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ABSTRAKTI
Valon DURGUTI – Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të
verërave të prodhuara në Kosovë
Nën mbikëqyrjen e Prof.Dr. Zyri BAJRAMI
Ky studim përfshinë periudhën tetor 2013 - tetor 2015. Gjatë këtyre viteve është bërë përcaktimi
kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në Kosovë dhe jo
vetëm si dhe analizat mikrobiologjike të kërpudhave kryesore përgjegjëse për sintetizimin e
Okratoksinës A (Aspergillus carbonarius dhe Pencillium verucossum).
Kemi analizuar me anë të metodës analitike të njohur si Kromatografia e Lëngë me Performancë
të Lartë (HPLC-FD) gjithsejt 216 mostra të rrushit dhe verës.
Kemi analizuar në aspektin mikrobiologjik pesë varietete të rrushit, me qëllim të izolimit dhe
identifikimit të kërpudhave kryesore përgjegjëse për sintetizimin e Okratoksinës A në rrush dhe
verë.
Gjatë punës sonë studimore ne kemi përdorur pajisje laboratorike, pajisje teknologjike për
prodhimin e verës, material dhe reagjentë të nevojshëm, të prodhuara nga kompani prestigjioze si
dhe protokole bashkëkohore për punën laboratorike dhe atë teknologjike.
Ky studim është realizuar nga një grup i studiuesve me përvojë të gjatë në enologji dhe në punën
laboratorike që ka të bëjë me përcaktimin e mykotoksinave me anë të Kromatografisë së Lëngët
me Performancë të Lartë (HPLC).
Përgatitja për mostrim dhe mostrimi është bërë në Kosovë kurse analizat laboratorike janë bërë
në Universitetin e Teknologjisë së Ushqimit, Plovdiv-Bullgari.
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REGJISTRI I SHKURTESAVE

P. e.s. - Para erës sonë
OTA – Okratoksina A (Ochratoxin A)
ADN – Acidi dezoksiribonukleik
CRP – Proteina C reaktive (C Reactive Protein)
TG – Trigliceridet
TAS – Statusi total antioksidues (Antioxidant Total Status)
LDL – Lipoproteina me densitet të ulët (Low Density Lipoprotein)
DAP – Diamonium fosfati
PVPP – Polivinilpolipirolidina (Polyvinylpolypyrrolidone)
FAO – Organizata Botërore e Ushqimit (Food Association Organisation)
BEN – Nefropatia Endemike Ballkanike (Balcan Endemic Nephropathy)
HPLC –FD – Kromatografia e Lëngët me Performancë të Lartë me Detektor
Fluoreshent (High Performance Liquid Chromatography with Fluorescent Detector)
UV – Ultraviolet
µg – Mikrogram = 1 x10ˉ6 g
ng – Nanogram = 1 x10ˉ⁹ g
p. p. b. – Pjesë për bilion (parts per billion 10ˉ⁹)
IAC – Kolona imunoafinitive (Immunoaffinity Columns)
MEA-B - Malt Extract Agar-Boscalid
CYSB – Yeast Extract Sucrose Glycerol Agare
ICFM – Komisoni Ndërkombëtar i Mikologjisë së Ushqimit (International
Commision of Food Micology)
LOD – Limiti i detektimit (Limit of Detection)
LOQ – Limiti i kuantifikimit (Limit of Quantification)
N.D. – E padetektuar (Not Detected)
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Teknologjia ose industria e përfitimit të verës, që ndryshe njihet edhe si arti i bërjes së verës,
ka një histori sa të gjatë aq edhe interesante. Për vërtetimin e hipotezave të dhëna nëpër kohë
janë bërë hulumtime konkrete shkencore në kuptim të zbardhjes së fakteve shkencore që
argumentojnë historinë tejet të gjatë të përfitimit dhe të përpunimit të verërave dhe të pijeve
tjera alkoolike. Kështu p.sh. shkencëtarët në Shulaveri (Gjeorgjia jug-lindore dhe qendrore)
përgjatë lumit Kura kanë izoluar mbetje të verës në fuçitë e qeramikës (6000-7000 vjet p.e.s),
fuçi këto që janë përdorur nga banorët e atyre viseve për prodhimin dhe për ruajtjen e verës
(McGovern.P, 2003). Hulumtim tjetër tejet interesant që ka të bëjë me historikun e verës
është edhe hulumtimi i bërë nga shkencëtarët e Universitetit të Muzeut të Pensilvanisë, të
cilët duke përdorur spektrometrin infra të kuq, kromatografinë e lëngët dhe metoda të tjera
analitike, zbuluan në fshatin Haji Firuz Tepe (7000 vjet p.e.s) në malet Zagros (në njërën prej
gjashtë fuçive të zbuluara në një vendbanim) praninë e kripërave të kalciumit prej acidit
tartarik, i cili gjendet në masë të madhe vetëm në kokrrat e rrushit (S.Bagnall. et al, 2015).
Gjithashtu shkencëtarët e përfshirë në këtë studim kanë izoluar edhe mbetje të një substance
të quajtur rezinë, substancë kjo që ka prejardhjen nga druri i quajtur Terebinthus dhe se është
vërtetuar që substanca në fjalë është përdorur nga prodhuesit e verës në atë kohë për
mbrojtjen e verës nga prishja. Sot dihet fakti që rezina është substancë me veti antibakteriale.
Hulumtime të shumta shkencore në lidhje me historikun e përfitimit të verës janë bërë edhe
në shtete të tjera si; Egjipt, Kinë, Turqi, Greqi, Itali, Spanjë dhe vende të tjera, për të cilat
mendohet se janë vende ku ka zanafillën shkenca e enologjisë.Të gjitha këto hulumtime
shkencore dhe shumë të tjera vërtetojnë lashtësinë e procesit të fermentimit alkoolik të verës
dhe të pijeve tjera alkoolike. Edhe rajoni i Ballkanit shquhet për traditën e gjatë që ka në
kultivimin e hardhisë së rrushit dhe prodhimin e verës, përfshirë këtu edhe shtetin e Kosovës.
Sot teknologjia e përpunimit të rrushit dhe të përfitimit të verërave është në fazën e vet
kulminante në kuptim të sofistikimit të metodologjive shkencore për prodhim sa më cilësor të
llojeve të ndryshme të verërave. Sa i përket shteteve të cilat prijnë në përpunimin e rrushit
dhe prodhimin e verërave, sipas një publikimi të bërë në vitin 2014 nga organizata OIV
(International Organisation of Vine and Wine) Franca është shteti që prodhon më së shumti
verë në botë (vetëm në vitin 2014 ka prodhuar afërsisht 47.000.000 HL verë) kurse në vendin
e dytë qëndron Italia (www.oiv.int/oiv/info/enpoint, 2014).Në vitin 2011 është vlerësuar se
kanë qenë të mbjella me rrush afërsisht 7.6 milion hektarë sipërfaqe, sipërfaqe kjo më e vogël
se maksimumi i arritur në vitin 1970 ku llogaritet të kenë qenë të mbjella afërsisht 10.2
milion hektarë. Rritja e plantacioneve me vreshta kohëve të fundit është parë në Zelandën e
Re si dhe një rritje e lehtë në disa shtete të tjera, siç janë; Kina, Kili dhe SH.B.A. ndërsa
zvogëlim të plantacioneve me vreshta janë parë pothuajse në të gjitha shtetet e Evropës
(S.Jackson.R, 2014). Llogaritet që afërsisht 66% e prodhimit të përgjithshëm të rrushit
përdoret për fermentim (prodhim të verës), 32% konsumohet i freskët ndërsa pjesa tjetër 2%
thahet dhe përdoret për qëllime të ndryshme. Franca, Italia dhe Spanja prodhojnë rreth 47% të
verës së përgjitshme të mbarë botës (S.Jackson.R,2014).
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QËLLIMI I STUDIMIT

Kosova, e sidomos pjesa jugore e saj (Bajraktari. Y, 2015) shquhet si zonë ku historikisht
janë kultivuar dhe vazhdon të kultivohen plantacionet me vreshta, e si rrjedhojë edhe zonë ku
janë të përqendruara një numër relativisht i madh i bodrumeve të cilat përpunojnë rrushin dhe
prodhojnë verë. Si zonë gjeografike Kosova karakterizohet me klimë deri diku të
përshtatshme për rritjen e kërpudhave të cilat janë përgjegjëse për formimin e substancave që
janë të dëmshme për kultura të ndryshme bujqësore. Marrë parasysh të gjitha këto, kemi parë
të arsyeshme dhe kemi konsideruar me vlerë shkencore studimin për herë të parë (në Kosovë)
në hardhinë e rrushit dhe produktin e përpunimit të saj (verën) të një lloj mykotoksine të
njohur si Okratoksina A (OTA). Kjo lloj mykotoksine tashmë është vërtetuar se intoksikon së
pari hardhinë e rrushit e pastaj si e tillë ajo bartet edhe në produktin final të përpunimit të
rrushit (verën).
Duke pasur parasysh faktin që popullata e Kosovës sikurse edhe vendet e tjera të rajonit dhe
më gjerë, konsumon verën si pije t ë lehtë alkoolike dhe e njëjta verë e cila prodhohet në
Kosovë eksportohet edhe në vende të ndryshme të Ballkanit dhe jo vetëm, kemi vendosur që
këtë lloj mykotoksine ta hulumtojmë në aspektin sasior dhe pas kësaj të kemi një tablo më të
qartë lidhur me prezencën eventuale ose jo të kësaj lloj mykotoksine në rrushin dhe në verën
tonë.
OBJEKTIVAT E STUDIMIT

Studimi ynë përfshinë periudhën tetor 2013 – tetor 2015, është ndarë në shtatë faza dhe në
secilën fazë janë realizuar qëllimet dhe objektivat tona, të cilat kanë qenë me sa vijon;
 Të përcaktohet nga ana sasiore Okratoksina A (OTA) në lloje të ndryshme të
verërave të prodhuara në Kosovë dhe të krahasohet ajo me vendet e rajonit dhe
më gjerë.
 Të përcaktohet nga ana sasiore Okratoksina A (OTA) gjatë kushteve të
ndryshme klimatike dhe stadeve të ndryshme teknologjike të përpunimit të
rrushit dhe prodhimit të verës.
 Të përcaktohet nga ana mikrobiologjike prania e kërpudhave përgjegjëse për
prodhimin e Okratoksinës A (OTA) në varietete të ndryshme të rrushit në
Kosovë.
 Të përcaktohet në aspektin shëndetësor rreziku eventual nga konsumimi i
rrushit dhe verës së prodhuar dhe importuar në Kosovë.
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1. ASPEKTE TEORIKE

1.1. Hardhia e rrushit dhe disa karakteristika kryesore të saj
Hardhia bën pjesë në familjen e bimëve kacavjerrëse të quajtura Ampelidacae, ku bëjnë
pjesë një numër i madh i gjinive, e në mesin e tyre edhe gjinia Vitis (Fam.Vitacea) me numër
shumë të madh të llojeve.
Llojet e gjinise Vitis ndahen në tri grupe gjeografike (Bajraktari.Y, 2015):


Grupi i hardhive amerikane



Grupi i hardhive aziatike - lindore



Grupi i hardhive euro-aziatike

Grupi i hardhive amerikane
Hardhitë e këtij grupi rriten në viset lindore të SHBA-ve, nga Meksika deri në Kanada. Sipas
Bailey (1934) në këtë grup bëjnë pjesë llojet; Labrusca, Candicans, Aestivale, Cinerea,
Cardifblia, Riparia etj. Një numër i konsiderueshëm i tyre janë të qëndrueshëm ndaj
filokserës, sëmundjeve kërpudhore dhe temperaturave të ulëta.
Grupi i hardhive aziatike lindore
Sipas Planchori (et al., 2004) në këtë grup bëjnë pjesë llojet Vitis amurensis, Vitis tunbergi,
Vitis coignetiae, Vitis romaneti etj. Vitis amurensis rritet në pyjet e lindjes së largët, në viset
më veriore të Rusisë, në Manxhuri, Kore etj, i qëndron ngricave deri në -40oC ndërsa është e
ndjeshme ndaj filokserës e vrugut. Shërben si bimë dekorative për zbukurimin e parqeve,
selishteve, etj.
Grupi i hardhive euro-aziatike
Hardhia europiane (Vitis vinifera L) e butë, është e llojit të veçantë, e cila përfshin dy
nënlloje: Vitis vinifera spp. sativa dhe Vitis vinifera spp. sylvestris. Disa autorë i veçojnë si dy
lloje: Vitis vinifera dhe Vitis sylvestris. Vitis vinifera spp. sativa kultivohet në Europë, në
Afrikën Veriore, Azinë e Mesme etj. Përfshin disa mijëra varietete dhe karakterizohet nga
polimorfizëm i madh, ka lule hermafrodite. Një numër varietetesh kanë lule femërore, ka
cilësi të mirë të rrushit për ngrënie dhe përpunim, duron sasi të larta të gëlqeres në tokë,
rrënjëzohet mirë e shartuar me llojet e nëngjinive Euvitis, nuk është e qëndrueshme ndaj
filokserës dhe temperaturave të ulëta.
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Edhe pse nuk dihet saktësisht se kur dhe ku është shfaqur për herë të parë gjinia Vitis gjatë
evolucionit, supozohet që ajo është shfaqur për herë të parë para afërsisht 65 milion vitesh
(Benjak.A, 2008). Lloji që sot kultivohet (Vitis vinifera spp.sativa) mendohet të jetë përfituar
ose zbutur nga lloji i egër Vitis vinifera spp.sylvestris (Garcia. et al, 2006).
Familja Vitacea, në të cilën bën pjesë hardhia e rrushit Vitis vinifera, përmban afërsisht 60
lloje të egra, të cilat janë të shpërndara në Azi, në Amerikë dhe në Europë, nën ndikimin e
kushteve klimatike optimale subtropikale, mesdhetare dhe kontinentale (Terall. et al, 2010).
Sot ekziston një numër shumë i vogël i popullatave të izoluara të llojit të egër V.vinifera
spp.sylvestris në Europë dhe atë thellë përgjatë brigjeve të lumenjve (Garcia. et al, 2013).
Besohet se hardhia e rrushit që sot kultivohet për nevoja ushqimore dhe industriale është
zbutur afërsisht 4000 vite p.e.s. nga hardhia e egër e njohur si V.sylvestris C.C. (Aradhya. et
al, 2003), mirëpo ka hipoteza se ajo është zbutur edhe shumë kohë përpara, konkretisht
10.000 vite p.e.s. përreth Detit Kaspik. Është me rëndësi të theksohet fakti që për nevoja
ushqimore dhe industriale vetëm gjinia Vitis me llojin vinifera ka rëndësi, ndërsa llojet tjera si
p.sh. llojet e Amerikës Veriore siç janë; V.rupestris, V.riparia ose V.berlandieri janë përdorur
në hibridizimet rrënjore për shkak të disa karakteristikave të theksuara gjenetike të cilat ato
posedojnë, p.sh rezistenca ndaj patogjenëve të cilët kanë shkaktuar dëme të mëdha në
plantacionet e vreshtave të Europës, siç janë; Phylloxera, Oidium, lloje të ndryshme të
myqeve, siç janë; Plasmopara viticola, Uncinula necator etj. (Terrall. et al, 2010). Ekzistojnë
me qindra varietete të rrushit, mirëpo jo të gjitha përshtaten në rajonet specifike dhe në qoftë
se sezoni i rritjes është shumë i shkurtër për varietetet e caktuara atëherë kualiteti i rrushit do
të jetë shumë i dobët dhe me sasi jo të kënaqshme të sheqerit gjatë procesit të vjeljes
(Strick.B, 2011).
Në Europë gjenden rreth 70% e të gjitha vreshtave botërore, ku afërsisht 70% e produktit
destinohet për prodhimin e verës.
Kualiteti i rrushit varet nga vetë varieteti i rrushit dhe nga faktorët e tjerë shoqërues dhe në
bazë të kësaj të gjitha varietetet e rrushit të destinuara për prodhim të verërave ndahen në tri
grupe kryesore:




varietetet për verërat kualitative dhe shumë kualitative
varietetet për verërat e tryezës të kualitetit të mesëm
varietetet për verërat e tryezës të kualitetit të dobët

Varietetet e rrushit për verëra të tryezës të kualitetit të lartë dhe shumë të lartë karakterizohen
me kalaveshë të vegjël, me kokrra të vogla dhe me një raport të pakënaqshëm ndërmjet
pjesëve të forta dhe atyre që japin lëngun ose mushtin nga i cili fitohet vera. Mirëpo edhe pse
japin rendimente të ulëta në krahasim me varietetet e tjera ato japin verë shumë kualitative si
në ngjyrë ashtu edhe në përbërësit kimik të verës.
Varietetet e grupit të parë karakterizohen me sasi të madhe të sheqerit, e cila sillet nga 2025% dhe acide totale 5-8 gr/l, ndërsa varietetet e grupit të dytë dhe të tretë karakterizohen me
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një sasi dukshëm më të vogël të sheqerit, e cila sillet nga 16-20% dhe acide totale nga 4-6 gr/l
(Paunoviq.R. and Daniqiq.M, 1967).
Qysh prej vitit 1971 “Atlasi Botëror i Verërave” ka siguruar informacione të shumta lidhur
me atë se ku janë rritur historikisht hardhitë e rrushit.Sot kjo është kompletuar me librin e
quajtur “Rrushi i Verës”, i cili siguron informacione të detajuara për 1368 varietete primare,
emërtimet e tyre, sinonimet dhe çdo gjë që lidhet me këto varietete, bazuar në hulumtimet e
fundit të kryera në ADN (Anderson K. and Nelgan S, 2013).
Hardhia e rrushit është bimë e cila mund të jetojë mbi 100 vjet, mirëpo zakonisht prodhuesit e
verës (enologët) rekomandojnë zëvendësimin e hardhive të vjetra me ato të reja çdo 30 - 40
vjet.
1.2. Hardhia e rrushit dhe vera në trojet shqiptare
Pjesa e Europës ku jetojmë ne (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Greqi, Serbi, Kroaci, Bullgari,
Mali i Zi) konsiderohet si rajon i cili ka një histori dhe kulturë tejet të gjatë në vreshtari dhe
verëtari.
Dëshmitë antike (artefaktet) për rritjen e rrushit dhe prodhimin e verës në këtë pjesë të
Europës janë të shumta, e sidomos kjo vlen për kulturën e lashtë ilire, të cilët shquheshin për
kultivimin e hardhisë së rrushit dhe përpunimin e saj. Shqiptarët të cilët konsiderohen si
trashëgimtarë të ilirëve, kanë poashtu një traditë të gjatë në vreshtari dhe verëtari, të dhëna
këto të cilat mund të monitorohen lehtë nëpërmjet dëshmive të ndryshme të cilat vërtetojnë
bashkëjetesën tonë me verën dhe vreshtarinë në përgjithësi.
Shkrimtari antik romak Plini (71 pas lindjes së Krishtit) e përshkruan verën shqiptare si
shumë të ëmbël dhe i referohet asaj si vera e tretë më e mira nga të gjitha verërat.
Një seri e skulpturave, mozaikëve të rrushit, fuçi të verës të zbukuruara me rrush dhe njerëz
që mbanin kupën me verë, etj, janë gjetur në shumë qytete të Shqipërisë, siç janë; Durrësi,
Apolonia, Bylisi, Lini, Orikumi, Butrinti, etj. Midis tyre vlen të përmendet një statujë
mermeri e gjetur në Durrës, në të cilën është i gdhendur rrushi (Shundi.A, 2004)
Historianë, gjeografë dhe dijetarë të tjerë të shquar në kohën antike kanë dëshmuar në lidhje
me vreshtat dhe verën iliro-shqiptare. Gjeografi Strabon (14 p.e.s) ka shkruar për Ilirinë "
është vend i ngrohtë dhe pjellor, sepse i ka shumë të mira pemët e ullinjëve dhe vreshtave. ....
ilirët eksportuan verë në Romë duke e mbajtur atë në fuçi druri. Poashtu Aristoteli përmend
një lloj vere të bërë nga fisi i Taulantëve (ilirë) që ishte e prodhuar (fermentuar) nga mjalta
(Shundi.A, 2004).
Historiani Henri ENJALBERT, në librin e tij "Historia e hardhisë dhe verës" (Paris, 1975),
shkruan: "tokat dhe shtëpitë shqiptare janë ndër vendet me histori të gjatë të vreshtarisë në
Europë.
Iliria si burim i hardhive me cilësi të kultivarëve që përhapej përtej vreshtarisë italiane,
përmendet poashtu edhe në botime të ndryshme nga një shumëllojshmëri e shkrimtarëve
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latinë (“The Oxford Companion of Wine", 1994). Në këtë kontekst, profesori italian me
reputacion të lartë në fushën e vreshtarisë, Attilio SCIENZA, ka ndërmarrë një studim
krahasues me anë të përcaktimit të ADN-së së kultivarëve shqiptarë dhe italianë, me qëllim
që të përcaktojë rrugën e kalimit të lashtë dhe mbjelljen e vreshtave, nga preardhja (burimi)
që ishte Lindja e Afërt përmes Greqisë, Shqipërisë dhe përtej në Europë.
Edhe Kosova ka një histori dhe kulturë të lashtë sa i përket kultivimit të hardhisë së rrushit
dhe prodhimit të verës.

Fig.1.1. Fuçi vere antike nga qeramika dhe hardhia e rrushit e skalitur në gur (Kosovë, 60 pas
lindjes së Krishtit).

