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Falënderim 

 

Punimi i masterit është finalizim i studimeve të nivelit master në kohëzgjatje dy vjeçare në 

Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, 

Prishtinë. 

Pjesa eksperimentale e punimit është realizuar në fermën eksperimentale didaktike të 

Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë (FED të FBV-s), ndërsa analizat laboratorike në 

Institutin Bujqësor të Kosovës në Pejë.  

Realizimi i këtij punimi, për mua ishte sfidë jo e lehtë, njëherit ishte edhe mundësi dhe 

përballje profesionale e shkencore për sistemimit të materialit konformë rregullave dhe 

standardeve të punës intelektuale, që punimi të përmbush dy objektiva më kryesore ato 

shkencore dhe praktike me interes në të ushqyerit të njerizimit.   

Në mënyrë të veçantë, dua të shpreh falënderim të sinqertë për mentorin e punimit Prof. Dr. 

Shukri Fetahu, që nuk kurseu kohën, mundin dhe ndihmën, por edhe këshillat dhe sugjerimet 

e shumta, pa të cilat punimi i masterit nuk do të ishte me këtë vëllim dhe cilësi.  

Gjithashtu falënderoj të gjithë stafin akademik të departamentit të Lavërtarisë dhe 

Perimtarisë, të cilët me përvojën dhe kompetencat e tyre kanë kontribuar në zgjerimin e dhe 

thellimin e njohurive profesionale e shkencore nga lëmi i prodhimit bimorë, por edhe 

personelin e laboratorit në Pejë, për realizimin e pjesës eksperimentale laboratorike.  

Dua të shpreh falënderim të vecantë për prindërit e mi, ata gjatë gjithë jetës më kanë 

përkrahur, ndihmuar dhe frymëzuar për tu shkolluar dhe studiuar, kujtoj se ata ishin 

motivuesit kryesor për arritjet që i kam realizuar, në vitet paraprake dhe vazhdojnë të jenë 

edhe sot dhe në të ardhmen udhërrëfyesit për ecje perpara.   

Përfundimisht, përkrahja morale, materiale dhe kohore gjatë gjithë kësaj periudhe 

falënderim të posaçëm meritojnë të gjithë anëtarët e familjes Viti dhe Ibishi, e posaçërisht 

bashkëshorti im Shkëlqim Ibishi, i cili me dashurinë dhe durimin e tij, më ka mbështetur në 

çdo hap të punës, dhe çdo sfidë është përballua më lehtësi. 

Me mirësi dhe sinqerisht,  

Pranvera Vitia –Ibishi 
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Permbledhje  

Dje, sot dhe nesër sfida kryesore e njerëzimit ishte dhe do të jetë prodhimi i ushqimit 

në sasi dhe me cilësi. Një ndër kulturat kryesore, për sigurim të ushqimit për mbarë 

njerëzimin është gruri, që ka vlera të larta energjetike në saje të përmbajtjes së lartë 

të materieve organike dhe minerale në kokrrën e  tij. 

Rroli i mikroelementeve në të ushqyerit e njeriut, ishte motiv i mjaftueshëm për të 

filluar hulumtimet në lëmin e Gjenetikës së bimëve përkatësisht për analizë të 

përbërjes minerale në kokërr të grurit në gjenotipet e gjeneratës F5 të 

mikroelementeve. Përcaktimi i heterozisit për 10 gjenotipe të ndryshme, i krahasuar 

me vlerën e efekteve mesatare të gjeneve µ, në gjeneratën F5. Identifikimi i 

gjenotipeve me përmbajtje maksimale për secilin element dhe gjenotip. Për ketë  

punim dhe analizë të rezultateve, janë përdorë metodat eksperimentale fushore 

hulumtime laboratorike dhe modele matematikore e statistikore. Mineralet e 

hulumtuar janë: Fe, Zn dhe Cu, ndërsa përmbajtja e tyre është përcaktuar me 

Metodën e Spektrometrise së Emisionit me Microwave plasma (MP-AES 4200) pas 

mineralizimit të thatë me metodën ISO 6869:2000. Metoda është bazuar në 

mineralizimin e thatë duke djegur mostrën në 550°C për 4-6 orë, pastaj mostra e 

djegur është tretur në acid klorhidrik (HCl) në raport 1:4. Hulumtimi për makro dhe 

mikroelemente në 10 gjenotipe të ndryshme të grurit në gjeneratën F5, ofroi mundësi 

të shkëlqyera të njohjes së strukturës gjenetike për akumulim të mineraleve në 

kokërr, por edhe verifikim të dallimeve për parametra të ndryshëm, të cilët ishin me 

dallime sinjifikante.  

