REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË

MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS
DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE
MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.

DISERTACION
Për marrjen e gradës shkencore:”DOKTOR”

Kandidati:

Udhëheqës shkencor :

Msc.Marinela Grazhdani

Akad.Asoc.Prof.Dr. Efigjeni Kongjika
Prof. Dr. Ariola Bacu

Tiranë 2016

i

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË

MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS
DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE
MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.

DISERTACION
Për marrjen e gradës shkencore:”DOKTOR”

Kandidati:

Udhëheqës shkencor :

Msc.Marinela Grazhdani

Akad.Asoc.Prof.Dr. Efigjeni Kongjika
Prof. Dr. Ariola Bacu

Tiranë 2016

ii

REPUBLIKA E SHQIPERISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË

DISERTACION
Paraqitur nga

Msc.Marinela GRAZHDANI
Udhëhequr nga

Akad.Asoc.Prof.Dr. Efigjeni Kongjika
Prof. Dr. Ariola Bacu
Për marrjen e gradës

DOKTOR I SHKENCAVE

Tema: “Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës
(Malus domestica Borkh.) të rrethit të Korçës dhe përdorimi i metodave
molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre”

Mbrohet më datë,_______/_______,2016 para Jurisë

1.______________________________________Kryetar
2._____________________________________Anëtar ( Oponent )
3._____________________________________Anëtar ( Oponent )
4._____________________________________Anëtar
5._____________________________________Anëtar
iii

“Nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla
me dashuri të madhe„
Nënë Tereza

iv

MIRËNJOHJE
Për një kohë relativisht të gjatë u mundësua përfundimi i këtij punimi .Një punë e tillë shkencore
nuk mund të jetë vepër e një personi të vetëm, prandaj erdhi momenti që me dëshirë dhe kënaqësi
të falënderoj personat që më ndihmuan në realizimin e këtij punimi.
 Mirënjohje, falënderime dhe vlerësim të thellë për udhëheqëset e mia të nderura Akad.
Asoc. Prof. Dr. Efigjeni Kongjika dhe Prof. Dr. Ariola Bacu për angazhimin,
përkushtimin, ndihmesën e papërtuar, motivimin, për sqarimet shkencore dhe për
durimin gjatë gjithë kohës. Ndjehem e privilegjuar që kam patur mbështetjen e tyre kaq të
përkushtuar .
 Falënderime dhe mirënjohje për Prof. As. Dr. Valbona Sota për dashamirësinë,
mbështetjen, ndihmën, këshillat dhe konsulencën e vlefshme.
 Me përulje dhe sinqeritet falënderoj Ritën që pa ndihmesën e saj ky punim nuk do të
mund të realizohej.
 Falënderoj Efterpi Terpo për durimin dhe ndihmën e pakursyer në mbarëvajtjen e punës
laboratorike së studimit.
 Falënderime dhe mirënjohje për stafin e Departamentit të Bioteknologjisë, Fakulteti i
Shkencave të Natyrës, për krijimin e mundësive për të punuar në mjediset e laboratorëve
të Bioteknologjisë.
 Dëshiroj të falënderoj, Robertin, Artin, Rovenën që me lejuan dhe ndihmuan në marrjen e
mostrave bimore nga plantancionet e tyre.
 Falënderoj Brunildën dhe Elisin për ndihmesën tyre në realizimin e kulturave in vitro.
 Dëshiroj të falënderoj Katerinën, Ermelindën, Bledin, Anxhelën dhe Emin për
mbështetjen dhe ndihmesën në marrjen dhe transportimin e materialeve bimore.
 Dëshiroj të falënderoj shumë nga të afërmit e mi teze Noi dhe xhaxhi Gaqo, Silvana,
Monika dhe Beni, Ina dhe Petrika, Ditka dhe Hektori, që më inkurajuan dhe motivuan
deri në përfundim të këtij punimi.
 Padyshim një falënderim special për prindërit e bashkëshortit dhe mamanë time që ma
mundësuan dhe lehtësuan përfundimin e punimit.
 Asgjë nuk mund të realizohej pa mbështetjen, ndihmesën, mirëkuptimin, durimin dhe
mbështetjen morale të bashkëshortit Aleksandër dhe fëmijëve të mi Vasil, George dhe
Anastasia. Faleminderit që keni qenë me mua në çdo hap të këtij studimi.
 Në kujtim të babit tim të paharruar, Petraqit, që nuk jeton më dhe në çdo hap të jetës
sime ka qenë ideator,inkurajues dhe motivues.

Ju faleminderit të gjithëve!
Marinela Grazhdani

v

MIRËNJOHJE............................................................................................................v
PASQYRA E LËNDËS ..............................................................................................vi
PËRMBLEDHJE..........................................................................................................................xi
QËLLIMI I STUDIMIT.............................................................................................................xiv

OBJEKTIVAT............................................................................................................................xiv

I.PJESA TEORIKE......................................................................................................................1
1.1.Të dhëna të përgjithshme mbi specien e mollës...................................................................1
1.1.1. Klasifikimi botanik..............................................................................................................1
1.1.2. Origjina e familjes Rosaceae...............................................................................................2
1.2. Të dhëna për specien Malus domestica Borkh. (molla e butë)............................................3
1.2.1. Origjina e mollës..................................................................................................................3
1.2.2. Përhapja e kultivarëve të mollës në Evropë dhe në botë..................................................3
1.2.3. Përmbajtja kimike dhe vlerat ushqyese.............................................................................4
1.2.4. Kushtet ekologjike për kultivimin e mollës.......................................................................4
1.2.5. Nënshartesat.........................................................................................................................5
1.3. Kultivarët e mollës..................................................................................................................5
1.4. Përhapja natyrale dhe kultivimi i mollës në Shqipëri.........................................................7
1.5. Studimi i kultivarëve të ndryshëm të mollës në rrethin e Korçës......................................9
1.5.1. Historiku i mollës në Korçë.................................................................................................9
1.5.2. Të dhëna për kultivarët e mollës të kultivuar në rajonin e Korçës...............................10
1.6. Sëmundjet virusale dhe dëmet në pemëtari........................................................................12
1.6.1. Të dhëna të përgjithshme..................................................................................................12
1.6.2. Nevoja për diagnostikimin e viruseve dhe viroideve patogjene të bimëve...................13
1.6.3. Përpjekje për menaxhimin e sëmundjeve virusale dhe viroidale.................................13
1.6.4. Sëmundjet virusale më karakteristike për mollën..........................................................14
1.6.5. Veçori të reagimit të bimëve të kultivuara ndaj virozave (Cross protection)...............22
vi

1.6.6. Molla dhe fenomeni i vetëmbrojtjes.................................................................................23
1.6.7. Tregues molekularë të lidhur me rezistencën.................................................................23
1.7. Metoda të diagnostikimit të fitopatologjive virale te molla..............................................24
1.7.1. Simptomatologjia - Vlerësimi i pranisë së viruseve në pemë.........................................24
1.7.2. Serologjia – ELISA............................................................................................................25
1.7.3. Mikroskopia elektronike...................................................................................................26
1.7.4. Metodat e bazuara në acidet nukleike.............................................................................27
1.7.4.1. PCR (Polymerase Chain Reaction)...............................................................................27
1.7.4.2. Metoda me anë të hibridizimit molekular....................................................................30
1.8. Metodat e prodhimit të bimëve të painfektuara................................................................31
1.8.1. Termoterapia......................................................................................................................32
1.8.2. Elektroterapia....................................................................................................................32
1.8.3. Kimioterapia.......................................................................................................................32
1.8.4. Krioterapia.........................................................................................................................33
1.8.5. Kultura e meristemës.........................................................................................................33
1.9. Mikroshumimi in vitro..........................................................................................................38
1.9.1. Avantazhet e përdorimit të mikroshumimit in vitro.......................................................38
1.10. Të dhëna për kulturën in vitro të kultivarëve dhe nënshartesave të mollës..................39
KAPITULLI II
MATERIALET DHE METODAT
A. MATERIALET DHE METODAT E PËRDORURA PËR MIKROSHUMIMIN,
SHËNDETËSIMIN DHE KULTURËN EMBRIONALE

2.1. Kultura in vitro e sytheve të kultivarëve të mollës.............................................................44
2.1.1. Izolimi i eksplanteve (sythe)..............................................................................................44
2.1.2. Koha e izolimit të eksplanteve..........................................................................................44
2.1.3. Përdorimi i protokolleve të ndryshme për suksesin e mikroshumimit.........................45
2.1.3.1. Dezinfektimi i eksplanteve sythorë................................................................................45
2.1.3.2. Metodat e shmangies së oksidimit polifenolik..............................................................46
2.1.4. Terrenet ushqyese..............................................................................................................47
vii

2.1.4.1. Stadi i proliferimit........................................................................................................47
2.1.4.2. Stadi i subkulturës........................................................................................................48
2.1.5. Kushtet e dhomës së kultivimit in vitro.........................................................................48
2.2. Kultra e meristemës……………………………………………………………………....49
2.2.1. Përzgjedhja e eksplantit…………………………………………………………..…....49
2.2.2. Izolimi i meristemës………………………………………………………………….....49
2.2.3. Përbërja e terrenit ushqyes………………………………………………………...…..49
2.3. Eksperimenti me inokulim të farave (kultura embrionale) ...........................................51
2.3.1. Përzgjedhja e mostrave fara...........................................................................................51
2.3.2. Koha e izolimit të eksplanteve ........................................................................................51
2.3.3. Dezinfektimi i eksplanteve (fara)....................................................................................51
2.3.4. Izolimi i embrioneve…………………………………………………….……..……..…52
2.3.5. Terreni ushqyes................................................................................................................52
2.3.6. Subkultura – Mikroshumimi...........................................................................................53
2.3.7. Kushtet e dhomës vegjetative in vitro.............................................................................53
2.4. Treguesit biometrike të matur dhe koeficiente të njehsuar.............................................53
2.5. Përpunimi statistikor i të dhënave......................................................................................53
B. PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR
TE MOLLEVE

2.6. Kontrolli fitosanitar i materialit bimor fushor dhe të rritur in vitro me anë të metodave
molekulare....................................................................................................................................54

2.6.1. Materiali bimor fushor......................................................................................................54
2.6.2. Materiali bimor i shumuar in vitro nga meristemat, sythet dhe embrionet e farave..54
2.6.3. Mënyra e ruajtjes së materialit të kampionuar fushor..................................................55
2.6.4. Metodika e shumëfishimit in vitro të materialit bimor nga meristema, sythe dhe
fara...............................................................................................................................................55
2.7. Protokolli i ekstraktimit të ARN totale..............................................................................55
2.7.1. Matja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale........................................................................57
2.8. Reaksionet e shumëfishimit të fragmenteve gjenike virale me anë të PCR...................57
viii

2.8.1. Primerat e përdorur për shumëfishimin e fragmenteve gjenike virale........................57
2.8.2. Protokolli i shumëfishimit të fragmenteve gjenike virale (RT-PCR)...........................57
2.8.2.1. Protokolli RT-PCR – multiplex.....................................................................................57
2.8.2.2. Përdorimi i PCR M Mix. 1X sipas Kitit HSRT20 SIGMA.........................................59
2.8.2.3. Kontrolli fitosanitar i bimëzave të mikroshumuara (meristema, sythe, fara) me
metoda molekulare......................................................................................................................59
2.8.2.4. Elektroforeza e produkteve të RT-PCR në xhel agaroze...........................................60
KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
A. TEKNIKAT E NDRYSHME TË KULTURËS IN VITRO
3.1. Kultura e sytheve.................................................................................................................61
3.1.1. Izolimi i eksplanteve........................................................................................................61
3.1.2. Koha e izolimit të eksplanteve.........................................................................................61
3.1.3. Kushtet për suksesin e kulturës së sytheve....................................................................61
3.1.4. Efekti i metodave të dezinfektimit të eksplanteve dhe i evitimit të oksidimit fenolik në
proliferimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë......................................................62
3.1.5. Efekti i metodave të dezinfektimit të eksplanteve dhe i evitimit të oksidimit fenolik në
proliferimin e sytheve të mollës së egër....................................................................................68
3.2. Kultura e meristemës...........................................................................................................76
3.2.1. Izolimi i meristemës dhe efekti i madhësisë së saj..........................................................76
3.2.2. Stadi i proliferimit të meristemave..................................................................................77
3.2.3. Stadi i subkulturës.............................................................................................................78
3.3. Kultura e embrioneve...........................................................................................................81
3.3.1. Inokulimi i farave...............................................................................................................81
3.3.2. Stadi i rigjenerimit.............................................................................................................81
3.3.3. Stadi i subkulturës.............................................................................................................86

ix

B. REZULTATE TË KONTROLLIT FITOSANITAR BAZUAR NË METODA
MOLEKULARE
3.2. Kontrolli fitosanitar i materialit bimor fushor dhe të rritur in vitro me anë të metodave
molekulare..................................................................................................................................88
3.2.1. Rezultatet e ekstraktimit të ARN totale nga material bimor fushor dhe bimëza të
rritura in vitro............................................................................................................................88
3.2.2. Shumëfishimi me anë të RT-PCR Multiplex dhe RT-PCR specifike i fragmenteve
gjenike virale nga materiali fushor..........................................................................................92
3.2.3. Kontrolli fitosanitar i bimëzave të mikroshumuara (meristema, sythe, fara) me
metoda molekulare....................................................................................................................93

KAPITULLI IV
4.1. PËRFUNDIME.....................................................................................................................97
4.2. REKOMANDIME................................................................................................................99
ABSTRAKT...............................................................................................................................100
REFERENCA............................................................................................................................102
ANEKS.......................................................................................................................................114
LISTA E FIGURAVE...............................................................................................................121
LISTA E FOTOVE...................................................................................................................124
LISTA E PASQYRAVE...........................................................................................................124
LISTA E GRAFIKËVE............................................................................................................126
LISTA E SHKURTIMEVE......................................................................................................128

x

PËRMBLEDHJA
Aktualisht, molla është specia kryesore frutore, që kultivohet në vendin tonë, si për prodhimin që
jep edhe për konsumin. Në Shqipëri, molla ka gjetur kushte të mira klimatike-tokësore për rritje
e prodhim në të gjitha rrethet e vendit, por kushtet më të përshtatshme i gjen në rajonet e
Shqipërisë Veri Lindore dhe Juglindore. Qarku i Korçës ka më shumë se gjysmën e numrit të
rrënjëve dhe së bashku me qarkun e Dibrës kanë rreth 66% të gjithë numrit total të mollës së
mbjellë në Shqipëri. Po ashtu, këto dy qarqe japin rreth 65% të prodhimit në shkallë vendi
(Thomaj et al., 2013).
Molla është e prekshme nga infeksioni i patogjenëve, në mënyrë të veçantë prej viruseve si
ASGV, ACLSV, ApMV dhe ASPV. Këto viruse zakonisht nuk shkaktojnë simptoma të dukshme
të sëmundjeve në pemët e infektuara dhe në frutat e tyre, megjithatë infeksioni çon në ulje të
prodhimit frutor dhe të cilësisë. Në një raportim të Myrta A. (1998), prodhimi i frutave në
Shqipëri renditet i dyti midis të vjelave në pemëtari, duke ardhur pas vreshtarisë dhe duke
tejkaluar prodhimin e ullirit dhe të agrumeve. Megjithë këtë, kultivarët, si të origjinës
ndërkombëtare po ashtu edhe ato autoktone, lenë për të dëshiruar në cilësinë që kërkon tregu,
dhe materiale të shumuara në mënyrë vegjetative qarkullojnë pa kontrolle, gjë që shkakton
incidencë dhe shpërndarje të semundjeve virale. Një llogaritje paraprake e pranisë së viruseve në
pemët e mollës në Shqipëri, në vitin 2004, me rezultate të bazuara në metoda me indikatorë
biologjikë dhe serologjikë, tregoi se incidenca e infektimit të mollëve ishte 100% me viruse
mbizotëruese: ASPV, ACLSV dhe ASGV (Myrta et al., 2004).
Sipas Susuri e Myrta, 2012, në Shqipëri virusi mozaik i mollës, Apple Mosaic Virus (ApMV),
rrallë gjendet vetëm në mollë, ndërsa Grazhdani et al., 2014 përshkroi të dhëna bazuar në RTPCR, për infeksionin me ApMV në materiale bimore nga zona e Devollit. Pjesa më e madhe e
bimëve shumohen me anë të farave. Më shumë se 231 viruse e viroide janë të trasmetueshme me
anë të farave sipas Sastry (2013). Megjithatë, sipas Susuri dhe Myrta (2012), katër viruset
mbizotëruese tek molla e kultivuar në Shqipëri, janë të përhapura kryesisht në mënyrë
vegjetative, dhe nuk ka të dhëna mbi trasmetimin e sëmundjeve me anë të farave.
Masë kryesore në ngritjen e fidanishteve të pemëve frutore konsiderohet përdorimi i materialit
mbjellës, i pastër nga ana fitosanitare. Mikroshumimi in vitro, i ndjekur nga kultura e meristemës
janë metodat më të përdorshme dhe me kosto më të ulët për të fituar bimë pa viruse. Me siguri
më të plotë është induktimi fillestar i kërcejve adventive në eksplante y, i ndjekur nga kultura e
meristemës së tyre (Pierik, 1989).
Në studim u morrën dy kultivarë të mollës (Malus domestica Borkh) të rrethit të Korçës,
kultivari Gold Delicious dhe Starking në parcelat e fshatrave Hoçisht, Bitinckë, Vërrnik,
Cangonj dhe në qytetin e Bilishtit, si dhe molla e egër Malus sylvestris L. (Maminas, Durrës) për
stabilizimin e një protokolli efektiv të mikroshumimit duke përcaktuar metodat optimale të
dezinfektimit të eksplanteve dhe të shmangies së oksidimit fenolik, si momente kyçe të
mikroshumimit, si dhe për gjetjen e eksplanteve të duhur dhe të terreneve ushqyese optimale në
fazat e para të mikroshumimit të sytheve të mollës, nga mund të fitohen bimëza të përshtatshme
për izolim të meristemave.
Ky studim pati për qëllim edhe identifikimin e viruseve të përhapura në materiale bimore të
fushës dhe in vitro me anë të metodologjisë RT-PCR, ofrimin e konsideratave mbi efikasitetin e
shumimit in vitro të mollës nga sythet e majës, ndjekur nga kultura e meristemës, si një mjet për
xi

shëndetësimin e bimëve dhe të kultures së embrionit nga farat e pjekura për ofrimin e një
treguesi për transmetim të mundshëm të infeksioneve virusale nga farat.
Për mbarëvajtjen e eksperimenteve për mikroshumimin e kultivarëve të mollës me anë të sytheve
rezulton se rëndësi kryesore kanë manipulimet e suksesshme në fazën e proliferimit pas
inokulimit të sytheve. Sterilizimi me Bordo Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min,
HgCl2 0.1% për 7 min dhe alkool etilik 70% për 30 sek rezulton metoda më e suksesshme për
sterilizimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë Malus domestica, si dhe të mollës së
egër Malus sylvestris. Përdorimi i antioksidantëve si acidit askorbik 0.1%, acidit citrik 0.1%,
kalimi një herë në terren të ri bazë MS dhe qëndrimi dy ditë në errësirë në kushtet e dhomës
vegjetative ka rezultuar metoda më e përshtatshme për eliminimin e polifenoleve në fazat e para
të mikroshumimit të sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë, kurse për sythet e mollës së
egër, kërkohet edhe përfshirja e polivinil pirolidonit PVP 0.1%. Periudha më e përshtatshme për
izolimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë rezultoi periudha e pranverës, kur niveli i
ndotjes është më i ulët, ndërsa përsa i përket shmangies së polifenoleve periudha më e
përshtatshme për izolimin e sytheve të mollës së butë është tetor-shkurt. Po këto afate janë të
vlefshme edhe për trajtimin e sytheve të mollës së egër. Terreni MS me shtesë të acidit askorbik
100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1 dhe me një raport të lartë të fitohormoneve citokininë (BAP
1 mg l-1) kundrejt atyre auksinë (AIB 0.1 mg l-1) kanë ndikim më të madh në fazat e para të
mikroshumimit tek sythet e dy kultivarëve të mollës së butë, megjithatë ka diferenca në
zhvillimin e bimëzave të reja me reagim pozitiv më të lartë tek kultivari “Golden Delicious”.
Pas prodhimit të bimëzave in vitro nga faza e proliferimit dhe subkulturës me origjinë nga sythet
e të dy kultivarëve të mollës Gold Delicious dhe Starking, krijohet mundësia për izolimin e
meristemave në kushte të përshtatshme aseptike. Kultura e meristemës, duke qenë se është e
vetmja metodë për shëndetësimin e bimëve nga sëmundjet virusale, lejon realizimin e kontrollit
fitosanitar për praninë e viruseve në studimin tonë. Formimi i bisqeve adventive nga
mikroshumimi i sytheve te molles si etape e pare e kultures se meristemes ka avantazhin e mos
dezinfektimit te eksplanteve fillestare, meristemave, meqenese perdoren bimëza in vitro të rritura
në kushte aseptike. Përdorimi i terrenit ushqyes specifik për drurët frutorë, WPM (Woody Plant
Medium) me shtesa të hormoneve në favor të citokininës (1mg l-1 BAP dhe 0.1mg l-1 ANA) si
në stadin e proliferimit ashtu dhe në atë të subkulturës mundëson formimin e një numri të madh
bimëzash të reja, të gatshme për kontrollin fitosanitar.
Për sqarimin e hipotezave mbi transmetimin e mundshëm të infeksioneve virusale nga farat e
kultivarëve të molls cv. Gold Delicious dhe Starking u ngrit kultura e embrioneve nga farat e
mollës sipas një protokolli me avantazhe në krahasim me kulturen e sytheve të mollës. Përdorimi
i farave të pjekura të mollës si eksplant primar ndikon pozitivisht në kulturën in vitro të mollës
për shkak të sterilizimit të thjeshtë të farave nga moskontakti direkt i tyre me mjedisin e jashtëm.
Suksesi i kesaj kulture lidhet edhe prej mospërdorimit të antioksidantëve në terrenin ushqyes, si
dhe të metodave të tjera të evitimit të oksidimit të polifenoleve për shkak të mungesës së
polifenoleve në embrionet mature në farat e mollës. Gjithashtu, përdorimi i terrenit universal
bazë MS pa praninë e fitohormoneve ndikon pozitivisht në arritjen e koeficientëve relativisht të
lartë të mikroshumimit si pasojë e pranisë së endospermës, që siguron të ushqyerit fillestar të
embrionit dhe më pas të ushqyerit autotrof, kur fillon sinteza e klorofilit si komponenti kryesor
për realizimin e fotosintezës.
Në këtë studim raportohet mbi gjendjen e infektimit të bimëve të shumuara nga farat dhe sythet e
majës, duke ofruar një tregues për një transmetim të mundshëm të infeksioneve edhe nga farat.
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Është fakt i njohur që nëse një bimë është e infektuar me një shtam virusi, ajo i reziston
infektimit nga një shtam tjetër i të njëjtit virus. Posnette dhe Cropley (1952, 1956) treguan se
shtamet e dobëta të ApMV do të mbrojnë pemët e mollëve të kultivarëve të ndryshëm kundër
efekteve të shtameve të fortë të viruseve. Ndërsa Thomsen (1975) arriti në përfundimin se
zhvillimi i simptomave varet nga kultivari i mollës dhe nga shtami i virusit, dhe është i ndryshëm
nga viti në vit, i ndryshëm midis pemëve të të njëjtit kultivar. Kontrolli fitosanitar i dy
kultivarëve të mollës Golden dhe Starking nga zona e Korçës, në materiale biologjike fushore
dhe të rritura in vitro dëshmoi se vetëm bimëzat e gjeneruara nga meristemat ishin të
shëndetshme, ka riforcon raportimet e deritanishme mbi efikasitetin e kësaj metode në
shëndetësimin e dru-frutorëve farorë.
Në Shqipëri, amplifikimi RT-PCR i izolateve të ndryshëm të viruseve (Bacu et al, 2014)
përshkruhet për mollët e tre kultivarëve të Kukësit në një zonë të rëndësishme të prodhimit në
vend. Duke konsideruar njohuritë mbi gjendjen aktuale të sëmundjeve virusale të mollës në
Shqipëri, dhe duke ndjekur EPPO, 1999, këto bimë duhet të testohen së bashku me patogjenë të
tjerë.
Për viruse të ndryshëm ka një numër testimesh diagnostike në terren, megjithatë situata
komplikohet, sepse simptomatologjia në fushë mund të jetë e ngjashme për ApMV, ASGV,
ASPV, ACLSV (Susuri dhe Myrta, 2012). Përdorimi i indikatorëve ka disa disavantazhe, si koha
e gjatë, kostoja dhe rezultate të vështira në interpretim. Testi ELISA, megjithëse mjaft i përhapur
dhe i përdorur, shpesh dështon për arsye të titrave viralë të ulët dhe efekteve frenuese të
përbërësve të limfës te bimët drunore (Menzel et al., 2002). Prandaj, teknikat PCR ofrojnë një
alternativë të shpejtë, të sigurtë e më të lirë në kosto. Aktualisht, metodat bazë për identifikim
janë ELISA dhe RT-PCR (Posnette, et al, 1963; Hassan et al., 2005; Menzel et al., 2002;
Calayan et al., 2006; Kinard et al., 1996; Watpade et al., 2013,etc). Sipas Saade et al., 2000,
hibridizimi jo-izotopik molekular dhe metodologjitë RT-PCR multiplekse janë zhvilluar për të
identifikuar të gjithë këta viruse në mënyrë simultane. Ndërsa prania e një numri infeksionesh
virusale të përzjera tek molla, e raportuar në zonën Mesdhetare (Calayan et al., 2006; Hassan et
al, 2005; Di Terlizzi et al., 2003, etc) ngre nevojën për investigim të mëtejshëm të këtij
argumenti.
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QËLLIMI I STUDIMIT

Stabilizimi i metodikave funksionale për mikroshumimin e bimëve të mollës, ndjekur nga
kultura e meristemës me synim prodhimin e bimëve të shëndetësuara nga virozat, dhe përcaktimi
i metodave molekulare të përshtatshme për diagnostikimin e sëmundjeve virusale kryesore në
material fushor dhe të rritur në kushte in vitro.

OBJEKTIVAT

Objektivi 1. Stabilizimi i metodikave funksionale për mikroshumimin e bimëve të mollës,
ndjekur nga kultura e meristemës me qëllim final shëndetësimin e bimëve të infektuara
nga viruset
1.1.
1.2.

Krahasimi dhe vlerësimi i metodave të ndryshme të sterilizimit të sytheve të mollës;
Krahasimi dhe vlerësimi i metodave të ndryshme të eliminimit të polifenoleve në fazat e
para të mikroshumimit të sytheve të mollës;
1.3. Krahasimi dhe vlerësimi i periudhës së izolimit të eksplanteve në shfaqjen e ndotjes dhe
të polifenoleve në fazat e para të mikroshumimit të sytheve të mollës;
1.4. Ndikimi i kategorive dhe karakteristikave të eksplanteve të sytheve (madhësia dhe lloji i
sythit) në mbarëvajtjen e fazave të para të mikroshumimit;
1.5. Krahasimi i ndikimit të terreneve të ndryshme ushqyese në mikroshumimin e sytheve të
mollës dhe në suksesin e kulturës së meristemës.
Objektivi 2. Përcaktimi i metodave të përshtatshme për diagnostikimin e sëmundjeve virale
kryesore në material fushor dhe të rritur in vitro.
2.1. Kontrolli fitosanitar i bimëve mëmë dhe i bimëve të fituara me anë të kulturës in vitro indore
(mikroshumimi, kultura e meristemës dhe kultura embrionale) për praninë apo mungesën e
viruseve Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), Apple stem pitting virus (ASPV), Apple stem
grooving virus (ASGV) dhe Apple mosaic virus (ApMV) me anë të RT-PCR.
2.2. Përcaktimi i metodikave më të përshtatshme për përcaktimin e njëkohshëm të disa viruseve
tek materiali fushor dhe ai i rritur in vitro.
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KAPITULLI I
PJESA TEORIKE
1.1. Të dhëna të përgjithshme mbi specien e mollës
Kultivarët e mollës kanë një përhapje të madhe në Itali, Greqi dhe në vende Mesdhetare, ku
kultivimi i shtuar vitet e fundit mendohet se është i rëndësishëm nga pikëpamja mjedisore, si
dhe i lidhur ngushtë me aspekte shëndetësore për shkak të vlerave ushqyese të këtij fruti.
1.1.1. Klasifikimi botanik
Familja: Trëndafilore (Rosaceae)
Nënfamilja: Pomoideae
Gjinia: Malus (25 specie)
Të dhëna mbi familjen Rosaceae
Familja Rosaceae është një familje me përmasa mesatare, ku përfshihen 90 gjini me rreth
2830 specie, është familja e tretë bimore për nga rëndësia ekonomike në rajonet e klimës së
butë.
Emri i kësaj familje vjen nga gjinia Rosa. Ndërmjet gjinive më të mëdha përmenden:
Alchemella me 270 specie, Sorbus me 260 specie, Cotoneaster me 260 specie dhe Rubus me
250 specie. Gjinia më e madhe deri tani është gjinia Prunus (ku përfshihen kumbulla, qershia,
pjeshka, kajsia, etj) me rreth 430 specie. (J.Hutchinson 1964)
Bimët e familjes Rosaceae mund të jenë barishtore, shkurre ose pemë. Shumica e specieve të
kësaj familje janë gjetherënëse, por disa të tjera janë me gjelbërim të përhershëm. Kanë
shpërhapje të gjerë botërore, por më shumë ndodhen në hemisferën veriore. Nga familja
Rosaceae dalin shumë produkte me rëndësi ekonomike, duke përfshirë shumë fruta të
ngrënshëm si p.sh: molla, kajsia, kumbulla, qershia, pjeshka, dardha, luleshtrydhja, bajamja
etj. por dhe pemë apo shkurre dekorative.
Taksonomia
Familja Rosaceae është e ndarë në katër subfamilje: Rosoideae, Spiraeoideae, Maloideae dhe
Amygdaloideae, bazuar kryesisht nga struktura e frytit.
Karakteristikat botanike
Bimët e familjes Rosaceae mund të jenë barishtore, shkurre ose pemë. Bimët barishtore janë
përgjithësisht të përhershme, por ekzistojnë dhe bimë njëvjeçare.
Gjethet
Gjethet janë të vendosura në formë spirale, por në disa specie kanë vendosje spiraleje të
kundërt me të parat. Ato mund të jenë të thjeshta ose pendore të përbëra. Gjethet e përbëra
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shfaqen në rreth 30 gjini. Buzët e gjetheve janë shpesh të dhëmbëzuara. Çiftëzimet e
ndërnyjave janë të zakonshme dhe ky është një tipar primitiv i familjes. Gjendrat jashtëlulore
mund të jenë të pranishme në buzët apo anët e gjethes ose në bishtin e gjethes. Në mesin e
llapës së gjethes mund të jenë të pranishme disa formacione në trajtë gjembash.
Lulet
Lulet në bimët e familjes Rosaceae janë të përshkruara si “tërheqëse”. Ato janë aktinomorfe
dhe pothuajse gjithmonë hermafrodite. Bimët e familjes Rosaceae kanë zakonisht lule me 5
nënpetëla, 5 petëla dhe shumë thekë të organizuar në formë spirale. Baza e nënpetëlave,
petëlave dhe e thekëve janë shkrirë për të formuar një strukturë në formë kupe që quhet
hypanthium. Ato mund të jenë të organizuara në trajtë vilesh, thumbash ose koke. Lulet e
vetme janë të rralla.
Frutat dhe farat
Frutat vijnë nga shumë varietete dhe konsiderohen si karakteristikë kryesore në përcaktimin e
subfamiljeve ndërmjet familjes Rosaceae duke dhënë një nënndarje artificiale. Ato mund të
jenë folikula, kapsulë, akenë, arrore, të tulta dhe fruta dytësore ose të rremë. Shumë fruta të
kësaj familje janë të ngrënshëm.
Gjinitë
Kjo familje ndahet në tre subfamilje:
● Subfamilja Rosideae përfshin 5-6 tribu dhe 20 ose më shumë gjini përfshirë këtu
trëndafilin, manaferrën, luleshtrydhen, etj.
● Subfamilja Maloideae përfshin vetëm ato gjini, fryti i të cilave konsiston në 5 kapsula të
tulta ose të ngurta, të rrethuara nga mezokarpi i tultë. Këto fruta quhen pome. Këtu
përfshihet molla.
● Subfamilja Dryadoideae përfshin 5 gjini (Dryas, Cercocarpus, Chamaebatia, Coeania
dhe Purshia), shumica e specieve formojnë zhardhokë të vegjël që mbartin
azotofiksuesin, bakterin Frankia
1.1.2 Origjina e familjes Rosaceae
Michael Adams (1763, 1963) ishte i pari që publikoi “Rosaceae” si emër për familjen
Trëndafilore, edhe pse Kodi Ndërkombëtar Botanik i Nomenklaturës (ICBN) (2006) tani
pranon Antoine Laurent de Jussieu (1789) si autor. Të dhënat fosile tregojnë se Rosaceae
janë të lidhura fort me dikotiledonet e lashta (Heywood, 2007). Struktura fiziologjike e
Rosaceae dhe antekologjia sugjerojnë se ato janë primitive. Hutchinson (1964) theksoi që
Rosaceae është një degë e dalë nga manjolat e lashta, dhe në një linjë zhvillimi me rendet
kryesore si për shembull Leuminales (Fabales), Araliales (Umbellales), Fagales dhe
Juglandales, që kanë infloreshencë më të specializuar.Familja Rosaceae ka një shpërhapje
kozmopolite (gjendet në çdo vend përveç Antarktidës) (Fig. 1.1), por ato janë më shumë
specie endemike të temperaturave të hemisferës veriore sesa të vendeve të tjera.
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Figura 1.1. Shpërhapja e familjes Rosaceae në botë
Burimi wikipedia.org

