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Përmbledhja 
 

Patatja(Solanum Tubersum)është një nga kulturat më të rendsishme në  botë per sa 

I perket perdorimit të saj në industrine ushqimore.Patatja në Kosovë kultivohet dhe 

konsumohet në një masë të madhe dhe në forma të ndryshme. Në vitin 2013 rreth 

16,356 ha ishte sipërfaqe e mbjellur me perime, nga e cila 17% ishte e mbjellur me 

patate e që ishte sipërfqja më e vogël me patate krahasuar me vitet pararake.Objekt 

i hulumtimit ishte idnetifikimi i dy gjenotipeve te patates  per permbajtje te 

klorofilit nen ndikimin e metaleve te rënda me PbCl2 dhe CdC2. Përmbajtja e 

plumbit ne kërcell si dhe ne rrenje  tek gjenotipi i patates Agria është paraqitur me 

vlere më te larte në tretmanin e trete. 

 

 

Abstract 
 

Potato (Solanum Tubersum) is one of the most important crops in the world in 

terms of its use in the food industry. Potato in Kosovo is cultivated and consumed 

to a large extent and in various forms. In 2013 about 16,356 ha was the area 

planted with vegetables, of which 17% was planted with potatoes and which was 

the smallest area with potatoes compared to previous years.The content pf lead and 
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kadmium in different parts of plants was with higher differences dipended from the 

treatments which was in our study. 

 

 

 

1.HYRJE 

1.1 Aspektet te pergjithshme të patatës 

 

Patatja (Solanum Tubersum)është një nga kulturat më të rendsishme në botë per sa I perket 

perdorimit të saj në industrine ushqimore(Fabeiro.,et al 2001.). Për shkak të sistemit të saj të 

rrallë dhe të cekët rrënjor, patatja është shumë e ndjeshme ndaj stresit të thatësirës (Jefferies, 

1993), dhe rendimenti i tuberit mund të zvogëlohet ndjeshëm nga deficitet e lagështisë së tokës 

(Porter et al., 1999). Prandaj, ujitja është gjithmonë e nevojshme për prodhimin e kulturave me 

rendiment të lartë (Fabeiro et al., 2001). 

Veçoritë dhe kërkesat e patates. bën pjesë në familjen solanaceae dhe sipas klasifikimit botanik 

ajo ndahet në 3 subspecie: i) Solanum tuberosum (që hahet); ii) Solanum antigenum (e 

qëndrueshme ndaj nematodave); iii) Solanum dimisun ( e qëndrueshme ndaj sëmundjeve si 

vrugjeve); 

– në grupin e patateve për ngrënie, zhardhokët përmbajnë rreth 15-18% amidon. Lëkura është e 

hollë dhe madhësia e kokrrave është mesatare. 

 – në grupin e patateve për përpunim industrial, zhardhoket përmbajnë mbi 18 % amidon, 11% 

alkol, si dhe sasi të larta proteine. 

Origjina e patates është nga vendet e Amerikës, si: Peruja, Kili, etj. Në Europë mendohet të ketë 

ardhur nga Spanjollet pas zbulimit të Amerikës. Sot në botë mbillen rreth 18 milionë ha, nga ku 

78 për qind e saj, mbillet në Evropë. Ndërsa në vendin tonë mendohet të ketë ardhur në kohën e 
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Perandorisë Osmane nga shekulli XVIII.Në vendin tonë të kultivohen mbi 13.000 ha. Fruta e 

patates përmbajnë; ujë rreth 70- 80%, L.Th. 20- 30%. Nga këto  proteina, 1.4 – 0.3%, amidon 

14-22%, celuloze 0.5-1.5%, lëndë minerale 0.8-1.6 % e tjerë. Në një kg patate ndodhen 3.55 

njësi ushqimore ose 1/3 e vlerës së bukës. Më i pasur është me vitaminat A,D,H,K. Përmban 

alkaloidin solanine, ku më shumë gjendet në zhardhokët e gjelbërt. Me anë të zierjes ajo 

eliminohet. Në vëndin tonë, patatja ka kushte shumë të përshtatshme për kultivimin e tij në fushë 

dhe në tokat malore me klimë të freskët. 

Sipas periudhës bimore nga mbirja e deri në pjekjen tregtare, llojet e patateve klasifikohen ne: 

i) të hershme me një periudhe 70 – 90 ditëshe. 

ii) Gjysmë të hershme me një periudhe 90 – 100 ditëshe.  

iii) të mesme 110 – 130 ditë,  

iv) të vona mbi 130 ditë.  

Bima e patates ka sistem rrënjor të zhvilluar mirë. Ai përbëhet nga rrënjët dhe stollonet. Stollonet 

zakonisht dalin një muaj pas mbirjes. Nga stollonet formohen zhardhokët, që në temperaturat 

mbi 18 
o
C, janë të prirur të ç’orientohen në zhvillim, të degjenerohen dhe frutat të mbeten të 

vogla. Nëse këto zhardhokë mbillen në vitin e ardhshëm, atëherë shfaqet fenomeni i “fijezimit”. 

Prandaj gjatë prodhimit të farës ky fakt duhet të kihet parasysh. Zhardhoket për mbjellje në vitin 

e ardheshëm, duhet të mbillen veten në vendet me klimë të freskët. Zhardhokë të tillë mund të 

prodhohen vetëm për mbjelljet me destinacion prodhimin veror (sezoni i dytë). Ndërsa në zonat 

malore këto kërkesa përmbushen, sepse janë të pranishme jo vetëm lagështira ajrore dhe 

tokësore, por edhe freskia dhe temperaturat mesatare janë nën 18
0
C. 

