skemës një rresht për çdo kalli.
3. Metoda kalli-rresht sipas së cilës mbillen kallinj bimësh të përzgjedhura të
M1.
4. Metoda bimë – rresht në të cilën të gjitha farat ose një mostër e farave të
prodhuara nga një bimë e caktuar, rriten në M2.
5. Metoda farë e vetme ose shumë-fara bulk e cila përfshin përzgjedhjen e një
fare të vetme nga çdo kalli M1 ose bimë M1 për të ndërtuar popullatën M2.
Sigurisht që secila nga metodat ka avantazhet dhe disavantazhet përkatëse të cilat
duhen analizuar në proçesin e përcaktimit të metodës që do të ndiqet. Metoda –
popullatë bulk është e përshtatshme për mekanizimin e pothuajse të gjitha fazave
duke përfshirë edhe përzgjedhjen e varianteve në disa raste, kur bëhet fjalë për
përzgjedhje mekanike të tyre. Por ajo kërkon hapësira të medha për mbjelljen e M2
pra është e justifikueshme vetëm nëse toka dhe burimet për mekanizimin janë pak të
kushtueshme (FAO/IAEA 1977). Për më tepër kjo metodë është e vlefshme nëse
materiali prindëror është mjaft homogjen, vëllazërimi i breznisë M1 është i
kontrolluar në hapësirë të ngushtë dhe M1është rritur në mënyrë të izoluar.
Metoda M1 farë e vetme ose shumë-fara bulk konsiderohet si metoda më efikase në
aspektin e kostos dhe shfrytëzimit të hapësirës. Por, epërsia në efikasitet e metodës
është e arritshme vetëm nëse rritet e njëjta sasi e M2 si në metodat e tjera, gjë që
kërkon përpunimin e një sasie të madhe të materialit mëmë. Si rrjedhim kjo metode
është më e kushtueshmja në aspektin e hapësirës, punës, pajisjeve dhe materialeve. Në
shumë aplikime praktike saktësia e shtuar e kesaj metode nuk justifikon koston e
shtuar.
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Tre metodat e tjera nuk kanë shumë diferenca ndërmjet tyre përsa i përket përpunimit
operacional dhe kostos së punës. Përsa i përket cilësisë Metoda kalli-rresht ofron
saktësinë më të madhe përsa i përket origjinës së një mutanti. Kjo për shkak se
pasardhësit e disa kallinjve nga një bimë e caktuar rrallë mbajnë të gjithë të njëjtin
mutant te fenotipit, dhe praktikisht kurrë në të njëjtin raport. Metoda kalli bulk-rresht
ka saktësi më të ulët se metoda kalli-rresht por pak a shumë të njëjtë me metodën
bimë–rresht. Kjo e fundit preferohet, vetëm kur numri i farave të prodhuara ështe
relativisht i ulët. Suksesi i saj varet shumë nga mirëkontrollimi i vëllazërimit
sekondar, meqë vëllezërit sekondar tentojnë të zvogëlojnë rendimentin e mutanteve
M2 (FAO/IAEA 1977).
3.5.2.4. Ndërtimi i breznisë M2
Në kushtet e mungesës së mekanizimit metoda bulk e mbjelljes konsiderohet si e
pajustifikueshme (FAO/IAEA 1977). Megjithatë në rastin tonë të eksperimentimit
shumica dërrmuese e bimëve të breznisë M1 nuk i mbijetuan stresit mjedisor të
shkaktuar nga kushtet e vonesës së mbjelljes. Duke supozuar që bimët që kanë
mbijetuar mund të mbartin të gjitha aftësinë për ti mbijetuar kushteve të stresit të
mbjelljes, duke pasur parasysh edhe faktin që prodhimi nuk mund të vlerësohet me
siguri në brezninë e parë për shkak të tronditjeve fiziologjike të shkaktuara nga
rrezatimi, ne vendosëm të bënim përzgjedhjen e bimëve për mbjellje në brezninë e
dytë pikërisht me anën e kësaj metode. Në fakt si më efikase në librin ”Manual on
Mutation Breeding” (1977) veçohet metoda bimë-rresht, por ne nuk e përzgjodhëm
këtë metodë për arsye se ishte e pamundur të kontrollohej vëllazërimi i bimëve të
mbijetuara për arsye të hapësirës së madhe të mbetur për këto bimë në sajë të
letalitetit të lartë që ishte shkaktuar nga rrezatimi i farave të tyre. Kujtojmë që suksesi
i kësaj metode varet shumë nga mirëkontrollimi i vëllazërimit sekondar (FAO/IAEA
1977).
Megjithatë duke patur parasysh që megjithëse kishin arritur të mbijetonin jo të gjitha
bimët kishin prodhuar kokërr të mirë dhe të shëndoshë duke patur parasysh edhe
hapesirën mjaft të madhe që na duhej në dispozicion në rast të mbjelljes bulk të
popullatave të rrezatuara ne vendosëm të bënim një lloj reduktimi të farave për
mbjellje në brezninë e dytë duke bërë njëp seleksionim mekanik të tyre në bazë të
vlersëimit të p[eshës dhe madhësisë së tyre. Raste të tilla të modifikimit të metodave
përmenden edhe në manualin e mutacioneve FAO/IAEA (1977)

3.6. Matjet dhe Analizat
Më poshtë do të cilësohen të gjitha karakteristikat morfologjike, fiziologjike dhe të
prodhimit që u analizuan në materialin e dy breznive, si dhe përpunimet statistikore të
realizuara.
3.6.1.Morfologjia e gjethes: Sipërfaqe, peshë, lagështi
Sipërfaqja gjethore është një nga treguesit morfologjik me ndikim të drejtpërdrejtë në
assimilimin e CO2 dhe në rendiment. Përmirësimi i këtij treguesi ka rëndësi
sinjifikative në aftësinë për shfrytëzim optimal të energjisë diellore për proçesin e
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fotosintezës përkrah dendësisë së plastideve dhe dendësisë së pigmenteve
fotosintetike në gjethe. Ndryshimi i këtij treguesi në krahasim me kontrollin mund të
shoqërohet me:
•
•

rritje të peshës së njomë gjethore;
hollim të gjethes pa ndryshuar peshën e njomë.

Në rastin e parë pesha e njomë gjethore mund të jetë ndryshuar si pasojë e ndryshimit
të sasisë së ujit në gjethe ose si pasojë e ndryshimit të sasisë së lëndës së thatë.
Ndryshimi i peshës së thatë ndikon në sasinë totale të pigmenteve të pranishme në
gjethen flamur si rezultat në sasinë e CO2 të asimiluar në njësinë e kohës. Rritja e
sasisë së ujit të pranishëm në gjethe nga ana tjetër, është një tregues potencial që
dëshmon një ndryshim të efikasitetit të punës së plastideve dhe pigmenteve në njësinë
e kohës.
Nisur nga ky argumentim u llogarit sipërfaqja gjethore, dhe pesha e thatë gjethore për
të vlerësuar ndryshimet e mundshme në morfologjinë e gjethes me ndikim të
mundshëm në rendimentin e bimës: Sipërfaqja gjethore u llogarit me formulën (1)
ndërsa pesha e thatë gjethore me formulën (2)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ = 0.75 ∗ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔gjeth * gjrgjeth

[1]

ku: 0.75 është koefiçienti për bimët çereale ndërsa gjtgjeth, gjrgjeth janë gjatësia dhe
gjerësia e matur e gjetheve.
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐿𝐿
100

[2]

Ku: Pth është peshë e thatë e gjethes; Pnj është peshë e njomë e saj; L është lagështia.
Pesha e njomë u mat me peshore të tipit KERN PCB 200-2. Lagështia u mat me
Denver Instrument të tipit IR-30.
3.6.2. Fiziologjia e gjethes
Siç u theksua edhe në pjesën teorike një nga rrugët me rezultative të rritjes së
potencialit prodhues të kulturave bujqësore është ajo e përmirësimit të fotosintezës
(Ylli A., 2000; Kongjika, 2004; Acevedo 2002). Më poshtë jepen detaje mbi mënyrat
e ndjekura për analizimin e impaktit që ka patur rrezatimi në këtë proces në bimët e
trajtuara. Meqenëse bimët janë mbjellur në bulk edhe në brezninë e dytë puna e jonë
është ndalur deri në këtë nivel duke trajtuar në terma të përgjithshëm impaktin e
trajtimit pa hyrë në linja.
3.6.2.1. Pigmentet fotosintetike
Klorofili a është pigmenti më i bollshëm në bimë. Klorofili a absorbon dritën me
gjatësi vale 430nm (blu) dhe 662nm (e kuqe). Ai përmban një zinxhir hidrofobik
phytol i cili mundeson ngulitjen e tij në membranën lipidike. Pjesa tjetër e strukturës,
unaza tetrapirrolike qëndron jashtë membranës. Është kjo pjesë e pigmentit që
absorbon energjinë nga drita.
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Klorofili b ka strukturë të ngjashme me atë të klorofilit a. Ajo absorbon dritën e
453nm dhe 642 nm maksimalisht. Klorofila b mendohet të ketë evoluar më vonë se
klorofila a dhe ndihmon për të rritur gamën e dritës të përdorshme nga bima për
energji.
Karotenoidet janë një klasë e pigmenteve aksesorë që ndodhen në të gjitha
organizmat fotosintetike. Ato janë krejtësisht hidrofobik dhe ekzistojne në membranat
e lipideve. Carotenoidet absorbojnë dritën maksimalisht midis 460 nm dhe 550 nm.
Ka mbi 600 carotenoids te njohur, ata janë të ndarë në dy klasa, xanthophylls (të cilat
përmbajnë oksigjen) dhe carotenes (të cilat janë thjesht hidrokarbure, dhe nuk
përmbajnë oksigjen).
Karotenoidet kryejnë dy funksione të mëdha në fotosintezë. Ato shërbejnë si pigmente
ndihmës për kapjen e dritës, duke zgjeruar gamën e gjatësisë valore të dritës të
perdorshme nga fotosinteza, dhe së dyti ata veprojnë për mbrojten e pigmenteve
klorofiliane nga reaksioni i dëmshëm fotodestruktiv që ndodh në prani të oksigjenit.
Roli ndihmës i pigmentit është një transferim i tipit singlet-singlet i energjisë
karotenoidi në klorofile, ndërsa roli mbrojtës është transferim i tipit triplet-triplet i
energjisë nga klorofili në karotenoid (Cogdell, 1978; Siefermann –Harms, 1987;
Mimuro & Katoh, 1991). Funksioni më i rëndësishëm i karotenoideve mendohet të
jetë mbrojtja e bimëve nga radikalet e lira.

Klorofila b dhe karotenoidet x&c të cilat fillojnë të sintetizohen në gjethe më vonë se
klorofila a luajnë një rol shumë të rëndësishëm në grumbullimin e energjisë së
nevojshme për proçesin e sintezës së lëndës organike. Klorofila a përveç këtij
funksioni kryen edhe sintezën e lëndës organike (Babani 1985, Babani & Jorxhi 1994,
Kongjika dhe Pertena 1998, Ibro 1991) prandaj luan një rol kyç në proçesin e
fotosintëzës dhe në zhvillimin e bimës.
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Nisur nga fakti klorofilat a dhe b konsiderohen si pigmentet kryesore përgjegjëse për
absorbimin dhe përdorimin e energjisë së dritës duke influencuar në efiçencën e
fotosintezës (Pan and Dong 1995). Historikisht është menduar që sasia dhe
përqëndrimi i tyre në kloroplaste të ketë luajtur një rol të drejtpërdrejtë në rendimentin
e grurit dhe të bimëve të tjera cereale. Janë të shumta studimet që e kanë pranuar dhe
vërtetuar si korrelacionin pozitiv mes përqëndrimit të klorofilit në bimë dhe shkallës
së fotosintezës (Araus et al. 1997; Thomas et al. 2005,) ashtu edhe korrelacionin
pozitiv mes kapacitetit fotosintetik dhe rendimentit të grurit nga ana tjetër (Thomas
and Smart 1993, Wang et al. 2008, Zhang et al 2009).
Në një studim ku krahasojnë lokuset e tipareve sasiore përgjegjës për rendimentin e
grurit dhe atyre përgjegjës për përmbajtjen e klorofilës, Zhang et al. (2009),
përcaktojnë dy intervale (në kromosomet 5D dhe 4A) me ndikim të njëhershëm si në
rendimentin ashtu edhe në përqëndrimin e klorofilave a and b (përkatësisht
Xwmc215–Xgdm63 dhe Xwmc718–Xwmc262), dhe një interval në kromosomin 2D që
ndikon njëkohësisht në rendimentin dhe përmbajtjen e klorofilës b (intervali Xcfd53–
Xbarc349.1).
3.6.2.2.Përcaktimi i
spektrofotometrike

përqëndrimit

të

pigmenteve

me

metodën

Sasia e pigmenteve fotosintetike në gjethet e bimëve të studiuara u përcaktua me
metodën spektrofotometrike (Babani, 1984). Metodat spektrofotometrike për
përcaktimin e përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike shfrytëzojnë njohuritë mbi
spektrat e thithjes dhe të veprimit të pigmenteve fotosintetike. Kështu, dihet që
klorofilat a dhe b kapin fuqimisht në zonën e dritës vjollcë, blu, portokalli dhe të kuqe
të spektrit ndërkohe që reflektojnë dritën e gjelbër dhe atë të gjelbër në të verdhë, në
gjatësitë valore 500 deri në 600 nm (Vermaas, 1998).

Fig. 3-7: Spektrat e dritës së thithur nga pigmentet fotosintetike

Nga ana tjetër, β-karoteni dhe luteina, kapin fotonet e pjesës blu dhe vjollcë duke
reflektuar të gjelbrën, portokallinë dhe të kuqen (fig. 3-7). Kjo metodë mbështetet në
faktin që spektrat e absorbimit të klorofilës a, klorofilës b dhe të karotenoideve lejojnë
të përcaktohet sasia e tyre në ekstrakt pa ndarje paraprake (Ylli, 2000).
Për përcaktimin e përqëndrimit të pigmenteve në gjethet e bimëve, në fazën e ngritjes
u analizuan me metodën spektrofotometrike gjethet e katërta të tyre ndërsa në fazën e
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kallëzimit u analizuan gjethet flamur. Gjethet u morën nga 20 bimë për variant brenda
një përseritje pra 60 bimë për variant në total. Gjatë mbledhjes së gjetheve, është
zgjedhur gjethja më e zhvilluar e më ekspozim pothujse të njëjtë karshi diellit.
Përzgjedhja e tyre u bë në mënyrë të randomizuar me qëllim shmangjen e gabimeve.
Për çdo kultivar janë kryer 4 ekstraktime paralele. Ekstraktimi i pigmenteve u bë me
aceton 85%. Për ekstraktim është marrë pjesa e mesit të gjetheve duke përjashtuar
kërcellin kryesor të tyre. Gjethet e grira shumë hollë u hodhën në një tavan qelqi ku u
shtua pak CaCO3 dhe Kuarc si dhe aceton. Masa e krijuar u përzie mirë derisa
copëzat e gjetheve u shkrinë krejtësisht në këtë masë. Kjo masë pastaj u filtrua duke
përdorur pompë me vakuum dhe së fundi u hollua më tej në aceton deri sa ekstrakti u
bë 20 ml. Matjet për përcaktimin e sasisë së pigmenteve fotosintetike u bënë me 4
përsëritje për çdo variant rrezatimi të marrë në studim.

Fig: 3-8: Pamje nga puna e kryer me materialin gjethor të bimëve

Densitetet optike të ekstraktit u matën me spektrofotometer të tipit 4802H UV/VIS
DOUBLE BEAM, në gjatësitë valore E663nm, E644nm dhe E452.5nm. Për
përcaktimin e përqendrimit te karotenoideve dendësia optike e ekstraktit u mat në një
gjatësi vale të pjesës blu të spektrit. Ndërsa llogaritja e përqëndrimit të pigmenteve
fotosntetike u bë duke përdorur ekuacionet e Rebelen me formulat e mëposhtme 3, 4
dhe 5.
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𝐶𝐶 chla= 10.3 ∗ 𝐸𝐸663 − 0.918 ∗ 𝐸𝐸644
𝐶𝐶 chlb= 19.7 ∗ 𝐸𝐸644 − 3.87 ∗ 𝐸𝐸663

𝐶𝐶 crts= 4.75 ∗ 𝐸𝐸452.5 − 0.226(𝐶𝐶 chla+𝐶𝐶 chlb

[3]
[4]
[5]

Ku: Cchla, Cchlb, Ccrts janë përqëndrimet e pigmenteve për njësi vëllimore të ekstraktit
të përgatitur (mg/ml) përkatësisht klorofilës a, klorofilës b dhe karotenoideve (x + c).
Përqëndrimet e pigmenteve për njësi vëllimore të ekstraktit të përgatitur (mg/ml) të
rezultuara nga futja e të dhënave në ekuacionet e Rebelen, u konvertuan në
përqëndrim për njësi peshe absolutisht të thatë të gjethes (mg/g) me anë të formulës 6.

𝐾𝐾 =

100𝐶𝐶−𝑉𝑉

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ

[6]

Ku: K është përqëndrimi i pigmentit në mg/g; C përqëndrimi i pigmentit për ml; V
vëllimi në ml; Pnj pesha e materialit bimor në mg dhe Pth pesha e thate.
Pas përcaktimit të përqëndrimeve për njësi peshe absolutisht të thatë u llogarit raporti
mes klorofilave Cchla/Cchlb, si dhe raporti mes klorofilave dhe karotenoideve Cchl(a+b)/
Ccrt(x+c).
3.6.2.3. Fenofazat e analizimit të klorofilave
Breznia M1
Analizat e pigmenteve fotosintetike u bënë në dy faza fenologjike të grurit të mbjellë
në fushën e Valiasit, përkatësisht në fazat ngritje dhe kallëzim pas plehërimeve
plotësuese. Në grurin e mbjellë në Lushnjë u analizua vetëm faza kallëzim duke
vlerësuar rëndësinë më të madhe dhe lidhjen e fortë të permbajtjes së pigmenteve
fotosintetike të kësaj faze kryesisht në rendiment.
Breznia M2
Ashtu si edhe në brezninë e parë u bë vlerësimi i përqëndrimit të pigmenteve
fotosintetike në gjethet flamur. Megjithatë në brezninë e dytë e lokalizuam analizën
në fazën e kallëzimit nisur nga sugjerimet e shumë autorëve për epërsinë e kësaj faze
në korrelacionin mes këtij tipari me rendimentin (Thomas & Smart 1993, Wang et al.
2008, Zhang et al. 2009). Përveç kësaj, vlerësimi i këtij treguesi në brezninë e dytë u
bë vetëm për bimët e mbjella në kohë normale (15Nentor 2011). Bimët e mbjella vonë
(7 janar, 2012) nuk u analizuan për përformancën e këtij tipari në mënyrë që të mos
dëmtoheshin nga prerja e gjetheve flamur të nevojshme për analizën
spektrofotometrike të ndjekur. Kjo rrugë u pa e arsyeshme duke pasur parasysh
temperaturat mjaft të ulëta të janarit dhe të shkurtit të vitit 2012 të cilat ishin mjaft më
të ulëta se sa ato të 2011-M1 (fig. 3-9). Gjethet për matjen e përqëndrimit të
pigmenteve u morën në fazën e kallëzimit duke patur parasysh literaturën botërore
sipas së cilës kjo është faza me impakt më të lartë të përqëndrimit të pigmenteve në
Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik nëpërmjet
induktimit të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues nё grurё

42

Kapitulli III: Materialet dhe Metoda
rendimentin e bimës. Përqëndrimi i klorofilës u mat në gjethet flamur të bimëve duke
përzgjedhur gjethe me drejtim pak a shumë të njëjtë të gjetheve nga dielli.
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Fig. 3-9: Temperaturat e janarit në brezninë M1 dhe M2
3.6.2.4. Efikasiteti i punës së aparatit fotosintetik
Duke patur parasysh rolin e ndryshëm që kanë në proçesin e fotosintezës dhe në
fiziologjinë bimës dy tipet e pigmenteve u analizua raporti mes grupit të pigmenteve
klorofiliane me ato karotenoide. Një vlerë e ndryshme e rezultuar në këtë raport
tregon një normë të ndryshme rritjeje apo uljeje të përqëndrimit të pigmenteve të
ndryshme fotosintetike gjë që ka ndikimin e vet edhe në ecurinë e zhvillimit të bimës.
Kështu p.sh. në rastin kur përqëndrimi i pigmenteve në tërësi rezulton i ngritur një
vlerë e ulur mes këtyre dy grup-pigmentesh mund të jetë rezultat i njërit nga këto tre
ndryshime norme rritjeje më e ulët në grupin e klorofilave dhe më e lartë në grupin e
karotenoideve.
3.6.3. Prodhimi
Pas pjekjes së plotë të bimëve të trajtuara si dhe të kontrollit ne vlerësuam treguesit e
prodhimit. Në fund të fundit është pikërisht shtimi i prodhimit të bimëve bujqësore që
ndikon drejtpërdrejt në ngritjen ekonomike të vendit pa nënvlerësuar edhe
përmirësimin e cilësisё së prodhimit që sigurisht rrit edhe cilësinë e ushqimit dhe jetës
së konsumatorit.
Rendimenti i grurit konsiderohet si produkt i dy komponenteve: numrit të kokrrave në
njësinë e sipërfaqes dhe peshës individuale mesatare të bimës. Numri i kokrrave për
m2 përbëhet nga disa nënkomponente: bimë/m2; kalli/bimë x kallëza/kalli dhe
kokrra/kallëz. Pesha individuale mesatare e bimës nga ana tjetër përbëhet nga
nënkomponentet: peshë për kalli dhe kokërr/kalli (Miralles & Slafer 1999; Slafer,
2003) (fig. 3-10 dhe formulat 7, 8, 9).
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Megjithatë ndërmjet këtyre nënkomponenteve influencën më të lartë në rendimentin e
bimës është vlerësuar ta ketë numri i kallinjve për m2, i ndjekur nga numri i kokrrave
për kalli, dhe një ndikim më të ulët është vlerësuar të ketë pesha e kokrrës (Acevedo
et al. 2002; Fageria et al. 2006).
Për përcaktimin e tipareve të prodhimit që do të vlerësoheshin u bazuam në formulën
(7). Sipas kësaj formule numri i bimëve për m2; numri i kallëzave për bimë; numri i
kallinjve për bimë, numri i kallëzave për kalli, numri i kokrrave për kallëz; pesha e
kallirit si dhe numri i kokrrave për kalli kanë ndikim përkatës në rendimentin e grurit.

𝑹𝑹 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑚𝑚2

∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃

[7]

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 = B/m2 * kalli/b * kallez/kalli * kok/kallëz
𝑷𝑷𝑷𝑷 =Pkok*kalli-1/Nrkok*kalli-1

[8]

[9]

bime/m2

Nkalli/m2

Nkok/m2
N.kok/kalli

Rendimenti

kalli/bime
kalleza/bime
kokerr/kallez
kokerr/kallez

Pkok
peshe/kokerr

Fig. 3-10: Rendimenti i grurit

Treguesit e prodhimit të vlerësuar në brezninë e parë dhe të dytë mutante ishin: numri
i vellezërve, gjatesia e kallirit, numri i kallitheve, numri i kokrrave në kalli, pesha e
kokrrave në kalli, pesha e kokrrave për bimë, pesha e 1000 kokrrave dhe pesha totale
e bimës.
Duke marrë parasysh që fuqia mbirëse e bimëve të rrezatuara është mjaft më e ulët
sesa ajo e bimëve të pa trajtuara me rrezatim (Uslu et al. 2007), si pasojë e dëmtimeve
fiziologjike të trajtimit, numri i bimëve për m2 nuk u vlerësua.
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3.6.4. Biomasa mbitokësore
Zhvillimi i biomasës mbitokësore ishte një nga elementet kyçe që u analizua përkrah
rendimentit. Zhvillimi i një biomase mbitokësore përcaktohet nga zhvillimi i dy
elementeve që janë: lartësia e bimës dhe numri i vellezërve. Një biomase e zhvilluar
ka të ngritur njërin nga të dy keto elemente. Zhvillimi i këtyre elementeve ka
përparësitë dhe disavantazhet përkatëse.
Një biomasë shumë e zhvilluar e bimës mund të përdoret për arsye të ndryshme nga
fermeri. Përveç përdorimeve tradicionale të kashtës së grurit, përdorimi i saj për
prodhim energjie, për plotësimin e nevojave të vetë fermës për energji, ka marrë
përparësi vitet e fundit (Gooding & Davies, 1997). Megjithatë, autorë të shumtë e
lidhin këtë tipar me rrëzimin. Sipas tyre rritja e rrezistencës ndaj rrëzimit arrihet me
shkurtimin e lartësisë së bimëve (FAO/IAEA, 1977; Gottschalk & Wolf 1983;
Konzak, 1988; Xhuveli, 1980). Por nga ana tjetër, shumë autorë të tjerë theksojnë se
ekzistojnë edhe faktorë të tjerë që ndikojnë në rezistencën e cerealeve ndaj rrëzimit
dhe jo gjithmonë shkurtimi i kercellit shoqërohet me fortësinë e kashtës (Gottschalk,
1976; Yildirim, 1981; Keller et al. 1999; Malo & Sako, 2008 ). Pra, nisur nga ky fakt
një kultivar i lartë jo domosdoshmerisht ka qëndrueshmeri të ulët ndaj rrëzimit.
Me fjalë të tjera në studimin tonë përsa i përket zhvillimit të biomasës mbitokësore ne
u fokusuam në dy drejtime duke patur për qëllim përzgjedhjen e bimëve të shkurtra të
cilat janë të preferueshme për rrezistencën ndaj rrëzimit që në përgjithësi ofrojnë dhe
përzgjedhjen e bimëve të larta të cilat janë të preferueshme për përdorime dytësore të
bimëve të mbjella nga fermeri.
3.6.5. Interpretimi statistikor i të dhënave
Interpretimit statistikor të të dhënave iu kushtua një rëndësi e veçantë gjatë punës
sonë, sidomos në analizimin e grupit të bimëve të cilat kishin qëlllim eksperimentimi
rritjen e rendimentit. Kjo për arsye se siç u përmend edhe ne pjesen teorike rendimenti
është një tipar shumë kompleks (Ylli, 2000). Në shprehjen e këtij tipari ndikojnë
shumë gjene njëkohësisht të cilët shtojnë apo supresojne shprehjen e njeri-tjetrit dhe
që për më tepër ndikohet edhe nga shumë faktorë të jashtëm mjedisorë. Kështu për
vlerësimin e impaktit të trajtimit u analizuan përmirësimi apo përkeqësimi i tipareve
të analizuara në drejtim të vlerave mesatare, variabilitetit dhe lidhjes mes tyre. Ne
vijim jepen detaje në lidhje me mënyrën e përpunimit dhe të analizimit të të dhënave.
3.6.5.1. Vlerat mesatare të tipareve
Për çdo tipar të analizuar, u llogarit vlera mesatare e rezultuar nga 20 individë me anë
të formulës [10]. Qëllimi i llogaritjes së vlerave mesatare ishte nxjerrja e
konkluzioneve mbi efektin përmiresues apo përkeqësues të rrezatimit në popullatat ku
u aplikuan teknikat mutacionale krahasuar me kontrollin për secilin nga tiparet.
1

𝑥𝑥 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥
𝑛𝑛

[10]
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Ndryshimet e vërejtura në vlerat mesatare të tipareve iu nënshtruan edhe analizës
statistikore në menyrë që të analizohej saktësia statistikore e rezultateve. Ndryshimet
në vlerat mesatare u analizuan me anën e testit Post-Hoc të ANOVA-s i cili u realizua
për të gjitha tiparet me anë të programit statistikor SPSS-17. Në disa raste u pa e
arsyeshme të shtohej edhe testi i studentit i cili u realizua me anën e programit EXEL
2007.
Rezultatet mbi mesataret e popullatave të rrezatuara u paraqitën grafikisht për secilin
tipar përkrah vlerave mesatare të kontrollit, të shoqëruara edhe me tab
elat statistikore të realizuara me programet e lartpërmendura.
3.6.5.2. Variabiliteti i tipareve
Erozioni gjenetik i shkaktuar gjatë proçeseve moderne të përmirësimit gjenetik, është
një problem i njohur për të gjitha kulturat që kultivohen sot dhe në veçanti për
kulturën e grurit. Një fond gjenetik i varfër i kulturave bujqësore rrit shumë
ndjeshmërinë dhe vulnerabilitetin e tyre ndaj streseve mjedisore, dëmtuesve dhe
sëmundjeve (Nevo 2009, 2011; Fu dhe Somers 2009).
Haudry et al. (2007) analizoi diversitetin e nukleotideve në 21 lokuse në varietete të
egra dhe të buta të grurit të butë dhe të fortë, dhe zbuloi se diversiteti gjenetik i
formave të kultivuara është reduktuar me 69% në grurin e butë dhe 84% në grurin e
fortë.
Për këtë arsye një rëndësi e veçantë gjatë analizimit të tipareve iu dha edhe analizimit
të efekteve të trajtimit mbi variabilitetin e tipareve. Në fakt, variabiliteti i një tipari në
një grup bimësh vlerësohet me anën e devijimit standart të tiparit i cili shprehet me
formulën [11]

𝑠𝑠 = �1/𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥̅ )2

[11]

Ku { 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … . 𝑥𝑥𝑛𝑛 } janë vlerat e vëzhguara të mostrës dhe 𝑥𝑥̅ është mesatarja e
vëzhgimeve, ndërsa n është madhësia e mostrës.
Megjithatë, për krahasim mes grupeve të të dhënave me njësi të ndryshme ose
mesatareve mjaft të ndryshme, ka marrë rëndësi koefiçienti i variacionit CV. Ky
koefiçient përcaktohet si devijim standard i shprehur si një përqindje ndaj mesatares
(Tippett, 1952; Senders, V.L. 1958; Steel et al, 1997; Lewis, 1963). [formula, 12]

𝐶𝐶𝑣𝑣 =

𝑠𝑠

𝑥𝑥

100

[12]

Që në vitin (1958) Moore shprehej që ishte e nevojshme gjetja e një metode që arrinte
të eliminonte njësitë themelore në mënyrë që të përdorej për vlerësimin e
ndryshueshmërisë së dy shpërndarjeve. Moore sugjeronte pikërisht përdorimin e CV
për këtë qëllim meqë ky koefiçient nuk varej nga njësitë e matjes.
McClave dhe Benson (1988) shpjegojnë që normalisht devijimi standard i një
ndryshoreje rritet në mënyrë proporcionale me rritjen e mesatares. Steel et al. (1997)
deklaron se CV ndryshe nga devijimi standard është një masë relative e variacionit.
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Prandaj, CV është përdorur shpesh për përshkrimin e sasisë së variacionit në popullata
(Snedecor dhe Cochran 1980).
Kështu edhe ne përdorëm këtë koefiçient për vlerësimin e variabilitetit të tipareve në
studim me qëllim nxjerrjen e konkluzioneve mbi shkallën e variabilitetit të shfaqur në
këto tipare si pasojë e aplikimit të teknikave rrezatuese.

3.6.5.3. Korrelacioni
Prodhimi bujqësor është rezultat i proçeseve dhe reaksioneve të ndryshme komplekse
që ndodhin gjatë zhvillimit të bimes (Ylli, 2000) i cili ndikohet shumë edhe nga
ndërveprimi i kushteve të jashtme me gjenomin e bimës. Eshtë folur tashmë për
rëndësinë që ka proçesi i fotosintezës në rritjen e rendimentit. Megjithatë lidhja mes
fotosintezës dhe prodhimit është veçanerisht komplekse gjë që përcaktohet nga
kontrolli poligjenik i saj (Ylli, 2000). Përveç kësaj edhe shpërndarja e asimilateve në
bimë jep një ndikim të drejtpërdrejtë në prodhim. Shumë kërkues kanë gjetur
korrelacion të fortë të rendimentit të grurit me indeksin e korrjes (Feil, 1992;
Reynolds et al. 1994) si në nivele gjenotipike ashtu edhe në nivele fenotipike.
Pikërisht për këtë arsye një rëndësi e veçantë në brezninë M2 iu dha analizimit të
lidhjeve të shfaqura mes tipareve fiziologjike dhe morfologjike nga njëra anë me
tiparet e prodhimit nga ana tjetër.
Për këtë qëllim u realizua analiza korrelative e tipareve sipas koefiçientit të Pearson-it
i cili u llogarit me anën e programit SPSS-17.
Me anën e analizës korrelative u vlerësua lidhja që ekzistonte midis fiziologjisë së
gjethes me zhvillimin e biomasës mbitokësore dhe prodhimin kokërr. E njëjta gjë u
realizua edhe për lidhjet midis morfologjisë së gjethes me biomasën mbitokësore prodhim kokërr. Analiza kishte për qëllim të përcaktonte jo vetëm ndikimin direkt të
ndryshimeve të vërejtuara në fiziologjinë dhe morfologjinë në prodhim por edhe
vlerësimin e ndikimit të tyre përsa i përket raportit biomasë-prodhim pasi siç dihet
është ky raport i cili përcakton edhe indeksin e korrjes . Tashmë është konstatuar që
përpjekjet për rritjen e rendimentit kokërr të grurit përmes mbarështimit nuk kanë
rezultuar në rritje të biomasës nën kushte potenciale rritjeje (Evans, 1993), ndërkohë
që rendimenti i grurit është rritur ndjeshëm me një normë mesatare prej 0.9% në vit
gjatë 30 viteve të fundit (Sayre et al. 1997). Rritja e rendimentit të grurit potencial ka
ardhur pra kryesisht nga një rritje në indeksin e korrjes, dhe veçanërisht nga një rritje
e numrit te kokrrave për njësine e siperfaqes (Acevedo et al. 2002).