Hekuri, Zinku dhe Bakri ishin me përmbajtje mestare: µFe= 53.9 mkg-1; µZn 36.7 

mkg-1 dhe µCu 4.9 mkg-1, ndërsa gjerësia e intervalit të variacionit ishte: Fe( 

±121.1%),  Zn (±68.3%) dhe Cu (±92.2%). 

Hulumtimet e tilla janë kreativitet profesional e shkencore në funksion të prodhimit të 

ushqimit cilësor, por edhe kontribut i zgjidhjes së problemeve shëndetësore dhe 

ekonomike të vendit. Rezultatet e hulumtimit paraqesin kontribut dhe interes 

shkencore për strukturën gjenetike dhe vlerat gjenotipore që kanë gjenotipet 

heterozigot të krijuar, ndërsa rezultatet e fituara, kanë rendësi teorike e shkencore 

dhe  para se gjithash kanë rendësi të madhe praktike në përmirësimin gjenetikë të 

grurit dhe ushqimit që fitohet nga kokrra e grurit në Kosovë. 
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Abstract  

Yesterday, today and tomorrow the main challenge of humanity was and will be the 

production of food quantity and quality. One of the main crops for providing food for 

all mankind is wheat, which has high energy values due to the high content of 

organic and mineral substances in its grain. 

The role of microelements in human nutrition was a sufficient motive to start 

research in the field of Plant Genetics, respectively for the analysis of mineral 

composition in wheat grain in the genotypes of the F5 generation of microelements. 

Determination of heterosis for 10 different genotypes, compared with the value of 

mean gene effects, in F5 generation. Genotypes identification with maximum content 

for each element and genotype. For this work and analysis of results, field 

experimental methods, laboratory research and mathematical and statistical models 

were used. The minerals investigated are: Fe, Zn and Cu, while their content was 

determined by the Microwave Plasma Emission Spectrometry Method (MP-AES 

4200) after dry mineralization with the ISO 6869: 2000 method. The method is based 

on dry mineralization by burning the sample at 550°C for 4-6 hours, then the burned 

sample is dissolved in hydrochloric acid (HCl) in a ratio of 1: 4. Research on 

microelements in10 different wheat genotypes in the F5 generation, provided 

excellent opportunities to know the genetic structure for the accumulation of minerals 

in the grain, but also to verify the differences for different parameters, which were 

with significant differences. 

Average content of Iron, Zinc and Copper were: µFe = 53.9 mgkg-1; µZn =36.7 

mgkg-1 and µCu 4.9 mgkg-1, while the amplitude of the variation interval was: Fe (± 

121.1%), Zn (± 68.3%) and Cu (± 92.2%). 

Such research is professional and scientific creativity in order to produce quality 

food, but also a contribution to solving the health and economic problems of the 

country. The results of the research represent a scientific contribution and interest for 

the genetic structure and genotypic values that the heterozygous genotypes have, 

while the obtained results have theoretical and scientific importance and above all 

have great practical importance in the genetic improvement of wheat and food 

obtained from wheat grains in Kosovo. 
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I. HYRJE 

Dje, sot dhe nesër, prodhimi i ushqimit në sasi dhe me cilësi ishte dhe do të jetë një 

ndër sfidat më kryesore e njerëzimit, sepse popullata në botë vazhdimisht po shtohet 

ndërsa sipërfaqet bujqësore gjithnjë e më shumë po zvogëlohen.  

Aktualisht në botë jetojnë ofro 7. 2 miliard banorë dhe me këtë trend supozohet të 

arrijë në 9.6 miliard ne vitin 2050. http:www.statistics / world. 

Për të siguruar ekzistencën, prodhimin e energjisë, stimuluar rritjen dhe për të ruajt 

jetën e individit, ushqimi në çdo kohë është i domosdoshëm. Prandaj, organizmi 

duhet të ushqehet rregullisht në sasi të mjaftueshme dhe me cilësi të lartë. Ushqimi 

mund të jetë me prejardhje bimore dhe shtazore, dhe duhet sigurojë përbërësit 

esencial ushqyes siç janë: karbohidratet, yndyrat, proteinat, vitaminat, mineralet etj. 

(CODEX, 1962).    

