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e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujq
Bujqёsis (Geo & Land 2009-13).
Foto 3.. Zona vreshtare Pejë, vreshtat në fshatin Jabllanicё
Jabllanic e madhe, Imazhet nga ortofotot nnё
Departamentin e vreshtave
eshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 4. Zona vreshtare Gjakovë, vreshtat në fshatin Cërmjan. Imazhet nga ortofotot nё
n
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 5. Zona vreshtare Gjakovë,
akovë, vreshtat në fshatin Bec. Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin
e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujq
Bujqësis (Geo & Land 2009-13).
Foto 6. Zona vreshtare Rahovec, vreshtat në fshatin Polluzhë. Imazhet nga ortofotot nё
n
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 7. Zona vreshtare Rahovec. vreshtat në fshatrin Pataqan i ultë, Imazhet nga ortofotot nnё
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 8. Zona vreshtare Suharekë.
Suharekë. vreshtat në fshatin Gurrë, Imazhet nga ortofotot nnё
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 9. Zona vreshtare Suharekë vreshtat në fshatin Samadraxhë, Imazhet nga ortofotot nё
n
Departamentin e vreshtave dhe
he verave, Ministria e Bujq
Bujqësis
sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 10. Zona vreshtare Prizren vreshtat në fshatin Landovicë, Imazhet nga ortofotot nё
n
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
Foto 11. Zona vreshtare Prizren vreshtat në fshatin Billushë, Imazhet nga ortofotot nnё
Departamentin e vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq sis (Geo & Land 2009
2009-13).
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Foto 12. Marrja e mostrave në tri periudha kohore (a, b, c).
Foto 13. Vendosja e degëzave të hardhisë në enë qelqi të mbushura me ujë të mbajtura në dhomën
e rritjes në 25oC për çeljen e sythave dhe ekstraktimi i ADN
ADN-së
së prej gjetheve.
Foto 14. a) Centrifuga (14000 rpm) ndarja nga suspensioni. b) tubat pas centrifugimit për izolimin
e pelletit të ADN-së.
Foto 15. Spektofotometri UV-VIS.
UV
Foto 16. Përbërja e tokës në vreshtat e Rahovecit
Foto 17. Rrushi Prokup.
Foto 18. Rrushi i Vranac.
Foto 19. Rrushi Melik
Foto 20. a) Rrushi Thanzi i zi. b) Rrushi Thanzi i kuq.
Foto 21. Rrushi Keci.
Foto 22. RAPDs/OPB 8.
Foto 23. RAPDs/OPB 8.
Foto 24. RAPDs/OPB 11.
Foto 25. RAPDs/OPB 20.
Foto 26. RAPDs/OP 2.
Foto 27. RAPDs/OPA 8.
Foto 28. RAPDs/P 6.
Foto 29. RAPDs/P 6.
Foto 30. RAPDs/TR 1.
Foto 31. RAPDs/TR 5.
Foto 32. RAPDs/OPB 8.
Foto 33. RAPDs/OPC 15.
Foto 34. RAPDs/P 2.
Foto 35. RAPDs/P 6.
Foto 36. RAPDs/P 5.
Foto 37. RAPDs/OP 2.
Foto 38. RAPDs/OPA 12.
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Tabela 1. Rezultatet e analizave të tokës në rajoni vreshtar të Rahovecit të kryera në (laboratorin
agrobiokimik Mercier France. 2009., Bajraktari, 2010).
Tabela 1.1. Prania e elementëve kimikë në tokat vreshtare në rajonin e Rahovecit të kryera në
(laboratorin agrobiokimik
obiokimik Mercier France. 2009., Bajraktari, 2010).
Tabela 2. Rezultatet e analizave të tokës në rajonin vreshtarë Pejë – Gjakovë të kryera në
(laboratori i agrikulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Tabela 2.1. Prania e elementëve kimikë në tokat vreshtare në rajonin e Pejës – Gjakovës të kryera
në (laboratori i agrikulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Tabela 3. Rezultatet e analizave të tokës në rajonin vreshtarë Prizren – Therandë të kryera në
(laboratori i agrikulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Tabela 3.1. Prania e elementëve kimikë në tokat vreshtare në rajonin e Prizrenit – Therandë të
kryera në (laboratori i agrikulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Tabela 4. Indeksi i nxehtësisë agroklimatike.
Tabela 5. Të dhënat e reshjeve vjetore.
Tabela 6. Niveli i tipareve tek kultivari Prokup (Xh. Kryeziu et,al., 2007)
Tabela 7. Niveli i tipareve tek kultivari Vranac (Xh. Kryeziu et,al., 2007)
Tabela 8. Niveli i tipareve tek kultivari Melik.
Tabela 9. Niveli i tipareve
pareve tek kultivarët Thanzi i zi
zi–kuq
Tabela 10. Niveli i tipareve tek kultivari Keci (Pllovdiv).
Tabela 11. Koha e lulëzimit të kultivarëve nënrajonin e jugut.
Tabela 12. Koha e lulëzimit të kultivarëve nënrajonin e veriut.
Tabela 13. Periudha e pjekjes së kultivarëve në nënrajonin e jugut.
Tabela 14. Periudha e pjekjes së kultivarëve në nënrajonin e veriut.
Tabela 15. Ecuria e rritjes vegjetative në (cm) sipas kultivarëve në nënrajonin e jugut.
Tabela 16. Ecuria e rritjes vegjetative në (cm) sipas kultivarëve
kultivarëve në nënrajonin e veriut.
Tabela 17. Vlerat mesatare të treguesve biometrikë të gjethes (mm)
Tabela 18. Vlerat mesatare për tre karaktere të prodhimtarisë.
Tabela 19. Distanca ndërmjet gjashtë kultivarëve të bazuar në të dhënat morfometrike.
Tabela 20. Tabela përmbledh
rmbledhëse e të dhënave ampelografike përr kultivarët e hardhisë
hardhis së Kosovës
e përdorur për ndërtimin
rtimin e dendrogramës
dendrogram se ngjashmërive ndërmjet tyre.
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Tabela 21.. Rajoni vreshtar Rahovec.
Tabela 22. Mostrat e përsëritura për
p rajonin e Rahovecit.
Tabela 23. Rajoni vreshtar Gjakovë
Gjakovë-Pejë.
Tabela 24. Mostrat e përsëritura për
p rajonin Gjakovë-Pejë.
Tabela 25. Rajoni vreshtar Prizren
Prizren–Therandë.
Tabela 26. Mostrat e përsëritura
ritura për
p rajonin Prizren-Therandë.
Tabela 27.. Primerat, numri total dhe bandat polimorfike.
Tabela 28. Përmasat e aleleve për dhjet lokuse mikrosatelitore tek gjashtë kultivarët e Rahovecit
Tabela 29. Përmasat
rmasat e aleleve mikroasatelitore ttë dhjetë lokuseve tek kultivarët
kultivar e hardhisë së
rajonit vreshtar të Gjakovës,
s, Kosovë.
Kosov
Tabela 30. Përmasat e aleleve për dhjetë lokuset mikrosatelitore të kultivarëve të Prizrenit.
Tabela 31. Përqindja e heterozigositetit në kultivarët e studiuar për dhjetë lokuse me anë të SSR.

LISTA E SHKURTIMËVE
IPGRI - The international plant genetic re
resources institute.
CGIAR - Consultativ group on international agricultural research.
RAPD - Random amplified polymorphic DNA.
SSR - Simple sequence repeat (sekuencat perseritese).
PCR - Polymerase chain reaction.
ADN - Acidi desoxyribonucleik.
ARN - Acidi ribonucleik.
UV - Rrezatimi ultra violet.
DEM - Vlerë monetare gjermane, marka.
RFLP - Restriction fragment length polymorphisms.
AFLP - Amplified fragment length polymorphisms.
SCAR - Sequence characterized amplified regjion.
SNP - Markere probe, vendodhje
vendod
në gjenome ku mutacionet ndodhën
n në mënyrë
mënyr natyrale duke
dhënë ndryshimin e një nukleotidi të vetëm.
VMC – Vitis mikrosatelitet consortium.
UPGMA - Program për ndërtimin e dendrogrames.
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HYRJE
Trojet shqiptare kanë një histori të hershme të kultivimit të hardhisë dhe të
t verës. Në pjesën e
bregdetit të Malit të Zi që fillon nga Kalaja e Shkodrës e deri në Kalanë e Balshës në Ulqin (dikur
quhej bregdeti Ilir e rajonet bregdetare të fiset ttë Balshëve), kultivari bazë është kultivari autokton
shqiptar
iptar i quajtur Vranac. Edhe në Kosovë nnë zonat vreshtare, kultivarë bazë kanë qenë kultivarët
autoktonë si Vranaci, Kaberneti, Merloti, Prokupi, Sheshi i zi, Pino e Zezë, etj. Por, ndonëse
kultivarët e huaj janë shpesh më
m të përdorurit edhe një sërë kultivarëësh vendorë të hardhisë
meritojnë vëmendje përr shkak të
t prodhimtarisë cilësore.
Kështu, në këtë punim janë marrë
marr në studim gjashtë kultivarë të hardhisë
hardhis së Kosovës, të cilët
konsiderohen nga popullata dhe nga agronomët
agronom si vendorë, me synim vlerësimin
vler
e vecorive
agronomike dhe pasurimin e tyre përmes
p
matjes për herë të parë të dallimeve në
n nivel gjenetik.
Sot vreshtaria në Kosovë është rajonizuar në dy rajone, atë
at të Kosovës dhe Dukagjinit, ttë cilat
kanë rëndësi të madhe përr ekonominë
ekonomin vendore. Për shkak të rëndësisë ekonomike të
t vreshtarisë një
numër i madh studimesh kanëë për qëllim përcaktimin e strukturës varietore të përshtatshme dhe
kryerjen e shërbimeve teknologjike në kohën dhe mënyrën e duhur, bazuar në praktika
ndërkombëtare, te cilat lidhen me vrojtimin, matjet dhe vlerësimin e tipareve të përcaktuara. Këto
praktika janë përmbledhur në Deskriptorin Ndërkombëtar të IPGRI (The International Plant
Pla
Genetic Resources Institute), i cili është një organizatë e pavarur shkencore që vepron nën
patronazhin e Grupit Këshillimor për Kërkimet Shkencore Ndërkombëtare në fushën e
Agrikulturës (CGIAR-Consultativ
Consultativ Group on International Agricultural Research)
Research). Kategoria e të
dhënave
nave të trajtuara prej deskriptonit, njihen si karakteristika ampelografike, të cilave i dedikohet
pjesa e parë e këtij punimi.
Shpërndarja e kultivarëve, në zona të ndryshme eko-gjeografike
eko gjeografike sjell domosdoshmërinë e studimit
të sjelljes së tyre ndaj kushteve të reja të ambientit. Nëpërmjet studimeve ampelografike
përcaktohet habitatii i kultivarit ku kultivari jep maksimumin e cilësisë dhe sasisë së prodhimit
sipas një destinacioni të caktuar. Gabimet e bëra në strukturën varietore dhe rajonizimin e
kultivarëve kanë sjellë jo pak probleme në të kaluarën, si në Shqipëri edhe në Kosovë.
Përcaktimi i shkallës së përshtatshmërisë së një kultivari në një ekosistem të caktuar garanton
rezultatin e prodhimit dhe cilësisë për një periudhë mjaft të gjatë, rreth 30 vjet në të njëjtin vënd.
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Nuk ka kultivarë të mirë dhe kultivarë të këqinj, sepse
sepse ata ndryshojnë pak ndërmjet tyre, por secili
ka funksionet dhe specifikat e përdorimit të tij, ndërsa ka mjedis të përshtatshëm dhe të
papërshtatshëm për një kultivar të caktuar.
Ndaj, një nga objektivat e rëndesishme të këtij
k
studimi është vlerësimi
simi i kushteve mjedisore
klimatike dhe pedologjike të rajoneve vreshtare të marra në studim. Karakteristikat mjedisore të
tre rajoneve vreshtare, të cilat marrin në konsiderate temperaturat, reshjet, përmbajtjen fizikofiziko
kimiko të tokave dhe strukturën e tyre, rezultojne
rezultojne te jenë mëse të përshtatshme për kultivimin e
hardhive dhe premtojnë rendimente të cilësisë së lartë të tyre.
Risi me vlerë e këtij
tij punimi është vlerësimi për herë të parë i shumëllojshmerisë gjenetike
të gjashtë kultivarëve të hardhisë
hardhis së Kosovës bazuar në markerë molekularë,
molekular që në këtë punim
është kryer me anë të dy kategorive mar
markatore, njëra
ra e njohur si primera arbitrare (RAPDs
(RAPDsRandomly Amplified Polymorphic DNA)
DNA dhe tjetra kategoria gjysëm--arbitrare (SSRs-Simple
Sequence Repeats).
markerëve RAPDs dhe vecanërisht
risht ato te marker
markerëve mikrosatelitorë
Duke konsideruar rezultatet e marker
si shumë të besueshëm
m rezultatet e këtij punimi mbi ngjashmërinë e gjashtëë kultivarëve me origjine
nga të tre rajonet vreshtare (Rahovec, Gjakove, Prizren), tregojne se pavarësisht
pavar
se popullata
lokale i emërton siç përshkruhet
rshkruhet nnë këtë punim, emërtesa
rtesa nuk reflekton nivelin e ngjashmërisë
ngjashm
gjenetike ndërmjet tyre e në disa raste nuk ppërkon aspak me të.
Me synim verifikimin e saktësisë
sakt
së të dhënave
nave dhe krahasimin e tyre (Bacu et al., 2014), u
krahasuan të dhënat e përmasave
rmasave të
t lokuseve mikrosatelitore të 58 kultivarëve
kultivar
shqiptare të
hardhisë me ato të 18 kultivarëve
kultivar
të Kosovës (të shqyrtuar në këtë punim) dhe tre kultivarë
kultivar të Vitis
database të Greqisë,, respektivisht ppërr kultivaret Chardone, Pinot Noir dhe Teliki.
Falë këtyre
tyre rezultateve u vler
vlerësua jo vetëm afëria gjenetike ndërmjet
rmjet të
t gjashtë kultivarëve
në të tre rajonet vreshtare (gjithsej 18 kultivarë
kultivar të marrë në studim), por u përcaktua
p
edhe niveli i
heterozigotisë përr alelet e dhjetë
dhjet lokuseve mikrosatelitore, të vlerësuara
suara ndërkombëtarisht për
hardhitë. Rezultatet e këtij
tij punimi qartësojnë
qart
për herë të parë se përr kkëta kultivarë vecoritë
ampelografike jo në cdo rast korrespondonjë
korrespondonj me ato të gjenetikëss molekulare dhe njëherësh
krijuan një skemë të qartë të afërive
af
gjenetike relative ndërmjet tyre.
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QËLLIMI:

Vlerësimi i shumëllojshmërisë gjenetike të gjashtë prej varieteteve kryesore të hardhisë të tre
rajoneve vreshtare të Kosovës bazuar në markerë molekular
molekularë dhe të dhëna
na të tjera agronomike.

OBJEKTIVAT
•

ve mjedisorë
mj
me ndikim tek hardhia në tre rajonet vreshtare të Kosovës,
Vleresimi i faktorëve
respektivisht në vreshtat
reshtat Rahovec, Gjakovë-Pejë, dhe Prizren-Therand.
Therand.

•

Vleresimi i karakteristikave
arakteristikave ampelografike të kultivareve Prokup, Melik, Vranac,
Vran
Kec
(Pllovdink),, Thanz i zi dhe Thanz i kuq tëë tre zonave vreshtare të marra në studim sipas
deskriptorit ndërkombëëtar të IPGRI-s (31 parametra).

•

Vleresimi me anë tëë markerëve molekulare të tipit RAPDs dhe SSR i diversitetit
gjenetik/ngjashmëris ndërmjet
nd
kultivarëve për të tre zonat vreshtare të mara në studim.

•

Krahasimi i aftesisë veçuese
ve
të metodës së bazuar në ampelografi dhe metodave
me
të bazuara
në markere molekulare dhe diskutimi i rezultateve.

•

Dhënia e përfundime
rfundimeve
ve mbi origjinalitetin e gjashtë kultivarëve për çdonjërin
ç
nga tre
rajonet vreshtare.
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KAPITULLI I
MATERIALI TEORIK
lokalë
1.1. Vreshtaria në Kosovë - Traditat vreshtare të zonës dhe kultivarët lokalë.
Historia e kultivimit tëë hardhisë është po aq e vjetër sa edhe historia e njerëzimit.
njerëzimit Shkencëtarët në
Shulaveri (Gjeorgji)) kanë izoluar mbetje të verës në fu
fuçitë
itë e qeramikës 8000 vjet p.e.s. Po ashtu,
në një fshatt të Iranit (Haji Firuz Tepe) prej periudhës neolitike zbuluan praninë e kripërave të
kalciumit prej acidit tartarik, i cili gjendet në masë të madhe vetëm në kokrrat e rrushit (Kryeziu,
2009).

Hulumtime të shumta shkencore në lidhje me historikun e prodhimit të verës janë bërë edhe

në shtete të tjera si ne Egjipt, Kinë, Turqi, Greqi, Itali, Spanjë, tek të cilat mendohet se gjendet
zanafilla e enologjisë.
verë
Trojet shqiptare kanë gjithashtu një histori të hershme tëë kultivimit të hardhise dhe verëtarisë.
Mjafton të përmendim se në pjesën e bregdetit
regdetit të Malit të Zi që fillon nga Kalaja e Shkodrës e deri
në Kalanë e Balshës në Ulqin (dikur quhej bregdeti Ilir e rajonet
ajonet bregdetare të Balshës), kultivari
bazë është kultivari autokton shqiptar i quajtur Vranac. Edhe në Kosovë kultivarë bazë kanë qenë
kultivarët autoktonë si Vranaci, Kaberneti, Prokupi,
Prokup , Sheshi i zi, Pino e Zezë, etj.
Të njëjtën gjë mund të themi për Vloshin në rajonet jugore të Shqipërisë, Sheshi i zi në Shqipërinë
e mesme,
esme, Cërujën dhe Prokupen në rajonet veri-lindore, Kallmetin nëë rajonet veri-perëndimore,
veri
etj. Sipas Koronica, 2005 ,ndëërmjet Luftës së parë dhe të dytë Botërore në Kosovë u përhap insekti
dëmtues i hardhive filoksera,
iloksera, i cili shkatë
shkatërroi
rroi vershtat e mbjella me hardhinë
hardhin e butë (europiane). Si
rrjedhojë u morën masa përr shkuljen e vreshtave dhe rip
ripërtëritjen e tyre
yre me hardhi të shartuara
(fidane), me të parënn fidanishte moderne në
n Rahovec. Plantacionet e para bashkëkohore
bashk
u ngritën
në Landovicë,, Prizren dhe po ashtu edhe bodrumi i parë modern në 1952 në Rahovec
Rahovec.
Në periudhën 1978 e më pas,, për shkak të politikave të ndjekura nëë territorin e Kosovës,
Kosovë deri në
shpalljen e shtetit të pavarur
ur sasia mesatare vjetore e verës së eksportuar ishte 25 milion DEM.
Kështu, gjatë 5 vitëve 1990 nën embargon ndërkomb
ndërkombëtare për shkakëë të ndërprerjes së eksportit
kompania NBI- Suharek (Agrokosova
Agrokosova) ka humbur 125 milion DEM.
Pas
as ndryshimit të statusit politik të Kosovës, prodhimtaria u zvogëlua në 100%, ndërsa
ndë shfrytëzimi
i kapaciteteve përpunuese ra prej 75
75-32% (Koronica et al., 2005).
Për zgjedhjen e kultivarit mëë të përshtatshëm duhet të merrë
merrën
n në konsideratë traditat vreshtare të
zonës dhe kultivarët tradicionalë me cilësitë e tyre biologjike, kimike dhe teknologjike.
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Kultivarët lokalë janë një pasuri kolosale të cilën vreshtarët shqiptarë akoma nuk po e shfrytëzojnë
sa dhe si duhet.
et. Nga provat krahasuese të kultivimit ka ndodh që të rezultojnë më prodhues
kultivarë të tjerë të introduktuar, por kjo nuk e ul aspak rëndësinë e traditës së vreshta
vreshtarisë dhe
përdorimit të kultivarëve lokalë të hardhisë të cilët kanë tipare të rëndësishme të qëndrueshmërisë
dhe përshtatshmërisë, tipare shumë të domosdoshme për suksesin e prodhimit dhe jetëgjatësinë e
vreshtave. Kultivimi dhe ngritja e vreshtave bëhet m
mbi bazën
azën e një projekti paraprak ku
përcaktohen kultivarët e hardhisë, teknika dhe teknologjia e ndërtimit dhe mbajtjes së vreshtit si
dhe aspekte që kanë të bëjnë me përdorimin, koston dhe efektivitetin.
Faktorët
aktorët që ndikojnë në jetëgjatësinë dhe efektivitetin
efektivitetin e vreshtit (faktorët prodhues) ndahen në:
- Faktorë të përhershëm, që janë faktorët e detyruar, ku futen klima dhe toka;
- Faktorë të zgjedhur, të përshtatur dhe të përcaktuar nga njeriu, ku bëjnë pjesë kultivari,
nënshartesa, dendësia e mbjelljes,
mbjelljes sistemi mbështetës, etj.
- Faktorë të ndryshueshëm, që janë faktorë
faktorët që mund të ndryshohen sipas moshës së vreshtit
dhe periudhës së vegjetacionit, ku futen faktorët që lidhen me teknologjinë e kultivimit si forma e
mbajtjes, krasitja, punimi i tokës, plehërimet, ujitja, trajtimet kimike, etj.
Zgjedhja e një kultivari për t’ju përshtatur kushteve
kushtev klimatike e tokësore (faktorë të detyruar) duhet
të bëhet mbi bazën e studimeve shkencore. Rolin kryesor e kanë tiparet e qëndrueshmërisë,
elasticiteti dhe përshtatshmëria
rshtatshmëria e kultivarit dhe nënshartesave në kushte të ndryshme ekologjike
dhe tokësore. Në faktorët që varen nga njeriu, rolin kryesor e ka përcaktimi i strukturës së
përshtatshme varietore ose përcaktimi i drejtë i top
top-listës
listës së kultivarëve në një zonë të caktuar, që
përbën hallkën kryesore, e cila përcakton jetëgjatësinë dhe efektivitetin e një vreshti.

Foto 1. Gur i gdhendur në varre dhe enë qeramike
q
prej 500 litra,, të gjetura dhe të ruajtura në Teqën e
madhe në Rahovec.
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Në rajonin e Kosovës ekziston një traditë e vjetër dhe e vonë në kultivimin e kultivarëve autoktonë
si dhe të disa
sa kultivarëve që u futën
fut gjatë viteve 1960-1990
1990 në vreshtat e ngritura në këtë periudhë
në Kosovë.
Ndër të ardhurit është edhe kultivari Cabernet Sovignon që e ka origjinën nga Iliria, Romakët e
morën atë dhe e shpërndanë në shumë vende të botës, përfshi edhe Francën. Këtë dëshmi e jep
enologu i famshëm francez Jean Michel Monnier (1995),
(1995) i cili tregon se Kaberneti, kultivari më i
përhapur në planet e ka origjinën nga Iliria. Dëshmi të tjera vijnë edhe për Merlotin, Trebianon,
Montepulcianon, Sangiovezen
Sangiovezen, të cilat fiset etruske i morën me vete dhe i kultivuan në Itali dhe
vende të tjera të botës. Një numër
num studimesh nga autorë kosovarë dëshmojn
shmojnë kujdesin e treguar në
këto treva për njohjen e veçorive agrobiologjike të hardhive
dhive dhe mirëmena
mirëmenaxhimin e tyre. Kështu,
Berisha dhe Balja (2005) raportojn
raportojnë mbi ndikimin e nënshartesave
nshartesave Berlandier x Riparia SO4 dhe
Shaslla x Berlandieri 41 në varietetin Pino i bardhë;
bardh Krasniqi et al.,., (2005) dhe Berisha et al.,
(2005) raportojnë mbi varietetin Ri
Rizlingu i Rajnës; Kafexholli (2005) raporton mbi
m klone franceze
të hardhive në rajonin e Suharekës;
Suharek
Berisha et al.,(2005) sqarojnë veçorite
orite agrobiologjike dhe
teknologjike të varieteteve
ve Trameri i kuq, Pino i përhimët
pë
t dhe Sovinjon i bardhë;
bardh Krasniqi (2005)
ofron informacion të detajuar mbi karakteris
karakteristikat ampelografike të kultivareve Smedereva,
Rizlingu italian, Zhupjanka, Zhametna dhe Vranaci
Vran
të kultivuara në rajonin e Rahovecit; Gashi
(2005) analizon vetite ekologjike
ologjike të varietetit Rikacitel të Malishevës.

1.2. Rajonizimi i vreshtarisë në Kosovë
Kosovë, dhe përzgjedhja e gjashtë varieteteve
varietet
për studim.
Vreshtaria në Kosovë është rajonizuar në dy rajone:
Rajoni i Kosovës
Rajoni i Dukagjinit.
Rajonet ndahen në nën-rajone,
rajone, zona, lokalitete, parcela
p
vreshtare.
Rajoni
oni i Dukagjinit përbën pjesen kryesore të zonës vreshtare në Kosovë dhe ndahet në dy rajone,
me 3136 ha vreshta dhe 11213 vreshta të regjistruara në Ministrin e Bujqësisë
ësisë.
- Rajoni verior që përfshin zonat vreshtare të Istogut dhe Pejës.
- Rajoni jugor që përfshin zonat e Gjakovës, Rahovecit, Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës.
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Figura 1. Rajonet vreshtave të regjistruara në Republikën e Kosovës (Geo
Geo & Land 2009-13).

Kultivimi i varieteteve në Kosovë janë mbi 40 kultivarë në prodhim, një numër të madhë i këtyre
varieteteve përdorët për:
Kultivarë për verë të bardhë::
Rieslingu Italian dhe Rahjne, Muskati i bardhë, Rikaciteli, Semion, Smedereva, Traminer.
Kultivarë për verë të kuqe:
Vranac, Pino e noir dhe e hirtë, Ancelota, Barbera, Kabërnet
rnet Sovignon, Sheshi i zi, Merlot,
Malvazia e Zezë, Prokupe, Sangioveze dhe Frankova.
Kultivarë për tavolinë:
Afuz-Ali, rrushi
rushi pa farë, Kec, Melik, Thanz, Tajga e kuqe, Muskat i korrikut, Kardinal, Muskat
Hamburgu, Sulltanina dhe Shasella.
Nënshartesat më të përdorura janë:
janë
Kober 5BB, SO4 dhe 41B.
Përzgjedhja e gjashtë varieteteve në studim.
Varietetët e përzgjedhur janë të shpërndarë në të gjithë zonat vreshtare, dhe kultivuesit e rrushit i
konsiderojnë si varietete autoktone, ppër shkak të përdorimit të hershëm të këtyre
k
varitetëve në këto
zona vreshtare. Varietetëtt e përzgjedhur
p
janë; Vranac, Keci (pllovdiv),, Prokup, Thanzi i zi dhe i
kuq, dhe Meliku.
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Rrushi Vranac;
Rrushi Vranac
anac i përshtatet kushtëve
kusht
metrologjike të ballkanit
allkanit dhe përshtatet me toka të pasura me
mikro dhe makro elementë,
ë, që i mundesojnë një zhvillim të mirë këtij varieteti. Në Shqipëri dhe në
bregdetin e Malit të Zi ky kultivar autokton grumbullon 1818 21% sheqer dhe ka rritje mesatare,
ndryshe ndodh në Kosovë ku në pjekuri sasia e sheqerit në rrushë arrin deri në 22%. Kohët e
fundit, me ngritjen e temperaturave gjatë verës është arritur një pjekje e mirë me 20-23% sheqer.
Te ky varietet duhet patur kujdes në teknologjinë e kultivimit si plehrimin, formën
form e krasitjes,
distancën
ën e mbjelljes dhe kohën optimale të vjeljes.
Diferencon
iferencon mirë edhe në sythat e bazës së sharmendës prandaj rekomandohet krasitje e shkurtër
dhe e përzier. Për shkak të prodhimit të mirë meriton përhapje dhe mbjellje të plantacioneve të
reja, ndonëse
ëse në Kosovë është varieteti më i përhapur. Në Kosovë fa
falë
lë treguesve të mirë kimikokimiko
teknologjikë është i përhapur në
n mbi 385 ha dhe me ngritje të reja nëë çdo vitë (17% e gjithë
vreshtave) me përqendrim
ërqendrim më të madhë në zonat vreshtare ku janë të përqëndruara fabrikat e
përpunimit të rrushit.
Rrushi Keci (Pllovdiv);
);
Ky varietet i rrushit është mjaft i përhapur në Kosovë në plantacione të vogla. Sinonimi
S
i këtij
kultivari në ballkan njihet “Pllovdin
Pllovdin i kuq”
kuq”. Është i përhapur në ballkan dhe kult
kultivohet edhe në
Vojvodinë, Shqipëri, Serbi
erbi dhe Maqedoni. Nuk është shumë i përshtatshëm për konsum të freskët
sepse piqet në fillim të shtatorit dhe ka veshul
ve
të dendur dhe të vogël krahasuar me kultivar
kultivarët e
tjerë të tavolinës.
Për shkak të lëvores
vores së hollë dëmtohet nga insektet dhe arrin një pjekuri maksimale deri 17%
sheqer e ulët nga varietetëtt e tjera. Nuk përdoret në industri, nuk ka frutifikim të mirë dhe
rendiment
diment të lartë. Nuk duhet të përdoret në strukturën varietore të vreshtave të reja.
Rrushi Prokup;
Ky varietet është i përshtatur
tatur mirë në rajonet vreshtare.. Ka periudhë të gjatë pjekje të frutit 18%
gr/l sheqer, ndërsa në vjelje të
t vonë deri 21% gr/l sheqer. Është varietet tryeze,
tryeze kohëve të fundit
përdoret
oret për prodhim industrial si për
p verëra dhe alkohol.
Diferencon mirë në sythat e bazës dhe të me
mesit
sit të sharmendës, për pasojë mund të aplikohet sistemi
i krasitjes së shkurtër. Shumë ampelografë mendojnë se është i njejti varietet me shirazin (serinin).
Sipas (Jacis Robinson et,al., 1994)
1994 rrushi i Përkupes është një klon nga varieteti i Shirazit, që
q jep
verëra me përmbajtje të fortë të taninës. Në vendet ballkanike
ballkanike ku supozohet
supozoh origjina e këtij
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varieteti përfitohen
rfitohen verëra të zeza me ngjyrë të fortë të pigmenteve dhe përmbajtje të lartë tanine.
Në Kosovë varieteti prokup është i përhapur në gjithë zonën
zon n vreshtare, i kultivuar në sistemin
klasik e pak në atë të sistemit të ngritur dhe ka mbi 400 ha me vreshta të regjistruara
regjistruara. Në Shqiperi
njihet me emrin dibraku,
u, zarqini, zarqani.
Është kultivar i përshtatur mirë për rajonet e freskëta
fres
të vreshtarisë, i ngritur në sistem klasik dhe
në plantacione. Ka periudhë të gjatë pjekje, grumbullon pak sheqer (17-19%),
(17 19%), për pasojë nuk ka
arsye të përdoret në krijimin e vreshtave të reja kur ka kultivarë me tregues më të mirë. Diferencon
mirë në sythat e bazës dhe të mesit të sharmendës, aaplikohet
plikohet sistemi i krasitjes së shkurtër.
Rrushi Thanzi i zi dhe Thanzi
T
i kuq;
Ky varietet rrushit gjendet
ndet vetëm
vetë si individ e jo në plantacione dhe siperfaqe të mëdha vreshtare,
përdoret
ërdoret më se shumti në pjegulla.
pjegulla Në Shqiperi dhe ne disa treva vreshtare shqiptare
shqip
është i
përafërt me e Debinën e zezë. Hardhia rrit kuror
kurorë cungu dhe degë të fuqishme, prodhon shumë dhe
në vitet e favorshme veshulii dhe kokrrat rriten shumë, por nuk arrin tëë bëje pjekjen e plotë të
veshulit. Ky varietet i përshtatet
ërshtatet më së shumti kodrinave dhe tokave të
t rënda, është mjaft i
përhapur por nuk i dihet origjina.
Se fundi, përshkak të prodhimtaris
prodhimtarisë së lartë, pamjes së veshulëve dhe pjekjes së qëndrushëm ka
filluar të mbillet në plantacione me sip
sipërfaqe të vogla.
Rrushi Melik;
Rrushi melik është rrush i bardhë ne të argjendë, rritet më së
s shumti në vreshtat klasike e shumë
pak në plantacione. Në trevat e Kosovës
Ko
më së shumti gjendet po nëë ato treva vreshtare ku ende
gjenden vreshtat klasike dhe varietetet autoktone
autokton dhe ka shumë pak vreshta me sistem industrial.
Zona mëë e përhapur është Prizreni në zonat e thella dhe Peja në trevat e thella rrezë bjeshkës, me
një lartësi 400 m mbi nivelin e detit. Në Kosovë gjenden 9.5 ha (0.5%
% e të
tërë siperfaqës vreshtare)
të mbjella me këtë varietet.
Ndërsa në Shqiperii në zonat e Korçës
Korçës konkretisht në Leskovik, ku jetëgjatesia e kultivarit shkon
mbi 60 vite, ka një trup te formuar mirë me degëzime të shumta dhe sytha të shëndetshem.
Pjekuria e këtij varieteti fillon
lon në fillim të shtatorit, ka një veshul mesatar, të gjatë cilindrik, pa
krah, i ngjeshur, nuk ka kokrra të pa pjekura, nuk ka plasaritje të kokrrave, me tul të butë në kokërr
dhe i ëmbël për konsum.
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1.2.1. Tiparet e qëndrueshmërisë dh
dhe prodhimtarisë së kultivarëve
Tiparet e prodhimtarisë dhe qëndrueshmërisë përcaktojnë vlerën agronomike të një kultivari.
Duhet të merren në konsideratë tiparet kryesore të prodhimtarisë si numri i lulërive për lastar
frutor, pesha e veshulit, përmbajtja e sheqerit dhe aciditetit, ngjyra dhe madhësia e kokrrës, prania
e farave, koha e pjekjes,, etj. Gjithashtu,
Gjithashtu duhet të merrenn në konsideratë edhe tipare të
përshtatshmërisë që lidhen me kohën e lulëzimit, periudhën e vegjetacionit, rritjen vegjetative, etj,
etj
dhe tipare të qëndrueshmërisë si qëndrueshmëria ndaj
ndaj sëmundjeve periodike të ndryshme.
ndryshme
Të gjitha problemet e cituara më sipër dëshmohen përmes studimit ampelografik të tipareve
kryesore për të gjithë kultivarët e mbjellë në një zonë të caktuar,
caktuar dhe mbi bazën e nivelit të
shfaqjes së tipareve të qëndrueshmërisë,
qëndrueshmërisë përshtatshmërisë dhe prodhimtarisë, shfaqjes së
preferencave specifike
cifike ndaj teknologjisë, kushtëve
kusht ve të tregut dhe agropërpunimit, kushtëve
kusht
të
klimës dhee tokës, dhe përcaktohet përshtatshmeria varietore dhe karta teknologjike e një vreshti.