Kërcelli është i zhvilluar mirë dhe për nga lartësia ndahen në 2 grupe: i) të shkurtra me lartësi 50 

– 70 cm dhe ii) të gjata me lartësi 70 – 90 cm. Kërcelli zakonisht është me brinjë 8 – 12 mm i 

trashë. Në çdo nyje të kërcellit dalin gjethet që janë vendosur në mënyrë të këmbyer. Shumica e 

varieteteve të patates janë me lule dioike të cilat dalin në majë të kërcellit. Lulja ka madhësinë 
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2,5 – 3 cm me 5 menpetëla dhe 5 petëla me 1 pistil të zhvilluar. Është bimë veteplenuese. Një 

bimë prodhon 500 – 1000 fara. Bima lulëzon 6 – 7 javë pas mbirjes. 

Hijezimi në çdo fazë të zhvillimit të bimës, ndikon keq në rritjen  normale të frutave, 

rendimentin dhe cilësinë e zhardhokëve. Prandaj nuk këshillohet mbjellja në mes rreshtave të 

bimëve të tjera. Në mungesë të lagështirës në fazën e rritjes së kokrrave, bima për të ruajtur 

bilancin hidrik në trupin e saj, duke mos i dhënë ujin dhe lëndët ushqimore zhardhokut, por e 

shfrytëzon për veten e saj.Patatja kërkon toka të thella dhe të pasura. Më mirë shkon në tokat 

buzë lumenjve si dhe tokave të reja të hapura rishtas. Në përgjithësi kërkojnë toka të lehta, ranore 

dhe të pasura me lëndë ushqimore. Për nga reaksioni, toka është mirë të jetë pak acide me ph 5.5 

– 6.5.  Parabimë të mira janë bishtajoret për kokërr, si dhe prashitëset, perimet por ato që nuk 

janë në familjen solanace. Temperaturat me optimale për rritjen dhe zhvillimin e patates është 

18 
o
C. Duke u bazuar në shumën e temperaturave aktive mbi 10 

o
C, bimët e patates klasifikohen: 

i) të hershme, të cilat kanë marrë një shumë temperaturash nga 1100 – 1600 
o
C; ii) të mesmet 

nga 2000 – 2200 
o
C, dhe; iii) të vonat nga 2200 – 3000 

o
C. 

Për të prodhuar 1 kg patate, kërkohet që në bimë të qarkullojnë rreth 600 – 650 litra ujë. Dhe 

faza me kritike për ujë, është në zhardhokëzim. Për 300 kv patate për 1 ha, duhen 4500 m3 ujë. 

Në toka të ftohta dhe të lagëta kjo lloj bime nuk zhvillohet normalisht. Faza me kritike për lëndë 

ushqimore është ajo e fillimit të zhardhokëzimit deri në fazën e lulëzimit. Në fazën lulëzimit, 

bima i ul kërkesat për ujë e lëndë ushqimore dhe dalëngadalë fillon tharja e saj.Periudha nga 

mbjellja në mbirje shkon deri në 30 ditë, që varet nga cilësia e dhe shkalla e bulëzimit dhe 

temperatura që duhet të jetë 16 – 18 
o
C. Zhardhokët fillojnë të mbijnë në temperaturen 5 – 6 

o
C. 

Temperatura optimale e mbirjes është 16 – 24 
o
C, maksimalja është deri në 30

o
C. Lagështia 

ajrore duhet të jetë 60 – 70 %. Periudha e qetësisë pas vjeljes së zhardhokëve është rreth 35 ditë. 

Fuqia mbirëse mbaron brënda 7 – 8 muajve në kushte normale.Në grupin e perimeve sipërfaqja e 

të cilave pësoi rënie në vitin 2013 krahasuar me tri vitet e mëparshme ishte edhe patatja me 22%. 

Sa i përket prodhimtarisë, nga gjithsej 2,777 ha sipërfaqe e mbjellur me patate në vitin 2013, 

prodhimtaria e përgjithshme ishte 50,847 ton.  



                                                                                                                                Punim i Masterit     Avdi Abazi 
 

11 

Patatja kishte rendimentin mesatar prej 18.3 ton për hektar (Agjensioni I statistikave të Kosoves-

ASK).Patatja është kulturë e cila kultivohet edhe në vend të hapur edhe në vend të mbrojtur- sera 

ku shumë herë kultivohet i freskët për shitje. Për shkak se patatja është kulturë mjaft e 

përshtatshme, kërkon dhe punim tëthellë,depërtues,tëlehtë.Që të mundësohet rritje dhe rendiment 

i mirë, gjatë gjithë vegjetacionit, paraprakisht duhet të bëhet analizë agrokimike e tokës dhe në 

bazë të analizës mund të kontribohet në uljen e shpenzimeve, mbrojtjes, plehrave, ujitjes etj. 

Origjinën e ka nga Amerika Jugore. Patatja përmban 75% ujë, 17-20% niseshte, 2% 

bashkëdyzime të azotit, 2,5% pektine, acid të mollës, limonit dhe verës. Nga mineralet më tepër 

është e pasur me kalium.Në shumë vende,përqendrimet maksimale të lejueshme (MPC) për 

metalet e rënda janë vendosur nga autoritetet ligjore (Tiller et al., 1997). 

Disa metale ne gjurmë janë të nevojshme për bimët.Sidoqoftë, në bimët që rriten në zonat e 

ndotura kur elementet arrijnë përqendrim të lartë atomund të shkaktojnë dëme serioze në 

shëndetin e njeriut (Sharma et al., 2004;Shkurta et al.,2017). 