1.2. Të dhëna për specien Malus domestica Borkh. (molla e butë)
1.2.1. Origjina e mollës
Për mollën, qendrat parësore të origjinës së species pararendëse (Malus sieversii) kanë qenë
ndoshta më shumë se një, që nga pllajat e larta të Indisë dhe Pakistanit, rajonet e Tien Shan,
Pamir-Alai, Azia Qendrore dhe Azia e Vogël. Më vonë, mendohet se përhapja e species është
zgjeruar dhe në Anatoli dhe Persinë Veriore përmes Kaukazit. Studimet e para të A.P. De
Candolle (1778-1841), u ndoqën nga ato të N.I. Vavillov (1887-1943), i cili, në ndryshim nga
të tjerët e kufizoi origjinën e mollës në Kazakistan për kryeqytetin Alma Ata që do të thotë
“Babai i mollëve”, ku ende gjenden pyje të mëdha me mollë të egra. Më vonë, sipas
hulumtimeve të Ponomarkenko në vitet 1980, qendrat e origjinës së mollës duhen të jenë
shtrirë në rajonet malore të Azisë Qendrore si Tien Shan dhe Pamir Alai. Përhapja e
mëvonshme drejt Mesdheut duhet të ketë ndodhur përgjatë Vijës së Mëndafshit me anë të
farërave, përmes jashtëqitjeve dhe mbetjeve të ushqimeve, që karvanët linin pas në etapat e
shumta të këtij shtegtimi të gjatë. Afro 20 specie e kanë origjinën nga Azia Lindore (p.sh.
Malus baccatame me origjinë nga Siberia Lindore e rrjedhimisht është veçanërisht rezistente
ndaj të ftohtit). Qendra Evropiane përfaqësohet nga 2 specie të egra (M. sylvestris dhe M.
praecox). Sipas autorëve të ndryshëm Malus siversii vendase e maleve të Tien Shan në
Kazakistan është specia fillestare e mollëve të kultivuara, për të cilat kanë kontribuar edhe
Malus sylvestris të kontinentit Evropian nga Britania e Madhe në Kaukaz dhe Malus
orientalis prej një territori që shtrihet nga Turqia në Iran e Rusi përmes Kaukazit. Për Malus
domestica Borkh nën të cilën botanistët klasifikojnë varietetet e kultivuara, në mijëvjeçarë
hibridizimi dhe përzgjedhje, në masë pak a shumë të rëndësishme, kanë kontribuar edhe
Malus floribunda, Malus sargentii dhe Malus sieboldii. Më vonë, në formimin e Malus
domestica Borkh kanë kontribuar edhe speciet Malus micromalus Mak, Malus atrosanguinea
Schneld, Malus baccata Fjackii Rehd. (Janick et al., 1996)
1.2.2.Përhapja e kultivarëve të mollës në Evropë dhe në botë
Në shkallë botërore molla zë vendin e parë midis specieve frutore (mbi 50% të tyre). Në
Evropë, kultivarët aktualisht janë Golden delicious (33%), Jonagold (12%), Gala (13%), Red
delicious (9%), Elstar (6%), Granny Smith (5%) dhe Braeburn (5%) . Zhvillimi i dekadës së
fundit tregon një ripozicionim të kultivarëve të tillë si Golden Delicious në rënie prej 21%,
Jonagold, Red delicious dhe Elstar.
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Në nivel botëror, kultivarët referencë ndajnë Golden dhe Red Delicious, këto të fundit janë
mollë të SHBA, veçanërisht në Uashington dhe në Oregon, shtete ku është përqendruar
kultivimi i mollës i Amerikës së Veriut. Ndiqen nga Gala, Fui dhe Grann Smith. Është me
interes të ndiqet evoluimi i dekadës së fundit, me parashikime deri në 2015. Më kryesori
është kapërcimi i Golden delicious mbi Red delicious, ende në vend të parë në vitin 1998. Po
kështu, rezulton që kultivarët “e mëdhenj” nuk do të jenë vetëm dy, por tre. Panorama
varietore ndryshon nga vendi në vend.
1.2.3.Përmbajtja kimike dhe vlerat ushqyese
Frutat e mollës përmbajnë 70-90% ujë, 14-16% sheqerna, 7-10% lëndë të thatë, acide
organike (acidi malik), lëndë azotike, lëndë minerale, vitaminat më kryesore A, PP, C, E, B1,
B2, B6, etj. Konsumimi i frutave të mollës lidhet me shprehjen popullore: “Kush ha një mollë
në ditë, mban mjekun larg”. Prodhimi botëror llogaritet 50 milion ton në vit dhe prodhuesit
më të mëdhenj të mollës janë SHBA, Kina, Rusia, Italia, Franca, Gjermania, etj. Numri i
madh i formave bimore bën që frutat e kësaj peme të përdoren në pjesën më të madhe të vitit,
pa patur parasysh edhe kohën e ruajtjes në dhoma të freskëta frigoriferike. Frutat ruhen të
freskëta për rreth gjashtë muaj në temperaturën 00C në frigorifer të zakonshëm dhe më të
gjatë në frigorifer me atmosferë të kontrolluar. Frutat përdoren të freskëta dhe të përpunuara.
Frutat e kësaj peme kanë gjetur një përdorim të gjerë në industrinë përpunuese, si për reçelra,
marinada, lëngje, prevede, fruta të thata e pije alkoolike. (Hoyos 1994)
1.2.4. Kushtet ekologjike për kultivimin e mollës
Lulja e mollës është tipike e familjes Rozaceae, e tipit 5 (5 petëla, 5 nënpetëla 5 thekë dhe një
krezë pistili). Varietetet e mollëve janë me lule autosterile, sepse pjalmi i tyre nuk pllenon
vezoret e lules së vet. Ato duhet të alternohen me disa kultivarë të tjerë të quajtur “bimë
pllenuese” me qëllim që pllenimi të bëhet i kryqëzuar. Raporti në mes bimëve të zakonshme
me ato pllenuese duhet të jetë 8:1 – 12:1. Jo çdo kultivar është i aftë të bëjë pllenimin e
kryqëzuar të çdo kultivari të dhënë. Ato janë specifike për grupe të ndryshme kultivarësh dhe
specifika e tyre varet nga koha e lulëzimit, koha e pjekjes së pjalmit dhe aftësia e pistilit të
një lloji për ta pranuar pjalmin e një lloji tjetër.
Molla kërkon toka pjellore, të thella, të kulluara dhe jo gëlqerore. Nuk pëlqen toka të
ngjeshura, argjilore të rënda dhe të papërshkueshme nga uji. Armiku kryesor për mollën është
teprica e ujit në tokë.
Molla është pemë e zonave të ftohta e me lagështi. Kërkon verë të freskët dhe i duron
temperaturave të ulta deri në -400C. Temperatura e ulët në dimër është e nevojshme për
ndërprerjen e qetësisë relative të sythave. Molla ka nevojë për 1200-1500 orë me temperaturë
nën 70C. Është e përshtatshme për vendet me klimë të freskët qëndrueshmëria ndaj
temperaturave te larta deri 300C, ndërsa mbi këto temperatura molla pëson stres fiziologjik.
Fryti për nga pikëpamja botanike quhet “i rremë”, sepse gjatë formimit të tij, krahas vezores
merr pjesë shtrati i lules, nënpetëlat dhe shumë pjesë të tjera të lules.
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1.2.5. Nënshartesat
1) Nënshartesat vegjetative janë M-9; MM-106; M-26; M-27; MM-11; M-27; MM-111; M-7;
M-4; M-2, etj
2) Molla e egër (Malus sylvestris)
3) Molla me trup të ulët (Malus pumila), e cila gjendet në dy nënlloje që janë:
a- Molla e paradisit M. pumila var. Paradisika
b- Molla dusen M. Pumila var. Precox;
4) Vetë molla e butë M. domestica.
Molla e shartuar me nënshartesa vegjetative ka disa disavantazhe:
1.

Sasi të lartë të numrit të bimëve për njësi të sipërfaqes, kërkon vlera të larta në
investimet themelore;

2.

Kërkon investime në trajtime kimike, plehërim, ujitje me pika, etj.;

3.

Rrënjët e këtyre nënshartesave rriten afër sipërfaqes së tokës, është i domosdoshëm
aplikimi i sistemeve mbështetëse (tel dhe shtylla betoni ose druri) ndryshe ato janë të
destinuara të thyhen nga erërat dhe pesha e frutave, etj.

Duke qënë me nënshartesa vegjetative, blloqet e mollëve sot kultivohen me dendësi të lartë.
1.3. Kultivarët e mollës
Në botë ekzistojnë me mijra kultivarë molle, nga të cilat më të përhapurit janë: Red delicious
dhe produktet e tij, Golden delicious, Granny Smith, dhe në sipërfaqe më të vogël Black Ben
Davis Jonathan dhe kultivarë verorë ose mollët e tharta. Kultivarët e mollës ndahen në bazë të
karakteristikave si:
A. Ngjyra
1.
2.
3.
4.

Mollët e kuqe (delicious me produktet e veta, si Red delicious, Starking delicious etj.)
Mollë të verdha (Golden dhe produktet e saj)
Mollë të gjelbërta (Granny Smith, Mutsu)
Mollë që nuk i përkasin asnjë prej kategorive të mësipërme.

B. Aciditeti
1. Mollë të ëmbla (Red delicious, Golden delicious etj.)
2. Mollë të tharta (Granny Smith)
C. Koha e pjekjes
1. Mollë të hershme – verore. (Stark Earliest, Astrahan etj.)
2. Të mesme (Red delicious, Golden, Starking delicious etj.)
3. Të vona- vjeshtore (Jonatan, Jonagold, Granny Smith).
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D. Përbërja gjenetike
1. Kultivarë diploid (Red delicious, Golden etj.)
2. Kultivarë triploidë ( Jonagold, Mutsu etj.)
Karakteristikat e kultivarit Starking delicious
Pema: e fuqishme. Bima e tipit normal, fuqia rritëse mesatare e lartë, krahët tendencialisht të
ngushtë. Nënshartesa e këshillueshme M9. Koha e lulëzimit, mesatare, koha e maturimit 10
ditori i parë i shtatorit.
Fruti (Fig.1.2): mesatarishti madh me formë trungu konik i zgjatur, i brinjëzuar në gjatësi të
frutit, cipëtrashë. Ngjyra e frutit është e kuqe e errët, tuli është i verdhë në krem, i ëmbel, i
shkrifët, aromatik. Pesha mesatare e frutit 225g, forma e frutit trung koni. Ngjyrimi i fundit i
verdhë në të gjelbër, mbingjyrimi rozë me shirita në 60-70% e sipërfaqes. Tuli ngjyrë të
bardhë në krem, i lëngshëm, me shije të mirë. Përqindja e sheqerit 12.07 gradë brix. Aciditeti
1.67 g acid malik/litër.

Figura 1.2. Fruta të kultivarit Starking delicious
Burimi htp.www.baumschule-newegarden.de

Pjekja: fruti piqet në fund të Shtatorit - mesi i Tetorit dhe ruhet deri në Prill – Maj.
Veçori biologjike: Kultivari është autosteril. Pjalmues të këtij kultivari janë Golden
delicious, Jonathan, Astrahan i kuq, Kalvil, Parmena.
Karakteristikat e kultivarit Golden delicious
Kultivar i verdhë që kultivohet në të gjithë kontinentet.
Pema: mesatarisht e fuqishme, me lulëzim të vonshëm dhe shumë prodhuese. Bimë normale,
me krahë gjysëm të mbledhur. Nënshartesa e këshillueshme M9 dhe MM106. Koha e
lulëzimit mesatare, gjysëm fertil, pjalmëzuesit e rekomanduar R.Delicious, G.Smith, etj.
Koha e maturimit 10 ditori tretë i shtatorit.
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Fruti (Fig.1.3): mesatar, me formë vezake-konike i zgjatur, cipëtrashe me dyllë. Ngjyra e
frutit është e verdhë me pikëzime. Tuli është i bardhë në krem, i ëmbël, i shkrifët dhe
aromatik. Forma e frutit drejt konikes. Ngjyrimi i fundit, i verdhë me pikëzime, mbingjyrim
nuk ka. Ndryshku, mbi 30-50% të sipërfaqes. Tuli i bardhë krem, sheqeror, me shije të mirë,
ruhet dobët. Përqindja e sheqerit 13.6 gradë brix. Aciditeti 3.6 g acid malik/litër.

Figura 1.3. Fruta te kultivarit Golden delicious
Burimi prairieskyorchard.com dhe holyrootfarm.com

Pjekja: fruit piqet nga mesi i tetorit dhe ruhet mire 4-6 muaj.
Veçori biologjike: kultivari është autosteril. Pema shkon mirë me nënshartesa të ulta.
Pjalmues të këtij kultivari janë: Red delicious, Golden Smith, janë të përshtatshëm. Një
problem për Golden është ndryshku, sidomos në zona me lagështirë të lartë. Gjatë ruajtjes në
frigorifer, problem është vyshkja, prandaj lagështia duhet të sigurohet mbi 90%. (POMO AL)
1.4. Përhapja natyrale dhe kultivimi i mollës në Shqipëri
Kultivimi i mollës në Shqipëri humbet në thellësinë e shekujve dhe mendohet se është po aq i
vjetër sa edhe në rajonet e tjera të Ballkanit. Zbulimet e ndryshme arkeologjike kanë gjetur
krahas objekteve të tjera dhe fosile të mollës, që u përkasin periudhave shumë të hershme.
Burimet shkresore për kultivimin e mollës janë ato të arkivave turke që pasqyrojnë shlyerjen
e detyrimeve nga bujqit shqiptarë si dhe shkrimet e Skymnit dhe Strabonit, të cilët e
përshkruajnë Ilirinë si një vend të ngrohtë dhe frutdhënës. Më vonë, pasojnë shkrimet e Budit
dhe Barletit, që flasin për zhvillimet e bujqësisë në Shqipëri dhe për kulturat e veçanta, e
midis tyre dhe për mollën. Zonat më të njohura për kultivimin e mollës kanë qënë Gora e
Korçës, Mallagjegj i Elbasanit, Sllova e Peshkopisë etj. Në këto zona gjenden edhe sot
individë të veçantë të kultivarëve të vjetër autoktonë si: “Tetovka”, “Varose”, “Gjyleale”,
“Mallagjeçe”, “Kulaçe”, “Xibrake” etj. (Flora e Shqiperisë)
Aktualisht, molla është specia kryesore që kultivohet në vendin tonë, si për prodhimin që jep
ashtu dhe për konsumin. Megjithatë, duhet pohuar se edhe molla sikundër kulturat e tjera
bujqësore ka pasur luhatjet e veta në kuadrin e zhvillimit të numrit të rrënjëve dhe prodhimit,
në përqasje të plotë me politikat bujqësore të ndjekura ndër vite. Në Shqipëri, molla ka gjetur
kushte të mira klimatike-tokësore për rritje e prodhim në të gjitha rrethet e vendit, por kushtet
më të përshtatshme i gjen në rajonet e Shqipërisë Verilindore dhe Juglindore. Rrethet e këtyre
rajoneve si Korçë, Pogradec, Kolonjë, Devoll, Dibër, Kukës e Tropojë janë rrethe në të cilët
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molla është kultivuar shumë herët, e për pasojë kanë krijuar një traditë në kultivimin e
suksesshëm të saj. Ajo u perfeksionua sidomos pas viteve 60-të, ku në rrethet e mësipërme u
ngritën blloqe me sipërfaqe të mëdha deri në 500-600 ha (Zdojani e Kubeni në Peshkopi,
Dvorani në Korçë, Plloçë-Pogradec etj.) (MBU-2010)
Pasqyra 1.1. Të dhëna për shpërndarjen dhe prodhimin e mollës sipas Qarqeve
(Burimi: MBU-2010)
Qarku

000/rr

000/rr në
prodhim

Prodhimi (ton)

Rend. Kg/rr

Berat

117

97

3000

30.8

Dibër

360

207

4530

21.9

Durrës

171

152

2857

18.8

Elbasan

179

127

3113

24.6

Fier

208

144

3273

22.7

Korçë

1880

1280

30634

23.9

Kukës

121

85

1744

20.6

Lezhë

49

37

577

15.8

Shkodër

56

39

700

17.9

Tiranë

214

193

3325

17.3

Vlorë

37

23

459

19.8

Në vitin 1970 numëroheshin rreth 1 645 000 rrënjë mollë, të cilat përbënin 14.5% të numrit
total të pemëve frutore. Në vendin e parë renditej Korça, e ndjekur nga Peshkopia, Pogradeci
dhe Kolonja. Në një vështrim të shpejtë të statistikave të Ministrisë së Bujqësisë, edhe sot
rrethet me klimë të freskët deri të ftohtë kanë përparësi në kultivimin e mollës, megjithë
tendencat për tu spostuar drejt zonave të ngrohta dhe në terrene fushore. Për vitin 2011, të
dhënat dëshmojnë se numri i rrënjëve ka arritur në 3 622 270, ndërsa prodhimi vjetor në 63.8
mijë ton. Ajo sot jep rreth 25% të prodhimit në total të pemëve frutore në nivel kombëtar.
Megjithatë, kërkesat për konsum nuk plotësohen nga prodhimi vendas dhe importohen edhe
rreth 13.3 mijë ton ose rreth 20% e sasisë totale, të nevojshme për të mbuluar kërkesat e
konsumit vjetor. Kjo dëshmon se molla është fryti kryesor që përdoret për konsum të freskët.
Natyrshëm që qendra kryesore e zhvillimit të kësaj kulture mbetet rajoni i Korçës, ku
aktualisht sigurohet 56% e prodhimit (llogaritur në bazë Qarku). Nga të dhënat e Pasqyrës 1.1
del qartë se qarku i Korçës ka më shumë se gjysmën e numrit të rrënjëve dhe së bashku me
qarkun e Dibrës kanë rreth 66% të gjithë numrit total të mollës së mbjellë në Shqipëri. Po
ashtu, këto dy qarqe japin rreth 65% të prodhimit në shkallë vendi.
Në to sot janë të përhapur jo vetëm kultivarët e rinj, por dhe teknologjitë më të reja.
Interesante është se në 10 vitet e fundit, molla në Shqipëri ka dalë nga zona tradicionale që
përfshin dy qarqet e mësipërme dhe është mbjellë dhe në zonën e ulët bregdetare: Durrës,
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Kavajë, Lushnjë, Fier, Berat, Tiranë etj. Në këtë zonë ajo jep rreth 24% të prodhimit, duke u
bërë mjaft e rëndësishme për furnizimin e tregut, sidomos me prodhim të hershëm. (MBU2010)
1.5. Studimi i kultivarëve të ndryshëm të mollës në rrethin e Korçës
1.5.1. Historiku i mollës në Korçë
Për mollën e Korçës, hulimtimet e bëra tregojnë, se është pikërisht malësia e Gorës ku
mendohet se ajo është më e lashtë dhe shumë e vjetër . Në Gorë por edhe në Opar,
konstatohet edhe një lloj molle e egër, që rrjedh jo nga fidani por nga fara. Në gjuhën e
popullit është quajtur, Mollçinka. Më pas kjo shërbeu dhe si nënshartesë .
Në mes të shek.20-të, në malësinë e Gorës gjendeshin ende këto lloje të vjetra mollësh, të
quajtura Majoshka, Kulaçe, Ohrinka (me origjinë të vjtër nga Ohri) dhe Ajvaneja. Këto
konsideroheshin si shumë të vjetra. Ndërkaq Ajvaneja gjendej në atë kohë edhe në Teqenë e
Leskovikut. Në Pogradec gjendej nje lloj i vjetër i quajtur E Shtrembra, e cila prodhonte
mollë jo simetrike, por shumë të mira. Në Bilisht gjendej molla e quajtur, E Shëndëllisë,
karakteristikë e së cilës ishte hyrja e vonshme në prodhim ( pas 13-14 vjtësh).
Molla e Shtrembër e Pogradecit ka patur frut jo të rregullt, me madhësi mesatare, ngjyrë të
kuqëremtë në të verdhë, tul të verdhë në krem dhe shumë të ëmbël. Molla e Shendëllisë, e
Bilishtit është gjendur për herë të parë më 1936 në Manastrin e Hoçishtit. Fruti ka patur
formë të rregullt dhe shumë i shijshëm.
Molla Ohrinka që rritej në Gorë, sipas gojëdhënave, ka hyrë tek ne nga Ohri në mes të shek.
19-të. Ohrinka ka patur frut mesatar, konik, ngjyrë të verdhë në të kuqëremtë, tul të bardhë, të
ëmbël dhe të shijshëm .
Gjithashtu përmenden dhe lloje të tjera të vjetra si; E Bukura e Voskopit e cila ka qënë si
pjalmëzuese shumë e mirë dhe përhapjen më të madhe e ka patur në fshatin Libonik, lloji
Erseka (Kalvila e Kuqe me origjinë nga Firence) me frut të kuq, të shijshëm, të ëmbël dhe
lloji Devollitja (Kalvila e Bardhë edhe kjo me origjinë nga Firence) me frut të madh, të
verdhë, me vello të kuqe .
Në Korçë, Bilisht dhe Pogradec në vitet 1934 – 1938 ka patur pemtore të rregullta mollësh.
Ndërkaq në 1929, sipas literaturës janë furnizuar pemtoret e Shqipërisë me material bimor
nga Padova e Italisë, me llojet Anurka, Rene Kanadeze dhe Roza Montavana. Më 1933 janë
importuar nga Firence e Italisë llojet Starking, Delcious, Golden, Kalvila, Jonathan dhe
Renetë. Ndërsa nga Ohri dhe Resnja, kanë hyrë sidomos në zonën e Korçës lloje; Tetovka
(Nga Tetova), Karapashka (që emri i saktë është Kara Pasha = pashaj esmer), Jonathan,
Ohrinka dhe Renetë.
Në Korçë para Luftës së dytë botërore ka patur edhe fidanishte me mollë. Të dhënat e vitit
1956 tregojnë se në fidanishten e Korçës ka patur: Starking 40%, Deliciose 30%, Jonathan
15 %, Tetovka 10% ,etj.
Në Bilisht : Starking 50 % , Rënet 20 %, Tetovka 20 % ,etj .
Në Ersekë: Rënet 20 %, Roza Montavana 20 %, Tetovka 20 %, Belfior 10 % ,etj.
Në Pogradec : Starking 50 %, Tetovka 20 %, Jonathan 20 %. ( Ilia V . Ballauri 2011)
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1.5.2. Të dhëna për kultivarët e mollës të kultivuar në rajonin e Korçës
Nga të dhënat zyrtare të Drejtorisë së Bujqësisë së Qarkut Korçë rezulton se llojet e mollëve,
që kultivohen në rajon janë:
1) Starking
8) Delicious
2) Astrakhan i kuq
9) Parmene e artë
3) Goldan spur
10) Goldan Delicious
4) Reneta kanadeze
11) Renata Bauman
5) Belfior i verdhë
12) Granny Smith
6) Jonathan
13) Karapash
7) Aidare
Kultivarët e mollës (Malus domestica Borkh.) janë të përhapura në rrethin e Korçës sipas
statistikave të mëposhtme (Pasqyra 1.2).
Pasqyra 1.2. Përhapja e kultivarëve të mollës në Qarkun e Korçës
Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë 2011
Rrënjë

Sipërfaqe (ha)

Korça

1325872

1725

Pogradeci

302453

336

Kolonja

193913

206

Devolli

774730

925

Qarku

2596968

3192

Në rajonin e Korçës, struktura varietore e kultivarëve të mollës (Pasqyra 1.3) dhe prodhuesit
e kultivarëve me sipërfaqe më të madhe se 5 dynym (Pasqyra 1.4) janë si më poshtë:
Pasqyra 1.3. Përqindja e numrit të kultivarëve të mollës në totalin e pemëve frutore për
rajonin e Korçës
Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë 2011
Varieteti

Përqindja (%)

Idared (Ajdared)

50%

Golden

25%

Starking

20%

Të tjera (Green Smith, Jonagold, Muco etj)

5%
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Pasqyra 1.4. Prodhues të kultivarëve të mollës në Qarkun e Korçës me sipërfaqe më të madhe

se 5 dynym
Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë 2011
Rrethi

Komuna

Sipërfaqe (dynym)

Korçë

Pirg

100

Korçë

Voskop

91

Korçë

Pojan

282

Korçë

Mollaj

720

Korçë

Drenovë

171

Korçë

Bulgarec

267

Pogradec

Buçimas

40

Pogradec

Proptisht

89

Pogradec

Velçan

12

Pogradec

Çëravë

14

Pogradec

Leshnicë

6

Pogradec

Blacë

13

Pogradec

Alarub

23

Devoll

Progër

452

Devoll

Hoçisht

282

Devoll

Miras

90

Devoll

Q. Bilisht

106

Devoll

B. Bilisht

89

Kolonjë

Qendër Kolonjë

125

Kolonjë

Mollas

123

Kolonjë

Barmash
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Nisur nga rëndësia ekonomike e veçantë e kultivarëve të mollës për ekonomitë e vogla e të
mëdha të fermerëve të Korçës, ky punim doktorature i adresohet përshtatjes së metodologjisë
së shëndetësimit të tyre me anë të mikroshumimit in vitro dhe metodave molekulare të
kontrollit fitosanitar të fidanëve të prodhuar në fidanishte.
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1.6. Sëmundjet virusale dhe dëmet në pemëtari
1.6.1. Të dhëna të përgjithshme
Infeksionet e brendshme të shkaktuara nga viruset, kërpudhat apo bakteret janë shumë të
vështira për t’u luftuar edhe me përdorimin e pesticideve. Bimët e infektuara me baktere dhe
kërpudha zakonisht u përgjigjen trajtimeve me lëndë kimike, baktericide ose fungicide, por
kjo nuk ndodh me sëmundjet virusale të bimëve, për të cilat asnjë trajtim i tillë nuk ka dhënë
rezultat. Eliminimi i një patogjeni është në përpjesëtim të zhdrejtë me madhësinë e patogjenit
dhe me marrëdhëniet patogjenike me bimën bujtëse (Saldana, 1992). Kështu, shumë
nematode endoparazite me madhësi nga 500 deri 2000 µ lokalizohen në rrënjë dhe kanë një
metabolizëm të pavarur nga ai i bimës bujtëse. Në se bima e atakuar shumohet si me
fragmente ajrore (shartesa, copa etj.) ashtu dhe me farë, nuk kërkohet asnjë manipulim i
veçantë për të fituar bimë të painfektuara, sepse agjenti që duhet eliminuar nuk është i
pranishëm në organet e shumimit. Mundësia tjetër e eliminimit selektiv të nematodeve me
anë të nematicideve kimike pa dëmtuar bimën është e preferueshme.
Mikoplazmat, bakteret dhe kërpudhat janë organizma me madhësi dhe kompleksitet mes
nematodeve dhe viruseve. Vështirësia e eliminimit te tyre është mesatare dhe varet nga tipi
dhe nga marrëdhëniet bujtës-patogjen. Nga ana tjetër, viruset jo vetëm nuk eliminohen me
produkte kimike, por ato edhe transmetohen gjatë shumimit seksual. Njihen rreth 600 viruse
të bimëve, prej të cilëve 80 transmetohen me anë të farave (Pierik, 1989). Klonimi i
kultivarëve të ndryshëm, si praktikë e zakonshme që çon në stabilizimin e karakteristikave
agronomike kryhet përgjithësisht me anë të shumimit vegjetativ. Infeksionet virusale në
bimët e shumuara në mënyrë vegjetative mund të çojnë në pasoja të rrezikshme, sepse
patogjenët transmetohen edhe gjatë shumimit vegjetativ. Të gjithë patogjenët, por në veçanti
viruset zvogëlojnë prodhimin e bimëve dhe ulin cilësinë e tij. Kjo është arsyeja që materiali
fillestar i shumimit vegjetativ duhet të jetë i painfektuar.
Njohuritë shkencore të sotme kanë provuar se sëmundjet e bartura me shartim në pemët
frutore kanë si patogjenë kryesisht viruset, viroidet apo fitoplazmat (Susuri & Myrta, 2012).
Ky grup patogjenësh shkakton sëmundje që mund të ulin ndjeshëm prodhimin bujqësor dhe
prekin sidomos cilësinë e tij. Disa patogjenë të veçantë ose shtame të tyre mund të shkaktojnë
edhe dobësimin gradual të bimëve, që çon deri në tharjen e tyre. Viruset, viroidet apo
fitoplazmat janë patogjenë intraqelizorë, që përdorin qelizën bimore për shumimin dhe
mbijetesën e tyre. Gjatë ciklit jetësor këta patogjenë përdorin për nevojat e tyre qelizën
bimore, duke i shkaktuar asaj probleme të ndryshme si konsumin e përbërjes së qelizës
strehuese, çrregullimin ose ndërprerjen e metabolizmit të qelizave si pasojë e toksinave,
enzimave ose substancave rregullator të rritjes që ato sekretojnë, apo së fundi edhe bllokimin
e lëvizjes së lëndëve ushqyese, mineraleve dhe ujit në indet përçuese.
Problemi i simptomave të sëmundjeve që barten me anë të shartimit dhe dëmeve që këto
shkaktojnë fillon me veprimtarinë bujqësore, gjatë së cilës njeriu është faktori kryesor i
përhapjes së tyre duke marrë sytha, kalema, shermendë apo edhe fara për nënshartesa nga
bimë të sëmura, edhe pse këto shpesh janë pa simptoma, por të infektuara në mënyrë latente.
Shartimi i mbishartesave të infektuara në nënshartesa të pastra, apo i mbishartesave të pastra
mbi nënshartesa të sëmura do të japë të njëjtin rezultat - një fidan të infektuar.
Dëmet në pemë dhe në vreshta që ndeshen më shpesh nga sëmundjet që barten me shartim,
janë:
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l. dobësim i rritjes, që zakonisht sjell ulje të prodhimit si rezultat i lidhjes së frutave ose
rënies së parakohshme të tyre; në raste më të rralla shfaqet dobësim i përgjithshëm i bimës
ose pemës deri në tharje të saj;
2. dobësim i fuqisë, që çon në bimë të dobëta që shpesh bëhen objekt dëmtimi nga kushtet
klimatike të papërshtatshme (ngricat ose thatësira), ose edhe nga dëmtues dhe patogjenë të
tjerë;
3. ulje e cilësisë, me fruta me defekte në formë, në ngjyrë dhe në madhësi; por më e
rëndësishme është keqësimi i shijes për konsumatorin apo i vlerave të ulëta ushqimore për
industrinë përpunuese;
4. ulja e zënieve në shartimet në fidanishte edhe kur nënshartesa dhe mbishartesa kanë
përputhshmëri gjenetike të mirë;
1.6.2. Nevoja për diagnostikimin e viruseve dhe viroideve patogjene të bimëve
Një strategji menaxhuese efikase dhe e aplikueshme ndaj virueseve kërkon një diagnostikim
të saktë dhe të kuptuar të ciklit dhe jetës së sëmundjes të agjentëve etiologjikë. Zhvillimet më
të fundit në teknikat molekulare kanë revolucionarizuar fushën e diagnostikimit në bujqësi.
Megjithatë, metodat diagnostikuese të sëmundjeve virusale filluan me metodat serologjike
(Van Regenmortel 1982), të pasuara nga testet me bazë acidet nukleike, të cilat në vitet e
fundit janë bërë të vetmet metoda në përdorim.
Teknika të tjera janë rishikuar në shumë botime (Schad 1979; Clark 1982; Hawkes et al.1982;
Miller & Martin 1988; Sing & Sharma 1989; Chu 1989; Hamptonet al.1990; Duncan and
Torrance 1992; Henson and French 1993; Khurana and Garg 1993; Torrance 1995; Bantari
and Khurana 1998; Louws et al. 1999; Schad et al. 2003; Craig et al. 2004; Khurana 2004;
Akram et al. 2004; Jain et al. 2004a,b; Rao & Manesha Sing 2008).
Pothuajse të gjitha bimët mbillen për qëllime bujqësore ose për kërkime nëpërmjet mbjelljes
së farës së vërtetë ose propagulave vegjetative. Është përgjegjësia e agjencive qeveritare apo
kompanive të farave apo komunitetit fermer të përdorin farat e shëndetshme, pasi një numër i
madh virusesh dhe sëmundjesh virusale transmetohen nëpërmjet farës, propagulave
vegjetative, të cilat shërbejnë si burim fillestar i infeksionit që mund të shkaktojë epidemi në
agro-ekosisteme.
1.6.3. Përpjekje për menaxhimin e sëmundjeve virusale dhe viroidale
Ka kryesisht 2 përqasje kryesore për të menaxhuar viruset dhe sëmundjet virusale të
ngjashme me sëmundje të bimëve të tjera.
➢ Përqasja e parë është të pakësohen burimet e infeksionit.
➢ Përqasja e dytë synon të minimizohet shpejtësia e përhapjes duke ndjekur disa nga
mënyrat dhe mjetet e diskutuara në këtë kapitull.
Zgjedhja e strategjive menaxhuese varet nga natyra e virusit, por vendimi për të përdorur
masat kontrolluese varet nga vlerësimi i risqeve ekonomike, nëse nuk ndërmerret asnjë
veprim. Ky vendim është shpesh i vështirë për t’u marrë, ku natyra dhe përmasat e
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problemeve të sëmundjes ndryshojnë nga stina në stinë dhe ku përdorimi rutinë i masave
kontrolluese të shtrenjta nuk është ekonomike.
Disa metoda të zgjuara janë provuar për të menaxhuar viruset dhe sëmundjet virusale duke
thyer ciklin e sëmundjeve tek burimi i inokulimit dhe duke ndërhyrë me transmetimin ose
infeksionin.
I gjithë rangu i metodave me qëllim kontrollin e viruseve dhe sëmundjeve virusale në
përgjithësi është i ndarë sipas kategorive të dallueshme që vijojnë sipas natyrës së tyre dhe
çështja është diskutuar në detaje me qëllim për të kuptuar masat menaxhuese të
shumëllojshme si:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Përdorimi i propagulave pa virus apo sëmundje virusale të bimëve.
Fitoshëndetësimi në menaxhimin e viruseve apo sëmundjeve virusale.
Mbrojtja e kryqëzimit/shartimit ose mbrojtja e tërthortë.
Kontrolli i vektorëve.
Zhvillimi i bimëve transgjenike.
Karantinat.
Përqasje të integruara.

1.6.4. Sëmundjet virusale më karakteristike për mollën
Sëmundja: Njollosja klorotike e gjetheve të mollës
Shkaktari: Virusi i njollosjes klorotike të mollës
Specia: Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
Familja: Flexiviridae
Gjinia: Trichovirus
Shkaktari: Virusi i njollosjes klorotike të mollës Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV).
Sëmundja gjendet pothuaj kudo në botë, ku kultivohen pemët bërthamore dhe farore,
përfshirë këtu Evropën dhe Mesdheun. Sëmundja shkaktohet nga virusi Apple chlorotic leaf
spot virus (ACLSV), i cili gjendet në Mesdhe me frekuencë më të lartë në mollë për faroret
dhe në qershi e pjeshkë për bërthamorët. Virusi është gjetur në Shqipëri me frekuencë të lartë
në farore, si në mollë ashtu edhe në dardhë.
Ky virus me filamente fleksibël është i gjatë 680-780 nm dhe 12 nm i gjerë; përmban ssARN
lineare me sens pozitiv.
Strehues të virusit janë bimët e familjes Rosaceae, ndër të cilët speciet e kultivuara të
bërthamorëve dhe të farorëve (mollë, dardhë dhe ftua).
Në drurët farore, virusi është më shpesh latent, ndërsa në bërthamore shfaqet me simptoma të
ndryshme, që varen kryesisht nga bima strehuese, kultivari dhe shtami virusal. Virusi është
latent në mollë, me përjashtim të disa rasteve ku mund të shkaktojë njollosje klorotike në
gjethe (Fig. 1.4). Më shpesh shfaqen unaza klorotike në gjethe dhe më rrallë nekrotike në
fruta. Disa izolate të ACLSV mund të shkaktojnë unaza nekrotike në fruta, kryesisht në
kultivarin Golden delicious. Me afrimin e pjekjes së frutave të mollës shfaqen shenja me
ngjyrë kafe të errët.

