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PARATHËNIE

Synimi i këtij punimi është të paraqesë një informacion bashkëkohor për përdorimin
praktik të teknikave të kulturës bimore in vitro. Një vend të rëndësishëm zenë
rezultatet konkrete të punës kërkimore për përdorimin e këtyre teknikave në ndihmë të
shumimit dhe ruajtjes së gjermoplazmës së specieve frutore spontane të përhapura në
vendin tonë.
Sot është vështirë të gjesh në vendet e zhvilluara laboratore me profil biologjik që të
mos përdorin teknikat e kulturës in vitro si për qëllime praktike ekonomike, ashtu dhe
për studimin e shumë proceseve në nivel qelizor dhe molekular.
Mikroshumimi është bërë një teknikë rutinë për prodhimin në masë të gjerë të një
numri të madh bimëzash, i cili bazohet në kulturën qelizore, të indeve dhe të organeve
nën kushte aseptike. Shumë kërkime shkencore realizohen në përpjekje për të
zhvilluar dhe përmirësuar metodat e mikroshumimit dhe terrenet e kultivimit për
shumë specie bimore.
Megjithatë, shumë specie frutore qëndrojnë rekalcitrante në kulturë in vitro dhe
kërkojnë kushte kultivimi specifike për rritje dhe zhvillim. Sfidat më të fundit në
rregullimin e ciklit qelizor bimor dhe mekanizmat potencialë molekularë të
rekalcitrantëve sigurojnë një themel të shkëlqyer për kuptimin e totipotencës qelizore
dhe zhvillimin e protokolleve të mikroshumimit.
Në ditët e sotme, nevoja për rigjenerim të përshtatshëm in vitro të shumë specieve
bimore ka rritur interesin për kërkime bazë dhe të aplikuara në këtë drejtim në
mënyrë që të shmangen probleme si variacioni somaklonal, rrënjëzimi i vështirë në
speciet frutore, vitrifikimi, kostot e larta laboratorike, cilësia e materialit bimor dhe
prania e polifenoleve.
Për prodhimin në një shkallë të gjerë të materialit bimor in vitro veçoritë më kryesore
janë cilësia, efektiviteti në kosto, ruajtja e qëndrueshmërisë gjenetike dhe konservimi
afatgjatë. Gjithashtu, aplikimet e mikroshumimit në shumë aspekte e bëjnë këtë
teknologji edhe më të përshtatshme për prodhimin e materialit bimor të shëndetësuar,
kriokonservimin e specieve frutore elitare të rrezikuara, aplikimin në përmirësimin
gjenetik, ripyllëzimin etj.
Ripyllëzimi është i rëndësishëm për të parandaluar humbjen e burimeve pyjore duke
përfshirë lëndën e drurit, biodiversitetin dhe burimet ujore. Pjesa kryesore e
produkteve ushqimore në të gjithë botën ende vjen nga pyjet natyrale dhe gjysëm
natyrale dhe për këtë arsye vërehet një prirje e qartë drejt formimit të plantacioneve
pyjore akoma më efikase.
Drurët frutorë dhe shkurret janë një burim i madh dhe i rëndësishëm ushqimor pasi
janë shumë të pasur në vitamina, sheqere, komponime aromatike dhe gjejnë përdorim
të gjerë dhe në shumë industri të tjera. Ato karakterizohen nga periudha të gjata
juvenile dhe përmasa të mëdha. Gjithnjë e më tepër drurët frutorë përballen me
probleme të shumta në drejtim të shumimit, prodhimtari të ulët, shfaqje e sëmundjeve
të shumta, strese abiotike etj.
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Informacioni gjenetik për shumë specie frutore është shumë i kufizuar dhe
përmirësimi gjenetik i tyre mbështetet në shumimin vegjetativ të kultivarëve specifikë,
duke përfshirë dhe shumimin in vitro.
Speciet frutore të studiuara në këtë punim konsiderohen sot në Programe Europiane
të kërkimit shkencor si mjaft të rëndësishme për shkak të vlerave ushqimore specifike
dhe duhet të meritojnë vëmendje për mbrojtjen e popullatave natyrale ekzistuese në
vendin tonë, si dhe për kultivimin e tyre. Por drejtimi kryesor i punimeve në këtë fushë
duhet të jetë dhe ngritja e koleksioneve ex situ, që do të jenë bazë e rëndësishme në të
ardhmen për manipulime gjenetike për përmirësimin e vlerave agronomike dhe
ushqyese të këtyre specieve.
Tashmë në Shqipëri janë ngritur disa laboratorë të kulturave in vitro me mbështetje
nga Organizata Ndërkombëtare si FAQ, Banka Botërore, që kanë krijuar kushte për
futjen e këtyre teknikave në përdorim për zgjidhjen e disa problemeve shqetësuese si
ruajtjen ex situ të specieve bimore, veçanërisht ato të rrezikuara për zhdukje, për
shëndetësimin e materialit bimor etj.
Duke u ndalur në objektin e studimit të paraqitur, shpresoj se rezultatet
eksperimentale të mikroshumimit dhe konservimit in vitro të disa specieve frutore
spontane do të jenë një kontribut modest në fushën e zhvillimit të bioteknologjisë
bimore edhe në vendin tonë.
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HYRJE
Diversiteti i lartë në relievin dhe klimën e ekosistemeve shqiptare, si dhe pozicioni i
veçantë në qendrën e Mesdheut, ndikojnë në paraqitjen e Shqipërisë si një nga vatrat
më të përqëndruara dhe më të larmishme me specie dhe popullata drufrutore me
rëndësi ekonomike dhe ekologjike. Shumë nga këto forma janë burim i lindjes së
popullatave dhe land-racave primitive autoktone.
Ndryshimi i mënyrës së jetesës ka shkaktuar kohët e fundit një reduktim të përdorimit
dhe të grumbullimit të specieve bimore të egra. Njohuritë për vlerat ushqimore dhe
për mjedisin lokal të tyre humbasin në kohën kur këto bimë nuk grumbullohen më.
Speciet e egra janë pjesë e identitetit lokal dhe të traditave njerëzore.
Studime shkencore të detajuara dhe sistematike janë të nevojshme për të njohur dhe
për të ruajtur përdorimet ushqimore të egra.
Speciet më të rëndësishme nga të cilat e kanë zanafillën shumë nga popullatat, landracat dhe varietetet lokale janë: qershia e egër, dardha e egër, mëzhdrava, bajamja e
egër etj. Përdorimet e ndryshme të këtyre specieve frutore (në industrinë ushqimore,
kozmetike, të drurit, në mjekësi, për qëllime zbukurimi, në pylltari etj.), si dhe
impakti shoqëroro-ekonomik justifikojnë nevojën e vlerësimit dhe të ruajtjes së këtyre
burimeve gjenetike.
Vitet e fundit, kultivimi i bimëve tipike të florës Mesdhetare në vendet e kësaj
hapësire (Itali, Greqi etj.) ka patur impulse të forta si për motive të karakterit
mjedisor, ashtu dhe për kujdesin shëndetësor. Këto bimë shpesh përfaqësojnë një
burim lëndësh të dobishme nga pikëpamja ushqyese dhe terapeutike në të ushqyerit e
njeriut për shkak të një numri të madh lëndësh me origjinë bimore dhe me bioaktivitet
të rritur. Janë specie modele, të cilat mund të përdoren për qëllime të ndryshme, si:
 fond primar bimësh industriale i lëndëve anti-oksidante etj. në fruta, lëngje,
pije, marmalata, pure, xhelatinë (qershia, mëzhdrava etj.);
 fruta të thara, të thata dhe në industrinë e bukës dhe të ëmbëlsirave si
aromatizues (qershia, mëzhdrava, bajamja etj.);
 në mjekësi si tonikë, sedativë, vazodilatatorë, anti-inflamatorë, astringjentë,
aperientë (pastrues), depurativë, diaforetikë (për djersitje), diuretikë,
antipiretikë (kundër etheve), laksativë, stomakikë etj. (mëzhdrava, bajamja e
egër);
 si ngjyrues (mëzhdrava);
 në industrinë kozmetike, të sapuneve dhe në parfumeri (bajamja e egër);
 në industrinë e drurit (qershia e egër, mëzhdrava);
 për qëllime zbukurimi dhe peisazhi (bajamja e egër, qershia e egër etj.)
 nënshartesa për rezistencë ndaj thatësirës, sëmundjeve etj. (qershia, bajamja e
egër, etj.).
 për luftën kundër erozionit, rrëshqitjeve të tokës, në ripyllëzime në toka
specifike etj. (qershia e egër, mëzhdrava etj.)
Në aspektin ekonomik, kjo pasuri e gjermoplazmës kërkon zbulimin, vlerësimin,
ruajtjen, shtimin dhe shfrytëzimin e formave me nivel të lartë prodhimi dhe cilësie,
me përmbajtje të lartë vlerash dietike-terapeutike, me interes të madh për zhvillimin e
pemtarisë biologjike dhe eko-turistike në zonat malore e kodrinore të vendit tonë, aq
të domosdoshme në kushtet e intensifikimit të ekoturizmit.
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Afërsisht 10 % e specieve të Florës europiane janë cilësuar si të rrezikuara për
zhdukje. Midis tyre shumë janë bimë të egra frutore që shërbejnë si bazë për
nënshartesa të bimëve të kultivuara, të cilat rrrjedhimisht janë të rrezikuara. Numri i
specieve të egra të lidhura me prodhimin e bimëve të kultivuara është shumë i lartë.
Zhvillimi i prioriteteve të reja për ruajtjen e gjermoplazmës së specieve të caktuara
është një nevojë urgjente.

QËLLIMI I STUDIMIT
Në këtë studim, mikroshumimi in vitro i disa specieve frutore me rritje spontane u
ndërmor me qëllim objektivat e mëposhtëm:
 Gjetja e metodave optimale për mikroshumimin e specieve në studim.
Sigurimi i prodhimit të individëve “identikë” nga ana gjenetike me
paraardhësit e tyre me anë të shumimit vegjetativ klonal (mikroshumimi in
vitro). Shumimi tradicional in vivo i disa specieve (p.sh. Prunus webbii)
paraqet vështirësi dhe kërkohen metoda alternative për prodhimin e materialit
klonal.


Aklimatizimi i bimëzave, një proces relativisht i vështirë për speciet frutore,
dhe studimi histologjik i ndryshimeve të strukturave epidermale (gojëza,
trikoma) gjatë këtij procesi.



Ruajtja ex situ me anë të metodave të konservimit afatmesëm ose/dhe shtimi i
strukturës ekzistuese gjenetike (dhe kështu i përshtatshmërisë ekzistuese). Një
nga mënyrat e kësaj ruajtje konsiderohet sot ngritja e bankave in vitro.
Mikroshumimi është bazë për ngritjen e bankës in vitro me anë të metodës së
rritjes minimale (temperatura 4ºC dhe modifikimit të mjedisit ushqyes).



Eksperimentimi i protokolleve specifike të stadeve fillestare të metodës
bashkëkohore të kriokonservimit do të jetë një nga synimet e reja të
doktoraturës.
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KAPITULLI I

KARAKTERISTIKA MORFOLOGJIKE-GJEOGRAFIKE
DHE RËNDËSIA E SPECIEVE NË STUDIM
1.1.

Klasifikimi

Mbretëria
Nënmbretëria
Superndarja
Ndarja
Klasa
1.

Rendi
Familja

Plantae
Tracheobionta – Bimë vaskulare
Spermatophyta – Bimë me farë
Magnoliophyta – Bimë me lule
Magnoliopsida – Dikotiledone
Rosales
Rosaceae (Trëndafilore)

Qershia e egër

Qershia e egër (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Prunus
Nëngjinia
Cerasus
Lloji
Prunus avium L.
Bajamja e egër

Bajamja e egër (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Prunus
Nëngjinia
Amygdalus
Lloji
Prunus webbii (Spach) Vierh.
Mëzhdredha (Vishnje e egër) (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Prunus
Nëngjinia
Cerasus
Lloji
Prunus mahaleb L.
Dardha e egër (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Pyrus
Lloji
Pyrus pyraster L.

Dardha e egër

1

Mëzhdredha
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Gorica

Gorica (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Pyrus
Lloji
Pyrus amygdaliformis (Vill.)

2.

Rendi
Familja

Rhamnales
Rhamnaceae (Pjerzore ose Arrçore)
Hide

Hide (Xinxife) (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Zizyphus
Lloji
Zizyphus jujuba Mill.

3.

Rendi
Familja

Myrtales
Myrtaceae (Mersinore)

Mersina

Mersina (Krasniqi et al., 2003)
Gjinia
Myrtus
Lloji
Myrtus communis L.

1.2.

Përshkrim i shkurtër (Karakteristikat botanike)

- Prunus avium L. (Qershi e egër) – Dru që arrin lartësi deri 30 m, me kurorë
piramidale të gjerë. Sythet janë të vendosura në mënyrë spirale, të shtypur në degët, të
mbuluar nga luspa kafe. Gjethet janë vezake, me majë të mprehtë, me bisht të kuq të
çelur i pajisur me dy gjendra të kuqe të vendosura në zonën ku takohet me anën e
gjethes. Lulet janë hermafrodite, të bardha, të grupuara në lulesë ombrellë dhe çelin
gjatë muajve prill – qershor. Fryti është drup, me formë sferike, shije të ëmbël, ngjyrë
të kuqe të errët ose të zezë kur piqet (Vangjeli, 2003; Qosja et al., 1992; Mitrushi et
al., 2005).

Lulet

Gjethet dhe frutat

Farat

Figura 1.1. Lulet, gjethet dhe frutat e Prunus avium L.
- Prunus webbii (Spach) Vierh. (Bajame e egër) – Shkurrëz 2 – 3 m me degë shumë
të hapura me gjemba, gjethe ngushtësisht heshtore. Lulet janë të trëndafilta dhe dalin
25 mm (Qosja et al., 1992; Vangjeli, 2003; Demiri, 1979).
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Lulet

Gjethet dhe frutat

Farat

Figura 1.2. Lulet, gjethet dhe frutat e Prunus webbii (Spach) Vierh.
- Prunus mahaleb L. (Mëshdredha ose vishnja e egër) – Shkurre, ndonjëherë dru i
vogël i cili arrin lartësinë deri 12 m, me kurorë sferike. Sythet janë të vendosura në
mënyrë spirale, gjysëm vertikale. Gjethet janë të thjeshta, të alternuara, vezake me
majë të mprehtë, të rrumbullakta ose në formë kurrizi në bazë, me anë të dhëmbëzuara
deri në majë. Lulet janë hermafrodite, të grupuara në lulesë korimbì, të bardha me erë
të këndshme, çelin pas daljes së gjetheve gjatë muajve Mars – Maj. Fryti është drup,
me diametër 0,6 – 1 cm, me ngjyrë të zezë, shije të hidhur, bërthamë të çelët, sferike,
të lëmuar (Qosja et al., 1992; Mitrushi et al., 2005).

Lulet

Gjethet

Farat

Figura 1.3. Lulet, gjethet dhe frutat e Prunus mahaleb L.
- Pyrus pyraster L. (Dardha e egër) – Dru ose shkure, me degë me gjemba dhe të
hapura. Gjethet e vendosura në mënyrë të alternuar, të thjeshta, vezake, e
rrumbullakët në bazë, pak e dhëmbëzuar në anë, maja e mprehtë. Lulet janë
hermafrodite, të grupuara në lulesë korimbì, të bardha – të kuqe të çelët, çelin gjatë
muajve Mars – Maj. Fruti është dardhë e rrumbullakët, i gjatë 1 – 4 cm, ngjyrë
fillimisht e gjelbër, pastaj kafe e zverdhur. Farat kanë ngjyrë gështenjë (Qosja et al.,
1992; Mitrushi et al., 2005). Në kushte të mira rritjeje, pemët e dardhës së egër kanë
një formë të mrekullueshme hollake me një kurorë karakteristike në majë. Pemët
arrijnë lartësi deri në 22 m dhe një moshë 80 – 150 vjeçare (White et al., 2005;
Vangjeli, 2003).

Lulja dhe dega

Gjethet

Frutat

Figura 1.4. Lulet, gjethet dhe frutat e Pyrus pyraster L.
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- Pyrus amygdaliformis Vill. (Gorica) - Shkurre ose dru 1 – 6 m, me degëza
shpeshherë gjembore. Gjethet janë heshtore, të ngushta deri vezake të përmbysëta,
zakonisht të plota ose dhëmbëza – dhëmbëza. Vërehen 5 – 6 nënpetla, 7 – 8 petla dhe
fryt zakonisht rruzullor me ngjyrë të kuqërremtë – kafe, i fortë, jo i ëmbël (Qosja et
al, 1992; Polunin, 1969).

Lulet

Gjethet

Frutat

Figura 1.5. Lulet, gjethet dhe frutat e Pyrus amygdaliformis Vill.
- Zizyphus jujuba Mill. (Hide) – Shkurre ose dru i vogël deri në 8 m, me degë
dredharake dhe të gjembëta Gjethet rregullisht janë të këmbyera, rënëse të thjeshta,
me llapë vezake, të përmbysëta, buzëdhëmbëzuar, me tre dellëzime. Lulet janë 5
pjesëshe, të vogla, të plota, me petla të bardheme. Frytet janë bërthokla, me ngjyrë
tjegulle të errët, dhe me farë të ngurtë (Qosja et al., 1992; Vangjeli, 2003).

Gjethet dhe frutat

Lulet

Frutat

Figura 1.6. Lulet, gjethet dhe frutat e Zizyphus jujuba Mill.
- Myrtus communis L. (Mersina) – Shkurre e ngritur deri në 5 m, përherë e blertë,
me shumë degë të përkundërta. Bisqet e reja kanë qime gjëndrore. Gjethet janë të
përkundërta, të plota, pikaloshe, të shogëta, të shndritshme, heshtore ose eliptike, të
mprehta, me gjendra vajore aromatike. Vërehen 5 petla, kupë pesëdhëmbëshe,
shumë thekë të shkurtër, 1 shtyllëz me krezë të thjeshtë. Fryti është rrushk elipsoid
ose rruzullor me ngjyrë të zezë kur piqet (Qosja et al., 1992; Vangjeli, 2003;
Demiri, 1979).

Lulet

Gjethet

Frutat

Figura 1.7. Lulet, gjethet dhe frutat e Myrtus communis L.
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1.3.

Përhapja dhe karakteristikat e habitatit

Prunus avium L. – Mendohet se e ka prejardhjen nga Azia e Vogël. Aktualisht
gjendet në mënyrë spontane pothuajse në të gjithë Europën qëndrore – jugore, në
Azinë perëndimore dhe në Afrikën e Veriut. Në vendin tonë gjendet e përhapur me
pakicë pothuajse në të gjitha malet si në: Llogara, Çikë, Nëmërçkë, Malet e Përmetit,
Leskovikut, Kolonjës, Oparit, Skraparit, Vërçës, Gorës, Mokrës, Shpatit, Çermenikës,
Krujës, Matit, Mirditës etj. në lartësi 800 – 1500 m nga niveli i detit (Mitrushi et al.,
2005).
Është lloj me kërkesa të pakta, i papërcaktuar kundrejt dritës dhe i përhapur në çeltira,
lëndina dhe pyje të rrallë duke preferuar vendet e diellzuara dhe të ngrohta (Mitrushi
et al., 2005).
Prunus webbii (Spach) Vierh. – Sipas një sërë studimesh, bazuar në kriteret e IUCNsë, rezulton se kjo specie ka fituar statusin e specieve të rrezikuara (Vangjeli et al.,
1995). Mendohet se e ka prejardhjen nga Azia Qendrore. Në Europë rritet në pjesën
jugore të gadishullit të Ballkanit, në ishullin e Kretës dhe në Italinë jugore. Rritet në
zona pyjore të thata apo gjysëm të thata (Heidari et al., 2008).
Në Shqipëri vërehet në pjesën jugore të vendit, në zona me shkëmbinj gëlqerorë, 0 –
700 m mbi nivelin e detit, si në Përmet, Mallakastër, Butrint, Konispol, Delvinë,
Himarë, Vlorë, Tepelenë, Përmet, Leskovik, Skrapar etj. (Vangjeli et al.,1995; Qosja
et al., 1992).
Prunus mahaleb L. – Sipërfaqja e përhapjes përfshin të gjithë Europën qëndrore –
jugore, Azinë jugperëndimore dhe Afrikën e Veriut (Qosja et al., 1992; Rushforth,
1999).
Rritet në pyje të hapura, shkorreta dhe vende të thata të zonave malore në lartësi 1200
– 2000 m mbi nivelin e detit. Kërkon toka të mirëdrenazhuara dhe rritet më mirë në
toka të varfra dhe gëlqerore. Mund të rritet në diell të fortë ose në gjysmëhije. Është
specie rezistente ndaj thatësirës (Mitrushi et al., 2005; Guitian, 1994).
Në Shqipëri është e përhapur në Tepelenë, Mallakastër, Lunxhëri, Përmet, Krujë,
Skrapar etj. (Mitrushi et al., 2005).
Pyrus pyraster L. – Origjinën e ka nga Europa qëndrore, lindore, jugore dhe Azia e
Vogël, por me një përhapje shumë të shpërndarë (Stephan et. al., 2003). Në vendin
tonë gjendet rreth pyjeve të nënkateve të ftohtë të Gështenjës dhe të ngrohtë të Ahut,
si në Malësinë e Madhe, Kukës, Munellë, Dajt etj. Gjendet në mënyrë sporadike ose
në grupe të vegjël në pyjet e fletorëve, në shkurreta, shpesh në shpate gurësh dhe në
ambiente shkëmbore (Qosja et al., 1992; Mitrushi et al., 2005).
Pyrus amygdaliformis Vill. – Specie mesdhetare, e zakonshme në vende të thata
shkëmbore (Qosja et al., 1992). Është tolerante ndaj tokave me përmbajtje të lartë
gëlqerore. Në Shqipëri është e përhapur në Malësinë e Tiranës, Tepelenë etj.
Zizyphus jujuba Mill. - Rritet në zonat me klimë mesdhetare (Qosja et al., 1992).
Përhapja natyrore e saktë nuk dihet për shkak se kultivohet gjerësisht, por mendohet
se e ka prejardhjen nga Azia Jugore.
Në Shqipëri është e përhapur në Tiranë, Elbasan, Shkodër, Lezhë, Mirditë, Krujë,
Kavajë, Berat, Vlorë, Delvinë.
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Është një specie që përshtatet lehtë ndaj kushteve klimatike. Rritet më mirë e
ekspozuar në diell të fortë dhe nevojitet një dimër i ashpër që të formohen frutat.
Është mjaft tolerante ndaj thatësirës, shirave të shumtë dhe kufijve të gjerë të
temperaturës. Reziston edhe në temperatura nën -15oC dhe në verë edhe në
temperatura ekstreme (Rushforth, 1999).
Myrtus communis L. – Mersina është një specie shumë e përhapur nëpër pyjet dhe
shkorretat e krahinave me klimë mesdhetare detare dhe kultivohet gjerësisht. Është
një ndër shkurret më të rëndësishme të zonës së makjes (Qosja et al., 1992).
Rritet në diell të plotë apo gjysmëhije, në toka të mirëdrenazhuara me teksturë
optimale dhe pH neutral. Është një specie që i reziston temperaturave shumë të ulëta
në dimër.
Në Shqipëri është e përhapur në sasi të nadhe në Konispol, Delvinë, Himarë, Dukat,
Radhimë, Shushicë, Kuç, Mallakastër, dhe më pak në Lushnje, Rrogozhinë, Kavajë,
Durrës, Tiranë, Krujë, Milot, Shëngjin.

1.4.

Rëndësia dhe Përdorimet

Prunus avium L. – Qershia e egër është përdorur si ushqim i njerëzve për mijëra vjet.
Fosilet më të vjetra të saj i takojnë epokës së Bronzit. Si paraardhësi kryesor i qershisë
së butë, qershia e egër është specia që përdoret në sasi më të madhe në të gjithë botën
për krijimin e këtyre kultivarëve. Nga kjo specie kanë rrjedhur shumica e qershive të
ëmbla (Qosja et al., 1992; Hoffman et al., 2007).
Kultivohet si bimë zbukurimi në shumë në parqe, për shkak të përmasave që ka, dhe
më rrallë në rrugë apo kopshte. Përdoret shumë edhe si aromatik pasi trungu lëshon
një aromë pranvere gjatë djegies (Hoffman et al., 2007).
Trungu i qershisë së egër është mjaft i fortë dhe ka një ngjyrim mjaft të bukur të kuq
në kafe. Për këtë arsye, është përdorur tradicionalisht në industrinë e drurit për
prodhimin e mjaft mobiljeve, rimesove, dyshemeve parket, paneleve të brendshme, në
prodhimin e veglave muzikore si psh. kitarave dhe mjaft instrumentave të tjerë të
ngjashëm, në industrinë e anijeve etj. (Łuczaj et al., 2007).
Në traditën e mjaft vendeve, kjo specie ka gjetur mjaft përdorim si bimë medicinale
në kurimin e kollës dhe të të ftohtit duke përgatitur çajra nga pjesë të lëvores së drurit
apo të bishtave të frutave. Këto produkte janë përdorur gjerësisht edhe në kurimin e
sëmundjeve të fshikëzës së urinës. Gjithashtu në kombinim edhe me specie të tjera
medicinale, qershia e egër është përdorur edhe në kurimin e dhimbjeve të barkut, të
shpinës, tendineve, në trajtimin e verdhëzës, sëmundjeve të veshkave dhe
reumatizmave. Gjithashtu, lëngu i frutave ndihmon në rregullimin dhe funksionimin e
aparatit tretës (Qosja et al., 1992; Pieroni et al., 2006).
Sipas shumë studimeve, qershitë e egra kanë shumë më tepër vlera medicinale se
qershitë e buta. Ato përmbajnë nivele të larta të antocianave të cilat janë lëndë
antioksidante me efekt analgjezik dhe anti-inflamator. Qershitë e egra kanë vlera të
larta shëndetësore për shkak të përmbajtjes edhe të përbërësve të tjerë të rëndësishëm
si: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, niacina, dhe të mineraleve
kalcium, fosfor, hekur dhe kalium (Tall et al., 2004; Philips, 1990; Triska, 1975).
Qershia e egër gjen përdorim të gjerë në qëndistarinë tradicionale pasi nga frutat dhe
nga gjethet mund të përgatiten ngjyrues të veçantë gri - të gjelbër që i japin mjaft
larmi motiveve artizanale (Dogan et al., 2010).
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Pjesë të bimës janë shumë toksike si: gjethet e vyshkura, kërcelli dhe farat, pasi
përmbajnë cianid hidrogjeni dhe amigdalinë, lëndë që dallohen për toksicitetin e lartë
të tyre. Ky efekt është karakteristik për të gjithë gjininë Prunus. Pjesë të ngrënshme
janë frutat e papjekur dhe të pjekur (Russell et al., 1997).
Prunus webbii (Spach) Vierh.– Është përdorur nga njeriu që në mijëvjeçarin e tretë
para Krishtit dhe që atëherë ka gjetur një përdorim të gjerë deri në ditët e sotme
(Zohary et al., 1993).
Për shkak të ndërhyrjes së njeriut, në vendin tonë, kjo specie po vjen gjithnjë e duke u
rralluar (Vangjeli et al., 1995). Edhe sipas kritereve të IUCN-së, konsiderohet në
rrezik zhdukjeje në mbarë botën.
Karakteristikat më të rëndësishme të kësaj specieje janë: aftësia për të mbijetuar në
toka të varfra me sasi të larta të gurit gëlqeror, aftësia në ruajtjen dhe mbrojtjen e
tokave, përshtatja ndaj thatësirës dhe rezistenca ndaj insekteve dhe sëmundjeve. Për
shkak të vlerave dekorative, përdoret shumë si shkurre zbukurimi (Heidari et al.,
2008).
Përdoret si nënshartesë për bajamet e buta dhe bimët mjekësore (Ladizinsky, 1999;
Zohary et al., 1993). Studimet tregojnë se bajamja e egër është një specie që ka
aftësinë e vetë-pjellorisë dhe të prodhimit të frutave me gametet e saj (sigurisht, me
ndërmjetësimin e insekteve si vektorë), aftësi që e trashëgon edhe tek bajamja e butë
duke qenë nënshartesë për këtë të fundit (Godini, 1979).
Bajamja e egër karakterizohet nga përqëndrime të larta të ribonukleazave, përbërës që
kanë rritur shumë interesin e shkencëtarëve për shkak të aftësive të tyre antitumorale
dhe të kurimit të sëmundjeve infektive (Fang et al., 2010).
Vaji i frutave përdoret nga mjekësia popullore për mjekimin e zgjebes (Qosja et al.,
1992).
Farat kanë endokarp të ngurtë dhe mbirja e farave është në nivele mjaft të ulta. Ky
është një problem i madh në shumimin e kësaj specieje (Qosja et al., 1992; Vangjeli,
2003).
I takon një gjinie ku shumica e anëtarëve prodhojnë cianid hidrogjeni, një helm që i
jep bajameve aromën karakteristike. Kjo toksinë gjendet kryesisht në gjethe dhe në
fara dhe kuptohet menjëherë nga shija e hidhur. Është e pranishme në sasi shumë të
vogla për të shkaktuar ndonjë dëm, megjithatë, farat apo frutat shumë të hidhura nuk
duhen ngrënë. Në sasi të vogla, cianidi i hidrogjenit stimulon frymëmarrjen dhe
përmirëson tretjen. Mendohet se ndikon dhe në trajtimin e kancerit. Në sasi të larta,
mund të shkaktojë ndërprerje të frymëmarrjes dhe edhe vdekje (Russell et al., 1997).
Prunus mahaleb L. – Njihet edhe si qershia aromatike apo qershia e Shën Luçisë (St.
Lucie cherry). Kultivohet shumë për aromën e veçantë që ka shijen e bajameve të
hidhura dhe përdoret gjerësisht, në sasi të vogla, në prodhimin e ëmbëlsirave
tradicionale në mjaft vende si: Turqi, Greqi, Armeni etj., si dhe në prodhimin e
produkteve blegtorale të veçanta në Siri. Në sasi të larta është shumë toksike (ElDakhakhny, 2006; Russell, et al., 1997).
Druri i mëzhdredhës është shumë i fortë dhe përdoret shumë në industrinë e drurit për
prodhimin e mjaft mobiljeve. Gjithashtu gjen përdorim në prodhimin e objekteve
artizanale të gdhendura si: pipat e duhanit dhe bastunët (Łuczaj et al., 2007).
Lëvorja e drurit, trungu dhe farat përmbajnë një lëndë të veçantë të quajtur
coumarine. Për shkak të kësaj lënde, mëzhdredha ka vlera të larta medicinale. Në sasi
shumë të vogla, produktet e prodhuara nga farat kanë efekt anti-inflamator, qetësues
dhe vazodilatator. Gjithashtu ndihmojnë në frymëmarrje, përmirësojnë tretjen dhe
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japin një ndjenjë vetëkënaqësie. Kurojnë artritin, kollën, parandalojnë formimin e
gurëve në veshka etj. (Vedel et al., 1960; Philips et al., 1990).
Në Lindjen e mesme produktet vajore të mëzhdredhës përdoren edhe për të qetësuar
dhimbjet e dhëmbëve tek të porsalindurit.
Nga frutat e vogla të hidhura (që përmbajnë coumarine) përgatitet një liker i veçantë.
Në vitin 1999, likeri Mirinello i provincës Torremaxhore në Itali, mori statusin
‘Produkt Tradicional Italian’, titull dhënë nga Ministria e Agrikulturës.
Ka vlera si bimë dekorative për shkak të luleve shumë të bukura dhe aromatizuese.
Përdoret shumë, sidomos në SHBA, si nënshartesë për kultivarët e qershisë së butë
(Bean, 1976).
Ka rëndësi të veçantë mjedisore në luftën kundër erozionit, rrëshqitjeve të tokës, në
ripyllëzime në toka specifike etj.
Ngjyrues karakteristikë mund të përgatiten nga gjethet dhe frutat.
Pyrus pyraster L. –Konsiderohet si forma relative më e rëndësishme për krijimin e të
gjithë anëtarëve të tjerë të gjinisë Pyrus. Aftësia për të arritur përmasa shumë të
mëdha, me trungje me diametër shumë të madh mundësojnë përdorimin e kësaj
specieje për ripyllëzime.
Përveç kësaj ka një rëndësi të madhe nga pikëpamja ekologjike pasi mund të rritet në
toka të rënda argjilore dhe është shumë rezistente ndaj thatësirës (Stephan et al.,
2003).
Për më tepër, në rajone me toka gëlqerore ku kloroza e hekurit është problem serioz,
dardha e egër konsiderohet një nënshartesë potenciale për krijimin e kultivarëve
komercialë të dardhës. Në këto toka prania e karbonatit të kalciumit e bën hekurin në
tokë të patretshëm, duke kufizuar transportin e tij. Kjo çon në reduktimin e sasisë së
klorofilës së formuar dhe rrjedhimisht vërehet kloroza në bimë (Loeppert, 1986).
Në speciet frutore, përgjigja e kultivarit ndaj pH të lartë të tokës varet nga bima në të
cilën kjo specie është shartuar. Bimët e dardhës së egër janë nënshartesa tolerante dhe
zgjidhin më së miri problemin e klorozës (Stephan et al,. 2003; Palombi et al., 2006).
Gjithashtu, për shkak të sasisë së madhe të lëndës së drurit që prodhohet, dardha e
egër gjen përdorim të madh në industrinë e drurit. Kjo specie ka një ndër teksturat më
të përsosura ndër të gjithë drurët e tjerë frutorë prandaj dhe përdoret shumë në
prodhimin e instrumenteve të tillë muzikorë si: lahuta, flaute etj. (Stephan et al.,
2003).
Druri përdoret shumë edhe në artizanat për gdhendje dhe për djegie pasi lëshon një
tym aromatik që përdoret për tymosjen e mishit apo aromatizimin e duhanit.
Ka vlera edhe si bimë ngjyruese dhe mjaltëse për shkak të nuancave dhe esencave
karakteristike që nxirren nga lënda e drurit (Qosja et al., 1992).
Për shkak të kurorës karakteristike që formon, në parqe të mëdha përdoret dhe si bimë
zbukurimi.
Pyrus amygdaliformis Vill. – Frutat janë burime të vlefshme të lëndëve antioksidante
natyrore të cilat përdoren mjaft në ushqime pasi kanë rëndësi të madhe në
përmirësimin e shëndetit. Për këtë arsye në shumë provinca të Greqisë, frutat e
goricës përdoren për të përgatitur ëmbëlsira tradicionale (Tzanakis et al., 2008).
Përdoret gjerësisht si nënshartesë për prodhimin e kultivarëve të butë në sajë të
aftësisë për t’u rritur në toka me përmbajtje të lartë gëlqerore dhe rrjedhimisht
tolerante ndaj induktimit të klorozës në këto toka (Stephan et al., 2003; Palombi et al.,
2006).
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Ka vlera dekorative pasi është një pemë me pamje vërtetë piktoreske dhe me lule me
aromë mjaft të mirë (Hanelt, 2001).
Trungu i pemës përdoret gjerësisht në industrinë e drurit dhe në prodhimin e
instrumenteve muzikorë, ndërsa gjethet tymoseshin në kohërat e lashta para se të
njihej duhani (White et al., 2005). Frutat e pjekur mirë janë të ngrënshëm. Prej tyre
përgatiten likere me shije të veçantë.
Frutat kanë sasi të pakta të benzoateve dhe salicilateve prandaj u rekomandohen
pacientëve që vuajnë nga alergji të shumëfishta. Lëngu i frutave përdoret gjerësisht
për kurimin e kolitit dhe të artritit, për uljen e presionit të gjakut, rritjen e aciditetit të
urinës etj. Lëkura e frutave përmban sasi të larta të vitaminës C (Bown, 1995).
Klasifikohet si bimë mjaltore e rëndësishme, pasi sipas studimeve, një hektar qershi
jep 30 – 40 kg mjalt (Paparisto et al., 2003).
Zizyphus jujuba Mill. - Frutat janë përdorur që në kohët e lashta në traditën
mjekësore kineze dhe koreane pasi mendohej se ulnin stresin (Qosja et al., 1992).
Studimet farmakologjike tregojnë se frutat kanë vlera të larta qetësuese, antioksidante,
antimikrobiale dhe antiinflamatore. Përdoret në kurimin e grykëve, të pagjumësisë,
normalizon nivelin e glukozës në gjak, rregullon djersitjen, kuron kapsllëkun dhe
çrregullime të mëlçisë, dhimbjet e barkut, parandalon të përzierat dhe të vjellurit.
Gjithashtu përdoret në trajtimin e vonesave mendore, çrregullimeve të aparatit të
gojës, në kurimin e gripit dhe të të ftohtit, në problemet e lëkurës dhe të flokëve, në
kurimin e hipertensionit etj. Sipas studimeve të fundit mendohet se frutat e hides kanë
efekt të lartë antikancerogjen (Tang et al., 1992; Youping, 1998; Nazif, 2002).
Në kuzhinën kineze përdoren shumë frutat e thata të hides si dhe përgatiten likere dhe
verëra të shumta nga distilimi i tyre (Kurihara, 1992).
Aroma e këndshme e hides, thuhet se i bën njerëzit të dashurohen. Në rajonet e
Himalajës, djemtë mbajnë një lule hideje të vendosur në kapelen e tyre në mënyrë që
të tërheqin vajzat. Në dasmat tradicionale kineze hidja ishte gjithmonë e pranishme si
shenjë e pjellorisë dhe e mbarësisë (Dafni et al., 2005).
Gjethet përdoren si aromatikë në ambiente të mbyllura dhe shërbejnë dhe për të
mbajtur larg insekte të ndryshme (Kurihara, 1992).
Në Kore druri përdoret për të krijuar trupin e taepyeongso, një instrument frymor
tradicional, ndërsa në Marok prodhohet një mjalt i veçantë nga hidja (Dafni et al.,
2005).
Myrtus communis L. – Mersina është një specie që vlerësohet gjerësisht si bimë
aromatike dhe mjekësore (Qosja et al., 1992). Nga distilimi i gjetheve të njoma nxirret
’vaji esencial i mersinës’, që ka vlera të mëdha mjekësore duke vepruar si: qetësues,
antiseptik, antibakterial etj. Rregullon problemet respiratore, kollën e shkaktuar nga
pirja e duhanit, bronkitet, tuberkulozin, të ftohtin, infeksionet e sinuseve dhe ato
uterine, ndihmon në kurimin e çrregullimeve të mushkërive, në parandalimin e
krijimit të venave varikoze, në hiper dhe hipotiroidi, në problemet e prostatës dhe të
vezoreve, në parandalimin e diarresë, të çekuilibrave hormonalë. Gjithashtu është i
mrekullueshëm në trajtimin e astmës, akneve dhe problemeve të tjera dermatologjike,
në kurimin e kollës së fëmijëve, në trajtimin e flokëve të dëmtuar etj. (Ciccarelli et al.,
2008; Baytop, 1999; Triska, 1975; Bown, 1995).
Vaji i mersinës përdoret mjaft në produktet kozmetike dhe në parfumeri, produkte që
dallohen për aromën mjaft të mirë dhe për efektin që kanë. Edhe nga lulet nxirret
esencë me erë shumë të këndshme që përdoret në parfumeri dhe industrinë e
sapuneve. Gjethet dhe kokrrat u japin erë të këndshme gjellëve, verës etj. Në kohë të
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lashta, kokrrat e mërsinës përdoreshin në vend të piperit. Lëvorja e gjethet me 10-15%
taninë përdoren në regjien e lëkurëve.
Druri i kuqërremtë merr lustër të bukur në orendi zbukurimi. Degët përdoren për
bishta e koka ombrellash e bastunë. Gjatë djegies lëshon një aromë të veçantë dhe
përdoret mjaft në aromatizimin e ambienteve të ndryshme.
Është përdorur në ishullin e Sardenjës dhe Korsikës në prodhimin e një likeri të
quajtur “Mirto”. Në Sardenjë ky lloj likeri prodhohet në dy variante, Mirto e kuqe që
prodhohet nga frutat e mersinës dhe Mirto e bardhë që prodhohet nga esenca e nxjerrë
nga gjethet.
Në Greqinë e lashtë Myrtus është përdorur në ritualin e nderimit të perëndisë së
Afërditës. Gjithshtu në Romën e lashtë degët e Myrtusit përdoreshin gjatë banjos së
grave dhe në ritualet martesore. Në Mesdhe, Myrtusi është simboli i dashurisë dhe i
pavdekshmërisë (Mitrushi, 1955).
Kultivohet shumë si bimë zbukurimi në parqe për shkak të luleve të mrekullueshme
dhe aromatike që ka (Polunin, 1969).
Nga literatura e huaj rezulton se lulet e mersinës vizitohen nga bletët, por nuk ka të
dhëna për sasinë e nektarit që prodhon një lule ose një hektar me mersinë. Në vendin
tonë klasifikohet si bimë mjaltëse e dorës së tretë (Paparisto et al., 2003).