Fenomeni i tillë, nënkupton edhe shtimin e kërkesave në mënyrë dramatike për 

ushqim, kryesisht për kërkesa sasiore dhe më pas edhe cilësore. Shumë autorë, 

vlerësojnë se prodhimi i kulturave kryesore bujqësore në intervalin kohorë për 25 

vitet e ardhshme duhet të rritet me më shumë se 50 për qind për të plotësuar me 

sukses kërkesat dhe nevojat në rritje e sipër.  

Për të siguruar ushqim të mjaftueshëm, ndërmerren aktivitete të shumta në fusha të 

ndryshme të menaxhimit të prodhimit: hulumtimeve shkencore, teknikat e kultivimit, 

ujitjes, ushqimit dhe mbrojtjes së bimëve, teknologjia e pas korrjes etj. (Fetahu dhe 

Cërvadiku, 2012 ).  

Pakësimi i vazhdueshëm i sipërfaqeve tokësore të lira, dhe të përshtatshme për 

nevojat e bujqësisë, por edhe degradimi i tyre, janë një kërcënim tjetër serioz që 

rendimenti në vitet e ardhshme të mos plotësojë nevojat sasiore të popullsisë për 

ushqime.  

Një nga komponentët më kryesore në programet e përmirësimit gjenetik të bimëve 

bujqësore është diversiteti gjenetik i llojeve dhe variabiliteti në kuadër të llojit. Këto 

dy faktorë janë pikërisht burimet ekzistuese të resurseve mbi të cilat mbështetet 

puna për krijim dhe zhvillim të kultivarëve të rinj me tiparet që i përgjigjen kërkesave 

të fermerëve, dhe kërkesave për ushqim të popullsisë në nivel lokal, regjional dhe 

global. 
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Në Kosovë, lidhur me përmirësimin gjenetikë të grurit përkatësisht në krijimin e 

kultivarëve të rinj në grurë, janë publikuar rezultate të ndryshme, në nivel kombëtarë 

dhe ndërkombëtarë (Fetahu, et al., 2008 dhe 2013; Aliu dhe Fetahu, 2010; Zogaj, 

2013). 

Mënyra e të ushqyerit në botë duhet të ndryshoj, në mënyrë që të siguroj furnizim të 

balancuar me lëndë ushqyese adekuate në dispozicion në vazhdimësi për të gjithë 

njerëzit kudo që ata jetojnë.  

Gruri është bimë me vlera të larta energjetike në sajë të përmbajtjes së lartë të 

materieve organike dhe minerale në kokrrën e saj. 

Rëndësia e grurit, vlerësohet për faktin se nga kokrra e tij, prodhohet miell cilësor, 

bollguri dhe shumë produkte tjera në industrinë e blojës edhe të pjekurinave, të cilat 

janë përbërësit bazë në ushqyerit si që janë: buka, makaronat, pastat dhe produktet 

të tjera të ëmbëlsirave, forma kryesore në të ushqyerit e shumicës së popullsisë 

botërore. 

Roli dhe rëndësia tjetër përfshirjes së drithërave në të ushqyerit, siguron balancim të 

elementeve në ushqim, në mënyre që të eliminohen sëmundje të ndryshme, në 

miliona njerëz, që mund të shkaktohen për mungesë të këtyre përbërësve esencial 

që përmban kokrra e grurit (Šramkováa et al., 2009).  

Sistemet e ushqyerjes në vazhdimësi, nuk janë të furnizuara me elemente 

thelbësore, për të përmbushur nevojat ushqyese të grupeve dhe moshave të 

ndryshme të popujve, dhe që janë me rrezik të lartë si pasojë e keq ushqyerjes dhe 

mungesë së mikroelementeve në racionet e tyre ditore. 

Kequshqyerja me mikroelemente, paraqet rrezik të lartë për gratë shtatzëna, foshnjat 

dhe fëmijët në faza të ndryshme të rritjes dhe zhvillimit të tyre. 

Për të përfituar kultivarë të grurit me përmbajtje të lartë të mikroelementeve të 

domosdoshëm, bëhen kryqëzime dhe kombinime të ndryshme për shtimin e sasisë 

së materieve minerale, vitaminave dhe materieve tjera ushqyese të cilët ndikojnë 

pozitivisht në shëndetin e njeriut. 