1.2.2. Hardhitë, veçoritë botanike dhe sistematika e tyre
Klasifikimi dhe karakteristikat e familjes
famil Vitaceae (Ampeloideae)
Hardhia (Vitis Vinifera)) bën pjesë në familjen Vitaceae. Kjo familje përfshin
rfshin 14 gjini, 600 lloje e
rreth 2500 varietete. Gjinia Vitis përmbledh hardhinë për rrush, nënshartes
nshartesa dhe bimë dekorative.
Ndahet në dy nëngjini: Muscadina dhe Euvitis.
Llojet e nëngjinisë Muscadina kanë 20 kromozome ndërsa
Llojet e nëngjinisë Euvitis
Euviti 19 kromozome.
Gjinia Vitis ka prejardhje të përbashkët
përbashk me Vitaceae megjithëse pas ndarjes ndërmjet
ndë
kontinenteve
sot ekziston në tri kontinente
nte (Amerike, Azi, Europe) ku nën ndikimin e kushteve të ndryshme të
mjedisit ka fituar veti të reja biologjike, në
n sajë të së cilave llojet ndryshojnë
ndryshojn mjaft ndërmjet tyre.
Kështu llojet e gjinise Vitis ndahen në
n tri grupe gjeografike:
Grupi i hardhive amerikane
Grupi i hardhive aziatike lindore
Grupi i hardhive euro--aziatike
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Grupi i hardhive amerikane
Hardhitë e këtij grupi rriten nnë viset lindore të SHBA-ve
ve nga Meksika deri në
n Kanada. Sipas
(Bailey 1934) në këtë grup bëjn
jnë pjesë llojet; Labrusca, Candicans, Aestivale, Cinerea, Cardifblia,
Riparia etj. Një numërr i konsiderueshëm
konsideruesh
i tyre janë të qëndrueshëm
m ndaj filokserës, sëmundjeve
kërpudhore
rpudhore dhe temperaturave të
t ulëta.

Grupi i hardhivee aziatike lindore
Sipas Planchori (et al., 2004)) në këtë grup bëjnë pjesë llojet Vitis amurensis, Vitis tunbergi, Vitis
coignetiae, Vitis romaneti etj. Vitis amurensis rritet në pyjet e lindjes së largët,
larg në viset më veriore
të Rusisë, në Manxhuri, Kore etj,
etj i qëndron ngricave deri në -40oC ndërsa është e ndjeshme ndaj
filokserës e vrugut. Shërben
rben si bimë
bim dekorative për zbukurimin e parqeve,
ve, selishteve
selishteve, etj.

Grupi i hardhive euro-aziatike
euro
Hardhia europiane (Vitis
Vitis vinifera L)
L e butë, është e llojit të veçantë, e cila përfshin dy nënlloje:
Vitis vinifera spp. Saliva dhe Vitis vinifera spp. Silvesiris. Disa autorë i veçojnë
veç
si dy lloje: Vitis
vinifera dhe Vitis silvesiris. Vitis vinifera spp. Sativa kultivohet në Europe,
Europe në Afrikën Veriore,
Azinë e mesme etj. Përfshin
rfshin disa mijëra
mij
varietete dhe karakterizohet nga polimorfizëm i madh, ka
lule hermafrodite. Një numërr varietetesh kanë lule femërore, ka cilësi të mirë
mir të rrushit për ngrënie
dhe përpunim, duron sasi të larta të gëlqeres në tokë, rrënjëzohet mirëë e shartuar me llojet e
nëngjinive Euvitis, nuk është e qëndrueshme ndaj filokserës dhe temperaturave të
t uleta.

Fiziologjia e hardhisëë
Hardhitë janë bimë (organizma
organizma shumëqelizorë)
shum
me qeliza të specializuara, të cilat ndryshojnë sipas
strukturës, kompozicionit dhe funksionit ttë tyre.

Sistemi rrënjor
njor i hardhive
Rrënjëtt krijohen nga rajonet meristematike dhe shumica zhvillohen afërr nyjeve.
nyjeve Sikurse bimët që
zhvillohen, edhe rrënjët degëzohen
zohen në
n mënyrë të shpejtë, duke formuar sistemin
sis
rrënjor. Sistemi
rrënjor përbëhet nga disa tipe rrënjësh
rr
të cilat janë:
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Rrënjët e përhershme
rhershme: Këto rrënjë kanë diametër që varionn nga 6-100
6
mm dhe zhvillohen
në një thellësi 30-35
35 cm nnë tokë. Këto rriten në gjërsi dhe gjat
gjatësi, dhe ndahen për të
formuar rrënjë të reja.
Rrënjët e vogla të përhershme
pë
ose anësore: Këto rrenjë formohen nga rrënja kryesore
dhe duke u degëzuar vazhdimisht
vazhdimish në mënyrë të shpejtë formojnëë rrë
rrënjët absorbuese.
Rrënjët absorbuese: Këto rrënjë gjënden në thellësinë 20-25
25 cm nnë tokë. Janë rrënjet më
aktive, të cilat absorbojnë
absorbojn ushqyesit dhe ujin.
Rritja e rrënjëve është e ndarëë në dy faza, në rritjen primare dhe atë sekondare. Rritja primare është
zhvillimi i rrënjëve të reja ndëërsa rritja sekondare ka të bëjë me trashjen
ashjen dhe rritjen në
n madhësi të
rrënjeve.
sisë së tyre, të cilat janë:
Gjatë rritjes primare rrënjëtt e reja janë të ndara në disa zona përgjatë gjatësis
Maja rrënjore: përfshin
rfshin meristemën
me
apikale dhe kësulën rrënjore.
njore. Kësula rrënjore mbulon
dhe mbron meristemënn apikale. Meristema apikale është një ind i padiferencuar ku qelizat
ndahen në mënyrë aktive.
tive.
Zona e zgjatimit ose e rritjes: kjo është një zonë e vogëll ku qelizat fillojnë
fillojn të zgjaten dhe
të diferencohen në formën
form e tyre mature.
Zona e absorbimit ose zona e maturimit: në këtë zonë qelizat ndahen në
n formën e tyre
mature. Kjo është zona primare ku mineralet dhe uji përthithen
rthithen nga toka. Kjo zonë
zon është
afërsisht 10 cm e gjatëë dhe në të qelizat
at epidermale zgjaten drejt sipërfaqes
sip
për të formuar
qimet rrënjore.
njore. Qimet rrënjore
rr
rrisin hapsirën përthithëse.
Zona e përçueshmeris
ueshmerisë: diferencimi qelizor në këtë zonë ka mbaruar. Rrënjët formojnë
një shtresë tapore që i mbron nga humbja e ujit.
Në rritjen sekondare formohet një meristemë e qujtur kambiumi vascular ndërmjet
nd
ksilemes dhe
floemës primare. Ksilema
ma sekondare formohet brenda nd
ndërsa
rsa floema sekondare formohet jasht
jashtë
kambiumit vascular. Ksilema
ilema dhe floema e re formohen çdo
do vit nga kambiumi vascular. Rrënjët
anësore mund të formohen përtej
rtej zonës së zgjatjes duke rritur kështu sistemin rrënjor.
rr
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Figura 2. Paraqitja e rritjes sekondare të rrënjëve të hardhisë.
hardhisë
1. Epiderma 2. Korteksi 3. Endoderma 4. Pericikli 5. Floema primare
6. Ksilema primare 7. Kambiumi vascular 8. Floema sekondare 9. Ksilema sekondare
10. Shtresa medulare 11. Periderma.
Periderma 12. C. qëndrore

Nevoja për ujë
Uji ështe një tretës në të cilin ndodhin ttë gjitha reaksionet e një sistemi biologjik. Uji është i
nevojshëm brënda në qelizë pëër të ruajtur gjendjen e saj fizike për të:
Lejuar enzimat dhe organelet ttë lëvizin lirshëm në qelizë, në mënyrë që të kryhen
reaksione,
Ndaluar proteinat dhe enzimat që
q të inaktivizohen prej denatyrimit,
denatyrimit
Vepruar si tret
tretës për mineralet dhe gazet.
Uji është i nevojshëm brenda bimës
bim për:
Kontrollin e transportit ttë substancave nga floema dhe ksilema
Fotosintezënn nga ku prodhohet energji
Metabolizmin
Respirimin
Mineralet
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Fotosinteza
gjatë të cilës jo vetëm formohen karbohidrate në
n gjethet e hardhisë.
Fotosinteza është procesi gjat
Procesi përfshin përdorimin
rdorimin e energjis
energjisë së dritës për të prodhuar
huar energji kimike, dhe sheqerna.
Fotosinteza ndodh në kloroplastet e qelizës.
qeliz
Kloroplastet përmbajnë një
nj pigment të gjelber të
quajtur klorofil. Klorofila ësht
shtë përgjegjëse përr konvertimin e energjise diellore në
n energji kimike
për bimën.
6CO2 + 6H2O + fotone → C6 H12O6 + 6O2 + E
Fotosinteza është esenciale ppër funksionimin e hardhisë, sasia e fotosintez
fotosintezës ndikon në rritjen e
hardhisë dhe prodhimtarinë. Sasia
Sa e fotosintezës varet nga shumë faktorë tëë cilët janë:

lartë është intensiteti i
Drita e diellit: sa më i lartë të jetë intesiteti i dritës aq më i lart
fotosintezës.

Figura 3. Efekti i intesitetit të dritës mbi fotosintezën.

Temperatura: intensiteti i fotosintezës në temperaturë më të vogëll se 20oC është më i ulët se
në teperaturën 25-30oC.
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Figura 4. Efekti i temperaturës në intensitetin e fotosintez
fotosintezës.

Rritja dhe zhvillimi i frutit
Ndryshimet në përbërjen
rjen e frutit gjat
gjatë pjekjes janë:
Sheqernat: marrja e sheqerit
sheqer nga fruti është ndryshimi me thelbesor në përberjen e tij. Sasia
e sheqerit tëë akumuluar ëështë në varësi të varietetit
tetit dhe kushteve mjedisore. Zakonisht
sheqeri është në formënn e glukozes
glukoz dhe fruktozës.
Aciditeti: aciditeti në frut bie ndërkohë
nd
që ai vazhdon të piqet. Acidi
cidi tartik gjendet kryesisht
në lëvore, ndërsa ai malik në tulë të frutit. Ulja e sasisë së acidit malik varet nga teperatura
dhe kultivari.
Komponimet fenolike:: komponimet
ko
fenolike i japin ngjyrë,, shije dhe aromë verës. Ato
gjenden në farë dhe lëvore,
ëvore, por kryesisht ato ekstraktohen nga lëvoret
voret frutit gjatë bërjes së
verës. Antocianinat janëë fenole
fe
specifike të cilat prodhojnë ngjyrën
ën në lëvoren e hardhive.
Sinteza e antocianinave varet nga temperatura, akumulimi i sheqerit dhe faktorët
faktorë trashëgues.
Komponimet azotike: gjatë
gjat pjekjes përqëndrimi total i azotit në frut rritet për
p shkak të rritjes
të kationeve të amonit, aminoacideve dhe proteinave.
Komponimet aromatike: komponimet
imet aromatike prodhohen me vonë gjatë rritjes dhe
pjekjës së frutit, dhe shumica e tyre gjenden afër shtresës së lëvores
l
frutit
frutit.
Drita e diellit: drita e diellit rrit sint
sintezën
n e antocianinave ndërkohë
ndërkoh në klimë të ftohtë
praktika vreshtare
re sugjeron ekspozimin direkt në dritën
ën e diellit. Efekti i dritës
dritë së diellit mbi
frutin varet nga kultivari. Fruti i eksozuar nnë diell ka një nivel të
t ulët të pH dhe një
përqëndrim më të ulëtt të potasiumit dhe acidit malik sesa frutat që rriten
rri në hije.

28
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

1.3. Faktorët mjedisorë me ndikim tek hardhia
Përcaktimi i shkallës së përshtatshmërisë së një kultivari në një ekosistem të caktuar garanton
rezultatin e prodhimit dhe cilësisë për një periudhë mjaft të gjatë, rreth 30 vjet në të njëjtin vënd.
Mbjellja empirike e kultivarëve pa u mbështetur në studime
studime krahasuese që zgjidhin problemet e
introduktimit dhe rajonizimit është gabim me pasoja të pariparueshme. Nuk ka kultivarë të mirë
dhe kultivarë të këqinj, sepse ata ndryshojnë
n
pak ndërmjet tyre, dhe secili ka funksionet dhe
specifikat e përdorimit të tij,
j, por ka mjedis të përshtatshëm dhe të papërshtatshëm për një kultivar
të caktuar. Kultivimi i vreshtave duhe
duhet të jetë i balancuar prej natyrëss dhe punës agronomike nga
vreshtari për një hardhi prodhuese
prodhu
dhe afatgjatë.

Figura 5. Bilanci atmosferik dhe agronomik përr hardhin
hardhinë.

1.3.1. Klima dhe pedologjia në zonat vreshtare të Kosovës
1.3.1.1. Klima
Nga këndi klimatik, Gadishulli Ballkanik
Bal
mund të konsiderohet territor me ndryshime klimatike ku
hasen klima mesdhetare dhe ajo kontinenta
kontinentale
le tipike për Evropën qëndore - lindore. Territori i
Kosovës është rrafshnaltë
të me kodra të ulëta,
ulëta e rrethuar me vargmale me hapje të rëndësishme drejt
veri- lindjes.
Ballkani nuk ka pengesa malore,
malore që mund të prodhojnë ndarje të rëndësishme
rëndës
nga Euroazia
kontinentale, si pasojë e ndikimit të së cilës,
cilës klima kontinentale mund të depërtoje
depërtoj thellë në
luginat e lumenjve
ve Danub dhe Sava (Haurwitz & Austin, 1944).
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Klima
ima mesdhetare është e kufizuar në afërsi me vijën bregdetare të Adriatikut; në të kundërtën
rrafshinat dhe majat e malev e sjellin një rregjim klimatik sub–kontinental
kontinental, që karakterizon tërë
hapësirën e Kosovës.
tyre veçorive
ve
klimaterike janë ndërrimet e rëndësishme
rëndësish
në frekuencë dhe
Pasojat kryesore të këtyre
lloje të ndryshme të motit (Verner et al., 2000); reduktimet e rëndësishme të frekuencës dhe
intensitetit të dyndjeve dimërore të ajrit të ftohtë nga Siberia; një rritje me rreth 1°C e
temperaturave
emperaturave vjetore në 20 vjet
vjetë (hapësira evropiane është njëra nga hapësirat më të ndjeshme të
ngrohjes globale në nivel planetar).
Megjithatë,, ndërhyrjet e ftohta të ajrit polar kontinental janë një nga karakteristikat
kar
kryesore
klimatike të Ballkanit, që mund të përsëriten në të ardhmën, duke përbëërë një rrezik lidhur me
temperaturatt shumë të ulëta për hardhitë.

1.3.1.2. Temperaturat
Temperatura rreth 35°C për hardhin
hardhinë sjell ndërprerje të aktiviteteve
iteteve fiziologjike me pasoja të
rëndësishme në sasinë dhe cilësinë
cilësi e prodhimit. Valët e ngrohta të verës janë edhe një tipar tjetër
klimatik i hapësirës së Kosovës, kryesisht si rrjedhojë e veprimeve nëë kreshta të anticikloneve
subtropikale
tropikale (kreshtat Afrikane) të cilat shtyjnë masat e ajrit shumë të nxehtë me origjinë nga
Afrika në Mesdheun Qëndror
ëndror dhe në drejtim të Ballkanit. Periudha e zgjatjes së këtyre valëve të
nxehta është 14 ditë, me minimumin prej 9 dhe maksimumin prej 21 ditë
ditë, sipas Mikele Konte
(1994), i cili ka identifikuar gjithsej 28 episode duke iu referuar periudhës 1950
1950-1992. Veç kësaj,
valë shumë të fuqishme të të nxehtit, që zgjasin për pak kohë, janë prodhu nga niveli i rrymës
subtropikale, i cili ndodhet për anomali në Evropën Qëndrore.
Në anën jugore, të tatëpjetat e fuqishme vertikale zhvillojnë lëvizjet ajrore. Kjo shkakton shtypje
adiabatike të atmosferës, që si pasojë sjellë
sjell ngrohje të befasishme. Konte (1994) identifikoi 32
raste të valëve të shkurtëra të vapës për periudhën 1950-1992
1992 me një vështrim të kohëzgjatjes prej
3 deri në 5 ditë.
Në tabelën 4. Faqe 77, janë paraqitur disa indekse agroklimatike,
agroklimatike të cilat japin vlerësimin
kuantitativ të burimeve të nxehtësisë për hapësirat e zgjedhura. Shpërndarja e indeksit Uinkler për
tërë territorin është fituar në bazë të temperaturave mesatare mujore të llogaritura nga
n mesataret e
përshkrimit algoritmik të hapësirëzimit
hapësir
(Bajraktari et al., 2010).
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1.3.1.3. Reshjet
Periudhat me reshje (shi, borë) tipike për Ballkanin shoqërohen nga strukturat kohore klimatike si
vijon në periudha kohore të stinëve të vitit.
Veçanërisht reshjet paraqesin rrezik klimatik gjatë nëntorit ndërsa vlerat e ulëta janë tipike në
shtator dhe tetor.
sasi e reshjeve në disa stacione. Posaçërisht mund të themi se:
Tabela 5. Faqe 77, paraqet sasitë
- Vlerat e indeksit De Martone janë tipike për klimë të lagësht (Konrad, 1944);
- Intensitetit
ntensitetit i rënies së shiut dhe indeksi i kontinentalitetit të Johansonit janë tipike për klimën
subkontinentale (Pina, 1972).
1.3.1.4. Ndryshimet klimatike
limatike
Faktorët parësorë të rrezikut kli
klimatik për vreshtarinë e Kosovës të analizuara deri me sot janë:
-

Temperaturat dimërore nën li
limitin kritik të ulët (periudhat e ftohta dimërore)
dimër

-

Temperaturat pranverore nën limitin kkritik të ulët (ngricat e vona)

-

Temperaturat verore mbi limitin kritik
kr
të lartë (valët e ngrohta)

-

Reshjet gjatë periudhës
eriudhës së vjeljeve të rrushit

Pasojat
jat kryesore klimatike n
në territorin e Kosovës janë:
1. Akumulimi dimëror i masave të ajrit të ftohtë dhe të thatë (ajri polar kontinental) që vështirë
“gërryhet” nga ajri i butë mesdhetar;
2. Akumulimi veror i masave të ngrohta dhe të lagështa,
lagështa të cilat janë burim i energjisë
ener
për
shtrëngata. Kjo shton rrezikun klimatik të dëmeve për vreshtat si pasojë e fenomenit ekstrem të
lidhur me temperaturat e ulëta dhe shtrëngatat atmosferike
ke (breshër, rrebeshe, ciklone, etj).
3. Temperaturat e ajrit tregojnë regjimin klasik sub
subkontinental,
kontinental, vlera të periudhës së dimrave të
ftohtë dhe të asaj të verës me vapë.

1.3.1.5. Temperaturat dimërore nën limitin kritik të ulët (acari dimëror)
Dëmtimi
mtimi i hardhive nga ngricat e thella është në funksion të ngurtësimit të varieteteve dhe nivelit
të kalitjes së indeve; vlerat orientuese të përshkruara në literaturë
literaturë janë nga -5°C në -20°C (Haglin,
1986).
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1.3.1.6. Temperaturat pranverore nën nivelin kritik të ulët pas lulëzimit vegjetativ
Periudha
ha kritike e dëmtimit nga acari për hardhitë pas lulëzimit është demtimi i varietetëve dhe
fazës fenologjike; Vlerat
lerat orientuese të përshkruara në literaturë janë nga -1oC në -2°C
(Haglin1986).
). Mund të themi se kohëzgjatja prej 20 ditëve dhe periudha
periudh kohore është e
pamjaftueshme për të bërë një analizë për rrezikun e këtij lloji.

1.3.2. Përshtatshmёria e tokës me hardhitë
Megjithëse hardhia ka një përshtatje të mirë pothuajse nnëë të gjithë llojet e tokave, për të marrë një
sasi rrushi me cilësi të mirë dhe të kënaqshme për konsumatorin dhe për përpunimin e tij në verë,
përbërja e tokës
ës dhe e cilësite fizike të saj,
saj, kanë një rëndësi të veçantë. Tokat më të mira janë ato
që kanë përmbajtje të lëndëve ushqimore
ushqimore në vlera të konsiderueshme. Tokat e thella, të shkrifta,
me lagështirë të mjaftueshme
mjaftueshme, të afta për t’u ajrosur, me strukturë ranor
anore (ranore-argjilore ose
argjiloranore) dhe të pastërta nga barërat e këqia shumë vjeçare, janë më idealet për hardhinë.
Në toka të varfëra dhe të thata, bimët rezistojnë por rriten më të dobëta. Ato japin prodhime me më
pak vlera ushqimore, kokrrat e rrushit kanë më pak proteina, karbohidrate, vitamina dhe kripëra
minerale.
d të rënda nuk janë të përshtatshme për kultivim.
kultivim
Për bimet e hardhive tokat argjilore, të lagëta dhe
Gjithashtu, në tokat e ftohta dhe pak të kripura (nën 1%), këto bimë zhvillohen disi, por iu krijohen
probleme ndër vite.. Tokat gurishtore, ranore, më pak shtresë punuese të tokës, janë më pak të
përshtatshme për kultivimin e hhardhise. Rezultate të mira në prodhimin e rrushit merren vetëm
atëhere kur pH i tokës ështëë nga 6.5–7,5. Është vërtetuar se tokat me pH lehtësisht acide dhe
lehtësisht bazik (nën 6 dhe mbi 8) janë të papërshtatshme.
Tokat luginore
inore dhe anës lumenjve
lumenjve janë më të pasura dhe kanë nevoja më të pakta për plehrime
(sidomos për azot dhe fosfor) (Bajraktari et al., 2010).. Sipas të dhënave nga literatura, tokat më
ideale janë ato në përbërjen e të
t cilave gjenden:
5-10%
10% pjesë skeletike (gurë), 40-50% rërë, 15-30% lym, 15-30%
30% argjil dhe 1.5-2% lëndë
organike (humus).
Për të gjykuar mbi veçorite pedologjike të
t tokave të rajoneve vreshtare të
t Kosovës, matjet janë
kryer në rrafshin e Dukagjinit
ukagjinit në Anadrin, me një diameter 1000 m2 me G.P.S në tri thellësi të
tokës, respektivisht në thellesitë
thellesit e humusit 0-35 cm, 35-65 cm, 65-90 cm.
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Tipet e tokës nëë zonat vreshtare
vreshtar të Kosovëss janë vertisol (e kafenizuar),
kafenizuar Vertisol (e eroduar),
delivijum, koluvijum, kambisol
ambisol, pseudoglej dhe tokat e lesivuara.
Në zonën më të madhe vreshtare,
vreshtare ajo e luginës së Rahovecit, dominon tipi i tokës vertisol e
kafenizuar, vertisol
ertisol e eroduar, tokat e lesivuara,
les
pseudoglej dhe me perqindjen me të vogël,
delivijum.
1.3.2.1. Tipet e tokës vertisol
ertisol (e kafenizuar)
Tipi i tokës vertisol e kafenizuar paraqet tipin tokës në të cilin procesi i kafenizimit ka hyrë në
fazën
azën përfundimtare dhe duket në horizontet (A1, A2 dhe A3).
-

Horizonti A1 është 0-42
42 cm,
cm ngjyrë kafeje, pa karbonate argjilore
lore me strukturë
struk
të ngjeshur.

-

Horizonti A2 është 42-70
70 cm,
cm ngjyrë hiri në të mbyllur, argjilë pa karbonate,
karbonate struktur butësore

-

Horizonti A3 është 70-110
110 cm,
cm deltine karbonike, me ngjyrë të verdhë.

1.3.2.2. Tipet e tokës vertisol
ertisol i eroduar
Ky lloj i tokës mbulon rreth 15% të siperfaqes në rajonet vreshtare të luginës së vreshtave të
Rahovecit. Reliefii në të cilin ndodhet ky lloj toke
tok janë rajonet e pjerrta prandaj mund të shoqerohet
nga erozionet e tokës. Shkalla e erozionit të këtyre tokave është nga më të ndryshmet.
ndryshme Në disa
sipërfaqe është mjaft e shprehur; ka dhe vende ku pjesa e horizontit A1 është e mbartur gati deri te
substrati gjeologjik. Thellësia e horizontit ku ndodhet humusi është e ndryshme dhe kjo varet nga
karakteristikat e relievit,
it, përbërja e fraksioneve
frak
koloidale
dale më përmbajtje të lartë të rërës 60/40
mg/kg, por edhe më shumë.
Në pjesën sipërfaqësore këto toka nuk kanë gelqerë;
gelqerë vetëm
m ato shumë të eroduara në pjesën
sipërfaqesore përmbajnë, vlera
lera e pH-t
pH në ujë është 6.5- 8 dhe ajo e Kcl mg/kg,
mg/kg 5.8-7.6%
Ngopshmëria e absorbimit
sorbimit është më e lartë se 70%,
70% përmbajtja e humusit posaçërisht
posa
në shtresat
më të thella varet nga shkalla e erozionit. Në tipe më pakë të eroduara humusi ndryshon deri në 5%
ose më shumë. Përmbajtja
ërmbajtja e fosforit asimilativ gjendet në kufijte e tokave të varëfra
var
ndërsa sasia e
kaliumit është më favorizuar.
1.3.2.3. Tipet e tokës koluvijum
oluvijum
Tokat delivijum-koluvijum zëënë deri në 8%. Ato janë në funksion të relievit
relie dhe shpëlarjeve të
tokës, të cilat ndodhin gjatë kohës së reshjeve të mëdha dhe kry
kryesisht janë formuar nga lëvizjat e
dheut nga sipërfaqet e larta të kores së tokës.
33
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

Përbërja e tokave koluvijum varet prej vendit në të cil
cilin janë formuar, nga substratet e përziera në
sipërfaqe të reja të dheut. Këto
ëto toka nën ndikimin e faktorëve
faktor
pedogjene mund të kthehen në toka
të tipizuara, baza e së cilave krijohet nga materiali
material i ndryshëm me përbërje ranore.
Vetitë kimike në të shumtënn e rastëve
rast
për këtë kategori tregojnë se janë
jan jokarbonate dhe pH
gjendet në kufijtë e tokave me aciditet të ulët. Në bazë të përmbajtjes humusore,
humusore kjo tokë është e
varfër, sepse përmbajtja e humusit arrin deri në 2%. Përmbajtja e fosforit asimilativ është në kufijtë
e furnizimit të dobët, ndërsa
rsa kaliumi
kali
asimilativ është paksa më i lartë.
Një pjesë e mirë e vetive prodhu
prodhuese të kësaj toke i përmbush
h nevojat e hardhisë së rrushit dhe
arrihen rrezultate
ate të larta duke marr
marrë masa agrokimike.

1.3.2.4. Tipete tokës të lesivuar
esivuar
Tokat e lesivuaraa janë formuar në tarraca
tarraca deluviale me konfiguracion bregor dhe përbëjnë mbi
20% të sipërfaqeve të vreshtave.
vreshtav Përbërja fiziko–kimike në tërë profilin e tokës
tok ka një përmbatje të
argjilës mbi 60% në raport me rërën, është jo-karbonike
jo
në tërë thellësinëë e profilit, përmbajtja e
humusit është e kënaqshme dhe varion nga 2–4% (duke shkuar në thellësi përqindja bie).
bie
pH është në kufijtë e tokave
ave acidike me fosfor asimilues të varfër, ndërsa kalium
kaliumi asimilues është
në kufijtë e tokave mesatare të pasura.
pasu
-

Horizonti A1, nga 0-35
35 cm,
cm ka ngjyrë të çelur gështenjë, argjilore-deltinore
deltinore, pa karbonate, me
strukturë prizmatike të ngjitëshme.
ngjit

-

Horizonti A2, nga 35-80
80 cm,
cm ka ngjyrë të verdhë kafe, argjilë pa karbonate,
karbonate e ngjitëshme, me
strukturë brinore.

-

Horizonti A3, nga 80-120
120 cm
cm, ka argjilë liqenore karbonike. Ky lloj i tokave i përshtatet
kultivimit të hardhisë së rrushit dhe arrihen rezultate të mira nëë kultivim, nëse merren
paraprakisht edhe masa agrokimike.
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1.4. ROLI I STUDIMEVE AMPELOGRAFIKE NË PËRCAKTIMIN E STRUKTURËS
VARIETORE
Një nga objektivat kryesore të aampelografisë
mpelografisë është përcaktimi i drejtë i strukturave varietore mbi
bazën e nivelit të shfaqjes së tipareve ampelografike. Empirizmi në mbjelljet e reja, larg provave
mbi mundësinë e introduktimit dhe specializimit të kultivarëve, ka sjellë probleme të rënda
rënd për
rendimentin dhe cilësinë e prodhimit. Në shumë raste, kultivuesit e vreshtave po përballen me
pasojat e gabimeve të bëra në strukturën varietore (Kryeziu et al., 2007) dhe ndërhyrje të tjera të
gabuara në hallka të veçanta të teknologjisë, si në sistemin e krasitjes, etj.
Studimet ampelografike shërbejnë drejtëpërdrejtë
drejtëpërdrejt në përcaktimin e një strukture varietore të
përshtatshme dhe kryerjes së shërbimeve teknologjike në kohën dhe mënyrën e duhur, bazuar në
praktika unike ndërkombëtare, që lidhen me vrojtimin, matjet dhe vlerësimin e tipareve të
përcaktuara. Këto praktika janë
j
përmbledhur në deskriptorin ndërkombëtar të IPGRI (The
International Plant Genetic Resources Institute). Ky institut është një organizatë e pavarur
shkencore që vepron nën patronazhin e grupit këshillimor për kërkimet shkencore ndërkombëtare
në fushën e agrikulturës (CGIAR-Consultativ
(CGIAR Consultativ Group on International Agricultural Research).
Statusi ndërkombëtar i IPGRI është hartuar dhe miratuar në marrëveshjen e themelimit më 14 mars
1997. Kjo marrëveshje është firmosur nga Algjeria, Australia, Belgjika, Bolivia,
Bolivia Brazili,
Kameruni, Kina, Kongo, Kosta Rika, Greqia, Danimarka, Ekuadori, Egjypti, Hungaria, India,
Indonezia, Irani, Izraeli, Italia, Jordania, Kenia, Malajzia, Maroku, Pakistani, Panamaja, Peruja,
Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Senegali, Sllovakia,
Sllovakia, Sudani, Zvicra, Siria, Tunizia, Turqia,
Uganda, Ukraina, etj.
Bazuar në rezultatet e studimeve ampelografike arrihet në:
•

Hedhjen e bazave shkencore për krijimin, vlerësimin dhe shfrytëzimin
shfrytëzimin e kultivarëve të rinj;

•

Përcaktimin dhe përdorimin e variacionit gjenetik;

•

Përcaktimin e origjinës dhe mundësisë së përhapjes së tyre në ekosisteme të tjera;
tjera

•

Duke përcaktuar dhe njohur mirë tiparet ampelografike të kultivarëve mund të arrijmë
arri
në
specializimin e zonave me kultivarë për një destinacion të caktuar prodhimi:
prodhimi për verë, për
tavolinë, për shampanjë, konjak, etj.