14

Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit
të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre

Figura 1.4. Simptoma të pranisë së virusit ACLSV në gjethe dhe frut
Burimi https://iam.boku.ac.at/pbiotech/v_aclsv.html
ACLSV diagnostikohet me shartim me indikatorë drunore: për faroret, në kushtet e serrës në
2-3 muaj si p.sh. molla cv. R12 7407A dhe dardha LA62 me material të prodhuar in vitro.
ELISA me antikorpe poliklonale përdoret gjerësisht në diagnostikimin e virusit. Virusi
gjendet më i përqëndruar në lëvoren e degëve të reja, në petëlat e luleve dhe tulin e frutave.
Informacioni për rradhitjen e nukleotideve të virusit ka mundësuar përdorimin e gjerë të
diaknostikimit molekular, si RT-PCR në format e shumta të saj. Kjo metodë së bashku me
teknikën ELISA përbëjnë sot diagnostikimin e formave kryesore të ACLSV-së sipas
referencave.

Figura 1.5. Pamje e virionit të purifikuar të virusit ACLSV
Burimi link.springer.com

Virusi mund të transmetohet me anë të një inokulimi mekanik ose nëpërmjet shartimit.
Pasqyra 1.5. Informacion i gjenomës së virusit ACLSV

Protein Madhësia Gjene ORFs GC%
1.

7555 nt

3

33

Funksioni
Kjo sekuencë kodon për proteinën lëvizëse, proteinën
41%
e veshjes virale, proteinën helikazë dhe
metiltransferazë
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Figura 1.6. Cikli jetësor i Trichovirus
1 – Penetrimi i virusit në qelizën strehuese. 2- Zhveshja dhe lëshimi i ARN-së njëvargore me
sens pozitiv në citoplazëm. 3 – Translatimi i RdRp virale. 4 – Replikimi: sinteza e ARN-së
komplementare me sens negativ (−ssRNA). 5 – Sinteza e ARN-së subgjenomike (sgRNAs)
nga promotorë subgjenomikë të brendshëm në –ssRNA; sinteza e +ssRNA nga templati –
ssRNA template. 6 – Translatimi i proteinave të lëvizjes dhe kapsidit nga sgRNAs. 7 –
Enkapsidimi i +ssRNA. 8 – lëvizja nga qeliza në qelizë nëpërmjet plazmodezmave dhe
lëvizja me distancë të gjatë nëpërmjet floemës.
Burimi link.springer.com

Masat e kontrollit
Masa e vetme e kontrollit është përdorimi i materialit mbjellës të pastër nga ACLSV. Kjo
sigurohet nëpërmjet rrugëve: (i) fidanishtet të përdorin kalema (sythe) dhe nënshartesa
klonale nga bima mëmë të pastra nga virusi; (ii) pastërtia e pemëve mëmë sigurohet me
vrojtime vizuale dhe prova diagnostikimi laboratorike; (iii) fermerët të përdorin fidanë të
certifikuar.
Sëmundja: Mozaiku i mollës
Shkaktari: Virusi i mozaikut të mollës
Specia: Apple mosaic virus (ApMV)
Familja: Bromoviridae
Gjinia: llarvirus
Shkaktari: virusi sferik i quajtur Apple mosaic virus (ApMV).
Sëmundja e mozaikut ndeshet në pemët farore (mollë) dhe bërthamore. Kjo sëmundje është e
pranishme në mollë në Europën kontinentale dhe më shpesh në bajame në Mesdhe. Në
Shqipëri është gjetur në raste të rralla vetëm në mollë. ApMV është virus patogjen bimor i
familjes Bromoviridae dhe i gjinisë në subgrupin Ilarvirus.
ApMV mund të infektojë pjesën më të madhe të bërthamorëve dhe mollën. ApMV mund të
infektojë eksperimentalisht ose natyralisht infekton mbi 65 specie në 19 familje të ndryshme.
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Virusi mund të infektojë gjithashtu edhe bimë të tjera si arrën, lajthinë, luleshtrydhen, Rubus
spp, lupulin (Humulus lupulus). Së fundi është gjetur edhe në dardhë edhe pse mbetet një
njoftim i izoluar. Bima barishtore strehuese eksperimentale e përdorur më shumë është
kastraveci.Rëndësia ekonomike e sëmundjes varion nga shtami virusal dhe nga bima e
infektuar. Në rastet e infeksionit nga mozaiku i ApMV dobësohet rritja vegjetative dhe ulet
prodhimi në bimë. Simptomat kryesore janë njollat klorotike dhe mozaiku i verdhë në gjethe,
pavarësisht nga specia e infektuar. Format e njollave janë shirita, unaza, simptoma në formën
e gjuhëve të flakës (Fig. 1.7). Shpesh mund të ketë edhe çngjyrosje të nervëzimeve.

Figura 1.7. Simptoma të pranisë së virusit ApMV në gjethe
Burimi vikaspedia.in

Dëmi që shkakton nuk duhet të nënvlerësohet nga pikëpamja ekonomike. Prania e virusit
mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme sasinë e prodhimit. Në rast të rëndë mund të
shkaktojë një rënie 25% në kulturë
ApMV bartet nëpërmjet materialit shumues vegjetativ. Bartja e virusit me farë është vërtetuar
vetëm në lajthi. Nuk njihen mënyra të tjera të bartjes së virusit në natyrë. Përhapet në mënyrë
sporadike, por të shpejtë.
Virusi diagnostikohet me shartim në indikatorë drunorë në kushtet e serrës në 2-3 muaj, si
p.sh. pjeshkë cv. GF 305 për bërthamorët ose Malus pumila cv. Lord Lambourne ose Golden
Delicious për mollën. Metoda ELISA dhe RT-PCR përbëjnë sot format kryesore të
diagnostikimit të virusit.

Figura 1.8. Pamje në mikroskop elektronik i virusit ApMV. (R. W. Fulton)
Burimi microbewiki.kenyon.edu
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Pasqyra 1.6. Informacion i gjenomës së virusit ApMV
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Metiltransferazë,Helikazë
ARN dependente ARN polimerazë
Lëvizja nga qeliza në qelizë
Enkapsidim,lëvizje

Figura 1.9. Paraqitje skematike e ciklit të replikimit të virusit ApMV .
(1, 2) Hyrja dhe fuzionimi i vakuolave fagocitare; (3, 4) ADN-ja virale hyn në bërthamën e
qelizës. (5–7) formohet formacioni virusal dhe prodhohet virusi; (8) virusi shkakton brenda
qelizës lizis. (From Suzan-Monti M et al (2007) PLoS ONE 2(3): e328. doi:
10.1371/journal.pone.0000328)
Sëmundja: Druri me vrima i mollës
Shkaktari: Virusi i drurit me vrima i mollës
Specia: Apple stem pitting virus (ASPV)
Familja: e papërcaktuar
Gjinia: Foveavirus
Shkaktari: Virusi i drurit me vrima i mollës Apple stem pitting virus (ASPV)
Sëmundja është e pranishme në të gjitha zonat kryesore ku kultivohen faroret. Shkaktari i
sëmundjes është një virus fijor i quajtur virusi i drurit me vrima të mollës (ASPV). Në
dardhë, një shtam i të njëjtit virus shkakton sëmundjen e zverdhjes së nervëzimeve të gjethes.
Ky virus është identifikuar në mollë dhe në dardhë në Shqipëri.
Virusi infekton kryesisht bimët e gjinive Malus, Pyrus dhe Cydonia. Bimë të tjera strehuese
janë Crataegus spp. dhe Sorbus spp.
Shumica e kultivarëve të mollës të shartuar mbi nënshartesat vegjetative M9 nuk paraqesin
simptoma me përjashtim të grupit Delicious të kuqe, që shfaqin trashje të lëvores dhe vrima
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të drurit në trung ose në degë. Virusi ASPV mund të shkaktojë dëmtimin e sythave, uljen e
zënieve në fidanishte, rënie të prodhimit të mollëve (Fig. 1.10).

Figura 1.10. Simptoma të pranisë së virusit ASPV në gjethe
Burimi ipm.msu.edu
Sëmundja bartet me fidanë nëpërmjet shartimit. Nuk njihen deri më sot vektorë natyrale të
ASPV. Në përgjithësi, ASPV nuk shkakton simptoma në fushë në varietetet e kultivuare të
mollës dhe dardhës. Virusi diagnostikohet me shartim në indikatorë drunorë si M. pumila cv.
“Spy 227” ose “Radiant” për mollën dhe Pyronia veitchii ose Pyrus communis cv. Noveau
Poiteaux për dardhën. Metoda laboratorike që përdoret me sukses në diagnostikimin e virusit
është RT-PCR. Sot ekzistojnë protokolle PCR për identifikim simultan të disa viruseve të
pemëve farore.

Figura 1.11. Virioni i Foveavirus. i zhveshur, fleksibël, filamentoz, i gjatë 800 nm ose më
shumë dhe diametër 12-13 nm
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Figura 1.12.Gjenomi i Foveavirus. Gjenomë lineare ssRNA(+) me madhësi 8.4-9.3 kb. Skaji
terminal 3’ është i poliadeniluar dhe fundi 5’ është i mbuluar. Kodon për 5 proteina
Burimi viralzone.expasy.org

Masat e kontrollit
Të përdoret material shumues i pastër nga ASPV. Kjo sigurohet nëpërmjet rrugëve të
mëposhtme: (i) fidanishtet të përdorin kalema (sythe) nga bima mëmë të pastra nga virusi; (ii)
pastërtia e pemëve mëmë të sigurohet me prova diagnostikimi laboratorike; (iii) fermerët të
përdorin fidanë të certifikuar.
Sëmundja: Valëzimi i drurit të mollës
Shkaktari: Virusi i valëzimit të drurit të mollës
Specia: Apple stem grooving virus (ASGV)
Gjinia: Capillovirus
Familja: e papërcaktuar
Sëmundja është e pranishme në të gjitha zonat kryesore ku kultivohen farorët. Shkaktari i saj
është virusi Apple stem grooving virus (ASGV). Në Europë haset shpesh në mollë dhe më
rrallë në dardhë dhe ftua, ndërkohë në zona të tjera gjeografike është raportuar edhe në
agrume dhe bërthamore (Amerike, Azi dhe Australi). Virusi është gjetur në Shqipëri.
Virusi infekton bimët e gjinive Malus, Pyrus, Cydonia dhe Citrus. Virusi infekton më rrallë
bërthamorët, si kajsinë dhe qershinë. Virusi infekton shumicën e kultivarëve të mollës,
dardhës dhe ftoit zakonisht në formë latente. Simptomat karakteristike të sëmundjes si
valëzimi i drurit vërehen në bimën indikatore Malus pumila Virginia Crab pas 2-3 ditëve në
fushë. Valëzimi i drurit fillon nga pika e shartimit dhe vazhdon në gjatësi për disa centimetra
dhe mund të shikohet pasi të hiqet levorja e pemës së re. Në pikën e shartimit shpesh shfaqet
nekroza dhe në pjesën e poshtme të nënshartesës së indikatorit shfaqet fryrje pranë pikës së
shartimit. Formimi i nekrozës dhe valëzimi i drurit vjen si pasojë e reaksionit të ndjeshmërisë
së lartë të indikatorit Virginia Crab ndaj ASGV, që kufizon depërtimin e virusit në
nënshartesë. Gjethet e indikatorit mund të paraqesin njollatë vogla klorotike, deformohen në
mënyrë asimetrike dhe tentojnë të trashen. Dëmet që shkakton ky virus duket sikur nuk janë
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të rëndësishme, por nëse ky virus përhapet përbën rrezik për fenomenin e mospërputhjes së
shartimit në kultivarët e ndjeshëm.
Transmetohet mekanikisht ose nëpërmjet farave. Sëmundja bartet me fidanë nëpërmjet
shartimit. Nuk njihen vektorë natyralë të sëmundjes, ndërkohë që ASGV është bartur
mekanikisht në bimë barishtore, më shpesh Chenopodium quinoa. Është provuar
eksperimentalisht bartja me farë i ASGV në bimë drunore si Malus platycarpa dhe barishtore
si C. quinoa.

Figura 1.13 .Simptoma të pranisë së virusit ASGV te druri i mollës
Burimi sadinfo.pl dhe ipm.msu.edu

Në përgjithësi virusi nuk shkakton simptoma në fushë në varietetet e kultivarëve të mollës
dhe dardhës. Virusi diagnostikohet me shartim në indikatorë drunorë si Malus pumila cv.
Virginia Crab. Metoda ELISA është pak e besueshme për diagnostikimin e ASGV, ndërkohë
që përdoret me sukses RT-PCR. Sot ekzistojnë protokolle PCR për identifikimin simultan të
disa viruseve të pemëve farore.

Figura 1.14. Virioni i Capillovirus.I zhveshur, fleksibël, filamentoz, 640 nm i gjatë dhe
diametër 12 nm.
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Figura 1.15.Gjenomi Capillovirus. ssRNA(+) lineare, me madhësi 6.5-7.5 kb. Skaji terminal
3’ është i poliadeniluar. Kodon të paktën 3 proteina.
Burimi viralzone.expasy.org

1.6.5. Veçori të reagimit të bimëve të kultivuara ndaj virozave (Cross protection)
Vetëmbrojtja (crossprotection) ofron një strategji premtuese për kontrollin biologjik të
viruseve të bimëve. Është e njohur se varietete të trashëguara të viruseve janë përdorur me
sukses për të parandaluar sëmundje të ndryshme tek njerëzit dhe tek kafshët.
Dihet se nëse një bimë është tashmë e infektuar me një lloj virusi, ai i reziston infeksionit nga
shtame të ndryshme të të njëjtit virus. Ky fenomen së pari u demonstrua nga Mek Kimi
(1929) i cili vëzhgoi që bimët e duhanit të infektuara me një virus që prodhonte një mozaik
jeshil të çelur nuk tregonin asnjë ndryshim në simptoma kur iu injektua një lloj mozaiku i
verdhë. Për mbrojtjen “Cross” si një metodë kontrolli, të njohurit e marrëdhënieve të
ndërvarura të llojeve të të njëjtit virus është i një rëndësie të veçantë.
Mekanizmat e propozuar që shpjegojnë fenomenin e mbrojtjes “Cross” janë:
•

Teoria e shkrirjes së energjive pararendëse.

•

Konkurrenca për vatra infeksioni në qelizë.

•

Teoria e antitrupave.

•

Teoria adsorption

•

Teoria e rikombinimit gjenetik.

Mekanizmat spjeguese te mbrojtjes Cross nuk jane ende te mirekuptuara dhe mirespjeguara.
Megjithatë, heshtja e gjeneve (PTGS) konsiderohet të jetë e përfshirë në mbrojtjen “Cross”
(Ratklif et al., 1997, 1999). PTGS si një mekanizëm mbrojtës kundër viruseve tek bimët është
ndërmjetësuar nga RNA interferuese të vogla të prejardhura nga viruset nga 21 tek 24
nukleotide të gjata (Baulkombi, 2005; Meister, 2004; Voinet, 2005).
Prej vitesh është zhvilluar një sistem vlerësimi kompjuterik për parashikimin e gjeneve
targete potenciale për PTGS (Xu et al., 2006).
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1.6.6. Molla dhe fenomeni i vetëmbrojtjes
Përdorimi i infektimit te varieteteve te molles me viruse te shtameve të buta, për ti mbrojtur
ndaj efekteve të shtameve agresive virulente të ApMVdhe ACLSV, janë provuar në shumë
vende (Kent, Posnet dhe Kropli, 1952, 1956). Në Zelandën e Re, qe në 1964 u demonstrua
dobia e përdorimit të llojeve të buta virusale. Ata zbuluan se pemët e infektuara me varietete
të fuqishme të virusit mozaik mund të rigjenerohen duke vendosur në majën e pemës një
shartesë me një varietet të butë. Pemë të tilla rriten më fuqishëm krahasuar me pemë që janë
shartuar me një shartesë të shëndetshme ose të shartuara me një shartesë të infektuar me një
lloj të fuqishëm virusi.
Në Danimarkë, Thomsen (1975) provoi eksperimentin e kryqkëmbimit në 12 kultivarë të
mollës kundër ApMV. Zhvillimi i simptomave varej nga kultivari i mollës, nga lloji i virusit
dhe variante nga viti në vit dhe midis pemëve të të njëjtit kultivar.
Sytha nga një klon i “Mekintash” tolerant ndaj virusit të gjethes së rrudhosur, do të nxitnin
tolerancën në klonet e ndjeshëm përpara se sythat infektues të shartoheshin në klonin e
ndjeshëm.
Uelsh arriti në konkluzionin se ky eleminim i simptomave ishte shkaktuar nga një ose disa
viruse interferuese në klonet tolerante.
Në studimet e tyre, mbrojtja e plotë u shfaq, kur lloji i butë u inokulua një vit përpara trajtimit
të llojit të fuqishëm. Dy vite pas infektimit më shumë se 60% e pemëve të inokuluara me
CR2 dhe P863 shfaqën simptoma të forta, por ato u zhdukën në vitin pasues. Kur të dy llojet,
i butë dhe i fuqishëm inokulohen në të njëjtën kohë, rezultatet ishin më të çrregullta dhe
niveli i mbrojtjes ishte i ulët.
1.6.7. Tregues molekularë të lidhur me rezistencën
Një prej objektivave kryesore të kultivuesve të bimëve në bujqësi është përmirësimi i
kultivarëve ekzistues, të cilat kanë të meta në një ose më shumë tipare të dëshirueshme.
Një program shumimi konvencional është diçka që do punë dhe kohë, diçka që përfshin
kryqëzime të shumta, disa gjenerata dhe një përzgjedhje të kujdesshme fenotipike. Me vënien
në përdorim të teknologjisë të treguesve të ADN-së, zhvillimi i disa tipave të treguesve
molekularë dhe i strategjive të shumimit molekular ka kontribuar në mposhtjen e disa prej
problemeve të hasura gjatë shumimit konvencional. Inkorporimi i përzgjedhjes me anë të
markerave në strategjinë e shumimit mund të rezultojë në një reduktim të filizave që do të
shumohen, përzgjidhen dhe testohen. Përzgjedhja me anë të markerave është e domosdoshme
aty ku përzgjedhja fenotipike është e vështirë, ose aty ku nuk është e mundur ose e
leverdishme për të përdorur virusin për dukje në ekran të drejtpërdrejtë. Kjo përzgjedhje
mund të jetë e dobishme për shumimin back cross, për futjen e gjeneve të rezistencës nga
lloje të egra dhe gjatë përzgjedhjes kundër karakteristikave të padëshirueshme të prindit të
egër (Jang dhe Tanksli, 1989). Markeret molekularë klasifikohen ne biokimikë (metabolitët
sekondarë tek bimët) dhe makromolekulat (proteinat dhe ADN). Këto makromolekula
tregojnë lehtësisht ndryshime të gjurmueshme midis llojeve të ndryshme.
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Një rang i gjerë teknologjish te markereve molekularë është tani i përdorshëm për studime
gjenetike. Midis tyre mund të përmendim sistemet e markerave RAPD, AFLP, SSR, STR, që
janë duke u përdorur nga kultivuesit.
1.7. Metoda të diagnostikimit të fitopatologjive virale te molla
Metodat e diagnostikimit lidhen me kontrollin fitosanitar, proçes i domosdoshëm në zinxhirin
e prodhimit të fidanëve të painfektuara nga viruset.
Kontrolli fitosanitar lejon:
● sigurimin e prodhimit të fidanëve të painfektuar nga sëmundjet virusale.
● shkëmbimin e materialit gjenetik pa patogjene, viruse dhe insekte midis vendeve të
ndryshme pa nevojën e karantinës.
1.7.1. Simptomatologjia - Vlerësimi i pranisë së viruseve në pemë
Identifikimi i viruseve ka rëndësi parësore në marrjen e masave të nevojshme për
parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve virusale. Diagnostikimi ka rëndesi ekonomike,
pasi nga saktësia e tij varet efektiviteti i masave të kontrollit për mbrojtjen e prodhimit
bujqësor. Zgjedhja e teknikës laboratorike më të përshtatshme për diagnostikimin e viruseve
bimore orientohet nga faktorë teknikë dhe ekonomikë.
Në zgjdhjen e metodës diagnostikuese i rëndësishëm është dhe fakti nëse duhet vetëm një
përgjigje cilësore apo kërkohet informacion më i thelluar.
Në procesin e diagnostikimit një faktor i rëndësishëm është edhe njohja e vëshitrësive
konkrete dhe kufizimeve të tij, të lidhura me natyrën e virusit dhe raportin e tij me bimën
strehuese.
Procesi i diagnostikimit mund të përmblidhet në 4 faza krysore : 1) vrojtimi i simptomave në
fushë 2) marrja e informacioneve të nevojshme për bimën e sëmurë dhe ecurinë e sëmundjes
3) krahasimi i simtomave me shembuj të ngjashëm në literaturën shkencore 4) përfundimi i
analizës laboratorike dhe identifikimi i patogjenit.
Jo gjithmonë procesi i diagnostikimit përfundon me identifikimin e patogjenit të supozuar në
fazën e parë të diagnostikimit .
Hapi i parë për diagnostikimin e patogjenit realizohet në fushë ku duhet të bëhet vrojtimi i
kujdesshëm i simptomave të bimëve të sëmura.
Simptomat paraqesin efektin makroskopik të infeksionit të patogjenit në bimën strehuese.
Në diagnostikimin e sëmundje në terren ndihmon edhe eksperienca shumë vjeçare e
specialistëve.
Sëmundjet virusale mund të shfaqen në pjesën ajrore të bimëve dhe në pjesën nëntokësore.
E rëndësishme është edhe zgjedhja e periudhës për vrojtimin e sëmundjeve. Për këtë na
ndihmon dhe njohja e mirë e sëmundjeve dhe ecuria sezonale e tyre .
Vrojtimi në fushë i simptomave të sëmundjeve virusale nuk është i mjaftueshëm për
identifikimin e shkaktarit të sëmundjes.
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Metodat biologjike janë metodat e para diagnostikuese të përdorura në virologjinë bimore.
Indeksimi bimor është një test biologjik që provon praninë ose mungesën e patogjenëve, ose
identifikon sëmundje mbi bazën e simptomave në një indikator të caktuar. Indikatorët kanë
aftësi të manifestojnë simptoma të qarta virusale.
Indeksimi i viruseve mund të bëhet 1) me anë të transmetimit mekanik në bimë barishtore
dhe 2) me transmetim me shartim për drufrutorët.
Si indikatorë për bimët e mollës njihen: Spy227, R127407A, Virginia Crab. Të gjithë
indikatorët e pemëve ishin të prekshëm nga një numër i gjerë i agjentëve transmetues të
sëmundjeve. Sythi i pemëve i mbledhur shartohet mbi viruset e lira si indikatorë të filizave të
rritura në vazo. Inokulimi i indikatorëve kryhet pas një lulëzimi të dyfishtë në tre përsëritje
për çdo kombinim të indikatorëve të kultivarëve të bimëve mollë dhe dardhë. Inokulimi bëhet
me anë të lulëzimit të lirë. Bëhen dy lulëzime për çdo mostër. Kontrollet e shëndetshme
bëhen në sajë të sytheve të shëndetshëm, 7-10 ditë më vonë rrënja pritet 1-2 cm sipër sythit të
sipërm të marrë për të forcuar rritjen e indikatorëve. Të gjitha bimët e inokuluara ruhen në një
kopsht të aklimatizuar në 20-240C dhe në dritë konstante.
1.7.2. Serologjia – ELISA
ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) është teknika më e përdorur në virusologjinë
bimore. Eshtë një metodë e ndjeshme që në kushte të mira eksperimentale mund të
identifikojë një virus me përqëndrim deri 10 ng/ml. ELISA përdoret gjërësisht në
diagnostikimin e viruseve falë specificitetit, ndjeshmërisë dhe mundësisë për t’u zbatuar lehtë
në një numër të madh mostrash.
Teknika bazohet në përdorimin e antikorpeve specifikë që janë në gjendje të identifikojnë një
virus të caktuar. Metoda konsiston në vënien në kontakt të antitrupit me homogjenatin e
bimës së ekzaminuar. Antitrupat veprojnë me antigjenet e tyre homologe në një mënyrë unike
bazuar në ekzistencën e vendeve sipërfaqësore komplementare, të ngarkesave të tyre dhe të
hidrofobisë që çojnë në një kombinim antitrup-antigjen.
Kompleksi, i formuar në prani të fosfatazës alkaline dhe P-nitrofenolfosfatit, zhvillon një
reaksion të ngjyrosur, intensiteti i të cilit matet fotometrikisht. Në këtë mënyrë ELISA është
një metodë cilësore, që shërben për detektimin e pranisë së antigjeneve, dhe njëherësh
sasiore, pasi falë matjes së intensitetit të ngjyrimit gjykohet mbi përqendrimin e antigjeneve
në mostrën e analizuar. Në varësi nga sa lloje antitrupash angazhohen në reaksion dhe
renditja e tyre mbi matriksin e pjatës në raport me antigjenin, sot raportohen kategori të
ndryshme të ELISA, si DAS-ELISA (Doube Antibody Sandwich Elisa), Indirect ELISA,
Triple-ELISA.
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Figura 1.16. Skema e Double antibody sandwich (DAS-ELISA)
Modeli i vendosjes së antitrupave kundrejt antigjenit ne rastin e DAS-ELISA.
Burimi elisa-antibody.com

Figura 1.17. Modeli i vendosjes së antitrupave kundrejt antigjenit në rastin e
a) Direkt ELISA ku angazhohet një kategori antitrupash
b) Indirekt ELISA ku angazhohen dy kategori antitrupash
c) TAS- ELISA ku angazhohen tre kategori antitrupash
Burimi microbeonline.com

1.7.3. Mikroskopia elektronike
Në praktikën laboratorike në virusologjinë bimore përdoren kryesisht 2 lloje mikroskopësh,
ato “me transmetim” dhe mikroskopët “me marrje imazhi” apo “scanning”. Mikroskopia
elektronike luan rol të rëndësishëm në fazën paraprake apo orientuese të diagnostikimit me
anën e morfologjisë së patogjenit dhe në fazën identifikuese falë përdorimit të antiserumeve
specifikë. Kjo metodë siguron gjithashtu edhe informacion mbi lokalizimin e patogjenëve në
qelizat dhe indet bimore si edhe për modifikimet strukturore që shkaktohen në to nga prania e
patogjenit në nivel citologjik dhe histologjik.
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1.7.4. Metodat e bazuara në acidet nukleike
Metoda e diagnostikimit molekular bazohet në analizën e acideve nukleike të patogjenit
qofshin këto me ARN ose ADN. Kjo metodë dhe teknikat e saj përdoren në identifikimin dhe
karakterizimin e viruseve, në studimin e fitoplazmave si dhe në njohjen e viroideve të
bimëve. Metodat janë:
● PCR
● Metodat e hibridizimit të acideve nukleike.
1.7.4.1. PCR (Polymerase Chain Reaction)
Sistemet e detektimit te viruseve bimore të bazuara në acidet nukleike u përmirësuan me
zhvillimin e PCR (Polymerase Chain Reaction). Është teknikë molekulare për amplifikimin e
sekuencave specifike nukleike të fijeve të cADN. Sintezat e primerave specifikë të grupit-,
virusit-, ose shtamit- kërkojnë një informacion të sekuencës nukleotide për të paktën disa
anëtarë të një grup virusesh.
Shumefishimi i fragmenteve te gjeneve virale (PCR)
Kjo teknikë mundëson sigurimin e një numri të lartë kopjesh të një fragmenti ADN-je falë
aktivitetit me natyrë polimeraze të një enzime e quajtur Taq, me origjinë nga një
mikroorganizëm (Termos aquatiqus), që zhvillohet në temperaturë të lartë. Kjo enzimë është
e aftë të sintetizojë molekula të reja ADN-je në kushte të temperaturave të larta (720C) duke
përdorur si bazë një molekulë ADN-je, që hibridizon një fragment ADN-je target. Edhe në
këtë rast duhet të njihet sekuenca e fragmentit që duhet të diagnostikojmë. Në këtë mënyrë
mund të prodhohet sekuenca të shkurtra (primer) që shërbejnë për fillimin e reaksionit me
ndihmën e enzimës Taq. Për të filluar procesin e polimerizimit, duhet më parë të ndahen
helikat dyfishe të ADN-së nëpërmjet rritjes së temperaturës afro 940C. Faza e dytë e
reaksionit për fillimin e bashkimit të bazave komplementare bëhet në temperaturë afro 50 0C.
Faza e tretë në të cilën fillon sinteza e një elike të re ADN-je bëhet në temperaturën afro
720C.
Teknika PCR ka ndjeshmëri të lartë në diagnostikimin e patogjenëve. Në kushte optimale, kjo
teknikë është e aftë të zbulojë praninë e një patogjeni edhe në kushtet e pranisë të pak
individëve. Përveç enzimës Taq polimeraza ekzistojnë edhe enzima të tjera alternative për t’u
përdorur në PCR, si p.sh. Teth dhe Pfu, të cilat kanë saktësi më të madhe se Taq në formimin
e fragmenteve të reja. Enzimat polimerazë që përdoren në reaksionin zinxhir janë të afta të
përdorin si stampë vetëm ADN dhe jo ARN. Për këtë arsye viruset me ARN dhe viroidet (që
kanë vetëm ARN) kanë nevojë për një hap paraprak ku sintetizohet më parë një molekulë
ADN komplementare (cADN) mbi modelin e ARN së patogjenit. Prandaj kjo teknikë PCR-je
quhet RT-PCR. Sinteza e cADN-së mund të jetë specifike kur përdoret një primer specifik,
ose mund të ketë një grup cADN që bëhet me ndihmën e disa hezanukleotideve me sekuencë
të ndryshme. Në këtë rast të dytë, përdorimi i primerave specifik për reaksionin PCR do të
amplifikojë vetëm ato cADN që i takojnë patogjenit. Në përfundim të analizës produktet e
fituara kalojnë në elektroforezë me xhel poliakrilamid për të evidentuar praninë e tyre dhe
madhësinë e fragmentit nukleik të fituar.
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Kategori të ndryshme të PCR-së.
● PCR (Fig. 1.18)
● RT-PCR – për ARN viruset (Real time PCR kombinon amplifikimin, detektimin dhe
përcaktimin sasior në një shkallë të vetme)
● IC-PCR – për ADN dhe ARN viruset (PCR immunocapture kombinon avantazhet e
serologjisë dhe PCR-së në një metodë shumë të ndjeshme detektimi)
● IC-RT-PCR – për ARN viruset
PCR-ja multiplex lejon detektimin simultan dhe të ndjeshëm të ADN/ARN në një reaksion të
vetëm.

Fig 1.18. Transkriptimi Rivers–PCR (RT-PCR).
Nga lart poshtë paraqiten fazat e RT-PCR. Sinteza e vargut të parë te cADN duke u nisur nga nje
model i mARN-së nën veprimin e transkriptizës riverse; Më pas RNAza H degradon vargun e ARN.
Më pas primeri primeri oligonukleotidik fillon sintezë e vargut te dytë të cADN që zgjatet nën
veprimin e TaqADN polimerës për të dhënë në fund një ADN dy-vargore.
Burimi windowssearch-exp.com

Procedurat e detektimit me PCR
1. Përgatitja e materialit bimor për ekstraktim Fig 1.19. a
2. Ekstarktimi i ADN-së Fig 1.19. b
3. Përgatitja për reaksionin mix. Shtimi i primerave specifike Fig 1.19. c
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4. Skema e reaksionit të PCR Fig 1.19. d
5. Elektoroforeza Fig 1.19. e
6. Vizualizimi i fragmenteve te shumëfishuara Fig 1.19. f

Figura 1.19. a,b

Figura 1.19. c,d

Figura 1.19. e,f

Figura 1.19. Dedektimi i pranisë së viruseve me anë të PCR.
Burimi stratfeed.cra.wallonie.be
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1.7.4.2. Metoda me anë të hibridizimit molekular
Për përcaktimin e infektuesve në speciet frutore janë përdorur tre teknika të hibridizimit
molekular: Dot-Blod, Tissue Printing dhe Northen-Blot.
Hibridizimi Dot-Blod
Hibridizimi dot-blot është përdorur me sukses në diagnostikimin e viruseve, viroideve dhe
fitoplazmave. Hibridizimi dot-blot përmirëson ndjeshmërinë e diagnostikimit, e rëndësishme
sidomos për mostrat e drufrutorëve ku përqëndrimi i viruseve eshte i ulët dhe përhapja e tyre
nuk eshte uniforme në kurorën e pemës .
Hibridizimi dot-blotpershkruhet më poshtë:
Preparatet e TNA-së hollohen 1:1 ose 1:10 me tretësirë të përgatitur të freskët të denatyruar
(Aneks 2). Pjesët e ndara të TNA (5μl) njollosen mbi membranat e najlonit, mbulohen me një
mbështjellje plastike dhe ekspozohen në rrezatim UV për rreth 2-3 min për të fiksuar acidin
nukleik. Gjatë gjithë natës bëhet hibridizimi në 680C në të gjithë gjatësinë me etiketues
digoksigjen të infektuesve dhe përcaktimi nga përcaktuesi (DIG Luminescent Detection Kit
for Nucleic Acid, Boehringer).

Figura 1.20. Paraqitja në mënyrë skematike e procedurës DOT-BLOT
Ekstrakti bimor i gatshëm është vendosur në membranë najloni ku më pas realizohet hibridizimi.
Mostra me të zezë është e infektuar, ajo pa ngjyre është e pastër, ose mostër standart.
Burimi nap.edu

Hibridizimi Tissue-Printing
Kjo teknikë përdoret për testimin e shumë mostrave bimore në një kohë relativisht të shkurtër
ku faza e ekstraktimit është thjeshtuar. Në vend të ekstaktimit të lëngut bimor, pritet lastari
me brisk dhe seksioni i sapo prerë mbështetet në membranë. Kështu reduktohet në mënyre të
ndjeshme koha dhe kostoja e opercionit.
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Teknika e Tissue-Printing përdoret për teste të ndjeshme me manipulimin e minimumit të
kampioneve (Pallas et al., 2003). Kjo teknikë është testuar vetëm për ASSVd (Hurtt, 1996),
por jo për infektues të frutave farore të tjera deri tani. Stampimi i indeve bëhet shpejt dhe
lehtë duke shtypur një pjesë të freskët të prerë në fund të bishtit të gjethes në një membranë
najlon (në kopje identike). Stampimi bëhet në vjeshtë. Membranat e stampuara ruhen në 40C.
Northen-Blott
Eshtë një metodë e dedektimit të ARNsë në mostra me përbërje komplekse .
Acidet nukleike të ekstraktuara veçohen në xhel elektroforezë (5% TBE 1X, 8M urea) ose
nga dy elektroforeza të njëpasnjëshme (AGE) në kushte denatyruese dhe jodenatyruese (Di
Serio et al, 1997) sipas përmasave. Për të parandaluar formimin e strukturave sekondare
përdoret denatyrimi me anë të glikoksilimit ose trajtimi me formaldehid. Glikoksali vepron
me bazat kurse formaldehidi vepron me aminat e lira të bazave duke mos lejuar formimin e
lidhjeve të reja hidrogjenore dhe rrjedhimisht parandalohet dhe formimi i stukturave
sekondare dhe hibrideve të ARN-së.