Sasi e madhe e metaleve të rënda dhe kimikateve të tjera,prodhuar veçanërisht nga industritë, 

minierat, bujqësia, djegia e lëndëve djegëse fosile dhe trafiku,lëshohet në atmosferë, ujë dhe 

tokë. Ata përfundimisht shkaktojnë  në mënyrë shume te  dëmshme ne tokë si dhe te  flora dhe 

fauna ujore (Leblebici et al.,2010;Yasar et al.,2010). 

Rritja e aktiviteteve antropogjene,ka ndikuar qe  toka, uji dhe ndotja e metaleve të rënda në ajër 

te rritet dhe kjo te ndikoj negativisht në cilësinë e ushqimit dhe shëndetin e njeriut (Kachenko 

and Singh.,2006). Kontaminimi i tokës nga metalet e rënda shpesh është i drejtpërdrejtë ose 

pasojë indirekte e aktiviteteve antropogjene (Paiva et al.,2009).Burimet e ndotjes së metaleve 

antropogjene në toka përfshin metale urbane dhe me ngjyra dhe industri-mbeturinat e provave të 

tilla si minierat dhe shkrirja e metaleve ne industri.( Kachenko and Singh.,2006). Gjatë njëzet 

viteve të fundit,problemet e rrethanave kanë filluar të jenë pjesë e përditshme  në disa vende 

(Leblebici et al.,2010;Leblebici et al.,2008;Yadav et al.,2013). 

 

Metalet e rënda janë të pranishme në mjedisin ku jetojmë. Më shumë se 75% e elementëve 

kimikë janë metale. Ato janë të pranishme në tokë, në ujë apo edhe në shkëmbinjë. Metalet janë 

paraqitur me veti fizike të veçanta siç janë: shkëlqimi metalik, përcjellshmëria elektrike, 

nxehtësia, fortësia e madhe dhe qëndrueshmëria. Për nga vetitë ata ndahen në reaktiv dhe jo 

reaktiv.  
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Kanë veti të përbashkëta se veprojnë me oksigjenin dhe dezertojnë okside. Oksidet që veprojnë 

me ujë formojnë bazat. Gjënden në formë të përqëndruar si rezultat i aktiviteteve njerëzore të 

shkaktuara. Vetit karakteristike janë se ato mund të kombinohen dhe të formojnë aliazhe. 

Mërkuri është metali i vetëm lëng në kushte normale. Metalet mund të punohen ose lakohen pa u 

këputur. Tek metalet e rënda bëjnë pjesë: Kobalti, Bakri, Mangani, Molibdeni, Vanadiumi, 

Stronciumi dhe Zinku. 

Për shkencëtarët, vështirësi ka paraqitur problemi i ndotjes dhe kontaminimit të tokës me këto 

elemente. Kjo për arsye se ekzistojnë lloje dhe tipe të ndryshme tokash ku shkalla e ndotjes 

mund të jetë e ndryshme. Prania e njësive të ndryshme toksike në varësi të llojit dhe tipit të 

tokës, mund të ketë ndikime dhe efekte të ndryshme. Prania e këtyre njësive kimike në sasi të 

caktuara, nuk do të thotë domosdo se mund të ndikojë, përkatësisht shkaktojë  dëmtim të bimëve 

të një lloj tipi i tokës, gjë që nuk mund të thuhet tek një tip apo lloj tjetër i tokës. Zhvillimi teknik 

dhe teknologjik përveç anës pozitive ka pasur edhe anën e vet negative, sidomos sa i përket 

ndotjes ambientit. 

Kadmiumi dhe Plumbi është konstatuar se dëmtojnë bimën qoftë edhe kur tek ajo koncentrohen 

sasi të vogla duke penguar kështu këmbimin e materieve tek bimët. Në raste  të tilla bimët 

reagojnë të stresuara  duke formësuar aminoacide specifike, ndërsa ndikimi negativ manifestohet 

edhe përmes zvogëlimit të procesit zhvillimor dhe të rritjes tek bima 

Bimët kadmiumin e marrin përmes rrënjëve, kështu që edhe pastrimi i tyre i plotë me ujë, nuk 

eliminon përbërjen e tij tek fruta e bimëve ushqyese.Disa prej bimëve si jonxha, kanë 

karakteristikë të akumulojnë kadmiumin e marrë nga toka. 

 Në farën e grurit, e mbjellë në toka shumë të kontaminuara,  zakonisht ky metal i rëndë nuk 

kalon më shumë se një 1mg kg
-1

 të materies së thatë. Ky element në fakt me së shumti 

absorbohet nga domatja, sallatat dhe spinaqi. Kadmiumi është një metal jashtëzakonisht toksik, i 

cili gjendet në vendet e punës industriale, vecanërisht kur ndonjë mineral është duke u 

përpunuar. Pasojat mund të jenë vdekjeprurëse. Prekin mushkerin,veshkat etj. 

Plumbi është metali më i përhapur në industri. Rreziku që ai shkakton është evident tek ata që 

punojnë në ndërtim, dyqane të riparimit të radiatorëve, gjatë procesit të shkrirjes etj. Prek 

veshkat, anemi, të perziera, encefalopati etj. Helmimi akut dhe kronik nga plumbi mbeten 
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problem me rëndësi jashtëzakonisht të madhe për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve në mbarë 

botën. Plumbi nuk ka rol thelbësor në trupin e njeriut dhe helmimi nga plumbi llogaritet se 

shkakton rreth 0.6% të barrës globale të sëmundshmërisë. Plumbi është element gjurmë në koren 

e tokës, por ai nuk është element esencial.  

Plumbi është toksik ai ndikon jo vetëm në ndotjet mjedisore por shfaq edhe efekte shëndetësore. 

Plumbi shkakton simptoma që radhiten nga humbja e funksionit neurologjik deri në vdekje, në 

varësi të sasisë dhe kohëzgjatjes së ekspozimit. Burimet e plumbit në mjedis janë natyrale dhe 

antropgjenike. 