Shpërndarja e kultivarëve, në zona të ndryshme eko-gjeografike
eko gjeografike sjell domosdoshmërinë e studimit
të sjelljes së tyre ndaj kushteve të reja të ambientit.
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Nëpërmjet studimeve ampelografike përcaktohet habitati
hab
i kultivarit, ku kultivari jep maksimumin
e cilësisë dhe sasisë së prodhimit sipas një destinacioni të caktuar. Gabimet e bëra në strukturën
varietore dhe rajonizimin e kultivarëve kanë sjellë jo pak probleme në të kaluarën, në Shqipëri dhe
në Kosovë. Studimet ampelografike mundësojnë gjithashtu evidentimin, ruajtjen, studimin dhe
përdorimin e mutacioneve natyrore spontane dhe të mutacioneve artificiale, gjë që ndihmon në
ruajtjen dhe përhapjen e formave
forma të dobishme. Studimi i tiparёve
ve rrit mundësinë e përdorimit të
kultivarëve të ndryshëm në kryqëzimet seksuale, për pasojë,
pasojë rrit mundësinë e krijimit të
kultivarëve të rinj
inj me efekt të lartë heterogjen.
hetero
Puna studimore për strukturën varietore dhe rajonizimin, rrit mundësinë e përshtatjes së
kultivarëve ndaj tokave të varfra, të thata, të kripura, të ngjeshura, etj.
Në studimin tonë, problemi i emërtimit ka qenë një punë më e thjeshtë pasi shumica e kultivarëve
janë të njohur dhe të kultivuar në vite. Ndërmarrja prodhuese dhe tregtuese e materialit mbjellës i
ka pajisur fidanëtt me katalogjet përkatëse ku janë shënuar emrat e secilit kultivar dhe
karakteristikat kryesore. Megjithatë, në kushtet specifike të klimës dhe tokës, ata shfaqin
ndryshime, gjë që e bën të domosdoshme ndërmarrjen e studimeve të kujdesshme për të saktësuar
nivelin e shfaqjes së tipareve, specifikat e reja që shfaqin ndaj shërbimeve teknologjike si krasitja,
plehërimi, vjelja, përpunimi, destinacioni i prodhimit, etj.
Studimee të tilla janë të domosdoshme që të kryhen për të gjithë kultivarët, në të gjitha rajonet
ekogjeografike të kultivimit dhe përhapjes.
Ngritja dhe funksionimi i koleksioneve në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar e lehtëson
shumë punën studimore në fushën
ushën e ampelografisë, e lidhur me përcaktimin e drejtë e shkencor të
strukturave të përshtatshme varietore, si rrjedhim lehtësohet zgjidhja e problemeve të rajonizimit
dhe specializimit të kultivarëve.
Për të arritur qëllimin e këtij studimi u hartua metodika,
met
e cila përmban tiparet kryesore
ampelografike që do të vrojtohen, maten dhe vlerësohen; etapat, kohëzgjatjen, metodologjinë
metodol
e
vrojtimeve dhe matjeve; metodologjinë e sistemimit dhe paraqitjes përfundimtare të rezultateve
dhe konkluzioneve; si dhe funksionet matematikore që do të përdoren për gjykimin
gjykim dhe
interpretimin e rezultatëve.
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1.4.1. PËRDORIMI
RDORIMI I MARKERËVE
MARKER
MOLEKULARË PËR
R VLERË
VLERËSIMIN E
SHUMËLLOJSHMË
LLOJSHMËRISË SË KULTIVARËVE
VE TË RRUSHIT

1.4.1.1. Çfarë janë markerëët molekularë, kategoritë e tyre.
Egzistenca e sekuencave me motive të
t thjeshta të përseritura në ADN-n
në bimore bërthamore u
demostrua se pari nga Delseny et al., 1983. Pas një numri studimesh u provua se sekuenca të
thjeshta përseritjesh të nukleotideve gjendeshin tek thuajse të
t gjithe organizmat,
rganizmat, përfshirë
p
ato
bimore dhe organelet (Wang et al.,1994)
al
dhe se këto sekuenca përbenin
rbenin një
nj burim të rendësishem
të variacionit gjenetik me shum
shumë vlerë për gjenetistët e bimëve.
Ndërmjet tre klasave të ADN-ve
ADN
përsëritëse të emërtuara; ADN satelitore, minisatelite,
min
dhe
mikrosatelite, këto të fundit shfaqin nivelin m
më të ulët të përseritjes.
rseritjes. Një
Nj sekuencë tipike
mikrosatelitore përbëhet
het nga pes
pesë deri në njëqind përsëritje të rastësishme
sishme të
t motiveve të shkurtra
të thjeshta me nga 1 deri në 6 nukleotide (si
( psh. GA, GATA, etj).
Tek eukariotët, është gjetur se egzistojnë
egzistojn rreth 104 deri 105 lokuse mikrosatelita
mikrosatelitare të shpërndara në
mënyrë të rastësishme në gjenome. Kjo bollshmëri
bollshm e mikrosateletëve
ve tek eukariotët
eukariot përbën një
burim të pafund sitesh polimorfike që
q mund të përdoren si markerë gjenetikë.
gjenetik Mikrosatelitët
zakonisht
isht konsiderohen si neutralë
neutral për tu përzgjedhur, duke pranuar që të mos ndodhen br
brënda ose
pranë një rajoni kodues, ku mund ttë shkaktojnë ndërprerjen
rprerjen e funksionit ttë gjeneve apo të
ndikohen nga presioni i përzgjedhjes
rzgjedhjes mbi nj
një gjen të afërt.
Mikrosatelitët u përdorënn fillimisht si probe molekulare ppërr fingerprintingun
fingerprinting
molekular të
gjenomave eukariotike me anëë të metodave të hibridizimit klasik, deri sa PCR-ja
PCR mundësoi vënien
në shënjestër të lokuseve specifike. Markerët
Marker molekularë mikrosatelitorë tëë shumëfishuar me anë të
PCR kanë avantazhin e të qënit
nit lokus-specifike
lokus
dhe shumë polimorfike.
Përcaktimi i përmasave të aleleve,
aleleve mundësohet me anë të elektroforezëss me rezolucion të lartë.
Markerët janë kodominantë,
ë, kështu që mundësojnë dallimin e heterozigotëve
heterozigot
nga homozigotët.
Profilet mikrosatelitore përfaq
rfaqësohen nga përmasat e aleleve të detektuara në
n lokuset e analizuara
dhe jepen në çifte bazash.
Identifikimi i markerëve
ve mikrosatelitorë
mikrosatelitor të një organizmi është një procedurë
procedur e shtrenjtë dhe e
gjatë në kohë, që përfshin
rfshin krijimin dhe kontrollin e librarive gjenomike dhe dizenjimin e
optimizimin e primerave të PCR.
PCR Për fat të mirë,, primerat mikrosatelitore të
t marrë për një specie
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shpesh janë me shumë vlerë edhe për
p specie të ngjashme të të njejtëss gjini dhe nganj
nganjëherë edhe të
së njëjtës familje. Ky fakt ësht
shtë provuar edhe në botimet referuar markerëve
marker
mikrosatelitore nga
Vitis vinifera të cilët kanë shumëfishuar
shum
ADN-në nga specie të tjera të Vitis.
Vitis Riprodhueshmëria dhe
standartizimi i profileve mikrosatelitore është i lehtë dhe mundësonn transferimin dhe krahasimin e
të dhënave ndërmjet
rmjet laboratorëve.
laborator
Markerët mikrosatelitorë janë
jan bërë tipi i preferuar i markerëve të bazuar në
n ADN-në për
identifikimin e kultivarëve të rrushit, dhe veçoritë e tyre kanë mundësuar
suar nj
një sërë aplikimesh që
nga identifikimi i kultivarit i bazuar nnë pjesë të ndryshme të bimës së rrushit,
rrushit deri tek ndërtimi i
hartave gjenetike. Përpara
rpara daljes në
n skenë të këtyre markerëve përdoreshin
rdoreshin nj
një sërë markerësh të
tjere, të cilëtt konsideroheshin me vlerë
vler për identifikimin e gjenotipeve të pranishme në
n koleksionet
e gjermoplazmës.
kultivar
ampelografia dhe
Metodat tradicionale përr identifikimin dhe diferencimin e kultivarëve,
ampelometria, bazohen në dallimet morfologjike ndërmjet
nd
kultivarëve.
ve. Megjithatë,
Megjithat këto metoda
kanë një sërë të metash:
sisht, këto
k metoda mund të
Meqënëse përr identifikimin morfologjik ppërdoren gjethe të rritura plotësisht,
përdoren vetëm
m nga periudha vegjetative deri në rritjen e plote të bimëve.
ve. Por,
Por materiali bimor i
hardhive tregëtohet në formëën e kalemave, çka e bën identifikimin
fikimin e kultivarëve
kultivar
të pamundur.
Nëse ka ndonjë problem, ai mund të
t vihet rë shume vite pas mbjelljes së
s vreshtit. Në rastin e
nënshartesave situata është edhe më
m e komplikuar. Grafted rootstocks nuk lejohen të
t zhvillojnë
gjethe në vreshta dhe kjo e bbën identifikimin ampelografik të pamundur. Ndikimi i gjenotipit të
t
nënshartesës në rritjen e bimëës dhe në cilësine e rrushit është i rëndësishem.
sishem. K
Kështu, zgjedhja e
kultivarëve të përshtatshëm pëër kushte të caktuara mjedisore është një faktor ekonomik kryesor nnë
vitikulturë,, dhe klasifikimi fals i kultivarëve
kultivar
të nënshartesave
nshartesave mund ttë sjelle disavantazhe
ekonomike për fermerët që kultivojnë
kultivojn hardhinë.
Fenotipet e bimëve
ve influencohen shumë
sh
nga kushtet mjedisore, gjendja
ndja ushqimore dhe sh
shëndeti.
Mjedisi i ndryshëm mund të shkaktojë variacion të karakteristikave morfologjike që
q merren në
konsideratë nga ampelografia,
a, gjithashtu identifikimi i bimëve të infektuara, të
t paushqyera ose
jotipike bëhet shkak përr gabime.
Numri maksimal i kultivarëve
ve të
t hardhive që gjendën në koleksionet private në
n gjithë botën
mendohet të jetë rreth
th 15000 dhe ai i kultivareve nnë përdorim, shumë më i madh.
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Edhe nëse bimët janë në gjëndje
ndje të
t mirë, është shumë e vështirë të diferencohen të
t gjitha varietetet
bazuar në karakteristikat morfologjike.
Përdorimi
rdorimi i metodave ampelografike kkërkon përsona të kualifikuar, të cilëët megjithë aftësitë e tyre
nuk mund të kenë akses
es dhe dije mbi mijëra
mij
kultivarë në përdorim në të gjithë
gjith botën, thjesht sepse
asnjë koleksion nuk mund përmbajë
p
në mënyrë ekskluzive gjithë këëtë burim informacioni.
Zakonisht ekspertëtt e ampelografis
ampelografisë njohin kultivarët në përdorim në rajonet përkatëse
p
dhe nuk
janë familjarë me ato të rajoneve të
t tjera. Për më tepër, riprodhueshmv
ueshmvria dhe standartizimi i
vëzhgimeve të kryera nga studiues të
t ndryshëm duket të jetë një proces thuajse i pamundur.
Për të gjitha arsyet siq mëë lart, janë të nevojshme metoda alternative për identifikimin e
kultivarëve, të cilat të mundësojn
sojnë dallimet në nivel gjenotipi. Përr identifikimin gjenetik
gj
të bazuar
në metoda molekulare janë krijuar një
nj sërë metodash (Karp et al.,
., 1998).
1998) Kështu, përdorimi i
izoenzimave për studimin e kultivarëve
kultivar
të rrushit është kryer nga Schaefer (1971), Stavrakakis dhe
Lukas (1983), Benin et al (1988), Eiras-Dias
Eiras
et al.(1980), dhe Calo et al.(1989).
al
Megjithatë,
shprehja e enzimave mund ttë varet nga faza e zhvillimit të bimes ose nga kushtet mjedisore.
mjediso
Kështu, vetëm
m ato sisteme enzimatike, të
t cilat nuk shfaqin variacion nën
n kushte të
t ndryshme mund
të konsiderohen si markerë izoenzimatike.
Kjo e kufizon numrin e markerëve
marker
të mundshëm, dhe njëherësh
sh ul shkall
shkallën e polimorfizmit të
detektueshëm, si dhe diferencimin e mundshëm
mundsh
bazuar në analizën
n me an
anë të izoenzimave (Parfit
dhe Arulsekar, 1989).
Një disavantazh i natyrëss praktike është edhe kërkesa përr material bimor të freskët në stade
zhvillimi identike.
Pas izoenzimave, hap tjetër në zhvillimin e markerëve molekularë është analiza në
n nivel ADN-je,
meqënëse ADN-ja e një bime të
t caktuar është identike në të gjitha qelizat e çdo indi në
n çdo fazë të
zhvillimit. ADN-ja mund të merret nga çdo lloj indi bimor, si përr shembull nga druri, gjethet,
kokrrat dhe për rrjedhojë analizat mund të
t kryhen në çdo periudhë të vitit. Karakteristikat e ADNADN
së nuk influencohen nga kushtet
kusht mjedisore apo ato sanitare të bimës. Nëë këtë kuptim, analizat e
bazuara në ADN nuk ndikohen nga faktorë
faktor të jashtëm kufizues.
Një nga teknikat e përdorura
ërdorura me sukses për
pë të detektuar kultivarët e veçant
antë të rrushit ishte RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphisms). Krahasuar me analizënn e bazuar në izoenzima,
metoda RFLP ka avantazhin e një detektimit të polimorfizmave me më shumë
shum efektivitet. RFLP-ja
ishte e para teknikë markuese e përdorur
p
gjerësisht përr karakterizimin molekular të
t hardhive.
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Prerja e ADN-së gjenomike me enzimat e restriksionit rezulton në
n prodhimin e një
nj numri
fragmentësh të ADN-së dhe markerët
marker e RFLP-së dedektojnë falë hibridizimit të
t probeve të njohura
për këto
to fragmente. Mutacionet pikëzore,
pik
insercionet dhe delecionet që ndodhin nnë ose ndërmjet
siteve restriktive çojnë në gjatësi të ndryshuara të fragmenteve të RFLP-së duke zbuluar
polimorfizma gjatë analizëss gjenotipike. Avantazh
Avantazhii kryesor i markerave të
t RFLP-së është kodominanca
anca e tyre si dhe riprodhueshm
riprodhueshmëria e lartë, por ato kërkojnë një sasi ttë madhe ADN-je të
pastër. Markerat e RFLPs janëë përdorur tek hardhitë për diferencimin ndërmjet
rmjet gjenotipeve dhe për
p
identifikimin e kultivarëve.
Megjithatë,, pamja e komplikuar e bandave mund të
t sjelle vështirësi në interpretimin e tyre (Striem
et al., 1990). Një problem i këësaj metode është kërkesa për një sasi të madhe ADN-je
ADN me cilësi të
lartë,, si edhe kostoja dhe koha e nevojshme nnë laborator përr krijimin e probeve të
t shënuara.
Një tjetër teknikë molekulare e përdorur
p
për identifikimin e kultivarëve
ve të
t hardhive është AFLPAmplified Fragment Length Polymorphisms (Polimorfizmi i gjatësis
gjat sisë së fragmenteve të
shumefishuara). Teknika e AFLP-së
AF
është amplifikimi
plifikimi selektiv i fragmentëve
fragment
të ADN-së të
krijuara nga prerja me anë të enzimave të restriksionit. AFLP-ja mundëson
son analiz
analizën e njëkohshme
të një numri të madh lokusesh në
n një shqyrtim të vetëm,
m, duke siguruar modele ttë qëndrueshme dhe
riprodhuese. AFLP janë markerë
marker dominantë kështu që nuk janë të pëërshtatshëm për analiza
prindërore. Në analizen e gjermoplasmës
gjermoplasm tek hardhitë, teknika
ka e AFLPs
AFLP është përdorur për të
vlerësuar ngjashmëritë gjenetike ndërmjet
nd
kultivarëve të ndryshëm
m si dhe për
p të studiuar lidhjet
gjenetike ndërmjet
rmjet tyre (Fanizza et al., 2007).
Teknika RAPD është e bazuar në
n reaksionin e PCR dhe përdor
rdor primera ttë shkurtër arbitrarë, të
cilat amplifikojnë fragmente rastësore
rast
të ADN gjenomike. Përparësitëë më të rëndësishme të
teknikës RAPD janë thjeshtëësia teknike dhe fakti që nuk ka nevojë pëër njohuri të avancuara.
Collins dhe Symons, (2000) përdorën
p
një teknikë të ndjeshme dhe riprodhuese ttë RAPDs për të
krijuar të dhëna
na unike nga kultivar
kultivarët e rrushit të cilat do të përdoreshin
rdoreshin për
p vlerësimin e
polimorfizmit ndërmjet kultivarëve.
kultivar ve. Ata treguan se dallimi midis kultivarëve
kultivar
ishte i mundur falë
përdorimit të një primeri të vetëm ose nga një përzierje
rzierje e dy primerave. Grando et al., 2000
përodren 44 primera RAPD pëër të vlerësuar
suar diversitetin gjenetik ekzistues midis hardhisë
hardhis së rrushit
të egër dhe të formave të kultivuara. RAPD-ja
RAPD përdoret gjerësisht përr ttë analizuar diversitetin
ndërmjet kultivarëve.
ve. RAPD-të
RAPD
gjithashtu janë treguar shumë efikasëë në dallimin ndërmjet
nënshartesave të rrushit. Kyy diversitet sipas Dag et al.,., 2008 demostron nj
një nivel të lartë të
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polimorfizmit midis 30 kultivarëve
kultivar
të rrushit. Duke përdorur
rdorur tre primera (OPA09,
(
OPA20 dhe
OPA17), u mundesua
sua identifikimi i secilës
secil nënshartesë te analizuar.
zuar. Analiza me markerat RAPD
është e dobishme pasi ajo ësht
shtë me e lirë dhe me e lehtë përr tu kryer se sa RFLP
RFLP-ja ose përdorimi i
izoenzimave. RAPD është përdorur
rdorur gjerësisht
gjer
për shkak të këtyre
tyre avantazheve:
Nuk kërkon probe AD
DN-je si dhe informacion mbi sekuencën
n ppër krijimin e primerave
specifik;
rfshirjen e blotting
blo
apo hibridizimin prandaj është e shpejtë, e thjeshtë dhe
Nuk kërkon përfshirjen
efiçente;
Kërkon sasi të vogla ADN-je
A
si dhe proçedura është e automatizuar;
Numri i madh i fragment
fragmenteve;
Primerat arbitrarë gjenden për tu blerë;
Kostoja e njësive përr një
nj shqyrtim ështe më e ulët në krahasim me teknologjitë
teknologjit e tjera
markuese;
Gjithashtu kjo metodë ka dhe disa disavantazhe të
t cilat janë:
Pothuajse të gjithë markerat e RAPDs
RAPD janë dominante kështu
shtu qqë nuk është e mundur
vlerësimi nëse
se segmenti i amplifikuar
a
nga lokusi është homozigot apo heterozigot;
PCR-ja është një reaksion enzimatik,
enzim
kështu që cilësia dhe përqëndrimi
ndrimi i templatit të ADNsë, komponentëtt e PCR-së
PCR
si dhe kushtet e ciklimit të PCR-sëë mund të ndikojnë në
produktin përfundimtar;
rfundimtar;
Mismatch ndërmjet
rmjet primerit dhe templatit mund ttë rezultojë në mungesë të produktit të
PCR-së;
Mungesa e njohurive
urive mbi identitetin e produkt
produkteve të amplikonit;
Probleme mbi riprodhueshmërinë;
riprodhueshm
Probleme me ko-migrimin
migrimin (xheli nuk është i aftë të ndajë bandat me madhësi
mad
të njëjtë, ka
një mbivendosje të tyre);
tyre
Pavarësisht të gjitha këtyre
tyre kjo metodë
metod është mjaft e përdorur përr studimin e :
Diversitetit/polimorfizmit gjenetik
Karakterizimit të gjermoplazmës
gjermoplazm
Struktures gjenetike tëë popullatave
Domestikimit
Dedektimit të variacionit somaklonal
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Identifikimin e kultivarëve
kultivar
Pastertisë së hibrideve
Krijimin e hartave gjenetike
Studimin e popullatave
ave dhe evolucionit gjenetik
Kryqëzimin e kafshëve
ve dhe bimëve
bim
Ndërvrepimin kafshëë-bimë-mikrob
Studimin e rezistencëss ndaj pesticideve/hebricideve
Niveli i polimorfizmit
fizmit i detektuar me an
anë te RAPDs ka ofruar mundësinë e detektimit të një niveli
të konsiderushëm
m polimorfizmi tek hardhitë (Collins and Symons, 1993; Xu et al., 1996;
Stavrakakis et al. 1998; This et al
al. 1997, etj).
Megjithatë,, disavantazhi kryesor i kësaj metode është varësia e rezultatëve
ve nga kushtet strikte të
eksperimentit. Paisjet termocikluese të
t ndryshme, Taq polimerazat apo përqëndrimet
p
e ADN-së
dhe primerave dhe nganjeherë
nganjeher edhe vetë eksperimentuesit mund të ndikojnë tek rezultatet.
Qëndrueshmëria
ria e rezultateve mund të arrihet duke u mbeshtetur në kushte ttë standartizuara
tëreaksionëve, ndonëse në përgjithësi,
si, standartizimi i procedures RAPDs dhe krahasimi i
rezultatëve ndërmjet
rmjet laboratorëve
laborator
është e veshtirë të arrihet.
Konvertimi i markerëve
ve polimorfike
po
RAPDs në SCAR (Sequence Characterized Amplified
Region) me anë të primerave specifike,
specifike lejon vlerësimin
simin e polimorfizmave të
t RAPDs me
riprodhueshmëri të mirë.. Krijimi i SCARs
SCAR nga RAPDs me synim identifikimin e gjenotipeve
gjeno
u
kufizua nga mundësia në rritjen
rritje e përdorimit të markerëve
ve mikrosatelitore.
Për arsye se asnjë nga metodologjitë
metodologjit e përshkruara me sipër nuk plotëson
son kërkesat
k
për një sistem
ideal identifikimi, kërkuesit
rkuesit punuan në
n vijim për markerë edhe më premtues si mikrosatelit
mikrosatelitët, të
cilëtt fillimisht ishin testuar tek organizmat
organi
njerëzorë dhe ato shtazorë.
Ndër to përmendim SSR- Simple
Simp Sequence Repeat (sekuencat përseritëse)..
Mikrosatelitët janë një tjetërr kategori marker
markerësh molekulare të përdorur
rdorur për
p karakterizimin e
kultivarëve të hardhisë.. Ato janë
jan sekuenca të përsëritura të ADN-ve,, me gjatesi 1-5
1 bp të kudo
ndodhura, të bollshme dhe shumë
shum të shpërndara në gjenome. Ndryshueshmëria
Ndryshueshm
e gjatësisë së
mikrosatelitëve është shkaktuar nga ndryshimet në
n numrin e përsëritjeve tëë njësive.
Përparesia e mikrosatelitëve
ve si markerë
marker molekularë është trashegimia e tyre ko-dominante
ko
dhe
polimorfizmi i numrit të pëërsëritjeve. Markerat SSR përdoren përr idetifikimin e kultivarëve,
kultivar
gjetjen e sinonimeve dhe homonimeve, rindërtimin
rind
e racëss dhe lidhjeve gjenetike, si dhe
d studime
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të gjenetikës së popullatave, përcaktimit
p
të hartave gjenomike dhe përr zgjedhjen e markerëve
marker
të
lidhur me tipare fenotipike. Disponueshmëria
Disponueshm ria publike e profileve gjenetike
gjen
mikrosatelite të
gjenotipëve të kultivarëve të hardhive mundësojnë
mund
krahasimin e të dhënave,
nave, karakt
karakterizimin me të
gjerë të bazuar në konfirmimin e vertetësisë
vertet
së tipit dhe eleminimin e dublikimeve.
Markerat mikrosatelitore të hardhive janë
jan përdorur në laboratore të ndryshem. Thomas dhe Scot
identifikuan 26 kultivare hardhish, 6 specie dhe Muscadinia rotundifoliaL..
Ata përcaktuan
rcaktuan 5 lokuse mikrosatelitore (VVS1, VVS2, VVS3, VVS4 dhe VVS5) nga gjenet e
V.vinifera L. kultivari Sultana,
Sultana nga te cilat VVS2 dhe VVS5 janë me polimorfikët.
polimorfik Thomas et al.,
2007 dhe Cipriani et al.,., 2010 kanë
kan përdorur të njëjtët mikrosatelitë
mikrosatelit për përcaktimin dhe
identifikimin e saktë të 80 dhe 16 kultivar
kultivarëve të hardhisë. Pasi markerëtt mikrosatelitore zhvillohen
ata mund të përdoren përr analizën
analiz e gjenotipëve të ndryshme brenda specieve. Lefort et al. 2006
dizenjuan primera për shtatëë lokuse mikrosatelitore (ssrVvUCH2, ssrVvUCH11, ssrVvUCH13,
ssrVvUCH19, ssrVvUCH29, ssrVvUCH35 dhe ssrVvUCH40) nga një
nj librari ADN-je e pasuruar
nga kultivarët e hardhive. Këëto lokuse provuan të jenë polimorfike përr analiz
analizën e gjenotipëve të
specieve të ndryshme te Vitis.. Shtatë
Shtat lokuset e mësiperme tregojnë heterozigozitet të
t lartë.
Të gjithë kane një numer të madhë të aleleve te amplifikuara, të cilat bëhen
b
të nevojshme për
identifikimin e gjenotipit.
kan shumë përdorime
rdorime praktike.
praktike Gjenerata e
Studimet e bazuara në mikrosatelitet e hardhive kanë
profileve unike të kultivarëve
ve dhe identitetet mundësojnë
mund
testimin dhe ofrojnë
ofrojn zgjidhje për gabimet
që mund të ndeshen në periudhat e gjata ttë shumimit vegjetativ. Informacionet
Informacion mbi mikrosatelitet
të marra për një gjenotip tëë vetëm sigurojnë profilin mikrosatelitor tëë atij kultivari. Qëkurse
mikrosatelitët kanë treguar se janë
jan një mjet i qëndrueshëm përr identifikimin e gjenotipit, shumë
shum
grupe kërkimore kanë adoptuar teknologjinë
teknologjin dhe setet e profilëve të mikrosatelitëve
mikro
janë rritur në
menyrë të ndjeshme. Kjo ka mundësuar
mund
krahasimin e kultivarëve të rinj me po ato që
q tash më janë
përcaktuar gjenotipikisht.
Krahasimi i gjenotipeve të kultivarëve
kultivar ve ka treguar profile unike si edhe shumë
shu
raste të sinonimeve
dhe homonimeve. Mikrosatelitet janë
jan përdorur përr identifikimin e kultivarëve
kultivar
Portugeze, Greke,
Shqiptare dhe varietete Turke, varietete ttë vjetra Sllovene, varietete autoktone
autok
Maqedonase,
kultivarë të hardhive
dhive Algjeriane, Bullgare, Rumune dhe të Bosnje-Hercegovines.
ercegovines. Mikrosatelitët
Mikrosatelit
kanë provuar se janë një mjetëë i besueshëm përr identifikimin dhe dallimin e hardhive.
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1.4.1.2. SNP- Single Nucleotide Polymorphism
Përparimi teknologjik
logjik ka mund
mundësuar sekuencimin e fragmenteve të ADN-së
ADN
falë të cilave janë
zbuluar të dhëna që mund të përdoren
p
për zhvillimin e markerëve të bazuar në
n polimorfizmin e një
nukleotidi të vetëm. SNP-të janë vendodhje në gjenome ku mutacionet ndodhen në
n mënyrë
natyrale duke dhënë ndryshimin e nj
një nukleotidi të vetëm. Një lokus i SNP-së
SNP mund të përmbajë 2,
3 ose 4 alele por SNP-të janë më së shumti bialelike për një pozicion të dhenë
dhe të një nukleotidi në
një gjenom diploide. Ato zakonisht kategorizohen në
n bazë të pozicionit që
q kanë në gjenome,
efektit kodues apo sekuencave rregullatore. SNP
SNP-të që shkaktojnë ndryshime nnë kompozimin e
aminoacidëve në proteinën
n e koduar janë
jan SNP josinonime. SNP-të josinonime që
q ndikojnë në
funksionin e proteinëss duke influencuar kkështu në fenotipe quhen SNP
NP diagnostike. SNP-të
SNP
diagnostike mund të lidhen me tipare specifike të
t rendësishme
sishme dhe zbulimi i tyre konsiderohet i
rendësishem. Zbulimi i SNP-ve
ve mund të
t bëhet duke kërkuar në databas ose eksperimentalisht.
Shumica e SNP-ve
ve nxirren nga databazat e pjesës
pjes fundore të shprehur ttë sekuencave. Në
përafrimin
rafrimin eksperimental gjenet përkatëse
p
se ose rajonet e gjenomeve skanohen për
p prezencën e SNPve me një sërr teknikash si hibridizimi, sekuencimi direkt ose elektroforeza
elektroforeza e fragmenteve të
t PCR.
Tek gjinia Vitis, identifikimi dhe ppërzgjedhja e polimorfizmit të një nukleotidi të
t vetëm, për
zhvillimin e një sistemi markeresh janë
jan shtuar ndjeshëm
m pas publikimit të
t sekuencave te
gjenomave. Salmaso et al.,
., 2004 studioi gjenet e hardhive ppër të eksploruar mund
mundësine e zhvillimit
të një sistemi markeresh të tipit SNP.
Shtate kultivarë te V.vinifera L.
L dhe species amerikane V.riparia L.. si dhe një
nj hibrid janë analizuar
për shpërndarjen e SNP-ve
ve përgjatë
p
gjenëve, në menyrë që te konkludohet mbi frekuencen dhe
tipin e SNP-ve,
ve, diversitetin e nukleotideve, haplotipet dhe
dh përmbajtjen
rmbajtjen e informacionit polimorfik.
Ata (Dong et al.,., 2009) zbuluan 247 SNP duke analizuar gjenotipet, të
t cilet përfaqësojnë
p
markera
të dobishëm për analizënn gjenetike te
t hardhitë.
Troggio et al.,., 2004 gjithashtu ka përdorur
p
në mënyrë të suksesshme metodologjinë
metodologjin dhe
minisekuencimin përr krijimin e markerave SNP te hardhit
hardhitë,, duke ddëshmuar se është një
metodologji e realizueshme, e cila mund të përdoret për përzgjedhjen
zgjedhjen e mundësuar
mund
me anë të
markerave. Dong et al.,
., 2004 zhvilluan 21 çiftet e para të sekuencave EST të
t hardhive duke
gjeneruar 144 sekuenca nga shum
shumëfishimi me PCR të cilat shfaqin 154 SNP.
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Një pemë poligjenike është ndërtuar nga këto të dhena të cilat mundëësuan dallimin midis 16
kultivareve të analizuar duke provuar qqë SNP-ja është efektive përr identifikimin e gjenotipeve të
t
hardhive. Pindo et al.,
., 2008 arritën
arrit rezultate të rëndësishme
sishme mbi gjenotipet e SNP-ve
SNP
të cilat i
shërbejnë plotësimit të sekuencave të
t gjenomit heterozigot të Pinot Noir.
Rreth 950 SNP kandidatë nga një
nj kontigjent i gjenomave të Pinot Noir, u testuan me an
anë të 90
pasardhësve të kryqëzimeve
zimeve të
t Syrah x Pinot Noir. Ata përmbanin
rmbanin 563 SNPs te reja. Kjo
metodologji ka treguar të jetë e përshtatshme
rshtatshme dhe riprodhuese dhe ka mundësuar
mund
analizimin e disa
qindra SNP-ve në njëqind
qind mostra në
n të njejtën kohë. Myles et al.,., 2008 identifik
identifikuan 469,470 SNP
nga 17 mostra të hardhisë (10 V.vinifera L. dhe 7 specie të egra), të sekuencuara.
Avantazhi i SNP-ve
ve reflektohet nnë natyrën e tyre bialelike, meqënëse në rastin e mikrosatelitëve
mikrosatelit
ka
ende probleme përr identifikimin e aleleve nnë laboratore të ndryshëm.
m. Nje set prej 48 SNP është
propozuar si një set standartesh për
p gjenotipizmin e hardhive Lijavetzky et al.,
al 2008.
Për gjenotipe tëë suksesshme kë
këto 48 SNP janë zgjedhur nga një set fillestar prej 332 SNP, te cilat
tregojnë përmbajtje të lartë të
t informacionit, frekuenc e vogëll e aleleve minore janë
jan njësoj të
shpërndara në 17 kromozomet e hardhive. Markerat SNP kanë
kan treguar se jan
janë efiçente në analizë
prindërore/pasardhëse
se dhe farefisnore. Markerat SNP janë
jan të dobishëm
m në
n ndërtimet e hartave
gjenetike veçanerisht në kërkimet
rkimet e markerave ttë lidhur me tipare fenotipike.
ke. K
Këta të fundit janë te
lidhur ngushtë me variabilitetin e peshes së
s kokrrës të hardhive. Duke kërkuar
rkuar për
p markerat SNP të
lidhur me mutacionet
tacionet e tiparëve
tipar
te kokrrave
krrave u identifikuan 554 SNP përgjat
p
zonës se flb. Ky
diversitet i nukleotideve i demostruar në SNP tashme të zbuluara mund të
t përdoret me tej për
zhvilliminn e nje çipi gjenotipik qqë do tëpërdoret për përcaktimin zonal të gjenit flb dhe analizes
anal
se
diversitetit gjenetik të tij.
Emanueli et al., 20077 konfirmoi rolin e gjenit nnë përcaktimin e shijes të
t hardhitë. SNP-ja
përfaqëson një gjeneratë të re të
t sistemit të markerave që është në ditet e sotme i krahasueshëm
krahasuesh me
markerat mikrosatelitore të shumpërdorur
shump
te hardhite.
te. Avantazhi kryesor i SNP-ve
SNP
është sasia e
tyre e madhe brenda një gjenomi. Që
Q nga vleresimi
esimi i sekuences se gjenomit të
t hardhive të një
gjenotipi
otipi homogjen dhe heterogjen ttë një kloni te Pinot Noir, metodologjit
odologjitë për përcaktimin dhe
identifikimin e SNP-ve janë bërë
b të disponueshme dhe të transferueshme midis laboratoreve.
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1.4.1.3. Zhvillimi i markereve moleku
molekular mikrosatelitore të hardhisë
Studimi i parë mbi përdorimin
rdorimin e ADN-së
ADN përseritëse për identifikimin e kultivarëve
kultivarë të hardhive u
krye nga Thomas et al.,
., 1993. Ata treguan se se
sekuencat
kuencat mikrosatelitore ishin të
t shumta tek
hardhitë dhe se ofronin të dhëna
na informative ppërr identifikimin e kultivareve të
t V.vinifera.
Sekuencat e primerave ruheshin ndërmjet
nd
specieve te Vitis dhe nga analizat gjenetike rezultonte se
alelet mikrosatelitore trashegoheshin sipas parimit
parim Mendelian te ko-dominances,
nances, çka konfirmonte
përshtatshmerinëë e përdorimit të tyre për përgatitjen
përgatitjen e hartave dhe studimin e lidhjeve gjenetike
(Thomas et al., 1994).
Rezultatet e arritura nga Thomas 1994 u bënë shkak që grupe tëë tjera të vijonin punën për
zhvillimin e markereve të tjerë
tjer mikrosatelitore (Sefc et al., 1999; Lefort and RoubelakisRoub
Angelakis, 2000; etj). Qëllimi i zhvillimit të markerë
markerëve mikrosatelitore ishte ai i konstruktimit te
një librarie gjenetike për
ër çdo kultivar të hardhive, kontrolli i librarisë me anë të
t probave
mikrosatelitore,
rosatelitore, sekuencimi i klonëve që përmbanin
rmbanin mikrosatelitet, dizenjimi
dizenj
i primerave nga
sekuencat që kufizojnë mikrosatelitet, optimizimi i kushteve te PCR-s
PCR s dhe në për
përfundim edhe
karakterizimi i polimorfizmit te mikrosatelitëve.
mikrosatelit
Kufizimi kryesor i markereve mikrosatelitore ishte koha e nevojshme
nevojshme dhe burimet e materialëve të
nevojshme për të zhvilluar markeret nga librarite gjenomike. N
Në total,
otal, janë zhvilluar rreth 40
markere mikrosatelitore. Në vitin 1997 u krijua i ashtuquajturi Consortiu
Consortium për Mikrosatelitet e
Vitis (VMC) me synim zhvillimin e sa më shumë markerëve
ve mikrosatelitore për
p krijimin e hartave
te gjenomave te Vitis.
Bashkëpunimi ndërkombetar
ërkombetar që përfshin një sere
re kompanish dhe laboratoresh kë
kërkimore në gjithë
botën ka mundur të zhvillojëë deri në vitin 2001, 331 markere të rinjëë pë
për Vitis nga një librari
gjenomike e pasuruar. Konsorciumi
sorciumi gjithashtu ka mundur të prodhoje 700 sekuenca unike ADN
ADN-je
nga gjenoma e Vitis vinifera..