Figura 1.21. Hibridizimi Northen.
ARN -ja e ekstraktuar elekroforetohet në xhel agaroze.Xheli transferohet në një
membranëdhe vihet në kontakt me sondën ( një gjen i klonuar ). Rezultati bëhet i dukshëm
me anë te autoradiografisë. Vizualizimi i fragmenteve bëhet me x-ray.
Burimi en.wikipedia.org

1.8. Metodat e prodhimit të bimëve të painfektuara
Masë kryesore në ngritjen e fidanishteve të pemëve frutore konsiderohet përdorimi i
materialit mbjellës i pastër nga ana fitosanitare. Ekzistojnë disa metoda për prodhimin e
bimëve të painfektuara nga viruset (Pierik, 1989):
● Trajtimi me nxehtësi ose termoterapia.
● Kultura e meristemës.
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● Termoterapia, e ndjekur nga kultura e meristemës.
● Formimi i kërcejve adventive, i ndjekur nga kultura e meristemës.
● Mikro-shartimi (shartimi i meristemave në bimëza të painfektuara nga viruset).
1.8.1. Termoterapia
Trajtimi paraprak i bimës dhuruese për të rritur zhdukjen e virusit me anë të termoterapisë
dhe kimioterapisë ka provuar se është tërësisht i dobishëm për të arritur numrin maksimal të
bimëve pa viruse.
Shumë viruse as nuk riprodhohen ose riprodhohen shumë dobët në bimë të inkubuara në
temperaturë mbi 300C. Mbajtja e bimëve të infektuara me virus vazhdimisht pranë
temperaturës maksimale shpesh do të rezultojë në bimë të pastra nga viruset.
Qetësia ARN është përshtatur si një mbrojtje e tillë aq efektive sa për të formuar një
mekanizëm imuniteti në nivelin gjenomik dhe ekziston një marrëdhënie e ngushtë midis
temperaturës dhe ARN, e cila duket se vepron si një mjet për të rritur degradimin e virusit
ARN (Wang et al. 2008).
1.8.2. Elektroterapia
Teknika e elektroterapisë është aplikuar për eliminimin e viruseve nga filizat vegjetative dhe
gjithashtu nga çdo pjesë tjetër e infektuar e bimës. Elektroterapia është një metodë e thjeshtë
e zhdukjes së virusit pa qenë nevoja për të përdorur ndonjë kërkesë të veçantë apo të
shtrenjtë.
Me këtë teknikë, rryma elektrike është aplikuar në inde bimore me qëllim për të ndërprerë ose
degraduar nukleoproteinën virale dhe kështu arrihet eliminimi i virulencës së saj.
Supozohet se nukleoproteinat virale mund të denatyrohen duke rritur temperaturën brenda
indit kur ato ekspozohen ndaj rrymës elektrike.
1.8.3. Kimioterapia
Kimioterapia është aplikimi i kimikateve në një bimë të infektuar apo të sëmurë që ndalon
ose eliminon infeksionin. Megjithëse shumë përpjekje janë bërë për të përdorur
kimioterapinë, pak kanë qënë të suksesshëm kundër viruseve apo sëmundjeve viroide.
Kërkesat e një kimikati antiviral të dobishëm konsistojnë në aftësitë për të frenuar shumimin,
përhapjen ose induktimin simptomë të virusit; të jetë përzgjedhës mjaftueshëm për të mos
dëmtuar pritësin, të ketë aktivitet me spektër të gjerë kundër një numri sëmundjesh virusale,
të lëvizë sistematikisht tek pritësi dhe të mos ketë efekte të dëmshme në mjedis.
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1.8.4. Krioterapia
Teknika e krioterapisë të majave të filizit është përdorur gjithashtu për të eliminuar virusin
dhe patogjenë të ngjashme me virusin nga bimë të shumuara vegjetativisht si bananja dhe
frutat që duan temperaturë të lartë (Wang et al. 2006a,b,2009 ).
Në këtë metodë, majat e infektuara u ekspozuan për pak në azot të lëngët (-1960C).
Krioterapia rezultoi në një frekuencë të lartë të rigjeneruesve pa virus. Termoterapia e
ndjekur nga krioterapia e majave të filizit mund të përdoren për të rritur mundësinë e
zhdukjes së virusit.
Në krioterapi, patogjenët e bimëve të tilla, si viruse, fitoplazma dhe baktere zhduken duke i
ekspozuar majat e filizave në lëng azoti. Kjo mundëson eliminimin e qelizave të infektuara
duke i shëruar ato me kriotrajtimin dhe ripërtëritjen e filizave të shëndetshëm nga qelizat
meristematike të mbijetuara pa patogjene. Kjo teknikë është e lehtë për t’u zbatuar. Ajo lejon
trajtimin e një numri të madh kampionesh dhe rezulton në një numër të lartë të pasardhësve
pa patogjene.
Protokolle të krioterapisë janë zhvilluar për një shumëllojshmëri bimësh duke përfshirë bimë
bujqësore dhe frutave, dekorative. Gjithashtu dhe mund të përdoren si të tilla ose të
rregulluara për qëllimin e krioterapisë (Wang et al. 2009).
1.8.5. Kultura e meristemës
Kultura e meristemës është më e përdorshme dhe me kosto më të ulët për të fituar bimë pa
viruse. Me siguri më të plotë është induktimi fillestar i kërcejve adventive në eksplante, i
ndjekur nga kultura e meristemës së kërcejve adventivë. Termoterapia e shoqëruar me
kulturën e meristemës është shumë efektive kundër viruseve dhe mikoplazmave në drurët
frutorë, për të cilat vetëm kultura e meristemës është e vështirë.
Pak histori
Kulturat e para kanë filluar më 1922 nga Robbins me majat e kërcellit dhe të rrënjës të
bizeles dhe misrit për të sqaruar në se meristema zotëron autonomi të rritjes sipas një
programi të caktuar apo kjo rritje varet nga veprimi i lëndëve që vijnë nga organet e
ndryshme bimore. Sot, kultura e meristemës përdoret për studime të morfogjenezës, të
induktimit të lulëzimit, si dhe të kthimit të mundshëm drejt stadit vegjetativ.
Morel dhe Martin më 1952-1953 patën idenë e shkëlqyer për të izoluar "in vitro meristemën
apikale të dahlies të infektuar nga viruse, dhe kështu fituan të parët bimë të shëndetësuara të
dahlies dhe patates duke u nisur nga klone të infektuara. Eksplantet me madhësi rreth 200 µm
përmbanin veç apeksit edhe disa pështjella gjethore dhe inde fqinje. Studimet e tyre vërtetuan
aftësinë e pikave vegjetative për rigjenerimin e bimës së plotë. Pas zbulimit të Morelit, shumë
publikime evidentuan rëndësinë e metodës.
Ata shënuan se suksesi i shumimit është në përpjesëtim të drejtë me madhësinë e eksplantit,
kurse shansi i prodhimit të materialit të painfektuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me
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madhësinë e eksplantit dhe se termoterapia mund të prodhojë bimë të painfektuara nga
meristema më të mëdha. Interesi për metodën e kulturës së meristemës po rritet duke lënë në
plan të dytë edhe termoterapinë (Jungnickel, 1988).
Aktualisht, kjo metodë përdoret efektivisht si për prodhimin e bimëve të painfektuara dhe
juvenile, por dhe për fitimin e kopjeve të “sakta” të bimës mëmë pa variacione të
padëshiruara. Kultura e meristemës së kërcellit përdoret gjerësisht për prodhimin e shumë
bimëve dhe formon bazën e industrisë hortikulturale për mikroshumimin (Wang & Charles,
1991). Ka shumë protokolle të raportuara për përdorimin e kulturës së meristemës për
prodhimin e bimëve të painfektuara për agrumet (Barlass & Skene, 1984), ullirin (Rugini,
1986), qershinë (Ivanicka, 1989), kiwin (Revilla et al., 1988) etj.
Në Shqipëri është punuar për kulturën e meristemës së patates në Institutin Perim-Patate dhe
në Institutin e Kërkimeve Biologjike. Në këtë të fundit janë kryer eksperimente për
prodhimin e bimëve të painfektuara të karafilit. Në fillim të viteve 2000, janë ngritur
laboratore në ish Institutin e Pemtarisë dhe Vreshtarisë, sot Qendra e Transferimit të
Teknologjisë Bujqësore, Vlorë, si bazë shumë efektive për shëndetësimin e pemëve frutore në
vendin tonë.
Arsyet e përdorimit të meristemës për prodhimin e bimëve të painfektuara.
Kultura e meristemës së majës së kërcellit është një teknikë në të cilën pjesa e majës së zonës
meristematike të kërcellit pritet dhe inokulohet në terren ushqyes, që mbështet rritjen e bimës.

Figura 1. 22. Diagrama e një meristeme kërcelli që përmban meristemën apikale dhe rajonin
meristematik subapikal me gjethet primordiale.
Në anatominë bimore klasike, meristema e majës ndahet në dy zona: "promeristema" e
përbërë nga qelizat fillestare të majës dhe qelizat fqinjë dhe poshtë saj "meristema
periferike" ku mund të dallohen protoderma, prokambiumi dhe meristema bazë (Fig. 1.22).
Duke u bazuar në këtë përcaktim, eksplanti fillestar do të përfshijë vetëm pjesën e majës,
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. Mungesa e lidhjes enëzore është përcaktuar si bazë për përdorimin e
teknikës së kulturës së meristemës për eliminimin e patogjenëve (Wang & Charles, 1991).
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Sot kultura e meristemës përcaktohet nga eksplanti i përbërë nga zona e majës dhe një gjethe
e vogël primordiale, e lokalizuar në zonën nën majën. Në se përfshihet në eksplant edhe
ndonjë pjesë poshtë zonës meristematike nën majë, procedura nuk i referohet më kulturës së
meristemës, por kulturës së majës së kërcellit (Saldana, 1992; Dodds & Roberts, 1995).
Arsyet e mosinfektimit të meristemës nga viruset janë ende të pashpjegueshme plotësisht,
megjithatë ka disa hipoteza për mungesën apo nivelin shumë të ulët të viruseve në meristemat
apikale (Leventakis, 1995):
● Viruset lëvizin në bimë përmes indit enëzor që mungon në meristemë.
● Meristemat apikale janë inde që rriten shpejt dhe kështu, lëvizja e viruseve përmes
plasmodesmave është më e ngadalshme se sa intensiteti i shumimit të qelizave duke lënë
të painfektuara shumicën e qelizave.
● Në indet meristematike, intensiteti i lartë i aktivitetit metabolik bën që acidet nukleike të
përdoren për ndarje qelizore dhe jo për shumimin e viruseve. Duket se qelizat e
meristemës në ndarje aktive zotërojnë një farë imuniteti ose ka një konkurrencë të madhe
për përdorimin e metabolitëve mes qelizave dhe viruseve që më shpesh fitohet nga qelizat
meristematike (Margara, 1985). Kjo hipotezë e fundit është verifikuar nga rezultatet e
termoterapisë që favorizon ndarjen qelizore në temperaturë të rritur, kur ky faktor
zvogëlon shpejtësinë e shumimit të virusit.
● Ka disa hipoteza se fitohormonet endogjene, të pranishëm në indet meristematike në
përqendrime më të larta se në pjesën tjetër të bimës mund të frenojnë shumimin e
viruseve.
Roli i meristemës në shumimin e bimëve të larta.
Morfogjeneza e bimëve të larta realizohet nga ekzistenca e meristemave me strukturë
komplekse. Në bazë të shumimit vegjetativ spontan apo të provokuar është potenciali për të
prodhuar meristema duke u nisur nga qeliza të padiferencuara ose për të riformuar meristema
prej qelizave të diferencuara. Ky potencial është në bazë të shumimit “in vitro” të bimëve dhe
shprehet në mënyrë të ndryshme sipas familjeve, species, kultivarit, organit dhe indit. Kjo
larmi shprehet edhe brenda bimës. P sh ka dallim të qartë mes meristemës së rrënjës dhe të
kërcellit që ndryshojnë në strukturë dhe funksion. Shembull i plasticitetit të tyre është ai i
meristemës lulore. Duke mos qenë as tipike vegjetative, as tipike lulore, kjo meristemë
përfaqëson një fazë tranzitore mes të dy llojeve dhe eksperimentalisht mund të orientohet në
të dy rrugët.
Qelizat që përbëjnë meristemën e majës tentojnë të jenë gjenetikisht të qëndrueshme. Në
sistemin e mikroshumimit që ndjek atë të kulturës së meristemës, këto qeliza kanë potencialin
maksimal për të prodhuar bimë që kanë përbërje të njëjtë gjenotipike dhe fenotipike si burimi
i eksplantit edhe për arsye të moskalimit të eksplantit në fazën e kallusimit (Wang & Charles,
1991).
Në prodhimin e bimëve të painfektuara, rëndësi të veçantë ka madhësia e meristemës. Shanse
më të mëdha për bimët e painfektuara ekzistojnë kur izolohet vetëm meristema, por shansi i
meristemës pa gjethet primordiale për të mbijetuar është shumë i vogël. Pra, izolimi i
meristemës më të madhe (me më shumë se një gjethe primordiale) jep shanse të vogla për
fitimin e bimëve të painfektuara.
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Realizimi i kulturës së meristemës
Eksplanti fillestar
Meristema e sythit apikal është “sythi i majës” së bashku me gjethen më të re, ose me gjethen
e parë primordiale (Fig. 1.23). Masat e saj janë rreth 100 µm diametri dhe 250 µm gjatësi.
Kështu një syth maje 100-500 µm, duhet të përmbajë 1-3 gjethe primordiale. Në praktikë,
sythet e majës deri në 1 µm, përdoren zakonisht për eliminimin e viruseve.

Figura 1.23. Skema e izolimit të meristemës së majës së kërcellit
Sythet e majës janë përdorur gjerësisht në shumimin e shpejtë klonal, për të cilat eksplanti më
i madh që është përdorur ka qenë 5-10 mm. Kur objektivi është shumimi vegjetativ, madhësia
e sythit të majës nuk ka rëndësi. Sythi duhet prerë shumë imët, në mënyrë që nga një syth të
mund të fitojmë shumë bimëza. Në përgjithësi, eksplantet e marra, në momentin që bima ka
aktivitetin e rritjes dhe në kohën e duhur, janë më të përshtatshmet.
Terreni ushqyes
Zakonisht, terreni më i përdorur për shumë specie bimore ka qenë terreni MS. Por për shumë
lloje, mund të jetë i nevojshëm një përqendrim më i ulët i kripërave, duke qenë se terreni MS
dallohet për përqendrimin e lartë të tyre. Kjo mund të jetë e dëmshme, madje dhe toksike. Për
shembull për boronicën, ¼ e kripërave të MS është e mjaftueshme, ndërsa sasia e plotë e
kripërave është toksike. Terreni ushqyes me agar është më i përdoruri, por në disa raste, për
specie të caktuara mund të përdoret dhe terren i lëngët.
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Hormonet e rritjes
Kërkesa për hormonet e rritjes varet nga 4 stadet e kulturës:
● Fillimi i kulturës
● Shtimi i sytheve
● Rrënjëzimi i sytheve
● Aklimatizimi
Fillimi i kulturës qëndron në sterilizimin e sipërfaqes së eksplanteve dhe inokulimin e tyre në
terren. Karakteristika kryesore e kësaj faze është detektimi dhe eliminimi i kontaminueseve,
kështu rritja e eksplanteve mund të ndodhë ose jo. Në rastet e një kontaminimi të rëndë, mund
të përdoret ndonjë antibiotik ose fungicid si bavistin, i cili shtohet në terrenin ushqyes.
Pas 2-3 javësh, eksplantet kalohen në terren për shumimin e sytheve, duke nxitur kështu
fillesën e sytheve anësore. Ky terren zakonisht përmban vetëm citokininë (zakonisht 1-2 mg l1
, disa raste është përdorur deri në 30 mg l-1), ose i shoqëruar me auksinën (0.1-1 mg l-1).
Citokinina BAP është citokinina më e përdorur, por për disa lloje si boronica, hudhra 2-iP
është më i përdoruri. Nga auksinat, ANA, AIB dhe AIA janë më të përdorurat. 2.4-D nuk
përdoret duke qënë se nxit kallusimin. Përqëndrime më të larta (> 2 mg l -1 BAP) citokininë,
induktojnë formimin e sytheve adventive dhe vonojnë rritjen e sytheve. Më vonë mund të ulet
raporti i citokininës, shtohet GA3 me qëllim zgjatjen e sytheve, para se të rrënjëzohen.
Prandaj një kombinim i hormoneve është i nevojshëm për shumimin e sytheve, me rrezikun
minimal të krijimit të sytheve adventive, nëse është e mundur pa fazën e zgjatjes së sytheve
(për të kursyer kohë dhe kosto).
Kushtet e rritjes
Gjatë fillimit të kulturës dhe fazave të shtimit të sytheve, kulturat mbahen në temperaturë
konstante 25oC dhe në ndriçim me rreth 1000 luks dritë të bardhë. Intensitetet më të larta të
dritës, për shembull 3000 luks, mund të kenë efekte të dëmshme. Por gjatë rrënjëzimit,
intensitete të larta si 3000-10000 luks, janë përdorur pasi kanë një efekt të dobishëm në
rrënjëzim, në mënyrë që bima të mbijetojë pasi të rikthehet në tokë.
Errësimi i terrenit ushqyes
Në shumë lloje bimore, në terrenin ushqyes lëshohen fenole prej sipërfaqes së eksplanteve.
Këto fenole marrin ngjyrë të errët dhe bëhen të dëmshme për bimën. Ky problem është shumë
i zakonshëm në specie drunore dhe sidomos tek eksplantet e marra nga një pemë adulte. Në
shumicën e specieve, këto probleme mund të tejkalohen në shumë mënyra siç paraqiten më
poshtë, por në disa specie si mangoja, kontrolli i fenoleve është kryesori, duke qenë se i gjithë
eksplanti kthehet në kafe dhe vdes.
1. Subkultura të shpeshta të eksplanteve (çdo 3-7 ditë), kjo mund të jetë e mjaftueshme
për shumë lloje.
2. Kalimi për një kohë të shkurtër në terren të lëngshëm (zakonisht 3-10 ditë), është
efektive në shumë specie si: molla. Kjo metodë largon jo vetëm fenolet, por dhe
inhibitorët e rritjes.
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3. Në raste të vështira, një antioksidant si acidi askorbik, cisteina-HCl (100 mg l-1) ose
acid citrik (150 mg l-1) mund të përdoret për të kontrolluar oksidimin e fenoleve.
4. Absorbentë si qymyri aktiv (0.5-2 g l-1) ose PVP (polyvinyl-pyrrolidon) përdoren për
të absorbuar fenolet e sekretuara në terren.
5. Kultura në errësirë mund të jetë e dobishme, duke qenë se drita ndihmon në oksidimin
e fenoleve.
Suksesi i kulturës së meristemës
Për suksesin e kulturës së meristemës merret në konsideratë numri fillestar i meristemave që
zvogëlohet për disa arsye:
Të natyrës teknike. Manipulimi është delikat dhe ka një përqindje infeksioni bakterial dhe
kërpudhor rreth 5% në rastet më të mira. Një numër meristemash thahen ose dëmtohen gjatë
izolimit dhe inokulimit.
Të natyrës fiziologjike. Lidhen me problemet e moshës, të gjendjes fiziologjike të bimës
mëmë etj. Në rastet e specieve drunore, meristemat e prera nga bisqet në rritje marrin ngjyrë
të murrme dhe shpejt vdesin, prandaj izolohet meristemat e sytheve në qetësi.
Së fundi, nuk ka rëndësi të madhe përqindja e suksesit, se sa mundësia e prodhimit të disa
bimëve të shëndetësuara, që futen në subkulturë.
1.9. Mikroshumimi in vitro
Kultura e meristemës, ndjekur nga mikroshumimi është bazë për prodhimin e materialit
mbjellës të painfektuar të drurëve frutorë në masë të madhe dhe në një periudhë të shkurtër
kohe.
1.9.1. Avantazhet e përdorimit të mikroshumimit in vitro
Mikroshumimi sot ka dalë në plan të parë në krahasim me shumimin in vivo për arsye të
avantazheve të mëposhtme (Pierik, 1988; Kyte, 1991):
●
●
●
●

Prodhohen bimë identike me bimët mëma në një numër jashtëzakonisht të madh.
Shumimi in vitro është më i shpejtë se ai in vivo.
Mund të shumohen disa specie që nuk shumohen in vivo.
Rritja e bimëve in vitro është më e fuqishme për shkak të juvenilitetit dhe mungesës
së patogjenëve.
● Lehtësohet transporti i bimëzave “pa tokë” ndërmjet shteteve të ndryshëm duke
evituar karantinën.
● Mikroshumimi rezulton me kosto të ulët që arihet nga kursimi në sipërfaqe të bimëve
mëmë dhe të vetë kulturës in vitro që kryhet në laboratorë.
● Eliminohet efekti i sezoneve dhe prodhohen bimë gjatë gjithë vitit si pasojë e
kushteve të përsosura (terrenet ushqyese dhe kushtet fizike).
Për seleksionerët ka disa avantazhe shtesë:
● Një kultivar i ri komercializohet më shpejt in vitro sesa in vivo.
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● Shpejtohet prodhimi i kloneve që mund të përdoren si prindër për prodhimin e
hibrideve F1.
● Mund të fitohen mutantë solidë që shfaqen gjatë mikroshumimit.
● Mund të shumohen dhe bimë sterile nga ana seksuale si haploidet, mutantët sterilë,
linjat mashkullore sterile për prodhim hibridesh, si dhe bimët me kombinime të
veçanta të kromozomeve që mund të humbin gjatë shumimit me farë dhe
kombinimeve të gjeneve specifik heterozigot.
● Kultura in vitro është shumë e dobishme për instalimin e bankave gjenetike.
● Rigjenerimi i bimëve nga protoplastet dhe qelizat është i domosdoshëm për
manipulimet gjenetike si hibridizimi somatik, transformimi gjenetik i bimëve etj.
Megjithatë në disa raste, klonimi in vitro ka disavantazhe (Pierik 1988):
● Bimët e prodhuara in vitro mund të shfaqin efekte negative in vivo si p.sh. kthimi i
plotë në fazën juvenile etj.
● Veçanërisht për speciet drunore, induktimi i rrënjëzimit është shumë i vështirë.
● Transferimi i disa bimëve në tokë është shumë i vështirë.
● Në disa raste izolimi steril është i vështirë të realizohet.
Pas paraqitjes së avantazheve dhe disavantazheve të klonimit in vitro duhet të zgjidhen disa
kritere që çojnë në suksesin e këtij procesi:
● Stabiliteti gjenetik për eliminimin e mutacioneve.
● Seleksionimi i saktë i materialit fillestar, i painfektuar, i ndjekur nga shumimi në
kushte sterile.
● Transferimi i bimëzave në tokë nuk duhet të jetë i vështirë.
● Nuk duhet të humbasë aftësia rigjeneruese.
● Klonimi in vitro duhet të jetë efektiv nga ana ekonomike.
1.10. Të dhëna për kulturën in vitro të kultivarëve dhe nënshartesave të mollës
Shumë pemë frutore të kultivuara kanë sistem të dyfishtë gjenetik, si pasojë e kombinimit të
nënshartesës dhe mbishartesës. Prodhuesit e mollëve kanë nxitur përdorimin e nënshartesave
të përshtatshme, veçanërisht ato xhuxhe për të shtuar dendësinë e drurëve frutorë. Dendësia e
lartë e pemëve ndiqet nga një prodhim më i madh dhe më i shpejtë, dhe ka kthim të shpejtë në
investime kapitale, duke dhënë fruta me cilësi të lartë, ulje të sasisë së pesticideve të
përdorura dhe efikasitet në punë.
Pengesa kryesore në adoptimin për një densitet të lartë prodhimi është limiti për shumimin e
kloneve të nënshartesave. Teknikat konvencionale të shtretërve për shumimin, varen shumë
nga sezoni, janë teknika jo të rregullta dhe të ngadalshme dhe stoqet nuk janë të përshtatshme
për t’iu përgjigjur kërkesës së rritur për to.
Përdorimi i metodave të mikroshumimit është më efikas dhe një rrugë alternative e rritjes së
densitetit të pemëve. Ka raportime të shumta (Dalal et al., 2006; Sharma, 1998; James &
Thurbon, 1981) për mikroshumimin e nënshartesave të mollëve, megjithatë rezultatet janë
variabël me limitet e vazhduara në ngritjen e kulturave fillestare pasi eksplantet fillestare të
majave të bisqeve është e vështirë të kultivohen in vitro.
Për një mikroshumimi të suksesshëm, inicimi i sistemeve të kulturave in vitro dhe subkulturat
janë njësoj të rëndësishme (Dalal et al., 2006). Megjithatë është një tendencë sidomos në disa
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specie të pemëve, për të vendosur më shumë theks në subkulturat e qëndrueshme. Kjo situatë
të shpie në varësinë e subkulturave të qëndrueshme të materialeve proliferuese për prodhimin
e bimëve nga burimet e rastësishme për inicimin e kulturave fillestare duke u nisur nga
eksplante fillestare. Megjithatë vazhdimi i subkulturës mund të lidhet me përtëritjen e
nënshartesave, por në të njëjtën kohë është dhe një risk i madh në seleksionimin e
pavëmendshëm të rritjes së shpejtë të nënshartesave somaklonale, te cilat mund të ndikojnë
në qëndrueshmërinë gjenetike.
Disa metoda janë përdorur për një fillim të suksesshëm të zhvillimit të sytheve sqetullore,
indeks të lartë proliferimi dhe fillim rrënjëzimi (Sharma, 1998). Më mirë reagojnë eksplantet
sythe me madhësi të vogël (0.4-0.6 cm). Kur mblidhen në pranverë ose në verë ka më pak
kontaminim dhe intensitet më të ulët të ngjyrosjes së terrenit. HgCl2 0.1 % është sterilizuesi
më efektiv. Sipas këtij studimi, në mënyrë që të kontrollohet çlirimi fenolik, eksplantet
shpëlahen me një tretësire antioksidanti dhe adsorbenti dhe kultivohen në terren MS me
përqendrime të ndryshme dhe me kombinime të tyre, që ndihmojnë reduktimin e intensitetit
të ngjyrosjes. Më tej, përdorimi i terrenit të lëngët në kultura fillestare redukton çlirimin
fenolik në masë të madhe dhe jep proliferim maksimal dhe kultura kur transferohen në terren
të ngurtë MS me 1 mg/l BAP, 0.1 mg/l AIB dhe 0.5 mg/l GA3. PG (floroglucinol) nuk ka
efekt stimulues në kultivim, por rrit indeksin e proliferimit, kur shtohet në terrenin e
shumimit.
Në punime të tjera (Dalal et al., 2006), për mikroshumimin e nënshartesës M9 të mollëve
adulte (Malus domesctica Borkh), u përdorën metoda të tjera të fitimit të eksplanteve
fillestare. Ato u morën nga copat në qetësi, të vendosura paraprakisht në dhomën e rritjes në
temperaturë të ulët (4 ± 3ºC)..
Një numër faktorësh, që ndikojnë në rrënjëzimin in vitro të nënshartesës M.9 si gjatë
proliferimit të bisqeve dhe fazës së induktimit të rrënjëve gjatë procesit të mikroshumimit
janë ekzaminuar në punime të ndryshme (James & Thurbon, 1981). Puna me lëndën fenolike
floroglucinol (1, 3, 5 trihydroxybenzene) tregoi se ka disa parakushte të bisqeve për tu
rrënjëzuar, kur ato shumohen në terren me bazë të një citokinine. Izolimi i bisqeve të veçuara
dhe ekspozimi në auksinë dhe floroglucinol (PG) gjithashtu stimulon rrënjëzimin në krahasim
me kontrollin vetëm me auksinë, megjithëse madhësia e efektit nuk ishte aq e madhe sa
vëzhgohet gjatë shumimit të bisqeve. Kloni M6 që rrënjëzon më lehtë nuk u ndikua nga PG
edhe në stadin e mikroshumimit. Mosha e madhe e kulturave të bisqeve rrit kapacitetin për
rrënjëzimin e induktuar nga auksina, por etiolimi i kërcejve ishte pa efekt. Një numër lëndësh
fenolike në përqendrim 10-3M, janë vlerësuar si sinergjistë të auksinës AIA gjatë fazës së
fillimit të rrënjëve. Nga fenolikët e thjeshtë, vetëm PG dhe hidrokinoni kanë ndonjë efekt në
numrin e rrënjëve. Acidi salicilik frenon plotësisht efektin induktues të AIA.
Fenilpropanoidet si acidi ferulik dhe umbeliferoni reduktojnë shumë rrënjëzimin, kurse acidi
klorogjenik rrit numrin e rrënjëve. Floridzina dhe produktet e saj të shpërbërjes floretina,
acidi floretik dhe PG rritin numrin e rrënjëve në krahasim me kontrollin me AIA.
Eksperimente të tjera për rrënjëzim të përmirësuar dhe aklimatizim të kloneve M7 dhe MM
106 janë realizuar (Sharma, 2005). Të gjitha përqendrimet e auksinës AIB të përdorura
ndikuan në fillimin e rrënjëzimit, por maksimumi i rrënjëzimit u gjet në 2.0-2.5 mgl-1 dhe 1.0
mgl-1 AIB për M7 dhe MM 106, përkatësisht. Prania e qymyrit aktiv me AIB në terren tregoi
intensitet të reduktuar të rrënjëzimit.
Duhet theksuar se në të gjitha rastet e mikroshumimit si terren optimal konsiderohet terreni
ushqyes universal MS (Murashige & Skoog, 1962) i pasuruar më shpesh me citokininën
benzilaminopurinë BAP dhe në fazat e rrënjëzimit me auksinat AIA dhe AIB. Edhe autorë të
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tjerë (Briand & Hicks, 1989) që kanë punuar me nënshartesa të mollës rezistente ndaj të
ftohtit kanë fituar bimëza në mjedis të ndryshuar Murashige dhe Skoog (MS) duke përdorur
eksplante me një nyje. Explantet e rritura në mjedise që përmbajnë BAP (0.5 – 5.0 mg l-1) dhe
zeatinë (5.0 mg l-1) prodhuan shumë fidanë. Numri më i madh i fidanëve (≥ 5.0 mm) u
përftua me 1.0 mg l-1 BAP. Me rritjen e përqendrimit të BAP, gjatësia e fidanëve ulet, ndërsa
diametri i kërcellit rritet. Fidanët më të gjatë u përftuan me 5.0 mg l-1 zeatinë. Rrënjëzimi
arrihet nga kultivimi i fidanëve të veçanta në terren MS të plotë ose ¼ MS. Duke reduktuar
përqendrimin e MS në mungesë të auksinës ekzogjene rritet përqindja e fidanëve të
rrënjezuara dhe numri mesatar i rrënjëve/fidanëve. Kur është e pranishme auksina, reduktimi
i përqendrimit të MS nuk ka efekt në rrënjëzim. Hormonet auksinike ANA, AIB dhe AIA
paraqiten efektivë në nxitjen e formimit të rrënjës, ndërsa 2,4-D shpesh vepron si penguese.
Formimi i kallusit shfaqet dukshëm, kur auksina u shtua në terrenin e rrënjëzimit. Prania e
2.4-D ose reduktimi i përqendrimit të MS në ¼ paraqitin një efekt dëmtues tek fidanët.
Në monografinë shkencore “Mikroshumimi i bimëve të kopshtijeve dhe frutikulturës” (De
Paoli et al., 1994) paraqiten dy variante më optimale për mikroshumimin e kultivarëve te
mollës së butë.
Megjithatë, punimet më interesante për mollën kanë në qendër të vëmendjes përdorimin e
metodave in vitro të kulturës së meristemës për shëndetësimin e materialit mbjellës, të
fidanëve të rinj të kultivarëve apo nënshartesave të mollës (Jyotsna, 1996; Kaushal, 2004), që
konsiderohet si problem kryesor praktik.
Sipas punimit (Jyotsna, 1996) mund të përdoren disa metoda për shëndetësimin e fidanëve të
mollës dhe është krahasuar efektiviteti i tyre. Metodat e testuar janë termoterapia, kultura e
meristemës si dhe metoda me inhibitorë të bioviruseve. Terrenet më të përshtatshme për
ngritjen e kulturës dhe për shumimin u gjetën përsëri terreni MS me BA 1.5mg/l + kinetinë
1.0 mg/l + 0.1 mg/l AIB + 1.0 mg/l BA përkatësisht. Për rigjenerimin e rrënjëve, u gjet
terreni më i mirë MS/2 me 1 mg/l AIB + 100 mg/l qymyr aktiv. Trajtimi me ujë të nxehtë jep
frenim të plotë të virusit në temperaturë 470C për 30 min dhe 500C për 15 min. Frenimi i
plotë i virusit u vëzhgua, kur bimët e infektuara ekspozohen në ajër të nxehtë në 37 0C për 4
javë dhe në 400C 2 javë. Madhësitë e ndryshme të meristemës që shkojnë nga 0.1 në 1.0 mm
kultivohen në terren MS me BA 1.0 mg/l + IBA 0.1 mg/l dhe GA3 0.1 mg/l. U vu re se kur
madhësia e meristemës rritej, indeksi i mbijetesës së meristemës dhe gjithashtu rigjenerimi i
bisqeve shtohej. Virusi nuk u detektua në bimët që vijnë nga meristemat me madhësi 0.1 dhe
0.2 mm. Megjithatë, mund të detektohen në bimët e derivuara nga meristemat më të mëdha.
Inhibitorë të ndryshëm të virusit nga ekstraktet e gjetheve të F. palmate : C. amaranticolor
dhe V-10, një biovirus u gjet i aftë të inhibojë virusin në disa përqendrime.
Kaushal, 2004 ka konsideruar eksperimentin mbi të gjithë drurët e infektuar me Apple
Mosaic Virus të testuar me anë te testeve serologjike (ELISA). Për mikroshumimin, si
eksplante u përdorën sythe sqetullore dhe meristema, që u kultivuan gjatë një viti. Gjatë
kultivimit të eksplanteve u regjistrua çlirim më i vogël fenolik (7-9%), më pak kontaminim
(8%) dhe mbijetesë maksimale (85%) të eksplaneve në janar deri në prill në krahasim me
muajt e tjerë të vitit. Eksplantet me madhësi 0.4-0.6 cm mbijetuan më mirë (56%) në
krahasim me eksplante më të mëdha (0.6-4.0 cm). Sythet sqetullore të izoluara nga pozicione
të ndryshme të bisqeve tregojnë përgjigje të ndryshme. Sythet e pjesës skajore të bisqeve me
rritje aktive si dhe copat e fjetura treguan ndërprerje maksimale të qetësisë së sytheve.
Terreni MS me 1.0 mg/l BA, 0.05 mg/l AIB dhe 0.5 mg/l GA3 u gjet më i mirë për sythet
sqetullore. Rritja e mëtejshme u vu re në sasi më të vogël kripërash dhe me pak BA. Bisqet u
shumuan më mirë në terren MS+1.0 mg/l BA dhe 0.5 mg/l GA3, që jep bisqe të tipit rozetë 4
fishe 1.0-3.0 cm të gjatë pa kallus në fundin e prerë. Meristemat treguan mbijetesë maksimale
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(78%) në terren kripërash MS + 0.1 mg/l tiaminë me 1.0 mg/l BA, 0.02 mg/l AIB, 0.1 mg/l
GA3. Bisqet e dala nga sythi sqetullor u gjetën pozitive, ndërsa linja e derivuar nga meristema
ishte negative ndaj Apple Mosaic Virus. Bisqet nga meristema u shumuan në të njëjtin terren
të përdorur për bisqet nga sythi sqetullor.
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KAPITULLI II
MATERIALET DHE METODAT
A. MATERIALET DHE METODAT E PËRDORURA PËR MIKROSHUMIMIN,
SHËNDETËSIMIN DHE KULTURËN EMBRIONALE
Materiali biologjik i studiuar
Në studim u morën dy kultivarë të mollës (Malus domestica Borkh) të rrethit të Korçës,
kultivari Gold dhe Starking. Mostrat u grumbulluan në parcelat e fshatrave Hoçisht, Bitinckë,
Vërrnik, Cangonj dhe në qytetin e Bilishtit. Materiali bimor është marrë në pemëtoret e
fshatit Hoçisht (Fig. 2.1), Bitinckë (Fig. 2.2), Cangonj (Fig. 2.3), dhe Bilisht (Fig. 2.4).
Gjithashtu për krahasim të efekteve të sterilizimit dhe për përdorimin e metodave të
ndryshme të shmangies së oksidimit fenolik, u ngrit dhe një eksperiment me eksplante nga
pemë adulte të mollës së egër Malus sylvestris të mara në zonën e Maminasit (Durrës) (Fig.
2.5).