Përkufizimi i këtillë, nënkupton se cilësia e shëndetit të njeriut shtrihet përtej 

shkencave mjekësore, sepse sasia dhe cilësia e ushqimit të prodhuar, por edhe 

mënyrat e të ushqyerit, përfshijnë edhe shumë disiplina të tjera me ndikim në cilësi 

të ushqimit dhe shëndetit. 
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II.  Vështrim i literaturës 

 

Gruri është bimë njëvjeçare e familjes Graminore, gjinisë (Triticum ssp L.), e cila në 

natyrë mund të gjendet në forma të egra, por edhe në forma të kultivuara gati në 

gjithë globin tokësorë. Është burim kryesor i ushqimit në shumicën e popullsisë 

botërore (74%), ushqim për blegtori dhe përpunim industrial (15%), farë (11%) 

(Xhuveli dhe Çekani,1987). 

Gruri në Kosovë, mbjelljet në vjeshtë gjatë muajit tetor si afat optimal, ndërsa korrja 

fillon në  dekadën e fundit të qershorit dhe gjatë korrikut (Shabani, 2015; Berisha, 

2016). 

Prodhimtaria e drithërave në Kosovë ballafaqohet me shumë vështirësi, të natyrave 

të ndryshme, sistemore, politike, materiale, organizative dhe profesionale. Zgjidhja e 

vështirësive të tilla, prodhimin e drithërave e venë në funksion të prodhimit të 

ushqimit, por edhe në interes të ekonomisë vendore (Fetahu et al, 2012). 

Rendimentet e realizuara, në raport me shfrytëzimin e kapacitetit gjenetik prodhuese 

të kultivarëve vlerësohet se është në nivelin e minimumit të shfrytëzimit.  

Arsyet e rendimenteve mestare të ulëta, mund të identifikohen në disa faktorë më 

kryesorë:  

 Fara e grurit që mbillet në Kosovë, importohet nga jashtë, 

 Agroteknika ende nuk është në nivelin e duhur 

 Punimi i tokës është jo adekuate 

 Kultivimi në monokulturë, 

 Shërbimet këshillimore me prodhimin intensiv ende janë të kufizuara.  

Në vendet e zhvilluara, kultivimi i grurit, angazhon dhe aktivizon kapacitete 

institucionale e profesionale vendore, fuqi punëtore, segmente të prodhimit, 

sipërfaqe të punueshme si resurse bujqësore dhe natyrore, industrinë e farës, 

kapacitete deponuese, përpunuese, tregun vendor, ndërsa vendit i siguron artikullin 

e përditshëm ushqimin e pasur me mikroelemente të deponuara në kokrrën e tij 

shumë të çmuar dhe me vlera të larta ushqyese, përkatësisht miellin nga i cili fitohet 

buka dhe produktet e ndryshme nga mielli i grurit (Shabani, 2015). 

Prodhimi i ushqimit në sasi dhe cilësi është me rëndësi të madhe, sepse nataliteti i 

popullsisë është në korrelacion të plotë me aftësinë e prodhimit të ushqimit.  
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Kosova, edhe pse ka krijuar kultivarin e saj, në mungesë të përkrahjes shtetërore 

fara e kultivarit “Dardania-1”, ende nuk është artikull mall për treg dhe për pasojë 

vendi është i varur nga importi i farës nga jashtë (Fetahu et al. 2018). 

Hibridizimi, është kryqëzimi i dy prindërve që ndryshojnë nga njëra-tjetra në një ose 

më shumë karaktere që të realizoj pasardhës me karaktere të reja të dëshirueshme, 

si rezultat i ri kombinimit gjenetik. Hibridi i formuar është superior ndaj prindërve në 

një ose më shumë karaktere, dhe njihet si energji hibride ose “hibrid vigor” ose 

heterozis. Përparësitë e gjeneratës F1, së pari ishin raportuar nga Freeman (1919), 

ku bimët e gjeneratës F1 kishin të gjitha avantazhet në krahasim me mesataren e 

prindërve.   

Zhvillimi i gjenotipeve të reja me kapacitet të më të lartë prodhues kërkon distancë 

gjenetike ndërmjet prindërve të cilët marrin pjesë në programin e mbarështimit 

(Martin et al. 1995; Morgan, 1998). Singh et al. (2004) sugjeroi gjithashtu se 

heterozisi në raport me prindin më të mirë mund të jetë i dobishme për të optimizuar 

kombinimin heterozigot. 