3.7. Vlerёsimi i treguesve biokimikё
Rёndёsi e veçantë nё kёrkimet pёr pёrmirёsimin gjenetik tё kulturёs sё grurit pёrveç
prodhimit i jepet edhe pёrmbajtjes sasiore dhe cilёsore të pёrbёrёsve tё kokrrёs si
proteinë totale, gluten, etj. Këto përbërës janё njё element mjaft i vlerёsuar i kёrkimit
nё shumё programe tё pёrmirёsmit. Proteinat zёnё njё vend tё rёndёsishёm dhe unik
nё dietёn e njeriut. Megjithёse klasat e ndryshme tё komponimeve mund tё ndihmojnё
nё nevojat energjetike tё organizmit tё njeriut, kёrkesa pёr proteina ёshtё bazё e
pazёvendёsueshme. Prandaj, sasia totale e proteinёs nё bimёt e arave si grurё tё butё,
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tё fortё, misёr etj., ёshtё njё karakteristikё me shumё interes nё vlerёsimin e
kultivarёve tё seleksionuar.
Shumica e proteinave tё grurit janё proteinat e rezervёs, 90-95% janё proteina tё
grumbulluara gjatё pjekjes sё kokrrёs, tё cilat shёrbejnё si burim i gatshёm azoti pёr
zhvillimin e embrionit, nёpёrmjet shpёrbёrjes enzimatike. Sipas klasifikimit tё
Osborne proteinat e grurit nё varёsi tё treshmёrisё nё solventё tё ndryshёm ndahen nё
albumina dhe globulina (10-15%), gliadina (20-45%) dhe glutenina (40-50%).
Fraksioni gliadinik pёrbёhet nga komponentё tё ndryshёm njёri nga tjetri, pёrsa i
pёrket peshёs molekulare dhe pёrbёrbёrjes aminoacide ndёrsa fraksioni glutinik ёshtё
njё grup i proteinave prezent nё endospermёn e farёs sё grurit dhe qё i jep miellit
kushtet e kёrkuara (butёsi dhe elasticitet) nё bёrjen e bukёs. Si tregues tё cilёsisё sё
kokrrёs nё linjat e pёrzgjedhura nga breznia e dytё u bё vlerёsimi i pёrqёndrimit tё
proteinёs totale si dhe tё glutenit nё bimё.
Gluteni ёshtё njё grup i proteinave prezent nё endospermёn e farёs sё grurit, qё i jep
miellit cilёsitё e kёrkuara nё bёrjen e bukёs si butёsi, elasticitet etj.(Stamo, 1995).
Cilёsia e treguesve tё glutenit ёshtё e rёndёsishme nga pikpamja industriale dhe i
jepet vemendje preferenciale ne programet e kultivimit bimor. Cilёsia e glutenit ёshtё
tipar i variacionit tё vazhduar, i rregulluar me njё sistem poligjenik.
3.7.1. Pёrcaktimi i sasisё sё proteinёs totale
Sasia e proteinёs totale u pёrcaktua me anёn e proçedurёs Kjeldahl (Gruenwedel et al.
1984; Nielsen, 1998) e cila u zhvillua nё 1883 nga Johann Kjeldahl. Metoda konsiston
nё tretjen e ushqimit me acide tё forta pёr çlirimin e azotit i cili mund tё pёrcaktohet
pastaj me anёn e një teknike tё pёrshtatshme titrimi. Sasia e proteinave prezente nё
ushqim mund tё llogaritet duke u nisur nga pёrqёndrimi i azotit nё ushqim. Kjo
metodё pёrdoret akoma sot dhe konsiderohet si metodё standart pёr pёrcaktimin e
pёrqёndrimit tё proteinave. Universaliteti dhe preçizioni i lartë i kësaj metode e kanë
bërë atë si një nga më të përdorshmet për vlerësimin e proteinave në ushqim
(McClements, 2007). Meqёnёse metoda Kjeldahl nuk mat pёrmbajtjen e proteinave
nё mёnyrё direkte pёrdoret njё faktor konvertimi conversion factor (F) i cili pёrdoret
pёr konvertimin e azotit tё matur nё pёrqёndrim tё proteinave. Një faktor konvertimi
6.25 (ekuivalent me 0.16 g azot per gram protein) përdoret në shumë aplikime,
sidoqoftë kjo është vetëm një vlerë mesatare, meqë çdo protein ka një faktor të
ndryshëm konvertimi që luhatet rreth kësaj vlere në varësi të përbërjes aminoacide
(FAO, 2003).
Pёr realizimin e matjes 100g miell i bluar mirё nga materiali bimor dhe i kaluar nё njё
sitё 1mm, u pёrzie dhe u nda nё 4 pjesё. 1g mostёr e peshuar me saktёsi 0.001g, u
kalua nё ballonin e aparatit tё djeges ku u shtua sulfat bakri CuSO4 dhe acid sulfurik
H2SO4 p20=1.84g/ml. Pas 2 orёsh lënë nё qetёsi balloni u vendos nё flakёn e gazit pёr
tё realizuar djegjen.
Pasi u ftoh dhe u tarua deri nё 100ml, u morr me pipetё 10ml solucion dhe pёrmes
hinkёs u hodh nё ballonin e distilimit, ku u shtua gjithashtu edhe 10ml NaOH 33%.
Poshtё refrigjerantit u vendos njё erlermajer ku u mblodh distilati me 20ml H2SO4
0,1N me titёr tё njohur dhe 2-3 pika indikator me ngjyrё tё kuqe dhe pak ujё i distiluar
nё mёnyrё qё tubi i poshtёm i refrigjerantit tё zhytej nё solucion. Mё pas u ndez
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aparati i distilimit dhe pasi u ngroh mirë u mbajt i ndezur për 20-25 minuta të tjera.
Distilati u titrua pastaj me NaOH 0,1N deri nё çngjyrosjedhe u llogarit sasia e azotit
total sipas formulёs:

𝑁𝑁 =

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) 𝑥𝑥 0.0014 𝑥𝑥 100
𝑐𝑐

Ku: a ёshtё sasia e acidit 0,1N nё ml (20ml); b ёshtё sasia e bazёs 0,1N nё ml qё u
harxhua pёr titrim; 0,0014 sasia e azotit nё gr pёr 1 ml H2SO4; dhe c lagёshtia
Pёrqindja e azotit pёr llogaritjen e përqëndrimit të proteinave u shumёzua me faktorin
5.7 i cili ёshtё sugjeruar pёr kulturёn e grurit (FAO, 2003; Arapi et al., 2006).
3.7.2. Pёrcaktimi i pёrmbajtjes sё glutenit tё njomё
Përqëndrimi i glutenit të njomë u pёrcaktua sipas MacRitchie et al.,(1990). Materiali
bimor i bluar mirё dhe i kaluar nё sitё 1mm, u peshua nё peshore analitike 10-12.5g
mostёr me saktёsi 0.01g dhe u hodh nё havan porcelaniku u shtua edhe 7ml ujё dhe u
bё top brumi. I mbuluar me xham sahati u la nё qetёsi pёr 20-30 minuta deri sa lёnda
u lag mirё dhe u fry dhe pastaj u bё larja me ujё tё rrjedhshёm deri sa u hoq komplet
amidoni dhe krundet dhe mbeti masa e glutenit. Gluteni i mbetur u vendos nё një
centrifugё per t’i larguar ujin dhe pastaj u bё peshimi i masës për përcaktimin e
glutenit tё njomë. Rezultati u shumёzua me 10 për përcaktimin e glutenit të njomë në
miell nё %.

3.8. Vlerësimi i radiosensitivitetit
Vlerësimi i radiosensitivitetit të specieve apo varieteteve ka rëndësi për punimet e
mëtejshme që do të bëhen në këtë drejtim. Ky vlerësim bëhet duke u mbështetur në
analizimin e shumë tipareve të zhvillimit dhe prodhimit. Të tilla janë: vitaliteti
(mbirja), letaliteti (mbetja gjallë), lartësia bimore, steriliteti i polenit, frekuenca dhe
tipet e aberacioneve kromozomike të analizuar në mitozat e para, etj. (Key, 1980).
Kjo vjen nga fakti që rrezatimi shkakton dëmtime të shumta fiziologjike intra dhe
ekstarberthamore (Uslu et al. 2007) të cilat e japin ndikimin e vet në shumë aspekte të
zhvillimit të bimës si edhe në prodhim.
Nga shumë autorë fertiliteti vlerësohet si një tipar shumë radiosensitiv. Shumë autorë
e vlerësojnë këtë tipar si më radiosensitiv sesa vitaliteti dhe letaliteti (Ando, 1972;
Kostantin, 1974; Ianev, 1976; Key 1980). Ky fenomen mendohet që përgjithësisht
nuk është pasojë e tronditjeve mejotike apo ndryshimeve intra dhe interkromozomike,
por pasojë e një problemi fiziologjik, që vjen si pasojë e veprimit të gjeneve të mutuar
si elemente të huaj në gjenome duke shkaktuar në këtë mënyrë jo vetëm tronditjen e
balancës gjenetike por edhe tronditjen e balancës fiziologjike të bimëve duke çuar në
reduktim të aftësisë së tyre të përgjithëshme dhe reduktim të prodhueshmërisë.
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Nisur nga ky opinion në fund të periudhës vegjetative u bë edhe vlerësimi i
reduktimit të normës së fertilitetit si një fenomen që shfaqet gjithmonë në popullatat
mutante. Norma e reduktimit të fertilitetit u llogarit si përqindje e numrit të kokrrave
në kalli në variantet e trajtuara ndaj atyre të kontrollit.
Njëkohësisht përveç këtyre treguesve u vlerësua fuqia mbirëse e kokrrës së prodhuar
nga bimët e trajtuara në krahasim me bimët e kontrollit.
Letaliteti gjithashtu, konsiderohet si një indikator kryesor dhe mjaft kompleks që
rezulton nga dëmtimi apo veprimi me mutagjene dhe mund të ndodhë në çdo fazë të
jetës së saj nga mbirja deri në pjekje (Uslu N. et al, 2007). Ai është pasojë e efekteve
bërthamore dhe plazmatike si dhe e shkatërrimit të tolerancës së bimës. Prandaj, në
dhënien e radiondjeshmërisë së varieteteve u mor parasysh edhe vdekshmëria e
bimëve të rrezatuara. Vitaliteti, nga ana tjetër, vlerësohet si tipar pak i ndjeshëm ndaj
rrezatimit (Ando, 1972; Yamaguchi et al. 2009), prandaj nuk u analizua përsa i përket
kësaj çështjeje.
Për vlerësimin e radiosensitivitetit të varieteteve ndaj rrezatimit sigurisht u morën për
bazë edhe të dhënat mbi treguesit e fiziologjisë, morfologjisë së gjethes si dhe të
prodhimit dhe biomasës mbitokësore.

3.9.

Shënime mbi kalimin e fenofazave
agrometeorologjikë gjatë breznive M1 dhe M2

dhe

faktorët

Gjatë periudhës bimore u përcaktuan në mënyrë vizuale datat e kalimit të fazave
fenologike. Si datë e kalimit të fazës fenologjike u përcaktua momenti kur në fazën
vijuese kishin kaluar afërsisht 70% e bimëve, që u përcaktua me sy të lirë.
Qëllimi i vlerësimit të fenofazave në vitin e parë dallon nga viti i dytë i punës. Kështu
perveç faktorëve të analizuar më efekteve fiziologjike tipike të trajtimit me mutagjene
janë edhe vonesa e mbirjes dhe reduktimi i ritmeve të rritjes dhe si rrjedhim vonesë e
kalimit të fenofazave (FAO/IAEA, 1977). Prandaj, në brezninë M1 qëllimi ishte
përforcimi i vlerësimit mbi efektin e trajtimit me mutagjenë. Nisur nga kjo vlerësimi i
kalimit të fenofazave të breznisë së parë u bë thjesht për të parë ecurinë e bimëve të
rrezatuara dhe pra për një orientim shtesë në lidhje me vlerësimin e radiosensitivitetit
të bimëve.
Në vitin e dytë nga ana tjetër ecuria e fenofazave u bë për kryesisht për të përcaktuar
efektin e rrezatimit në bimët e trajtuara në lidhje me shkurtimin e ciklit vegjetativ dhe
mundësinë e përzgjedhjes së bimëve me cikël të shkurtuar.
Paralelisht me matjet dhe analizat është analizuar ecuria e temperaturave dhe reshjeve,
në periudhat ku këto tregues kanë aktualisht ndikim sinjifikativ në zhvillimin dhe
rendimentin e grurit, ose në ato periudha që mund të kenë ndikim në të ardhmen,
bazuar në projektimet për ndryshimet klimatike që do të përshkojnë Shqipërinë.
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KAPITULLI IV

REZULTATET E PUNËS PËR PËRSHTATJEN ME TRENDIN E
NDRYSHIMEVE KLIMATIKE
Qëllimi i induktimit të ndryshimeve gjenetike për fitimin e linjave të përshtatura për
ndryshimet e pritshme klimatike, siç u sqarua në pjesën e metodikës, u ndoq vetëm në
parcelën e Valiasit. Farat e rrezatuara iu nënshtruan mbjelljes një muaj e gjysëm me
vonesë për dy vjet rresht, dhe në vitin e tretë u përzgjodhën për mbjellje kallinjtë e
bimëve që kishin patur performancë më të mirë në dy tipare të analizuara të
prodhimit: numër kokrrash për kalli dhe peshë kokrre.
Vlen të kujtojmë që farat e breznisë së dytë përveçse në janar u mbollën edhe në
nëntor. Qëllimi primar i kësaj mbjelljeje ishte përzgjedhja e linjave që kishin pësuar
shkurtim të ciklit vegjetativ, në mënyrë që të kishin aftësinë që t’i shpëtonin
nxehtësisë dhe thatësirave të hershme të verës që parashikohët të prekin në vitet e
ardhshme vendin tonë. Siç do të trajtohet më gjerësisht në kapitullin VI mbijetesa e
bimëve të rrezatuara me 25Kr në brezninë e parë ishte shumë, shumë e ulët. Vetëm
ndonjë bimë tek-tuk në të gjithë parcelën ka mbijetuar deri në fund të periudhës
vegjetative dhe për më tepër këto bimë të mbijetuara kanë shfaqur nivele të larta të
sterilitetit. Duke patur parasysh këtë fakt, bimët e rrezatimit 25Kr nuk u mbollën fare
në brezninë e dytë në janar.

A: Përshtatja për të përballuar mbjellje të vonuar
Materiali në lidhje me këtë cështje do të analizohet duke bërë krahasime të
performancës fiziologjike të gjethes flamur në brezninë e parë me performancën e
prodhimit në bimët e breznisë së dytë. Kujtojmë që bimët e breznisë së dytë përveç
vonesës së mbjelljes u përballën edhe me një dimër mjaft të ashpër dhe të thatë, me
temperatura të ulëta menjëherë pas mbjelljes pas datёs së mbjelljes që vazhduan deri
nga mesi i shkurtit (fig. 3-10) të cilat kërcënuan seriozisht mbirjen e bimëve, dhe më
pas zhvillimin tepër të vonuar të tyre. Nisur nga këto rrethana, analiza e përqëndrimit
të pigmenteve fotosintetike në brezninë e dytë nuk u realizua.
Nga ana tjetër, perfomanca e treguesve të prodhimit në bimët e breznisë M1, ishte
mjaft më e dobët krahasuar me bimët e kontrollit (shiko shtojca 2), prandaj rezultatet
e prodhimit në brezninë e parë nuk u analizuan për qëllime të përmirësimit gjenetik
dhe për mbështetjen e rezultateve të analizës së aparatit fotosintetik. Rezultatet jo të
mira në lidhje me treguesit e prodhimit ishin të pritshme për arsye të dëmtimeve
fiziologjike të njohura tashmë që shkakton rrezatimi në bimët e trajtuara (Uslu et al.
2007; FAO/IAEA, 1977), efekte që janë të dukshme vetëm në brezninë e parë dhe
zhduken në breznitë në vazhdim. Mbështetur në këtë arsyetim, treguesit e prodhimit i
analizuam hollësisht në brezninë e dytë.
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Në fund u bë përzgjedhja e farave me metodën kalli pasardhës. Bimët e përzgjedhura
janë shoqëruar me konkluzionet përkatëse të nxjerra nga analizimi i përgjithshëm i sa
u përshkruar më lart. Tiparet e prodhimit të bimëve të përzgjedhura u paraqitën
grafikisht duke u vënë përkrah mesatares së rezultuar në tiparin përkatës në bimët e
kontrollit si dhe përkrah mesatares së tiparit në bimët e rrezatuara.

4.1. Rezultatet në varietetin LB7
4.1.1. Performanca fiziologjike në gjethet e breznisë së parë, M1
Rezultatet e analizimit të sistemit fotosintetik në variantet e rrezatuara ndaj atyre të
kontrollit është paraqitur në figurën 4-1. (graf. a, b, c). Grafiku a) paraqet
përqëndrimin e pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit si dhe në bimët e
rrezatuara të analizuara me spektrofotometër; grafiku b) paraqet raportin mes dy gruppigmenteve të analizuara pra atyre klorofiliane me ato karotenoide. Varianti që ka
paraqitur një vlerë të ndryshme të këtij raporti është analizuar pastaj për normën e
rritjes së secilit nga pigmentet në krahasim me kontrollin (graf. c).
Tabela 4-1 nga ana tjetër paraqet rezultatet e testit Post-Hoc LSD të Anovës për të
analizuar nëse ka ndryshime të vërtetuara mbi baza statistikore në vlerat mesatare të
përqëndrimit të pigmenteve në grupet e trajtuara të bimëve krahasuar me bimët e
patrajtuara të cilat siç është sqaruar janë përdorur për qëllime kontrolli.
Përq pigm (mg/gr)
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Fig. 4-1: Performanca fiziologjike në gjethet e breznisë së parë të varietetit LB7:
përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit si dhe në bimët e rrezatuara (a);
raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b); norma e ndryshimit të
përqëndrimit të secilit nga pigmentet krahasuar me kontrollin, në përqindje (c)

Siç bëhet e qartë nga figura, përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike për njësi të peshës
së thatë në gjethet flamur është rritur ndjeshëm në të tre variantet e rrezatuara
respektivisht 124.7mg/gr; 120.3mg/gr; 113.9mg/gr ndaj 82.3 mg/gr që rezultonte në
gjethet flamur të bimëve të kontrollit. Kjo rritje në përqëndrimin e pigmenteve e cila
vërtetohet edhe nga analiza statistikore LSD (tab. 4-1), ka qënë shumë e lartë në
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variantin 15Kr, konkretisht me 50% shtesë dhe relativisht më e ulët në bimët e dy
varianteve të tjera të rrezatimit por megjithatë mjaft më e lartë se në bimët e kontrollit.

Tab.4-1: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të përqëndrimit të shumës
së pigmenteve në bimët e rrezatuara të varietetit LB7 krahasuar me kontrollin-M1
Multiple Comparisonsa
(I) KONTROLL

(J)
TRAJTIME

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence Interval
Std. Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

PATRAJTUAR 15KR

-4.24735E4 1548.72281

.000 -45847.838

-39099.08

20KR

-3.80488E4 1548.72281

.000 -41423.170

-34674.41

25KR
-3.16284E4 1548.72281
.000 -35002.798
a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

-28254.04

Raporti mes dy grup-pigmenteve të analizuara pra atyre klorofiliane me ato
karotenoide (Fig. 4-1, graf. b) ka mbetur pothuaj në të njëjtat vlera në variantet e
rrezatuara me 20 dhe 25Kr ndërkohë që në variantin 15Kr ky raport është ulur
ndjeshëm nga 6.3 në 5.6. Analiza e detajuar e secilit nga pigmentet për normën e
rritjes/uljes në krahasim me kontrollin tregon që përqëndrimi i pigmenteve
karotenoide ka rezultuar me një normë mjaft më të lartë rritjeje sesa përqëndrimi i
pigmenteve klorofiliane (përkatësisht 66.6% ndaj 49.2%). Është pikërisht ky variant
rrezatimi që ka shfaqur edhe një rritje mjaft më të lartë të përq të pigmenteve si total,
që siç duket i dedikohet pikërisht rritjes më të madhe të përq të karotenoideve.
Pigmentet karotenoide përveçse luajnë rol ndihmës në kapjen e fotoneve të dritës,
duke zgjeruar gamën e gjatësivë valore të pёrdorshme nga bima për fotosintezë, ato
luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mbrojten e pigmenteve klorofiliane nga
reaksioni i fotodestruktiv i dritës së tepërt (Cogdell, 1978; Mimuro & Katoh, 1991).
Në kushtet e mbjelljes së vonuar dhe si rrjedhim edhe të vonesës së fazës së lulëzimit
dhe kallëzimit, edhe drita eksesive është më e dëmshme dhe më e zgjatur. Kuptohet
pra që norma shumë e lartë e rritjes së përqëndrimit të këtyre pigmenteve ka pasoja
mjaft positive jo vetëm në drejtim të përshpejtimit të prçesit të fotosintezës duke rritur
numrin dhe gamën e fotoneve të shfrytëzueshme nga ajo, por edhe nepërmjet ruajtjes
së pigmenteve klorofiliane nga dëmtimi.
4.1.2. Performanca e prodhimit në brezninë M2
Siç u theksua edhe më përpara numri i kokrrave për kalli është tipari që luan rolin
vendimtar në prodhimtarinë e bimës (Rees et al., 1993; Sayre et al., 1997; Acevedo et
al. 2002). Vlera mesatare e këtij tipari në bimët e rrezatuara është rritur në të dy
variantet e rrezatimit (fig. 4-2) krahasuar me ato të kontrollit. Norma e rritjes së vlerës
mesatare të këtij tipari në fakt rezulton më e ulët në variantin 15Kr sesa në atë 20Kr
megjithëse fiziologjia e gjethes në brezninë e parë rezultonte më e mirë. Por, nga ana
tjetër, variabiliteti i performancës së këtij tipari në këtë variant është shumë i ngritur
krahasuar me bimët e kontrollit (CV respektivisht 46.6 kundrejt 26.9) duke dhënë
mundësi të përzgjedhjes së bimëve me performancë mjaft më të mirë sesa mesatarja,
ndërkohë që në variantin 20Kr ku mesatarja e këtij tipari është më e lartë koefiçienti i
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variacionit ka rezultuar i ulët duke dëshmuar që shumica e bimëve kanë patur
performancë mjaft të lartë të tiparit numër kokrrash.
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Fig. 4-2: Numri i kokrrave, pesha e kokrrës dhe pesha e kallirit në brezninë e dytë të varietetit
LB7 të mbjellur në 7 janar
Tab.4-2: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të
prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit LB7 krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR 15KR

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

-2.91071 4.74924

.549

-12.9787

7.1572

20KR
-7.28571 5.75162
a. TIPARI = NUMËR KOKRRASH

.223

-19.4786

4.9072

Mean
(J)
(I) KONTROLL
Difference
TRAJTIME
(I-J)
PATRAJTUAR 15KR

Std.
Error

Sig.

5.86607

4.418

.203

20KR
-3.59643
a. TIPARI = PESHË KOKRRË

5.351

.511

(J)
(I) KONTROLL
TRAJTIME
PATRAJTUAR 15KR

Mean
Difference
(I-J)
-.156

Std.
Error
.122

Sig.

.219

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

-3.5010 15.2332
-14.9406

7.7477

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

-.414

.101

20KR
-.262
.149
.098
-.578
a. TIPARI = PESHË KALLIRI
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

.053

Pak a shumë të njëjtën performancë rezulton edhe tipari peshë kokrre si përsa i përket
vlerës mesatare të tij në 20 gjethet flamur të analizuara ashtu edhe përsa i përket
variabilitetit të tij. Pra, vlera mesatare e ngritur më shumë në bimët 20Kr sesa në
bimët 15Kr mjaft, por CV në bimët 15 Kr ka rezultuar mjaft më i lartë se kontrolli
(18.7-15Kr ndaj 10.8-Ko) duke lenë mundësi të përzgjedhjes së bimëve me tipar mjaft
të përmirësuar nga mesatarja ndërsa në bimët 20Kr CV ka rezultuar pak më i lartë se
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kontrolli (12.8-15Kr-10.8-Ko) gjë që tregon një mesatare të ngritur në sajë të vlerave
të ngritura të këtij tipari në shumicën e bimëve.

Tab. 4-3: Testi i studentit për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesive të
prodhimit bimët e rrezatuara me dozen 20Kr, të var. LB7 ndaj bimëve të
kontrollit (α: 95%)
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances

nr kokrrash/kalli

peshë kokrrë

Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean
Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail

Ko
22.7
37.2
7

20Kr
30
42
4

0
6
-1.8
0.05
1.9

Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean
Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail

ko
24.94
7.21
7

20Kr
28.52
13.23
4

0
5
-1.71
0.07
2.01

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances
Peshë kalliri
Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean
Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail

t Critical one-tail

ko
0.58
0.032
8

20Kr
0.842
0.017

0
8
2.848
0.010

1.859

Tab. 4-4: Testi i studentit për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesive të
prodhimit bimët e rrezatuara me dozen 15Kr, të var. LB7 ndaj bimëve të
kontrollit (α: 95%)
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Peshë kalliri
Ko
15Kr
Mean
0.58
0.736
Variance
0.0324
0.105
Observations
8
Hypothesized Mean
Difference
0
df
11
t Stat
-1.190
P(T<=t) onë-tail
0.129
t Critical onë-tail
1.795

Për analizën statistikore për të kuptuar vërtetësinë e ndryshimeve në vlerat mesatare të
tipareve të prodhimit në dy grupet e bimëve të trajtuara krahasuar me kontrollin,
përveç testit Post – Hoc LSD të Anovës (tab. 4-2), u krye edhe testi i studentit (tabelat
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4-3 dhe 4-4). Testi LSD në fakt nuk rezulton me vlera të vërtetuara të ndryshimit për
tiparet numër kokrrash për kalli si dhe peshë kokrre në asnjërin nga grupet e trajtuara.
Po ky test e nxjerr të vërtetuar ndryshimin e vlerës mesatare të tiparit peshë kalliri
vetëm për grupin 20Kr të bimëve, ndryshim i vërtetuar në nivel 90% të besimit.
Rezultate mjaft më gjeneroze përsa i përket besueshmërisë së ndryshimit në vlerat
mesatare të këtyre treguesve jep testi i studentit. Kështu, në krahasimin e vlerave
mesatare mes grupit 20Kr të bimëve me ato grupin e kontrollit rezultatet dalin
sinjifikative (tab. 4-3). Vërtetësia provohet në nivel 95% për tiparin numër kokrrash,
90% për tiparin peshë kokrre dhe 99% për tiparin peshë kalliri. Ndërsa, në analizimin
e grupit 15Kr ndaj kontrollit, ndryshimet në tiparet numër kokrrash për kalli dhe
peshë kokrre, nuk rezulton i vërtetuar as nga ky test, por megjithatë analizimi i tiparit
peshë kalliri e vërteton ndryshimin në këtë tiparin në nivelin 89% të besimit. Në tab.
4-4 jepen rezultatet e kryera me testin e studentit për krahasimin e bimëve 15Kr me
kontrollin për vetëm për tiparin peshë kalliri meqë dy të tjerat nuk nxirrnin rezultate të
ndryshme nga testi LSD.

4.1.3. Përzgjedhja e linjave
Për të realizuar proçesin e përzgjedhjes u mbështetëm kryesisht në analizën
korrelative të tipareve. Kryesisht u mbështetëm në rezultatet e kësaj analizë mes
tipareve të prodhimit pra numër kokrrash në kalli dhe peshë kokrre në kalli peshë e
kallirit kryesor. Kjo u bë duke pasur qëllim përcaktimin sa më të saktë të kriterit të
përzgjedhjes. Pra nëse në bimët e përzgjedhura do të merrej si kriter bazë numri apo
pesha e kokrrës.
Përsa i përket korrelacionit mes numrit të kokrrave në kalli dhe peshës se tyre, këto dy
tipare nuk shfaqin lidhje sinjifikative mes tyre në bimët 15Kr. Megjithatë vlen të
theksohet trendi i lehtë pozitiv i lidhjes mes tipareve gjë që dëshmon që një rritje e
numrit të kokrrave në bimët e këtij variant në përgjithësi nuk është shoqëruar me ulje
të peshës së tyre. një ndikim shumë të fuqishëm në peshën e kallirit ka luajtur numri i
kokrrave gjë që është vërtetuar edhe nga autorë të tjerë (Acevedo, 2002; Rees et al.,
1993; Sayre et al., 1997).

nr.vëll
gj.kalli
n.kallëz
n.Kok/k
P/kalli
P/kok

1

.047 -.289 -.077 -.434 .654
1

lart

*

nr.vell

.073

.343

.413

.228

gj.kalli

1

.760

*

.497

.025

n.kallez

.397

Kok/k

.357

P/kalli

1

P/kok

1

.930
1

**

1 .577 .361 -.936
1

**

peshë.kokërr2

peshë.kalli2

nr.kok.kalli2

nr.kallezash2

.350

gj.kalliri2

.426

nr.vëllez2

peshë.kokërr

.259

Lart2

peshë.kalli1

nr.kallëzash1

gj.kalliri1

1 -.185 .479 .111

nr.kok.kalli1

lart1

nr.vëllez1

lart1

Tab. 4-5: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me dozën 15Kr
(majtas) dhe 20Kr (djathtas)

-.411 .213

.243

*

.680 -.577 -.980 -.672 .999
1

-.287 -.570 -.183
1

.411 -.213
1

**

.393
.025

.803 -.982
1

**

-.688
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Në bimët 20Kr, nga ana tjetër, ekziston një korrelacion i theksuar negativ mes dy
treguesve numër kokrrash në kalli dhe peshë kokrre. Pra në bimët e variantit 20Kr
rritja e nr të kokrrave është shoqëruar me reduktim të peshës së kokrrës. Kjo
vërtetohet edhe nga korrelacioni negative megjithëse i pavërtetuar që paraqet pesha e
kokrrës me peshën e kallirit që shpjegohet me faktin se shtimi i peshës se kallirit është
vërtetuar pikërisht në bimët me numër të lartë kokrrash (tab 3) por me peshë të ulur të
kokrrës.
Duke pasur parasysh rezultatet e analizës korrelative të Pearson në proçesin e
përzgjedhjes mes bimëve të trajtuara me dozën 15 Kr u morën për bazë kryesisht
tipari numër kokrrash por u vlerësua edhe tipari tjetër. Kështu si bimë me tipare të
prodhimit të përmirësuar në kushtet e mbjelljes së vonë nga ky variant u përzgjodhën
4 bimë të emërtuara P1, P2, P3, P4.
Në figurën 4-3 paraqiten grafikisht të dhënat e prodhimit të këtyre bimëve. Bima P1
shfaq numër shumë të lartë kokrrash krahasuar me vlerat mesatare të bimëve të
kontrollit dhe të bimëve të trajtuara gjithashtu, por me peshë të kokrrës pak a shumë
në vlerë mesatare të bimëve të kontrollit. Këto të dhëna janë paraqitur përkrah vlerës
mesatare të tiparit përkatës në bimët e kontrollit si dhe përkrah vlerës mesatare të
bimëve të trajtuara me rrezatim sipas dozave përkatëse. Bimët P2 dhe P3 paraqesin
vlera mjaft të larta si të numrit të kokrrave në kalli ashtu edhe të peshës së kokrrës.
Bima P4 paraqet një vlerë relativisht të përmirësuar të numrit të kokrrave por një vlerë
mjaft të ulur të peshës së saj gjë që reflektohet edhe në peshën e kallirit kryesor.
Si pasojë e korrelacionit negativ të shfaqur mes tipareve numër kokrrash dhe peshë,
në mes bimëve të trajtuara me dozën 20 Kr, në proçesin e përzgjedhjes u mbështetëm
veçmas tek tipari numër kokrrash në kalli si dhe tek tipari peshë kokrre nga ana tjetër.
Rezultatet e këtij korrelacioni të shfaqur mes bimëve të këtij varianti duket qartë edhe
në rezultatet e proçesit të përzgjedhjes ku vetëm bima P5 paraqet përmirësim të
dukshëm në të dy tiparet si rrjedhim edhe peshë shumë të mirë të kallirit (fig. 4-4).
nr kokrrash
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Fig. 4-3: Bimët e përzgjedhura nga bimët e trajtuara me dozë15Kr të var. LB7
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Fig. 4-4: Bimët e përzgjedhura nga bimët e trajtuara me doze 20Kr të var. LB7

Linjat e tjera të përzgjedhura kanë shfaqur përkatësisht: linja P6 numër kokrrash të
përmirësuar ndërsa linjat P7 dhe P8 peshë kokrre të përmirësuar. Vlen të thjeksohet që
të treja këto linja kanë paraqitur peshë kalliri më të lartë. Krahasuar me vlerat
mesatare të bimëve të kontrollit por megjithatë diferenca është shumë më e ndjeshme
në linjën P5.
4.1.4. Përfundime
Rezultate mjaft të mira ka patur mes bimëve të trajtuara me dozën 15Kr ku si
përqëndrimi i pigmenteve për njësi peshe të thatë, si tiparet e prodhimit të analizuar
kanë dalë me rezultate mjaft pozitive. Pozitive ishte lidhja korrelative pozitive që
shfaqnin të dy tiparet e prodhimit me njëri-tjetrin duke dëshmuar që ka patur një
furnizim adekuat të asimilateve të fotosintezës në favor të të dy tipareve që ndikojnë
në rendimentin total. Shpërndarja e asimilateve duke favorizuar elementin kokërr të
bimës, duke rritur në këtё mënyrë indeksin e prodhimit, vlerësohet me një ndikim
shumë të fortë në prodhim (Fischer, 1985; Acevedo et al. 2002).
Tiparet e prodhimit të analizuara në vete, paraqisnin performancë më të mirë në bimët
e trajtuara me dozën 20Kr, por në përgjithësi rritja e njërit tipar të prodhimit ka qënë
shoqëruar me uljen e tiparit tjetër gjë që ёshtё pasqyruar edhe në linjat e përzgjedhura
për mbjellje të breznisë se tretë.

4.2. Rezultatet në Varietetin DxM
4.2.1. Performanca fiziologjike në gjethet e breznisë së parë, M1
Rezultatet e analizimit të sistemit fotosintetik në variantet e rrezatuara të këtij varieteti
ndaj atyre të kontrollit janë paraqitur në figurat 4-5 dhe 4-6.
Në fig 4-5, ku paraqitet përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike i rezultuar në variante
të ndryshme trajtim–kontroll, vihet re një reduktim i lartë i përqëndrimit në bimët e
rrezatuara të të tre tipeve të dozave. Pra, mbështetur në vlerat mesatare të ulura të
përqëndrimit, në pamje të përgjithëshme trajtimi mutagjenik ka ndikuar negativisht në
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sistemin fotosintetik të bimëve. Përkeqësimi i këtij treguesi të fiziologjisë së bimëve
të trajtuara vërtetohet edhe me testin LSD të Anovës (tab. 4-6).
Raporti mes dy grup-pigmenteve të analizuara pra atyre klorofiliane me ato
karotenoide (fig 4-5) ka mbetur pothuaj në të njëjtat vlera në variantin e trajtuar me
dozën 15Kr dhe ka shfaqur devijime në bimët e trajtuara me dy dozat e tjera 20 dhe
25Kr, ku vlera e raportit shfaqet e ulur në variantin 20Kr dhe e rritur në variantin
25Kr. Këto 2 grupe bimësh që kanë paraqitur një vlerë të ndryshme të raportit janë
analizuar për normën e rritjes se secilit nga pigmentet në krahasim me kontrollin.
Analiza më e detajuar e normës së ndryshimit në secilin nga pigmentet e bërë për
bimët e trajtuara me 20 dhe 25Kr në krahasim me kontrollin paraqitet grafikisht në
figurën 4-6.
Grafikët tregojnë që raporti në bimët e dy varianteve shfaq drejtime të ndryshme
kryesisht në sajë të ndryshimit në përqëndrimin e pigmenteve karotenoide. Kështu, në
bimët 20Kr përqëndrimi i këtyre pigmenteve karotenoide pothuaj nuk është ulur fare,
pra reduktimi në këtë grup bimësh ka ndodhur vetëm në sajë të reduktimit të
pigmenteve klorofiliane.
Në bimët 25Kr, nga ana tjetër, përqëndrimi i këtyre pigmenteve është ulur shumë me
tepër sesa klorofilat. Ndërkohë a dhe b norma e reduktimit të përqëndrimit të
klorofilave ka qënë pak a shumë e njëjtë të tyre në këtë grup bimësh. Duket qartë në
rezultatet e variantit 25Kr pse këto bimë nuk kanë arritur të mbijetonin deri në fund të
periudhës vegjetative.
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Fig. 4-5: Performanca fiziologjike në gjethet e breznisë së parë të varietetit LB7:
përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit si dhe në bimët e rrezatuara (a);
raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b)
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Fig. 4-6: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 20
Kr (majtas) dhe 25Kr (djathtas) ndaj kontrollit (e shprehur në përqindje)
Tab.4-6: Testi LSD për ndryshimin në vlerat
mesatare të përqëndrimit të shumës së pigmenteve në
bimët e rrezatuara të var. DxM ndaj kontrollit
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
TRAJTIMET
PATRAJTUAR

95% Confidence
Interval

Difference Std.
Lower
(J)
(I-J)
Error Sig. Bound
TRAJTIMET

Upper
Bound

15KR

47670.70* 1091.98 .000 45291.47 50049.93

20KR

16769.48* 1091.98 .000 14390.25 19148.71

25KR

17364.04* 1091.98 .000 14984.81 19743.27

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

4.2.2. Prodhimi në brezninë M2 dhe analiza korrelative e tipareve
Në brezninë e dytë u analizuan vetëm bimët e variantit 20Kr të rrezatimit të cilat u
krahasuan me kontrollin. Ky fokusim vetëm në këto vlera u bë duke u mbështetur në
faktin që 2 grupet e tjera të bimëve të trajtuara paraqiteshin shumë të përkeqësuara në
krahasim me bimët e kontrollit. Vlen të theksohet që edhe në analizimin e pigmenteve
të bërë në brezninë e parë bimët e variantit 15Kr rezultonin me një ulje të ndjeshme të
përqëndrimit të te gjitha llojeve të pigmenteve (30-35%) pra si rrjedhim kishin
kapacitet të reduktuar të kapjes sё fotoneve dhe të konvertimit të tyre në asimilate
(Mimuro & Katoh, 1991; Ibro 1991; Babani & Jorxhi 1994, Kongjika dhe Pertena
1998, etj.) ndërkohë që në variantin 25Kr megjithëse reduktimi i klorofilave nuk ishte
shumë i ndjeshëm reduktimi i karotenoideve ishte i lartë gjë që shoqëruar edhe me
dëmtimet e tjera fiziologjike që shoqërojnë në dozën më te lartë të rrezatimit (Uslu et
al. 2007; FAO/IAEA, 1977) justifikonte normën shumë të ulët të mbijetesёs së
bimëve. Me poshtë paraqiten rezultatet e grupit 20Kr të bimëve krahasuar me
kontrollin. Analizimi statistikor i ndryshimit të vlerave mesatare të grupeve është bërë
me testin e studentit nisur nga fakti që analiza Anova dhe çdo lloj testi post – hoc i saj
nuk rekomandohet të përdoret për analizimin e dy grupeve të vetme si në rastin
konkret.
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Nr kokrrash

Fig. 4-7: Numri i kokrrave, pesha e kokrrës dhe pesha e kallirit në brezninë e dytë të varietetit
DxM të mbjellur në 7 janar
Tab. 4-6: Testi i studentit për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesive të
prodhimit bimët e rrezatuara me dozen 20Kr, të var. DxM ndaj bimëve të
kontrollit dhe tabela e korrelacionit të tipareve në këto bimë
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances
Variances
NUMËR KOKRRASH
PESHË KOKRRASH
Ko
20Kr
Ko
20Kr
Mean
35.00 44.11
Mean
1.25
1.55
Variance
265.25 88.86
Variance
0.50
0.23
Observations
9.00
9.00
Observations
6.00 12.00
Hypothesized Mean
Hypothesized Mean
Difference
0.00
Difference
0.00
df
13.00
df
7.00
t Stat
-1.45
t Stat
-0.95
P(T<=t) onë-tail
0.085
P(T<=t) onë-tail
0.187
t Critical onë-tail
1.77
t Critical onë-tail
1.89
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances
PESHË KALLIRI
Ko
20Kr
Mean
28.16 32.54
Variance
59.05 20.36
Observations
11.00 12.00
Hypothesized Mean
Difference
0.00
df
16.00
t Stat
-1.65
P(T<=t) onë-tail
0.05
t Critical onë-tail
1.75
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Në bimët 20 Kr të mbjella në brezninë e dytë rezulton një vlerë mesatare e rritur e të
dy tipareve të prodhimit të analizuar, numër kokrrash në kalli dhe peshë e tyre (fig. 47). Koefiçienti i variacionit i të dy tipareve është ulur gjithashtu. Kështu ky koefiçient
për tiparin numër kokrrash për kalli ishte 23.8 nga 46.5 që ishte në bimët e kontrollit,
ndërsa për peshën e kokrrës ishte 15.3 nga 27.4 në bimët e kontrollit. Në sajë të këtyre
të dhënave mund të kuptohet që shumica e bimëve kanë shfaqur rritje të numrit dhe
peshës se kokrrave në kalli. Testi i studentit vërteton ndryshimet në tiparet numër
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kokrrash me nivel besimi 90% dhe në treguesin peshë kalliri me nivel besimi 95%
(tab. 4-6).
Në fakt, një performancë e tillë e mirë e tipareve të prodhimit në bimët e variantit
20Kr është e justifikueshme po të ndjekim të njëjtin interpretim të përzgjedhjes
natyrore që u përshkrua më lart, nisur nga fakti që shumica e bimëve nuk kanë
mbijetuar deri në pjekje, apo nuk kanë prodhuar kokrra. Përveç kësaj duhet kujtuar që
njëfarë përzgjedhje mekanike u bë edhe nga ne duke përzgjedhur vetëm kokrrat që me
sy dukeshin më te mira.
Nga analiza korrelacionit të tipareve rezulton që përmirësimi i tiparit numër kokrrash
në kalli nuk ka shfaqur lidhje me tiparin peshë kokrrë, përkundrazi këto dy tregues
shfaqin një korrelacion të lehtë pozitiv megjithëse jo sinjifikativ dhe janë të dy
ndikues mjaft të fuqishëm në peshën e kallirit kryesor (tab. 4-7). Pra në përgjithësi,
bimët kanë përmirësuar të dy tiparet njëkohësisht duke ndikuar njëherësh në peshën e
kallirit.
Tab. 4-7: Analiza e korrelacionit të tipareve në
bimët e trajtuara me dozën 20Kr
gj.
nr.
nr.kok. peshë. peshë.
kalliri1 kallez1 kalli1 kalli1 kokërr1
gj.kalliri1
nr.kallezash1

1

.335

.756*

.795*

.519

1

.054

-.118

-.315

*

.725

.332

1

.731**

nr.kok.kalli1

1

peshë.kalli1
peshë.kokërr1

1

4.2.3. Përzgjedhja e linjave
Ndërmjet bimëve të trajtuara me dozë 20Kr, u përzgjodhën për krijimin e linjave 3
bimët P1, P2, P3 (fig. 2.3.1).
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0.0
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52
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15Kr
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Fig. 4-8: Bimët e përzgjedhura nga bimët e trajtuara me dozë 20Kr të var. DxM

Këto bimë shfaqin përmirësim të ndjeshëm në të dy tiparet si kundrejt vlerave
mesatare të bimëve të kontrollit edhe kundrejt vlerës mesatare të bimëve të trajtuara
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4.2.4. Përfundime
Në varietetin DxM të mbjellur në janar, sistemi fotosintetik në bimët e trajtuara me
rrezatim ka rezultuar me përformancë mjaft më të dobët në krahasim me bimët e
kontrollit. Me performancë mjaft të dobët të sistemit fotosintetik rezultuan sidomos
bimët e rrezatuara me dozën 15Kr. Megjithatë në treguesit e prodhimit të analizuara
në brezninë e dytë, bimët e trajtuara me dozën 20Kr kishin rezultate mjaft të mira, dhe
për mbjellje në brezninë e tretë u përzgjodhën tre linja me performancë mjaft më të
mirë krahasuar me vlerat mesatare të bimëve të kontrollit, si përsa i përket numrit të
kokrrave ashtu edhe peshës së tyre.