Figura 2.1. Pemëtore e mollës në fshatin Hoçisht

Figura 2.2. Pemëtore e mollës në fshatin Bitinckë
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Figura 2.3. Pemëtore e mollës në fshatin
Cangonj
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Figura 2.4. Pemëtore e mollës në fshatin Bilisht

Figura 2.5. Pema e mollës së egër (Malus sylvestris) në zonën e Maminasit (Durrës)
2.1. Kultura in vitro e sytheve të kultivarëve të mollës
2.1.1. Izolimi i eksplanteve (sythe)
Degët nga të dy kultivarët e mollës për ngritjen dhe zhvillimin e eksperimentit fillimisht janë
marrë në katër pemëtore përkatësisht: në Bilisht, Cangonj, Bitinckë dhe Hoçisht. Mostrat janë
marrë në këtë mënyrë: nga çdo pemëtore përzgjidhen në mënyrë të rastësishme 10 pemë për
çdo kultivar, që shënohen me numra nga 1-10. Nga çdo pemë janë marrë degë që të kenë të
paktën nga 5-10 sythe gjethorë. Për t’i dalluar degët përdoren indekse. Për degët e marra nga
kultivari i mollës Starking nga pemëtorja e Bilishtit (popullata 1) është përdorur indeksi S11,
S12 e kështu me radhë për të dhjetë individët e kësaj popullate. E njëjta procedurë është
ndjekur dhe për kultivarin tjetër të mollës Gold G11, G12 e me radhë. Popullata e Cangonjit
është nr. 2, ajo e Bitinckës nr. 3 dhe ajo e Hoçishtit nr. 4. Për të gjitha ndiqet e njëjta
procedurë. Më pas, në laborator bëhet izolimi i eksplanteve. Maja kërcelli të rritura (5-10
mm) priten nga degë që nxjerrin sythet në kushte laboratori për fillesën e kulturës.
E njëjta procedurë ndiqet dhe për sythet e mollës së egër nga pemët në zonën e Maminasit.
2.1.2. Koha e izolimit të eksplanteve
Në provën e parë, mostrat janë marrë në muajt prill, maj, në provën e dytë në muajin tetor.
Megjithatë, për të patur një sukses më të madh në kulturën in vitro është bërë marrja e
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materialit bimor dhe në muajin dhjetor, pra në periudhën e qetësisë. Në këtë rast, marrja e
materialit bimor ka qenë nga 2 popullata të fshatit Hoçisht. Janë marrë degë me të paktën 5-8
sythe gjethore të fjetur. Kalemat me sythe të fjetur mbahen në ujë dhe vendosen në frigorifer
në temperaturë 40C për 2-3 javë (Fig. 2.6).

Figura 2.6. Ruajtja e kalemave të mollës në temperaturë të ulët (40C)
Pas këtij afati, në muajin shkurt kalemat vendosen në dhomën e kulturës në temperaturë 240C
për shpërthimin e sytheve të fjetur. Në momentin e formimit të sytheve aktive merren
eksplante nga sythe të majës dhe anësore dhe pas dezinfektimit inokulohen në terren ushqyes.
2.1.3. Përdorimi i protokolleve të ndryshme për suksesin e mikroshumimit
Për shmangien e problematikave fillestare të kulturës dhe testimin e llojeve të ndryshme të
eksplanteve dhe raporteve të ndryshëm hormonale me qëllim stabilizimin e protokolleve të
mikroshumimit dhe shëndetësimit in vitro, nga ku mund të fitohen bimëza të përshtatshme
për izolimin e meristemave u zhvilluan një sërë eksperimentesh.
2.1.3.1. Dezinfektimi i eksplanteve sythorë
Për vlerësimin, krahasimin dhe stabilizimin e metodave të ndryshme të sterilizimit dhe
dezinfektimit u përdorën protokollet e mëposhtme:
Metoda 1:
 Dezinfektimi i zakonshëm i sytheve me biklorur mërkuri HgCl2 0.1% për 10 min dhe
tri shpëlarje me ujë të distiluar dhe steril;
 Dezinfektimi me etanol 70% për 1 min dhe shpëlarje tri herë me ujë të distiluar dhe
steril.
Metoda 2:
 Bordo mikro 1% për 7 min dhe katër shpëlarje;
 Bavistinë 0.2% për 7 min dhe katër shpëlarje;
 HgCl2 0.1% për 7 min dhe tri shpëlarje;
 Alkool 70% për 1 min dhe tri shpëlarje.
Metoda 3:
 Trajtim i sytheve në ujë të rrjedhshëm për 1 orë;
 Bordo mikro 1% për 7 min dhe 4 shpëlarje (Fig. 2.7a);
 Bavistinë 0.2% 7 min, më pas 3 shpëlarje;
 HgCl2 0.1% 7 min dhe 3 shpëlarje;
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 Etanol 70% për 1 min, më pas 3 shpëlarje (Fig. 2.7b).
Të gjitha trajtimet me dezinfektantë realizohen në fluks laminar.

a
b
Figura 2.7. Dezinfektimi i sytheve të mollës në fluks laminar: (a) - trajtimi i sytheve me
Bordo mikro 1%, dhe (b) - trajtimi i sytheve me etanol 70%.
2.1.3.2. Metodat e shmangies së oksidimit polifenolik
Për të shmangur frenimin e zhvillimit të eksplanteve nga çlirimi i lëndëve fenolike në terrenin
ushqyes menjëherë pas inokulimit me pasojë shfaqjen e ngjyrosjes së terrenit (Fig. 2.8a),
sythet u trajtuan me metoda të ndryshme:
 Inokulim në terrenin MS me shtesë të acidit askorbik 200 mg l-1.
 Vendosje e sytheve të inokuluara për dy ditë në kushtet e errësirës në dhomën
vegjetative (Fig. 2.8b)

a
b
c
Figura 2.8. Trajtim i sytheve për shmangien e ngjyrosjes së terrenit nga oksidimi
polifenolik: (a) - sythe me ngjyrosje të terrenit një orë pas inokulimit; (b) - syhe të
inokuluara të vendosura në errësirë, dhe (c) - sythe të mollës pas trajtimit të tyre me disa
metoda të shmangies së ngjyrosjes, të gatshme për proliferim.


Për shmangien e infeksioneve dhe të polifenoleve, trajtim i sytheve me 100 ml
tretësirë që përmban Bavistinë 0.1%, polivinil pirolidon (PVP) 0.1%, acid askorbik
0.1%, acid citrik 0.1% si antioksidantë dhe lihen për 6 orë në përzierës magnetik.
Shpëlahen tre herë me ujë të distiluar dhe steril.
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Inokulim i eksplanteve në terrenin MS me shtesë të qymyrit aktiv 1 g l-1 dhe vendosje
të eksplanteve në provëza për një ditë në kushtet e errësirës.
Transferim i eksplanteve në terren të ri pak orë pas inokulimit dhe në vazhdimësi deri
sa të zhduket ngjyrosja e terrenit ushqyes nga polifenolet e oksiduara (Fig. 2.8c).

2.1.4. Terrenet ushqyese
Në të gjitha rastet si terren bazë përdoret terreni ushqyes universal Murashige & Skoog (MS)
(Murashige & Skoog, 1962) (Pasqyra 2.1).
Pasqyra 2.1. Përbërja e terrenit ushqyes universal Murashige & Skoog (MS) (mg l-1)
Makro-elementet
NH4NO3
CaCl2 . 2H2O
MgSO4 7H2O
KNO3
KH2PO4
Mikro-elementet
CoCl2 . 6H2O
CuSO4 5H2O
FeSO4 7H2O
Na2-EDTA
MnSO4 4H2O
KJ
Na2MoO4 2H2O
ZnSO4 7H2O
H3BO3

Murashige & Skoog
1650
440
370
1900
170
0.025
0.025
27.85
37.25
22.3
0.83
0.25
8.6
6.2

Terreni ushqyes u pasurua me vitaminat e terrenit MS:
 Mio-inozitol - 100 mg l-1
 Tiaminë-HCl - 0.1 mg l-1
 Niacinë ose acid nikotinik - 0.5 mg l-1
 Piridoksinë-HCl - 0.5 mg l-1
 Glicinë - 2.0 mg l-1
Në terrenin MS shtohet sakarozë 30 g l-1, (3%), si dhe agar 0.7%, pH i terreni saktësohet në
5.8.
Terreni ushqyes MS me vitaminat e këtij terreni pasurohet me rregullatorë të rritjes sipas
stadeve të mikroshumimit:
2.1.4.1. Stadi i proliferimit
Në eksperimentet me sythe të izoluar në muajin prill u përdorën disa rregullatorë bimorë të
rritjes në raportet e mëposhtme:
 Citokinina, benzil-aminopurina BAP - 0.7 mg l-1
 Auksina, acidi naftilacetik ANA - 0.01 mg l-1
 Giberelina, acidi giberelik GA3 - 0.1 mg l-1
Në eksperimente me sythe të izoluar në muajin maj për inokulimin e sytheve të mollës u
përdor terren i holluar dy herë (MS/2) e përgatiten disa variante sipas rregullatorëve të rritjes:
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1. Citokinina, benzil-aminopurinë BAP (1 mg l-1), acidi giberelik GA3 (1 mg l-1) dhe
auksina, acidi indol-butirik AIB (0.1 mg l-1) në raporte 10:10:1;
2. BAP (1 mg l-1), GA3 (0.1 mg l-1) dhe AIB (0.1 mg l-1) në raporte 10:1:1;
3. BAP (1 mg l-1), GA3 (0.5 mg l-1) dhe AIB (0.1 mg l-1) në raporte 10:5:1;
4. BAP (2 mg l-1) dhe auksina ANA (0.1 mg l-1) në raporte 20:1;
5. BAP (1 mg l-1), GA3 (0.5 mg l-1) dhe AIB (0.05 mg l-1) në raporte 20:10:1.
Në eksperimentet me sythe të izoluara në tetor dhe shkurt u përdor terreni i plotë MS me
shtesa vetëm të citokininës BAP (1 mg l-1) dhe auksinës AIB (0.1 mg l-1) në raport 10:1 në
favor të citokininës.
Pas përgatitjes së terreneve ushqyese, me një sasi prej 25 ml mbushen provëzat, të cilat
etiketohen sipas llojit të sythit (i majës ose anësor), kultivarit të mollës (S për cv. Starking
dhe G për cv. Golden Delicious). Gjithashtu shtohen inicialet e fshatit nga janë marrë mostrat
(H për Hoçisht dhe B për Bitinckën), si dhe data e inokulimit (Fig. 2.9).

Figura 2.9. Sythe të kultivarëve të mollës, të inokuluar në terrenin ushqyes MS
Inokulimi i pjesëve të bimëzave realizohet pranë flakës së llambës me alkool për sterilizimin
e ajrit dhe shmangien e kontaminimit të sytheve dhe të terrenit ushqyes. Gjatë inokulimit
provëzat duhen mbajtur sa më horizontalisht për mundësinë e minimizimit të infeksioneve.
Sythet vendosen vertikalisht me fundin të zhytur në agar.
2.1.4.2. Stadi i subkulturës
Në stadin e dytë përdoret terren ushqyes i ngurtë MS me shtesa të citokininës BAP (6benzilaminopurina) 1 mg l-1, por me shtesa të auksinës ANA (acidi naftilacetik) 0.1 mg l-1,
sheqer 3% dhe agar 0.6%. Bimëzat e fituara nga stadi i proliferimit ndahen në pjata Petri në
kushte sterile në fluks laminar dhe kalojnë në provëza me terrenin ushqyes të subkulturës.
2.1.5. Kushtet e dhomës së kultivimit in vitro
Provëzat në stativa vendosen në dhomën e kultivimit in vitro me kushte fizike të kontrolluara
(temperatura 23 ± 2°C, ndriçim 2000 luks dhe fotoperiodë 16 orë dritë/24 orë) (Fig. 2.10).
Në rastin e shmangies së ngjyrosjes së terrenit, provëzat mbahen në dhomën e kultivimit, por
në errësirë për zvogëlimin e prodhimit të lëndëve fenolike nga sythet e inokuluar.
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Figura 2.10. Dhoma vegjetative e kulturës in vitro

2.2. Kultura e meristemës
2.2.1. Përzgjedhja e eksplantit
Për kulturën e meristemës janë përzgjedhur bimë të rritura në kulturë in vitro, ku si eksplant
fillestar janë përdorur sythe nga dy kultivarët e mollës Starking dhe Golden Delicious nga
fshati Hoçisht (Devoll). Përzgjidhen bimë të zhvilluara mirë dhe të fuqishme dhe duke qenë
se janë bimë të rritura në kushte aseptike të kulturës in vitro nuk ka nevojë për procedura
sterilizimi të materialit bimor fillestar.
2.2.2. Izolimi i meristemës
Procedura e izolimit të meristemës së majës së kërcellit zhvillohet në fluks laminar ku
sterilizohet sipërfaqja me rrezatim ultravjollcë (UV) për 20 min para punës. Nxirren bimët
nga provëzat dhe pastrohen nga terreni me agar, vendosen në pjata Petri në tavolinën e
stereomikroskopit, në të cilin punohet me zmadhimin x40. Me pincetë dhe bisturi, largohen
gjethet njëra pas tjetrës duke i shkëputur nga lart derisa arrihet te dy gjethet primordiale, që
rrethojnë meristemën. Me bisturi pritet masa e qelizave së bashku me dy gjethe primordiale
dhe inokulohet në terrenin ushqyes.
2.2.3. Përbërja e terrenit ushqyes
Për kulturën e meristemës është përzgjedhur terreni WPM (Woody Plant Medium, Lloyd &
McCown, 1980) (Pasqyra 2.2), i cili përgatitet duke u nisur nga tretësirat stok të makro dhe
mikroelementëve dhe vitaminave dhe me shtesa të hormoneve citokininën BAP (6benzilaminopurina) dhe auksinën ANA (acidi naftilacetik) në favor të citokininës. Për
përgatitjen e tretësirave stok të WPM, peshohen përbërësit sipas sasive të përcaktuara, treten
në ujë të distiluar dhe pasi bashkohen në balon, tarohen deri në vëllimin 1 litër. Në këtë lloj
terreni, MgSO4 dhe K2SO4 përgatiten si tretësira stok, secila më vete për të shmangur
precipitimin nga bashkëveprimi me elementët e tjerë.
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Pasqyra 2.2. Përbërja e terrenit WPM të përdorur për kulturën e meristemës
Përbërësit
Makroelementët
NH4NO3
MgSO4·7H2O
KH2PO4
CaCl2·2H2O
Ca(NO3)2·4H2O
K2SO4
Mikroelementët
H3BO3
MnSO4·H2O
CuSO4·5H2O
Na2MoO4·2H2O
ZnSO4·7H2O

mg l-1
400
370
170
96
556
990
mg l-1
6,2
22,3
0,25
0,25
8,6

WPM
1 litër 10X
4000
3700
1700
960
5560
9900
1 litër 10X
62
223
2,5
2,5
86

Kelati i hekurit
FeSO4·7H2O
Na2 EDTA

mg l-1
27,85
37,3

100 ml 100X
278,5 mg
373 mg

Vitaminat
Acid nikotinik
Piridoksinë HCl
Tiaminë HCl

mg l-1
0,5
0,5
1,0

100 ml 100X
5
5
1

Pas përzierjes së vëllimeve të përcaktuara të tretësirave stok të përbërësve të terrenit, shtohet
1 mg l-1 BAP dhe 0.1 mg l-1 ANA, sheqer dhe agar (Pasqyra 2.3), saktësohet pH në vlerën 5.7
duke shtuar 2-3 pika KOH ose HCl dhe tretet në mikrovalë. Terreni ndahet në provëza,
sterilizohet në autoklavë në 121oC për 20 min. Në terrenet e pastra bëhet inokulimi i
meristemës dhe provëzat kalohen për zhvillim në dhomën vegjetative (temperatura 23 ± 2°C,
ndriçim 2000 luks dhe fotoperiodë 16 orë dritë/24 orë)
Pasqyra 2.3. Përbërja e terrenit ushqyes WPM
Tretësirat stok
Makroelementët

Vëllimi (ml/1 litër)
100

Përqëndrimi
10X

Mikroelementët
MgSO4
K2SO4
Fe-EDTA
Vitamina

100
100
100
10
10

10X
10X
10X
100X
100X

BAP

1 mg l-1

ANA

0.1 mg l-1

Sheqer

30 g l-1

Agar

6 g l-1
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2.3. Eksperimenti me inokulim të farave (kultura embrionale)
2.3.1. Përzgjedhja e mostrave fara
Për inokulimin e farave u përdorën fruta të varieteteve Gold dhe Starking nga parcela e
Hoçishtit dhe Cangonjit. Kokrrat përzgjidhen që të jenë të padëmtuara dhe uniforme (2.11a).
Nxirren me kujdes farat, të cilat janë të vogla, me ngjyrë kafe të errët në të zezë dhe të
lëmuara (Fig. 2.11b). Një pjesë e farave u zhveshën nga mbështjellat, një pjesë jo.

a
b
Figura 2. 11. Përgatitja e mostrave të mollës: (a) - nxjerrja e farave nga frytet e mollës; (b) farat e mollës cv Golden
2.3.2. Koha e izolimit të eksplanteve
Materialet fillestare janë izoluar në periudha të ndryshme (shkurt, mars, prill) me qëllim që të
arrihet një shumim i suksesshëm i mollës nëpërmjet farave.
2.3.3. Dezinfektimi i eksplanteve (fara)
Farat e maturuara dezinfektohen në sipërfaqe sipas procedurës së mëposhtme (Kongjika &
Sota, 2012): shpëlarje për 30 min në ujë çezme të rrjedhshëm; trajtim për 1 min në etanol
70%; shpëlarje me ujë të distiluar dhe steril; trajtim për 10 min me tretësirë dezinfektuese
HgCl2 0.1% (Fig. 2.12a); shpëlarje me ujë të distiluar dhe steril; trajtim për 1 min në etanol
70%; shpëlarje me ujë të distiluar dhe steril.

a
b
Figura 2.12. Dezinfektimi i farave të mollës: (a) - procedura e dezinfektimit në fluks
laminar; (b) - sterilizim i farave në tretësirë HgCl2 0.1%
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Hapat e fundit të procesit të sterilizimit realizohen në fluks laminar për të eliminuar
kontaminimin dhe për një procedurë efikase sterilizimi (Fig. 2.12b). Fluksi laminar
sterilizohet paraprakisht me rrezatim ultravjollcë (UV) për 20 min dhe gjatë kohës së punës
në të qarkullon ajër steril për të penguar ajrin e jashtëm të depërtojë dhe të kontaminojë
mjedisin e punës.
2.3.4. Izolimi i embrioneve
Pasi farat sterilizohen në fluks laminar, kalohet në procesin e izolimit të embrionit duke
zhveshur fillimisht farën nga mbulesa e jashtme, më pas me një prerje gjatësore ndahet
endosperma e shfaqet aksi embrional, që veçohet e vendoset në terrenin ushqyes (Fig. 2.13).

Figura 2.13. Izolimi i embrionit në fluksin laminar
2.3.5. Terreni ushqyes
Terreni më universal ushqyes MS, i plotësuar dhe me vitaminat MS pa rregullatorë të rritjes
është përdorur për fazën e proliferimit dhe rigjenerimit të embrioneve. Farat inokulohen në
fluks laminar në kushte sa më sterile (Fig. 2.14).
Po terreni ushqyes MS përdoret në fazën e subkulturës, por tashmë i pasur me rregullatorët e
rritjes: citokininë BAP (1 mg 1-1) dhe auksinë ANA (0.1 mg 1-1). Në terrenin ushqyes shtohet
edhe sheqer 3% dhe gjithashtu agar 0.7%; pH i matur është 5.8.

Figura 2.14. Embrionet e mollës të inokuluara në terrenin ushqyes MS
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2.3.6. Subkultura - Mikroshumimi
Nga bimëzat e fituara në stadin e proliferimit të kultivarëve të mollës së butë dhe të mollës së
egër, u morr material për mikroshumim, i cili u përdor për matjet biometrike. U realizuan dy
subkultura.
2.3.7. Kushtet e dhomës vegjetative in vitro
Provëzat vendosen në mjedisin e dhomës vegjetative me kushte fizike të kontrolluara
(temperature 230C ± 20C; ndriçimi 2000 luks dhe fotoperioda 16 orë dritë/ 24 orë) (Kongjika
et al., 2002).
2.4. Treguesit biometrike të matur dhe koeficiente të njehsuar
Treguesit biometrikë
1.
2.
3.
4.

Gjatësia e sythit
Gjatësia e rrënjëve
Numri i gjetheve
Numri i bisqeve anësore

Koeficientet e njehsuar
1. Përqindja e mbijetesës së sytheve
2. Përqindja e mbijetesës së farave
3. Koeficienti i mikroshumimit
2.5. Përpunimi statistikor i të dhënave
Rezultatet e eksperimenteve të ndryshme janë paraqitur në pasqyra të veçanta, si dhe në
grafikë, histograme etj. Gjithashtu gjatë eksperimenteve janë realizuar fotografi për të
paraqitur dinamikën e zhvillimit të eksplanteve të ndryshëm në kushte të veçanta.
Përpunimi statistikor i të dhënave është bërë sipas modelit të rastit me 3-5 përsëritje
(varësisht nga parametrat e studiuar). Të dhënat janë paraqitur në formë të mesatares
aritmetike dhe gabimit standard (±). Diferencat ndërmjet parametrave të ndryshëm janë
testuar me programin statistikor SPSS 17. Analiza statistikore e variancës për të gjitha të
dhënat është bërë me one-way ANOVA dhe Multivariate Tests dhe janë krahasuar me
Duncan’s Multiple Range Tests në nivelin 5% të sinjifikancës (P 0.05). Gjithashtu është bërë
edhe analizimi i bashkëveprimit për disa parametra të hulumtuar. Për më tepër do të sqarohen
edhe tek rezultatet për secilin veç e veç.

53

Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit
të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre

B. PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN
FITOSANITAR TE MOLLEVE

2.6. Kontrolli fitosanitar i materialit bimor fushor dhe të rritur in vitro me anë të
metodave molekulare
Kategoritë e materialit biologjik që iu nënshtruan kontrollit fitosanitar ishin dy, material
biologjik fushor (gjethe dhe degëza) dhe bimë të rritura in vitro prej meristemave, sytheve
dhe embrioneve te farave të mollëve.
2.6.1. Materiali bimor fushor
Mostrat u morën në plantacionet e fshatrave Bitinckë, Cangonj dhe Hoçisht nga dy kultivarë
molle të emërtuar Starking dhe Gold.
Metodika e marrjes dhe ruajtjes së mostrave u krye sipas Bazzoni A, et al 2000, nga dy
kategori materiali biologjik, në periudhat pranverë 2013 dhe 2014 nga gjethe të reja të marra
në fushë ose të rritura nga kalemat e mbajtura në dhomë rritjeje. Për çdo kategori të paraqitur
në Pasqyrën 2.4 u ekstraktua ARN totale nga 50 mostra (5 mostra gjethore nga kurora e 10
drurëve).
Pasqyra 2.4. Mostrat biologjike, kategoria, origjina dhe plantacioni i origjinës së materialit
biologjik fushor
No.

Kultivari

Materiali biologjik
fushor

Plantacioni

1

Starking

Gjethe

Hoçisht

2

Starking

Gjethe

Cangonj

3

Starking

Gjethe

Bitinckë

4

Golden delicious

Gjethe

Hoçisht

5

Golden delicious

Gjethe

Cangonj

6

Golden delicious

Gjethe

Bitinckë

2.6.2. Materiali bimor i shumuar in vitro nga meristemat, sythet dhe embrionet e farave
Kategoria e dytë e materialit biologjik të analizuar për praninë e viruseve ishin bimë të rritura
in vitro nga meristemat, sythet dhe farat e kultivarëve Golden delicious dhe Starking me
origjinë nga plantacionet e Hoçishtit, Bitinckës dhe Cangonjit. Për çdo kategori u ekstraktua
ARN totale nga 50 gjenotipe, dhe u përgatiten mix-e sipas Pasqyrës 2.5.
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Pasqyra 2.5. Mostrat biologjike, kategoria, origjina dhe plantacioni i origjinës së materialit
biologjik të rritur in vitro
Mostra
Nr.

Kultivari

Kategoria

Koleksion

1

Starking

Embrione, meristema

Hoçisht

2

Starking

Embrione, meristema

Cangonj

3

Golden delicious

Embrione,meristema

Hoçisht

4

Golden delicious

Embrione, meristema

Cangonj

5

Golden delicious

meristema,sythe

Hoçisht

6

Golden delicious

meristema,sythe

Cangonj

7

Golden delicious

meristema,sythe

Bitinckë

8

Starking

meristema,sythe

Bitinck

9

Starking

meristema,sythe

Cangonj

10

Kontroll

e materialit biologjik

2.6.3. Mënyra e ruajtjes së materialit të kampionuar fushor ishte:




Gjethet e kampionuara në pranverën 2013 u ruajtën në qese plastike në 4 oC për një
javë, derisa u transportuan në laboratorin e bioteknologjisë molekulare ku u krye
ekstraktimi i ARN totale.
Kalemat e drunjëzuar, të kampionuar në 2014, u mbajtën në një regjim termik
fillimisht për tre javë në 4oC, dhe më pas në temperaturë dhome në enë qelqi me ujë.

2.6.4. Metodika e shumëfishimit in vitro të materialit bimor nga meristema, sythe dhe
fara
Përshkruhet nga pjesa e kulturës in vitro
2.7. Protokolli i ekstraktimit të ARN totale
Nga të gjitha kategoritë e materialit bimor të përshkruara në pikat 2.1.1 dhe 2.1.2 u ekstraktua
ARN totale (Fig. 2.24) sipas protokollit të Ribaudo et al., 2001. Në vijim përshkruhet
protokolli i ndjekur:
I.

Homogjenizohen shpejt 0.25 g gjethe të freskëta, të cilat grihen me azot të lëngët në
një havan porcelani.

55

Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit
të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Transferohet homogjenati në një tub ependorfi në të cilin hidhen 1.5 ml bufer dhe
0.250 ml fenol të saturuar me ujë (pH=5).
Centrifugohet për 15 min me 8 000 rpm.
Transferohet supernatanti në ependorf të ri të ftohtë që përmban 0.250 ml fenol të
ftohtë të saturuar me ujë dhe 0.250 ml kloroform : izoamil alkool (24:1).
Centrifugohet 1 min me 8 000 rpm.
Transferohet supernatanti në tub të ri që përmban 500 µl etanol 100% të ftohtë dhe e
lihet për 15 min në temperaturë -200C.
Centrifugohet përsëri 1 min me 8 000 rpm.
Derdhet supernatanti. Në një tub hidhet 0.5 µl alkool 70% të ftohtë.
Centrifugohet me 8 000 rpm.
Kjo përsëritet (VIII) edhe një herë tjetër.
Centrifugohet me 8 000 rpm.
Derdhet alkooli dhe lihet pellati të thahet në ajër.
Tretet në fund me 50 µl H2O.
Fillimisht për tre javë në 4oC, dhe më pas në temperaturë dhome në enë qelqi me ujë.

Figura 2.15. Pamje nga procedura e ekstraktimit të T-ARN
Përmbajtja e buferit të ekstraktimit (100 ml)
10 ml buffer glicinë 10 X
20 ml 10% SDS (sodium dodecyl sulphate)
10 ml 10% NLS ( N-lauryl sarcosine)
+60 ml H2O

Figura 2.16. Pamje nga përgatitja e mostrave për matjet në spektrofotometër
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2.7.1. Matja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale
Matja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale u krye sipas Sambrook, Fritsch, Maniatis, 1989
(Fig. 2.25). Për llogaritjen e sasisë totale të ARN-së u përdor formula:
Sasia e ARN-së=40µg/mlXDO260X 200 (koeficienti i hollimit). Për të matur pastërtinë u
përdor raporti i absorbancave në 260 nm dhe 280 nm.
2.8. Reaksionet e shumëfishimit të fragmenteve gjenike virale me anë të PCR
2.8.1. Primerat e përdorur për shumëfishimin e fragmenteve gjenike virale
Lista e primerave specifikë të përdorur në këtë studim u morr nga W. Menzel 2002 (Pasqyra
2.3) dhe përfaqëson çiftet e primerave për shumëfishimin e katër viruseve të dru-frutorëve të
trajtuar në këtë punim, ACLSV, ASPV, ASGV dhe ApMV.
Pasqyra 2.6. Lista e primerave të përdorur në multiplex RT-PCR për zbulimin e viruseve
PRIMERAT
ACLSV
Sense
Antisense

SEKUENCAT
TTCATGGAAAGACAGGGGCAA
AAGTCTACAGGCTATTTATTATAAGTCTAA

ASPV
Sense
Antisense

ATGTCTGGAACCTCATGCTGCAA
TTGGGATCAACTTTACTAAAAAGCATAA

ASGV
Sense
Antisense

GCCACTTCTAGGCAGAACTTCTTTGAA
AACCCCTTTTTGTCCTTCAGTACGAA

ApMv
Sense
Antisense

CGATAGAGGAGGACAGCTTGG
CCGGTGGTAACTCACTCGTT

2.8.2.Protokolli i shumëfishimit të fragmenteve gjenike virale (RT-PCR)
2.8. 2.1. Protokolli RT-PCR – multiplex
Për mundësimin e kontrollit fitosanitar u përdorën dy protokolle shumëfishimi të fragmenteve
virale, njëri Multipleks (sipas kitit HSRT20 SIGMA) dhe një RT-PCR (sipas Myrta et. al.,
2005) për secilin çift primerash. Reaksioni RT-PCR – multiplex u përgatit dhe u ciklua sipas
më poshtë (Pasqyra 2.7):
Pasqyra 2.7. Kushtet e ciklimit të reaksioneve RT-PCR për shumëfishimin e fragmenteve
gjenike virale sipas protokollit të Myrta et al., 2005
Kushtet e ciklimit
50C/5 min

57

Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit
të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre

94C/2 min
94/15 sek
55C/30 sek/ 35 herë
68C/1 min
68C/5 min
4C
Përdorimi i PCR Master Mix 1X sipas Myrta et al, 2005 në diagnostikimin e pranisë së
fragmenteve gjenike virale në materialin bimor të përdorur:
Pasqyra 2.8. Reaksioni i shumëfishimit RT-PCR
1λ

TNA

7.5 λ

10 X PCR
bufer

0.5 λ

25mM MgCl2

0.5 λ

25mM dNTPS

0.05 λ

AMV rev
transk.(10U/µl)

0.4 λ

Hot Star Taq
pol (5U/µl)

0.5 λ

P1 ACLSV

0.5 λ

P2 ACLSV

0.4 λ

P1 ASPV

0.4 λ

P2 ASPV

0.3 λ

P1 ASGV

0.3 λ

P2ASGV

0.2 λ

P1 ApMV

0.2 λ

P2 ApMV

0.125 λ

P1 Nad

0.125 λ

P2 Nad

37 λ

H2O

50 λ Total vëllim
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2.8.2.2. Përdorimi i PCR M Mix. 1X sipas Kitit HSRT20 SIGMA për diagnostikimin e
pranisë së fragmenteve gjenike virale në materialin bimor të përdorur:
Pasqyra 2.9. Kushtet e ciklimit të reaksioneve RT-PCR për shumëfishimin e fragmenteve
gjenike virale sipas protokollit të Kitit HSRT20 SIGMA
5λ

PCR buffer 10X

3λ

25 mM MgCl2

1λ

dNTPS

1λ

RNA-aza inhibitor

1λ

RNA

10 λ

Specje Primer (1 ë/primer X 10 primers)

1λ

AMV-RT

1λ

Jump Start Taq

27 λ

H2O

50 λ Total vëllim
2.8.2.3. Kontrolli fitosanitar i bimëzave të mikroshumuara (meristema, sythe, fara) me
metoda molekulare.
Bazuar në protokollet e mësipërme vijoi puna edhe për verifikimin e pastërtisë së bimëzave
të mikroshumuara me anë të kulturës së sytheve dhe embrioneve.