******
Drurët frutorë përfaqësojnë një burim lëndësh të dobishme nga pikëpamja ushqyese
dhe terapeutike në të ushqyerit e njeriut për shkak të prodhimit të një numri të madh
lëndësh anti-oksidante me origjinë bimore dhe me bioaktivitet të rritur. Veç të tjerash
kanë vlera të mëdha ekologjike dhe shfrytëzohen si nënshartesa për rezistencë ndaj
thatësirës dhe sëmundjeve të ndryshme.
Në aspektin ekonomik, kjo pasuri e gjermoplazmës kërkon zbulimin, vlerësimin,
ruajtjen, shtimin dhe shfrytëzimin e formave me nivel të lartë prodhimi dhe cilësie,
me përmbajtje të lartë vlerash dietike-terapeutike, me interes të madh për zhvillimin e
pemtarisë biologjike dhe eko-turistike në zonat malore e kodrinore të vendit tonë, aq
të domosdoshme në kushtet e intensifikimit të ekoturizmit.
Speciet frutore me rritje spontane përfaqësojnë një burim të variabilitetit gjenetik dhe
mund të jenë shumë të rëndësishme në programet e përmirësimit dhe në kultivim. Për
këtë arsye, paraqitet me interes gjetja e një metode të përshtatshme për ruajtjen in
vitro afatmesme dhe afatgjatë të kësaj gjermoplazme.
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KAPITULLI II

METODAT E KULTIVIMIT TË SPECIEVE BIMORE
2.1. Metodat konvencionale
Bimët mund të shumohen përmes dy cikleve jetësore të zhvillimit, seksual ose
joseksual. Në ciklin seksual bimët e reja formohen pas bashkimit të gametëve
prindërorë dhe zhvillohen nga embrioni zigotik, i cili ndodhet brenda farave ose
frutave. Në shumë raste bimët e reja do të jenë të ndryshme dhe secila do të paraqesë
një kombinim të ri gjenesh, gjë që ndodh gjatë formimit të gametëve (ndarja qelizore
mejotike) dhe bashkimit seksual të tyre. Ndërsa me anë të shumimit joseksual fitohen
bimë identike me bimën mëmë.
2.1.1. Shumimi me farë
Farat kanë disa avantazhe si metodë riprodhimi:
 Ato prodhohen shpesh në një numër të madh, kështu që bimët e rigjeneruara
prej tyre nuk kushtojnë;
 Në përgjithësi, shumë fara mund të ruhen për periudha të gjata pa humbur
vitalitetin;
 Ato përhapen lehtësisht;
 Shumë shpesh, bimët e rritura nga fara janë pa shumicën e sëmundjeve apo
infeksioneve, që mund t’i kenë patur prindërit e tyre.
Për disa qëllime bujqësore është e dëshirueshme të kultivohen klone ose popullata
bimësh të cilat janë praktikisht identike. Megjithatë, farat e disa bimëve prodhojnë
bimë me diferenca gjenetike dhe të fitosh fara të cilat do të japin pasardhës identikë
është shumë e vështirë ose e pamundur në terma praktike. Popullata gjenetikisht
uniforme mund të rezultojnë nga farat në tre mënyra:
 Nga linjat homozigote, që mund të fitohen nga specie vetëkryqëzuese
(autogame). Shembuj prodhimesh autogame janë duhani, orizi, gruri, elbi;
 Nga farat e F1 që prodhohen nga kryqëzimi i dy prindërve homozigotë.
Përveçse të qenit uniforme, bimët e F1 do të shfaqin fuqi hibride. Farat e F1 të
disa luleve që prodhojnë bimë zbukuruese dhe perime janë të disponueshme
tashmë, por në sajë të kostos së lartë të prodhimit ato janë shumë të shtrenjta;
 Nga bimëzat apomiktike. Në disa lloje, bimët që janë identike gjenotipikisht
janë prodhuar nga apomiksia. Farat formohen pa pllenim dhe embrionet e tyre
zhvillohen me një nga proceset e ndryshme joseksuale që siguron se bimët e
reja janë gjenetikisht të njëjta me prindin femër (d.m.th ato janë prodhuar në
mënyrë vegjetative).
Disa specie nuk prodhojnë fara mbijetuese, ose bëhen të tilla pas një periudhe të gjatë
juvenile. Në mënyrë alternative, rritja e bimëve nga fara mund të mos jetë një metodë
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praktike për të dhënë bimëza të reja për fushë. Në këto raste, shumimi vegjetativ është
e vetmja mënyrë shumimi e një individi unik me karakteristika të dëshirueshme.
2.1.2. Shumimi vegjetativ
Shumë bimë të rëndësishme bujqësore shumohen me mënyrën vegjetative dhe rriten
si klone. Bimë të tilla janë patatja, kallam sheqeri dhe shumë fruta të vogla dhe pemë
frutore. Me këtë metodë shumohen dhe një numër shumë i madh bimësh barishtore
dhe drunore zbukurimi. Metoda të përshtatshme për shumimin vegjetativ janë
zhvilluar gjatë shumë shekujve. Dallohen metoda të ndryshme të shumimit vegjetativ:
 Rrënjëzimi i kalemave
Një pjesë e bimës mëmë pritet dhe mbillet në tokë. Shpesh është i nevojshëm
përdorimi i hormoneve artificialë të rrënjëzimit. Rrënjët fillojnë të zhvillohen në
pjesën e dëmtuar të indit dhe fidani i rrënjëzuar jep pas disa kohësh bimën e plotë, por
kjo metodë është efektive vetëm për lloje të caktuar drurësh frutorë (Griesbach, 2007;
Toogood, 1999).
 Shtresëzimi
Ka të bëjë me rrënjëzimin e një pjese bimore e cila mbahet ende e lidhur me bimën
mëmë. Pasi shfaqen rrënjët e zhvilluara mirë, pjesa e rrënjëzuar shkëputet nga prindi
dhe mbillet në tokë. Kjo është një metodë efikase për shumimin e varieteteve të
ndryshme të mollës (Griesbach, 2007; Toogood, 1999).
 Shartimi
Është metodë e përdorshme për pothuajse të gjitha speciet. Nënshartesat pëzgjidhen
në bazë të karakteristikave të veçanta si: fortësia, toleranca ndaj tokës apo efekteve të
ndryshme klimatike etj. Shartimi është procesi i bashkimit të dy varieteteve duke
siguruar maksimumin e kontaktit midis indeve të kambiumit të secilit prej tyre, në
mënyrë që ata të mund të rriten së bashku në mënyrë të suksesshme (Griesbach, 2007;
Toogood, 1999).
Këto teknika tradicionale “makroshumimi” ose (makro-metoda) të cilat përdorin pjesë
relativisht të mëdha të bimëve, janë përdorur dhe përmirësuar nga kërkimet moderne
hortikulturale. Për shembull, metodat e aplikimit të mjegullimit për të ndaluar tharjen
e copave, përzjerjet më të mira për rrënjëzim dhe kontrollimi i temperaturës në zonën
e rrënjëzimit, kanë rritur në mënyrë të ndjeshme përqindjen e shumimit të bimëve me
interes bujqësor.

2.2. Shumimi in vitro
Kërkimet për përmirësimin e metodave të makroshumimit vazhdojnë, por ka humbur
disi vrulli në vitet e fundit me zgjerimin e vazhdueshëm të kulturës indore për
shumimin e bimëve (George et al., 1993).
Shpesh herë, metodat klasike të shumimit vegjetativ in vivo nuk japin rezultate të
kënaqshme pasi janë shumë të ngadalta, shumë të vështira dhe me shumë shpenzime,
ndonjëherë edhe plotësisht të parealizueshme (Kongjika et al., 2002; Nalawade et al.,
2003; Neuman et al., 2009). Për këtë arsye, në këto vitet e fundit, njohuritë mbi
shumimin in vitro të bimëve janë zgjeruar shumë.
Rritja e të gjithë organizmave të gjallë fillon nga një qelizë e vetme e pllenuar, zigota.
Kjo qelizë mban të gjithë materialin e nevojshëm për rritjen e mëtejshme në një
organizëm shumëqelizor, tepër të organizuar dhe kompleks. Kjo qelizë totipotente
ruan potencialin për diferencim.
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Ideja e totipotencës së qelizave bimore u dha për herë të parë nga G. Haberlandt,
fiziologjisti i shquar gjerman, i cili në vitin 1902 sugjeroi se mund të kultivohen në
mënyrë të suksessshme embrione artificiale nga qeliza vegjetative. Kjo aftësi
totipotente e qelizave vegjetative qëndron në theb të kultivimit in vitro.
Embriogjeneza somatike përfshin formimin e një strukture bipolare që përmban edhe
meristemën e sythit, edhe atë të rrënjës, dhe zhvillohet në mënyrë të ngjashme me
embrionin zigotik. Këto embrioide mund të zhvillohen në bimë plotësisht funksionale
nëse vendosen në kushte të posaçme. Steward et al. (1958) dhe Reinert (1959)
fillimisht raportuan embriogjenezën somatike nga qelizat e floemës së rrënjëve të
Daucus carota.
Formimi i embrioideve është raportuar në kulturën e indeve dhe të organeve të një
numri të madh speciesh bimore si: Dendrophthoe falcata (Johri et al., 1962),
Ranunculus sceleratus (Konar et al., 1969); Citrus aurantifolia (Mitra et al., 1972),
Macleaya cordata (Kohienbach, 1977), Coffea species (Monaco et al., 1977),
Santalum album (Bapat et al., 1979), Mangifera indica (Durzan, 1985), Muntingia
calabura (Rout et al., 1996), Sapindus (Sinha et al., 2000), Kaempferia galanga
(Rahman et al., 2004) etj.
Shumimi in vitro ka avantazhe të shumta në krahasim me shumimin tradicional
(Pierik, 1988; Kyte, 1991, Bowes, 1999; Kameswara, 2004; Mohan Jain et al., 2007):
o Shumimi in vitro është më i shpejtë se ai in vivo;
o Është i mundur shumimi i disa specieve që nuk mund të shumohen in vivo;
o Rritja e bimëve in vitro është më e fuqishme për shkak të juvenilitetit dhe
mungesës së patogjenëve;
o Kultura e meristemës konsiderohet rrugë e sigurtë për prodhimin e bimëve
“ekologjike”, me përparësi për kultivim biologjik dhe për shkëmbim
gjermoplazme midis vendeve;
o Ruajtja e gjermoplazmës në banka gjenetike in vitro për zgjedhjen e formave
optimale gjenetike;
o Hallkë në programet e përmirësimit gjenetik (induktimi i mutacioneve,
hibridizimi somatik, prodhimi i bimëve transgjenike).
Por duhet theksuar se për të zgjedhur metodën e shumimit të bimëve kjo shpesh nuk
varet vetëm nga specia bimore, por gjithashtu nga zhvillimi i teknikave të provuara,
kostot relative dhe nga objektivat agronomike.
2.2.1. Rritja e organizuar
Rritja e organizuar ndihmon në formimin ose ruajtjen e një strukture të përcaktuar.
Ajo realizohet kur organet bimore si: majat rritëse të sytheve ose rrënjëve (meristemat
apikale), sythet e luleve të reja, frutat e vogla etj. transferohen në kulturë dhe
vazhdojnë të rriten duke ruajtur strukturën e tyre. Procesi i formimit të organeve "de
novo" quhet organogjenezë ose morfogjenezë (zhvillimi i formës) (Hartman et al.,
1982).
Kultura e organeve përdoret si term i përgjithshëm për ato tipe të kulturave në të cilat
mund të ruhet në mënyrë të vazhdueshme një formë e organizuar rritjeje. Ajo përfshin
izolimin aseptik nga e gjithë bima të këtyre strukturave. Për qëllime të shumimit
bimor, tipet kryesore të kulturave të organeve janë:
o Kultura e meristemës në të cilën kultivohen vetëm majat e sythit me përmasa
shumë të vogla që përfshijnë vetëm zonën e majës distale të kërcellit deri në gjethen
më të re primordiale. Një pjesë e tillë është afërsisht 0.075 deri 0.12 mm në diametër
dhe 0.2 deri 0.25 mm në gjatësi. Kjo zonë nuk është e lidhur nëpërmjet sistemit
enëzor me prokambiumin imatur, gjethen e re primordiale dhe sythin e ri anësor.
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Mungesa e lidhjes enëzore është përcaktuar si bazë për përdorimin e teknikës së
kulturës së meristemës për eliminimin e patogjenëve (Wang et al., 1991). Maja e
sythit zakonisht rritet për të dhënë një syth të vetëm.
o Kultura e sytheve në të cilat kultivohen eksplante më të mëdha të cilët
përmbajnë disa gjethe primordiale. Sythet zakonisht kultivohen në forma të tilla në
mënyrë që nga secili syth të fitohet një numër i madh sythesh anësorë.
o Kultura e nyjeve të sytheve anësorë të ndarë, ku secili mbahet në një pjesë të
vogël të indit kërcellor. Mund të kultivohen edhe pjesëza kërcelli me dy apo më
shumë ndërnyje. Në këtë formë kultivimi secili syth rritet për të zhvilluar një syth të
vetëm.
o Kulturat e rrënjëve të izoluara, ku rrënjët kultivohen të shkëputura nga sythet.
Në këtë mënyrë fitohen tufa rrënjore të mëdha.
o Kultura e embrioneve ka si objekt izolimin steril dhe rritjen e embrioneve
mature dhe imature in vitro për të fituar bimë të fuqishme, si dhe për të ndjekur
zhvillimin dhe më tej mbirjen e tyre. Embrioni përbën pikën e fillimit të një brezi të ri
sporofitik të bimës. Në bimët kriptogame, embrioni e ka origjinën nga zigota e
lokalizuar në gametofitin femëror. Embrionet mund të hiqen lehtë nga indi mëmë në
stade të ndryshme të zhvillimit për kultivim in vitro. Kultura e embrioneve lejon
studimin e faktorëve që rregullojnë rritjen e organeve të bimës, si dhe të aspekteve
fiziologjike dhe biokimike të mbirjes. Këto studime janë shumë të vështira të
vëzhgohen, kur embrioni gjendet në farë. Në këtë rast zhvillimi i embrioneve
ndërlikohet nga ndërhyrja e indeve të tjera (Pierik, 1988; Neuman et al., 2009).
2.2.2. Rritja e paorganizuar
Rritja e paorganizuar vërehet kur in vitro kultivohen pjesëza bimore. Më pas
formohen agregate qelizore të cilat nuk kanë ndonjë strukturë të qartë dhe kanë një
numër të kufizuar qelizash të specializuara dhe të diferencuara. Një qelizë e
specializuar është ajo që ka një formë (morfologji) dhe/ose funksion të specializuar
(fiziologji).
Kultura indore zakonisht përdoret si term i përgjithshëm por në të vërtetë i referohet të
gjitha kulturave të paorganizuara (Hartman et al., 1982). Kulturat me rritje të
paorganizuar që njihen më shumë në praktikë janë:
o Kultura e kallusit është rritja dhe ruajtja e sasive të mëdha të qelizave të
paorganizuara që rrjedhin nga një rritje e pakoordinuar dhe e paorganizuar e pjesëzave
të vogla të organeve bimore. Në shumë eksperimente, si eksplante fillestare janë
përdorur bishta dhe copa gjethesh, ndërnyje (Çaushi et al., 1998). Duke manipuluar
me përbërësit e terrenit, nga indi mund të formohen organe “de novo” si rrënjë, sythe
ose embrione. Përgjigja varet nga burimi i indit si: tipi, pozicioni i tij në bimë, specia
etj., si dhe nga kushtet kimike dhe fizike të kulturës. Në veçanti, qelizat "e
papërcaktuara" mund të shumohen shumë shpejt duke dhënë një kallus. Si pasojë,
qelizat bimore "të papërcaktuara" mund të shfaqin totipotencën në sajë të shkallës së
lartë të plasticitetit në përgjigjen e tyre ndaj stimulit fiziologjik dhe mjedisor (Neuman
et al., 2009).
o Suspensionet qelizore konsistojnë në rritjen e popullatave qelizore të veçuara
apo të grupuara në grumbuj të vegjël të cilat kultivohen në mjedis të lëngët me lëvizje
dhe ajrosje të vazhdueshme. Termi “shkrifërim” përdoret për veçimin e qelizave që
ndiqet nga ndarja qelizore (Endress, 1994). Shkalla e veçimit qelizor modifikohet nga
ndryshimi i përbërjes së terrenit ushqyes. Duke rritur raportin auksinë/citokininë
prodhohet shpesh një kulturë më e shkrifët. Kultura në suspension përdoret në veçanti
për prodhimin e metabolitëve sekondarë.
14

Ruajtja e gjermoplazmës së specieve frutore spontane shqiptare të rrezikuara për
zhdukje dhe me vlera ekonomike me metoda të ndryshme të konservimit in vitro
o Kultura e protoplasteve konsiston në kultivimin e qelizave bimore “lakuriqe”,
sepse muri qelizor i jashtëm mund të largohet me metoda mekanike ose enzimatike.
Protoplastet e izoluara, të pajisura vetëm me plazmalemë janë shumë të favorshme për
manipulime të ndryshme (Dodds et al., 1995; Pierik, 1988; Neuman et al., 2009).
o Kultura e anterave është ajo teknikë në të cilën kultivohet e gjithë antera së
bashku me mikrosporet e pjalmit. Objektivi është formimi i bimëve haploide me anë
të formimit të embrioneve somatikë direkt nga pjalmi, ose ndonjëherë me anë të
organogjenezës indirekte. Haploidet kanë përparësi të veçantë në sigurimin e shpejtë
të homozigotisë dhe është rruga e vetme e fitimit të saj për disa specie (Reinert et al.,
1977; Mogensen, 1982; Dunwell, 1985; Neuman et al., 2009).
Figura 2.1 paraqet në mënyrë të përmbledhur tipet e kulturave indore dhe të organeve,
dhe disa fusha të aplikimeve të tyre.

Figura 2.1. Paraqitje skematike e tipeve të kulturave dhe disa fusha të aplikimit të
tyre
2.2.3. Ngritja e kulturave in vitro
- Eksplantet
Kulturat in vitro fillojnë nga izolimi i pjesëzave bimore nga bima, të quajtura
eksplante, përzgjedhja e të cilave varet nga:
o Lloji i kulturës që do të eksperimentohet;
o Qëllimi i ngritjes së kulturës;
o Specia bimore që do të kultivohet;
Pra, eksplantet mund të jenë të llojeve të ndryshëm. Zgjedhja e eksplantit të duhur
ndikon në suksesin e kulturës.
Bimët e rritura in vivo janë të kontaminuara nga mikroorganizma të shumtë, të cilët
zakonisht janë të kufizuar në sipërfaqen e jashtme të indeve bimore, por shumë prej
tyre mund të jenë sistemikë brenda indeve bimore (Cassell, 1997). Terrenet ushqyese
janë gjithashtu të favorshëm për rritjen edhe të mikroorganizmave të cilët në shumë
raste konkurrojnë me indet bimore për ushqyes të ndryshëm. Për këtë arsye kulturat in
vitro duhet të zhvillohen në kushte aseptike dhe eksplantet duhet të sterilizohen me
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agjentë kimikë të ndryshëm para inokulimit në terrenin ushqyes (Cassell et al., 2005).
Gjithashtu, të gjitha manipulimet duhet të realizohen në fluksin laminar me ajër steril.
Agjentët sterilizues më të përdorur për të fituar kultura aseptike janë hipokloriti i
natriumit, hipokloriti i kalciumit dhe kloruri i mërkurit.
Berger et al. (1994) zhvilluan një protokoll dezinfektimi për rizomat e Iris vetëm me
alkool për disa minuta. Malmug et al. (1991) fituan eksplante sterile të xhenxhefilit
duke i sterilizuar me Tween 80 i ndjekur nga 10 minuta trajtim me NaOCl.
Nadagouda et al. (1983) sterilizuan sythet e karajfilit me solucion 0.12% (w/v) HgCl2
për 15 min. Pillai et al. (1982) sterilizuan majat e xhenxhefilit me solucion 0.1%
HgCl2. Sterilizimi i dyfishtë me NaOCl (3.5%) dhe Tween 80 për 15 min. rezultoi
efikas për sterilizimin e eksplanteve të bananes (Hamill et al., 1993). Vuylsteke et al.
(1985) sterilizuan meristemat e kultivarëve të bananes duke i trajtuar me etanol (95%)
për 15 sek. dhe më pas me NaOCl (1.5%) për 15 min. Sushma et al. (2005) zhvilluan
një protokoll sterilizimi për Hedychium spicatum, duke i trajtuar eksplantet me Tween
20 për 10 min dhe më pas me solucion 0.1% HgCl2 për 3 min. Wondyfraw et al.
(2004) raportuan që sythet e Aframomum corrorima (Braun) Tonsen u sterilizuan në
mënyrë efikase duke përdorur solucion 20% NaOCl të përzier me 2 ml/l Tween 80 për
5 min. Sedlák et al. (2008) trajtuan sythet e Prunus avium L. me solucion 0.15%
HgCl2 për 1 min., ndërsa Shatnawi et al. (2007) arriti rezultat optimal duke sterilizuar
sythet e po së njëjtës specie bimore me solucion NaOCl (3.5%) për 15 min. dhe me
etanol (70%) për 30 sek.
Autorë të tjerë (Muna et al., 1999) sterilizuan eksplantet e Prunus mahaleb L. me
solucion 0.01% HgCl2 plus 0.01% Tween 20 për 8 min. duke arritur një përqindje
mjaft të lartë të eksplanteve të sterilizuara. Ndërsa, Hosseini et al., (2011) arriti
sterilizim të suksesshëm të eksplanteve të Prunus mahaleb L. duke përdorur fillimisht
etanol 75% dhe më pas solucion 0.1% HgCl2 për 2 min.
- Kushtet në dhomën vegjetative
Pas inokulimit të eksplanteve, kulturat kalohen në dhomën e kulturës me kushte të
kontrolluara, me rëndësi per mbarëvajtjen e kulturës in vitro (Fig. 2.2).
- Drita, është faktori më i ndërlikuar ndikues, si për sa i përket gjatësisë së ditës, ashtu
dhe për sasinë e ndriçimit dhe spektrin e dritës. Fotoperioda 16-18 orë ndriçim/24 orë
është më e përdorshme. Në disa raste, kulturat mbahen në ndriçim të vazhdueshëm,
p.sh. farat e imëta, fotoblastike pozitive të bimës së rrallë ballkanike të Ramonda
serbica Panç. mbijnë pas 11 ditësh në kulturë in vitro vetëm pasi mbahen në ndriçim
të vazhdueshëm (Kongjika et al., 1999; De Capite, 1955). Ndriçimi 12-20 W/m2 ose
2500-4000 luks është optimal, kurse ndriçimi më i lartë 30-70 W/m2 shkakton
dëmtime në bimë. Më shpesh përdoren tuba fluoreshente (tipi i bardhë dhe i ftohtë)
me raport të lartë drite portokalli/të kuqe. Këto eliminojnë mjaft rrezet ultravjollcë që
kanë ndikim frenues në formimin e kërcejve adventivë.
- Temperatura, mbahet konstante në kufijtë 20-25C. Në disa raste kërkohet
temperaturë më e ulët (18C) për speciet me bulbe, ose më e lartë (28-29C) për
speciet tropikale. Temperatura optimale për rritjen in vitro është 3- 4C më e lartë se
në kushte in vivo. Temperatura shumë të ulta përdoren për të ndërprerë rritjen në
bankat gjenetike in vitro të ngritura me anë të metodave frigoriferike dhe krioskopike.
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Figura 2.2. Pamje e dhomës vegjetative në laboratorin Departamentit të
Bioteknologjisë
- Terreni ushqyes
Materiali bimor mund të rritet in vitro vetëm kur sigurohet një terren ushqyes optimal
në varësi të species, eksplantit dhe stadit të zhvillimit të kulturës.
Për rritjen optimale të bimëve kërkohet prania në terren e sasive relativisht të mëdha
të makroelementeve, e sasive të vogla të mikroelementeve, jonet hekur, karbohidratet,
vitaminat dhe veçanërisht fitohormonet apo rregullatorët e rritjes (Pasqyra 2.1).
Pasqyra 2.1. Elementët përbërës të një terreni ushqyes
Elementet themelorë







Elementet fakultativë

elementët mineralë (makro dhe mikroel.)
uji
burimi i karbohidrateve (zakonisht sakaroza)
vitaminat
agari
fitohormonet dhe rregullatorët e rritjes








kelatet
agjentët osmotikë
qymyri
aminoacidet
azoti organik
substancat komplekse

Furnizimi me elementë mineralë është një ndër pikat kryesore të zhvillimit optimal të
kulturave in vitro. Autorë të shumtë kanë eksperimentuar tretësira minerale (makro
dhe mikroelementësh) të ndryshme të cilat kanë dallime cilësore dhe sasiore në
përmbajtjen e makro dhe mikroelementëve.
Për zhvillimin e suksesshëm të kulturave indore, përveç tretësirës minerale, shpesh
kërkohet kombinimi në raporte të ndryshme (në varësi të stadit të kulturës) i
fitohormoneve apo rregullatorëve të rritjes.
Termi “fitohormon” rezervohet për hormonet bimore natyrale. Rregullatorë të rritjes
quhen ato sintetike si 2,4-D (acidi diklor fenoksiacetik) ose kinetina (Salisbury et al.,
1992). Fitohormonet dhe rregullatorët e rritjes përdoren në sasi tepër të vogla, të
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rendit 0.01-10 mg/l, (pasi në sasi të larta mund të jenë toksike) dhe përcaktojnë në
masë të madhe dhe vendimtare rritjen gjatë embriogjenezës apo morfogjenezës (Tech
et al., 2004; Satyavathi et al., 2004; Cutler et al., 2009). Çdo fitohormon ka një efekt
të caktuar në bimë. Tre janë klasat kryesore të hormoneve bimore që përdoren
gjerësisht në realizimin e kulturave in vitro (Pasqyra 2.2).
Pasqyra 2.2. Klasat kryesore të fitohormoneve dhe funksioni i tyre
Emri i
hormonit

Auksinat

Citokininat

Giberelinat

Funksioni

Vendi i prodhimit
në bimë
Formohen në
meristemat apikale,
në gjethet e reja dhe
në embrione.

Stimulojnë zgjatjen e kërcellit, ndikojnë
në rritjen e rrënjëve, në diferencim dhe
degëzim, zhvillimin e frutave, ruajnë
dominancën
apikale,
ndikojnë
në
përgjigjen
ndaj
fototropizmit
dhe
gjeotropizmit.
Stimulojnë rritjen e rrënjëve dhe Formohen në rrënjë
diferencimin, ndarjen qelizore dhe rritjen, dhe transportohen
stimulojnë mbirjen dhe vonojnë plakjen.
në organe të tjera.
Nxisin mbirjen e farave, zhvillimin e
sytheve, zgjatjen e kërcellit, rritjen e
gjetheve, lulëzimin dhe mbirjen e frutave,
ndikojnë në rritjen e rrënjëve dhe në
diferencim.

Formohen në frutat
e pjekura, në nyjet e
kërcejve, në gjethet
e vjetra dhe në lule.

Përdorimi i elementëve mineralë dhe hormoneve bimre në terrenin ushqyes varet
kryesisht nga tipi i eksplantit, nga speciet bimore, nga fitohormonet endogjene, por
edhe nga gjendje fiziologjike e materialit fillestar (Taiz et al., 2006).
Speciet frutore paraqesin vështirësi në mikroshumim. Janë studiuar faktorë të
ndryshëm që luajnë rol kryesor në mikroshumimin e tyre, kryesisht të gjinisë Prunus
siç janë efekti i frekuencës së subkulturave (Grant et al., 1999), efekti karbohidrateve
të ndryshme (Harada et al., 1996; Nowak et al., 2004), krahasimi i burimeve të
ndryshme të hekurit në terrenin ushqyes (Molassiotis et al., 2003), efekti i
kombinimeve të ndryshme të rregullatorëve të rritjes (Pruski et al., 2000), efekti i
mikorizave në mbrojtjen ndaj patogjenëve dhe paraqitja e bimëve të mikroshumuara
pas transferimit në tokë (Hammerschlag et al., 1991; Hammat, 1999; Marín et al.,
2003).
Terreni LP është përdorur për mikroshumimin e Prunus avium (Lamrioui et al.,
2009), Pyrus communis (Bell et al., 2009) etj. Sythet e Pyrus pyraster u subkulturuan
në terren LP me shtesa të 1.78 μM BAP dhe 0.25 μM AIB (Palombi et al., 2006).
Autorë të tjerë kultivuan me sukses sythet e Pyrus pyraster në terren LP të kombinuar
me 8.9 μM BAP dhe 1.07 μM ANA (Caboni et al., 1999). Organogjeneza indirekte në
copat e gjetheve të Prunus amygdalus rezultoi më efikase gjatë kultivimit të
eksplanteve në terren LP të kombinuar me 2.0 mg/l BAP dhe 0.75 mg/l ANA (Hasan
et al., 2010).
Sedlák et al. (2008) mikroshumuan në mënyrë të suksesshme eksplantet e Prunus
avium duke përdorur terren MS të kombinuar me 4.0 mg/l BAP, ndërsa Shatnawi et
al. (2007) për mikroshumimin e kësaj specieje përdorën terren MS me 1.0 mg/l BAP,
kinetinë ose zeatinë. Autorë të tjerë (Ružić et al., 2008) arritën koefiçient shumë të
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lartë mikroshumimi të sytheve të Prunus avium duke i kultivuar në terren MS me
përmbajtje 5.0 μM BAP dhe 0.5 μM AIB.
Hossain et al. (2003) kultivuan sythe të Zyziphus jujuba në terren MS me shtesa të 0.5
mg/l BAP dhe 0.2 mg/l ANA duke arritur rezultate optimale në fitimin e një numri të
madh bimëzash.
Gurel et al. (1998) raportuan proliferimin e sytheve të reja nga majat e sytheve të
Prunus amygdalus në terren MS me shtesa të 0.1 mg/l AIB dhe1.0 mg/l BAP, ndërsa
autorë të tjerë (Namli et al., 2011) po këto eksplante i kanë kultivuar në terren MS me
përmbajtje 1.0 mg/l BAP për mikroshumim.
Marino et al. (1989) raportuan proliferimin e sytheve të reja të Prunus armeniaca
duke përdorur terren MS me 1.0 mg/l BAP.
Muna et al. (1999) kultivuan sythe të Prunus mahaleb në terren MS me shtesa të 4.44
μM BAP dhe 0.49 μM AIB duke arritur një koefiçient të lartë mikroshumimi, ndërsa
përgjigja rrënjëzuese optimale u arrit me përdorimin e 2.45 μM. AIB.
Sythe të shumëfishtë të Pyrus pyrifolia (Burm F.) u fituan pas mikroshumimit në
terren MS i kombinuar me 1.5 mg/l BAP dhe 0.5 mg/l AIB (Thakur et al., 2008).
Embrionet e Prunus armeniaca u kultivuan në terren MS me 1.0 mg/l BAP dhe
mbirja rezultoi 100 % (Yildirim et al., 2007).
Kotiledonet e Quercus castaneifolia u kultivuan në terren MS me shtesa të BAP 1.0
mg/l dhe AIA 2.0 mg/l, përqëndrime që induktuan kallusogjenezën në 100% të
eksplanteve (Ehsanpour et al., 2006).
Terreni WPM është përdorur me sukses për mikroshumimin e Prunus domestica me
përqëndrim të hormoneve 2.0 mg/l tidiazuron (TDZ) dhe 0.2 mg/l 2,4-D. (Yao et al.,
2011). Sythet e Prunus mume dhanë përqindje të lartë proliferimi gjatë kultivimit në
terren WPM të kombinuar me 4.0 μM BAP dhe përqindje të lartë rrënjëzimi në të
njëjtin terren por me 1.0 μM ANA (Harada et al., 1996) etj. Liu et al. (2010) përdorën
me sukses këtë terren për mikroshumimin e Prunus serotina, të kombinuar me 9.08
μM tidiazuron (TDZ) dhe 1.07 μM ANA.
Rezultat të kënaqshëm gjatë kultivimit në terren WPM kanë dhënë dhe copat e
gjetheve të Prunus avium (Blando et al., 2007). Edhe sipas raportimeve të tjera
(Avilés et al., 2009) kultivimi in vitro i copave të gjetheve të Juglans regia L. në
terren WPM ka dhënë përqindjen më të lartë të kallusogjenezës.
Për të induktuar embriogjenezën somatike nga kotiledonet e Castanea sativa Mill.
San et al. (2007) përdorën terren DKW që përmbante 4.4 μM BAP, 9.3 μM kinetinë,
0.05 μM AIB, dhe 1.7 mM L-glutaminë.
Zekaj et al. (2000) përdorën me efikasitet terrenin DKW për mikroshumimin e
embrionit zigotik të arrës.
Në disa raste, në terrene nuk përdoren fitohormone p.sh. në bankat gjenetike in vitro,
kur materiali vegjetativ ruhet në gjendje të rritjes minimale për disa muaj deri në një
vit (Kongjika et al., 1998; Kongjika et al., 2002) ose gjatë subkulturave, kur bimëzat e
zhvilluara në kushte in vitro kanë thithur në fazat e para sasi të mjaftueshme të
fitohormoneve (Kongjika et al., 1995).
Shumë aspekte të diferencimit qelizor dhe të organogjenezës në kulturën e indeve dhe
të organeve kontrollohen nga një ndërveprim midis përqëndrimeve të auksinës dhe të
citokininës. Ekuilibri midis tyre shpesh është i nevojshëm për formimin e sytheve
anësore dhe të meristemave të rrënjëve (Mante et al., 1982). Përqëndrimi i duhur i
secilit hormon është gjithmonë në varësi të llojit të bimës që do të kultivohet, të
kushteve të kulturës dhe të komponimit të përdorur. Ndërveprimet midis këtyre dy
klasave të rregullatorëve të rritjes janë shumë komplekse.
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Ekuilibri midis këtyre dy rregullatorëve të rritjes që kërkohet zakonisht për të nisur
rritjen dhe diferencimin ilustrohet në Fig. 2.3.

Figura 2.3. Përqëndrimet relative të auksinës dhe të citokininës që kërkohen
për rritje dhe morfogjenezë

2.3. Metodat e mikroshumimit
Mikroshumimi është një proces shumë kompleks dhe në të vërtetë konsiderohet si
version në miniaturë i shumimit konvencional, por që realizohet në kushte aseptike.
Lehtësia me të cilën bimët mikroshumohen është shumë e ndryshme në specie të
ndryshme.
Në mikroshumim përdoren pjesë të ndryshme bimësh ose eksplante si: copa kërcelli
me një nyje, bisqe anësore, bishta gjethesh, copa gjethesh, rrënjësh, sythe etj. (Fig.
2.4). Në mënyrë të përmbledhur, metodat më të përdorshme teorikisht për shtimin e
bimëve in vitro janë (George et al., 2008):
 formimi i embrioneve somatikë;
 shumimi i bisqeve nga sythet sqetullorë;
 formimi i bisqeve adventive shtesë dhe/ose embrione somatike adventive:
a) ose direkt nga pjesë indesh apo organesh (eksplante) të marra nga bima mëmë;
b) ose indirekt nga qelizat e paorganizuara (kultura në suspension) ose indet (në
kulturë kallusore) të formuar nga shumimi i qelizave brenda eksplanteve;
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Efikasiteti i lartë në formimin e sytheve duke u nisur nga meristemat si eksplante
fillestare është raportuar tek Origanum vulgare (Goleniowski et al., 2003), Crataeva
magna (Benniaamin et al., 2004), Peltophorum pterocarpum (Uddin et al., 2005).
Mikroshumimi nga sythe anësorë është raportuar në shumë specie: Populus ciliate
(Mehra et al., 1980), Adenophora triphylla (Chen et al., 2001), Dianthus chinesis
(Kantia et al., 2002), Anthurium andraeanum (Martin et al., 2003).
Organogjeneza nëpërmjet kulturës së kallusit është raportuar në shumë bimë
barishtore si: Nicotiana tabacum (Skoog et al., 1957; Vasil et al., 1967), Convolvulus
arvensis (Earle et al., 1965), Cichorium endivia (Vasil et al., 1966), Pterotheca
falconeri (Mehra et al., 1971), Mesembryanthemum floribundum (Mehra et al., 1972),
Petunia hybrida (Colijn et al., 1979), Dimorphotheca ecklonis (Anand et al., 1983),
Pelargonium graveolens (Sreedhar, 1999), Withania somnifera (Manickam et al.,
2000), Coleus forskohlii (Reddy et al., 2001).

Figura 2.4. Metodat kryesore të mikroshumimit
Bisqet dhe/ose bimëzat jo gjithmonë e marrin origjinën në kulturë nga një metodë e
vetme. Për shembull, në kulturat e sytheve, pranë bisqeve sqetullore, ka ndonjëherë
bisqe adventive të formuara direkt në gjethet ekzistuese ose kërcejt, dhe/ose bisqe që
formohen indirekt nga kalluset në bazë të eksplantit.
Edhe embrionet somatike mund të zhvillohen në mënyrë direkte ose indirekte gjatë
kultivimit të eksplanteve (Williams et al., 1986). Metoda më e përshtatshme dhe më
ekonomike për shumimin e bimëve të një specieje të veçantë mund të ndryshojë në
kohë. Përmirësimet do të vijnë nga një kuptim më i mirë i faktorëve kontrollues të
morfogjenezës dhe qëndrueshmërisë gjenetike in vitro.
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2.4. Transferimi i bimëve në tokë. Aklimatizimi
Një nga pikat më problematike në aplikimin e metodave të kulturës indore për
mikroshumimin e bimëve është vështirësia e transferimit të bimëve nga mjediset
laboratorike në tokë (Wardle et al., 1983; Drew et al., 1992; Soukup et al., 2004).
Arsyet e një problematike të tillë lidhen me ndryshimet dramatike të kushteve
mjedisore. Lagështira relative ajrore më e ulët, niveli më i lartë i ndriçimit dhe kushtet
septike në fushë dhe serë, krijojnë në bimët in vitro strese të shumta (Desjardins et al.,
1987; Taiz et al., 2006).
Zakonisht aklimatizimi kryhet në minisera të veçanta me sisteme avujsh uji ose
pulverizatorë, që sigurojnë një minimum prej 85% lagështie relative në javët e para
(George, 1996; George et al., 2008). Sot është zhvilluar një njësi moderne
mikrokompjuteri që programon aklimatizimin për kontrollin më të mirë të kushteve
mjedisore, për të shtuar përqindjen e bimëzave të mbijetuara dhe për rritje më të
shpejtë të tyre. Me anë të njësisë së aklimatizimit mund të kontrollohen temperatura e
ajrit, lagështia relative, intensiteti i ndriçimit, përqëndrimi i CO2, intensiteti i rrymës
së ajrit dhe temperatura e tretësirës ushqyese (Kozai, 1991).
Pas rrënjëzimit, bimëzat kalohen gradualisht në nivelin optimal të ndriçimit. Kontrolli
i fotoperiodës është i rëndësishëm për të parandaluar fjetjen ose për të kontrolluar
ciklin vegjetativ dhe atë gjenerativ në disa bimë. Zakonisht kërkohen 16 orë ndriçim
në 24 orë. Hapat e procesit të rrënjëzimit dhe të aklimatizimit paraqiten në Fig. 2.5.

Figura 2.5. Stadet e rrënjëzimit dhe të aklimatizimit të bimëve in vitro
Mjedisi ku vendosen bimëzat e rrënjëzuara është i rëndësishëm për mbijetesë. Ai
duhet të jetë poroz për të lehtësuar drenazhimin dhe ajrimin.
Kërkues të shumtë kanë zhvilluar protokolle të ndryshme që të kapërcejnë këto
vështirësi. Bimëzat e rrënjëzuara të xhenxhefilit janë transferuar në një përzierje dhé torfë – perlit në raport 2:1:1 dhe janë aklimatizuar në mënyrë të suksesshme (Hosoki
et al., 1977). Ali et al. (2004) transferuan në mënyrë të sukseshme bimëza të Curcuma
longa L. në serë pas aklimatizimit në substrat që përmbante sasi të barabarta dhé –
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argjilë – torfë. Congfa et al. (2001) arritën sukses mjaft të lartë në aklimatizimin e
bimëzave in vitro gjatë transferimit të bimëzave në substrat humus – dhé në raport
3:1. Samsudeen et al. (2004) raportuan aklimatizim të suksesshëm të rreth 85% të
bimëzave in vitro të transferuara në substrat dhé - torfë – perlit në raport 2:1:1 në një
dhomë me përqindje të lartë lagështie për 22 – 30 ditë. Conti et al. (1991) raportuan
aklimatizim të suksesshëm të bimëzave in vitro në substrat me përmbajtje dhé – torfë
në raport 1:1.