Njësia organike e plumbit absorbohet shumë shpejt nga rrënjët e bimëve. Aftësia e rrënjëve për 

ta akumuluar plumbin mund të shërbejë njëkohësisht si një mur mbrojtës për pjesët e bimës nën 

tokë. Konsiderohet se nga bimët, soja dhe farërat e drithërave kanë një tolerancë relative ndaj 

plumbit. Spinaqi, ndërkaq, numërohet në radhën e bimëve të ndjeshme. 
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2.Qëllimi i punimit 

 

Përmes metodave të caktuara laboratorike – fiziologjike, të përcaktohet efekti i disa metaleve 

tërënda si: Plumbit, (Pb++) dhe  Cadmiumit (Cd++)  në gjenotipin e e patates  RIVIERA ne 

rrenje dhe kërcell+gjethe. 
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3.MATERIALI DHE METODA E PUNES 

3.1 Materiali i punës 

Efekti i Plumbit (Pb) dhe  Kadmiumit (Cd)   është hulumtuar te gjenotipi i patates Riviera  ne 

laboratorin e përmirësimit gjenetik te bimëve , Fakulteti Bujqësisë, Universiteti Prishtines :  

Përqëndrimet e metaleve të rënda ishin : 

 Kontrolla T0me  DH2O te destiluar 

 T1- 55.62 mg PbCl2 

 T2-111.24 mg PbCl2 

 T3-166.86 mg PbCl2 

 T4- 11 mg CdCl2 

 T5-22 mg CdCl2 

 T6-23 mg CdCl2 

 

Hulumtimi është realizuar  në laboratorin e përmirësimit gjenetik të bimëve pranë Fakultetit të 

Bujqësisë dhe Veterinarisë në vazo me kompost (minimum 2 kg) për secilin gjenotip dhe secilin 

tretman.  

Per nje gjenotip me metale te renda ishin=3  tretmane,  + 1 kontrollë vazo (tretamane) x 2 

gjenotipe=7 kombinime te etiketuare gjenotipi dhe tipi i tretmanit. Të gjitha substancat e 

përdorura gjatë eksperimentit kanë qenë me shkallë të lartë të pastërtisë (purissimo p.a.). 
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Foto.1. Pergatitja e eneve per mbjellje te bima e patates 

3.2 Metoda e punës 

Ecuria e punës është realizuar në disa stade: Se pari është bërë perzgjedhja e materialit gjenetik 

te gjenotipit te patates në këtë rast ishte  Riviera.Me pas është bërë pergatitja e materieve aktive 

me permbajtje te plumbit dhe kadmiumit qe ishin ne fakt ne forme te klorureve (PbCl2 dhe 

CdCl2).Pergatitja e vazove me dherishte (Substrat). 

Tabela. Permbajtja e dherishtes me materie minerale 

Lageshtia 65.11% 

Materia organike 62.14% 

Humusi 30.9% 

Azoti (N) 2.64mg/100g 

Fosfori (P2O5) 116 mg/100g 

Potasi (K2O) 394 mg/100g 

Kalciumi(Ca) 36.40 mg/100g 

Magnezi (Mg) 15.58 mg/100g 

Zinku (Zn) 0.12 mg/100g 

Bakri (Cu) 0.17 mg/100g 

Hekur (Fe) 2.73 mg/100g 

Molibdeni (Mb) 0.34 mg/100 g 

 

 

Dhe në fund është bërë mbjellja e zhardhokeve te patates , ku në secilen vazo janë mbjellur nga 

pese (5) zhardhoke qe jane te mjaftueshem per numer të konsideruar te perseritjeve . 
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Foto.2. Zhvillimi i bimeve ne kushte laboratorike dhe procesi i tharjes 

 

 

 

Spektrometri i absorbimit atomik 

 

SAA bazohet në dukurin e absorbimit të rrezatimit rezonant nga atomet e lira në gjendje të 

avullt. Gjatë absorbimit të rrezatimit UV-VIS nga atomet, ndodhin kalime nga nivelet më të ulëta 

në nivelet më të larta elektronike. Zakonisht në SAA përdoren kalime rezonante të cilat japin vija 

spektrale me intensitet më të lartë. 

Veçori e rëndësishme e spektrit të absorbimit të çdo elementi janë: pozicioni i vijave 

spektrale, të cilat janë karakteristike për çdo element, dhe intensiteti i vijave që varen nga shkalla 

e absorbimit.   Intensiteti i një vije spektrale do të varet nga probabiliteti I kalimit, që është një 

veti e brendshme e atomit, dhe nga numri I atomeve3 që në çdo moment kohe kanë energji të 

barabartë me atë që i përgjigjet niveli fillestar të kalimit.Në figurën 2, janë paraqitur pjesët 

përbërëse të SAA dhe funksionin që ato e kryejnë.Në skemën e aparaturës për spektrometrinë e 

absorbimit atomik mund të dallohen tri pjesë kryesore: 

1.Burimi i rrezatimit, 

2.Atomizuesi 

3.Sistemi optik (spektrometri) 

4.Sistemi elektronik dhe mikroprocesori 
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Figura 1: Skema e aparaturës së spektrometrit të absorbimit atomik 

 

 

Burimi i rrezatimit jep një spektër emisioni diskret nga disa vija spektrale, në të cilën vija 

analitike (zakonisht vija që i takon kalimit rezonant) ka një intensitet në pik IR. Pastaj rrezatimi i 

burimit kalon nëpër celulën atomike, që quhet edhe atomizues, i cili zakonisht është pajisja për 

atomizim me flakë dhe për atomizim elektrotermik. Gjatë kalimit nëpër atomizues, intensiteti i 

vijës analitike zvogëlohet me AT %, në varësi të përqendrimit të atomeve absorbuese në celulën 

atomike. 