Figura 2.17. Pamje nga procedura e përgatitjes së materialit in vitro për ekstraktimin e ARN
totale
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2.18. Pamje nga procedura e RT-PCR

Figura 2.19. Pamje e elektroforezës në xhel agaroze të produkteve të shumëfishimit

2.8.2.4.Elektroforeza e produkteve të RT-PCR në xhel agaroze
Për verifikimin e produkteve te RT-PCR u përgatitën xhele agaroze 1,5 % në TAE.
Markeri molekular për përcaktimin e përmasave të produkit është 100 bp.
Xheli u përgatit sipas protokollit standart të pershkruar nga Sambrook, Fritsch, Maniatis,
1989 (Figura 2.19).
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
A. TEKNIKAT E NDRYSHME TË KULTURËS IN VITRO
3.1. Kultura e sytheve
Fillimisht, u ndoqën eksperimentet me eksplante fillestare të izoluara nga material bimor
(sythe), që iu nënshtruan edhe kontrollit fitosanitar.
3.1.1. Izolimi i eksplanteve
Sythet u izoluan nga dy kultivarë të mollës (Malus domestica cv. Golden Delicious dhe cv.
Starking). Degët nga të dy kultivarët e mollës për ngritjen dhe zhvillimin e eksperimentit
fillimisht janë marrë në katër pemëtore përkatësisht: në Bilisht, Cangonj, Bitinckë dhe
Hoçisht. Gjithashtu për krahasim të efekteve të sterilizimit dhe për përdorimin e metodave të
ndryshme të shmangies së oksidimit fenolik, u ngrit dhe një eksperiment me eksplante nga
pemë adulte të mollës së egër Malus sylvestris të mara në zonën e Maminasit (Durrës).
3.1.2. Koha e izolimit të eksplanteve
Në provën e parë, mostrat janë marrë në muajt prill, maj; në provën e dytë në muajin tetor.
Megjithatë, për të patur një sukses më të madh në kulturën in vitro është bërë marrja e
materialit bimor dhe në muajin dhjetor, pra në periudhën e qetësisë.
3.1.3. Kushtet për suksesin e kulturës së sytheve
Në eksperimentet e para u vu re se dështimet në proliferimin e sytheve ishin të
konsiderueshme. Duke u bazuar në këto rezultate, u nxorën tre përfundime me rëndësi për
realizimin e mëtejshëm të eksperimentit:


Për suksesin e mikroshumimit duhen izoluar eksplante sythore në madhësi relativisht
të vogël. Sipas Kaushal, 2004, sythet me madhësi 0.4-0.6 cm mbijetojnë më mirë
(56%) në krahasim me eksplante më të mëdha (0.6-1.0 cm).



Për të shmangur infeksionin e theksuar duhet të bëhet një dezinfektim më i rreptë i
sytheve fillestare.



Për të evituar frenimin e zhvillimit të sytheve në terrenin ushqyes, kërkohen masa
shtesë (shtim i një antioksidanti në terren, mbajtje në errësirë e eksplanteve fillestare
dhe/ose transferim i shpeshtë i sytheve në terren të freskët).

Për arsyet e mësipërme, eksperimentet në vazhdim i tretë pësuan disa modifikime për të
përmirësuar dinamikën e zhvillimit të sytheve:


Në një eksperiment u përdor metoda e përgatitjes së sytheve për izolim nga gjëndja e
qetësisë, në mënyrë që sythet e zgjuara të kenë sasi më të vogël të lëndëve fenolike
dhe të infeksionit. Sipas literaturës (Dalal et al., 2006), për mikroshumimin e
nënshartesës M9 të mollëve adulte (Malus domesctica Borkh), sythet mirren nga
copat në qetësi, të vendosura paraprakisht në dhomën e rritjes në temperaturë të ulët
(vendosen në 3ºC). Edhe në rastin tonë, kalemat me sythe të fjetur mbahen në ujë dhe
vendosen në frigorifer në temperaturë 4°C për 2-3 javë. Pas këtij afati, në muajin
shkurt, kalemat vendosen në dhomën e kulturës në temperaturë 240C për shpërthimin
e sytheve të fjetur. Në momentin e formimit të sytheve aktive, në fillim të muajit
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shkurt u morën eksplante nga sythe të majës dhe anësore dhe u inokuluan në terren
ushqyes.


Madhësia e eksplantit sythor u zvogëlua në mënyrë që të reduktohet mundësia e
shfaqjes së lëndëve fenolike dhe infeksioneve.



Sterilizimi i eksplanteve fillestare fuqizohet duke shtuar dhe trajtimin paraprak me
dezinfektantin fungicid Bavistinë 0.2% gjatë 7 min, ndjekur nga dezinfektimi me
HgCl2 dhe etanol.



Në terrenin ushqyes MS, përveç fitohormoneve shtohen antioksidantë të ndryshëm të
lëndëve fenolike, si dhe përdoren metoda fizike për frenimin e procesit të prodhimit të
lëndëve fenolike.

Më poshtë analizohet efektiviteti i të gjitha metodave të dezinfektimit dhe eliminimit të
oksidimit polifenolik në zhvillimin e sytheve të mollës.
3.1.4. Efekti i metodave të dezinfektimit të eksplanteve dhe i evitimit të oksidimit fenolik
në proliferimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë
Protokolli për sythat e dy kultivarëve të mollës (Malus domestica cv. Golden Delicious dhe
cv. Starking), të izoluar në pranverë me një dezinfektim më rigoroz të sythave për të evituar
infeksionet, doli më efikas. Gjatë këtij dezinfektimi, sythat u trajtuan me Bavistinë 0,2% për
7 min, pasuar nga një trajtim me HgCl2 0.1% për 7 min dhe me etanol 70% për një min. Ky
protokoll sterilizimi rezultoi në përqindjen më të lartë të eksplanteve të zhvilluara (97%).
Protokollet e tjera të sterilizimit rezultuan jo-efikase në dezinfektimin e eksplanteve të marra
nga pemë adulte të rritura në terren. Shkalla e kontaminimit në këto raste ishte rreth 80%
(Grafiku 3.1). Duhet vënë në dukje që eksplantet u izoluan nga pemë terreni, me një
kontaminim të lartë, që patën nevojë për dezinfektim me reagentët më të fuqishëm.
Përqindja e kontaminimit
80%
80%
60%
40%
20%

Përqindja e
kontaminimit

3%

0%
Bavistinë

Të tjera

Grafiku 3.1. Krahasimi i efektit të metodave të dezinfektimit të sytheve të mollës në
kontaminimin e terrenit ushqyes
Kultura e mollës përfitohet më mirë nga eksplante të marra nga pemë nëna që janë në fazë
rritjeje aktive. Suksesi i përfitimit të kulturave është si rrjedhim, shumë i varur nga periudha e
vitit. Pranvera është stina ideale për përfitimin in vitro të kulturave me kontaminim minimal
(Hutchinson, 1984; Modgil et al., 1999). Sipas studimeve, kur eksplantet izolohen gjatë
pranverës ose verës, shkalla e kontaminimit rezulton respektivisht prej 7,75 % dhe 11,5%,
kurse eksplantet e izoluara gjatë vjeshtës dhe dimrit rezultojnë në një shkallë kontaminimi
prej 26 dhe 50% respektivisht (Modgil et al., 1999).
Shumë eksperimente mbi mikroshumimin e formave të ndryshme gjenetike të mollës tregojnë
që përveç kontaminimit mikrobial, zverdhja e terreneve ushqyese për shkak të oksidimit të
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polifenoleve, u pa se ishte faktori më kritik për të ngritur kultura aseptike. Eksplantet e
mollës ekspozojnë ngjyrosje verdhëzim tek fundet e prera menjëherë pas prerjes dhe kjo më
pas pengon rritjen e eksplanteve. Përgatitja e eskplanteve për inokulim në kushte in vitro
ekspozon përbërësit polifenolikë ndaj enzimave që kanë bakër, polifenol oksidazat. Përbërësit
polifenolikë në oksidim me këto enzima formojnë kinonet, të cilat janë shumë reaktive dhe
polimerizojnë në mënyrë jo specifike duke prodhuar pigmentin e errët, melaninën. Kështu,
verdhëzimi i sipërfaqeve të prera dhe i terreneve është i induktuar dhe më pas çon në vdekjen
e eksplanteve (Hu and Wang, 1983), duke qenë faza më kritike 24 deri 48 orët e para në
kulturë (Machado et al., 1991).
Për sa i përket terrenit ushqyes, i pasuruar me disa antioksidantë, si dhe duke përdorur disa
metoda të eliminimit të lëshimit të fenoleve nga eksplantet, tipi i terrenit të përdorur ndikoi
tek përqindja e sytheve të mbijetuara, që u përgjigjën me kalimin në fazën proliferative.
Kështu, sythet e mollës të dy kultivarëve, të inokuluar në terren MS i kombinuar me
antioksidantë (acid askorbik dhe acid citrik 0,1% secili), patën përqindje mbijetese më të
madhe gjatë fazës proliferative (95%) të krahasuar me eksplantet e sytheve të mbjellë në
terren pa këta acide me veti antioksidante.
Sipas disa autorëve (Wang et al., 1994; Modgil et al., 1999), tendenca e përbërësve të tretur,
për tu oksiduar ose reduktuar, varet nga potenciali i oksidim-reduktimit (redoks) i tretësirës.
Disa antioksidantë janë përdorur për fillimin e kulturave të mollëve. Trajtimi me një
kombinim acidi askorbik (100 mgl-1) dhe acidi citrik (150 mgl-1) rezultoi në ulje të përqindjes
së zverdhjes së terrenit prej 25% në kultivarët e mollës Fuji dhe në mbarëvajtjen e kulturës së
85% të eksplanteve, në krahasim me kontrollin, që tregoi 100% zverdhje dhe vetëm 40%
proliferim të sytheve në kulturë (Wang et al., 1994). Autorë të tjerë (Modgil et al., 1999)
përdorën disa antioksidantë si acid askorbik, acid citrik, cisteinë, ose vetëm ose në
kombinime të ndryshme me agjentë të tjerë adsorbues, për fillimin e kulturave të një kultivari
të mollës.
Në rastin tonë, veprimi efikas i antioksidantëve u shoqërua me efektin e metodave të tjera për
të evituar verdhëzimin e terrenit, siç ishte transferimi dy herë i sytheve në terren të freskët (të
ri) dhe mbajtja e kulturave në errësirë për 2-3 ditë.
Sipas literaturës (Hutchinson, 1989), rritja e eksplanteve pengohet fort nga grumbullimi i
lëndëve toksike në terren afër fundeve të prera të eksplanteve, më e theksuar në rastin e
terreneve gjysmë të ngurtë. Në këto raste, metoda më tepër e përdorur është transferimi i
shpeshtë i eksplanteve në terren të ri (të freskët).

Figura 3.1. Pamje e provëzave me sythe të sapo inokuluara të dy kultivarëve të mollës në
muajin Prill
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Në eksperimentet tona me sythe të dy kultivarëve të mollës së butë, të realizuara në muajin
prill dhe maj, fillimisht menjëherë pas inokulimit të sytheve në terrenin ushqyes MS nuk pati
shënja zverdhje (Fig. 3.1, 3.2), por verdhëzimi i terrenit MS u vëzhgua menjëherë pas 2-3
orësh pas inokulimit të sytheve të dy kultivarëve (Fig. 3.3). Ngjyrimi u shfaq në pikërisht në
vendin e prerë të sythit të inokuluar. Pas një dite, ngjyrimi u intensifikua tepër (Fig. 3.4).
Duke qene se çlirimi i polifenoleve të oksiduara prodhon lëndë që frenojnë rritjen e sythit, u
përdor një metodë efikase e evitimit të këtij frenimi, transferimi i sytheve në terren të ri të
freskët (Fig. 3.5), që të zvogëlohet sasia e lëndëve fenolike, frenuese për zhvillimin e sytheve.

a

b

Figura 3.2. Provëza me sythe të sapo inokuluara në muajin Maj të dy kultivarëve të mollës:
(a) – Gold Delicious; (b) - Starking

Figura 3.3. Shfaqja e lëndëve fenolike në terrenin ushqyes në vendin e prerë të sythit në 2 – 3
orët e para të inokulimit të sytheve në të dy eksperimentet e muajit Prill dhe Maj.
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Figura 3.4. Shfaqja e intensifikuar e lëndëve fenolike të çliruara në terrenin ushqyes një ditë
pas inokulimit të sytheve

Figura 3.5. Transferimi i sytheve në terren të ri të freskët pas orëve të para të inokulimit

Figura 3.6. Zhvillimi i sytheve të mollës në terren pa lëndë fenolike pas dy javësh në kulturë
in vitro
Një proces i tillë transferimi është përsëritur çdo ditë gjatë një jave deri sa terreni ushqyes të
duket transparent (Fig. 3.6).
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Figura 3.7. Proliferimi dhe zhvillimi i sytheve të kultivarëve të mollës pas sterilizimit efikas
dhe evitimit të çlirimit të fenoleve pas transferimit të shpeshtë të tyre në terren të freskët
Në eksperimentin me sythe të dy kultivarëve, pas këtyre procedurave të transferimit të
shpeshtë të eksplanteve në terren të ri dhe të freskët, sythet proliferojnë normalisht (Fig. 3.7).
Nga ana tjetër, aktiviteti i enzimave të përfshira në oksidimin e polifenoleve në kinone, mund
të zvogëlohet nga veprimi i faktorëve fizikë si drita dhe temperatura. Nga të dhënat e
literaturës, është vënë re se jo vetëm etiolimi i stokut të bimëve, por edhe i kulturave të
filluara, minimizon përqindjen e zverdhjes. Inkubimi i kulturave në temperaturë të ulët
(≈5°C) rezulton më efikas. Shpesh, trajtimi me temperatura të ulëta kombinohet me trajtimin
me errësirë. Proliferimi i eksplanteve si sythe të majës të kultivarëve të mollës Fuji ndikohet
si nga trajtimi me temperaturë të ulët, ashtu edhe nga mbajtja në errësirë gjatë fazës së parë të
kulturës (Wang et al., 1994). Eksplantet e inkubuar në dritë, si ato në temperaturë 5°C, edhe
ato në 24°C treguan 100% zverdhje dhe zero mbijetesë. Ndërsa inkubimi i eksplanteve në
5°C dhe në errësirë për 6 ditë, zvogëloi zverdhjen në 18% dhe rriti mbijetesën në 52%. Në të
kundërtën, mbajtja në 24°C dhe në 6 ditë errësirë, zverdhja e mbijetesa ishin 98% dhe 2%.
Në eksperimentin tonë, mbajtja e kulturave të mollëve në errësirë për 3 ditë, ndikoi
pozitivisht në proliferimin e sytheve të inokuluara të dy kultivarëve të mollës (Fig. 3.8).

Figura 3.8. Proliferimi dhe zhvillimi i sytheve të kultivarëve të mollës pas sterilizimit efikas
dhe evitimit të çlirimit të fenoleve pas mbajtjes së tyre në errësirë për 3 ditë
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Pas këtyre procedurave të reja të trajtimit, pati një zhvillim të sytheve (Fig. 3.9), të cilat më
tej në fund të fazës së proliferimit do të formojnë bimëza in vitro, që do të jenë burim i
meristemave për eksperimentet për shëndetësimin e materialit të ri bimor.

a

b

Figura 3.9. Zhvillimi i sytheve të dy kultivarëve të mollës në fund të fazës së proliferimit: (a)
– Gold Delicious; (b) – Starking
Pas fazës së proliferimit, bimëzat e kultivarëve cv. Gold Delicious dhe Starking janë gati për
mikroshumim në fazën e subkulturës (Fig. 3.10).

a

b

Figura 3.10. Bimëza in vitro, gati për fazën e subkulturës të dy kultivarëve të mollës: (a) Gold Delicious; (b) - Starking
Në fund të fazës së proliferimit janë kryer matje të treguesve biometrikë (gjatësia e bisqeve
dhe numri i gjetheve) për bimëzat in vitro të të dy kultivarëve të mollës (Grafiku 3.2). Duke
krahasuar përgjigjen e zhvillimit të sythave të dy kultivarëve gjatë fazës së proliferimit,
kultivari i mollës Gold Delicious rezulton të reagojë më mirë. Veçanërisht, diferencat janë më
të theksuara për numrin e gjetheve. Ky parametër konsiderohet i rëndësishëm për të patur
koeficient më të lartë mikroshumimi gjatë fazës së dytë të subkulturës.
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Grafiku 3.2. Gjatësia e biskut dhe numri i gjetheve për dy kultivarët e mollës Malus
domestica Borkh.: kultivari Starking (bima 1) dhe kultivari Gold Delicious (bima 2)
3.1.5. Efekti i metodave të dezinfektimit të eksplanteve dhe i evitimit të oksidimit fenolik
në proliferimin e sytheve të mollës së egër
Për krahasim të efekteve të sterilizimit dhe për përdorimin e metodave të ndryshme të
shmangies së oksidimit fenolik, njëkohësisht u ngrit dhe eksperimenti me eksplante sythe nga
pemë adulte të mollës së egër Malus sylvestris të mara në zonën e Maminasit (Durrës).
Të dhënat e mbledhura nga ky eksperiment me sythat, të izoluara në pranverë, treguan që
dezinfektimi me Bordo Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min, HgCl 2 0.1 % për 7
min dhe etanol 70% për 30 sek, rezultoi metodë e suksesshme për dezinfektimin e sythave.
Edhe në rastin e inokulimit të sytheve të mollës së egër u vëzhgua zverdhje e fuqishme e
terrenit MS (Fig. 3.11), si pasojë e çlirimit të polifenoleve nga fundet e prera të sytheve, gjë
që ndikon në frenimin e rritjes së sytheve. Duke krahasuar rezultatet e zhvillimit të sytheve të
kultivarëve të mollës me zhvillimin e sytheve të mollës së egër në fazën e parë të proliferimit,
metoda më e suksesshme e evitimit të lëshimit të polifenoleve në fazën e parë të
mikroshumimit të mollës së egër Malus sylvestris, rezultoi se ishte kombinimi i trajtimit me
antioksidantin polivinil pirridolinë (PVP) 0,1%, me acidin askorbik 0,1%, acidin citrik 0,1%,
transferimi një herë në terren ushqyes të ri dhe mbajtja për dy ditë në errësirë. Pas këtyre
procedurave, sythet zhvillohen në një terren të pastër nga polifenolet (Fig. 3.12).

Figura 3.11. Shfaqja e lëndëve fenolike në terrenin ushqyes në orët e para të inokulimit të
sytheve të mollës së egër
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Polivinil pirridolina PVP është përdorur shumë për të parandaluar ngjyrimin e eksplanteve,
ose duke lagur me të eksplantet ose duke e futur atë tek terreni ushqyes. Modgil et al. (1999)
vëzhguan se kombinimi i PVP dhe i qymyrit aktiv rezultoi në mbijetesën e 56,05% të
eksplanteve në kultivarë të mollës. Duke shtuar qymyrin aktiv (Modgil et al, 1999;
Hutchinson, 1984) u bë e mundur të minimizohet zverdhja e terreneve në një farë mase.
Qymyri aktiv parandalon në mënyrë efikase zverdhjen e eksplanteve duke adsorbuar
fenolikët, duke krijuar mjedis të errët, dhe duke çaktivizuar polifenol oksidazat dhe
peroksidazat.

Figura 3.12. Zhvillimi i sytheve të mollës së egër në terren pa lëndë fenolike pas dy javësh
në kulturë in vitro
Periudha më optimale e izolimit të sytheve të mollës së egër, rezultoi prilli, kur niveli i
kontaminimit të sythave është më i ulëti (Grafiku 3.3). Sipas disa autorëve (Hutchinson,
1984; Modgil et al., 1999), pranvera është stina ideale për ngritjen e kulturave in vitro me
kontaminim minimal për sythet e mollës.
Janë përdorur si eksplante fillestare sythe anësorë të izoluar në mes dhe në fund të prillit. Tek
sythet anësorë të izoluar në mes të prillit të sterilizuar me metodën e parë me HgCl2 0.1% për
7 min dhe me etanol 70% për 1 min, mbijetesa ishte 0% dhe niveli i ndotjes ishte 100%.
Tek sythet anësorë të izoluar në fund të prillit të sterilizuara me metodën e dytë me Bordo
Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min dhe HgCl2 0.1% për 7 min, mbijetesa ishte
42% dhe niveli i ndotjes 58%, ndërsa tek sythet anësorë të sterilizuar me metodën e tretë me
HgCl2 0.1% për 15 min dhe etanol 70% për 1 min, mbijetesa ishte 15% dhe niveli i ndotjes
85%. Në Pasqyrën 3.1 jepet dinamika e mbijetesës së sytheve izoluar në mes e fund të prillit.

Grafiku 3.3. Përqindja e mbijetesës të sytheve anësore të mollës së egër, të izoluar në
pranverë: Metoda I (mes i prillit, HgCl2 0.1% për 7 min, etanol 70% për 1 min); Metoda II
(fund i prillit, Bordo Mikro 0.5%, Bavistinë 0.2%, HgCl2 0.1%, të gjitha për 7 min); Metoda
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III (fund i prillit, HgCl2 0.1% për 15 min, ethanol 70% për 1 min). Për të gjitha rastet: terreni
ushqyes MS me acid askorbik 0.2%, 3 ditë në errësirë dhe dy transferime në terren të ri.
Pasqyra 3.1. Dinamika e mbijetesës së sytheve të izoluar në mes dhe fund të Prillit

Metoda
1
2
3

Koha
inokulimit
Mes prilli
Fund prilli
Fund prilli

Lloji i
sytheve
anësorë
anësorë
anësorë

Mbijetesa %
Pas 5 ditë

Pas 10 ditë

Pas 15 ditë

95%
73%
40%

0%
57%
35%

0%
42%
15%

Sipas të dhënave, rezulton se sythet e izoluar në fund të prillit kanë një nivel më të lartë
mbijetese në krahasim me sythet e izoluar në mes të prillit. Kjo mund të shpjegohet me faktin
se në fund të prillit sythet futen në fazën e rritjes aktive dhe niveli i ndotësve fillon të ulet.
Gjithashtu ky rezultat lidhet me dhe lagështinë e ulët, që ishte në fund të prillit në atë vit, por
veçanërisht ndikojnë metodat e përdorura të dezinfektimit të sytheve. Nga të dy metodat e
përdorura në fund të prillit, më efikase rezultoi metoda me kombinim të Bordo Mikro 0.5%
për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min dhe HgCl2 0.1% për 7 min.
Shmangia e polifenoleve tek sythet anësorë të izoluar në fund të prillit u arrit me përdorimin
në terrenin MS të antioksidantit acidi askorbik 200 mg l-1, vendosjes tre ditë në errësirë dhe
kalimit të tyre dy herë në terren MS me shtesë të acidit askorbik 200 mg l-1.
Disa sythe anësorë të mollës së egër, sterilizuar sipas metodës së dytë, izoluar në fund të
prillit dhe të inokuluar në terren MS me shtesë të acidit askorbik 200 mg l-1 dhe në raport të
lartë të fitohormoneve citokininë (BAP 1 mg l-1) kundrejt atyre auksinikë (AIB 0.1 mg l-1) u
zhvilluan në bimëza të reja.

Grafiku 3.4. Dinamika e zhvillimit të gjetheve për sythat e mollës së egër, të izoluar në fund
të prillit
Zhvillimi i bimëzave nga sythet e mollës së egër, të izoluar në fund të prillit dhe të trajtuar
me dezinfektantë të ndryshëm dhe me disa metoda të eliminimit të polifenoleve, është treguar
në Grafikun 3.4 dhe Figurën 3.13). Pas 12 javësh të zhvillimit të sytheve, bimëzat e reja
paraqiten me një numër të madh gjethesh, deri 10 gjethe.
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a
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Figura 3.13. Zhvillimi i sythave të mollës së egër, të izoluar në fund të prillit (Metoda II): (a)
– 5 javë pas inokulimit; (b)- pas 6 javësh; (c) – pas 8 javësh; (d) – pas 12 javësh
Nga ana tjetër, suksesi i mikroshumimit varet jo vetëm nga periudha e izolimit të sytheve, që
lidhet me shkallën më të ulët të kontaminimit, por edhe nga përdorimi i dezinfektantëve dhe
mënjanimi i veprimit të polifenoleve.
Gjithashtu në eksperimentet tona janë përdorur si eksplante fillestare sythe anësorë të izoluar
në mes të majit dhe sythe të majës, të izoluar në fund të majit. Tek sythet anësorë të izoluar
në mes të majit të sterilizuar me metodën e katërt me një tretësirë, që përmban Bavistinë
0.1%, polivinil pirolidon (PVP) 0.1%, acid askorbik 0.1%, acid citrik 0.1% për 6 orë, alkool
etilik 70% për 30 sek dhe HgCl2 0.1% për 7 min, mbijetesa ishte 63% dhe niveli i ndotjes
37%, ndërsa tek sythet anësorë të izoluar në mes të majit të sterilizuar me metodën e pestë me
Bordo Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min, HgCl2 0.1% për 7 min dhe etanol
70% për 30 sek, mbijetesa ishte 88% dhe niveli i ndotjes 12%. Tek sythet e majës të izoluar
në fund të majit të sterilizuar me metodën e pestë me Bordo Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë
0.2% për 7 min, HgCl2 0.1% për 7 min dhe etanol 70% për 30 sek, mbijetesa ishte 81.8% dhe
niveli i ndotjes 18.2%. Në Pasqyrën 3.2 paraqitet dinamika e mbijetesës së sytheve të izoluar
në mes dhe fund të majit.
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Pasqyra 3.2. Dinamika e mbijetesës së sytheve të izoluar në mes dhe fund të majit

Metoda

Koha

Lloji i

inokulimit

sytheve

4

Mes maji

5
5

Mbijetesa %
Pas 5 ditë

Pas 10 ditë

Pas 15 ditë

anësorë

93%

70%

63%

Mes maji

anësorë

90%

90%

88%

Fund maji

maje

100%

81.8%

81.8%

Kështu, sythet e izoluar në muajin maj trajtohen me agjentë të shtuar (acid citrik, polivinil
pirolidon PVP dhe qymyri aktiv) dhe rezulton se kanë një mbijetesë të lartë (nga 63% në
100%) gjatë fazës 2 javore të proliferimit (Grafiku 3.5).

Grafiku 3.5. Përqindja e mbijetesës e sytheve të mollës së egër, të izoluar në maj: Metoda IV
(mes i majit, Bavistinë 0.1%, HgCl2 0.1% për 7 min, etanol 70% për 30 sek dhe PVP 0.1%,
askorbik acid 0.1% dhe citrik acid 0.1% për 6 orë); Metoda V (mes i majit për sythe anësore
dhe fundi i majit për sythe të majave, të trajtuar me Bordo Mikro 0.5%, Bavistinë 0.2%,
HgCl2 0.1%, të gjitha për 7 min, etanol 70% për 30 sek dhe të inokuluar në terren MS me
acid askorbik 0.1%, acid citrik 0.05% dhe qymyr aktiv 1g l-1); Për të gjitha rastet: 2 ditë në
errësirë dhe dy transferime në terren të ri.
Nga rezultatet e paraqitur në Grafikun 3.5 tregohet se sythet anësorë të izoluar në mes të
majit dhe të sterilizuar me metodën e pestë kanë një nivel më të lartë mbijetese në krahasim
me sythet anësorë të izoluar në mes të majit dhe të sterilizuar me metodën e katërt dhe me
sythet e majës të izoluar në fund të majit dhe të sterilizuar me metodën e pestë. Vëzhgohet se
metoda e pestë është më efektive se metoda e katërt, pasi në të dy kohët e izolimit të sytheve
në mes ashtu dhe në fund të majit kjo metodë jep rezultate më të larta të mbijetesës. Këto
rezultate shikohen, që pas 10 dhe 15 ditësh. Metoda e pestë jep rezultate me të larta mbijetese
tek sythet anësorë të izoluar në mes të majit në krahasim me sythet e majës të izoluar në fund
të majit. Kjo lidhet me kohën e izolimit të sytheve dhe llojin e sytheve. Gjatë majit për shkak
se sythet janë futur në fazën e rritjes aktive, niveli i ndotësve është reduktuar ndjeshëm dhe
për pasojë përqindja e mbijetesës tek sythet e inokuluar është rritur.
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Shmangia e polifenoleve tek sythet anësorë të izoluar në mes të majit dhe të sterilizuar me
metodën e katërt u arrit me përdorimin e polivinil pirolidonit (PVP) 0.1%, acidit askorbik
0.1%, acidit citrik 0.1%, vendosjes për dy ditë në kushtet e errësirës në dhomën vegjetative
dhe kalimit vetëm një herë në terrenin bazë MS. Ndërsa tek sythet anësorë të izoluar në mes
dhe tek sythet e majës të izoluar në fund të majit dhe të sterilizuar me metodën e pestë,
shmangia e polifenoleve u arrit me përdorimin e acidit askorbik 100 mg l-1, acidit citrik 50
mg l-1, qymyrit aktiv 1 g l-1, vendosjes për një ditë në kushtet e errësirës në dhomën
vegjetative dhe kalimi i një pjese të sytheve anësorë të izoluar në mes të majit dy herë në
terren MS me shtesë të acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1, ndërsa një pjesë
u kalua dy herë në terren MS me shtesë të qymyrit aktiv 1 g l-1. Tek sythet e majës të izoluar
në fund të majit, një pjesë e sytheve u kalua vetëm një herë në terren MS me shtesë të acidit
askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1, ndërsa një pjesë u kalua vetëm një herë në
terren MS me shtesë të qymyrit aktiv 1 g l-1.
Përdorimi i polivinil pirolidonit (PVP) 0.1%, acidit askorbik 0.1%, acidit citrik 0.1% tek
sythet anësorë të izoluar në mes të majit dhe kalimi vetëm një herë në terren bazë MS rezultoi
më i suksesshëm se përdorimi i acidit askorbik 100 mg l-1, acidit citrik 50 mg l-1, qymyrit
aktiv 1 g l-1 dhe kalimi dy herë në terren MS me shtesë të acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit
citrik 50 mg l-1 dhe terren MS me shtesë edhe të qymyrit aktiv 1 g l-1. Por përdorimi i acidit
askorbik 100 mg l-1, acidit citrik 50 mg l-1, qymyrit aktiv 1 g l-1 dhe kalimi një herë në terren
MS me shtesë të acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1 dhe terren MS me
shtesë të qymyrit aktiv 1 g l-1, tek sythet e majës të izoluar në fund të majit dha një rezultat të
mirë. Ky shtim i nivelit të polifenoleve lidhet me kohën e izolimit të sytheve, gjatë së cilës
aktiviteti i metabolizmit të sytheve ka filluar të shtohet, sidomos tek sythet e majës, të cilët
kanë përmasa më të mëdha se sythet anësorë.
Në studimin (Ciccotti et al., 2008) e realizuar për krijimin e një protokolli efikas për
mikroshumimin dhe krijimin e varieteteve rezistente ndaj viruseve kryer tek molla (Malus
sieboldii), sythet janë mbledhur në maj dhe për sterilizim janë përdorur dy metoda: a) sythet
zhyten në etanol 70 % dhe sterilizohen 20 min në NaOCl 1 %, që përmban 0.1 % Tween 80
për 20 min; b) sythet vendosen në HgCl2 1 % për 15 min, etanol 70% për 1-2 min dhe
Ca(Cl2O)2 2.5 % për 5-10 min. Të dy metodat sterilizuese ishin njëlloj të efektshme. Shkalla
e ndotjes ishte shumë e ulët respektivisht 1% për metodën e parë dhe 5% për të dytën. Prania
e polifenoleve ishte shumë e ulët, megjithatë për shmangien e tyre është përdorur acid
askorbik 57 μM, që ka rezultuar i suksesshëm. Ndërsa në studimin tonë pavarësisht se u
përdorën dy metoda sterilizimi, shkalla e ndotjes ishte më e lartë, ndoshta kultivari Malus
sieboldii prej nga janë marrë sythet për studim (Ciccotti et al., 2008) ka patur shkallë më të
ulët kontaminimi. Në rastin e studimit tonë, sterilizuesit e përdorur kanë qenë më pak
efektivë. Kurse niveli i polifenoleve dhe në studimin tonë ishte i ulët. Për shmangien e tyre u
përdorën acid askorbik 100 mg l-1, acid citrik 50 mg l-1, qymyr aktiv 1 g l-1, polivinil
pirolidoni (PVP) 0.1%, acid askorbik 0.1%, acid citrik 0.1% dhe rezultuan të suksesshëm.
Për të patur një sukses më të madh në kulturën in vitro, degë të mollës së egër u morën në
dhjetor, në periudhën e fjetjes (Bottalico, 2008). Degët me të paktën 5-8 sythëza të fjetur, u
mbajtën në ujë dhe u vendosën në frigorifer në temperaturë 4°C për 3 - 4 javë. Pas kësaj
periudhe, në shkurt, degët u vunë në temperaturën e dhomës 24°C për të thyer periudhën e
gjumit të sythëzave. Sythet e marrë nga degët janë izoluar në fillim të shkurtit dhe të
sterilizuar me Bordo Mikro 0.5% për 10 min, Bavistinë 0.2% për 10 min, HgCl 2 0.1% për 10
min dhe alkool etilik 70% për 60 sek ishte 27% dhe niveli i ndotjes 73%. Ndërsa mbijetesa e
sytheve anësorë tek metoda e gjashtë, të izoluar në fund të shkurtit dhe të sterilizuar me
Bordo Mikro 0.5% për 10 min, Bavistinë 0.2% për 10 min, HgCl2 0.1% për 10 min dhe
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alkool etilik 70% për 60 sek ishte 0% dhe niveli i ndotjes 100%. Në Pasqyrën 3.3 tregohet
dinamika e mbijetesës së sytheve të izoluar në fillim dhe fund të shkurtit.
Pasqyra 3.3. Dinamika e mbijetesës së sytheve të izoluar në fillim dhe fund të Shkurtit
Metoda

Koha

Lloji i

inokulimit

sytheve

10

Fillim shkurti

10

Fund shkurti

Mbijetesa %
Pas 5 ditë

Pas 10 ditë

Pas 15 ditë

anësorë

72%

45%

27%

anësorë

100%

0%

0%

Nga të dhënat e paraqitura në Grafikun 3.6 shihet se niveli i ndotjes tek sythet e izoluar në
fillim të shkurtit është më i ulët se tek sythet e izoluar në fund të shkurtit, megjithëse metoda
sterilizuese është e njëjtë. Tek sythet e izoluar në fund të shkurtit, niveli 100% i ndotjes
shfaqet pas 10 ditësh. Vazhdimi i periudhës së qetësisë tek sythet e mollës së egër bën që
ndotësit të jenë të pranishëm në një përqendrim të lartë dhe në momentin, që ndeshin në
kushte të përshtatshme, ato zhvillohen menjëherë duke shkaktuar mykjen e eksplanteve.