Kryqëzimi i prindërve me diversiteti të gjerë dhe me ndryshueshmëri është metodë 

standarde në programet për zhvillimin e kultivarëve të grurit (Ihsannullah, 2001; 

Hussain et al., 2006; Fetahu et al. 2018).  

Zhvillimi i kultivarëve të grurit me kapacitet të lartë prodhues dhe cilësi të shkëlqyer 

është qëllim i secilit program të seleksionimit të bimëve dhe që i përgjigjet kërkesave 

të tregut (Williams et al., 2008). Përzgjedhja prindërore përfaqëson një hap të 

rëndësishëm në zhvillimin e kultivarëve të rinj me rendiment të lartë dhe identifikimin 

efikas të hibridit superior dhe kombinimet janë një çështje themelore në programet e 

mbarështimit të grurit (Gowda et al., 2010).  

Në përgjithësi, heterozisi pozitiv është i dëshirueshëm në seleksionimin për 

komponentët e rendimentit (Lamkey dhe Edwards, 1999).  

Performanca te hibridet vlerësohet në terma të përqindjes së rritjes ose uljes së 

performancës së tyre mbi mesataren prindore dhe prindit më të mirë (Inamullah et 

al., 2006) por edhe me vlerën mestare të efekteve të gjeneve (Fetahu et al., 2019).).   

Heterozisi pozitiv dhe negativ është i dobishme në varësi të objektivave të 

seleksionimit  të bimëve  (Fetahu et al. 2008; 2012; 2019). 
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III. Qëllimi i hulumtimit 

Sipërfaqet e mbjella, rendimentet e realizuara, sasia dhe qëllimet e përdorimit të 

grurit, atë e radhisin në grupin e drithërave me më rëndësi dhe me rol të 

pazëvendësueshëm në të ushqyerit e njerëzimit.   

Rëndësia e madhe e grurit si ushqim bazë për njeriun, ishte motiv i mjaftueshëm për 

të filluar hulumtimet në lëmin e Gjenetikës së bimëve, përkatësisht hulumtim të disa 

gjenotipeve në grurë në gjeneratën F5, që më parë ishin përfituar me kryqëzime të 

prindërve të ndryshëm nga Prof. Dr. Shukri Fetahu dhe ekipi i tij, në kuadër të 

Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, Departamenti i Prodhimit bimor në Prishtinë.  

Hulumtimet janë përqendruar në përcaktimin e përmbajtjes së mikroelementeve në 

kokërr  në 10 dhjetë gjenotipe të grurit në gjeneratën F5.  

Përcaktimi i variacionit gjenotipor për 10 gjenotipe të ndryshme, i krahasuar me 

vlerën e efekteve mesatare të gjeneve µ, në gjeneratën F5. 

Seleksionimi i gjenotipeve me heterozis pozitiv, me qëllim të shumimit të linjave të 

pastra homozigote, që do të përdoren për prodhimin e farës dhe më vonë për 

nevojat e prodhimit të ushqimit të njerëzimit.  

Identifikimi i gjenotipeve me përmbajtje maksimale për elemente dhe në veçanti 

secilin element dhe gjenotip.  

Krahasimi i përmbajtjes  së mikroelemente sipas USDA: National Nutrient Database 

for Standard Reference (2016). 

Hulumtimet janë zhvilluar në tre nivele: Hulumtime fushore (HF); hulumtime 

laboratorike (HL) dhe modele matematikore e statistikore (MMS). 

Qëllimi i hulumtimit ishte përcaktimi i heterozisit për përmbajtje të mikroelementeve 

në kokërr të grurit, në mënyrë që të krijohen dhe zhvillohen gjenotipet e dëshiruara 

për qëllime të veçanta, prodhimi i grurit të bukës dhe ushqimit të pasura me 

mikroelemente.  
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3.1 Parametrat e hulumtuar 

Në fazën e pjekurisë së plotë bimët e grurit janë korrur në ngastrat eksperimentale 

fushore (NEF), për të gjitha gjenotipet e gjeneratës F5, nga të cilat është grumbulluar 

sasia e tërësishme e kokrrave përkatësisht rendimenti i realizuar nga bimët e 

gjenotipeve të kultivuara. 

Me qëllim të vazhdimit të programit të krijimit dhe seleksionimit të grurit në Kosovë, 

është vazhduar me riprodhim të gjeneratave suksesive për të seleksionuar gjenotipet 

e modeluara sipas projektit. 