1.4.1.4. Identifikimi i kultivar
kultivarëve të hardhise bazuar në ADN-n, metodat
ADN-ja e përshtatshme
ërshtatshme për PCR
PCR-të është izoluar nga druri,, petalet, gjethet e reja, indete
inde luleve,
kokrrat e frutave të pjekura e ttë papjekura etj. Procedura e përshkruar
ërshkruar për
pë indet e gjethëve nga
Thomas et al.,
., 1993 rezultoi e sukseshme për
pë të gjitha indet e mesipërme.
me. Indet e bollshme
bol
si
kokrrat mund të ngrihen në azot të lënget dhe të grihen ndërsa janë të ngrira në një grires të
46
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

thjeshtë. Përgatitja e ADN-s nga sasia
sasi prej 10-200 mg gjethe dhe kallus janë
jan përdorur në mënyr të
sukseshme për PCR-të.
Indet e maturuara të gjethëve
ve janë
jan materiali me i veshtirë për të ekstraktuar ADN me cilësi
cil të mirë,
ndërsa
rsa kokrrat mund të jenë një burim ADN-je
ADN shumë të pastër dhe është me interes të vihet re se
libraria
braria gjenomike origjinale e përdorur
pë
për izolimin e mikrosatelitëve të hardhive është
ë
përgatitur
prej kokrrash rrushi (Thomas and Scott, 1993).
Metoda të tjera të publikuara nga Lodhi et al., 1994; Wolf, 1996; Lefort and Douglas, 1999 ose
kitet si QIAGEN Ndeasy Plant
ant Mini Kit japin sasi dhe cilësi të mirë te ADN-s
ADN edhe prej 100mg
materiali bimor të freskët.

1.4.1.5. Metoda tëë mundshme pë
për analizimin dhe krahasimin ndërmjet
rmjet tyre
Për analizimin e markerëve
ve molekulare janë
jan provuar njëë numer metodash përfshir
pë
inkorporimin e
35SdATP gjatë PCRs dhe veçimin e produkteve në xhele poliakrilamidi, përdorimi
p
i primerave të
shenuar
uar me fosfor radioaktiv dhe veçimi në xhele denatyruese poliakrilamidi, ngjyrimi me bromur
etidiumi i xheleve të poliakrilamidit jo-denatyruese
jo
(Scott et al.,., 2000b), hibridizimi fundor
f
i
probeve oligonukleotidike mikrosatelitore me fragmentet e transferuara në membrana najloni pas
veçimit në xhele denatyruese poliakrilamidi
pol
lamidi dhe ngjyrimi i xheleve. Megjithatë, metoda me
efektive ka qenë përdorimi
rdorimi i primerave të
t shenuar me fluorokrome dhe veçimi i fragmentëve në
xhele poliakrilamidi denatyrues. Konfigurimet e ppërdorura nga grupe të ndryshme përfshijnë:
p
•

Sekuencator ABI 373A ose 377DNA (Applied Biosystems) me përcaktim
pë
të përmasave te
fragmentëve fale përdorimit
rdorimit te GeneScan os
ose Genotyper.

•

ABI Prism 310 Genetic Analyzer (PE Applied Biosystems) i kombinuar me Gene Scan
Software.

•

ALFexpress DNA sequencer (Pharmacia) i kombinuar me software Fragment Manager për
percaktimin e përmasave
rmasave te aleleve.

•

Licor 4200 (Licor) i kombinuar me ssoftware
oftware GeneProfiler (Scanalytics).

Avantazhet e sistemeve që përdorin
ërdorin shenim radioaktiv janë të shumta dhe përmbledhin
pë
mundesinë
e grumbullimit të lokuseve në të njejten linjë me një standart tëë brendshëm si dhe me përcaktimin e
automatizuar të përmasave të aleleve. Krahasimi i përmasave të aleleve nga xheli në
n xhel dhe nga
një makine sekuencimi në një tjeter, kanë dëshmuar një nivel të lartë riprodhueshmerie, ndërsa
nd
vërehen dallime në përmasat
rmasat e aleleve ndërmjet
nd
sistemeve të ndryshme tëë elektroforezave.
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Këto deviacione sidoqoftë janë konstante brenda të njejtit lokus dhe mund të
t përcaktohen duke
analizuar një set të vogel gjenotipesh në
n çdo sistem.
Me pas përmasat e aleleve tëë përcaktuaraa me anë të sistemeve të ndryshme mund të korrektohen
për të përcaktuar
caktuar deviacionet kundrejt një sistemi standart, dhe të dhënat
dhënat nga sisteme të ndryshme
mund të bëhen serish të krahasueshme.
Një tjetër mënyrë për të lehtësuar
leht
krahasimin e të dhënave është prezantimi i profileve
mikrosatelitore bazuar në numrin aktual të motivëve përseritëse në çdo
do alel.

1.4.1.6. Niveli i sotëm
m i studimit të
t pasurisë së Vitis vinifera në botë
Vitikultura ka një traditë të gjatë
gjat në Europen Jugore dhe atë Qëndrore.
ndrore. Praktikat e vitikulturës
viti
datojnë që në vitin 2300 BC, kur popullatat neolitike të kulturëve
ve Minoane dhe Cikladike adoptuan
prej fqinjëve të tyre lindore, të
t cilet kishin domestikuar hardhine dhe kishin zhvilluar vitikulturën
vitikultur
dhe teknikat e prodhimit të veres që
q në vitin 6000 BC.
Nga viti 800 BC greket dhe
he fenikasit i shpërndanë
shp
praktikat e vitikulturës
vitikultur në gjithë basenin
mesdhetar. Me shumëë gjasa sipas teksteve të lashta romaket e çuan
çuan vitikulturen drejt veriut nnë
kolonite e tyre në ditet e sotme rajonet e Frances, Gjermanis dhe Austrisë.
Austris Por, nuk është e
pamundur që vitikultura tëë ketë egzistuar në këto rajone përpara
rpara se greket dhe romaket të
t kenë
eksportuar dijet e tyre. Vresht
eshtat e egra janë të shumta në europen qëndrore
ndrore dhe jugore dhe mund të
t
kenë sherbyer përr seleksionimin dhe domestikimin e varieteteve të kultivuara të
t hardhisë. Përveç
kësaj, përhapja
rhapja e dijeve mbi vitikulturen mund ttë kenë ndikuarë futjen e varietetëve
varietet
për kultivim
në rajone të reja, dhe më vonë,
ë, kembimi
ke
i kultivarëve ndërmjet
rmjet rajoneve mund të
t ketë qenë shumë
i rëndesishem. Nëë ditet tona, janë krijuar sete tipike të hardhive përr rajonet e rritjes së
s hardhive në
Europe, ndërsa në të njejtën
n kohë,
koh kultivare të njohur si Cabernet Sauvignon
Sauvignon, Chardonnay, Pinot
Noir, Rhein Riesling,
iesling, Sauvignon Blanc and Syrah janë
jan përfshirë në programet e gjithë
gjith zonave të
prodhimit të verërave.
Megjithatë, është e veshtirë tëë thuhet numri i saktë i kultivarëve native tëë hardhive për çdo zonë,
dhe të përcaktohet nëse
ëse ato nuk janë të kultivuar me emertesë tjetër në rajone të
t tjera. Një mënyr
premtuese për tju përgjigjur këtyre pyetjeve vjen përmes
rmes krijimit dhe standartizimit të
t karhasimeve
ndërmjet profileve gjenetike tëë origjinuara nga mostrat rajonale të kultivarëve.
ëve.
Duke përdorur
rdorur markere mikrosatelitore, profilet identike oofrojnë
frojnë mbeshtetje
mbeshtet të fortë për
identifikimin
imin e sinonimeve brenda dhe ndë
ndërmjet rajoneve.
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Variabiliteti gjenetik brenda një
nj grupi gjenetik mundësohet përmes përberjes
rberjes alelike të
t mostrave të
kultivarëve
ve dhe krahasimit me vlerat e marra nga mostrat e tjera. Për
P r me tep
tepër, diferencimi gjenetik
i varieteteve lokale prej kultivarëve
kultivar
të tjerëë i shërben përcaktimit të statusit të gene pools si njësi
gjenetike e posaçme. Nga Greqia në Portugali (Sefc et al.,., 2000) tregoi një variabilitet gjenetik
uniform në të gjithë grupimet gjenetike ttë studiuara. Numri i lartë i individeve heterozigote brenda
grupimeve e tejkaloi nivelin e pritshëm
pritsh
të heterozigocitetit të bazuar nëë kombinimin rastesor të
aleleve. Përpara
rpara domestikimit, bimet e hardhisë
hardhis ishin dioike dhe kishin një nivel heterozigociteti.
Si efekt anësor trajta recesive
esive janë
jan akumuluar në gjenome dhe nje nivel heterozigositeti i caktuar u
be kusht vital përr bimet. M
Më vonë, seleksionimi i bimeve të sukseshme gjatë
gjat domestikimit
favorizoi bimet heterozigote, dhe heterozig
heterozigositeti
ositeti i tejkaluar vjen ndoshta për
p
shkak të
seleksionimit natyral dhe njerëzor përkundrejt homozigositetit të bimeve tëë hardhisë.
Nëse kultivaret nga rajone të ndryshme përbëjne grupime gjenetike të veçanta
ve
duhet konkluduar
t ndryshme hardhie.
bazuar në krahasimin e frekuencave alelike ttë derivuara nga mostra të
Diferencimi gjenetik u detektua nd
ndërmjet gjithë mostrave edhe në rastin e kultivarëve
kultivar
nga rajone të
afërta
rta si Kroacia dhe Italia e Veriut. Sipas këtyre gjetjeve, rajone të ndryshme
ndrys
të kultivimit të
hardhive strehojne burime të pavarura ttëë variacionit gjenetik dhe kështu përbejnë
pë
burime me vlerë
për trajtat gjenetike për kultivuesit e hardhisë.
hardhisë

1.4.1.7. Përdorimi i markerëve
ëve të tipit
it SSR i kombinuar me markere të tjerë për
pë vlerësimin e
shumëllojshmёris së hardhive
Egzistenca e markerëve të rinjë
rinj për hardhinë çoi në përdorimin e tyre për
ër mapping pas përdorimit
të markereve të tjerë si izozimat, RFLP, CAPS, AFLP, dhe RAPD.
Zhvillimi i hartes se lidhjeve gjenetike është
ë
hapi i parë i kërkuar përr detektimin e faktorëve
faktor
qe
kontrollojne shprehjen e trajtave të
t rëndesishme ekonomikisht, fale te cilave
cila mund te kryhet
klonimi i gjenëve
ve sipas pozicionit dhe rekombinimin homolog.
Shumica e përpjekjeve në konstruktimin e hartave të tilla ka të bëjë me identifikimin e markerëve
marker
tëë vlefshëm, polimorfike, të cilet mund të përdoren në taksone të
t ngjashme. Primerat
mikrosatelitore të zhvilluar pëër Vitis vinifera provuan se mund të amplifikonin produkte homologe
te PCR-së në mjaftë prej specieve Vitis te Amerikes së Veriut (Sefc et al.,
al 1998a) dhe në ato te
Azise (Grando et al., 1999). Këto gjetje kanë hapur mundësine e përdorimit të markereve SSR për
pë
të kombinuar hartat gjenetike ttë specieve të ndryshme Vitis.
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KAPITULLI II
MATERIALE & METODA

rmbajtjes ssë dherave në rajonet vreshtare në studim
2.1. Vleresimi i përmbajtjes
Për vleresimin pedologjik të rajoneve vreshtare në
n Kosovës, në dy rajonet
onet e Dukagjinit,
Dukagjinit të veriut
dhe të jugut janë përdorur këto parametra:
•

Vlera e reaksionit (pH)
pH)

•

Sasia e materies organike (% e humusit)

•

Sasitë të shfrytëzueshme
zueshme të fosforit (mg P2O5/100gr) dhe kaliumit (mg K2O/100gr)

•

Sasitë e kalciumit (mg Ca/100gr) dhe magnezit (mg Mg/100gr)

•

Sasitë e karbonateve
rbonateve të përgjithshme dhe aktive
ak
(% CaCO3)

•

Sasitë e hekurit
ekurit të shfryt
shfrytëzueshëm (mg/kg)

•

Sasitë e shfrytëzueshme
zueshme të mikroelementëve
mikroelement ve B, Zn, Mn, Cu (mg/kg)

•

Përbërja mekanike (% e rërës, pluhurit dhe argjilës).

Analizat janë kryer në laboratorin agrobiokimik mercier (2008), në France nga Bodrumi i verës
StoneCastle, dhe laboratorin agrokultures agrovet (2009), në Prishtinë,, nnë kuadër të studimit të
pedologjis të tokëss vreshtare ppër ngritjen e vreshtave të reja.

2.2. Zonat e marrjes së mostrave të
t hardhive
Rajonet vreshtare përr marrjen e mostrave të
t hardhive ishin Rahoveci, Prizren-Therande
Prizren
dhe
Gjakove-Pejë.
Pas indentifikimit të varieteteve,
varieteteve për marrjen e mostrave në vendin e caktuar u përdoren të dhënat e
vreshtit dhe të fermerit që janë të regjistruara në Ministrine e Bujqësise,
Bujqësise Departamentin e
Vreshtave dhe Verërave në Rahovec (Geo & Land 2009-13).

50
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

Foto 2. Zona vreshtare Pejë, vreshtat në fshatin Novoselë. Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin e
vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujqёsis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Ismet Haliti, nga fshati Novosellë (Logjë)
(
posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta 1.34
ha me një llojllojshmëri
ri të varietetëve
varietetë të rrushit si Prokupe, Keci-Pllovdiv
Pllovdiv, Thanz dhe Melik.
Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare
mbidetar mbi 550 m me pjerrtësi
errtësi 30% ttë shtrira në ekspozicion
Veri-Jug të kultivuara në sistemin klasik me distanc 1.4
1.4x1.2 m,, të mbjella në vitin 1974, me
kalema (përpaj).
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Foto 3. Zona vreshtare
htare Pejë, vreshtat në fshatrin Jabllanicё e madhe, Imazhet nga ortofotot nnё
Departamentin e vreshtave dhe ver
verërave, Ministria e Bujqësis (Geo & Land 2009-13).
2009

Fermeri Jeton Zeka, nga fshati
fshat Jabllanic e Madhe posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta 1.53
ha me një llojllojshmëri të varietetëve
varietet
të rrushit si Prokupe, Vranac,
nac, Muskat, Kardinall, KeciKeci
Pllovdiv,, Thanz dhe Melik. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare
mbidetare mbi 620 m,
m me pjerrtësi
34% të shtriraa në ekspozicion veri-jug të kultivuara në sistemin klasik me distanc 1.4 x1.2 m, të
mbjellura në vitin 1980, me kalema (përpaj). Ndërsa
rsa në sistem plantacione me një
nj distanc 1x2.5 m,
të mbjellura në vitet 2001 duke u zgjeruar me sistem plantacione çdo vit deri në 2009, me
nënshartesa rupestis berlanderi SO4.
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Foto 4. Zona vreshtare Gjakovë, vreshtat në fshatin Cërmjan. Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin e
vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Agim Avdija, nga fshati Cërmjan posedon një
nj siperfaqe kultivuse
tivuse me vreshta 1.82 ha me
një llojllojshmëri të varietetëëve të rrushit si Prokupe, Vranac, Muskat, Game, Thanz dhe KeciKeci
Pllovdiv.. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbi
mbidetare mbi 400 m, me pjerrtësi 8%
8 të shtrira në
ekspozicion lindje-perendim të kultivuara në sistemin klasik me distanc
d tanc 1.4x1.2
1.4
m, të mbjella në
vitin 1978 me kalema (përpaj). N
Ndërsa në sistem
em plantacione me një distanc 1x3m
1
të mbjella në
vitin 1980 me nënshartesa Kober 5BB.
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Foto 5. Zona vreshtare Gjakovë, vreshtat në fshatin Bec. Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin e
vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Nuredin Plava, nga fshati Cërmjan,
Cërmjan vendi Belluh, posedon një siperfaqe kultivuse me
vreshta prej 0.92 ha, me një llojllojshmeri të varietetë
varietetëve të rrushit si Prokupe,
rokupe, Vranac, Muskat,
Keci-Pllovdiv,, dhe Melik. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare 400 m,
m me pjerrtësi 15%,
të shtrira në ekspozicion veriperendim-juglindje,
veriperendim
të kultivuara në sistemin klasik me distanc
1.5x1.2 m, të mbjellura në vitin 1978 me kalema (përpaj)
(përpaj). Ndërsa
dërsa në sistem plantacione me një
distanc 1x3 m të mbjella në vitin 1978 me nënshartesa Kober 5BB.

54
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

Foto 6. Zona vreshtare Rahovec, vreshtat në fshatin Polluzhë. Imazhet nga ortofotot nё
n Departamentin e
vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Kompania Stonecastle
astle nga Rahoveci posedon një siperfaqe kultivuse mbi 590 ha me vreshta, me
kapacitet vere mbi 40 milion litra verë
verë, me një llojllojshmeri të varietetëve
ve të rrushit si Chardone,
Pino Noir, Kabernet, Riesling ItalianItalian Rahjne, Frankov, Game, Shiraz, Prokupe,
rokupe, Vranac, Muskat,
Keci-Pllovdiv,, Thanz, etj. Vreshtat janë të ngritura në la
lartesi mbidetare
bidetare 320 m,
m me pjerrtësi 5-20%,
të shtrira në ekspozicion veri
veri–jug, veriperendim-juglindje të kultivuara në sistem plantacione me
një distanc 1x3, 1x3.5, 1x4 m,
m të mbjella prej vitit 1968 deri në kapacitetet e plota të viteve 1980.
1980
Kultivonin mbi 920 ha si ndëërmarrje NBI Rahovec. Pas shkatrrimëve
ve në periudh
periudhën e luftës 199899, mbesin vetëm 500 ha vreshta të kësaj
k saj ndërmarrje. Në 2006 privatizohet në kompanin
StoneCastle
stle dhe në 2009 mbjellet një siperfaqe prej 70 hektar. Vreshtat
reshtat posedojn
pos
shumicën e
nënshartesave të ndryshme si; Kober 5BB, Rubestis
estis berlanderi SO4, Rikter 1103, Paulsen, etj.
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Foto 7. Zona vreshtare
are Rahovec. vreshtat në fshatrin Pataqan i ultë, Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin
e vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujq
Bujqësis (Geo & Land 2009-13).

Fermeri Xhemali Ahmeti, nga fshati Pataqan i poshtëm,
poshtëm (vendi i vreshtave)
vreshtave posedon një sipërfaqe
kultivuse me vreshta klasik 0.46 ha,
ha me një llojllojshmëri të varietetëve
ve të rrushit
rrus
si Prokupe,
Muskat, Keci-Pllovdiv, dhe Melik. Vreshtat
Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare 460
4
m me
pjerrtësi 1% të shtriraa në ekspozicion veriperendim-juglindje të kultivuara në sistemin klasik me
distancë 2 x1 m, të mbjellaa në vitin 1985 me kalema (përpaj),
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Foto 8. Zona vreshtare Suharekë. vreshtat në fshatin Gurrë, Imazhet nga ortofotot nё
n Departamentin e
vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Selman Gashi, nga fshati Studenqan posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta klasik
kl
0.35 ha me një llojllojshmëri të varietetë
varietetëve të rrushit si Prokupe,
kupe, Smederev, Muskat, KeciKeci
Pllovdiv,, dhe Melik. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare 350 m
m, me pjerrtësi 20%, të
shtrirura në ekspozicion veri-jug
jug, të kultivuara në sistemin klasik mee distanc 1.8x1
1.8 m, të mbjella në
vitin 1979, me kalema (përpaj).
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Foto 9. Zona vreshtare Suharekë vreshtat në fshatin Samadraxhë, Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin
e vreshtave dhe verërave,
ave, Ministria e Bujq
Bujqësis (Geo & Land 2009-13).

Fermeri Kadri Hodaj nga fshati Samadraxhë posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta 0.32 ha
me një llojllojshmëri të varietetë
varietetëve të rrushit si Prokupe,
okupe, Afuzali, Muskat, Keci-Pllovdiv,
Keci
dhe
Thanz. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare 385 m,
m me pjerrtësi 23%,
2
të shtrira në
ekspozicion veri-jug të kultivuara në sistem plantacione
plantacione me distancë 2.2x1 m të mbjella në vitin
1990 me nënshartesa Kober 5BB.
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Foto 10. Zona vreshtare Prizren vreshtat në fshatin Landovicë, Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin e
vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Selim Kalimashi, nga fshati Landovic,
Landovic posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta 1.22 ha,
me një llojllojshmëri të varietetë
varietetëve
ve të rrushit si Prokupe, Game, Thanz, Zhamet, Vranac, Muskat,
Keci-Pllovdiv.. Vreshtat janë të ngritura në lartesi mbidetare 360 m,
m me pjerrtësi 5%,
5% të shtrira në
ekspozicion veriperendim-juglindje
juglindje të kultivura në sistem plantacione me distanc 2.2x1 m,
m të
mbjellura në vitin 1982 me nënshartesa Kober 5BB.
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Foto 11. Zona vreshtare Prizren vreshtat në fshatin Billushë, Imazhet nga ortofotot nnё Departamentin e
vreshtave dhe verave, Ministria e Bujqësis
Bujq
(Geo & Land 2009-13).

Fermeri Abdylhadi Xhemaj, nga fshati Leskovec,
Leskovec posedon një siperfaqe kultivuse me vreshta
vre
0.50
ha, me një llojllojshmërii të varietetëve
varietetëve të rrushit si Prokupe, Afuzali, Thanz, Melik, Muskat, KeciPllovdiv.. Vreshtat janë të ngritura në lart
lartesi mbidetare 641 m, me pjerrtësi 31%,
31
të shtrira në
ekspozicion veriperendim-juglindje
juglindje të kultivuara në sistem klasik me distanc 1.2x1 m,
m të mbjella
në vitin 1970 me kalema (përpaj)..
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2.3. Mostrat e analizuara
Mostrat e analizuara në këtë studim janë kultivarë të hardhisë së Kosovëss nga tre rajone
ra
vreshtare,
Rahovec, Gjakovë-Pejë dhe PrizrenPrizren Therand.
Në studim janëë marrë gjashtë kultivarë të kë
këtyre tre rajoneve, respektivisht, Melik, Keci,
Kec Prokup,
Thanz i zi, Thanz i kuq
uq dhe Vranac.
Vran
Për çdo kultivar janë marrë dhjetë mostra paralele, gjethe të reja nga dhjetë
dhjet degëza të hardhive të
ndryshme të shpërnndara në mënyrë rastesore në plantaci
plantacionet e përzgjedhura.
rzgjedhura.
Marrja e mostrave u krye në tri faza,
faza në pranverë nga filiza të çelur me lastar
astarë; në vjeshtë, gjethe të
pjekura dhe në dimër të vonë, degëza të hardhisë.

a)

b)

c)

Foto 12. Marrja e mostrave në tri periudha kohore. a) Filiza të çelur në pranverë,, b) Gjethe në vjeshtë,
c) Lastarë në periudhen e dimrit.
rit.

2.4. Metodika
ika e përdorur pë
për vleresimin ampelografik të kultivarëve
Një ndër qëllimet e këtij studimi është përcaktimi i kultivarëve më të mirë duke u bazuar në
vrojtimet dhe matjet e tipareve kryesore që lidhen me rritjen, zhvillimin dhe prodhimtarinë e
hardhisë në një zonë të njohur për traditën e mirë në kultivimin e vreshtave dhe prodhimin
p
e
verërave në rajonin e Dukagjinit.
agjinit.
Në metodikë janë përcaktuar etapat e mëposhtme:
Njohja me kushtet klimatike e tokësore të rajonit,
Njohja me emërtimin e kultivarëve të marrë në studim, origjinën e tyre, arealin e përhapjes,
sipërfaqen që zënë, përqindja
ndja e tyre ndaj totalit, etj.
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Njohja me moshën e vreshtit, vitin e mbjelljes, distancat e mbjelljes, formën e mbajtjes,
mba
llojin e
nënshartesës. Studimi i disa karakteristikave biologjike themelore, si periudha e fillimit të
vegjetacionit, lulëzimit dhe pjekja
pjekja në kushtet e klimës dhe tokës për secilin kultivar, pasi këto
karakteristika përcaktojnë mundësinë dhe rezultatin e kultivimit në një rajon të caktuar.
Vlerësimi për nivelin e shfaqjes së tipareve të rritjes, prodhimtarisë dhe qëndrueshmërisë bazohet
në mostrën përfaqsuese të bimëve të marra për çdo kultivar dhe ballafaqimi i rezultateve me kodet
dhe nivelet e vlerësimit të deskriptorit ndërkombëtar të hardhisë.
Sistemimi dhe interpretimi i rezultateve që lidhen drejtëpërdrejt me përmirësimin e strukturës
varietore dhe teknologjisë së kultivimit.
Vërtetimi me vërtetësi matematikore dhe statistikore i ndryshueshmërisë që ekziston ndërmjet
kultivarëve nëpërmjet krahasimit të vlerave minimale dhe maksimale të tipareve për kultivarët e
ndryshëm si dhee nxjerrja e konkluzioneve për kultivarët më të mirë.
Këto detyra u realizuan në bashkëpunim me Departamentin e Vreshtaris dhe Ver
Verëtaris në Rahovec
dhe specialistët me përvojë shumëvjeçare në këtë rajon, si edhe duke u bazuar në kodet dhe nivelet
e vlerësimit të Deskriptorit Ndërkombëtar të IPGRI.

2.4.1. Metodologjia e karakterizimit të tipareve
Vrojtimi i tipareve është bërë mbi most
mostrat përfaqësuese të përbëra nga 10 kampione në tri zona
vreshtare për secilin kultivar.. Kjo punë mjaft voluminoze bazohet në vrojtime dhe matje, përpunim
statistikor për treguesit përfaqesues,
përfaq
etj.
Studimi për nivelin e shfaqjes së tipareve kryesore është bërë mbi bazën e metodologjisë
ndërkombëtare të studimeve ampelografike në mostra përfaqesuese
përf suese me 10 gjethe të rritura/bimë.
Janë nxjerrë vlerat mesatare të treguesve apo tipareve për çdo bimë dhe kultivar dhe është bërë
vlerësimii sipas nivelit dhe përshkrushm
përshkrushmërisë të shfaqjes së tipareve të marra në studim. Në kllapa
janë kodet e tiparëve të vlerësuara
suara sipas niveleve të IPGR-is.
1. Karakteret e lastarit të ri dhe gjethes së re, ngjyra e anës shpinore të lastarit të ri (O-007).
(O
2. Prania
ia e pushit në gjethet e reja ((O-004)
3. Ngjyra e anëss së sipërme të gjethes së re ((O-051; U-7)
4. Karakteret e lules ,lloji
loji i lulës
lul (O-151)
5. Nyja ku shfaqet lulja e parë (O-152)
(
6. Numri i lulërive për lastar frutor ((O-153).
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7. Koha e lulëzimit (O-302).
302).
8. Forma e gjethes së maturuar (O-067)
(
9. Madhësia e gjethes (O
O-605)
10. Forma e dhëmbëzimit (O-076)
(O
11. Forma e sinusit të bazës (O-079)
(
12. Forma e hapjess së sinusit të sipërm anësor ((O-082)
13. Thellësia e sinusit anësor (U-30)
(
14. Karakteret e veshulit, forma (O-202)
(
15. Gjatësia e veshulit (O--203; U-39)
16. Pesha mesatare (O-502)
502)
17. Dendësia (O-204; U-40)
40)
18. Uniformiteti i kokrrave ((O-222)
19. Forma e kokrrës (O-223;
223; U-43)
U
20. Gjatësia e kokrrës (O--221)
21. Ngjyra e cipës së kokrrës (O-225)
(
22. Periudha e pjekjes (O--304)
23. Përmbajtja e sheqerit ( O-505
O
)
24. Përmbajtja e aciditetit (O-506)
(
25. Rritja vjetore e lastarit, gjatësia (O-351)
26. Shkalla e pjekjes së sharmendës (O-355)
(O
27. Zona prodhuese e sharmendës (O-358)
(
28. Shkalla e prekjes së gjetheve nga vrugu (O
(O-452).
29. Shkalla e prekjes së veshulit nga vrugu (O
(O-453)
30. Shkalla e prekjes së veshulit nga hiri (O-456)
(O
31. Shkalla e prekjes së veshulit nga kalbëzimi (O
(O-459)
Janë përcaktuar përr karakterizim tiparet me bazë gjenetike si ngjyra
ra e lastarit të ri, tipi i lulës,
lul
forma e dhëmbëzimit dhe sinuseve tek gjethja e rritur, forma dhe ngjyra e kokrrës dhe veshulit,
zona prodhuese e sharmendave, qëndrueshmëria ndaj sëmundjev
sëmundjeve, etj. Me poshtë përshkruhet
metodologjia e karakterizimit të çdo tipari morfologjik.
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2.4.2. Karakterizimi për tiparet e lastarit të ri dhe gjethës së re
Vrojtimi bëhet në muajin Maj. Vrojtohet pjesa nga maja e rritjes deri në gjethen e 55-6-të. Vrojtohen
tiparet e mëposhtme:

(O
2.4.2.1. Ngjyra e anës shpinore të lastarit të ri (pjesa e ndriçuar normalisht) (O-007).
Vlerësimi bëhet në 3 nivele si më poshtë:
1- Plotësisht e gjelbër
2- E gjelbër me vija të kuqe.
3- Plotësisht e kuqe

Figura 6. Pjesa ku vrojtohet për ngjyrën e lastarit të ri.