4.3. Rezultatet në Varietetin STF4
4.3.1. Performanca fiziologjike në gjethet e breznisë së parë, M1
Nga analizimi i sistemit fotosintetik (fig. 4-9), vihet re reduktimi përqëndrimit të
pigmenteve fotosintetike në bimët e variantit 15Kr dhe rritje e tij në ato të variantit
20Kr (graf. a). Pra, në pamje të përgjithëshme, trajtimi mutagjenik ka ndikuar
përgjithësisht në drejtim të përkeqësimit në variantin e parë dhe në drejtim të
përmirësimit të këtij tipari në variantin e dytë. Ndryshimet e këtij treguesi fiziologjik
të bimëve vërtetohen edhe me analizën LSD të Anovës (tab 4-8).
raportet mes pigm.

Perq. pigm. -STF4-VAL-M1

15Kr

chl(a+b)

Crt(x+c)

chlb

chla
Ko

chls+crts

114.2
98.5

120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

6.0

Ko

5.8

15Kr

20Kr

Chl(a+b)/(x+c) Mes

20Kr

Fig. 4-9: Vlerat mesatare të përqëndrimit të pigmenteve në var. STF4 (a) dhe raporti mes
pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide në bimët trajtuara dhe në bimët e kontrollit

Tab.4-8: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4 krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa

Mean
(J)
Difference
TRAJTIME
(I-J)

(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

15kR

20KR
a. TIPARI = PIGMENTET

Std.
Error

19537.43* 615.45
-1.56E4

615.45

Sig.

95% Confidence
Interval

Lower
Bound

Upper
Bound

.000

18145.18

20929.68

.000

-17067.28 -14282.77

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Përsa i përket raportit mes pigmenteve klorofiliane me ato karotenoide, vihet re që ai
ka mbetur pothuaj i pandryshuar nga raporti i këtyre grup-pigmenteve në bimët e
kontrollit (graf. b), si rrjedhim nuk u thelluam më tej në analizimin e normës së
ndryshimit të secilit prej pigmenteve.

4.3.2. Performanca e prodhimit në brezninë M2
Në këtë varietet të grurit të fortë të marrë në studim megjithëse vlerat e përqëndrimit
të pigmenteve fotosintetike në varintin 20kr paraqitën më të larta në krahasim me
bimët e kontrollit duhet të theksohet fakti që bimët e kontrollit në vetvete kanë
shfaqur vlera shumë më te ulëta nga ato të mbjella në data normale të mbjelljes (shiko
kapitulli IV). Farat e mledhura për mbjellje në brezninë e dytë ishin të pakta në numër
dhe mjaft të dobëta, si në bimët e kontrollit ashtu edhe në bimët e trajtuara të të dy
dozave gjë që do të sillte dështimin e eksperimentit nëse do të mbilleshin në janar në
brezninë e dytë. Në mënyrë që të ruheshin tiparet e tjera të ndryshuara me vlerë në
lidhje me çështjet e tjera të trajtuara në punën tonë farat e breznisë së parë të këtij
varieteti i mbollëm vetëm në kohë normale 15 nëntor dhe rezultatet janë trajtuar në
Kapitullin V.
Vlen të theksohet gjithashtu që po nga varianti 20Kr i rrezatimit të këtij varieteti u
vëzhgua një bimë që kishte kallinj pa hala (fig. 4-10). Në fakt ishte vetëm kalliri
kryesor i saj që shfaqte këtë tipar. Në speciet njëkotiledonë ku futen edhe drithërat,
potenciali maksimal për ndryshueshmëri të induktuar gjenetike është në vëllain
primar. Edhe në rastin e shfaqjes së mutacionit në vëllezërit sekondarë, këto
mutacione në përgjithësi gjëndën të pranishëm në pasardhësit e rrjedhur nga vëllezërit
primar (FAO/IAEA, 1977). Kështu duke patur parasysh sa u lartpërmend, kjo bimë u
përzgjodh dhe u mboll si linjë në brezninë e dytë. Megjithatë mbjellja e saj u krye në
kohë normale mbjelljeje për të mos rrezikuar humbjen e farave. Përveç kësaj, u mboll
si linjë dhe një bimë tjetër e cila shfaqte tregues të prodhimit relativisht më të mire
sesa bimët e tjera, por në brezninë e dytë nuk dha të njëjtin rezultat.
4.3.3. Përfundime
Si bimët e kontrollit të varietetit STF4 ashtu edhe bimët e trajtuara kanë shfaqur vlera
shumë të ulëta të prodhimit. Kështu që esksperimentimi me këtë varietet për mbjellje
të vonuar u mbyll në brezninë e parё. Megjithatë, nga bimët e variantit 20Kr të
rrezatimit të këtij varieteti u mboll në brezninë e dytë një linjë për mutacionin e
shfaqur kalli pa hala.
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Fig. 4-10: Mutanti pa hala i breznisë së parë STF4 (majtas) dhe një bimë kontrolli (djathtas)

4.4. Biomasa mbitokёsore dhe treguesit e prodhimit nё pjekje tё
breznisё sё parё
Nga matjet e kryera nё fund tё prodhimit bimor pёrsa i pёrket lartёsisё bimore nё varietetin
LB7 ajo zvogёlohej me 11-16cm, nё varietetin DxM 20-24cm; nё varietetin Dajti zvogёlohej
8.8-10cm ndёrsa nё STF4 11-18cm. Nga analizimi i këtij treguesi nё var. Dajti bie nё sy
rezistenca e lartё e shfaqur e tij ndaj rrezatimit tё ushtruar nё tё dy dozat a aplikuara. Kjo gjё
vihet re edhe nё koefiçientin e variacionit i cili po ashtu nё bimёt e analizuara tё kёtij varieteti
shfaqej pak a shumё i pandryshuar. Po e njёjta dinamike ndryshimi verehet edhe nё treguesit
e prodhimit tё analizuar tё kёtij varieteti tё cilёt kanё ruajtur pothuaj tё pandryshuara vlerat
mesatare tё tyre krahasuar me kontrollin dhe pёr mё tepёr jo vetёm qё nuk kanё shfaqur rritje
tё variabilitetit por shpesh herё kanё rezultuar edhe me nivel tё ulur tё koefiçientit tё
variacionit. Ndёrsa pёrsa i pёrket treguesve tё prodhimit tё rezultuara nё varietetet e tjera bie
nё sy qё nje pёrkeqёsim tё ndjeshёm ka treguar kryesisht treguesi numёr kokrrash. Nё fakt
niveli i sterilitetit tё shfaqur njihet si njё ndёr treguesit mё tё rёndёsishёm tё ndjeshmёrisё sё
bimёs ndaj rrezatimit (Mac Key, 1980; Stamo, 1995). Kёshtu, var. LB7 ka rezultuar me njё
ulje tё vlerave mesatare tё kёtij tipari qё luhateshin nga 6.9-9.8 kokrra pёr kalli; varieteti
DxM luhatej me vlera mesatare 6.5-11.3 mё pak; dhe varieteteti STF4 13.2-22.3 kokrra pёr
kalli mё pak sesa bimёt e patrajtuara.
Ndёkohё koefiçienti i variacionit ёshtё paraqitur mjaft i rritur nё numrin e vёllezёrve pёr kalli
nё tё tre grupet e trajtuara tё varietetit LB7, nё grupin e trajtuar me dozёn e lartё tё varietetit
DxM dhe jo shumё i ndryshuar gjithsesi nё bimёt e trajtuara tё var. STF4. Gjatёsia e kallirit
dhe numri i kallitheve gjithashtu kanё shfaqur variabilitet me tё lartё nё tre grupet e trajtuara
tё varietetit LB7, kryesisht nё dozёn e lartё tё bimёve DxM dhe nё tё tre grupet e trajtuara tё
var. STF4.
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Nё analizёn e peshёs sё kokrrave nё kallirin kryesor tё bimёve tё analizuara si dhe tё
kokrrave nё tё gjithё bimёn bie nё sy njё variabilitet shumё i rritur kryesisht i treguesit tё dytё
nё bimёt e var. LB7; nё bimёt e varietetit DxM gjithashtu shfaqet rritje e ndjeshme e
variabilitetit nё tё dy treguesit sidomos nё bimёt e dozёs sё lartё, pa lёnё pa pёrmendur edhe
bimёt e trajtuara me dy dozat mё tё ulёta tё cilat gjithsesi nuk kanё patur rritje aq tё ndjeshme
tё koefiçientit tё variacionit. Rritje e ndjeshme e variabilitetit nё kёto dy tipare vihet re edhe
nё bimёt e trajtuara me dozё tё lartё tё var. STF4.

Lartёsi
bime,
cm

Nr.
Vёllezer
prodhues

Gjatёsi
kalliri
(cm)

Nr.
kallithe

Nr.
kokrra

Peshё
kalliri
(g)

Peshё
bime,
(g)

LB7

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

89.9
79.1
78.8
74.3

9.3
9.9
8.5
10.8

12.0
11.0
10.1
10.5

18.6
15.9
14.6
15.8

29.8
22.9
21.1
20.0

0.63
0.71
0.62
0.88

3.80
3.87
2.28
2.72

DxM

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

91.80
68.50
70.67
67.71

11.90
11.71
12.50
8.86

9.35
8.39
8.08
8.07

19.40
16.46
13.00
15.43

41.60
35.07
27.00
30.29

1.39
1.26
0.88
0.95

6.99
6.24
3.72
3.27

Dajti

Ko
15Kr
20Kr

96.60
86.20
87.80

12.20
11.80
11.65

7.90
8.50
7.86

15.60
15.60
16.40

39.80
42.00
42.40

1.47
1.44
1.49

5.94
4.19
6.15

STF4

Tabela 4-9. Vlerat mesatare i lartёsisё dhe parametrave tё prodhimit nё bimёt e
breznisё M1

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

90.67
78.86
79.29
72.80

9.83
12.43
12.57
6.80

6.58
6.29
5.36
4.60

17.33
14.29
13.00
12.40

36.67
23.50
22.57
14.33

1.68
1.07
1.10
0.60

8.82
3.77
3.82
1.22

Lartёsi
bime,
cm

Nr.
Vёllezer
prodhues

Gjatёsi
kalliri
(cm)

Nr.
kallithe

Nr.
kokrra

Peshё
kalliri
(g)

Peshё
bime,
(g)

LB7

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

2.4
6.9
9.4
11.7

23.8
45.8
60.0
59.5

6.4
9.7
13.6
7.2

10.2
10.5
18.0
14.3

32.1
14.7
52.4
44.9

50.1
24.6
49.9
41.5

22.7
53.5
59.9
49.2

DxM

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

4.4
2.6
4.9
11.6

12.4
7.2
8.0
54.0

7.9
6.0
5.8
26.4

8.6
13.3
6.8
16.3

13.0
15.4
15.4
41.6

13.7
15.1
19.3
48.4

24.0
8.5
15.6
63.0

Dajti

Ko
15Kr
20Kr

4.2
2.1
4.0

12.1
9.5
13.7

9.4
5.9
6.0

10.7
14.0
5.4

13.6
12.8
9.8

12.9
13.2
11.4

28.3
12.6
9.4

STF4

Tabela 4-10. Koefiçienti i variacionit i lartёsisё dhe parametrave tё prodhimit
nё bimёt e breznisё M1

Ko
15Kr
20Kr
25Kr

2.2
7.7
7.4
11.9

29.8
31.1
22.4
19.1

7.4
19.9
15.9
12.0

11.9
20.5
21.8
13.5

28.3
39.7
44.5
52.4

38.7
20.6
35.5
48.3

43.4
33.4
30.6
60.7
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B: Përshtatja për të përballuar verën e hershme
Janë veçuar për t’u prezantuar dhe interpretuar në pjesën e dytë të këtij kapitulli, ajo
pjesë e bimëve të breznisë së dytë të cilat u mbjollën në nëntor dhe shfaqën shkurtim
të ciklit vegjetativ të tyre ose performancë të mirë të prodhimit megjithë temperaturat
e larta dhe thatësirën që në fakt goditi në qershor të vitit të dytë të mbjelljeve (fig. 411).
Në këtë pjesë do të trajtohet breznia e dytë e varietetit LB7 që ka shfaqur
karakteristikat e lartpërmendura. Në fillim do të trajtohen karakteristikat fiziologjike
dhe morfologjike të gjethes flamur në bimët e trajtuara me rrezatim mbështetur në
vlerat mesatare të rezultuara në fazën e kallëzimit të breznisë M2. Në fund jepen
rezultatet mbi kohën e arritjes sё fazës së kallëzimit si dhe të përfundimit të pjekjes.
Duke u mbështetur kryesisht në rezultatet e prodhimit u bë përzgjedhja e bimëve të
cilat u sugjeruan për mbjellje në brezninë e tretë. Siç do të trajtohet më poshtë në këtë
varietet ka patur variacion shumë të lartë në datat e përfundimit të fazës së pjekjes, ku
ka patur bimë që kanë mbaruar shumë shpejt ciklin vegjetativ por edhe të tjera që e
kanë mbaruar afër 10 ditë me vonë se kontrolli këtë cikёl. Nisur nga kjo, është bërë
një ndryshim i trajtimit të materialit, ku parametrat fiziologjikё dhe morfologjikё të
gjethes të cilat u analizuan në fazën e kallëzimit u vlerësuan për performancën e tyre
në përgjithësi për të gjitha bimët, meqë ndryshimet në datat e kallëzimit nuk u vunë
re. Ndërsa analizimi i tipareve të prodhimit në pjekje si dhe përzgjedhja, janë ndarë në
dy nënçështje, ku bimët janë grupuar në bimë të pjekura herët dhe në bimë të pjekura
vonë.
Përveç kësaj, në këtë pjesë janë prezantuar edhe rezultatet e marra në brezninë e dytë
të linjës së përzgjedhur nga varieteti STF4 i trajtuar me dozën 20Kr, për tiparin kalli
pa hala, e cila pati shkurtim të ciklit vegjetativ gjithashtu.
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Fig 4-11: Grafiku i temperaturave të muajit qershor (viti 2011-M1; viti 2012-M2)
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4.5. Rezultatet në varietetin LB7, mbjellur në nëntor
4.5.1. Performanca fiziologjike dhe morfologjike e gjethes flamur në
varietetin LB7, breznia M2
Përqëndrimi i pigmenteve i analizuar në fazën e kallëzimit të bimëve të breznisë së
dytë, në bimët e trajtuara, rezultonte me vlerë lehtësisht të ulur të mesatares së këtij
tipari fiziologjik (fig. 4-12). Ky reduktim i përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike
në gjethet flamur rezultonte i vërtetuar në nivel 95% të besimit për grupin e bimëve të
trajtuara me dozë mesatare, 20Kr. Ky test e vërtetonte edhe ndryshimin në bimët e
rrezatuara me dozë të ulët por me një nivel më të ulët besimi (90%) (tab. 4-7).
Pigm. fotosintetike-LB7-N

raportet mes pigm.

114.1

120.0
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6.0
5.0
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3.0
2.0
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0.0
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5.9

15Kr
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20Kr

Chl(a+b)/(x+c) Mes

Fig 4-12: Vlerat mesatare të përqëndrimit të pigmenteve (a) në var. LB7 mbjellur në nëntor,
dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b) në bimët trajtuara dhe
në bimët e kontrollit
Tab. 4-7: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit LB7, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisons
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Difference
TRAJTIME
(I-J)
15kR

20KR
a. TIPARI = PIGMENTET

Std.
Error

a

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

8205.11 4014.14 .064 -540.95 16951.18
12782.40* 4014.14 .008 4036.33 21528.46

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Megjithatë, ka shumë mundësi që shkaku i rezultatit jo shumë pozitiv në këtë tregues
fiziologjik të mos këtë qënë më të vërtetë përkeqësimi i performancës së tij. Arsyeja
mund të qëndrojë në faktin që siç do ta shohim më vonë bimët janë pjekur në një
hapësirë të gjerë kohore. Sqarojmë që përcaktimi i kohës kur është arritur faza ne u
mbështetëm në një vlerësim me sy kur afërsisht 70% e bimëve dukeshin të kishin
arritur atë. Ndërsa gjethet u mblodhën në mënyrë të randomizuar.
Përsa i përket raportit mes dy grup-pigmenteve, mund të thuhet që ai kishte mbetur
pothuaj i njëllojtë (fig. 4-12), gjë që dëshmon për mbarëvajtjen e sistemit fotosintetik.
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Në figurën 4-13, nga ana tjetër, paraqiten grafikisht ndryshimet morfologjike në
gjethen flamur të bimëve të trajtuara kundrejt atyre të kontrollit. Në grafikun a të
kësaj figurë është e dukshme që vlera mesatare e sipërfaqes gjethore ishte rritur
ndjeshëm në bimët e të dy varianteve të rrezatimit. Në analizën statistikore për
vërtetësinë e ndryshimit, testi LSD vërtetonte vetëm përmirësimin e këtij tipari në
bimët 20Kr, ndërkohë që testi i studentit e vërtetonte ndryshimin në të dy grupet e
bimëve të trajtuara (tab. 4-8 dhe 4-9).
Përveç këtij përmirësimi në vlerat mesatare në grafikun b ku paraqitet koefiçienti i
variacionit të këtij tipari morfologjik rezulton një variabilitet i ulur i tij gjë që tregon
se pjesa dërrmuese e bimëve kanë reaguar ndaj rrezatimit me përmirësim të tij.
Graf. c nga ana tjetër dëshmon që rritja në sipërfaqen e gjetheve në përgjithësi është
shoqëruar edhe me rritje të peshës së thatë të tyre, të paktën në bimët e variantit 15Kr
të trajtimit. Meqënëse përqëndrimi i pigmenteve është llogaritur mbi njësinë e peshës
së thatë të gjethes atëherë edhe sasia totale e pigmenteve në to ka ndryshuar. Grafiku
d paraqet grafikisht vlerën mesatare të sasisë totale të pigmenteve të gjëndura në
bimët e trajtuara kundrejt kontrollit duke u mbështetur në këtë argumentim. Siç duket
nga grafiku megjithë uljen e përqëndrimit të pigmenteve për njësi të peshës së thatë
vlera mesatare e sasisë totale të tyre rezultonte e rritur në sajë të rritjes së peshës së
thatë gjethore.
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Fig. 4-13: Performanca morfologjike e gjetheve në bimët e var. LB7 të mbjellura në nëntor
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Tab. 4-8: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të sipërfaqes në
bimët e rrezatuara të var. LB7, të mbjellur në nëntor, krahasuar me
kontrollin
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Difference
TRAJTIME
(I-J)

PATRAJTUAR 15kR
20KR
a. TIPARI = SIPERFAQJA

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

2.07

2.01

.312

-2.02

6.16

*

2.44

.000

6.31

16.23

11.27

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Tab. 4-9: Testi i studentit për ndryshimin në vlerat mesatare të sipërfaqeve në
bimët e rrezatuara të varietetit LB7, të mbjellura herët, krahasuar me kontrollin
t-Test: Two-Sample Assuming
Unequal Variances
Sipërfaqe gjethore
Ko
Mean
28.30
Variance
69.56
Observations
12.00
Hypothesized Mean
Difference
0.00
df
20.00
t Stat
-2.44
P(T<=t) onë-tail
0.01
t Critical onë-tail
1.72
P(T<=t) two-tail
0.02
t Critical two-tail
2.09

t-Test: Two-Sample Assuming
Unequal Variances
Sipërfaqe gjethore
15Kr
35.5
38.3
13.0

Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean
Difference
df
t Stat
P(T<=t) onë-tail
t Critical onë-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

Ko
28.3
69.5
12.0

20Kr
34.41
50.13
8.00

0.00
17.00
-1.76
0.05
1.74
0.10
2.11

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Kështu, edhe në qoftë se nuk ka patur përmirësim në përqëndrimin e pigmenteve
fotosintetike, bimët duket se kanë pasur përmirësim në morfologjinë e tyre për të
kapur më shumë fotone enërgjie me anë të rritjes së sipërfaqes në të dy variantet e
rrezatimit dhe në rritjen e peshës së thatë të gjethes në variantin 15Kr (graf c; fig.413). Kjo ka sjellë si rezultat edhe rritjen e sasisë totale të pigmenteve të disponueshme
në gjethen flamur, në vlera mesatare të bimëve të këtij grupi (graf. d; fig 4-13)
Rritja e sasisë së pigmenteve fotosintetike në bimë (nëpërmjet rritjes së peshës së
thatë) është pasqyruar në prodhim, duke çuar në një zhvillim të fuqishëm dhe të
shpejtë të bimëve. Ndoshta kjo është edhe arsyeja e zhvillimit të shpejtë të bimëve.
Mundësi tjetër e zhvillimit të shpejtë është edhe zhvillimi i mekanizmave në këto
bimë që kanë shkurtuar fazën vegjetative të bimës pa prishur treguesit e prodhimit.

4.5.2. Pjekja në brezninë M2
Siç u tha edhe më lart, bimët e këtij varieteti paraqitën diversitet përsa i përket datave
të hyrjes në fazën e pjekjes dhe të përfundimit të saj. Në këto kushte nga ky varietet u
përzgjodhën dy grupe bimësh: një grup bimësh me maturitet të hershëm të farës dhe
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tjetri me maturitet të vonë të saj. Më poshtë jepet analiza e performancës së treguesve
të prodhimit në këto dy grupe bimësh të varietetit LB7.

4.5.2.1. Bimët e pjekura herët të varietetit LB7
Bimët që e mbaruan shumë shpejt ciklin vegjetativ në fakt përbënin shumicën
dërrmuese në bimët e trajtuara. Ky efekt i dyfishtë i trajtimit rrezatues dhe mbjelljes
së vonë bie në sy në të dy grupet e trajtuara pra si në dozën e ulët ashtu edhe në atë të
lartë. Përveç kësaj vlen të theksohet fakti që këto bimë patën një pjekje mjaft më të
hershme jo vetëm krahasuar me bimët e kontrollit të këtij varieteti por edhe me bimët
e varieteteve të tjera të grurit që ishin mbjellur në fushën ku u zhvillua eksperimenti.
Në manualin e IAEA mbi “mutation breeding” botuar në 1977, ndër rreziqët e hasura
shpesh në kërkimet e muatagjenëzes se aplikuar në bimë, përmendet edhe dëmtimi
nga zogjtë (FAO/IAEA, 1977 pp129). Ky kërcënim shpjegohet pikërisht nga intervali
kohor i ndryshëm i pjekjes së bimëve të trajtuara me mutagjenë krahasuar me
intervalin normal të pjekjes së tyre. Pikërisht me këtë rrezik u përballën edhe bimët e
pjekura herët të këtij varieteti të cilat ishin ngrënë pothuaj totalisht nga zogu, pa
arritur pjekjen përfundimtare. Figura 4-13 paraqet pamje nga bimë të mbledhura në të
dy grupet e bimëve të trajtuara që kishin patur pjekje të hershme dhe ishin dëmtuar
nga zogu. Vlen të theksohet që në fakt në shumicën e bimëve nuk kishte mbetur asnjë
kokërr, kështu që nuk u mblodhën fare. Në figurë paraqiten ato bimë që u mblodhën
për arsye se kishin mbetur kokrra të pangrëna vënde – vënde.
Nisur nga fakti që numri i kokrrave për kalli nuk ishte e mundur të analizohej, meqë
kokrrat ishin të ngrëna nga zogu, në këtë grup bimësh u analizuan vetëm numri i
vëllezërve dhe pesha e kokrrës (fig. 4-14).
Siç shihet nga figura vlera mesatare e numrit të vëllezërve shfaqet shumë e rritur në
bimët e të dy varianteve të rrezatimit. Vlen të theksohet që epërsi në përmirësimin e
këtij tipari në vlerë mesatare, kanë shfaqur bimët e rrezatuara me dozën 15Kr. E njëjta
epërsi duket sikur ekziston edhe në vlerat mesatare të shfaqura për tiparin peshë
kokrre në bimët e këtij varianti rrezatimi ku bie në sy një përmirësim i vlerës mesatare
të këtij tipari ndryshe nga bimët e trajtuara me dozën 20Kr të cilat nuk shfaqin
ndryshim të vlerës mesatare të peshës kokërr të tyre. Megjithatë analiza statistikore e
ndryshimit të mesatareve me testin LSD vërteton vetëm rritjen e numrit të vëllezërve
në bimët 15Kr ndërsa ndryshimet e tjera dalin jo sinjifikative.
Variabiliteti i këtyre dy tipareve në bimët e dozës 15Kr ka rezultuar për të dy mjaft i
ulët. Kështu, koefiçienti i variacionit për tiparin numër vëllezërish ishte pak a shumë i
njëjtë me bimët e kontrollit (përkatësisht 38.9 ndaj 37.3 në kontroll), ndërsa
koefiçienti i variacionit në tiparin peshë kokrre ishte shumë më i ulët sesa në bimët e
kontrollit. Vlerat e ulëta të këtij koefiçienti janë tregues që këto dy tipare janë
përmirësuar në shumicën e bimëve të trajtuara me variantin 15Kr. Në bimët 20 Kr nga
ana tjetër megjithëse rritja e vlerës mesatare të numrit të vëllezërve për bimë
rezultonte i pavërtetuar, dhe njëkohësisht nuk rezulton ndryshim në vlerën mesatare të
tiparit peshë kokrre, vlen të theksohet që koefiçienti i variacionit për të dy këto tipare
ishte rritur ndjeshëm ndaj kontrollit. Kështu konkretisht CV për tiparin numër
vëllezërish ishte 54 ndërsa për tiparin peshë kokrre 27.6, ndërkohë që vlerat e CV për
këto tipare nё bimёt e kontrollit, ishin përkatësisht 37.3 dhe 18.5. Nisur nga këto të
dhëna mund të shpreheshim lirshëm se edhe në këtë grup bimësh mund të zgjidheshin
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bimë me të dy tiparet e përmirësuara, veçanërisht përsa i përket tiparit numër
vëllezërish për kalli.

Fig. 4-13: Pamje nga bimët e rrezatuara të var. LB7 të ngrëna nga zogu
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Fig. 4-14: Vlerat mesatare të nr të vëllezërve dhe peshës së kokrrës në
bimët e pjekura herët, var. LB7, mbjellur në nëntor, M2

Tab. 4-9: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve
të prodhimit në bimët e pjekura herët të var. LB7, mbjellur në
nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
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(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Std.
Difference
Sig.
TRAJTIME
Error
(I-J)

PATRAJTUAR 15kR

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

-3.61

1.84 .063

-7.43

.207

20KR
-1.41
a. TIPARI = NUMËR VËLLEZËRISH

1.90 .464

-5.35

2.51

(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Std.
Difference
Sig.
TRAJTIME
Error
(I-J)

PATRAJTUAR 15kR

-1.83

4.05 .658

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

-10.48

6.81

20KR
5.44 4.27 .222
-3.65
a. TIPARI = PESHË KOKRRË
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

14.55

4.5.2.2. Bimët e pjekura vonë të varietetit LB7
Sikur ishte e pritshme, në bimët e pjekura vonë, vlerat mesatare si në tiparin numër
kokrrash në kallirin kryesor ashtu edhe në atë peshë kokrre në këto bimë ishin
reduktuar (fig. 4-16). Është një fenomen i ditur tashmë që nxehtësia dhe thatësia në
fazën e mbushjes së kokrrës dëmtojnë ndjeshëm kokrrat e grurit (Acevedo et al. 2002;
Laska et al. 2009; Fitoteknia, 1984).
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Fig. 4-16: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli dhe peshës së
kokrrës në bimët e pjekura vonë, var. LB7, mbjellur në nëntor

4.5.2.3. Përzgjedhja e linjave
Thatësira dhe temperaturat e larta janë stress abiotik shumë i fuqishëm që vepron mbi
prodhimin e drithërave (Izanloo, 2008); në veprim të përbashkët tek këto kultura
(Laska et al. 2009), dhe dëmtojnë prodhimin kryesisht nepërmjet dehidratimit të
bimëve (Izanloo, 2008), nepërmjet dëmtimit të pigmenteve fotosintetike nga drita e
tepërt (Acevedo et al. 2002), rrudhjen e kokrrës dhe zvogëlimin e rrezes së saj (Laska
et al. 2009) etj. Levitt (1980), sugjeron që rezistenca ndaj thatësirës apo stresit të
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mungesës së ujit në bimë mund të arrihet nëpërmjet dy mekanizmave kryesore:
shmangjes së thatësirës dhe rritjes së tolerancës ndaj saj.
Shmangja nga thatësira është mundësia e një bime që të plotësojë ciklin e saj të jetës
përpara se të mund të ndodhin thatësirat. Ky mekanizëm fitohet nga një zhvillim
fenologjik i shpejtë. Strategjia e shmangjes bazohet në riprodhimin e sukseshëm para
ndodhjes së stresit të thatësirës (Izanloo, 2008; Chaves et al 2003). Mekanizmi tjetër
fitohet nepërmjet rritjes së tolerances së bimës ndaj tharjes dhe dehidratimit (Levitt;
1980).
Nisur nga ky këndvështrim ndërmjet bimëve të këtij varieteti u përzgjodhën për
mbjellje si bimë të pjekura herët ashtu edhe bimë të pjekura vonë të cilat kishin
performancё të mirё të treguesve të prodhimit:
Nga bimët e pjekura herët
Nga bimët e pjekura herët, për mbjellje në brezninë e tretë u përzgjodhën 2 bimë të
cilat kishin shumë kokrra të mbetura të padëmtuara dhe që kishin numër të lartë
vëllezërish dhe peshë kokrre të mirë. Në të dyja këto bimë numri i vëllezërve ishte
shumë më i lartë sesa vlera mesatare e bimëve të kontrollit dhe pesha e kokrrës
gjithashtu mjaft më e lartë. Konkretisht numri i vëllezërve ishte 14 dhe 13 përkatësisht
në P1 dhe P2 ndaj vlerës mesatare të kontrollit 7.3 dhe tipari peshë kokrre ishte
përkatësisht 44.3 dhe 43.5 ndaj vlerës mesatare 38.9 të bimëve të kontrollit (fig 4-15).
Megjithatë përveç dy linjave P1 dhe P2, 500 kokrra të tjera të cilat u mblodhën nga
bimët e padëmtuara plotësisht, pёr t’u mbjellur në grup dhe pёr t’u vëzhguar në
brezninë e tretë duke bёrё kujdes nё vёzhgimin e datave tё pjekjes dhe në mbledhjen
mundësisht pa u dëmtuar nga zogjtë.
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Fig. 4-15: Linjat e përzgjedhura nga bimët e pjekura herët të var. LB7, mbjellur në
nëntor
Nga bimët e pjekura vonë
Në bimët e pjekura vonë analiza korrelative tregonte një lidhje të lartë pozitive të
peshës së kallirit si me numrin e kokrrave për kalli ashtu edhe me peshën e tyre.
Sigurisht një gjë e tillë është e shpjegueshme duke patur parasysh që përveç dëmtimit
të kokrrës nga temperaturat e larta në pjekje (Laska et al. 2009; Acevedo et al. 2002)
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reduktohet edhe numri i kokrrave të lidhura në kalli nga temperaturat e larta në
kallëzim (Acevedo et al. 2002).
Tab. 4-10: Analiza e korrelacionit të
tipareve në bimët e pjekura vonë, var LB7,
mbjellur në nëntor
nr.kok. peshë. bimë. peshë.
kalli2 kalli2 peshë2 kokërr2
nr.kok.kalli2

1

peshë.kalli2

.975**

.a

.960**

1

.a

.985**

a

.a

bimë.peshë2

.

peshë.kokërr2

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
a. Cannot bë computed because at least onë of the variables is constant.