2.5. Diferencat që shfaqen midis bimëve mëma dhe atyre të
mikroshumuara
Teknikat histologjike përdoren gjerësisht në shumë fusha të kërkimit. Analizat
strukturore janë një hap i rëndësishëm në studimin e organizimit dhe të ndryshimeve
në trupin e bimës. Metoda të ndryshme histologjike përdoren për të kuptuar sistemet
in vitro.
Përdorimi i enëve të mbyllura në mënyrë që të parandalohet infektimi mikrobik,
terreni ushqyes, ndriçimi i reduktuar në kushtet e rritjes in vitro, janë faktorë që çojnë
në formimin e bimëzave me morfologji, fiziologji dhe anatomi anormale (Kozai,
1991; Pospíšilová et al., 1992; 1997; 1999; Buddendorf-Joosten et al., 1994;
Desjardins 1995; Kozai et al., 1995; Hazarika, 2006; Roberts et al., 1994).
Diferencat kanë të bëjnë me formën e gjethes, strukturat e kutikulës, densitetin dhe
morfologjinë e trikomave, shpërndarjen dhe funksionimin e gojëzave, formimin e
kristaleve të oksalatit të kalciumit, në përbërjen dhe trashësinë e kutikulës etj. (Smith
et al., 1991; Apter et al., 1993; Soukup et al., 2004).
Shumë nga këto ndryshime mund të jenë përgjigje ndaj streseve të shkaktuara nga
kushtet e kulturës in vitro si pasojë e të cilëve shfaqen simptomat e para të
hiperhidratimit (Kevers et al., 2004). Të tilla ndryshime konsiderohen si përshtatje
ndaj kushteve të jashtme tepër të ndryshme të rritjes së bimëve in vivo dhe atyre in
vitro.
Studime të tjera kanë treguar që bimëzat e fituara nga kultura in vitro ndonjëherë
shfaqin variacion somaklonal (Larkin et al., 1981) në krahasim me bimëzat in vivo
nga të cilat është marrë materiali fillestar për mikroshumim.
Shfaqja dhe frekuenca e variacionit somaklonal varet nga protokolli i kulturës in vitro
i aplikuar gjatë procesit të mikroshumimit, veçanërisht nga raporti i rregullatorëve të
rritjes në terrenin ushqyes, si dhe nga numri i subkulturave (Ducos et al., 2003).
Variacionet somaklonale të një tipi specifik mund të jenë tepër të rëndësishme në
përmirësimin e linjave të caktuara bimore (Jain, 2001). Kjo tendencë po përdoret
përherë e më tepër në ditët e sotme, veçanërisht në drejtim të përdorimit të kulturës
indore për prodhimin e metabolitëve sekondarë.
Kështu, stresi i kulturës in vitro mund të shkaktojë elementë konstruktivë dhe
destruktivë dhe përbën jo vetëm një faktor seleksionimi, por edhe një forcë drejtuese
për të përmirësuar proceset e përshtatjes ekologjike (Gaspar et al., 2002).
Në ditët e sotme kërkesa gjithnjë në rritje për metabolitë sekondarë ka intensifikuar
aplikimin e metodave të kulturës in vitro për të rritur sasinë e këtyre produkteve në
bimëzat e mikroshumuara në kushte të kontrolluara mjedisore. Interesi më i madh
vërehet në gjetjen e një protokolli mikroshumimi të përshtatshëm, veçanërisht në
raportin e rregullatorëve të rritjes, që të mundësojë prodhimtari të lartë. Në të tilla
raste do të shfaqeshin variacione midis bimëzave in vivo dhe atyre in vitro në drejtim
të densitetit të trikomave gjendrore dhe të prodhimtarisë së metabolitëve sekondarë,
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por këto konsiderohen si variacione konstruktive pasi ndihmojnë në përfitimin e
linjave bimore më prodhuese (Santos-Gomes et al., 2002; Kintzios, 2000; Arikat et
al., 2004; Cuenca et al., 2000).
Për një specie bimore, trikomat gjethore dhe strukturat stomatale janë të kontrolluara
nga mekanizma specifikë gjenetikë. Për këtë arsye, variacioni në trikoma dhe në
gojëza shpesh shfaq mutacion të variantit. Meqë variacioni somaklonal mund të
ndodhë në nivele të ndryshme të bimëve të mikroshumuara, karakteristikat e
trikomave dhe të gojëzave janë marker të rëndësishëm që përdoren gjerësisht për
përcaktimin e variacionit somaklonal (Zhao et al., 2006).
2.5.1. Gojëzat: roli, ndryshimet në kulturë dhe klasifikimi i tyre
Gojëzat janë karaktere epidermalë mjaft të rëndësishëm në karakterizimin e specieve
dhe paraqesin ndryshueshmëri të madhe midis bimëve të rritura in vivo, in vitro dhe
atyre të aklimatizuara.
Çdo gojëz është e rrethuar nga dy qeliza në formë fasuleje që quhen qeliza roje të cilat
rregullojnë largimin e avujve të ujit, oksigjenit dhe dioksidit të karbonit nga gojëza
duke kontrolluar hapjen dhe mbylljen e porit stomatal. Zakonisht gojëzat rrethohen
dhe nga një lloj tjetër qelizash që quhen qeliza shoqëruese ose fqinje, numri i të cilave
ndryshon në varësi të species. Gojëza së bashku me qelizat shoqëruese formon atë që
quhet kompleks stomatal ose aparat stomatal.
Nuk ka ndonjë përcaktim të qartë midis përdorimit të termit ’qeliza fqinje’apo ’qeliza
shoqëruese’, por shumë autorë bëjnë këtë përkufizim:
 Qeliza fqinje – qeliza që rrethojnë qelizat roje dhe nuk kanë ndryshime në
formë dhe strukturë nga qelizat e tjera të epidermës;
 Qeliza shoqëruese - qeliza që rrethojnë qelizat roje dhe që kanë ndryshime të
dukshme nga qelizat e tjera të epidermës;
Gjatë studimit të specieve të caktuara dhe të reagimit të tyre në kushte të caktuara
rritjeje, nuk është karakteristikë vetëm forma e gojëzës, por edhe shpërndarja,
orientimi, indeksi stomatal, numri stomatal absolut etj.
Dendësia stomatale zakonisht zvogëlohet me zvogëlimin e intensitetit të dritës
(Pallardy et al., 1979). Efekti i kushteve të ndriçimit në densitetin stomatal është një
nga kontrollet mjedisore më të studiuar në zhvillin stomatal (Woodward, 1987;
Woodward et al., 1995). Diçka e tillë është raportuar dhe nga Pompelli et al. (2010),
bimëzat e Coffea arabica L. të rritura në diell kishin densitet stomatal më të lartë se
ato të rritura në hije.
Në Liquidambar styraciflua, Vaccinium corymbosum dhe Nicotiana tabacum
dendësia stomatale zvogëlohet pas aklimatizimit (Wetzstein et al., 1983; Noé et al.,
1996; Tichá et al., 1999).
Ndërsa në bimë si Prunus serotina dhe Rhododendron spp. dendësia stomatale rritet
dhe gjatësia e porit stomatal zvogëlohet pas aklimatizimit (Waldenmaier et al., 1990;
Drew et al., 1992). Gojëzat e gjetheve të bimëve in vitro të Prunus cerasus,
Vaccinium corymbosum dhe Nicotiana tabacum kanë formë unazore, ndërsa gojëzat e
gjetheve të bimëzave ex vitro të po këtyre llojeve kanë formë eliptike (Marín et al.,
1988; Noé et al., 1996; Tichá et al., 1999).
Sipas shumë autorëve (Păunescu, 2008) trikomat njëqelizore të gjetheve bimëve in
vitro të Dianthus callizonus kanë shpeshti më të vogël dhe janë më të shkurtra sesa në
bimëzat e rritura in vivo. Po këta autorë raportojnë se në bimëzat in vitro, pori
stomatal është i hapur dhe i rrumbullakosur, ndërsa në ato in vivo është i mbyllur me
formë eliptike. Gjithashtu, kristalet e oksalatit të kalciumit janë në sasi më të vogël në
bimëzat in vitro sesa në ato të rritura in vivo.
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Numri dhe forma e qelizave shoqëruese janë parametra bazë për karakterizimin dhe
klasifikimin e gojëzave (Freire et al., 2007; Zekaj et al., 2007; Claessens et al., 1973;
Prabhakar, 2004). Tipet e gojëzave bazuar në numrin dhe formën e qelizave
shoqëruese paraqiten në figurën 2.6.
A(1). Anomocitike;
A (2,3,4). Staurocitike;
B. Aktinocitike;
C (1,2). Ciklocitike;
C (3,4). Tetracitike;
D. Amficiklocitike;
E (1,2,3). Anizocitike;
E (4). Amfianizocitike;
F. Helikocitike;
G (1,2,3). Diacitike;
H (1,2). Amfianizocitike;
I (1,2). Laterociklike;
I (3). Paracitike;
J (1,2). Paracitike;
K. Brasiparacitike;
L (1,2). Amfibrasiparacitike;
M. Hemiparacitike;
N. Paratetracitike;
O. Amfiparatetracitike;
P. Brakuparatetracitike;
Q. Amfibrakuparatetracitike;
R (1,2,3). Parahekzacitike –
monopolare;
R (4). Parahekzacitike –
bipolare;

Figura 2.6. Tipet e gojëzave
2.5.2. Trikomat: roli, ndryshimet në kulturë dhe klasifikimi i tyre
Struktura të tjera tipike të gjethes janë edhe papilat dhe trikomat. Papilat janë trashje
të vogla të kutikulës të cilat mund të jenë të forta ose bosh përbrenda. Papilat gjenden
në qelizat epidermale normale dhe në qelizat shoqëruese të gojëzave, madje në shumë
raste mund të mbulojnë porin stomatal.
Struktura më të mëdha se to klasifikohen si trikoma ose qime dhe gjenden në gjethe
kërcell dhe lule. Këto struktura janë degëzime të jashtme të shtresës epidermale dhe
përbëhen nga dy pjesë:
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o Trupi – është pjesa dalëse jashtë shtresës epidermale dhe mund të ketë kokë
gjendrore ose jogjëndrore.
o Baza – është pjesa e ngulitur në shtresën epidermale dhe nuk është e dukshme
jashtë vetë indit.
Çdo specie prodhon trikoma të cilat janë përshtatur me mjedisin dhe si të tilla
paraqesin një variacion të gjerë në formë, përmasë, përbërje, përmbajtje etj. (Fig. 2.7).
Nisur dhe nga ndërtimi i tyre ato kanë funksione të ndryshme si: pengojnë
transpirimin e tepërt, rregullojnë uljen apo ngritjen e temperaturës së sipërfaqes
gjethore, ndihmojnë nga herbivorët apo patogjenët e ndryshëm, shërbejnë si vende të
depozitimit dhe ruajtjes së metabolitëve sekondarë etj. (Agren et al., 1994; Freire et
al., 2007; Zekaj et al., 2007).
Diferenca në densitetin dhe në formën e trikomave shfaqen edhe midis bimëve të
rritura in vivo në krahasim me ato të rritura in vitro.
Sudria et al. (1999) vërejtën që trikomat gjendrore janë më të rralla në bimëzat in
vitro të Lavandula sp., mbase për shkak të pranisë së rregullatorëve të rritjes në terren,
pasi prania e AIB në terrenin ushqyes reduktoi me 44% numrin e këtyre trikomave.
Të njëjtat vëzhgime mbi shpeshtësinë e përhapjes së trikomave në gjethet in vitro të
Hyssopus officinalis L. janë realizuar dhe nga autorë të tjerë (Toma et al., 2004).
Autorë të tjerë (Brutti et al., 2002) theksojnë se mungesa apo frekuenca e vogël e
trikomave në bimëzat in vitro është një ndër shkaqet themelore të transpirimit të tepërt
kur ato kalojnë ex vitro duke reduktuar së tepërmi numrin e bimëzave të mbijetuara
gjatë aklimatizimit. Një përfundim i tillë mbështetet dhe nga autorë të tjerë që
theksojnë se trikomat luajnë një rol themelor në rregullimin e përmbajtjes së ujit në
bimëzat e kultivuara in vitro (Perez-Estrada et al., 2000).
Në ditët e sotme rëndësi të veçantë po merr përdorimi i kulturës in vitro si një
mundësi më e mirë në përftimin e sasive më të mëdha të metabolitëve sekondarë
(Pras, 2000), të cilët sekretohen në trikomat gjendrore.
Shumë studime kanë paraqitur diferenca në densitetin e trikomave gjendrore apo në
sasinë e vajrave esencialë që ato përmbajnë duke krahasuar bimëzat in vivo me ato in
vitro.
Sipas raportimeve të Vantu et al. (2009) densiteti i trikomave gjendrore ishte më i
madh si në epidermën e sipërme, ashtu dhe në atë të poshtme të Chrysanthemum
morifolium Ramat.
Nga analiza GLC e vajrave esencialë nga gjethet in vitro të Curcuma longa L.u vërejt
prani më e madhe e këtyre komponimeve në krahasim me ekstraktimet nga gjethet e
bimëzave të rritura in vivo (Kuanar et al., 2009).
Tousi et al. (2010) kanë raportuar që bimëzat in vitro të Valeriana officinalis L. të
kultivuara në terren me rregullatorë rritje prodhojnë sasi më të madhe të acidit
valerenik dhe të valepotriateve në krahasim me bimëzat e së njëjtës specie të
kultivuara në terren pa rregullatorë rritjeje.
Mikroshumimi i Valeriana glechomifolia Meyer në terren të ngurtë me shtesa
ekzogjene të rregullatorëve të rritjes rezultoi me rritje të sasisë së valepotriateve të
përftuara in vitro (Salles et al., 2002). Edhe autorë të tjerë (Castillo et al., 2002) kanë
arritur në të njëjtin përfundim mbi efikasitetin e auksinave dhe citokininave ekzogjene
në rritjen e sasisë së valepotriateve të përfituara nga bimëzat in vitro të Valeriana
edulis ssp. Procera.
Bimëzat e kultivuara in vitro të Salvia officinalis L. kanë sasi më të madhe të kamforit
në krahasim me bimëzat mëmë që shërbyen si material fillestar (Avato et al., 2005).
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Trikomat klasifikohen në dy grupet e mëposhtme:
A) Trikoma gjëndrore - kanë funksion sekretor duke luajtur rol të rëndësishëm si
grumbulluese të metabolitëve sekondarë. Shpesh quhen thjesht gjendra. Në to
realizohet grumbullimi i esencave eterike vajore dhe ruajtja e tyre. Këto trikoma
mund të klasifikohen si më poshtë:
 Trikoma me trup njëqelizor, në të cilat përfshihen:
 Trikoma me kokë njëqelizore, psh. në gj. Primula;
 Trikoma me kokë shumëqelizore, psh. në gj. Belladonna;
 Trikoma shumëqelizore, në të cilat përfshihen:
 Trikoma njështresore, që mund të jenë:
- Trikoma me kokë njëqelizore, psh. në gj. Primula;
- Trikoma me kokë shumëqelizore, psh. në Hyoscymus
niger;
- Trikoma dyshtresore, me një kokë dyshtresore, psh. në
gj. Artimisia;
 Trikoma shumështresore, me kokë shumëqelizore, psh. në gj.
Cannabis;
 Trikoma njështresore të degëzuara, me nga një kokë
njëqelizore në secilën degë, psh. në specien Hyoscymus niger;
B) Trikoma jogjëndrore - kanë funksion mbrojtës pasi ngadalësojnë transpirimin,
mbrojnë nga artropodët, mbrojnë gjethet nga rrezatimi ultravjollcë etj. Këto trikoma,
bazuar në strukturën e tyre, mund të klasifikohen si më poshtë:
 Trikoma njëqelizore, në të cilat përfshihen:
 Cistolitet – trikoma njëqelizore që përmbajnë karbonat
kalciumi, psh. gjethet tek gj. Cannabis;
 Trikomat me lythe – trikoma njëqelizore me mur shumë të
trashë, psh. gjethet tek gj. Senna;
 Stelate (Yllore) – një grup trikomash njëqelizore që dalin nga e
njëjta bazë, psh. gjethet tek gj. Hamamelis;
 Trikoma shumëqelizore, në të cilat përfshihen:
 Trikoma njështresore, që mund të paraqesin forma si:
- Trikoma normale, psh. në gj. Stramonium;
- Trikoma të palosura, psh. në gj. Digitalis;
- Trikoma në formë T-je, psh. në gj. Artimisia;
 Trikoma dyshtresore, që mund të kenë:
- Dy shtresa qelizash, psh. në gj. Calendula:
- Dy trikoma shumëqelizore (binjake) që dalin nga e
njëjta bazë, psh. në gj. Arnica;
 Trikoma shumështresore, psh. në gj. Cumin;
 Trikoma shumështresore të degëzuara, psh. në gj.
Vebascum;
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A. Konike e thjeshtë
ose shumëqelizore
B. Yllore;
C, D. Flagjelore
sh.shtresore;
E. Spiralore e
thjeshtë;
F. Gjendrore
shumështresore;
G. E degëzuar;
H, I, J, K, L.
Gjendrore flagjelore;
M. Gjendrore
njështresore;
N. Peltate;

Figura 2.7. Tipet e trikomave

2.6. Teknikat histologjike
2.6.1. Ngjyruesit, përdorimet dhe llojet e tyre
Ngjyrosja qelizore është një teknikë që përdoret për të vizualizuar më mirë qelizat dhe
komponentët qelizorë me anë të mikroskopit. Duke përdorur ngjyrues të ndryshëm,
mund të ngjyrosen elementë të veçantë në qelizë. Shumë ngjyrues mund të përdoren
vetëm në qeliza të fiksuara (jo të gjalla), të tjerë mund të përdoren vetëm në qeliza të
gjalla, ndërsa një kategori e tretë mund të përdoren në të dyja format e qelizave
(Yeung, 1998; Zekaj et al., 2007).
Qelizat gjithashtu ngjyrosen për të evidentuar procese metabolike të rëndësishme apo
për të diferencuar qelizat e gjalla nga ato jo të gjalla. Qelizat e ngjyrosura mund edhe
të numërohen duke mundësuar kështu përcaktimin e biomasës nën kushte specifike.
Dallohen ngjyrues të shumtë ku secili prej tyre mund të përdoret për qëllime të
caktuara (Yeung, 1998; Zekaj, et al., 2007). Disa nga ngjyruesit më të zakonshëm
janë: bismark Brown, karmina, kristal violet, DAPI, eozina, fuksina, hematoksilina,
ngjyruesit Hoechst, blu metileni, tetraoksidi i osmiumit, rodamina, safranina, bromid
etidiumi, ngjyruesit Sudan , floroglucinoli, iodina, toluidina blu etj.
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Iodina përdoret si indikator i amidonit në trajtën e solucionit të Lugoli-it (IKI).
Ngjyros kutikulën, elmentët e ksilemës, qelizat e sklerenkimës me ngjyrë të verdhë,
ndërsa amidonin me ngjyrë blu – të zezë.
Toluidina blu përdoret kryesisht për ngjyrosjen e materialit të gjallë. Duke qenë
ngjyrues polikromatik vepron me përbërës kimikë të ndryshëm dhe si rezultat
ngjyrosen në mënyrë të diferencuar zona të ndryshme qelizore.
2.6.2. Llojet e preparateve dhe përgatitja e tyre
Teknika e ngjyrosjes qelizore dhe e përgatitjes së preparateve varet nga tipi i
ngjyruesit dhe e analizës së përdorur. Një ose disa prej procedurave të mëposhtme
janë të rëndësishme për të përgatitur një preparat (Yeung, 1998; Zekaj et al., 2007):
 Përshkueshmëria – ka të bëjë me trajtimin e qelizës zakonisht me një kimikat të
lehtë i cili shpërbën membranat qelizore në mënyrë që të lejojë molekulat e mëdha të
ngjyruesit të depërtojnë në qelizë.
 Fiksimi – shërben për të fiksuar apo ruajtur morfologjinë e qelizave dhe të indeve
gjatë kohës së përgatitjes së preparatit. Ky proces përfshin disa etapa, por shumica e
procedurave të fiksimit përfshijnë përdorimin e fiksuesve kimikë të cilët krijojnë
lidhje kimike midis proteinave në mënyrë që të shtojnë fortësinë e tyre. Ndër fiksuesit
më të zakonshëm dallohen formaldehidi, metanoli, etanoli dhe/ose acidi pikrik.
 Montimi – përfshin ngjitjen e kampioneve, qeliza të veçanta ose prerje të holla
indesh, në një pjatë të qelqtë (lamë) mikroskopi për vëzhgimin dhe analizën e tyre.
 Ngjyrosja – ka të bëjë me aplikimin e një ngjyruesi në një kampion të dhënë në
mënyrë që të ngjyrosen qelizat, indet, përbërësit e tjerë apo proceset metabolike.
Preparatet mikroskopike, duke u nisur nga mënyra e përgatitjes dhe jetëgjatësia e tyre,
klasifikohen në dy grupe (Yeung, 1998; Zekaj, et al., 2007):
1- Preparate të përkohshme
Janë ato të cilat nuk rezistojnë shumë gjatë, por analizohen në mënyrë të përshpejtuar.
Nëse paraqesin fusha mikroskopike të mira mund të trajtohen për t’u kthyer në
preparate të përhershme. Dallohen disa mënyra të përgatitjes së preparateve të
përkohshme:
 Studimi i materialit të gjallë për analiza të shpejta të tij.
 Teknika e Shtypjes së materialeve bimore.
2- Preparate të përhershme
Janë preparate që rezistojnë gjatë dhe mund të analizohen në çdo kohë që kërkohen.
Mund të përgatiten në mënyra të ndryshme:
 Preparatet e përkohshme, nëse paraqesin fusha mikroskopike të përshtatshme
për studim trajtohen më tej për t’u kthyer në preparate të përhershme. Pasi
dehidratohet, materiali bimor vendoset mbi një lamë të pastër ku është vendosur një
pikë inkludues si Balsami Kanadez apo DPX.
 Kopjet Epidermale janë një metodë alternative për studimin e epidermës duke
përdorur manikyr transparent (nail polish). Këto preparate janë negativë (pa ngjyrë) të
morfologjisë së strukturave epidermale.
 Inkludimi në paraplast dhe prerja në mikrotom është një tjetër metodë për
përgatitjen e preparateve të përhershme. Indet bimore të fiksuara dehidratohen në një
seri përzierjesh etanol-histokler, më pas në përzierje histokler-paraplast dhe së fundi
në parafinë e cila rifreskohet herë pas here. Më pas, blloku i parafinës hiqet nga
kapsula dhe montohet në mikrotom për prerje.
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KAPITULLI III

METODAT E NDRYSHME TË KONSERVIMIT
IN VITRO
Konservimi dhe përdorimi i vazhdueshëm i resurseve gjenetike bimore është i
rëndësishëm për të plotësuar nevojën për ushqim të sigurtë në të ardhmen.
Biodiversiteti i resurseve bimore është i rrezikuar për zhdukje si pasojë e zhvillimeve
të ndryshme urbane, shpyllëzimit, futjes së varieteteve të reja dhe modernizimit të
agrikulturës. Ruajtja e gjermoplazmës është një aktivitet i domosdoshëm për
gjenetistët për të mos humbur materialet gjenetike të vlefshme si mbartëse të
karakteristikave interesante dhe të përdorshme për përmirësimin e kultivarëve tregtarë
(De Paoli et al., 1994). Metodat in situ dhe ex situ të konservimit po përdoren
gjerësisht në ditët e sotme për të ruajtur popullatat e ndryshme bimore në rrezik
zhdukjeje (Rao, 2004).

3.1. Bankat gjenetike konvencionale
Midis metodave të ndryshme të konservimit ex situ ruajtja e farave është një ndër
metodat më të leverdisshme për ruajtjen afatgjatë të reseurseve gjenetike bimore, pasi
farat zenë pak hapësirë dhe ruhen për disa vjet. Në këtë mënyrë mund të ruhet
materiali bimor i shumuar në rrugë seksuale.
Kjo metodë përdoret vetëm për specie që prodhojnë të ashtuquajturat fara
“ortodokse”, kurse për specie të ndryshme tropikale apo të zonës së ngrohtë me fara
“rekalçitrante” kjo metodë nuk është efektive. Këto fara janë të mëdha, sukulente dhe
me mungesë të fazës së qetësisë d.m.th. të paafta për të mbijetuar në temperatura të
ulta dhe në kushte të dehidratimit. Këro fara humbasin shumë shpejt aftësinë mbirëse
dhe nuk i rezistojnë dehidratimit, pra nuk mund të ruhen me këto metoda (Roberts,
1973).
Gjithashtu, shumë lloje bimësh janë sterile ose prodhojnë me shumë vështirësi fara,
apo fara karakterizohet nga një heterozigoti shumë e lartë. Në këto raste preferohen
metoda alternative konservimi në mënyrë që të ruhen gjenotipe elitarë të këtyre
bimëve (Espinoza et al., 1984). Në këtë kategori bëjnë pjesë bimë si banania,
kallamsheqeri, zhardhokë të ndryshëm, patatja etj.
Në shumë vende të botës specie të tilla ruhen në Banka Gjenetike Fushore (psh.
Kopshte Botanikë). Kjo lloj metode konservimi siguron përdorim të lehtë të materialit
bimor kur është e nevojshme, por megjithatë i ekspozon bimët ndaj streseve të shumta
mjedisore dhe sulmit të patogjenëve të ndryshëm.
Përveç këtyre rasteve, shumë drurë pyjorë nuk prodhojnë farë deri në një farë moshe
dhe shumohen me metoda vegjetative kur kërkohet të fitohen gjenotipe prindërore.
Por ky shumim konvencional është i vështirë dhe i kushtueshëm.
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3.2. Nevoja e përdorimit të metodave të konservimit in vitro
Për arsyet e mësipërme, ruajtja e koleksioneve të ndryshme bimore është siguruar
duke përdorur metoda alternative të konservimit, dhe në këtë fushë, bioteknologjia ka
ndihmuar më së shumti duke siguruar metodat e konservimit in vitro me anë të
teknikave të kulturës indore. Teknika e ruajtjes së materialit gjenetik bazohet në
zvogëlimin e aktivitetit të metabolizmit të qelizave, indeve ose organeve vegjetative
në mënyrë që të shmanget rritja, por të ruhet mundësia e rigjenerimit.
Konservimi in vitro ofron dhe avantazhe të tjera, psh. materiali bimor ruhet në kushte
sterile duke siguruar kështu shpërndarje më të lehtë. Përveç kësaj, kulturat nuk janë të
ekspozuara ndaj streseve mjedisore (Withers et al., 1997).
Mundësia e rigjenerimit të bimëve duke u nisur nga qelizat, indet apo organet e
kultivuara in vitro ka bërë që këto metoda të përdoren nga shumë studiues në mënyrë
efikase për ruajtjen e materialit gjenetik. Vetëm një numër i vogël bimësh tipike të
çdo kultivari, varieteti etj. nevojitet të ruhen si burim i materialit të eksplanteve të
freskëta për rifillimin e kulturave në çdo kohë të vitit. Pra, është një metodë që
rezulton me kursime në hapësirë dhe që ka një impakt minimal në kultivarët e egër
(Yeoman, 1986; George, 1996; Pierik, 1988; Dodds et al., 1995; Bajaj, 1995).
Kulturat in vitro ruhen në shumë mënyra të cilat çdo ditë e më tepër perfeksionohen
dhe përshtaten në mënyrë që të realizohen më thjeshtë dhe më me efikasitet. Në
përgjithësi këto metoda klasifikohen në dy kategori:
3.
Procedurat e rritjes minimale, ku materialet bimore ruhen në kulturë in vitro për
periudha afatshkurtra ose afatmesme (nga disa muaj në disa vjet).
4.
Kriokonservimi ku materialet bimore ruhen në azot të lëngët për periudha
afatgjata (për dhjetëra vjet ose më shumë).
Këto teknika janë më pak të kushtueshme dhe janë tepër të sigurta për ruajtjen e
gjermoplazmës (Rao, 2004, Epperson et al., 1997; Henshaw et al., 1983; Withers
1989).

3.3. Metoda e rritjes minimale
Teknikat e ruajtjes minimale janë aplikuar gjerësisht për konservimin e një numri të
madh speciesh frutore në mënyrë që të kufizohet numri i subkulturave dhe të ruhet
diversiteti gjenetik i specieve në kushte sterile pa dëmtuar stabilitetin bimor (Moges et
al., 2003). Që të arrihet diçka e tillë, janë përdorur metoda të ndryshme në drejtim të
modifikimit të terrenit ushqyes apo të ndryshimit të kushteve të tjera (temperaturë,
fotoperiodë etj.). Modifikimi i këtyre faktorëve ngadalëson ndjeshëm rritjen e bimëve.
Kultivimi i materialit vegjetativ in vitro kërkon kushte optimale të lëndëve ushqyese,
vitaminave, fitohormoneve dhe faktorëve të mjedisit. Nga ana tjetër, teknikat e
ruajtjes së gjermoplazmës të bazuara në kulturat e majës së kërcellit dhe të
meristemave, që ruajnë stabilitetin gjenetik të bimës mëmë dhe që lejojnë vetëm
intensitete minimale të rritjes po përdoren gjerësisht. Të tilla sisteme kanë përdorim të
rëndësishëm në qendrat ndërkombëtare të ruajtjes së gjermoplazmës, kryesisht sepse
materiali i ruajtur është i gatshëm për përdorim në çdo kohë. Sot përdoren gjerësisht
disa metoda të rritjes minimale:
3.3.1. Zvogëlimi i temperaturës dhe/ose intensitetit të ndriçimit
Inkubimi i qelizave, indeve dhe organeve vegjetative të kultivuara in vitro realizohet
më shpesh në temperatura 20-30C. Ruajtja në temperaturë të ulët është një nga
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teknikat më të përdorura për ruajtjen e materialit bimor të kultivuar in vitro. Në të tilla
kushte, grumbullimi i lipideve të pasaturuara në membranën qelizore shkakton
trashjen e kësaj të fundit dhe vonon ndarjen dhe zgjatjen qelizore (Engelmann, 1997).
Sipas këtij parimi, materiali gjenetik mund të ruhet në temperatura shpesh pak mbi
pikën e ngrirjes së ujit. Temperatura dhe zgjatja e ruajtjes në të ftohtë varet nga specia
dhe tipi i materialit bimor, por zakonisht, temperatura në kufinjtë 0 – 5oC rezulton
efikase në konservimin e specieve tolerante ndaj të ftohtit (Druart, 1985, Marino et
al., 1985; Wilkins et al., 1988; Reed, 1992). Në përgjithësi, bimët tropikale dhe
subtropikale janë më pak tolerante ndaj temperaturave të ulëta. Psh. bimëzat e Coffee
sp. ruhen për disa muaj në temperaturë 20oC (Desbrunais, 1992), ndërsa
gjermoplazma e Malus sp. ruhet në temperaturë 1 - 4oC (Orlikowska, 1992).
Reduktimi i temperaturës është shumë efektiv për ruajtjen e hardhisë, patates, panxhar
sheqerit, mollës, luleshtrydhes, dhe shumë bimëve foragjere. Prandaj kjo metodë
përdoret sot si rutinë edhe në qendrat e mëdha të konservimit të gjermoplazmës
(Ahmed et al., 2010; Neveen et al., 2008, Dodds et al., 1995).
Speciet bimore variojnë në kërkesën për ditë dhe errësirë gjatë ruajtjes. Shumë
protokolle të ruajtjes në temperatura të ulëta realizohen edhe në kushtet e uljes së
intensitetit të dritës apo errësirës së plotë (Wang et al., 1991). Bimëzat e Malus sp.
(Orlikowska, 1992) apo P. armeniaca (Perez-Tornero et al., 1999). janë ruajtur më
mirë në kushte të errësirës së plotë në temperatura të ulëta.
Përpjekje të mëdha janë bërë në drejtim të konservimit të gjermoplazmës së Pyrus sp.
në 4oC në errësirë duke arritur konservimin e suksesshëm të materialit bimor për 10 –
12 muaj (Wanas et al., 1986; Wilkins et al., 1988; Moriguchi et al., 1990).
Bimëzat e reja të rrënjëzuara të karafilit in vitro të ruajtura në temperaturë 4C në një
terren ushqyes standard mund të ruhen më shumë se një vit (Dereuddre et al., 1995),
bimëzat e Pyrus communis mund të ruhen në 4oC, me fotoperiodë 12h për më shumë
se një vit (Dereuddre et al., 1990), ndërsa bimëzat e Prunus armeniaca mund të ruhen
në temperaturë 3oC për 24 javë (Perez-Tornero et al., 1999). Një sistem i rritjes së
ngadalësuar duke përdorur ruajtjen e majave të kërcejve të kiwit in vitro në 8C është
vlerësuar si metodë e përshtatshme për ruajtjen gjatë një viti të bimëve të Actinidia
deliciosa cv. Hayward (Monette, 1995). Repozitorët in vitro të bazuar në këtë sistem
janë të vlefshëm për industrinë e bimës së kiwit. Duhet theksuar se temperatura 8C
është më e preferuar se ajo 4C, pasi përqindja e mbijetesës ishte më e lartë dhe
cilësia e kulturave ishte superiore kur majat u ruajtën në 8C.
Ludergan et al. (1979) ruajtën me sukses në temperaturë 1°C dhe 4°C sythet e Malus
sp. për më shumë se 1 vit. Barlass et al. (1983) kanë raportuar konservim të
sukseshëm të 7 specieve të Vitis (grapes) for periods up tpër periudha mbi 12 mujore
në temperaturë 9°C.
Njëzet kultivarë dardhe (Pyrus) të shtatë specieve të kultivuara në terren Murashige &
Skoog (MS) janë konservuar me metodat e rritjes minimale duke reduktuar
temperaturën në 1-4°C (Bell et al., 2002). Autorë të tjerë (Ahmed et al., 2010) kanë
përcaktuar temperaturat 4-10°C si më të përshtatshme për konservimin e Pyrus sp.
Ruajtja e gjermoplazmës në temperaturë të ulët ka disa avantazhe, gjë që siguron
përdorimin me sukses të kësaj metode (Pierik, 1988):
 Temperaturat e ulta ngadalësojnë rritjen dhe zhvillimin në mënyrë të natyrshme, si
dhe kufizojnë numrin e subkulturave të nevojshme. Në temperaturat 2-5C
nevojiten vetëm 1-2 subkultura në vit dhe kjo është e panevojshme kur materiali
është i ngrirë.
 Numri i mutacioneve është më i ulët, përderisa numri i subkulturave është i vogël.
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Është e lehtë të planifikohet dhe të shkallëzohet prodhimi tregtar duke përdorur
teknikat e temperaturës së ulët, përderisa, në parim, mund të kesh materialin
bimor in vitro të disponueshëm në çdo kohë të vitit.
Materiali haploid mund të ruhet duke përdorur temperaturat e ulta, ndërsa ai bëhet
lehtësisht diploid në temperatura më të larta.
Materiali bimor, që është "rinuar" me metodat in vitro, mbetet juvenil gjatë
ruajtjes në të ftohtë. Diçka e tillë është me rëndësi të veçantë për shumimin
vegjetativ.

3.3.2. Modifikimi i terrenit ushqyes
Kjo metodë lejon ruajtjen e gjermoplazmës për disa muaj deri në disa vjet. Metodat e
modifikimit të terrenit ushqyes janë të ndryshme:
o Ruajtja me anë të përdorimit të lëndëve osmotike: Lëndët osmotike janë
agjentë që reduktojnë potencialin ujor në qelizë. Kjo rezulton si metodë efikase në
reduktimin e rritjes dhe zgjatjen e kohës së konservimit të materialit bimor të rritur in
vitro për shumë bimë. Manitoli, saharoza, sorbitoli etj. janë konsideruar si agjentë
mjaft të mirë për konservimin në të tilla kushte (Shibli et al., 1992; Wanas et al.,
1986).
Rritja e përqëndrimit të sakarozës 3-8% frenon rritjen e meristemave të Solanum spp.
(Espinoza et al., 1984; Orlikowska, 1992), por rritja e eksplanteve është në varësi të
përqëndrimit të sakarozës. Në terren ushqyes me sasi të lartë kripërash, sasia e rritur e
sheqerit fillon të ketë efekt frenues, por jo toksik në rritjen e qelizave bimore. Nivelet
e larta të sheqerit përdoren për të mbajtur kulturat në kushte qetësie për periudha të
gjata. Duket se ky është efekt osmotik që redukton rritjen, pasi frenohet thithja e
elementëve ushqyese (De Paoli et al., 1994).
Në eksperimente me manitol (200-385 mM) të shtuar ne terren për të fituar një
tretësirë hipertonike, ndërpritet vdekja e shpejtë e qelizave. Supozohet se manitoli
është i aftë të mbrojë integritetin e membranave dhe të ndalojë daljen e lëndëve nga
qelizat. Në të tilla kushte zvogëlohet numri i subkulturave, e raportuar kjo në specie si
Chrysanthemun sp. (Shibli et al., 1992) dhe Amygdalis sp. (Shibli et al., 1999).
Sorbitoli i përdorur në kombinim me sasi të vogël të glukozës duket se është i
vlefshëm për të frenuar rritjen e bimëve të Mentha sp. (George, 1996).
o Shtimi i retardantëve të rritjes në terren përdoret shumë si mjet që indukton
rritjen minimale. Si lëndë të tilla përdoren acidi abscizik (ABA), hidrazida maleike,
paklobutrazoli etj. Mbijetesa e kultivarëve të patates për 12 muaj në prani të këtyre
inhibitorëve të rritjes është ekuivalente me rezultate që fitohen nga përdorimi i
temperaturave të reduktuara dhe nga nivelet e ulta të lëndëve ushqyese. Meristemat e
inkubuara në 22C në terrene me shtesa të acidit absizik (5 mg l-1) dhe të manitolit 6%
ruhen gjatë një viti me përqindje të lartë mbijetese (Gunning et al., 1985). Retardantët
e rritjes ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes duke vepruar direkt në induktimin e
qetësisë, në reduktimin e metabolizmit qelizor ose në ndërprerjen e ndarjes qelizore
(Holobiuc et al., 2010). Kështu acidi abscizik dhe disa lëndë të tjera me stukturë të
ngjashme me të, janë të afta të induktojnë kalimin e meristemave në qetësi. Embrionet
e formuara në kulturat në suspension mbeten në qetësi për sa kohë ABA është i
pranishëm dhe vazhdojnë rritjen kur ai mungon (Keatmetha et al., 2006). Ruajtja e
kulturave embriogjenike në këtë gjendje paraqitet si metodë e ruajtjes in vitro të
gjenotipeve bimore. Retardantë të tjerë si kormekat (CCC), paklobutrazol, daminozid
përdoren me sukses për ruajtjen in vitro (Mohamed, 2010; Kozak et al., 2005; Ziv
2008).
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o Gjithashtu rritja mund të frenohet duke reduktuar sasinë e lëndëve inorganike
dhe të sheqerit në terrenin ushqyes. Kultura të copave të kërcellit të kafesë mund të
ruhen për 2 vjet në 26C në fotoperiodë 16/24 orë (7500 luks) në një terren ushqyes të
holluar MS/2 pa sheqer. Reduktimi i dukshëm i rritjes së bimëzave të karafilit kërkon
një reduktim të niveleve të kriperave MS nga 25-50% të terrenit normal. Në një
eksperiment për ruajtjen e kulturave in vitro të kërcejve të Vitis në terrenin MS të
modifikuar me përqëndrim të reduktuar të nitratit të amoniumit (6-25% të vlerës
normale), rezultoi se metoda është alternativë e vlefshme për të lehtësuar ruajtjen e
materialit gjenetik të hardhisë (George, 1996; Ahmed et al., 2009; Desbrunais et al.,
1992; Moriguchi et al.,1989). Ndikimi i përqëndrimit të ulët të ushqyesve në
kufizimin e rritjes është raportuar dhe në konservimin e domates (Schnapp et al.,
1986).
o Rritja e materialit bimor mund të frenohet dukshëm, kur përqëndrimi i
hormoneve bimore gjendet në terren nën nivelet optimale (Gunning et al., 1985). Ky
efekt është përdorur gjerësisht për ruajtjen e materialit gjenetik. Për luleshtrydhen
është arritur që të ruhen bimë mëma në terrenin JG-B në mungesë të fitohormoneve
pa shfaqje të ndryshimeve në vetitë specifike të kultivareve (Jungnickel, 1988).
Teknikat e ruajtjes in vitro për Fragaria sp. përdorin nivele minimale të citokininave
dhe auksinave për kulturat, kurse në terrenet ushqyese të ruajtjes nuk përdorin
fitohormone (Reed et al., 1995). Kjo metodë e ruajtjes ka rezultuar efikase edhe në
ruajtjen për disa muaj të Ramonda sp. (Kongjika et al., 1998).
3.3.3. Inkubimi në presion parcial të O2 ose në presion atmosferik të ulur
Kur presioni atmosferik reduktohet në 0.5 atmosferë (380 mm Hg), raporti i gazeve të
ndryshëm të atmosferës mbetet konstant, por sasitë absolute reduktohen përgjysëm.
Nëse ruajtja realizohet në kushte hipobarike, vëzhgohet se intensiteti i rritjes dhe i
plakjes së materialit bimor zvogëlohet P.sh. shtimi i peshës së njomë të majave të
bimëve të Chrysanthemum të ruajtura për 6 javë në presion atmosferik 70 mm Hg
zvogëlohet nga 383 mg (në presion normal) në 50 mg. Majat e ruajtura në këto kushte
ripërtërijnë bimë normale pasi transferohen në terren ushqyes të përshtatshëm.
Ruajtja në presion parcial të oksigjenit bazohet në kombinimin e gazeve të ndryshëm
që formojnë atmosferën e dëshiruar në presion atmosferik normal. Për këtë arsye,
zvogëlohet pjesa e oksigjenit në raport me gazet e tjera. Ky reduktim duket se jep të
njëjtin efekt të frenimit të rritjes dhe të plakjes me atë të krijuar nga një presion
atmosferik i ulur. Frenimi i rritjes me të dy metodat është i realizueshëm si për
strukturat e organizuara, ashtu dhe për ato të paorganizuara (Pierik, 1988). Është
vëzhguar një reduktim deri në 4 herë i intensitetit të rritjes së kultures së kalluseve të
duhanit, domates dhe i disa bimëve dekorative (Bajaj, 1995). Supozohet se aktiviteti i
reduktuar i materialit bimor i detyrohet frymëmarrjes së kufizuar në prani të sasive të
vogla të oksigjenit në mikromjedis (De Paoli et al., 1994).
3.3.4. Enkapsulimi dhe ruajtja në temperaturë të ulët
Teknika e enkapsulimit gjen përdorim të gjerë në mikroshumim pasi mbështjella e
alginatit mbron eksplantet dhe rrjedhimisht përbën një aplikim praktik të ruajtjes së
gjermoplazmës së specieve të ndryshme. Si metodë e rritjes minimale, kjo teknikë
është e suksesshme kur kombinohet me temperaturën e ulët, rreth 4oC. Me këtë formë
konservimi, segmentet nyjore të specieve të ndryshme, të enkapsuluara në rruaza
alginati, ruhen për rreth 60 ditë (Faisal et al., 2006). Sythet e Morus sp. të
enkapsuluara në alginat mund të ruhen për 45 ditë në 4oC dhe të rifitojnë rigjenerimin
optimal kur ekspozohen në kushte normale fotoperiode dhe remperature (Bapat et al.,
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1987; Bapat et al., 1988). Embrionet somatikë të Podoplzyllurn hexandrurn u
konservuan për 4 muaj duke përdorur këtë teknikë (Arumugam et al., 1990).
Kjo teknikë përdoret sot gjerësisht në prodhimin e farave sintetike duke veshur
embrionet somatikë në rruaza alginati. Kjo teknikë është e shpejtë, pa shumë
shpenzime dhe mjaft praktike në përdorim pasi rruazat, me eksplantet e inkorporuar
në to, manipulohen dhe transportohen lehtë. Gjithashtu, konsiderohet si metodë mjaft
premtuese për të ardhmen pasi veshja e alginatit rrit rezistencën ndaj temperaturave të
ulëta dhe dehidratimit duke hapur kështu mundësi të reja për konservimin afatmesëm.
3.3.5. Tharja e materialit bimor
Ky sistem ruajtjeje shfrytëzon kapacitetin e qelizave për t'i rezistuar humbjes së ujit,
siç ndodh për qelizat e embrionit gjatë procesit të pjekjes së farës. Është raportuar
rritja e kalluseve të thata pas një viti ruajtjeje. Studime të shumta po kryhen për
tharjen e embrioneve somatike të karrotës, hardhisë, jonxhës etj. (Bajaj, 1995).

3.4.