2.4.2.2. Prania e pushit në gjethet e reja (O
(O-004)
Vrojtohet zona e vijëzuar si në figurën 7.
7
Vlerësimi bëhet në 6 nivele si më poshtë:
0- Mungon
1- Shumë i rrallë
3- I rrallë (Shasellat)
5- Mesatar (Pinot)
7- I dëndur
9- Shumë i dëndur
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Figura 7. Zona e bimës ku vrojtohet për ngjyrimin antocianik dhe praninë e pushit.
pushit

2.4.2.3. Ngjyra e pjesës së sipërme të gjethes së re (O-051;
(O
U-7)
Vrojtohet
jtohet ngjyra e faqes së sipërme tek gjethet e vogla.
Vlerësimi bëhet në 7 nivele si më poshtë:
1- E gjelbër (V. Sylvestris)
2- E gjelbër me njolla bronxi (Aramon)
3- E verdhë
4- E verdhë me njolla bronxi (Palomino)
5- Ngjyrë bakri në të verdhë (101-14
(101
Millardet de Grasset)
6- Ngjyrë bakri (3309 Kober, Muscat)
7- Ngjyrë të kuqrremtë (Shaslla blanc).
2.4.3. Karakterizimi
arakterizimi për tiparet e lule
lules
Tiparet e lules vrojtohen dhe vlerësohen në periudhën e lulëzimit. Në metodikë është përcaktuar
vlerësimi për katër tipare themelore të trashëgueshme që përcaktojnë sasinë dhe cilësinë e
prodhimit të vreshtit.
2.4.3.1. Tipet e lulës (O-151)
151)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Ka të zhvilluar vetëm thekët
2- Mbizotëron zhvillimi i thekëve, pistili i atrofizuar
3- Me organin mashkullor dhe femëror të zhvilluar normalisht
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4- Funksionale femërore me thekë të drejtë
5- Funksionale femërore me thekë të përkulur. (shih figurën 8).

Figura 8.
8 Tipet e lulës.

2.4.3.2. Nyja e lastarit në të cilën shfaqet lulëria e parë (O-152)
(O
Vlerësimi bëhet në 3 nivele si më poshtë:
1- Në nyjet 2-3
2- Në nyjet 4-5
3- Në nyjet 6 e lartë
2.4.3.3. Numri i lulërive për lastar frutor (O
(O-153)
Vlerësimi bëhet në 4 nivele si më poshtë:
1- Deri në 1 lulëri/lastar frutor
2- 1-22 lulëri/lastar frutor
3- Deri në 3 lulëri/lastar frutor
4- Më shumë se 3 lulëri/lastar frutor.
2.4.4. Koha e lulëzimit (O-302)
302)
Vrojtohet kohëzgjatja e lulëzim
lulëzimit të çdo kultivari, dhe gjendet periudha e lulëzimit të kultivarëve,
kultivarëve e
më pas koha mesatare.
Koha e lulëzimit të çdo kultivari vlerësohet duke u nisur nga koha mesatare e lulëzimit.
Vlerësimi bëhet në 4 nivele si më poshtë:
-

Shumë i hershëm, kur lulëzimi fillon 4-5
4 5 ditë më herët se afati mesatar,

-

I mesëm, kur lulëzimi fillon 2-3
2 3 ditë më parë ose më pas afatit mesatar,

-

I vonshëm, kur lulëzimi fillon 1 javë pas afatit mesatar,

-

Shumë i vonë, kur lulëzimi fillon mbi 7-8
7 ditë më vonë nga afati
fati mesatar.
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2.4.5. Karakterizimi për tiparet e gjethes së rritur.
Vrojtohet gjethja e tretë, mbi veshulin e fundit të lastarit, në periudhën dy javë pas fillimit të
ngjyrimit të kokrres (fillimit të pjekjes).
Matjet biometrike dhe vrojtimet bazohen mbi një mostër
mostër përfaqsuese të përbërë nga 10
10-15
gjethe/bimë të marra rastësisht në pjesë të ndryshme të kurorës.
Në këtë studim janë përcaktuar për t’u vrojtuar dhe vlerësuar tiparet e mëposhtme:
2.4.5.1. Forma e gjethes së rritur (0-067)
(0
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Në formë zemre
2- Kuneiformë (si pykë)
3- Pesëkëndësh
4- Rrethore
5- E parregullt,, (Renditja ppërmban numrat nga 1-5 në figurën 9).

Figura 9. Format e gjethe
gjethes.

2.4.5.2. Madhësia e gjethes, bazuar në gjatësinë e nervaturës-N1 (O-065)
065)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Shumë e vogël < 75 mm (Vitis
(
rupestris)
3- E vogë 105 mm (Traminer
Traminer )
5- Mesatare 135 mm (Cabernet
(
Sauvignon)
7- E madhe 165 mm
9- Shumë e madhe > 165 mm (Vitis
(
Coignetiae), ( shih figurën 10).
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Figura 10.. Mënyra e matjes së gjatësisë
gjatësisë së nervaturës kryesore ((N1).

2.4.5.3. Forma e dhëmbëzimit anësor ((O-076)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Të dyja anët e lugëta, konkave
2- Të dyja anët e drejta
3- Të dyja anët e mysta, konvekse
4- Njëra anë konkave dhe tjetra konvekse
5- Forma e përzier, konkave, konvekse, anë të drejta,
drejta (figura 11).

Figura 11.
11 Mënyra e krahasimit për formën e dhëmbëzimit.
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2.4.5.4. Forma e sinusit të bazës, hapja e sinusit të bishtit (O-079)
(
Vrojtohet forma e hapjes së vendit ku bashkohet bishti me llapën e gjethes
Vlerësimi bëhet në 9 nivele si më poshtë:
1- Shumë i hapur
2- I hapur
3- Gjysëm i hapur
4- Pak i hapur
5- I mbyllyr
6- Lobet lehtësisht të dyzuara, të takuara
7- Lobet gjysëm të dyzuara, të mbivendosura
mbivendo
8- Lobet janë të dyzuara mirë
9- Lobet janë shumë të dyzuara (shih figurën 12).

Figura 12. Krahasimi dhe vlerësimi për formën e hapjes së sinusit të bazës.

2.4.5.5. Forma e hapjes së sinusit të sipërm anësor (O
(O-082)
Vrojtohet
ojtohet shkalla e hapjes së vrigullit
vrigullit anësor që ndodhet ndërmjet nervaturave N1 dhe N2.
Vlerësimi bëhet në 4 nivele si më poshtë:
1- Sinus i hapur
2- Sinus i mbyllur
3- Sinus me lobe lehtësisht të mbivendosura
4- Sinus me lobe shumë të mbivendosura
mbivendosura, (shih figurën 13).

69
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

Figura 13. Mënyra e vrojtimit për shkallën e hapjes së sinusit të sipërm anësor.

2.4.5.6. Thellësia e sinusit të sipërm anësor (O
(O-605)
Matjet bëhen sipas figurës së mëposhtme dhe vlerësimi bëhet në 5 nivele:
1- Shumë i cekët, kur gjatësia është > 110 mm
3- I cekët, kur gjatësia
atësia është 90-110
90
mm
5- Mesatare, kur gjatësia është 70-90
70
mm
7- I thellë, kur gjatësia është 50
50-70 mm.
9- Shumë i thellë, kur gjatësia është <50 mm,
mm (figura 14).

Figura 14. Mënyra e matjes së thellësisë së sinusit të sipërm anësor.
anësor

2.4.6. Karakterizimi për tiparet
tip
e veshulit (kalaveshit) ( O-202 ).
Vlerësimi bëhet duke e krahasuar me format e dhëna në deskriptor
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Konik i shkurtër
2- Konik
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3- Konik i gjatë
4- Cilindrik
5- Me krahë,, (shih figurën
figur 15).

Figura 15. Mënyra e krahasimit dhe vlerësimit për formën e veshulit
veshulit.

2.4.6.1. Gjatësia e veshulit pa bishtin (O-203;
(
U-39)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Shumë i vogël, kur gjatësia e veshulit është < 80 mm (Kober 5 BB)
3- I vogël, kur gjatësia e veshulit është 81-100 mm (Pino Noir)
5- Mesatare, kur gjatësia e veshulit është 101 – 180 mm (Rieslingu)
7- I madh, kur gjatësia e veshulit është 181- 260 mm (Tajgat)
9- Shumë i madh, kur gjatësia
gjatës e veshulit është > 261 mm (Italia),, (shih figurën
figur 16. gjatësia
dhe gjerësia e një veshulit).

71
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

Figura 16. Mënyra e matjes së gjatësisë së veshulit.

2.4.6.2. Pesha mesatare e veshulit (O-502)
(O
Llogaritet nga pesha mesatare e veshulëve
v
të rrushit të pjekur, të peshuar në kohën e vjeljes.
Peshohen 5-10 kg rrush, numërohen veshul
veshulët,
t, pjestohet pesha e përgjithshme me numrin e
veshulëve dhe nxirret vlera për peshën mesatare.
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Shumë e vogël, kur pesha mesatare e veshulit është <100 gr
3- E vogël, kur pesha mesatare e veshulit është 100-250 gr
5- Mesatare, kur pesha mesatare e veshulit është 251
251-650 gr
7- E madhe, kur pesha mesatare e veshulit është 651-950
651
gr
9- Shumë e madhe, kur pesha mesatare e veshulit është >950 gr.
2.4.6.3. Dendësia e kokrrave, shkalla e ngjeshjes ssë veshulit (O-204;
204; U
U-40)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1- Shumë i rrallë, i shkrifët, nuk e ruan formën ( Vitis Amurensis)
2 - I rrallë, e ruan pak formën (Kardinal )
3- Mesatare, kokrrat e mbulojnë bishtin dhe frenjën ( Tajga e Bardhë )
4- I ngjeshur, kokrrat takojnë njëra-tjetrën
njëra tjetrën ( Pinot, Sheshi i Bardhë )
5- Shumë i ngjeshur, kokrrat deformojnë njëra
njëra-tjetrën ( Cëruja )
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2.4.6.4. Uniformiteti
ormiteti i kokrrave në veshul (O-222)
(O
Vlerësimi bëhet në 2 nivele si më poshtë:
1 - Jo uniforme, madhësia
madhësi e kokrrave ndryshon ( Kallmeti )
2 - Uniforme, kokrrat janë pothuajse uniforme ( Italia, Muskati, etj).
etj)
2.4.7. Karakterizimi
erizimi për tiparet e kokrrës, forma
f
e kokrrës (O-223)
1.

E zgjatur,

2.

Eliptike e ngushtë

3.

Eliptike

4.

E rrumbullakët

5.

E shtypur në pole

6.

Ovale

7.

Ovale e gjerë

8.

Ovale e zgjatur

9.

E shtypur e harkuar nga njëra anë, (format kok
kokërrave në figurën
figur 17).

Figura 17.
1 formatë e kokrrës.

2.4.7.1. Gjatësia e kokrrës ((O-221)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Shumë e vogël, kur gjatësia
atësia mesatare është < 11 mm ((Corinth
Corinth Noir)
2. E vogël,, kur gjatësia është 11-15
11
mm (Riesling)
3. Mesatare, kur gjatësia
sia mesatare është 15.1-20
15.1
mm (Shesh i zi)
4. E madhe, kur gjatësia
sia mesatare është 20.1-23
20.1
mm (Muskat
Muskat i Aleksandrisë)
5. Shumë e madhe, kur gjatësia
gjat
mesatare është mbi 23 mm (Alfons Levale).
Levale)
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2.4.7.2. Ngjyra e cipës së kokrrës (O
(O-225)
Vlerësimi bëhet në 6 nivele si më poshtë:
1. Jeshile në të verdhë
2. Rozë
3. E kuqe
4. E kuqe në gri
5. E kuqe e errët në violetë
6. Blu në të zezë
2.4.8. Pjekja e plotë e rrushit (O
(O-304)
Pjekja e plotë e rrushit konsiderohet momenti kur përmbajtja e sheqerit në kokërr arrin vlerat
maksimale. Për këtë bazohemi në numrin e ditëve që i duhen kultivarit deri në pjekjen e plotë të
rrushit.
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Shumë të hershëm,
rshëm, kur për pjekje duhen 105
105-135 ditë
2. Të hershëm, kur për pjekje duhen 136
136-155 ditë
3. Pjekje mesatare, kur për pjekje duhen 156-165
156
ditë
4. Pjekje të vonë, kur për pjekje duhen 166-180
166
ditë
5. Pjekje shumë të vonë, kur për pjekje duhen mbi 180 ditë.
2.4.8.1. Përmbajtja e sheqerit në musht (O-505)
(O
Matjet bëhën në laboratorin e fabrikës ose me refraktometër fushor në kohën e pjekjes së plotë.
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Shumë e ulët, kur përmbajtja e sheqerit është deri në 14%
2. E ulët, kur përmbajtja
tja e sheqerit është 14-17%
14
3. E mesme, kur përmbajtja e sheqerit është 18
18-21%
4. E lartë, kur përmbajtja e sheqerit është 22-26
22
%
5. Shumë e lartë, kur përmbajtja e sheqerit është mbi 26%.
26%
2.4.8.2. Përmbajtja e acideve në lëng rrushi (O-506)
Përmbajtja e acidit tartrik dhe sulfhidrik në
n lëng rrushi të shprehura në gr/l.
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
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-

Shumë e ulët, kur përmban deri në 3 gr/l acid tartrik

-

E ulët, kur përmban 4--6 gr/l acid tartrik

-

E mesme, kur përmban 6-9
6 gr/l acid tartrik

-

E lartë,
artë, kur përmban 10-12
10
gr/l acid tartrik

-

Shumë e lartë, kur përmban 12
12-15 gr/l acid tartrik

2.4.9. Gjatësia e sharmendës ose rritja vjetore (O
(O-351)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Rritje shumë e shkurt
shkurtër, kur rritja vjetore është <100
100 cm (Pinot)
2. E shkurtër, kur rritja vjetore është 101-150
101 150 cm (Cabernet Sauvignon)
3. Rritje mesatare, kur rritja vjetore është 151-300
151
cm (Sheshi)
4. E gjatë, kur rritja vjetore është 301
301-450 cm (Kallmeti)
5. Shumë e gjatë,
atë, kur rritja vjetore është >451
>
cm
2.4.9.1. Shkalla e pjekjes sëë sharmendave (O
(O-355)
Nga shkalla e pjekjes së lastarëve varet direkt qëndrueshmëria ndaj të ftohtit, si dhe mundësia e
kultivimit të kultivarit në një rajon të caktuar. Vrojtohet ngjyra karakteristike që merr lastari i
drunjëzuar në vjeshtë. Vlerësimi bëhet duke gjykuar mbi përqindjen e pjekjes apo drunjëzimit të
lastarit, në 4 nivele si më poshtë:
1. Pjekje shumë e mirë, kur në vjeshtë arrin të piqet mbi 80% e gjatësisë së lastarit;
2. Pjekje e mirë, kur në vjeshtë arrin të piqet 6565 80% e gjatësisë së lastarit
3. Pjekje e dobët, kur në vjeshtë arrin të piqet 50
50-65%
65% e gjatësisë së lastarit
4. Pjekje shumë e dobët, kur në vjeshtë arrin të piqet më pak se 50% e gjatësisë së lastarit.
2.4.9.2. Zona prodhuese e sharmendës (O
(O-358)
Përcaktohet duke vrojtuar sasinë e veshulëve
veshulëve të dalë nga lastarët që janë zhvilluar nga 2 sythat e
çepave dhe numri i veshulëve që rezultojnë nga lastarët e zhvilluar nga sythat e mesit dhe majës së
sharmendës.Vlerësimi bëhet në 3 nivele si më poshtë:
1. Kur zona prodhuese është në 1-3
1 nyjet e bazës së sharmendës
2. Kur zona prodhuese është në 4-6
4 nyjet e mesit të sharmendës
3. Kur frutifikon mirë në nyjet 7-10
7
të sharmendës
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2.4.10. Karakterizimi për qëndrueshmërinë ndaj faktorëve biotikë.
Vrojtimi bëhet për qëndrueshmërinë ndaj sëmundjeve kryesore kërpu
kërpurdhore.
dhore. Për vrugun dhe hirin,
bimët vrojtohen 3 javë pas lulëzimit, ndërsa për kalbëzimin, vrojtimet bëhen në periudhën e
pjekjes.

2.4.10.1. Shkalla e prekjes së gjetheve nga vrugu (O
(O-452)
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Prekje shumë e ulët, kur nuk ka shenja njollash apo nekrozash
2. Prekje e ulët, kur ka njolla të vogla, akoma të panekrotizuara
3. Prekje mesatare, kur njollat nekrotike arrijnë 1-2
1 cm diametër
4. Prekje e lartë, kur njollat zgjerohen, mbulojnë 60 % të gjethes
5. Prekje shumë e lartë, kur njollat bashkohen me njëra-tjetrën.
2.4.10.2. Shkalla e prekjes së veshulit nga vrugu (O
(O-453)
Vlerësohen njollat e vrugut në frenja, kokrra dhe veshul
Vlerësimi bëhet në 5 nivele si më poshtë:
1. Prekje shumë e lehtë, kur nuk ka njolla tek bishtat as tek
t kokrrat
2. Prekje e lehtë, kur duken pak njolla tek bishtat e kokrrave
3. Prekje mesatare, kur janë prekur 20-30%
20
e veshulëve
4. Prekje e lartë, kur janë prekur 50-60%
50
e veshulëve
5. Prekje shumë e lartë, kur janë prekur mbi 80%
80 e veshulëve.
2.4.10.3. Shkalla e prekjes së velushit nga hiri (O-456)
(O
Vrojtimet duhen bërë 1-33 javë përpara vjeljes së rrushit. Vrojtohet për ekzistencën dhe nivelin e
zhvillimit të micelit të kërpurdhës mbi frenjat dhe cipën e kokrrës.
Vlerësimi bëhet në 3 nivele si më poshtë:
1. Prekje e ulët, kurr preken pak kokrra (Kober 5 BB)
2. Prekje mesatare, kur janë prekur deri në 30% të kokrrave
3. Prekje e lartë, kur janë prekur,
pre
plasaritur dhe dëmtuar >80%
% e kokrrave.
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2.4.10.4. Shkalla e prekjes së veshulit nga kalbëzimi (O
(O-459)
Bëhen vrojtime dhe përshkrime në ato vite kur ka më tepër infeksion.
Vlerësimi bëhet në 3 nivele si më poshtë:
1. Prekje e ulët, kur ka vetëm pak veshulë të prekur dhe ka pak kokrra të kalbura
2. Prekje e mesme, kur deri në 20 % e kokrrave janë të kalbura
3. Prekje e lartë, kur është prekur i gjithë bistaku dhe janë kalbur > 80% e kokrrave.
kokrrave

2.5. MATERIALET DHE METODAT PËR
PËR VLERESIMIN ME ANË
AN TË MARKEREVE
MOLEKULARË
2.5.1. Ekstraktimi ADN-së gjenomike nga mostrat e hardhive
Ekstraktimet e ADN-së gjenomike dhe gjenotipizimi me markere molekulare është kryer në
laboratorin e bioteknologjisë molekulare,
m
në Fakulteti i Shkencave të Natyrës,
Natyr Tiranë.
Ekstraktimi i ADN-së gjenomike nga gjethet e hardh
hardhive
ive u parapri nga grumbullimi në terren prej
të tre rajoneve vreshtare.
are. Mostrat e marra ishin të tri kategorive, gjethe te reja,
reja të vjetra dhe degëza
kur gjethet ende nuk ishin zhvilluar. K
Këto të fundit u mbajten në dhomënn e rritjes në
n temperature
22oC për rreth një javë deri në bulëzimin e gjethëve të cilat u përdoren përr ekstraktim.

Foto 13. Vendosja e degëzave të hardhisë në enë qelqi të mbushura me ujë të mbajtura në dhomën
dhomë e rritjes
në 25oC për çeljen
ç
e sythave dhe ekstraktimi i ADN-së prej gjetheve.
gjeth
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Protokolli Nr.1
Solucionet
Buferi i ekstraktimit: 20mM sodium EDTA, 100mM Tris
Tris-HCl, ph=8.0,
0, 1,4 MNaCl dhe 2.0%
CTAB. CTAB tretet duke e ngrohur tretesiren në
n 60oC. E ruajme përzierjen
rzierjen ne 37oC. Shtohet 0,2%
β-merkaptoetanol përpara përdorimit.
rdorimit.
Kloroform-izoamil alkool

24:1

5 MNaCl
Bufer TE: 10mMTris-HCl,
HCl, 1mM EDTA, Ph=8.0,
Ph
dhe autoklavohet
RNAse A 10mg/ml.
Protokolli i ekstraktimit sipas Doyle and Doyle, 1990 i modifikuar.
Grumbullohen gjethet e reja të
t çelura të hardhisë dhe 0,1g prej çdo
do mostre grih
grihen në havan
porcelani me azot të lënget
nget deri sa të
t pluhurizohen mirë.
Shtohen 0,1ml bufer ekstraktimi në
n gjethet e pluhurizuara dhe përzihen
rzihen me shtypesin e havanit.
Derdhet masa e lënget në tuba centrifugimi.
Shtohen në çdo moster 10 mg polivinilpolipirrolidon (PVP) dhe ppërzihen
rzihen tubat me inversion.
Inkubohen në 60oC për 25 minuta dhe ftohen deri
der në temperaturë dhome.
Shtohet 1 ml kloroform-izoamilalkool
izoamilalkool dhe ppërzihen lehtësisht 20-25 herëë deri sa të formohet një
emulsion.
Centrifugohet në 6000 rpm pëër 15 minuta në temperaturë dhome.
Transferohet faza e siperme ujore në
n një tub te ri dhe kryhet një tjeter ekstraktim me kloroformkloroform
izoamil alkool nëse
se faza ujore vazhdon ttë jetë e mjegullt.
Shtohet 0,5 e volumit Nacl 5M në
n solucionin ujor dhe përzihet mirë.
Shtojmë dy volume etanol të ftohte 95% dhe e ruajme në 4-6oC për 20 minuta derisa të
t fillojnë të
shfaqen fijet e ADN-së.
Centrifugojme në 3000 rpm pëër tre minuta dhe e risim shpejtësin ne 5000 rpm edhe ppër tre minuta.
Derdhim
im supernatantin dhe e shpelajmë
shpelajm pelletin me etanol 76% të ftohtë.. E largojme etanolin duke
i lëne të thahen tubat në 37oC për
p rreth 30 minuta.
I tresim pelletet në 200 deri 300µl TE.
I trajtojme mostrat me 1 µl RNAse
RNA A për 1000 µl solucion ADNje dhe i ruajm
ruajmë në 37oC për 15
minuta.
E ruajme ADN-në e sapo ekstraktuar në
n -20oC ose në -70oC përr periudha m
më të gjata.
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Protokolli Nr.2.
Grihet 0,1gr gjethe të reja të
t hardhive në azot të lëngët.
Shtohet
ohet 1ml bufer ekstraktimi me përmbajtje
p
të përshkruar si më poshtëë.
Shtohet 10 µl 2-merkaptoetanol
merkaptoetanol.
Inkubohet në 65oC në banjë
banj uji për 15 minuta.
Shtohet 0,5 ml kloroform--izoamilalkool 24:1 dhe përzihet mirë.
Centrifugohen per 1minutëë në 14000 rpm.
Transferohet supernatanti në nje tubë ri.
Shtohet 1 volum izopropanol.
izopropanol
Inkubohen tubat në akull ppër të ndihmuar precipitimin e ADN-së përr 15 minuta.
minuta
Centrifugim momental në 14000 rpm.
Derdhet supernatanti.
Shtohet 1ml etanol 70%.
Centrifugim momental ne 14000 rpm.
Largohet etanoli me pipetëë dhe lejohet të thahet në temperaturë dhome..
Tretet pelletië 50 µl TE/ pH 8.0,
8.
Përmbajtja e buferit të ekstraktimit:
50mM Tris pH 8
50mM EDTA ph 8
0,4M LiCl
1% CTAB
2% PVP
0,5% TWEEN 20
1,1M NaCl

Foto 14. a) Centrifuga (14000 rpm)
rpm ndarja nga suspensioni. b) tubat pas centrifugimit për izolimin e pelletit
të ADN-së.
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2.5.2. Vlerësimi sasior dhe cilësor i ADN-së
Për matjen e sasisë së acideve nukleike në një preparat përdoren dy metoda bazë. Nëse mostra
most
është e pastër, pa sasi të konsiderushme me betjesh proteinike, fenoli, agaroze
agaroz ose acidesh të tjera
nukleike, mënyra më e përshtatshme është matja spektrofotometrike e bazuar në sasinë e rrezatimit
UV të absorbuar
buar nga bazat. Nëse sasia e ADN-së
ADN
apo ARN-së
së është shumë e vogël apo most
mostra
përmban papastërti me shumicë, sasia e acideve nukleike mund të vlerësohet bazuar në intensitetin
e fluoreshencës së emetuar nga bromuri i etidiumit (Sambrook et al.,, 1989)
1989).

Përcaktimi spektrofotometrik i sasisë së ADN-së
AD
Materialet:
Spektofotometër UV;
Kyveta kuarci për lexim në UV;
UV
Mostra e ADN-së për matje;
sipas rastit, në varsi të solucioni
solucionitt ku janë tretur makromolekulat);
makromolekulat
Solucioni blank (sipas

Foto 15. Spektofotometri UV-VIS

Protokolli
Matjet duhen kryer në gjatësitë e valëve 260 nm dhe 280 nm. Leximi në 260 lejon llogaritjen e
përqendrimit të aciditt nukleik në mostër. Densiteti optik
optik me vlerë 1 i korrespondon afërsisht 50 µg/
ml për ADN-në dy vargore, 40 µg/ ml për ADN-në
AD
një vargore.
Raporti ndërmjet leximeve në 260 nm dhe 280 nm (OD
( 260/ OD280) jep një vlerësim të pastërtisë së
acidit nukleik. Preparatet e pastra të ADN-së
ADN dhe ARN-së
së kanë vlera të OD260/OD280 ndërmjet 1.8
dhe 2.
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Nëse preparatet përmbajnë papastërti (protein
(protein dhe fenole) vlera e këtij raporti do të jetë mjaft më e
vogël se ato të përshkruara më lart, dhe përcaktimi sasior i acideve nukleike për pasojë do të jetë i
pamundur.
së dyvargore me anë të fluoreshencës
fluoreshencës së bromurit të etidiumit
Përcaktimi i sasisë së ADN-së
Në raste të caktuara sasia e ADN-së
ADN
së ekstraktuar
raktuar është e pa mjaftushme (<
( 250 ng/ml) për tu
vlersuar me anë të spektrofotometrisë, apo ADN
ADN-ja është e kontaminuar
nuar me substance të tjera që
absorbojnë
sorbojnë rrezatimin UV dhe për pasojë
pasojë pengojnë analizimin me saktësi të mostrës.
Në këto rrethana mënyra më e shpejt
shpejtëë për të vlerësuar sasinë e ADN
ADN-së është të përdoret
fluoreshenca e emetuar nga molekulat e bromurit të etidiumit të ndërfutura në ADN.
Meqënëse niveli i fluoreshencës është proporcional me masën totale të ADN-së
ADN në mostër mund të
vlerësohet duke krahasuar fluoreshencën e mostrës me atë të një sere standarteve.
Kjo metodë është në gjëndje të detektojë edhe 1-5
1 ng ADN.

Materialet
Elektroforezë;
Bromur etidiumi (EtBr);
Marker molekular 1 kbp;
Mostrat e ADN- së që do të maten.
maten

Protokolli
Pregatitet xheli i agarozës 1%
1 dhe pikohen mostrat e ADN-së (5µl)) që do të vlerësohen dhe
markeri molekular standart në sasin
sasinë e rekomanduar nga prodhuesi (drejtuesi
drejtuesi i punës vendos llojin
e markerit),
), pas migrimit të mostrave për 30 minuta deri 1 orë krahasohet intensiteti i
fluoreshencës së çdo
do mostre me atë të markerit nën rrezatimin UV.

2.5.3. Përdorimi
rdorimi i markereve të tipit RAPDs për gjenotipizimin e kultivareve të hardhisë.

2.5.3.1. Primerat e përdorur
rdorur
Primerat e përdorur përr gjenotipizimin e kultivar
kultivarëve të hardhise janë përzgjedhur
rzgjedhur sipas P.This et
al, 1997 të provuar si rezultative nnë gjenotipizimin e kultivarëve të hardhisë.
hardhis
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2.5.3.2. Protokolli i shumëfishimit i bazuar në PCR
Protokolli i përdorur përr shumëfishimin
shum
e fragmentëve me anë të RAPDs ppër çdo reaksion
përmbante
rmbante 0,4 U Taq polimeraze, 1X bufer PCR, 1,5 mM MgCl2, 0,1% Triton xx-100, 200µ M të
çdo deoksinukleotidi, 30 ng primer, 25ng ADN model. Përqendrimet
P
respektive u llogariten ppër
një volum reaksione prej 25µl.

Kushtet e ciklimit
94oC për 4 minuta - faza e denatyrimit fillestar
94 oC për 1minute - faza e denatyrimit
38oC për 1 minute – faza e lidhjes

36 cikle

72oC për 1 minute – faza e zgjatjes
72oC për gjashte minuta-faza
faza përfundimtare.
p

Elektroforeza e produkteve të shumëfishimit (sipas Sambrook et al.,, 1989)
Elektroforeza e produktëve
ve të
t shumëfishimit u krye në xhele agaroze 1,6% ne 0,5X T
TBE-Tris
Borat EDTA. Markeri i përdorur
rdorur për
p të vlerësuar përmasat e produktëve
ve ishte 1kbp. Xhelet u
fotografuan falë ndriçimit nënn rrezatimin UV të
t bandave të ngjyruara me bromur etidiumi.

2.5.3.3. Analiza e rezultateve, p
përpunimi statistikor
Pas fotografimit të bandaveë shumëfishuara,
shum
u hartuan matricat binaree (0,1) ppër çdo produkt e për
çdo moster.
Në vijim këto matrica u përdoren
rdoren për të ndërtuar dendrogramën e afërrsisë gjenetike ndërmjet
mostrave me anë të programit NTSYS, 2.1.
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2.5.4. Përdorimi
rdorimi i markerë
markerëve tipit SSR përr gjenotipizimin e kultivarëve
kultivar
të hardhise së
Kosovës
2.5.4.1. Primerat e përdorur
rdorur
Primerat e përdorur për shumëëfishim ishin dhjetë:
VVMD 7-R/F
VVMD 5-R/F
VrZAG 67-R/F
VVMD 27-R/F
VrZAG 62-R/F
VrZAG 79-R/F
VVS

2-R/F

VVMD 25-R/F
VVMD 32-R/F
VVMD 28R/F

fishimit i bazuar në PCR
2.5.4.2. Protokolli i shumëfishimit
ADN

(40ng/ µl)

1µl

Bufer PCR 1X

1,5 µl

dNTPs

0,2 µl

Primeri Forward

0,2 µl (10pmol)

Primeri Revers

0,2 µl (10pmol)

Taq polimeraze

0,2 µl

ddH2O

11,7 µl

Volumi total përr reaksion 15 µl.