Republika e Kosovës gjendet në pjesën qëndrore të Gadishullit Ballkanik. Ajo kufizohet me
Republikën e Maqedonisë dhe Shqipërisë në jug, me Malin e Zi në perëndim, dhe me
territorin e Serbisë në veri dhe në lindje. Kosova zë një sipërfaqe prej rreth 10,900 km².
Në antikitet Mbretëria Dardane dhe më vonë provinca romake e Dardanisë ishte e vendosur
në këtë rajon. Në mesjetë ishte pjesë e Perandorisë Bizantine, Perandorisë Bullgare, Serbe
dhe nga shekulli XV deri në fillim të shekullit XX pjesë e Perandorisë Osmane.
Tradita e vreshtarisë në Kosovë daton afërsisht 2000 vjet. Edhe në Kosovë ka artefakte të
cilat dëshmojnë antikuitetin e kësaj veprimtarie. Në mesin e artefakteve antike të gjetura që
vlen të përmendet, është mbishkrimi në një pllakë guri, gdhendur në alfabetin latin dhe
rrethuar nga hardhia e rrushit, kushtuar ushtarit të vrarë në moshën 21 vjeçare, 60 vite pas
lindjes së Krishtit, në vendin e njohur si Krahorta.
Vreshtaria në Kosovë (fig.1.2.) është e ndarë në dy rajone: Rajoni i Kosovës dhe Rajoni i
Dukagjinit. Rajonet pastaj ndahen në nënrajone, zona, lokalitete dhe parcela vreshtare.Rajoni
i Dukagjinit përbën pjesën kryesore të zonës vreshtare në Kosovë dhe ndahet në dy nënrajone
me 3136 ha dhe 11213 ha.Rajoni verior përfshinë zonat vreshtare të Istogut dhe të Pejës,
ndërsa rajoni jugor përfshinë zonat e Gjakovës, Rahovecit, Suharekës, Prizrenit dhe
Malishevës (Bajraktari.Y, 2015)
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Fig.1.2. Rajonet me vreshta të regjistruara në Republikën e Kosovës (Geo&Land 2009-13)

1.3. Përbërësit kimik të rrushit
Përbërësit kryesorë të rrushit ose të lëngut të rrushit (mushtit) janë: sheqernat dhe acidet
organike, e pastaj vlen të përmenden edhe lëndët minerale, lëndët azotike, lëndët e
ngjyrosura, lëndët tanine, ekstrakti i verës etj.
Sheqernat janë komponenta kryesore e rrushit dhe e procesit të fermentimit alkoolik në
tërësi. Sheqeri i rrushit zakonisht njihet me emrin e përgjithshëm dekstrozë. Si përbërës
kryesor i sheqerit në rrush janë: fruktoza dhe glukoza edhe pse është prezente edhe saharoza,
por në raste të rralla dhe në koncentrime dukshëm më të vogla krahasuar me fruktozën dhe
glukozën (Liu. et al, 2006). Sasia e sheqerit në rrush ka rëndësi të madhe në procesin
teknologjik të prodhimit të verës sepse përveç se ndikon në kualitetin e rrushit, sheqeri total
prezent në rrush përcakton edhe sasinë e alkoolit i cili do të prodhohet gjatë procesit të
fermentimit alkoolik.
Vlera e sheqerit në musht zakonisht sillet prej 17-25 %
Acidet organike janë poashtu komponentë tjetër tejet të rëndësishëm të kokrrës së rrushit.
Edhe pse krahasuar me sheqerin sasitë e acideve organike janë shumë më të ulëta.Ato luajnë
një rol të veçantë në frenimin e prishjes mikrobiale, stabilizimin e ngjyrës dhe vetive të tjera
organoleptike në rrush dhe verë (Shiraishi.M, 1995).
Acidet më të rëndësishme të cilat gjenden në rrush janë; acidi tartarik (i verës), acidi malik (i
mollës) dhe shumë lloje të tjera të acideve, siç janë; acidi citrik, acidi glukonik, acidi laktik,
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pastaj të ashtuquajturat acide avulluese ku bëjnë pjesë; acidi acetik, acidi propionik, acidi
buterik, etj (Robredo.M-R, 2011).
Analiza e këtyre acideve lejon kontrollimin e procesit të pjekjes (maturimit) të rrushit
përkatësisht kontrollimin e zhvillimit ose lëvizjes së këtyre acideve gjatë proceseve të
ndryshme, siç janë: fermentimi alkoolik, fermentimi malo-laktik, procesi i pjekjes, etj. (Mato
I. et al, 2005). Se sa do të jetë aciditeti i përgjithshëm, varet kryesisht nga varieteti i rrushit
dhe nga kushtet klimatike në të cilat piqet rrushi, por zakonisht vlera e aciditetit të
përgjithshëm sillet prej 5-8 gr/l.
Lëndët azotike në verë mund të jenë në forma të ndryshme si: aminoacide të lira,
polipeptide, polimer të tipit të albumozave dhe peptoneve si dhe proteide.Të gjitha këto lëndë
me një fjalë mund të quhen si lëndë proteinike.
Lëndët e ngjyrosura dhe tanine janë poashtu lëndë me një rëndësi të veçantë në kokrrën e
rrushit. Kanë prejardhje nga mbështjellësit e kokrrave të rrushit dhe me një emër quhen si
antocianine.
Antocianinet ose antocianet janë pigmente flavonoide të tretshme në ujë, të cilat pavarësisht
pH dhe agjentëve të ndryshëm me të cilët bashkëveprojnë, kontribuojnë me ngjyra të
ndryshme tek bimët, siç janë; ngjyra e kuqe, e kaltër dhe vjollce (He F. et al, 2012).
Lëndët e ngjyrosura mund të jenë edhe në lëngun e rrushit (kokrrës) te disa varietete, pra
lëngu në këto varietete është i ngjyrosur dhe si pasojë fitohen verëra me ngjyrë shumë
intenzive.
Lëndët tanine janë polifenole që kanë prejardhje nga pjesët e forta të bimës, siç janë: kërcelli,
fara, lëvorja etj, dhe të cilat kanë aftësi njëkohësisht të lidhin dhe të precipitojnë proteinat
gjatë procesit teknologjik të prodhimit të verës.
Taninet janë substanca të cilat karakterizohen me shije të hidhur dhe mjaft të ashpër dhe kanë
peshë molekulare 500-3000 (Ashok.P, and Upadhyaya.K, 2012).
Edhe lëndët e ngjyrosura e edhe ato tanine, me një emër të përbashkët quhen polifenole, dhe
se këto substanca lehtë oksidohen nën veprimin e enzimit polifenoloksidazë (Troiani E. et al,
2003).
Sasia mesatare e lëndëve të ngjyrosura dhe atyre tanine te verërat e kuqe sillet afërsisht 1 gr/l,
tek verërat e zeza ato arrijnë vlerën deri 3 gr/l, kurse tek verërat e zeza intenzive ato mund të
arrijnë vlerën deri 4 gr/l.
Prej lëndëve minerale në verë më së shumti ka kalium (afërsisht 50%), pastaj kalcium dhe
magnez. Mirëpo përveç lëndëve minerale të lartshënuara, në musht respektivisht verë hasen
edhe një numër i madh i mineraleve, por në sasi më të vogla, siç janë; hekuri, bakri, zinku,
etj. Në musht ka sasi më të madhe të lëndëve minerale sesa në verë, për arsye se gjatë
procesit të fermentimit një pjesë e kaliumit largohet në formë të fundërrinës nga vera si dhe
tharmet gjatë procesit të fermentimit furnizohen me lëndë minerale për kryerjen e procesit të
lartshënuar (Gayon P.et al, 2006).
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Ekstrakti ose lënda e thatë nënkupton materien që mbetet pas vlimit të verës, e që zakonisht
përmban; glicerol, acide të oksiduara, estere, etj. (Gayon P. et al, 2006).

Fig.1.3. Përbërja kimike e kokrrës së rrushit

1.4. Përbërja mekanike e rrushit
Element shumë i rëndësishëm në verëtari (enologji) është edhe përbërja mekanike e rrushit,
që nënkupton përbërësit mekanikë, siç janë; kërcelli, mbështjellësi i kokrrës, farat dhe lëngu i
rrushit, si dhe raporti sasior i këtyre përbërësve.
Nga 100 kg rrush (tab.1.1.) fitohet përafërsisht kjo pasqyrë sasiore e kërcellit, farave dhe
mishit ose tulit të kokrrës së rrushit (Daniqiq. M, 1970);
Tab.1.1. Pasqyrë sasiore e pjesëve të rrushit/100 kg
Pjesët e rrushit
Kërcell
Kokrra
Mbështjellës të kokrrës
Fara
Mish (tul)

Kg
2-8
92-98
5-11
2-5
80-90
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1.5. Faktorët klimatik dhe rrushi
Kushtet klimatike luajnë rol jashtëzakonisht të madh në kualitetin e rrushit dhe njëkohësisht
edhe në kualitetin e verës.
Hardhitë e rrushit rriten në rajone të ndryshme të botës ku temperaturat mesatare gjatë fazës
së rritjes janë ndërmjet 13 – 21 ºC (V.Jones.G, 2015).
Për rritje ose për zhvillim ideal hardhisë i nevojiten minimum 1400 orë diell në vit kurse
temperatura optimale për hardhinë e rrushit në fillim të pranverës është temperatura 15 ºC
(Grainger.K and Tattersall.H, 2005).
Kushtet e tjera klimatike të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në zhvillimin ose në kultivimin e
hardhisë janë edhe uji ose rreshjet e nevojshme për zhvillim, karakteristikat e balancit ujë tokë, temperatura, natyra ose përbërja e tokës (dheut) përkatësisht poroziteti i saj, pozita
gjeografike e vreshtave, erërat, prezenca e lëndëve minerale, etj. (V.Jones G. and Alves F,
2012).
Struktura klimatike në rajonin e caktuar ku kultivohet një varietet i caktuar i hardhisë së
rrushit, në masë të madhe përcakton përshtatshmërinë e atij rajoni për zhvillimin optimal të
varietetit të caktuar, stilin e verës së prodhuar atje si dhe levërdinë ekonomike të industrisë së
verës (V.Jones.G. and Alves.F, 2012).
Klima e Gadishullit Ballkanik mund të konsiderohet si zonë e tranzicionit nga klima e
Mesdheut dhe ajo Kontinentale, tipike për Europën Qendrore dhe Lindore.
Nuk ka pengesa malore në Ballkan që mund të prodhojnë ndarje të rëndësishme nga Euroazia
Kontinentale, si rezultat i së cilës klima kontinentale mund të depërtojnë thellë në luginat e
lumenjve Danub dhe Sava.
Në shumicën e territorit të Kosovës klima është kontinentale, që rezulton me verëra të nxehta
dhe dimëra të ftohtë me ndikim Alpin dhe Mesdhetar. Temperaturat mesatare në vend sillen
prej + 30 ° C (verës) në - 10 ° C (dimrit).
Mesatarja e rrezeve të diellit në Kosovë është 2079 orë ose 5.7 orë në ditë, e cila përbën 47%
të potencialit të përgjithshëm diellor. Në dhjetor mesatarja e rrezeve të diellit arrin vlerën prej
54 orëve ose 1.7 orë në ditë dhe gjatë muajve të verës më shumë se 250 orë në muaj ose 8.3
orë në ditë.
Në Kosovë temperatura mesatare gjatë stinës së dimrit është rreth 1 ° C, në pranverë dhe
vjeshtë afërsisht 10.8 ° C dhe 20.8 ° C në verë.
Karakteristikë klimatike në Kosovë është edhe përfshirja ndonjëherë e masave të ajrit shumë
të nxehta me origjinë nga Afrika Qendrore drejt Mesdheut në drejtim të Ballkanit. Këto
periudha të masave tejet të nxehta zgjasin mesatarisht 14 ditë, minimum 9 dhe maksimum 21
ditë.
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Temperaturat esktreme pozitive në Kosovë sillen ndërmjet +37 dhe 39 ° C ndërsa
temperaturat ekstreme negative sillen ndërmjet -22.5 ° C dhe -32.5 ° C, mirëpo fatmirësisht
këto fenomene shfaqen rrallë.
Si faktorë klimatikë që ndikojnë negativisht në kultivimin e hardhisë mund të përmendim
temperaturat ekstreme, p.sh.temperaturat më të ulëta se -16 ºC mund të shkatërrojnë hardhinë
duke inicuar procese të dëmshme për bimën, siç janë p.sh. formimi i kristaleve të akullit
brenda bimës ose në brendi të qelizës, pastaj temperaturat e larta mbi 40 ºC të cilat gjithashtu
ndikojnë në mënyrë negative në kultivimin e bimës, erërat e forta të cilat shkaktojnë dëmtime
mekanike, pastaj breshëri, etj.
Zakonisht si sezon i rritjes për hemisferën veriore merret periudha 1 prill – 31 tetor, kurse për
hemisferën jugore 1 nëntor – 30 prill (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
Ndryshimet globale klimatike mund të ndryshojnë në të ardhmen pasqyrën aktuale të shtrirjes
së plantacioneve me vreshta, përkatësisht të zhvendosen ose të lëvizin zonat tradicionale të
rritjes në zona të reja më të përshtatshme, konkretisht nga Hemisfera Jugore në Hemisferën
Veriore (Hannah. L et al, 2012).
1.6. Rrushi, vera dhe shëndetësia
Sot në kohën e shkencës moderne, përveç ushqimit dhe pijes së preferuar, rrushit dhe verës i
kushtohet rëndësi e madhe edhe në aspektin shëndetësor, për faktin se ka një mori
substancash të gjetura në rrush (lëvore) dhe verë me veti antioksiduese, antiinflamatore dhe
antikancerogjene, si p.sh. resveratroli (3, 4, 5-trihydroxystilbene). Hulumtimet tregojnë se
resveratroli redukton në mënyrë të dukshme proteinën C-reaktive (CRP), koncentrimin e
triglicerideve (TG), si dhe rritë shkallën e statusit total antioksidues (TAS) (BoS, 2013).
Hulumtime me pjesë të ndryshme të hardhisë së rrushit tregojnë për një efikasitet në kuptim
të uljes modeste të vlerave të disa prej parametrave shumë të rëndësishëm biokimik, siç janë:
lipidet totale të serumit, LDL-kolesterolit, trigliceridet totale dhe acidit urik (Jassim.H.A,
2010).
Gjithashtu sot bëhen hulumtime të shumta që kanë si qëllim hulumtimin dhe zbardhjen e
argumenteve shkencore në lidhje me rolin e mundshëm të substancave të ndryshme të gjetura
në rrush dhe në verë në zvogëlimin e gjasës për paraqitje të sëmundjeve të ndryshme
kardiovaskulare. Konkretisht, polifenolet e gjetura në bimë dhe në rrush (resveratroli) janë
treguar të dobishëm për sistemin kardiovaskular në kuptim të pengimit ose të inhibimit të
angiogjenezës, përkatësisht ndaljen e migrimit të qelizave të cilat mund ta shkaktojnë atë,
minimizimin e efektit të stresit oksidativ në paraqitjen e s ëmundjeve kardiovaskulare, etj
(Csiszar.A, 2012).
Hulumtime shkencore janë bërë edhe me pjesë të tjera të hardhisë së rrushit të cilat kanë
treguar aktivitet antimikrobial. P.sh. është parë efekti antimikrobial i ekstraktit të gjetheve të
hardhisë së rrushit i cili inhibon aktivitetin e llojeve të ndryshme të baktereve, siç janë;
Escheria coli, Pseudomonas aeuroginosa, Staphylococcus aureus dhe Enterococcus faecalis
(Ahmad.W, 2014).
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Mirëpo përveç efekteve të dobishme, hulumtimet shkencore tregojnë edhe për prezencën e
substancave (flavonoideve) të ndryshme në rrush dhe në verë me natyrë mutagjene, siç është
rasti i izolimit të substancës së quajtur rutin (quercetin-o-3-rutinoside) e cila paraqet
substancën kryesore mutagjene në verën e kuqe (Rueff.J, 1990).
1.7. Vera dhe procesi i fermentimit alkoolik
Vera hyn në grupin e pijeve të lehta alkoolike e cila prodhohet nga rrushi.Rrushi paraqet
substratin bazë ku me anë të procesit biokimik të njohur si fermentimi alkoolik, tharmet e
gjinisë Sacharomyces metabolizojnë ose konvertojnë sheqerin prezent në pulpën e kokrrës së
rrushit (glukoza dhe fruktoza) në alkool etilik dhe CO2, me ç’rast lirohet energjia në formë të
nxehtësisë. Përveç këtyre produkteve kryesore të këtij procesi, gjatë reaksionit lirohen edhe
një numër i caktuar i substancave të tjera, siç janë: gliceroli, acidi sukcinik, acidi laktik,
glikoli, acidi acetik dhe alkoole të tjera (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005). Procesi bazë i
fermentimit alkoolik (fig.1.4.) paraqitet me reaksionin e përgjithshëm;

Fig.1.4. Reaksioni i fermentimit alkoolik tek tharmet (ang.Alcohol fermentation occurs in
yeast)
Vera si pije alkoolike ka histori tejet të gjatë. Gjeneza e formimit të saj fillimisht në mënyrë
spontane e pastaj e kontrolluar nga njërëzit në kohëra dhe në vende të ndryshme të botës,
llogaritet të jetë afërsisht 7000 vjet p.e.s (J. Chambers. P. and S.Pretrorius I, 2010).

Fig.1.5. Enë arkeologjike për prodhimin e verës (Iran, 7000 vjet p.e.s)
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Sot industria e verës lirisht mund të thuhet se është në fazën e saj kulminante, në kuptim të
sofistikimit të teknologjisë për përpunim të rrushit dhe për prodhim të verës si dhe të
hulumtimit dhe të zbulimit të shumë argumenteve shkencore që kanë të bëjnë me disiplinën e
enologjisë në përgjithësi.
Sot enologët dhe hulumtuesit shkencorë të cilët merren me enologji përdorin metoda të
ndryshme profesionale dhe teknologjike për përpunim të rrushit dhe për prodhim të verërave.
Edhe sot ka enologë të cilët aplikojnë prodhimin e verës me metoda tradicionale, të cilat
metoda nënkuptojnë prodhimin e verës në mënyrë spontane pa e induktuar atë me produkte
komerciale. Mirëpo duhet theksuar se në kohën e shkencës moderne shumica e enologëve të
cilët merren me prodhim të verës sot aplikojnë procesin e fermentimit alkoolik të induktuar
me anë të të ashtuquajturave produkte komerciale teknologjike (enologjike), përfshirë këtu
edhe tharmet komerciale. Këto tharme komerciale paraqesin kultura të pastërta në aspektin
mikrobiologjik, të një lloji të caktuar të tharmeve të gjinisë Sacharomyces, të cilët përdoren
në stade të ndryshme dhe për qëllime specifike gjatë procesit teknologjik të prodhimit të
verës (Chambers. P. and S. Pretrorius. I, 2010).
Procesi i fermentimit alkoolik është proces mjaft i komplikuar biokimik, në të cilin rol të
veçantë kanë lloje të ndryshme të enzimeve të cilat mundësojnë transformimet e ndryshme
metabolike gjatë gjithë procesit në fjalë.
Shumica e enzimeve të cilat mundësojnë inicimin, zhvillimin dhe përfundimin e procesit të
fermentimit alkoolik, gjenden në vet kokrrën e rrushit si dhe në mikroflorën shoqëruese, ku
përfshihen numër i madh i llojeve të mikroorganizmave prezente gjatë prodhimit të verës.
Mirëpo sot përveç enzimeve natyrale, shumica e enologëve përdorin edhe enzime komerciale
të cilat përdoren për qëllime të caktuara dhe specifike gjatë procesit të përpunimit të rrushit
dhe prodhimit të verës.
Procesi i përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës, përveç njohurive profesionale që duhet
t’i ketë personi (enologu) i cili merret me këtë veprimtari, ekzistojnë edhe një mori kushtesh
që duhet plotësuar, me qëllim që procesi i prodhimit të verës të jetë brenda standardeve të
parapara nga institucionet që sot kontrollojnë këtë veprimtari, siç janë: ndërtimi me standarde
i bodrumit të verës, pajisja e bodrumit me pajisje teknologjike moderne, kushtet higjieniko sanitare të bodrumit, etj.
1.8. Mikrobiologjia e mushtit dhe verës
1.8.1. Tharmet (Majatë)
Tharmet janë mikroorganizmat më të rëndësishëm të cilat mundësojnë kryerjen e procesit të
fermentimit alkoolik të verës.
Tharmet janë organizmat më të thjeshtë në kuadër të grupit të eukariotëve.Qeliza e tharmit
përmban mbështjellësin qelizor (muri dhe membrana), citoplazmën me organele të ndryshme,
si dhe bërthamën të rrethuar me membranë në të cilën gjenden kromozomet e qelizës
(Ribereau-Gayon.P, 2005). Mund të jenë mikroorganizma sporoformues ose të ashtuquajturat
tharmet e vërteta ku bëjnë pjesë gjinitë si: Schizosacharomyces, Nadsonia, Sacharomyces,
Pichia, Hansenula, Debaromyces dhe tharmet josporoformuese ose tharmët e rreme ku bëjnë
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pjesë gjinitë si: Candida, Kloeckera dhe Rhodotorula. Të parat bëjnë pjësë në klasën
Ascomycetes, ku karakteristikë e kësaj klase është aftësia për formimin e organit sporobartës
të quajtur askus (greq. askos-qese), në brendi të së cilës krijohen sporet e njohura si
askospore, kurse të dytat klasifikohen në klasën Deuteromycetes ose Fungi Imperfenti
(Fugelsang.K and Edwards.Ch, 2007). Ekzistojnë dy grupe bazike të tharmeve të cilat
kryesisht hasen në mbështjellësin e kokrrës së rrushit, e ato janë: a) tharmet e egra dhe b)
tharmet e verës. Tharmet e egra (kryesisht gjinia Klockera dhe Hanseniaspora) mund ta
konvertojnë sheqerin prezent në rrush deri në alkool, mirëpo vetëm deri në volumin alkoolik
4%, në të cilën pikë ato pastaj vdesin.Ndërsa tharmet e verës (Sacharomyces) pastaj marrin
rolin primar në procesin e fermentimit alkoolik dhe e përfundojnë atë në tërësi deri në
volumin alkoolik 15%, pikë në të cilën edhe ato pastaj vdesin natyrshëm (Grainger.K. and
H.Grainger T, 2005).
Gjinia më e rëndësishme në industrinë e përfitimit të verës është gjinia Saccharomyces
(Saccharomyces bayanus). Tharmet e gjinisë Saccharomyces paraqiten në mënyrë
mikroskopike si qeliza të rrumbullakëta ose elipsoide, me bulëzim multilateral dhe
mundësisht pseudohife (Fugeslsang.K. and Edwards.CH, 2007).

Fig.1.6. Pamje mikroskopike e tharmit Saccharomyces cerevisiae (www.diwinetaste.com)
1.8.1.2. Bakteret aceto-acetike (Acetobakteret)
Grup shumë i njohur i mikroorganizmave shkaktarë të prishjes së verës, janë edhe bakteret
aceto-acetike apo acetobakteret. Acetobakteret i takojnë familjes Acetobacteriaceae.
Acetobakteret janë mjaft të përhapura në natyrë dhe mirë të adaptuara në ambiente të pasura
me sheqer dhe alkool (Ribereau-Gayon.P et al, 2006). Janë mikroorganizma gram-negative,
katalazë pozitive, aerob, dhe shquhen me një ndryshim të formës gjatë analizave
mikroskopike varësisht prej llojit, mirëpo keto parametra mund të ndryshojnë te disa lloje dhe
të hasen edhe baktere gram-variabile dhe katalazë negative (Du Toit and Lambrechts MG,
2002).
Në familjen Acetobacteriaceae bëjnë pjesë katër gjini: gjinia Acetobacter, Acidomonas,
Gluconobacter dhe Gluconoacetobacter. Gluconobacter oxydans, Acetobacter aceti,
A.pasteurians, Gluconobacter liquefaciens dhe G.hansenii, janë izoluar prej mushtit dhe
verës (Feugelsang.K. and Edwards.CH, 2007)
Procesi bazë për formimin e acidit acetik (prishja e verës) është oksidimi i etanolit, ku në këtë
proces rol kyç luajnë dy enzime; alkool dehidrogjenaza dhe aldehid dehidrogjenaza. Alkool
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dehidrogjenaza e oksidon etanolin kurse aldehid dehidrogjenaza e oksidon aldehidin.
Reaksionet mund të paraqiten me sa vijon;
a)

CH3CH2OH
etanoli

b)

CH3CHO
acetaldehidi

+

PQQ +

H2O --------

CH3CHO + PQQ

alkooldehidrogjenaza
+

PQQ +

acetaldehidi

H2O ---------

aldehidehidrogjenaza

CH3COOH + PQQH2
acidi-acetik

Enzimet e lartëshënuara janë enzime të cilat kanë si ko-faktorë PQQ, e cila është pjesë e
dehidrogjenazave përkatëse dhe shërben si akceptorë e elektroneve.
Në përgjithësi mund të thuhet se për enologët gjatë procesit të prodhimit të verës,
papërshtatshmëria e kontaminimit të rrushit dhe verës me baktere aceto-acetike vie si rezultat
i rritjes së sasise së acideve avulluese dhe substancave ketonike, të cilat substanca pastaj
ndikojnë në karakteristikat e verës, konkretisht në vetitë organoleptike, me ç’rast vera me
këto produkte të këtyre baktereve rrezikon seriozisht prishjen (Ribereau-Gayon.P. et al,
2006).
1.8.1.3. Bakteret acido - laktike (Laktobakteret)
Grup shumë i rëndësishëm i mikroorganizmave prezente në musht dhe verë janë edhe
bakteret acido-laktike (laktobakteret).
Bakteret acido-laktike si grup i mikroorganizmave, karakteristikë kryesore kanë formimin e
acidit laktik kryesisht nga sheqernat, mirëpo mund ta formojnë atë edhe nga acidi malik
(acidi me më së shumti sasi në verë) në procesin e njohur si fermentimi malo-laktik – MLF
(Feugelsang.K. and Edwards.CH, 2007).
Bakteret acido-latike i përkasin katër gjinive: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc dhe
Oenococcus (Lonvaud – Funel. A, 1999).
Janë katër parametra kryesore të cilat përcaktojnë dinamikën e zhvillimit të baktereve acidolaktike (laktobaktereve) në musht dhe verë, e ato janë: pH, temperatura, alkooli dhe
koncentrimi i SO2 (Ribereau - Gayon.P et al, 2006).
Për procesin e fermentimit malo-laktik si një proces shumë me rëndësi gjatë prodhimit të
verës, me rëndësi të veçantë është lloji Oenococcus oeni i cili ka aftësi të metabolizojë acidin
malik duke e shndërruar atë në acid laktik, me anë të procesit të njohur si fermentimi malolaktik. Oenococcus oeni është lloj heterofermentativ, zbërthen glukozën fillimisht në acid
laktik dhe CO2, dhe etanol e acetat (Fugelsang.K and Edwards.CH, 2007).
Rëndësia e veçantë e baktereve acido-laktike gjatë procesit të fermentimit malo-latik është se
ato mundësojnë deacidifikimin e verës, stabilitetin mikrobiologjik, duke zvogëluar sasitë e
acidit malik si burim potencial i furnizimit të mikroorganzimave me karbon dhe kontribuojnë
në aromën e verës (E Lerm. et al, 2010).
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1.8.1.4. Kërpudhat
Grup shumë i rëndësishëm i mikroorganizmave që ndikojnë direkt në procesin e prodhimit
dhe përpunimit të rrushit janë edhe kërpudhat. Bëjnë pjesë në njërën nga pesë mbretëritë e
eukarioteve. Llogaritet të jenë afërsisht 1.6 milion lloje dhe karakteristikë kryesore e
kërpudhave është ndërtimi i tyre micelar i përbërë prej elementeve individuale të quajtura
hife (J Carlile M, 2001).
Gjinitë e kërpudhave që më së shpeshti ndeshen në rrush janë gjinitë Penicilium, Aspergillus
dhe gjinia Botrytis.
Gjinia që sulmon më së shpeshti kokrrën e rrushit, frutet dhe perimet e tjera është gjinia
Botrytis. Si rezultat i infeksionit me Botrytis cinerea frutet ose në rastin tonë rrushi fillon të
humb ujin, pra fillon procesi i dehidrimit (ang.- noble rot), rezultat i të cilit është padyshim
tharja e kokrrës së rrushit. Mirëpo vlen të theksohet se këto kërpudha mund të përdoren edhe
për prodhimin e verërave shumë të ëmbla sepse në rast të dehidrimit rritet sasia e sheqerit
prezent në kokrrën e rrushit. Kolonitë e Botrytis (ang.grey mould) në fazën finale kanë ngjyrë
hiri, si dhe temperatura optimale për rritjen e Botrytis cinerea llogaritet të jetë afërsisht 20 ºC.
(C.C.Steel, 2011). Llojet tjera të kërpudhave të cilat vlen të permenden, për shkakun se gjatë
historisë (shek.XIX) kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha në Europë në plantacionet e
vreshtave janë edhe Uncicula necator dhe Plasmopara viticola, e pastaj sëmundje të hardhisë
së rrushit shkaktojnë edhe llojet tjera të kërpudhave, siç janë; Eutypa lata, Phomopsis viticola
dhe shumë lloje tjera të kërpudhave (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
Rreziku më i madh nga rritja e kërpudhave në frute (rrush) është aftësia e tyre për sintetizim
në kushte optimale të substancave (metabolitëve sekondarë) të njohura si mykotoksina,
substanca këto shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, kafshëve dhe bimëve (E Zain M,
2011).
Prej 101 llojeve të izoluara të Aspergillusit, 24 kanë prodhuar mykotoksinën e quajtur OTA
(C. A. Da Rocha Rosa et al, 2002).
Sot rreziku nga sëmundjet e shkaktuara nga kërpudhat është dukshëm më i vogël, për faktin
se përveç varieteteve të reja të rrushit rezistente në lloje të ndryshme të kërpudhave, janë
zbuluar edhe një mori preparatesh kimike për luftimin e këtyre kërpudhave, e qe njihen me
emërtimin e përbashkët si fungicide.
1.9.