Riprodhimi dhe seleksionimi i gjenotipeve të modeluara sipas programit, është 

realizuar në përputhje me qëllimet dhe objektivat e përcaktuara, sipas skemave për 

kryqëzime dhe seleksionimi të grurit në Kosovë. Përmbajtja e mikroelementeve Fe 

(hekuri);  Zn (zinku) dhe Cu (bakri)  në kokërr të 10 (dhjetë) gjenotipeve të grurit. 

 

Figura 1. Mikroelementet e hulumtuar 

 

 

 

 

Cu

Zn

Fe
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 IV. MATERIALI DHE METODA E PUNËS  

Material për hulumtim kanë shërbyer farat e 10 gjenotipeve të ndryshme të grurit në 

gjeneratën F4 përkatësisht F5, kreativitet i Prof. Dr. Shukri Fetahu, në Fakulteti të  

Bujqësisë dhe Veterinarisë: G-1/1; G-2/1; G-7/1; G-13/1; G-14/1; G-15/1; G-17/1; G-

24/1; G-26/1 dhe G-37/1.  Hulumtimet fushore (HF), janë realizuar në Fermën 

Eksperimentale Didaktike (FED), të FBV-së, me pozitë gjeografike: 42º38'97’’N dhe 

21º08'45”E, me lartësi mbidetare 570m. Vjeshtën e vitit 2018, fara e grurit në 

gjeneratën F4, është mbjellë në FED, me qëllim të riprodhimit të gjeneratës F5 në 

verën e vitit 2019. Dizajni eksperimental i hulumtimeve fushore ishte (PPRB) në 

mikrongastra me tri përsëritje për secilin gjenotipit. Plehërimi i parë ishte ndërmarrë 

me NPK 9:15:15 me sasi 300 kg/ha dhe ri ushqimi i parë i bimëve është realizuar 

gjatë marsit me URE 46 %, kurse plehërimi i dytë me NAG 27% në fund të prillit, dhe 

i gjithë sasia e plehut azotike ishte 90 kg N / ha. Parametrat për mikroelemente janë 

caktuar në 10 gjenotipe në tri përsëritje për 3 parametra ose (10Gj X 3 R X 3 P) = 90 

kombinime.  Gjatë vegjetacionit të vitit 2019, bimët janë korrë me dorë, dhe nga 

gjithë kallinjtë e vjelë të gjeneratës F5, shirja është bërë me dorë, për të grumbulluar 

gjithë sasinë e farës për analiza kimike në kokërr të grurit. Dallimet gjenotipore për të 

gjithë gjenotipet e veçantë, janë krahasuar më vlerën eksperimentale mesatare të 

veprimit të gjeneve (µ), por edhe si gjenotipe të veçantë. Variacionet për 

mikroelemente të veçantë janë prezantuar në formë grafike, për të mund me ilustrua 

përmbajtjen mesatare dhe variacionin, e mikroelementeve të hulumtuar, për 

përmbajtje të kokrrës së grurit në gjeneratën F5, por edhe për të mund me 

identifikuar variabilitetit gjenetikë të ndërtuar me re kombinimet gjenetike, gjatë 

kryqëzimeve të prindërve të ndryshëm. Hetrozisi gjenotipor për gjenotipet e 

gjeneratës F5, është krahasuar me efektet mesatare të gjeneve µF5, ndërsa vlera e 

hetrozisit të gjeneratës F5 është llogaritë sipas formulës:   

𝑯𝒕(%) =
𝐗𝐆𝐉 − µF5

µF5
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Ht= Heterozisi: XGj= Vlera mestare gjenotipore µ= efekti mesat i gjeneve; F5= gjenerata e pestë.  

 

Analiza statistikore; Për analizë të parametrave janë shfrytëzuar paketa e 

programit statistikor, MINITAB-18, për analizë dhe interpretim përmes ANOVA-ës. 

Dallimet gjenotipore për vlera dhe efekte te gjeneve, për te dy nivelet e gjasës  

DMVp=0.05 dhe DMVp=0.01.  
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4.1 Metodat laboratorike 

 

Pas korrje shirjes së grurit, është formuar mostra mesatare e mjaftueshme në sasi 

prej 100 g, për analiza kimike, të cilat janë realizuar në Institutin Bujqësor të Kosovës 

IBK Pejë. Mikroelementet e hulumtuar janë: Fe, Zn dhe Cu, përmbajtja e tyre është 

përcaktuar me Metodën e Spektrometrise së Emisionit me Microwave plasma (MP-

AES 4200) pas mineralizimit të thatë me metodën ISO 6869:2000. 