Gjithsej u pregatit një përzierje
rzierje master për
p 19 mostra ADN-je, të cilat përfaqësonin
p
gjashtë
kultivaret e Rahovecit, gjashtëë të Prizrenit, gjashtë të Gjakoves dhe një kontroll.
këto mostra përfaqësuese u pëërgatiten duke përzier paralelet për çdo
do kultivar, në këtë mënyr ADNja model që do të përdorej përr shumëfishim,
shum
përmbante ADN-të e dhjetë paralelëve
paralel
respektive.
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2.5.4.3. Kushtet e ciklimit
Reaksionet me përmbajtjen
rmbajtjen si me siper iu nënshtruan
n
kushteve të ciklimit:
94oC për 5 minuta
94oC për 30 sekonda
50oC për 20 sekonda

35 cikle

72oC për 30 sekonda
72oC për 5minuta
2.5.4.4. Hollimi i produkteve ttë shumëfishimit
Produktet e shumëfishimit
fishimit me anë
an të dhjetë çifteve të primerave të tipit SSR për
p të 18 mostrat
përfaqësuese të Kosovës,, pra gjithsej 180 reaksione shumëfishimi
fishimi u holluan në
n masen 1:1 duke ju
shtuar nga 10µl ddH2O.
2.5.4.5. Përgatitja
ërgatitja e përzierjeve të produktëve të shumëfishimit të primerave të
t ndryshëm
Pas hollimit të produktëve të shumëfishimit të çdo çifti
fti primerash, gjithsej dhjete çifte,
ç
u realizua
përgatitja e tre pjatave të mikrotitrimit në
n puset e së cilave do të përziheshin
p
produktet e
shumëfishimit me anë të SSR të
t çdo mostre si vijon:
Kombinimi i produkteve të

VVS2-VVM79-VVM27-VVM7

Kombinimi i produkteve të

VVM5-VVM25-VrZAG62

Kombinimi i produkteve të

VVMD32-VVMD28-VrZAG67

Çdo pus i këtyre
tyre tri pjatave përmbante
p
përveç ADN-ve edhe 36 µl Loadi
Loading buffer dhe 10 µl dd
H2O.
2.5.4.6. Elektroforeza e produktëve
produkt
të shumëfishimit
Produktet e shumëfishimit
fishimit me anë
an të rimerave të mësipërm
rm u elektroforetuan në dy tipe xhelesh, në
xhel agaroze 2%, me synim verifikimin e pranis
pranisë së produkteve, dhe xhele poliakrilamidi 6,5% që
q
do të aplikohej në paisjen analizuese të
t emertuar Licor 4300 DNA Analyser.
Elektroforeza në xhel agaroze
Xheli 2% i agarozes u zhyt nëë bufer elektroforetimi TBE 1X dhe mostrat e vendosura në
n puset e tij
u zhvendosën përrreth 1 orë.
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Elektroforeza në xhel poliakrilamidi
Xheli i poliakrilamidit, i vendosur
osur nnë paisjen elektroforetuese u zhyt në TBE 0,8X.
Mostrat u përgatitën për elektroforeze duke u denatyruar në
n 94oC përr 4minuta. Për
P vlerësimin e
përmasave të produktëve të shumëfishimit
shum
me PCR u përdor markeri Size Standart Li-Cor IRDYE
700/800 i cili jep banda të përmasave
rmasave 50-350
50
bp.

2.5.4.7. Analiza e rezultateve, përpunimi statistikor
Vlerësimi statistikor i tëë dhënave
dhënave ampelografike mbi varietetet e marra në
n studim u krye duke
përdorur metoden Ward të bazuar në hierarchical clustering (Ward, 1963), i cili mori në
konsiderate 31 karakteristika
teristika sipas
si
deskriptorit të IPGRI-së dhe përrgatiti një dendrograme
ngjashmerie ndërmjet
rmjet kultivarëve
kultivar
të bazuar në distancen Euklidiane. Platforma JMP 11 u përdor
për të llogaritur ngjashmeritë në
n mënyrë automatike e më pas për të përgatitur
rgatitur dendrogramën.
dendrogram
Rezultatet e RAPDs u përdoren
rdoren për
p të krijuar në çdo
do rast matrica binare (0,1) të
t cilat u përdorën
për të ndërtuar
rtuar dendrograma të
t ngjashmerisë gjenetike ndërmjet kultivarëve
ve ppër çdo rajon, me ane
të software NTSYS2.1.
Për të përftuar
rftuar profilet mikrosatelitore, produktet e shumëfishimit
shum
me anë të SSR u zhvendosen në
elektroforezë në paisjen DNA analyzer (Model 4300, Li-COR
Li
Biosciences)
ces) dhe amplikoneve ju
maten përmasat
rmasat automatikisht me anë të SAGAGTsoftware.
Për ndërtimin e dendrogramave
amave të
t ngjashmerise ndërmjet kultivarëve
ve bazuar në
n përmasat e
lokuseve mikrosatelitore, u pëërdorën dy software NTSYS 2.1 (mbi
mbi bazen e matricave binare) dhe
JMP11 (SAS2014) mbi bazen e matricave multivariable.
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KAPITULLI III
3. REZULTATE DHE DISKUTIME

3.1. Përcaktimi i veçorive mjedisore të rajonëve vreshtare të Kosovës
Faktoret mjedisore konsiderohen shum
shumë të rendësishem si në zhvillimin
illimin e hardhive dhe në
n cilësinë
dhe rendimentin e prodhimit. Këta
K faktorë të referuar shprehen si faktoret klimatikë,
klimatik sipas Fazinic
(1971) ndikojnë në zhvillimin e hardhisë
hardhis në mënyrë komplekse dhe të ndërsjellt
rsjelltë.
Ndër ta përmendet lartësia
sia mbi niveli
nivelin e detit dhe ekspozicioni i terenit
renit vreshtar. Zajmi (1977,
1996) ka marrë në konsideratëë vlerën e kushteve meteorologjike, Kabashi (1994) dhe Gashi (2005)
kanë trajtuar rolin e ujit në zhvillimin dhe frutdhënien e hardhisë,
ë, ndërsa
ndë
Ratkovic (1980) ka
nënvizuar rëndesinë e raporteve ndërmjet
nd
reshjeve dhe nxehtësisë. Në këtëë studim janë konsideruar
në mënyrë të veçantë matjet e veçorive
ve
pedologjike të dherave të tre rajoneve vreshtare,
respektivisht të Rahovecit, Pejë-Gjakovë
Pej
dhe Prizren-Therand, të cilat janë
jan kryer në laboratorin
agrobiokimik Mercier 2008,, France dhe laboratorin agrokulturëss Agrovet Prishtinë, në kuadër të
studimit të pedologjisë të tokëës vreshtare për ngritjen e vreshtave të reja.
Në tabelat në vijim jepen të
t dhënat
nat e detajaura mbi strukturen (thellesia,
(thell
Ph, humusi, etj),
përmbajtjen fiziko-kimike të (Fe, Zn, Mn, Cu) dhe përberjen mekanike tëë dherave (përqindjen e
rëres,
res, pluhurit dhe argjilave).

Foto 16. Përbërja e tokës në vreshtat e Rahovecit.
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Tabela 1. Rezultatet e analizave të tokës në rajoni vvreshtar të Rahovecit të kryera nnë (laboratorin
agrobiokimik Mercier France.2009., Bajraktari, 2010).
Nr.

Thellësia

pH

cm

H2O

Humus

N

Përshtatshmëria (mg/100gr)

CaCo3

Kcl

%

%

P2O5

K2O

Ca

Mg

Total

Aktiv

Lokacioni

1

0-35

7.26

6.27

2.53

0.1

22

40

532

49

0

0

Sapniq-

2

35-65

7.48

6.21

2.37

0.08

9.8

19.6

320

55

0

0

Potaqan

3

65-90

7.11

7.11

1.29

0.07

3.2

15.3

1878

42

0

6

Lokacioni

1

0-35

7.27

6.11

2.25

0.12

13.4

21.3

382

55

0

0

Pataqan

2

35-65

7.22

6.52

2.11

0.13

6.7

26.4

420

44

12

3

Nashpallë

3

65-90

7.91

6.9

1.68

0.08

10.6

19.3

2870

55

0

0

Lokacioni

1

0-35

8.11

7.77

2.43

0.09

19.3

8.3

1140

39

0

0

Rahovec

2

35-65

7.83

6.73

1.94

0.08

16.53

4

1738

14

0

0

3

65-90

7.9

7.7

1.2

0.14

4

3.6

1842

22

7

0

Lokacioni

1

0-35

8.32

7.06

2.71

0.16

14.6

11.6

986

43

0

0

Rahovec-

2

35-65

8.13

7.13

1.3

0.13

5.11

4.4

1453

23

0

0

Fortes

3

65-90

8.2

6.98

0.85

0.1

3.96

5.9

1633

36

7

2

Lokacioni

1

0-35

6.78

5.8

2.7

0.21

10.76

21.3

1758

39

0

0

Apterush

2

35-65

6.21

4.69

1.71

0.14

7.77

8.9

1356

44

2

1

Zaqisht

3

65-90

6.27

5.55

0.94

0.11

6.21

9.3

1226

39

9

4

Lokacioni

1

0-35

7.86

6.95

2.02

0.08

9.32

19.4

732

50

0

0

Drenovc-

2

35-65

7.36

7.44

1.6

0.09

11.72

15.4

616

40

3

0

Senovc

3

65-90

5.25

7.19

1.11

0.09

8.29

6.7

1116

39

0

0

Lokacioni

1

0-35

8.04

7.12

2.97

0.14

9.23

13.5

938

41

3

1

Ratkovc-

2

35-65

7.65

6.54

1.91

0.11

4.35

8.4

715

36

1

0

Dejnë

3

65-90

7.9

7.4

0.9

0.09

5.91

6.1

834

31

0

0

Lokacioni

1

0-35

7.74

7.26

1.96

0.18

7.14

12.1

1054

30

3

1

Polluzh-

2

35-65

7.45

5.66

0.7

0.14

4.12

9.6

711

27

1

0

Pastasel

3

65-90

6.5

4.9

1.15

0.16

6.95

7.5

981

33

5

1

Tabela 1.1. Prania e elementëve
ve kimikë
kimik në tokat vreshtare në rajonin e Rahovecit të kryera në (laboratorin
agrobiokimik Mercier France.2009.
France.2009., Bajraktari, 2010).

Thellësia

Përbërja
mekanike (%)

mg/kg

Cm

Fe

Zn

Mn

Cu

B

Ranë

Pluhur

Argjilë

0-24

62

2.00

62.00

6.00

3.00

39

56

6

24-52

54

2.00

54.00

6.00

4.5

38

50

12

52-90

74

4.00

88.00

8.00

5.5

42

56

2
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Tabela 2. Rezultatet e analizave të tokës në rajonin vreshtarë Pejë – Gjakovë të kryera në (laboratori i
agrokulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Nr.

Thellësia
cm

pH
H2O

1
2
3
1
2
3
1
2
3

0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90

5.6
8.11
8.6
7.37
7.92
8
8.22
7.83
7.9

1
2
3
Lokacioni 1
2
Pejë veri
3
Lokacioni 1
Jabllanic- 2
vogel-madhe 3
Lokacioni 1
2
fshatrat3
Klinë
Lokacioni 1
2
fshatrat3
Burim

0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90

Lokacioni
GjakovëLokacioni
GjakovëBecë
Lokacioni
DushkajëCermjan
Lokacioni
Pejë jug-

Kcl

Humus
%

N
%

Përshtatshmëria (mg/100gr)
P2O5
K2O Ca
Mg

CaCO3
Total

Aktiv

6.97
6.97
7.4
6.19
6.83
6.9
7.77
6.73
7.7

2.53
1.47
1.29
2.25
1.79
1.48
2.3
1.6
1.14

0.09
0.08
0.06
0.14
0.11
0.07
0.13
0.05
0.16

4.24
2.87
3.2
5.6
6.7
4.3
26.3
5.53
3

25
12
15
25
27
15
6
3
2

482
320
1878
382
420
2878
1140
1738
1842

59
62
50
51
61
55
36
14
22

0
0
21
0
11
0
0
0
7

0
0
6
0
4
0
0
0
0

8.27
8.33
8.2
5.79
5.21
6.27
7.86
8.02
8.25

7.16
7.23
6.98
3.8
3.69
5.05
6.95
7.94
7.19

2.71
1.27
0.85
2.7
1.71
0.94
2.02
1.6
1.11

0.23
0.16
0.11
0.21
0.14
0.11
0.08
0.07
0.04

4.6
4.11
3.96
7.76
4.77
2.21
8.32
1.72
2.29

11
4
5
11
8
4
11
8
6

986
1453
1633
1758
1356
1226
732
616
1116

19
23
29
38
35
49
36
30
39

0
0
7
2
2
11
0
3
9

1
0
2
0
1
4
0
1
6

8.04
7.93
8.1
7.94
7.66
6.5

7.12
6.54
7.4
7.06
6.76
6.9

2.97
1.91
0.9
1.96
0.7
1.15

0.14
0.12
0.1
0.16
0.12
0.16

8.23
3.35
4.91
9.14
6.12
3.95

11
8
6
11
8
6

938
715
834
1054
711
981

30
26
40
24
21
32

3
1
0
4
2
6

1
0
0
1
1
1

Tabela 2.1. Prania e elementëve
elementë kimikë në tokat vreshtare në rajonin e Pejës – Gjakovës të kryera në
(laboratori
oratori i agrokulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari.,
ri., 2010).

Thellësia

Përbërja
mekanike(%)

mg/kg

Cm

Fe

Zn

Mn

Cu

B

Rërë

Pluhur

Argjilë

0-24

86

2.00

60.0

6.00

3.00

32

56

6

24-52

90

2.00

50.0

6.00

4.5

28

50

12

52-90

92

4.00

98.0

8.00

5.5

42

56

2
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Tabela 3. Rezultatet e analizave të tokës në rajonin vreshtarë Prizren – Therand të kryera në (laboratori i
agrokulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).
Nr.
Lokacioni
Prizren
Lokacioni
PrizrenJug
Lokacioni
RetijLandovic
Lokacioni
TherandPerendim
Lokacioni
TherandLindje
Lokacioni
TherandBiraq

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Thellësia
cm

pH
H2O

Kcl

Humus
%

N
%

Përshtatshmëria (mg/100gr)
P2O5 K2O Ca
Mg

CaCo3
Total

Aktiv

0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90
0-35
35-65
65-90

5.6
8.11
8.6
8.5
8.3
8.6
5.91
7.47
7.06
5.16
7.32
6.42
5.48
6.04
5.5
6.52
5.58
5.36

6.9
6.97
7.4
7.4
7.3
7.4
4.7
6.5
6.6
4.2
6.56
5.8
4.83
4.84
5.44
4.37
4.73
4.43

2.03
1.11
0.81
2.33
1.33
0.71
2.84
3.52
1.36
3.04
2.77
1.96
2.79
1.71
0.95
3.37
2.79
1.32

0.09
0.08
0.04
0.13
0.08
0.04
0.14
0.22
0.25
0.15
0.19
0.2
0.17
0.19
0.14
0.2
0.07
0.17

4.2
2.87
3.2
9.15
2.62
3.95
5.5
5.5
2.3
4.3
2.3
1.96
3.2
4.3
4.7
2.8
1.79
2.17

0
0
0
3.68
3.27
22.77
0
0.95
0
0
0.56
0
0
0.76
0
0
0
0

0
0
0
1
1
5.5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

8
9.6
8.3
11.3
8.13
5.7
15.2
13.2
13.5
17.8
16.4
12.8
12.3
10.1
6.11
7.3
7.2
4.3

482
320
1870
938
814
1644
963
815
861
721
519
798
1023
974
832
874
636
540

59
62
50
30
26
42
32
31
32
37
31
34
40
32
36
29
31
29

Tabela 3.1. Prania e elementëve
ve kimikë në tokat vreshtare në rajonin e Prizrenit – Therandë të kryera në
(laboratori i agrokulturës Agrovet Kosovë. Bajraktari., 2010).

Thellësia

Përbërja
mekanike(%)

mg/kg

Cm

Fe

Zn

Mn

Cu

B

Rërë

Pluhur

Argjilë

0-24

59

1.00

51.00

4.00

2.00

42

50

8

24-52

38

1.00

40.00

5.00

3.00

40

52

16

52-90

52

1.5

62.00

6.00

4.5

43

60

4

Bazuar në këto të dhëna
na, kushtet agroekologjike të zonave vreshtare të Kosovës janë të
përshtatshme për rritjen e hardhive për
p të gjitha varietetet. Tokat me veti fiziko-kimike
fiziko
të
përshkruara, janë pjellore dhe garantojnë
garanto rendimente dhe cilësi të lartë.
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3.1.1. Temperaturat në rajonet vreshtare të
t Kosovës
Faktori i dytë i konsideruar ndër
nd faktorët mjedisor me rëndesi përr kultivimin e hardhive ishte
indeksi i nxehtësisë agroklimatike.
agroklimatike Matjet u moren nga statistikat e institutit bujqësor- Pejë,
Institutut i metrologjisë së Kosovës,
Kosov matjet vjetore (sipas tabelës nr. 4).
Tabela 4. Indeksi i nxehtësisë agroklimatike
agroklimatike.

Istogu

Ditët me temperaturë mbi
10°C
206

Gjakovë

196

1390

2029

Malishevë

208

1598

2165

Rahovec

208

1589

2158

Suharekë

209

1660

2199

Prizren

210

1685

2206

Pejë

203

1498

1983

Stacioni

Indeksi i Uinklerit

Indeksi Haglin

1514

2024

3.1.2. Reshjet në rajonet vreshtare të
t Kosovës
Reshjet janë veçoria e tretë mjedisore me rrëndesi të veçantë në rritjen dhe rendimentin e hardhive.
Të dhënat u moren
ren nga statistikat e Institutit te metrologjisë së Kosovës (sipas tab. 5).
Tabela 5. Të dhënatt e reshjeve vjetore.

Istog

824

104

7.9

Indeksi i
thatësisë
De
Martone
39

Gjakovë

1075

106

10.1

52

31.1

Malishevë

751

86

8.7

35

31.9

Rahovec

743

96

7.7

35

31.7

Suharekë

719

91

7.9

33

32.1

Prizren

743

92

8.1

34

31.9

Pejë

864

95

9.1

41

31.1

Stacioni

Mesatarja
Ditët vjetore Mesatarja e reshjeve
vjetore e
me reshje
(mm/ditë me shi)
reshjeve (mm)

Indeksi i
kontinentalitetit
Johanson
31.1
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3.2. KARAKTERIZIMI AMPELOGRAFIVE I VARIETETËVE TË STUDIUARA
Krahas studimit mbi emërtimin, origjinën, format e mbajtjes, kalimin e fenofazave kryesore, janë
studiuar dhe vlerësuar 6 lloje të hardhisë që lidhen drejtpërdrejt me qëndrueshmërinë dhe
prodhimtarinë e kultivarëve në kushtet e klimës dhe tokës së Kosovës.
Kosovë . Niveli i shfaqjes së këtyre
tipareve në kushtet klimatike e tokësore përcaktojnë vlerën ekonomike dhe mundësinë e kultivimit
të këtyre kultivarëve në rajon.
rajon Për kultivarët e studiuar janë plotësuar skedat e karakterizimit
karakt
që
shërbejnë për të deshifruar nivelin e shfaqjes së tipareve të rritjes, përshtatshmërisë dhe
prodhimtarisë së kultivarëve në kushtet e tokës dhe klimës së rajonit vreshtar në Kosovë. Krahas
karakterizimit janë marrë të dhëna edhe mbi origjinën dhe
dhe përhapjen e tyre në Kosovë.
3.2.1. RRUSHI PROKUP
Është varietet i vjetër,, me prejardhje ballkanike
b
i përhapur në vreshtat
reshtat e Kosovës, Shqipërisë,
Shqip
Serbisë, në vendbanimet me popullata
popullat shqiptare, si dhe në Maqedoni. Supozohet se ka prejardhje
nga trojet shqiptare tëë Maqedonisë
Maqedoni me origjinë pellazge. Në Shqiperi njihet me emrin ,, Zarqin
Z
”
emër i një rajoni ndërmjet
rmjet Dibrës dhe Bulqizës (Wolfram Hahn,, R.Kryeziu et.al., 2009). Nga ky
këndvështrim, mendojmë se ky kultivar është autokton i krijuar
krijuar dhe i ruajtur në trevat shqiptare me
qindra vjet, në rajonin e gjerë të dy Dibrave (Dibres
(
es së madhe dhe Dibrës së vogël
vogël) e më pas është
përhapur në gjithë trevënn Shqiptare
Shqip
e më vonë në trevat e ballkanit (Xh.
Xh. Kryeziu
Kryeziu, et.al. 2007).
Është i përhapur më se shumti në Kosovë dhe njihet me emrin Prokup (shih foto 17).

Foto 17. Rrushi Prokup
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Tabela 6. Niveli i tiparëve
tiparë tek kultivari Prokup (Xh. Kryeziu et,al., 2007)
Nr

Tipari i vlerësuar

Kodi

Nivelet

Vlerësimi

Vlerësimi me fjalë

1

Ngjyra e lastarit të ri*

007

1, 2, 3

3

Ngjyrë uthulle

2

Pushi në gjethen e re

004

0,1,3, 5, 7, 9

7

Push i dendur

3

Ngjyra e gjethes së re

051

1, 2, 3, 4 ..7

2

E gjelbër, me njolla bronxi

4.

Tipi i lules

151

1, 2, 3, 4, 5

3

Hermafrodite

5

Dalja e lulërisë së parë*

152

1, 2, 3

1

Nyja e 3-të

6

Nr lulërive/lastar frutor

153

1, 2, 3, 4

3

2.1 lulëri/lastar frutor

7

Periudha e lulëzimit

302

1, 2, 3, 4

2

E mesme

8

Forma e gjethes së rritur

067

1, 2, 3, 4, 5

2

Kuneiforme, si pykë

9

Madhësia e gjethes

605

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

10

Forma e dhëmbëzimit

076

1, 2, 3, 4, 5

2

Anë të drejta

11

Forma sinusit të bazës*

079

1 2, 3.....9

1

Shumë i hapur

12

Forma sinusit anësor

082

1, 2, 3, 4

3

Lobe të takuara lehtë

13

Thellësia e sinusit anësor

U-30

1, 3, 5, 7, 9

7

I thellë (52 mm)

14

Forma e veshulit

202

1, 2, 3, 4, 5

5

Konik me krahë

15

Gjatësia e veshulit

203

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (145 mm)

16

Pesha mesatare e veshulit

502

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (270 gr)

17

Dendësia e veshulit

204

1, 3, 5, 7, 9

5

Dendësi mesatare

18

Uniformiteti i kokrrave

222

1, 2

2

Uniforme, pa milcim

19

Forma e kokrrës

223

1, 2, 3 .... 9

4

E rrumbullakët

20

Gjatësia e kokrrës

221

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (17 mm)

21

Ngjyra e cipës së kokrrës

225

1, 2, 3 .... 6

6

Blu e errët

22

Periudha e pjekjes*

304

1, 3, 5, 7, 9

7

167 ditë, vonë

23

Përmbajtja e sheqerit*

505

1, 3 ,5, 7, 9

5

Mesatare (17.8%)

24

Përmbajtja e aciditetit

506

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (7.3%)

25

Rritja vegjetative vjetore

351

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (242 cm)

26

Pjekja e sharmendës

355

1, 2, 3, 4

1

Pjekje shumë e mirë

27

Zona prodh e sharmendës*

358

1, 2, 3

1

Baza e sharmendës

28

Prekja e gjethes nga vrugu

452

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

29

Prekja e veshulit nga vrugu

453

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

30

Prekja e veshulit nga hiri

456

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra

31

Prekja nga kalbëzimi

459

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra
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3.2.2. RRUSHI VRANAC
Rrushi Vranac
ac apo ndryshe Vranç (Vranin) lidhet ngushtë me krahinën shqiptare Vranina e
Shkodrës prej nga e ka dhe prejardhjen e ku kultivohet që nga shekulli i VI.
V Ky kultivar autokton
lidhet ngushtë me prodhuesit
sit e familjeve të mëdha Gjinajve (shek. Vl – Vlll-të) dhe Balshajve
(shek. XlV–të) sipas (Kryeziu
Kryeziu, et,al., 2007). Është varietet shumë i ҫmueshëm për verërat e zeza.
Verërat e Vraninit ҫmohenn shumë në librin
li
Rebsorten und ihre Wein të J. Robinson (1994), ku
verërat vranac konsiderohen të plota dhe të forta, me ngjyrë të kuqe të mbyllur
mbyll rubini, janë të
pasura me ekstrakte me permbajtje të mirë të fenoleve,
fenol
tanineve,, ngjyrës dhe alkoolit. Janë shumë
të përshtatshme për tu mbajtur në
n fuçi të drurit të lisit i cili ju jep një vlerë më të madhe se ato
normale; në shije kanë një masë më të madhe të hidhësirës, e cila tregon përmbajtjen e larte të
taninës; vera ka shije dhe aromë frutore,
frutore frutave të pjekura të kumbullës
lës së thatë dhe ashafëve të
tjera. Kultivohet kryesisht në pjesen jugore të ballkanit si në Shqiperi, Kosovë, Maqedoni
Maqedoni, por
plantacionet më të mëdha të ngritura gjenden në Malin e Zi ( shih foto 18)..

Foto 18. Rrushi Vranac.
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Tabela 7. Niveli i tiparëve
tiparë tek kultivari Vranac (Xh. Kryeziu et,al., 2007)
Nr

Tipari i vlerësuar

Kodi

Nivelet

Vlerësimi

Vlerësimi me fjalë

1

Ngjyra e lastarit të ri*

007

1, 2, 3

3

Ngjyrë uthulle

2

Pushi në gjethen e re

004

0,1,3, 5, 7, 9

7

Push i dendur

3

Ngjyra e gjethes së re

051

1, 2, 3, 4 ..7

2

Me njolla bronxi

4

Tipi i lules

151

1, 2, 3, 4, 5

3

Hermafrodite

5

Dalja e lueris së parë*

152

1, 2, 3

2

Nyja e 4-5-të

6

Nr lulërive/lastar frutor

153

1, 2, 3, 4

2

1.7 lulëri/lastar frutor

7

Periudha e lulëzimit

302

1, 2, 3, 4

2

E mesme

8

Forma e gjethes së rritur

067

1, 2, 3, 4, 5

3

Pesëkëndësh

9

Madhësia e gjethes

605

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

10

Forma e dhembëzimit*

076

1, 2, 3, 4, 5

2

Anë të drejta

11

Forma sinusit bazës*

079

1 2, 3.....9

2

I hapur

12

Forma sinusit anësor

082

1, 2, 3, 4

3

Lobe të takuara

13

Thellësia e sinusit anësor

U-30

1, 3, 5, 7, 9

7

I thellë (62mm)

14

Forma e veshulit

202

1, 2, 3, 4, 5

3

Konik i zgjatur

15

Gjatësia e veshulit

203

1, 3, 5, 7, 9

7

I gjatë

16

Pesha mesatare e veshulit

502

1, 3, 5, 7, 9

3

E vogël (220 gr)

17

Dendësia e veshulit

204

1, 3, 5, 7, 9

7

I ngjeshur

18

Uniformiteti i kokrrave

222

1, 2

2

Uniforme, pa milcim

19

Forma e kokrrës

223

1, 2, 3 .... 9

4

E rrumbullakët.

20

Gjatësia e kokrrës

221

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (19 mm)

21

Ngjyra e cipës së kokrrës

225

1, 2, 3 .... 6

6

Blu e errët

22

Periudha e pjekjes

304

1, 3, 5, 7, 9

7

E vonë (168 ditë)

23

Përmbajtja e sheqerit*

505

1, 3 ,5, 7, 9

5

E mesme (18.2%)

24

Përmbajtja e aciditetit

506

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (7.5%)

25

Rritja vegjetative vjetore

351

1, 3, 5, 7, 9

7

E gjatë (354 cm)

26

Pjekja e sharmendës

355

1, 2, 3, 4

2

E mirë

27

Zona prodh e sharmendës*

358

1, 2, 3

1

Baza e sharmendës

28

Prekja e gjethes nga vrugu

452

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

29

Prekja e veshulit nga vrugu

453

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

30

Prekja e veshulit nga hiri

456

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra

31

Prekja nga kalbëzimi

459

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra
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3.2.3. RRUSHI MELIK
Rrushi melik është rrush i bardhë ne të argjendë, rritet më së shumti në vreshtat klasike
klasik e shumë
pak në plantacione, për shkak të pamjes së mirë dhe qendrueshmerisë
qendru merisë ndaj sëmundjeve.
sëmundjeve Kultivohet
në oborre të shtëpisë që përdoret
rdoret në pje
pjergulla. Ky varietet i rrushit është mjaft i përhapur në trevat
shqiptare në Kosovë ku njihet me emrin rrushi i “z
“zogut” pasi e konsumojnë shumë zogjtë e vegjël.
vegj
Ka ambëlsirë, e cila arrin 20--26% sheqer dhe qëndrushmeri edhe në sezonin e dimrit. Në trevat e
Shqiperisë njihet edhe me emrin rrushi “mjaltëz”
“m
i cila e ka marrë emrin në bazë të shijes së ëmbël
(shih foto 19).

Foto 19. Rrushi Melik
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Tabela 8. Niveli i tiparëve tek kultivari Melik.
Nr

Tipari i vlerësuar

Kodi

Nivelet

Vlerësimi

Vlerësimi me fjalë

1

Ngjyra e lastarit të ri*

007

1, 2, 3

3

Ngjyrë uthulle

2

Pushi në gjethen e re

004

0,1,3, 5, 7, 9

7

Push i dendur

3

Ngjyra e gjethes së re

051

1, 2, 3, 4 ..7

2

Me njolla bronxi

4.

Tipi i lules

151

1, 2, 3, 4, 5

3

Hermafrodite

5

Dalja e lulërisë së parë*

152

1, 2, 3

1

Nyja e 3-të

6

Nr lulërive/lastar frutor

153

1, 2, 3, 4

3

2.2 lulëri/lastar frutor

7

Periudha e lulëzimit

302

1, 2, 3, 4

2

E mesme

8

Forma e gjethes rritur

067

1, 2, 3, 4, 5

2

Kuneiforme, si pykë

9

Madhësia e gjethes

605

1, 3, 5, 7, 9

3

E vogël

10

Forma e dhëmbëzimit*

076

1, 2, 3, 4, 5

3

Anë të mysta

11

Forma sinusit bazës*

079

1 2, 3.....9

2

I hapur

12

Forma sinusit anësor

082

1, 2, 3, 4

1

I hapur

13

Thellësia e sinusit anësor

U-30

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (70 mm)

14

Forma e veshulit

202

1, 2, 3, 4, 5

5

Me krahë

15

Gjatësia e veshulit

203

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

16

Pesha mesatare e veshulit

502

1, 3, 5, 7, 9

3

E vogël (130 gr)

17

Dendësia e veshulit

204

1, 3, 5, 7, 9

7

I ngjeshur

18

Uniformiteti i kokrrave

222

1, 2

2

Uniforme, pa milcim

19

Forma e kokrrës

223

1, 2, 3 .... 9

3

Eliptike

20

Gjatësia e kokrrës

221

1, 3, 5, 7, 9

3

E vogël (15 mm)

21

Ngjyra e cipës së kokrrës

225

1, 2, 3 .... 6

1

E verdhë

22

Periudha e pjekjes

304

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (160 ditë)

23

Përmbajtja e sheqerit*

505

1, 3 ,5, 7, 9

7

E lartë (21.2%)

24

Përmbajtja e aciditetit

506

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (8.2%)

25

Rritja vegjetative vjetore

351

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

26

Pjekja e sharmendës

355

1, 2, 3, 4

2

E mirë

27

Zona prodh e sharmendës*

358

1, 2, 3

1

Baza e sharmendës

28

Prekja e gjethes nga vrugu

452

1, 3, 5, 7, 9

1

Nuk preket

29

Prekja e veshulit nga vrugu

453

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

30

Prekja e veshulit nga hiri

456

3, 5, 7

3

Preket mesatarisht

31

Prekja nga kalbëzimi

459

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra
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3.2.4. RRUSHI THANZI I ZI DHE THANZI I KUQ
Ky varietet rrushi nuk është i përhapur në vreshtat e Kosoves.
Kosoves Ai gjendet
ndet vetëm
vetë si individ e jo në
plantacione dhe siperfaqe të mëdha
m
vreshtare. Përdoret
rdoret më se shumti në pjegulla dhe për shkak të
qëndrueshmërise së lartë ndaj semundjeve
s
është i përhapur në dy forma që njihen si Thanzi i zi dhe
Thanzi i kuq. Ky varietet është i pa studi
studiuar mirë dhe në rajone vreshtare
vreshtar të ndryshme sipas
përbërjes së tokës ndryshon edhe ngjyren. Thanzi i zi (foto 20.a) në disa vende ndryshon, nga
shumë i zi në të kuq, dhe Thanzi
hanzi i kuq (foto 20.b) në disa zona është i larmё,
larm ndaj vreshtarët kanë
mjaft paqartësi lidhur me numrin e nënllojeve të këtij varieteti.

Foto 20. a) Rrushi Thanzi i zi

b) Rrushi Thanzi i kuq
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Tabela 9. Niveli i tiparëve tek kultivarët Thanzi i zi–kuq
Nr

Tipari i vlerësuar

Kodi

Nivelet

Vlerësimi

Vlerësimi me fjalë

1

Ngjyra e lastarit të ri*

007

1, 2, 3

2

Me pak vijëzime

2

Pushi në gjethen e re

004

0,1,3, 5, 7, 9

1

Shumë i rrallë

3

Ngjyra e gjethes së re

051

1, 2, 3, 4 ..7

2

E gjelbër, pak ngjyrim

4.