Teknologjia e përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës

Para se të fillojmë të sqarojmë teknologjinë e përfitimit dhe përpunimit të verës, është mirë të
njihemi me nocionin bodrum i verës.
Bodrumi i verës paraqet hapësirën ku me anë të teknologjisë adekuate përpunohet rrushi
(mushti) dhe përfitohet vera si produkt final, si dhe hapësirën ku vera e fituar ruhet dhe bëhet
pastaj gati për treg. Zakonisht bodrumet ndahen në:




bodrume prodhuese
bodrume komerciale dhe
bodrume të specializuara
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Bodrumet prodhuese paraqesin hapësirën ku kryhet procesi i përfitimit të verës, pa përfshirë
këtu edhe fazën finale që nënkupton fisnikërimin e verërave. Pra në këto lloje të bodrumeve
prodhohet verë e quajtur rinfuze, e cila pastaj me anë të cisternave transportohet në bodrume
komerciale për procesim të mëtutjeshëm.
Bodrumet komerciale nënkuptojnë bodrumet ku kryhen të gjitha proceset e nevojshme për
përfitim të verës së dëshiruar. Pra këtu kryhen të gjitha etapat, që prej fazës fillestare e deri te
mbushja e verërave në shishe, respektivisht bërja gati e tyre për treg.
Bodrumet e specializuara janë bodrume ku prodhohet verë specifike, siç janë p.sh. verërat
shkumbore, pijet e forta alkoolike, verërat kulminante, etj.
Sa i përket tipeve të bodrumeve, bodrumet mund të jenë; bodrume mbitokësore, bodrume
nëntokësore dhe të kombinuara (Daniqiq. M, 1967).
Gjatë historisë enologët kanë përdorur materiale të ndryshme për përpunimin e rrushit,
prodhimin e verës dhe ruajtjen e saj, mirëpo sot kompanitë (bodrumet) serioze kryesisht
përdorin enët me material antikoroziv (inoks) si dhe fuçitë e drurit për ruajtjen dhe
fisnikërimin e verërave.
Ekzistojnë dallime sa i përket teknologjisë apo formës së aplikuar me rastin e përfitimit të
verërave të kuqe, të bardha dhe atyre roze. Megjithatë një verari (bodrum) moderne duhet të
ketë patjetër këto pajisje;


makinë shtrydhëse-ndarëse ( ang.- destemmer/crusher )



fuçi për fermentim dhe ruajtje



makinë shtrydhëse (presa)



dozatorë për SO2 të lëngët



pompa



gypa apo zorrë të fiksuara dhe lëvizëse



makinë filtruese (filtër)



aparaturë ftohëse (frigo)



fuçi druri (barel), nëse përdoren



linjën mbushëse



pajisjet laboratorike (laboratori)



pajisjet për pastrim
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Fig.1.7. Fuçitë e inoksit për prodhimin dhe ruajtjen e verës
Mirëpo vlen të theksohet se përveç këtyre pajisjeve të cilat i përmendëm më lartë është e
domosdoshme që bodrumet e verës të kenë edhe sistemin adekuat të ventilimit, kur mirret
parasysh fakti që çdo litër e mushtit (lëngu i rrushit) të fermentuar liron afërsisht 40 litra
CO2, të cilat mund të shkaktojnë asfiksim dhe vdekjen e punëtorëve të bodrumit (Grainger.K.
and Tattersall.H, 2005).
1.9.1. Teknologjia e përfitimit të verërave të kuqe
Teknologjia e përpunimit të rrushit të kuq dhe prodhimit të verës së kuqe dallon në aspektin
teknologjik krahasuar me përpunimin e rrushit të bardhë, edhe pse në thelb ekzistojnë
ngjashmëri në këto dy procese, sepse në të dyja proceset bëhet fjalë për procesin e
fermentimit alkoolik. Dallimi kryesor qëndron në atë që gjatë procesit teknologjik të
përfitimit të verërave të kuqe ndodh procesi i fermentimit alkoolik të komplet kokrrës së
rrushit, ndërsa tek verërat e bardha ndodh procesi i fermentimit alkoolik i lëngut të rrushit pa
pjesët tjera përcjellëse të kokrrës së rrushit.
Në teknologjine klasike të prodhimit të verërave të kuqe përfshihen këto stade:





Procesi i vjeljes dhe i përgatitjes së rrushit për fermentim (shtrydhja dhe ndarja e kokrrës së
rrushit si dhe mbushja e fuçive të verës)
Procesi i fermentimit alkoolik primar dhe macerimi
Tejbartja e verës së fermentuar, presimi dhe hudhja e sedimentit jashtë (kokrrat e rrushit)
Fermentimi final (metabolizimi i tërësishëm i sheqerit në alkool dhe fermentimi malo-laktik)
Rol të rëndësishëm në teknologjinë e përfitimit të verës kanë të gjitha etapat, që prej vjeljes
së rrushit, seleksionimi në vend i kokrrave të prishura nga ato të paprishura si dhe të gjitha
fazat tjera pasuese. Kualiteti i rrushit ka rëndësi të veçantë sepse nga ajo varet direkt kualiteti
i verës që do ta prodhojmë më vonë (Ribereau-Gayon.P. et al, 2006).
18

Durguti V. (2016): Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në
Kosovë

Detektimi i kokrrave të prishura është proces jo edhe aq i vështirë dhe se në shumicën e
rasteve ky fenomen mund të vërehet me anë të ndryshimit të ngjyrës në kokërr dhe erës së
keqe, karakteristikë e prishjes së rrushit. Në rast të infektimit me Botrytis (Botrytis cinerea)
veç gjatë vjeljes fillon procesi i fermentimit alkoolik.
Pas zbrazjes së rrushit nga mjetet motorike që e bartin atë deri në vendet grumbulluese apo të
ashtuquajturat bazene pranuese, rrushi i nënshtrohet shtyrdhjes dhe ndarjes së bistakut me anë
të makinave speciale (fig.1.7.) të konstruktuara për këtë qëllim, të quajtura si makina
shtrydhëse-ndarëse (ang.destemmer/crusher). Këto makina janë të konstruktuara në atë
mënyrë që arrijnë ta ndajnë vilen e rrushit dhe ta hudhin atë jashtë me anë të aspiratorëve
përkatës, me qëllim që në proces të mbesin vetëm kokrrat e rrushit.

Fig.1.8. Makinë shtrydhëse-ndarëse (ang.destemer/crusher-Magitec)
Pas kësaj vjen etapa pasuese që ka të bëjë me procesin e preparimit apo trajtimit të mushtit.
Mushti është lëngu i rrushit i fituar me rastin e shtrydhjes apo presimit të rrushit, i cili
paraqet substratin bazë për tharmët e gjinisë Saccharomyces të cilat kryejnë procesin e njohur
si fementimi alkoolik, që nënkupton konvertimin apo shndërrimin e sheqerit (glukozës) në
alkool etilik (etanol).
Qëllimi kryesor gjatë procesimit të mushtit është largimi apo pastrimi i mushtit nga përbërësit
jo të tretshëm si dhe rregullimi i tij në kuptimin e harmonizimit të përbërësve të tij, me qëllim
bërjen gati për procesin e fermentimit alkoolik. Sot në industrinë e përfitimit të verës për
pastrim (klarifikim) të mushtit përdoren metoda të ndryshme, siç janë: filtrimi, centrifugimi,
përdorimi i preparateve të ndryshme (enzimi pektinazë), etj. Harmonizimi i përbërësve
(parametrave) të mushtit para procesit të fermentimit alkoolik përfshinë: squfurimin adekuat
(me qëllim pengimin apo inhibimin e aktivitetit të tharmëve të egra të cilat mund të fillojnë
procesin e fermentimit para kohe), acidifikimin, deacidifikimin në vende të ftohta për shkak
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të mungesës së sheqerit me ç’rast paraqitet nevoja e shtimit të sheqerit me anë të mushtit të
koncentruar, shtimi në raste të caktuara i preparateve që paraqesin burim të azotit, siç është;
DAP, përgatitja e kulturave startuese (tharmeve), etj (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
Rol tejet të rëndësishëm para procesit të fermentimit alkoolik ka edhe përgatitja apo
përdorimi i të ashtuquajturave kulturave startuese (tharmet). Tharmi i parë komercial është
prodhuar në vitin 1965 nga “Universal Foods Coorporation” në SH.B.A. Tharmet komerciale
të thata zakonisht përmbajnë qeliza në masë 1.1x10 10 - 3.9x1010 CFU/g (Fugelsang.K and
Edwards.Ch, 2007).
Për inicimin e procesit të fermentimit alkoolik, kulturat startuese (tharmet komerciale) duhet
që fillimisht të rehidratohen dhe për këtë qëllim zakonisht shërben uji ose lëngu i rrushit në
masën 1:1, në temperaturë 37 - 40 ºC dhe kohë 15-20 minuta para inokulimit.
Pas trajtimit të mushtit dhe përgatitjes së kulturave startuese fillon procesi i fermentimit
alkoolik, i cili proces varet nga shumë faktorë, e njëri ndër më të rëndësishmit është
padyshim temperatura, e cila tek fermentimi alkoolik i verërave të kuqe duhet të fillojë në
temperaturë afërsisht 20 ºC dhe nuk duhet lejuar që ajo të kalojë mbi 35º C sepse mund të
ndërpritet procesi i fermentimit alkoolik (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
Pas përfundimit të procesit të fermentimit alkoolik fillon stadi i njohur si tejbartja e verës së
re të formuar, që nënkupton bartjen e verës së formuar nga fuçia ku është kryer fermentimi në
një fuçi tjetër, ndërsa sedimenti (kokrrat e rrushit dhe pjesët tjera solide) presohet dhe në fund
hidhet jashtë. Pra në fuçinë tjetër tani do të kemi verë të re të sapoformuar, e cila duhet pastaj
t’i nënshtrohet një procesi tjetër tejet të rëndësishëm të njohur si fermentimi malo-laktik.
Procesin e fermentimit malo-laktik e mundësojnë bakteret acido-laktike, të cilat mundësojnë
metabolizimin (konvertimin) e acidit malik në acid laktik dhe CO2. Pra me anë të këtij
procesi mundësohet zbritja e nivelit të aciditetit të përgjithshëm në verë dhe se ky proces
mund të influencojë edhe përmisimin e parametrave kualitativ në verë (R.Burns T. and
P.Osborne J. Burns, 2013).
Ekzistojnë mendime dhe praktika të ndryshme sa i përket kohës se kur duhet shtuar
inokulumi i baktereve acido-laktike në verë. Një studim tregon se 41% e prodhuesve të verës
së kuqe shtojnë inokulumin e baktereve gjatë procesit të fermentimit alkoolik, 17% në fund
dhe 17% mbas presimit, fare në fillim (Fugelsang.K. and Edwards. B, 2007). Temperatura
optimale për procesin e fermentimit malo-laktik në praktikë mirret temperatura 20-25 ºC
(Ribereau-Gayon.P, 2006).
Pas përfundimit të procesit të fermentimit malo-laktik vazhdojnë fazat tjera teknologjike, siç
janë: tejbartja e verës (pastrimi), kupazhimi (përzierja e dy apo më shumë verërave),
kthjellimi, stabilizimi, filtrimi, dhe maturimi.
Zakonisht tejbartja e verës bëhet tri herë, në fillim të muajit nëntor, e dyta në shkurt, kurse e
treta në fund të muajit mars apo në fillim të muajit prill.
Pas tejbartjes dhe kupazhimit eventual pason faza e kthjellimit të verës së re. Sot ekzistojnë
metoda të ndryshme për kryerjen e procesit në fjalë, si p.sh; përdorimi i substancave të
ndryshme kimike, pastaj aplikimi i metodave tjera si: filtrimi, përdorimi i temperaturave të
ulëta, etj.Që të zhvillohet ky proces në mënyrë natyrale duhen muaj të tërë për të mos thënë
edhe vite të tëra.
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Lëndët kimike që sot përdoren për kthjellimin e verës mund të jenë të natyrës organike dhe
inorganike, siç janë: zhelatina, albumina, bentoniti, PVPP, silikageli, etj (Fernandes A. et al,
2007). Roli i substancave kthjelluese të përmendura është afiniteti i tyre që kanë për grimcat e
natyrave të ndryshme të cilat shkaktojnë turbulencën e verës, siç janë: albuminat, kripërat e
ndryshme, fenolet e ndryshme, lëndët koloide, mikroorganizmat e ndryshëm, etj. Kthjellimi
zgjat zakonisht 10-15 ditë.
Stabilizimi është fazë tjetër e cila mund të bëhet para ose pas filtrimit, e që bëhet me qëllim
që të pengohet formimi i kripërave të acidit tartarik (tartarateve) në shishet e verës pas
procesit të mbushjes. Ekzistojnë metoda të ndryshme që sot përdorin enologët lidhur me
procesin e stabilizimit, mirëpo zakonisht aplikohet metoda e stabilizimit në të ftohtë, që
nënkupton ftohjen e verës në - 4 deri në -5 ºC për një javë në enë speciale të quajtura si
stabilizatorë (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
Filtrimi është proces apo fazë gjithashtu shumë e rëndësishme në industrinë e përfitimit të
verës, e që nënkupton operacionin teknologjik i cili filtron verën para ose pas procesit të
kthjellimit dhe sërish para procesit të mbushjes së saj në shishe. Kryhet me rënie të lirë të
verës apo kalimin e saj me presion nëpër membrana apo filtra të ndryshëm (fig.6.) të cilat
posedojnë pore të cilat pamundësojnë kalimin e mikroorganizmave dhe partikulave solide të
cilat mund ta dëmtojnë verën e formuar pas futjes së saj në shishe, mirëpo vlen të theksohet
fakti se aplikimi sot i filtrimit me filtra modern dhe special (ang. cross flow filtration) mund
të ndikojë edhe pozitivisht në disa karakteristika organoleptike të verës së formuar (Buffon.
P. et al, 2014).

Fig.1.9. Lloj i aparaturës për filtrim të verës (ang.cross flow filter)
Para mbushjes së verës nëpër shishe ajo duhet të ruhet apo të bëhet pjekja ose maturimi i
verës për një kohë të gjatë apo të shkurtër varësisht prej nevojës për përdorim.Verërat e kuqe
të kualitetit të lartë për maturimin e tyre kërkojnë një kohë pak më të gjatë, afërsisht 9-22
muaj dhe zakonisht për prodhim të verërave kulminante përdoren fuçitë e drurit nga të cilat
vera me kalimin e kohës absorbon substanca, siç janë; tanina dhe vanilina, të cilat stabilizojnë
dhe japin aromë verës (Grainger.K. and Tattersall.H, 2005).
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Faza e fundit në gjithë procesin teknologjik të prodhimit të verës është faza e mbushjes së
verës, e cila ndodh pasiqë vera është filtruar përsëri me filtra special dhe janë harmonizuar
paraprakisht të gjitha parametrat biokimik të cilat ndikojnë në njëfarë mënyre në kualitetin e
verës. Poashtu duhet të kontrollohet në mënyrë rigoroze çdo gjë që ka të bëjë me pastërtinë e
stabilimenteve të shfrytëzuara për linjën mbushëse. Zakonisht lihet 2-3 cm zbrastësirë në
shishen e verës ndërmjet verës dhe tapës. Në fund të procesit shishet e mbushura me verë
etiketohen, paketohen dhe ruhen apo magazinohen në bodrume me temperaturë afërisht 10
ºC.
1.9.2. Teknologjia e përfitimit të verërave të bardha
Procesi i fermentimit alkoolik tek verërat e bardha është pothuajsë i njëjtë me procesin e
aplikuar për verërat e kuqe, por me dallim se tek përfitimi i verërave të bardha fermentohet
mushti e jo bërësia, që është rast me verërat e kuqe. Pra mos kontakti me lëvoren e kokrrës së
rrushit gjatë fazës së fermentimit alkoolik dhe mungesa e ngjyrës së rrushit bën që këto dy
procese të dallojnë njëra me tjetrën.
Tek procesi i formimit të verërave të bardha rëndësi e veçantë i kushtohet sidomos aromave
të cilat i permbajnë varietetet e caktuara, e të cilat substanca gjinden në lëvoren e kokrrës së
rrushit, konkretisht në zonën nën mbështjellesin qelizor (Ribereau-Gayon.P, 2006). Për këtë
arsye në procesin e fermentimit alkoolik të mushtit nga rrushi i bardhë, me aplikimin e
kushteve për trajtim të kujdesshëm ndikohet direkt në përbërësit fiziko-kimik dhe aromatik të
verës (Coldea. T. et al, 2014).
Verërat e bardha në dallim nga ato të kuqe janë më të ndjeshme sepse përmbajnë më pak
polifenole antioksidante, për shkak të fermentimit vetëm të mushtit dhe hudhjes jashtë nga
procesi të lëvores së kokrrës së rrushit ku polifenolet e caktuara janë të koncentruara (Das
S. D, 2007). Rrushi i bardhë është i ndjeshëm, e sidomos ndaj kërpudhës së njohur si Botrytis
e cila shkakton kalbëzimin e rrushit dhe si e tillë ajo ndikon direkt edhe në zvogëlimin e
substancave aromatike specifike të varieteteve të caktuara, jostabilitetin gjatë procesit të
fermentimit dhe paraqitjen e vetive te tjera organoleptike (Ribereau-Gayon.P, 2006).
Verërat e kuqe me prani më të madhe të polifenoleve antioksidante krahasuar me verërat e
bardha mund të jenë mbrojtëse më të mira të organizmit të njeriut, e sidomos sistemit
kardiovaskular të tij.
Pas shtrydhjes së rrushit, ndarjes së viles dhe hudhjes jashtë të saj më anë të aspiratorëve
përkatës, lëngu që bie i pari në bazenet akumuluese apo i ashtuquajturi lëngu vetkullues me
anë të pompave bartet deri në enët për fermentim përkatësisht pastrim të mushtit. Pjesa tjetër
e mbetur bartet deri në makinat shtypëse (preset), ku me një shtypje të lehtë nxirret edhe
pjesa tjetër e lëngut nga kokrrat e rrushit kurse mbeturinat hudhen jashtë. Presimi i lehtë
duhet të ndodh para procesit te fermentimit alkoolik. Pas qëndrimit 12-24 orë për pastrim,
mushti bartet në enët e posaçme për fermentim. Pastrimi bëhet me mjete kimike, siç janë:
bentoniti apo edhe duke përdorur ndonjë metodë tjetër, siç është p.sh; centrifugimi ose
filtrimi. Pasi që mushti të jetë pastruar, ai analizohet me qëllim që të vërtetohet përbërja e tij
dhe nevojat eventuale për trajtim të mushtit. Pas kësaj etape vjen etapa e hudhjes së inokulatit
të tharmëve në musht me qëllim inicimin apo përshpejtimin e procesit të fermentimit
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alkoolik. E tërë kjo procedurë, që prej shtrydhjes se rrushit e deri te fillimi i procesit të
fermentimit duhet të zgjasë afërsisht 24 orë. Në fillim ndeshemi me dukurinë e fermentimit të
qetë, e cila pastaj pasohet me fazën tjetër, të ashtuquajturën fazë e fermentimit intenziv apo të
vrullshëm.
Pas kësaj pasojnë fazat tjera analoge si tek verërat e kuqe, përkatësisht; tejbartja, kupazhimi,
kthjellimi, stabilizimi, filtrimi dhe në fund mbushja në shishe.

Fig.1.10. Presë pneumatike për shtypjen e rrushit (Della Toffola)
1.10.