Kriokonservimi

Kriokonservimi konsiderohet deri më sot, si metoda e vetme e përshtatshme për të
ruajtur materialin bimor për periudha të gjata kohore. Ky proces përfshin konservimin
e eksplanteve bimore në temperatura shumë të ulëta (nën -150ºC). Në këtë mënyrë
eleminohen subkulturat duke reduktuar kështu rrezikun e shfaqjes së variacioneve
somaklonale. Më tepër, si ftohës, përdoret azoti i lëngët (–196ºC), por në ditët e sotme
kanë filluar të përdoren gjerësisht edhe ftohës të tjerë. Materiali i kriokonservuar
kërkon një hapësirë shumë të vogël, por nevojitet furnizim i vazhdueshëm me azot të
lëngët.
Me këtë metodë mund të konservohen pjesëza të ndryshme bimore si: suspensione
qelizore, pjalm, kultura embriogjenike, embrione somatikë dhe zigotikë, sythe apo
meristema. Për bimëzat e mikroshumuara organet që kriokonservohen më tepër janë
majat e sytheve të gjeneruara in vitro.
Kriokonservimi i sytheve që rrjedhin nga kultura in vitro ka disa avantazhe (Bajaj,
1995; Day et al., 2007; Reed, 2008):
- Sythet apo meristemat mund të paratrajtohen me krioprotektantë që gjatë
kultivimit in vitro.
- Përveç kësaj, nga kultura in vitro prodhohen bimë të shëndetësuara të cilat
mund të kriokonservohen duke mundësuar ruajtjen e stokut të painfektuar nga
patogjenët.
- Manipulimi dhe transportimi rezulton me kursime në kohë dhe në hapësirë.
- Variacionet somaklonale janë më të rralla kur mikroshumohen struktura të
organizuara (sythe etj.) krahasuar me ato që kalojnë në organogjenezë
indirekte (Scowcroft, 1984). Në disa raste, linjat qelizore embriogjenike kanë
treguar që janë më të qëndrueshme, por qëndrueshmëria varion midis specieve
dhe zvogëlohet me kalimin e kohës në kulturë (Brar et al., 1998).
- Ka kosto të ulët në paisje dhe personel dhe redukton rrezikun e humbjes së
materialit të vlefshëm nga ndotja ose gabimet njerezore. (Mantell et al., 1985;
Engelmann et al., 2002).
Rreziqet e teknikës janë formimi i kristaleve të akullit në qeliza që mund të
shkatërrojnë sistemin membranor. Çdo ndryshim në përqëndrimin e tretësirës së
jashtme çon në plazmolizë, por në hapësirën mes murit qelizor dhe protoplastit mund
të formohen kristale akulli, që mund të shkaktojnë shkatërrim të strukturës qelizore.
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Rreziku tjetër mund të jetë dhe rritja e përqëndrimit të lëndëve duke arritur nivele
toksike (Day et al., 2007; Engelmann et al., 2002).
Toleranca ndaj ngrirjes e një kulture mund të përmirësohet duke përcaktuar kohën e
kulturës, kur shumica e qelizave ose indeve gjenden në stadin më të përshtatshëm të
rritjes. Eksperimentet kanë treguar se shkalla e vakuolizimit është e rëndësishme në
percaktimin e shkallës së ndjeshmërisë së qelizave ndaj ngrirjes (Reed, 2008).
Në veçanti, vitet e fundit është arritur progres i konsiderueshëm për kriokonservimin e
gjermoplazmës së bimëve drunore. Konkretisht, speciet e arrës konsiderohen të
vështira për kultivim dhe kriokonservim për shkak të sasive të larta të lëndëve
fenolike të indeve të tyre, megjithatë është konstatuar se ruajtja e pjalmit, akseve
embrionike, meristemave dhe embrioneve somatike përdoret me sukses (Day et al.,
2007).
Sot kriokonservimi përdoret si metodë efektive e ruajtjes së gjermoplazmës në formë
qelizash, indesh apo organesh të shumë specieve për shumë vjet në qendrat
ndërkombëtare të bankave gjenetike.
Megjithatë, përveç të tjerash, duhen pasur parasysh dhe rreziqet e punës me azot të
lëngët pasi është mjaft i rrezikshëm. Kjo substancë nuk është e djegshme, por
shkakton djegie të rënda në bazë të temperaturës së ulët që ka. Për këtë arsye duhet
shmangur kontakti me të duke përdorur veshje të përshtatshme.
Në ditët e sotme janë eksperimentuar dhe perfeksionuar shumë metoda për
kriokonservimin e materialit bimor.
3.4.1. Ftohja e ngadaltë (me dy kohë)
Është metoda më e hershme e kriokonservimit që mundëson ngrirjen e materialit
bimor duke kaluar në mënyrë graduale nga një temperaturë në një tjetër më të ulët në
afate të caktuara kohore (0.1 – 0.5oC/min). Shpejtësia e uljes së temperaturës
përcaktohet në varësi të materialit bimor. Për këtë arsye përdoren ftohës të
programuar të cilët shtojnë në enët e konservimit sasi të caktuara azoti të lëngët në
afate kohore të përcaktuara. Temperatura -40oC konsiderohet si temperaturë kritike në
të cilën ndodh formimi spontan i kristaleve të akullit në ujin e pastër. Sjellja termale
nën vlerën - 40oC nuk konsiderohet kritike në krahasim me proceset e kristalizimit që
ndodhin mbi këtë vlerë temperature. Pasi kalohet vlera -40oC, materiali bimor mund
të futet direkt në azot të lëngët. Termi ’ftohje me dy kohë’ i referohet shpejtësisë së
ndryshimit të temperaturës mbi dhe nën vlerën kritike.
Procedurat e ftohjes së ngadaltë mund të shkaktojnë formimin e kristaleve të akullit
midis hapësirave membranore duke shkaktuar kështu çrregullimin e ekuilibrit osmotik
dhe në fund edhe plazmolizën qelizore. Për këtë arsye është i nevojshëm përdorimi i
krioprotektorëve, lëndë të rëndësishme që përdoren për induktimin artificial të akullit
jashtë qelizës duke minimizuar kështu formimin e tij të menjëhershëm në hapësirat
ndërmembranore. Si lëndë të tilla mund të përdoren gliceroli, dimetil sulfoksidi
(DMSO), etanedioli dhe propanedioli (Davey et al., 2010).
Biologjikisht, krioprotektorët duhet të jenë të aftë të futen në brendësi të qelizës dhe të
kenë toksicitet të ulët (Mantell et al., 1985).
Fillimisht kjo metodë është përdorur për kriokonservimin e kalluseve dhe linjave
qelizore.
Plessis et al. (1991) ishin të parët që eksperimentuan kriokonservimin e sytheve të
hardhisë me këtë metodë. Më pas ajo është përdorur dhe nga studiues të tjerë për
kriokonservimin e patates dhe krizantemës (Benson et al., 1996; Fukai et al., 1991).
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3.4.2. Enkapsulim – Dehidratimi
Disa nga parimet e kësaj metode janë të ngjashme me atë të zhvillimit natyral të
farave, ku para pjekjes së tyre është i nevojshëm një proces dehidratimi.
Dehidratimi përfshihet menjëherë pasi mbaron procesi i enkapsulimit. Në këtë fazë,
eksplantet mund të përdoren për qëllime agrikulturore në një mënyrë të ngjashme me
farat. Enkapsulimi shfrytëzon potencialin kelatues të alginateve në prani të joneve
bivalente (kryesisht Ca2+) për të prodhuar kapsula xhelatinoze të quajtura rruaza,
brenda të cilave janë inkorporuar eksplantet (Davey et al., 2010; Shatnawi et al.,
1999).
Alginatet ekstraktohen nga bakteret ose nga algat detare dhe përmbajnë zinxhirë të
gjatë karbohidratesh të cilët mbërthehen nga ura jonike.
Më pas, rruazat me eksplantet në brendësi të tyre, dehidratohen, fillimisht në
solucione me përmbajtje të lartë sakaroze duke filluar nga 0,3M – 1,5M për një
periudhë 1 – 7 ditore, në varësi të species bimore, dhe më pas thahen në silika xhel
ose nën rrymën e ajrit të fluksit laminar për një periudhë 4 – 30 orë, proces ky që
sërish është në varësi të species bimore. Të tilla rruaza quhen edhe fara sintetike sepse
reagojnë në disa aspekte si farat natyrale.
Në fund të procesit, rruazat e dehidratuara vendosen në kriotuba dhe këto të fundit
zhyten në azot të lëngët. Nëse dehidratimi nuk është realizuar siç duhet, në rruazat
xhelatinoze me eksplantet e inkorporuar në to vërehet formimi i kristaleve të akullit.
Bimëzat e reja mund të dalin jashtë rruazave gjatë rritjes në terrenin standard të
species ose mund të nxirren jashtë rruazave për rritje më të shpejtë. Fillimisht ato
rriten në errësirë në temperaturë 24oC për një periudhë një javore dhe më pas
vendosen në ndriçim të reduktuar (800 lux) për 7 ditë të tjera. Pas kësaj kohe
eksplantet ekspozohen në kushtet optimale të fotoperiodës. Rirritja matet pas 15 – 20
ditësh duke llogaritur përqindjen e eksplanteve që fillojnë të mbijnë.
Enkapsulim – dehidratimi është një metodë që përdoret gjerësisht për kriokonservimin
e shumë specieve. Mbijetesa dhe rirritja e materialit të kriokonservuar është në varësi
të përqëndrimeve të sakarozës gjatë fazës së parë të dehidratimit dhe kohëzgjatjes së
këtij procesi. Kjo metodë është eksperimentuar për herë të parë nga Fabre et al.
(1990) për kriokonservimin e sytheve të domates. Sipas raportimeve, bimëzat e
Amygdalus communis kriokonservohen me efikasitet nëse paratrajtohen me solucione
me përqëndrim të sakarozës 0,75M për 24 h dhe më pas nëse thahen për 4 - 6 h (AlAbabneh, 2001). Në të tilla kushte dehidratimi është raportuar dhe kriokonservimi i
suksesshëm i kallamsheqerit (Gonzales–Arnao et al., 1993). I rëndësishëm është
testimi i niveleve të ndryshme të përqëndrimit të sakarozës dhe kohëzgjatjes së
procesit për indeksin e mbijetesës dhe të rirritjes së eksplanteve para se të vijohet me
fazën e ngrirjes në azot të lëngët.
Sythet in vitro të Vitis L dhe Vitis vinifera L. janë kriokonservuar në mënyrë të
suksesshme me anë të metodës së enkapsulim dehidratimit duke u parakultivuar në
terren ½ MS me përqëndrime të sakarozës 0.25, 0.5, 0.75 dhe 1.0M për 4 ditë (nga një
ditë për secilin stad) (Wang et al., 2000). Kjo teknikë është përdorur për
kriokonservimin e sytheve të shumë specieve frutore si: Malus (Niino et al., 1992;
Wu et al., 1999; Zhao et al., 1999), Morus bombysis (Niino et al., 1992), Pyrus (Niino
et al., 1992), Rosa multiflora (Lynch et al., 1996) dhe Vitis vinifera (Plessis et al.,
1991, 1993).
3.4.3. Vitrifikimi
Fahy et al. (1984) ishin të parët që eksperimentuan për herë të parë këtë metodë.
Pamja e qelqtë e lëngjeve qelizore përftohet nga përqëndrimet e larta të
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krioprotektantëve dhe ftohja e menjëhershme e tyre. Ndryshimi i kushteve osmotike
është më i fuqishëm se në ftohjen e ngadaltë. Për këtë arsye nevojiten disa hapa të
dehidratimit që ndahen në (Davey et al., 2010):
o mbushje (solucione të dobëta);
o dehidratim (solucione të forta);
Në varësi të masës molekulare të tyre, këto solucione ose mund të futen në brendësi të
hapësirave ndërqelizore (psh. DMSO dhe gliceroli), ose qëndrojnë në murin qelizor
(psh. sakaroza dhe karbohidrate të tjera). Në këtë mënyrë këto lëndë ndikojnë në
proceset e vitrifikimit në pjesë të ndryshme të qelizës.
Maksimumi i ekuilibrit arrihet kur përdoret një përzierje e substancave protektive. Në
shumë eksperimente përdoren disa përzierje standarde të këtyre solucioneve që
emërtohen PVS (Plant Vitrification Solution).
Pas dehidratimit në PVS, eksplantet transferohen sërish në solucion PVS dhe tubat që
përmbajnë solucionin me eksplantet zhyten menjëherë në azot të lëngët.
3.4.4. Ngrirja e pikëzave të DMSO-së
Studime të shumta kanë gjetur mënyra për të shtuar shpejtësinë e ndryshimeve të
temperaturës edhe më shumë sesa në metodat e sipëpërmendura. Në këto metoda,
letrat e aluminit përdoren si mbajtëse të eksplanteve meqë alumini është një përcjellës
mjaft i mirë i nxehtësisë.
Solucione të thjeshta si psh. 10% DMSO janë të mjaftueshme si krioprotektorë në
këto procedura. Pika të vogla të solucioneve krioprotektore vendosen në shirita letre
alumini dhe eksplantet vendosen mbi këto pikëza.
Pikëzat që përmbajnë eksplantet ngjiten në sipërfaqen e letrës së aluminit e cila më
pas transferohet në tuba që përmbajnë azot të lëngët.
Alumini dhe transferimi i menjëhershëm në temperaturë të ulët, rrisin shpejtësinë e
ndryshimit të temperaturës në 8000 – 12000oC/min. Kjo shpejtësi e lartë ftohjeje është
baza për termin ’ultra-ftohje’. Përveç kësaj, në këtë metodë, është e nevojshme të
sigurohet një proces ’ultra-ngrohës’ në mënyrë që të përftohet një përqindje e lartë e
bimëzave të mbijetuara (Davey et al., 2010).
3.4.5. Metodat e kombinuara
Në shumë raste përdoren metoda të kombinuara për të siguruar sukses më të lartë të
procesit të kriokonservimit. E tillë është metoda e enkapsulim - vitrifikimit. Rruazat e
alginatit prodhohen sipas metodës së enkapsulim – dehidratimit, por pas dehidratimit
në tretësira me përqëndrim të lartë të sakarozës, rruazat transferohen në tretësirë PVS,
sikurse në procedurën e vitrifikimit.
Një metodë tjetër e kombinuar është ajo e pikëzave të DMSO – vitrifikimit, në të cilën
ndikimi i letrës së aluminit kombinohet me efektin e tretësirës PVS (dhe jo vetëm me
DMSO-në si në procedurën standarde) (Davey et al., 2010).
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KAPITULLI IV
MATERIALI DHE METODAT
4.1.








Materialet bimore
Prunus avium L. (Cerasus avium L. var. silvestris Ser., P. cerasus), – qershia e
egër;
Prunus webbii (Spach) Vierh. (Amygdalus webbii Spach) – bajamja e egër bimë e rrezikuar (E) sipas “Librit të Kuq” (Vangjeli et al., 1995);
Prunus mahaleb L. – vishnja, mëzhdredha, mëzhdrava;
Pyrus pyraster L.– dardhë e egër, dardhukël;
Pyrus amygdaliformis (Vill.)– gorica;
Myrtus communis L.– mersina;
Zizyphus jujuba Miller – hide, xinxife;

Kriteret e përzgjedhjes së specieve ishin:
- specie frutore me përdorim të pakët;
- specie të rrezikuara sipas “Librit të Kuq”;
- specie spontane që shërbejnë si bazë për krijimin e specieve të kultivuara;
- specie të pastudiuara më parë në vendin tonë;
- specie me interes ekonomik, dekorativ, mjekësor, me vlera ushqyese;
- specie me vlera të mëdha ekologjike;

4.2.

Kultivimi in vitro

4.2.1. Eksplantet fillestare
 Prunus avium L. dhe Prunus mahaleb L.
Eksplantet e P. avium L. janë marrë nga Popullata e Zejmenit (Lezhë) në FushëKrujë, ndërsa eksplantet e P. mahaleb L. janë marrë nga Popullata – Berat (gjendet në
Qenam, Kamëz, Tiranë). Si eksplante fillestare u përdorën:
- sythet (sisteme të organizuara), eksplante që kalojnë në rrugën e zhvillimit të
organogjenezës direkte;
- copat e gjetheve (sisteme të paorganizuara), eksplante që zhvillohen sipas
organogjenezës indirekte;
 Myrtus communis L.
Objekt i studimit janë dy popullata të ndryshme të species Myrtus communis L. të
zonës së Dajtit dhe të Divjakës. Si eksplante fillestare u përdorën sisteme të
organizuara (sythet), të cilat janë grumbulluar gjatë periudhës janar – prill.
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 Prunus webbii (Spach) Vierh.
Janë përdorur eksplante të ndryshme nga popullata e Fushë-Krujës (gjendet në Qenam,
Kamëz, Tiranë) të izoluara në periudha të ndryshme në varësi të llojit të eksplantit:
- sythe, të izoluara gjatë periudhës janar – prill;
- embrione zigotikë, të izoluara nga farat e pjekura të bajames së egër gjatë
periudhës nëntor – dhjetor;
- kotiledone, të izoluara nga farat e pjekura të bajames së egër gjatë periudhës
nëntor – dhjetor;
 Pyrus pyraster L. dhe Pyrus amygdaliformis Vill.
Eksplantet e P. pyraster L. janë marrë nga Popullata Rradhesh (Malësia e Tiranës),
ndërsa eksplantet e P. amygdaliformis Vill. janë marrë nga Popullata Cudhi (mes
Malësisë së Tiranës dhe Krujës). Si eksplante fillestare për të dyja speciet në studim u
përdorën sythet.
 Zizyphus jujuba Mill.
Si eksplante fillestare u përdorën sythe të cilat janë grumbulluar gjatë periudhës janar
– prill nga Popullata Qenam (Kamëz, Tiranë).
4.2.2. Përbërja e terreneve ushqyese
Për secilën specie janë përdorur dhe janë krahasuar terrene ushqyes në varësi të stadit
të zhvillimit dhe të eksplantit të përdorur. Tretësirat bazale dhe vitaminat për terrenet
e përdorura për kultivimin in vitro të specieve në studim janë ato MS (Murashige &
Skoog, 1962), LP (Quoirin & Lepoivre, 1977) dhe WPM (Lloyd & McCown, 1980)
(Pasqyra 4.1). Këto tretësira janë përgatitur si solucione stok me përqëndrime të
ndryshme (në varësi të kategorisë).
Pasqyra 4.1. Përbërja minerale dhe vitaminike e terreneve ushqyes të analizuar
Përbërësit
Makroelementët mg/l
KNO3
/
NH4NO3
908
Zn(NO3)·6H2O
8,5
K2SO4
1274,5
MgSO4·7H2O
555
KH2PO4
217,5
Ca(NO3)2·4H2O
1262
CaCl2·2H2O
122,5

LP
1 litër 10X
/
9080
85
12745
5550
2175
12620
1225

Mikroelementët
H3BO3
MnSO4·H2O
CuSO4·5H2O
Na2MoO4·2H2O
ZnSO4·7H2O
CoCl2·6H2O

1 litër 10X
55
279
2,5
3,2
43
/

mg/l
5,5
27,9
0,25
0,32
4,3
/

mg/l
1900
1650
/
/
370
170
/
440

MS
1 litër 10X
19000
16500
/
/
3700
1700
/
4400

WPM
mg/l
1 litër 10X
/
/
400
4000
/
/
990
9900
370
3700
170
1700
556
5560
96
960

mg/l
6,2
16,9
0,025
0,25
8,6
0,025

1 litër 10X
62
169
0,25
2,5
86
0,25

mg/l
6,2
22,3
0,25
0,25
8,6
/
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KI
Zn(NO3)2·6H2O
NiSO4·6H2O

/
/
/

/
/
/

0,83
0,025
0,83

8,3
0,25
8,3

/
/
/

/
/
/

Kelati i hekurit
FeSO4·7H2O
Na2 EDTA

mg/l
30,8
41,35

100 ml 100X
308 mg
413,5 mg

mg/l
27,85
37,3

100 ml 100X
278,5 mg
373 mg

mg/l
27,8
37,3

100 ml 100X
278 mg
373 mg

Vitaminat
Acid nikotinik
Piridoksinë HCl
Tiaminë HCl
Biotinë
Glicinë
Inozitol

mg/l
0,75
0,25
1,5
/
2
/

100 ml 100X
7,5
2,5
15
/
20
/

mg/l
0,5
0,5
0,1
/
2
100

100 ml 100X
5
5
1
/
20
/

mg/l
0,5
0,5
1
/
2
/

100 ml 100X
5
5
10
/
20
/

Për makroelementët, mikroelementët dhe vitaminat si tretës është përdorur uji i
distiluar. Të gjithë makroelementët janë tretur secili më vehte me një sasi të vogël uji
të distiluar (në mënyrë që të shmanget precipitimi). Më pas janë bashkuar së bashku
dhe është bërë tarimi deri në vëllimin e dëshiruar me ujë të distiluar. Në këtë mënyrë
është përgatitur dhe solucioni stok i mikroelementëve dhe ai i vitaminave. Tek
vitaminat përjashtim bën vetëm mioinozitoli në terrenin ushqyes MS që nuk është
përfshirë në stok, por është peshuar në vlerën e dëshiruar dhe është shtuar në terren
gjatë përgatitjes së këtij të fundit.
Solucionet stok të makro dhe mikroelementëve përdoren deri në 5 – 6 muaj pas
përdorimit, ndërsa ato të vitaminave përdoren deri në 2 muaj pas përdorimit, pasi më
pas ato degradohen.
Për fitohormonet dhe rregullatorët e rritjes janë përgatitur solucionet stok me
përqëndrimet e mëposhtme (Pasqyra 4.2):
Pasqyra 4.2. Përqëndrimet e hormoneve bimorë në solucionet stok
Emërtimi
ANA
AIA
AIB
BAP
GA3

mg/l
1
1
1
1
1

100 ml 100X
10
10
10
10
10

Auksinat dhe giberelinat janë tretur paraprakisht në një sasi të vogël NaOH 1N (0.5
ml), ndërsa citokininat në HCl 1N. Më pas të tri kategoritë janë taruar deri në vëllimin
e dëshiruar me ujë të distiluar (secila më vehte).
Solucionet stok të hormoneve bimore përdoren deri në 2 javë pas përgatitjes dhe jo
më tepër pasi degradohen shpejt duke humbur kështu funksionin e tyre.
Të gjitha solucionet stok janë ruajtur në frigorifer në 4oC dhe janë përzier në sasitë e
dëshiruara vetëm gjatë përgatitjes së terrenit ushqyes.
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Përveç këtyre përbërësve në terrenin ushqyes është shtuar sakaroza, është matur dhe
rregulluar pH dhe është shtuar agari në vlerën e dëshiruar. Më pas, terrenet ushqyese
janë ngrohur deri në vlim në banjomari apo mikrovalë në mënyrë që të mundësohet
tretja e sakarozës dhe e agarit. Pas kësaj, janë shpërndarë në enët e qelqit dhe janë
autoklavuar në temperaturë 121oC, presion 1 atm. për 20 min. në mënyrë që të
sigurohen kushtet e asepsisë.
Terrenet ushqyese dhe raporti i rregullatorëve të rritjes në çdo stad zhvillimi është
shpjeguar në mënyrë të detajuar në trajtimin përkatës të secilës specie.
4.2.3. Dezinfektimi dhe izolimi i eksplanteve
Dezinfektimi dhe sterilizimi: Materialet bimore, pas shplarjes me ujë të
rrjedhshëm për një orë, janë zhytur për 5 min. në etanol 70% dhe më pas janë trajtuar
për 20 min. me tretësirë HgCl2 0.01% të përzier me disa pika Tween 20. Pas kësaj,
eksplantet janë shpëlarë tre herë me ujë të distiluar dhe steril.
Për sythet e P. mahaleb L. dhe P. avium L., përveç sterilizimit të mësipërm është
përdorur edhe sterilizimi me tretësirë NaOCl 0.3% për 20 min.
Për embrionet e P. webbii (Spach) Vierh. është realizuar sterilizimi i dyfishtë (para
dhe pas heqjes së mbështjellës së farës) duke përdorur në të dyja rastet tretësirë HgCl2
0.01%.
Etapat specifike të sterilizimeve janë shpjeguar në trajtimin përkatës të secilës specie.
Izolimi: Sythet e të gjitha specieve në studim janë prerë me përmasë rreth 3 4mm duke u zhveshur nga shtresat e jashtme. Këto eksplante janë vendosur në
terrenin ushqyes të zhytura në pjesën e poshtme.
Copat e gjetheve me përmasa 2 mm x 2 mm u morën nga bimë të P. mahaleb L. dhe
P. avium L. të kultivuara in vitro, pasi karakterizohen nga juveniliteti i indeve, si dhe
nga steriliteti i tyre. Prania e indeve juvenile jep siguri për përgjigje efektive në
kulturë in vitro meqenëse potenciali rigjenerues i tyre është maksimal në krahasim me
indet e vjetra në moshë. Epiderma e poshtme është vendosur në kontakt me terrenin
ushqyes.
Embrionet e Prunus webbii (Spach) Vierh janë izoluar duke u shkëputur nga
megagametofiti me anë të prerjeve gjatësore në stereomikroskop dhe vetëm 1/3 e
eksplantit është zhytur në terrenin ushqyes. Kotiledonet janë inokuluar rmenjëherë pas
izolimit në terren ushqyes në mënyrë që të parandalohej tharja e tyre.
Të gjitha manipulimet me materialin bimor janë realizuar në fluks laminar me ajër
steril dhe rrezatim UV.
4.2.4. Kushtet e kulturës
Pas etiketimit me datën e kulturës, emrin dhe llojin e eksplantit, të gjitha kulturat janë
vendosur në dhomën e kulturës me parametrat fizikë të kontrolluar (temperatura 25oC
± 2oC, intensitet të ndriçimit 2000 luks dhe fotoperiodë 16 orë ndriçim/24 orë).
Për specien Myrtus communis L., një pjesë e eksplanteve (sytheve) në stadin e
proliferimit është mbajtur në kushtet e mësipërme, ndërsa pjesa tjetër e eksplanteve,
në po të njëjtin stad zhvillimi është vendosur në errësirë për rreth një muaj në mënyrë
që të parandalohej oksidimi polifenolik (Kongjika et al., 2002).
4.2.5. Stadi i aklimatizimit
Pas stadit të rrënjëzimit, bimëzat me 4 – 5 gjethe nxirren nga enët e qelqit dhe
shpëlahen me ujë të distiluar. Më pas mbillen në vazo që përmbajnë dhè torfë dhe
perlit në raportin 2:1:1. Pasi ujiten mirë, bimëzat mbahen për dy deri në tre javë të
mbuluara me polietilen në kushtet e mjegullimit artificial për të siguruar lagështi
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relative ajrore të lartë në temperaturë 22oC dhe pastaj kalohen në vazo me dhè dhe
torfë. Bimëzat zbulohen plotësisht pas rreth 4 javësh.

4.3.

Konservimi in vitro

Janë testuar disa metoda konservimi për secilën specie në studim:


Reduktimi i temperaturës dhe i ndriçimit (Neveen et al., 2008; Ahmed et al.,
2010).
Bimëzat in vitro të prodhuara gjatë subkulturave janë mbajtur për rreth dy javë në
dhomën vegjetative në kushtet normale. Pas kësaj periudhe, bimëzat në terrenin
përkatës të subkulturës janë transferuar në kushte të errësirës së plotë dhe të
reduktimit të temperaturës (4oC). Kjo metodë konservimi është aplikuar për të gjitha
speciet në studim.


Reduktimi i lëndëve inorganike dhe karbohidrateve në terrenin ushqyes
(Ahmed et al., 2009, Desbrunais et al., 1992).
Pas disa subkulturash, bimëzat janë inokuluar në terren ½ MS pa sakarozë. Të gjithë
përbërësit e tjerë të terrenit janë të njëjtë me atë të subkulturës për secilën specie. Kjo
metodë është aplikuar për Prunus mahaleb L., Prunus avium L. dhe Zizyphus sativa
Mill.


Reduktimi i fitohormoneve apo rregullatorëve të rritjes në terrenin ushqyes
(Kongjika et al., 1998).
Pas disa subkulturash, bimëzat in vitro janë transferuar në terren pa fitohormone apo
rregullatorë të rritjes. Përbërësit e tjerë janë të njëjtë me ato të terrenit përkatës të
subkulturës për secilën specie. Kjo metodë është aplikuar për Prunus mahaleb L.,
Prunus avium L., Myrtus communis L. dhe Zizyphus sativa Mill.


Enkapsulim – dehidratimi (Faisal et al., 2006; Wang et al., 2009; Gonzales –
Arnao et al., 2006).
Si eksplante janë përdorur sythet apikale (me përmasë 5 mm) të Prunus avium L. dhe
Prunus mahaleb L. Në fazën e parë realizohet enkapsulimi i eksplanteve në rruaza
alginati natriumi, ndërsa faza e dehidratimit konsiston në vendosjen e rruazave në
terrene të lëngëta me përmbajtje saharoze në rritje (0,25 M, 0,50M, 0,75M dhe 1M)
për nga një ditë në secilën.
Enkapsulim - dehidratimi është përdorur për të testuar fazat parapërgatitore për
kriokonservimin (ruajtjen afatgjatë) e eksplanteve. Përqëndrimi i sakarozës dhe
kohëzgjatja e secilës fazë të dehidratimit ndikon ndjeshëm në përqindjen e mbijetesës
së tyre. Për këtë arsye është analizuar përqindja e rigjenerimit duke i transferuar
eksplantet në terrenin standard të subkulturës pas dehidratimit në solucione me
përmbajtje të lartë sakaroze dhe në silikaxhel.
Procesi është i ndarë në disa faza (Davey et al., 2010; Day et al., 2007; Reed, 2008;
Shatnawi et al., 1999):
- Enkapsulimi: Për prodhimin e rruazave, eksplantet janë vendosur në terrene të
lëngëta pa jone Ca2+, por që përmbajnë solucion alginati (Fig. 4.1a). Lëngu (terreni)
me eksplantet notuese është transferuar me pikim me anë të një pipete në një solucion
që përmban klorur kalciumi (Fig. 4.1b). Menjëherë sapo pikat bien në kontakt me këtë
solucion, ato transformohen në sfera xhelatinoze (rruaza) (Fig. 4.1c).
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Figura 4.1. Etapat e enkapsulimit a) Majat në alginat natriumi
b) Pikimi në solucion CaCl2 c) Formimi i rruazave
Dehidratimi: Më pas, rruazat me eksplantet në brendësi të tyre, janë
dehidratuar në dy stade:
o Fillimisht janë vendosur në solucione me përmbajtje të lartë, gjithnjë e në
rritje të sakarozës duke filluar nga 0,25M – 1,0M për një periudhë 1 ditore në
secilën (Fig. 4.2a).
Ky stad është i rëndësishëm për të reduktuar sasinë e ujit që përmbahet në
eksplante. Sasia e sakarozës është shumë më e lartë se ajo që përdoret në
terrenin standard të rritjes. Pas këtij stadi është i nevojshëm vlerësimi (duke u
bazuar në përqindjen e mbijetesës) i sasisë optimale të sakarozës dhe
kohëzgjatjes optimale të këtij procesi.
o Pas qëndrimit 1 ditor në solucion sakaroze, një pjesë e rruazave janë vendosur
në silikaxhel për tharje për 12 orë (Fig. 4.2b), ndërsa pjesa tjetër është
vendosur në solucionin pasardhës me përqëndrim të lartë të sakarozës.
-

Figura 4.2. Etapat e dehidratimit
a) Dehidratimi I, në sakarozë, b) Dehidratimi II, në silikaxhel
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Kjo procedurë është e rëndësishme pasi redukton akoma më tepër sasisë e ujit, duke
lejuar kështu ftohjen pa dëmtime të indeve bimore.
Silikaxheli dehidratohet dhe sterilizohet në termostat në temperaturën 100oC sipas
procedurës së mëposhtme:
- Dehidratimi zgjat dy orë;
- Sterilizimi zgjat 6 – 8 orë;
Pas dy stadeve të dehidratimit, rruazat janë kultivuar në terrenin standard të rritjes për
të vlerësuar përqëndrimin më efikas të sakarozës që siguron aftësi rigjeneruese më të
lartë.
Përbërja e secilit terren për çdo stad të procesit të enkapsulim – dehidratimit
(solucioni i alginatit të natriumit, solucioni i klorurit të kalciumit dhe solucionet me
përqëndrim në rritje të sakarozës) është sqaruar në mënyrë të detajuar në trajtimin
përkatës të secilës specie.
Për secilën metodë konservimi është analizuar përqindja e mbijetesës gjatë
konservimit në periudha të ndryshme kohore dhe përqindja e rigjenerimit pas
rikultivimit të eksplanteve në terrenin përkatës të mikroshumimit të secilës specie.

4.4. Analizat histologjike
Materiali bimor për analizat histologjike është marrë nga bimë të rritura in vivo, in
vitro dhe të aklimatizuara (ex vitro) të species Prunus mahaleb L. dhe nga bimë të
rritura in vivo dhe të aklimatizuara të species Myrtus communis L. (popullata e Dajtit)
gjatë periudhës shkurt – mars.
Të gjitha kategoritë brenda secilës specie janë krahasuar midis tyre për këto karaktere
epidermalë:
- shpërndarja dhe tipi i gojëzave;
- dendësia stomatale/njësi të sipërfaqes gjethore (mm2);
- gjatësia e gojëzës;
- tipi i trikomave;
- shpërndarja dhe tipi i gjendrave vajore (tek Myrtus communis L.);
- densiteti i gjendrave vajore /mm2 (tek Myrtus communis L.);
- prania e formacioneve kristaline;
Procesi i numërimit dhe i matjeve të gojëzave dhe gjendrave vajore është realizuar me
objektiv 40x për fushë mikroskopike. Nga matja me objektiv mikrometër 0.01 mm
(10 µm) rezulton se diametri i fushës mikroskopike me zmadhim 40x e mikroskopit
Paralux është 0.29 mm (r = 0.145 mm) (Fig. 4.3).

Figura 4.3. Foto me objektiv mikrometër e fushës mikroskopike me objektiv 40x
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Nga vrojtimet me objektiv me zmadhim 40x është realizuar numërimi i gojëzave
(dendësia stomatale) për të gjithë sipërfaqen e fushës mikroskopike
Bazuar në formulën e llogaritjes së sipërfaqes së rrethit rezulton se sipërfaqja e fushës
mikroskopike me objektiv 40x e mikroskopit Paralux është:
S = πr2 = 3.14 x 0.1452 = 0.066 mm2
Janë numëruar gojëzat apo gjendrat vajore për fushë mikroskopike (S = 0.066 mm2)
dhe prej këtej është llogaritur dendësia stomatale /mm2.
Teknika e shkëputjes dhe ngjyrosjes së epidermës është sqaruar në mënyrë të detajuar
në trajtimin përkatës të secilës specie.
Për secilin variant janë përgatitur të paktën 5 gjethe me nga 5 fusha mikroskopike tek
secila. Pra, në total janë vrojtuar dhe matur 25 fusha mikroskopike për secilën
kategori (in vitro, in vivo dhe aklimatizim) për secilën specie të studiuar.
Vrojtimet për llogaritjet statistikore janë realizuar në mikroskop Paralux dhe janë
fotografuar me aparat fotografik Samsung. Të gjitha matjet janë realizuar me
programin mikroskopik Optika Vision 3.4.
Si bazë për përcaktimin e tipit të gojëzave u përdor skema e klasifikimit stomatal e
Dilcher (1974) dhe Wilkinson (1979).

4.5.

Përpunimi statistikor i të dhënave

Të gjitha të dhënat eksperimentale u përpunuan me metodat Student’s, Tukey-Kramer
dhe me Analizën e Variancës (P < 0.05). Të dhënat janë paraqitur si mesatare të
shoqëruara nga gabimi standard dhe deviacioni standard.
Mesataret janë krahasuar nga Student’s Test duke u shoqëruar nga një gërmë që
tregon variacionin midis tyre (nëse ka).
Tabelat e rezultateve shoqërohen nga tabelat dhe grafikët e ANOVA-s njëdrejtimëshe
që paraqesin variacionin midis trajtimeve të ndryshme (P < 0.05).
Analiza statistikore u realizua duke përdorur programin statistikor JMP 7.0.

Shënim: Në këtë kapitull janë paraqitur elementët e përgjithshëm bazë për
materialin dhe metodën e përdorur në mënyrë që të mos bëheshin përsëritje të
panevojshme në trajtimin e secilës çështje në pjesën e Rezultateve dhe të
Diskutimeve.
Aspekte të tjera specifike për metodën e përdorur në çdo stad të kultivimit,
konservimit in vitro dhe studimit histologjik të karaktereve epidermalë gjethorë janë
paraqitur në mënyrë të detajuar në trajtimin përkatës në pjesën e Rezultateve. Diçka e
tillë është bërë për aspekte të anës teknike dhe të vijueshmërisë llogjike në çdo çështje
të trajtuar.
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KAPITULLI V

REZULTATE dhe DISKUTIME
A. KULTIVIMI IN VITRO
5.1.

Kultivimi in vitro i Prunus mahaleb L. dhe Prunus avium L.

5.1.1. Materiali dhe metoda
 Materialet bimore
Janë përdorur si eksplante fillestare
- Sythet – eksplante që ndjekin organogjenezën direkte gjatë zhvillimit në
kulturë.
- Copat e gjetheve - eksplante që kalojnë në kallusogjenezë dhe më pas në
organogjenezë.
 Sterilizimi i materialeve bimore
- Për sythet janë testuar dy agjentë sterilizues: tretësirë HgCl2 0.01% për 20
min. dhe tretësirë NaClO 0.3% për 20 min, secili i përzier edhe me 2 pika Tween 20
Në të dyja rastet, para trajtimit me secilin agjent sterilizues eksplantet janë
dezinfektuar me etanol 70% për 5 min. dhe janë shpëlarë tre herë me ujë të distiluar
dhe steril. E njëjta procedurë është realizuar edhe pas sterilizimit.
Për secilin agjent sterilizues është vlerësuar efekti i tij bazuar në përqindjen e
eksplanteve të painfektuara pas inokulimit në terrenin ushqyes.
- Copat e gjetheve u dezinfektuan me etanol 70% dhe pastaj u sterilizuan me
tretësirë HgCl2 0.01% dhe dy pika Tween 20 për 20 min. pas Pas etapave të
dezinfektimit dhe të sterilizimit, eksplantet janë shpëlarë 3 – 4 herë me ujë të distiluar
dhe steril.
E gjithë procedura e sterilizimit është realizuar në fluks laminar me ajër steril.


Përbërja e terreneve ushqyese
 Kultivimi i majave rritëse (sytheve)
 Stadi I - proliferimi dhe zgjatja e eksplanteve
Sythet janë inokuluar në dy variante të terrenit të proliferimit:
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me 0.3 mg/l BAP
(6-benzilaminopurina); 0.1 mg/l AIB (acidi 3-indol butirik); 0.3 mg/l GA3
(acidi giberelik).
- Terren LP me shtesa të vitaminave LP dhe të kombinuar me 0.25 mg/l BAP;
0.6 mg/l AIB; 0.3 mg/l GA3.
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Janë realizuar matje të përqindjes së proliferimit, gjatësisë dhe numrit të sytheve dhe
të numrit të gjetheve për secilin terren inokulimi. Pas rreth një muaji sythet e
zhvilluara janë transferuar në terren të freskët për mikroshumim të mëtejshëm.
 Stadi II – subkultura
Sythet janë subkulturuar në dy variante të terrenit të mikroshumimit:
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me 0.7 mg/l BAP,
0.01 mg/l ANA dhe 0.1 mg/l GA3;
- Terren LP me shtesa të vitaminave LP dhe të kombinuar me 0.25 mg/l BAP;
0.6 mg/l AIB; 0.3 mg/l GA3.
 Stadi II – rrënjëzimi
Kur eksplantet arritën gjatësi 2 – 4 cm, ato u transferuan në terren rrënjëzimi. Janë
krahasuar tre variante të terrenit të rrënjëzimit:
- Makroelementë ½ MS, mikroelementë MS, vitamina MS të kombinuar me 0.1
mg/l ANA (acid α-naftil acetik);
- Makroelementë ½ MS, mikroelementë ½ MS, vitamina MS të kombinuar me
0.1 mg/l ANA;
- Makroelementë MS, mikroelementë ½ MS, vitamina MS të kombinuar me 2
mg/l ANA;
Përgjigja e rrënjëzimit u vlerësua pas 4 – 5 javësh kultivim në secilin terren
rrënjëzimi.
Në të gjitha terrenet, pH është saktësuar në vlerën 5.6 dhe është shtuar sakarozë dhe
agar përkatësisht në vlerat 3% dhe 0.6%.
 Kultivimi i copave të gjetheve
 Stadi I: kallusimi
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me BAP 0.5 mg/l
dhe ANA 0.4 mg/l. pH është saktësuar në vlerën 5.7.
Mjedisi ushqyes ndërrohet pas një muaji për të stimuluar formimin e meristemoideve.
 Stadi II: zhvillimit i meristemoideve dhe i sytheve te reja:
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS, por me raport të kundërt të
hormoneve (BAP 0.4 mg/l dhe ANA 0.5 mg/l).
5.1.2. Rezultate dhe Diskutime
5.1.2.1.
Organogjeneza e sytheve
 Sterilizimi i eksplanteve
Sythet e izoluara, pas sterilizimit me HgCl2 0.01% për 20 min. dhanë përqindje më të
lartë mbijetese, përkatësisht 85% për P. mahaleb L. dhe 92% për P. avium L. (Graf.
5.1.1). Vlerat e kontaminimit ishin rreth 15% dhe 8% për eksplantet fillestare dhe më
pak se 2% për subkulturat për të dyja speciet.
Hipokloriti i natriumit në përqëndrimin 0.3% nuk rezultoi efektiv në sterilizimin e
eksplanteve të izoluara nga pemë të rritura në fushë. Vlerat e kontaminimit në këtë
rast ishin rreth 80% për P. mahaleb L. dhe 98% për P. avium L. Duhet theksuar që
eksplantet janë izoluar nga pemë të fushës me vlera të larta të kontaminimit dhe
rrjedhimisht nevojitet sterilizim i tyre me reagentë më të fuqishëm siç është kloruri i
mërkurit.
Efektiviteti i klorurit të mërkurit në sterilizimin e eksplanteve të gjinisë Prunus apo të
specieve të tjera bimore është raportuar dhe nga autorë të tjerë (Nadagouda et al.,
1983; Pillai et al., 1982; Sushma et al., 2005; Sedlák et al., 2008; Muna et al., 1999;
Hosseini et al., 2011) [Të trajtuar më gjatë në pjesën teorike].
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Grafiku 5.1.1. Përqindja e mbijetesës së eksplanteve pas sterilizimit me reagentë të
ndryshëm
 Stadi i proliferimit dhe i zgjatjes
- Efekti i terrenit ushqyes në reagimin e eksplanteve (%)
Tipi i terrenit ushqyes ndikoi ndjeshëm në përgjigjen e eksplanteve, të cilët gjithashtu
reaguan në mënyrë të ndryshme në secilin terren ushqyes. Sythet e kultivuar në terren
MS paraqitën përqindje më të lartë reagimi gjatë fazës së proliferimit, përkatësisht
95% sythet e P. mahaleb L. dhe 92% sythet e P. avium L. Kultivimi në terren ushqyes
LP rezulton me përgjigje më të ulët për të dy llojet e eksplanteve. Edhe në këtë terren
sythet e P. mahaleb L. dhanë përqindje më të lartë (70%) në krahasim me ato të P.
avium L. (38%). (Graf.5.1.2).

Grafiku 5.1.2. Reagimi i eksplanteve (%) në tipe të ndryshëm të terrenit të
proliferimit
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- Efekti i terrenit ushqyes në numrin e sytheve dhe të gjetheve dhe në gjatësinë e
kërcellit
Pas 3 – 4 javësh kultivimi në secilin terren vërehet formimi i sytheve të reja. Janë
realizuar matje të numrit të sytheve, numrit të gjetheve dhe gjatësisë së kërcellit në
secilin terren ushqyes për të dy speciet në studim. Të gjithë këta parametra ndikohen
mjaft nga tipi i terrenit ushqyes. Për të dy llojet e gjinisë Prunus, eksplantet e
kultivuar në terren MS shfaqën rezultat më të mirë për të gjithë parametrat në studim
në krahasim me rezultatet e fituara nga kultivimi në terren LP, e vërtetuar kjo edhe
statistikisht (Pasqyra 5.1.1, Graf. 5.1.3).
Pasqyra 5.1.1. NS, GJK dhe NGJ të matur gjatë stadit të proliferimit në të dy terrenet
e përdorur për të dyja speciet në studim
Terreni

MS

LP

Specia

Numri i sytheve
(NS)

Gjatësia e kërcellit
(cm) (GJK)

Numri i gjetheve
(NGJ)

P.
mahaleb

3.0 + 0,55777
A
Std Dev 1,76383

5.5 + 0,16670
A
Std Dev 0,527152

9.5 + 1,0028
A
Std Dev 3,17105

P.
avium

2.1 + 0,23333 AB
Std Dev 0,73786

5.0 + 0,33333
A
Std Dev 1,05409

8.7 + 0,8439
A
Std Dev 2,66875

P.
mahaleb

1.5 + 0,24216
B
Std Dev 0,72648

2.1+ 0,25078
B
Std Dev 0,793025

4.2 + 0,5333
B
Std Dev 1,68655

P.
avium

1,3 + 0,15275
B
Std Dev 0,48305

2.7 + 0,23390
B
Std Dev 0,73967

5.2 + 0,5538
B
Std Dev 1,75119

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.

Grafiku 5.1.3. Krahasimi brenda species i parametrave në studim (NS, GjK, NGj) për
dy terrenet e stadit të proliferimit
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Nga krahasimi midis specieve i parametrave në studim për të njëjtin terren ushqyes
nuk rezultojnë ndryshime të rëndësishme nga pikëpamja statistikore. Nga të dhënat
vërehet që eksplantet e P. mahaleb L. dhe P. avium L. reagojnë njësoj në terren MS,
për gjatësinë e kërcellit dhe numrin e gjetheve, dhe njësoj në terren LP për të njëjtët
parametra.
Statistikisht, ndryshime vërehen vetëm përsa i përket numrit të sytheve në terren MS
ku eksplantet e P. mahaleb L. reagojnë më mirë (Pasqyra 5.1.1, Graf. 5.1.4).
Është realizuar Analiza e variancës (ANOVA) gjatë fazës së parë të proliferimit të
eksplanteve në dy tipe të terrenit të proliferimit për të analizuar:
- Ndikimin e terrenit MS dhe LP në dinamikën e numrit të sytheve, numrit të
gjetheve dhe gjatësisë së kërcellit brenda species (Graf. 5.1.5 a, b, c; Pasqyra
5.1.2).
- Ndikimin e gjenotipit në dinamikën e secilit parametër (krahasim midis
specieve) për të njëjtin terren ushqyes (Graf. 5.1.5 a, b, c; Pasqyra 5.1.2).
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Grafiku 5.1.5. Analiza njëdrejtimëshe e parametrave në studim në dy terrene
proliferimi për të dy eksplantet
Pasqyra 5.1.2. Analiza e variancës për parametrat në studim gjatë stadit të
proliferimit për të dyja speciet në dy terrenet e përdorur
Numri i gjetheve (NGJ) P. avium L.
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 61,2500 61,2500 12,0229
18 91,7000
19 152,950

Numri i gjetheve (NGJ) P. mahaleb L.

Pb >F
0,0027

5,0944

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. avium L.
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 25,5380 25,5380 30,8017
18 14,9240
19 40,4620

DF
SS
MS Vlera F
1 140,450 140,450 21,7752
18 116,100
19 256,550

Pb >F
0,0002

6,450

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. mahaleb L.

Pb >F
<,0001

0,8291

Numri i sytheve (NS) P. avium L.
Burimi
DF
SS
MS Vlera F
Terreni
1 3,200000 3,20000 8,2286
(mid. gr)
C. br. gr. 18 7,000000 0,38889
C. Total 19 10,200000

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 58,8245 58,8245 129,744
18 8,16100
19 66,9855

Pb >F
<,0001

0,4534

Numri i sytheve (NS) P. mahaleb L.
Pb >F
0,0102

Burimi
DF
SS
MS Vlera F
Terreni
1 11,250000 11,2500 6,2308
(mid. gr)
C. br. gr. 18 32,500000 1,8056
C. Total 19 43,750000

Pb >F
0,0225

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara.
Rezultatet më të mira të përftuara në kultivimin in vitro të eksplanteve të Prunus
mahaleb L. dhe Prunus avium L. në terren MS krahasuar me ato të kultivuara në
terren LP, mund të lidhen me përbërjen e ndryshme të këtyre terreneve ushqyese.
Diferencat kryesore në makroushqyes midis këtyre tretësirave bazale vërehen në
përqëndrimet e joneve amonium dhe nitrat dhe në përqëndrimin total të joneve.
Terreni MS përmban sasi më të lartë të joneve amonium (20.6 mM) dhe të joneve
nitrat (39.4 mM), ndërsa terreni LP përmban sasi më të pakta të joneve amonium (5
mM).
Terreni MS përmban edhe nitrat kaliumi si burim kryesor të azotit, ndërsa terreni LP
përmban nitrat kalciumi. Terreni LP përmban sasi më të lartë të sulfateve në terrenin
MS. Përveç kësaj, edhe disa mikroushqyes janë të pranishëm vetëm në terrenin MS.
Efektiviteti i terrenit MS në mikroshumimin e Prunus sp. është raportuar edhe nga
autorë të tjerë (Sedlák et al., 2008; Shatnawi et al., 2007; Ružić et al., 2008; Gurel et

52

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

al., 1998; Namli et al., 2011; Marino et al. 1989; Muna et al., 1999) [Të trajtuar më
gjatë në pjesën teorike].
Ndërsa shumë autorë të tjerë raportojnë terrenin LP si më efektiv (Lamrioui et al.,
2009; Hasan et al., 2010) [Të trajtuar më gjatë në pjesën teorike].