Grafiku 3.6. Përqindja e mbijetesës e sytheve të mollës së egër, të izoluar në fillim dhe në
fund të shkurtit: Metoda VI (sythet e majave, të trajtuar me Bordo Mikro 0.5%, Bavistinë
0.2%, HgCl2 0.1%, të gjitha për 10 min, etanol 70% për 60 sek dhe të inokuluar në terren MS
me acid askorbik 0.1%, acid citrik 0.05% dhe karbon aktiv 1g l-1, dy ditë në errësirë dhe me
një transferim në terren të ri).
Sythet anësorë të izoluar në fillim të shkurtit çliruan polifenole në terrenin e inokulimit.
Shmangia e tyre u arrit me përdorimin e acidit askorbik 100 mg l-1, acidit citrik 50 mg l-1,
qymyrit aktiv 1 g l-1, vendosjes për dy ditë në kushtet e errësirës në dhomën vegjetative e
kalimin e një pjese të sytheve anësorë një herë në terren MS me shtesë të acidit askorbik 100
mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1, dhe një pjese një herë në terren MS me shtesë të qymyrit
aktiv 1 g l-1. Niveli i polifenoleve në fillim të shkurtit në sythet anësorë është i ulët. Aktiviteti
i reduktuar metabolik, që vazhdon të karakterizojë sythet e mollës së egër është shkak për
nivelin e ulët të polifenoleve gjatë shkurtit. Rezultatet tona tregojnë që mbijetesa e sytheve
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është më e lartë, kur sythet izolohen në fillim të shkurtit, kur niveli i polifenoleve është më i
ulët në krahasim me fundin e shkurtit si pasojë e aktivitetit metabolik më të ulët të sytheve të
mollës së egër pas periudhës së fjetjes (Grafiku 3.6).
Nga disa sythe anësorë të mollës së egër, sterilizuar sipas metodës së gjashtë, izoluar në fillim
të shkurtit dhe inokuluar në terren me shtesë të acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50
mg l-1 dhe me raport të lartë të fitohormoneve citokininë (BAP 1 mg l-1), kundrejt atyre
auksinik (AIB 0.1 mg l-1) u zhvilluan bimëza të reja.
Zhvillimi i bimëzave nga sythëzat e mollës së egër, të izoluar në fillim dhe në fund të shkurtit
dhe të trajtuar me dezinfektantë të ndryshëm dhe me disa metoda të mënjanimit të
polifenoleve është paraqitur në Grafikun 3.7 dhe në Figurën 3.14. Bimëzat e reja in vitro të
fituara nga sythe të izoluara pas periudhës së ndërprerjes së fjetjes zhvillohen në mënyrë
optimale duke u rritur jo vetëm në gjatësi, por edhe me një numër të madh gjethesh (deri 13
në një bimë të re).

Grafiku 3.7. Dinamika e zhvillimit të gjetheve të mollës së egër, izoluar në fillim të Shkurtit

a

b
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Figura 3.14. Zhvillimi i sytheve të izoluar në fillim të shkurtit pas: (a) – 9 javësh; (b) – 10
javësh; (c) – 11 javësh; (d) – 12 javësh; (e) – 13 javësh; (f) – 14 javësh.
Sipas disa autorëve (Kereša et al., 2012), rezultatet e mikroshumimit të kultivarit të mollës
“Topaz“ të kryer në fund të periudhës së dimrit, tregojnë që sythet e dezinfektuar me etanol
70% për 1 min, pasuar nga trajtimi me NaOCl 5%, me 0.1% Tween 20 dhe me acid askorbik
0.15% për 10 min zhvillohen shumë në terren MS me karbon aktiv (1g l-1) për mënjanimin e
lëshimit të polifenoleve në terren.
Në studimin tonë ku u përdorën Bordo Mikro 0.5% për 10 min, Bavistinë 0.2%, HgCl 2 0.1%
për 10 min dhe etanol 70% për 60 sek, shkalla e ndotjes për të njejtën periudhë ishte shumë e
lartë. Ndoshta dezinfektanti NaOCl 5% me shtimin e 0.1% Tween 20 për 10 min është më
efektiv se HgCl2 0.1%. Niveli i polifenoleve edhe në studimin tonë për të njëjtën periudhë
ishte i ulët, megjithëse kombinimi i acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1 dhe
përdorimi i qymyrit aktiv 1 g l-1 rezultoi efikas në shmangien e polifenoleve.
3.2. Kultura e meristemës
Pas prodhimit të bimëzave in vitro nga faza e proliferimit dhe subkulturës me origjinë nga
sythet e të dy kultivarëve të mollës Gold Delicious dhe Starking, krijohet mundësia për
izolimin e meristemave në kushte të përshtatshme aseptike. Këto kushte bëjnë të mundur që
kjo procedurë të mos ketë nevojë për dezinfektim të eksplantit fillestar, të meristemës.
3.2.1. Izolimi i meristemës dhe efekti i madhësisë së saj
Izolimi i meristemës nga bimët e mollës (Starking dhe Golden Delicious, Hoçisht dhe
Cangonj) të rritura in vitro u bë në dy periudha të ndryshme, në fund të muajit maj dhe në
fund të muajit shtator.
Dihet se kultura e meristemës së majës së kërcellit është një teknikë në të cilën pjesa e majës
së zonës meristematike të kërcellit pritet dhe inokulohet në terren ushqyes, që mbështet rritjen
e bimës. Për suksesin e kësaj kulture dhe për të arritur në rezultatin final për shëndetësimin e
bimëve të virusuara, eksplanti fillestar duhet të përfshijë vetëm pjesën e majës, zonën e majës
distale të kërcellit deri ne gjethen më të re primordiale. Sipas literaturës (Wang & Charles,
1991), kjo pjesë është afërsisht 0.075 - 0.12 mm në diametër dhe 0.2 - 0.25 mm në gjatësi dhe
nuk është e lidhur nëpërmjet sistemit enëzor me prokambiumin imatur, gjethen e re
primordiale dhe sythin e ri anësor. Mungesa e lidhjes enëzore është përcaktuar si bazë për
përdorimin e teknikës së kulturës së meristemës për eliminimin e patogjenëve. Nga ana tjetër,
sa më i madh eksplanti, aq më e lartë është përqindja e mbijetesës dhe aq më i madh shansi i
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rigjenerimit të bimëve të reja, por në këtë rast, aq më e ulët është përqindja e bimëve të
painfektuara që prodhohen. Sa më i vogël të jetë eksplanti, aq më i madh është dëmtimi i
shkaktuar nga prerja, ndjekur nga çrregullimi metabolik, që çon në eliminimin e viruseve
edhe kur eksplanti fillestar është i infektuar (George, 1993, Kongjika et al., 2002). Në bazë të
një kompromisi, duhet të zgjidhen eksplantet me madhësi ndërmjetëse. Zakonisht, kur
izolohen meristema të kërcellit me madhësi më të vogël se 0.2 mm, ato rrënjëzohen me
vështirësi, kurse ato më të mëdha se 0.75 mm prodhojnë bimë me viruse. Meristemat me 1-2
gjethe primordiale me 0.1mm diametër dhe 0.2-0.4 mm gjatësi prodhojnë më shpesh bimë të
painfektuara. Prania e gjethes primordiale përcakton aftësinë e meristemës për t'u zhvilluar.
Eksplantet 0.1 mm të gjata me një gjethe primordiale kanë më shumë mundësi për zhvillim se
ato pa këtë gjethe (Barlass & Skene, 1984; Kongjika et al., 2002).
Në rastin tonë, meristema përbëhet nga konusi i rritjes me dy gjethe primordiale me madhësi
me diametër 0.1 mm dhe gjatësi 0.2 mm. Izolimi i një madhësie të tillë minimale realizohet
vetëm me anë të stereomikroskopit me zmadhim x40. Izolimi i meristemës është shumë i
vështirë pasi duhet patur kujdes që të izolohet në përmasa të tilla që të sigurojnë mbijetesën
dhe zhvillimin e mëtejshëm të saj. Meristemat kërkojnë një periudhë relativisht të gjatë
zhvillimi.
3.2.2. Stadi i proliferimit të meristemave
Për kulturën e meristemës është përdorur terreni ushqyes WPM (Woody Plant Medium,
Lloyd & McCown, 1980) me shtesa të hormoneve citokinina BAP (6-benzilaminopurina) dhe
auksina ANA (acidi naftilacetik) në favor të citokininës (1mg l-1 BAP dhe 0.1mg l-1 ANA).
Në stadin e proliferimit të meristemave të bimëzave të të dy kultivarëve të mollës njehsohet
përqindja e mbijetesës së meristemave të inokuluara (Pasqyra 3.4 dhe Grafikët 3.8 dhe 3.9).
Pasqyra 3.4. Përqindja e mbijetesës së meristemave
Përqindja e
mbijetesës
Starking H

12.5%

Golden H

58.3%

Starking C

0%

Golden C

0%

Përqindja e mbijetesës së meristemës

Mbijetuar

29%

Infeksion

71%

Grafiku 3.8. Përqindja totale e mbijetesës së meristemave të bimëve të dy kultivarëve
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Përqindja e mbijetesës së meristemës
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Hoçisht
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Grafiku 3.9. Krahasimi i përqindjes së mbijetesës të meristemave të dy kultivarëve të mollës
Në Grafikun 3.8 vërehet se përqindja totale e mbijetesës së meristemave të mollës është
relativisht e ulët (29%). Bazuar në Grafikun 3.9 vërehet se përqindjen më të lartë të
mbijetesës e kanë meristemat e kultivarit Golden Delicious të fshatit Hoçisht, ndërsa nga
meristemat e izoluara nga dy kultivarët e fshatit Cangonj nuk u zhvillua asnjë bimë.
Pas zhvillimit të meristemave në terrenin e proliferimit (Fig. 3.15), bimët e përftuara kaluan
në dy subkultura.

a

b

c

Figura 3.15. (a) - Meristema në stadin e proliferimit; (b) - bimëza e cv. Starking H., e
zhvilluar nga meristema, dhe (c) - bimëza e cv. Golden Delicious H. nga meristema
3.2.3. Stadi i subkulturës
Pavarësisht numrit të vogël të bimëve të përftuara nga meristema, me anë të subkulturave të
vazhdueshme arrihet shumëfishimi i numrit të tyre. Bimëzat e fituara nga stadi i proliferimit
(Fig. 3.15b,c) priten në copa të vogla të kërcellit me te paktën 2 gjethe, si dhe ndahen veçmas
sythet sqetullorë. Eksplantë të tillë (Fig. 3.16) inokulohen në terrenin ushqyes të proliferimit
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WPM me shtesat e citokininës BAP dhe të auksinës ANA në raport 10:1 në favor të
citokininës BAP.
Në subkulturën e parë mungojnë të dhënat mbi kultivarin Starking, pasi u fitua një numër
shumë i vogël bimësh, të pamjaftueshëm për të nxjerrë përfundime statistikisht të besueshme.
Në fillim të subkulturës së dytë vendosen në terrenin ushqyes disa bisqe.

Figura 3.16. Bimëza në fillim të stadit të subkulturës
Gjatë subkulturës së dytë u arrit matja e parametrave morfologjikë të bimëve të përfituara
(Fig. 3.17) (gjatësi, numër gjethesh, numër bimëzash) (Pasqyra 3.5 dhe 3.6, si dhe Grafiku
10) duke gjykuar mbi diferencat që ekzistojnë midis dy kultivarëve të marrë në studim.

Figura 3.17. Bimëzat e përftuara nga mikroshumimi i sytheve
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Pasqyra 3.5. Parametrat morfologjikë të bimëve të cv. Starking Hoçisht të zhvilluara nga
meristema në subkulturën e dytë
(Gj - gjatësia; Nr.gj. - numri i gjetheve; Nr.b - numri i bimëzave)
Ditë

7

14
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28

Gj.

Nr.gj

Nr.b
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Nr.gj

Nr.b

Gj
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Nr.b
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1.2

11.333

1
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17.33

3.333
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4
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0
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0
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0
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0.2
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0

0.058
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0

1
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0
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Pasqyra 3.6. Parametrat morfologjikë të bimëve të cv. Golden Delicious Hoçisht të
zhvilluara nga meristema në subkulturën e dytë
Ditët

7

14

21

28

Gj

Nr.gj

Nr.b

Gj

Nr.gj

Nr.b

Gj

Nr.gj

Nr.b

Gj

Nr.gj

Mes

1.167

10.333

1

1.45

12

1.667

1.667

16

3

2.233

21.333

3.333

St.E

0.131

2.290

0

0.131

2.236

0.333

0.158

3.347

0.775

0.470

5.077

0.989

dvS

0.320

5.609

0

0.321

5.477

0.817

0.388

8.198

1.897

1.152

12.437

2.422

Nga analiza statistikore Student’s (IBM SPSS Statistics 20) rezultoi se nuk ka diferenca
sinjifikative midis dy kultivarëve në gjatësi [t(7)=0.601, p=0.567], në numrin e gjetheve
[t(7)=1.166, p=0.282] dhe në numrin e bimëzave [t(7)=0.809, p=0.445] të zhvilluara nga
izolimi i meristemës, 4 javë pas subkulturës së dytë.
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Grafiku 3.10. (a) - Parametrat morfologjikë të bimëve pas katër javësh në subkulturë; (b) Dinamika e zhvillimit të gjatësisë së bimëve gjatë 4 javëve të subkulturës; (c) - Dinamika e
zhvillimit të numrit të gjetheve; (d) - Dinamika e zhvillimit të numrit të bimëzave
3.3. Kultura e embrioneve
Embrionet zigotikë të mollës janë përdorur ne eksperimentet si eksplante fillestare, por jo me
qëllim mikroshumimi për të fituar bimë të reja. Varietetet e mollëve karakterizohen nga lule
autosterile, sepse pjalmi i tyre nuk arrin të pllenojë vezoret e lules së vet. Lulet e tyre duhet të
alternohen me disa kultivarë të tjerë, të quajtur bimë pllenuese me qëllim që pllenimi të bëhet
i kryqëzuar. Duke mos qenë vetëpjalmuese, edhe bimëzat e përftuara in vitro nga embrionet
në fara nuk janë identike me bimën mëmë. Për këtë arsye, kultura e embrioneve ngrihet për të
vlerësuar transmetimin ose jo të viruseve me anë të farës për shkak të të dhënave të
ndryshme, shpesh kontradiktore në literaturën shkencore për këtë problem.
Kultura embrionale përdoret me efektivitet veçanërisht në ndihmë të përmirësimit gjenetik të
bimëve si në rastin e parandalimit të dështimit të embrionit të ri të fituar nga hibridizimi
midis specieve, që shfaqin vështirësi pllenimi si pasojë e papajtueshmërisë seksuale para- dhe
pas- zigotike.
3.3.1. Inokulimi i farave
Për inokulimin e farave u përdorën fruta të mollës të kultivarëve Gold Delicious dhe Starking
nga parcelat e Hoçishtit dhe Cangonjit.
3.3.2. Stadi i rigjenerimit
Me qëllim shmangien e oksidimit polifenolik, kur përdoren sythe anësore si material bimor
primar, eksperimenti aktual zhvillohet me fara mature për qëllime shumimi të embrioneve të
mollës. Për këto tipe eksplantesh, ndiqet një protokoll i thjeshtë sterilizimi meqenëse shkalla
e kontaminimit për embrionin brenda farës është pothuajse zero. Gjithashtu embrionet nuk
çlirojnë në terren polifenole dhe kështu, nuk ka nevojë për të shtuar antioksidantë në terrenin
ushqyes. Në kushte aseptike, është hequr mbështjellja e farës dhe eksplantet e të dy
kultivarëve vendosen në terrenin ushqyes MS pa rregullatorë bimorë të rritjes.
Brenda 3 javësh, nga embrionet e inokuluara në terrenin bazë MS formohen gradualisht filiza
të reja të rrënjëzuara të mollës (Fig. 3.18). Ky zhvillim i shpejtë i embrioneve të mollës në një
terren të thjeshtë MS pa fitohormone i detyrohet pranisë së endospermës, që siguron të
ushqyerit fillestar të embrionit dhe më pas të ushqyerit autotrof, kur fillon sinteza e klorofilit
që është komponenti kryesor për realizimin e fotosintezës.
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Figura 3.18. Dinamika e zhvillimit të bimëzave të reja të mollës cv. Starking gjatë 3 javëve
të para
Javën e dytë dhe të tretë pas inokulimit të embrioneve të të dy kultivarëve u ndoq dinamika e
zhvillimit të embrioneve në terrenin ushqyes MS. Pas javës së dytë, përqindja e mbijetesës
(Pasqyra 3.7) për embrionet e cv. Gold Delicious është maksimale (100%), kurse për cv.
Starking po ashtu relativisht e lartë (88.9%). Duhet theksuar se mbijetesa më e ulët për
embrionet e cv. Starking vjen nga prania e infeksioneve 4 ditë pas inokulimit, kurse
embrionet e cv. Gold Delicious nuk u infektuan. Pas 3 javësh, përqindja e mbijetesës e
embrioneve është përsëri e lartë (85.7% për cv. Gold Delicious dhe 83.3% për cv. Starking)
(Pasqyra 3.8 dhe Grafiku 3.10). Përqindja më e ulët e mbijetesës për kultivarin Starking vjen
nga prania më e lartë e infeksioneve (16.7%). Dukuria më interesante është se nuk ka shenja
të çlirimit të fenoleve në terrenin ushqyes të të dy kultivarëve të mollës. (Fig. 3.19).
Pasqyra 3.7. Përqindja e mbijetesës së bimëzave të formuara nga embrionet e inokuluara të
dy kultivarëve të mollës pas javës së dytë të inokulimit (MB – mbijetesa; INF – infeksion)
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Pasqyra 3.8. Përqindja e mbijetesës së bimëzave të formuara nga embrionet e inokuluara të
dy kultivarëve të mollës pas javës së tretë të inokulimit
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Grafiku 3.10. Përqindja e mbijetesës së embrioneve për të dy kultivarët e mollës pas
inokulimit dhe në fazën e proliferimit
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b

Figura 3.19. Bimëza të mollës gjatë fazës së rigjenerimit: (a) – kultivari Gold Delicious; (b)
– kultivari Starking.
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Parametra të ndryshëm të bimëzave të reja (gjatësia dhe numri i bisqeve, numri i gjetheve)
janë matur në periudha të ndryshme të kulturës (shkurt, mars, prill). Nga të dhënat e fituara
është vëzhguar se farat e kultivarit Starking tregojnë përgjigje më të mira për të gjithë
parametrat në të gjitha periudhat e matura (Grafiku 3.11).

Grafik 3.11. Krahasimi i performancës së kultivareve të mollës në periudha të ndryshme të
shumimit in vitro gjatë fazës së parë të kultivimit të farës

Grafiku 3.12. Krahasimi i numrit të gjetheve për të dy kultivarët e mollës: 1 – kultivari
Starking; 2 - kultivari Gold Delicious në periudha të ndryshme të mikroshumimit
Grafiku 3.12 tregon se numri total i gjetheve zmadhohet deri në fund të fazës së rigjenerimit
dhe zgjatjes së bimëzave për të dy kultivarët (Starking dhe Gold Delicius). Për bimëzat e
kultivarit Starking, numri i gjetheve rritet në mënyrë progresive nga njëra periudhë në tjetrën
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(21 në 39); kurse për kultivarin Gold Delicious, numri i gjetheve rritet edhe më shumë në
periudhën e fundit (nga 21 në 54). Kjo dukuri shfaqet për dy arsye: së pari, për shkak të
mungesës së bimëve të infektuara dhe së dyti, për shkak të bimëve të mirëzhvilluara në
periudhën e fundit të fazës së rigjenerimit (Fig. 3.18).
Grafiku 3.13 tregon që bimëzat kanë një numër gjethesh në përputhje me gjatësinë e tyre, me
fjalë të tjera, bimët e së njëjtës gjatësi filizi kanë numër të barabartë të gjetheve. Për bimëzat
e kultivarit Gold Delicious, në tri periudhat e para vëzhgohet që 7 nga 19 bimëzat kanë
gjatësi 0.1 cm dhe nuk kanë gjethe. Këto bimëza zhvillohen në periudhën e katërt të fazës së
parë. Megjithatë, u vëzhgua se kishte 7 bimëza me lartësi të ndryshme (jo të gjitha) dhe me
një gjethe. Edhe këto bimëza u zhvilluan gjatë tri periudhave të studimit. Për të dy kultivarët,
kishte bimëza që nuk u rritën në gjatësi nga njëra periudhë në tjetrën, por që rritën numrin e
gjetheve. Megjithatë, duket qartë se për bimëzat e kultivarit Starking, gjatësia e bimës dhe
numri i gjetheve të tyre janë me vlera më të larta në krahasim me gjatësinë dhe numrin e
gjetheve të bimëzave të kultivarit Golden Delicious.

Grafik 3.13. Krahasimi i intervaleve të gjatësisë së bisqeve për të dy kultivarët e mollës: 1 –
kultivari Starking; 2 - kultivari Gold Delicious në periudha të ndryshme të mikroshumimit
Sipas literaturës (Hatkinson, 1984), rritja e sytheve të mollës frenohet fort nga grumbullimi i
lëndëve toksike në terren pranë fundeve të prera të eksplanteve dhe kjo është më shumë e
theksuar në rastin e terrenit gjysmë të ngurtë. Oksidimi polifenolik, i cili është vëzhguar për
disa pemë frutore, e minimizon koeficientin e mikroshumimit.
Përbërësit polifenolikë në oksidim me enzimat polifenol oksidaza formojnë kinone, që janë
shumë reaktive dhe proteina të polimerizuara jo specifike dhe prodhojnë pigmentin e errët
melaninë. Induktohet kështu nxirja ose zverdhja e sipërfaqeve të prera, si dhe terreni ushqyes.
Kjo dukuri rrjedhimisht çon në shkatërrimin e eksplanteve (Hu dhe Wang, 1983). Probleme
të tilla mund të shmangen me sukses kur përdoren fara mature si eksplante primare. Si pasojë,
nuk ka nevojë të shtohen antioksidantë në terrenin ushqyes, kur përdoren këto eksplante.
Gjithashtu, përqindja e lartë e proliferimit të farave të mollës mund të shpjegohet me praninë
e kotiledoneve, që mbështesin me lëndë ushqyese organogjenezën e embrionit. Siç është
raportuar dhe nga autorë të tjerë, në shumimin e proembrioneve të Eruca sativa (Corsi,
1972), Phaseolus coccineus (Yeung & Sussex, 1979), dhe Capsella bursa-pastoris (Monnier,
1984), rezultate më të mira vëzhgohen kur embrioni izolohet me një pjesë të kotiledonit.
85

Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit
të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre

Prania e pjesëve të kotiledonit gjatë kultivimit in vitro të avokados nuk redukton përqindjen e
mbirjes dhe bimët e rigjeneruara janë morfologjikisht identike me bimët mëma (SançesRomero et al., 2007). Kjo është arsyeja pse në këto raste rekomandohet të përdoren eksplante
të tilla, sepse teknika e manipulimit të farave lehtësohet.
3.3.3. Stadi i subkulturës
Pas fazës së shumimit dhe rigjenerimit, bimëzat e reja të të dy kultivarëve janë gati për
mikroshumimin në fazën e subkulturës. (Fig. 3.19). Qëllimi i mikroshumimit është fitimi i një
numri të madh bimëzash të reja, që arrihet duke prerë kërcellin e bimëzave në copa të vogla
me të paktën dy gjethëza (Fig. 3.20a;3.21a) ose duke veçuar bisqet anësorë (Fig. 3.20b;
3.21a), që inokulohen në erlenmayera (Fig. 3.21b) me terren ushqyes MS me shtesa të
fitohormoneve citokininë BAP (1 mg l-1) dhe auksinë ANA (0.1 mg l-1) në raport 10:1 në
favor të citokininës.

a

b

Figura 3.20. Zhvillimi i filizave nga fara mature të mollës, gati për stadin e subkulturës: (a) –
cv. Gold Delicious; (b) – cv. Starking
Koeficienti i mikroshumimit do të varet nga gjatësia e kërcellit dhe numri i bisqeve anësorë. Në

fillim të subkulturës së parë, koeficienti i mikroshumimit është i afërt për bimëzat e të dy
kultivarëve: 1.46 për kultivarin Gold Delicious dhe 1.25 për kultivarin Starking (Grafiku
3.14)
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a

b

Figura 3.21. Bimëza të reja të formuara nga embrionet e mollës: a – bimëza me kërcell të
zgjatur dhe me bisqe anësore para mikroshumimit; b – inokulimi i copave të bimëzave në
terrenin e subkulturës.

Subkultura II

cv. Starking
cv. Golden Delicious

SubkulturaI
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0.5
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Grafik 3.14. Koeficientet e mikroshumimit të kulturave të mollës pas dy subkulturave
Koeficientet e mikroshumimit rriten në subkulturën e dytë, pasi bimëzat janë rritur në terren
ushqyes MS me raport të fitohormoneve në favor të citokininës BAP. Fitohormonet ndikojnë
në zhvillim më të madh të bimëzave dhe kështu, koeficientët e mikroshumimit rezultojnë
1.64 (kultivari Gold Delicious) dhe 2.4 (kultivari Starking) pas subkulturës së dytë (Grafiku
3.14). Koeficienti më i lartë i mikroshumimit për bimëzat e kultivarit Starking lidhet me
praninë e një numri të lartë të bisqeve sqetullorë. Kjo dukuri i detyrohet pranisë së citokininës
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BAP, funksioni i së cilës është ndërprerja e dominancës apikale dhe formimin e bisqeve të
reja sqetullore.
Vëzhgime të ngjashme për rolin e citokininave në mikroshumimim janë raportuar edhe nga
autorë të tjerë (Muna et al., 1999; Pruski et al., 2000; Saponari et al., 1999).
Vlerësimet statistikore të vrojtimit tregojnë se kultivarët Gold Delicious dhe Starking kanë
ecuri të ndryshme në periudha të ndryshme të studimit. Këtë përfundim e konfirmon dhe
rezultati i dalë nga përllogaritja e intervalit të besimit, i cili për gjatësinë mesatare nuk
përmban vlerën zero.
Gjithashtu nga të dhënat e fituara nga ky përpunim për parametra të ndryshëm (gjatësi dhe
numri i bisqeve, numri i gjetheve) është vëzhguar se farat e kultivarit Starking tregojnë
përgjigje më të mira për të gjitha parametrat në të gjitha periudhat e matura.
Në aneks gjendet i detajuar i gjithë përpunimi statistikor sipas programit SPSS 17 për
diferencat ndërmjet të ndryshëm për të dy kultivarët e mollës Gold dhe Starking
B. Rezultate të kontrollit fitosanitar bazuar në metoda molekulare
3.2. Kontrolli fitosanitar i materialit bimor fushor dhe të rritur in vitro me anë të
metodave molekulare
Kategoritë e materialit biologjik që ju nënshtruan kontrollit fitosanitar ishin dy, material
biologjik fushor (gjethe dhe degëza) dhe bimë të rritura in vitro prej sytheve, meristemave
dhe embrioneve nga farat e mollëve.
3.2.1. Rezultatet e ekstraktimit të ARN totale nga material bimor fushor dhe
bimëza të rritura in vitro
Mostrat gjethore të marra nga plantacionet e fshatrave Bitinckë, Cangonj dhe Hoçisht nga dy
kultivarë molle të emërtuar Starking dhe Gold dhanë ARN totale me cilësinë dhe sasinë e
paraqitur në Pasqyrat 3.9 dhe 3.10 si më poshtë.

Pasqyra 3.9. Paraqitja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga materiali gjethor
fushor nga plantacionet Hoçisht, Cangonj dhe Bitinckë
No.

Kultivari

1
2
3
4
5
6

Starking
Starking
Starking
Golden delicious
Golden delicious
Golden delicious

Materiali
biologjik
fushor
Gjethe
Gjethe
Gjethe
Gjethe
Gjethe
Gjethe

Koleksioni

Hoçisht
Cangonj
Bitinckë
Hoçisht
Cangonj
Bitinckë

Mesatarja e
Raportit te OD
ne 260/280 nm
1,72
1,77
1,618
1,731
1,75
1,71

Sasia

13,7 µg/µl
14,1 µg/µl
12,9 µg/µl
13,8 µg/µl
14,0 µg/µl
13,68 µg/µl

Me të dhënat e Pasqyrës 3.9 u ndërtua grafiku 3.15 i cili qartëson se variacioni i raporteve të
OD së matur është i pranueshëm.
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Grafiku 3.15. Paraqitje grafike e variacionit të cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga dy
kultivarët nga material gjethor fushor
Grafiku 3.15 tregon një variacion të cilësisë së mostrave të ekstraktuara brenda kufijve të
konsideruara si material gjenetik i pastër, i cili mund të përdoret për procedurat e
transkriptimit revers (RT-PCR).

Pasqyra 3.10. Paraqitja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga materiali
gjethor i bimëzave të rritura in vitro prej embrioneve të farave dhe sytheve nga plantacionet
Hoçisht, Cangonj dhe Bitinckë

Nr.

Kultivari

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Starking
Starking
Golden delicious
Golden delicious
Golden delicious
Golden delicious
Golden delicious
Starking
Starking

Kategoria
e materialit
biologjik per
gjenerimin e
bimezave
Fara
Fara
Fara
Fara
Sythe
Sythe
Sythe
Sythe
Sythe

Koleksioni

Hoçisht
Cangonj
Hoçisht
Cangonj
Hoçisht
Cangonj
Bitinckë
Bitinckë
Cangonj
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Mesatarja e
Raportit te
OD ne 260/280
nm
1,67
1,74
1,76
1,69
1,78
1,74
1,75
1,75
1,76

Sasia

13,3 µg/µl
13,92 µg/µl
14,08 µg/µl
13,52 µg/µl
14,24 µg/µl
13,92 µg/µl
14,0 µg/µl
14,0 µg/µl
14,08 µg/µl
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Grafiku 3.16. Paraqitje grafike e variacionit të cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga dy
kultivarët nga bimëza të kultivarit Starking (dy mostrat e para) dhe Golden delicious (dy të
fundit) të rritura in vitro prej embrioneve të farave
Nga verifikimi i shkallës së pastërtisë së mostrave të ekstraktuara prej bimëzave të rritura in
vitro nga embrionet e farave të dy kultivarëve, rezulton se vlerat e pastërtisë luhaten ndërmjet
1,67 deri 1, 76, të cilat konsiderohen të pranueshme për llogaritjen e sasisë së ARN dhe
përdorimin e mëtejshëm të saj në procedurat e RT-PCR.

Grafiku 3.17. Paraqitje grafike e variacionit të cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga dy
kultivarët nga bimëza të kultivarit Starking (dy mostrat e para) dhe Golden delicious (dy të
fundit) të rritura in vitro prej sytheve
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Grafiku 3.18. Paraqitje grafike e variacionit të cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga
bimëza të rritura prej embrioneve të farave (katër mostrat e para nga e majta në të djathtë)
dhe prej sytheve (pesë mostrat e fundit)
Njëkohësisht u punua për ekstraktimin e ARN totale dhe nga bimëzat e rritura in vitro prej
meristemave. Të dhënat mbi sasinë dhe cilësinë e ARNve paraqiten në pasqyrën 3.11 dhe në
grafikun 3.19 si më poshtë.
Pasqyra 3.11. Paraqitja e sasisë dhe cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga materiali
gjethor i bimëzave të rritura in vitro prej meristemave nga plantacionet Hoçisht, Cangonj dhe
Bitinckë
No.

Kultivari

1
2
3
4
5
6

Starking
Starking
Starking
Golden delicious
Golden delicious
Golden delicious

Materiali
biologjik
bimëza me
origjinë nga
Meristema
Meristema
Meristema
Meristema
Meristema
Meristema

Koleksioni

Mesatarja e
Raportit te OD
ne 260/280 nm

Sasia

Hoçisht
Cangonj
Bitinckë
Hoçisht
Cangonj
Bitinckë

1,71
1,75
1,64
1,73
1,73
1,70

13,8 µg/µl
14,3 µg/µl
11,8 µg/µl
13,8 µg/µl
14,2 µg/µl
13,6 µg/µl

Në të gjitha mostrat cilësia e materialit të ekstraktuar e vlerësuar nga raporti OD 260/280 nm
është nga 1.64-1,75, çka do të thotë se mund të përdoret për vlerësim me anë të PCR.
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Grafiku 3.19. Paraqitje grafike e variacionit të cilësisë së ARN totale të ekstraktuar nga dy
kultivarët nga bimëza të kultivarit Starking (tre mostrat e para nga e majta në të djathtë) dhe
Golden delicious (tre të fundit) të rritura in vitro prej meristemave
Një vlerësim i përgjithshëm i cilësisë së mostrave të ARN totale të ekstraktuara prej
bimëzave të rritura in vitro të të tre kategorive tregon se i gjithë materiali ka cilësi të
pranueshme për analiza të mëtejshme të bazuara në PCR dhe se metoda e përzgjedhur për
ekstraktim është e përshtatshme.
3.2.2. Shumëfishimi me anë të RT-PCR Multiplex dhe RT-PCR specifike i
fragmenteve gjenike virale nga materiali fushor
Multiplex-PCR është një nga teknikat e shumëfishimit të fragmenteve gjenike virale të
përdorura në këtë studim nisur nga material gjenetik ARN totale. E përdorur fillimisht për
detektimin e fragmenteve virale të ApMV rezultoi e suksesshme vetëm në rastin e kultivarit
Gold. (Foto 3.1).
Fragmentet e shumëfishuara janë të dimensioneve 450 bp që korrespondon me madhësinë që
pritej për ApMV sipas Menzel et al., 2002. Produkti i shumëfishimit është me përqendrim të
ulët ndonëse kushtet e shumëfishimit ishin të stabilizuara, çka sugjeron një përqendrim të ulët
të virusit në materialin bimor.

Foto 3.1. Rezultatet e Multiplex – PCR në pesë
mostra të kultivarit Gold të koleksionit të Bitinckës,
për verifikimin e infeksionit viral të ApMV, të
grumbulluara në pranverë 2013.
Nga e djathta në të majtë renditen markeri molekular
1kbp; mostrat e kultivarit Golden delicious të
numërtuara nga 1 në 5.
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Foto 3.2. Rezultatet PCR në
detektimin ApMV në kampionin e
kulturës Starking, Bitinckë,
pranverë 2013.
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Në Foto 3.2 tregohet se nuk ka produkt të masës që pritet. Sidoqoftë, ka dy produkte minore
të dimensioneve rreth 90bp dhe 180bp. Ky i fundit është një produkt i nad5 i përdorur si një
kontroll për efiçencën e reaksionit të RT-PCR pasi i adresohet një fragmenti gjenik
mitokondrial bimor, dhe në këtë mënyrë shërben si kontroll (sipas Menzel et al, 2002).
Përdorimi i Multiplex-PCR për verifikimin e pranisë të viruseve të tjera të kategorive ASPV,
ACLSV dhe ASGV tek kultivarët Starking dhe Golden delicious të materialit fushor nga
koleksioni i Bitinckës (Foto 3.3) dhe më pas nga koleksionet e Hoçishtit dhe Cangonjit nuk
dha produkte shumëfishimi tek mostrat e pranverës së hershme së 2013. Për këtë arsye,
mostrat u rimorën një vit më vonë në pranverën e vitit 2014.
Foto 3.3: Rezultatet e Multipleks - PCR
për ASPV, ACLSV, ASGV për kultivarin
Golden delicious (pjesa e sipërme e
xhelit) dhe Starking (pjesa e poshtme e
xhelit) të Koleksionit Bitinckë 2013. Nga
e djathta në të majtë renditen markeri
molekular 1kbp; mostrat e kultivarëve të
numërtuara nga 1 në 5.