Mykotoksinat

Mykotoksinat janë substanca të rrezikshme të cilat prodhohen nga lloje të ndryshme të
kërpudhave të cilat mund të rriten në lloje të ndryshme të bimëve kultivuese (Marin. S, 2013).
Mykotoksinat janë metabolitë sekondarë me peshë të vogël molekulare të cilat nën ndikimin
e kushteve optimale të temperaturës dhe lagështisë prodhohen nga kërpudhat filamentoze të
cilat shfaqin efekte toksike të rrezikshme për njerëz dhe kafshë (E.Zain. M, 2010). Ky efekt
toksik i mykotoksinave në njerëz dhe kafshë njihet si mykotoksikozë, ashpërsia e të cilës
varet prej toksicitetit të toksinës së caktuar, shkallës së ekspozimit, viteve, statusit ushqimor
të individit, si dhe efektit të mundshëm sinergjik me substanca tjera ndaj të cilave individi
mund të jetë eskpozuar (M. Peraica. B, 1999).
Gjinitë kryesore të kërpudhave të cilat sintetizojnë mikotoksinat janë: Fusarium, Aspergillus,
Penicillium, Cladosporium, Claviceps, Alternaria, Helminthosporium, etj (Oancea S. and
Stoia M, 2008).
Edhe pse deri më sot njihen afërsisht 300 lloje të mykotoksinave, hulumtuesit janë të
fokusuar kryesisht në ato lloje të mykotoksinave të cilat janë klasifikuar si substanca
potenciale kancerogjene ose edhe ato me efekt të caktuar toksik. Mykotoksinat me interes të
veçantë për shëndetin publik dhe agro-ekonomik që vlen të përmenden janë: aflatoksinat
(AF), okratoksinat (OT), zearalenoni (ZEN), fumonizinet (F), toksinet tremorgjenike,
alkaloidet ergot, etj (E.Zain. M, 2010).
Mykotoksinat është vërtetuar të jenë substanca me rrezikshmëri të lartë për shëndetin e
njeriut dhe të kafshëve.
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Në kuadër të mykotoksinave si grup më i rëndësishëm konsiderohen aflatoksinat të cilat
paraqesin familje të metabolitëve sekondarë dhe substanca me efekt akut toksik dhe potencial
kancerogjen tek një numër i madh i vertebrorëve, prej të cilave më me rëndësi është
mykotoksina e njohur si aflatoksina B1 (John Carlile. M. et al, 2001).
Aflatoksinat është vërtetuar të jenë substanca me efekt hepatokarcinogjen tek njeriu, e
sidomos kur ato shfaqen së bashku me virusin që shkakton hepatitin kronik C duke shkaktuar
aflatoksikozën.
Është vërejtur edhe efekti negativ i mykotoksinës së njohur si fumonizin e cila ndikon në
ndalimin ose keqësimin e procesit të rritjes tek brejtësit, efekti imunosupresiv dhe tumor
induktues i saj në mëlçi dhe veshkë, dhe si e tillë kjo mykotoksinë është futur në grupin e
substancave me potencial kancerogjen (2B) edhe tek njeriu (Wild CP and Gong YY, 2010).
Grup tjetër shumë me rëndësi i mykotoksinave janë edhe mykotoksinat e njohura si trikotenet
të cilat sintetizohen nga gjinitë e kërpudhave; Stachybotrys, Fusarium, dhe Myrothecium, të
cilat përfshinë toksinën T2, deoksinivalenolin (DON), satratoksinën dhe verukarinën, të cilat
paraqesin substanca me efekt të lartë toksik dhe të cilat shkaktojnë efekte të ndryshme në
organe të ndryshme, siç janë: diarea, patologjitë kardiovaskulare, sëmundjet nervore,
patologjitë imunodepresive, sëmundjet e palcës kurrizore, sëmundjet e lëkurës, etj (Hope. J,
2013).
Grup tjetër që sot hulumtuesit po i kushtojnë rëndësi të veçantë janë edhe okratoksinet
(OTA), të cilat sintetizohen nga lloje të ndryshme të gjinive Aspergillus dhe Penicillium dhe
të cilat sikur edhe mykotoksinat tjera paraqesin rrezik potencial për shëndetin e njeriut dhe të
kafshëve.
Në kuadër të mykotoksinave vlen të përmendet edhe mykotoksina e njohur si zearalenon, e
cila sintetizohet nga gjinia Fusarium dhe e cila është parë të ketë efekte shumë të dëmshme
nëse me anë të ajrit futet në qelizat e organeve respiratore, konkretisht mushkërive.
Hulumtimet kanë treguar se nëse futet në qelizat e mushkërive zearalenoni shkakton
çrregullim ose ndalje të ciklit qelizor, përgjigje jo adekuate të qelizes në ADN të dëmtuar,
çrregullim të përgjigjes inflamatore, etj (Yu So M. et al, 2014).
Patulina është mykotoksinë e cila poashtu ka rëndësi për shëndetin e njeriut dhe atë të
kafshëve. Sintetizohet nga lloje të ndryshme të kërpudhave e sidomos nga llojet e gjinive
Aspergillus, Penicillium dhe Byssochlamys. Është mykotoksinë e cila më së shpeshti haset tek
molla dhe produktet e mollës dhe se është parë efekti neurologjik, imunologjik, dhe
gastrointestinal i kësaj lloj mykotoksine tek njeriu dhe kafshët (Olivier Puel. O, 2010).
Në mungesë të informacioneve të detajizuara për efektet potenciale negative, sot hulumtuesit
po përcjellin aktivitetin dhe efektin edhe të një lloj tjetër mykotoksine të njohur si citrinina, e
cila sintetizohet nga llojet e gjinisë Aspergillus, Penicillium, dhe Monascus. Fillimisht tek
hulumtuesit kjo mykotoksinë ka zgjuar interes të veçantë për shkak të efektit të saj
antibakterial, mirëpo ky efekt është zbehur kur është vërtetuar se citrinina ka efekt toksik
edhe tek gjitarët (Peraica M. and Rašić. D, 2012).
Sot si mykotoksina më të rëndësishme në aspektin e sigurisë së shëndetit human dhe të
sigurisë së ushqimit mirren mykotoksinat e prodhuara nga gjinitë; Aspergillus, Penicillium
dhe Fusarium, karakteristikat e të cilave paraqiten në tabelën vijuese (Oancea S. and Stoia M,
2008);
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Tab.1.2. Karakteristikat fizike të mykotoksinave të prodhuara nga gjinitë Aspergillus,
Penicillium dhe Fusarium

Mykotoksinat
Aflatoxin B1

Aflatoxin B2

Aflatoxin G1

Llojet kryesore prodhuese
Aspergillus flavus,
Aspergillus
parasiticus,
Aspergillus
nomius, Aspergillus niger
Aspergillus flavus,
Aspergillus
parasiticus,
Aspergillus
nomius, Aspergillus niger
Aspergillus flavus,
Aspergillus
parasiticus,
Aspergillus
nomius, Aspergillus niger

Aflatoxin G2

Aspergillus
flavus, Aspergillus
parasiticus,
Aspergillus
nomius, Aspergillus niger
Sterigmatocystin Aspergillus vesicolor
Aspergillus ochraceus
Ochratoxin A
Aspergillic acid Aspergillus flavus
Aspergillus fumigates
Kojic acid
Terreic acid
Aspergillus terreus
Fumagillin
Aspergillus fumigates
Penicillium citreoviride
Citreoviridin
Penicillium citrinum
Citrinin
Penicillium puberculum
Penicillic acid
Penicillium brevicompactum
Mycophenolic
Acid
Penicillium janczewski
Griseofulvin
Rubratoxin A
Penicillium rubrum
Penicillium rubrum
Rubratoxin B
Penicillium cyclopium
Cyclopiazonic
Acid
Penicillium patulum
Patulin
Brevianamide A Penicillium viridicatum
graminearum,
Deoxynivalenol Fusarium
Fusarium culmorum, Fusarium
Crookwellense
Fusarium
poae,
Fusarium
T-2 toxin
Sporotrichioides
Fumonisin B1
Fusarium
moniliforme,
Fusarium proliferatum
Fusarium
graminearum,
Zearalenone
Fusarium culmorum, Fusarium
Crookwellense
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268-269
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244-246
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237-240

324
403
224
142
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434
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320

246
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93
152.5
127
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107-110
172
83-87
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353
442
518
336

217-224
210-214
168-170
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154

111

296
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150-151

721
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1.10.1. Okratoksina A (OTA)
OTA me emërtim sipas IUPAC: L-phenylalanine-N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-

methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-(R)-isocoumarin(fig.7), është mykotoksinë e
cila prodhohet nga lloje të ndryshme të gjinive Aspergillus dhe Penicillium të cilat bëjnë
pjesë në grupin e kërpudhave filamentoze. Prodhimi i kësaj mykotoksine fillimisht është
ndërlidhur me llojin Aspergillus ochraceus, e më vonë me llojet A.melleus, A.muricatus,
A.petrakii, A.sclerotiroium, A.sulphureus, A.albertensis dhe A.alliaceus. Përveç kësaj sot
dihet se edhe lloje tjera të kërpudhave prodhojnë Okratoksinën A në kuadër të seksionit
Nigri, siç janë; A.carbonarius, A.niger, A.awamori, A.foetidus, si dhe disa lloje të gjinisë
Penicillium, siç janë; P. verrucosum dhe P. veridicatum (Joviç S.M, 2009).
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Fig.1.11. Struktura molekulare e okratoksineve natyrale të prodhuara nga kërpudhat
filamentoze
OTA kontaminon drithërat dhe produktet e drithërave, kafen, fasulen, mishin e derrit dhe
produktet e mishit, qumështin dhe produktet e qumështit, vezët, verën dhe birrën, në
pothuajse gjithë botën (Flags et al, 2009).
Drithërat dhe produktet e drithërave janë burimet kryesore të kontaminimit me OTA, e pastaj
vijnë vera, lëngu i rrushit dhe kafja. Nivelet OTA në verë varen nga faktorë të ndryshëm, siç
janë: klima, data e vjeljes, procedurat e ndryshme të prodhimit të verës, etj (Murillo-Arbizu.
M. et al, 2010).
Në kuadër të gjinisë Penicillium vlen të përmendet lloji P.verrucossum i cili llogaritet të jetë
prodhuesi më i madh i OTA në drithëra, siç janë; gruri, tërshëra, elbi dhe thekra, në zonat ku
dominon klima mesatare dhe ajo e ftohtë (Javier Cabañes. F.et al, 2010). Poashtu është parë
efekti nefropatik tek shpezët dhe derrat pas kontaminimit të drithërave me OTA në vendet me
klimë mesatare dhe të ftohtë, siç janë: Danimarka, Suedia, Kanada dhe SH.B.A. dhe për
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momentin P. verrucosum dhe P. nordicum janë të vetmet lloje të pranuara të cilat prodhojnë
OTA (Javier Cabañes. F.et al, 2010).
Në kuadër të gjinisë Aspergillus është lloji A.ochraceus ai i cili njihet më së miri si prodhues i
OTA dhe i cili lloj rritet në zonat me temperaturë mesatare dhe aktivitet të lartë të ujit dhe i
cili kontaminon në masë të madhe drithërat. Ai infekton bimën e kafes gjatë thatësirave, duke
shkaktuar kontaminimin e kafes së njohur si kafe e gjelbër (Risk Assessment Studies,
http://www.cfs.gov.hk/).
Aspergillus carbonarius është lloj tjetër i kërpudhës filamentoze, shumë rezistent ndaj diellit
dhe mbijeton tharjes nga ai (dielli) për shkak të sporeve të saja të zeza dhe për këtë arsye
rritet në temperatura të larta. Aspergillus carbonarius kontaminon kryesisht frutat e pjekur
dhe është burim i OTA në rrush, fruta të thara të rrushit, verë, si dhe burim i OTA në kafe
(Risk Assessment Studies, http://www.cfs.gov.hk/).

Fig.1.12. Konidioforet e A.carbonarius majtas (Serra. et al, 2005) dhe struktura bazike
morfologjike e Aspergillus ssp djathtas (Chang. et al, 1999)
Aspergilet në vreshta variojnë në varësi të viteve dhe zonave gjeografike dhe është vërejtur se
Franca, Greqia dhe Izraeli janë zonat me incidencën më të lartë, të ndjekur nga Afrika, Italia,
Spanja dhe Portugalia (Oliveri C. and Catara V, 2011).
Kushtet optimale për prodhimin e OTA nga A.carbonarius, A.ochraceus dhe P.verrucossum
janë: temperatura 15-20 ºC dhe aktiviteti ujor (aw) 0.95-0.98 për të parën, 25-30 ºC dhe 0.98
(aw) për të dytën dhe 24 ºC dhe 0.95-0.99 (aw) për të tretën (Abrunhosa. L, 2010).
Aspergillus niger është një tjetër burim i vogël i OTA në bimën e infektuar të kafes dhe frutat
e thara të hardhisë. Është zbuluar në lëndë të ndryshme ushqimore, si p.sh: fruta të thara,
kafe, misër, melekuqe, grurë, bishtajorë dhe verë (Marquardt R.R. and Frohlich. A.A, 1992).
OTA është një mykotoksinë që është e tretshme në tretës organik, në tretësirë ujore të
bikarbonatit të natriumit dhe pak e tretshme në ujë. Karakteristikë e OTA është stabiliteti i saj
i lartë. Është treguar se ajo ka një rezistencë të theksuar ndaj aciditetit dhe temperaturave të
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larta. Konkretisht, kur ushqimet janë të kontaminuara ajo është shumë e vështirë për t’u hequr
plotësisht. Gjatë gatimeve normale është treguar se OTA degradohet vetëm pjesërisht. Për më
tepër kjo molekulë mund të përballojë edhe sterilizimin me avull tre orë me presion të lartë në
121 ºC dhe madje edhe në 250 ºC shkatërrimi i saj nuk është i plotë (El Khoury. A. and
Atoui. A, 2010).
Ekzistojnë hipoteza shkencore të cilat flasin se OTA mund të jetë faktor rreziku për
sëmundjen e njohur si Nefropatia Endemike Ballkanike (BEN). BEN është një sëmundje
tubulointersticiale kronike e veshkave që ndodh në disa zona të Bosnjës dhe Hercegovinës,
Bullgarisë, Kroacisë, Rumanisë, Serbisë, dhe Malit të Zi (Yordanova.P. et al. 2010).
Bazuar në hulumtime të gjëra shkencore të bëra në të gjithë botën është vërtetuar se OTA
është e pranishme jo vetëm në vendet europiane, por edhe në kontinente tjera të globit.
Hulumtimet shkencore kanë treguar për ndryshimet histopatologjike të veshkave dhe mëlçisë
tek minjtë pas ekspozimit ndaj OTA (Aydin. G. et al, 2003).
OTA është vërejtur të jetë substancë me efekt teratogjenik në një numër të caktuar të
kafshëve eksperimentale duke përfshirë; brejtësit, minjtë, zogjtë, etj, ku janë vërejtur
keqformime me peshë lindjeje të reduktuar, anomali kraniofaciale dhe lloje tjera të anomalive
(O'Brien. E. et al, 2005). OTA gjithashtu është vërtetuar të ketë efekt edhe gjenotoksik dhe
imunotoksik në brejtësit meshkuj Wistar (Alvarez. L. et al, 2004).

Fig.1.13. OTA e prodhuar nga A.carbonarius si mbrojtëse ndaj llojeve tjera të kërpudhave
por jo kundër A.niger. OTA paraqitet me ngjyrë të kaltër fluoreshente nën dritën UV (365
nm) në kulturen 50% CCA (A.Kontaxakis. E, 2013)
Ekspozimi ndaj OTA është shoqëruar me rritjen e niveleve të ADN oksidative, lipideve dhe
dëmtim të proteinave. Së dyti, proceset mobilizuese të ndryshme biologjike të njohura të cilat
ndodhin nën ndikimin e stresit oksidativ janë treguar të ndryshohen nga OTA. Këto efekte
janë vërejtur në të dy sistemet hulumtuese, in vitro dhe në sistemet e testimit in vivo. Në
testet in vivo dozat aktive ishin në kuadër të dozave të dokumentuara të cilat shkaktojnë
tumoret e veshkave tek minjtë (Marin – Kuan. M. et al, 2011).
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Tab.1.3. Kërpudhat prodhuese të Okratoksinës A
Llojet e kërpudhave
Aspergillus, seksioni Circumdati
A. cretensis
A. flocculosus
A. melleus
A. ochraceus
A. ostianus
A. persii
A. petrakii
A. pseudoelegans
A. roseoglobulosus
A. sclerotiorum
A. steynii
A. sulphureus
A. westerdijkiae
Aspergillus, seksioni Flavi
A. alliaceus
Petromyces albertensis
Aspergillus, seksioni Nigri
A. carbonarius
A. lacticoffeatus
A. niger
A. sclerotioniger
Penicillium
P. nordicum
P. verrucosum

Reference
Abrunhosa et
al (2010)

Shumë metoda analitike janë zhvilluar për të përcaktuar sasinë e OTA në verë dhe pije tjera
alkoolike, mirëpo teknika e njohur si HPLC me përdorimin paraprak të kolonave me
imunoafinitet të lartë (IAC) për ekstraktim paraprak është teknika që sot përdoret më së
shumti. Kjo metodë duke përdorur hollimin e mostrës me tretësira adekuate (PEG dhe
NaHCO3) dhe përdorim të kolonave me imunoafinitet të lartë (IAC) është adoptuar edhe nga
organizata e njohur si “Organisation Internationale de la Vigne et du Vin” dhe “AOAC
International” si metodë analitike zyrtare.
Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet e Kancerit (IARC) klasifikon OTA si substancë
potenciale kancerogjene për njeriun (grupi 2B).
Zimmerli dhe Dick në vitin 1995 ishin të parët që raportuan ekzistencën e OTA në verë.
Rregullorja e Bashkimit Evropian (KE 123/2005) qartëson se limiti për OTA në verë duhet të
jetë: 2 ppb (mg / l).
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2. MATERIALI DHE METODAT
2.1. Materialet
Në studimin tonë kemi përdorur një mori pajisjesh dhe reagjentësh, me ç’rast do të
përmendim disa prej tyre:




















Tubat e qelqit (4 ml)
Gotë laboratorike
Enë normale
Erlenmajer
Pipeta automatike
Epruveta
Rezervuari dhe tubi rrjedhës i përshtatur për kolonat imunoafinitive
Vakum pompa
Filtër laboratorik me mikrofibra (Whatman GF/A)
Kolona imunoafinitive speciale për OTA (OchraTest, Vicam Inc-USA dhe OchraStar™Romer Labs)
Kolona duhet të ketë kapacitetin total lidhës të paktën 100 ng OTA.Kjo do të lejojë pastrimin
në masën 85% kur tretja e holluar e verës që përmban 100 ng OTA të kalojë nëpër të.
Evoporator rrotativ ose rezervuar me azot të lëngët për avullim
Banjo me ultrazë për largimin e gazit (Agilent deggaser)
Kromatografia e lëngët me pompë të aftë që të siguroj rrjedhën konstante prej 1 ml/min
Sistemi injektues i pajisur me lakun prej 100 µl
Kolona e HPLC prej çeliku ose inoksi 250 x 4.6mm e mbushur me fazën stacionare C18 (5
µm), e paraprirë me para-kolonën ose para-filtrimin (0.5 µm) duke përmbajtur fazën e
përshtatshme (Machenrrey-Nagel,Germany). Lloje të ndryshme të kolonave mund të
përdoren në mënyrë që të garantohet detektimi i pikut të OTA midis të tjerave.
Detektori fluoreshent i lidhur për kolonë dhe gjatësia valore eksituese vendoset në 333 nm
kurse ajo emituese në 460 nm.
Sistemi për korigjimin e të dhënave
2.1.2. Reagjentët








Uji i pastër (dejonizuar) vetëm për përdorim laboratorik
Polietilen glikol C2nH4n+2On+1 (PEG)
Bikarbonati i Na (NaHCO3)
Kloruri i Na (NaCl)
Metanol (CH4O)
Bufer fosfati i njelmët (PBS- ang. phosphate buffer saline)
Tretet 2.85 g i Na2HPO4 x 2H2O, 0.55 g i Na2HPO4 x H2O dhe 8.7 g i NaCl në 950 ml ujë,
dhe shtohet deri sa të arrijë volumin prej një litre.
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2.1.3. Reagjentët për HPLC





Acetonitrilë për HPLC (CH3CN), Fisher Chemical
Acid acetik glacial për HPLC, Merck-Germany
Standardi për OTA (Lot No: L13092B, 10.20 µg/ml,LGC Standards, Vessel-Germany)
Faza mobile: ujë : acetonitrilë : acid acetik glacial, 99:99:2, v/v/v
Përzihet 990 ml ujë me 990 ml acetonitrilë dhe 20 ml acid acetik glacial. Në prezencë të
komponenteve të patretura, filtrohet përzierja nëpërmjet filtrit më madhësi të poreve 0.45 µm.
2.2. Metodat
2.2.1. HPLC (Kromatografia e lëngët me performance të lartë – High Performance Liquid
Chromatography)
HPLC si metodë analitike është zhvilluar në fund të viteve 1960 dhe në fillim të viteve 1970.
Sot si teknikë analitike përdoret shumë në disiplina të ndryshme shkencore, siç janë; industria
ushqimore, farmacia, bioteknologjia, shkencat e mjedisit, etj.

Fig.2.14. Principi i punës së Kromatografisë së Lëngët me Performancë të Lartë (ang. Solvent
- Tretësi, Pump - Pompa, Injector AutoSampler – Mostruesi Automatik, Detector – Detektori,
Waste – Mbeturinat, PC Data Station – Baza e të Dhënave, Chromatogram-Kromatogrami)
HPLC është teknikë apo metodë analitike e cila mundëson ndarjen (separimin) e mostrës në
komponente të ndryshme. Ndarja e komponenteve të mostrës së analizuar arrihet me kalimin
e mostrës së tretur (shpërndarë) në tretës (faza mobile) nëpërmjet kolonës së mbështjellur me
material adsorbues (faza stacionare) nën presion. Komponentët ndahen në bazë të
interaksionit të tyre me fazën stacionare gjatë kalimit përgjatë kolonës. Pra ndarja e
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komponentëve nga përzierja bëhet sipas shkallës së ndryshme të mbajtjes (ang.retention time)
gjegjësisht interaksionit të secilit komponent gjatë kalimit nëpër kolonë (N.Bottega M, 2010).
Pjesët kryesore të HPLC janë: pompat, injektori, kolona, detektori dhe kompjuteri.
Pompat kanë rol që me forcë ta detyrojnë lëngun (faza mobile) që të lëvizë përgjatë lëngut të
kromatogramit në një shkallë specifike të lëvizjes (ang.flow rate) të shprehur në mililitra për
minutë (ml/min) dhe se vlerat normale në HPLC të shkallës së lëvizjes janë 1-2 ml/min.
Pompat tipike të HPLC mund të arrijnë presionin prej 400-600 bar.
Injektorët e HPLC shërbejnë për të futur mostrën e lëngët në rrjedhën e fazës mobile që
qarkullon në HPLC.Volumi që duhet të mirret është 5-20 µl. Injektori duhet të jetë në gjendje
të përballojë presionin e lartë të sistemit likuid, dhe se në rastet kur kemi më shumë mostra
përdoren mostruesit automatik (ang.autosampler) të cilat mundësojnë mostrimin e shumë
mostrave kur mostrimi manual nuk përdoret.
Kolona e kromatogramit konsiderohet pjesa më e rëndësishme sepse pikërisht këtu e
ashtuquajtura faza stacionare e kolonës ndanë komponentët e ndryshme të mostrës së
analizuar duke përdorur interaksione të ndryshme fiziko-kimike. Ekzistojnë lloje të ndryshme
kolonash të cilat përdoren në teknika të ndryshme kromatografike, mirëpo zakonisht kolonat
përmbajne partikula të vogla të silicit me madhësi të ndryshme, ku zakonisht përdoren ato me
madhësi prej 5 µm. Në sipërfaqe të këtyre grimcave poroze janë të lidhura grupet kimike
(C18) të cilat reagojnë me komponentët e mostrës për t’i ndarë ato nga njëra tjetra.

Fig.2.15. Kromatografia e Lëngët me Performancë të Lartë me Detektor Fluoreshent në
Laboratorin e Bioteknologjisë, Universiteti i Teknologjisë Ushqimore, Plovdiv-Bullgari
Detektorët kanë funksion që të detektojnë molekulat individuale të cilat largohen jashtë nga
kolona. Pra detektori shërben për të matur sasinë e këtyre molekulave me qëllim që personi
përgjegjës që punon me këtë aparaturë të mund pastaj të llogarisë në mënyrë sasiore
molekulat e analizuara.
32

Durguti V. (2016): Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në
Kosovë

Sot në shkencën bashkëkohore janë konstruktuar aparatura të cilat përmbajnë detektor
fluoreshent me një senzitivitet shumë të lartë, siç është p.sh.aparatura e njohur si HPLC – FD,
ku senzitiviteti fluoreshent është për 100-1000 herë më i madh se tek detektorët UV për
materialet e forta absorbuese të rrezeve UV.
Detektori fluoreshent bazohet në principin se disa komponime mund të fluoreshojnë kur
bombardohen me rrezatim UV ose lloj tjetër rrezatimi dhe nëse analiti i cili analizohet
fluoreshon atëherë paraqitet spektri fluoreshent. Në bazë të tij pastaj llogaritet sasia e
substancës së analizuar edhe në qoftë se ajo gjindet në përqendrime tejet të vogla në solucion
(µg/L - ppb).
Mikroprocesori digjital dhe përdorimi i softuerit kontrollon HPLC dhe siguron analizën e të
dhënave.

2.2.2. Kolona me imunoafinitet të lartë (IAC)
Kromatografia me kolona imunoafinitive (IAC) është lloj i kromatografisë së lëngët në të
cilën faza stacionare konsiston në antitrup ose antigjenin e lidhur për antitrup. Është teknikë
kromatografike shumë e fuqishme e cila mundëson izolimin selektiv të substancës së caktuar
nga mostra komplekse. Principi i aplikimit të kolonave me imunoafinitet të lartë qëndron në
kalimin e mostrës nëpër kolonat me imunoafinitet të lartë (fig.1.15.) dhe pas shpërlarjes me
ujë dhe bufer vetem analitët qe ne na interesojnë si dhe substancat e ngjashme me ato mbeten
në kolonë në bazë të reaksionit antigjen-antitrup, kurse substancat tjera pjesë përbërëse të
mostrës të cilat nuk na interesojnë hudhen jashtë me anë të shpërlarjes (C Moser A. and S
HageD, 2010).

Fig.2.16. Principi i punës së kolonave imunoafinitive (IAC)
Nga gjuha angleze (fig.2.16.);
Crude extract – Ekstrakti i papastruar, Analyte retained on the column – Analiti mbet në
kolonë, Impurities are washed from the column – Papastërtitë shpërlahen nga kolona, Analyte
elutes from the column – Analiti largohen me anë të tretësit).
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Pra fuqia e kësaj metode qëndron në aftësinë e ndarjes së biomolekulave target nga përizerja
natyrale, siç janë; ekstrakti qelizor, mediumet kultivuese, etj, me një shkallë shumë të lartë të
specifitetit dhe sasisë (Cutler.P, 2004).