Figura 5.1.1. Bimëza të P mahaleb L. dhe P. avium L.
 Stadi i subkulturës
Edhe në këtë stad, numri i sytheve/eksplant, numri i gjetheve/eksplant dhe gjatësia e
kërcellit (cm) ndikohen shumë nga tipi i terrenit ushqyes. Rezultat më të mirë për të
gjithë parametrat në studim dhanë eksplantet e kultivuar në terren ushqyes MS
(Pasqyra 5.1.3, Graf. 5.1.6).
Statistikisht vërehen ndryshime të rëndësishme përsa i përket reagimit të secilës
specie në dy terrenet e subkulturës dhe dinamikës së parametrave në studim (brenda
species) për secilin terren të përdorur.
Pasqyra 5.1.3. NS, GJK dhe NGJ të matur gjatë stadit të subkulturës në të dy terrenet
e përdorur për të dyja speciet në studim
Terreni

Specia

MS

P.
mahaleb

A
3.8 + 0,48990 A 5.8 + 0,31693 A 13.9 + 1,1397
Std Dev 1,54919
Std Dev 1,00222
Std Dev 3,60401

P. avium

2.6 + 0,52068 B
Std Dev 1,64655

4.5 + 0,18974 B
Std Dev 1,00222

9.2 + 0,7717
B
Std Dev 4,22821

P.
mahaleb

2.1 + 0,27689 B
Std Dev 0,87560

4.3 + 0,24676 B
Std Dev 0,78031

8.2 + 0,5285
BC
Std Dev 1,75292

P. avium

2,3 + 0,30000 B
Std Dev 0,94868

4.7 + 0,55733 AB
Std Dev 1,76245

8.3 + 0,6667
C
Std Dev 2,00000

LP

Numri i sytheve
(NS)

Gjatësia e
kërcellit (GJK)

Numri i gjetheve
(NGJ)

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
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Terreni MS jep rezultat më të mirë në kultivimin e P. mahaleb L. për të gjithë
parametrat në studim. Përsa i përket P. avium L., nuk vërehen diferenca statistikore të
rëndësishme midis kultivimit në terren MS apo LP. Për këtë specie, terreni MS,
rezulton më efikas vetëm përsa I përket numrit të gjetheve

Grafiku 5.1.6. Krahasimi brenda species i parametrave në studim (NS, GJK, NGJ)
për dy terrenet e stadit të subkulturës
P. mahaleb L. jep rezultat më të mirë se P. avium L. gjatë kultivimit në terren MS,
ndërsa përsa i përket kultivimit në terren LP, statistikisht nuk vërehen ndryshime
shumë të rëndësishme midis specieve (Pasqyra 5.1.3, Graf. 5.1.7).

Grafiku 5.1.7. Krahasimi midis specieve i parametrave në studim (NS, GJK, NGJ)
për secilin terren të stadit të subkulturës
Analiza e variancës (ANOVA) gjatë fazës së mikroshumimit të eksplanteve të të dyja
specie në dy tipe të terrenit të subkulturës konfirmon disa ndryshime në dinamikën e
parametrave në studim brenda species dhe midis specieve ((Pasqyra 5.1.4, Graf.
5.1.8).
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Grafiku 5.1.8. Analiza njëdrejtimëshe e parametrave në studim në dy terrene të stadit
të subkulturës
Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara.
Pasqyra 5.1.4. Analiza e variancës për parametrat në studim gjatë stadit të
subkulturës për të dyja speciet në dy terrenet e përdorur
Numri i gjetheve (NGJ) P. avium L.
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 24,2000 95,6000 4,5565

Numri i gjetheve (NGJ) P. mahaleb L.

Pb >F
0,0468

18 119,800 24,2000
19 5,3111

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. avium L.
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 0,39200 31,1960 0,2262
18 31,5880 0,39200
19 1,73311

DF
SS
MS Vlera F
1 0,80000 0,80000 0,4800

DF
SS
MS Vlera F
1 198,450 189,300 18,8700

Pb >F
0,0004

18 387,750 198,450
19 10,517

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. mahaleb L.

Pb >F
0,6401

Numri i sytheve (NS) P. avium L.
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 11,2500 14,5200 13,9463

Pb >F
0,0015

18 25,7700 11,2500
19 0,8067

Numri i sytheve (NS) P. mahaleb L.
Pb >F
0,4973

18 30,0000 1,66667
19 30,8000

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 14,4500 14,4500 9,1263
18 28,5000
19 42,9500

Pb >F
0,0073

1,5833

Edhe në stadin e proliferimit dhe të zgjatjes, edhe në atë të subkulturës, përveç
formimit të sytheve të reja, vërehet edhe formimi i kallusit në bazën e sythit dhe
sythet e reja diferencohen nga ky kallus. Pra vërehen të dyja format e organogjenezës
(direkte dhe indirekte) (Fig. 5.1.2).
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Figura 5.1.2. Bimëza të P. avium L. dhe P. mahaleb L. gjatë stadit të subkulturës
Numri i lartë i sytheve i detyrohet pranisë së citokininës BAP që stimulon zhvillimin e
tyre në bazën e kërcellit. Pra, funksioni i BAP është frenimi i dominancës apikale dhe
stimulimi i formimit të sytheve të reja. Një tjetër efekt i pranisë së kësaj citokinine
është dhe frenimi i formimit të rrënjëve. Vëzhgime të ngjashme në efektin e
citokininave në mikroshumimin e shumë specieve bimore dhe të Prunus sp. janë bërë
dhe nga autorë të tjerë (Abbott et al., 1976; Welander, 1985; Muna et al., 1999,
Shatnawi et al., 2007; Pruski et al., 2000; Saponari et al., 1999) [Të trajtuar më gjatë
në pjesën teorike].
 Stadi rrënjëzimit
Rrënjëzimi është një proces që induktohet me shumë vështirësi veçanërisht në speciet
frutore. Për këtë arsye, janë krahasuar tre terrene ushqyese që përmbajnë përqëndrime
të ndryshme të auksinës ANA (acidi α-naftalenacetik) dhe të makro dhe
mikroushqyesve të terrenit universal MS.
Rizogjeneza vërehet pas tre - katër javësh kultivimi në terrenin e rrenjëzimit.
Eksplantet e të dyja specieve reagojnë në mënyra të ndryshme në secilin terren të
përdorur (Fig. 5.1.2a). Përqëndrimi i mineraleve dhe i ANA-së në terrenin ushqyes
ndikon në indeksin e rrënjëzimit dhe në karakteristikat e rrënjëve.
Eksplantet e P. mahaleb L. shfaqën rezultate më të mira gjatë kultivimit në Terrenin
e rrënjëzimit I ku indeksi i rrënjëzimit ishte shumë i lartë (90%), ndërsa eksplantet e
P. avium L. në terrenin e rrënjëzimit II (Pasqyra 5.1.5, Graf. 5.1.9, Graf. 5.1.10).
Në rastin e fundit (Terreni III), përqëndrimet e larta të ANA-së induktojnë formimin e
kallusit në fundin e kërcellit në bimëzat e P. mahaleb L. Në këtë rast, numri i rrënjëve
është i lartë, por ato kanë një paraqitje anormale pasi janë shumë të shkurtra dhe të
trasha (Fig. 5.1.2b).
Analiza e variancës (ANOVA), gjatë fazës së rrënjëzimit të eksplanteve në tre tipe të
terrenit të rrënjëzimit, konfirmon disa ndryshime përsa i përket indeksit të rrënjëzimit
në secilin terren (Pasqyra 5.1.5, Graf. 5.1.10).

56

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

Pasqyra 5.1.5. Indeksi i rrënjëzimit (%) dhe analiza e variancës

Terreni i
rrënjëzimit I

Terreni i
rrënjëzimit II

Terreni i
rrënjëzimit
III

P.
mahaleb

P. avium

90 +
2,3367
St dev
5,22494

33 +
2,7386
St dev
6,12372

10 +
1,9235
St dev
4,30116
30 +
2,9155
St dev
6,51920

Analiza e variancës

75 +
4,0373
St dev
9,02774
66 +
2,1909
St dev
4,89898

Burimi

DF

SS

MS

Vlera F Pb >F

Gjenotipi
(mid. gr)

1 8294,4000 8294,40 256,0000 <,0001

C. br. gr.

8 259,2000

C. Total

9 8553,6000

Burimi

DF

SS

32,40

MS Vlera F

Pb >F

Gjenotipi
(mid. gr)

1 10562,500 10562,5 211,2500 <,0001

C. br. gr.

8

C. Total

9 10962,500

Burimi

400,000

DF

SS

50,0

MS Vlera F Pb >F

Gjenotipi
(mid. gr)

1 3240,0000 3240,00 97,4436 <,0001

C. br. gr.

8 266,0000

C. Total

9 3506,0000

33,25
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Grafiku 5.1.9. Indeksi i rrënjëzimit në tre terrene të ndryshme për të dyja speciet
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Grafiku 5.1.10. Analiza njëdrejtimëshe për tre terrenet e rrënjëzimit
Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara.

a)

b)
Figura 5.1.2. a) Bimëza të rrënjëzuara të P. avium L. dhe P. mahaleb L.
b) Bimëza të P. mahaleb L. me rrënjë anormale të rrënjëzuara në terrenin III të
rrënjëzimit
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Efekti pozitiv në induktimin e rizogjenezës nga acidit α-naftaleneacetik (ANA) është
raportuar në studimet e disa autorëve në rrënjëzimin in vitro të bimëzave të mollës
(Nemeth, 1981). Krahasimi i varieteteve të ndryshme të kësaj specieje tregoi që
përdorimi i përqëndrimeve të larta të auksinave (2-3 mg/l) favorizon formimin e
kallusit dhe kufizon rritjen e rrënjëve. Edhe në studime të tjera me objekt specien P.
avium L. (Shatnawi et al., 2007) është vërejtur i njëjti fenomen duke përdorur të tre
hormonet e rrënjëzimit (AIB, ANA dhe AIA). Si rezultat, rekomandohet përdorimi i
dozave më të ulëta se 0.5 mg/l.
 Aklimatizimi
Ky stad konsiderohet më problematik, sepse bimëzat e fituara nga kultivimi in vitro,
të rritura në kushte të lagështisë ajrore relative shumë të lartë, të intensitetit të ulët të
ndriçimit dhe të të ushqyerit kryesisht heterotrof, pasi kalojnë në kushte in vivo,
vuajnë veçanërisht nga stresi ujor.
Indeksi i aklimatizimit rezulton i lartë (rreth 86%) për bimëzat e P. mahaleb dhe i ulët
(rreth 20%) për bimëzat e P. avium. Pas kësaj bimëzat mund të kalojnë për rritje në
serë (Fig. 5.1.3).

Figura 5.1.3. Bimëza të aklimatizuara të P. mahaleb L. dhe P avium L.
Aklimatizimi ndikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga kushtet e rrënjëzimit.
Mbijetesa është më e lartë kur bimëzat transferohen në vazot e aklimatizimit pas një
kohe të shkurtër pas daljes së rrënjëve në terrenin e rrënjëzimit. Mbajtja në terrenin e
rrënjëzimit jep rrënjë më të gjata, por indeksi i mbijetesës gjatë aklimatizimit
zvogëlohet shumë.
5.1.2.2.
Organogjeneza e copave të gjetheve
 Stadi i induktimit të kallusogjenezës
Copat e gjetheve u inokuluan në terren ushqyes të plotë MS me përmbajtje BAP dhe
ANA në raport 4:5. Pas një jave u vu re fryrja e eksplanteve, që shënon fillimin e
kallusimit në një pjesë të copave. Fryrja është karakteristike fillimisht për buzët e
copave të gjetheve (Fig. 5.1.4). Pas 10 ditësh, vërehet që përqindje më të madhe të
kallusimit shfaqin copat e gjetheve të P. avium L. (36 %), ndërsa ato të P. mahaleb L.
kallusojnë në përqindje më të ulët (21%). Matjet janë realizuar pas 10, 20 dhe 30
ditësh (Pasqyra 5.1.6, Graf. 5.1.11). Pjesa e eksplanteve të të dyja specieve që nuk
kaloi në kallusogjenezë shfaqi nekrozë të theksuar.
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Pasqyra 5.1.6. Indeksi i kallusogjenezës për P. mahaleb L. dhe P. avium L.
Indeksi i kallusogjenezës
10 ditë

20 ditë

30 ditë

P. mahaleb L.

36 %

58 %

62 %

P. avium L.

21%

25%

27%

Kallusi i formuar rrjedh nga proliferimi i qelizave bazale somatike të eksplanteve në
kontakt me mjedisin ushqyes me shtesa të hormoneve, si një reaksion përgjigjeje ndaj
hormoneve endogjene dhe ekzogjene. Si ndarja qelizore, ashtu dhe prodhimi i kallusit
kërkon shtesa të auksinës ANA dhe citokininës BAP në një raport të caktuar (nivel
pak më i lartë i auksinës në raport me sasinë e citokininës).

Grafiku 5.1.11. Dinamika e kallusogjenezës së copave të gjetheve të të dyja specieve

Figura 5.1.4. Eksplante të P. avium L. dhe P. mahaleb L. gjatë fazës së parë të
kallusimit
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Edhe nga raportimet e autorëve të tjerë (Kongjika et al., 2002; Congedo, 2001)
rezulton se ndërmjet varianteve të ndryshëm të kombinimeve të auksinave (ANA dhe
AIA) me citokininat (BAP, kinetinë), kombinimi më optimal paraqitet BAP 10-5 M
dhe ANA 10-4 M.
 Stadi i formimit të meristemoideve
Pas stadit të induktimit, kallusi zhvillohet më tej në mjedis të freskët ushqyes, me
raport të kundërt të fitohormoneve me atë të fazës së parë. Pas rreth 25 – 30 ditësh në
sipërfaqe të kallusit vëzhgohen qendra meristemoidesh. Edhe në këtë stad, eksplantet
e kallusuara të fazës së parë të P. avium L. reagojnë më mirë në formimin e
meristemoideve (37%). Nga eksplantet e P. mahaleb L., një numër shumë i vogël
(5%) jep fillesa të meristemoideve (Graf. 5.1.12, Fig. 5.1.5).

Grafiku 5.1.12. Përqindja e eksplanteve të të dyja specieve që reagojnë pozitivisht në
stadin e formimit të meristemoideve

Figura 5.1.5. Eksplant në fazën e formimit të meristemoideve (P. avium L.)
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Sipas të dhënave të literaturës (Predieri et al., 1988; Zekaj, 1999) rezulton se qendrat
meristematike e kanë prejardhjen nga qelizat parenkimatike në shtresat më të jashtme
të kallusit, kurse në ato më të brendshme formohen grupet e trakeideve.
Në stadet e mëtejshme të zhvillimit të sytheve nga meristemoidet e formuara, asnjëri
prej eksplanteve nuk jep rezultate pozitive.
5.1.3. Përfundime
 Kultura in vitro (mikroshumimi) i specieve Prunus mahaleb L. dhe Prunus
avium L. rezulton metodë efikase për shumimin e këtyre specieve bimore.
 Terreni ushqyes më optimal konsiderohet ai Murashige & Skoog (MS) me
vitamina MS dhe i kombinuar me BAP 0.3 mg/l; AIB 0.1 mg/l; GA3 0.3 mg/l,
i cili favorizon zhvillimin e sytheve në stadin e parë të kulturës in vitro.
 Duke krahahasuar të dhënat e përgjigjes së eksplanteve të të dyja specieve në
dy terrene të ndryshme vërehen diferenca në numrin e sytheve, numrin e
gjetheve dhe gjatësinë e sythit për të dyja speciet në studim.
 Gjatë subkulturës vërehet një indeks mjaft i lartë mikroshumimi në eksplantet
e mikroshumuar në terren MS me shtesa të BAP 0.7 mg/l, ANA 0.01 mg/l,
GA3 0.1 mg/l;
 Eksplantet e P. mahaleb L. reagojnë më mirë në të tilla kushte kultivimi sesa
eksplantet e P. avium L.
 Eksplantet e P. mahaleb L. shfaqin rezultate më të mira gjatë kulivimit në
terrenin e rrënjëzimit I që përmban makroelementë ½ MS, mikroelementë MS,
vitamina MS të kombinuar me 0.1 mg/l ANA;
 Eksplantet e P. avium L. shfaqin rezultate më të mira gjatë kultivimit në
terrenin e rrënjëzimit II që përmban makroelementë ½ MS, mikroelementë ½
MS, vitamina MS të kombinuar me 0.1 mg/l ANA;
 Ecuri më të mirë gjatë kultivimit in vitro paraqesin strukturat e organizuara
(sythet) të cilat zhvillohen në mënyrë të suksesshme për të dyja speciet në
studim.
 Eksplantet e paorganizuara (copat e gjetheve) të P. avium L. paraqesin indeks
të lartë të kallusogjenezës.

5.2.

Kultivimi in vitro i species Myrtus communis L.

5.2.1. Materiali dhe Metoda
 Materialet bimore dhe sterilizimi i tyre
Janë përdorur sythe të popullatës së Dajtit dhe të Divjakës. Eksplantet janë
dezinfektuar me etanol 70% për 5 min. dhe më pas janë trajtuar për 20 min. me
tretësirë HgCl2 0,01% të përzier me disa pika Tween 20. Pas kësaj, eksplantet janë
shpëlarë tre herë me ujë të distiluar dhe steril.
 Kushtet e inkubimit në dhomën vegjetative
Një pjesë e eksplanteve (sytheve) në stadin e proliferimit është mbajtur në fotoperiodë
16 orë ndriçim/24 orë, ndërsa pjesa tjetër e eksplanteve, në po të njëjtin stad zhvillimi
është vendosur në errësirë të plotë për rreth një muaj. Kjo procedurë është realizuar
për eksplantet e të dyja popullatave.
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 Përbërja e terreneve ushqyese për kultivimin in vitro
 Stadi I - proliferimi dhe zgjatja e eksplanteve
Sythet u inokuluan në dy variante të mjedisit të inokulimit:
- Terren MS I me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 0.65 mg/l; auksina
ANA 0.01 mg/l; giberelina GA3 0.1 mg/l;
- Terren MS II me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 2 mg/l; auksina ANA
0.05 mg/l; giberelina GA3 0.1 mg/l;
Për të dy terrenet ushqyese sasia e sakarozës ishte 3% dhe e agarit 0.55%. Vlera e pH
u rregullua në 5.7. Raporti i hormoneve (auksinë/citokininë) në terrenin e parë është
më i lartë se në të dytin.
Pas 4 javësh sythet e zhvilluara u transferuan në terren ushqyes të ri në mënyrë që të
induktohej zgjatja e sytheve. Ndërkohë, u realizuan matje të proliferimit (%), gjatësisë
së sytheve dhe numrit të gjetheve.
 Stadi II – subkultura
- Terren MS I me shtesa të fitohormoneve: citokinina BAP 0.65 mg/l; auksina
ANA 0.1 mg/l; giberelina GA3 0.1 mg/l;
 Stadi II – rrënjëzimi
Kur eksplantet arritën gjatësi 2 – 4 cm, ato u transferuan në terren rrënjëzimi. Janë
analizuar dy variante të terrenit të rrënjëzimit:
- I - Terren MS me përmbajtje të auksinës AIB në vlerën 0.1 mg/l;
- II - Makroelementë ½ MS, mikroelementë MS, vitamina MS të kombinuar me
0.1 mg/l ANA;
Përgjigja e rrënjëzimit u vlerësua pas 4 – 5 javësh kultivim në secilin terren
rrënjëzimi.
5.2.2. Rezultate dhe Diskutime
 Stadi i proliferimit dhe i zgjatjes
- Efekti i terrenit ushqyes në dinamikën brenda popullatave dhe midis tyre
Organogjeneza nën efektin e raportit të ndryshëm të hormoneve vërehet një javë pas
inokulimit të eksplanteve në dy terrenet e stadit të proliferimit. Duke krahasuar
rezultatet e reagimit të dy popullatave të mersinës në dy terrenet e stadit të
proliferimit, vërehen ndryshime të rëndësishme midis reagimit të secilës popullatë në
të njëjtin terren proliferimi, por mbi të gjitha në efektin e secilit terren të testuar
brenda secilës popullatë.
Në të dy terrenet ushqyes, popullata e Dajtit reagon më mirë se ajo e Divjakës përsa i
përket përqindjes së proliferimit.
Për të dyja popullatat, terreni MS I ka impakt më të madh në proliferim në krahasim
me terrenin MS II pasi jep përqindje më të lartë, përkatësisht 80% për popullatën e
Dajtit dhe 72,5% për popullatën e Divjakës (Pasqyra 5.2.1, Graf. 5.2.1a).
Pasqyra 5.2.1. Proliferimi (%) i eksplanteve të mersinës të të dyja popullatave në dy
terrene të stadit të proliferimit
Terreni MS I

Terreni MS II

Dajt

80 %

37 %

Divjakë

72,5 %

26 %
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Terreni MS rezulton efikas në mikroshumimin e eksplanteve të mersinës. Edhe autorë
të tjerë kanë raportuar efikasitetin e këtij tereni në krahasim me terrenet ushqyese LP
dhe WPM (Grigoriadou et al., 2000).
Proliferimi dhe zgjatja e sytheve kërkon kombinimin e citokininës BAP në kombinim
me një auksinë (Rodriguez et al., 1993; Scarpa et al., 2000; Damiano et al., 2008). Në
këtë studim, kombinimi optimal vërehet kur përdoret auksina ANA. Prania e
giberelinës GA3 në terrenin e proliferimit përmirëson zgjatjen e sytheve (Fig. 5.2.1a).
Grigoriadou et al., (2000) kanë përdorur të tre këto hormone ((0.01 mg/l ANA, 0.67
mg/l BAP, 0.01 mg/l GA3) në terrenet e proliferimit dhe të mikroshumimit të sytheve
të Myrtus communis L. dhe kanë arritur rezultate pozitive. Sasitë e auksinës dhe të
citokininës janë pothuajse të njëjta me ato të përdorura në eksperimentin tonë, ndërsa
sasia e giberelinës është shumë më e ulët.

Figura 5.2.1. Eksplantet e mersinës në kulturë in vitro

Grafiku 5.2.1a. Ndikimi i dy terreneve ushqyese të stadit të proliferimit në reagimin e
eksplanteve të mersinës brenda popullatës
Megjithëse sasitë absolute të citokininave dhe auksinave janë më të larta në terrenin
MS II në krahasim me atë MS I, në këtë të fundit, raporti i këtyre hormoneve është në
favor të citokininave (citokininë/auksinë = 65). Ky faktor ndikon pozitivisht në fazën
e parë të proliferimit gjatë së cilës nevojitet sasi e lartë e citokininës BAP për
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zhvillimin e sytheve. Rezultate analoge janë raportuar dhe nga autorë të tjerë
(Damiano et al., 2008).
Në shumë raste sasia e lartë absolute e citokininave në terrenin ushqyes shfaq efekte
inhibitore duke reduktuar numrin e sytheve të formuar (Farooq et al., 2002; De
Oliveira et al., 2010).
Kjo është një arsye tjetër që shpjegon faktin se përse terreni MS II me sasi 2 mg/l të
citokininës BAP nuk është aq efektiv në krahasim me terrenin MS I.
Në punime të tjera (Radhia et al., 2007) janë përfituar rezultate pozitive në
mikroshumimin e Myrtus communis L. nga përdorimi i kombinuar i dozave të njëjta
(0.5 mg/l) të citokininës BAP dhe auksinës AIB, kurse në kërkime analoge
(Grigoriadou et al., 2000), rezultate të tilla janë fituar në sasi shumë më të larta të
BAP dhe ANA.
Nëse krahasohen reagimet e dy popullatave në studim gjatë kultivimit në të njëjtin
terren, vërehet se bimëzat e popullatës së Dajtit paraqesin përqindje më të lartë të
mbijetesës në secilin terren të përdorur. (Pasqyra 5.2.1, Graf. 5.2.1b).

Grafiku 5.2.1b. Krahasimi i efektit të secilit terren ushqyes të stadit të proliferimit në
reagimin e eksplanteve midis dy popullatave të mersinës
Këto diferenca në proliferim lidhen me reaksionet specifike të eksplanteve fillestare të
popullatave të ndryshme të së njëjtës specie në kushtet e terrenit ushqyes.
Edhe autorë të tjerë (Ruffoni et al., 2003) theksojnë variabilitetin e lartë të
gjermoplazmës natyrale të mersinës në brigjet Mesdhetare Italiane, karakteristikë që
reflektohet dhe në reaksionin specifik të kloneve të ndryshme ndaj kultivimit in vitro.
Të dhënat e tyre tregojnë variabilitet midis 9 gjenotipeve natyrale të mersinës edhe
për koeficientin e mikroshumimit dhe rrënjëzimin.
Përveç përqindjes së proliferimit janë matur dhe parametrat biometrikë (gjatësia e
sythit, numri i gjetheve) gjatë dinamikës së zhvillimit të dy popullatave në kulturë
indore në terrenin MS I.
Krahasimi i parametrave biometrikë tregon që bimëzat me origjinë nga popullata e
Dajtit paraqesin disa diferenca nga ato me origjinë nga popullata e Divjakës. Përsa i
përket numrit të gjetheve, ecuri më të mirë shfaqin eksplantet e popullatës së Dajtit,
ndërsa për parametrin e gjatësisë së kërcellit, eksplantet e Divjakës (Pasqyra 5.2.2,
Graf. 5.2.2a).

65

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

Pasqyra 5.2.2. Dinamika e gjatësisë së kërcellit dhe e numrit të gjetheve gjatë stadit
të proliferimit për eksplantet e të dyja popullatave
Gjatësia e kërcellit

Numri i gjetheve

18 ditë

25 ditë

31 ditë

18 ditë

25 ditë

31 ditë

Dajt

1.1 +
0,06146
St dev
0,194365

1.6 +
0,05963
St dev
0,188562

1.7 +
0,03651
St dev
0,115470

4.2 +
0,32660
St dev
1,03280

7+
0,49441
St dev
1,56347

10 +
0,89443
St dev
2,82843

Divjakë

1.3 +
0,10646
St dev
0,336650

1.7 + 0
,05164
St dev
0,163299

1.9 +
0,06146
St dev
0,194365

3.9 +
0,27689
St dev
0,87560

5.8 +
0,32660
St dev
1,03280

6.5 +
0,30732
St dev
0,97183

F Ratio
2,6471
Prob > F
0,1211

F Ratio
1,6071
Prob > F
0,2210

F Ratio
7,8261
Prob > F
0,0119

F Ratio
0,4909
Prob > F
0,4925

F Ratio
4,1013
Prob > F
0,0579

F Ratio
13,6957
Prob > F
0,0016

Variacioni

Grafiku 5.2.2a. Krahasimi i popullatave të mersinës për parametrat GjK (gjatësi
kërcelli) dhe NGj (numër gjethesh)
Analiza e variancës (ANOVA) në zhvillimin e sytheve gjatë fazës së parë të
proliferimit të eksplanteve, nuk paraqet diferenca thelbësore midis bimëzave të
izoluara nga dy popullata të ndryshme të mersinës (Dajt dhe Divjakë) për parametrin
e gjatësisë së kërcellit. Në të kundërt, parametri i numrit të gjetheve shfaq diferenca të
dukshme midis popullatave të ndryshme një muaj pas inokulimit të eksplanteve në
terrenin e proliferimit.
2,3

16
14

2,1
Numri i gjetheve
(LN) 31 dite

Gjatesia e kercellit
(SL) 31 dite

2,2

2
1,9
1,8
1,7
1,6

12
10
8
6

1,5
1,4
Dajt

Divjake
Popullata

Each Pair
Student's t
0,05

4

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Dajt

Divjake
Popullata

Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Grafiku 5.2.2b. Analiza njëdrejtimëshe për parametrat në studim (GjK, NGj)
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Vlera F dhe vlera – p (Prob > F) tregojnë nëse ekziston një diferencë statistikore midis
ndonjë çifti mesataresh. Nëse vlera F është më e madhe se vlera P, atëherë modeli
është domethënës (P < 0.05), gjë që tregon se ekziston të paktën një çift mesataresh
shumë i ndryshueshëm (Pasqyra 5.2.2, Graf. 5.2.2b).
- Variacioni gjatë stadit të proliferimit në regjime të ndryshme drite
Fundet e prera të eksplanteve të mersinës lëshojnë në terren lëndë polifenolike të cilat
shkaktojnë nxirjen e menjëhershme të terrenit ushqyes dy ditë pas kultivimit. Për këtë
arsye, një pjesë e eksplanteve u kultivuan në kushte normale të ndriçimit në dhomën
vegjetative, ndërsa pjesa tjetër u mbajt në kushtet e errësirës së plotë për katër javë që
nga momenti fillestar i inokulimit.
Të dhënat e eksperimentit në ndikimit e kushteve të ndryshme të ndriçimit në
proliferimin e sytheve në dy terrene ushqyese (MS I dhe MS II), tregojnë që
kombinimi i mjedisit me kushtet e ndriçimit ka një efekt të ngjashëm për të dyja
popullatat e mersinës (Pasqyra 5.2.3, Graf. 5.2.3a, b).
Pasqyra 5.2.3. Ndikimi i kushteve të ndryshme të ndriçimit gjatë fazës së proliferimit
të bimëzave të dy popullatave të mersinës në dy terrenet e proliferimit
Dajt
Dritë

Divjakë

Errësirë Dritë

Errësirë

MS medium I

80%

12,5%

72,5%

25%

MS medium II

37%

53%

26%

75%

Grafiku 5.2.3a. Krahasimi i ndikimit të kushteve të ndriçimit në efektin e secilit
terren brenda popullatës (për të dyja popullatat)
Eksplantet e të dy popullatave të inokuluara në terrenin MS I (citokinina BAP 0.65
mg/l, auksina ANA 0.01 mg/l) rriten më mirë në prani të ndriçimit, ndërsa kultivimi i
sytheve në mjedisin MS II (citokinina BAP 2 mg/l, auksina ANA 0.05 mg/l) në
errësirë favorizon më shumë zhvillimin e bimëzave in vitro.
Në rastin e dytë, efekti pozitiv lidhet me ndikimin e errësirës në frenimin e prodhimit
të produkteve polifenolike. Ky efekt lidhet me rritjen e sasisë së auksinave në këtë
terren ushqyes (5 herë më të larta në terrenin MS II sesa në atë MS I).
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Lëshimi i lëndëve polifenolike në terren është një fenomen që nxit probleme të tjera të
lidhura me rritjen e eksplanteve dhe organogjenezën. Diçka e tillë vërehet në
kultivimin in vitro të shumë specieve frutore dhe çon në nekrozë të thellë (Nobre,
1997).
Edhe për eksplantet e Citrus sp. eksplantet u inkubuan fillimisht në errësirë për rreth
30 ditë, pastaj u kaluan në fotoperiodë normale (De Oliveira et al., 2010).
Sipas raportimeve nga autorë të ndryshëm (Arezki et al., 2004; Tzanakis et al., 2008),
drita favorizon shtimin e komponimeve fenolike dhe një variacion të aktivitetit të
peroksidazave gjatë cikleve të kulturës. Mendohet se ekziston një regulacion i
brendshëm i nivelit të auksinave endogjene nëpërmjet kontrollit të aktivitetit të
peroksidazave me anë të kushteve të ndriçimit.

Grafiku 5.2.3b. Krahasimi i ndikimit të kushteve të ndriçimit në efektin e secilit
terren midis popullatave (për të dy terrenet e proliferimit)
 Stadi i subkulturës
Pas rreth një muaji bimëzat kalohen në stadin e subkulturës. Gjatë këtij stadi vërehet
jo vetëm rritje e konsiderueshme në gjatësi e bimëzave të mersinës të të dyja
popullatave, por edhe prodhimi i sytheve adventivë sekondarë dhe terciarë (Fig. 5.2.2,
Graf. 5.2.4).

Figura 5.2.2. Bimëza të mersinës gati për t’u kaluar në subkulturë
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Grafiku 5.2.4. Numri i sytheve anësorë të formuar gjatë stadit të subkulturës
Popullata e Dajtit dhe ajo e Divjakës kanë një rritje pak a shumë të ngjashme në stadin
e subkulturës si përsa i përket numrit të sytheve anësore, ashtu dhe përsa i përket
parametrave të tjerë biometrikë.
Nëse kalojnë më shumë se tre javë sythet duhet të kalojnë menjëherë në subkulturë
pasi shfaqin klorozë të theksuar.
Rritja në gjatësi, formimi i një numri të madh gjethesh dhe sythesh anësorë ndikon
mjaft në koefiçientin e mikroshumimit pas subkulturës së parë (Fig. 5.2.3).

Figura 5.2.3. Formimi i bimëzave të reja gjatë subkulturës së parë
 Rrënjëzimi dhe Aklimatizimi
Janë krahasuar dy terrene rrënjëzimi ndaj të cilëve bimëzat e mersinës reagojnë në
mënyra të ndryshme. Përgjigja e rrënjëzimit u vlerësua pas 4 – 5 javësh kultivim në
secilin terren rrënjëzimi (Fig. 5.2.4a). Më efektiv rezulton terreni I (MS me përmbajtje
të auksinës AIB në vlerën 0.1 mg/l) në krahasim me terrenin II (makroelementë ½
MS, mikroelementë MS, vitamina MS të kombinuar me 0.1 mg/l ANA) (Pasqyra
5.2.4, Graf. 5.2.5, Graf. 5.2.6).
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Pasqyra 5.2.4. Indeksi i rrënjëzimit për dy terrenet e përdorur dhe analiza e variancës
Indeksi i rrënjëzimit dhe Analiza e variancës
Terreni I
Terreni II

87% + 1,7321
St dev 3,87298
43% + 1,0954
St dev 2,44949

Burimi

DF

SS

Terreni
(mid. gr)

1 4840,00

C. br. gr.

8

C. Total

9 4924,00

84,00

MS

Vlera F

Pb >F

4840,00 460,9524

<,0001

10,50

Disa autorë (Radhia et al., 2007) kanë gjetur si metodë optimale të rrënjëzimit
përdorimin e dozave relativisht të larta (1 mg/l) të auksinës tjetër, AIA (acid indol-3acetik). Megjithatë, në këtë studim është përdorur në doza të ulta auksina AIB, që
është më e qëndrueshme ndaj dritës dhe ndaj shpërbërjes nga enzimat në krahasim me
auksinën AIA.
Vërehet se përqëndrimi i auksinave (AIB ose ANA) është i ulët (0.1 mg/l), një dozë
kjo që paraqitet optimale. Në punime analoge (Hatzilazarou et al., 2003) theksohet se
përqëndrimet e larta të rregullatorëve të rritjes në terrenin e rrënjëzimit zvogëlojnë
përqindjen e rrënjëzimit.

Grafiku 5.2.5. Përqindja e rrënjëzimit në secilin terren të testuar
100
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Indeksi i
rrenjezimit

80
70
60
50
40
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Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
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Grafiku 5.2.6. Analiza njëdrejtimëshe për dy terrenet e rrënjëzimit
Bimëzat in vitro të Myrtus communis L. aklimatizohen për një periudhë prej 3 javësh
në kushtet e lagështisë relative të atmosferës dhe të intensitetit të ulët të ndriçimit në
një përzierje dhé, torfë dhe perlit (2:1:1). Pas kësaj kohe, bimëzat e aklimatizuara janë
të afta të kalojnë për rritje në serë (Fig. 5.2.4 b).

70

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

Figura 5.2.4. a) Bimë e rrënjëzuar e mersinës b) Bimë e aklimatizuar
5.2.3. Përfundime
 Terreni më optimal rezulton ai Murashige & Skoog (MS) I (BAP 0.65 mg/l,
ANA 0.01 mg/l) me raport më të lartë BAP/ANA që favorizon zhvillimin e
sytheve në stadin e parë të kulturës in vitro.
 Nga krahasimi i reagimit të eksplaneve të të dy popullatave në kulturë in vitro,
vërehen diferenca të konsiderueshme midis tyre. Eksplantet e izoluara nga
popullata e Dajtit paraqesin përqindje më të lartë proliferimi.
 Krahasimi i efektit të kushteve të ndryshme të ndriçimit në reagimin e
kulturave në dy terrenet e proliferimit tregon që terreni MS I është më efikas
nëse përdoret në fotoperiodë normale, ndërsa terreni MS II kur përdoret në
errësirë.
 Gjatë subkulturave vërehet jo vetëm prodhimi i një numri të madh bimëzash,
por edhe shtim i sytheve anësorë në prani të citokininës BAP.
 Përgjigje më të mirë rrënjëzimi jep terreni MS me shtesa të AIB 0.1 mg/l, i cili
duket se është optimal në rrënjëzimin e një numri të konsiderueshëm
bimëzash.

5.3.

Kultivimi in vitro i species Prunus webbii (Spach) Vierh.

5.3.1. Materiali dhe Metoda
 Materiali bimor
Si eksplante fillestare u përdorën sythe, embrione dhe kotiledone të popullatës së
Fushë – Krujës të izoluara në periudha të ndryshme në varësi të eksplantit.
 Dezinfektimi dhe sterilizimi i eksplanteve
Kultura e sytheve: Sythet dezinfektohen për 5 min. në etanol 70% dhe më pas
trajtohen për 20 min. me tretësirë HgCl2 0.01% të përzier me disa pika Tween 20. Pas
kësaj, eksplantet shplahen tre herë me ujë të distiluar dhe steril.
Kultura e embrioneve dhe e kotiledoneve: Para sterilizimit farat janë lënë 12- 24 orë
në ujë të rrjedhshëm që të fryhen embrionet dhe të lehtësohet izolimi i tyre. Është
realizuar sterilizim i dyfishtë me HgCl2 0.01% për 20 min. (në të dyja fazat).
Sterilizimi i parë realizohet para zhveshjes së mbulesës së farës, ndërsa sterilizimi i
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dytë pas zhveshjes së saj. Pas të dyjave fazave të sterilizimit eksplantet shpëlahen tre
herë me ujë të distiluar dhe steril (Muriithi et al., 1993).
 Përbërja e terreneve ushqyese për kultivimin in vitro
Stadi I – Induktimi i organogjenezës
Embrionet u inokuluan në dy tipe terreni ushqyes:
- Terren MS pa fitohormone apo rregullatorë rritjeje;
- Terren MS me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 1 mg/l; auksina AIB 0.1
mg/l;
Kotiledonet u inokuluan në dy tipe terreni ushqyes:
- Terren MS me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 1 mg/l; auksina AIB 1
mg/l;
- Terren MS me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 0.5 mg/l; auksina AIB 1
mg/l;
Sythet u inokuluan në:
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me 0.3 mg/l BAP;
0.1 mg/l AIB; 0.3 mg/l GA3.
Për të gjithë terrenet përmbajtja e sakarozës ishte 3% dhe e agarit 0.7%. Vlera e pH u
saktësua në 5.6.
 Stadi II – subkultura
Për të gjitha bimëzat e fituara në stadin e parë është përdorur terren MS me shtesa
të vitaminave MS dhe të kombinuar me BAP 0.7 mg/l, ANA 0.01 mg/l dhe GA3
0.1 mg/l;
 Stadi III – rrënjëzimi
Të gjitha bimëzat që nuk rrënjëzojnë në mënyrë spontane janë kultivuar në:
 - Terren me përbërje: makroelementë ½ MS, mikroelementë MS, vitamina MS
të kombinuar me 0.1 mg/l ANA;


5.3.2. Rezultate dhe Diskutime
 Induktimi i organogjenezës
5.3.2.1.
Kultura embrionale
Këto eksplante janë izoluar nga fara të pjekura. Eksplantet janë izoluar në
stereomikroskop dhe në mënyrë që të studiohet efekti i mundshëm i kotiledoneve në
mbirje, janë testuar dy tipe eksplantesh: embrione të izoluara plotësisht dhe embrione
me pjesë kotiledoni (Fig. 5.3.1).
Të dy tipet e eksplanteve janë inokuluar në dy variante të terrenit ushqyes dhe është
analizuar përgjigja morfogjenike në prani apo mungesë të hormoneve në të.
Mbirja e embrionit zigotik in vitro dhe zgjatja e rrënjëve vërehet pas 3 ditësh
kultivim, ndërsa fillesat e gjetheve të para pas rreth një jave. Për shkak të natyrës së
tyre juvenile, embrionet zotërojnë një potencial të lartë rigjenerimi dhe kështu
konsiderohen eksplante optimale për mikroshumimin in vitro (Kaur et al., 2006).
Për secilin grup eksplantesh është ndjekur përgjigja organogjenike në secilin terren
ushqyes të përdorur (Pasqyra 5.3.1. Graf. 5.3.1).
Nga të dhënat e përftuara vërehen diferenca të dukshme jo vetëm nisur nga tipi i
eksplantit, por edhe në reagimin e eksplanteve të ndryshme në dy tipet e terrenit të
kultivimit. Eksplantet që reagojnë më mirë në të dy terrenet e përdorur janë embrionet
me pjesë kotiledoni. Vërehet që formimi i bimëzave me rrënjë dhe gjethe është shumë
më i lartë në këto eksplante sesa kur përdoren embrione të izoluara.
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Figura 5.3.1. Eksplantet fillestare të përdorura në kulturën embrionale a) embrion i
izoluar b) zhvillimi i një embrioni të pashkëputur plotësisht nga kotiledonet.
Pasqyra 5.3.1. Analiza e induktimit të organogjenezës në kulturën embrionale për dy
llojet e eksplanteve të kultivuar në dy tipe të terrenit ushqyes
Embrione të izoluara
Tipi i terrenit
ushqyes
MS pa
hormone
MS me
hormone

Rrënjë dhe
gjethe

Vetëm gjethe

Embrione me pjesë kotiledoni
Rrënjë dhe
gjethe

Vetëm gjethe

18 % + 1,299 57,6 % + 2,320 63,5 % + 2,320 18,8 % + 1,576
St dev 4,109 St dev 7,336
St dev 7,337
St dev 4,984
0%+0
St dev 0

54,1 % + 2,433 29,9 % + 1,642 55,5 % + 2,409
St dev 7,694
St dev 5,195
St dev 7,619

Grafiku 5.3.1. Përgjigja organogjenike gjatë kulturës embrionale të bajames së egër
për të dy llojet e eksplanteve dhe për dy lloje të terrenit ushqyes
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Nga studime të autorëve të tjerë vërehet se në rritjen e proembrioneve të Eruca sativa
(Corsi, 1972), Phaseolus coccineus (Yeung et al., 1979), dhe C. bursa-pastoris
(Monnier, 1984) rezultat më i mirë vërehet kur embrioni kultivohet in vitro bashkë me
një pjesë kotiledoni sesa kur kultivohet i izoluar plotësisht. Gjithashtu, prania e
pjesëzave kotiledonare në kultivimin e embrionit të avokados (Persea Americana
mill.) nuk e redukton vlerën e mbirjes dhe as nuk çon në formimin e bimëve xhuxhe
(Sánchez-Romero et al., 2007), prandaj rekomandohet në të tilla raste përdorimi i
eksplanteve të tilla pasi lehtësohet teknika e manipulimit të farave.
Efekt më pozitiv jep terreni ushqyes pa hormone, sidomos në kultivimin e embrioneve
të izoluara plotësisht, por edhe në grupin tjetër të eksplanteve vërehet përqindje e lartë
e bimëzave me rrënjë dhe gjethe. Rregullatorët e rritjes apo fitohormonet shpesh nuk
janë të nevojshëm, sidomos në rastin kur përdoren embrione të maturuara, pasi
embrioni ka arritur një përmasë të konsiderueshme dhe gjendet në një fazë
autotrofike. Sipas shumë raportimeve mbi kulturën embrionale (Raghavan, 1976,
1980; Raghavan et al., 1982), vërehet që nuk ka nevojë specifike për shtesa të
hormoneve në terrenin ushqyes për një spektër të gjerë të bimëve të egra.
Karakteristikë e terrenit me hormone është se në të dy tipet e eksplanteve vërehet
përqindje minimale e bimëzave me rrënjë dhe gjethe dhe shumë më e lartë e atyre
vetëm me gjethe. Ndoshta kjo për shkak të raportit të lartë citokininë/auksinë në
terrenin ushqyes. Nga shumë autorë (Skoog et al., 1957) theksohet se një raport i lartë
auksinë:citokininë stimulon formimin e rrënjëve në kallusin e duhanit, kurse raporti i
ulët indukton formimin e bisqeve. Kjo hipotezë e njohur e organogjenezës ka
përparuar nga autorë të tjerë të mëvonshëm (Torrey, 1966).
Karakteristikë e të dy grupeve të eksplanteve është formimi i kallusit veçanërisht në
zonën e kontaktit me terrenin ushqyes me hormone, edhe në rastin kur formohen
rrënjët, edhe në rastin kur formohen vetëm gjethet (Fig. 5.3.2).
Në këtë rast formimi i sytheve të reja realizohet edhe sipas rrugës direkte të
organogjenezës, edhe sipas asaj indirekte.
Kjo mbase i detyrohet pranisë së hormoneve në terrenin ushqyes efekti i të cilëve i
shtohet efektit që luajnë hormonet endogjene, proteinat dhe karbohidratet të
depozituara në embrionin e maturuar. Formimi i kallusit nga prania e hormoneve në
terrenin ushqyes është konsideruar nga autorë të tjerë (Maheshwari et al., 1961), diçka
me shumë interes pasi mund të stimulohet prodhimi i embrioneve somatikë nga
shumë bimë duke përdorur si material fillestar embrionet e farave.