Monokromatori (zakonisht është rrjetë difraksioni si pajisje disperguese) vendoset pas 

celulës, dhe shërben për të veçuar një zone spektrale me gjerësi nga 0.2-10 nm, në të cilën 

ndodhet vija spektrale analitike. Detektori është një fotoshumëzues (zakonisht për gjatësi vale 

190-900nm), që ”sheh” vetëm vijën analitike me intensitet IR ku përqendrimi i atomeve 

atomizues është zero, dhe (100-AT%) x IR, kur në celulën atomike ndodhën atome absorbuese 

(në varësi të përqendrimit të tyre). Sinjali që jep detektori përpunohet në sistemin elektronik deri 

në formën e kërkuar, të përshtatshme për analizën kimike. 

Vetëm burimi i rrezatimit dhe atomizuesi janë pjesë specifike për SAA, ndërsa pjesët tjera janë të 

ngjashme me ato që përdorën në aparaturat e metodave të tjera spektrometrike. (A. Çullaj, 2004) 

 

Burimi i rrezatimit 

Burimi i rrezatimit duhet: 

-të jetë monokromatike në gjatësi të valës analitike 

-që gjerësia e emisionit të vijës spektrale të jetë <0.01 nm. 

-të jetë e qëndrueshme në kohë, që sinjali të paraqet shmangie sa më -të vogël në kohë 

-që sinjali të ketë luhatje (zhurmë) sa më të vogël 
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-të ketë intensitet sa më të lartë të vijës analitike (që të eliminohet nevoja e përforcimit 

elektronik të sinjalit në mënyrë që të mos rritet zhurma) dhe 

-të jenë vija spektrale sa më të pastra nga vijat e huaja që emitohen nga prania e gazit. 

Si burim rrezatimi më të përdorshme janë llambat: 

-llamba katodike me zgavër (HCL-hollow cathode lamp) dhe 

-llambat e shkarkimit pa elektroda (EDL-Electrodeless Discharge Lamps). A. 

Çullaj(2004)
18

 

         Llambat katodike me zgavër (HCL) janë llamba stabile, të sigurta dhe me jetë të gjatë. 

Vendosja e tyre në skemën e spektrometrit të absorbimit atomik nga Walsh, përbën “sekretin“ e 

fillimit te përdorimit analitik të kësaj teknike. Edhe sot HCL është burimi i dritës që përdoret më 

shpesh në shumicën e elementeve. HCL është në fakt një gyp i Geissler-it (e shkarkimit të 

ngarkesave elektrike në presion të ulët të gazeve) e cila ka një formë të veçantë. Katoda është 

prej metalit, spektrin e të cilit duam të emitojmë dhe e përgatitur në formë të një zgavre 

cilindrike. Anoda zakonisht është një fletë ose unazë prej volframi. Këto të dyja janë të 

vendosura në një cilindër prej qelqi që përmban argon-Ar ose neon-Ne, nën presion 1-5 mmHg. 

Cilindri në fundin përball ka një dritare transparente (për rrezatim UV <250 nm dritarja është nga 

kuarci, ndërsa >250nm-dritarja prej qelqi optik). Përmasat dhe forma ka një rendësi të veçantë. 

Elektrodat e llambës ushqehen me rrymë elektrike, me tension U = 300-600 V. (A. Çullaj, 

2004)
18

 

 Llambat me shkarkim pa elektrodë janë shpikë më vonë. Eksitimi në të bëhet me 

radiovalë. Janë më të qëndrueshme dhe më kualitative se llambat me zgavër. 

Atomizuesi 

 

Me këtë emërtim kemi parasysh pajisjet e SAA që shërbejnë për të shëndrruar mostrën në 

gjendje avulli atomik. Përdoren dy tipe të sistemeve të atomizimit: 

-atomizimi me flakë 

-atomizimi pa flakë, janë disa lloje si: atomizuesi elektrotermik (AET) pajisja hidrure dhe pajisja 

e avujve të ftohtë.Atomizuesit elektrotermik (AET) kanë filluar të përdoren në vitin 1970. Celula 

zakonisht është një gyp grafiti, në të cilin vendoset mostra në sasi deri 50μl. Temperatura mund 

të arrij deri 3100
o
C nëpërmjet kalimit të rrymës elektrike. Ngrohja bëhet sipas një programi të 
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caktuar dhe në mjedis inert, në mënyrë që analiti që ndodhet në gyp, të zbërthehet (disociohet) në 

atome. Atomet formohen në gyp dhe largohen me anë të kalimit të gazit inert. Sinjali i 

absorbimit që ka vlerë analitike në këtë rast vlerësohet sipas lartësisë ose sipërfaqes së pikut. 

Përbërësit bazë të çdo atomizuesi elektrotermik janë: 

-furra e grafitit që shërben si celulë atomizimi, 

-furnizuesi i rrymës elektrike dhe 

-programuesi që shërben për të programuar ngrohjen dhe parametrat tjerë të furrës  gjatë 

matjeve analitike. 

 

Tubi i grafitit është gyp me diametër 5 x 25 mm. Brenda dhe jashtë gypit kalon gazi inert 

(Ar), dhe ftohja bëhet me ujë. Ushqyesi i rrymës elektrike të furrës duhet të sigurojë rrymë me 

intensitet deri 400 A dhe tension 1 – 10 V (fuqi deri 17 kW).  