Megjithatë, njëra nga bimët kishte një performancë shumë të lartë si të numrit të
kokrrave për kalli ashtu edhe të peshës së tyre. Kjo bimë, e cila u emërtua P3, jo
vetëm që nuk kishte vlera më të ulëta krahasuar me vlerat mesatare të këtyre
tipareve të rezultuara në bimët e kontrollit por për më tepër kishte vlera mjaft më
të larta të këtyre tipareve (fig. 4-17). Konkretisht numri i kokrrave për kalli në
këtë bimë ishte 56 ndaj 42 kokrra që ishte vlera mesatare e këtij tipari në bimët e
kontrollit të këtij varieteti;
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Fig. 4-17: Linjat e përzgjedhura nga bimët e pjekura vonë të var. LB7, mbjellur
në nëntor

Pesha e kokrrës ishte 41.8 ndaj 38.9 në bimët e kontrollit; si rezultat pesha për kalli e
kësaj bime ishte mjaft më e lartë sesa vlera mesatare e rezultuar në bimët e kontrollit
(përkatësisht 2.3 ndaj 1.6) që përbënte një rritje prej 44% të peshës së kallirit në këtë
bimë. Një bimë e tillë kishte shumë mundësi të kishte fituar tolerancë të mirë ndaj
thatësirës dhe temperaturave të larta dhe u përzgjodh për këtë tipar potencialisht të
fituar. Për më tepër kjo bimë e kishte edhe kallirin pa hala. Fig 4-18 paraqet pamje të
kokrrave të mbledhura nga bimët e kontrollit, si dhe krahas tyre kokrrat e mbledhura
nga linja P3 e pjekur 10 ditë me vonë se kontrolli.
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Fig. 4-18: Pamje të kokrrave të bimëve të Kontrollit var. LB7 (majtas) dhe të linjës të
përzgjedhur P3 të pjekur vonë(djathtas)

Në mes të bimëve të pjekura vonë u gjendën edhe një numër bimësh të tjera me hala
të reduktuara por me performancë jo të mirë të prodhimit sidomos në peshën e
kokrrës. Këto u përgjodhёn për mbjellje në brezninë M3, pavarësisht parametrave jo
të mirë të treguesve të prodhimit. Vlerat mesatare të treguesve të prodhimit të këtyre
bimëve të emërtuara P4- paraqiten në figurën 4-17.
4.5.3. Përfundime
Ndërmjet bimëve të varietetit LB7 të mbjellur në nëntor u përzgjodhën për mbjellje në
M3 dy linja që u poqën më shpejt sesa bimët e kontrollit, si dhe një linjë që u poq 10
ditë pas bimëve të kontrollit dhe që shfaqi mutacionin kalli pa hala. Bimët mendohet
të kenë fituar përkatësisht mekanizmin e zhvillimit fenologjik të shpejtë si dhe
mekanizmin e rritjes së tolerancës ndaj temperaturave të larta dhe thatësirës (Izanloo,
2008; Chaves et al 2003; Levitt, 1980). Këto bimë kanë shfaqur performancё mjaft të
mirë të treguesve të prodhimit.

4.6. Mutanti STF4/2M i breznisë së parë, në brezninë e dytë
Linja 2M e përzgjedhur në brezninë M1 për mutacionin hala të reduktuara kallëzoi një
javë me herët sesa STF4 kontolli, me datë 7 maj. Pjekja e kokrrave të kësaj linje
gjithashtu u realizua me herët. Për këtë arsye kjo linjë u prezantua në këtë kapitull,
megjithëse fillimisht ajo u përzgjodh për tiparin kalli pa hala. Në analizën statistikore
të kryer me testin LSD është kryer edhe vërtetësia e ndryshimit në një bimë tjetër të
përzgjedhur nga ky varietet në brezninë e parë, STF4/1M. Gjithsesi paraqitja grafike
nuk është paraqitur meqënëse vlerat mesatare kanë rezultuar të gjitha me të
pandryshuara ose të ndryshuar negativisht krahasuar me kontrollin.
4.6.1. Performanca në fiziologjinë dhe morfologjinë e gjethes flamur
Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike rezulton me i lartë në linjën M2 (fig. 4-19,
graf. a) dhe kjo rritje rezulton e vërtetuar edhe nga analiza statistikore e realizuar me
testin LSD (tab. 4-11). Megjithatë, raporti i pigmenteve tregon një shmangje të lartë
nga vlerat normale të tij (fig. 4-19, graf. b) gjë që siç duket nga norma e ndryshimit të
secilit nga pigmentet (graf. c) ka ardhur si pasojë e reagimit të ndryshëm të tyre ndaj
rrezatimit. Kështu, dy pigmentet klorofiliane, a dhe b kanë reaguar me rritje të
ndjeshme ndërkohë që pigmentet karotenoide kanë pësuar zbritje në përqëndrimin e
tyre. Për arritjen e një konkluzioni më të saktë rreth këtij rezultati u krye edhe testi i
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studentit për ndryshimin e përqëndrimit të dy grupeve të pigmenteve në bimët e
rrezatuara ndaj bimëve të kontrollit (tab. 4-12), ku reduktimi i karotenoideve
vërtetohet në nivel 95% të besimit ndërsa rritja e përqëndrimit të klorofilave në nivel
99% të besimit.
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Fig. 4-19: Performanca fiziologjike në gjethet flamur të linjës mutante të var. STF4
përzgjedhur për tiparin kalli pa hala
përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike (a), raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet
karotenoide (b) dhe norma e ndryshimit të përqëndrimit të secilit nga pigmentet krahasuar me
kontrollin e shprehur në përqindje (c)

Tab. 4-11: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
pigmenteve fotosintetike në bimët e linjës pa hala (STF4/2M)
dhe linjës së përzgjedhur për prodhim (STF4/1M) ndaj
bimëve të kontrollit
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
KONTROLLI

Mean
(J)
Difference
MUTANTET
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

1M

-1.63E4 2567.28 .000 -22175.0 -10559.8

2M

-1.69E4 2567.28 .000 -22785.3 -11170.1

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Tab. 4-12: Testi i studentit për ndryshimin në vlerat mesatare të pigmenteve
fotosintetike në bimët e linjës pa hala (STF4/2M) ndaj bimëve të kontrollit
(niveli i besimit 95%)
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances
KAROTENOIDET
KO
2M
Mean
13522.96
11107.10
Variance
3507133.81 161477.03
Observations
4.00
3.00
Hypothesized
Mean Difference
0.00

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal
Variances
KLOROFILAT
KO
2M
Mean
70952.25 90262.34
Variance
58965108.55 6923514
Observations
4.00
3.00
Hypothesized
Mean Difference
0.00
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Fig. 4-20: Performanca morfologjike në gjethet flamur të linjës mutante të var. STF4
përzgjedhur për tiparin kalli pa hala

Tab. 4-13: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
sipërfaqes gjethore në bimët e linjës pa hala (STF4/2M) dhe
linjës së përzgjedhur për prodhim (STF4/1M) ndaj bimëve të
kontrollit
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
(J)
Std.
Difference
KONTROLL MUTANTET
Error
(I-J)
KONTROLLI

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

1M

-3.04

2.65 .259

-8.42

2.34

2M

*

2.85 .001

4.35

15.96

10.16

a. TIPARI = SIPERFAQJA
*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Sipërfaqja gjethore nga ana tjetër ishte reduktuar dhe kjo është shoqëruar edhe me
reduktim të peshës së thatë (fig. 4-20). Reduktimi i sipërfaqes gjethore vërtetohej edhe
me testin LSD në nivel 95% të besimit (tab. 4-13). Reduktimi i sipërfaqes gjethore
duket që ka sjellë edhe reduktimin e sasisë totale të pigmenteve fotosintetike në gjethe
megjithë përqëndrimin e ngritur të tyre për njësi peshe të thatë (fig 4-20).
4.6.2. Zhvillimi i biomasës mbitokësore
Lartësia bimore e linjës ashtu edhe numri i vellezërve kanë shfaqur një rritje të lehtë
të vlerës mesatare por që nuk vërtetohej nga testi LSD (fig. 4-21 dhe tab. 4-14). Pra,
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bimët e kësaj linje kanë shfaqur një zhvillim të njëjtë të biomasës mbitokësore si
bimët e kontrollit.
Lartesi bime
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Fig 4-21: Vlerat mesatare të lartësisë bimore dhe numrit të vëllezërve në bimët e linjës
STF4/M2 përzgjedhur për tiparin kalli pa hala
Tab. 4-14: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
lartësisë bimore dhe nr. të vëllezërve në bimët e linjës
STF4/M2 përzgjedhur për tiparin kalli pa hala dhe linjës së
përzgjedhur për prodhim (STF4/1M) ndaj bimëve të kontrollit
Multiple Comparisonsa
Mean
Std.
(I)
(J)
KONTROLL MUTANTET Difference Error Sig.
(I-J)
KONTROLLI

95% Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

1M

-5.58*

2.13 .014

-9.96

-1.20

2M

-2.60

2.21 .252

-7.15

1.95

a. TIPARI = LARTESI
Mean
Std.
(I)
(J)
KONTROLL MUTANTET Difference Error Sig.
(I-J)
KONTROLLI

95% Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

1M

.214

.531 .690

-.87

1.306

2M

-.285

.550 .608

-1.41

.845

a. TIPARI = NR VELLEZERISH
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

4.6.3. Performanca e prodhimit në linjën 2M
Në këtë linjë ka patur një ndryshim të vërtetuar të vlerës mesatare në të dy tiparet e
analizuar të prodhimit në drejtim të përmirësimit të tyre. Megjithatë, rritja e vlerës
mesatare të peshës së kokrrës ka qenë më e lartë se sa ajo e numrit të kokrrave. Siç
duket rol në përmirësimin e të dy tipareve ka luajtur kallëzimi dhe pjekja e hershme.
Kujtojmë qe siç u theksua në pjesën teorike temperaturat e larta dhe thatësirat në
fazën e kallëzimit ndikojnë në reduktimin e numrit të kokrrave (Acevedo et al. 2002).
Ndërkohë që po këto factorë klimatike në fazën në fazën e mbushjes së kokrrës
ndikojnë në rrudhjen e saj (Laska, 2009; Fitoteknia 1984; Acevedo et al. 2002). Një
kalim i shpejtë i këtyre fazave siç duket ka ndikuar në një numër më të lartë të
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kokrrave të lidhura si dhe në një peshë më të lartë të tyre. Megjithatë testi LSD
vërteton vetëm ndryshimin në vlerën mesatare të peshës së kokrrës (tab. 4-15).
Nr kokrrash

Peshe kalliri
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Fig. 4-22: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e linjës STF4/M2 përzgjedhur për tiparin kalli pa hala
Tab. 4-15: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
treguesve të prodhimit në bimët e linjës STF4/2M
përzgjedhur për tiparin kalli pa hala dhe linjës së përzgjedhur
për prodhim (STF4/1M) ndaj bimëve të kontrollit
Multiple Comparisonsa
(I)
(J)
Mean
Std.
KONTROLL MUTANTET Difference Error
(I-J)

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

KONTROLLI 1M

10.17*

3.81

.013

2.31

18.03

2M

-1.22

3.81

.751

-9.08

6.63

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH
Mean
(I)
(J)
Std.
Difference
KONTROLL MUTANTET
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

KONTROLLI 1M

-7.11*

2.60

.011

-12.48

-1.75

2M

-5.00

2.60

.066

-10.37

.35

a. TIPARI = PESHE KOKRRE
Mean
(I)
(J)
Std.
Difference
KONTROLL MUTANTET
Error
(I-J)
KONTROLLI

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

1M

.19100

.19926 .346

-.2178

.5998

2M

-.22400 .19926 .271

-.6328

.1848

a. TIPARI = PESHE KALLIRI
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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4.6.4. Analiza korrelative e tipareve
Pigmentet kanë shfaqur një trend negativ lidhjeje si me treguesit e prodhimit ashtu
edhe me ato të biomasës megjithese jo me vlera sinjifikative. Kjo është e kuptueshme,
nisur nga fakti që rritja e përqëndrimit është shoqëruar edhe me ulje të peshës së thatë
gjethore gjë që ka shkaktuar uljen e sasisë totale të pigmenteve në gjethe.
Megjithatë vlen të theksohet që bimët kanë performuar shumë mirë në të dy tiparet e
prodhimit. Për më tepër rritja e të dy këtyre tipareve ka ardhur paralelisht duke patur
një ndikim të lartë në peshën e kallirit.
Përsa i përket shpërndarjes së asimilateve të fotosintezës duket që kjo është bërë në
mënyrë pak a shumë uniforme pa ndikuar në rritje të indeksit të prodhimit. Kjo gjë
duket nga korrelacioni i lartë pozitiv i lartësisë së bimëve me numrin e kokrrave dhe
me peshën e tyre si dhe me peshën e kallirit. Numri i vëllezërve duket të ketë
korrelacion pozitiv me këto tregues të prodhimi gjithashtu, megjithëse në vlera të
pavërtetuara të besimit.
Tab. 4-16: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët bimët e
linjës STF4/2M përzgjedhur për tiparin kalli pa hala
Sip
Perq
Lart
nr.
kok. peshe peshe
gjeth2M pigm2M bim2M vellez2M kalli2M kalli2M kok2M
Sip gjethore
pigm2M
lart2M

1

.-990*

.235

-.811**

-.262

-.246

.003

1

-.913

-.913

-.957

-.949

-.879

.077

*

.493

**

.520

.398*

1

.266

.341

.368

1

nr.vellez2M
nr.kok.kalli2M
peshe.kalli2M

1

**

.967

.416*

1

.630**

peshe.kokerr2M

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

4.6.5. Përfundime
Linja STF4/2M përveçse ka shfaqur mutacionin kalli pa hala, ka shfaqur edhe një
cikël më të shkurtër vegjetativ nga bimët e kontrollit të varietetit STF4 si dhe peshë të
ngritur të kokrrës. Cikli i shkurtër vegjetativ është i preferueshëm për mundësinë e
përfundimit të pjekjes para fillimit të temperaturave të larta (Izanloo, 2008; Chaves et
al 2003; Levitt, 1980), të cilat pritet të fillojnë më herët në Shqipëri në bazë të
parashikimeve klimatike (W.B. et al. 2010). Përfundimi më i shpejtë i ciklit vegjetativ
ka ndikim pozitiv të fuqishëm sidomos në peshën e kokrrës e cila arrin të mbushet më
mire dhe nuk rrudhet nga temperaturat e larta (Laska, 2009; Fitoteknia, 1984;
Acevedo et al. 2002). Kjo duket në rezultatet e vlerave mesatare të peshës së kokrrës
së kësaj linje që ka rezultuar statistikisht më e lartë se sa në bimët e kontrollit. Fakt
tjetër mjaft pozitiv është edhe rritja e ndjeshme e përqëndrimit të pigmenteve
klorofiliane, por që është shoqëruar me një ulje të lehtë të pigmenteve karotenoide.
Reduktimi i pigmenteve karotenoide, normalisht duhet të ketë rritur nivelet e
dëmtimeve të pigmenteve klorofiliane nga drita dhe oksidimi (Cogdell, 1978;
Siefermann–Harms, 1987; Mimuro & Katoh, 1991).
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Një fakt tjetër negativ që mund të përmirësohet më tej në programe të tjera të
përmirësimit është reduktimi i sipërfaqes dhe peshës së thatë gjethore.

Fig. 4-23: Pamje të kallirit pa hala të linjës STF4/2M
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KAPITULLI V
REZULTATET E TRAJTIMIT PËR RRITJEN E RENDIMENTIT NË
KUSHTE NORMALE TË MBJELLJES
Këtu do të trajtohen rezultatet në lidhje me qëllimin e dytë të përcaktuar në studimin
tonë që ishte krijimi i linjave që shfaqin rritje potenciale të rendimentit në kushte
normale të mbjelljeve. Këtu do të bëhet analizimi i reagimit të bimëve të trajtuara me
rrezatim në të dy fushat ku është kryer eksperimenti.
Analizimi dhe interpretimi i rezultateve të marrë nga dy fushat do të ndryshojë në disa
aspekte, duke patur parasysh kushtet e ndryshme të mbjelljes së breznisë së parë në to.
Siç u tha edhe më lart, në Valias breznia e parë u mboll në janar rrjedhimisht nuk
mund të merret në studim në këtë çështje për qëllime krahasimore ndërmjet dy
breznive. Ndërsa në Lushnjë breznia parë u mboll pak me vonesë (5 dhjetor) por kjo
datë mund të konsiderohet brënda normales, duke patur parasysh vonesën relativisht
të shkurtër, afërsisht një javë dhe klimën më të butë të Lushnjës. Nisur nga këto
kushte, varietetet e Valiasit janë analizuar vetëm për performancën e tyre në brezninë
e dytë, ndërsa varietetet e Lushnjës janë analizuar për performancën në të dy breznitë.
Analizës së performancës fiziologjike të gjethes flamur në këtë kapitull iu shtua edhe
analiza e performancës morfologjike së saj duke patur parasysh që si ndryshimi në
përqëndrimin e pigmenteve, ashtu edhe ndryshimi në peshën e thatë gjethore apo në
sipërfaqen e gjethes flamur të bimëve luajnë rol përcaktues në prodhim.
Për më tepër, përveç treguesve të fiziologjisë dhe morfologjisë së gjethes dhe atyre të
prodhimit të cilët u analizuan edhe në eksperimentin e janarit, u analizua edhe
zhvillimi i biomasës mbitokësore. Ndryshimi i trajtimit përsa i përket kësaj çështjeje u
bë duke patur parasysh që në eksperimentin e parë kerkesë thelbesore është përshtatja
me kushtet tipike të mbjelljes, ndërsa në eksperimentin e dytë meqënese kushtet e
mbjelljes dhe të trajtimit agronomik të bimëve ishte normal, u thelluam në analizimin
e detajuar të ndryshimeve fiziologjike të bimëve. Në këtë aspekt përveç ndryshimit të
përqëndrimit të pigmenteve në gjethe, u analizua edhe shpërndarja e asimilateve në
organe të ndryshme në bimë, të cilat siç u trajtua në pjesën metodike, luajnë rol të
rëndësishëm në indeksin e prodhimit, pra edhe në rendiment.
Vlen të shtohet fakti që si analiza morfologjike e gjetheve flamur ashtu edhe zhvillimi
i biomasës mbitokësore dhe prodhimi kokerr janë vlerësuar vetëm në brezninë e dytë.
Kjo u vlerësua bazuar në faktin që bimët e trajtuara me rrezatim në brezninë e parë
pas trajtimit shfaqin dëmtime të shumta si pasojë e tronditjeve fiziologjike të tyre por
të cilat nuk trashëgohen sepse nuk kanë prekur kodin gjenetik të bimës (Uslu et al
2007; FAO/IAEA, 1977). Pikërisht për këtë arsye në brezninë e parë janë paraqitur të
dhënat mbi bimët vetëm përsa i përket ndryshimeve në aparatin fotosintetik të tyre.
Në brezninë e dytë është bërë vlerësim i detajuar i reagimit të bimëve ndaj rrezatimit
përsa i përket të gjithë treguesve të lartpërmendur si dhe lidhjeve që kanë shfaqur mes
tyre.
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Materiali i korrur në Valias, iu la për shfrytëzim departamentit të prodhimit bimor në
Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Agromjedisit, ndërsa materiali i korrur
në Lushnjë iu la Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Lushnjë për
shfrytëzim në punën e tyre përmirësuese. Të dyja këto qendra janë të njohura për
punën përmirësuese pikërisht me këtë kulturë, si me anën e metodave tradicionale
ashtu edhe me ato moderne.
Megjithatë analiza dhe interpretimi i të dhënave është bërë i detajuar në mënyrë që
këto qendra të jenë thellësisht të informuara mbi dobësitë dhe përparësitë që ofron
materiali i trajtuar i varieteteve, krahasuar me materialin e patrajtuar. Përveç kësaj,
gjatë punës analizuese të materialit, u përzgjodhën bimë të cilat ofronin tregues
dukshëm më të mirë të prodhimit krahasuar me kontrollin dhe iu sugjeruan këtyre
qendrave për mbjellje të breznisë së tretë duke i bashkëngjitur sugjerimet mbi
përparësitë që mendohej të ofronin mbështetur në analizat e bëra në grup të materialit
të trajtuar. Sigurisht interpretimi në grup ka paraqitur trendin e përgjithshëm të
ndikimit të trajtimeve të ndryshme në grupet e bimëve të trajtuara, kështu që edhe
sugjerimet përmbi bimët e përzgjedhura për linja nuk janë të vërtetuara por potenciale
duke supozuar që edhe këto linja kanë ndjekur trendin e ndryshimeve që kanë
përshkuar grupin të cilit i takojnë. Tiparet e prodhimit të bimëve të përzgjedhura, u
paraqitën grafikisht duke u vënë përkrah mesatares së tiparit përkatës të rezultuar në
bimët e kontrollit si dhe përkrah mesatares se tiparit përkatës në bimët e rrezatuara.
Nё fund janё analizuar treguesit biokimikё tё linjave tё pёrzgjdhura.
Për më tepër, përveç bimëve të përzgjedhura me vlera të dukshme të përmirësuara të
prodhimit, janë dhënë sugjerimet për shfrytëzime të tjera të mundshme të bimëve që
kanë paraqitur përmirësime të njëanëshme në fiziologjinë apo morfologjinë e tyre dhe
që mund të përdoren në kryqëzime me bimë të tjera për fitimin e mutantëve me
metoda indirekte. Në praktikën e induktimeve mutacionale në kulturat bimore është i
njohur fitimi i kultivarëve mutantë me këtë mënyrë që shfrytëzojnë përmirёsimin e
dukshëm të një treguesi në bimët e trajtuara duke i përmirësuar treguesit e tjerë
përmes metodave tradicionale të kryqëzimit (Stamo, 1995).

A: Rezultatet në parcelën e Valiasit
Farat e breznisë së parë të bimëve të trajtuara të varietetit të grurit të fortë (STF4), u
mbollën vetëm në nëntor dhe iu nënshtruan si rrjedhojë vetëm eksperimentit për
përmirësimin e rendimentit në kushte normale mbjelljeje (shiko Kapitulli III). Nisur
nga ky fakt, është ky varietet që është trajtuar i pari në këtë pjesë.
Farat e dy varieteteve të grurit të butë, iu nënshtruan në fakt të dy eksperimenteve, në
vitin e dytë, mbjelljes së vonë dhe mbjelljes normale. Megjithatë, në këtë kapitull do
të trajtohen vetëm rezultatetet e varietetit David x Mec të breznisë së dytë të mbjellura
në nëntor, meqënëse breznia e parë e mbjellë në janar, u analizua në kapitullin IV,
nisur nga ndryshimet e spikatura në gjatësinë e ciklit vegjetativ, të cilat u vlerësuan si
shumë me interes për potenciale përshtatshmërie ndaj thatësirave të herëshme që
priten të godasin prodhimin në dekadat e ardhshme.
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5.1. Varieteti STF4
5.1.1. Performanca fiziologjike dhe morfologjia e gjethes në brezninë M2
Vlera mesatare e përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike rezultonte e ulur në bimët e
trajtuara me dozë 20 Kr dhe e rritur në ato të trajtuara me dozën e ulët dhe me dozën e
lartë 25Kr (fig. 5-1). Këto ndryshime vërtetoheshin edhe nga analiza statistikore post
Hoc e Anovës LSD (tab. 5-1).
Në fakt, në bimët e trajtuara me dozat 15 dhe 25Kr, ku përqëndrimi i pigmenteve
shfaqej mjaft i ngritur, vlera mesatare e sipërfaqeve të gjetheve flamur rezultonte
lehtësisht e reduktuar, dhe për më tepër, edhe koefiçienti i variacionit të këtij tipari
shfaqej mjaft i ulët (fig. 5-2) sidomos në bimët e dozës 15Kr. Nga këto të dhëna
kuptohet që në përgjithësi shumica e bimëve duhej të kishin pësuar reduktim të këtij
tipari apo të paktën jo përmirësim të tij.
raporti mes gruppigmenteve

Përq i pigm. STF4-VAL-M2
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Fig.5-1: Përqëndrimi i shumës së pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët e
rrezatuara të var. STF4 (a), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet
karotenoide (b)
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Fig. 5-2: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr (a), 20
Kr (b), dhe 25Kr (c), ndaj kontrollit (e shprehur në përqindje)
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Tab. 5-1: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
(J)
Difference
KONTROLLI TRAJTIMET
(I-J)
patrajtuar

Std.
Error

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

15kr

-.87960* .35746

20Kr

*

.000 -2.6872 -1.1716

*

-.1928

-1.92940 .35746

.026 -1.6374

-.1218

25kr
-.95060 .35746 .017 -1.7084
a. TIPARI = PIGMENTE FOTOSINTETIKE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Ndryshimet në vlerat mesatare të peshës se thatë gjethore duket të kenë ecur në të
njëjtin drejtim me ato të sipërfaqes gjethore në të tre grupet e bimëve. Pra, në bimët e
trajtuara me dozat 15 dhe 25Kr, edhe ky tregues rezultonte i reduktuar, ndërkohë që
në bimët e variantit 20Kr pak a shumë e pandryshuar. Megjithatë, vlen të theksohet që
reduktimi i peshës së gjethes flamur në bimët 25Kr duket të qënë shumë më i
ndjeshëm sesa në tiparin sipërfaqe gjethore.
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Fig.5-3: Performanca morfologjike në gjethet flamur të var. STF4: sipërfaqja gjethore
mesatare dhe koefiçienti variacionit; dhe pesha e thatë gjethore; lagështia në gjethe dhe shuma
e pigmenteve mg/gjethe
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Tab. 5-2: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të sipёrfaqes sё
gjethes flamur në bimët e rrezatuara të varietetit STF4, mbjellur në
nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

15kr

2.27115

3.02937

20Kr

.11731

25kr
a. TIPARI = sipërfaqe

4.01375

(I)
(J)
KONTROLL TRAJTIME
patrajtuar

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

.458

-3.8615

8.4038

3.02937

.969

-6.0153

6.2499

3.37077

.241

-2.8100

10.8375

Analiza për vlerësimin statistikor të vlerave mesatare të sipërfaqes gjethore në fakt
nuk ka paraqitur ndryshim të vërtetuar të këtij tipari të bimëve të trajtuara me bimët e
patrajtuara që janë përdorur për kontroll (tab. 5-2), ndërsa analiza statistikore e peshës
së thatë nuk ishte e mundur të realizohej për arsye se ky tipar është vlerësuar në grup.
Përsa i përket normës së ndryshimit të secilit nga pigmentet vlen të theksohet që rritje
të theksuar ka shfaqur sidomos klorofila b (fig 5-3). Një gjë e tillë vihet re jo vetëm në
bimët e dozave 15 dhe 25Kr por edhe në ato të dozave 20Kr në të cilat shuma e
pigmenteve rezultonte mjaft e reduktuar.

5.1.2. Zhvillimi i biomasës mbitokësore në brezninë M2
Vlera mesatare e lartësisë bimore mbetej pak a shumë e pandryshuar në bimët e
trajtuara të këtij varieteti (fig 5-5), gjë që vërtetohej edhe nga testi LSD (tab.5-3).
Megjithatë variabiliteti i këtij tipari ishte rritur ndjeshëm në të tre grupet e bimëve të
trajtuara. Konkretisht koefiçienti i variacionit shkonte nga 2.3 që ishte në bimët e
kontrollit në 6.8, 5.1 dhe 5.4 në bimët e trajtuara 15, 20 dhe 25Kr.
lartësia bimore

Nr i kallinjve
6.0

90.0
80.0

5.2
4.7

5.0

70.0
60.0

4.0

50.0

3.73.6

3.0

40.0
30.0

2.0

20.0

1.0

10.0
0.0

25Kr

20Kr

KO

15Kr

25Kr

20Kr

KO

15Kr

0.0

Fig. 5-5: Vlerat mesatare të lartësisë bimore dhe numrit të vëllezërve në bimët e
var. STF4 (të patrajtuara dhe të trajtuara)
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Tab. 5-3: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
treguesve të biomasës mbitokësore, në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
(J)
Difference
KONTROLL TRAJTIME
(I-J)
patrajtuar

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15kr

-2.16667 2.25888 .345 -6.7799

2.4466

20Kr

1.40000 1.98400 .486 -2.6519

5.4519

25kr
a. TIPARI = lartësi

-3.80000 1.98400 .065 -7.8519

.2519

Mean
(I)
(J)
Std.
Difference
KONTROLL TRAJTIME
Error
(I-J)
patrajtuar

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15kr

.1428 .94493 .881 -1.7843

2.0701

20Kr

-1.467 .85472 .093 -3.2108

.2757

-.9857 .87118 .267 -2.7625

.7911

25kr
a. TIPARI = vëllezër

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Ndërsa numri i vëllezërve dukej qartë të ishte rritur dukshëm në bimët e varianteve 20
dhe 25Kr të rrezatimit (fig. 5-5). Kjo gjë dukej si në vlerën mesatare përkatësisht 5.2
dhe 4.7 të këtij tipari ndaj 3.7 që ishte në bimët e kontrollit por edhe nga koefiçienti i
ulët i variacionit, përkatësisht 39.4 dhe 40.2 nga 45.9 që ishte në bimët e kontrollit.
Megjithatë, testi LSD vërtetonte ndryshimin vetëm në bimët e grupit 20Kr (tab. 5-3)
në nivele 90% të besimit.
Në bimët e trajtuara me 15Kr nga ana tjetër, nuk kishte ndryshime në vlerat mesatare
të këtij tipari. Duket që shumica e bimëve në këtë variant trajtimi nuk kishin
ndryshuar meqënëse edhe koefiçienti i variacionit rezultonte shumë i ulët, 27.3 ndaj
45.9 i bimëve të kontrollit.

5.1.3. Performanca e prodhimit në brezninë M2
Shtimi i numrit të vëllezërve në variantet 20 dhe 25Kr është shoqëruar me ulje të
vërtetuar statistikore të numrit të kokrrave në kalli (fig. 5-6 dhe tab. 5-4). Megjithatë
ky reduktim i numrit të kokrrave duket që është shoqëruar me rritje të peshës së
kokrrës, të paktën në vlera mesatare. Gjithsesi përmirësimi i peshës së kokrrës
vërtetohet vetëm për bimët e dozës së mesme nga testi LSD. Ndërkohë nga ana tjetër
bie në sy fakti që bimët e variantit 15Kr shfaqin vlera pothuaj të pandryshuara të
mesatares në dy treguesit e prodhimit, megjithë vlerat e rritura të përqëndrimit të
pigmenteve.
Variabiliteti i këtyre dy tipareve ka ardhur duke u zvogëluar në bimët e trajtuara përsa
i përket numrit të kokrrave dhe duke u rritur përsa i përket peshës se tyre, përveç
bimëve 25Kr që kanë paraqitur pak a shumë të njëjtin variabilitet të këtij tipari me
kontrollin. Konkretisht, koefiçienti i variacionit në tiparin numër kokrrash për kalli ka
rezultuar 29, 21 dhe 20 përkatësisht në bimët e e trajtimit 15, 20 dhe 25 Kr, ndërkohë
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që në bimët e kontrollit rezultoi deri dyfish me i lartë. Ndërsa, koefiçienti i variacionit
në tiparin peshë kokërr rezultoi 16 dhe 24 në variantet 15 dhe 20Kr ndërkohë që në
bimët e kontrollit dhe në variantin 25Kr të trajtimit rezultoi 12 dhe 11.
Duket qartë që ulja e performancës se tiparit numër kokrrash për kalli ka luajtur rolin
kryesor në peshën e kallirit ku megjithë rritjen e peshës së kokrrës në dy variantet e
rrezatimit me doza të larta pesha e kallirit ka rezultuar e zbritur në këto dy variante në
sajë të reduktimit të numrit të kokrrave. Shumë autorë kanë theksuar dominimin e
treguesit numër kokrrash ndaj peshës së tyre në përcaktimin e rendimentit (Rees et al.,
1993; Sayre et al., 1997; Acevedo et al. 2002).
Nr kokrrash
45.0

41.
4

Peshë kokrre
50.0

40.0

45.0

35.0

40.0

39.
9

peshë kalliri

47.
3

1.8
1.6
1.4

35.0

30.0

1.2

30.0

25.0

1.0

25.0

20.0

0.8

20.0

15.0
10.0

15.0

0.6

10.0

0.4

5.0

5.0

0.2

0.0

0.0
KO 15Kr 20Kr 25Kr

0.0

KO 15Kr 20Kr 25Kr

KO 15Kr20Kr25Kr

Fig. 5-6: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e var. STF4 (të patrajtuara dhe të trajtuara)
Tab. 5-4: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve
të prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit STF4, mbjellur në
nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
(J)
Difference
KONTROLL TRAJTIME
(I-J)
patrajtuar

15kr
20Kr

Std.
Error

6.64444 5.08415

patrajtuar

15kr

Lower
Bound

Upper
Bound

.200

-3.6878

16.9767

*

18.64444 5.08415

.001

8.3122

28.9767

*

.013

3.0660

24.2673

25kr
13.66667 5.21623
a. TIPARI = NUMER KOKRRASH
(I)
(J)
KONTROLL TRAJTIME

Sig.

95% Confidence
Interval

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

.676

-8.3617

5.4862

.038

-14.2817

-.4338

25kr
.51875 3.41062
.880
-6.4052
a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

7.4427

20Kr

-1.43778 3.41062

Sig.