Figura 5.3.2. Formimi i sytheve dhe fillesat e rrënjëve në eksplantet e kallusuar të
bajames së egër
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Në shumë raste kultivimi i embrionit është përdorur në mënyrë të suksesshme për të
shmangur parealizueshmërinë (papajtueshmërinë apo mosmbirjen) e farave të shumë
drurëve frutorë (pjeshkë, kajsi, qershi etj.) (Ramming, 1990).
5.3.2.2. Kultura e kotiledoneve
Janë izoluar në kushte aseptike dhe janë kultivuar në terren ushqyes kotiledonet e
bajames së egër. Hapi i parë në përfitimin e embrioneve somatike është induktimi dhe
më pas prodhimi i kallusit nga kotiledonet. Kallusi i përftuar ka ngjyrë gjelbër (Fig.
5.3.3).
Dy terrenet ushqyes dallojnë nga përqëndrimi i citokininës BAP, pasi përqëndrimi i
auksinës AIB është i njëjtë në të dy. Vërehen diferenca të dukshme në efektin e
terrenit ushqyes në këtë stad të kultivimit (Pasqyra 5.3.2).
Pasqyra 5.3.2. Efekti i citokininës BAP në induktimin e kallusit gjatë kultivimit të
kotiledoneve in vitro

% e kallusimit

BAP 1 mg/l

BAP 0.5 mg/l

0%

49 %

a)

b)

c)
d)
Figura 5.3.3. Stadet e zhvillimit të kotiledoneve të bajames së egër gjatë kultivimit in
vitro a) kallus i ngjeshur me ngjyrë të gjelbër b) fillesa të embriogjenezës somatike
c) sythe të formuar pas diferencimit të kallusit d) strukturë bipolare (sythi i majës dhe
rrënja) e formuar gjatë embriogjenezës ssë kotiledoneve
Duket se është përqëndrimi i lartë i BAP në terrenin e parë që pengon induktimin e
kallusit në eksplantet e kultivuar. Raporti i lartë i auksinave ndaj citokininave
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indukton embriogjenezën, fillimin e kallusit dhe të rrënjëve. Disa autorë (Harvey et
al., 1969) raportojnë efikasitetin e AIA, ANA dhe 2,4-D në formimin e kallusit gjatë
kultivimit in vitro të kotiledoneve të konifereve. Sipas studimeve në embriogjenezën e
kotiledoneve të Q. castaneifolia, këto eksplante kallusojnë në terren me BAP dhe AIA
(0.5 dhe 1.0 mg/l), ndërsa në doza më të larta të këtyre hormoneve (BAP 1 mg/l dhe
AIA 2 mg/l) nuk vërehet induktimi i kallusogjenezës (Ehsanpour et al., 2006). Është
raportuar dhe prodhimi i kallusit nga eksplantet e kotiledoneve të specieve frutore si:
Juglans nigra (Neuman et al., 1993) dhe Albizzia procera (Datta, 1987).
5.3.2.3.
Kultura e sytheve
Sythet janë izoluar gjatë periudhës janar – prill, kur ato fillojnë të dalin nga gjendja e
qetësisë. Në ditët e para vërehet një gjendje qetësie e eksplanteve të kultivuar (Fig.
5.3.4). Më pas jepet përgjigja organogjenike që karakterizohet nga shtimi i masës
gjethore dhe rritja në gjatësi (Pasqyra 5.3.3, Graf. 5.3.2).

Figura 5.3.4. Sythet e bajames së egër në stadin e parë të kultivimit in vitro
Pasqyra 5.3.3. Parametrat biometrikë të matur në stadin e proliferimit dhe zgjatjes së
sytheve
20 ditë

30 ditë

40 ditë

Gjatësia e
kërcellit

1,05 + 0,29562
St dev 0,93482

1,44 + 0,32393
St dev 1,02437

1,89 + 0,37132
St dev 1,17421

Numri i
gjetheve

2,20 + 0,53333
St dev 1,68655

5,20+ 0,55377
St dev 1,75119

7,10 + 0,92436
St dev 2,92309

Vërehet një rritje e konsiderueshme e numrit të gjetheve dhe jo shumë e gjatësisë së
kërcellit në stadin e parë të proliferimit të eksplanteve. Karakteristikë e këtij stadi
është se nuk formohen sythe anësore dhe bimëzat paraqiten delikate dhe me gjethe të
holla dhe të zhvilluara dobët.
Këto eksplanteve nuk kalojnë në kallusogjenezë, por zhvillohen sipas organogjenezës
direkte.
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Grafiku 5.3.2. Ecuria e numrit të gjetheve dhe e gjatësisë së kërcellit në periudha të
ndryshme të stadit të proliferimit
Në stadin e parë të proliferimit dhe të zgjatjes së bisqeve të reja të bajames së egër
vërehet ndikimi i bashkëveprimit të dozave të ulta të të tri kategorive të hormoneve
(citokininë BAP, auksinë AIB dhe acid giberelik GA3). Autorë të tjerë (Yildirim et
al., 2009) theksojnë ndikimin pozitiv vetëm të dozave më të larta të citokininës BAP
(1 mg/l) në kulturën in vitro të sytheve të bajames së butë të përdorur për
mikroshartim.
 Stadi i subkulturës
Bimëzat e fituara nga të gjithë tipet e eksplanteve të përdorur kultivohen në të njëjtin
terren të subkulturës. Karakteristikë është vitrifikimi i bimëzave të përftuara nga
kultivimi i sytheve si eksplante fillestare. Në këtë fazë ato nuk arrijnë të mbijetojnë
dhe të kalojnë në stadet e tjera të kultivimit. Ndërsa bimëzat e fituara duke përdorur
eksplanet e tjera reagojnë mjaft mirë në terrenin e subkulturës (Fig. 5.3.5).

Figura 5.3.5. a) Bimëza të shëndetshme me shumë sythe anësore të fituara nga
kultivimi i embrioneve dhe i kotiledoneve b) Bimëza të vitrifikuara të fituara nga
kultivimi i sytheve
Mikroshumimi i bajames nga eksplante sythorë është objekt i disa studimeve përsa i
përket gjetjes së një terreni ushqyes universal, specifik për bajamen (Nas et al., 2009).
Këta autorë kanë ngritur hipotezën, që përbërja e një terreni ushqyes për specie të
veçanta duhet të imitojë përbërjen e farës dhe kanë përcaktuar një terren të ri specifik
për bajamen, duke u nisur nga terreni ushqyes NAS (Nas et al., 2004). Duke përdorur
inde të maturuara të pesë kultivarëve të bajames, janë krahasuar terrenet universale
bazë: MS (Murashige & Skoog. 1962), WPM (Lloyd & McCown, 1980), DKW
(Driver & Kuniyuki. 1984) dhe NRM (Nas & Read, 2004) me terrenin e ri. Terrenet
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MS dhe WPM u gjetën të papërshtatshëm për vazhdimin në subkulturë, si në rastin
tonë. Rezultatet e treguesve biometrikë të bimëzave të reja ishin më të mira ose të
përafërta me ato në terrenet DKW dhe NRM. Gjithashtu, të gjithë kultivarët e provuar
në terrenin e ri u zhvilluan në mënyrë të kënaqshme, kurse disa kultivarë nuk arritën
zhvillim optimal në terrenet DKW dhe NRM.
Përveç formimit të sytheve të reja, vërehet edhe formimi i kallusit në bazën e sythit
dhe sythet e reja diferencohen nga ky kallus. Numri i lartë i sytheve i detyrohet
pranisë së citokininës BAP që stimulon zhvillimin e tyre në bazën e kërcellit. Pra,
funksioni i BAP është frenimi i dominancës apikale dhe stimulimi i formimit të
sytheve të reja. Vëzhgime të ngjashme në efektin e citokininave në mikroshumimin e
shumë specieve bimore janë bërë dhe nga autorë të tjerë (Abbott et al., 1976;
Welander, 1985; Muna et al., 1999; Pruski et al., 2000; Saponari et al., 1999).
 Stadi i rrënjëzimit
Shumë bimëza rrënjëzojnë spontanisht që në stadin e parë të kultivimit in vitro duke
përdorur si eksplante fillestare embrionet e izoluara plotësisht dhe embrionet me pjesë
kotiledoni (Pasqyra 5.3.1). Një pjesë e embrioneve me pjesë kotiledoni rrënjëzojnë
edhe në terren me hormone (Graf. 5.3.3).

Grafiku 5.3.3. Përqindja e bimëzave që rrënjëzojnë spontanisht në terrenin e
induktimit të organogjenezës
Për të shtuar numrin e bimëzave me anë të mikroshumimit, një pjesë e madhe e tyre
nuk janë kaluar në stadin e aklimatizimit, por janë kaluar në stadin e subkulturës dhe
më pas në terrenin e rrënjëzimit në të cilin përgjigja rrënjëzuese vërehet pas 4 javësh
me një indeks rrënjëzimi 41%. Karakteristikë edhe në këtë stad është formimi i
kallusit në zonën bazale në kontakt me terrenin ushqyes (Fig. 5.3.6).
Efekt pozitiv në induktimin e rizogjenezës të njërës prej auksinave, acidit αnaftaleneacetik (ANA) është raportuar në studimet e disa autorëve në rrënjëzimin in
vitro të bimëzave të mollës (Nemeth, 1981; Monter, 1992).
Ndërsa autorë të tjerë (Olate et al., 2009) kanë arritur rezultate të larta në përgjigjen
rizogjenike të sytheve të Juglans regia L. duke përdorur auksinën AIB.
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Figura 5.3.6. Shfaqja e rrënjëve nga kallusi gjatë kultivimit në terrenin e rrënjëzimit
 Stadi i aklimatizimit
Ky stad është mjaft i vështirë për bajamen e egër. Me lehtësisht aklimatizohen ato
bimëza që rrënjëzojnë spontanisht në terrenin e fazës së parë, por meqë një numër
shumë i vogël i tyre u aklimatizuan pasi pjesa tjetër u kalua në subkulturë, numri i
bimëzave aklimatizuar ishte relativisht i vogël (Fig. 5.3.7). Për bimëzat që kalojnë në
subkulturë dhe në terrenin e rrënjëzimit, aklimatizimi është pothuajse i pamundur.

Figura 5.3.7. Bimë e aklimatizuar e bajames së egër (e rrënjëzuar spontanisht në
terrenin e fazës së parë)
5.3.3. Përfundime
 Kultura embrionale rezulton efikase për mikroshumimin e bimëzave të
bajames së egër.
 Terreni ushqyes pa hormone në stadin e parë të kultivimit jep përgjigje efikase
në induktimin e organogjenezës.
 Kultivimi i embrioneve me pjesë kotiledoni ndikon pozitivisht në rigjenerimin
e bimëzave të reja.
 Induktimi i embriogjenezës somatike nga kultivimi in vitro i kotiledoneve
është efikas në përqëndrimin e citokininës BAP 0.5 mg/l.
 Në subkulturë fitohet një numër i madh bimëzash me origjinë nga embrionet
dhe kotiledonet.
 Vërehet rrënjëzim spontan i lartë në terrenin e fazës së parë (pa hormone
bimore) të kultivimit in vitro.

5.4.

Kultivimi in vitro i specieve Pyrus pyraster L. dhe Pyrus
amygdaliformis Vill.

5.4.1. Materiali dhe Metoda
 Përbërja e terreneve ushqyese për kultivimin in vitro
 Stadi I - proliferimi dhe zgjatja e eksplanteve
Sythet u inokuluan në dy variante të terrenit të proliferimit:

79

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

-

Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me BAP 1 mg/l;
ANA 0.1 mg/l; GA3 0.3 mg/l;
- Terren WPM (Woody Plant Medium) (Lloyd & McCown, 1980), me
përmbajtje vitaminike WPM dhe me shtesa të hormoneve: BAP 0.7 mg/l;
ANA 0.1 mg/l; GA3 0.3 mg/l;
Për të dy terrenet përmbajtja e sakarozës ishte 3% dhe e agarit 0.57%. Vlera e pH u
rregullua në 5.6.
Pas 4 javësh sythet e zhvilluara u transferuan në terren ushqyes të ri në mënyrë që të
induktohej zgjatja e sytheve. Ndërkohë, u realizuan matje të proliferimit (%), gjatësisë
së sytheve dhe numrit të gjetheve.
 Stadi II – subkultura
Janë përdorur sërish dy terrene të mikroshumimit:
- Terren MS me shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me BAP 1 mg/l;
ANA 0.1 mg/l;
 Terren WPM, me përmbajtje vitaminike WPM dhe të kombinuar me BAP 1 mg/l;
ANA 0.1 mg/l;
 Stadi II – rrënjëzimi
Kur eksplantet arritën gjatësi 2 – 4 cm, ato u transferuan në terren rrënjëzimi MS me
përmbajtje të auksinës AIB (acidi 3-indol butirik) në vlerën 0.1 mg/l. Përgjigja e
rrënjëzimit u vlerësua pas 4 – 5 javësh kultivim.
5.4.2. Rezultate dhe Diskutime
 Stadi i proliferimit dhe i zgjatjes
- Efekti i terrenit ushqyes në reagimin e eksplanteve (%)
Si eksplante fillestare janë përdorur sythe, të cilët janë kultivuar në dy tipe të terrenit
ushqyes (Fig. 5.4.1). Është analizuar reagimi i secilit eksplant në secilin terren
ushqyes dhe është vlerësuar mbijetesa (%). Terreni ushqyes ndikon ndjeshëm në
përgjigjen e eksplanteve. Edhe vetë eksplantet e dy llojeve, nëse krahasohen për
përgjigjen organogjenike në të njëjtin terren ushqyes, dallojnë nga njëri – tjetri.
Kultivimi në terren ushqyes WPM rezulton me përgjigje më të lartë për të dy llojet e
eksplanteve, përkatësisht 82% për P. pyraster L. dhe 76% për P. amygdaliformis Vill.
Sythet e kultivuar në terren MS paraqitën përqindje më të ulët reagimi gjatë fazës së
proliferimit, përkatësisht 53% sythet e P. amygdaliformis Vill. dhe 48% sythet e P.
pyraster L. (Graf. 5.4.1).

Grafiku 5.4.1. Proliferimi i eksplanteve të P. pyraster L. dhe P. amygdaliformis Vill.
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Figura 5.4.1. Sythet e P. pyraster L. dhe P. amygdaliformis Vill.
- Efekti i terrenit ushqyes në numrin e sytheve, të gjetheve dhe në gjatësinë e kërcellit
Sythet janë inokuluar në dy variante të proliferimit. Pas 3 – 4 javësh kultivimi në
secilin terren vërehet formimi i sytheve të reja. Janë realizuar matje të numrit të
gjetheve (NGJ), gjatësisë së kërcellit (GJK) dhe numrit të sytheve (NS) për secilën
specie në të dy terrenet ushqyes (Pasqyra 5.4.1).
Pasqyra 5.4.1. NS, GJK dhe NGJ të matur gjatë stadit të proliferimit në të dy terrenet
e përdorur për të dyja speciet në studim
Numri i sytheve
(NS)

MS

Gjatësia e kërcellit
(cm) (GJK)

Numri i gjetheve
(NGJ)

P. pyraster

1,466 + 0,133
Std Dev 0,5163

B

1,873 + 0,181
Std Dev 0,7014

B

8,733 + 0,943
Std Dev 3,654

C

P.
amygdaliformis

1,866 + 0,165
Std Dev 0,6399

B

2,273 + 0,146
Std Dev 0,5662

A

12,466 + 1,112
Std Dev 4,307

B

P. pyraster

3,333 + 0,159
Std Dev 0,6172

A

2,380 + 0,160
A
Std Dev 0,622438

19,666 + 1,094
Std Dev 4,237

A

P.
amygdaliformis

3,600 + 0,190
Std Dev 0,7367

A

2,246 + 0,159
Std Dev 0,6186

18,066 + 0,938
Std Dev 3,634

A

WPM

A

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
Terreni ushqyes ndikon mjaft në këtë stad të zhvillimit të bimëzave të dy specieve në
studim. Për të dy llojet e gjinisë Pyrus, vërehet se eksplantet e kultivuar në terren
WPM shfaqin rezultat më të mirë në krahasim me rezultatet e fituara nga kultivimi në
terren MS. (Pasqyra 5.4.1, Graf. 5.4.2).
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Grafiku 5.4.2. Krahasimi brenda species i parametrave në studim (NS, GjK, NGj) për
dy terrenet e stadit të proliferimit
Nga krahasimi midis specieve për të njëjtin terren ushqyes, statistikisht nuk rezultojnë
ndryshime të rëndësishme të parametrave në studim gjatë kultivimit në terren WPM.
Ndërsa, vërehet që përsa i përket dinamikës në numrin e gjetheve dhe në gjatësinë e
kërcellit, eksplantet e P. pyraster L. reagojnë më dobët se ato të P. amygdaliformis
Vill. gjatë kultivimit në terren MS. Të gjithë parametrat e tjerë nuk shfaqin ndryshime
statistikore midis specieve brenda një terreni ushqyes. (Pasqyra 5.4.1, Graf. 5.4.3).

Grafiku 5.4.3. Krahasimi midis specieve i parametrave në studim (NS, GJK, NGJ)
për secilin terren të stadit të proliferimit
Analiza e variancës (ANOVA) gjatë fazës së parë të proliferimit të eksplanteve në dy
tipe të terrenit të proliferimit konfirmon:
- Ndikimin e terrenit MS dhe WPM në dinamikën e numrit të sytheve, numrit të
gjetheve dhe gjatësisë së kërcellit brenda species (Graf. 5.4.4 a, b, c; Pasqyra
5.4.2).
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Grafiku 54.4. Analiza njëdrejtimëshe e parametrave në studim në dy terrene
proliferimi për të dy eksplantet
Pasqyra 5.4.2. Analiza e variancës për parametrat në studim gjatë stadit të
proliferimit për të dyja speciet në dy terrenet e përdorur
Numri i gjetheve (NGJ) P. pyraster
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF

SS
MS Vlera F
1 1,925333 1,92533 4,3781

Numri i gjetheve (NGJ) P. amygdaliformis
Pb >F
0,0456

28 12,313333 0,43976
29 14,238667

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. pyraster
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF

SS
MS Vlera F
1 896,5333 896,533 57,2778

28 438,2667
29 1334,8000

15,652

DF
SS
MS Vlera F
1 26,133333 26,1333 80,7059
28 9,066667
29 35,200000

DF
SS
MS Vlera F
1 0,0053333 0,00533 0,0152

Pb >F
0,9029

28 9,8466667 0,35166
29 9,8520000

Gjatësia e kërcellit (GJK) P. amygdaliformis
Pb >F
<,0001

Numri i sytheve (NS) P. pyraster
Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 235,20000 235,200 14,8102
28 444,66667
29 679,86667

Pb >F
0,0006

15,881

Numri i sytheve (NS) P. amygdaliformis
Pb >F
<,0001

0,3238

Burimi
Terreni
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS Vlera F
1 22,533333 22,5333 47,3200
28 13,333333
29 35,866667

Pb >F
<,0001

0,4762

Përsa i përket gjatësisë së kërcellit, diferencat midis terreneve MS dhe WPM nuk janë
shumë të mëdha. Ndryshimi kryesor qëndron në numrin e sytheve dhe numrin e
gjetheve, për të cilët rezultat më të mirë jep terreni WPM.
Siç vërehet, lloji i terrenit ushqyes ndikon si në proliferim, ashtu dhe në formimin e
mëtejshëm të bisqeve të reja. Këto dallime mund të lidhen edhe me përbërjen e
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ndryshme, veçanërisht sasiore, të joneve të ndryshëm kryesorë në terren. Diferencat
më të mëdha për makroushqyesit midis të dy terreneve konsistojnë në përqëndrimin e
joneve nitrat dhe amonium, si dhe në përqëndrimin total të joneve. Terreni bazë
universal i plotë MS ka përqëndrime më të larta të joneve amonium (20.6 mM) dhe
nitrat (39.4 mM), kurse terreni specifik për speciet drunore, WPM përmban
përqëndrime të ulta si të joneve amonium (5 mM) dhe të nitrateve (9.7 mM).
Wang (1991) ka gjetur se terreni WPM ndikon në proliferimin shumë intensiv të
eksplanteve të species Pyrus pyraster L. Në të kundërtën, autorë të tjerë (Bell et al.,
2009) kanë vërejtur fenomene të klorozës në bimëzat e rritura në terrenin WPM, gjë
që e lidhin me sasinë më të ulët të azotit në terrenin WPM. Në eksperimentin tonë,
terreni WPM duket se paraqitet optimal në ndikimin e tij në proliferim dhe formimin
de novo të gjetheve dhe bisqeve.
Autorë të tjerë (Palombi et al., 2006; Caboni et al., 1999) kanë konstatuar më efikas
terrenin LP për mikroshumimin e specieve të gjinisë Pyrus, ndërsa Thakur et al.
(2008) kanë fituar rezultate më pozitive gjatë kultivimit të tyre në terren MS.
Nga raportime të Grigoriadou et al. (2000) rezulton se terreni WPM është më efikas
në mikroshumimin e kultivarëve të dardhës në krahasim me terrenin MS apo LP.
Sipas këtyre autorëve rritje më e shpejtë vërehet gjatë kultivimit në terrenet MS apo
LP, por përqindja e nekrozave pas javës së parë të kultivimit është shumë më e lartë
sesa në terrenin WPM.
Gjithashtu, ndikim ka përbërja e ndryshme e vetë terreneve, si dhe karakteristikat e të
dy specieve të ndryshme, gjë që rezulton dhe në punime të autorëve të tjerë (Wang,
1991).
 Stadi i subkulturës
Bimëzat e dy llojeve të gjinisë Pyrus të fituara nga stadi i parë i kultivimit, u kaluan
në subkulturë për mikroshumim të mëtejshëm në dy variante të terrenit të subkulturës.
Ky stad dallohet nga fitimi i një numri të madh bimëzash me shumë sythe anësore të
cilët janë bazë për shumime të mëtejshme dhe për fitimin e një numri të madh
bimëzash të të dy llojeve. Të dy terrenet ushqyes (MS dhe WPM) duket se japin të
njëjtin efekt në drejtim të formimit të sytheve të reja për të dy llojet (Pasqyra 5.4.3,
Graf. 5.4.5a, b).
Statistikisht vërtetohet se përdorimi i terreneve të ndryshme nuk paraqet variacion
brenda species dhe midis gjenotipeve të ndryshme.
Pasqyra 5.4.3. Numri i sytheve të matur gjatë stadit të subkulturës në të dy terrenet e
përdorur për të dyja speciet në studim
Terreni

Specia

Numri i sytheve (NS)

P. pyraster L.

4,00000 + 0,21822
Std Dev 0,84515

A

P. amygdaliformis Vill.

3,93333 + 0,20625
Std Dev 0,79881

A

P. pyraster L.

4,13333 + 0,27372
Std Dev 1,06010

A

P. amygdaliformis Vill.

4,13333 + 0,19190
Std Dev 0,74322

A

MS

WPM
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Grafiku 5.4.5a. Numri i sytheve për të dy llojet në të dy terrenet e përdorur të stadit
të subkulturës

Numri i sytheve

6
5
4
3

WPM P.
pyraster

WPM P.
amygdaliformis

MS P.
pyraster

MS P.
amygdaliformis

2
Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Specia dhe
terreni ushqyes

Grafiku 5.4.5b. Analiza njëdrejtimëshe për numrin e sytheve në dy terrenet e stadit të
subkulturës

Figura 5.4.2. Bimëza të P. pyraster L. dhe P. amygdaliformis Vill. gjatë stadit të
subkulturës
 Stadi i rrënjëzimit
Janë testuar eksplantet e bimëzave të dy llojeve të gjinisë Pyrus për përgjigjen
rrënjëzuese në prani të auksinës AIB 0.1 mg/l. Eksplantet e Pyrus pyraster L.
reagojnë mjaft mirë në këtë terren rrënjëzimi (81%) krahasuar me eksplantet e Pyrus
amygdaliformis Vill. të cilët nuk rrënjëzojnë në këtë terren (Fig. 5.4.3). Karakteristikë
janë rrënjët e shumta në numër, por të shkurtra.
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Aklimatizimi është i pamundur për bimëzat e P. pyraster L., ndoshta për shkak të
sistemit rrënjor tepër delikat.

Figura 5.4.3. Bimëza të rrënjëzuara të Pyrus pyraster L.
5.4.3. Përfundime
 Strukturat e organizuara (sythet) zhvillohen në mënyrë të suksesshme gjatë
kultivimit in vitro për të dyja speciet në studim.
 Terreni ushqyes më optimal konsiderohet ai WPM me vitamina WPM dhe i
kombinuar me BAP 1 mg/l; auksina ANA 0.1 mg/l; i cili favorizon zhvillimin
e sytheve në stadin e parë të kulturës in vitro.
 Duke krahahasuar të dhënat e përgjigjes së eksplanteve të të dyja specieve në
dy terrene të ndryshme vërehen diferenca në numrin e sytheve, numrin e
gjetheve dhe gjatësinë e sythit për të dyja speciet në studim gjatë stadit të
inokulimit.
 Gjatë subkulturës vërehet një indeks mjaft i lartë mikroshumimi në eksplantet
e kultivuara në të dy terrenet ushqyes.
 Eksplantet e P. pyraster L. shfaqin përqindje të lartë të rrënjëzimit gjatë
kultivimit në terrenin e rrënjëzimit me përmbajtje të auksinës AIB 0.1 mg/l.,
por paaftësi për të tejkaluar stadin e aklimatizimit.

5.5.

Kultivimi in vitro i species Zizyphus jujuba Mill.

5.5.1. Materiali dhe Metoda
 Përbërja e terreneve ushqyese për kultivimin in vitro
 Stadi I - proliferimi dhe zgjatja e eksplanteve
Terren MS me shtesa të hormoneve: citokinina BAP 1 mg/l; auksina AIB 0.05 mg/l
dhe me përmbajtje të sakarozës 3%, dhe të agarit 0.57%. Vlera e pH u rregullua në
5.6.
Janë realizuar matje të proliferimit (%), gjatësisë së sytheve dhe numrit të gjetheve.

Stadi II – subkultura
Terreni është i njëjtë me atë të stadit të proliferimit.

Stadi II – rrënjëzimi
Terren MS me përmbajtje të auksinës AIB në vlerën 0.1 mg/l.
Përgjigja e rrënjëzimit u vlerësua pas 8 javësh kulturim në dhomën vegjetative.
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5.5.2. Rezultate dhe Diskutime
 Stadi i proliferimit dhe i zgjatjes
Pas sterilizimit me HgCl2 0.01%, sythet apikalë janë inokuluar në terrenin e
përshkruar më lart. Metoda e sterilizimit rezulton efikase pasi ulet ndjeshëm përqindja
e infeksionit. Shenjat e para të induktimit të organogjenezës vërehen pas rreth dy
javësh kultivim në kushtet normale të dhomës vegjetative. Nuk vërehet formimi i
sytheve anësorë në stadin e parë të organogjenezës (Fig. 5.5.1).
Janë realizuar matje të numrit të gjetheve dhe të gjatësisë së kërcellit në periudha të
ndryshme të stadit të proliferimit (Pasqyra 5.5.1).

Figura 5.5.1. Bimëza të hides në stadin e induktimit të organogjenezës in vitro
Pasqyra 5.5.1 Dinamika e parametrave të matur gjatë stadit të proliferimit
14 ditë

20 ditë

25 ditë

Numri i
gjetheve

3,5294 + 0,40327
St dev 1,66274

5,41176 + 0,55611
St dev 2,29289

8,52941 + 0,60705
St dev 2,50294

Gjatësia e
kërcellit

1,26471 + 0,14347
St dev 0,591546

1,66471 + 0,16178
St dev 0,667028

2,16471 + 0,16246
St dev 0,669833

Vërehet një rritje e ndjeshme e parametrave në studim në një periudhë 25 – 30 ditore
(Graf. 5.5.1a, b), ndërsa nuk vërehet formim i sytheve anësore në këtë stad të parë të
induktimit të organogjenezës.
Autorë të tjerë (Hossain et al., 2003) kanë arritur rezultate pozitive në formimin e
sytheve të reja në numër të madh duke përdorur një terren të proliferimit MS me sasi
më të lartë të auksinës ANA. Në studimin e tyre, raporti citokininë BAP : auksinë
ANA është i ulët (2.5), kurse në eksperimentet tona raporti është shumë i lartë (20) në
favor të citokininës BAP, që luan rol kryesor në fazat e para të formimit të sytheve de
novo.
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Grafiku 5.5.1a. Dinamika e numrit të gjetheve gjatë stadit të proliferimit

Grafiku 5.5.1b. Dinamika e gjatësisë së kërcellit gjatë stadit të proliferimit
 Stadi i subkulturës
Pas një periudhë prej 25 – 30 ditësh eksplantet kalohen në terren të freskët, të
ngjashëm me atë të stadit të parë dhe rriten në të njëjtat kushte rritjeje si në stadin e
parë. Sythet mund të subkulturohen çdo 3 – 4 javë në mënyrë që të fitohet një numër
shumë i madh bimëzash të reja. Raportet e gjatësisë së kërcellit dhe numrit të gjetheve
janë të ngjashëm me ato të stadit të parë, por karakteristikë e këtij stadi është formimi
i një numri të madh sythesh anësorë (Pasqyra 5.5.2, Graf. 5.5.2, Fig. 5.5.2).
Pasqyra 5.5.2. Dinamika e formimit të sytheve anësorë në periudha të ndryshme të
stadit të subkulturës

Numri i sytheve
anësorë

10 ditë

20 ditë

30 ditë

4,2222 + 0,46481
St Dev 1,39443

7,2000 + 0,51208
St Dev 1,61933

11,1000 + 0,76667
St Dev 2,42441

Sythet apikalë dhe ato anësorë janë subkulturuar në mënyrë të pavarur dhe secila
kategori paraqet mesatare të ngjashme të parametrave në studim (gjatësi kërcelli,
numër gjethesh, numër sythesh anësorë) me ato të stadeve të mëparshme. Ky sistem
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mikroshumimi rezulton efikas pasi vërehet një koefiçient mjaft i lartë përfitimi
bimëzash të reja.
Rolin kryesor e luan përqëndrimi i lartë në terrenin ushqyes i citokininës BAP që
stimulon formimin e një numri të madh sythesh anësorë duke frenuar dominancën
apikale (Fig. 2) (Salisbury et al., 1992; Taiz et al., 2006).

Grafiku 5.5.2. Numri i sytheve anësorë të formuar gjatë stadit të subkulturës
Karakteristikë e bimëzave të hides, që rrallë vërehet në bimëza të tjera të kultivuara in
vitro, është që ato u rezistojnë periudhave të gjata (rreth 2 muaj) pa kaluar në terren të
freskët, pra koha midis subkulturave është shumë e gjatë. Edhe nëse gjethet fillojnë të
zverdhen dhe të dobësohen gjatë mbajtjes për një periudhë të gjatë pa u subkulturuar,
ato arrijnë ta rimarrin veten dhe të gjallërohen në vlera optimale kur kalojnë në terren
të ri të subkulturës.

Figura 5.5.2. Bimëza të hides në kulturë in vitro gjatë stadit të subkulturës
 Stadi i rrënjëzimit
Sythet e fituara në stadet e mikroshmimit nuk paraqesin rrënjëzim spontan në këtë
terren ushqyes, por është i nevojshëm transferimi në terren rrënjëzimi. Indeksi i
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rrënjëzimit paraqitet mjaft i lartë në prani të auksinës AIB në vlerën 0.1 mg/l. Rëndësi
ka materiali bimor i inokuluar për rrënjëzim.
Vërehet përqindje minimale rrënjëzimi kur vendosen sythe të veçuar, dhe përqindje
mjaft e lartë kur vendoset një bimë me numër shumë të madh sythesh anësorë (Fig.
5.5.3), mbase për faktin që rritet zona e kontaktit të fundit të kërcellit me terrenin
ushqyes. Karakteristikë është përgjigja e vonuar e rrënjëzimit, pas gati 8 javësh
kultivim në këtë stad.
Sipas literaturës (Hossain et al., 2003), AIB konsiderohet “faktori i rrënjëzimit”, por
rezultate pozitive në këto eksperimente kanë dhënë dozat më të larta të AIB (1 mg/l),
kurse të dhënat tona japin si dozë optimale 0.1 mg/l.

Figura 5.5.3. Bimëza të rrënjëzuara të hides në kulturë in vitro
5.5.3. Përfundime
 Mikroshumimi rezulton metodë efikase për fitimin e një numri të madh
bimëzash të hides.
 Përqëndrimi i citokininës BAP në vlerën 1 mg/l rezulton optimal për fitimin e
një numri të madh sythesh anësorë.
 Indeksi i rrënjëzimit është mjaft i lartë në vlerën 0.1 mg/l të auksinës AIB.
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B. HISTOLOGJIA E STRUKTURAVE GJETHORE
5.6. Studimi i karaktereve epidermalë gjethorë për specien Prunus
mahaleb L.
5.6.1. Materiali dhe Metoda
Janë krahasuar karakteret epidermalë (gojëza, trikoma) të bimëzave in vivo, in vitro
dhe të aklimatizuara. Materiali in vitro u mor nga bimëzat kultivuara në terren MS me
shtesa të vitaminave MS dhe të kombinuar me 0.3 mg/l BAP; 0.1 mg /l AIB; 0.3 mg/l
GA3.
Periudha e kulturës in vitro ishte rreth 90 ditë, ndërsa periudha e aklimatizimit ishte
rreth 30 ditë (Fig. 5.6.1).

a
b
Figura 5.6.1. Bimëza të P. mahaleb L. a) in vitro b) të aklimatizuara
Gjethet (e treta ose e katërta nga lart) e të tri kategorive në studim lihen për rreth 60 –
90 min në ujë të rrjedhshëm. Më pas përgatitet preparati duke përdorur teknikën e
thjeshtë të shkëputjes mekanike të epidermës së gjethes. Këto preparate janë ngjyrosur
me jodinë (lugol) dhe janë montuar për studime mikroskopike. Për secilën kategori
janë përgatitur 5 gjethe të ndryshme me nga 5 fusha mikroskopike secila, pra një total
prej 25 fushash mikroskopike.
Gojëzat janë vrojtuar dhe fotografuar me zmadhimin 40x ndërsa trikomat me
zmadhimin 10x në mikroskop Paralux. Matjet janë realizuar me programin
kompjuterik Optica Vision 3.4.
5.6.2. Rezultate dhe Diskutime
5.6.2.1. Studimi i kompleksit stomatal
Shpërndarja e gojëzave: Janë bërë vrojtime të epidermës së poshtme dhe asaj të
sipërne të gjetheve të të tri kategorive në studim (in vivo, in vitro dhe aklimatizim)
dhe ato rezultojnë të jenë hipostomatike (me aparat stomatal vetëm në epidermën e
poshtme të gjethes) (Fig. 5.6.2). Gjethet e tilla janë karakteristikë edhe për specie të
tjera të gjinisë Prunus (Zarinkamar, 2007).
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Një ndryshim i tillë konsiderohet si përshtatshmëri ekologjike për të parandaluar
humbjen e madhe të ujit nëpërmjet gojëzave nga epiderma e sipërme e gjethes
(Mbagwu et al., 2007).

Figura 5.6.2. Shpërndarja e gojëzave a) epiderma e poshtme b) epiderma e sipërme
Tipi: Në epidermën e poshtme të bimëzave të rritura in vivo, in vitro dhe të
aklimatizuara tipi i kompleksit stomatal është anomocitik (qelizat shoqëruese
rrethojnë në mënyrë rrezore qelizat roje) (Fig. 5.6.3, Pasqyra 5.6.1). Bimëzat e tre
kategorive dallojnë nga numri dhe forma e qelizave shoqëruese.

a

b

c
Figura 5.6.3. Tipi i gojëzave dhe numri i qelizave shoqëruese a) In vivo b) In
vitro c) Të aklimatizuara
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Karakteristikë e gojëzave të bimëzave in vivo është se vërehet një ndarje pothuajse e
barabartë midis atyre me 5 qeliza shoqëruese dhe atyre me 7 të tilla të cilat janë
shumë të rrudhosura. Tek bimëzat in vitro vërehen gojëza të rrethuara vetëm me 5
qeliza shoqëruese të cilat janë më të tendosura. Ndërsa tek bimëzat e aklimatizuara
vërehet një shpeshtësi shumë e madhe e gojëzave me 5 qeliza shoqëruese në krahasim
me ato me 7 të tilla të cilat në formë ngjasojnë me ato të rritura in vivo.
Tipi i aparatit stomatal konsiderohet si një çelës kyç në taksonomi. Rezultati i marrë
është në përputhje me raportimet e autorëve të tjerë (Zarinkamar, 2007) mbi studimet
e Prunus avium, Prunus divaricata, Prunus spinosa dhe shumë gjini të tjera të
Rosales të cilët karakterizohen nga gojëza të tipit anomocitik. Ky lloj tipi vërehet në
shumicën e specieve drunore, ndërsa është shumë variabël në bimët barishtore.
Ndryshimi i numrit të qelizave shoqëruese midis tre kategorive në studim është
brenda tipi (anomocitik).
Dendësia stomatale/mm2 dhe gjatësia e gojëzave (µm): Numërimi i gojëzave është
realizuar për fushë mikroskopike (40x) dhe prej këtej është llogaritur dendësia
stomatale/mm2. Nga përpunimi i të dhënave rezulton se përsa i përket densitetit
stomatal, statistikisht, bimëzat in vitro nuk ndryshojnë nga ato in vivo. Ndërsa bimëzat
e aklimatizuara rezultojnë me numër më të vogël gojëzash në krahasim me dy
kategoritë e tjera (Pasqyra 5.6.1, Graf. 5.6.1).
Pasqyra 5.6.1. Karakteristikat e gojëzave për të tri kategoritë
Tipi dhe nr. i
qel. shoq.

Dendësia/fushë
(mesatarja)

Dendësia
/ mm2

Gjatësia e gojëzave
(µm)

In vivo

Anomocitik
5 – 7 qel. shoq.

16,24 + 0,7643 A
St dev 3,82187

246,06 A

19,0928 + 0,1640 A
St dev 2,54662

In vitro

Anomocitik
5 qel. shoq.

15,64 + 0,9053 A
St dev 4,52659

236,97 A 13,8349 + 0,1841 B
St dev 2,84050

Të
aklimat..

Anomocitik
5 qel. shoq.

10,12 + 0,3929 B
St dev 1,96469

153,33 B

18,6886 + 0,2180 A
St dev 3,37857

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.

Grafiku 5.6.1. Krahasimi i tre kategorive në studim për a) dendësinë stomatale/mm2
b) gjatësinë e gojëzave (µm)
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Duke krahasuar gjatësinë e gojëzave variacioni midis kategorive është shumë i
ndryshëm. Bimëzat e rritura in vivo dhe ato të aklimatizuara kanë gojëza të zgjatura
(formë që çon në mbylljen e porit stomatal) dhe ky parametër, statistikisht, nuk shfaq
variacion midis këtyre dy kategorive. Në bimëzat e rritura in vitro, gojëzat kanë qeliza
roje të rrumbullakosura dhe të shkurtra (formë që çon në hapjen e porit stomatal)
(Pasqyra 5.6.1, Graf. 5.6.1).
Kategoritë në studim paraqesin variacion të dukshëm përsa i përket dendësisë
stomatale dhe gjatësisë së gojëzës. Analiza e variancës tregon diferenca statistikore
thelbësore (Graf. 5.6.2, Pasqyra 5.6.2).