Programuesi i furrës shërben për të programuar: 

-temperaturën (që është temperatura e fundit për çdo stad) 

-shpejtësinë e ngrohjes (ramp) 

-kohën e mbajtjes së temperaturës (hold time) 

-gazin e brendshëm (tipi i gazit dhe prurja e tij në furrë). 

Programi tipik i një furre, është paraqitë grafikisht në figurën 5, stadet e tij janë: 

-tharja 

-kalcinimi (piroliza), 

-atomizimi dhe 

-pastrimi dhe ftohja.  

Tharja  zgjatë sa dyfishi i vëllimit të injektuar (zakonisht 100 – 120 
o
C) të mostrës të 

shprehur në sekonda. Rrjedhja e gazit inert është 250 – 300 ml/min. Temperatura e tharjes duhet 

të jetë nën pikën e vlimit të tretësit, dhe varet nga lloji i tretësit.  

Kalcinimi “ash” bëhet për largimin maksimal të përbërësve të matricës duke e lënë të 

paprekur analitin. Temperatura varet nga natyra e analitit që do të përcaktohet. Për përbërës të 

matricës organike temperatura e kalcinimit është prej 400-800
o
C. Te përdorimi i tubit me 

platformë, temperatura e kalcinimit duhet të jetë 100 
o
C, më lartë se te tubi pa platformë. 

(Doidge, 1988)
19
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Atomizimi është stad gjatë të cilit matet sinjali i absorbimit të analitit. Në këtë stad përfitohet 

avulli atomik, ku duhet të shkaktohet disocim i plotë i komponimit kimik. 

Pastrimi bëhet pas atomizimit për ta larguar mostrën nga gypi i grafitit. Kjo realizohet duke 

e ngritur temperaturën dhe përmes futjes së gazit inert. 

Vëllimi i mostrës për injektim varet nga lartësia e pikut absorbues të analitit. 

Mjedisi inert zakonisht është argoni. Mund të përdoret heliumi por është shumë i shtrenjtë, 

kurse azoti nuk mund të përdoret për shkak se e dëmton tubin e grafitit me të cilin krijon 

dicianin. Sinjali i absorbimit në matjet e AET ka formën e një piku kalimtar. Analiza kimike 

mund të bëhet në matjen e lartësisë ose sipërfaqes së pikut. 

Në SAA dhe AET është karakteristik absorbimi i sfondit (joselektiv) mjaftë të lartë. Ai 

shkaktohet nga shpërndarja e rrezatimit nga tymi i grimcave të ngurta dhe nga absorbimi 

molekular i përbërësve të matricës që nuk janë disocuar plotësisht. Prandaj, përdorimi i pajisjeve 

për korrigjimin të sfondit është thelbësor në suksesin e SAA me AET. 

Atomizimi i mostrës arrihet me ngrohje të gypit të grafitit në temperaturë 2000 – 3000 
o
C. 

Prodhimi i atomeve të lira të analitit në furrë cilindrike bëhet sipas mekanizmave që varen nga 

shumë faktorë si: 

-materiali që është ndërtuar tubi i grafitit 

-mjedisi në te, 

-temperatura e punës, 

-shpejtësia e rritjes së temperaturës dhe 

-natyra e komponimit kimik që ndodhet në furrë. 

Mekanizmat më të pranueshme të fitimit të atomeve të lira në furrë grafiti janë dy: 

-disocimi termik i komponimeve të analitit në furrë, zakonisht i oksideve të tij, dhe 

-reduktimi i oksideve të metaleve nga karboni në faqet e furrës sipas reaksionit: 

 

MxO (ng/l)  +  C (ng)  xM(ng)  +  CO (g) 

Në disa raste mund të ndodh formimi i karburëve të qëndrueshme të metaleve në 

temperatura të ultë dhe jo formimi i atomeve të gazta të metalit. 

Madhësia e sinjalit të absorbimit dhe ndjeshmëria e përcaktimit varet jo vetëm nga shpejtësia e 

formimit të atomeve të lira, por edhe e largimit të tyre nga furra. Është e rëndësishme që në furrë 
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të ketë një zone izotermike, në të cilën kryhet atomizimi. Ndryshimi i përqendrimit të atomeve të 

lira në rrugë optike në furrë mund të llogaritet në bazë të formulës: 

 

dN / dt = n1(t) - n2(t)  

 

ku janë: 

n1-numri i atomeve që hyjnë në sistem në njësinë e kohës 

n2-numri i atomeve që dalin 

N-numri i përgjithshëm i analitit në furrë në njësi të kohës –t 

Duke e integruar shprehjen e mësipërme në kufijtë, to - momenti i shfaqjes së atomeve të 

lira dhe t1 - koha e largimit të plotë të atomeve të lira 

 

 t1 

∫ [ n1(t)  -  n2(t) ] dt  =  No 

to
 

 

          

 Atomizimi në furrë grafiti ka tri përparësi kryesore ndaj atomizimit në flakë: 

        -Ndjeshmëria është më e lartë. (Metodat e analizës me SAA-AET kanë ndjeshmëri 100-

1000 herë më të lartë se sa SAA me flake), 

       -Vëllimi i mostrës së nevojshme për analizë është shumë i vogël, (për çdo matje nevojiten 

vetëm 5-20 µl tretësirë), 

        -Përgatitja e mostrës mund të thjeshtohet më tej, sepse mund të inzhektohet direkt edhe 

mostra e acideve të përqendruara, lëngjeve viskoze,  tretësve organik,  tretësirave me kripshmëri 

mjaftë të lartë, etj. 