95% Confidence
Interval

*

-7.35778 3.41062
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5.1.4. Analiza korrelative e tipareve
15Kr/STF4
Në bimët e trajtuara me dozën 15 Kr të varietetit STF4 (fig 5-5), sipërfaqja gjethore
ka shfaqur korrelacion pozitiv me treguesit e biomasës mbitokësore megjithëse vetëm
lidhja me lartësinë bimore vërtetohet në nivel 95% të besimit.
Përqëndrimi i pigmenteve në gjethet e analizuara ka shfaqur tendenca pozitive lidhjeje
me treguesit e zhvillimit të biomasës mbitokësore dhe negative me numrin e kokrrave
në kalli, megjithëse lidhjet nuk vërtetohen në nivele të besueshme nga koefiçienti
Pearson i korrelacionit. Megjithatë, megjithëse e pavërtetuar duket tendenca e ndarjes
së asimilateve të fotosintezës në favor të zhvillimit të biomasës mbitokësore. Kështu
duket që rritja e përqëndrimit të pigmenteve, megjithëse e vërtetuar, është shoqëruar
kryesisht me zhvillim të biomasës mbitokësore më shumë se me përmirësim të
rendimentit.
Lartësia bimore ka shfaqur lidhje pozitive të fortë me numrin e vëllezërve dhe ky i
fundit lidhje të fortë pozitive me numrin e kokrrave për kalli. Pra, sipas këtyre
treguesve korrelative duket që zhvillimi i shumë vëllezërve nuk ka ndikuar në uljen e
kokrrave në kallinj gjë që duket nga korrelacioni i lartë pozitiv që ky tipar shfaq me
numrin e kokrrave për kalli si dhe me peshën e kallirit kryesor. Nga këto të dhëna
mund të themi që megjithëse sipërfaqja dhe pigmentet kanë ndikuar më shumë në
zhvillimin e biomasës mbitokësore, ndikim pozitiv ka patur edhe në tiparet e
prodhimit, ndonëse siç duket në norma më të ulëta.
Treguesit prodhimit shfaqnin lidhje të fortë negative mes tyre. Kjo tregonte që në
bimët me shumë kokrra për kalli, pesha e kokrrës ka qënë e ulët. Vlen të theksohet që
është pikërisht numri i kokrrave ai që ka patur ndikim sinjifikativ në peshën e kalliri.
Tab. 5-5: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozen 15Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor

Sip
Pigmente

15Kr

Lartësi
nr.vëllez
nr.kok.kalli
peshë.kalli

Sip
gjeth

Përq
pigm

Lart
bim

nr.
vëll

1

.119

.805*

.454

1

.615

.446

1

kok.
kalli

*

peshë.
kalli

peshë.
Kokërr

.193

.198

-.047

-.280

-.053

.757

.802

.405

.721

-.039

1

.675*

.833*

-.335

1

.753**

-.758**

1

-.182

peshë.kokërr
*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

1

20Kr/STF4
Siç u tha më sipër sipërfaqja e gjetheve flamur në bimët e variantit 20Kr të trajtimit
rezulton e pandryshuar. Për më tepër, sipërfaqja gjethore nuk shfaqte korrelacion të
vërtetuar statistikisht me peshën e kallirit, peshën e kokrrave dhe as me numrin e tyre
për kalli, por dukej megjithatë të ekzistonte një lidhje të lehtë negative e këtij treguesi
me të tre treguesit e prodhimit. Ndërkohë, lidhja negative e këtij treguesi me numrin e
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vëllezërve rezultonte e besueshme. Kjo ka ndodhur siç duket për arsye të uljes së
përqëndrimit të pigmenteve në këtë variant, gjë që siç shihet edhe nga figura ka çuar
në reduktim edhe të sasisë totale të pigmenteve në gjethen flamur.
Pozitiv ishte fakti se megjithëse pigmentet kishin reduktuar përqëndrimin e tyre dhe si
rrjedhim ishte reduktuar edhe sasia totale e tyre në gjethen flamur, në tabelën
korrelative bie në sy një ndarje e influencës së përqëndrimit të pigmenteve. Kështu
duket qartë që rritja e përqëndrimit të këtij treguesi ka influencuar pozitivisht pikërisht
në tiparet e prodhimit dhe negativisht në treguesit e biomasës mbitokësore duke
reduktuar atë. Pra, duket të këtë patur një ndarje të qartë të asimilateve në favor të
rritjes se indeksit të prodhimit, pavarësisht që në nivele të pavërtetuara besimi. Shumë
autorë kanë gjetur korrelacion të fortë të rendimentit të grurit me indeksin e korrjes
(Feil, 1992; Reynolds et al. 1994). Të tjerë kanë theksuar që prodhimi në 30 vitet e
fundit është shtuar kryesisht nepërmjet rritjes së indeksit të korrjes (Acevedo et al.
2002; Evans, 1993; Sayre et al., 1997).
Përpara analizimit të treguesve të biomasës mbitokësore, duhet të kujtojmë që lartësia
e bimëve 20Kr megjithëse dukej të ishte reduktuar në vlera mesatare, nuk vërtetohej
nga testi Post Hoc i Anovës. Nga ana tjetër, vlera mesatare e numrit të vëllezërve
dukej të ishte rritur ndjeshëm. Tabela e korrelacionit tregon që mes këtyre dy tipareve
nuk ka patur lidhje sinjifikative, ndërkohë që rritja e lartësisë bimore është shoqëruar
me ulje të vërtetuar të numrit të kokrrave në kalli. Përveç kësaj, rritja e lartësisë duket
se është shoqëruar edhe me ulje të peshës se kokrrës dhe të kallirit megjithëse jo në
nivele sinjifikative besimi.
Numri i vëllezërve nga ana tjetër ka shfaqur lidhje të besueshme pozitive me peshën e
kokrrës. Ajo që vlen të theksohet këtu është fakti që nuk paraqitet lidhje mes numrit të
vëllezërve dhe numrit të kokrrave në kalli, megjithëse vihet re në fakt, një tendencë
pozitive lidhjeje pavarësisht se e pavërtetuar. Kjo gjë mundëson përzgjedhjen e
bimëve që përveçse kishin numër të ngritur të vëllezërve prodhues dhe peshë të
ngritur kokrrë të kishin edhe numër kokrrash të lartë në kalli. Duhet theksuar këtu që
numri i vëllezërve prodhues i shoqëruar me numër të lartë kokrrash dhe pa reduktim
të peshës së tyre konsiderohet si një nga elementet e rritjes së prodhimit. Rëndësia
agronomike e numrit të lartë të vëllezërve në drithëra qëndron në faktin që ky tregues
mund të kompensojë pjesërisht ose totalisht diferencat në numrin e bimëve pas
mbirjes së tyre si dhe mundëson rikuperimin e bimëve nga ngricat e hershme
(Acevedo et al. 2002).
Tab. 5-5: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozen 20Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
nr.
Sip Përq Lart
Kok/ peshë peshë.
gjeth Pigm bim vëllez kalli
kalli kokërr
Sip
Pigmente

20Kr

Lartësi
nr.vëllez
nr.kok.kalli
peshë.kalli

1

-.624 .338 -.585* -.266 -.405
1

-.167 -.281
1

.390

.234

-.266 -.651* -.515

-.166

1

.421

-.358

.031

.430

.647*

1

.741**

.109

1

.741

peshë.kokërr

**

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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Në fakt, treguesit e analizuar të prodhimit nuk kanë shfaqur lidhje sinjifikative mes
njëri-tjetrit. Si numri i kokrrave ashtu edhe pesha e tyre kanë pasur ndikim sinjifikativ
në peshën e kallirit pra edhe në prodhimin e bimëve të këtij varianti. Me këto të dhëna
kuptohet që ishte e mundur përzgjedhja e linjave me numër kokrrash të lartë por edhe
me peshë të lartë pavarësisht se nga grafikët e vlerave mesatare të analizuara me sipër
(fig. 5-6) dukej sikur rritja e peshës së kokrrës ishte shoqëruar paralelisht me ulje të
numrit të kokrrave.
25Kr/STF4
Në bimët e trajtuara me dozë të lartë 25Kr të këtij varieteti përqëndrimi i pigmenteve
ishte rritur ndjeshëm siç u pa më lart, por kjo rritje e përqëndrimit është shoqëruar
kryesisht me zhvillim të biomasës. Pra, këto bimë në përgjithësi dukej të kishin pësuar
një ndryshim në raportin e ndarjes së asimilateve për shfrytëzim në disfavor të
treguesve të prodhimit duke ulur kështu edhe indeksin e korrjes. Vlen të theksohet në
veçanti korrelacioni i lartë negativ sidomos me peshën e kokrrës i cili vërtetohej në
nivele 95% besimi. Në tiparet e tjera të analizuara nuk paraqiteshin vlera sinjifikative,
megjithatë trendi pozitiv dhe negativ përkatësisht për biomasën mbitokësore dhe
treguesit kokërr ishte i qartë.
Sipërfaqja e gjethes flamur në bimët e këtij trajtimi shfaqte korrelacion negativ të
vërtetuar statistikisht me peshën e kallirit dhe me parametrat që përcaktojnë këtë pra
peshën e kokrrave dhe numrin e tyre. Kujtojmë që ky tregues, dukej të kishte
reduktim të vlerave mesatare por kjo nuk vërtetohej nga analiza statistikore Post Hoc
LSD. Me fjalë të tjera, reduktimi i këtij tipari ishte shoqëruar me rritje të peshës së
kallirit. Kuptohet që siç tregohet edhe nga grafiku c) sasia totale e pigmenteve në
gjethe ishte ngritur me gjithë uljen e sipërfaqes dhe të peshës së thatë dhe siç duket
është pikërisht kjo që ka ndikuar në rritjen e vlerave të prodhimit megjithë reduktimin
e sipërfaqes gjethore dhe peshës së saj.
Tab. 5-6: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara
me dozen 25Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
Sip Përq Lart nr.
gjeth Pigm bim vëllez
sip
Pigm

25Kr

Lart
nr.vëllez
nr.kok.kalli
peshë.kalli

1

Kok/
kalli

peshë peshë.
kalli kokërr

-.431

-.645*

.781 .474

-.646

*

-.872

-.983**

.643*

-.019

.000

-.351

*

.589

.138

-.258

1

.854**

.362

1

.699*

.753 .056 .132
1

1

1

peshë.kokërr

-.144

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Lartësia dhe numri i vëllezërve prodhues nuk kishin ndryshuar në vlerat mesatare të
tyre në bimët 25Kr të paktën jo në nivele 95% të besimit analizuar me testin LSD –
ANOVA. Megjithatë nga analiza korrelative duket që rritja e lartësisë ishte shoqëruar
me rritje të vërtetuar të numrit të vëllezërve prodhues ndërkohë që, rritja e numrit të
vëllezërve ishte shoqëruar jo vetëm me rritje të numrit të kokrrave të bimës si rezultat
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i shumë kallinjve për bimë por edhe me rritje të numrit të kokrrave për kalli e
vërtetuar në nivelet 95% të besimit.
Përsa i përket lidhjes mes dy tipareve të prodhimit është pozitiv fakti që këto dy
tregues nuk kanë shfaqur lidhje sinjifikative me njëri tjetrin. Pra në mes të këtyre
bimëve mund të gjendeshin bimë me të dy tiparet e përmirësuara. Për më tepër që si
numri i kokrrave ashtu edhe pesha e tyre kanë shfaqur ndikim sinjifikativ pozitiv në
peshën e kallirit pra edhe në prodhimin e bimëve të këtij varianti.
5.1.5. Sugjerime për përzgjedhje
20Kr/STF4 - Në sajë të rezultateve të analizës korrelative për mbjellje në brezninë
M3 nga grupi i bimëve 20Kr të rrezatimit, u sugjerua që të përzgjidheshin bimë me
lartësi të reduktuar; numër të lartë vëllezërish dhe me performance të mirë të dy
treguesve të prodhimit.
25Kr/STF4 - Nga grupi i bimëve 25Kr të rrezatimit, u sugjerua që të përzgjidheshin
në brezninë M3 bimë me numër të lartë vëllezërish, me lartësi bimore të ngritur, si
dhe me numër të lartë kokrrash.
15Kr/STF4 - Ndërkohë u vu në dukje që varianti i ulët i rrezatimit nuk ka shkaktuar
ndryshime të dukshme në vlerat mesatare si të treguesve të biomasës mbitokësore
ashtu edhe të elementit kokërr. Prioritetet e përzgjedhjes për grupin e bimëve të
trajtuar me këtë dozë u përcaktuan të ishin: bimë të larta, me shumë vëllezër dhe me
numër të lartë kokrrash, pa marrë shumë parasysh peshën e tyre. Megjithatë sigurisht
që numri i vëllezërve nuk pritej të ishte ndjeshëm më i lartë se kontrolli duke patur
parasysh sa u analizua mbi vlerat mesatare dhe koefiçientin e variacionit të këtij tipari.
5.1.6. Linja të përzgjedhura
15Kr/STF4 – Në bimët e variantit 15Kr të rrezatimit, u përzgjodhën 4 bimë për t’u
mbjellur si linja në brezninë e tretë, M3 (fig. 5-7). Vlen të theksohen bimët P2 dhe P3,
të cilat kishin numër relativisht të mirë vëllezërish (6), dhe numër shumë të lartë
kokrrash për bimë (përkatësisht 225 dhe 230 kokrra). Megjithëse pesha e kokrrës në të
dy këto bimë ishte e ulët, pesha e bimës ishte mjaft e lartë (përkatësisht 8.3 dhe 8.9).
20Kr/STF4 - Në mesin e bimëve të trajtuara me dozën e mesme të rrezatimit, 20 Kr u
përzgjodhen 5 bimë të emërtuara përkatësisht nga P5 deri në P10.
Ndërmjet tyre vlen të përmendet bima P9 e cila i kishte të gjithë treguesit e prodhimit
të lartë por dallohej kryesisht për numrin e vëllezërve prodhues (9), ndërkohë që vlera
mesatare e këtij tipari në bimët e kontrollit ishte 3.7. Kjo sigurisht pasqyrohej edhe në
numrin e kokrrave për bimë i cili ishte gjithashtu mjaft i lartë (182). Ajo që është e
rëndësishme këtu është që edhe pesha e kokrrës ka rezultuar më e lartë se mesatarja e
kontrollit (fig. 5-8). Si rezultat pesha e bimës ishte mjaft e lartë (fig. 5-8).
Bima P8 gjithashtu ka patur numër të lartë vëllezërish por si numri i kokrrave për kalli
ashtu edhe pesha e tyre nuk ishte e mirë duke rezultuar në një peshë jo të mirë të
bimës. Bima P7 dallohet për peshë kokrre shumë të mirë (49.6). Numri i kokrrave për
bimë ishte mjaft i mirë (130) megjithë numrin jo shumë të lartë të vëllezërve.
25Kr/STF4 - Në bimët e variantit 25Kr të rrezatimit u perzgjodhën 5 bimë të
emërtuara përkatësisht nga P11 deri në P15 (fig. 5-9).
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Ndër këto bimë të përzgjedhura vlen të përmenden bimët P14 dhe P13 në të cilat të
gjithë treguesit e prodhimit rezultonin me performancë shumë të lartë: kështu, numri i
vëllezërve shumë i lartë (përkatësisht 11 dhe 9), shoqërohej me numër të lartë
kokrrash në bimë dhe me peshë mjaft të lartë të saj krahasuar me bimët e kontrollit
duke çuar në një peshë mjaft të ngritur të kokrrës (konkretisht 9.6 dhe 7.6)

5.1.7. Përfundime
Nga grupi i bimëve 20Kr të rrezatimit, ishte e mundur përzgjedhja e bimëve me lartësi
të reduktuar; numër të lartë vëllezërish dhe me performanceë të mirë të dy treguesve
të prodhimit. Lartësia e reduktuar preferohet për krijimin e varieteteve rezistentë ndaj
rrëzimit (Villanueva et al. 1973; Xhuveli 1980; Xhuveli et al. 1983; Stamo, 1995)
fenomen që shfaqet shpesh në periudhën prill maj në Shqipëri (Laska et al. 2009;
Fitoteknia, 1984). Numri i vëllezërve prodhues konsiderohet si një element me ndikim
të lartë pozitiv në prodhim (Acevedo et al. 2002). Nga grupi i bimëve 25Kr të
rrezatimit, nga ana tjetër ishte e mundur përzgjedhja e bimëve me numër të lartë
vëllezërish, por edhe me lartësi bimore të ngritur, si dhe me numër të lartë kokrrash.
Vlen të përmendet këtu që shumë autorë vlerësojnë që lartësia e bimës nuk mund të
ekuivalentohet gjithnjë me mungesën e rezistencës ndaj rrëzimit. Këto autorë
theksojnë që përveç shkurtësisë së kërcellit faktorë të tjerë ekzistojnë në bimën e
grurit që luajnë rol në rezistencën e tij ndaj këtij fenomeni (Borojevic, 1972;
Gottschalk, 1976; Stefanov, 1976; Yildirim, 1981; Keller et al. 1999). Duke marrë në
konsideratë këto sugjerime si dhe faktin që kashta e bimës së grurit po merr përdorim
gjithnjë e më të gjërë nga fermeri në sajë të përdorimit të saj për qëllime të
bioenergjisë (Gooding & Davies, 1997; Bruun et al. 2009; Jensen et al. 2010),
rezulton se përzgjedhja e bimëve me kërcell të lartë dhe testimi i tyre për rezistencë
ndaj rrëzimit është e favorshme.
Ndërkohë u vu në dukje që varianti i ulët i rrezatimit nuk ka shkaktuar ndryshime të
dukshme në vlerat mesatare si të treguesve të biomasës mbitokësore ashtu edhe të
elementit kokërr.
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Fig. 5-7: Linjat e përzgjedhura nga bimët rrezatuara me dozёn 15Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
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Fig. 5-8: Linjat e përzgjedhura nga bimët rrezatuara me dozën 20Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
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Fig. 5-9: Linjat e përzgjedhura nga bimët rrezatuara me dozen 25Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
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5.2. Rezultatet e rendimentit në varietetin D x M
5.2.1. Performanca fiziologjike dhe morfologjia e gjethes në brezninë M2
Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike rezultonte i ulur në bimët e të tre varianteve të
rrezatimit (fig. 5-10), gjë që rezultonte me vërtetësi statistikore nga analiza e testit
LSD (tab. 5-7). Ndërsa, vlera e raportit mes pigmenteve klorofiliane me ato
karotenoide paraqitej jo shumë e ndryshuar (fig. 5-10).
Chl(a+b)/(x+c) Mes
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Fig. 5-10: Përqëndrimi i shumës së pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në
bimët e rrezatuara të var. DxM (a), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet
karotenoide (b)
Tab. 5-7: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4
Multiple Comparisonsa
Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

95% Confidence
Interval

(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR

15 KR

7967.7574* 279.379 .000 7375.499 8560.015

20KR

26233.3907* 279.379 .000 25641.132 26825.648

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

25KR
18294.037* 279.379 .000 17701.779 18886.296
a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Sipërfaqja gjethore nga ana tjetër, rezultonte të ishte ngritur si vlerë mesatare në bimët
e trajtuara me dozat 20 dhe 25Kr të rrezatimit por të ishte ulur lehtësisht në ato të
dozës 15 Kr (fig. 5-11). Megjithatë analiza statistikore nuk i vërtetonte ndryshime të
tilla. Vlen të analizohet këtu koefiçienti i variabilitetit të këtij tipari në bimët e tajtuara
i cili në ato me dozë 15 dhe 25 Kr ishte ulur ndjeshëm ndërsa në ato me dozën e
mesme ishte rritur (fig. 5-11). Një variabilitet i ulur, në kushtet e një mesatareje të
ulur siç është rasti i bimëve të trajtuara me 15Kr, ul edhe me tepër performancën e
këtij tipari në bimët e grupit në analizë sepse tregon që ndër këto bimë është shumë e
vështirë të gjënden bimë me vlera të mira në lidhje me këtë tipar. Në bimët e grupit
ku vlera mesatare e tiparit rezulton e ngritur si në rastin e bimëve të trajtuara me
rrezatim të dozës 25Kr, një vlerë e lartë e variabilitetit e përmirëson edhe me shumë
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performancën e tiparit duke na orientuar që në përgjithësi shumica e bimëve ka pësuar
një përmirësim të tiparit. Dhe rasti më i favorshëm gjithsesi është ai i grupit 20Kr të
bimëve, të cilat kanë shfaqur edhe variacion të lartë të këtij tipari. Në këtë rast
ndërmjet bimëve të këtij grupi duhej të kishte bimë me sipërfaqe mjaft më të lartë të
gjethes flamur krahasuar me bimët e kontrollit.
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Fig.5-11: Performanca morfologjike në gjethet flamur të var. DxM, mbjellur në nëntor:
sipërfaqe mesatare dhe koefiçienti i variacionit të sipërfaqes, peshe e thatë gjethore; lagështia
në gjethe dhe shuma e pigmenteve mg/gjethe
Tab. 5-8: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLLI
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Difference
TRAJTIMET
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15 KR

.81786

2.27038 .720 -3.7549

5.3906

20KR

.98819

2.14465 .647 -3.3314

5.3077

2.75161

2.55782 .288 -2.4001

7.9033

25KR
a. TIPARI = SIPËRFAQJA
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Vlera mesatare e peshës se thatë gjethore në variantet e trajtuara ka ndjekur pak a
shumë të njëjtin drejtim si vlera mesatare e sipërfaqjes gjethore duke shfaqur ulje të
vlerave krahasuar me kontrollin në bimët e trajtuara me dozë të ulët (15Kr) dhe një
ngritje të lehtë krahasuar me bimët e kontrollit në dozat e larta (20 dhe 25Kr).

5.2.2. Zhvillimi i biomasës mbitokësore në brezninë M2
Vlera mesatare e lartësisë bimore ka ardhur duke u reduktuar nga varianti në variant
me drejtim nga doza më e ulët në atë më të lartë (fig. 5-12). Megjithatë ky reduktim
vërtetohej vetëm për bimët e dozës së lartë të rrezatimit 25Kr nga testi LSD i Anovës
njëfaktoriale (tab. 5-8). Variabiliteti në këtë tipar paraqitej gjithashtu mjaft i ulur në të
tre grupet e bimëve të trajtuara, përkatësisht 4.3 dhe 3.7, 3.7 ndaj 6.3 që ishte në bimët
e kontrollit.
Ulja e vlerës së koefiçientit të variacionit ishte një fakt pozitiv, kryesisht për bimët e
variantit të tretë të trajtimit me dozë 25Kr, të cilat shfaqnin edhe reduktim të vlerave
mesatare të këtij tipari, për faktin se mes këtij grupi bimësh kishte material të
bollshëm që mund të përzgjidhej për tiparin shtat i shkurtër. Vlen të theksohet se ky
tipar është mjaft i preferueshem për programet e përmirësimit bimor meqënëse
zakonisht shoqërohet me rezistencë të lartë ndaj rrëzimit, (Xhuveli 1980; Xhuveli et
al. 1983; Villanueva et al. 1973, Stamo 1995) dukuri që shfaqet zakonisht në
pranverë, kur bimët përballen me një sasi të madhe reshjesh (Fitoteknia, 1984; Laska
2009).
Numri i vëllezërve në bimët e trajtuara të këtij varieteti paraqitej në vlera mesatare të
pandryshuara në bimët e trajtuara me dozat 15 dhe 25Kr të rrezatimit. Megjithëse në
pamje të parë dukej që kishte patur zbritje të kësaj vlere në bimët e rrezatuara me
dozën e mesme, kjo zbritje nuk rezultonte e vërtetuar nga analiza statistikore e testit
LSD. Variabiliteti në këtë tipar paraqitej shumë i ulur në të tre variantet e rrezatimit,
përkatësisht 16.4, 22.5, 23.4 ndaj 59.9 që ishte në bimët e kontrollit.
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Fig. 5-12: Vlerat mesatare të lartësise bimore dhe numrit të vëllezërve në bimët e var. STF4
(të patrajtuara dhe të trajtuara)
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Tab. 5-8: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të
biomasës mbitokësore, në bimët e rrezatuara të varietetit DxM, mbjellur
në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J) TRAJTIME Difference
(I-J)

Std.
Error

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

15 KR

1.70000 1.58918

.292

-1.5262

4.9262

20KR

1.50000 1.58918

.352

-1.7262

4.7262

.045

.0738

6.5262

*

25KR
a. TIPARI= LARTËSIA

3.3000 1.58918

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

95% Confidence
Interval

(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR

15 KR

-.02222 .73044

.976

-1.5051

1.4606

20KR

.87778 .73044

.238

-.6051

2.3606

25KR
.17778 .73044
.809
-1.3051
a. TIPARI = VËLLEZËRIT
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

1.6606

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

5.2.3. Performanca e prodhimit në brezninë M2
Ulja e përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike dukej që kishte dhënë ndikimin e
pritshëm në faktorët e prodhimit numër kokrrash për kalli dhe peshë kokrre. Kështu
analizimi i bimëve për këto tipare tregonte një vlerë mesatare të ulur të numrit të
kokrrave (fig. 5-13), të vërtetuar nga testi LSD i Anovës (tab. 5-9) dhe peshë të
pandryshuar të kokrrës në bimët e trajtuara. Për më tepër, përveç vlerave të ulura
mesatare, të tre grupet e bimëve të trajtuara, 15, 20 dhe 25Kr shfaqnin edhe
variabilitet të ulur të këtyre tipareve.
nr kokrrash

peshë kokrre

peshë kalliri

50.0

45.0

2.0

45.0

40.0

1.8

40.0

35.0

1.6

30.0

1.4

35.0
30.0

1.2

25.0

25.0

1.0

20.0

20.0

0.8

15.0

15.0
10.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0
KO 15Kr 20Kr 25Kr

0.6
0.4
0.2
0.0
KO 15Kr 20Kr 25Kr

KO 15Kr 20Kr 25Kr

Fig. 5-13: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e var. DxM (të patrajtuara dhe të trajtuara)
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Tab. 5-9: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve
të prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit STF4, mbjellur në
nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
(I)
(J)
Difference
KONTROLLI TRAJTIMET
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

PATRAJTUAR 15 KR

5.07778 3.49934

.156

-2.0263

12.1818

20KR

6.97778 3.49934

.054

-.1263

14.0818

25KR
6.87778 3.49934
a. TIPARI = NUMËR KOKRRASH

.057

-.2263

13.9818

(I)
KONTROLLI

Mean
(J)
Difference
TRAJTIMET
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

PATRAJTUAR 15 KR

.44799 2.66538 .867

-4.9576

5.8536

20KR

-.04597 2.66538 .986

-5.4516

5.3597

25KR
-.82204 2.66538 .760 -6.2277
a. TIPARI = PESHË KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

4.5836

Koefiçienti i variacionit i shfaqur në tiparin numër kokrrash për kalli ishte
përkatësisht 18.0; 13.1; 17.3 ndaj 24 që ishte në bimët e kontrollit. Për tiparin peshë
kokrre ky koefiçient rezultonte 9.2; 6.5; 11.0 ndaj 26.5 në bimët e patrajtuara.
Megjithë performancën shumë të dobët të bimëve të trajtuara të këtij varieteti si përsa
i përket fiziologjisë dhe morfologjisë së gjethes flamur dhe prodhimit, u realizua
gjithsesi edhe analiza korrelative e tipareve, rezultatet e së cilës jepen më poshtë.

5.2.4. Analiza korrelative e tipareve
15Kr/DxM
Në bimët e rrezatuara me dozën 15Kr, tipari sipërfaqje gjethore ka shfaqur një lidhje
thellësisht negative me peshën e kokrrës, të vërtetuar në nivele 99% besimi. Nga ana
tjetër, ky tipar ka shfaqur trend të lehtë pozitiv të lidhur me tiparin numër kokrrash
dhe me tiparet e biomasës mbitokësore.
Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike ka shfaqur lidhje negative të vërtetuar me
numrin e vëllezërve. Pra, megjithëse ky tipar është reduktuar ky nuk ka ndikuar në
reduktimin e numrit të vëllezërve dhe siç do të shihet më vonë as në numrin e
kokrrave për kalli.
Përsa i përket treguesve të zhvillimit të biomasës tipari numër vëllezërish ka shfaqur
lidhje pozitive të vërtetuar me numrin e kokrrave në kallirin kryesor. Ky tipar shfaqte
gjithashtu tendenca lidhjeje pozitive edhe me lartësinë bimore, por gjithsesi mjaft larg
vlerave të vertësisë.
Përsa i përket korrelacionit të treguesve të prodhimit, pozitiv ishte fakti që tipari
numër kokrrash për kalli nuk shfaqte lidhje me peshën pra mund të përzgjidheshin
bimë me shumë kokrra dhe me peshë të mirë, duke pasur parasysh që ishte numri i
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kokrrave tipari që shfaqte ndikim të theksuar pozitiv në peshën e kallirit, të vërtetuar
me nivel 99% të besimit, por pa lënë mënjanë edhe ndikim pozitiv të lartë të peshës se
kokrrave që siç duket kanë patur në peshën e kallirit megjithëse i pavërtetuar nga
koefiçienti i Pearsonit.
Tab. 5-10: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozën 15Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor
Variantet /
Tiparet

nr. nr.kok. peshë. peshë.
Sip Përq. Lart
gjeth pigm bimore vëllez kalli
kalli kokërr

sipgjeth

1

pigmente
lartësi

.093

.223

.118

.225

1

.196
1

-.811* -.046
.234 .547
1
.578*

-.148 -.838**
.006
.512
.571*

.127
.123
.169

.907**

.093

peshë.kalli
1
peshë.kokrrë
*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

.501
1

15Kr nr.vëllez

nr.kok.kalli

1

20Kr/DxM
Në grupin e bimëve të trajtuara me dozën 20Kr, tipari sipërfaqe gjethore ka shfaqur
një ndikim pozitiv të vërtetuar me tiparin numër vëllezërish. Lidhja me tiparin lartësi
bimore megjithatë, duket të jetë negative megjithëse e pavërtetuar deri në nivelin 95%
të besimit. Po e njëjta gjë mund të thuhet edhe për lidhjen e shfaqur me tiparet e
prodhimit. Pra në këtë grup, një rritje e performancës se këtij tipari duket të jetë
shoqëruar me rritje në numrin e vëllezërve prodhues po që siç duket është shoqëruar
me reduktim të vlerave të numrit të kokrrave për kalli si dhe të peshës së kokrrave.
Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike ka shfaqur lidhje të lehta pozitive me treguesit
e prodhimit dhe negative me tiparet e biomasës. Pra, shpërndarja e asimilateve në këtë
grup bimësh duket të këtë shkuar në favor të prodhimit. Megjithatë vlen të theksohet
që vlera mesatare e këtij grupi bimësh ishte shumë nën vlerat mesatare të bimëve të
kontrollit, pra kishte një përkeqësim të ndjeshëm të këtij tipari.
Tab. 5-11: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozën 20Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor
Sip Perq. Lart
gjeth pigm bimore
Sip gjeth
pigmente
lartësi

20Kr nr.vëllez
nr.kok.kalli

1

nr.

vëllez

nr.kok.
kalli

peshë.
kalli

peshë.
kokërr

.001

-.412

.662*

-.452

-.278

.216

1

-.311
1

-.044
-.253
1

.314
.819*
-.470

.346
.716**
-.452

.403
.275
-.209

1

.938**

.459

peshë.kalli
1
peshë.kokërr
*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

.737**
1

Tipari numër vëllezërish për bimë ka shfaqur lidhje të lehta negative me tiparin numër
kokrrash për kalli dhe peshë kokrrë. Pra, në vija të përgjithshme selektimi i bimëve
me shumë vëllezër dhe me tregues të mirë të prodhimit ishte pothuajse i pamundur.
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Përsa i përket lidhjeve mes tipareve të prodhimit me njëri tjetrin vihet re që tipari
numër kokrrave nuk kishte lidhje me peshën e tyre dhe për me tepër kanë qënë të dy
këto këto tregues që kanë patur ndikim të theksuar pozitiv në peshën e kallirit të
vërtetuar. Megjithatë vlen të kujtohet që këto bimë kishin një vlerë mjaft të ulur
mesatare në tiparin numër kokrrash për kalli dhe pak a shumë të pandryshuar të tiparit
peshë kokrre.
25Kr/DxM
Sipërfaqja e gjethes flamur, duket të këtë pasur ndikim jo të njëllojtë në raportin
biomasë/kokërr, duke paraqitur lidhje të lehtë pozitive me treguesit e prodhimit dhe
lidhje të lehtë negative me treguesit e biomasës mbitokësore. Ky fakt është pozitiv për
faktin se përmirësimi i këtij tipari ka shkuar kryesisht në favor të përmirësimit të
treguesve të prodhimit.
Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në gjethe, nga ana tjetër, ka shfaqur lidhje
negative të lehta me të gjithë treguesit. Duke patur parasysh që shuma e pigmenteve
fotosintetike ishte reduktuar në këtë grup bimësh, ky reduktim nuk është reflektuar në
treguesit e prodhimit por përkundrazi. Duke u bazuar edhe në faktin që sipërfaqja e
gjethes paraqitej në përgjithësi e rritur bazuar në vlerat mesatare të larta dhe në
koefiçientin e variacionit të ulët të këtij tipari duket që në bimët e këtij varianti është
pikërisht ky tipar që ka luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e bimës në tërësi.
Tipari lartësi bimore ka shfaqur lidhje të vërtetuar negative me tiparin numër
vëllezërish për bimë. Me fjalë të tjera, në përgjithësi në bimët e këtij grupi, shkurtimi i
lartësisë bimore është shoqëruar me shtim të numrit të vëllezërve. Me rëndësi ishte
edhe fakti që numri i vëllezërve nuk shfaqte korrelacion me asnjë nga treguesit e
prodhimit.
Tab. 5-12: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozën 15Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor
Variantet /
Tiparet
sipgjeth
pigmente
lartësi

25Kr nr.vëllez
nr.kok.kalli
peshë.kalli

Lart
Sip Përq.
gjeth pigm bimore
1

nr.
nr.kok. peshë.
kalli
kalli
vëllez

peshë.
kokërr

-.713

.486

-.179

.293

.235

.143

1

-.540

-.279

-.213

-.143

-.059

*

-.618

-.446

-.520

-.631*

1

.467

.448

.433

1

.980**

.844**

1

.928**

1

peshë.kokërr

1

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Tipari numër kokrrash për kalli ka shfaqur lidhje të fortë pozitive me peshën e
kokrrës, dhe të dy këto tregues kanë patur një ndikim të fortë pozitiv mbi peshën e
kallirit. Pra, në këto kushte, ishte e mundur të përzgjidheshin bimë me shumë kokrra
dhe me peshë të mirë, duke pasur parasysh që është numri i kokrrave kalli ai që ka
patur ndikim të theksuar dhe të vërtetuar pozitiv në peshën e kallirit por edhe pesha ka
patur ndikim pozitiv të lartë pavarësisht që të pavërtetuar deri në nivelin 95% të
besimit.
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5.2.5. Sugjerime për përzgjedhje
15Kr/DxM - Në vija të përgjithshme, si prioritet për përzgjedhjen duhej të ishin bimët
me shumë vëllezër, me numër të lartë kokrrash por edhe peshë kokrre të mirë. Një
përzgjedhje e tille shfaqej e mundur nga analiza korrelative e tipareve megjithëse
vlerat mesatare të tipareve rezultonin përgjithësisht të ndryshuara në drejtim negativ.
20Kr/DxM - Sa u pa nga analiza korrelative e tipareve, analizimi i vlerave mesatare si
dhe analizimi i variabilitetit brënda këtyre vlerave në vija të pergjithshme selektimi i
bimëve me interes ishte pothuaj i pamundur meqënese jo vetëm vlerat mesatare dhe
koeficienti i variacionit paraqitej mjaft i ulur por edhe korrelacioni mes tipareve ishte
i shpërndarë dhe me interesa të kundërta përsa i përket tipareve të veçanta.
25Kr/DxM - Si prioritet të përzgjedhjes, mbështetur kryesisht në të dhënat e analizës
korrelative sipas koefiçientit Pearson, u vendos të bëhej orientimi në drejtim të
përzgjedhjes së bimëve me shtat të shkurtër, numër të lartë vëllezërish dhe numër
kokrrash në kalli dhe peshë të lartë të tyre.
5.2.6. Përfundime
Bimët e rrezatuara të varietetit DxM në përgjithësi ose nuk kanë pësuar ndryshime të
ndjeshme ose kanë pësuar ndryshime negative. Megjithatë kishte ndërmjet tyre bimë
që shfaqeshin me vlera mjaft më të larta të treguesve të prodhimit ndaj mesatares së
bimëve të kontrollit
Është e nevojshme të theksohet që lidhjet e analizuara të tipareve fiziologjike dhe
morfologjike të gjethes me treguesit e tjerë janë të pavërtetuara deri në nivelin 95% të
besimit, por vlejnë për një orientim të përgjithshëm në analizimin perfundimtar të
rezultateve të arritura dhe bimët e përzgjedhura.
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B: Rezultatet në parcelën e Lushnjës
5.3. Rezultatet e rendimentit në varietetin STF4
5.3.1. Performanca fiziologjike e gjethes në brezninë M1
Në brezninë e parë të varietetit të grurit të fortë, përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike
kishte pësuar rritje të vërtetuar në bimët e rrezatuara me dozën 15Kr. Ndërkohë, vlera
jo të kënaqshme rezultonin në lidhje me këtë tregues në bimët e dozës 20Kr, ku
dallohej një reduktim i shumës së këtyre pigmenteve, i cili vërtetohej edhe me anën e
testit Post-Hoc të Anovës (fig.5-16 dhe tab. 5-13).
Përq.Pigm.-STF4-LUSH-M1
140.0

Ko

15Kr

20Kr

25Kr

120.0

Chl(a+b)/(x+c) Mes
6

116.5
110.2

5

100.0

4

80.0
60.0

3

40.0

2

20.0

1
Chls+Crts

chl(a+b)

Crt(x+c)

chlb

chla

0.0

0
Ko

15Kr

20Kr

Fig.5-16: Përqëndrimi i shumës së pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët
e rrezatuara të breznisë M1 në var. STF4 (majtas), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me
pigmentet karotenoide (djathtas)

15Kr

20Kr

5.0

-10.0

4.0
3.0

Chls+Crts

-5.0

6.0

Crt(x+c)

7.0

chla

0.0

8.0

-15.0

2.0
1.0

-20.0
chla
chlb
Crt(x+c)
Chl(a+b)
Chls+Crts

0.0

-25.0
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Fig. 5-17: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr (majtas),
dhe 20 Kr (djathtas), ndaj kontrollit (e shprehur në përqindje)
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Tab. 5-13: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin
Multiple Comparisonsa
Mean
Std. Error
Difference (I-J)

95% Confidence
Interval

(I)
KONTROLL

(J) TRAJTIME

PATRAJTUAR

15KR

5053.47*

582.37 .000 3784.57

6322.36

20KR

-1.44E4

582.37 .000 -15705.9

-13168.13

25KR

*

582.37 .000 -8888.19

-6350.40

-7619.29

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

a. TIPARI = PIGMENTE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nga ana tjetër, në figurën 5-17 vihet re që në të dy grupet e bimëve, ndryshimi nuk ka
ndodhur me ritme të njëjta në llojet e ndryshme të pigmenteve, pra reagimi i
pigmenteve ndaj rrezatimit ka qenë i ndryshëm. Norma e lartë e ndryshimit është vënë
re kryesisht në klorofilat a dhe b. Pigmentet karotenoide megjithëse kanë shfaqur të
njëjtin drejtim ndryshimi me ato klorofiliane, kanë reaguar me normë më të ulët të
ndryshimit.
Kujtojmë që bimët e dozës 25Kr nuk u analizuan në brezninë e lartë. Ato ishin shumë të
dëmtuara nga rrezatimi dhe një numër shumë i vogël i këtij grupi mbijetuan deri në
fund të ciklit vegjetativ. Në fakt shumë autorë që kanë punuar me induktimin
mutacional kanë theksuar efektet dëmtuese sidomos të dozave të larta të rrezatimit në
zhvillimin e bimëve (FAO/IAEA, 1977; Uslu et al. 2007). Ky efekt negativ përveç
dozës së ushtruar ka shumë lidhje edhe me nivelin e ndjeshmërisë së varietetit.
Megjithatë kjo çështje do të trajtohet më në detaje në kapitullin VI.