Numri i gojezave
per fushe

25

20

15

10

5
aklim atizim

in vitro

in vivo

Each Pair
Student's t
0,05

in vivo

Each Pair
Student's t
0,05

Gjatesia e
porit stomatal

Kategoria

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

200

100

aklimatizim

in vitro
Kategoria

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Grafiku 5.6.2. Analiza njëdrejtimëshe për tri kategoritë në studim për
a) dendësinë stomatale b) gjatësinë e gojëzave
Pasqyra 5.6.2. Analiza e variancës për dendësinë stomatale dhe gjatësinë e gojëzës
për tri kategoritë në studim
Analiza e variancës për dendësinë stomatale
Burimi
Kategoria
(mid. gr)
C. br. gr.
C. Total

DF
SS
MS
2 569,0400 284,520
72 934,9600
74 1504,000

Vlera F
21,9105

Pb >F
<,0001

12,986

Analiza e variancës për gjatësinë e gojëzës
Burimi
DF
SS
MS Vlera F
Kategoria
2 409003,5 204502 236,2878
(mid. gr)
C. br. gr. 716 619681,7
865
C. Total
718 1028685,2
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Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara.
Sipas raportimeve (Zarinkamar, 2007), dendësia stomatale e bimëzave in vivo është
shumë pranë rezultateve të specieve të tjera të gjinisë Prunus (259,54 – P. avium;
270,7 – P. spinosa).
Përsa i përket dendësisë stomatale, vërehet që bimët e aklimatizuara e kanë shumë të
ulët këtë parametër në krahasim me bimët e dy kategorive të tjera. Kjo ndodh pasi
bimëzat in vivo në këtë studim janë bimëza që rriten në fushë, pra në kushtet e
ndriçimit të plotë diellor, ndërsa ato të aklimatizuara rriten në ambiente të hijëzuara në
laborator. Rezulton se ndriçimi është faktor kyç që luan rol në dendësinë stomatale.
Raportimet mbi efektin e ndriçimit në dendësinë stomatale të bimëve të kafesë
(Coffea arabica) të rritura në diell dhe në hije (Pompelli et al., 2009) paraqesin të
dhëna mbi dendësinë stomatale që përputhen me studimin në fjalë. Dendësia
stomatale ulet shumë me uljen e ndriçimit (Pallardy et al., 1979) duke bërë që
ndriçimi të jetë një ndër faktorët kryesorë që luajnë rol në zhvillimin stomatal.
Në bimëzat in vitro rezulton dendësi stomatale e lartë në krahasim me bimëzat e
aklimatizuara pavarësisht se të dyja kategoritë rriten në kushtet e ndriçimit të
reduktuar. Shkak për këtë është lagështira e lartë brenda enëve të kulturës.
Të dhënat tregojnë që gjatësia e gojëzave në bimëzat in vitro është e vogël dhe pori
është i hapur me formë unazore. Kjo është formë karakteristike që nuk vërehet në dy
kategoritë e tjera të cilat kanë por të mbyllur me formë të zgjatur.
Gjatësia e porit stomatal nuk ndikohet nga kushtet e ndriçimit, duke sugjeruar kështu
që diferencimi stomatal rregullohet nga një tjetër mekanizëm fiziologjik që më pas
përcakton ndarjen e qelizave epidermale dhe/ose zhvendosjen. Në bimët e kafesë
(Coffea arabica), gjatësia e gojëzave nuk ndikohet nga kushtet e ndriçimit (Pompelli
et al., 2009) e raportuar kjo dhe nga autorë të tjerë (Onwueme et al., 2000). Edhe ky
parametër është në përputhje me të dhënat e marra në këtë studim pasi bimët in vivo
dhe ato të aklimatizuara kanë gjatësi të përfërt krahasuar me bimëzat e rritura in vitro.
Edhe duke u bazuar në raportimet e autorëve të tjerë, gjethet e bimëzave in vitro të
Prunus cerasus, Vaccinium corymbosum dhe Nicotiana tabacum kanë gojëza në
formë unazore, ndërsa ato të aklimatizuara gojëza me formë eliptike me gjatësi më të
madhe (Marín et al., 1988, Noé et al., 1996, Tichá et al., 1999).
5.6.2.2. Tipi i trikomave
Trikomat karakteristike janë ato konike njëqelizore, me trup të gjatë që përfundon me
majë të mprehtë. Këto trikoma vërehen në numër shumë të madh në bimëzat e rritura
in vivo (Fig. 5.6.4). Në këtë kategori vërehet një lidhje e ngushtë midis moshës së
gjethes dhe numrit të trikomave. Sa më afër majës të jetë gjethja, aq më i vogël është
numri i trikomave.
Në bimëzat e rritura in vitro dhe në ato të aklimatizuara këto trikoma vërehen shumë
rrallë. Edhe nëse krahasohen në nivel makroskopik diferencat në shpeshtësinë e
trikomave në gjethet e bimëzave të të tre kategorive është shumë e qartë.
Variabiliteti në shpërndarjen dhe dendësinë e trikomave është në përputhje me
raportimet e autorëve të tjerë (Bailey et al., 1948), sipas të cilëve prania dhe dendësia
e trikomave dhe karakteret e tjerë gjethorë (psh. përmasa, forma) shpesh ndryshojnë
shumë edhe midis gjetheve të së njëjtës bimë.
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In vivo

In vitro

Të aklimatizuara
Figura 5.6.4. Pamje e trikomave në bimëzat e të tri kategorive në studim
Sipas shumë raportimeve në Dianthus callizonus (Păunescu, 2008), në Lavandula sp.,
(Sudria et al., 1999), në Hyssopus officinalis L. (Toma et al., 2004), në Rubus idaeus
(Donnelly et al., 1984), densiteti i trikomave në epidermën e gjetheve të bimëve in
vitro dhe ex vitro është shumë më i ulët në krahasim me të njëjtin parametër në
bimëzat e rritura in vivo. Një arsye mund të jetë prania e rregullatorëve të rritjes në
terrenin ushqyes pasi prania e AIB reduktoi me 44% densitetin e trikomave të
bimëzave in vitro të Lavandula sp. (Sudria et al., 1999).
Një shkak tjetër që shkakton këto diferenca në densitetin e trikomave mund të jetë
fakti që bimëzat in vitro rriten në kushtet mungesës së patogjenëve, prandaj numri i
trikomave në to është i ulët Trikomat, ashtu sikurse dhe kutikula dhe gojëzat janë
shumë të ndryshueshme në varësi të kushteve në të cila ekspozohet bima (Ellis, 1976;
Silva et al., 2005).
Duke pasur parasysh rolin mbrojtës ndaj artropodëve, transpirimit apo rrezatimit UV,
është e kuptueshme prania e lartë e tyre në bimëzat e rritura in vivo. Tipi dhe numri i
trikomave në bimë është në lidhje të ngushtë me kushtet mjedisore (Freire, et al.,
2007; Zekaj, et al., 2007).
5.6.2.3. Strukturat kristaline
Karakteristikë e epidermës së gjetheve të bimëzave të të tri kategorive është
grumbullimi i trupave minerale (Fig. 5.6.5). Sipas raportimeve të autorëve të
ndyshëm, këto grumbullime janë karakteristike edhe për dikotiledonet, por ende nuk
është sqaruar plotësisht mekanizmi dhe arsyeja e grumbullimit të këtyre strukturave
kristaline në indet bimorë.
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Figura 5.6.5. Pamje të strukturave kristaline në epidermën e bimëzave të P.
mahaleb L.
Trupa silikorë (fitolite) janë raportuar tek Vaccinium corymbosus (Morikawa et al.,
2003) dhe supozohet se grumbullimi i siliciumit ndodh në përgjigje të metaleve të
rëndë (Al, Zn dhe Mn), p sh për të përmirësuar toksicitetin nga Zn. Gjithashtu
mendohet se grumbullimi i Si në qelizat epidermale përfaqëson një reaksion mbrojtës
të këtyre qelizave ndaj patogjenëve (Pritchard et al., 1997; Northup et al., 1995).
Për shumë bimë, karakteristike janë dhe grumbullimet e oksalatit të kalciumit në
epidermë dhe mezofil (Web, 1999). Oksalati i kalciumit mund të jetë një rezervuar
për një rradhë procesesh të rritjes, meqenëse furnizimi me kalcium nga toka varion
mjaft. Ka shumë hipoteza edhe për rolin në mbrojtjen ndaj barngrënësve etj.
5.6.3. Përfundime
Rezultatet e këtij studimi tregojnë që:
 Gjethet e tre kategorive janë hipostomatike me aparat stomatal të tipit
anomocitik.
 Forma dhe numri i qelizave shoqëruese në bimëzat in vitro ndryshon nga ato
të rritura in vivo dhe të aklimatizuara, por është ndryshim që ndodh brenda
tipit anomocitik të gojëzës.
 Dendësia stomatale është më e lartë në bimëzat in vitro në krahasim me ato të
aklimatizuara për shkak të lagështisë ajrore të lartë (pavarësisht se të dyja
kategoritë rriten në kushtet e ndriçimit të reduktuar).
 Dendësia stomatale është më e lartë në bimëzat in vivo në krahasim me ato të
aklimatizuara për shkak të rritjes në intensitete të ndryshme të ndriçimit.
 Gojëzat janë të zgjatura dhe me por të mbyllur në bimëzat in vivo dhe në ato të
aklimatizuara, ndërsa në bimët in vitro gojëzat janë të shkurtra, të
rrumbullakosura dhe me por të hapur pasi vlera e transpirimit është shumë më
e lartë.
 Trikomat janë në numër shumë të madh në bimëzat in vivo që rriten në fushë
në krahasim me dy kategoritë e tjera që rriten në mjedise laboratorike me
kushte të kontrolluara.
 Në indet gjethorë të të tre kategorive vërehet prania e strukturave kristaline.
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5.7. Studimi i karaktereve epidermalë gjethorë për specien Myrtus
communis L.
5.7.1. Materiali dhe Metoda
Janë krahasuar karakteret epidermalë (gojëza, trikoma) të bimëzave in vivo dhe të
aklimatizuara të rritura në serë. Për të tre kategoritë është studiuar epiderma e
poshtme dhe ajo e sipërme e gjethes. Matjet dhe analizat statistikore për tipin dhe
densitetin e gjendrave vajore janë realizuar për epidermën e sipërme.
Gjethet (e treta ose e katërta nga lart) e të dy kategorive në studim lihen për 20 – 30
min. në tretësirë HNO3 10% në mënyrë që të lehtësohet shkëputja e epidermës pasi
gjethet janë shumë të trasha (Taha et al., 2008). Për vrojtimin dhe përllogaritjen e
gojëzave preparatet janë ngjyrosur me lugol, ndërsa për evidentimin e gjendrave
vajore është përdorur si ngjyrues toluidina blu 0.1%. Për evidentimin e trikomave
është përdorur edhe teknika e shtypjes dhe e ngjyrosjes me orseinë. Më pas janë
vrojtuar dhe fotografuar në mikroskop Paralux gojëzat dhe gjendrat vajore me
objektiv 40x, ndërsa trikomat me objektiv 10x.
5.7.2. Rezultate dhe Diskutime
5.7.2.1. Studimi i kompleksit stomatal
Shpërndarja e gojëzave: Gjethet e tre kategorive në studim janë hipostomatike (me
aparat stomatal vetëm në epidermën e poshtme të gjethes) (Fig. 5.7.1). Gjethet e tilla
janë karakteristikë edhe për specie të tjera të makjes mesdhetare (Rotondi et al.,
2003).

Figura 5.7.1. Shpërndarja e gojëzave a) epiderma e poshtme b) epiderma e sipërme
Tipi: Në epidermën e poshtme të bimëzave të rritura in vivo dhe atyre të aklimatizuara
tipi i kompleksit stomatal është anomocitik (qelizat shoqëruese rrethojnë në mënyrë
rrezore qelizat roje) (Fig. 5.7.2). Bimëzat e dy kategorive nuk paraqesin dallime
vizuale përsa i përket qelizave shoqëruese. Këto të fundit janë mesatarisht 5 – 7 në
numër dhe paraqiten shumë të rrudhosura.
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In vivo
Aklimatizim
Figura 5.7.2. Tipi i gojëzave në dy kategoritë
Dendësia stomatale/mm2 dhe gjatësia e gojëzave (µm): Numërimi i gojëzave është
realizuar për fushë mikroskopike (40x) dhe prej këtej është llogaritur dendësia
stomatale/mm2. Nga përpunimi i të dhënave rezulton se bimëzat e aklimatizuara kanë
densitet stomatal/mm2 më të lartë sesa bimëzat in vivo, përkatësisht 239,39 dhe
207,57 (Pasqyra 1, Graf. 1).
Duke krahasuar gjatësinë e gojëzave variacioni midis kategorive është shumë i
ndryshëm. Bimëzat e rritura in vivo kanë gojëza me diametër më të madh sesa
bimëzat e aklimatizuara, përkatësisht 136,9 µm dhe 132,9 µm. Pra, vërehet numër më
i madh gojëzash me diametër më të vogël në bimëzat e aklimatizuara dhe e kundërta
në bimëzat e rritura in vivo (Pasqyra 5.7.1, Graf. 5.7.1).
Pasqyra 5.7.1. Karakteristikat e gojëzave në bimëzat in vivo dhe të aklimatizuara
Dendësia/fushë
(mesatarja)

Dendësia/mm2

Gjatësia e gojëzave
(µm)

In vivo

13,7 + 0,55462
St dev 2,77308

207,57

136,9 + 1,4698
St dev 23,2400

Të
aklimatizuara

15,8 + 0,50662
St dev 2,53311

239,39

132,9 + 1,2428
St dev 19,6504

Grafiku 5.7.1. Krahasimi i dy kategorive në studim për a) dendësinë stomatale/mm2
b) gjatësinë e gojëzave (µm)
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Dy kategoritë në studim paraqesin variacion të dukshëm përsa i përket densitetit
stomatal dhe gjatësisë së gojëzave. Analiza e variancës tregon diferenca statistikore në
vlerat e fituara pasi vlera F është më madhe se vlera teorike (P). (Graf. 5.7.2, Pasqyra
5.7.2).
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Grafiku 5.7.2. Analiza njëdrejtimëshe për dy kategoritë në studim për
a) dendësinë stomatale b) gjatësinë e gojëzave
Pasqyra 5.7.2. Analiza e variancës për dendësinë stomatale dhe gjatësinë e porit për
dy kategoritë në studim
Analiza e variancës për dendësinë stomatale
Burimi
DF
SS
MS Vlera F Pb >F
Kategoria
1 52,0200 52,0200 7,3752 0,0092
(mid. gr)
C. br. gr.
48 338,5600 7,0533
C. Total
49 390,5800
Analiza e variancës për gjatësinë e gojëzës
Burimi
DF
SS
MS Vlera F Pb >F
Kategoria
1 1997,76 1997,76 4,3137 0,0383
(mid. gr)
C. br. gr.
498 230632,5 463,12
C. Total
499 232630,3

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara.
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Në serë, dhe veçanërisht në fushë, rrezatimi është shumë më i lartë dhe lagështia
ajrore shumë më e ulët sesa në enët e kultivimit in vitro. Pas transferimit të bimëzave
në serë apo fushë, vërehen ndryshime thelbësore në anatominë e gjethes. Këto
ndryshime variojnë me llojet bimore apo kushtet e aklimatizimit dhe të kultivimit.
Kështu, në specie si Liquidambar styraciflua, Vaccinium corymbosum dhe Nicotiana
tabacum densiteti stomatal zvogëlohet gjatë aklimatizimit (Wetzstein et al., 1983,
Noé et al., 1996, Tichá et al., 1999), ndërsa sipas raportimeve mbi studime në specie
si Prunus serotina dhe Rhododendron sp. densiteti stomatal rritet pas aklimatizimit.
Në të tilla raste karakteristikë është gjatësia e gojëzës më e vogël sesa tek bimëzat e
rritura in vivo (Drew et al., 1992). Këto të dhëna përputhen me rezultatet e marra në
këtë studim.
Rezultate të tilla janë të pranueshme duke pasur parasysh që bimëzat in vitro rriten në
kushtet e lagështisë ajrore të lartë dhe rrjedhimisht kur dalin në kushte in vivo, vlerat e
transpirimit janë të larta (Kozai et al., 1995, Pospisilova et al., 1999).
5.7.2.2. Studimi i gjendrave vajore
Shpërndarja e gjendrave vajore: Karakteristikë janë gjendrat vajore të pranishme
edhe në epidermën e poshtme, edhe në atë të sipërme. Tipi: Struktura e përgjithshme e
një gjendre vajore ndahet në dy zona: zona e brendshme e përbërë nga 2, 3 ose 4
qeliza qendrore të cilat në njërin skaj, aty ku takohen me njëra – tjetrën janë me
dhëmbëza, dhe zona e jashtme e përbërë nga 7, 8 ose 9 qeliza shoqëruese, numri i të
cilave nuk është në varësi të numrit të qelizave qëndrore, por në varësi të diametrit të
gjendrës (Fig. 5.7.3).

Figura 5.7.3. Tipi i gjendrave vajore (me 2, 3 dhe 4 qeliza qëndrore)
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Dendësia e gjendrave vajore/mm2 dhe diametri i tyre (µm): Numërimi i gjendrave
është realizuar për fushë mikroskopike (40x) dhe prej këtej është llogaritur dendësia e
gjendrave/mm2. Nga përpunimi i të dhënave rezulton se përsa i përket dendësisë
gjendrore, bimëzat e aklimatizuara ndryshojnë nga ato in vivo pasi kanë një numër më
të madh gjendrash (Pasqyra 1, Graf. 1).
Edhe përsa i përket diametrit të gjendrave, ndryshimi midis dy kategorive në studim
është i madh. Bimëzat e rritura in vivo kanë gjendra me diametër më të vogël se ato të
aklimatizuara. Llogaritjet statistikore tregojnë një variacion mjaft të dukshëm
(Pasqyra 5.7.3, Graf. 5.7.3).
Pasqyra 5.7.3. Karakteristikat e gjendrave vajore në bimëzat in vivo dhe të
aklimatizuara
Dendësia/fushë
(mesatarja)

Dendësia/mm2

Diametri i gjendrave
(µm)

In vivo

1,20 + 0,08165
St dev 0,408248

18,18

61,746 + 1,8110
St dev 104,035

Të
aklimatizuara

1,44 + 0,10132
St dev 0,506623

21,81

64,760 + 1,4316
St dev 8,4697

Grafiku 5.7.3. Krahasimi i dy kategorive në studim për a) dendësinë e gjendrave
vajore/mm2 b) diametrin e gjendrave vajore (µm)
Dy kategoritë në studim paraqesin variacion të dukshëm përsa i përket densitetit të
gjendrave vajore dhe diametrit të tyre. Analiza e variancës tregon diferenca
statistikore thelbësore (Graf. 5.7.4, Pasqyra 5.7.4).
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Grafiku 5.7.4. Analiza njëdrejtimëshe për dy kategoritë në studim për
a) dendësinë e gjendrave vajore b) diametrin e gjendrave vajore
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Pasqyra 5.7.4. Analiza e variancës për dendësinë e gjendrave dhe diametrin e tyre për
dy kategoritë në studim
Analiza e variancës për dendësinë gjendrore
Burimi
DF
SS
MS Vlera F Pb >F
1 0,720000 0,720000
3,4016 0,0713
Kategoria
(mid. gr)
48 10,160000 0,211667
C. br. gr.
49 10 880000
C Total
Analiza e variancës për diametrin e gjendrave
Burimi
DF
SS
MS Vlera F Pb >F
1 15431,55 15431,5
1,7255 0,1935
Kategoria
(mid. gr)
66 590244,33
8943,1
C. br. gr.
67 605675,88
C. Total

Duke u bazuar në tabelën e Analizës së Variancës (P < 0.05), meqë vlera F është
shumë më e madhe se vlera teorike (Prob > F), atëherë ekziston një diferencë
statistikore në të dhënat e krahasuara
Trikomat gjendrore luajnë rol themelor në sekretimin e metabolitëve sekondarë në
bimë. Tek Myrtus communis L. funksioni i tyre është prodhimi i ’vajit esencial të
mersinës’, që ka vlera të mëdha mjekësore duke vepruar si: qetësues, antiseptik,
antibakterial etj.
Shumë studime kanë paraqitur diferenca në densitetin e trikomave gjendrore apo në
sasinë e vajrave esencialë që ato përmbajnë duke krahasuar bimëzat in vivo me ato in
vitro.
Duhet theksuar se bimët e aklimatizuara të mersinës, që karakterizohen nga prania më
e madhe e gjendrave vajore derivojnë nga bimëzat in vitro. Sipas Projektit Evropian
ÉCLAIR CT91-0060 (1992-1996) të Kompanisë shkencore-tregëtare Vitro Hellas në
Greqi, bimëzat in vitro të disa specieve frutore dhe bimëve aromatike karakterizohen
nga sasi më të mëdha të vajrave esenciale me aktivitet më të lartë baktericid dhe
fungicid, si dhe të antioksidantëve.
Sipas raportimeve të Vantu et al., (2009) densiteti i gjendrave vajore ishte më i madh
si në epidermën e sipërme, ashtu dhe në atë të poshtme të Chrysanthemum morifolium
Ramat.
Analiza të vajrave esencialë të Curcuma longa L. (Kuanar et al., 2009), Valeriana
officinalis L. (Tousi et al., 2010), Valeriana. glechomifolia Meyer (Salles et al.,
2002), Valeriana edulis ssp. Procera (Castillo et al., 2002), Salvia officinalis L.
(Avato et al., 2005) tregojnë rritje të sasisë dhe cilësisë sy tyre në bimët e
mikroshumuara në krahasim me ato të rritura in vivo [Të trajtuar më gjatë në pjesën
teorike].
Variacionet somaklonale të një tipi specifik mund të jenë tepër të rëndësishme në
përmirësimin e linjave të caktuara bimore (Jain, 2001). Kjo tendencë po përdoret
përherë e më tepër në ditët e sotme, veçanërisht në drejtim të përdorimit të kulturës
indore për prodhimin e metabolitëve sekondarë.
Kështu, stresi i kulturës in vitro mund të shkaktojë elementë konstruktivë dhe
destruktivë dhe përbën jo vetëm një faktor seleksionimi, por edhe një forcë drejtuese
për të përmirësuar proceset e përshtatjes ekologjike (Gaspar et al., 2002).

103

Rezultate dhe Diskutime

Valbona Sota

5.7.2.3. Trikomat dhe strukturat kristaline
Edhe tek bimëzat e mersinës vërehen trikoma konike njëqelizore dhe spiralore të
thjeshta, por këto të fundit janë janë shumë të rralla (Fig. 5.7.4). Më shumë vërehen në
bimëzat in vivo sesa në ato të aklimatizuara.
Karakteristikë edhe për këtë specie është grumbullimi i strukturave kristaline
kryesisht në epidermën e sipërme të gjethes në bimëzat e dy kategorive në studim
(Fig. 5.7.4).
Variabiliteti në shpërndarjen dhe dendësinë e trikomave është në përputhje me
raportimet e autorëve të tjerë (Bailey et al., 1948), sipas të cilëve prania dhe dendësia
e trikomave dhe karakteret e tjerë gjethorë (psh. përmasa, forma) shpesh ndryshojnë
shumë edhe midis gjetheve të së njëjtës bimë. Trikomat, ashtu sikurse dhe kutikula
dhe gojëzat janë shumë të ndryshueshme në varësi të kushteve në të cila ekspozohet
bima (Ellis, 1976; Silva et al., 2005).

a

b

c
d
Figura 5.7.4. Pamje të trikomave dhe të strukturave kristaline në bimëzat e mersinës
a) trikomë konike njëqelizore në bimëzat in vivo b) trikomë spiralore e thjeshtë në
bimëzat in vivo c) trikoma të të dy llojeve në bimëzat e aklimatizuara d) Struktura
kristaline në bimëzat e mersinës
Sipas shumë raportimeve në Dianthus callizonus (Păunescu, 2008), në Lavandula sp.,
(Sudria et al. 1999), në Hyssopus officinalis L. (Toma et al., 2004), në Rubus idaeus
(Donnelly et al., 1984), Lavandula sp. (Sudria et al., 1999) etj. densiteti i trikomave
në epidermën e gjetheve të bimëve in vitro dhe ex vitro është shumë më i ulët në
krahasim me të njëjtin parametër në bimëzat e rritura in vivo.
Sipas studimeve të autorëve të tjerë mbi strukturat kristaline të Myrtus communis
evidentohet që ato përmbajnë kristale të oksalatit të kalciumit (Rotondi et al., 2003).
Pavarësisht se funksioni i këtyre strukturave nuk njihet ende, mendohet se ato
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formohen si pasojë e bashkëveprimit të proceseve ekologjike dhe ndërveprimeve bimë
– patogjenë (Pritchard et al., 1997; Northup et al., 1995).
Për shumë bimë, karakteristike janë dhe grumbullimet e oksalatit të kalciumit në
epidermë dhe mezofil (Web, 1999). Oksalati i kalciumit mund të jetë një rezervuar
për një rradhë procesesh të rritjes, meqenëse furnizimi me kalcium nga toka varion
mjaft. Ka shumë hipoteza edhe për rolin në mbrojtjen ndaj barngrënësve etj.
5.7.3. Përfundime
Rezultatet e këtij studimi tregojnë që:
 Gjethet e dy kategorive janë hipostomatike me aparat stomatal të tipit
anomocitik.
 Dendësia stomatale është më e lartë në bimëzat e aklimatizuara sesa në ato të
rritura in vivo.
 Gojëzat janë të zgjatura dhe me formë eliptike, por në bimëzat e aklimatizuara
gjatësia e gojëzës është më e vogël sesa në ato të rritura in vivo.
 Gjendrat vajore janë të pranishme edhe në epidermën e sipërme, edhe në atë të
poshtme në të duja kategoritë në studim.
 Nuk vërehen dallime në formën dhe numrin e qelizave qëndrore dhe atyre
shoqëruese të gjendrave në të dyja kategoritë në studim.
 Në bimëzat e aklimatizuara vërehet densitet gjëndror më i lartë dhe gjendra me
diametër më të madh, gjë që dëshmon mundësinë e prodhimit të sasive më të
mëdha të vajrave esencialë nga bimëzat e aklimatizuara.
 Trikomat vërehen shumë rrallë edhe në bimëzat e rritura in vivo, edhe në ato të
aklimatizuara.
 Në indet gjethorë të të dy kategorive në studim vërehet prania e strukturave
kristaline.
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C. KONSERVIMI IN VITRO
CI. Krahasimi i efektit të secilës metodë konservimi në reagimin e
specieve të ndryshme
5.8. Konservimi
ndriçimit

me anë të reduktimit të temperaturës dhe të

5.8.1. Materiali dhe Metoda
Në mënyrë që të vlerësohet efekti i temperaturës së ulët dhe regjimit të ndriçimit,
sythet e bimëzave in vitro janë inkubuar në temperaturë 4oC në errësirë. Terreni
ushqyes është i njëjtë me terrenin e mikroshumimit për secilën specie në studim.
Kulturat janë ruajtur në të tilla kushte për periudha të ndryshme (3, 6, 10, 14 muaj).
Mbijetesa e kulturave është vlerësuar në bazë të kritereve të sugjeruara nga Reed
(1992), sipas së cilëve sythet me ngjyrë të zezë konsiderohen si të pambijetuar, ndërsa
ata me pamje të shëndetshme dhe me gjethe të fuqishme konsiderohen si të mbijetuar.
Në të tilla kushte janë ruajtur sythe të 7 specieve në studim. Për konservimin e secilës
specie në të tilla kushte janë vendosur nga 3 paralele me nga 20 sythe secila.
5.8.2. Rezultate dhe Diskutime
Mbijetesa e sytheve
Përgjigja e sytheve in vitro për periudha të ndryshme ruajtjeje është vlerësuar mbi
bazën e vlerave të mbijetesës dhe të rigjenerimit. Përqindja e mbijetesës është
vlerësuar duke llogaritur numrin e sytheve të mbijetuar në raport me numrin e
përgjithshëm të sytheve të vendosur në të tilla kushte konservimi (Pasqyra 5.8.1, Graf.
5.8.1a).
Pasqyra 5.8.1. Përqindja e mbijetesës për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
4oC në
errësirë

Përqindja e mbijetesës për periudha të ndryshme

Speciet

3 muaj

6 muaj

Z. jujuba

100 + 0,0000 A
St. dev. 0,00000

100 + 0,000 A
St. dev. 0,0000

P.
mahaleb

88,6 + 4,3062 C 73,4 + 0,9939 B 30,3 + 1,8782 C
St. dev. 7,45855 St. dev 1,72143 St. dev 3,25320

0 + 0,00000 B
St. dev 0,00000

P. avium

92,3 + 1,745 BC 69,7 + 1,6826 B 27,5 + 0,7535 C
St. dev. 3,02379 St. dev 2,91433 St. dev 1,30512

0 + 0,00000 B
St. dev 0,00000

M.
communis

98 + 2,0000 AB 75,6 + 3,5277 B 31,3 + 1,7638 C
St. dev. 3,46410 St. dev 6,11010 St. dev 3,05505

0 + 0,00000 B
St. dev 0,00000

P. webbii

70,6 + 2,0276 D 42,6 + 2,027 D
St. dev. 3,51188 St. dev 3,51188

0 + 0,00000 B
St. dev 0,00000
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10 muaj

14 muaj

78,6 + 0,881 A 72,3 + 0,8819 A
St. dev 1,52753 St. dev 1,52753

15,6 + 3,1798 D
St. dev 5,50757
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94 + 1,732 ABC 62,3 + 2,403 C
St. dev. 3,00000 St. dev 4,16333

P.
pyraster

42 + 2,0817 B
St. dev 3,60555

0 + 0,00000 B
St. dev 0,00000

89,6 + 2,3333 C 71 + 3,4641 B 43,6 + 2,4037 B 0 + 0,00000 B
St. dev. 4,04145 St. dev 6,00000 St. dev 4,16333 St. dev 0,00000
Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
P.
amygdal.

Grafiku 5.8.1a. Mbijetesa e eksplanteve të ruajtur në 4oC në periudha të ndryshme
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Z. jujuba

P. webbii

P. pyraster

P. mahaleb

30

P. avium

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

M. communis

Each Pair
Student's t
0,05

P.
amygdaliformis

Z. jujuba

P. webbii

P. pyraster

P. mahaleb

P. avium

40

M. communis

65

P.
amygdaliformis

3 muaj

Nga të dhënat e fituara vërehet se speciet bimore dallojnë dukshëm midis tyre përsa i
përket përqindjes së mbijetesës në këto kushte konservimi. Specia me përqindjen më
të lartë të mbijetesës në të gjitha periudhat e testuara është Z. jujuba Mill. që jep
rezultat të kënaqshëm edhe në 14 muaj konservim (72,3 %). Specia që reagon më
dobët në të gjitha periudhat e testuara të konservimit është P. webbii (Spach) Vierh.
Me përjashtim të species Z. jujuba Mill. 6 speciet e tjera bimore të testuara në të tilla
kushte ruajtjeje ruhen (edhe pse me përqindje minimale) deri në 10 muaj. Më tej ato
nuk arrijnë të mbijetojnë pasi shfaqin nekroza të theksuara.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.8.1b).
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Grafiku 5.8.1b. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e specieve në studim për 4
periudhat e konservimit në 4oC
Rigjenerimi i sytheve
Është vlerësuar dhe përqindja e rigjenerimit pas transferimit të sytheve në terren të
freskët dhe inkubimit në kushte normale. (Pasqyra 5.8.2, Graf. 5.8.2a). Sythe të
rigjeneruar janë konsideruar ata të cilët kanë vazhduar rritjen normale dhe kanë dhënë
sythe të reja. Ata të cilët, edhe pse në dukje të mbijetuar shëndetshëm, nuk vazhdojnë
të rriten dhe të japin sythe anësorë janë konsideruar si të parigjenerueshëm.
Pasqyra 5.8.2. Përqindja e rigjenerimit për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
4oC
në errësirë

Përqindja e rigjenerimit për periudha të ndryshme

Speciet

3 muaj

6 muaj

10 muaj

14 muaj

Z. jujuba

100 + 0,0000 A
St. dev. 0,00000

97 + 0,5774 A
St. dev. 1,00000

74,9 + 0,9838 A
St. dev. 1,70392

69,4 + 1,6190 A
St. dev. 2,80416

P. mahaleb

87,7 + 1,7349 B
St. dev 3,00500

61,8 + 1,5624 C
St. dev. 2,70617

17,1 + 0,3844 C
St. dev. 0,66583

0 + 0,0000 B
St. dev. 0,00000

P. avium

89,1 + 1,7381 B
St. dev 3,01054

54,2 + 2,2068 D
St. dev. 3,82230

17,3 + 1,2662 C
St. dev. 2,19317

0 + 0,0000 B
St. dev. 0,00000

M.
communis

88,6 + 1,8559 B
St. dev 3,21455

84 + 1,7321 B
St. dev. 3,00000

36,6 + 4,2557 B
St. dev. 7,37111

0 + 0,0000 B
St. dev. 0,00000

P. webbii

75 + 2,0817 C
St. dev 3,60555

42 + 2,6458 E
St. dev. 4,58258

7,6 + 1,2019 D
St. dev. 2,08167

0 + 0,0000 B
St. dev. 0,00000

P. pyraster

91 + 1,8559 B
St. dev 3,21455

63,3 + 2,7285 C
St. dev. 4,72582

20 + 2,6458 C
St. dev. 4,58258

0 + 0,0000 B
St. dev. 0,00000

P. amygdal. 87 + 2,0817 B 61 + 1,1547 C 19 + 3,0551 C
St. dev 3,60555 St. dev. 2,00000 St. dev. 5,29150

0 + 0,0000

B

St. dev. 0,00000

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
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Grafiku 5.8.2a. Rigjenerimi i eksplanteve të ruajtur në 4oC në periudha të ndryshme
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Edhe nga të dhënat e fituara nga procesi i rigjenerimit vërehet qartë variacioni midis
specieve bimore. Aftësia e secilës specie për t’u rigjeneruar pas stresit të shkaktuar
është plotësisht në varësi të gjenotipit. Vërehet se në periudhën 3 mujore, dhe për disa
specie dhe në atë 6 mujore të konservimit, përqindja e rigjenerimit është e lartë. Për
shumicën e specieve në studim mbajtja për një kohë më të gjatë se kaq në këto kushte
konservimi duket se nuk është efikase për rigjenerimin e mëtejshëm pas transferimit
në terren ushqyes të ri.
Sythet e Z. jujuba Mill. dallojnë edhe përsa i përket përqindjes së rigjenerimit nga
sythet e bimëve të tjera. Ato kanë vlerën më të lartë të rigjenerimit në secilën periudhë
të testuar dhe rigjenerim të kënaqshëm edhe pas 14 muajsh ruajtje në të tilla kushte
(69,4 %).
Përqindje më të ulët të rigjenerimit në të gjitha periudhat e testuara të konservimit
paraqesin sythet e P. webbii (Spach) Vierh, specie që edhe në mbijetesë paraqet vlerat
më të ulëta në krahasim me speciet e tjera në studim.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.8.2b).
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Grafiku 5.8.2b. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e specieve në studim për 4
periudhat e konservimit në 4oC
Ruajtja në 4oC në errësirë rezulton metodë efikase pasi sythet ruhen për periudha të
gjata dhe paraqesin përqindje të lartë rigjenerimi pas secilës periudhë ruajtje. Me
rritjen e periudhës së ruajtjes ulet përqindja e mbijetesës dhe e rigjenerimit për të
gjitha speciet dhe fillojnë të shfaqen nekrozat. Në këtë rast është i nevojshëm kalimi i
bimëzave në subkulturë në kushtet normale të temperaturës dhe ndriçimit në dhomën
vegjetative.
Temperaturat e ulëta janë aplikuar me sukses në kulturat in vitro të shumë specieve
bimore për ruajtjen afatshkurtër dhe afatmesme të tyre. Temperaturat e ulëta
ngadalësojnë rritjen e bimëve duke ulur kështu numrin e subkulturave. Në bazë të
këtij parimi, materiali gjenetik mund të ruhet në temperaturë shpesh pak më të larta se
pika e ngrirjes së ujit. Veç të tjerash, kjo metodë ruajtjeje rezulton me kosto të ulët
dhe gjen një përdorim të gjerë në ruajtjen e materialeve të ndryshme bimore.
Nga shumë studime (Tahtamouni et al., 1999) rezulton se sythet e Pyrus syriaca
mund të konservohen për afërsisht 12 muaj duke përdorur temperatura të ulëta në
intervalin 5 – 8oC. Temperatura dhe zgjatja e periudhës së konservimit varet shumë
nga gjenotipi dhe materiali bimor. Sipas literaturës (Lundergan et al., 1979) efekti i
temperaturave të ulëta ndikon mjaft në përqindjen e mbijetesës dhe rigjenerimit të
nëntë kultivarëve të Pyrus sp. Periudhat më optimale të konservimit rezultojnë ato 3
dhe 6 muaj për shumicën e kultivarëve. Këto rezultate përputhen me studimet e shumë
autorëve të tjerë mbi konservimin e mollës luleshtrydhes, patates etj. (Wanas et al.,
1986; Orlilkowska, 1992; Negri et al., 2000; Capuana et al., 2008). Variabiliteti në
përqindjen e mbijetesës dhe të rigjenerimit të specieve të ndryshme bimore apo edhe
të kultivarëve të ndryshëm brenda një specieje është i lidhur ngushtë me përbërjen e
ndryshme gjenetike midis tyre.
Sipas rezultateve të fituara, konservimi deri në 6 muaj rezulton më efikas sesa
periudhat më të zgjatura. Këto rezultate janë në përputhje me raportimet e shumë
autorëve të tjerë për konservimin e Pyrus sp. dhe Prunus sp. (Oka et al., 1997).
5.8.3. Përfundime
Në këtë studim rezulton se:
 Ruajtja në temperaturë 4oC në errësirë rezulton efikase për konservimin e
specieve të ndryshme bimore për periudha të ndryshme.
 Periudha 6 mujore e konservimit në të tilla kushte rezulton ajo më optimale
për konservimin e shumicës së specieve në studim pasi jep përqindje të larta
mbijetese dhe rigjenerimi.
 Rritja e periudhës së konservimit mbi atë 6 mujore çon në uljen e përqindjes së
mbijetesës dhe të konservimit për shumicën e specieve në studim.
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Specia me rezultatet më të mira në të gjitha periudhat është Z. jujuba Mill. e
cila jep përqindje të larta mbijetese dhe rigjenerimi edhe pas konservimit për
14 muaj.

5.9. Konservimi në terren ushqyes ½ MS pa sakarozë
5.9.1. Materiali dhe Metoda
Sythet janë kuktivuar në kushtet e reduktimit të kripërave minerale dhe mungesës së
karbohidrateve në terrenin ushqyes, por në kushtet normale të fotoperiodës dhe
temperaturës. Përbërësit e tjerë të terrenit ushqyes janë të njëjtë me ato të subkulturës
për secilën specie. Kulturat janë ruajtur në të tilla kushte për periudha të ndryshme (3,
4, 5 muaj). Janë realizuar matje të përqindjes së mbijetesës dhe të rigjenerimit pas
transferimit në terren të freskët.
Mbijetesa e kulturave është vlerësuar në bazë të kritereve të sugjeruara nga Reed
(1992), sipas së cilëve sythet me ngjyrë të zezë konsiderohen si të pambijetuar, ndërsa
ata me pamje të shëndetshme dhe me gjethe të fuqishme konsiderohen si të mbijetuar.
Sythe të rigjeneruar janë konsideruar ata të cilët kanë vazhduar rritjen normale dhe
kanë dhënë sythe të reja pas transferimit në terren të freskët.
Janë vendosur sythe apikale të M. Communis L., P. avium L., P. mahaleb L. dhe Z.
Jujuba Mill. Për konservimin e secilës specie në të tilla kushte janë vendosur nga 3
paralele me nga 20 sythe secila.
5.9.2. Rezultate dhe Diskutime
Mbijetesa e sytheve
Janë realizuar përqindje të mbijetesës për secilën specie në studim dhe janë llogaritur
mesataret e fituara në këto kushte konservimi për 4 speciet në studim (Pasqyra 5.9.1,
Graf. 5.9.1a).
Pasqyra 5.9.1. Përqindja e mbijetesës për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
½ MS
pa sakarozë

Përqindja e mbijetesës për periudha të ndryshme
3 muaj

4 muaj

5 muaj

Z. jujuba

100 + 0,0000
A
St. dev. 0,00000

93,6 + 0,6888 A
St. dev. 1,19304

82 + 1,7926 A
St. dev. 3,10483

P. mahaleb

93,3+ 2,1427
B
St. dev. 3,71124

74,1 + 0,7371 B
St. dev. 1,27671

29,6 + 0,7796 C
St. dev. 1,35031

P. avium

78,7 + 0,9387 C
St. dev. 1,62583

28,6 + 1,3115 C
St. dev. 2,27156

0 + 0,0000
D
St. dev. 0,00000

M. communis

90,6 + 2,6034 B
St. dev. 4,50925

76 + 3,2146
B
St. dev. 5,56776

37 + 2,3094
B
St. dev. 4,00000

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
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Grafiku 5.9.1a. Mbijetesa e eksplanteve të ruajtur në terren ½ MS pa sakarozë në
periudha të ndryshme
Nga të dhënat e fituara vërehet se speciet bimore dallojnë dukshëm midis tyre përsa i
përket përqindjes së mbijetesës në këto kushte konservimi. Specia me përqindjen më
të lartë të mbijetesës në të gjitha periudhat e testuara është Z. jujuba Mill. që jep
rezultat të kënaqshëm edhe në 5 muaj konservim (82%). Specia që reagon më dobët
në të gjitha periudhat e testuara të konservimit është P. avium L. e cila mund të ruhet
deri në 4 muaj në të tilla kushte. Më tej këto eksplante nuk arrijnë të mbijetojnë pasi
shfaqin nekroza të theksuara. Dy speciet e tjera, P. mahaleb L. dhe M. communis L.
japin rezultat të kënaqshëm deri në 4 muaj ruajtjeje (përkatësisht 74,1% dhe 76%) në
të tilla kushte. Më pas përqindja e mbijetesës ulet shumë.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.9.1b).
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Grafiku 5.9.1b. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e specieve në studim për 3
periudhat e konservimit në terren ½ MS pa sakarozë
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- Rigjenerimi i sytheve
Është vlerësuar dhe përqindja e rigjenerimit pas transferimit të sytheve në terren të
freskët dhe inkubimit në kushte normale. (Pasqyra 5.9.2, Graf. 5.9.2a). Sythe të
rigjeneruar janë konsideruar ata të cilët kanë vazhduar rritjen normale dhe kanë dhënë
sythe të reja. Ata të cilët, edhe pse në dukje të mbijetuar shëndetshëm, nuk vazhdojnë
të rriten dhe të japin sythe anësorë janë konsideruar si të parigjenerueshëm.
Pasqyra 5.9.2. Përqindja e rigjenerimit për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
½ MS
pa sakarozë

Përqindja e rigjenerimit për periudha të ndryshme
3 muaj

4 muaj

5 muaj

Z. jujuba

96,4 + 1,6374 A
St. dev 2,83608

90,2 + 1,3296 A
St. dev 2,30290

77,9 + 1,6272 A
St. dev 2,81839

P. mahaleb

83,7 + 1,5100 B
St. dev 2,61534

63,3 + 1,8747 B
St. dev 3,24705

17,8 + 0,8667 B
St. dev 1,50111

P. avium

71 + 1,7247
C
St. dev 2,98719

14 + 1,5177 D
St. dev 2,62869

0 + 0,0000
C
St. dev. 0,00000

M. communis

86,3 + 2,9627 B
St. dev 5,13160

58 + 1,7321 C
St. dev 3,00000

18,6 + 2,3333 B
St. dev 4,04145

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre

Grafiku 5.9.2a. Rigjenerimi i eksplanteve të ruajtur në terren ½ MS pa sakarozë në
periudha të ndryshme
Edhe përsa i përket përqindjes së rigjenerimit vërehen diferenca midis specieve në
secilën periudhë konservimi. Specia që paraqet përqindjen më të lartë në secilën
periudhë konservimi është Z. jujuba Mill. e cila rezulton me përqindje të lartë
rigjeneruese (77,9%) edhe pas 5 muajsh konservim në të tilla kushte. P. avium L.
është specia që rezulton me përqindje më të ulët konservimi. Kjo specie jep rezultat
më të kënaqshëm rigjenerimi pas konservimit për 4 muaj në të tilla kushte. Pas kësaj
periudhe përqindja e rigjenerimit ulet shumë. Dy speciet e tjera, P. mahaleb L. dhe M.
communis L., reagojnë në mënyrë të ngjashme në aftësinë rigjeneruese. Këto specie
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paraqesin rezultat më të mirë rigjenerimi pas periudhës 4 mujore të rigjenerimit (P.
mahaleb L. 63,3% dhe M. communis L. 58%). Pas 5 muajsh konservim përqindja
rigjeneruese ulet shumë.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.9.2b).
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Grafiku 5.9.2b. Analiza njëdrejtimëshe për rigjenerimin e specieve në studim për 3
periudhat e konservimit në terren ½ MS pa sakarozë
Ruajtja e materialit bimor in vitro varion midis specieve bimore, gjenotipeve, tipit të
eksplantit, përmbajtjes së kulturës dhe periudhave të konservimit. Terreni ushqyes me
sasi të reduktuar kripërash mundëson rritjen e bimës në vlera të ulëta. Ruajtja in vitro
me metodat e rritjes minimale mund të përdoret për një numër të madh speciesh
frutore (Wilkins et al., 1988). Një ndër metodat më të zakonshme është ajo e
reduktimit të kripërave minerale dhe sakarozës në terrenin ushqyes. Disa kërkues kanë
përdorur përqëndrime të ulëta të nitrateve në terrenin MS për kultivimin e Vitis sp.
(Moriguchi et al., 1989), Rubus sp. (Reed, 1993) dhe Malus sp. (Kovalchuk et al.,
2009). Në konservimin e gjenotipeve të dardhës rezulton se terren ½ MS dhe ulja e
përqëndrimit të manitolit rrit kohën midis subkulturave (Ahmed et al., 2010).
Raportime të tjera tregojnë që rritja mund të frenohet duke reduktuar sasinë e
kripërave inorganike dhe eleminimin e sakarozës në terrenin ushqyes. Sipas
raportimeve të autorëve të tjerë, sythe të kafesë mund të ruhen deri në 2 vjet në kushte
normale inkubimi, por në terren ½ MS pa sakarozë. Gjithashtu, reduktim i rritjes
vërehet edhe në bimëzat e karafilit si pasojë e reduktimit të kripërave MS (George,
1996).
Megjithatë, mbijetesa e sytheve reduktohet shumë me zgjatjen e periudhës së
konservimit për shkak të shterimit të elementëve mineralё në terren duke kufizuar
kështu rrezikun e shfaqjes së paqëndrueshmërisë gjenetike.
5.9.3. Përfundime
Në këtë studim rezulton se:
 Reduktimi i kripërave MS dhe eleminimi i sakarozës në terrenin ushqyes
rezulton metodë efikase për konservimin e specieve të ndryshme bimore për
periudha të ndryshme.
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Periudha 4 mujore e konservimit në të tilla kushte rezulton ajo më optimale
për konservimin e shumicës së specieve në studim pasi jep përqindje të larta
mbijetese dhe rigjenerimi.
Rritja e periudhës së konservimit mbi atë 4 mujore çon në uljen e përqindjes së
mbijetesës dhe të konservimit për shumicën e specieve në studim.
Specia me përqindje më të lartë mbijetese dhe rigjenerimi në të gjitha
periudhat është Z. jujuba Miller e cila konservohet me efikasitet edhe për 5
muaj në të tilla kushte.