        SAA me furrë grafiti konsiderohet sot si një teknikë analitike rutine për caktimin e vlerave 

të ultë të metaleve në mostra të ndryshme. Mund të thuhet se AET është më tepër një teknikë 

komplementare e asaj të flakës se sa një teknikë që e zëvendëson atë. Kombinimi i këtyre dy 

teknikave të atomizimit paraqet metodat më të preferuara për caktimin e metaleve. 
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Analiza per percaktim te metaleve te renda 

3.3.1 Materiali i nevojshem i punes 

· Materiali bimor ( rrenje , kercell) 0.5g 

· Peroksid Hidrogjeni H2O2 (3 ml) 

· Acid Nitrik (5 ml) 

· Uje i destiluar (5 ml) 

3.3.2 Metoda e punes 

Stadi i  pare: Fillimisht mostrat e bimeve (kercell dhe rrenje) jane thare dhe jane bluar si dhe 

pastaj jane matur ne peshore analitike 0.5g moster/perseritje. 
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Foto 3. Matja e mostrave ne peshore analitike 

Stadi i dyte : Mostrave bimore  te matura u jane shtuar 5 ml uje te destiluar, 3 ml peroksid 

hidrogjeni , dhe 5 ml acid nitrik dhe jane vendosur  ne shishet speciale qe vendosen ne mikrovale 

per djegje te mostres ne temperature 550 grade . 

               

Foto .4 Vendosja e mostrave ne mikrovale 
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Stadi i trete: Pas djegjes se mostrave ne mikroval , mostrat jane nxjerre ,jane hapur dhe secila 

prej tyre eshte filtruar permes letrave filtruese , te cilave pas filtrimit i eshte  shtur edhe uje te 

destiluar ne nje sasi perfundimtare 30 ml . 

 Stadi i katert: Mostrat e pergaditura jane vendosur ne shishe plastike te shenuara dhe te  

mbyllura me kapak , dhe jane ruajtur ne frigorifer deri ne lexim te tyre                   

Stadi i peste : Mostrat jane nxjerrur nga frigoriferi dhe secila prej tyre eshte lexuar permes 

Absorberit atomik dhe te dhenat jane ruajtur ne softwer, me ç’rast me vone eshte bere perpunimi 

i tyre permes programit statistikor. 

Analiza statistikore; Për analizë te parametrave cilesorë është shfrytezuar paketa e programit 

statistikor SPSS-19, MINITAB -14 e cila eshte interpretuar perms ANOVA-es.Dallimet 

gjenotipore per vlera dhe efekte te gjeneve , është bërë per te dy nivelet e probabilitet 

DMVp=0.05 dhe DMVp=0.01 dhe testit te Tukey-it.  
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Rezultatet me diskutim 

 

Rrenja ,kercelli dhe gjethi jane pjeset me te rendesishme te bimes duke mos minimizuar edhe te 

pjesëve tjera , por keto tre pjese luajne rol shume te rendesishem ne cikloj biologjik te bimes. 

Permes rrenjes behet absorbimi dhe translokimi i materieve ushqyese te tretura ne une, dhe me 

pas translokohen permes kërcellit deri ne gjethe dhe lule dhe nje pjese saj largohet permes 

proceseve fiziologjike si transpirimi, gutacioni apor edhe forma tjera. 

Kurse gjethi si organ  nëpërmjet pigmentit të gjelbër të klorofilit arrin që dritën me energji 

kinetike ta  shndërrojë në energji potenciale të pasur me energji, proces ky i cili në fiziologji 

njihet si fotosintezë. Ne hulumtimet tona te cilat ishin te realizuara ne laboratorin e permirsimit 

gjenetik te bimeve me tretmane të ndryshme te gjenotipi i  patates RIVIERA eshte realizuar 

rezultat me parametra te ndryshme dhe sinjifikante për të dy nivelet e probabilitetit DMV =0.05 

dhe DMv=0.01. Rezultatete prezantuara ne Tabelen 1. 
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Tabela.1. Analiza deskriptive e gjenotipit te patates RIVIERA 

Variablat Gjenotipi Mesatarja SE  StDev Variance CoefVar% 

Kercell/gjethe Kontrolla-R 0.000157 0.000075 0.000106 0.000000 6.73 

   T1PbCl2-55.62 0.01663 0.000977 0.001692 0.000003 10.17 

   T2PbCl2111.24 0.08297 0.00228 0.00396 0.00002 4.77 

   T3PbCl2 166.86 0.12547 0.00667 0.01156 0.00013 9.21 

 Kontrolla Cd -0.492     

   T4CdCl2 11 0.00653 0.000633 0.001097 0.000001 16.79 

   T5CdCl222 0.00750 0.000115 0.000200 0.000000 2.35 

   T6CdCl2 -33 0.00950 0.000231 0.000400 0.000000 4.21 

Rrenje Kontrolla-R 0.000138 0.000140 0.000198 0.000000 14.35 

   T1PbCl2-55.62 0.02567 0.00721 0.01249 0.00016 48.65 

   T2PbCl2111.24 0.07370 0.00672 0.01165 0.00014 15.80 

   T3PbCl2 166.86 0.08447 0.00569 0.00986 0.00010 11.67 

 Kontrolla Cd -0.520     

   T4CdCl2 11 0.002100 0.000917 0.001587 0.000003 75.59 

   T5CdCl222 0.005367 0.000333 0.000577 0.000000 10.76 

   T6CdCl2 -33 0.008153 0.000374 0.000647 0.000000 7.93 
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Nga hulumtimet verehet se te gjenotipi RIVIERA , kontrolla ishte me vlere te kufirit 

minimal(0.00015 mg/L) me përmbajtje te plumbit  qe eshte detektuar dhe matur me absorber 

atomik, kurse te tretmanet tjera ky dallim ishte sinjifikant dhe ne varesi te sasise apor normes e 

cila eshte dozuar ne bime. Keshtu te tretmani T1 ku jane dozuar 55.62 mg sasi e pastert plumbi 

per ene ku ishin te mbjellura bimet , verehet se sasia e plumbit qe eshte detektuar ishte 0.0166 

mgL
-1 

dhe krahasuar me kontrollen ky dallim ishte + 0.01645 mgL
-1 

.  