5.3.2. Performanca fiziologjike dhe morfologjia e gjethes në brezninë M2
Në brezninë e dytë të bimëve të këtij varieteti të tre grupet e bimëve të trajtuara
shfaqnin vlera të ngritura të përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike (fig. 5-18),
përmirësim që vërtetohej edhe nga testi LSD (tab. 5-14). Kujtojmë që në bimët e
trajtuara të breznisë së parë ka patur shumë prej tyre që nuk kanë arritur as të
mbijetonin deri në fund të periudhës vegjetative në sajë të dëmtimeve fiziologjike. Kjo
sidomos ka ndodhur në bimët e rrezatuara me doza të larta 20 dhe veçanërisht 25Kr.
Ndërkohë që analizat për pigmentet fotosintetike janë bërë në bimët e mbledhura në
mënyrë të rastësishme në fushë, ku sigurisht ka patur edhe nga ato që kanë qenë shumë
të dëmtuara. Siç duket, në rezultatet e këtij treguesi në bimët e variantit 20Kr të
rrezatimit ka ndikuar pikërisht mungesa e këtyre bimëve me zhvillim shumë të dobët.
Megjithatë vlen të theksohet që përmirësimi i këtij treguesi në brezninë e dytë të këtij
varianti ka qenë me normë shumë më të ulët sesa në bimët me dozën 15Kr.
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Fig. 5-18: Përqëndrimi i shumës së pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët
e rrezatuara të breznisë M2 në var. STF4 (majtas), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me
pigmentet karotenoide (djathtas)
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Fig. 5-19: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr (a), 20
Kr (b), dhe 25Kr (c), ndaj kontrollit, e shprehur në përqindje, breznia M2
Tab. 5-14: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit STF4, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin,
breznia M2
Multiple Comparisonsa
Mean
Difference
(I-J)

(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR

15KR

-1.54E4

20KR

*

25KR

Std. Error Sig.

-6025.86

-1.87E4

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

2490.52 .000 -20723.95 -10164.60
2490.52 .028 -11305.54

-746.19

2490.52 .000 -24000.66 -13441.31

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Në studimin e detajuar të normës së ndryshimit të secilit prej pigmenteve, binte në sy
epërsia e pigmenteve karotenoide në të tre grupet e trajtuara. Megjithatë, kjo epërsi nuk
ishte shumë e ndjeshme në grupin 15Kr të trajtimit. Në grupin e bimëve 20Kr, rritja
përqendrimit të pigmenteve karotenoide ishte mjaft e ndjeshme (afër 15%), ndërkohë
që në pigmentet klorofiliane pothuaj e papërfillshme. E njëjta gjë mund të thuhet edhe
për grupin 25Kr të bimëve (fig. 5-19).
Përsa i përket morfologjisë së gjethes, sipërfaqja e saj dukej të kishte pësuar reduktim të
lehtë në bimët e variantit 15Kr dhe rritje të lehtë në bimët e variantit 25Kr (fig. 5-20;
graf. a/1), vlera të cilat megjithatë nuk vërtetoheshin nga testi LSD i Anovës (tab. 5-15)
dhe as nga testi i studentit. Megjithatë, pozitiv është fakti që gjethet shfaqnin variacion
mjaft të lartë të këtij tipari në të dy këto grupe bimësh (fig. 5-20; graf. a/2) gjë që tregon
se në mes tyre kishte bimë me sipërfaqe mjaft më të lartë gjethore krahasuar me bimët e
kontrollit.
Gjithsesi, duhet theksuar fakti negativ që pesha e thatë gjethore, ishte reduktuar
ndjeshëm në të tre variantet e rrezatimit (fig. 5-20; graf. b), ku një reduktim të spikatur
shfaqnin sidomos bimët e dy dozave të ulëta të rrezatimit dhe një reduktim më të lehtë
bimët e dozës së lartë.
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Fig.5-20: Performanca morfologjike në gjethet flamur të var. STF4: sipërfaqe dhe Koefiçienti i
variacionit të sipërfaqes; peshe e thatë gjethore; lagështia në gjethe dhe shuma e pigmenteve
mg/gjethe
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Tab. 5-15: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
sipërfaqes gjethore, në bimët e rrezatuara të varietetit STF4,
mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, breznia M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Difference Std. Error Sig.
TRAJTIME
(I-J)

PATRAJTUAR

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

1.50

2.48 .548

-3.48

6.48

20KR

.31

2.60 .904

-4.91

5.54

25KR

-2.00

2.66 .456

-7.33

3.33

a. TIPARI = SIPERFAQJA

Në grafikun d të figurës ku paraqiten vlerat mesatare të treguesive morfologjik të
gjethes flamur është paraqitur edhe sasia totale e pigmenteve në gjethe duke e llogaritur
mbi sasinë mesatare të peshës së thatë. Në këtë grafik duket që si rezultat i uljes së
peshës së thatë, në dy variantet e ulëta ka patur reduktim të sasisë totale të pigmenteve.
Kurse, në variantin 25Kr, rritja e sasisë së tyre ishte shumë e lehtë.
5.3.3. Performanca e prodhimit dhe lartësia bimore në brezninë M2
Rezultatet e performancës fiziologjike dhe morfologjike që u analizuan më sipër në
njëfarë mënyre konfirmoheshin nga rezultatet e treguesve të prodhimit. Siç duket nga
fig. 5-21 dhe tabela 5-16 të cilat paraqesin vlerat mesatare të këtyre treguesve dhe
analizojnë vërtetësinë statistikore të ndryshimit në to, bimët e të tre tipeve të trajtimit
shfaqnin reduktim të vërtetuar të peshës së kokrrës. Numri i kokrrave për kalli nga ana
tjetër nuk shfaqte ndryshim të vërtetuar të vlerës mesatare në bimët e dozave të
ndryshme. Në fakt, bimët e variantit 20Kr duket të kenë shfaqur reduktim të tiparit
numër kokrrash për kalli ndërsa bimët 25Kr një rritje të lehtë por këto ndryshime nuk
vërtetohen nga analiza statistikore e testit LSD.
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Fig. 5-21: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e var. STF4 (të patrajtuara dhe të trajtuara)
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Tab. 5-16: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
treguesve të prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit STF4,
mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

.400

5.64

.944

-11.56

12.36

20KR

6.80

5.64

.246

-5.16

18.76

25KR

-1.00

5.64

.862

-12.96

10.96

a. TIPARI = NUMËR KOKRRASH
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

4.41

2.25 .064

-.27

9.11

20KR

*

2.25 .002

3.57

12.96

*

2.25 .015

1.30

10.69

25KR

8.26
6.00

a. TIPARI = PESHË KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Koefiçienti i variacionit i treguesit numër kokrrash për kalli, paraqitej i rritur në të tre
variantet krahasuar me kontrollin me vlera 13.8, 14.6 dhe 17.3 respektivisht për bimët e
dozave 15, 20 dhe 25Kr ndaj 9.5 që ishte në bimët e kontrollit. Vlen të theksohet që
ndryshueshmëria e këtij tipari ishte veçanërisht e lartë në bimët e variantit 25Kr i cili
kishte edhe vlerën mesatare me të lartë gjë që linte mundësi të përzgjidheshin bimë me
vlerë më të lartë të këtij tipari ndaj mesatares.
Treguesi peshë kokrre nga ana tjetër, ka shfaqur një koefiçient ndryshueshmërie brenda
vlerave normale në dy variantet e para të rrezatimit dhe një vlerë mjaft të ulur në
variantin 25kr. Siç duket në bimët e rrezatuara me dozën e lartë në përgjithësi ka patur
ulje të peshës së kokrrës (CV ishte 3 ndaj 7 që ishte në bimët e kontrollit).
Përsa i përket tiparit lartësi bimore në bimët e trajtuara të këtij varieteti nuk ka patur
ndryshime në krahasim me bimët e kontrollit (fig. 5-22), të paktën jo në vlerat mesatare
të bimëve të vlerësuara në mënyrë të rastësishme. Tabela e testit LSD (tab. 5-17)
dëshmon të njëjtën gjë.
Analiza e variabilitetit të tiparit gjithashtu linte për të dëshiruar. Kështu koefiçienti i
variacionit rezultonte pak a shumë rreth vlerave normale në bimët e dozave të ulëta dhe
mjaft më i ulët nga vlera normale të shfaqura mes bimëve të kontrollit e bimët e
rrezatuara me dozë të lartë. Pra, përsa i përket tiparit lartësi, në përgjithësi kishte pak
mundësi përzgjedhjeje të bimëve që ofronin performancë të ndryshme të këtij tipari nga
bimët e kontrollit.
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120.0

Lartesi bimore

100.0

Tab. 5-17: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare
të lartësisë, në bimët e rrezatuara të varietetit STF4,
mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
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Fig. 5-22: Vlerat
mesatare të lartësisë
bimore në bimët e var.
STF4

Std.
Error

Sig.

95%
Confidence
Interval
Lower Upper
Bound Bound

15KR

2.20

3.20

.502

-4.59

8.99

20KR

4.00

3.203

.230

-2.79 10.79

25KR

-.600

3.203

.854

-7.39

6.19

a. TIPARI = LARTËSIA

5.3.4. Analiza korrelative e tipareve
Analizën korrelative të tipareve në këtë variant e filluam me variantin 25Kr të
rrezatimit meqenëse bimët e këtij variant shfaqën me vlera më pozitive në analizimin e
mësipërm.

25Kr/STF4
Në këto bimë sipërfaqja gjethore ka shfaqur korrelacion pozitiv si me tiparin numër
kokrrash për kalli ashtu edhe me tiparin peshë kokrre në të cilët lidhja me të parin ishte
e vërtetuar ndërsa lidhja me të dytin nuk vërtetohej deri në nivelet 95% të besimit.
Lidhja korrelative pozitive vihej re edhe mes sipërfaqes dhe vetë peshës së kallirit gjë
që përforcon dy pohimet e mësipërme. Siç shihet nga këto rezultate, rritja e sipërfaqes
gjethore ka patur ndikim pozitiv të fuqishëm në rritjen e peshës së kallirit duke na
orientuar që brenda këtij grupi bimësh në përgjithësi kriter bazë për rritjen e rendimentit
duhej të ishte sipërfaqja e lartë e gjethes flamur.
Tab. 5-18: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozen 25Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
Sip
Perq Lart
gjeth3 pigm3 bim3
sipgjeth3
pigm3
lart3
nr.kok.kalli3
peshe.kalli3

1

nr.kok.
kalli3

peshe.
kalli3

peshe.
kokerr3

.140

.020

.858*

.839*

.499

1

.879

-.032

.273

.831

1

-.016

.188

.637

1

.960**

.519

1

.737

peshe.kokerr3

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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Përqëndrimi i pigmenteve nuk duket të ketë pasur ndonjë ndikim në tiparet e prodhimit
por duket të ketë pasur ndikim të lartë pozitiv në zhvillimin e biomasës mbitokësore
dhe në peshën e kokrrës, megjithëse jo sinjifikativ deri në nivelet 95% të besimit.
Përsa i përket lidhjes mes tipareve të prodhimit duket që megjithëse tipari peshë kokrre
ka shfaqur vlera të zbritura të mesatares ndërkohë që tipari numër kokrrash për kalli ka
shfaqur një ngritje të lehtë të pavërtetuar, këto dy tipare nuk shfaqnin lidhje sinjfikative
ndërmjet tyre. Për më tepër këto dy tipare shfaqnin tendenca lidhjeje pozitive
pavarësisht që të pavërtetuar. Në kushte të tilla ishte e mundur të përzgjidheshin bimë
me të dy tiparet e prodhimit të përmirësuara.
Lartësia bimore nuk shfaqte lidhje me asnjë nga tiparet, përveç një tendence pozitive
lidhjeje me peshën e kokrrës.

15Kr/STF4
Në bimët e këtij grupi, sipërfaqja gjethore shfaqte korrelacion pozitiv sinjifikativ me
përqëndrimin e pigmenteve fotosintetike. Pra, dukej që bimët me sipërfaqe të lartë
kishin pësuar edhe rritje të përqëndrimit të pigmenteve.
Megjithatë, vlen të theksohet fakti që të dy treguesit gjethor si sipërfaqja gjethore ashtu
edhe pigmentet shfaqnin lidhje negative të larta me peshën e kokrrës megjithëse vetëm
lidhja e sipërfaqes gjethore vërtetohej nga koefiçienti Pearson i korrelacionit (tab. 519).
Tab. 5-19: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara
me dozen 15Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
Sip
gjeth1
sipgjeth1
pigm1
lart1
nr.vellez1
nr.kok.kalli1

1

Lart
nr.
nr.kok. peshe. peshe.
pigm1 bim1 vellez1 kalli1
kalli1 kokerr1
.977*

.550

.a

-.106

-.556

-.849*

1

.707

.a

.036

-.361

-.811

1

.a

.587

.289

-.512

a

a

.

a

.a

1

.877

-.280

1

.210

.

.

peshe.kalli1
peshe.kokerr1

*

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Përveç kësaj edhe tiparet e prodhimit megjithëse nuk shfaqnin lidhje të vërtetuar
korrelative tregonin tendenca negative lidhjejeje mes tyre. Kjo tendencë bëhet edhe më
e besueshme nëse vërehen tendencat pozitive të lartësisë bimore me numrin e kokrrave
për kalli dhe ndërkohë negative me peshën e kokrrës.

20Kr/STF4
Në tabelën korrelative bimëve të dozës së mesme binte në sy që lartësia bimore shfaqte
një korrelacion të theksuar pozitiv me numrin e kokrrave në kallirin kryesor si dhe me
peshën e kallirit. Ndërkohë, dy tiparet e prodhimit nuk shfaqnin lidhje me njëri-tjetrin.
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Tiparet fiziologjike dhe morfologjike të gjethes përveçse nuk kanë shfaqur ndonjë
ndryshim të theksuar në vlerat mesatare nuk kanë shfaqur as ndarje të asimilateve në
favor të tipareve të prodhimit (tab. 5-20).

Tab. 5-20: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozen 20Kr të var. STF4, mbjellur në nëntor
Sip
Perq
gjeth2 pigm2
sipgjeth2
pigm2

1

Lart
nr.
bim2 vellez2

nr.kok.
kalli2

peshe.
kalli2

peshe.
kokerr2

.520

-.038

.a

-.120

-.518

-.931*

1

-.274

.a

-.619

-.693

-.305

1

a

*

.931

*

.818

-.077

.a

.a

.a

.a

1

.901*

-.043

1

.396

lart2
nr.vellez2
nr.kok.kalli2
peshe.kalli2

.

Peshe kokrre

1
*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

5.3.5. Sugjerime për përzgjedhje
25Kr/STF4 - Nga sa u analizua me lart sugjerimet për prioritete të përzgjedhjes për
grupin e bimëve të trajtuar me dozë të lartë të këtij varieteti u dhanë si vijon: Bimët e
këtij grupi e kanë rritur përqëndrimin e pigmenteve fotosintetike. Dominim kryesor në
rritjen e përqëndrimit kanë patur sidomos pigmentet karotenoide të ndjekur edhe nga
klorofilat. Pra, në këto kushte bimët e përgjedhura ofrojnë mundësi të kenë system
fotosintetik të përmirësuar. Kriter bazë i përzgjedhjes duhet të jetë edhe sipërfaqja
gjethore, mbështetur në rezultatet e koefiçientit Pearson të korrelacionit që tregon një
lidhje të fuqishme pozitive me numrin e kokrrave në kalli dhe me peshën e kallirit.
Megjithatë, ky kriter mund të ndiqet vetëm në brezninë e tretë meqenëse bimët e
analizuara janë të korrura. Përsa i përket seleksionimit mes bimëve të breznisë së dytë,
mund të përzgjidhen bimë me të dy tiparet e prodhimit të përmirësuara mbështetur në
tabelën korrelative të tipareve. Mundësitë për gjetje të bimëve me numër të lartë
kokrrash në kalli janë të larta mbështetur kryesisht në koefiçientin e variacionit të këtij
tipari, ndërsa mundësitë e gjetjes së bimëve me peshë të lartë brenda normës.
15 Kr/STF4 - Në grupin e bimëve të trajtuar me dozë të ulët të këtij varieteti, mundësia
për përzgjedhje bimësh të përmirësuara është e ulët. Në përgjithësi përmirësimi i një
tipari ka ardhur me përkeqësim të tiparit tjetër. Rritja e përqëndrimit të pigmenteve
fotosintetike pavarësisht se vërtetohej nga analiza LSD duket se ka shkuar kryesisht në
zhvillimin e lartësisë bimore. Tiparet e prodhimit nga ana tjetër jo vetëm që nuk kanë
rezultuar me vlera të mira të mesatares së tyre por për më tepër kanë shfaqur lidhje
negative me njëri- tjetrin.
20Kr/STF4 - Bimët e këtij variant, gjithashtu, nuk u sugjeruan për ndonjë interes të
veçantë përzgjedhjeje.
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5.3.6. Përfundime
Në bimët e rrezatuara të këtij varieteti ka patur ndryshime pozitive në përqëndrimin e
pigmenteve fotosintetike sidomos në ato të dozës së lartë. Variabiliteti i tipareve sipërfaqe
dhe numër kokrrash për kalli është rritur ndjeshëm. Përveç kësaj edhe vlerat mesatare të
tiparit numër kokrrash për kalli është rritur ndjeshëm. Bimët me performance më të
dobët ndërmjet 3 grupeve të trajtuara me dozë të ndryshme kanë qenë ato të dozës së
mesme, 20Kr. Në bimët e këtij grupi përveç se rritja e përqendrimit të pigmenteve ka
qenë e ulët duket që asimilatet e fotosintezës janë shfrytëzuar kryesisht nga biomasa
mbitokësore, gjë që ul indeksin e prodhimit.

5.4. Rezultatet e rendimentit në varietetin LB7
5.4.1. Performanca fiziologjike e gjethes në brezninë M1
Bimët e trajtuara me rrezatim të varietetit LB7 në fushën e Lushnjës, ndryshe nga ato
në fushën Valiasit, nuk paraqisnin përmirësim përsa i përket përqëndrimit të
pigmenteve fotosintetike (fig. 5-23). Përkundrazi, bimët e rrezatuara me dozat 15 dhe
20 Kr shfaqnin reduktim të ndjeshëm të këtij tipari dhe të vërtetuar nga analiza e LSD e
Anovës (tab. 5-21).
Për më tepër, në bimët e këtyre dy varianteve të rrezatimit raporti ndërmjet pigmenteve
klorofiliane dhe karotenoide shfaqej mjaft i ndryshuar (fig. 5-23). Reduktimi më i
ndjeshëm në to u vu re që kishte ndodhur në pigmentet karotenoide (fig. 5-24). Bimët e
rrezatuara me dozën 25Kr, nga ana tjetër, nuk shfaqnin ndryshim as në shumën e
pigmenteve as në raportet ndërmjet tyre.
Përq. i pigmenteve
(mg/g)
140.0

120.5

120.0

7.0

Raportet mes
pigmenteve

6.0
5.1

5.0

Ko
15Kr
20Kr

2.0

Chls+Crts

Chl(a+b)

0.0
Crt(x+c)

0.0
chlb

1.0

chla

20.0

25Kr

40.0

5.3

3.0

20Kr

60.0

6.1

4.0

15Kr

80.0

Ko

100.0

5.5

Fig. 5-23: Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët e
rrezatuara të var. LB7 (majtas), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet
karotenoide (djathtas)
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15Kr

20Kr

2.0

-8.0

-8.0

-13.0

-13.0

-18.0

-18.0

-23.0

-23.0

Chl(a+b)

Crt(x+c)

chla

-3.0

chlb

Chl(a+b)

Crt(x+c)

chla

chlb

-3.0

2.0

Fig. 5-24: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr dhe 20
Kr ndaj kontrollit, e shprehur në përqindje, breznia M1
Tab. 5-21: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit LB7, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në
M1
Multiple Comparisonsa
Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence
Interval

(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR

15KR

10331.43*

1335.74 .000

7445.73 13217.13

20KR

*

8939.67

1335.74 .000

6053.97 11825.37

25KR

-1017.64

1267.19 .436 -3755.25

Std. Error Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

1719.96

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

5.4.2. Performanca fiziologjike dhe morfologjike e gjethes në brezninë M2
Në brezninë e dytë bimët e variantit 15Kr shfaqnin sërish zbritje të vërtetuar të
pigmenteve fotosintetike, ndërsa në bimët e varianteve 20 dhe 25Kr rezultonte rritje në
vlerat mesatare të përqendrimit të pigmenteve për njësi të peshës së thatë (fig. 5-25;
graf. a) e cila vërtetohej edhe nga testi LSD (tab. 5-22). Siç duket, edhe në bimët e këtij
varieteti si në varietetin STF4, ka luajtur rol eliminimi i bimëve me zhvillim të dobët të
breznisë së parë të cilat janë llogaritur në mestaren e këtij treguesi në brezninë e parë
M1.
Nga analiza e raporteve mes dy grup-pigmenteve klorofiliane-karotenoide duket që në
këto dy variante, 20 dhe 25Kr, nuk ka patur ndryshim të këtij raporti pra edhe
ndryshime të normës rritjes mes tyre. Ndryshimi vihet re në grupin ku ka patur edhe
rënie të përqëndrimit të këtij raporti, bimët 15Kr ku reduktimi më i lartë vihet re te jetë
shfaqur sërish ne pigmentet karotenoide (f ig. 5-25; graf. c).
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3.0
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2.0

0

1.0
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4.0
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-3.0
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5.0

Chl(a+b)
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15Kr

Crt(x+c)
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140
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0.0
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15Kr

20Kr

-9.0
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-10.0

Fig.5-25: Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët e rrezatuara
të var. LB7 (a), dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b), dhe
norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr (c), ndaj kontrollit,
e shprehur në përqindje, breznia M2
Tab. 5-22: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit LB7, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

PATRAJTUAR

Mean
Difference Std. Error
(I-J)

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

-1.61E4

1242.77

.000 -19654.18 -14840.16

20KR

-1.72E4

1140.86

.000 -19654.18 -14840.16

25KR

-1.01E4

1140.86

.000 -12580.65 -7766.62

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Vlera mesatare e sipërfaqes gjethore në bimët e trajtuara me dozat 15Kr dhe 20Kr ishte
rritur megjithatë vetëm rritja e sipërfaqes në grupin e bimëve 15Kr vërtetohet nga testi
LSD (tab. 5-23) ndërkohë që testi i studentit e vërteton përmirësimin e këtij tipari në të
dy grupet bimore. Sipërfaqja gjethore në bimët 25Kr gjithashtu nuk ka pësuar ndryshim
nga bimët e kontrollit, ose më saktë zbritja e lehtë në vlerat mesatare të gjetheve të
matura është e pavërtetuar nga ana statistikore (fig. 5-26 dhe tab. 5-23).
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Pesha uje-LB7

Pesha e thate
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Fig.5-26: Performanca morfologjike në gjethet flamur të var. LB7: sipërfaqe dhe koefiçienti i
variacionit të sipërfaqes (a/1 dhe a/2); peshë e thatë gjethore dhe lagështi në gjethe (b dhe c)
dhe shuma e pigmenteve mg/gjethe (d)
Tab. 5-23: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
sipërfaqes gjethore, në bimët e rrezatuara të varietetit LB7,
mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

(J)
TRAJTIME

Mean
Std.
Difference
Sig.
Error
(I-J)

95% Confidence
Interval
Lower Upper
Bound Bound

15KR

4.61*

1.87 .017

.86

8.36

20KR

-.86

1.87 .646

-4.61

2.87

25KR

-2.19

2.29 .343

-6.78

2.39

a. TIPARI = SIPERFAQJA
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Në lidhje me bimët e variantit 25Kr vlen të theksohet megjithatë, që variabiliteti i këtij
tipari shfaqet shumë i lartë në gjethet e matura të këtij grupi, me fjalë të tjera në këto
bimë ka patur gjethe me sipërfaqe gjethore mjaft të lartë që mund të përzgjidheshin.
Megjithatë pesha e thatë gjethore rezulton mjaft e ulur në variantet e rrezatuara (graf. b)
gjë që reflektohet në ulje të totalit të pigmenteve fotosintetike në gjethet flamur jo
vetëm në variantin 15Kr i cili kishte edhe përqëndrim të ulur të tyre por edhe në dy
variantet e tjera që kishin përqëndrim të ngritur.
Duke analizuar performancën e gjetheve flamur në bimët e variantit 15Kr vihet re që
ndërsa përqëndrimi i pigmenteve ishte ulur, sipërfaqja gjethore ishte rritur dhe pesha e
thatë gjethore ishte në pothuaj në të njëjtin nivel. Pra në këtë variant sasia totale e
pigmenteve në gjethe ishte reduktuar, në sajë të uljes së përqëndrimit, megjithatë duket
që efikasiteti i punës së tyre ishte përmirësuar, duke parë që sipërfaqja ishte rritur
ndjeshëm, gjë që vertetohej nga testi LSD dhe nga testi i studentit. Nëse analizohet më
në detaje rritja e sipërfaqes në këto bimë duket që ajo ka ardhur nga hollimi i saj gjë që
duket nga vlerat e reduktuara të mesatares së peshës së thatë si dhe të sasisë së
lagështirës (fig. 5-26; graf. b dhe c). Kjo gjë sigurisht duhet të ketë ndikuar edhe në
përhapjen e pigmenteve në sipërfaqe dhe nё kapjen më të mirë të fotoneve të dritës nga
sistemi fotosintetik.
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5.4.3. Performanca në prodhim dhe lartësia bimore në brezninë M2
Përsa i përket treguesve të prodhimit (fig 5-27 dhe tab. 5-24), numri i kokrrave shfaqte
një rritje të lehtë në të tre variantet, e cila megjithatë nuk vërtetohej statistikisht.
Koefiçienti i variacionit shfaqte vlera të rritura të variabilitetit të këtij tipari,
përkatësisht 13.8, 14.6 dhe 17.3 për bimët e trajtuara me 15 20 dhe 25Kr nga 9.5 që
ishte në variantin e kontrollit. Pra bimët e këtij varieteti krijonin mundësi përzgjedhje
përsa i përket numrit të kokrrave, sidomos në bimët e dozës 25Kr ku CV ishte edhe më
i lartë.
Pesha e kokrrave gjithashtu nuk ka patur ndryshim të vërtetuar në bimët e rrezatuara
dhe për më tepër edhe koefiçienti i variacionit nuk shfaqte rritje të ndjeshme, për më
tepër, në variantin 25Kr ishte ulur mjaft. Përkatësisht CV ishte 8.5, 8.4 dhe 3.1 për
bimët e trajtuara me 15, 20 dhe 25Kr ndaj 7.0 që ishte në bimët e kontrollit.
Nr kokrrash

peshe kokrre
40.0

60.0
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Fig. 5-27: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e var. LB7 (të patrajtuara dhe të trajtuara)
Tab. 5-24: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
treguesve të prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit
LB7, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

-2.00

3.67

.592

-9.66

5.66

20KR

-.50

3.67

.893

-8.16

7.16

25KR

-2.50

3.67

.504

-10.16

5.16

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH
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(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

PATRAJTUAR 15KR

.933

1.43

.522

-2.05

3.91

20KR

.56

1.43

.696

-2.41

3.55

25KR

.416

1.43

.774

-2.56

3.40

a. TIPARI = PESHE KOKRRE

Përsa i përket lartësisë bimore mund të themi që ky tipar nuk ka pësuar ndryshime të
vërtetuara statistikore në bimët e trajtuara krahasuar me bimët e kontrollit, megjithëse
vlera mesatare e këtij tipari shfaqej e rritur në bimët e trajtuara me dozë të ulët (fig. 528 dhe tab. 5-25).
Megjithatë koefiçienti i variacionit shfaqej i rritur në të tre grupet e bimëve përkatësisht
3.6, 3.8 dhe 6.5 në bimët 15, 20 dhe 25Kr ndaj 2.7 që ishte në bimët e kontrollit, gjë që
krijonte mundësi përzgjedhjeje sipas dëshirës.
Lartesi bimore
110.0
100.0

98.4

102.
100.
4
4

98.2

Tab. 5-25: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare
të lartësisë, në bimët e rrezatuara të varietetit LB7,
mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin

90.0

Multiple Comparisonsa

80.0

(I)
KONTROLL

70.0
60.0

PATRAJTUAR

50.0

25Kr

20Kr

15Kr

Ko

40.0

Mean
(J)
Std.
Difference
Sig.
TRAJTIME
Error
(I-J)

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

-4.00

2.75 .166

-9.84

1.84

20KR

-2.00

2.75 .479

-7.84

3.84

25KR

.20

2.75 .943

-5.64

6.04

a. TIPARI = LARTESI

Fig. 5-28: Vlerat mesatare të
lartësisë bimore në bimët e
var. LB7

5.4.4. Korrelacioni i tipareve të analizuara
15Kr/LB7
Në bimët e këtij grupi megjithëse përqëndrimi i pigmenteve rezultonte i reduktuar, ky
tipar shfaqte lidhje të kundërt me të dy treguesit e analizuar të prodhimit. Për më tepër,
kjo lidhje me tiparin peshë kalliri vërtetohej në nivele 99% të besimit nga koefiçienti
Pearson i korrelacionit (tab. 5-26). Me fjalë të tjera, ulja e përqëndrimit të pigmenteve
ishte shoqëruar me rritje të peshës së kallirit nga ku mund dëshmohet hipoteza e ngritur
më lart për një përmirësim të efikasitetit të punës së aparatit fotosintetik, megjithë uljen
e përqëndrimit të pigmenteve.
Ndёrkohë, në analizimin e treguesve të prodhimit binte në sy që numri i kokrrave për
kalli me tiparin peshë kokrre shfaqnin tendenca negative lidhjeje gjë që megjithëse e
pavërtetuar në nivel 95% të besimit. Bazuar në këtë koefiçient mund të mendohej që
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numri i bimëve me përmirësim paralel të të dy treguesve të prodhimit nuk duhej të ishte
i lartë.
Tab. 5-26: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozen 15Kr të var. LB7, mbjellur në nëntor
Sip
nr.
gjeth1 pigm1 lart1 vellez
sipgjeth1

1

pigm1

-.193 .211
1

lart1

-.170
1

nr.vellez1

.a

nr.kok.
kalli1

peshe. peshe.
kalli1 kokerr1

-.272

-.111

.257

.

a

-.758

*

-.821

-.115

.

a

.278

.562

.434

.

a

a

.

a

.a

1

.806*

-.309

1

.313

.

nr.kok.kalli1
peshe.kalli1
peshe.kokerr

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

20Kr /LB7
Në grupin e bimëve të trajtuar me dozë të mesme të këtij varieteti (tab. 5-26), sipërfaqja
gjethore e ngritur, shfaqte tendenca pozitive lidhjeje me treguesit e prodhimit dhe
negative me treguesit e biomasës mbitokësore. Megjithatë përqëndrimi i ngritur i
pigmenteve në këtë variant rrezatimi, shfaqte korrelacion negativ me pothuaj të gjithë
treguesit. Kjo ka ardhur siç duket si pasojë e reduktimit të peshës së thatë gjethore të
gjethes e cila ka sjellë edhe reduktimin e sasisë totale të pigmenteve në të.
Zhvillimi i lartësisë dukej të shkonte paralelisht me përmirësimin e treguesve të
prodhimit, megjithatë korrelacioni nuk arrinte vlera sinjifikative.
Në peshën e kallirit barrën kryesore të ndikimit e kishte pasur numri i kokrrave për kalli
i cili megjithëse pa ndryshim të vërtetuar në vlerat mesatare ka rezultuar me variabilitet
dukshëm të ngritur duke lënë mundësinë e përzgjedhjes së bimëve me përmirësim të
këtij tipari krahasuar me bimët e kontrollit. Megjithatë tendenca negative e lidhjes mes
këtyre dy tipareve vihet re edhe në bimët e kësaj doze si edhe në bimët e dozës 15Kr.
Tab. 5-27: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozën 20Kr të var. LB7, mbjellur në nëntor
Sip
gjeth
sipgjeth2
pigm2

1

Perq. Lart
nr.
pigm bim. vellez

nr.vellez2
nr.kok.kalli2
peshe.kalli2

peshe.
kalli2

peshe.
kokerr2

.a

.353

.608

.438

.173

.

a

-.798

-.648

.323

1

.a

.288

.395

.155

a

a

.

a

.a

1

.847*

-.391

1

.156

-.690 -.232
1

lart2

kok.
kalli2

.

.

peshe.kokerr2

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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25Kr /LB7
Në bimët e variantit 25Kr të trajtimit, sipërfaqja e gjetheve flamur e cila rezultonte e
pandryshuar në vlera mesatare, edhe në analizën korrelative të tipareve nuk shfaqte
tendenca lidhjeje me tiparet e tjerë të analizuar.
Rritja e përqëndrimit të pigmenteve në këto bimë shfaqte tendenca positive lidhjeje me
numrin e kokrrave por lidhje të vërtetuar negative me peshën e tyre. Përveç kësaj, si
edhe në dy grupet e dozave më të ulëta dy tiparet e prodhimit shfaqnin tendenca mjaft
të qarta lidhjeje negative mes tyre. Kjo lidhje negative mes tyre dukej edhe më e qartë
në lidhjet që këto dy tipare shfaqnin me peshën e kallirit ku dukej që pesha e kokrrës
shfaqte tendenca mjaft të forta lidhjeje negative me peshën e kallirit.
Tab. 5-28: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e
trajtuara me dozen 25Kr të var. LB7, mbjellur në nëntor
Sip Perq Lart nr.kok.
gjeth3 pigm3 bim3 kalli3
sipgjeth3
pigm3

1

peshe.
kalli3

peshe.
Kok.3

-.151

.130

-.049

-.098

-.240

1

.310

.603

.513

-.896*

1

-.011

-.090

-.425

**

.992

-.702

1

-.605

lart3
nr.kok.kalli3
peshe.kalli3

1

peshe.kokerr3

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

5.4.5. Sugjerime për përzgjedhje
15Kr/LB7 - Nga sa u analizua më sipër u sugjerua që në këtë grup bimësh ka mundësi
përzgjedhjeje të bimëve me numër kokrrash të përmirësuar dhe me peshë kokrre të mirë
njëkohësisht. Megjithëse lartësia në këto bimë nuk ka patur ndryshime të vërtetuara me
bimët e kontrollit tendencat negative të lidhjes së këtij tipari me numrin dhe peshën e
kokrrës na orientojnë të mendojmë që bimë të tilla në përgjithësi do të jenë të
shoqëruara edhe me shtat të lartë.
Prioritet përzgjedhjeje duhet të ketë treguesi numër i kokrrash i përmirësuar meqenëse
është treguesi që ka ndikuar ndjeshëm në peshën e kallirit, me vërtetësi 95%. Për më
tepër që siç është argumentuar edhe herë të tjera është ky tipar që mban peshën
kryesore në rritjen e rendimentit (Rees et al., 1993; Sayre et al., 1997; Acevedo et al.
2002). Kriter bazë i përzgjedhjes duhet të jetë edhe sipërfaqja gjethore, mbështetur në
vlerën mesatare mjaft më të ngritur të këtij tipari në bimët e këtij varianti. Megjithatë,
ky kriter mund të ndiqet vetëm në brezninë e tretë meqenëse bimët e analizuara janë të
korrura.
20Kr/LB7 - Në këtë grup bimësh ka patur përmirësim të vërtetuar të përqëndrimit të
pigmenteve fotosintetike. Megjithatë në sajë të reduktimit të peshës së thatë gjethore siç
duket është reduktuar edhe sasia e pigmenteve në gjethe. Si rrjedhim nuk ka patur
përmirësime të ndjeshme në grupin e bimëve përveçse në rritjen e variabilitetit të
tipareve. Pikërisht në sajë të rritjes së variablitetit është e mundur përzgjedhja e bimëve
me përmirësim të treguesve të prodhimit. Megjithatë përgjedhja e bimëve me të dy
treguesit e prodhimit të përmirësuar nuk është e lartë. Prioritet përzgjedhjeje edhe këtu
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duhet të ketë treguesi numër i kokrrave i përmirësuar meqenëse është treguesi që ka
ndikuar ndjeshëm në peshën e kallirit, me vërtetësi 95%.
25Kr-LB7 - Edhe në bimët e rrezatuara me dozë të lartë megjithëse ka patur përmirësim
të vërtetuar të përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike, nuk ka patur përmirësime të
ndjeshme përveçse në rritjen e variabilitetit të tipareve. Kjo duhet t’i dedikohet
reduktimit të peshës së thatë gjethore që siç duket ka bërë të reduktohet edhe sasia e
pigmenteve në gjethe. Si rrjedhim, rritja e variabilitetit mundëson përzgjedhjen e
bimëve me përmirësim të treguesve të prodhimit. Megjithatë mundësia e përgjedhjes së
bimëve me të dy treguesit e prodhimit të përmirësuar është shumë e ulët. Prioritet
përzgjedhjeje edhe këtu duhet të ketë tipari numër kokrrash për kalli i përmirësuar,
treguesi që ka ndikuar ndjeshëm në peshën e kallirit, me vërtetësi 99%.
5.4.6. Përfundime
Në bimët e këtij varieteti ndikimi i trajtimit rrezatues ka qenë pak a shumë në drejtim
negative dhe pozitiv. Pra, në përgjithësi përmirësimi i një tipari është shoqëruar me
përkeqësimin e një tipari tjetër. Megjithatë, duhet theksuar që sipërfaqja gjethore është
zmadhuar ndjeshëm, gjë që vihet re në vlerën mesatare të ngritur dhe të vërtetuar edhe
nga testi LSD për bimët e grupit 15Kr por edhe në koefiçientin e lartë të variacionit të
shfaqur në dy grupet e tjera të bimëve pavarësishjt që ngritja e vlerës mesatare nuk
rezulton statistikisht e vërtetuar.