Fig.2.17. Reaksioni antigjen-antitrup në brendësi të kolonave me imunoafinitet të lartë (IAC)
Pra secili komponim që mundet realisht të lidhet në mënyrë efikase nga antitrupi mund të
pastrohet ose esktraktohet. Antitrupat e pastër janë të bashkuar me shtresën e brendshme
solide dhe të përziera me solucionin i cili përmban antigjen nën kushtet të cilat favorizojnë
adsorbimin (A. Abi-Ghanem D. and R. Berghman L, 2012).
Aplikimi dhe kushtet e veprimit të tretësit (ang.eluent) i cili shpërlan kolonën imunoafinitive
është njëri ndër faktorët kryesorë i cili duhet konsideruar në dizajnimin dhe përdorimin e
këtyre kolonave. Aplikimi i buferit adekuat bëhet me qëllim që ai të jetë në gjendje që shpejt
dhe në mënyrë efikase të mundësojë lidhjen e substancës së dëshiruar ose substancës target
për antitrupin e fiksuar në shtresën e brendshme të kolonës (C Moser A. and S Hage.D,
2010).

Fig.2.18. Kolona imunoafinitive (IAC)
Kromatografia imunoafinitive mbështetet në lidhjen tipike midis antigjenit dhe antitrupit si
rezultat i katër interaksioneve të ndryshme jo-kovalente: interaksionet jonike, lidhjet
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hidrogjenore, interaksionet e van der Wals-it dhe interaksionet hidrofobike (A. Abi-Ghanem
D. and R. Berghman L, 2012).
Selektiviteti i lartë i antitrupave në interaksion me molekula tjera dhe aftësia sot për të
prodhuar shkallë të gjerë të antitrupave kundër antigjeneve të caktuara ka bërë që përdorimi i
kromatografisë imunoafinitive të jetë shumë e popullarizuar për pastrimin dhe kuantifikimin
e substancave të ndryshme, siç janë: proteinat, enzimet, hormonet, peptidet, viruset,
mykotoksinat, etj (Bailon. P, 2000).
Për analizën efikase të llojeve të ndryshme të mykotoksinave në drithëra, produkte të
drithërave dhe produkte tjera ushqimore, nevojiten tri hapa kryesorë: ekstraktimi, pastrimi
(ang.clean-up) me anë të kolonave me imunoafinitet të lartë dhe detektimi/përcaktimi me anë
të instrumenteve apo teknologjisë së përshtatshme analitike (N. Pascale M, 2009).

2.3. Metoda e analizës së OTA sipas Viscont-it (Visconti et al. OTA procedure)
2.3.1






Përgatitja e mostrës (Sample preparation)

Është centrifuguar 50 ml e mostrës (3000 rrotullime /10 min në 4 ºC).
Centrifugimi është hap shumë i rëndësishëm për analizën e mushtit, ndërsa sa i përket
mostrave të verës të cilat janë pak më të pastërta kjo nuk është e domosdoshme.
Është marrë me kujdes 10 ml musht ose verë të centrifuguar paraprakisht dhe është trajtuar
me 10 ml tretësirë ekstraktuese (extraction solution), e cila përmban 1% polietilen-glikol dhe
5% NaHCO3
Është filtruar përzierja prej 20 ml e cila përmban mostrën dhe solucionin e përgatitur më parë
(1% polietilen-glikol dhe 5% NaHCO3) me anë të filtrave special me mikrofibra (Gf/A)

2.3.2 Kalimi i mostrës nëpër kolonën imunoafinitive (Clean up procedure)









Kalohet 10 ml e solucionit të filtruar nëpër kolonat speciale imunoafinitive (Ochratest ose të
ngjashme), lihet që solucioni të rrjedhë nëpër kolonën imunoafinitive me intenzitet 1
pikë/sek, dhe i gjithë solucioni i cili ka kaluar nëpër kolonë është hudhur jashtë.
Është shpërlarë kolona me 5 ml, me anë të të ashtuquajturës tretësirë shpërlarëse (washing
solution), e cila përmban 2.5% NaCl dhe 0.5% NaHCO3, dhe pas shpërlarjes e gjithë tretësira
duke kaluar paraprakisht nëpër kolonat imunoafinitive është hudhur jashtë.
Kolona imunoafinitive është pastruar përsëri me 5 ml ujë të destiluar, pastaj është hudhur uji
jashtë dhe me anë të vakum pompës është mundësuar kalimi i ajrit (terja) nëpër kolonë.
Pastaj është vendosur një shishkë (mikrotub) nën kolonën imunoafinitive dhe është
mundësuar largimi i OTA nga kolona me anë të metanolit, i cili është hudhur në kolonë në
volumin 2 x 0.75 ml.
Në shishken ose mikrotubin i cili ka qëndruar nën kolonën imunoafinitive dhe i cili përmban
OTA dhe metanolin, është hudhur edhe 1.5 ml ujë dhe pastaj përzierja është përzier shumë
mirë.
35

Durguti V. (2016): Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në
Kosovë




Është injektuar ekstrakti i mostrës 100 µl në sistemin HPLC.
Për shkak të senzitivitetit të lartë përzierja e fundit e metanolit, OTA dhe ujit që gjindet në
shishkë (mikrotub) është tharë ose terë nën ndikimin e avujve të azotit në 50Cº, dhe
menjëherë pastaj mikrotubi është trajtuar me 500 µl fazë mobile të HPLC.



2.3.3. Kushtet e HPLC (HPLC conditions)






Faza mobile: CH3CN:H20:CH3COOH (99:99:2) 1ml/min.
Detektori fluoreshent me këto parametra: λex 333nm dhe λem 460 nm.
Kolona e HPLC: Zorbax SB 4.6 x 150 mm, madhësia e partikulave 5µm ose e ngjashme.
Pompa e HPLC: Seria Agilent 1100.

2.4. Metoda e analizës së OTA sipas Romer Labs (Romer Labs OTA procedure)
2.4.1. Përgatitja e mostrës (Sample preparation)




Në një enë (gotë) laboratorike të shkallëzuar kemi marrë 3 ml verë dhe është mbushur me
metanol deri në 10 ml.
Nga përzierja e mëparshme (ekstrakti) është marrë me pipetë 4 ml esktrakt dhe është trajtuar
(hollohet) me solucionin buferik PBS (phosphate buffer saline).
Përzierja është filtuar me filtra special (0.45µm) laboratorik me mikrofibra.
2.4.2. Kalimi i mostrës nëpër kolonën imunoafinitive (Clean up procedure)








39 ml të solucionit të përgatitur më parë janë lënë të kalojnë nëpër kolonën imunoafinitive
OchraStar™ , e cila është vendosur paraprakisht në mbajtësen speciale për kolona, e cila
mbajtëse është e lidhur me adapter dhe vakum pompën speciale.
Pasi i tërë solucioni ka kaluar nëpër kolonën imunoafinitive, ajo është shpërlarë me 10 ml
solucion buferik PBS dhe pastaj me 10 ml ujë të dejonizuar.
Pastaj nën kolonën imunoafinitive është vendosur mikrotubi laboratorik me madhësi 15 x 85
mm dhe kolona përsëri është trajtuar me 2 ml përzierje 2 % acid acetik në metanol.
Ekstrakti i mostrës së përgatitur në këtë mënyrë është tharë me anë të avujve te azotit.
Në fund mikrotubi i terur është trajtuar me 500 µl të fazës mobile 60 + 40 + 1 (ujë +
acetonitrilë + acid acetik).

2.4.3. Kushtet e HPLC (HPLC Conditions)





Faza mobile:H20: CH3CN: CH3COOH (60:40:1).
Detektori fluoreshent me këto parametra: λex 333nm dhe λem 460 nm.
Kolona e HPLC: Zorbax SB 4.6 x 150 mm, madhësia e partikulave 5µm ose e ngjashme.
Pompa e HPLC: Seria Agilent 1100.
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2.5. Analiza e të dhënave (Kalkulimi i rezultateve)
Ekzistojnë forma të ndryshme të kalkulimit apo përllogaritjes së rezultateve në mostrën të
cilën dëshirojmë ta analizojmë, varësisht prej metodës dhe aparaturës së përdorur.
Në rastin tonë kalkulimi i rezultateve është bërë duke konstruktuar fillimisht kurbën
kalibruese (calibration curve), e cila konstruktohet duke analizuar sipërfaqen e pikut (ang.
peak area) në kromatogram fillimisht të standardeve me përqendrime të njohura prej 0.1 -5.0
ng OTA/ml.

Fig. 2.19. Shembull i sipërfaqes së pikut (peak area) të OTA

Pra kurba kalibruese është një diagramë (grafik) ku koncentrimi në diagramë planifikohet në
aksin X kurse sipërfaqja e pikut (peak area) në aksin Y. Pastaj pikat lidhen në diagram për të
formuar në fund një vijë lidhëse e cila paraqet kurbën kalibruese. Duhet potencuar faktin që
secili analit do të prodhojë kurbë kalibruese specifike, dhe se ne duhet të ndërtojme kurbë
kalibruese për secilin analit apo substancë të cilën dëshirojmë ta analizojmë.
Secili standard i përgatitur se bashku me mostrat e analizuara është analizuar dhe injektuar tri
herë në sistemin HPLC.
Rezultatet e sipërfaqes së pikut janë ruajtur dhe procesuar në softuerin Microsoft Office
Excel për Windows XP.
Janë llogaritur mesataret e sipërfaqeve të pikut (integrimi i sipërfaqes së pikut) për secilen
standard dhe mostër të analizuar së bashku me devijimin standard të tyre.
Pastaj vlerat mesatare të kalkuluara jane zëvendësuar në ekuacionin e vijës së regresionit
(ang. regression line) me qëllim që të kalkulojmë koncentrimin e OTA (ng/ml).
Pastaj në mënyrë automatike ose me anë të formulave përkatëse (ekzistojne formula të
ndryshme) llogaritet përqendrimi i OTA (ng/ml) në verë duke marrë parasysh disa faktorë, siç
janë: hollimi i mostrës, trajtimi (përzierja) i mostrës me fazën mobile pas përfundimit të
procesit të ekstraktimit të OTA me anë të kolonave imunoafinitive, kalimi i ml të caktuara
nëpër kolonën imunoafinitive, etj.
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Nevojat kromatografike për kuantifikim janë:
Rezolucioni i mirë kromatografik
Përgjigja e përbërësit është brenda shkallës lineare të detektorit
Performance e mirë e pikut
Mungesa e pikut të dyfishtë ose të evidentimit të mbetjeve
Simetria e pikut
Prej kurbës së kalibrimit (calibration curve) do të paraqitet një ekuacion specifik në Excel, i
cili paraqet vijën më të mirë të fituar nga pikat e të dhënave, p.sh.

y = mx+c
ku:
y = sipërfaqja e pikut
m = pjerrtësia e vijës së regresionit (slope of regression line) që zakonisht tregon saktësine e
metodës
c = ndërprerja e vijës së regresionit brenda aksit y (intercept of regression line) që zakonisht
tregon gabimet e bëra gjatë aplikimit të metodës
Faktori i hollimit mund të përdoret poashtu në kalkulimin final të substancës që e analizojmë.
Në mënyrë që rezultatet të jenë të besueshme duhet patjeter që koeficienti i korelacionit
(correlation coefficient) të jetë afërsisht 1 ( r² = 1).

Fig.2.20. Kurbë tipike kalibruese
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2.6. Metodat semi – selektive të analizës mikrobiologjike sipas ICFM (International
Commision of Food Mycology) të llojit Aspergillus carbonarius dhe Penicillium
verucossum në rrush
Metodat e analizës mikrobiologjike të rrushit, me qëllim izolimin dhe analizën e kërpudhave
të gjinisë Aspergilus (Aspergillus carbonarius) dhe Penicilium (Penicilium verucossum), janë
bërë duke u bazuar në rekomandimet e dhëna nga Komisioni Internacional i Mikologjisë së
Ushqimit – ICFM (I.Pitt. J and D.Hocking. A, 2006).
Gjatë analizës kemi aplikuar dy teknika të kultivimit dhe izolimit të kërpudhave: a) Metoda
direkte e mbjelljes dhe b) Metoda e hollimit.
2.6.1. Përbërja e terrenit ushqyes MEA-B (Malt Extract Agar - Boscalid) për llojin
Aspergillus carbonarius









Ekstrakt i Maltit (Malt Extract) 20 g/l, LOT: BCBQ0197V – Fluka Company (Sigma
Aldrich) – France
Agar 20 g/l, Fillab - EOOD
Kloramfenikol (Chloramphenicol) 0.005 g/l, Fillab - EOOD
Dikloran (Dichloran) 1.0 ml (0.2%), LOT: STBF2742V, Sigma Aldrich
Boskalid (Boscalid) 10 mg/l, LOT: SZBF099XV – Fluka Company (Sigma Aldrich) –
Germany
Pepton 0.1%, LOT: 63927JD, Difcolaboratories
Etanol (alkool) 70%
Ujë (H20) 1000 ml
2.6.2. Përbërja e terrenit ushqyes DYSG (Yeast Extract Sucrose Glycerol Agar) për llojin
Penicllium verrucosum















Ekstrakt i tharmëve (Yeast extract) 20 g/l, LOT: BCBQO966V, Fluka Company (Sigma
Aldrich) -France
Saharozë (Sucrose) 150 g, Fillab - EOOD
K2HPO4 (Hidrogjenfosfati i Kaliumit) 1 g, Fillab - EOOD
MgSO4 (Sulfati i Magnezit) + 2 H20 0.5g, Fillab - EOOD
Kloramfenikol (Chloramphenicol) 2 x 0.05 g, Fillab - EOOD
Dikloran (Dichloran) 1.0 ml, LOT: STBF2742V, Sigma Aldrich
ZnSO4 (Sulfati i Zinkut) + 2H20 0.01 g, Fillab - EOOD
CuSO4 (Sulfati i Bakrit) + 5 H20 0.005g, Fillab - EOOD
Agar 20 g, Fillab - EOOD
Glicerol (Glycerol) 220 ml, LOT: SZBFO62DV, Sigma Aldrich
Pepton 0.1%, LOT: 63927JD, Difcolaboratories
Etanol (alkool) 70%
H20 (Ujë) 1000 ml
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2.7. Metoda direkte e inokulimit (Direct Pating)
2.7.1. Përgatitja e mostrave (Sample Preparation)
Pas përgatitjes se terreneve ushqyese (MEA-B & CYSB) për kultivimin dhe izolimin
potencial të gjinive të kërpudhave Aspergilus dhe Penicilium dhe pas sterilizimit të tyre në
autoklav me presion avulli 121 ºC për 15 minuta, kokrrat e rrushit të varieteteve të ndryshme
janë dezinfektuar me anë të alkoolit (etanol 70%) për 2 min, e pastaj i kemi pastruar ato me
ujë për një minutë.
Varietetet e analizuara kanë qenë: 1.Sovinjon (Sauvignon Blanc), 2. Game (Gamay), 3.
Frankonia (Franconia), 4. Pinot i Bardhë (Pinot Blanc) dhe 5. Muskat Hamburg (Muscat
Hamburg).
Përgatitja e mostrave për analiza mikrobiologjike është bërë në boksin steril në kuadër të
laboratorit mikrobiologjik, i cili funksionon në kuadër të Departamentit të Mikrobiologjisë në
Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, Plovdiv-Bullgari.
2.7.2. Inokulimi (Plating)
Pas përgatitjes së mostrave janë marrë nga 4 kokrra të rrushit nga secili varietet dhe janë
vendosur në pjatat e Petrit me nga tri replikime secila.
Ky proces është aplikuar në dy terrenet ushqyese të përdorura (MEA-B & CYSB) për
kultivimin dhe izolimin potencial të kërpudhave të gjinisë Aspergilus (Aspergillus
carbonarius) dhe Penicilium (Penicillium verucossum).
Pas vendosjes së kokrrave të rrushit në pjatat e Petrit të gjitha mostrat i kemi vendosur në
inkubator në temperaturë 25 ºC për 5 ditë.

2.7.3. Ekzaminimi (Examination)
Pas inkubimit është bërë ekzaminimi vizuel i pjatave të Petrit me anë të lenteve përkatëse, me
ç’rast janë numëruar kokrrat e infektuara të rrushit dhe rezultatet janë paraqitur si përqindje.
Ndërsa me anë të përdorimit të mikroskopit është bërë analiza mikroskopike, me qëllim
lehtësimin dhe sigurinë më të madhe gjatë identifikimit dhe analizës së karakteristikave të
caktuara të gjinive të analizuara.
Ekzaminimi mikroskopik është bërë duke e marrë një pjesë të vogël nga kolonitë e zhvilluara
të kërpudhave dhe vendosjen e tyre me anë të gjilpërës mikrobiologjike në xhamin e objektit,
e pastaj është hudhur një pikë e alkoolit (etanolit 70%). Pas avullimit të alkoolit është hudhur
një pikë e acidit laktik dhe është vendosur xhami mbulues, e në këtë mënyrë mostra ka qenë e
gatshme për ekzaminim mikroskopik.
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2.8. Metoda e hollimit (Dilution Plating)
2.8.1. Përgatitja e mostrave (Sample Preparation)
Dy metoda të zakonshme për përgatitjen e mostrave me anë të metodës së hollimit janë:
homogjenizimi i materialit me anë të aparaturave speciale të njohura si stomaher (ang.
stomaching machine) dhe makinës përzirëse (ang. blending machine). Sipas ICFM
rekomandohet kryesisht homogjenizimi me anë të stomaherit, mirëpo nëse kjo pajisje nuk
ekziston atëhere është e mundur edhe homogjenizimi me anë të makinës përzirëse.
Në mungesë të stomaherit ne kemi përdorur makinën përzirëse (BEER-Blending Machine),
mirëpo paraprakisht rrushi sikurse edhe te metoda direkte e inokulimit është trajtuar me
alkool (etanol 70%) për 2 minuta, e pastaj është bërë shpërlarja me ujë për 1 minutë.
2.8.2. Diluentët (Holluesit) dhe Hollimi (Diluents and Dilution)
ICFM rekomandon që si diluent (hollues) duhet të jetë tretësira ujore 0.1% e peptoneve
(I.Pitt. J and D.Hocking. A, 2006), tretësirë kjo e përshtatshme për kërpudhat (fungjet)
filamentoze dhe tharmet.Tretësirat e kripërave (saline solution), buferi fosfat dhe uji i
destiluar nuk rekomandohen më për përdorim nga ICFM.
Hollimet serike (serial dilutions) të kërpudhave bëhen duke aplikuar procedura të njëjta me
ato të përdorura në bakteriologji, dhe shkalla e hollimit të rekomanduar edhe këtu është 1:10
(= 1+9). Sporet e fungjeve sedimentojnë shumë më shpejt sesa sporet bakteriale, dhe për këtë
arsye preferohet që hollimet të kryhen sa më shpejt që është e mundur, mundësisht brenda një
minute.
Në punën tonë studimore ne kemi përdorur tretësire ujore të peptoneve 0.1%. Kemi përgatitur
serinë e hollimeve të rekomanduar nga ICFM, ndërsa për inokulim kemi përdorur hollimet
nga 10ˉ³ - 10ˉ5 dhe atë nga tri hollime për secilin varietet dhe për secilin terren ushqyes. Pas
përgatitjes së serisë së hollimeve kemi marrë vetëm një pikë (0.1 ml) nga seria e epruvetave
(hollimeve) me interes (10ˉ³ - 10ˉ5) dhe i kemi hudhur në pjata të Petrit në të dy terrenet
ushqyese (MEA-B & CYSB).Pastaj më anë të shpatullës mikrobiologjike kemi shpërndarë
materialin (pikën) në terrenin shqyes, kjo me qëllim që shpërndarja të jetë sa më uniforme
dhe efikase. Shpatulla në çdo rast të përdorimit është trajtuar me alkool (etanol 70%) dhe
pastaj flakë për sterilizim të tërësishëm.
Pas përgatitjes së materialit, pjatat e Petrit i kemi vendosur në inkubator në temperaturë 25 ºC
për 5 ditë.
Rezultatet e kësaj metode të hulumtimit (metoda e hollimit) prezantohen njëjtë sikurse edhe
te bakteret, pra si koloni për gram të mostrës së analizuar (ang.viable counts/gram of the
sample).
Edhe tek kjo metodë sikurse edhe tek metoda direkte e inokulimit pas përfundimit të fazës së
inkubimit është bërë ekzaminimi mikroskopik duke e marrë një pjesë të vogël nga kolonitë e
zhvilluara të kërpudhave dhe vendosjen e tyre me anë të gjilpërës mikrobiologjike në xhamin
e objektit, e pastaj është hudhur një pikë e alkoolit (etanolit 70%). Pas avullimit të alkoolit
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edhe në këtë rast është hudhur një pikë e acidit laktik, pastaj është vendosur xhami mbulues,
dhe në këtë mënyrë materiali (mostra) ka qenë i gatshëm për ekzaminim mikroskopik.

Foto.2.1. Çaste nga puna në laboratorin e mikrobiologjisë, Universiteti i Teknologjisë Ushqimore,
Plovdiv-Bullgari
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI
3.1. Të dhënat e OTA për verën e re të vitit 2013 në tabelën 3.4 dhe diskutimi i tyre
Tab. 3.4. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC-FD në verën e re të vitit 2013
Varieteti

Rajoni

Shteti

Përqendrimi i OTA
ng/ml

DS (Devijimi
standard)

Refosco

Veneto

Italia

0.458

± 0,048

Merlot

Calabria

Italia

1.431

± 0,00

Pinot i Zi

Veneto

Italia

0.805

± 0,047

Magliocco Canino

Calabria

Italia

0.574

± 0,032

Merlot

Friuli

Italia

0.847

± 0,021

Sangiovese

Calabria

Italia

< LOD

Merlot

Veneto

Italia

< LOD

Merlot

Veneto

Italia

< LOD

Merlot

Veneto

Italia

< LOD

Refosco

Veneto

Italia

< LOD

Merlot

Veneto

Italia

< LOD

Cabernet
Sauvignon

Rahovec

Kosova

< LOD

Sheshi i Zi

Rahovec

Kosova

< LOD

Vranac

Rahovec

Kosova

< LOD

Game

Suhareka

Kosova

< LOD

Game

Suhareka

Kosova

< LOD

Frankonia

Suhareka

Kosova

< LOD

Vranac

Rahovec

Kosova

< LOD

Pinot i Zi

Rahovec

Kosova

0.028

± 0,001

Game

Rahovec

Kosova

0.129

± 0,016

Vranac

Rahovec

Kosova

0.286

± 0,04

Frankonia

Suhareka

Kosova

0.348

± 0,015

Frankonia

Suhareka

Kosova

0.119

± 0,075

Vranac

Rahovec

Kosova

0.111

± 0,017

Sovinjon i Bardhë

Suhareka

Kosova

1.297

± 0,018
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% e OTA ne verën e re (2013) mbi dhe nën limitin e detektimit
(LOD)
53%

52%
51%

OTA

50%

49%
48%
OTA

47%

46%
< LOD

> LOD

Grafiku 3.1. Totali në % i OTA mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) në mostrat e analizuara sipas
tabelës 3.1.