Norma e sasise te tretmani i dyte (T2) ne te cilen jane dozuar 111.24 mg sasi plumbi verejme se 

ndikimi i tyre ne përmbajtje te bimes , ne kete rast ne kërcell+gjethe  eshte rritur , dhe kjo sasi e 

llogaritur ishte 0.0829 mgL
-1

, krahauar me vleren e përmbajtjes se kontrolles dhe Tretmanit te 

pare (T1) ishin : +0.0827 dhe + 0.066 mgL
-1

 ne favor te tretmanit T2. Tretmani i trete T3 per sasi 

te përmbajtjes se plumbit ne kërcell +gjethe ishte T3= 0.1254 mgL
-1

, qe krahasuar me kontrollen 

por edhe me tretmanet paraprake  dallimet ishin :T3-K= +0.1248 mgL
-1

, T3-T1= +0.1088 mgL
-1

 

, T3-T2= +0.043 mgL
-1

  ose shprehuar ne menyre grafike keto dallime do te dukeshin ne kete 

forme. 

 

 

Grafiku 1. Dallimet ne mes te ne kërcell+gjethe tretmanëve per sasi Pb 
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Sasia e kadmiumit si metal i rende i cili eshte hulumtuar ne eksperimentin tone ishte i ndryshem 

dhe kjo përmbajtje ishte e ndryshme ne varesi nga doza apo sasia e dozuar ne secilin tretman. Te 

kontrolla sasia e përcaktuar e kadmiumit ishte me vlere negative pra nuk eshte 

determinuar.Keshtu te tretmani i katert (T4 CdCl2 11mg) vlera ishte 0.00653 mgL
-1 

. Te tretmani 

T5 (22 mg) verehet qarte se kemi nje rritje te lehte te sasise se përmbajtjes se kadmiumit dy 

valente dhe kjo sasi ishte prej 0.00750 mgL
-1 

. Dallimi mes tyre per T4 dhe T5 ishte d= +0.00097 

mgL
-1 

ne favor te T5.Kurse te përmbajtja e sasise se Cd per kërcell+gjethe te gjenotipi RIVIERA 

vlera e përgjithshme e detektuar ishte X= 0.00950 mgL
-1

, krahasuar me tretmanet paraprake T4 

dhe T5 keto dallime ishin : T6-T4= +0.000297 mgL
-1

, T6-T5= +0.002 mgL
-1

. Keto dallime 

munde te i verejme edhe ne grafikonin ne vijim : 

 

Grafikoni 2. Dallimet per Kadmium ne kërcell+gjethe te RIVIERA 

 

Te rrenja përmbajtja e metaleve te renda ne kete rast te Plimbit te kontrolla ishte 0.000138 mgL
-1 

, kurse me prezence me te larte te pembajtjes eshte karakterizuar te tretmani T3 (0.08447 mgL
-1

), 
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dallimet mes kontrolles dhe T3 ishin d= + 0.08426 mgL
-1

. Te prezantuara ne Tabelen 1.Kurse te 

përmbajtja e Kadmiumit ne rrenje (X=0.000111 mgL
-1

) te kontrolla ishin te papërfillshme pra jo 

te theksuara , kurse te T6 prezanca ishte me e larte X= 0.008153 mgL
-1

. Dallimet mes tyre ishin 

d= +0.0080 mgL
-1

. 

 

Grafikoni. 3. Dallimet per përmbajtje te kadmiumit te Riviera 
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5.Perfundimet 

 

Mbështetur në rezultatet e fituara gjatë hulumtimit të gjenotipeve te patates në kushte 

laboratorike për permbajttje te metaleve te renda munde  të konstatojmë me sa vijon: 

Rritja e përqendrimeve te tretmaneve me elemente si Pb dhe Cd  të bimët e gjenotipeve te patates 

ka ndikuar në rritje te prezences se tyre ne bime . 

 

Nga ky këndvështrim i hulumtimeve laboratorike, mund të theksojmë se efekti i rritjes se 

koncentrimeve të metaleve të rënda te gjenotipet e patates  mund të jetë me efekte negative për 

parametra fiziologjik ne bime , të cilat me pas gjatë periudhave në stade të ndryshme të 

zhvillimit te bimëve mund të manifestohen me zvogëlim të rendimentit per arsye se , rritja e 

prezences se metaleve te renda ne bime ne pjese te ndryshm ete bimes munde te ndikoje ne 

parametra dhe rritje te stresit si ne zvogëlimi apo ulja e pigmenteve sintetizuese te klorofilit a,b, 

dhe karotenoideve në mënyre direkte ndikon edhe në uljen e kapacitetit fiziologjik te fotosintezes 

dhe kjo rezulton ne asimilim me të vogel dhe njeheresh me ulje te rendimentit per njesi te 

sipërfaqes.Nese metalet e renda tejkalojnë nivelet optimale, ato ndikojnë negativisht në rritjen 

dhe zhvillimin e bimeve duke përfshire ndalimin e enzimave citoplazmike dhe dëmtimin e 

strukturave qelizore për shkak të oksidimit.Prandaj nga hulumtimet tona në kushte laboratorike 

me keto dy metale te rënda rekomandojme  se nese tejkalohet limiti me ndotje bimet reagojnë , 

dhe ky reagim apo stres ndaj faktorit të jashtem mjedisor manifestohet ne crregullim te 

fiziologjise se bimes ne pergjithesi. 
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