5.10. Konservimi në terren ushqyes pa hormone
5.10.1. Materiali dhe Metoda
Sythet janë kuktivuar në kushtet e kultivimit në terren ushqyes pa hormone, por në
kushtet normale të fotoperiodës dhe temperaturës. Përbërësit e tjerë të terrenit ushqyes
janë të njëjtë me ato të subkulturës për secilën specie. Kulturat janë ruajtur në të tilla
kushte për periudha të ndryshme (3, 4, 5 muaj). Janë realizuar matje të përqindjes së
mbijetesës dhe rigjenerimit pas transferimit në terren të freskët. Mbijetesa e kulturave
është vlerësuar në bazë të kritereve të sugjeruara nga Reed (1992).
Janë vendosur sythe apikale të M. Communis L., P. avium L., P. mahaleb L. dhe Z.
Jujuba Mill. Për konservimin e secilës specie në të tilla kushte janë vendosur nga 3
paralele me nga 20 sythe secila.
5.10.2. Rezultate Dhe Diskutime
- Mbijetesa e sytheve
Janë realizuar matje të përqindjes së mbijetesës për secilën specie dhe janë llogaritur
mesataret e fituara në këto kushte konservimi për 4 speciet në studim (Pasqyra 5.10.1,
Graf. 5.10.1a).
Pasqyra 5.10.1. Përqindja e mbijetesës për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
Terren ushqyes pa
fitohormone
Z. jujuba

P. mahaleb

P. avium

M. communis

Përqindja e mbijetesës për periudha të ndryshme
3 muaj

4 muaj

5 muaj

82,3 + 1,7638 A

56 + 5,1316

A

32,3 + 1,8559 A

St. dev. 3,05505

St. dev. 8,88819

St. dev. 3,21455

65 + 3,0000

B

32 + 2,0817 BC

0 + 0,0000

St. dev. 5,19615

St. dev. 3,60555

St. dev. 0,00000

59,6 + 2,9627 B

24 + 2,6458

0 + 0,0000

St. dev. 5,13160

St. dev. 4,58258

St. dev. 0,00000

68 + 3,7859

B

36,6 + 2,3333 B

9,6 + 1,4530

St. dev. 6,55744

St. dev. 4,04145

St. dev. 2,51661

C

C

C

B

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
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Grafiku 5.10.1a. Mbijetesa e eksplanteve të ruajtur në terren pa fitohormone në
periudha të ndryshme
Nga të dhënat e fituara vërehet se speciet bimore dallojnë dukshëm midis tyre përsa i
përket përqindjes së mbijetesës në këto kushte konservimi. Specia me përqindjen më
të lartë të mbijetesës në të gjitha periudhat e testuara edhe në këtë metodë konservimi
është Z. Jujuba Mill., por përqindjen më të mirë të mbijetesës e ka në periudhën 4
mujore të konservimit. Tre speciet e tjera reagojnë më dobët duke filluar që në
periudhën 4 mujore të konservimit. Më tej ato nuk arrijnë të mbijetojnë pasi shfaqin
nekroza të theksuara. P. mahaleb L. dhe P. avium L. nuk arrijnë të mbijetojnë 5 muaj
në të tilla kushte konservimi.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.10.1b).
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Grafiku 5.10.1b. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e specieve në studim për 3
periudhat e konservimit në terren pa hormone
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- Rigjenerimi i sytheve
Është vlerësuar dhe përqindja e rigjenerimit pas transferimit të sytheve në terren të
freskët dhe inkubimit në kushte normale (Pasqyra 5.10.2, Graf. 5.10.2a). Sythe të
rigjeneruar janë konsideruar ata të cilët kanë vazhduar rritjen normale dhe kanë dhënë
sythe të reja. Ata të cilët, edhe pse në dukje të mbijetuar shëndetshëm, nuk vazhdojnë
të rriten dhe të japin sythe anësorë janë konsideruar si të parigjenerueshëm.
Pasqyra 5.10.2. Përqindja e rigjenerimit për secilën specie në periudha të ndryshme
ruajtjeje
Terren ushqyes pa
fitohormone

Përqindja e rigjenerimit për periudha të ndryshme
3 muaj

4 muaj

5 muaj

Z. jujuba

91,6 + 1,7638 A
St. dev. 3,05505

82,3 + 2,6034 A
St. dev. 4,50925

58 + 2,0817 A
St. dev. 3,60555

P. mahaleb

79,6 + 1,7638 B
St. dev. 3,05505

30 + 2,6458
B
St. dev. 4,58258

0 + 0,0000
C
St. dev. 0,00000

P. avium

80 + 2,6458
B
St. dev. 4,58258

30,6 + 2,0276 B
St. dev. 3,51188

0 + 0,0000
C
St. dev. 0,00000

M. communis

90,3 + 2,3333 A
St. dev. 4,04145

36,3 + 1,7638 B 10,3 + 1,8559 B
St. dev. 3,05505
St. dev. 3,21455

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre

Grafiku 5.10.2a. Rigjenerimi i eksplanteve të ruajtur në terren pa fitohormone në
periudha të ndryshme
Edhe përsa i përket përqindjes së rigjenerimit vërehen diferenca midis specieve në
secilën periudhë konservimi. Specia që paraqet përqindjen më të lartë në secilën
periudhë konservimi është Z. jujuba Mill. e cila rezulton me përqindje të lartë
rigjeneruese (58 %) edhe pas 5 muajsh konservim në të tilla kushte. P. avium L., P.
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mahaleb L. dhe M. communis L. rezultojnë me përqindje të ulët rigjenerimi edhe pas
4 muajsh ruajtjeje. Këto specie paraqesin rezultat më të mirë rigjenerimi pas
periudhës 3 mujore të konservimit. Pas kësaj periudhe përqindja rigjeneruese ulet
shumë.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.10.2b).
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Grafiku 5.10.2b. Analiza njëdrejtimëshe për rigjenerimin e specieve në studim për 3
periudhat e konservimit në terren pa fitohormone
Rritja e materialit bimor mund të frenohet dukshëm, kur përqëndrimi i hormoneve
bimore gjendet në terren nën nivelet optimale. Ky efekt është përdorur gjerësisht për
ruajtjen e materialit gjenetik. Për luleshtrydhen është arritur që të ruhen bimë mëma
në terrenin JG-B në mungesë të fitohormoneve pa shfaqje të ndryshimeve në vetitë
specifike të kultivareve (Jungnickel, 1988). Teknikat e shumimit in vitro për Fragaria
sp. përdorin nivele minimale të citokininave dhe auksinave, kurse në terrenet
ushqyese të ruajtjes nuk përdorin fitohormone (Reed et al., 1995). Kjo metodë e
ruajtjes ka rezultuar efikase edhe në ruajtjen për disa muaj të Ramonda sp. (Kongjika
et al., 1998).
5.10.3. Përfundime
Në këtë studim rezulton se:
 Reduktimi i përqëndrimit të hormoneve bimorë në terrenin ushqyes rezulton
metodë efikase për konservimin e specieve të ndryshme bimore për periudha
të ndryshme.
 Periudha 3 mujore e konservimit në të tilla kushte rezulton ajo më optimale
për konservimin e shumicës së specieve në studim pasi jep përqindje të larta
mbijetese dhe rigjenerimi.
 Rritja e periudhës së konservimit mbi atë 3 mujore çon në uljen e përqindjes së
mbijetesës dhe të konservimit për shumicën e specieve në studim.
 Specia me përqindje më të lartë mbijetese dhe rigjenerimi në të gjitha
periudhat është Z. jujuba Miller e cila konservohet me efikasitet edhe për 5
muaj në të tilla kushte.
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5.11. Enkapsulim – Dehidratimi
5.11.1. Materiali dhe Metoda
 Materiali bimor
Në studim janë marrë sythe të dy specieve të gjinisë Prunus (P. mahaleb L. dhe P.
avium L.) të cilët janë sterilizuar, janë izoluar me madhësi 2 – 3 mm dhe janë
kultivuar në terrenin standard të stadit të inokulimit (Terren MS me shtesa të
vitaminave MS dhe të kombinuar me 0.3 mg/l BAP; 0.1 mg/l AIB; 0.3 mg/l GA3, 3%
sakarozë dhe 0,6% agar). Në prekulturë eksplantet lihen për një periudhë 2 – 3 javore.
 Enkapsulimi
Konsiston në dy stade:
- Sythet vendosen në terren të lëngët MS, me të njëjtën përbërje vitaminike dhe
hormonale, pa CaCl2, por me përmbajtje 3% alginat natriumi me viskozitet të ulët
(Gonzalez-Arnao et al., 2006), 2M glicerol dhe 3% sakarozë (Pasqyra 1).
- Më pas pipetohen (me pipetë merret sythi dhe një sasi solucioni me alginat Na) të
gjitha sythet në solucion MS të njëjtë me solucionin e mësipërm, me përmbajtje
100 mM CaCl2 por pa alginat Na. Në këtë solucion sythet lihen për rreth 30
minuta në mënyrë që të formohen rruazat xhelatinoze (farat sintetike), secila me
përmasë rreth 5 mm dhe me një syth në brendësi (Pasqyra 5.11.1).
Pasqyra 5.11.1. Terrenet e fazës së enkapsulimit
TRETËSIRA 1 (100 Ml)

TRETËSIRA 2 (100 Ml)
Lihen Për 30 Min.

KOMPONENTËT

SASIA

KOMPONENTËT

SASIA

Makroelementë MS (10x)

10 ml

Makroelementë MS (10x)

10 ml

Mikroelementë MS (10x)

10 ml

Mikroelementë MS (10x)

10 ml

Kelati i hekuri (100x)

1 ml

Kelati i hekuri (100x)

1 ml

Vitaminat MS (100x)

1 ml

Vitaminat MS (100x)

1 ml

Sakarozë

3g

Sakarozë

3g

Glicerol

1ml

Glicerol

1ml

Alginat natriumi

3g

Klorur kalciumi

1,1 g

Ph

5,5

Ph

5,5

 Dehidratimi (Stadi I)
Pas formimit, rruazat prekulturohen në terrene të lëngëta MS me përmbajtje sakaroze
me përqëndrime në rritje 0,5M, 0,75 M, dhe 1M për nga një ditë në secilin (Pasqyra
5.11.2).
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Pasqyra 5.11.2. Terrenet e lëngëta të fazës së dehidratimit
TRETËSIRA 0,25 M
(100 ml)

TRETËSIRA 0,50 M
(100 ml)

TRETËSIRA 0,75 M
(100 ml)

TRETËSIRA 1 M
(100 ml)

Komponentët

Sasia

Komponentët

Sasia

Komponentët

Sasia

Komponentët

Sasia

Makroelementë MS
(10x)

10 ml

Makroelementë MS
(10x)

10 ml

Makroelementë MS
(10x)

10 ml

Makroelementë MS
(10x)

10 ml

Mikroelementë MS
(10x)

10 ml

Mikroelementë MS
(10x)

10 ml

Mikroelementë MS
(10x)

10 ml

Mikroelementë MS
(10x)

10 ml

Kelati i hekuri
(100x)

1 ml

Kelati i hekuri (100x)

1 ml

Kelati i hekuri (100x)

1 ml

Kelati i hekuri
(100x)

1 ml

Vitaminat MS
(100x)

1 ml

Vitaminat MS (100x)

1 ml

Vitaminat MS (100x)

1 ml

Vitaminat MS
(100x)

1 ml

Sakarozë

8,5 g

Sakarozë

17,1 g

Sakarozë

25,6 g

Sakarozë

34,2 g

pH

5,5

pH

5,5

pH

5,5

pH

5,5

Shënim: Solucionet e makroelementëve, mikroelementëve, kelatit të hekurit dhe vitaminave janë përgatitur të përqëndruara (solucione stok),
detaje të cilat janë sqaruar në kapitullin IV (Materiali dhe Metoda).
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 Dehidratimi (Stadi II)
Më pas, me anë të një pincete merren rruazat nga sakaroza dhe vendosen në silikaxhel
për stadin e dytë të dehidratimit.
10 rruaza për secilën specie janë vendosur në silikaxhel pas dehidratimit 24 orë në
tretësirën me përqëndrim të sakarozës 0,25M. Pjesa tjetër është vendosur në tretësirën
pasuese të sakarozës (0.50M). Pas 24 orësh dehidratim në këtë tretësirë 10 rruaza për
secilën specie janë vendosur për dehidratimin e dytë në silikaxhel, ndërsa pjesa tjetër
në tretësirën pasuese të sakarozës. E njëjta procedurë ka vazhduar dhe më tej.
 Rirritja
Është vlerësuar përqindja më optimale e rirritjes pas kultivimit në terrenin standard të
subkulturës për të vlerësuar përqëndrimin më të mirë të sakarozës që siguron
përqindje më të lartë rigjeneruese pas këtij stadi dehidratimi. Terreni i përdorur është
ai Murashige & Skoog (MS) me vitamina MS dhe i kombinuar me BAP 0.3 mg/l;
AIB 0.1 mg/l; GA3 0.3 mg/l. Kushtet e rritjes gjatë prekulturës janë të njëjta me ato të
kultivimit normal in vitro (Pasqyra 5.11.2).
Përqindja e rirritjes së rruazave të gjalla (me ngjyrë të gjelbër dhe pa nekroza) është
vlerësuar si përqindja e atyre të cilat kanë shfaqur një rritje në përmasa dhe nxjerrjen e
të paktën një sythi të vogël pas çarjes së kapsulës deri në 6 javë pas kultivimit në
terrenin standard të rritjes.
5.11.2. Rezultate dhe Diskutime
Eksplantet e të dyja specieve kanë reaguar pozitivisht ndaj teknikës së enkapsulim
dehidratimit.
Është testuar kombinimi optimal i përqëndrimit të sakarozës në serinë e tretësirave
dehidratuese duke i vendosur eksplantet e dehidratuar për rritje në terrenin standard të
subkulturës (Fig. 5.11.1, Pasqyra 5.11.3, Graf. 5.11.1).

Figura 5.11.1. Eksplante të enkapsuluar të P. mahaleb L. dhe P. avium L.
Pasqyra 5.11.3. Efekti i dehidratimit me sakarozë në përgjigjen rigjeneruese
0,25 M

0,5 M

0,75 M

1M

P. mahaleb L.

100 %

99 %

98 %

75 %

P. avium L.

100 %

100 %

99 %

78 %
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Grafiku 5.11.1. Efekti i dehidratimit me sakarozë në përgjigjen rigjeneruese
Nga të dhënat e fituara vërehet që kombinimi optimal për të dyja speciet është ai me
0,75 M sakarozë për një ditë kultivimi në këtë terren, ndërsa përqëndrimi më i lartë, ai
me 1 M sakarozë jep përqindje rigjeneruese të ulët dhe eksplantet paraqesin nekroza,
ndoshta për shkak të toksicitetit nga përqëndrimi i lartë i sakarozës. Të dyja speciet
reagojnë njësoj përsa i përket aftësisë rigjeneruese në secilin përqëndrim të sakarozës.
Për ruajtjen e materialit bimor gjatë kriokonservimit në azot të lëngët, i rëndësishëm
është trajtimi me lëndë osmotike për të siguruar dehidratim sa më të mirë dhe aftësi
rigjeneruese sa më të lartë të eksplanteve pas kriokonservimit. Enkapsulimi mundëson
ekspozimin e eksplanteve para kushteve ekstreme siç është trajtimi me përqëndrime të
larta sakaroze, proces që do të ishte fatal për eksplantet e paenkapsuluar (Engelmann
1997).
Për këtë arsye duhet gjetur një përqëndrim i optimal i sakarozës që të sigurojë këto dy
kushte të rëndësishme.
Edhe sipas raportimeve përqëndrimi më i zakonshëm i sakarozës është ai 0,75 M.
Koha e trajtimit në këtë tretësirë dehidratuese varion nga 18 – 24 orë për
kallamsheqerin (Paulet et al., 1993; Gonzalez-Arnao et al., 1993) dhe për kafenë
(Mari et al., 1995). Në disa specie, ekspozimi i menjëhershëm në përqëndrime të larta
të sakarozës ka efekt toksik dhe e ul ndjeshëm përqindjen erigjenerimit. Në të tilla
raste një rritje graduale e përqëndrimit të sakarozës ditë pas dite duke i transferuar
sythet në solucione me përqëndrim më të lartë rrit përqindjen e mbijetesës dhe më pas
të rigjenerimit (Plessis et al., 1991; Zhao et al., 1999). Edhe në rastin e këtij studimi
duket se trajtimi i menjëhershëm me përqëndrim të lartë sakaroze (1 M) ul ndjeshëm
përqindjen e rigjenerimit.
5.11.3. Përfundime
Në këtë studim rezulton se:
 Eksplantet e të dyja specieve reagojnë pozitivisht ndaj metodës së enkapsulim
– dehidratimit.
 Përqëndrimi 0,75 M i sakarozës rezulton optimal duke dhënë përqindje të lartë
rigjenerimi të eksplanteve.
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CII. Efekti i metodave të ndryshme brenda së njëjtës specie
5.12. Krahasimi i metodave të ndryshme në konservimin e të njëjtës
specie
5.12.1. Materiali dhe Metoda
Për speciet P. mahaleb L., P. avium L., M. communis L. dhe Z. jujuba Miller janë
testuar metodat e:
- Konservimit me anë të reduktimit të ndriçimit dhe temperaturës;
- Konservimi në terren ½ MS pa sakarozë;
- Konservimi në terren pa fitohormone;
Janë analizuar dy kohëzgjatje të secilës metodë, 3 dhe 5 muaj. Periudha 4 mujore e
konservimit në terren ½ MS pa sakarozë dhe në terren pa hormone, si dhe periudha 10
dhe 14 mujore e konservimit me anë të reduktimit të temperaturës dhe ndriçimit nuk
janë marrë në analizë pasi nuk vërehen tek të tri metodat në shqyrtim.
Rezultatet e përqindjes së mbijetesës dhe rigjenerimit të periudhës 5 mujore në
metodën e konservimit me anë të reduktimit të temperaturës dhe ndriçimit, në tabelë i
korrespondojnë rezultateve përkatëse të periudhës reale 6 mujore të konservimit në të
tilla kushte. Ky modifikim është bërë duke pasur parasysh që nëse për 6 muaj
konservim arrihen këto rezultate, në 5 muaj arrihen rezultate të barabarta ose më të
larta se to.
5.12.2. Rezultate dhe Diskutime
5.12.2.1. Konservimi i species Prunus mahaleb L.
- Mbijetesa e sytheve
Janë përmbledhur dhe analizuar rezultatet e krahasimit të metodave të ndryshme të
konservimit të species P. mahaleb L. për përqindjen e mbijetesës (Pasqyra 5.12.1a,
Graf. 5.12.1a1).
Pasqyra 5.12.1a. Mbijetesa e eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Prunus mahaleb L.

3 muaj

5 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

88,6 + 4,3062
A 73,4 + 0,9939
A
St. dev. 7,45855
St. dev 1,72143

Terren ½ MS pa sakarozë

93,3+ 2,1427
A 29,6 + 0,7796 B
St. dev. 3,71124
St. dev. 1,35031

Terren pa fitohormone

65 + 3,0000
B
St. dev. 5,19615

0 + 0,0000
C
St. dev. 0,00000

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre
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Grafiku 5.12.1a1. Mbijetesa e eksplanteve të P mahaleb L. të konservuar me metoda
të ndryshme të rritjes minimale
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Nga të dhënat rezulton se në të dyja periudhat e konservimit, për të tri metodat e
krahasuara, ajo e konservimit në 4oC jep përqindjen më të lartë të mbijetesës. Në
periudhën 3 mujore të konservimit nuk paraqitet variacion statistikor përsa i përket
konservimit në 4oC dhe atij në terren ½ MS pa sakarozë.
Në periudhën 5 mujore të konservimit, tri metodat e krahasuara paraqesin variacion të
qartë statistikor. Me rritjen e kohës së konservimit, ulet përqindja e mbijetesës për të
gjitha metodat e analizuara.
Bazuar në analizën e variancës dhe në Student’s Test, vërehen diferenca thelbësore
statistikore midis specieve për secilën periudhë konservimi (Graf. 5.12.1a2).

Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Mbijetesa pr mahaleb

Grafiku 5.12.1a2. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e sytheve të P. mahaleb L.
për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
- Rigjenerimi i sytheve
Janë analizuar dhe krahasuar përgjigjet rigjeneruese të eksplanteve të P. mahaleb L.
pas transferimit në terren të ri (terreni standard i kultivimit in vitro për specien në
studim) dhe në kushte normale të fotoperiodës dhe temperaturës (Pasqyra 5.12.1b,
Graf. 5.12.1b1).
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Pasqyra 5.12.1b. Rigjenerimi i eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Prunus mahaleb L.

3 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit
Terren ½ MS pa sakarozë

5 muaj

87,7 + 1,7349 A 61,8 + 1,5624
A
St. dev 3,00500
St. dev. 2,70617
83,7 + 1,5100 B 17,8 + 0,8667
St. dev 2,61534
St. dev 1,50111

B

79,6 + 1,7638 B 0 + 0,0000
C
St. dev. 3,05505
St. dev. 0,00000

Terren pa fitohormone

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre

Grafiku 5.12.1b1. Rigjenerimi i eksplanteve të P mahaleb L. të konservuar me
metoda të ndryshme të rritjes minimale
Edhe përsa i përket përqindjes së rigjenerimit pas transferimit në terren të ri, përgjigje
më të mirë paraqesin eksplantet e konservuar në 4oC në ndriçim të reduktuar.
Të tri metodat e testuara në të dyja periudhat e konservimit paraqesin diferenca
statistikore të dukshme midis tyre (Graf. 5.12.1b2).
95

70
60
50
40
5 muaj

3 muaj

90

85

30
20

80

10

Rigjenerimi pr mahaleb

Pa
fitohormone

-10

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

4oC

Each Pair
Student's t
0,05

1/2 MS pa
sakaroze

Pa
fitohormone

4oC

1/2 MS pa
sakaroze

0

75

Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Rigjenerimi pr mahaleb

Grafiku 5.12.1b2. Analiza njëdrejtimëshe për rigjenerimin e sytheve të P. mahaleb L.
për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
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5.12.2.2. Konservimi i species Prunus avium L.
- Mbijetesa e sytheve
Janë përmbledhur dhe analizuar rezultatet e krahasimit të metodave të ndryshme të
konservimit të species P. avium L. për përqindjen e mbijetesës (Pasqyra 5.12.2a, Graf.
5.12.2a1).
Pasqyra 5.12.2a. Mbijetesa e eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Prunus avium L.

3 muaj

5 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

92,3 + 1,7458
A
St. dev. 3,02379

69,7 + 1,6826 A
St. dev 2,91433

Terren ½ MS pa sakarozë

78,7 + 0,9387
B
St. dev. 1,62583

0 + 0,0000
B
St. dev. 0,00000

Terren pa fitohormone

C
59,6 + 2,9627
St. dev. 5,13160

0 + 0,0000
B
St. dev. 0,00000

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre

Grafiku 5.12.2a1. Mbijetesa e eksplanteve të P. avium L. të konservuar me metoda të
ndryshme të rritjes minimale
Edhe për këtë specie, metoda e konservimit në 4oC me ndriçim të reduktuar rezulton
më efikase se dy metodat e tjera. Në dy metodat e konservimit me modifikim të
terrenit ushqyes mbijetesa është zero në periudhën 6 mujore të konservimit.
Diferencat në efikasitetin e secilës metodë konservimi evidentohen edhe nga
përllogaritjet statistikore me anë të Student’s test dhe Analizës së Variancës (Graf.
5.12.2a2).
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Grafiku 5.12.2a2. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e sytheve të P. avium L. për
2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
- Rigjenerimi i sytheve
Janë analizuar dhe krahasuar përgjigjet rigjeneruese të eksplanteve të P. avium L. pas
transferimit në terren të ri (terreni standard i kultivimit in vitro për specien në studim)
dhe në kushte normale të fotoperiodës dhe temperaturës (Pasqyra 5.12.2b, Graf.
5.12.2b1).
Pasqyra 5.12.2b. Rigjenerimi i eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Prunus avium L.

3 muaj

5 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

89,1 + 1,7381
St. dev 3,01054

A

54,2 + 2,2068
A
St. dev. 3,82230

Terren ½ MS pa sakarozë

71 + 1,7247
St. dev 2,98719

B 0 + 0,0000
B
St. dev. 0,00000

80 + 2,6458
B 0 + 0,0000
B
St. dev. 4,58258
St. dev. 0,00000
Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre
Terren pa fitohormone

Grafiku 5.12.2b1. Rigjenerimi i eksplanteve të P. avium L. të konservuar me metoda
të ndryshme të rritjes minimale
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Përsa i përket përgjigjes rigjeneruese, dy metodat e konservimit me anë të modifikimit
të terrenit ushqyes nuk paraqesin diferenca statistikore midis tyre në periudhën 3
mujore të konservimit. Edhe në këtë stad metoda e konservimit në 4oC jep rezultat më
të mirë në krahasim me dy metodat e tjera, diferenca këto që vërtetohen edhe
statistikisht (Graf. 5.12.2b2).
95

100
90

90

80
70
60
5 muaj

80

50
40

Each Pair
Student's t
0,05

0
-10

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Rigjenerimi P. avium

4oC

Pa
fitohormone

4oC

1/2 MS pa
sakaroze

70

Pa
fitohormone

30
20
10

75

1/2 MS pa
sakaroze

3 muaj

85

Each Pair
Student's t
0,05

All Pairs
Tukey-Kramer
0,05

Rigjenerimi P. avium

Grafiku 5.12.2b2. Analiza njëdrejtimëshe për rigjenerimin e sytheve të P. avium L.
për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
5.12.2.3. Konservimi i species Myrtus communis L.
- Mbijetesa e sytheve
Janë përmbledhur dhe analizuar rezultatet e krahasimit të metodave të ndryshme të
konservimit të species M. communis L. për përqindjen e mbijetesës (Pasqyra 5.12.3a,
Graf. 5.12.3a1).
Pasqyra 5.12.3a. Mbijetesa e eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Myrtus communis L.
Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit
Terren ½ MS pa sakarozë
Terren pa fitohormone

3 muaj
88,6 + 1,8559
St. dev 3,21455

5 muaj
A

84 + 1,7321
A
St. dev. 3,00000

90,6 + 2,6034
A
St. dev. 4,50925

37 + 2,3094
B
St. dev. 4,00000

68 + 3,7859
St. dev. 6,55744

B 9,6 + 1,4530
C
St. dev. 2,51661

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre.
Nga të dhënat rezulton se në periudhën 3 mujore të konservimit nuk vërehen diferenca
statistikore midis konservimit në 4oC dhe konservimit në terren ½ MS pa sakarozë.
Në periudhën 5 mujore të konservimit, vërehen diferenca të dukshme statistikore
midis tri metodave të përdorura, nga ku më efikase rezulton ajo e konservimit në
temperaturë 4oC me ndriçim të reduktuar.
Këto rezultate evidentohen dhe statistikisht me anë të metodave të Student’s Test dhe
Analizës së Variasncës (Graf. 5.12.3a2).
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Grafiku 5.12.3a1. Mbijetesa e eksplanteve të M. communis L. të konservuar me
metoda të ndryshme të rritjes minimale
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Grafiku 5.12.3a2. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e sytheve të M. communis L.
për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
- Rigjenerimi i sytheve
Janë analizuar dhe krahasuar përgjigjet rigjeneruese të eksplanteve të M. communis L.
pas transferimit në terren të ri (terreni standard i kultivimit in vitro për specien në
studim) dhe në kushte normale të fotoperiodës dhe temperaturës (Pasqyra 5.12.3b,
Graf. 5.12.3b1).
Pasqyra 5.12.3b. Rigjenerimi i eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Myrtus communis L.

3 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

98 + 2,0000
A
St. dev. 3,46410

75,6 + 3,5277
St. dev 6,11010

A

86,3 + 2,9627
St. dev 5,13160

18,6 + 2,3333
St. dev 4,04145

B

Terren ½ MS pa sakarozë

5 muaj

B

90,3 + 2,3333
B 10,3 + 1,8559
C
St. dev. 4,04145
St. dev. 3,21455
Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre
Terren pa fitohormone
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Grafiku 5.12.3b1. Rigjenerimi i eksplanteve të M. communis L. të konservuar me
metoda të ndryshme të rritjes minimale
Edhe përsa i përket përgjigjes rigjeneruese, rezultat më të mirë paraqesin eksplantet e
konservuar në temperaturë 4oC me ndriçim të reduktuar, rezultate të cilat vërtetohen
edhe statistikisht (Graf. 5.12.3b2).
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Grafiku 5.12.3b2. Analiza njëdrejtimëshe për rigjenerimin e sytheve të M. communis
L. për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
5.12.2.4. Konservimi i species Zizyphus jujuba Miller
- Mbijetesa e sytheve
Janë përmbledhur dhe analizuar rezultatet e krahasimit të metodave të ndryshme të
konservimit të species Z. jujuba Mill. për përqindjen e mbijetesës (Pasqyra 5.12.4a,
Graf. 5.12.4a1).
Pasqyra 5.12.4a. Mbijetesa e eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme
Zizyphus jujuba Miller

3 muaj

5 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

100 + 0,0000
A
St. dev. 0,00000

100 + 0,0000
A
St. dev. 0,00000

Terren ½ MS pa sakarozë

A
100 + 0,0000
St. dev. 0,00000

82 + 1,7926
B
St. dev. 3,10483

82,3 + 1,7638
B 32,3 + 1,8559
C
St. dev. 3,05505
St. dev. 3,21455
Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre
Terren pa fitohormone
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Grafiku 5.12.4a1. Mbijetesa e eksplanteve të Z. jujuba Miller të konservuar me
metoda të ndryshme të rritjes minimale
Metoda më efikase e konservimit edhe në këtë rast është ajo e reduktimit të
temperaturës dhe ndriçimit, që në periudhën 3 mujore të konservimit nuk paraqet
diferenca statistikore me konservimin në terren ½ MS pa sakarozë. Në periudhën 5
mujore të konservimit, paraqiten diferenca statistikore domethënëse në përqindjen e
mbijetesës (Graf. 5.12.4a2).
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Grafiku 5.12.4a2. Analiza njëdrejtimëshe për mbijetesën e sytheve të Z. jujuba Miller
për 2 periudhat e konservimit në metoda të ndryshme
- Rigjenerimi i sytheve
Janë analizuar dhe krahasuar përgjigjet rigjeneruese të eksplanteve të Z. jujuba Mill.
pas transferimit në terren të ri (terreni standard i kultivimit in vitro për specien në
studim) dhe në kushte normale të fotoperiodës dhe temperaturës (Pasqyra 5.12.4b,
Graf. 5.12.4b1).
Pasqyra 5.12.4b. Rigjenerimi i eksplanteve të konservuar me metoda të ndryshme të
rritjes minimale
Zizyphus jujuba Miller

3 muaj

5 muaj

Reduktimi i temperaturës dhe i
ndriçimit

100 + 0,0000
A
St. dev. 0,00000

97 + 0,5774
A
St. dev. 1,00000
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Terren ½ MS pa sakarozë

96,4 + 1,6374
St. dev 2,83608

A

77,9 + 1,6272
St. dev 2,81839

Terren pa fitohormone

91,6 + 1,7638
St. dev. 3,05505

B 58 + 2,0817
C
St. dev. 3,60555

B

Shënim: Kategoritë që nuk bashkohen nga e njëjta gërmë janë shumë të ndryshme
midis tyre

Grafiku 5.12.4b1. Rigjenerimi i eksplanteve të Z. jujuba Miller të konservuar me
metoda të ndryshme të rritjes minimale
Edhe përsa i përket aftësisë rigjeneruese, përgjigje më të mirë paraqesin eksplantet e
konservuara në 4oC dhe në ndriçim të reduktuar. kjo metodë nuk paraqet diferenca
statistikore metodën e kultivimit në terren ½ MS pa sakarozë për periudhën 3 mujore
të konservimit. Për periudhën 5 mujore të konservimit vërehen diferenca statistikore
të dukshme midis tre metodave në studim (Graf. 5.12.4b2).
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5.12.3. Përfundime
Duke analizuar të dhënat arrihet në këto përfundime:
 Metodë më efikase rezulton konservimi në 4oC në ndriçim të reduktuar pasi
vërehet përqindje e lartë mbijetese dhe rigjenerimi për të gjithë eksplantet në
studim.
 Metodat e konservimit me anë të modifikimit të terrenit ushqyes rezultojnë
efikase për periudha konservimi deri në 3 muaj.
 Me rritjen e periudhës së konservimit ulet përqindja e mbijetesës dhe aftësia
rigjeneruese e eksplanteve të specieve në studim.
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KAPITULLI VI

PËRFUNDIME
Nga studimi i specieve frutore spontane në disa drejtime, mund të rezultojmë në
përfundime të përgjithshme:
1. Për stadet e ndryshme të mikroshumimit

Mikroshumimi i specieve Prunus mahaleb L., Prunus avium L., Prunus
webbii (Spach) Vierh., Pyrus pyraster L., Pyrus amygdaliformis Vill., Myrtus
communis L., Zizyphus jujuba Mill., rezulton metodë efikase për shumimin e këtyre
specieve bimore pasi arrihet fitimi i një numri shumë të madh bimëzash identike me
bimën mëmë në një kohë shumë të shkurtër.
 Në të gjitha stadet e mikroshumimit në terrenet përkatëse të secilës specie në
studim vërehet një numër i madh sythesh anësorë, gjethesh dhe një rritje e
konsiderueshme në gjatësi e kërcellit.
 Terreni ushqyes më optimal për mikroshumimin e specieve P. mahaleb L. dhe
P. avium L. konsiderohet ai Murashige & Skoog (MS) me vitamina MS dhe i
kombinuar me BAP 0.3 mg/l; AIB 0.1 mg/l; GA3 0.3 mg/l, i cili favorizon zhvillimin
e sytheve çdo stad të kulturës in vitro pasi vërehet një indeks mjaft i lartë
mikroshumimi.
 Ecuri më të mirë gjatë kultivimit in vitro të specieve P. mahaleb L. dhe P. avium
L. paraqesin strukturat e organizuara (sythet) të cilat zhvillohen në mënyrë të suksesshme
për të dyja speciet në studim, ndërsa eksplantet e paorganizuara zhvillohen deri në stadin
e kallusogjenezës.
 Terreni më optimal për mikroshumimin e species të M. communis L. rezulton
ai Murashige & Skoog (MS) 1 (BAP 0.65 mg/l, ANA 0.01 mg/l) me raport më të lartë
BAP/ANA që favorizon zhvillimin e sytheve në stadin e parë të kulturës in vitro.
 Kultura embrionale rezulton efikase për mikroshumimin e bimëzave të
bajames së egër Prunus webbii (Spach) Vierh., duke u kultivuar në terren ushqyes pa
hormone në stadin e parë të kultivimit.
 Terreni ushqyes më optimal për mikroshumimin e P. pyraster L. dhe P.
amygdaliformis Vill. konsiderohet ai WPM me vitamina WPM dhe i kombinuar me
BAP (6-benzilaminopurina) 1 mg/l; auksina ANA (acidi α-naftil acetik) 0.1 mg/l; i
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cili favorizon zhvillimin e një numri të madh sythesh dhe gjethesh, dhe rritjen në
gjatësi sytheve, në çdo stad të kulturës in vitro.
 Auksinat AIB dhe ANA në përqëndrim 0.1 mg/l janë nxitësit kryesorë të
formimit të rrënjëve në bimëzat e shumicës së specieve në studim, por speciet e
veçanta të gjinisë Prunus dallohen nga reagimi ndaj përqendrimeve të ndryshme të
makro- dhe mikroushqyesve të terrenit ushqyes MS.
2. Histologjia e strukturave gjethore
 Analizat histologjike të strukturave gjethore të kategorive të ndryshme (in
vivo, in vitro, aklimatizim) të bimëzave të Prunus mahaleb L. dhe Myrtus communis
L. tregojnë që gjethet ruajnë karakteristikat hipostomatike me aparat stomatal
anomocitik pavarësisht kushteve të kultivimit.
 Dendësia stomatale dhe karakteristikat e gojëzave në kategoritë krahasuese (in
vivo, in vitro, aklimatizim) brenda specieve përkatëse (Prunus mahaleb L. dhe Myrtus
communis L.) ndryshojnë sipas kushteve të rritjes dhe kultivimit të tyre.
 Trikomat janë në numër më të madh në bimëzat in vivo dhe janë shumë të
rralla në bimëzat e aklimatizuara dhe in vitro të Myrtus communis L. dhe Prunus
mahaleb L.
 Në indet gjethorë të kategorive në studim brenda specieve përkatëse (Prunus
mahaleb L. dhe Myrtus communis L.) vërehet prania e strukturave kristaline.
 Gjendrat vajore në bimëzat e të dy kategorive në studim (in vivo dhe
aklimatizim) të Myrtus communis L. janë të pranishme edhe në epidermën e sipërme,
edhe në atë të poshtme.
 Në bimëzat e aklimatizuara të Myrtus communis L. vërehet densitet gjëndror
më i lartë dhe gjendra me diametër më të madh gjë që mbështet mundësinë e
prodhimit të sasive më të larta të vajrave esencialë të kësaj kategorie, me origjinë nga
bimët in vitro.
3

Konservimi in vitro

 Ruajtja në temperaturë 4oC në errësirë rezulton efikase për konservimin e
specieve të ndryshme bimore për periudha të ndryshme. Periudha 6 mujore e
konservimit në të tilla kushte rezulton ajo më optimale për konservimin e shumicës së
specieve në studim pasi jep përqindje të larta mbijetese dhe rigjenerimi. Koha
maksimale e mbijetesës së pjesës më të madhe të specieve në studim në të tilla kushte
është periudha 10 mujore, ndërsa për Zizyphus jujuba Mill ajo 14 mujore.
 Periudha 4 mujore e konservimit në terren ½ MS pa sakarozë konsiderohet më
optimale për konservimin e shumicës së specieve në studim, pasi jep përqindje të larta
mbijetese dhe rigjenerimi. Rritja e periudhës së konservimit mbi atë 4 mujore çon në
uljen e përqindjes së mbijetesës dhe të konservimit për shumicën e specieve në
studim.
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 Specia me përqindje më të lartë mbijetese dhe rigjenerimi në të gjitha
periudhat gjatë ruajtjes në terren ½ MS pa sakarozë është Zizyphus jujuba Miller, e
cila konservohet me efikasitet edhe për 5 muaj në të tilla kushte.
 Periudha më optimale e konservimit të specieve të ndryshme në terren ushqyes
pa hormone është ajo 3 mujore e konservimit pasi në këtë kohëzgjatje jep përqindje të
larta mbijetese dhe rigjenerimi. Rritja e periudhës së konservimit mbi atë 3 mujore
çon në uljen e përqindjes së mbijetesës dhe të konservimit për shumicën e specieve në
studim.
 Specia me përqindje më të lartë mbijetese dhe rigjenerimi në të gjitha
periudhat dhe për të gjitha metodat e konservimit në studim është Zizyphus jujuba
Miller, e cila konservohet me efikasitet të lartë dhe jep përgjigje të larta rigjeneruese.
 Eksplantet e të dy specieve të gjinisë Prunus (P. avium dhe P. mahaleb)
reagojnë pozitivisht ndaj metodës së enkapsulim – dehidratimit. Përqëndrimi 0.75 M i
sakarozës rezulton optimal duke dhënë përqindje të lartë rigjenerimi të eksplanteve
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KAPITULLI VII

REKOMANDIME


Mikroshumimi, si metodë optimale për prodhimin e një numri mjaft të madh
bimësh brenda një kohe shumë të shkurtër, mund të përdoret në mënyrë të
suksesshme për kultivimin e mëtejshëm të Prunus avium L., Prunus mahaleb
L., Prunus webbii (Spach) Vierh., Pyrus pyraster L., Pyrus amygdaliformis
Vill., Myrtus communis L., Zizyphus jujuba Mill.



Rekomandohet përdorimi si eksplante fillestare i strukturave të organizuara
(sythe, meristema) të cilat nuk kalojnë në fazën e kallusogjenezës, duke
minimizuar kështu mundësinë e shfaqjes së variacioneve somaklonale gjatë
mikroshumimit.



Problematik është indeksi i aklimatizimit për disa nga speciet në studim për të
cilin do të punohet më shumë në vazhdim, pasi bimëzat in vitro përshtaten me
vështirësi me kushtet ex vitro.



Konservimi afatmesëm rezulton mjaft efikas për ruajtjen e gjermoplazmës së
specieve në studim, veçanërisht metoda e ruajtjes në 4oC me ndriçim të
reduktuar, por i nevojshëm është dhe testimi i metodave të tjera të konservimit
afatmesëm në mënyrë që të hartohen protokolle të detajuara për konservimin e
secilës specie, madje dhe popullatave të ndryshme të së njëjtës specie.



Nevojitet testimi i efikasitetit të stadit të enkapsulim – dehidratimit në ruajtjen
afatgjatë dhe vlerësimi i indeksit të mbijetesës dhe rigjenerimit pas
kriokonservimit të materialeve bimore.
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LISTA E SHKURTIMEVE
HgCl2
NaClO
Terren MS
Terren LP
WPM
BAP
AIB
GA3
ANA
2, 4-D
EDTA
NGJ
NS
GJK
Et al.
ANOVA
pH
%
Min.
Cm

---------------------------------------- Biklorur mërkuri
---------------------------------------- Hipoklorit natriumi
---------------------------------------- Terren Murashige & Skoog
---------------------------------------- Terren Quoirin & Lepoivre
---------------------------------------- Woody Plant medium
---------------------------------------- 6-benzilaminopurina
---------------------------------------- Acidi 3-indol butirik
---------------------------------------- Acidi giberelik
---------------------------------------- Acid α-naftil acetik
---------------------------------------- Acidi 2, 4-diklorfenoksi acetic
---------------------------------------- Acidi Etilen Diaminë Tetra Acetik
---------------------------------------- Numri i gjetheve
---------------------------------------- Numri i sytheve
---------------------------------------- Gjatësia e kërcellit
---------------------------------------- E të tjerë
---------------------------------------- Analiza e variancës
---------------------------------------- Përqëndrimi i joneve hidrogjen
---------------------------------------- Për qind
---------------------------------------- Minuta
---------------------------------------- Centimetër
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