Fig.3.21. Kromatogrami (HPLC) i llojit të verës Sovinjon i Bardhë (Sauvignon Blanc)
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Në fazën e parë të studimit tonë (tetor 2013) kemi bërë analizën e mostrave të verës së
ashtuquajtur verë e re e vitit 2013, e cila është marrë për studim menjëherë pas procesit të
fermentimit alkoolik, për të përcaktuar nivelin sasior të OTA menjëherë pas këtij procesi.
Kemi analizuar në këtë fazë gjithsejt 25 mostra, 11 prej të cilave kanë qenë mostra të marra
nga rajone të ndryshme të Italisë kurse 14 tjera nga dy rajone (Rahovec dhe Suharekë) të
Kosovës.
Analiza sasiore e OTA është bërë duke aplikuar metodën analitike të njohur si HPLC-FD, me
aplikim paraprak të kolonave me imunoafinitet të lartë (IAC) për esktraktim.
Rezultatet e fazës së parë të studimit (tabela 3.4.) të fituara pas analizës sasiore të OTA, kanë
treguar që përqendrimi i OTA në të gjitha mostrat e analizuara nuk e kalon limitin e
përcaktuar nga Bashkimi Europian, i cili është 2 ng/ml (2 ppb).
Avansimi i kuadrit profesional si dhe përmisimi i kushteve teknologjiko-sanitare gjatë
procesit të përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës në bodrumet e verës së shteteve të
Bashkimit Europian, shteteve të rajonit, përfshirë këtu edhe Kosovën, mendohet të jetë njëri
ndër faktorët kryesorë për paraqitjen në sasira relativisht të vogla të OTA në mostrat e
analizuara të kësaj faze.
Mostrimi me qëllim përcaktimin kuantitativ dhe krahasimin e përqendrimit të OTA është bërë
në bodrumet e verës që operojnë në Rahovec dhe Suharekë (Kosovë) si dhe në disa bodrume
të pjesës veriore dhe jugore të Italisë.
Bazuar në rezultatet e fazës së parë (tabela.3.4.), mund të shihet se përqendrimi i OTA në
mostrën (verën) e varietetit të rrushit të njohur si Sovinjoni i Bardhë (Sauvignon Blanc) është
pak më i madh krahasuar me mostrat tjera të analizuara të cilat përfaqësojnë rrushin (verën) e
kuq, edhe pse dihet fakti që zakonisht sasitë e kësaj lloj mykotoksine janë më të mëdha në
verën e prodhuar nga rrushi i kuq krahasuar me verën e prodhuar nga rrushi i bardhë. Kjo
ndodhë për faktin se në procesin e fermentimit alkoolik të rrushit të kuq përfshihet e tërë
kokrra e rrushit, ndërsa tek procesi i fermentimit alkoolik të rrushit të bardhë në procesin e
fermentimit futet vetëm lëngu i rrushit (pa lëvore). Studimet kanë treguar se OTA është
prezente pikërisht në kokrrën e rrushit dhe atë në lëvoren e saj. Mirëpo vlen të theksohet që
mostra e rrushit të bardhë (Sauvignon Blanc) e cila është marrë për analizë ka qenë e
karakterizuar me shkallë të lartë infeksioni, gjegjësisht i kalbur në masë të madhe.
Bazuar në këto rezultate të cilat i përmendëm më lartë, vëmendje e veçantë duhet t’i
kushtohet të gjitha fazave të procesit të përpunimit të rrushit, e sidomos fazës fillestare e cila
nënkupton kontrollin rigoroz të rritjes dhe pjekjes së rrushit, me qëllim që ai të jetë i
shëndoshë në aspektin kualitativ dhe mikrobiologjik.
Në qoftë se procesi i rritjes dhe pjekjes së rrushit është monitoruar dhe trajtuar në mënyrë
profesionale, e pastaj edhe të gjitha fazat tjera teknologjike të përpunimit të tij, siç janë:
vjelja, transporti me makina adekuate dhe të pastërta, fermentimi alkoolik, tejbartja,
kthjellimi, filtrimi dhe mbushja, atëherë gjasat për paraqitjen e OTA dhe llojeve tjera të
mikotoksineve reduktohen në masë të madhe, për t’u zvogëluar edhe më apo zhdukur
plotësisht në fund të procesit.
Rezultatet e fazës së parë të studimit kanë treguar se vera e cila është analizuar nuk përbën
rrezik për konsumim në të ardhmen dhe si e tillë nuk paraqet rrezik për shëndetin e njeriut.
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3.1.2. Të dhënat e OTA pas tejbartjes së parë të verës së vitit 2013 në tabelën 3.5. dhe
diskutimi i tyre
Tab.3.5. Analiza e përqendrimit të OTA me HPLC-FD pas tejbartjes së parë të verës së vitit 2013
Nr.i rezervuarit

Varieteti

Pjesa e mostrimit ne
rezervuarin e verës

Përqendrimi i
OTA ng/ml

1

Frankonia

Lartë

N.D.

1

Frankonia

Poshtë

N.D.

2

Rizling i Rajnës

Lartë

N.D.

2

Rizling i Rajnës

Poshtë

< LOD

3

Rizling Italian

Lartë

N.D.

3

Rizling Italian

Poshtë

N.D.

4

Pinot i Bardhë

Lartë

< LOD

4

Pinot i Bardhë

Poshtë

0.13

5

Cab. Sauvignon

Lartë

N.D.

5

Cab. Sauvignon

Poshtë

N.D.

6

Cab. Sauvignon

Lartë

N.D.

6

Cab. Sauvignon

Poshtë

N.D.

7

Frankonia

Lartë

N.D.

7

Frankonia

Poshtë

0.03

8

Verë e kuqe

Lartë

< LOD

8

Verë e kuqe

Poshtë

< LOD

9

Game

Lartë

N.D.

9

Game

Poshtë

N.D.

10

Frankonia

Lartë

< LOD

10

Frankonia

Poshtë

0.1

11

Game

Lartë

< LOD

11

Game

Poshtë

< LOD

12

Pinot i Zi

Lartë

N.D.

12

Pinot i Zi

Poshtë

N.D.

13

Vranac

Lartë

0.03

13

Vranac

Poshtë

0.05

14

Frankonia

Lartë

< LOD

14

Frankonia

Poshtë

< LOD

15

Vranac

Lartë

< LOD

15

Vranac

Poshtë

< LOD
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Grafiku.3.2. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) dhe % e OTA së
padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.2.

Në fazën e dytë të studimit tonë kemi analizuar gjithsejt 30 mostra të verës, të marra prej 15
rezervuarëve (inoks) të verës së re të vitit 2013, e cila paraprakisht ka kaluar fazën e parë të
tejbartjes dhe pastaj ka qëndruar e paprekur për tre muaj në rezervuaret e verës.
Mostrimi është bërë në bodrumin (kompaninë) Agrokosova Holding-Suharekë, Kosovë.
Kemi bërë analizën sasiore të OTA në verë, ndërsa mostrat i kemi marrur nga dy pjesë të
secilës fuçi vere të analizuar. Konkretisht, në secilën prej 15 fuçive të verës së analizuar është
bërë mostrimi në pjesën e poshtme (sedimenti) dhe pjesën e sipërme të fuçisë, me qëllim
analizën dhe krahasimin në aspektin sasior të OTA në këto dy pjesë.
Kemi vërtetuar se sasia e OTA në asnjërën prej mostrave të analizuara nuk kalon limitin e
Bashkimit Europian për këtë lloj mikotoksine (2ng/ml).
Rezultatet e fazës së dytë (tabela.3.5.) tregojnë se pas përfundimit të procesit të fermentimit
alkoolik dhe atij malo-laktik, dhe pas aplikimit të fazës së parë të operacionit tjetër
teknologjik i cili parasheh tejbartjen e verës (largimin e sedimentit), sasitë e OTA nëse janë
prezente reduktohen në masë të madhe (gjurmë) apo edhe zhduken plotësisht gjatë stadeve të
mëtutjeshme të përpunimit teknologjik.
Kjo mund të shihet në disa prej fuçive të analizuara të verës, ku vërehet një dallim shumë i
vogël sasior i OTA, mirëpo sinjifikant, ndërmjet pjesës së poshtme dhe pjesës së sipërme të
fuçisë.
E tëra kjo tregon për një proces (tendencë) të mundshëm adsorbimi të OTA nga partikulat
solide të cilat hynë në përbërje të verës së re, gjatë stadeve të ndryshme teknologjike të
përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës. Këto partikula pastaj së bashku me OTA
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gradualisht sedimentojnë në pjesën e poshtme të fuçisë së verës, duke krijuar me këtë rast
sedimentin i cili pastaj hudhet jashtë si proces normal gjatë prodhimit (pastrimit) të verës.
Rezultatet e kësaj faze poashtu tregojnë se edhe përkundër reduktimit në masë të madhe të
OTA gjatë procesit të tejbartjes, ekziston nevoja për aplikim adekuat edhe të stadeve tjera
teknologjike, siç janë: kthjellimi, filtrimi dhe mbushja, me qëllim reduktimin maksimal ose
zhdukjen e tërësishme të mbetjeve të OTA në verën e re të prodhuar.
Rezultatet e fazës së dytë (tabela 3.5.) tregojnë se nuk ekziston rreziku i konsumimit të verës
së prodhuar dhe si e tillë kjo verë nuk paraqet rrezik për konsumim në të ardhmen për
shëndetin e njeriut.
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3.1.3. Të dhënat e OTA para dhe pas trajtimit të verës me substanca kthjelluese në tabelën
3.6. dhe diskutimi i tyre
Tab.3.6. Përqendrimi i OTA para dhe pas trajtimit të verës me substanca kthjelluese
Nr. i
rezervua
rit të
verës

Varieteti

Substancat kthjelluese gr/Hl

< LOD

T3

Sovinjon i
Bardhë
Sovinjon i
Bardhë
Cabernet
Sauvignon

T3

Cabernet
Sauvignon

T5

Pinot i Zi

T5

Pinot i Zi

T6

Frankonia

gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5 gr/Hl

< LOD

T6

Frankonia

E patrajtuar

< LOD

T1
T1

K

T14

Pinot i Bardhë

T14

Pinot i Bardhë

T 104

Rizling i Rajnës

T 104

Rizling i Rajnës

T 111

Game

T 111

Game

T 112

Pinot i Bardhë

T 112

Pinot i Bardhë

T 108

Frankonia

T 108

Frankonia

T2

Pinot i Bardhë

T2

Pinot i Bardhë

T 17

Game

T 17

Game

T 18

Rizling Italian

bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl

OTA
ng/ml

E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5 gr/HL
E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5 gr/Hl
E patrajtuar

bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl
E patrajtuar
bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl
E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5gr/Hl
E patrajtuar
bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl
E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5gr/Hl
E patrajtuar
bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl
E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5gr/Hl
E patrajtuar
bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl
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0.015
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N.D.
N.D.
N.
D
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N.D.
N.D.
< LOD
< LOD
N.D.
N.D.
N.D.
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Nr. i
rezervua
rit të
verës

Varieteti

T 18

Rizling Italian

T 102

Rizling Italian

T 102

Rizling Italian

T 107

Frankonia

T 107

Frankonia

T 110

Frankonia

TK
110

Frankonia

50%
45%
40%

Substancat kthjelluese gr/Hl

OTA
ng/ml

E patrajtuar

N.D.

bentonite 50 gr/Hl, PVPP 10 gr/Hl

N.D.
N.D.

E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
5gr/Hl

N.D.
< LOD

E patrajtuar
gelatine 10 gr/Hl, bentonite 5 gr/Hl, PVPP
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< LOD
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E patrajtuar

% e OTA së analizuar nën limitin e detektimit (< LOD), mbi limitin e
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Grafiku.3.3. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit dhe % e OTA së
padetektuar sipas rezultateve nga tabela nr.3.

Në fazën e tretë të studimit (tabela 3.6 & 3.7.) kemi analizuar gjithsejt 54 mostra të verës, dhe
në të gjitha këto mostra kemi analizuar ndikimin e mundshëm të procesit të kthjellimit dhe
filtrimit të verës në zvogëlimin eventual të përqendrimit të OTA, pa e ditur paraprakisht nëse
OTA është prezente në verë dhe nëse po në çfare sasie.
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Mostrat e verës së analizuar të fazës së tretë të studimit kanë qenë mostra të vitit 2013, të cilat
kanë kaluar procesin e fermentimit alkoolik dhe tejbartjes.
Substancat kthjelluese që zakonisht përdoren në enologji janë; bentoniti, zhelatina, PVPP, e
bardha e vesë (albumina), karboni, kieselsoli, kazeina, etj.
Në këtë fazë të studimit si substanca kthjelluese ne kemi përdorur bentonitin, zhelatinën dhe
PVPP.
Bentoniti është substancë me origjinë vullkanike, i elektrizuar negativisht. Mënyra e veprimit
të bentonitit është elektrostatike. Sipërfaqja e sheshtë e partikulave të hidratuara të bentonitit
është e ngarkuar negativisht dhe për kë arsye grimcat e ngarkuara pozitivisht adsorbohen mbi
sipërfaqen e bentonitit. Reaksioni zhvillohet shpejt dhe me kalimin e kohës bentoniti bie në
fund të fuçisë së verës. Bentoniti përdoret kryesisht për të hequr proteinat (stabilizimi i
proteinave) nga mushti dhe vera e bardhë. Ai gjithashtu ka afinitet që të tërheqë edhe
komponimet tjera të ngarkuara pozitivisht, siç janë; antocianinet, fenolet tjera dhe azotin.
Bentoniti mund të përdoret gjithashtu edhe për të hequr enzimin polifenoloksidazë nga
mushti.
Gjelatina është substancë me preardhje nga kolagjeni, e elektrizuar pozitivisht. Përdoret
kryesisht tek verërat e kuqe për t’i larguar taninet e tepërta, por mund të përdoret edhe për të
ulur nivelin e fenoleve dhe ngjyrës kafe në mushtin e rrushit të bardhë të infektuar para
procesit të fermentimit alkoolik së bashku me kieselsol.
PVPP (Polyvinyl polypyrrolidone) është polimer sintetik me peshë të madhe molekulare.
Nuk hynë në grupin e substancave tipike kthjelluese mirëpo përdoret për kthjellimin e
verërave të bardha dhe atyre të kuqe. Përdoret kryesisht tek verërat e bardha për reduktimin e
tanineve si dhe reduktimin e aromave jo të mira dhe ngjyrës kafe, e paraqitur si rezultat i
proceseve oksiduese në verë.
Analizën e mostrave në aspektin sasior për OTA e kemi bërë sikurse edhe në fazat tjera, me
anë të metodologjisë analitike të njohur si HPLC-FD, duke përdorur edhe këtu ekstraktimin
paraprak me anë të kolonave me imunoafinitet të lartë (IAC).
Rezultatet e fituara pas aplikimit të metodës së kthjellimit (tabela 3.6.) kanë treguar se edhe
këtu të gjitha mostrat e analizuara nuk e kalojnë limitin maksimal të vendosur nga Bashkimi
Europian për OTA (2 ng/ml).
Nga rezultatet e fituara mund të shohim se pothuajse në pjesën më të madhe të mostrave të
analizuara vlerat e OTA janë nën limitin e detektimit (<LOD) ose OTA nuk është detektuar
fare (N.D.)
Kemi vërejtur se procesi i tejbartjes së verës duket të jetë krucial në reduktimin e theksuar të
përqendrimit të OTA ose edhe në eliminimin e tërësishëm të saj. P.sh. në varietetin Sovinjon i
Bardhë (Sauvignon Blanc) i analizuar menjëherë mbas procesit të fermentimit alkoolik të
verës së vitit 2013 (Durguti.V. et al, 2014), përqendrimi i OTA ka qenë 1.297 ng/ml, derisa
varieteti i njëjtë nga e njëjta fuçi vere pas tejbartjes dhe para procesit të kthjellimit dhe
filtrimit ka pasur përqendrimin e OTA 0.015 ng/ml.
Ekzistojnë edhe shumë hulumtime (argumente) tjera shkencore të cilat tregojnë për një
reduktim të theksuar të përqendrimit të OTA pas tejbartjes dhe pas trajtimit të verës me
substanca të ndryshme kthjelluese. P.sh. një studim shkencor i bërë dhe prezantuar nga
studiuesit e Universitetit Do Minho në Portugali (2010), ka treguar për një reduktim të
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theksuar të OTA gjatë procesit të fermentimit alkoolik, fermentimit malo-laktik si dhe
procesit të tejbartjes dhe kthjellimit të verës me substanca të cilat përdoren zakonisht në
disiplinën e enologjisë. Hulumtim tjetër që vlen të përmendet është edhe ai i bërë nga
Fernandes. A. et.al, (2007) i cili tregon njëjtë për një reduktim të OTA gjatë stadeve të
ndryshme teknologjike të përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës.
Rezultatet tona të fazës së tretë (tabela 3.6.) tregojnë se trajtimi adekuat i verës me substanca
kthjelluese (procesi i kthjellimit) mundëson reduktimin apo eliminimin e tërësishëm të OTA
nga vera të cilën jemi duke e prodhuar. Konkretisht, nëse analizojme rezultatet e varietetit
Sovinjon i Bardhë (Sauvignon Blanc) para dhe pas trajtimit me substanca kthjelluese (tabela.
3.3.) mund të shohim ulje të përqendrimit të OTA nga 0.015 ng/ml në nën limitin e detektimit
(LOD).

52

Durguti V. (2016): Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në
Kosovë

3.1.4. Të dhënat e OTA tek vera e pafiltruar dhe e filtruar (K30&K60) në tabelën 3.7. dhe
diskutimi i tyre
Tab.3.7. Përqendrimi i OTA para (e pafiltruar) dhe pas procesit të filtrimit (K30& K60)
Nr. i
rezervuar
it të verës

Varieteti

T1

Sovinjon i Bardhë

T1

Sovinjon i Bardhë

K30

< LOD

T1

Sovinjon i Bardhë

K 60

N.D.

T 14
T 14

Pinot i Bardhë
Pinot i Bardhë

T 14

Pinot i Bardhë

T 17

Game

T 17

Game

K30

< LOD

T 17

Game

K 60

N.D.

T 107
T 107

Frankonia
Frankonia

T 107

Frankonia

T 104
T 104

Rizling i Rajnës
Rizling i Rajnës

T 104

Rizling i Rajnës

Filtrimi

E pafiltruar

E pafiltruar
K 30
K 60
E pafiltruar

E pafiltruar
K30
K 60
E pafiltruar
K30
K 60
E pafiltruar
K30

OTA ng/ml

0.015

< LOD
< LOD
N.D.
< LOD

0.008
< LOD
N.D.
< LOD
N.D.
N.D.

T 111
T 111

Game
Game

T 111

Game

T 108

Frankonia

T 108

Frankonia

K30

< LOD

T 108

Frankonia

K60

N.D.

T 102
T 102

Rizling Italian
Rizling Italian

T 102

Rizling Italian

K60
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E pafiltruar

E pafiltruar
K30
K60

< LOD
< LOD
N.D.
< LOD

< LOD
N.D
N.D
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Grafiku.3.4. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit dhe % e OTA së
padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.4.

Rezultate afërsisht të ngjashme që kanë të bëjnë me reduktimin ose eliminimin e tërësishëm
të OTA mund të shohim edhe nëse analizojme efektin e procesit të filtrimit. Konkretisht, nëse
analizojmë të njëjtin varietet (Sovinjon i Bardhë) dhe efektin e filtrimit në të, mund të shohim
se para filtrimit përqendrimi i OTA ka qenë 0.015 ng/ml kurse pas aplikimit të procesit të
filtrimit me filtra K30 ai përqendrim reduktohet në nën limitin e detektimit (<LOD), ndërsa
kur trajtohet vera me filtra K60 atëherë OTA nuk mund të detektohet fare (N.D.).
Bazuar në rezultatet e fazës së tretë mund të konkludojmë se konsumimi i verërave të
analizuara nga kjo fazë nuk paraqet rrezik për shëndetin e njeriut në të ardhmen.

54

Durguti V. (2016): Përcaktimi kuantitativ i Okratoksinës A tek llojet e ndryshme të verërave të prodhuara në
Kosovë

3.1.5. Të dhënat e OTA për verërat e ambalazhuara në Kosovë në tabelën 3.8.dhe diskutimi
i tyre
Tab.3.8. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC tek verërat e ambalazhuara në Kosovë
Kodi i

Emri i

mostrës

kompanisë

Varieteti

Shteti

Viti i

Volumi i

Përqendrimi

prodhimit

ambalazhës /

i OTA ng /

ml
K1

Murati

Vranac

Kosovo

K2

Stone Castle

Vranac

Kosovo

ml

187

< LOD

2011

187

< LOD

Premium
K3

Stone Castle

Chardonnay

Kosovo

2011

187

< LOD

K4

Biopak

Vranac

Kosovo

2010

187

< LOD

K5

Stone Castle

Cabernet

Kosovo

2011

187

< LOD

187

< LOD

Sauvignon
K6

EKO

Vranac

Kosovo

K7

Bodrumi i

Chardonnay

Kosovo

2012

187

< LOD

Vranç

Kosovo

2012

187

< LOD

Vjetër
K8

Bodrumi i
Vjetër

K9

Rahoveci

Pinot Noir

Kosovo

2006

187

< LOD

K10

Iliria

Red Wine

Kosovo

2010

750

< LOD

K11

Theranda

White Wine

Kosovo

2009

750

< LOD

K12

Suhareka

White Wine

Kosovo

2012

750

< LOD

K13

Suhareka

Chardonnay

Kosovo

2012

750

< LOD

K14

Suhareka

Italian

Kosovo

2012

750

< LOD

187

< LOD

Rhiesling
K15

EKO

Cabernet

Kosovo

Sauvignon
K16

Iliria

Merlot

Kosovo

2008

750

< LOD

K17

Bodrumi i

Merlot

Kosovo

2012

187

N.D.

Vjeter
K18

Biopak

Chardonnay

Kosovo

2010

187

N.D.

K19

Rahoveci

Merlot

Kosovo

2006

187

N.D.

K20

Shulina

Cabernet

Kosovo

2010

187

N.D.

Sauvingnon
K21

Stone Castle

Red Wine

Kosovo

2011

750

N.D.

K22

Theranda

Barrique

Kosovo

2009

750

N.D.
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Erenik-

K23

Merlot

Kosovo

1989-2001

750

N.D.

Pavarësia
K24

Theranda

Pinot Blanc

Kosovo

2009

750

N.D.

K25

Suhareka

Gamay Noir

Kosovo

2010

750

N.D.

K26

Theranda

Gamay Noir

Kosovo

2009

750

N.D.

K27

Theranda

Italian

Kosovo

2009

750

N.D.

Rhiesling
K28

Murati

Rose

Kosovo

2011

750

N.D.

K29

Shulina

Red Wine

Kosovo

2010

750

N.D.

K30

Bodrumi i

Vranç

Kosovo

2012

750

N.D.

Vjeter
K31

Suhareka

Franconia

Kosovo

2012

750

N.D.

K32

Theranda

Rhine

Kosovo

2009

750

N.D.

Rhiesling
K33

Theranda

Pinot Noir

Kosovo

2009

750

N.D.

K34

EKO

Red Wine

Kosovo

2012

750

N.D.

K35

Bodrumi i

Cabernet

Kosovo

2011

750

N.D.

Vjetër

Sauvignon

Suhareka

Red Wine

Kosovo

2010

750

N.D.

K36

% e OTA mbi dhe nën nivelin e limitit te detektimit (LOD) dhe % e OTA së
padetektuar (N.D.)
60%
OTA

50%
40%

OTA

30%
20%
10%
0%

< LOD

> LOD

N.D.

Grafiku.3.5.Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit dhe % e OTA së
padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.5.
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Në fazën e katërt të studimit kemi analizuar gjithsejt 54 mostra të verës së ambalazhuar, me
volum, përqindje të alkoolit dhe vite të ndryshme të prodhimit.
Në këtë fazë janë analizuar gjithsejt 36 mostra të verës së ambalazhuar, të prodhuara në
bodrume të ndryshme të Kosovës si dhe 18 mostra të verës së ambalazhuar, të importuara në
tregun kosovar nga vende të ndryshme të rajonit (Ballkanit), Europës dhe më gjerë.
Metoda e cila është përdorur në këtë fazë të studimit ka qenë metoda e njëjtë e aplikuar edhe
në fazat tjera, pra HPLC-FD me aplikim të procesit të ekstraktimit paraprak me anë të
kolonave me imunoafinitet të lartë (IAC).
Në këtë fazë qëllimi ynë ka qenë përcaktimi sasior i OTA në mostrat e ambalazhuara, me
qëllim krahasimin sasior të kësaj lloj mykotoksine në mostrat e prodhuara dhe të
ambalazhuara në vendin tonë (Kosovë) dhe mostrave të prodhuara dhe të importuara në
vendin tonë nga shtete të ndryshme të rajonit, Bashkimit Europian dhe me gjerë. Poashtu si
qëllim kemi patur edhe përcaktimin e shkallës së rrezikut apo jo nga konsumimi i verës së
ambalazhuar, si fazë e fundit në zingjirin teknologjik të përpunimit të rrushit dhe prodhimit të
verës.
Edhe në këtë fazë pas analizave kemi vërtetuar se në asnjërën prej mostrave të verës së
ambalazhuar nuk kalohet limiti i vendosur nga Bashkimi Europian për OTA (2ng/ml).
Kemi vërtetuar se në shumicën e mostrave të analizuara përqendrimi i OTA është nën limitin
e detektimit (<LOD) apo nuk është detektuar fare (N.D.).
Prej rezultateve të fazës së katërt (tabela 3.8.) mund të shohim se në 16 mostra të verës së
ambalazhuar dhe të prodhuar në Kosovë, përqendrimi i OTA ka qenë nën limitin e detektimit
(<LOD), ndërsa në 20 prej tyre OTA nuk është detektuar fare.
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3.1.6. Të dhënat e OTA për verërat e ambalazhuara jashtë Kosovës në tabelën 3.9.dhe
diskutimi i tyre
Tab.3.9. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC tek verërat e ambalazhuara dhe të importuara në
Kosovë
Kodi i

Emri i

mostrës

kompanisë

Varieteti

Shteti

Viti i

Volumi i

prodhimit

ambalazhës/
ml

Përqendrimi
i OTA,
ng/ml

A1

Luani

Merlot

Albania

2003

187.5

1.204

A2

Luani

Cabernet

Albania

2011

750

0.634

750

N.D.