Tipi i lules

151

1, 2, 3, 4, 5

3

Hermafrodite

5

Dalja e lulërisë së parë*

152

1, 2, 3

2

Nyja e 5-të

6

Nr lulërive/lastar frutor

153

1, 2, 3, 4

2

1.2 lulëri/lastar frutor

7

Periudha e lulëzimit

302

1, 2, 3, 4

1

I hershëm

8

Forma e gjethes së rritur

067

1, 2, 3, 4, 5

3

Pesëkëndësh

9

Madhësia e gjethes

605

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

10

Forma e dhëmbëzimit*

076

1, 2, 3, 4, 5

2

Anë të drejta

11

Forma sinusit bazës*

079

1 2, 3.....9

1

I hapur

12

Forma sinusit anësor

082

1, 2, 3, 4

2

Lobe të takuara

13

Thellësia e sinusit ansor

U-30

1, 3, 5, 7, 9

9

Shumë i thellë

14

Forma e veshulit

202

1, 2, 3, 4, 5

3

Konik i zgjatur

15

Gjatësia e veshulit

203

1, 3, 5, 7, 9

7

I gjatë (23 cm)

16

Pesha mesatare e veshulit

502

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (420 gr)

17

Dendësia e veshulit

204

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

18

Uniformiteti i kokrrave

222

1, 2

2

Uniforme

19

Forma e kokrrës

223

1, 2, 3 .... 9

3

Eliptike

20

Gjatësia e kokrrës

221

1, 3, 5, 7, 9

7

Mesatare

21

Ngjyra e cipës së kokrrës

225

1, 2, 3 .... 6

6

Blu e lehtë

22

Periudha e pjekjes

304

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

23

Përmbajtja e sheqerit*

505

1, 3 ,5, 7, 9

3

E ulët (17 %)

24

Përmbajtja e aciditetit

506

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (8.3%)

25

Rritja vegjetative vjetore

351

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

26

Pjekja e sharmendës

355

1, 2, 3, 4

1

Shumë e mirë

27

Zona prodh e sharmendës*

358

1, 2, 3

2

Mesi i sharmendës

28

Prekja e gjethes nga vrugu

452

1, 3, 5, 7, 9

1

Nuk preket

29

Prekja e veshulit nga vrugu

453

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

30

Prekja e veshulit nga hiri

456

3, 5, 7

3

Preket mesatarisht

31

Prekja nga kalbëzimi

459

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra
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3.2.5. RRUSHI KECI (Pllovdiv
Pllovdiv))
Ky varietet i rrushit është mjaft i përhapur në Kosovë në plantacione të vogla. Sinonimi i këtij
kultivari në ballkan njihet “P
Pllovdin
llovdin i kuq” ndërsa populli ynë e njeh me em
emrin Keci. Shtrirja e
këtij varieteti në Kosovë është rreth 17 ha (1% të vreshtave të regjistruara).
regjistruara Përdoret për rrush
tryeze dhe gjendet edhe
dhe në trevat e tjera të ballkanit (shih foto 21).

Foto 21. Rrushi Keci.

Tabela 10. Niveli i tiparëve tek kultivari Keci (Pllovdiv).
Nr

Tipari i vlerësuar

Kodi

Nivelet

Vlerësimi

Vlerësimi me fjalë

1

Ngjyra e lastarit të ri*

007

1, 2, 3

1

I gjelbër

2

Pushi në gjethen e re

004

0,1,3, 5, 7, 9

7

I dendur

3

Ngjyra e gjethes së re

051

1, 2, 3, 4 ..7

1

E gjelbër

4.

Tipi i lules

151

1, 2, 3, 4, 5

3

Hermafrodite

5

Dalja e lulërisë së parë*

152

1, 2, 3

1

Nyja e 3-4-t

6

Nr lulërive/lastar frutor

153

1, 2, 3, 4

2

2 lulëri/lastar frutor

7

Periudha e lulëzimit

302

1, 2, 3, 4

1

I hershëm

8

Forma e gjethes së rritur

067

1, 2, 3, 4, 5

2

Kuneiforme

9

Madhësia e gjethes

605

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

10

Forma e dhëmbëzimit*

076

1, 2, 3, 4, 5

5

E përzier
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11

Forma sinusit bazës*

079

1 2, 3.....9

1

I hapur

12

Forma sinusit anësor

082

1, 2, 3, 4

2

I mbyllur

13

Thellësia e sinusit anësor

U-30

1, 3, 5, 7, 9

9

Shumë i thellë

14

Forma e veshulit

202

1, 2, 3, 4, 5

3

Konik i zgjatur

15

Gjatësia e veshulit

203

1, 3, 5, 7, 9

7

I gjatë

16

Pesha mesatare

502

1, 3, 5, 7, 9

3

Mesatare (190 gr)

17

Dendësia e veshulit

204

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

18

Uniformiteti i kokrrave

222

1, 2

2

Uniforme

19

Forma e kokrrës

223

1, 2, 3 .... 9

4

E rrumbullakët

20

Gjatësia e kokrrës

221

1, 3, 5, 7, 9

7

Mesatare

21

Ngjyra e cipës së kokrrës

225

1, 2, 3 .... 6

3

E kuqe

22

Periudha e pjekjes

304

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

23

Përmbajtja e sheqerit*

505

1, 3 ,5, 7, 9

3

E ulët (17 %)

24

Përmbajtja e aciditetit

506

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare (6.8 %)

25

Rritja vegjetative vjetore

351

1, 3, 5, 7, 9

5

Mesatare

26

Pjekja e sharmendës

355

1, 2, 3, 4

1

Shumë e mirë

27

Zona prodh e sharmendës*

358

1, 2, 3

1

Baza e sharmendës

28

Prekja e gjethes nga vrugu

452

1, 3, 5, 7, 9

1

Nuk preket

29

Prekja e veshulit nga vrugu

453

1, 3, 5, 7, 9

1

Shumë pak

30

Prekja e veshulit nga hiri

456

3, 5, 7

3

Preket mesatarisht

31

Prekja nga kalbëzimi

459

3, 5, 7

3

Shumë pak kokrra

Në bashkëpunim me agronomët
agronomë dhe kultivuesit
vuesit e vreshtave në tri zonat; 1. Rahovec, 2. PejëGjakovë, 3. Prizren-Suharek
uhareke,, u bë identifikimi i kultivarëve që përbëjnë strukturën aktuale
varietore. Bashkë me identifikimin u bënë vrojtimet dhe matjet e tipareve sipas metodikës së
përcaktuar, për gjashtë kultivaret e studiuar.
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3.3. Krahasimi i rritjes vegjetative
vegj
të hardhive në rajonin
onin vreshtar të Dukagjinit, në
nënrajonin e jugut (Rahovec,
ovec, Gjakovë, Prizren, Suharek) dhe veriut
eriut (Peja,
(
dhe Istog)
Karakteret e përzgjedhura janë me bazë gjenetike dhe niveli i shfaqjes së tyre dëshmon për vlerat
agronomike të kultivarëve, nivelin e prodhimtarisë dhe përshtatshmërisë agronomike së tyre në
kushte specifike.
3.3.1. Periudha e lulëzimit të kultivarëve në rajonin e Dukagjinit
Nga vrojtimi 3 vjeçar i kultivarëve mbi kohën e fillimit dhe mbarimit të lulëzimit, kohëzgjatjen
dhe specifikat e tjera rezulton se kultivarët kanë një zgjatje normale të fazës së lulëzimit.
Krahasuar me dy nënrajonet
nrajonet veriut dhe jugut,
jugut lulëzimi i vreshtave është i spostuar në kohë me 7710 ditë. Vrojtimet për mënyrën e kalimit të fenofazave dhe kohëzgjatjen e tyre kanë filluar me 18
prill kur fillon bulëzimi i rrushit. Më poshtë janë trajtuar periudha e lulëzimit dhe e pjekjes të cilat
janë vendimtare për rajonizimin e kultivarëve të hardhisë. Një pamje më e qartë e periudhës së
lulëzimit të kultivarëve në rajonin
ajonin e Dukagjinit,
Dukagjinit krahasohet në tabelën 11. dhe 12.
Tabela 11. Koha e lulëzimit të kultivarëve nënrajonin
nënra
e jugut.
Nr

Kultivari

Fillimi

Mbarimi

Zgjatja në ditë

Vlerësimi për afatin 302

1

Prokup

04/06

11/06

7

2

2

Melik

03/06

11/06

8

2

3

Vranac

09/06

17/06

8

2

4

Thanzi i zi

29/05

07/06

9

1

5

Thanzi i kuq

28/05

06/06

9

1

6

Pllovdin ( Keci )

30/05

07/06

8

1

Tabela 12. Koha e lulëzimit të kultivarëve nënrajonin
nënra
e veriut.
Nr

Kultivari

Fillimi

Mbarimi

Zgjatja në ditë

Vlerësimi për afatin 302

1

Prokup

06/06

15/06

9

2

2

Melik

05/06

14/06

9

2

3

Vranac

10/06

19/06

9

2

4

Thanzi i zi

29/05

10/06

12

1

5

Thanzi i kuq

28/05

09/06

12

1

6

Pllovdin ( Keci )

04/05

13/06

9

2
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Vrojtimet dhe të dhënat tregojnë se lulëzimi në Rahovec fillon me 27 maj dhe mbaron me 12
qershor. Bazuar në të dhënat e tabelës krahasojmë
krahasojm afatin mesatar të lulëzimit dhe mbi bazën e këtij
afati u bë vlerësimi për kohën e lulëz
lulëzimit
imit të kultivarëve të rrushit etj, periudha e lulëzimit të
kultivarëvee zgjatë gjithsej 15 ditë. Koha mesatare është data 5 qershor me të cilin bëhet dhe
krahasimi për afatin e lulëzimit për të gjithë kultivarët.
Nga vlerësimi, rezultoi se kultivarët janë me lulëzim shumë të hershëm dhe të mesëm, nuk ka
kultivarë me lulëzim të vonë
në dhe shumë të vonë. Konkludohet se në këto kushte klimatike,
kultivarët e hardhisë nuk rrezikohen nga reshjet dhe ulja e temperaturave gjatë periudhës së
s
lulëzimit e cila fillon në fund të majit dhe vazhdon deri në dhjetë ditorin e qershorit. Normalitetin e
periudhës së lulëzimit e dëshmon
hmon edhe kohëzgjatja normale (6-9
(6 9 ditë) e kësaj periudhe.

3.3.2. Përcaktimi i periudhës së pjekjes së kultivarëve në rajonin e Dukagjinit
Janë vrojtuar data e fillimit dhe mbarimit të pjekjes së rrushit. Vlerësimi është bërë mbi bazën e
niveleve të deskriptorit të IPGR-is.
IPGR
Tabela 13. Periudha e pjekjes së kultivarëve në nënra
nënrajonin e jugut.
Nr

Kultivari

Fillimi

Mbarimi

Periudha

Vlerësimi për afatin 304

1

Prokup

07/08

02/10

167

2

2

Melik

20/07

18/09

152

2

3

Vranac

03/08

28/09

162

2

4

Thanzi i zi

15/07

10/09

144

3

5

Thanzi i kuq

16/07

14/09

148

3

6

Pllovdin ( Keci )

24/07

12/09

146

2

Tabela 14. Periudha e pjekjes së ku
kultivarëve në nënrajonin e veriut.
Nr

Kultivari

Fillimi

Mbarimi

Periudha

Vlerësimi për afatin 304

1

Prokup

15/08

07/10

172

1

2

Melik

26/07

25/09

160

1

3

Vranac

08/08

30/09

164

2

4

Thanzi i zi

20/07

18/09

152

1

5

Thanzi i kuq

22/07

17/09

151

1

6

Pllovdin ( Keci )

29/07

22/09

156

2
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Të dhënat (shih tabelënn 13 dhe 14) tregojnë se kemi të bëjmë me kultivarë me pjekje të hershme
(2), të mesme (3) dhe kultivarë mesatarisht të vonë (1).
Konkludohet se këta kultivarë nuk rrezikohen nga reshjet dhe kalbëzimi i veshulëve
ve
në periudhën e
vjeshtës, pasi reshjet dhe rënia e temperaturës bëhet shqetësuese pas mesit të muajit tetor kur ka
përfunduar vjelja dhe transporti i rrushit.
3.3.3. Përcaktimi i ecurisë së rritjes vegjetative në Regjionin e Dukagjinit
Për rritjen vegjetative të lastarit janë bërë matje dhe vrojtime në tri etapa të çdo muaj duke filluar
nga data 10 maj deri më 30 gusht. Ka rezultuar se pas datës 10 gusht, rritja vegjetative është në
nivele të papërfillshme, rritja vegjetative është e ndryshme
ndryshme për kultivarë të ndryshëm.
Tabela 15. Ecuria e rritjes vegjetative në (cm) sipas kultivarëve në nënrajonin
jonin e jjugut.
Nr

Kultivari

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shttor

Vlerësimi

1

Prokup

46

132

212

242

242

7

2

Melik

41

112

161

167

168

5

3

Vranac

44

179

224

350

354

6

4

Thanzi i zi

68

280

305

341

346

3

5

Thanzi i kuq

71

267

320

336

341

3

6

Pllovdin ( Keci )

52

196

270

291

296

3

Shuma

323

1166

1492

1727

1747

Mesatarja

52

194

248

287

291

Tabela 16. Ecuria e rritjes vegjetative në (cm) sipas kultivarëve në nënrajonin
jonin e vveriut.
Nr

Kultivari

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Vlerësimi

1

Prokup

38

112

245

251

253

5

2

Melik

36

109

183

189

190

5

3

Vranac

35

148

204

338

345

5

4

Thanzi i zi

57

242

288

318

332

7

5

Thanzi i kuq

60

247

296

321

331

7

6

Pllovdin ( Keci )

42

162

252

287

290

5

Shuma

268

1020

1468

1704

1741

Mesatarja

44

170

244

284

290
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Në tabelën 15 dhe 16 është shprehur ecuria e rritjes vegjetative për çdo muaj.
muaj Vlerësimi për këtë
tipar është bërë sipas kodit 351 të deskriptorit ndërkombëtar të hardhisë. Të dhënat tregojnë se
kultivarët e vreshtave në Kosovë janë kultivarë me rritje mesatare (niveli 5 dhe 7 i vlerësimit).
Rritja më intensive ndodh gjatë muajve maj-qershor
maj qershor dhe zbret në periudhën korrik-gusht.
kor
Kjo
tregohet dhe nëpërmjet grafikut nr.1 ku shihet qartë një rritje e bujshme gjatë periudhës maj-korrik
maj
dhe më pas rritja bie në nivele të papërfillshme pas datës 10 gusht dhe gjatë shtatorit. Rritja
vegjetative vlerësohet në nivelet 5 dhe 7, që
që do të thotë rritje mesatare (5) dhe rritje e fuqishme (7).
Rritja e mirë vegjetative tregon për kushtet optimale në rajonet vreshtare.

Rritja vegjetative nw cm

Ecuria e rritjes vegjetative
300
250
200
150
100
50
0
Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Muajt

Grafiku 1. Ecuria e rritjes vegjetative të lastarëve.

3.3.4. Përcaktimi i vlerave mesatare të treguesve të gjethes
gjeth
Për matje dhe vlerësim, sipas metodikës së përshkruar në kapitullin e dyte,
dyte janë marrë nga 10
gjethe/bimë në pjesë të ndryshme të kurorës. Krahas vrojtimit për formën e gjethes, dhëmbëzimit,
sinuseve etj, janë matur dhe vlerësuar edhe karakteret e mëposhtme:
Gjatësia
jatësia e nervaturës kryesore të gjethës së rritur
rritur, gjatësia
jatësia e bishtit të gjethes, gjatësia e sinusit të
sipërm anësor, madhësia
adhësia e dhëmbëve N2 dhe N4, këndi i hapjes së gjethes, (shih tabel
tabelën 17).
Për secilën bimë është nxjerrë vlera mesatare e treguesve të mësipërm dhe më pas vlera mesatare
për secilin kultivar. Të dhënat tre
tregojnë
ojnë se ekzistojnë ndryshime të thella fenotipike ndërmjet
kultivarëve, tek kultivari
ultivari Melik dhe Pllovdin (K
(Keci)) gjatësia e bishtit është sa 2/3 e gjatësisë
gj
së
nervaturës kryesore. Është
htë bërë vlerësimi edhe për shkallën e dhëmbëzimit të gjeth
gjethës, diferencimin
e lobeve, etj. Konkretisht, gjethe
gjethet me lobe më të diferencuara, me vringuj më të thellë, e kanë
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kultivarët
rët Prokup, Thanzi dhe Pllovdiv (Keci), (për këtë të fundit, gjatësia
ia e sinusit të sipërm është
<50 mm). Gjatësia e nervaturës kryesore shërben për vlerësimin e madhësisë
madhësi së gjethës, këndi për
vlerësimin e formës së sinusit të bishtit dhe madhësisë së gjethës.
gjeth
Tabela 17. Vlerat mesatare të treguesve biometrikë të gjethës
gjeth (mm)
Nr

Kultivarët

Gjatësia e

Gjatësia

Sinusi i

Dhëmbi

Këndi i hapjes

bishtit

N1

Sipërm

N2

N4

së gjethës

1

Prokup

85

133

52

13

11

97

2

Melik

78

115

70

7

8

95

3

Vranac

110

151

62

19

17

92

4

Thanzi i zi

143

162

65

17

12

103

5

Thanzi i kuq

141

138

47

13

13

110

6

Pllovdin (Keci)

95

142

48

14

10

98

Ka rezultuar se kultivarët zhvillojnë gjethe të shëndoshë e të madhe gjë që tregon për kushte të
mira rritjeje dhe zhvillimi. Madhësia dhe gjendja shëndetësore
shëndet sore e gjethes është e lidhur ngushtë me
sasinë dhe cilësinë e prodhimit.

3.3.5. Vlerësimi për daljen e lulë
lulëss së parë dhe zonën prodhuese të sharmendës
Është bërë vrojtimi dhe vlerësimi për karakteret e mëposhtme:
Nyjen në të cilën shfaqenn lulët e para,
para numrin mesatar të lulëve për lastar frutor,
frutor zona prodhuese e
sharmendës. Këto janë karaktere që përcaktojnë elementë të rëndësishëm të teknologjisë
teknolo
që lidhen
me krasitjen, herrjen,, plehërimin, rrallimin e luleve dhe kokrrave, etj.
Të dhënat dhe vlerësimet tregojnë se duhet programuar krasitje e shkurtër dhe e përzier tek ata
kultivarë që diferencojnë lulet në sythat e bazës si Vranaci,
ci, dhe krasitje e gjatë dhe e përzier tek ata
kultivarë që frutifikojnë në mesin dhe majën e sharmendës. Vlerat mesatare të karaktereve janë
vlerësuar duke u bazuar në nivelet e deskriptorit ndërkombëtar të hardhisë. Këto të dhëna
pasqyrohen në skedat e karakterizimit të 6 kultivarëve të cilat shoqërohen me një përmbledhje të
shkurtër të problematikës dhe konkluzioneve mbi efektivitetin dhe mundësinë e përhapjes së secilit
kultivar.
ivar. Të dhënat e marra nga vrojtimi dhe numërimi jepen në tabelën numër
num 8.
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Tabela 18. Vlerat mesatare për tre karaktere të prodhimtarisë
prodhimtarisë.
nyja ku çelё

lulja e parë

Zona prodhuese

1

Prokup

2.1

3

Sythat e bazës dhe mesit

2

Merlik

2.2

3

Sythat e bazës dhe mesit

3

Vranac

1.7

5-6

Sythat e bazës dhe mesit

4

Thanzi i zi

1.3

5

Sythat e mesit të sharmendës

5

Thanzi i kuq

1.2

5

Sythat e mesit të sharmendës

6

Pllovdin (Keci)

2.1

3-4

Sythat e bazës së sharmendës

3.3.6. Ngjajshmeria ndërmjet
rmjet kultivarëve
kultivar
bazuar në të dhënat
nat ampelografike
Nje nga objektivat e studimit
it ishte edhe përdorimi i të dhënave ampelografike për të ndërtuar
ndë
një
grafik tri-dimensional qëë do të mundësonte krahasimin ndërmjet gjashtë kultivarëve bazuar në të
dhënat morfologjike-agronomike.
agronomike. Grafiku u përgatit bazuar në metoden Ward për hierarchical
clustering (Ward,1963),
1963), dhe distanc
distanca ndërmjet kultivarëve
ve u llogarit bazuar në
n distancen
euclidiane. Këto të dhëna u pëërdoren për të ndërtuar një dendrogramë ngjashmerie si në
n grafikun 2.

Grafiku 2.. Të dhënat ampelografike të gjashtë kultivarëve
ve bazuar në 31 parametra sipas deskriptorit të
IPGRI- së, CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).
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Grafiku 2, përshkruan shumëllojshmërinë e të dhënave ampelografike, të cilat tregojnë se gjashtë
kultivarët janë të ndryshëm edhe kur vlerat janë
jan pranë njera-tjetres. Siç duket nga tabela 9. dhe
grafiku 2, kultivaret thanz i kkuq dhe thanz i zi konsiderohen
nsiderohen si identikë bazuar në te dhënat
morfometrike. Megjithate,
ithate, shumica e parametrave
p
për këta kultivarë të rritur në
n rajone të ndryshme
të Kosovës janë të ndryshme. Për
P të ndërtuar një dendrogramë të ngjashmërive ndërmjet të gjashtë
kultivarëve u përdoren 31 të dhëna
dhë morfometrike që permban dendrogrami 1.
Tek ky dendrogramë kultivaret
kultivare grupohen në dy degë, duke ndarë një ngjashmëri që konfirmon se
asnjë prej tyre nuk përben
rben homonym të tjetrit.

Dendrograma 1. Dendrograma e ngjajshmerisë të 5 kultivarëve, bazuar në 31 karakteristika amp
ampelografike
sipas deskriptorit të IPGRI, CGIAR.
CGIAR
Tabela 19. Distanca ndërmjet
rmjet gjashtë
gjasht kultivarëve të bazuar në të dhënat
nat morfometrike.

Name
Prokup
Vranac
Melik
Thanzi i zi - kuq
Kec

Prokup
0
5.916079783
6.348638943
6.605372993
6.535022308

Vranac
5.916079783
0
6.974134338
6.730350589
7.144217935

Melik
6.348638943
6.974134338
0
8.570879671
7.959004548

Thanzi i zi - kuq
6.605372993
6.730350589
8.570879671
0
6.04777349

Kec
6.535022308
7.144217935
7.959004548
6.04777349
0
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Tabela 20. përshkruan
rshkruan numerikisht nivelin e ngjashmeris
ngjashmerisë ndërmjet
rmjet kultivarëve
kultivar
duke dhënë një
indikacion më të mirë të afërsisë
fërsisë së grupimeve.
Tabela 20. Tabela përmbledhëëse e të dhënave ampelografike përr kultivaret e hardhis
hardhisë së Kosovës e
përdorur për ndërtimin
rtimin e dendrogramës
dendrogram se ngjashmerive ndërmjet tyre.

Ngjyra e lastarit të ri*
Pushi në gjethen e re
Ngjyra e gjethes së re
Tipi i lules
Dalja e lulërisë së parë*
Nr lulërive/lastar frutor
Periudha e lulëzimit
Forma e gjethes së rritur
Madhësia e gjethes
Forma e dhëmbëzimit
Forma sinusit të bazës*
Forma sinusit anësor
Thellësia e sinusit anësor
Forma e veshulit
Gjatësia e veshulit
Pesha mesatare e veshulit
Dendësia e veshulit
Uniformiteti i kokrrave
Forma e kokrrës
Gjatësia e kokrrës
Ngjyra e cipës së kokrrës
Periudha e pjekjes*
Përmbajtja e sheqerit*
Përmbajtja e aciditetit
Rritja vegjetative vjetore
Pjekja e sharmendës
Zona prodh e sharmendës*
Prekja e gjethes nga vrugu
Prekja e veshulit nga vrugu
Prekja e veshulit nga hiri
Prekja nga kalbëzimi

Prokup
3
7
2
3
1
3
2
2
5
2
1
3
7
5
5
5
5
2
4
5
6
7
5
5
5
1
1
1
1
3
3

Vranac
3
7
2
3
2
2
2
3
5
2
2
3
7
3
7
3
7
2
4
5
6
7
5
5
7
2
1
1
1
3
3

Melik
3
7
2
3
1
3
2
2
3
3
2
1
5
5
5
3
7
2
3
3
1
5
7
5
5
2
1
1
1
3
3

Thanzi i zi - kuq Pllovdin
2
1
1
7
2
1
3
3
2
1
2
2
1
1
3
2
5
5
2
5
1
1
2
2
9
9
3
3
7
7
5
3
5
5
2
2
3
4
7
7
6
3
5
5
3
3
5
5
5
5
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
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3.4. GJENOTIPIZIMI I KULTIVAREVE TË HARDHIVE TE KOSOVË
KOSOVËS ME ANE TË
MARKEREVE MOLEKULARE
3.4.1. Vleresimi i sasisë dhe cilësisë
cilë
së ADN-së ekstraktuar
uar nga kultivarë
kultivarët e hardhisë së
Kosovës
Nga tre rajonet vreshtare të Kosovës
Kosovë të marra në studim, respektivisht nga Rahoveci, Gjakova-Peja
Gjakova
dhe Prizreni-Theranda u ekstraktuan me anë të dy metodave ADN-ja gjenomike totale, të
t cilat me
pas u vlerësuan për sasinëë dhe cilësinë
cilësin me anë të metodës standarde spektrofo
trofotometrike. Rezultatet
e marra në këtë proces paraqiten në
n tabelat më poshtë (tabela 21 dhe 22).
Tabela 21. Rajoni vreshtar
reshtar Rahovec.
Kultivari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rrushi Keci
260 nm
280 nm
0.092
0.030
0.090
0.050
0.236
0.156
0.089
0.057
0.052
0.033
0.040
0.026

Rrushi Prokupe
260 nm
280 nm
0.032
0.024
0.084
0.055
0.095
0.053
0.090
0.056
0.119
0.070
0.120
0.062
0.186
0.112
0.092
0.050
0.066
0.040

Rr. Thanzi i kuq
260 nm
280 nm
0.120
0.068
0.096
0.064
0.044
0.030
0.141
0.076
0.067
0.045
0.059
0.038
0.049
0.031
0.062
0.038
0.058
0.039
0.059
0.038

Rrushi Vranҫ
260 nm
280 nm
0.035
0.030
0.040
0.033
0.082
0.051
0.054
0.041
0.148
0.089
0.128
0.079
0.037
0.020
0.120
0.074
0.068
0.045
0.067
0.054

Rrushi Melik
260 nm
280 nm
0.173
0.090
0.109
0.067
0.088
0.098
0.142
0.089
0.112
0.075
0.069
0.044
0.049
0.030
0.095
0.060
0.119
0.072
0.045
0.030
Rr. Thanzi i zi
260 nm
280 nm
0.044
0.038
0.164
0.111
0.054
0.047
0.029
0.024
0.034
0.030
0.027
0.026
0.032
0.029

Për shkak të cilësisë së papërshtatshme të disa prej
ej paraleleve, ekstraktimet u përseritën
pë
disa herë,
dhe në procesin e vleresimit tëë tyre u morren rezultatet
atet e paraqitura në tabelen numër 22.
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Tabela 22. Mostratt e përsëritura për rajonin e Rahovecit
Rrushi Keci
Rrushi Prokupe
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

260 nm
280 nm
0.092
0.030
Rr. Thanzi i zi
260 nm
0.016
0.018
0.021
0.021
0.010
0.013
0.027
0.014
0.014
0.016

260 nm
0.032

280 nm
0.024

Rrushi Melik
260 nm
0.173

280 nm
0.090

280 nm
0.011
0.012
0.015
0.017
0.007
0.009
0.024
0.012
0.009
0.011

Tabela 23. Rajoni vresht
reshtar Gjakovë-Pejë
Kultivari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rrushi Keci
260 nm
280 nm
0.054
0.037
0.119
0.082
0.123
0.083
0.080
0.059
0.077
0.052
0.076
0.054
0.072
0.050
0.091
0.065
0.089
0.070
0.068
0.045
Rr. Thanzi i kuq
260 m
0.231
0.057
0.072
0.080
0.104
0.092
0.107
0.075
0.138
0.064

280 nm
0.137
0.040
0.051
0.053
0.071
0.065
0.075
0.058
0.089
0.040

Rrushi Prokupe

Rrushi Melik

260 nm
280 nm
0.066
0.045
0.087
0.061
0.109
0.075
0.074
0.052
0.086
0.063
0.070
0.050
0.109
0.079
0.072
0.050
0.082
0.055
0.070
0.045
Rrushi Vranҫ

260 nm
280 nm
0.076
0.055
0.200
0.122
0.076
0.052
0.119
0.079
0.127
0.083
0.129
0.086
0.112
0.080
0.090
0.063
0.087
0.060
0.041
0.028
Rr. Thanzi i zi

260 nm
0.088
0.079
0.078
0.078
0.073
0.093
0.070
0.091
0.115
0.078

260 nm
0.060
0.082
0.058
0.101
0.056
0.060
0.057
0.102
0.798
0.060

280 nm
0.060
0.055
0.055
0.055
0.050
0.066
0.045
0.055
0.077
0.055

280 nm
0.045
0.058
0.040
0.064
0.040
0.041
0.042
0.067
0.119
0.042
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Tabela 24. Mostrat
trat e përsëritura për rajonin Gjakovë-Pejë
Rrushi Keci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rrushi Prokupe

Rrushi Melik

260 nm
280 nm
0.014
0.010
0.013
0.009
0.014
0.009
0.009
0.005
0.012
0.009
0.019
0.012
0.008
0.007
0.010
0.007
0.012
0.007
0.021
0.017
Rr. Thanzi i kuq

260 nm
280 nm
0.046
0.031
0.028
0.020
0.017
0.016
0.022
0.017
0.028
0.022
0.042
0.030
0.067
0.057
0.024
0.016
0.026
0.018
0.016
0.013
Rrushi Vranҫ

260 nm
280 nm
0.009
0.007
0.011
0.009
0.007
0.005
0.019
0.016
0.005
0.012
0.008
0.005
0.007
0.004
0.006
0.005
0.016
0.014
0.011
0.008
Rr. Thanzi i zi

260 nm
0.018
0.053
0.035
0.028
0.015
0.017
0.103
0.019
0.040
-

260 nm
0.031
0.024
0.044
0.039
0.028
0.030
0.039
0.046
0.056
0.040

260 nm
0.061
0.026
0.033
0.033
0.039
0.034
0.030
0.019
0.041
0.042

280 nm
0.012
0.047
0.025
0.024
0.012
0.012
0.090
0.013
0.029
-

280 nm
0.028
0.016
0.040
0.027
0.020
0.020
0.026
0.030
0.045
0.034

280 nm
0.050
0.022
0.023
0.023
0.032
0.032
0.026
0.013
0.029
0.030

Tabela 25. Rajoni vreshtar
reshtar Prizren-Therand
Prizren
Kultivari

Rrushi Keci

Rrushi Prokupe

Rrushi Melik

1
2
3
4
5

260 nm
0.048
0.033
0.034
0.035
0.058

280 nm
0.034
0.026
0.029
0.029
0.040

260 nm
0.063
0.037
0.043
0.048
0.057

280 nm
0.060
0.033
0.037
0.039
0.044

260 nm
0.063
0.092
0.059
0.074
0.089

280 nm
0.050
0.064
0.049
0.056
0.061

6
7
8
9
10

0.039
0.040
0.091
0.045
0.028

0.030
0.030
0.059
0.036
0.024

0.076
0.038
0.041
0.041
-

0.054
0.034
0.036
0.036
-

0.049
0.048
0.067
0.080
0.081

0.040
0.043
0.052
0.062
0.059
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Rr. Thanzi i kuq
260 nm
280 nm
0.102
0.071
0.233
0.137
0.113
0.080
0.080
0.057
0.072
0.050
0.062
0.041
0.095
0.057
0.078
0.068

0.065
0.040
0.050
0.045

Rrushi Vranҫ
260 nm
280 nm
0.180
0.114
0.073
0.050
0.165
0.102
0.104
0.074
0.103
0.068
0.044
0.021
0.153
0.155
0.072
0.087

0.100
0.039
0.050
0.060

Rr. Thanzi i zi
260 nm
280 nm
0.039
0.036
0.049
0.040
0.048
0.040
0.044
0.038
0.048
0.040
0.046
0.041
0.057
0.059
0.056
-

0.051
0.041
0.049
-

pë rajonin Prizren-Therand
Tabela 26. Mostratt e përseritura për
Kultivari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rrushi Keci
260 nm
280 nm
0.030
0.021
0.033
0.022
0.043
0.030
0.022
0.019
0.028
0.020
0.017
0.012
0.028
0.024
0.030
0.021
0.027
0.019
0.024
0.017
Rr. Thanzi i kuq

Rrushi Prokupe
260 nm
280 nm
0.064
0.043
0.026
0.018
0.035
0.025
0.043
0.035
0.076
0.060
0.018
0.011
0.034
0.022
0.043
0.037
0.026
0.017
Rr. Thanzi i zi

260 nm
0.058
0.025
0.045
0.061
0.078
0.034
0.063
0.037
-

260 nm
0.008
0.018
0.007
0.008
0.011
0.009
0.012
0.004
0.005
0.006

280 nm
0.040
0.022
0.032
0.037
0.052
0.022
0.052
0.024
-

Rrushi Melik
260 nm
280 nm
0.003
0.001
0.007
0.005
0.006
0.005
0.032
0.030
0.035
0.032
0.035
0.031
0.041
0.036
0.035
0.032
0.033
0.031
0.034
0.032

280 nm
0.008
0.017
0.006
0.008
0.010
0.008
0.008
0.004
0.005
0.005

112
Tema: Vlerёsimi i shumëllojshmёrisëë gjenetike tё
t varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerё molekularёё dhe të
t dhёna të tjera agronomike

Disertacion i Doktoraturёss

Ylber V. Bajraktari

3.4.2. Pastërtia
rtia e mostrave të
t përdorura për shumëfishimin bazuar nëë RAPDs dhe SSRs
Mostrat e ADN-së së ekstraktuar nga çdo
ç paralele pasi u vleresuan për
ër cilësine për secilin varietet
u përzgjodhën për të krijuar përzierje
pë
të paralelëve më të mira. Nga
ga rrezultatet e fituara nga matjet
me spektofotometër me gjatësi vale UV 260 nm dhe 280 nm, OD 1.8
1.8-2. Më poshtë jepet
përmbajtja e çdo mostre të përzier
rzier ttë krijuar për këtë qëllim.