 

    

Fig. 1.  Furra djegëse                                   Fig. 2. Procesi i tretjes me HCl 1:4 

Metoda bazohet në mineralizimin e thatë duke djegur mostrën në 550°C për 4-6 orë, 

pastaj mostra e djegur është tretur në acid klorhidrik (HCl) në raport 1:4.   

Mjetet e punës, aparatura dhe reagensët; Furra djegëse 11000C, Peshorja Analitike, 

Filxhan porcelani, Lugë për marrje të mostrës dhe Reagensi : HCl 1:4 

Ecuria e punës:  Në filxhan porcelani paraprakisht të terur në temperaturë prej 2000C 

(30 min) dhe të ftohur në temperaturë dhome,  peshohet në peshore analitike filxhani 

i zbrazët ( A0 ) i shtohet mostra e grurit 10g (A1), filxhani me mostër së pari teret në 

1300C , pastaj vendoset në furrë në fillim në temperaturë të ulët 300-4000C , dhe 

gradualisht ngritët deri në 5600C.  

Në këtë temperaturë mostra  qëndron 4-6 orë, d.m.th. digjet brenda kësaj kohe.  

Mostra e nxehtë nxirret dhe vendoset në eksikator dhe pas ftohjes tretet me 25 ml 

tretësirë acid klorhidrik 1:4.  
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4.2.  Përcaktimi i mineraleve me AAS 

Një metode tjetër për përcaktimin e mineraleve ne kokrrën e grurit apo miell. Mjetet e 

punës dhe aparatura: AAS (Atomic absorption spectroscopy) , Standardet për Fe 

dhe Zn. Ecuria e punës: Elementet nga tretësira e mineralizuar dhe e plotësuar me 

ujë të distiluar deri në shenjë (50 cm3) përcaktohen në AAS duke e përdorur llambën 

përkatëse në gjatësi valore përkatëse  dhe diafragmë 0.2 nm .  

Disa ilustrime të punës hulumtuese ne fermën eksperimentale didaktike  

 

 

 

 

 



Pranvera Vitia – Ibishi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë. 

Departamenti: Lavërtari me Perimtari “Vlersimi i heterozisit për përmbajtje të mikroelementeve në disa 

gjenotipe të grurit në gjeneratën F5” Punim masteri. Prishtinë, 2021. 

16 
 

 

 

 

 



Pranvera Vitia – Ibishi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë. 

Departamenti: Lavërtari me Perimtari “Vlersimi i heterozisit për përmbajtje të mikroelementeve në disa 

gjenotipe të grurit në gjeneratën F5” Punim masteri. Prishtinë, 2021. 

17 
 

V.  REZULTATET E HULUMTIMIT ME DISKUTIM 

5.1 Përmbajtja e mikroelementeve në kokërr të grurit 

Mikroelementet janë pjesë përbërëse e korrës së grurit, ato janë në sasi më të vogla 

në krahasim me mikroelementet, dhe si të tilla emërtohen mikroelemente. 

Mikroelementet e hulumtuara (Fe, Zn dhe Cu), për shëndetin e njeriun janë 

esenciale, sepse kanë shumë funksione në metabolizmin e organizmit të njeriut dhe 

të bimës gjatë rritjes dhe zhvillimit të një organizmi. Rezultatet nga hulumtimet tona, 

për lehtë interpretim do të prezantohen si të veçanta si në vazhdim.  

 

Tab 1. Përmbajtja e mikroelementeve në kokërr të grurit në gjeneratën F5 (mg kg-1) 

Nr  Kodi Zn Fe Cu 

1 G-1/1 24.5 47.0 5.6 

2 G-2/1 49.6 77.4 7.6 

3 G-7/1 35.9 99.1 6.3 

4 G-13/1 43.5 46.9 4.1 

5 G-14/1 39.6 55.6 6.9 

6 G-15/1 33.4 33.9 3.8 

7 G-17/1 45.5 45.1 3.2 

8 G-24/1 25.7 42.4 3.4 

9 G-26/1 27.2 43.6 3.1 

10 G-37/1 42.5 47.5 4.8 

  µ 36.7 53.9 4.9 
 

Rezultatet mesatare për 3 (tre) mikroelementet e ndryshëm, janë prezantuar në 

(Tabela 1). Dallimet e konstatuara në mes gjenotipeve, të vlerësuara me analizë të 

variansës, ishin tejet sinjifikante të vërtetuara me LSDp=0.05 dhe LSDp=0.01.  