Sauvignon
A3

Luani

Riesling

Albania

M1

T’GA ZA JUG

Vranec

Macedonia

2009

187

0.331

M2

T’GA ZA JUG

Red Wine

Macedonia

2012

187

0.229

M3

T’GA ZA JUG

Vranac

Macedonia

2012

187

0.203

I1

Cantine del

Rosso

Italy

750

0.18

Cabernet

Italy

2012

750

0.17

Chardonnay

Italy

2009

750

N.D.

Chardonnay

France

750

0.09

colle
I2

Ciealo

Sauvignon
I3

Celine Casa
Bottega

F1

Cuvee Louis
XII

S1

Quercus

Merlot

Slovenia

2008

200

< LOD

E1

Ash Tree

Shiraz-

Spain

2011

750

< LOD

Estate-

Monastrell

Australia

2012

750

N.D.

Freixfenet
AS1

Monty’s Hill

Shiraz &
Cabernet
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Sauvignon
B1

Mezzek

Merlot

Bulgaria

Kodi i

Emri i

Varieteti

Shteti

mostrës

kompanisë

750

< LOD

Viti i

Volumi i

Përqendrimi

prodhimit

ambalazhës/
ml

B2

Yamantiev’s

Cabernet

i OTA,
ng/ml

Bulgaria

2012

750

< LOD

Red Wine

Bulgaria

2009

750

N.D.

Cabernet

Monte

2010

750

0.06

Sauvignon

Negro

Vranac Pro

Monte

2010

750

0.05

Corde

Negro

Sauvignon
B3

Saint IliaTracia

M1

M2

Plantaze

Plantaze

% e OTA nën dhe mbi limitin e detektimit (LOD) dhe % e OTA së padetektuar
(N.D.)
60.00%
50.00%

OTA

40.00%

OTA

30.00%
20.00%
10.00%
OTA

0.00%
< LOD

> LOD

N.D.

Grafiku.3.6. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit dhe % e OTA së
padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.6.

Rezultatet e mostrave të verës së prodhuar dhe të importuar në Kosovë nga vende të
ndryshme, tregojnë për një përqendrim pak më të lartë të OTA në mostrat e verës, e në
veçanti ato të prodhuara dhe të ambalazhuara në Shqipëri dhe Maqedoni, krahasuar me
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vendet tjera të rajonit (Ballkanit), Europës dhe më gjerë (tabela 3.9.). P.sh. nëse analizojmë
mostrën e verës së ambalazhuar dhe të koduar me A1 (tabela 3.9.) të prodhuar dhe të
ambalazhuar në Shqipëri, mund të shohim një përqendrim pak më të lartë të OTA krahasuar
me mostrat tjera edhe pse edhe kjo mostër përmban OTA përbrenda limitit të përcaktuar nga
Bashkimi Europian. Nga gjithsejt tri mostra të verës së prodhuar dhe ambalazhuar në
Shqipëri, në dy prej tyre është izoluar OTA.
Nga rezultatet e kësaj faze poashtu mund të shohim se nga gjithsejt tri mostra të verës së
ambalazhuar dhe të prodhuar në Maqedoni, në tri prej tyre është izoluar OTA, ndërsa në
mostrat e prodhuara, ambalazhuara dhe të importuara nga Italia në Kosovë, në dy prej tyre
është izoluar OTA, mirëpo edhe këtu sikurse edhe në rastet tjera përqendrimi i OTA ka qenë
brenda normave të parapara.
Përqendrimi i OTA në mostrat tjera të verës së ambalazhuar shihet të jetë minimal ose
mungon plotësisht (tabela 3.9.).
Nga rezultatet e fazës së katërt mund të shohim se OTA është izoluar në mostra të verës së
prodhuar në vite të ndryshme, duke treguar kështu se secili vit në sektorin e vreshtarisë dhe
verëtarisë ka specifikat e veta, të cilat në masë të madhe varen nga kushtet teknologjikosanitare të bodrumeve prodhuese, aplikimin adekuat dhe profesional të masave teknologjike
në prodhim, dhe të influencuara në masë të madhe edhe nga faktorët klimatik të cilët në
secilin vit përkatës kanë specifikat e tyre.
Rezultatet e fazës së katërt tregojnë se përqendrimi i OTA mbi limitin e detektimit (> LOD)
është paraqitur vetëm në mostrat e verës së kuqe, duke vërtetuar me këtë rast faktin se rreziku
për përqendrim më të lartë të OTA ekziston tek verërat e kuqe krahasuar me ato të bardha.
Rezultate afërsisht të ngjashme lidhur me përqendrimin më të madh të OTA në verën e
prodhuar dhe të ambalazhuar nga rrushi i kuq, janë bërë edhe nga kolegët tanë. P.sh. një
studim i kryer në Sllovaki (Belajova. E. and Rauhova. D, 2007) ku ndër të tjera janë analizuar
edhe mostrat e verës së ambalazhuar, tregojnë për një përqendrim më të madh të OTA në
verërat e prodhuara nga rrushi i kuq krahasuar me verërat e prodhuara dhe të ambalazhuara
nga rrushi i bardhë.
Duke marrë parasysh faktin që një numër shumë i madh i popullatës në Kosovë dhe më gjerë
konsumojnë verën e pa ambalazhuar, gjegjësisht të papërpunuar deri në stadin final (verë
renfuz), e me këtë edhe mundësitë spontane që shfaqen për absorbim më të madh të OTA dhe
mykotoksineve tjera nëse veç janë prezente në verë, është tepër me rëndësi që kolegët tanë të
cilët mirren me punë kërkimore-shkencore të përcaktojnë përqendrimin e OTA në aspektin
sasior qysh në fazat fillestare të përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës. Kjo vlen
sidomos në ato vende ku prevalojnë temperaturat pak më të ngrohta, temperatura këto të cilat
janë faktorë determinues në zhvillimin, rritjen dhe shumimin e kërpudhave përgjegjëse për
sintetizimin e OTA, e sidomos llojet e gjinisë Aspergillus (A.carbonarius).
Rezultatet e fazës së katërt tregojnë se nuk ekziston rreziku për shëndetin e njeriut sa i përket
OTA, pas konsumimit të verërave të prodhuara dhe të ambalazhuara në Kosovë si dhe
verërave të prodhuara, ambalazhuara dhe importuara në Kosovë nga vendet e rajonit
(Ballkanit), Europës dhe më gjerë.
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3.1.7. Të dhënat e OTA tek mushit i vitit 2014 në tabelën 3.10.dhe diskutimi i tyre
Tab.3.10. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC në mushtin (lëngun e rrushit) e vitit 2014 në
Kosovë
Nr. i
mostrës

Rajoni

Varieteti

Shteti

Viti

Përqendrimi i
OTA ng / ml

1

Suhareka

Kosovë

2014

N.D.

2
3
4

Rahovec
Suhareka
Suhareka

Rizling i
Rajnës
Vranac
Game
Rizling Italian

Kosovë
Kosovë
Kosovë

2014
2014
2014

N.D.
N.D.
< LOD

5

Rahovec

Cabernet
Sauvignon

Kosovë

2014

N.D.

6

Suhareka

Kosovë

2014

< LOD

7
8
9
10
11

Suhareka
Suhareka
Suhareka
Rahovec
Rahovec

Muskat
Hamburg
Frankonia
Game
Pinot i Zi
Game
Muskat
Hamburg

Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë

2014
2014
2014
2014
2014

N.D.
N.D.
< LOD
N.D.
N.D.

12
13

Suhareka
Suhareka

Game
Pinot i Bardhë

Kosovë
Kosovë

2014
2014

N.D.
N.D.

14

Rahovec

Rizling Italian

Kosovë

2014

N.D.

15
16
17
18
19

Suhareka
Rahovec
Rahovec
Rahovec
Suhareka

Pinot i Bardhë
Zhametka
Zhametka
Pinot i Zi
Pinot i Bardhë

Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë

2014
2014
2014
2014
2014

N.D.
N.D.
< LOQ
N.D.
N.D.

20

Suhareka

Kosovë

2014

N.D.

21

Suhareka

Rizling i
Rajnës
Rizling Italian

Kosovë

2014

N.D.

22
23
24

Rahovec
Rahovec
Suhareka

Kosovë
Kosovë
Kosovë

2014
2014
2014

N.D.
N.D.
N.D.

25
26
27
28
29
30

Suhareka
Suhareka
Rahovec
Rahovec
Rahovec
Suhareka

Chardonnay
Muskat Italia
Sovinjon i
Bardhë
Game
Pinot i Zi
Zhametka
Vranac
Smederevka
Rizling i
Rajnës

Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë
Kosovë

2014
2014
2014
2014
2014
2014

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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% e OTA nën dhe mbi limitin e detektimit (LOD), kuantifikimit (LOQ) dhe % e
OTA së padetektuar (N.D.)
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50.00%
40.00%
30.00%
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OTA
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N.D.

< LOQ

Grafiku 3.7. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) dhe kuantifikimit
(LOQ) dhe % e OTA së padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.7.

Në fazën e pestë të studimit kemi analizuar gjithsejt 30 mostra të mushtit të verës (lëngu i
rrushit) të vitit 2014 (tabela 3.10.), të cilat janë marrë nga dy rajone të Kosovës Jugore
(Rahoveci dhe Suhareka), rajone këto në të cilat kultivohen pjesa më e madhe e
plantacioneve me rrush të tryezës dhe rrush teknologjik për prodhim të verës.
Mostrimi ka qenë spontan dhe në hulumtim janë përfshirë varietetet e rrushit teknologjik dhe
varietetet e rrushit të tryezës.
Mushti (lëngu i rrushit) është ruajtur në temperaturë të ulët me qëllim inhibimin e procesit të
rritjes, zhvillimit dhe shumimit të tharmeve përgjegjëse për inicimin dhe zhvillimin e procesit
të fermentimit alkoolik.
Mushti nuk është trajtuar paraprakisht me ndonjërën prej substancave kthjelluese.
Vlen të theksohet se në studim janë analizuar në raste të caktuara varietete të njëjta, mirëpo
mostrimi është bërë në plantacione të ndryshme të vreshtave të rajoneve të lartëshënuara.
Kemi analizuar përqendrimin e OTA në mushtin e varieteteve të ndryshme, me qëllim
analizën e kësaj lloj mikotoksine qysh në fazën fillestare, pra në musht i cili shërben si
substrat bazë nga i cili fillon procesi i fermentimit alkoolik, pastaj kemi synuar përcjelljen e
lëvizjes së OTA në rast izolimi gjatë stadeve të mëvonshme teknologjike, dhe krejt në fund
krahasimin e dy rajoneve kryesore kultivuese dhe prodhuese të rrushit në Kosovë (Rahoveci
dhe Suhareka), në kuptim të përqendrimit të OTA. Të gjitha këto (mostrimi) i kemi bërë në
kushte tejet të vështira klimatike, të cilat janë karakterizuar me rreshje shumë të shpeshta të
shiut, mungesë të theksuar të rrezeve te diellit, dhe në përgjithësi kushte klimatike tejet të
disfavorshme për rritjen dhe zhvillimin normal të hardhisë së rrushit.
Edhe në këtë fazë është përdorur ekstraktimi paraprak me anë të kolonave me imunoafinitet
të lartë (IAC), e pastaj kuantifikimi (analiza sasiore) është bërë me anë të HPLC-FD.
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Rezultatet e analizës sasiore të OTA në mushtin e varieteteve të ndryshme të rrushit të rajonit
të Rahovecit dhe Suharekës, kanë treguar se në të gjitha mostrat përqendrimi i OTA ka qenë
nën limitin e detektimit (< LOD) ose OTA nuk është detektuar fare (N.D.).
Siç e cekëm edhe më lartë, viti 2014 ka qenë vit jashtëzakonisht i vështirë, në kuptim të
kushteve klimatike për rritje, zhvillim dhe pjekje normale të hardhisë së rrushit, për shkak të
rreshjeve shumë të mëdha dhe mungesës së theksuar të rrezeve te diellit. Kjo mund të ketë
qenë njëri ndër faktorët kryesorë për përqendrimin tejet të ulët të OTA në mostrat e mushtit të
analizuar, kur dihet parasysh fakti se rrezet direkte të diellit si dhe temperaturat më të larta
favorizojnë rritjen e kërpudhave përgjegjëse për sintetizimin e OTA, siç janë p.sh. kërpudhat
e gjinisë Aspergillus (A.carbonarius). Faktorë tjetër në mungesën e theksuar të OTA mund të
ketë qenë edhe spërkatja intenzive me fungicide e plantacioneve me vreshta nga ana e
vreshtarëve, me qëllim inhibimin e procesit të kontaminimit mikrobiologjik, e sidomos
pengimin e procesit të kalbëzimit të cilën e shkakton kërpudha e njohur si Botrytis Cinerea,
edhe pse në kuadër të hulumtuesve shkencorë ekzistojnë mendime të ndryshme lidhur me
rolin e fungicideve në prodhimin e OTA.
Nga rezultatet e fazës së pestë të hulumtimit (tabela.3.10.) mund të konkludojmë se edhe
përkundër vështirësive në aspektin e përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës së fituar nga
ky rrush, sidomos për shkak të mungesës së theksuar të sheqerit prezent në kokrrën e rrushit,
diçka pozitive vlen të theksohet, e ajo është se verërat e prodhuara nga ky musht do të jenë
me sasi tejet minimale ose në shumicën e rasteve nuk do të kenë fare prezencë të OTA. Si
rezultat i kësaj, qytetarët të cilët më vonë konsumojnë verën e prodhuar nga ky musht të cilën
e kemi analizuar, nuk do të jenë fare të rrezikuar në aspektin shëndetësor nga prania e OTA.
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3.1.8. Të dhënat e OTA në varietetin Game (Gamay) gjatë fermentimit alkoolik në tabelën
3.11. dhe diskutimi i tyre
Tab.3.11. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC në varietetin Game (2014) gjatë procesit të
fermentimit alkoolik
Emërtimi i
varietetit të rrushit

Dita e fermentimit

Game (Gamay
Noir)

Shteti

Viti

Kosovë

2014

Përqendrimi i
OTA, ng/ml

1

< LOQ

2

< LOQ

3

0.017

4

< LOD

5

0.016

6

0.021

7

<LOD

8

<LOD

% e OTA nën dhe mbi limitin e detektimit(LOD) dhe kuantifikimit (LOQ) dhe % e
OTA se patedektuar (N.D.)
60.00%
50.00%

OTA

40.00%

OTA

30.00%
20.00%
10.00%
OTA

0.00%
< LOD

OTA

> LOD

N.D.

< LOQ

Grafiku 3.8. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) dhe kuantifikimit
(LOQ) dhe % e OTA së padetektuar (N.D.) sipas rezultateve nga tabela 3.11.

Në fazën e gjashtë të studimit kemi analizuar gjithsejt 23 mostra të mushtit dhe verës (tab.
3.11. 3.12. 3.13.). Kemi analizuar tri varietete të rrushit teknologjik dhe është përcjellur
përqendrimi i OTA prej fazës fillestare (mushtit) e deri në ditën e fundit të procesit të
fermentimit alkoolik.
Mostrat janë marrë nga tri fuçi çdo ditë, fuçi inoksi këto ku është zhvilluar procesi i
fermentimit alkoolik.
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Mostrimin dhe monitorimin e lëvizjes së përqendrimit eventual të OTA e kemi bërë në
bodrumin e verës (kompaninë) Agrokosova Holding, Suharekë - Kosovë.
Në studim kemi përfshirë tri varietete: Game (Gamay Noir), Pinot i Zi (Pinot Noir) dhe Verë
e Bardhë (White Wine), kjo e fundit përzierje e tri varieteteve të rrushit të bardhë: Rizling
Italian (Italian Riesling), Rizling i Rajnës (Rhine Riesling) dhe Pinot i Bardhë (Pinot Blanc).
Sa i përket fermentimit të mushtit të bardhë, procesi i fermentimit alkoolik është zhvilluar në
temperaturë 12-18 ºC, dhe ky proces është induktuar nga tharmet komerciale të quajtura SIHA
White Arome (Sacharomyces Cerevisiae), të prodhuara nga kompania Begerow®Product Line.

Mushti i bardhë është trajtuar para fillimit të procesit të fermentimit alkoolik me enzime
kthjelluese (clarification enzyme) të emërtuara si SIHAZYM TM Claro, të prodhuara nga
kompania Begerow®Product Line, me përqendrim 2 gr/Hl.
Sa i përket varieteteve të rrushit të kuq, procesi i fermentimit alkoolik është zhvilluar në
temperaturë 23-25 ºC dhe janë përdorur tharmet komerciale (Sacharomyces Cerevisiae) të
emërtuara si SIHA® Active Yeast 10 (Red Roman) dhe të prodhuara nga kompania
Begerow®Product Line, tharrme këto specifike për inicimin dhe zhvillimin e procesit të
fermentimit alkoolik tek mushti i fituar nga rrushi i kuq.
Sasia e tharmeve komerciale të përdorura ka qenë 20 g / Hl dhe gjatë procesit të fermentimit
alkoolik ne kemi përdorur të ashtuquajturën ushqim për tharme (food for yeast) në sasi 30
gr/Hl. Ky ushqim është i domosdoshëm për zhvillimin normal të procesit të fermentimit
alkoolik, i emërtuar si SIHA PROFERM Plus (DAHP, ammonium sulfate and yeast cell wall
preparation) dhe i prodhuar poashtu nga kompania Begerow®Product Line – Gjermani.
Mostrat e marra gjatë procesit të fermentimit alkoolik janë ruajtur në temperatura të ulëta deri
në analizën e tyre.
Kushtet klimatike në të cilat i kemi marrë varietetet e caktuara të rrushit për hulumtim, kanë
qenë skajshmërisht jo të favorshme për rritje dhe zhvillim normal të hardhisë së rrushit, duke
vështirësuar kështu në masë të madhe një proces normal teknologjik. Kjo si rezultat i
mungesës së rrezeve direkte të diellit të cilat ndikojnë në mënyrë direkte në mungesën e
sasisë optimale të sheqerit në kokrrën e rrushit, pastaj prezenca tepër e madhe e të reshurave
dhe si pasojë mundësia shumë e madhe për inicim të procesit të kalbjes në kokrrën e rrushit,
etj.
Kemi bërë monitorimin e lëvizjes së përqendrimit të OTA në tri varietete, pa e ditur
paraprakisht nëse në mushtin e këtyre varieteteve është e pranishme OTA apo jo. Pra ka qenë
një proces normal i përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës.
Nëse analizojmë rezultatet e varietetit Gamay Noir (Tabela 3.11.) mund të shohim se qysh në
fillim të procesit të fermentimit alkoolik përqendrimi i OTA është nën limitin e kuantifikimit
(< LOQ) dhe në ditët e fundit ai është reduktuar në nën limitin e detektimit (< LOD).
Tek varieteti Gamay Noir në mostrën nr. 6 (tabela 3.11.) mund të shohim një rritje shumë të
lehtë të përqendrimit të OTA krahasuar me mostrën nr. 5. Kjo si rezultat i asaj që vetëm
mostra me nr.6 është marrë për analizë nga sedimenti (fundi) i fuçisë së verës dhe jo nga mesi
i fuçisë siç ka qenë rasti me të gjitha mostrat tjera.
Edhe pse kjo diferencë është tepër e vogël, megjithatë shihet tendenca e akumulimit të OTA
në fundin e fuçisë dhe hudhjen jashtë të saj më vonë me anë të procesit të tejbartjes.
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3.1.9. Të dhënat e OTA tek produkti Verë e Bardhë (White Wine) gjatë fermentimit
alkoolik në tabelën 3.12. dhe diskutimi i tyre
Tab.3.12. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC në produktin Verë e Bardhë (2014) gjatë procesit
të fermentimit alkoolik
Emërtimi i
varietetit

Dita e fermentimit

Verë e Bardhë
(White Wine)

Shteti

Viti

Kosovë

2014

Përqendrimi i
OTA, ng/ml

1

< LOQ

2

< LOD

3

< LOD

4

N.D.

5

N.D.

6

N.D.

7

N.D.

8

N.D.

% e OTA nën dhe mbi limitin e detektimit(LOD) dhe kuantifikimit (LOQ) dhe % e
OTA së patedektuar (N.D.)
60.00%
50.00%

OTA

40.00%

OTA

30.00%
20.00%
10.00%

OTA

0.00%
< LOD

OTA

> LOD

N.D.

< LOQ

Grafiku 3.9. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) dhe

kuantifikimit (LOQ) dhe % e OTA së padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.12.

Sa i përket rezultateve të fituara nga analiza e Verës së Bardhë (tabela 3.12.) mund të shohim
se në fillim të procesit të fermentimit alkoolik, përqendrimi i OTA ka qenë nën limitin e
kuantifikimit (< LOQ), për t’u reduktuar pastaj në nën limitin e detektimit (< LOD) dhe në
fund për t’u mos u detektuar fare (N.D.)
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3.1.10. Të dhënat e OTA në varietetin Pinot i Zi (Pinot Noir) gjatë fermentimit alkoolik në
tabelën 3.13.dhe diskutimi i tyre
Tab.3.13. Përqendrimi i OTA së analizuar me HPLC në varietetin Pinot i Zi (Pinot Noir) gjatë
procesit të fermentimit alkoolik
Emërtimi i
varietetit

Dita e fermentimit

Pinot i Zi (Pinot
Noir)

Shteti

Viti

Kosovë

2014

Përqendrimi i
OTA, ng/ml

1

< LOD

2

< LOD

3

< LOD

4

< LOD

5

N.D.

6

N.D.

7

N.D.

% e OTA nën dhe mbi limitin e detektimit(LOD) dhe kuantifikimit (LOQ) dhe % e
OTA së patedektuar (N.D.)
60.00%
50.00%

OTA

40.00%

OTA

30.00%
20.00%
10.00%
OTA

0.00%
< LOD

OTA

> LOD

N.D.

< LOQ

Grafiku 3.10. Totali në % i OTA së analizuar mbi dhe nën limitin e detektimit (LOD) dhe
kuantifikimit (LOQ) dhe % e OTA së padetektuar sipas rezultateve nga tabela 3.13.

Rezultate pak a shumë të ngjashme kemi fituar edhe nga analiza sasiore e OTA në varietetin
Pinot Noir (tabela 3.13.). Madje këtu qysh në ditët e para të procesit të fermentimit alkoolik
përqendrimi i OTA ka qenë nën limitin e detektimit (< LOD), për t’u mos u detektuar fare
(N.D) në ditët e fundit të procesit të fermentimit alkoolik.
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Rezultatet e fazës së gjashtë të studimit tregojnë se të rreshurat e mëdha, mungesa e rrezeve
direkte të diellit si dhe nevoja për spërkatje të shpeshtë me fungicide të plantacioneve, mund
të ketë qenë njëri ndër shkaktarët për mos zhvillimin dhe shumëzimin e kërpudhave
përgjegjëse për prodhimin (sintetizimin) e OTA.
Në fund mund të konkludojmë se verërat e prodhuara nga varietetet e hulumtuara në fazën e
gjashtë të studimit nuk paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut në të ardhmen.
3.1.11. Të dhënat totale të OTA në tabelën 3.14. dhe diskutimi i tyre
Tab.3.14.OTA (< LOD, > LOD, N.D.) në total tek të gjitha mostrat e verërave të analizuara
TIPI I VERËS
Verëra të bardha
Verëra të kuqe
Gjithsejt

< LOD
25
74
99

> LOD
2
15
17

N.D.
38
62
100

% e OTA në total (< LOD, >LOD, N.D.) tek të gjitha verërat e bardha dhe të
kuqe
40.00%
OTA

35.00%

OTA

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

OTA

Verërat e bardha
Verërat e kuqe

OTA

10.00%

OTA

5.00%

OTA

0.00%
< LOD

> LOD

N.D.

Grafiku 3.11. Totali në % i OTA (< LOD, > LOD, N.D.) së analizuar tek të gjitha mostrat e verës së
bardhë dhe të kuqe sipas tabelës 3.14.