Zona vreshtare Rahovec:
1). Rrushi Kec (Pllovdiv) - 2 (1.8), 4(1.56), 5(1.57), 7(1.90), 8(1.90).
2). Rrushi Melik - 2(1.62), 4(1.59), 6(1.56), 7(1.63), 9(1.65), 1(1.75), 3(1.75), 4(1.84), 5(1.73).
3). Rrushi Thanzi i kuq - 4(1.85), 6(1.55),
6(1.55) 7(1.58), 8(1.63), 10(1.55), 3(1.82), 4(1.82), 5(1.82).
4). Rrushi Prokup - 3(1.79),, 4(1.6), 5(1.7), 6(1.93), 7(1.66), 8(1.84), 9(1.65).
5). Rrushi Vranac - 3(1.6), 5(1.66), 6(1.62), 7(1.85), 8(1.62).
6). Rushi Thanzi i zi - 1(1.45), 2(1.5), 9(1.55), 1(1.7), 2(1.62), 5(1.82).

Zona vreshtare Pejë- Gjakovë:
7). Rrushi Kec (Pllovdiv) –3(1.55),
3(1.55), 4(1.800, 6(1.6), 9(1.7)
8). Rrushi Prokup - 10(1.55), 1(1.9), 2(1.92), 3(1.75).
9). Rrushi Melik – 2(1.63), 6(1.6), 7(1.75), 1(1.61), 2(1.76), 4(1.62), 5(1.69).
10). Rrushi Thanzi i kuq –1(1.68),
1(1.68), 10(1.6), 8(1.58), 1(1.66), 2(1.73), 5(1.68).
11). Rushi Thanzi i zi - 4(1.57), 8(1.52), 9(1.66), 1(1.91), 5(1.68).
12). Rrushi Vranac –7(1.55),
7(1.55), 8(1.65), 9(1.5), 8(1.53).

Zona vreshtare Prizren- Therandë:
Therandë
13). Rrushi Kec ( Pllovdin ) –1(1.6),
–
8(1.54), 9(1.5), 2(1.5), 2(1.87).
14). Rrushi Prokup, - 6(1.5), 7(1.54), 9(1.52), 1(1.87), 2(1.66), 3(1.71).
15). Rrushi Melik - 5(1.45), - 1(1.97), 3(1.96).
16). Rrushi Thanzi i kuq –2(1.7),
2(1.7), 9(1.56), 4(1.64), 1(1.58), 2(1.67), 3(1.62), 4(1.63), 5(1.64).
17). Rrushi Vranac –1(1.57),
1(1.57), 3(1.61), 7(1.53), 2(1.87).
18). Rushi Thanzi i zi - 3(1.75), 4(1.72), 5(1.85).
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3.5. REZULTATET RAPDs
RAPD PËR
R GJENOTIPIZIMIN E KULTIVAR
KULTIVARËVE TË HARDHISË
SË KOSOVËS
3.5.1. Rezultatet e RAPDs për
pë gjashtë kutivarët e rajonit vreshtar të Rahovecit
Të dhënat molekulare
kulare mbi variacionin gjenetikë të kultivarëve të Rahovecit bazuar në
n RAPDs u
përdorën për të pregatitur njëë matrice binare dhe për të ndërtuar një dendrogramë
dendrogram ngjashmerie
ndërmjet gjashte kultivarëve.
ve. Në
N vijim paraqiten
aqiten disa prej fotove te marra nën
n UV-të xheleve të
agarozës ku u lejuan të zhvendosen produktet RAPDs të
t shumëfishuara.
Foto 22. RAPDs / OPB 8.
Mostrat 11- 8 nga e djathta
ne te majte janë Thanz i zi
i Rahovecit. Ndermjet tyre
nuk shihet dallim.
Ds/OPB 8.
Foto 22. RAPDs/OPB

Foto 23. RAPDs / OPB 8.
Mostrat 1- 8 nga e djathta
në të majtë janë Vranac i
Rahovecit.
Ds/OPB 8.
Foto 23. RAPDs/OPB

Foto 24. RAPDs /OPB 11.
Mostrat 1, 2, 3, 4 nga e
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi të
Rahovecit.
Foto 24. RAPDs/OPB
Ds/OPB 11.

Foto 25. RAPDs/OPB 20.
Mostrat 1, 2, 3, 4 nga
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi të
Rahovecit.
Foto 25. RAPDs/OPB 20.
20
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Foto 26. RAPDs /OP 2.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi, Melik,
Keci të Rahovecit.

Foto 26. RAPDs/OP 2.

Foto 27. RAPDs/OPA 12.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi, Melik,
Keci të Rahovecit.

Foto 27. RAPDs/OPA
A 8.

RAPDs on grapevine cultivars of Rahovec, Kosovo
1. Prokup, 2. Thanz i Kuq, 3. Vranc, 4. Thanz i Zi , 5. Melik, 6. Kec
1

3

6

5

2

4

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Coefficient of Jaccard

Dendrograma 2. Dendrograma e ngjashmerisë ndërmjet gjashtë kultivarëve
ve e ndr
ndrëtuar, bazuar në të dhënat
e RAPDs duke përdorur
p
UPGMA clustering te software NTSYS2.1
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Metoda UPGMA për ndërtimin e dendrogramës i grupon gjashtëë kultivarë
kultivarët në dy degë, Prokup,
Vranac, Kec dhe Melik tek grupi i parë, dhe Thanz i kuq e Thanz i zi tek grupi i dytë. Bazuar në
koeficientin e Jaccard’s ata ndajnë
ndajn ngjajshmerin prej 0.25% në 0.75%, duke ddëshmuar një nivel të
konsiderueshëm variabiliteti. Tabela 27. përshkruan nivelin e polimorfizmit për
p çdonjerin nga
primerat e përdorur.
ërdorur. Numri i përgjithshëm
pë
i bandave të shumëfishuara
fishuara ishte 76 nga të cilat 50 ishin
polimorfike (65%), (Bajraktari et al., 2014). Numri më i vogel i bandave për
p primer ishte 5 dhe më
i madhi 11-të.
Tabela 27. Primerat, numri total dhe bandat polimorfike.
Numri total i
Nr. i bandave
No. Primerat
bandave
polimorfike
1

OPB8

7

3

2

OPB9

6

2

3

OPB11

5

4

4

OPA12

10

6

5

OPB19

8

6

6

OPB20

8

6

7

P2

11

10

8

P6

9

8

9

OPB2

6

2

10

OPC15

6

3

Total

76

50

Ndërmjet bimëve paralele 113-an
113
të çdo kultivari nuk u vërejtën polimorfizma. Të dhënat
morfometrike shfaqën një nivel ngjashmerie
ngjas
të krahasueshëm me atë të RAPDs, që mundëson
veçimin e kultivarëve
ve nga njeri
njeri-tjetri. Gjashtë kultivaret kryesorë të Rahovecit
Rahovec dallojne nga njeritjetri qartësisht,
sisht, dhe asnjeri prej tyre nuk mund ttë konsiderohet si homonym.
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Rezultatet e analizës së bazuar në
n markeret mikrosatelitore përr kultvar
kultvarët e zonës vreshtare të
Rahovecit.
Rezultatet e shumëfishimit të 10 lokuseve me anë të markerëve mikrosatelitorë jepen në tabelën e
mëposhtme numër 28.
Tabela 28. Përmasat
rmasat e aleleve për
p dhjetë lokuse mikrosatelitore tek gjashtëë kultivar
kultivarët e Rahovecit.

MD27

MD7

VVS2

ZAG79

MD25

MD5

ZAG62

MD28

MD32

ZAG67

Kosovo
SampleID
Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2
Kec of Rahovec
177 189 238 238 132 142 248 248 -1
-1 234 234 186 186 234 258 258 264 137 146
Melik of Rahovec
177 189 238 238 132 142 248 248 248 238 234 234 186 186 236 258 258 264 137 146
Thanz i kuq of Rahovec 177 180 244 244 132 136 252 256 248 238 232 222 186 186 226 232 256 262 137 137
Prokup of Rahovec 180 189 238 246 -1 -1 240 240 248 254 234 234 186 192 228 242 252 258 137 146
Vranc of Rahovec
180 180 244 246 132 132 256 256 238 240 222 222 192 198 234 246 256 256 137 146
Thanz i zi of Rahovec 177 183 244 246 136 142 244 248 248 240 232 232 186 198 242 242 256 274 149 149
Të dhënat e përmasave të alelëve
alel
u përdoren për të pregatitur një dendrogramë
dendrogram ngjashmerie, e cila
u ndërtua, bazuar në metodënn UPGMA të
t software NTSYS 2.1.

Dendrograma 3. Grupimi i gjashtë kultivarëve të Rahovecit, Kosovë bazuar në përmasat e aleleve
mikrosatelitore me ane te metodës
metod UPGMA të NTSYS 2.1 software.
1. Keci;; 2. Melik; 3. Thanz i kuq; 4. Prokup; 5. Vranac;
c; 6. Thanz i zi.
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Siç dëshmon dendrograma numër
num 3, kultivaret janë grupuar në dy deg
degë, të cilat ndajnë një
ngjashmëri 15%. Brenda degës
deg se sipërme kultivaret 1 dhe 2 ndajne 80% ngjashmëri me njeritjetrin dhe 27%, ngjashmëri
ri me kultivarin 4. Në degën
n e poshtme kultivarët
kultivar 3 dhe 5 ndajnë 22%,
ngjajshmëri me njeri-tjetrin
tjetrin dhe vetëm
vet
17% ngjashmëri me kultivarin 4.
3.5.2. Rezultatet e analizëss me anë
an të RAPDs për kultivarët e Gjakovëës
n vleresimin e shumëllojshmërise
rise gjenetike të
t popullatave apo
Ndonëse metoda e bazuar në
kultivarëve
ve konsiderohet si e thjeshtë
thjesht krahasuar me metoda të tjera që këërkojnë më shumë kohë,
reaktiva dhe impenjim në laborator, metoda RAPDs ka nevoj
nevojë të stabilizohet duke përdorur
p
një
numër sa më të madhë markeresh dhe në
n përputhje me sekuencen e tyre tëë përshtaten edhe kushtet
e ciklimit. Për të mundësuar këtë
kë përshtatje, u përdoren dhjetë primera dekamerike.
dekamerike Në përputhje
me përmbajtjen e nukleotideve të sekuencave ttë primerave u përdoren
rdoren disa programe ciklimi qqë
dallonin nga temperatura e fazës
fazë

së lidhjes së primerave me AND--në model. Rezultatet e

shumëfishimit me anë të RAPDs te ADN-ja gjenomike totale nga gjashtë
gjasht kultivaret e Gjakoves,
Kosovë paraqiten në fotot si me poshtë.
posht (Kultivaret Keci,, Melik, Thanz i kuq, Prokup, Vranac,
Thanz i zi).

Foto 28.. RAPDs /OPB 2.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 djathta
në të majtë janë Prokup,
Thanz i kuq, Vranac, Thanz i
zi, Melik, Keci.
Kec të Gjakovës.
Foto 28. RAPDs /P6.
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Foto 29.. RAPDs /P6.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga e
djathta në të majtë janë;
Prokup, Thanz i kuq, Vranac,
Thanz i zi, Melik, Kec
Keci. të
Gjakovës.

Foto 29. RAPDs /P6.

Foto 30.. RAPDs /TR1.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga e
djathta në të majtë janë;
Prokup, Thanz i kuq, Vranac,
Thanz i zi, Melik, Kec
Keci. të
Gjakovës.

Foto 30. RAPDs /TR1.

Foto 31.. RAPDs /TR5.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga e
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi, Melik,
Keci.. të Gjakovës.

Foto 31. RAPDs /TR5.

Foto 32.. RAPDs /OPB8.
/
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga e
djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi, Melik,
Keci.. të Gjakovës.
Foto 32. RAPDs /OPB8.
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Foto 33.. RAPDs //OPC15.
Mostrat 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga
e djathta në të majtë janë
Prokup, Thanz i kuq,
Vranac, Thanz i zi, Melik,
Keci.. të Gjakovës
Foto 33. RAPDs /OPC15.

Bazuar në të dhënat
nat e RAPDs u pr
pregatit një matricë binare, e cila u përdor
pë
për të ndërtuar një
dendrogramë ngjashmërie
rie ndërmjet
nd
gjashtë kultivarëve me anë të programit NTSYS 2.1
(Dendogrami nr.4).
RAPDs based analysis of genetic relatedness among six grape cultivars of Gjakovo, Kosovo
RAPDs for cultivars 1. Prokup 2. Thanz i Kuq 3. Vranc 4.Thanz i Zi 5. Melik 6. Keci
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Dendrograma 4. Grupimi i gjashtë
gjasht kultivarëve të Gjakovës Kosovë bazuar në pëërmasat e RAPDs me anë të
metodes UPGMA te NTSYS 2.1 software.
1, Prokup;
Prokup 2. Thanz i kuq; 3. Vranc; 4. Thanz i zi; 5. Melik;
Melik 6. Keci.

Rezultatet e bazuara n
në markerët mikrosatelitorë përr kultivaret e Gjakovës
Gjakov
Dimensionet e aleleve përr gjashtë
gjasht kultivaret e Gjakovës përshkruhen në tabelën
tabelë 29, e cila u përdor
për të pregatitur
egatitur një matrice binare së ngjashmerisë ndërmjet kultivareve.
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Tabela 29. Përmasat
rmasat e aleleve mikroasatelitore ttë dhjetë lokuseve tek kultivar
kultivarët e hardhisë së rajonit
vreshtar të Gjakovës, Kosovë.

MD27

MD7

VVS2

ZAG79

MD25

MD5

ZAG62

MD28

MD32

ZAG67

Gjakova
Sample ID
Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2
Kec of Gjakova
183 189 238 238 134 142 240 248 254 254 234 222 186 186 -1 -1 252 256 146 146
Prokup of Gjakova
180 180 246 246 142 144 240 248 254 240 234 222 192 198 244 258 272 272 149 149
Melik of Gjakova
180 183 246 246 142 142 240 248 254 240 232 238 192 198 244 258 -1 -1 149 149
Thanz i kuq of Gjakova
177 183 244 246 136 142 244 248 248 240 232 232 -1 -1 242 242 256 274 149 149
Thanz i zi of Gjakova
180 180 242 248 132 134 252 254 254 240 234 234 186 192 226 234 252 256 146 149
Vranc of Gjakova
180 180 246 246 132 132 234 256 240 240 232 222 192 198 234 246 256 264 137 146
Këto të dhëna
na tregojne se kultivaret Thanz i kuq dhe Thanz i zi, kanë njëë dallim shumë të madhë
(ngjashmeria është e nivelit 14%),
14
çka nuk pritej duke konsideruar tëë dhënat ampelografike, të cilat
i konsiderojnë këta
ta dy kultivar
kultivarë si thuajse identike. Një tjetërr rezultat i rëndesishëm është se
kultivari Keci i Gjakovëss është me i veçanti nga gjashtë kultivarëtt pasi ndan me ta një ngjashmeri
prej vetëm 12%. Ngjashmeria më
m e lartë 60% paraqitet ndërmjet
ërmjet kultivarëve
kultivarë Prokup dhe Melik
(Dendrograma nr.5).
SSRs based dendrogram of similarity among six grapevine cultivars of Gjakova, Kosovo
Dendrogram based on the sizes of microsatellite alleles.
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Dendrograma 5. Grupimi i gjashtë kultivareve të Gjakovës, Kosovë bazuar në
n përmasat e aleleve
mikrosatelitore. Kultivaret janë
jan numërtuar
rtuar respektivisht
respektivisht:
1, Kecii, 2. Prokup, 3. Melik, 4. Thanz i kuq, 5. Thanz i zi, 6. Vranac.
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3.5.3. Analizimi i kultivarëve
ve të
t rajonit vreshtar të Prizrenit me anëë të RAPDs
Gjashtë kultivaret e grumbulluar në
n rajonin e Prizrenit të emërtuar
rtuar respektivisht 1. Kec
Keci, 2. Thanz i
kuq, 3. Vranac,
c, 4. Melik, 5. Prokup dhe 6. Thanz i zi u analizuan me anë të dhjetë primerave
dekamerike të përdorur
rdorur gjithashtu për
p kultivaret e Rahovecit dhe tëë Gjakoves. Më
M poshtë paraqiten
fotot 33 dhe 34 tё marrё me anë të transiluminatorit UV-s të xheleve ku janë elektroforetuar
produktet e shumëfishimit tëë disa prej reaksioneve RAPDs. Është e qartë që vetem disa prej
primerave kanë mundur të japin produkte polimorfike, një fenomen
men ky i pritshëm
pritsh
veçanerisht në
rastin e gjenomave të hardhive.

Foto 34.. Pamje e fragmenteve RAPDs/P 2
të shumëfishuara me anë të primerit P2.
Nga e majta në te djathtë gjenden mostrat
1. , 2. , 3. 4. ,5. ,6.
Fragmentet e shumëfishuara janë gjithsej
të tre përmasave, të treguara me anë të
shigjetave.

Foto 34. RAPDs/P 2

Foto 35.. Pamje e fragmentëve RAPDs
/P6 të shumëfishuara me anë të primerit
P6. Nga e majta në të djathtë gjenden
mostrat 1. , 2. , 3. ,4. ,5. ,6.
Fragmentet e shumëfishuara janë
ja të së
njëjtës përmasë, të treguar me ane të
shigjetës.
Foto 35. RAPDs /P6
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Foto 36.. Pamje e fragmenteve RAPDs/P 5
të shumëfishuara me anë të primerit P5.
Nga e majta në të djathtë gjenden mostrat
1. , 2. , 3. ,4. ,5. ,6.
Fragmentet e shumëfishuara janë gjithsej
të dhjetë përmasave, të treguara me anë
te shigjetave.

Foto 36. RAPDs/P 5

Foto 37.. Pamje e fragmentëve
RAPDs/OP 2 të shumëfishuara
me anë të primerit OP2. Nga e
majta në te djathtë gjenden
mostrat 1. , 2., 3., 4. ,5. ,6.
Fragmentet e shumëfishuara janë
gjithsej të 15 përmasave, të
treguara me anë të shigjetave.

Foto 37. RAPDs/OP 2
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Foto 38.. Pamje e fragmenteve
RAPDs / OPA 12 të shumëfishuara
me anë të primerit OPA12. Nga e
majta në të djathtë gjenden mostrat
1. , 2. , 3. ,4. ,5. ,6.
Fragmentet e shumëfishuara janë
gjithsej të tetë përmasave, të treguara
me anë të shigjetave.

Foto 38. RAPDs/OPA12

Bazuar në të dhënat e RAPDs u përgatit një matricë binare, e cila u përdor ppër të ndërtuar një
dendrogramë ngjashmërie ndërmjet gjashtë kultiv
kultivarëve
arëve me anë të programit NTSYS 2.1.
(Dendrograma nr.6).

Dendrograma 6. Dendrograma e ngjashmërisë
ngjashmëris ndërmjet gjashtë kultivarëve, e ndërtuar sipas ttë dhënave
nga RAPDs bazuar
bazua në metodën UPGMA clustering të Programit NTSYS 2.1.
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Ky dendrogramë numër 6, i grupon kultivaret nnë dy degë kryesore duke veçuar
ve
Thanzin e kuq dhe
Melikun si pjese e grupit të parë
par dhe pjesën tjetër të kultivarëve si përbërëss të grupit të
t dytë.
Të gjithë kultivarët ndajnë me njeri-tjetrin
njeri
një ngjashmeri minimale të nivelit 43-45%
43
që veçon dy
degët kryesore nga njëra-tjetra
tjetra dhe ngjashmërinë
ngjashm
maksimale prej 85% të
t vërejtur ndërmjet
kultivarëve Keci dhe Vranac.

Rezultatet e analizimit me anë te markereve të tipit SSRs përr kultivaret e Prizrenit
Prizreni
Dhjetë lokusee mikrosatelitore u analizuan për mostrat e kultivarëve të Prizrenit sikurse edhe pë
për
mostrat nga dy rajonet e tjera vreshtare të
t marra në studim. Përmasat
rmasat e alelëve
alel
të shumëfishuara
paraqiten në tabelen 30.
Tabela 30. Përmasat e aleleve për dhjetë lokuset mikrosatelitore ttë kultivarëve të Prizrenit.

MD27

MD7

VVS2

ZAG79

MD25

MD5

ZAG62

MD28

MD32

ZAG67

Prizren
Sample ID
Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1 Allele 2 Allele 1
Kec of Prizren
183 189 238 238 134 142 240 248 248 254 222 222 186 186 246 256 252 256 146
Prokup of Prizren
180 180 238 248 134 142 240 248 254 240 222 222 192 198 244 258 272 272 149
Melik of Prizren
183 189 238 238 134 142 240 248 248 252 234 222 188 188 246 256 252 256 137
Thanz i kuq of Prizren
177 183 246 248 136 142 244 248 248 240 232 232 188 198 244 244 256 274 149
Vranc of Prizren
180 180 -1 -1 -1 -1 244 248 -1 -1 224 234 192 198 -1 -1 256 274 137
Thanz i zi of Prizren
177 183 244 248 136 142 244 248 248 240 232 232 188 200 242 242 256 274 149
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3.5.4. Krahasimi i rezultateve
zultateve të
t marra nga RAPD dhe SSR për të trija rajonet vreshtare
Me qëllim krahasimin e të dhënave
dh
të marra nga të dy metodat molekulare, në
n vijim po paraqesim
shkurtimisht arritjet kryesore të
t vëzhgimeve të kryera mbi kultivarëtt bazuar në RAPDs dhe SSRs.
Rahovec - RAPDs:
•

Dy Thanzat janë degëë në vete (25% ngjashmeri më të tjerët);

•

Prokupa me Vranacin
cin 75% ngjashmeria maksimale brenda grupit;

Rahovec - SSR:
•

Vranaci i bashkohet grupit ttë Thanzave (rreth 23%
% ngjashmeri me te tjerët);
tjer

Gjakovë- RAPDs:
•

Veçohet
ohet Meliku (22%);
(22%)

•

Thanzat një grup (65%);
(65%)

•

Prokupi me Kecin më të afertit në grup (70%);

Gjakovë- SSRs:
•

Pllovdiv -Keci veçohet
ohet nga të
t gjithë (12% ngjashmeri me të tjerët);;

•

Prokup-Melik ndajnë ngjashmerinë
ngjashmerin më të madhe brenda grupit (60%);
(60%

•

Thanzat në të njejtin grup por shumë larg njeri-tjetrit (14%);

Prizren - RAPDs:
•

Pllovdiv-Keci me Vranacin
Vran
ndajnë ngjashmerine maksimale 85%;

•

Thanzat janë larg nëë grupim dhe në ngjashmëri 45%;

•

Thanz i kuq grupohet me Melikun 48% ngjashmëri;
ngjashmë

Prizren - SSRs
•

Vranaci dallohet nga tëë gjithë kultivaret;

•

Thanzat janë thuajse identike;

•

Pllovdiv-Keci,, Melik, Prokup janë
jan një nëngrup;
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Bazuar
azuar në pëmasat e aleleve për ççdo
do lokus të studiuar të paraqitura në Tabelën 30 u llogarit % e
heterozigositetit e dhënë në tabelën 31.
Tabela 31. Përqindja e heterozigositetit në kultivaret e studiuar për dhjetë lokuse me anë të SSR.
% e
Nr

Kultivaret

Heterozigositetit

1

Keci Rahovec

55%

2

Melik Rahovec

60%

3

Thanz i kuq Rahovec

70%

4

Prokup Rahovec

77%

5

Vranac Rahovec

50%

6

Thanz i zi Rahovec

70%

7

Keci Gjakovë

55%

8

Prokup Gjakovë

60%

9

Melik Gjakovë

66%

10

Thanz i kuq Gjakovë

66%

11

Thanz i zi Gjakovë

80%

12

Vranac Gjakovë

60%

13

Keci Prizren

60%

14

Prokup Prizren

60%

15

Melik Prizren

80%

16

Thanz i kuq Prizren

70%

17

Vranac Prizren

83%

18

Thanz i zi Prizren

70%

Paraqitja grafike e krahasuar (grafiku
(
nr. 3)) e nivelit të heterozigositetit të 18 kultivarëve të
Kosovës së shqyrtuar në këtë punim tregon variacionin e përmasave të aleleve për dhjetë lokuset e
marra në studim.
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Grafiku 3. Nivelit
elit të heterozigositetit të 6 kultivarëve në tre zona vreshtare të Kosovës

Sikurse pritej në grafikun 3, vihet re një serë dallimesh në përfundimet
rfundimet e arritura bazuar në
n të dy
metodat kryesisht të lidhura më
m koeficientet e ngjashmerive, por në disa raste edhe me lidhjen nnë
grupe. Duke konsideruar rezultatet e markerëve
marker
mikrosatelitore si shumë të besueshëm më poshtë
po japim rezultatet tona mbi ngjashmerin
ngjashmerinë e gjashtë kultivarëve nga të tre rajonet vreshtare me
njeri-tjetrin, duke krahasuar të
t 18 kultivaret pasi, pavaresisht se popullata lokale i emërton
em
siç
përshkruhet në këtë punim, rezultatet e deritanishme tregojne se emertesa nuk reflekton
refl
nivelin e
ngjashmerisë ndërmjet tyre, nëë disa raste nuk përkon aspak me të.
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Me synim verifikimin e saktëësisë së të dhënave dhe krahasimin e tyre (Bacu
(
et al., 2014), janë
krahasuar të dhënat e përmasave
asave të
t lokuseve mikrosatelitore të 58 kultivarëve
kultivar
shqiptar të hardhisë
me ato të 18 kultivarëve të Kosovës
Kosov (të shqyrtuar në këtë punim) dhe tre kultivarë
kultivar të Vitis database
të Greqisë, respektivisht përr kultivaret Chardone, Pinot Noir dhe Teliki.

Kjo analizë na saktёson se:
•

Pllovdiv (Keci) i Rahovecit dhe Vran
Vranacii i Prizrenit veçohen nga gjithë
gjith kultivaret e tjerë;

•

Pllovdiv (Keci) dhe Melik i Prizrenit janë
jan shumë të ngjashёm
m me Pinot Noir;
Noir

•

Thanz i zi dhe Thanz i kuq
k i Rahovecit dhe Prizrenit grupohen së bashku;

•

Vranaci i Rahovecit dhe Gjakovës janë shumë të ngjashëm;

•

Prokup i Gjakovëss dhe Prizrenit dhe Thanz i zi i Gjakovës janë shumë
shum të ngjashёm;

•

Prokup i Rahovecit dhe Pllovdiv (Keci) i Gjakovës janë pak të ngjashëm
ngjash
por i përkasin të
njejtës degë;

•

Meliku i Gjakovës ësht
shtë mjaft i ngjashёm me Chardonnay;

•

Thanz i kuq i Gjakovës është i pangjashёm me të tjerët;
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PËRFUNDIME
Pas analizimit të gjashtë kultivarëve
kultivar
në secilin prej rajoneve
eve vreshtare Rahovec, Prizren-Therand
Prizren
dhe Pejë-Gjakovë me anë të metodave ampelografike dhe atyre molekulare të
t bazuara në dy
kategori të markerëve
ve molekularë
molekular (RAPDs dhe SSRs), dhe vlerësimit të faktorëve mjedisore me
ndikim në rrtijen dhe prodhimtarine e hardhive u arrit në përfundimet e mëëposhtme:
•

Karakteristikat mjedisore të
t tre rajoneve vreshtare, të cilat marrin në
n konsiderate
temperaturat,
peraturat, reshjet, përmbajtjen
pë
fiziko-kimiko të tokave dhe struktur
strukturën e tyre, janë mëse të
përshtatshëm përr kultivimin e hardhive dhe premtojn
premtojnë rendimente tëë cilë
cilësisë së lartë të tyre.

•

Karakteristikat ampelografike ttë studiuara, gjithsej 31 sipas deskriptor
deskriptorit të IPGR-is, i veçojnë
kultivarët nga njeri-tjetri,
tjetri, përjashtuar rastin e dy variantëve tëë Thanzit të cilat rezultojne
thuajse sinonime.

•

Analiza molekulare e bazuar në RAPDs dallon ndërmjet
ndë
të gjashtëë kultivareve duke veçuar
veç
qartësisht
sisht edhe Thanzin e kuq nga i ziu, ndonëse
ndonëse niveli i ngjashmerisë dhe organizimi në
grupe ngjashmerie nuk përngjason nga rajoni në rajon. Ky rezultat na çon në përfundimin se
ndonëse mbajnë të njëjtin
jtin emër
em kultivaret nga rajoni ne rajon nuk janëë sinonime të njeri-tjetrit
edhe gjenetikisht.

•

Analiza molekulare e bazuar e SSRs saktëson me një besueshmëëri shumë më të madhe
organizimin në grupe ngjashmërie
ngjashm
jo vetëm të kultivarëve të një rajoni ndërmjet
nd
tyre por edhe
ndërmjet të 18 kultivarëëve të marrë se bashku, e më tej edhe ngjashmerinë
ngjashmerin e tyre me 58
kultivare shqiptarë dhe tre grekë të konsideruar si mostra reference.

•

Bazuar në SSR-të qartësohet
sohet se:
Thanzat e Rahovecit dhe Prizrenit; Vranac
Vran i Rahovecit dhe Gjakovëës grupohen me një nivel
ngjajshmërie shumëë të lartë thuajse sinonimi, ndërsa gjithë kultivaret e tjerë
tjer shfaqin një nivel
diversiteti të konsiderueshëm.
konsideruesh

•

Varieteti Pllovdiv-Keci i Rahovecit dhe Vranac i Prizrenit veçohen
ohen nga të gjithë kultivaret e
tjere si unike.

•

Varieteti Pllovdiv-Keci dhe Melik i Prizrenit janë
jan shumë të ngjajshëm
m me Pinot Noir;

•

Varieteti Meliku i Gjakovës
Gjakov është mjaft i ngjashëm me Chardonnay;

•

Varieteti Thanz i kuq
uq i Gjakovës
Gjakov është i pangjashem me të tjeret por në
n grupin e madh të
hardhive të Shqipërise dhe Kosov
Kosovës.
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ABSTRACT
Six grapevine cultivars considered as native from the population and agronomists from Rahovec,
Gjakovo and Prizren, Kosovo were investigated via molecular (SSRs
SSRs and RAPDs)
RAPDs and
ampelographic data to verify their uniqueness and genetic relatedness.
Results from both molecular markers clarify that none of the six cultivars are synonyms
eventhough
venthough named the same in each cultivation area.
area Either the dendrogramma of similarity built
on data arising from RAPDs or SSRs prove that the six cultivars are highly distinct from eacheach
other, while the
he dendrogramma of similarity based on ampelography can not discriminate between
the cultivars Thanz i zi and Thanz i kuq. Microsatellite profiles prove that Kec of Rahovec and
Vranc of Prizren are different from the rest of Kosovo cultivars under study an
and further from the
58 main grape cultivars of Albania. Three out of 18 cultivars of Kosovo are very similar to
Chardonne and Pinot Noir, which helps to get them out of the list of original cultivars of Kosovo.
The level of genetic relatedness was determined
determined and clustering was produced for the eighteen
cultivars.
In conclusion, the microsatellite profiles applied for the first time at Kosovos grapevine cultivars
are of high value to establish genetic relatedness among cultivars of grapevine, and to verify the
th
proximity levels suggested from ampelography.
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