5.5. Rezultatet e rendimentit në varietetin D x M
5.5.1. Performanca fiziologjike e gjethes në brezninë M1
Gjethet flamur të bimëve të trajtuara me dozë të ulët dhe të mesme të varietetit DxM, në
brezninë e parë, shfaqnin ulje të lehtë, në vlerën mesatare të përqëndrimit të pigmenteve
(fig. 5-28; graf. a). Ndryshimet në vlerat mesatare të këtij treguesi, megjithëse të lehta
vërtetoheshin nga analiza statistikore (tab. 5-29). Bimët e rrezatuara me dozën e fortë,
nga ana tjetër, shfaqnin rritje të vlerave mesatare të këtij treguesi.
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Fig.5-28: Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët e rrezatuara
të var. DxM (a), raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b), dhe norma
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e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 25Kr (c), ndaj kontrollit, e
shprehur në përqindje, në M1
Tab. 5-29: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në
brezninë M1
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

(J)
TRAJTIME

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

1904.54* 749.59

PATRAJTUAR 15KR
20KR

*
*

8930.85

25KR

-7157.25

95% Confidence
Interval

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

.026

271.31

3537.77

749.59

.000

7297.62

10564.08

749.59

.000 -8790.47

-5524.02

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Ndërkohë raporti mes dy grup-pigmenteve shfaqej pak a shumë i pandryshuar në bimët
e dy dozave të ulëta të trajtimit dhe lehtësisht i ngritur në ato të variantit të tretë (fig. 528; graf. b). Siç duket nga grafiku c i kësaj figure, rritja e përqëndrimit të shumës së
pigmenteve në gjethet e bimëve të kësaj doze ka ardhur si rezultat i rritjes së
përqëndrimit të klorofilave ndërkohë që pigmentet karotenoide nuk kanë shfaqur
ndonjë ndryshim.

5.5.2. Performanca fiziologjike dhe morfologjike e gjethes në brezninë M2
Në brezninë e dytë, në bimët e dozave 20 dhe 25Kr shfaqej pak a shumë po i njëjti
ndryshim në vlerat mesatare të përqëndrimit të pigmenteve. Ndërkohë, vlera e
përqëndrimit të pigmenteve në bimët 15Kr rezultonte mjaft e lartë (fig. 5-29).
Ndryshimet e vlerave mesatare vërtetoheshin edhe nga analiza LSD e Anovës (tab. 530).
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Fig.5-29: Përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike në bimët e kontrollit dhe në bimët e rrezatuara
të var. DxM dhe raporti mes pigmenteve klorofiliane me pigmentet karotenoide (b), në M2
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Fig. 5-30: Norma e ndryshimit në përqëndrimin e secilit nga pigmentet në bimët 15Kr (majtas)
dhe 20Kr (djathtas), ndaj kontrollit, e shprehur në përqindje, breznia M2
Tab. 5-30: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
përqëndrimit të shumës së pigmenteve në bimët e rrezatuara të
varietetit DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në
brezninë M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Difference
TRAJTIME
(I-J)

Std.
Error

95% Confidence Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

PATRAJTUAR 15KR

-4.442E4 1542.11 .000

-47690.96

-41152.67

20KR

-2.536E4 1542.11 .000

-28632.39

-22094.10

25KR

-2.136E4 1542.11 .000

-24636.13

-18097.84

a. TIPARI = PIGMENTET
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nga ana tjetёr, përsa i përket normës së ndryshimit sipas llojit të pigmenteve vihet re që
në bimët e rrezatuara me dozë të ulët shfaqnin epërsi rritjeje të përqëndrimit, pigmentet
karotenoide. Kurse, në bimët e trajtuara me dozë të lartë, nuk kishte ndryshim në
raportin e grup-pigmenteve, pra as në normën e ndryshimit të tyre (fig. 5-30).
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Pesha uje -DxM
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Fig.5-31: Performanca morfologjike në gjethet flamur të var. DxM: sipërfaqe dhe koefiçienti i
variacionit të sipërfaqes; peshë e thatë gjethore dhe lagështia në gjethe dhe shuma e pigmenteve
mg/gjethe (d)
Tab. 5-31: Testi LSD për ndryshimin në vlerat
mesatare të sipërfaqes gjethore, në bimët e rrezatuara të
varietetit DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me
kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

8.186*

2.906 .006

2.385

13.987

20KR

*

2.947 .007

2.393

14.160

*

2.868 .050

.009

11.462

25KR

8.277
5.735

a. TIPARI = SIPERFAQJA
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Sipërfaqja gjethore rezultonte me vlera mjaft të zbritura mesatare në bimët e të tre
varianteve të rrezatimit (fig. 5-31; graf a/1). Ky reduktim i sipërfaqes gjethore
rezultonte i vërtetuar edhe nga analiza e testit LSD (tab. 5-31). Për më tepër, variabilieti
në bimët e variantit 15Kr rezultonte i ulët gjë që linte pak mundësi përzgjedhjeje të
bimëve me sipërfaqe të madhe të gjethes flamur në këto bimë (fig 5-31; graf. a/2).
Megjithatë, pozitiv ishte fakti që pesha e thatë gjethore nuk shfaqte ndryshime të
ndjeshme në bimët e trajtuara në krahasim me vlerat mesatare të grupit të bimëve të
kontollit që janë përdorur si pikë referimi. Si rrjedhim edhe grafiku i sasisë totale të
pigmenteve në gjethet flamur paraqitej pak a shumë i njëjtë me atë të përqëndrimeve të
pigmenteve (graf. d).
5.5.3. Performanca e prodhimit dhe lartësia bimore në brezninë M2
Vlera mesatare e numrit të kokrrave për kalli rezultonte e ndryshuar në bimët e trajtuara
me dozat 15 dhe 20Kr ku ky tipar është shfaqur i përmirësuar (fig. 5-32). Në bimët e
dozës së lartë nga ana tjetër rezultonte të kishte reduktim të vlerës mesatare të këtij
treguesi. Megjithatë analiza statistikore me testin LSD vërtetonte vetëm rritjen e numrit
të kokrrave në bimët 15Kr (tab. 5-32). Ndryshimet në dy grupet e tjera të bimëve
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rezultonin të pavërtetuara. Treguesi peshë kokrre nga ana tjetër shfaqej i pandryshuar
në të tre grupet e bimëve të trajtuara.
Përsa i përket normës së variabilitetit të këtyre tipareve, në bimët e dozës 15Kr
koefiçienti i variacionit për numrin e kokrrave në kalli shfaqej lehtësisht i reduktuar
ndërsa në ato 20 dhe 25Kr i rritur. Kështu për bimët 15 20 dhe 25Kr CV ishte
përkatësisht 9, 16.6 dhe 19.4 ndaj CV 12.8 që ishte në bimët e kontrollit. Sipas këtij
koefiçienti vlera e numrit të kokrrave në përgjithësi ishte rritur në shumicën e bimëve të
variantit 15Kr ndërsa në bimët e variantit 20Kr dhe 25Kr duhej të kishte bimë që kishin
shfaqur vlera mjaft më të larta sesa vlera mesatare e këtij grupi. Kjo paraqiste interes
sidomos për bimët e variantit 20Kr ku edhe vetë vlera mesatare duket të ishte ngritur,
pavarësisht se në nivele të pavërtetuara besimi.
Pesha e kokrrës megjithëse nuk kishte shfaqur ndryshime në vlerën mesatare të saj,
shfaqte rritje të koefiçientit të variacionit respektivisht nga 5 që ishte në bimët e
kontrollit në 6.1, 8.3 dhe 6.7 në bimët e trajtuara me 15, 20 dhe 25Kr, duke lënë
mundësi përzgjedhjeje të bimëve me vlerë të rritur të këtij tipari.
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Fig. 5-32: Vlerat mesatare të numrit të kokrrave në kalli, peshës së kokrrës dhe peshës së
kallirit në bimët e var. DxM (të patrajtuara dhe të trajtuara)
Tab. 5-32: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të
treguesve të prodhimit në bimët e rrezatuara të varietetit
DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me kontrollin, në M2
Multiple Comparisonsa
(I)
KONTROLL
PATRAJTUAR

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

-7.166 3.600

.060

-14.67

.34

20KR

-5.357 3.469

.138

-12.59

1.87

25KR

4.500 3.775

.247

-3.37

12.37

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH
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(I)
KONTROLL

Mean
(J)
Std.
Difference
TRAJTIME
Error
(I-J)

PATRAJTUAR

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

15KR

-.709 1.509

.643

-3.85

2.43

20KR

1.895 1.509

.224

-1.25

5.04

25KR

-1.515 1.509

.327

-4.66

1.63

a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Përsa i përket lartësisë bimore, bimët e trajtuara të këtij varieteti kanë shfaqur rritje të
ndjeshme të vlerave mesatare të këtij tipari krahasuar me bimët e kontrollit (fig. 5-33)
gjë që vërtetohej edhe nga analiza e statisikore me testin LSD (tab. 5-33). Koefiçienti i
variacionit i këtij tipari gjithashtu rezultonte i reduktuar ndjeshëm në të gjitha grupet e
bimëve të trajtuara duke zbritur nga 4.3 që ishte në bimët e kontrollit në 2.2 dhe 2.1 në
ato të rrezatuara. Pra, në përgjithësi shumica e bimëve të këtij varieteti kishin reaguar
ndaj trajtimit me rritje të lartësisë bimore.
Lartesi bimore

80.0

Tab. 5-33: Testi LSD për ndryshimin në vlerat
mesatare të lartësisë, në bimët e rrezatuara të
varietetit DxM, mbjellur në nëntor, krahasuar me
kontrollin, në M2

70.0

Multiple Comparisonsa

100.0
90.0

86.6

92.2 91.0

95.0

60.0
50.0

(I)
KONTROLL

40.0
30.0
20.0

PATRAJTUAR

10.0

95% Confidence
Mean
Interval
(J)
Std.
Difference
Sig.
TRAJTIME
Error
Lower Upper
(I-J)
Bound Bound
15KR
20KR

25Kr

20Kr

15Kr

KO

0.0

25KR

-5.60* 1.59 .003

-8.98

-2.21

-7.78

-1.01

-8.40 1.59 .000 -11.78

-5.01

*

-4.40 1.59 .014
*

. TIPARI = LARTESIA

Fig. 5-33: Vlerat mesatare të
lartësisë bimore në bimët e var.
DxM

5.5.4. Analiza korrelative e tipareve
15Kr /DxM
Sipërfaqja e ulur gjethore shfaqte një trend negativ korrelacioni me të gjitha tiparet e
marra në vlerësim. Kjo siç duket ka ndodhur meqënëse ulja e sipërfaqes gjethore është
shoqëruar me rritje të dukshme në përqëndrimin e pigmenteve për njësi të peshës së
thatë. Gjithashtu nga grafiku i vlerave mesatare mbi peshën e thatë gjethore duket që ky
tregues nuk ka ndjekur të njëjtin trend me ato të sipërfaqes duke mbetur pak a shume i
pandryshuar nga bimët e kontrollit, dhe duke mos ndikuar kështu në reduktimin e sasisë
totale të pigmenteve.
Përqëndrimi i pigmenteve nga ana tjetër shfaqte korrelacion të lartë pozitiv me lartësinë
bimore. Gjithashtu tendenca të forta lidhjeje duket se ekzistonin mes përqëndrimit të
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pigmenteve dhe numrit të kokrrave në kalli dhe peshës së kokrrës, megjithëse nuk
vertetohej në nivel 95% të besimit. Megjithatë, lidhjet duket të ishin pozitive me tiparin
e parë dhe negative me tiparin e dytë.
I pakënaqshëm ishte fakti që këto dy tregues të prodhimit shfaqnin korrelacion të fortë
negativ mes tyre. Tabela (5-34) parqet koefiçientët Pearson të korrelacionit mes
tipareve për këtë grup bimësh.
Tab. 5-34: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozen 15Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor, Lushnjё
Sip
Perq
gjeth1 pigm1
sipgjeth1

1

pigm1

Lart
bim1

nr.
vellez1

-.231

-.264

.a

-.273

-.487

-.055

1

.984**

.a

.734

.159

-.790

1

a

.323

-.009

-.553

.a

.a

.a

.a

1

.812*

-.825*

.a

-.342

lart1
nr.vellez1

.

nr.kok. peshe. peshe.
kalli1
kalli1 kokerr1

nr.kok.kalli1
peshe.kalli1
peshe.kokerr1

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

20Kr /DxM
Edhe në këtë grup bimësh (tab. 5-35) megjithëse sipërfaqja gjethore rezultonte e
reduktuar ajo shfaqte një trend negativ korrelacioni me të gjitha tiparet e marra në
vlerësim. Vlen të theksohet lidhja shumë e fortë negative mes saj dhe përqëndrimit të
pigmenteve gjë që dëshmon që reduktimi i sipërfaqes ishte shoqëruar me rritje të
përqëndrimit të pigmenteve.
Ky i fundit nga ana tjetër, shfaqte tendenca lidhjeje pozitive si me lartësinë e bimëve
ashtu edhe me numrin e kokrrave dhe peshën e tyre, megjithëse këto lidhje nuk ishin të
vërtetuara në nivele 95% të besimit.
Zhvillimi i fuqishëm i lartësisë bimore kishte shkuar paralelisht me shtimin e numrit të
kokrrave për kalli dhe peshës së tyre. Lidhja e lartësisë së bimëve me të dy këto tregues
të prodhimit ishte shumë e fuqishme pozitive.
Tab. 5-35: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozen 20 Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor, Lushnjё

Sipgjeth.
Pigm

Sip
gjeth

Perq
pigm

Lart
bim

nr.
vellez

1

-1.00**

-.688

.a

.490

.

a

1

.a
a

a

.

1

1

Lart
nr.vellez

.

nr.kok.kalli
peshe.kalli

nr.kok. peshe.
kalli
kalli
-.412

peshe.
kokerr

-.612

-.681

.282

.567

.751

.829*

.944**

.702

a

.a

.926*

.319

1

.654

.

peshe.kokerr

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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Dy treguesit e prodhimit, numri i kokrrave në kalli dhe pesha e tyre shfaqnin tendenca
pozitive lidhjeje, pra rritja e numrit të kokrrave në kalli nuk ishte shoqëruar me ulje të
peshës së tyre si rrjedhim ishte e mundur përzgjedhja e bimëve me të dy treguesit të
përmirësuar.
25Kr /DxM
Në bimët e këtij varianti, në përgjithësi nuk ekzistonin lidhje korrelative mes tipareve të
analizuara dhe as tendenca lidhjeje të qarta që mund të dëshmonin për një ndarje të
qartë të asimilateve në favor të treguesve të prodhimit apo të biomasës mbitokësore.
Ajo që binte në sy ishte tendenca e lidhjes negative mes dy treguesve të prodhimit gjë
që reduktonte mundësinë e përzgjedhjes së bimëve me të dy treguesit e prodhimit të
përmirësuar.
Tab. 5-36: Analiza e korrelacionit të tipareve në bimët e trajtuara me
dozen 25Kr të var. DxM, mbjellur në nëntor, Lushnjё

Sipgjeth
Pigm

Sip
gjeth

Perq
pigm

Lart
bim

nr.
vellez

nr.kok.
kalli

peshe.
kalli

peshe.
kokerr

1

-.101

-.372

.a

.201

-.041

-.613

-.693

.

a

.001

.480

.811

.

a

.257

.205

-.227

.a

.a

.a

.a

1

.938**

-.306

1

.041

1

Lart

1

nr.vellez
nr.kok.kalli
peshe.kalli
peshe.kokerr

1

*.Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

5.5.5. Sugjerime për përzgjedhje
15Kr /DxM - Në bimët e rrezatuara me dozën 15Kr ka patur përmirësim të vërtetuar të
përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike, gjë që ka ndikuar kryesisht në përmirësimin e
treguesit numër kokrrash për kalli i cili duket të jetë përmirësuar në shumicën e bimëve
bazuar në vlerat e larta mesatare si dhe në koefiçientin e variacionit mjaft të ulët. E
njëjta gjë mund të thuhet edhe për lartësinë bimore.
Pesha e kokrrës, nga ana tjetër si vlerë mesatare mbetet pak a shumë e njëjtë me atë të
kontrollit, por ka variabilitet të lartë kështu që mund të gjenden bimë me peshë të lartë
të kokrrës. Megjithatë në përgjithësi është e vështirë të gjënden bimë me të dy treguesit
e prodhimit të përmirësuar.
Prioritete të përzgjedhjes sugjerohet të jenë: bimë të larta dhe me numër të lartë
kokrrash. Në përgjithësi bimë të përzedhura në bazë të këtyre kritereve ka shumë
mundësi të kenë edhe normë të lartë rritje të përqendrimit të pigmenteve fotosintetike.
Mbetet për t’u përmirësuar në brezninë M3 sipërfaqja gjethore e cila ka rezultuar me
vlera të reduktuara. Kështu sugjerohet që në bimët e breznisë së tretë të piketohen që në
fazën e kallëzimit bimë me sipërfaqe gjethore më të lartë për breznitë në vijim.
20Kr /DxM - Numri i kokrrave, rezulton me një variabilitet shume të lartë krahasuar me
bimët e kontrollit, kështu që është e mundur përzgjedhja e bimëve me numër të lartë
kokrrash për kalli. Tendenca pozitive e lidhjes mes dy treguesve të prodhimit shton
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mundësinë e përzgjedhjes së bimëve me të dy treguesit e prodhimit të përmirësuar. Në
përgjithësi bimët me treguesit e prodhimit të përmirësuar do të jenë me shtat të lartë.
25Kr /DxM - Në këtë grup rrezatimi përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike është rritur
por treguesit e prodhimit nuk kanë shfaqur përmirësim. Lartësia bimore është rritur por
zhvillimi i lartësisë nuk duket të jetë shoqëruar me shtim të treguesve të prodhimit.
Në fakt në bimët e këtij varianti tipari numër kokrrash kishte koefiçient të lartë
variacioni por megjithatë ky tregues shfaqte tendenca negative lidhjeje me peshën e
tyre. Në këto kushte është e vështirë përzgjedhja e bimëve me të dy treguesit e
prodhimit të përmirësuar.
Megjithatë mund të perzgjidhen bimë të larta për raste kur ky tipar është i preferueshëm
dhe të testohen për rezistencë ndaj rrëzimit. Kujtojmë që sa u permend edhe në pjesën
teorike, jo gjithmonë bimët e larta të grurit kanë rezistencë të dobët meqënëse në
qëndresën e kësaj bime ndikon edhe elasticiteti i kërcellit (Borojevic, 1972; Gottschalk,
1976; Stefanov, 1976; Yildirim, 1981; Keller et al. 1999). Dihet gjithashtu që kashta e
grurit përveç përdorimeve të tjera tradicionale nga fermeret po gjen përdorim të gjerë
vitet e fundit për prodhim energjie (Gooding & Davies, 1997; Bruun et al. 2009; Jensen
et al. 2010). Në kushte të tilla varietete që kanë shtat të lartë dhe elastik janë të
preferueshëm për nxjerrje të fitimeve nga fermeri jo vetëm nga prodhimi kokërr por
edhe nga prodhimi kashtë.
5.5.6. Linja të përzgjedhura
Gjatë analizimit të bimëve që ishin grumbulluar u përzgjodhën dhe u rekomanduan për
mbjellje në brezninë e tretë 5 linja të cilat ofronin performancë të përmirësuar të
treguesve të prodhimit. Nga këto, dy u përzgjodhen nga grupi i bimëve të trajtuara me
dozë të ulët (përkatësisht të emërtuara P1 dhe P2) dhe 3 nga grupi i bimëve të dozës së
mesme (përkatësisht P3, P4 dhe P5). Vlen të përmenden këtu kryesisht linjat P2 dhe P3
të cilat kishin numër kokrrash mjaft të lartë, përkatësisht 58 dhe 61 dhe peshë pothuaj të
njëjtë me bimët e kontrollit (fig. 5-34 dhe fig. 5-35). Ashtu siç pritej, linjat e
përzgjedhura ishin mjaft më të larta se mesatarja e kontrollit përkatësisht 95; 92; 92; 93;
92 ndaj vlerës mesatare të lartësisë që ishte 86.6.
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Fig. 5-34: Linjat e përzgjedhura nga bimët e rrezatuara me dozë 15Kr të var. DxM
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Fig. 5-35: Linjat e përzgjedhura nga bimët e rrezatuara me dozë 25Kr të var. DxM

5.5.7. Përfundime
Në bimët e trajtuara të këtij varieteti rrezatimi ka shkaktuar në përgjithësi përmirësim të
tipareve të analizuara. Përmirësimi i tipareve është vënë re kryesisht grupet e trajtuara
me doze të ulët dhe të lartë. Vlen të theksohet përmirësimi mjaft i ndjeshëm i
përqëndrimit të pigmenteve në bimët e dozes së ulët dhe përmirësimi relativisht i lartë
por i shoqëruar edhe me theksim të shpërndarjes së asimilateve në drejtim të rritjes së
indeksit të prodhimit. Tiparet e përmirësuara në këto bimë e kanë dhënë efektin në
rezultatet e treguesve të cilët duken të përmirësuar ndjeshëm.

5.6. Cilësitë bio-kimike tё linjave të përzgjedhura
Pёrqёndrimi i proteinës totale si përqindje ndaj peshës totale të thatë dhe pёrmbajtja e
glutenit tё njomë i rezultuar nё linjat e pёrzgjedhura nё brezninё e dytё tё bimëve tё
mbjellura në Valias dhe Lushnjë ёshtё paraqitur nё tabelёn 5-37.
Nga vlerat e rezultuara nga analizat biokimike rezulton që në linjat e përzgjedhura nga
varieteti STF4 në parcelën e Valiasit përqëndrimi i proteinave totale luhatet mes
11.67% dhe 14.72 % me një mesatare 13.26%. Në fakt asnjë nga linjat nuk ka kapur
vlerat e kontrollit të këtij treguesi por vlen të veçohen linjat P1 dhe P8 të cilat i afrohen
shumë vlerave të kontrollit, përkatësisht 14.71 dhe 14.51%, si dhe linja P5 për
performancën jo të mirë të këtij treguesi, 21% më e ulët se kontrolli. Megjithatë, në
tërësi përmbajtja e proteinave luhatet në vlera të kënaqshme por gjithsesi më të ulëta se
vlerat e kontrollit.
Përsa i përket përmbajtjes së glutenit të njomë në këto linja, përqëndrimi i tij paraqitet i
rritur në disa prej tyre, por ka edhe linja me përqëndrimtë ulur të tij. Konkretisht vlerat
e këtij përqëndrimi luhaten nga 27.9 deri në 36.8%. Vlera mesatare e përmbajtjes së
glutenit të njomë i afrohet shumë vlerave të kontrollit. Për më tepër vlejnë të veçohen
për t’u përmendur linjat P6 dhe P3 të cilat kanë rezultuar me përmbajtje të glutenit
përkatësisht 10.8% dhe 9.6% më të lartë se kontrolli. Performancë të ulët të këtij
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treguesi ka shfaqur vetëm linja P10 e cila rezulton me një vlerë 15.9% më të ulët sesa
vlerat e kontrollit.
Raporti gluten-proteinё luhatet nga vlerat 2.1 në 2.9, me vlerë mesatare 2.4, gjë që
dëshmon për një tendencë më të lartë të rritjes së përqëndrimit të glutenit kundrejt
proteinave.
Shumё autorё kanё vlerёsuar shfrytëzimin e mutacioneve tё induktuara për prodhimin e
njё variacioni tё madh nё përmbajtjen e proteinave nё bimët e prodhimit dhe nё grurё
dhe pёr fitimin e mutantёve me përmbajtje të lartë të tyre (Stamo, 1995), por në këtë
rast nuk duket të kemi patur përmirësim të dukshëm të këtyre treguesve përveç rritjes së
përqëndrimit të glutenit të njomë në linjat P6 dhe P3 gjë që duhet të ketë përmirësuar
cilësinë teknologjike të miellit të këtyre linjave. Gluteni është një tregues biokimik
mjaft i rëndësishëm për kokrrën e grurit në sajë të të cilit vlerësohet përshatshmëria
teknologjike e miellit të tij për një sërë proçesesh të teknologjisë ushqimore (Bushuk
dhe McRichtie, 1989; Hoseney dhe Rogers 1990). Megjithatë kjo mbetet për t’u
vërtetuar në punën në vijim në vitet e ardhshme. Megjithatë duhet të kemi parasysh që
përmbajtja e proteinave është një parametër mjaft i ndikueshëm nga kushtet e mjedisit
në të cilat bima e grurit rritet (Kashta et al., 2009; Ghaderi dhe Everson, 1971).

STF4
DxM

Varieteti

VALIAS
LUSHNJE

Zona

Tab. 5-37: Përmbajtja e proteinës totale dhe glutenit të njomë në kokrrën e bimëve të
përzgjedhura si linja në brezninë e dytë

Linja e
përzgjedhur

Përmbajtja e
proteinës
(%)

Përmbajtja
e glutenit
(%)

Raporti
Gluten/proteinë

Ko
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Ko
P1
P2
P3
P4
P5

14.89
14.72
13.02
13.70
12.14
11.67
12.52
14.04
14.51
13.09
13.17
12.5
11.40
12.31
12.20
11.22
10.35

33.2
33.2
35.6
36.4
29.2
29.6
36.8
32.0
34.0
34.0
27.9
28.9
28.7
29.1
27.8
30.2
26.8

2.23
2.26
2.73
2.66
2.41
2.54
2.94
2.28
2.34
2.60
2.12
2.31
2.52
2.36
2.28
2.69
2.59

Linjat e përzgjedhura nga varieteti DxM në parcelën e Lushnjës nga ana tjetër kanë
rezultuar me reduktim të përqëndrimit të proteinave totale krahasuar me bimët e
kontrollit të këtij varieteti. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për glutenin e njomë në
këto linja. Të dy këto dy tregues janë shfaqur mjaft të ulët sidomos në linjën P5, ku
proteina totale ka reduktuar përqëndrimin e saj me 17% ndërsa gluteni i njomë 7%
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krahasuar me kontrollin. Në fakt, shumë autorë kanë vërtetuar korelacionin negativ mes
peshës së kokrrës dhe përmbajtjes proteinike të tyre në kokrrën e grurit (Hyso dhe
Kashta, 2000; Kashta et al., 2009) gjë që është vënë re edhe në këtë rast. Në figurën
5.35 mund të vihet re që linja P5 ka shfaqur një rritje të konsiderueshme të peshës së
saj.
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KAPITULLI VI

Konsiderata krahasimore mbi varietetet
Në këtë kapitull është bërë vlerësimi i varieteteve të marra në studim përsa i përket tre
çështjeve kryesore, duke e ndarë kapitullin në tre pjesë sipas çështjeve të trajtuara. Në
pjesën e parë është studiuar ndjeshmëria e varieteteve ndaj kohës së mbjelljes, në
pjesën e dytë është studiuar potenciali i tyre prodhues në dy zonat e marra në studim
dhe në pjesën e tretë ndjeshmëria e varieteteve ndaj rrezatimit.
Rezultatet e nxjerra mbi ndjeshmërinë e varieteteve ndaj kohës së mbjelljes ishin
thelbësore për analizimin e tërësishëm të rezultateve të kapitullit të parë. Përfundimet
e nxjerra hedhin dritë mbi varietetet dhe metodikat që duhen zgjedhur në punën në
vazhdim përsa I përket këtij qëllimi.
Rezultatet e pjesës së dytë, u përdorën për dhënien e rekomandimeve në lidhje me
qëllimin e kapitullit të dytë. Pra, është studiuar se cilët janë tiparet të cilët duhet të
synohet të përmirësohen me anë të trajtimeve të ndryshme mutacionale, duke patur
parasysh potencialin e shprehur në një punë kërkimore që ka për qëllim ngritjen e
potencialit prodhues në kushte normale klimatike
Rezultatet e pjesës së tretë ishin të nevojshme për dhënien e sugjerimeve të
nevojshme në hartimin e punës kërkimore eksperimentale të trajtimit me rrezatim.
Sugjerime të tilla do të jenë të vlefshme për përcaktimin e varieteteve dhe dozave
rrezatuese sipas varietetit të trajtuar.

A. Konsiderata mbi ndjeshmërinë e varieteve ndaj
mbjelljes së vonë
Konsideratat në lidhje me këtë çështje u ngritën duke bërë vlerësimin e bimëve të
patrajtuara me rrezatim që u mbollën në Valias ku u ngrit eksperimenti i mbjelljes së
vonë. Në këtë pjesë performanca fiziologjike dhe morfologjike e bimëve të patrajtuara
të mbjellura në janar (një muaj e gjysëm pas afatit optimal të mbjelljes) u krahasua me
performancën e bimëve të mbjellura në nëntor në vitin e dytë. E njëjta gjë u bë edhe
për performancën e tipareve të prodhimit në dy kohët e ndryshme.
Duke patur parasysh që bimët e breznisë së parë të eksperimentit të ngritur në Lushnjë
u mbollën afërsisht 2 javë pas afatit optimal krahas vlerave të lartpërmendura të
tipareve të analizuara u vendosën edhe vlerat e këtyre tipareve të rezultuara në këtë
eksperiment. Megjithatë këto vlera u vendosën për orientim paraprak jo për
interpretim, meqenëse siç do të shihet në pjesën e dytë performanca e këtyre tipareve
ndryshon nga njëra parcelë në tjetrën. Kështu, interpretimi i rezultateve u bë duke
marrë parasysh vetëm rezultatet e eksperimentit të Valiasit.
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Mbështetur në rezultatet përkartëse për çdo varietet janë dhënë konkluzionet mbi
tiparet e nevojshme për tu përmirësuar në eksperimente të tjera të ngritura për këtë
qëllim.

6.1.1. Varieteti LB7
Bimët e kontrollit të varietetit LB7 kanë reaguar me reduktim të lartë të përqëndrimit
të pigmenteve ndaj mbjelljes së vonë. Kjo bëhet e qartë nga figura që paraqet
përqëndrimin e bimëve të mbjella në janar nga ato të mbjella në nëntor në Valias(fig.
6-1). Kështu, vlera mesatare e përqëndrimit në këto bimë ka rezultuar e reduktuar me
afër 30%. Ky reduktim i përqëndrimit të pigmenteve vërtetohet edhe me analizën post
hoc të Anovës (tab. 6-1) si edhe me testin e studentit.
Ndërkohë që përqëndrimi i pigmenteve fotosintetike ka zbritur ndjeshëm në mbjelljet
e vona sipërfaqja gjethore nuk duket të ketë ndryshuar ndjeshëm në këto bimë.
Përsa i takon treguesve të prodhimit, në bimët e kontrollit të varietetit LB7 të
mbjellura në Valias në janar, sikurse edhe pritej rezulton një ulje e ndjeshme si në
numrin e kokrrave të kallirit kryesor ashtu edhe në peshën e tyre.
Nr kokrrash

LB7 Pigmentet
60
140
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80

30

60
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5
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20
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5
Nentor

0

Janar

Nentor

Dhjet…

0

0

Janar

Dhjetor

Nentor

30
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20

0

35

Nentor

15

100

40

Janar

20

40

50

120

25

45

Dhjetor

30

Janar

35

Peshe e kokrres

Dhjetor

Sip gjethore

Fig. 6-1: Ndryshimet mes bimëve të mbjellura në janar me ato të mbjellura në nëntor të var.
LB7
Tab. 6-1: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të
analizuar të bimëve të mbjellura në janar me ato të mbjellura në nëntor të var.
LB7
Multiple Comparisonsa

(I)
KOHA

(J)
KOHA

Nentor

dhjetor

Mean
Difference
(I-J)

janar

-1.308
.000

Testi t

95% Confidence Interval
Std.
Error
2.406

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

.589

-6.155

3.538

2.610 1.000

-5.257

5.257

e
konfirmon

a. TIPARI = SIPERFAQJA
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(I) KOHA (J) KOHA

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence Interval

Sig.

Lower
Bound

-6396.295 4433.00

.183

-16424.44

3631.85

31848.533* 4433.00

.000

21820.38

41876.68

Nentor dhjetor
janar

Std.
Error

Upper
Bound

e
konfirmon

a. TIPARI = PIGMENTET
95% Confidence Interval
(I)
KOHA

Mean
Difference
(J) KOHA
(I-J)

Nentor dhjetor
janar

Std.
Error

Lower
Bound

Sig.

Upper
Bound

-8.45714 4.16809

.054

-17.0597

.1454

12.34286* 4.16809

.007

3.7403

20.9454

e
konfirmon

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH

(I)
KOHA

Mean
Difference
(J) KOHA
(I-J)
Std. Error

Nentor dhjetor
janar

95% Confidence Interval
Lower
Bound

Sig.

Upper
Bound

*

2.77009

.003

3.5247

14.9591

*

2.77009

.001

12.7549

24.1892

9.24188

18.47205

e
konfirmon

a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

6.1.2. Varieteti DxM
Në bimët e kontrollit të varietetit David x Mec bie në sy fakti që bimët e mbjellura
vonë kanë shfaqur rritje të vërtetuar të përqëndrimit të pigmenteve (fig. 6-2 dhe tab 62). Rritja e përqëndrimit të bimëve të mbjellura në janar në Valias ka qenë 17%,
përkatësisht 146mg/gr në Janar dhe 125 mg/gr në nëntor.
Sipërfaqja gjethore, nga ana tjetër, duket qartë të jetë ulur ndjeshëm në bimët e
mbjella me vonesë si në ato të Valiasit ashtu edhe në ato të Lushnjës, gjë që është
vërtetuar edhe nga testi LSD ashtu edhe nga ai i studentit (tab. 6-2).
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Fig. 6-2: Ndryshimet mes bimëve të mbjellura në janar me ato të mbjellura në nëntor të var.
DxM
Jaupaj O. (2014) Rritja e diversitetit morfologjik, fiziologjik dhe biokimik
nëpërmjet induktimit të mutacioneve me anë të rrezatimit jonizues nё grurё

136

Kapitulli VI: Konsiderata krahasimore mbi varietetet

Tab. 6-2: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të
analizuar të bimëve të mbjellura në janar me ato të mbjellura në nëntor të
var. DxM
Testi t

Multiple Comparisonsa

(I)
KOHA

Mean
Difference Std.
(I-J)
Error

(J)
KOHA

NENTOR DHJETOR
JANAR

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

*

11.81

2.39

.000

6.98

16.65

13.28*

2.59

.000

8.05

18.50

e
konfirmon

a. TIPARET = SIPERFAQJA

KOHA

(J) KOHA

Mean
Differenc
e (I-J)

NENTOR DHJETOR

Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

*

515.55

.000

-2.08E4

515.55

.000 -22003.79 -19671.27

9788.66

JANAR

95% Confidence
Interval

8622.40 10954.92

e
konfirmon

a. TIPARI = PIGMENTET

(I) KOHA (J) KOHA

Mean
Std.
Difference Error
(I-J)

NENTOR DHJETOR
JANAR

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

-2.82

3.62

.444

-10.28

4.63

3.17

3.62

.389

-4.28

10.63

e
konfirmon

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH

(I) KOHA (J) KOHA

Mean
Difference Std.
(I-J)
Error

NENTOR DHJETOR
JANAR

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

*

3.451

.003

4.07

18.24

5.55

3.451

.119

-1.52

12.63

11.16

e
konfirmon

a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Përsa i përket treguesve të prodhimit, në bimët e këtij varieteti të mbjellura në Valias
në janar, megjithëse përqëndrimi i klorofilës është ngritur, bie në sy që pesha e
kokrrave ka pësuar reduktim të ndjeshëm ndërkohë që numri i kokrrave për kalli ka
patur një ndryshim pothuaj të papërfillshëm të vlerave mesatare të bimëve në grup.
Megjithatë, ulja e performancës së dy tipareve të prodhimit nuk vërtetohet nga testi
LSD dhe as nga ai i studentit.