Nga rezultatet e tabelës 3.14. mund të shohim se OTA ka qenë në nën limitin e detektimit (<
LOD) në gjithsejt 99 mostra të analizuara, konkretisht në 25 të bardha dhe në 75 të kuqe. Ajo
(OTA) ka qenë e izoluar me përqendrim mbi nivelin e detektimit (> LOD) në gjithsejt 17
mostra, ose konkretisht në 2 të bardha dhe 15 të kuqe dhe nuk është detektuar fare (N.D.) në
gjithsejt 100 mostra të analizuara, konkretisht në 38 të bardha dhe 68 të kuqe.
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Nga të dhënat përmbledhëse të paraqitura në tabelën 3.14. mund të konkludojmë se rreziku
për paraqitje të OTA mbi normat e lejuara nga Bashkimi Europian për verërat e prodhuara
dhe të importuara në Kosovë është i ulët dhe se nga këto statistika (tab.3.14.) vërtetojmë edhe
njëherë faktin që mundësia për ta izoluar OTA është më e lartë tek verërat e prodhuara nga
rrushi i kuq krahasuar me verërat e prodhuara nga rrushi i bardhë, e me këtë edhe mundësia
për intoksikim të organizmit të njeriut me këtë lloj mykotoksine.
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3.2. Analiza e varieteteve të ndryshme të rrushit pas inkubimit në terrenin semiselektiv МЕА – В (Malt Extract Agar-Boscalid) dhe diskutimi i rezultateve
3.2.1. Varieteti Sauvignon Blanc (Suharekë) në terrenin MEA-B

Foto.3.2. Pamjet e tri replikimeve pas inkubimit të varietetit Sauvignon Blanc
Në pjatën e pare të Petrit ku është kultivuar variteteti i rrushit Sovinjon i Bardhë (Sauvignon
Blanc), në terrenin ushqyes mikrobiologjik semi-selektiv MEA-B, kemi vërejtur se ka një
rritje të lehtë të kërpudhave përreth kokrrave të rrushit. Pas ekzaminimit mikroskopik e në
bazë të karakteristikave të caktuara kemi vërtetuar se këto lloj kërpudhash i takojnë gjinisë
Alternaria. Kolonitë kanë qenë me micelium aerial, ngjyrë të bardhë dhe hiri në kafe dhe
pigmente ngjyrë kafe të mbyllur në të zezë në anën e pasme. Janë vërejtur pas ekzaminimit
mikroksopik konidiet tipike për gjininë Alternaria me formë të dardhës (pyriform shape).
Gjithashtu është vërejtur rreth njërës kokërr të rrushit një koloni me formë të butë sikurse
mëndafshi (velvety texture) dhe koloni ngjyrë ulliri në të gjelbër. Në pjesën e pasme janë
vërejtur pigmente të zeza. Poashtu kjo koloni është karakterizuar me hife të ndara,
konidiofore poashtu të ndara dhe konidie të gjelbërta në formë limoni.
Në pjatën e dytë të Petrit të varietetit Sovinjon i Bardhë (Sauvignon Blanc) në terrenin MEAB, në tri kokrra të rrushit janë vërejtur kolonitë e gjinisë Alternaria me karakteristikat që i
përshkruam më lartë si dhe janë vërejtur disa koloni leshtore me ngjyrë kafe të zbehtë, të cilat
kanë okupuar afërisht 50% të pjatës së Petrit dhe të cilat nuk i kemi përcaktuar.
Në pjatën e tretë të Petrit të varietetit Sovinjon i Bardhë (MEA-B) kemi vërejtur koloni dhe
karakteristika tipike për gjininë Alternaria. Pra koloni leshtore ngjyrë hiri në kafe, me
pigmente të zeza në anën e pasme, me konidiofore në formë peme (druri), hife të ndara dhe
konidie në formë limoni.
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3.2.2. Varieteti Gamay (Suharekë) në terrenin MEA-B

Foto.3.3. Pamjet e tri replikimeve pas inkubimit të varietetit Gamay
Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Game (Gamay) në terrenin MEA-B, në katër kokrra të
rrushit kanë qenë të pranishme koloni me ngjyrë hiri në të bardhë, me pigmente kafe në të
zezë në anën e pasme. Hifet kanë qenë të ndara dhe konidiet në formë dardhe.
Në pjatën e dytë të varietetit Game (MEA-B), kemi vërejtur se afërsisht 50% e sipërfaqes së
agarit ka qenë e mbuluar me kërpudha të ndritshme, me ngjyrë kafe të mbyllur e me pigmente
ngjyrë kafe në anën e pasme. Hifet kanë qenë të ndara dhe muret e hifeve të trasha. Përreth tri
kokrrave të rrushit kanë qenë kolonitë ngjyrë hiri – bardhë me nuansa të ngjyrës kafe, dhe
pigmente kafe në të zezë në anën e pasme. Janë parë me mikroskop konidiet me formë
dardhe, tipike për gjininë Alternaria.
Në pjatën e tretë të Petrit në varitetein Game (MEA-B), afërsisht 80% e sipërfaqes së agarit
ka qenë e mbuluar me kërpudha ngjyrë të bardhë (të ndritshme) në kafe të mbyllur dhe
pigmente kafe intenzive në anën e pasme. Hifet kanë qenë të ndara dhe të trasha. Përreth
njërës kokërr të rrushit kemi parë një koloni me ngjyrë hiri - të gjelbër dhe pigmente të zeza
në anën e pasme, edhe këto karakteristika tipike për gjininë Alternaria. Pjesa tjetër e mbetur
(20%) e sipërfaqes së pjatës ka qenë e mbuluar me micelium të bardhë, nuk ka pasur
pigmente në anën e pasme dhe hifet kanë qenë të ndara.
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3.2.3. Varieteti Franconia (Suharekë) në terrenin MEA-B

Foto.3.4. Pamjet e tri replikimeve pas inkubimit të varietetit Franconia
Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Frankonia (Franconia) në terrenin MEA-B kemi vërejtur
koloni ngjyrë ulliri, me pigmente të zeza në pjesën e pasme. Poashtu edhe përreth njërës
kokërr të rrushit është vërejtur një koloni e vetme e gjinisë Alternaria.
Në pjatën e dytë të varietetit Frankonia kemi vërejtur shumë koloni me ngjyrë ulliri - të
gjelbër, me pigmente të zeza në pjesën e pasme të sipërfaqes. Përreth kokrrave të rrushit kemi
vërejtur miceliumin ngjyrë hiri-kafe në anën e pasme, me pigmente ngjyrë kafe të mbyllur në
të zezë. Konidioforet kanë qenë në formë druri, konidiet të gjelbërta dhe me formë limoni.
Në pjatën e tretë të varietetit Frankonia (MEA-B) përreth dy kokrrave të rrushit kemi vërejtur
miceliumin me ngjyrë hiri – kafe në anën e pasme dhe pigmente ngjyrë kafe në të zezë. Gati e
tërë sipërfaqja e pjatës së Petrit ka qenë e mbuluar me micelium të bardhë, të cilat nuk
formojnë pigmente në anën e pasme dhe hifet e të cilave janë të ndara.
3.2.4. Varieteti Pinot Blanc (Suharekë) në terrenin MEA-B

Foto.3.5. Pamjet e tri replikimeve pas inkubimit të varietetit Pinot Blanc
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Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Pinot i Bardhë (Pinot Blanc) në terrenin ushqyes MEAB kemi vërejtur koloni të llojeve tjera të mikroorganizmave. Përreth dy prej kokrrave të
rrushit kemi vërejtur koloni me ngjyrë hiri – kafe dhe pigmente ngjyrë kafe në të zezë në
anën e pasme. Përreth njërës prej kokrrave të rrushit kemi vërejtur koloni të bardha me
micelium të shtrirë aerial, të cilat nuk formojnë pigmente në anën e pasme të kolonisë.
Përreth kokrrës së katërt të rrushit nuk janë vërejtur koloni të kërpudhave.
Në pjatën e dytë përveç kërpudhave, në masë jo të madhe janë vërejtur edhe koloni të llojeve
tjera të mikroorganizmave. Përreth dy kokrrave të rrushit janë vërejtur koloni të bardha të
cilat nuk formojnë pigmente në pjesën e pasme.
Në pjatën e tretë të varietetit Pinot i Bardhë, përreth njërës prej kokrrave të rrushit kemi
vërejtur koloni me ngjyrë hiri – kafe dhe pigmente ngjyrë kafe intenzive në pjesën e pasme.
3.2.5. Varieteti Muscat Hamburg (Suharekë) në terrenin MEA-B

Foto.3.6. Pamjet e tri replikimeve pas inkubimit të varietetit Muskat Hamburg
Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Muskat Hamburg (Muscat Hamburg) në terrenin
ushqyes MEA-B kemi vërejtur formacione të bardha, të cilat mbulojnë kokrrën e rrushit. Në
pjesën e pasme janë vërejtur pigmente ngjyrë kafe.
Në pjatën e dytë sipërfaqja ka qenë e mbuluar me lloje tjera të mikroorganizmave. Përreth
kokrrës më të madhe të rrushit kemi vërejtur një koloni me ngjyrë hiri - kafe me hife të ndara,
konidiet në formë dardhe dhe të ndara. Në bazë të këtyre karakteristikave morfologjike kjo
koloni është kategorizuar në gjininë Alternaria. Këtu rëndësi të veçantë ka fakti se kemi
vërejtur vetëm një koloni e cila në bazë të karakteristikave morfologjike i takon gjinisë
Aspergillus (figura.3.21 & 3.22.). Janë vërejtur kokat e zeza të konidieve, pigmente të verdha
në pjesën e pasme të kolonisë, konidoforet jo të ndara, konidia ovale, ngjyrë kafe dhe pa
shtyllë.
Në pjatën e tretë të varietetit Muskat Hamburg (MEA-B) nuk janë vërejtur koloni të
kërpudhave.
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3.2.6. Pasqyrimi në përqindje (%) i infektimit të rrushit në terrenin MEA-B (Mbjellja
Direkte)
Tab.3.15. Përqindja (%) e infektimit me kërpudha në kokrrën e rrushit-mbjellja direkte
MEA – B

Pjata 1

Pjata 2

Pjata 3

Mesatarja %

Mostra 1

25

25

25

25%

Mostra 2

43,75

25

25

31,25%

Mostra 3

25

31,25

25

27,08%

Mostra 4

37,5

25

25

29,17%

Mostra 5

6,25

6,25

43,75

18,75%

Në bazë të rezultateve të paraqitura (% e infektimit) në tabelën 3.15. mund të vërtetojmë se
në asnjë prej varieteteve të analizuara me anë të mbjelljes direkte përqindja e infektimit nuk
kalon mbi 50%, e kjo me gjasë si rezultat i aplikimit adekuat të procesit të spërkatjes me
fungicide në plantacionet ku është bërë mostrimi.
3.2.7. Pasqyrimi i numrit total të kolonive (MEA – B) – Mbjellja me hollim
Tabela.3.16. Numri total i kolonive në mediumin MEA-B (Metoda e hollimit)
Numri total i kolonive në secilin hollim
MEA – B

10

-3

10-4

10-5

Pjata 1

Pjata 2

Pjata1

Pjata 2

Pjata 1

Pjata 2

Mostra 1

19

15

3

2

-

-

Mostra 2

24

28

6

2

-

Mostra 3

3

1

-

-

-

-

Mostra 4

6

11

1

-

-

3

Mostra 5

41

25

2
(1koloni e
kërpudhave)

7

-

3

2

(2koloni
të
kërpudhave)

Rezultatet nga tabela 3.16. tregojnë se hollimi në shkallën 10-3 është treguar më i përshtatshëm
për kultivimin e gjinive të ndryshme të kërpudhave krahasuar me shkallën e hollimeve tjera,
në kuptim të numrit total të kolonive të shprehura pas fazës së inkubimit.
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3.2.8. Pasqyrimi i karakteristikave morfologjike të kërpudhave të izoluara në terrenin
MEA-B
Tabela.3.17. Karakteristikat e kulturave dhe ato morfologjike të kolonive të izoluara nga
rrushi – metoda direkte
Karakteristikat e kulturave
Ngjyra e
kolonisë
Ulliri në të
gjelbër

Prezenca e
pigmenteve
Pigmente të
zeza

Kafe e lehtë mbyllur

Pigmente kafe

E bardhë

Pa pigmente

Karakteristikat
morfologjike
Hifet
Sporet

Gjinia

Varieteti

Hife të
ndara

Të gjelbra,
Formë limoni

Cladosporium

Franconia
Sauvignon
Blanc

Të ndara
dhe mure
të trasha
Hife të
ndara

Nuk janë
vërejtur

Nuk janë
përcaktuar

Gamay

Nuk janë
vërejtur

Nuk janë
përcaktuar

Gamay
Franconia

Kafe e mbyllur
në të zezë

Pigmente të
verdha

Hife të
ndara

E bardhë

Pigmente
ngjyrë kafe

Hife të
ndara

Konidiet
ngjyrë kafe dhe
ovale
Nuk janë
vërejtur
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Aspergillus
Carbonarius

M. Hamburg

Nuk janë
përcaktuar
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3.3. Analiza e të varieteteve të ndryshme të rrushit pas inkubimit në terrenin semiselektiv DYSG (Yeast Extract Sucrose Glycerol Agar) dhe diskutimi i rezultateve
3.3.1. Varieteti Sauvignon Blanc (Suharekë) në terrenin DYSG

Foto.3.7. Pamjet e tri replikimeve të kulturave pas inkubimit të varietetit Sauvignon Blanc
Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Sovinjon i Bardhë (Sauvignon Blanc) në terrenin
ushqyes DYSG, nuk kemi vërejtur koloni të kërpudhave. Ngjashëm ka qenë edhe në dy pjatat
tjera të Petrit, edhe në ato nuk kemi vërejtur koloni të kërpudhave.
3.3.2. Varieteti Gamay (Suharekë) në terrenin DYSG

Foto.3.8. Pamjet e tri replikimeve të kulturave pas inkubimit të varietetit Gamay
Në pjatën e parë të varietetit Game (DYSG) në dy kokrra të rrushit kemi vërejtur koloni me
ngjyrë hiri - bardhë, hife të ndara dhe konidie me formë dardhe. Në dy pjatat tjera nuk kemi
vërejtur koloni të kërpudhave.
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3.3.3. Varieteti Franconia (Suharekë) në terrenin DYSG

Foto.3.9. Pamjet e tri replikimeve të kulturave pas inkubimit të varietetit Franconia
Në pjatën e parë të varietetit Frankonia (DYSG), vetëm përreth njërës kokërr të rrushit kemi
vërejtur koloninë me ngjyrë hiri – kafe dhe pigmente të zeza në pjesën e pasme.
Në pjatën e dytë të varietetit Frankonia (DYSG) gjithashtu kemi vërejtur kërpudha vetëm
përreth njërës kokërr të rrushit me ngjyrë hiri - bardhë, hife të ndara me ngjyrë kafe.
Në pjatën e tretë të varietetit Frankonia (DYSG) nuk kemi vërejtur koloni të kërpudhave,
mirëpo kemi vërejtur rritje intenzive të llojeve (grupeve) tjera të mikroorganizmave.
3.3.4. Varieteti Pinot Blanc (Suharekë) në terrenin DYSG

Foto.3.10. Pamjet e tri replikimeve të kulturave pas inkubimit të varietetit Pinot Blanc
Në pjatën e parë të Petrit të varietetit Pinot i Bardhë (DYSG) nuk kemi vërejtur koloni të
kërpudhave, mirëpo kemi vërejtur rritje intenzive të grupeve tjera të mikroorganizmave.
Në pjatën e dytë kemi vërejtur rritje të grupeve tjera të mikroorganizmave përreth kokrrave të
rrushit por jo edhe të kërpudhave.
Në pjatën e tretë kemi vërejtur situatë të njëjtë me të dyja pjatat e para.
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3.3.5. Varieteti Muscat Hamburg (Suharekë) në terrenin DYSG

Foto.3.11. Pamjet e tri replikimeve të kulturave pas inkubimit të varietetit Muscat Hamburg
Në pjatën e parë të varietetit Muskat Hamburg (DYSG) nuk kemi izoluar koloni të
kërpudhave, mirëpo edhe këtu kemi vërejtur rritje intenzive të grupeve tjera të
mikroorganizmave.
Në pjatën e dytë dhe të tretë të varietetit Muskat Hamburg (DYSG) nuk kemi vërejtur
(izoluar) koloni të kërpudhave.
3.3.6. Pasqyrimi në përqindje (%) i infektimit të rrushit në terrenin DYSG (Mbjellja
Direkte)
Tab.3.18. Përqindja (%) e infektimit me kërpudha në kokrrën e rrushit-mbjellja direkte
DYSG

Pjata 1

Pjata 2

Pjata 3

Mesatarja %

Mostra 1

6,25

0

0

2,08%

Mostra 2

25

6,25

6,25

12,5%

Mostra 3

6,25

25

12,5

14,58%

Mostra 4

0

18,75

0

6,25%

Mostra 5

12,5

0

0

4,17%

Në bazë të rezultateve të paraqitura (% e infektimit) në tabelën 3.18. mund të vërtetojmë se
në asnjë prej varieteteve të analizuara me anë të mbjelljes direkte përqindja e infektimit nuk
kalon mbi 50%, përqindja e infektimit është më e vogël krahasuar me terrenin MEA-B dhe se
edhe këtu kjo ndodhë me gjasë si rezultat i aplikimit adekuat të procesit të spërkatjes me
fungicide në plantacionet ku është bërë mostrimi.
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3.3.7. Pasqyrimi i numrit total të kolonive (DYSG) – Mbjellja me hollim
Tab.3.19. Numri total i kolonive në mediumin DYSG - Metoda e hollimit
Numri total i kolonive ne secilin hollim
10-3

DYSG

10-4

10-5

Pjata 1

Pjata 2

Pjata 1

Pjata 2

Pjata 1

Pjata 2

Mostra 1

9

14

2

-

-

-

Mostra 2

5

5

-

-

-

-

Mostra 3

1

-

-

2

-

-

Mostra 4

7

6

-

-

1

-

Mostra 5

27

26

3

2

-

4

Rezultatet nga tabela 3.19. tregojnë se hollimi në shkallën 10-3 është treguar edhe këtu sikurse
në terrenin MEA-B më i përshtatshëm për kultivimin e gjinive të ndryshme të kërpudhave
krahasuar me shkallën e hollimeve tjera, në kuptim të numrit total të kolonive të shprehura
pas fazës së inkubimit.

3.3.8. Pasqyrimi i karakteristikave morfologjike të kërpudhave të izoluara në terrenin
DYSG
Tab.3.20. Karakteristikat e kulturave dhe ato morfologjike të kolonive të izoluara nga rrushi –
metoda direkte
Karakteristikat e kulturës
Ngjyra e
Prezenca e
kolonisë
pigmenteve
Hiri – Bardhë
Pigmente kafe të
mbyllura - zezë

Kafe

Karakteristikat morfologjike
Hifet
Sporet

Gjinia

Varieteti

Hife të ndara

Kafe dhe të ndara,
formë të dardhës
(piriforme)

Alternaria

Gamay
Franconia

Hife të ndara,
mure të trasha

Formë ovale

Nuk janë
përcaktuar

Franconia
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Fig.3.21. Lloji i kërpudhës Aspergillus carbonarius i izoluar në terrenin ushqyes MEA- B,
varieteti Muskat Hamburg - Suharekë

Fig.3.22. Sporet e kërpudhës Aspergillus carbonarius gjatë ekzaminimit
mikrobiologjik (mikroksopik) të izoluara në terrenin MEA-B, varieteti Muskat Hamburg Suharekë
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PËRFUNDIME


Përqendrimi i OTA në mostrat e verës së analizuar gjatë procesit teknologjik dhe nën
ndikimin e kushteve të ndryshme klimatike ndër vite, ka rezultuar të jetë i ulët dhe
asnjëherë mos të kalojë limitin e vendosur nga Bashkimi Europian për këtë lloj
mykotoksine (2ng/ml).



Kemi vërtetuar se gjatë stadeve të ndryshme teknologjike të përpunimit të rrushit dhe
prodhimit të verës, bëhet reduktimi i përqendrimit të OTA krahasuar me stadin
fillestar ku ajo (OTA) nëse është prezente do të paraqitet në përqendrime më të larta.



Përqendrimi i OTA ka qenë më i madh tek verërat e prodhuara nga rrushi i kuq
krahasuar me verërat e prodhuara nga rrushi i bardhë.



Kemi vërtetuar se verërat të cilat prodhohen dhe ambalazhohen në Kosovë, por edhe
ato të cilat prodhohen, ambalazhohen dhe importohen në Kosovë nga vende të
ndryshme të rajonit (Ballkanit), Bashkimit Europian dhe më gjerë, nuk përmbajnë
përqendrime të OTA të cilat kalojnë limitet e përcaktuara nga Bashkimi Europian (2
ng/ml) dhe si të tilla nuk paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut.



Pas analizave mikrobiologjike në dy terrene ushqyese (MEA-B dhe CYSD) kemi
vërtetuar se nuk ekziston rreziku potencial nga infektimi masiv i kokrrave të rrushit të
tryezës dhe rrushit industrial në vreshtat e Kosovës me ndonjërën nga llojet e
kërpudhave përgjegjëse për formimin e OTA.
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REKOMANDIME
Pas përfundimit të studimit tonë, pas analizës dhe shqyrtimit të rezultateve të fituara, kolegët
tanë i rekomandojmë që;


Të ndërmirren masa profesionale agroteknike në vreshta sipas protokoleve standarde
bashkëkohore, me qëllim evitimin (zvogëlimin) e paraqitjes së infeksioneve
(sëmundjeve) në varietetet e ndryshme të rrushit të tryezës dhe atij industrial.



Të ndërmirren masa rigoroze sanitare – teknologjike në bodrumet e verës (repartet e
prodhimit), me qëllim evitimin (zvogëlimin) e paraqitjes se infeksioneve të verës gjatë
prodhimit të saj.



Të gjitha bodrumet e verës të pajisen me teknologji bashkëkohore dhe teknolog
profesional (enolog).



Të evitohet në masë të madhe përpunimi i rrushit të infektuar nga terreni, me qëllim
prodhimin e verës së shëndoshë.



Të ulet (zvogëlohet) tradita e shitjes dhe konsumimit të verës së papërpunuar (renfuz)
nga qytetarët, me qëllim evitimin e konsumimit të substancave të dëmshme për
shëndetin e njeriut.



Kolegët tanë përveç analizave rutinore laboratorike, kohë pas kohe të bëjnë
monitorimin (analiza) e mykotoksinës së njohur si OTA në musht dhe verë, në veçanti
në fazat fillestare të përpunimit të rrushit dhe prodhimit të verës.



Kolegët tanë në rajon, e sidomos ata të cilët punojnë në vende ku mbizotërojnë
temperatura pak më të larta krahasuar me vendet tjera (Maqedoni, Mali i Zi, Shqipëri)
të monitorojnë mikotoksinat (OTA) në rrush, musht dhe verë, e sidomos në stadet e
hershme të procesit teknologjik.



Në rast të paraqitjes së përqendrimeve të larta (detektimit) të OTA në verë, që
nënkuptojnë vlera të cilat kalojnë normat e përcaktuara nga Bashkimi Europian, të
eliminohet urgjentisht ajo verë nga përdorimi dhe shitja.
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PËRMBLEDHJE
Studimi i ndërmarrë nga ne përfshinë periudhën tetor 2013 – tetor 2015, gjatë së cilës
periudhë kemi bërë analizën sasiore të OTA në musht dhe verë dhe analizën mikrobiologjike
të gjinive Aspergillus (Aspergillus carbonarius) dhe Penicilium (Pencillium verucossum) në
tri sezona të kultivimit dhe vjeljes së rrushit (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016).
Kemi analizuar në aspektin sasior Okratoksinën A (OTA), me anë të aparaturës së njohur si
HPLC-FD me anë të kolonave imunoafinitive në gjithsejt 216 mostra të mushtit dhe verës,
shumica e të cilave kanë qenë mostra të verës së prodhuar në Kosovë.
Kemi analizuar në aspektin mikrobiologjik gjithsejt pesë varietete të rrushit në dy terrene
semi-selektive me nga tri replikime për secilën mostër, me qëllim identifikimin dhe izolimin
e llojeve kryesore të kërpudhave përgjegjëse për prodhimin e OTA në rrush dhe verë.
Gjatë studimit tonë kemi përdorur aparaturë laboratorike, teknologji për prodhimin e verës,
materiale të nevojshme dhe reagjent të kompanive prestigjioze botërore, si dhe janë aplikuar
protokole standarde bashkëkohore të punës laboratorike dhe asaj teknologjike.
Studimi është realizuar nga një grup i bashkëpunëtorëve me përvojë të gjatë profesionale në
fushën e enologjisë dhe analizave laboratorike (sasiore) të OTA me anë të metodologjisë dhe
aparaturës së njohur si HPLC-FD.
Përgatitja për mostrim dhe mostrimi është bërë në Kosovë ndërsa analizat laboratorike janë
kryer në Departamentin e Bioteknologjisë dhe Departamentin e Mikrobiologjisë së Ushqimit,
Universiteti i Teknologjisë së Ushqimit, Plovdiv – Republika e Bullgarisë.
Të gjitha rezultatet e fituara janë origjinale dhe rezultat i punës ekipore të një grupi
hulumtuesish të përfshirë në këtë studim.
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