Duke marrë në konsideratë llogaritjen paraprake të pranisë së viruseve në dru-frutorët në
Shqipëri, sipas Myrta et al., 2003, infektimi nga ApMV i pemëve të mollëve të prezantuara
në kërkimin tonë dëshmon përkeqësimin e këtij infeksioni në vend.
Sidoqoftë, prania e një numri infeksionesh virale të përziera në pemët e mollëve është
përgjithësisht e pritur (Calayan et al.,2006; Hassan et al, 2005; Di Terlizzi et al., 2003) dhe
jo rrallë simptomatologjia e tyre është shumë e vështirë.
3.2.3. Kontrolli fitosanitar i bimëzave të mikroshumuara (meristema, sythe, fara) me
metoda molekulare
Një nga qëllimet e punimit ishte detektimi i viruseve në bimëzat e shumuara in vitro bazuar
në metodologjinë RT-PCR, si edhe dhënia e konsideratave mbi efikasitetin e kësaj metode
shumimi për shëndetësimin e bimëve të mollës nëse materiali fillestar është i kategorisë fara
dhe sythe, duke pasur parasysh se nënkategoria e gjeneruar prej meristemave duhet të jetë e
pastër.Reaksioni i RT-PCR në të cilin u përdorën primera specifikë për virusin ApMV dha
një amplikon të përmasave të pritshme për të gjithë mostrat e kategorisë së prodhuar in vitro.
Përqendrimi i amplikoneve të kultivarit Starking (mostrat 1, 2) ishte më i lartë krahasuar me
kultivarin Golden delicious (mostrat 3, 4, 5, 6).
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Foto 3.4. Amplikonet e fragmentit gjenik të ApMV të shumëfishuara nga materiali bimor in
vitro nga farat e kultivarit Starking dhe Gold. Nga e djathta në të majtë: Markeri molekular
100bp, mostrat 1-6; prej të gjithave është shumëfishuar një fragment i përmasave të pritshme
450bp.
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Mostrat 6, 7, 8, 9 (foto 3.5), të cilat përfaqësojnë rezultatet e marra nga materiali bimor in
vitro i gjeneruar prej sytheve është gjithashtu i infektuar nga ApMV, dhe dimensionet e tij
jane të dy kategorive shumë të afërta (tek 7-8 paksa më të mëdha sesa tek 6-9). Duke
krahasuar përqndrimet e amplikoneve rezulton se mostrat e krijuara prej farave të kultivarit
Starking/ koleksioni i Cangonjit (nr 2) janë më të përqendruara sesa ato me origjinë nga
sythet (nr 9); në të kundërt për kultivarin Golden delicious (foto 3.4) mostra prej sytheve (nr
5) është më e përqendruar sesa ajo prej farave (nr 3).
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Foto 3.5. Amplikonet e fragmentit gjenik te ApMV. Nga e djathta në të majtë mostrat: 6-9;
sipas tabelës 3.2; prej të gjithave është shumëfishuar një fragment me përmasat e pritshme
prej ~ 450 bp.
Shumëfishimi i fragmentit gjenik të virusit ACLSV (fotot 3.6 dhe 3.7) nuk u arrit nga mostrat
2 dhe 6. Ndërsa këto mostra rezultojnë të pastra nga virusi, bimët korresponduese (nga e
njëjta bimë mëmë) bimët e rritura nga sythet (nr 9) dhe farat (nr 4) janë të infektuara. Këto
rezultate shërbejnë për të kontrolluar dyfish statusin shëndetësor dhe për të kuptuar nëse
bimët mëma janë të infektuara.
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Foto 3.6. Amplikonet e fragmentit gjenik të virusit ACLSV. Nga e djathta në
të majtë: Molekular marker 1kbp, mostrat 1-5 sipas tabelës3.2; nga mostrat
1,3,4,5 është shumëfishuar fragmenti me përmasat e pritshme 670 bp.

10

9

8

7

6

M

Foto 3.7. Amplikonet e gjenit të virusit ACLSV. Nga e djathta në të majtë:
Molekular marker 1kbp, mostrat 6-9 sipas tabelës 3.2; mostra 10 është kontrolli;
nga mostrat 7, 8, 9 është shumëfishuar fragmenti me përmasat e pritshme 670 bp.
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Fotoja 3.8 tregon që të gjitha mostrat përveç nr 9 dhe kontrollit janë të kontaminuara nga
ASPV. Mostrat nr 3, 4 dhe 6 prej kultivarit Golden delicious kanë një amplikon me
përqendrim të ulët krahasuar me mostrat e tjera, të cilat flasin për një nivel të ulët infeksioni
krahasuar me bimët mëma prej të cilave janë marrë.
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Foto 3.8. Amplikonet e fragmentit gjenik të ASPV. Nga e djathta në të majtë: Molekular
marker 1kbp, mostrat 6-9 sipas tabelës 3.2; mostra 10 është kontroll; Molekular marker 1kbp
- mostrat 1-5 nga të cilat amplikoni me përmasat e pritshme prej 370bp është prodhuar nga
mostrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Shumëfishimi i fragmentit të ASGV (foto 3.9) tregoi se mostrat me origjinë nga embrionet e
farave (3,4) nuk dhanë produkt që do të thotë se nuk janë të infektuara, ndërsa ato me origjinë
nga sythet (5,6) prej të njëjtëve kultivarë dhe të njëjtit koleksion janë të infektuara;
Mostrat 7, 8 që përfaqësojnë bimë të dy kultivarëve të rritura nga sythe të të njëjtit koleksion,
janë të infektuara nga të katër viruset dhe përqendrimi i amplikonit është thuajse i njëjtë në
çdo reaksion.
Sipas fotos 3.9, bimët e koleksionit të Cangonjit (2,4,6,9) i përkasin tre kategorive: të painfektuara (4,9), lehtësisht të infektuara (6), dhe të infektuara (no2-Starking nga farat).
Bimët e koleksionit të Hoçishtit (1, 3, 5) janë të infektuara (no 3 ka dhënë një produkt të
vogël); Bimët e koleksionit të Bitinckës janë të infektuara (no 7, 8).
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Foto 3.9. Amplikonet e fragmentit gjenik të virusit ASGV. Nga e djathta në të majtë:
Molekular marker 1kbp, mostrat 6-9; mostra 10 është kontrolli; Molekular marker
1kbp- mostrat 1-5 amplikoni me përmasa të pritshme 273 bp është prodhuar nga mostrat
1, 2, 5, 6, 7, 8.
Siç shpjegon grafiku 3.20 mostrat nga koleksionet e Hoçishtit, Bitinckës dhe Cangonjit janë
të infektuara nga 1- 4 viruse, dhe ato të Cangonjit janë më pak të infektuara.
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Grafiku 3.20. Krahasimi i pranisë së infeksioneve virale të përziera në koleksionet e
Hoçishtit, Cangonjit, dhe Bitinckës.

Grafiku 3.21. Përshkrim i shkallës së infeksionit tek çdo mostër e çdonjërit prej
koleksioneve
Grafiku 3.21 na informon mbi shkallën e infeksionit në çdo mostër. Si rezultat, në një grup
prej 100 bimësh të koleksionit të Hoçishtit janë gjetur prezente 2,6 nga 4 tipe të viruseve;
Tek koleksioni i Cangonjit janë gjetur 1,5 nga 4 tipe të viruseve, dhe tek koleksioni i
Bitinckës janë gjetur 4 nga 4 kategoritë virale.
Sikurse pritej teorikisht, materiali bimor i gjeneruar in vitro prej meristemave rezultoi i
pastër, duke riforcuar bindjen tonë se kjo është metoda më e përshtashme për shëndetësimin e
bimëve të mollës në kushtet tona laboratorike.
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KAPITULLI IV
4.1. PËRFUNDIME
Për mbarëvajtjen e eksperimenteve për mikroshumimin e kultivarëve të mollës së butë Malus
domestica me anë të sytheve rezulton se rëndësi kryesore kanë manipulimet e suksesshme në
fazën e proliferimit pas inokulimit të sytheve:


Sterilizimi me Bordo Mikro 0.5% për 7 min, Bavistinë 0.2% për 7 min, HgCl2 0.1% për
7 min dhe alkool etilik 70% për 30 sek rezulton metoda më e suksesshme për
sterilizimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë Malus domestica, si dhe të
mollës së egër Malus sylvestris;



Përdorimi i antioksidantëve acidit askorbik 0.1%, acidit citrik 0.1%, kalimi disa herë në
terren të ri bazë MS dhe qëndrimi dy ditë në errësirë në kushtet e dhomës vegjetative ka
rezultuar metoda më e përshtatshme për eliminimin e polifenoleve në fazat e para të
mikroshumimit të sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë, kurse për sythet e mollës
së egër, kërkohet edhe përfshirja e polivinil pirolidonit PVP 0.1%;



Periudha më e përshtatshme për izolimin e sytheve të dy kultivarëve të mollës së butë
është periudha e pranverës, periudhë në të cilën niveli i ndotjes është më i ulët, ndërsa
për sa i përket shmangies së polifenoleve periudha më e përshtatshme për izolimin e
sytheve të mollës së butë Malus domestica është tetor-shkurt. Po këto afate janë të
vlefshme edhe për trajtimin e sytheve të mollës së egër;



Terreni MS me shtesë të acidit askorbik 100 mg l-1 dhe acidit citrik 50 mg l-1 dhe me një
raport të lart të fitohormonit citokininë (BAP 1 mg l-1) kundrejt atij auksinë (AIB 0.1 mg
l-1) kanë ndikim më të madh në fazat e para të mikroshumimit tek sythet e dy
kultivarëve të mollës së butë, megjithatë ka diferenca në zhvillimin e bimëzave të reja
me reagim pozitiv më të lartë tek kultivari Golden Delicious.

Kultura embrionale e mollës është ngritur jo me qëllim mikroshumimi, sepse duke mos qenë
vetëpjalmuese, bimëzat e përftuara in vitro nga embrionet nuk janë identike me bimën mëmë.
Kjo kulturë e ngritur për të vlerësuar transmetimin ose jo të viruseve me anë të farës ka dhënë
material bimor të konsiderueshëm për kontrollin fitosanitar, meqenëse përdorimi i farave të
pjekura të mollës si eksplant primar ndikon pozitivisht në kulturën in vitro të mollës për disa
shkaqe:
 Sterilizim i thjeshtë i farave për arsye të moskontaktit direkt të tyre me mjedisin e
jashtëm;
 Mospërdorimi i antioksidantëve në terrenin ushqyes, si dhe i metodave të tjera të evitimit
të oksidimit të polifenoleve për shkak të mungesës së polifenoleve në embrionet mature
në farat e mollës;
 Efekti i lartë i përdorimit të terrenit bazë MS pa praninë e fitohormoneve në koeficientë
relativisht të lartë të mikroshumimit si pasojë e pranisë së endospermës, që siguron të
ushqyerit fillestar të embrionit dhe më pas të ushqyerit autotrof kur fillon sinteza e
klorofilit si komponenti kryesor për realizimin e fotosintezës;
Pas prodhimit të bimëzave in vitro nga faza e proliferimit dhe subkulturës me origjinë nga
sythet e të dy kultivarëve të mollës Gold Delicious dhe Starking, krijohet mundësia për
izolimin e meristemave në kushte të përshtatshme aseptike. Kultura e meristemës, duke qenë
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se është e vetmja metodë për shëndetësimin e bimëve nga sëmundjet virusale, lejon
realizimin e kontrollit fitosanitar për praninë e viruseve në studimin tonë.
Protokolli për kulturën e meristemës për dy kultivarët e mollës ka rëndësi për disa momente:
1. Procedura nuk të ka nevojë për dezinfektim të eksplantit fillestar, të meristemës,
meqenëse për izolimin e meristemës përdoren bimëza in vitro të rritura në kushte
aseptike;
2. Përdorimi i terrenit ushqyes specifik për drurët frutorë, WPM (Woody Plant Medium)
me shtesa të hormoneve në favor të citokininës (1mg l-1 BAP dhe 0.1mg l-1 ANA) si
në stadin e proliferimit ashtu dhe në atë të subkulturës mundëson formimin e një
numri të madh bimëzash të reja, të gatshme për kontrollin fitosanitar;
3. Nuk vëzhgohen diferenca në treguesit biometrikë (gjatësia e bimës, numri i gjetheve,
numri i bimëzave) midis bimëzave të të dy kultivarëve të mollës së butë.
Studime të mëparshme mbi praninë e viruseve të dru-frutorëve farorë dhe bërthamorë në
Shqipëri, të bazuara në përdorimin e metodës serologjike ELISA, dëshmojnë një nivel të lartë
infeksioni tek mollët dhe dardhat. Duke marrë në konsideratë se katër kategoritë kryesore të
viruseve ApMV, ASPV, ACLSV dhe ASPV nuk mund të detektohet lehtësisht bazuar në
simptomat në fushë, se ato janë latente, se bashkëjetojnë në shumicën e rasteve, dhe pasi
shumë raportime e klasifikojnë ELISA si një metodë jo të besueshme, në këtë punim u përdor
metoda RT-PCR, falë së cilës ARN-ja virale konvertohet në cADN dhe shumëfishohet me
primera specifikë. Në këtë punim u synua të verifikohet prania e viruseve në pemët adulte në
fushë, në bimëzat të mollës përmes kultivimit me dy metoda in vitro (mikroshumimi i
sytheve dhe kultura e embrioneve, si dhe përmes kulturës së meristemës, si e vetmja metodë e
shëndetësimit të bimëve nga sëmundjet virusale:











Duke përdorur fara nga frute të mollës të dy kultivarëve Starking dhe Golden Delicious
të rritura në tre parcela të ndryshme (Hoçisht, Cangonj, Bitinckë);
Duke përdorur sythe të dy kultivarëve Starking dhe Golden Delicious të marra nga
degëza të pemëve të rritura në tre parcela të ndryshme (Hoçisht, Cangonj, Bitinckë);
Rezultatet treguan se të dyja kategoritë e bimëzave të rritura nga farat apo nga sythet
ishin të infektuara nga ApMV, ASGV dhe ASPV, sikurse edhe bimët mëmë prej të
cilave u morën frutat dhe degët;
Përqendrimet e amplikoneve virale varionin nga parcela në parcelë dhe ndërmjet
kultivarëve;
Materiali bimor i të dy kultivarëve të marra nga parcela e Bitinckës dha amplikone me
përqendrim më të madh sesa ato të stacioneve Cangonj dhe Hoçisht;
Bimëzat e rritura prej farave apo sytheve të kultivarit Starking dhanë amplikone me
përqendrime më të larta sesa ato të kultivarit Golden delicious.
Bimëzat e rritura prej farave dhanë amplikone më të përqendruara sesa ato të rritura prej
sytheve.
Duke marrë në konsideratë se kushtet e reaksioneve dhe përqendrimet e ARN model
ishin të njëjta, ne besojmë se përqendrimi i amplikoneve është proporcional me nivelin e
infeksionit, dhe se mund të përdoret për të monitoruar situatën në parcela edhe në
mungesë apo kur simptomat fushore të patologjive virale, janë të paqarta.
Ndërkohë, materiali bimor i fituar përmes kulturës së meristemës rezultoi i
shëndetshëm.
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4.2. REKOMANDIME


Pas krahasimit me testin χ2 të rezultateve të mbijetesës së sytheve të mollës së butë
Malus domestica në studimin tonë, rezultatet e mbijetesës nuk ndryshojnë. Prandaj për
ngritjen e një kulture aseptike të sytheve të mollës së butë Malus domestica në fazat e
para të mikroshumimit studimet duhet të shtrihen në një kohë me të gjatë se një vit dhe
duhet të përdoren agjentë të ndryshëm sterilizues.



Në studimet e mëtejshme, që mund të bëhen për ngritjen e kulturës aseptike të sytheve
të mollës së butë Malus domestica në fazat e para të mikroshumimit, duhet të shmanget
marrja e sytheve nga drurët gjatë kohëve në të cilat niveli i lagështisë është tepër i lartë
për shkak të kushteve klimaterike, sepse prania e ndotësve në këto kushte është e
madhe.
Duke marrë në konsideratë se kushtet e reaksioneve dhe përqëndrimet e ARN model të
përdorura për detektimin e fragmenteve virale ishin të njëjta, ne besojmë se përqëndrimi
i amplikoneve është proporcional me nivelin e infeksionit, dhe se mund të përdoret për
të monitoruar situatën në parcela edhe në mungesë apo kur simptomat fushore të
patologjive virale, janë të paqarta.
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ABSTRAKT
Molla është pjesë e pasurisë tonë kombëtare, jo vetëm për praninë e shumë
kultivarëve autoktone, por edhe për praninë e një tradite të trashëguar ndër breza për
kultivimin e saj. Në Shqipëri, molla është një nga pemët më të rëndësishme, sidomos në zonat
me klimë të ftohtë (veri-lindje dhe jug-lindje). Sot, prej saj sigurohet një prodhim prej rreth
65 000 ton në vit. Ajo është parë dhe shihet si një burim i rritjes së mirëqenies në shumë zona
të vendit tonë. Është ndër dru-frutorët më të rëndësishëm për ekonominë vendore për shkak të
konsumit masiv të frutave dhe industrisë ushqimore të përpunimit të tyre. Kjo kulturë preket
jo rrallë nga virozat si ApMV (Apple Mosaic Virus), ACLSV (Apple Chlorotic Leaf Spot
Virus), ASGV (Apple Stem Grooving Virus), dhe ASPV (Apple Stem Pitting Virus), të cilat
dëmtojnë rendimentin dhe cilësinë e frutit. Me synim detektimin e hershëm të pranisë së
virozave të dru-frutorëve sot në botë janë zhvilluar një sërë metodash të bazuara në
shumëfishimin e ADN-së virale, dhe njëherësh është punuar për zbulimin e metodave të
shëndetësimit të bimëve përmes teknikave të kultivimit in vitro. Në këtë studim, vijoi puna e
kryer në Departamentin e Bioteknologjisë për shëndetësimin e mollëve përmes kulturës së
meristemës, që u pasua nga vlerësimi i efikasitetit të përdorimit të kulturës in vitro nga sythet
dhe embrionet, dhe përdorimi i Reverse Transcription-PCR specifike për detektimin e
virozave për katër lloje të viruseve të mollës. Materiali bimor u morr nga katër parcela në
rrethin e Korçës, nga dy kultivarë të mollës, Golden Delicious dhe Starking. Rezultoi se nga
kulturat e sytheve dhe embrioneve u shumëfishuan amplikonet virale të marra në studim te
ApMV (Apple Mosaic Virus), ACLSV (Apple Chlorotic Leaf Spot Virus) , ASGV (Apple
Stem Grooving Virus), dhe ASPV(Apple Stem Pitting Virus). Kjo provon se këto metoda
mikroshumimi nuk ofrojnë shëndetësim, gjë që raportohet gjerësisht nga literatura për këtë
problem. Studimi për mikroshumimin e sytheve të izoluara nga pemë adulte të infektuara të
mollës evidentoi vështirësitë e fazave fillestare lidhur me eliminimin e ndotjes dhe shmangien
e oksidimit fenolik të eksplanteve dhe kapërcimin e tyre për të krijuar kushte për ngritjen e
kulturës efektive të meristemës, sepse me siguri të plotë për shëndetësimin e specieve frutore
farorë të infektuara është induktimi fillestar i kërcejve adventive në eksplante nga
mikroshumimi, i ndjekur nga kultura e meristemës së këtyre kërcejve. Rezultatet e kontrollit
fitosanitar të bimëzave in vitro me prejardhje nga meristemat treguan mungesën e viruseve në
materialin bimor, gjë që flet për efektivitetin e metodës në shëndetësimin e bimëve të
infektuara të mollës.
ABSTRACT
The apple is part of our national heritage, not only for the presence of many autochthonous
cultivars, but also for the rich tradition for its cultivation conveyed through the generations.
In Albania, the apple is one of the most important fruit trees, particularly so in the areas with
cold climate (north-east and south-east). Nowadays, the production of apple is about 65.000
tons per year. The apple was and also currently is, a source of increment of the living
standard in many regions of our country. It is among the most important fruit trees, for the
local economy, due to the large apple consumption and its processing in the food industry.
The apple culture is affected often by the viroses like ApMV (Apple Mosaic Virus), ACLSV
(Apple Chlorotic Leaf Spot Virus) ASGV (Apple Stem Grooving Virus), and ASPV (Apple
Stem Pitting Virus), which damage the quantity and the quality of the fruit produced. With
the objective of early detection of viroses in the fruit tree, nowadays, a series of methods are
developed, based on the replication of the viral DNA. On the other hand, work is done for the
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development of healthiness methods, through techniques of in vitro cultivation. Following the
work started by Department the Biotechnology for the sanitation of apple through the culture
of meristem, investigation was extended for the assessment of in vitro culturing of buds and
embryos, and the use of Reverse Transcription–PCR, for the detection of four types of
viruses. Plant material was obtained from four collections in the region of Korça, from two
apple cultivars, Golden Delicious and Starking. The results showed that plantlets grown from
the culture of buds and embryos, gave viral amplicones of ApMV (Apple Mosaic Virus),
ACLSV (Apple Chlorotic Leaf Spot Virus), ASGV (Apple Stem Grooving Virus), and ASPV
(Apple Stem Pitting Virus). Our results proved that these methods of micro-multiplication
alone, do not offer sanitation. On the other hand, the study brought light onto the difficulties
of the initial phases of micropropagation regarding the elimination of contamination and
avoidance of phenolic oxidation of the explants. Means of overcoming these difficulties were
considered in this study, in order to create the conditions for the future establishment of an
effective meristem culture, which offers a much better sanitation for the seed fruit species.
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ANEKS
Sistemi dhe përpunimi statistikor i të dhënave
Sistemimi dhe përpunimi i të dhënave të marra nga kulturat e sytheve dhe farave dhe
përgatitja e materialeve bimore për kulturat e meristemës
Pasqyra 1. Dinamika e tregueseve biometrikë për sythet e mollës cv. Gold Delicious
Sythe
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Grafik 1. Shpërndarja e disa karakteristikave numerike për gjatësinë e bimëve të mbijetuara
në lidhje me numrin e ditëve (kohës së mbijetesës) sipas muajve
Pasqyra 2. Numri i mostrave në lidhje me gjatësinë sipas muajve dhe numrit të ditëve
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Grafik 2. Diagrama kolonë për numrin e bimëve të mbijetuara dhe për numrin mesatar të
gjetheve në lidhje me numrin e ditëve (kohës së mbijetesës) sipas muajve
Nga Grafiku 2 shihet se si zvogëlohet numri i bimëve dhe numri mesatar i gjetheve për bimët
e mbijetuara nga periudha në periudhë për çdo muaj.
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Grafik 3. Shpërndarja e ndryshores gjethe në lidhje me kohën e studimit sipas muajve
Tek grafiku 3 shihet se në muajin Janar, kur koha e studimit është 7 ditë, kemi bimë me
shumë gjethe, si p.sh (10 deri 13) dhe (15 deri 25) etj. Kur koha e studimit rritet, këto grupe
bimësh në përgjithësi janë infektuar. Gjithashtu shihet se tek bimët që kanë mbijetuar numri i
gjetheve ka mbetur i njëjtë ose është rritur, nga periudha në periudhë.

Grafiku 4. Grafiku picë i numrit total të gjetheve të bimëve të mbijetuara ne lidhje me
numrin e ditëve (kohës së mbijetesës) sipas muajve
Nga Grafiku 4 shihet se numri total gjetheve zvogëlohet kur rritet koha e studimit në muajin
Janar. Kjo gjë ka ndodhur sepse bimët me kërcell të gjatë dhe me një numër të madh gjethesh
janë infektuar .

Pasqyra 3. Disa karakteristika numerike për gjatësinë e bimëve dhe numrin e gjetheve për
cv.
Starking-Gold sipas çdo periudhe studimi.
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Grafiku 5. Diagrama e shpërndarjes së gjatësisë në lidhje me numrin e gjetheve sipas kohës
së studimit. Me 1={cv. Starking}, 2={cv. Gold}
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Nga Grafiku 5 , shihet se bimë me gjatësi të ndryshme (gjatësi të barabarta) kanë një numër të
njëjtë gjethesh.
Për cv. Gold mund të japim disa karakteristika:
•
Në tre periudhat e para shihet se 7 nga 19 bimëzat më gjatësi të barabarta me 0.1 dhe
me numër gjethesh të barabartë me zero, të cilat janë zhvilluar në periudhën e katërt të
studimit.
•
Gjithashtu shihet se ka 7 bimëza me gjatësi të ndryshme (jo të gjitha) dhe me 1 gjethe
të cilat gjatë tre periudhave të studimit në vazhdim janë zhvilluar.
•
Ka bimë ku gjatësia nuk ka ndryshuar nga periudha në periudhë, por është rritur
numri i gjetheve ose me rritjen e gjatësisë së kërcellit, numri i gjetheve ose rritet ose mbetet i
njëjtë.
Gjithashtu shihet se te cv. Starking gjatësitë e bimëzave dhe numri i gjetheve është më i lartë
në krahasim me gjatësinë e bimëzave dhe numrin e gjetheve te cv. Gold. Ndaj, për cv.
Starking, në dy periudhat ka bimë të infektuara.

Grafiku 6. Grafiku picë i numrit total të gjetheve të bimëve të mbijetuara në lidhje me nr e
ditëve (kohës së mbijetesës) 1={cv. Starking} 2={cv. Gold}
Nga Grafiku 6, shihet se numri total i gjetheve rritet kur rritet koha e studimit për të dyja
kultivarët (Starking, Gold). Për cv. Starking rritja e numrit të gjetheve nga periudha ne
periudhë është e vogël nga 21 në 39, ndërsa për cv. Gold, numri i gjetheve rritet më shumë në
periudhën e fundit. Kjo e fundit ndodh për dy arsye; e para se nuk kemi bimë të infektuara
dhe e dyta është (siç tregohet më lart) se ka bimë të cilat janë zhvilluar në periudhën e fundit
të studimit.
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Grafiku 7. Intervali i besimit për gjatësinë mesatare cv. Starking-Gold
Shumë herë lind pyetja a mund të pohojmë se dy kultivarët e mollëve Starking dhe Gold
Delicious kanë të njëjtën ecuri? Për këtë arsye do të kontrollojmë gjatësinë mesatare teorike
dhe
përkatësisht për dy kultivarët e mollëve: Starking-Gold Delicious.
Domethënë kontrollojmë hipotezën
Duke u bazuar tek këto të dhëna, nuk mund të dimë se cilin nga dy kriteret për kontrollin e dy
pritjeve mund të përdorim. Ndaj fillimisht do të duhet të përdoret kontrolli i dispersioneve
dhe në varësi të rezultateve zbatojmë testin e përshtatshëm,
Kontrollojmë hipotezën :
Hipoteza

pranohet si e vërtetë në qoftë se:

Ku për kultivarin Gold Delicious kemi:
për kultivarin Starking kemi:

,
domethënë

,

. Rrjedhimisht, pranohet hipoteza bazë,

. Për të kontrolluar hipotezën

si kriter merret statistika :

dhe

dhe

si zonë kritike merret zona:
Nga të dhënat rezultoi se: s=0.84 dhe T=-2.29
Shihet se:
Atëherë mund të themi se kultivarët Gold Delicious dhe Starking kanë ecuri të ndryshme në
periudhën e parë të studimit.
Mund të llogaritet intervali i besimit 95% për diferencën e gjatësive mesatare si më poshtë:

Me të vërtetë intervali i besimit për gjatësinë mesatare nuk e përmban vlerën zero. Ky rezultat
konfirmon rezultatin e mësipërm se kultivarët Gold Delicious dhe Starking kanë ecuri të
ndryshme.
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Figura 2.3. Pemëtore e mollës në fshatin Cangonj
Figura 2.4. Pemëtore e mollës në fshatin Bilisht
Figura 2.5. Pema e mollë së egër ( Malus sylvestris ) në zonën e Maminasit në ( Durrës )
Figura 2.6. Rruajtja e kalemave të mollës në temperaturë të ulët ( 40 C )
Figura 2.7. Dezinfektimi i sytheve të mollës në fluks laminar
Figura 2.8. Trajtim i sytheve për shmangien e ngjyrosjes së terrenit nga oksidimi polifenolik
Figura 2.9. Sythe të kultivarëve të mollës, të inokuluar në terrenin ushqyes MS
Figura 2.10. Dhoma vegjetative e kulturës in vitro
Figura 2.11. Përgatitja e mostrave të mollës
Figura 2.12. Dezinfektimi i farave të mollës
Figura 2.13. Izolimi i embrionit në fluksin laminar
Figura 2.14. Embrionet e mollës të inokuluara në terrenin ushqyes MS
Figura 2.15. Pamje nga procedura e ekstraktimit të T-ARN
Figura 2.16. Pamje nga përgatitja e mostrave për matjet në spektrofotometër
Figura 2.17. Pamje nga procedura e përgatitjes së materialit in vitro për ekstraktimin e ARN
totale
Figura 2.18. Pamje nga procedura e RT-PCR
Figura 2.19. Pamje e elektroforezës në xhel agaroze të produkteve të shumëfishimit
Figura 3.1. Pamje e provëzave me sythe të sapo inokuluara të dy kultivarëve të mollës në
muajin Prill
Figura 3.2. Provëza me sythe të sapo inokuluara në muajin Maj të dy kultivarëve të mollës:
(a) – Gold Delicious; (b) - Starking
Figura 3.3. Shfaqja e lëndëve fenolike në terrenin ushqyes në vendin e prerë të sythit në 2 – 3
orët e para të inokulimit të sytheve në të dy eksperimentet e muajit Prill dhe Maj
Figura 3.4. Shfaqja e intensifikuar e lëndëve fenolike të çliruara në terrenin ushqyes një ditë
pas inokulimit të sytheve
Figura 3.5. Transferimi i sytheve në terren të ri të freskët pas orëve të para të inokulimit
Figura 3.6. Zhvillimi i sytheve të mollës në terren pa lëndë fenolike pas dy javësh në kulturë
in vitro
Figura 3.7. Proliferimi dhe zhvillimi i sytheve të kultivarëve të mollës pas sterilizimit efikas
dhe evitimit të çlirimit të fenoleve pas transferimit të shpeshtë të tyre në terren të freskët
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Figura 3.8. Proliferimi dhe zhvillimi i sytheve të kultivarëve të mollës pas sterilizimit efikas
dhe evitimit të çlirimit të fenoleve pas mbajtjes së tyre në errësirë për 3 ditë
Figura 3.9. Zhvillimi i sytheve të dy kultivarëve të mollës: a – Gold Delicious; b – Starking
Figura 3.10. Bimëza in vitro, gati për fazën e subkulturës të dy kultivarëve të mollës: a Gold Delicious; b- Starking
Figura 3.11. Shfaqja e lëndëve fenolike në terrenin ushqyes në orët e para të inokulimit të
sytheve të mollës së egër
Figura 3.12. Bimëzat e përftuara nga mikroshumimi i sytheve.
Figura 3.11. Shfaqja e lëndëve fenolike në terrenin ushqyes në 2 – 3 orët e para të inokulimit
të sytheve të mollës së egër
Figura 3.12. Zhvillimi i sytheve të mollës së egër në terren pa lëndë fenolike pas dy javësh
në kulturë in vitro
Figura 3.13. Zhvillimi i sythëzave të mollës së egër, të izoluar në fund të prillit (Metoda II):
a – 5 javë pas inokulimit; b- pas 6 javësh; c – pas 8 javësh; d – pas 12 javësh.
Figura 3.14. Zhvillimi i sytheve, të izoluar në fillim të shkurtit pas: a – 9 javësh; b – 10
javësh; c – 11 javësh; d – 12 javësh; e – 13 javësh; f – 14 javësh.
Figura 3.15. (a) - Meristema në stadin e proliferimit; (b) - bimëza e cv. Starking H., e
zhvilluar nga meristema, dhe (c) - bimëza e cv. Golden Delicious H. nga meristema
Figura 3.16. Bimëza në fillim të stadit të subkulturës
Figura 3.17. Bimëzat e përftuara nga mikroshumimi i sytheve
Figura 3.18. Dinamika e zhvillimit të bimëzave të reja të mollës cv. Starking gjatë 3 javëve
të para
Figura 3.19. Bimëza të mollës gjatë fazës së rigjenerimit: (a) – kultivari Gold Delicious; (b)
– kultivari Starking
Figura 3.20. Zhvillimi i filizave nga fara mature të mollës, gati për stadin e subkulturës: (a) –
cv. Gold Delicious; (b) – cv. Starking
Figura 3.21. Bimëza të reja të formuara nga embrionet e mollës: a – bimëza me kërcell të

zgjatur dhe me bisqe anësore para mikroshumimit; b – inokulimi i copave të bimëzave në
terrenin e subkulturës.
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Golden delicious (tre të fundit) të rritura in vitro prej meristemave
Grafiku 3.20. Krahasimi i pranisë së infeksioneve virale të përziera në koleksionet e
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LISTA E SHKURTIMEVE

(+)ssRNA

–

positive-sense single strand RNA.

ACLSV

–

Apple Chlorotic Leaf Spot Virus

ADN

–

acid dezoksiribonukleik

ApMV

–

Apple Mosaic Virus

ARN

–

acid ribonukleik

ASGV

–

Apple Stem Grooving Virus

ASPV

–

Apple Stem Pitting Virus

CP

–

Capsid Protein

dsDNA

–

double stranded DNA

dsRNA

–

double stranded RNA

ELISA

–

Enzyme Linked Imunnosorbent Assay

MP

–

Movement Protein

mRT-PCR

–

Multiplex Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction

ORF

–

Open Reading Frames

PCR

–

Polymerase Chain Reaction

RdRp

–

RNA dependent RNA polymerase

RT-PCR

–

Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction

sgRNA

–

subgenomic RNA

ssDNA

–

single stranded DNA

ssRNA

–

single stranded RNA

TAE

–

Tris Acetat EDTA

T-ARN

–

Total-acid ribonukleik

TGBp

–

Triple gene block protein

HgCl2

Biklorur merkuri

NaClO

Hipoklorit natriumi

Terren MS

Terren Murashige & Skoog

WPM

Woody Plant medium

BAP

6- benzilaminipurina

AIB

Acidi 3-indol butirik

GA3

Acidi giberelik
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ANA

Acid α-naftil acetik

EDTA

Acidi Etilen Diamine Tetra Acetik

ANOVA

Analiza e variancës

pH

Përqendrimi i joneve hidrogjen

%

Përqind

NGj

Numri i gjetheve

NS

Numri i sytheve

GJK

Gjatësia e kercellit

cm

Centimetër

Min

Minuta

Sek.

Sekonda
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