6.1.3. Varieteti STF4
Në lidhje me reagimin e sistemit fotosintetik të këtij varieteti bie në sy fakti që bimët
e mbjellura vonë kanë shfaqur të njëjtin reagim si ato të varietetit DxM duke rritur
përqëndrimin e pigmenteve fotosintetike në krahasim me bimët e mbjellura në nëntor
që janë përdorur për kontroll. Rritja e përqëndrimit të pigmenteve në gjethet flamur të
bimëve të mbjellura në janar ka qenë 10% (fig. 6-3).
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Të njëjtën tendencë me varietetin DxM ka shfaqur edhe sipërfaqja gjethore e këtyre
bimëve të cilat e kanë reduktuar ndjeshëm atë. Reduktimi i sipërfaqes së gjetheve
flamur në bimët e grurit të fortë është vërtetuar edhe me analizat statistikore LSDAnova dhe test-t (tab.6-3)
Duke qenë se përqëndrimi i klorofilës është ngritur në bimët e mbjella vonë të
breznisë së parë nuk ka ndryshime të dukshme në treguesit e prodhimit. Në fakt,
ndryshe nga varieteti DxM vlerat mesatare të bimëve të mbjellura vonë kanë qenë më
të ulëta në numrin e kokrrave dhe me të larta në peshën e kokrrës duke lënë të
mendohet që siç duket këto bimë kanë patur problem në defiçencën e krijimit të
kokrrave por jo në mbushjen e tyre. Megjithatë, vlen të theksohet që ndryshime të tilla
nuk vërtetohen nga asnjëri nga testet statistikore.
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Fig. 6-3: Tiparet gjethore dhe të prodhimit në bimët e kontrollit të var. STF4
të mbjellura në janar dhe në nëntor
Tab. 6-3: Testi LSD për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të
analizuar të bimëve të mbjellura në janar me ato të mbjellura në nëntor të
var. STF4
Testi t

Multiple Comparisonsa

(I) KOHA (J) KOHA

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence Interval
Std.
Error

Sig.

*

NENTOR DHJETOR
JANAR

Lower
Bound

Upper
Bound

14.83400 2.79817 .000

9.1591

20.5089

14.98864* 3.10807 .000

8.6852

21.2921

e
konfirmon

a. TIPARI = SIPERFAQJA
95% Confidence
Interval

(I) KOHA (J) KOHA

Mean
Difference
(I-J)

NENTOR DHJETOR

-1.13792E5 402.150 .000 -114667.88 -112915.46

JANAR

Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

e
konfirmon

-9.82744E4 402.150 .000 -99150.59 -97398.17

a. TIPARI = PIGMENTET
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(I) KOHA (J) KOHA
NENTOR DHJETOR
JANAR

Mean
Difference
(I-J)
Std. Error

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

-.88889

6.73219 .896

-15.0327

13.2549

9.77778

6.73219 .164

-4.3660

23.9216

e
konfirmon

a. TIPARI = NUMER KOKRRASH

(I) KOHA (J) KOHA
NENTOR DHJETOR
JANAR

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence
Interval
Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

2.68889 2.91337 .368

-3.4319

8.8096

-4.52778 2.91337 .138

-10.6485

1.5930

e
konfirmon

a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

6.1.4. Pёrfundime
Var. LB7 – Siç duket nga sa u analizua më sipër reduktimi i numrit të kokrrave për
kalli si dhe i peshës së kokrrës në bimët e mbjelluara vonë të varitetit LB7 i dedikohet
kryesisht reduktimit të ndjeshëm të pigmenteve fotosintetike të cilët janë përgjegjës të
kapjes së fotoneve të dritës dhe konvertimit të energjisë së tyre në asimilate të
ushqyeshme për bimën (Babani, 1995; Acevedo 2002; Kongjika, 2004). Nga një e
dhënë e tillë del që në këtë varietet kryesisht duhet të punohet pikërisht për rritjen e
përqëndrimit të pigmenteve në mënyrë që të arrihen rezultate më të mira në bimët e
mbjella vonë të tij. Siç del nga sa u tha është pikërisht kjo që është përmirësuar në
punën tonë eksperimentale me këtë varietet, rezultatet e të cilës u panë edhe në
prodhimin e përmirësuar ndjeshëm në brezninë e dytë.
Var. DxM - Siç duket bimët e mbjellura vonë të këtij varieteti nuk kanë qenë në
gjendje të zhvillojnë organet gjethore sa duhet deri në momentin kur fotoperioda dhe
temperaturat kanë arritur nivelet kur ato duhej të kalonin në fazën e kallëzimit. Bimët
duket të kenë reaguar ndaj zvogëlimit të sipërfaqes gjethore me rritje të përqëndrimit
të pigmenteve fotosintetike. Por, megjithatë siç duket nuk kanë arritur të kompensojnë
sasinë totale të pigmenteve të humbura si pasojë e reduktimit të sipërfaqes gjethore e
cila është shoqëruar siç duket edhe nga humbjet në peshë gjethore. Ky fakt duket edhe
në rezultatet e ulura sidomos të peshës së kokrrës. Megjithatë bie në sy fakti pozitiv
që siç duket bimët në përgjithësi nuk kanë abortuar krijimin e kokrrës dukuri që në
fakt është mjaft e njohur si pasojë e temperaturave të larta të parakohshme në fazën e
kallëzimit (Acevedo et al. 2002; Laska 2009). Ndërkohë që kokrra duket të jetë
dëmtuar ndjeshëm ose nga furnizimi i mjaftueshëm me assimilate (Babani, 1995;
Acevedo 2002; Kongjika, 2004) ose nga dëmtimi i kokrrës nga temperaturat e larta të
verës (Laska, 2009; Fitoteknia, 1984)
Var. STF4 - Bimët e mbjella vonë të këtij varieteti duket të kenë patur të njëjtin
reagim me bimët e varietetit STF4 ndaj mbjelljes së vonë. Kështu ato nuk kanë qenë
në gjendje të zhvillojnë organet gjethore sa duhet por megjithatë kanë rritur
përqëndrimin e pigmenteve fotosintetike. Rritja e përqëndrimit të pigmenteve duket
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që në njëfarë mase kanë arritur të kompensojnë sasinë totale të pigmenteve të
humbura si pasojë e reduktimit të sipërfaqes gjethore e cila duhet të jetë shoqëruar
edhe me reduktim të peshës gjethore. Kjo duket nga fakti që pesha e kokrrës ka dalë
mjaft e mirë në bimët e janarit megjithëse numri i kokrrave është reduktuar lehtësisht.
Reduktimi i numrit të kokrrave duhet të jetë abortuar si pasojë e abortimit të krijimit
të tyre nga temperaturat e larta që kanë goditur kur bima ka arritur fazën e kallëzimit
(Acevedo et al. 2002; Laska, 2009).

B.

Konsiderata mbi performancën e varieteteve në
zonat eksperimentale
Konsideratat në lidhje me këtë çështje u ngritën duke bërë vlerësimin e bimëve të
patrajtuara me rrezatim që u mbollën në Valias dhe të atyre që u mbollën në Lushnjë.
Edhe në këtë pjesë performanca fiziologjike dhe morfologjike e bimëve të patrajtuara
të mbjellura në dy zona të ndryshme. E njëjta gjë u bë edhe për performancën e
tipareve të prodhimit në dy kohët e ndryshme. Mbështetur në rezultatet përkartëse për
çdo varietet janë dhënë konkluzionet mbi tiparet e nevojshme për tu përmirësuar në
eksperimente të tjera të ngritura në dy fushat.

6.2.1. Varieteti LB7
Vihet re që vlerat e përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike të pranishme në gjethet
flamur në bimët e mbjella në dy zonat në studim kanë rezultuar në të njëjtat nivele.
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Fig. 6-4: Tiparet gjethore dhe të prodhimit në bimët e kontrollit të var. LB7
të mbjellura në dy zona të ndryshme eksperimentale

Ndërkohë sipërfaqja gjethore është shfaqur me vlera mjaft më të larta mesatare në
bimët e rritura në Lushnjë krahasuar me ato të rritura në Valias, Tiranë. Megjithatë ky
ndryshim nuk vërtetohej statistikisht nga testet statistikore LSD dhe i studentit,
prandaj nuk mund të konsiderohet i pranuar. Për më tepër, as tiparet e prodhimit të
bimëve të mbjelluara në zona të ndryshme nuk rezultonin me ndryshime të ndjeshme
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në vlerat mesatare dhe nuk rezultonin ndryshime të vërtetuara as nga analiza
statistikore (fig. 6.4 dhe tab.6-4).
Tab. 6-4: Testi LSD, për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të analizuar të
bimëve të mbjellura në dy zona të ndryshme, të var. LB7
Multiple Comparisonsa LSD test
Testi t

(I) ZONA

(J) ZONA

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence
Interval
Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

LUSHNJE LUSHN dhjetor

.01100 2.0431

.996

-4.0908

4.1128

VALIAS
a. TIPARI = SIPERFAQJA

1.31957 2.2514

.560

-3.2004

5.8396

(I) ZONA

(J) ZONA

LUSHNJE LUSHN dhjetor
VALIAS
a. TIPARI = PIGMENTET

) ZONA

(J) ZONA

LUSHNJE LUSHN dhjetor

Mean
Difference
(I-J)

95% Confidence
Interval
Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

-6702.135 4395.50

.162

-16645.46 3241.19

-305.840 4395.50

.946

-10249.16 9637.48

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

.377

-10.8092

4.2759

VALIAS
5.19048 3.8956
a. TIPARI = NUMER KOKRRASH

.198

-2.9356

13.3166

(I) ZONA

(J) ZONA

LUSHNJE LUSHN dhjetor

e konfirmon

95% Confidence
Interval

-3.26667 3.6158

Mean
Difference
(I-J)

e konfirmon

e konfirmon

95% Confidence
Interval
Std.
Error

9.32316* 2.4473

Sig.
.001

Lower
Bound
4.2182

Upper
Bound

e konfirmon

14.42

VALIAS
.08128 2.6366
.976
-5.4187
5.581
a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

6.2.2. Varieteti DxM
Përsa i përket krahasimit të përqëndrimit të pigmenteve në bimët e varietetit DXM, të
mbjella në dy zonat, bie në sy fakti që bimët e mbjella në Valias kanë shfaqur vlera
mjaft më të larta mesatare të këtij tipari, krahasuar me bimët e Lushnjës. Dhe jo vetëm
kaq, por ky ndryshim vërtetohej edhe nga analiza statistikore LSD në nivele 95% të
besimit. Nga ana tjetër edhe sipërfaqja e gjethes flamur ka shfaqur ndryshime të
vërtetuara në bimët e zonave të ndryshme. ku sipërfaqja e këtij varieteti shfaqet më e
ulët në Valias sesa në Lushnjë.
Ndërsa treguesit e prodhimit nuk kanë shfaqur ndryshim të ndjeshëm në numër dhe në
peshë të kokrrave. Pra, përqëndrimi më i lartë i pigmenteve fotosintetike nuk është
ndjerë në këto tregues ndoshta për arsye se kanë ekuilibruar njëri tjetrin.
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Ndryshimi i ndjeshëm mes shprehjes së kapacitetit fotosintetik mes zonave duhet të
qëndrojë në faktin që kjo bimë është përshatur më shumë për kushtet e Valiasit,
ndoshta edhe për arsye se kërkimet për përmirësimin e këtij varieteti mund të jenë
përqëndruar më shumë në këtë zonë. Megjithatë, studime të tjera në këtë spektër
duhet të bëhen për të marrë rezultate me të sakta dhe për të ngritur rekomandime më
të sakta.
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Fig. 6-5: Tiparet gjethore dhe të prodhimit në bimët e kontrollit të var. LB7
të mbjellura në dy zona të ndryshme eksperimentale
Tab. 6-5: Testi LSD, për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të analizuar të
bimëve të mbjellura në dy zona të ndryshme, të var. DxM
Multiple Comparisonsa LSD test

(I) ZONA

(J) ZONA

LUSHNJE LUSHNJE dhjetor
VALIAS
a. TIPARI = SIPERFAQJA

(I) ZONA

(J) ZONA

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

Testi t
95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

19.6538*

2.7816

.000

14.061

25.246

*

3.0432

.000

14.997

27.234

21.1159

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

LUSHNJE LUSHNJE dhjetor -1.45468E4 460.258

.000 -15588.02 -13505.66

VALIAS
a. TIPARI = PIGMENTET

.000 -25376.68 -23294.33

(I) ZONA

(J) ZONA

LUSHNJE LUSHNJE dhjetor

-2.43355E4 460.258

Mean
Difference
(I-J)
-3.1000

Std.
Error
3.806

Sig.

.424

e konfirmon

e konfirmon

95% Confidence
Interval
Lower
Bound
-10.994

VALIAS
-.2777
3.885
.944
-8.335
a. TIPARI = NUMER KOKRRASH
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Upper
Bound

e konfirmon

4.794
7.779
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6.2.3. Varieteti STF4

Në lidhje me përqëndrimin e pigmenteve të shfaqur në bimët STF4 të mbjella në zona
të ndryshme, mund të jepet e njëjta konsideratë si për varietetin DxM por me
ndryshim në kah të kundërt. Pra bimët në var. STF4 kanë shfaqur përqëndrim më të
lartë të tyre në Lushnjë sesa në Valias, dhe ky ndryshim vërtetohej nga testet
statistikore në nivel besimi 95%.
Përsa i përket sipërfaqes gjethore bimët e mbjellura në Valias duket të kenë patur
vlerë më të lartë mesatare krahasuar me bimët e Lushnjës. Megjithatë kjo mesatare e
rritur gjithsesi nuk vërtetohej nga testet statistikore, LSD dhe i studentit.
Si përgjigje e uljes së pigmenteve bimët e mbjellura në Valias kanë ulur peshën e
kokrrës ndërsa numri i kokrrave për kalli ka rezultuar me të njëjtën performance.
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Fig. 6-6: Tiparet gjethore dhe të prodhimit në bimët e kontrollit të var. LB7
të mbjellura në dy zona të ndryshme eksperimentale
Tab. 6-6: Testi LSD, për ndryshimin në vlerat mesatare të treguesve të analizuar të
bimëve të mbjellura në dy zona të ndryshme, të var. STF4
Multiple Comparisonsa LSD test

(I) ZONAT (J) ZONAT

Mean
Differenc
e (I-J)

Testi t
95% Confidence
Interval

Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

LUSHNJE LUSHN Dhjetor 10.6890*

2.122 .000

6.399

14.978

VALIAS
a. TIPARI = SIPERFAQJA

2.720 .135

-9.643

1.353

(I) ZONAT (J) ZONAT

-4.1450

Mean
Difference
(I-J)

e konfirmon

95% Confidence
Interval
Std.
Error

Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

e konfirmon

LUSHNJE LUSHN Dhjetor 18909.45* 3282.93 .000 11482.93 26335.97
VALIAS
a. TIPARI = PIGMENTET

44590.60* 3282.93 .000 37164.16 52017.19
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(I) ZONAT (J) ZONAT
LUSHNJE LUSHN Dhjetor

Mean
Differenc Std.
e (I-J)
Error

95% Confidence
Interval
Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

-1.7333

7.376

.817

-17.296

13.829

VALIAS
-.8444
a. TIPARI = NUMER KOKRRASH

6.794

.903

-15.180

13.491

(I) ZONAT (J) ZONAT
LUSHNJE LUSHN Dhjetor

Mean
Difference Std.
(I-J)
Error
15.0333* 2.170

e konfirmon

95% Confidence
Interval
Sig.
.000

Lower
Bound
10.472

Upper
Bound

e konfirmon

19.594

VALIAS
12.3444* 1.981
.000
8.181
16.507
a. TIPARI = PESHE KOKRRE
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

6.2.4. Pёrfundime
Në varietetet DxM dhe STF4 vihet re një ndryshim i dukshëm mes shprehjes së
potencialit fotosintetik në dy zonat e marra në studim. Kjo ndodh siç duket për faktin
se si pasoje e punës kërkimore me karakter zonal këto dy kultivare mund t’i jenë
përshatur më shumë kushteve zonale të mbjelljes ku ato kanë shfaqur potencialin më
të lartë, përkatësisht Valias për kultivarin DxM dhe Lushnjë për kultivarin STF4. Kjo
është e pranueshme së paku për varietetin STF4, i cili u rekomandua për kërkim
eksperimental nga ekspertë të QTTB Lushnjë, të cilët në fakt kishin punuar me këtë
varietet për përmirësimin e tij gjenetik me anën e metodave tradicionale të kryqëzimit
ndërkohë që në Valias mund të jetë futur vetëm tani vonë. Varieteti DxM gjithashtu
dihet të jetë përdorur shpeshherë si objekt i eksperimentimit përmirësues në Valias me
anën e teknikave mutacionale.
Potenciali fotosintetik i gjetheve flamur shfaqet mjaft me i lartë në bimët e mbjellura
në Valias përsa i pёrket bimëve DxM. E kundërta vihet re në bimët e grurit të fortë të
cilat kanë shfaqur potencial më të lartë fotosintetik në bimët e mbjella në Lushnjë.
Potenciali më i lartë fotosintetik i tyre mund të ketë dhënë efektin në peshën e
kokrrave tё prodhuara nga bimёt e kёsaj parcele që ka rezultuar mё e mirё.
Performancё tё ndryshme nё dy parcelat ka shfaqur edhe sipёrfaqja e gjethes flamur e
bimёve DxM e cila ka rezultuar mё e lartё nё bimёt e Lushnjёs

C. Konsiderata mbi ndjeshmërinë e varieteteve ndaj
rrezatimit
Në analizimin e radiondjeshmërisë së varieteteve të studiuar u mbështetëm në disa
tipare të cilët njihen të ndikohen më shumë nga veprimi rrezatues. Steriliteti
konsiderohet në fakt si një fenomen që shfaqet gjithmonë në popullatat mutante, dhe
mendohet që përgjithesisht nuk është pasojë e tronditjeve mejotike apo ndryshimeve
intra dhe interkromozomike, por pasojë e një problemi fiziologjik, që shkaktohet nga
veprimi i gjeneve të mutuar si elementë të huaj në gjenom, duke shkaktuar në këtë
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mënyrë jo vetëm tronditjen e balancës gjenetike por edhe tronditjen e balancës
fiziologjike të bimëve duke çuar në reduktim të aftësisë së tyre të përgjithëshme si dhe
në reduktim të prodhueshmërisë së tyre (FAO/IAEA, 1977; Stamo, 1995). Megjithatë
analizimi u mbështet edhe në vlerësimin e tipareve të tjera të kallirit si gjatësia dhe
numri i kallëzave në të në mënyrë që analizimi të jetë gjithpërfshirës.

6.3.1. Radiondjeshmëria në bimët e breznisë së parë
Për vlerësimin e radiondjeshmërisë së varieteteve të studiuara u analizuan në radhë të
parë bimët e mbjella në parcelën e Lushnjës. Kjo u pa e arsyeshme mbështetur në
faktin që bimët në parcelën e Valiasit u mbollën 6 javë me vonë sesa periudha optimal
e mbjelljes. Duke qenë se vetë bimët e kontrollit u janë nënshtruar kushteve të rënda
të stresit abiotik të krijuara nga mbjellja e vonë, rezultatet mbi radiondjeshmërinë
duken më të pastra në bimët e mbjella në kushte normale mbjelljeje, pra në bimët e
parcelës së Lushnjës.
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Fig. 6-7: Radiondjeshmëria e bimëve të mbjella në Lushnjë, breznia M1
% ndaj kontrollit

Steriliteti i bimëve të mbjella në parcelën e Lushnjës rezultonte mjaft i lartë në të tre
varietetet e trajtuara me dozim 25Kr dhe luhatej në vlerat 65-70%. Ndërsa reagimi i
tyre ndaj dozës 20Kr paraqiste një ndjeshmëri më të lartë të varietetit të grurit të fortë
përsa i përket këtij tipari. Përveç kësaj, bie në sy që në bimët e këtij varieteti edhe
tipari numër kallëzash ka pësuar një reduktim mjaft më të ndjeshëm në dozat 20 dhe
25Kr krahasuar me dy varietetet e grurit të butë.
Në bimët e mbjella në Valias, gjithashtu, varieteti i grurit të fortë ka paraqitur një
ndjeshmëri shumë të lartë të bimëve në normën e sterilitetit, krahasuar me varietetet e
tjerë. Kjo binte në sy kryesisht në bimët e dozës 25Kr ku është vënë re një rritje e
sterilitetit afër 80% krahasuar me bimët e kontrollit. Ky varietet ka treguar një
ndjeshmëri më të lartë ndaj rrezatimit edhe në gjatësinë e kallirit, gjë që vihet re në
bimët e trajtuara me dozat 20 dhe 25Kr. Ndërsa, numri i kallëzave të krijuara është
reduktuar pothuaj me të njëjtat ritme në tre varietetet, përvaç atij të Dajtit. (fig.6.7)
Varieteti Dajti paraqiti radiondjeshmëri shumë të ulët. Siç u përmend edhe në
kapitullin e tretë mungesa e ndryshimeve në tiparet e analizuara të punës sonë u bë
shkak që ne të mos i paraqisnim këto vlera në kapitujt e mësipërm. Përveçse nuk
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vihen re ndryshime negative duhet theksuar që në bimët e rrezatuara të këtij varieteti
vërehen, për më tepër, vlera disi të ngritura si të numrit të kokrrave dhe të kallëzave
në= kalli, krahasuar me bimët e kontrollit. Kjo ndoshta mund të shpjegohet me faktin
se ky varietet u dëmtua shumë nga mbjellja e vonë dhe ndoshta në variantet e
rrezatuara paraqiti një farë përmirësimi në drejtim të këtyre tipareve.
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Fig. 6-8: Radiondjeshmëria e bimëve të mbjella në Valias, breznia M1
% ndaj kontrollit

6.3.2. Pёrfundime mbi radiosensitivitetin e varieteteve
Me sa shihet nga krahasimi mes dy eksperimenteve të ngritura në dy parcelat Varieteti
i grurit të fortë STF4, është paraqitur shumë i ndjeshëm ndaj rrezatimit, në bimët e të
dy parcelave. Efekte mjaft të larta në tiparet e analizuara kanë patur në këtë varietet
dozat 20 dhe 25Kr.
Varietetet LB7 dhe DxM kanë paraqitur pak a shumë të njëjtat nivele ndjeshmërie
ndaj dozave të rrezatimit, ndërsa varieteti Dajti ka shfaqur rrezistencë mjaft të lartë
ndaj dy dozave të ushtruara, 15 dhe 20Kr.
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KAPITULLI VII

Përfundime
Përmes induktimit fizik të mutacioneve u arrit që të jepet kontribut në përmirësimin
gjenetik të bimës së grurit të butë dhe të fortë në drejtimet e synuara:

1. Rezultate të mira u arritën në lidhje me synimin për përshtatjen me ndryshimet
klimatike të kësaj bime.
a. Rezultatet kanë qenë shumë të mira sidomos në varietetin LB7 ku u
përzgjodhën linja për të dy drejtimet e synuara në studim, pra për përshtatjen
për mbjellje të vonuar, të cilat mund tё kushtëzohen nga reshjet intensive të
parashikuara qё mund tё ndodhin në periudhën e mbjelljeve të kësaj kulture,
dhe për thatësira të herëshme të pritshme të godasin prodhimin kokërr.
b. Përsa i përket përshtajes për mbjellje të vonuara edhe nga varieteti DxM u
përzgjodhën linja që ofronin tipare mjaft më të mira të prodhimit.
c. Nga varieteti STF4 gjithashtu u përzgjodh një linjë me cikël më të shkurtër
vegjetativ të përshtatur për verërat dhe thatësirat e herëshme.

2. Rezultate mjaft të mira janë arritur edhe në lidhje me synimin për rritjen e
rendimentit në kushtet aktuale klimatike.
a. Fondi gjenetik u pasurua ndjeshëm gjë që u shpreh në variabilitetin e rritur të
tipareve.
b. Shumë grupe bimësh të trajtuara, shfaqën përmirësim të ndjeshëm të njërit
apo të disave nga tiparet e studiuara, në brezninë e dytë. Megjithatë, në disa
raste përmirësimi i një tipari është shoqëruar me përkeqësimin e një tjetri. Në
rastin e parë u përzgjodhën bimë që të mbillen si linja të përmirësuara
ndërkohë që në rastin e dytë materiali u rekomandua të përzgjidhet për
përdorim në programe të tjera përmirësimi. Konkretisht:
U përzgjodhën individё bimorё:
− nga varieteti STF4, në fushën e Valiasit, u përzgjodhën 14 bimë për t’u
mbjellur si linja në brezninë e tretë.
− nga varieteti DxM, në fushën e Lushnjës u përzgjodhën dhe u
rekomanduan për mbjellje në brezninë e tretë 5 linja të cilat ofronin
performancë të përmirësuar të treguesve të prodhimit.
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U dhanë sugjerime për përzgjedhje:

− nga varieteti STF4, në fushën e Valiasit u sugjerua përzgjedhja e
bimëve me lartësi të reduktuar; numër të lartë vëllezërish dhe me
performancë të mirë të dy treguesve të prodhimit, në grupin e bimëve
20Kr dhe përzgjedhja e bimëve me lartësi bimore të ngritur dhe numër
të lartë vëllezërish, si dhe me numër të lartë kokrrash, nga grupi 25Kr i
bimëve.
− Në fushën e Lushnjës, nga ana tjetër, u sugjerua përzgjedhja e bimëve
me përqëndrim të lartë të pigmenteve dhe e atyre me sipërfaqe të lartë
gjethore në bimët e rrezatuara 25Kr.
− nga varieteti DxM, në fushën e Valiasit, u sugjerua përzgjedhja e
bimëve me shumë vëllezër, numër të lartë kokrrash dhe peshë kokrre të
mirë, në grupin e bimëve 15Kr dhe përzgjedhja e bimëve me shtat të
shkurtër, numër të lartë vëllezërish dhe numër kokrrash në kalli dhe
peshë të lartë të tyre në grupin e bimëve 25Kr.
Në fushën e Lushnjës, nga ana tjetër, u sugjerua përzgjedhja e bimëve
të larta dhe me numër të lartë kokrrash, në bimët e rrezatuara me dozën
15Kr. U dha orientimi që bimë të tilla ofronin mundësi të kishin normë
të lartë rritje të përqendrimit të pigmenteve fotosintetike. Në grupin
20Kr, u sugjerua përzgjedhja e bimëve me numër të lartë kokrrash për
kalli, tipar që rezultonte me një variabilitet shumë të lartë dhe
gjithashtu me lidhje positive korrelative me tiparin peshë kokrre.
− Nga varieteti LB7 i mbjellë në Lushnjë, u sugjerua përzgjedhja e
bimëve me numër kokrrash dhe peshë kokrre të përmirësuar në grupin
15Kr, të cilat në përgjithësi pritej të shoqëroheshin edhe nga shtat i
lartë bimor. Kriter tjetër përzgjedhjeje në këtë grup u sugjerua të ishte
sipërfaqja gjethore, e cila rezultonte mjaft e zmadhuar, sugjerim ky i
ngritur për përzgjedhjet në brezninë e tretë.

3. Përveç kësaj, u nxorrën konkluzione të tipit krahasimor për varietetet e studiuara
që kanë të bëjnë me ndjeshmërinë ndaj rrezatimit, vonesës së mbjelljeve dhe
zonës. Kështu:
a. Varieteti më i ndjeshëm ndaj rrezatimit ka qenë varieteti STF4, dhe
varieteti me pak i ndjeshëm ka qenë var. i grurit të butë Dajti.
b. Varieteti më i ndjeshëm ndaj mbjelljes së vonuar ka qenë var. LB7.
Sistemi fotosintetik ka patur një ndjeshmëri të lartë ndaj kohës së
mbjelljes. Vlen të theksohet që është pikërisht sistemi fotrosintetik i
bimëve të këtij varieteti që është përmirësuar ndjeshëm në bimët e
rrezatuara sidomos me dozen 15 dhe 20Kr.
c. Varietetet DxM dhe STF4 shfaqën në dy zonat e studiuara performance të
ndryshme për sa i përket tipareve gjethore, pavarësisht se këto zona
përfshihen në një rajon nga pikpamja agroklimatike. Kështu, var. DxM
rezultoi në Valias me përqëndrim më të lartë pigmentesh por me sipërfaqe
më të vogël të gjethes flamur në fazën e kallëzimit. Var. STF4 rezultoi me
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përqëndrim më të ulët të pigmenteve në Valias por pa ndryshime në
sipërfaqen gjethore. Varieteti LB7 nuk ka shfaqur asnjë ndryshim në
performancën e tipareve në këto dy zona.

4. Gjithashtu ndërmjet bimëve të rrezatuara të varieteteve LB7 dhe STF4 u
përzgjodhën linja me kallinj pa hala. Këto linja megjithëse nuk ishin në synimin
tonë primar janë dëshmuese për mutacionet gjenetike të ndodhura dhe paraqesin
interes përsa i përket përpunimit teknologjik të farës.
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Rekomandime
Mbështetur në ndjeshmërinë e varieteteve rekomandohet që në trajtimet e varietetit
STF4 me mutagjenë fizikë të ushtrohen doza të ulëta. Nga ana tjetër varieteti i grurit
të butë, Dajti nuk rekomandohet të jetë objekt i aplikimit të eksperimenteve mutacioninduktuese me mutagjenë fizikë, sepse ofron një normë të ulët mutacionesh.
Aplikime të rrezatimeve me mutagjenë fizikë rekomandohet të kryhen vazhdimisht në
varietetin LB7 meqënëse teknika të tilla ofron potencial të lartë për rritje të ndjeshme
të përqëndrimit të pigmenteve fotosintetike dhe të përmirësimit të aparatit fotosintetik
në këtë varietet.
Në objektivat për përshtatje të mbjelljes së vonuar rekomandohet që në var. LB7 të
synohet rritja e përqëndrimit të pigmenteve ndërsa në var. DxM dhe STF4 të synohet
rritja e sipërfaqes dhe peshës gjethore.
Në objektivat për shkurtim të ciklit vegjetativ dhe përshtatje për verëra të herëshme
rekomandohet të punohet me varietetin LB7 i cili ofron potencial të lartë në këtë
drejtim.
Punime të mëtejshme duhet të bëhen në lidhje me përfundimet e arritura dhe
rekomandimet e mësipërme në mënyrë që të konsolidohen edhe më shumë.
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Cilësia

SHTOJCA 1: TABELA ME KARAKTERISTIKAT E VARIETETEVE

Rendimenti
Pesha e 1000
kokrrave

Thatësira

Ftohti

Rrëzimi

Lartesia
Rezistenca
ndaj rrezimit
Periudha e
ndjeshmerise
ndaj rrezimit
Rezistenca
ndaj te ftohtit
Periudha e
ndjeshmerise
ndaj të ftohtit
Rezistenca
ndaj thatesires
Periudha e
ndjeshmerise
ndaj thatësirës

Lb-7/2010

David x
Mec

Mbi 60 kv/ha

Mbi 55 kv/ha

Dajti

STF 4

60-70 kv/ha

Mbi 50 kv/ha

40-43 gr

39-42 gr

40-45 gr

40-47 gr

90- 97 cm

90-95 cm

90-100

95 cm

e mirë

e mirë

mesatare

e mirë

Prill, Maj,Qersh

e mirë

e mirë

_

_

mesatare

mesatare

mesatare

mesatare
Janar-Mars

e mirë

Maj,Qershor
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SHTOJCA 2: PERFORMANCA NË PJEKJE E BREZNISË M1

A) Varieteti LB7
peshe kokrrash

peshe kalliri
1.0

35.0

0.9

30.0

0.8

25.0

5.0

0.0

0.0

0.3
0.2
0.1
0.0

25Kr

25Kr

5.0

0.4

25Kr

10.0

0.5

20Kr

10.0

0.6

0.6

15.
6

Ko

15.0

20Kr

15.0

15Kr

20.0

Ko

20.0

0.7

15Kr

25.0

20Kr

29.
8

30.0

15Kr

35.0

Ko

nr kokrrash

Valias mbjellur në janar 2011

peshe kokrre
35.0
30.0

1.4
1.2

25.0

40.0

1.0

20.0

30.0

0.8

15.0

20.0

0.6

10.0

0.4

25Kr

20Kr

0.0
15Kr

0.0
Ko

0.0
25Kr

0.2

20Kr

5.0
15Kr

10.0

Ko

1.5

25Kr

50.0

1.6
29.
7

20Kr

50.
6

15Kr

60.0

peshe kalliri

Ko

nr kokrrash

Lushnjë mbjellur në dhjetor 2011
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Shtojcat

B) Varieteti DxM
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Shtojcat

C) Varieteti STF4
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Shtojcat

D) Varieteti DAJTI
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Përmbledhje
Katër varietete të bimës së grurit (Triticcum spp.) u manipuluan gjenetikisht, duke synuar:
përzgjedhjen e linjave që ofronin mundësi përshtatjeje me tiparet e reja klimatike të pritshme në
kushtet e Shqipërisë dhe përzgjedhjen e linjave që ofronin mundësi për rritjen e rendimentit të
tyre në kushtet aktuale klimatike të vendit. Për manipulimin gjenetik të bimëve u përdor teknika
tradicionale e rrezatimit të farave me rreze gamma, dhe bimët u analizuan gjatë dy breznive rresht
për tipare të ndryshme, tregues të fiziologjisë, morfologjisë dhe prodhimit. Eksperimenti u ngrit
paralelisht në tre parcela, ndryshimi mes të cilëve qëndronte në kohën dhe zonën e mbjelljes.
Treguesit fiziologjikë dhe morfologjikë u analizuan në tre faza fenologjike të ndryshme por
vlerësimi i hollësishëm u bë duke u bazuar në rezultatet e fazës së kallëzimit dhe në ato të pjekjes.
Në bazë të vëzhgimeve dhe rezultateve analitike u bë përzgjedhja e linjave që ofrojnë potencial
për dy qëllimet e ngritura që në fillim të punës. Ndërkohë, mbështetur në ndryshimet e vlerave
mesatare të tipareve në bimët e analizuara në grup, të vërtetuara edhe nga testet statistikore, LSD
dhe i studentit, si dhe mbështetur në lidhjet e shfaqura mes tipareve të analizuara sipas
koefiçientit të Pearson-it janë dhënë sugjerimet për përzgjedhje të mëtejshme në materialin
përfundimtar. Perveç kësaj u dhanë rekomandime mbi çështje të tilla të karakterit krahasimor mbi
varietetetet e studiuara të tilla si qëndrueshmëria e tyre kundrejt mbjelljes së vonë dhe kundrejt
rrezatimit jonizues.

Abstract
Four varieties of wheat plants (Triticcum spp.) have been manipulated genetically targeting firstly
the selection of lines which offer adaption possibilities with future climate features regarding
Albania and secondly the selection of lines which provide opportunities for increased productivity
in the current climatic conditions of the country. Traditional techniques of gamma rays radiation
have been used to induce changes in seeds’ genome. Then plants have been analyzed during two
consecutive generations for various features concerning physiological, morphological, and
production aspects of plants. The experiment has been carried out in three parallel plots
differentiated only by planting time and area. Physiological and morphological indicators have
also been analyzed in three different phenological stages, however the detailed assessment has
been made focusing on the results of the anthesis and maturity stage.
Based on observational and analytical results, potential mutant lines regarding the previously set
goals were selected. In addition, suggestions have been made on the criteria to be followed for
further selection amongst the M2 crops. Such suggestions are drawn considering the changes in
average values of analyzed traits revealed amongst radiated crops and tested by LSD and student
tests as well the correlative data between traits using the Pearson coefficient.
Moreover, recommendations are given on comparative issues regarding the analyzed varieties
such as their sensitivity against the late planting as well as against ionizing radiation and the
agricultural area.