Rezultatet e analizës së variansës për secilin mikroelemente, janë prezantuar në 

tabela të veçanta, për të interpretuar dallimet në mes gjenotipeve në gjeneratën F5.  

Intervali i variacionit të përgjithshëm, pozitiv dhe negativ për përmbajtje të  

mikroelementeve në kokërr të grurit në gjeneratën F5, është prezantuar përmes 

grafikëve përkatëse.  
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5.2  Heterozisi dhe variacioni gjenotipor për hekuri (Fe) 

Gjenotipet e gjeneratës F5 kishin përmbajtje të ndryshme të hekurit në kokërr, efekti 

mesatar i gjeneve për gjitha gjenotipet e hulumtuar kishte vlerë gjenotipore µ=53.9  

mg Kg-1 (Tabela 2).  

Gjenotipi G-7/1, kishte përmbajtje mesatare maksimale për hekur, me vlerë Xgj = 

99.1 mg Kg-1, ndërsa përmbajtje minimale u konstatua te gjenotipi G-15/1, me vlerë 

X = 33.9 mg Kg-1. Intervali i variacionit të përgjithshme për hetreozis, për vlerat 

ekstreme ishte me dallim 65.2 mg kg-1 ose ±121.1%, por variacioni kishte kahe të 

kundërta. Heterozis pozitiv u konstatua në gjenotipin G-7/1, dhe sasia e hekurit e 

krahasuar me vlerën µF5, dallimi ishte +45.3 mg Kg-1 ose 84.0%. Ndërsa hetrozis 

negativ, u konstatua te gjenotipi G-15/1, me sasi minimale, i krahasuar me vlerën 

µF5, dallimi ishte –20.0 mg Kg-1 ose -37.0%. Variacioni gjenotipeve për vlerat e 

hetrozisit i krahasuar me vlerën e µF5 është prezantuar në (Graf.1), ndërsa 

variacioni i përmbajtjes së hekurit sipas gjenotipeve të veçantë është prezantuar në 

(Graf. 1).  
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Graf.1. Vlerat e heterozisit për përmbajtje të Fe (%)
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Vlerat dhe dallimet e tilla për përmbajtje të hekurit, janë të rëndësishme në aspekt 

shkencor dhe praktikë në lëmin e seleksionimit të grurit dhe prodhimit të ushqimit. 

Rezultatet mesatare të përmbajtjes së hekurit, sipas analizës së variansës, 

gjenotipet e gjeneratës F5, nga kryqëzimet e ndryshme ishin me dallime lartë 

sinjifikant, dhe të prezantuara në (Tabela 2).  

 

Tabela 2. ANOVA, për përmbajtjen e Fe  

Burimi I variacionit  d. f. ShK MK F 

Pwrswritjet 2 0.1727           0.0863       1.694 

Gjenotipet  9 2067.1445         229.6827    4507.572** 

Gabimi 18     0.9172           0.0510  

Gjithsej  29 2068.2344 - - 

Niveli / Sinjifakacioni 

LSDp=0.05 0.3872    

LSDp=0.01 0.5304 
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Graf.2 Variacioni i gjenotipeve për përmbajtje të Fe (mg kg-1)
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5.3. Heterozisi dhe variacioni gjenotipor për (Zn) 

Gjenotipet e grurit në gjeneratën F5 kishin përmbajtje të ndryshme të Zinkut në 

kokërr, dhe efekti mesatar i gjeneve për 10 gjenotipet e gjeneratës F5, ishte me vlerë 

µF5= 36.7 mg Kg-1 (Tabela 2). Gjenotipi G-2/1, kishte përmbajtje mesatare 

maksimale për zink, me vlerë Xgj=49.5 mg kg-1, ndërsa me përmbajtje minimale u 

veçua gjenotipi G-1/1, me vlerë Xgj=24.5 mg kg-1. Intervali i variacionit të 

përgjithshëm për hetrozis në mes tyre ishte 25.1 mg kg-1 ose ± 68.3% me variacion 

të kaheve të kundërta, me heterozis pozitiv dhe negativ. Heterozis pozitiv u 

konstatua në gjenotipin G-2/1, me përmbajtje të hekurit 49.6 mg/Kg në kokërr, i 

krahasuar me vlerën µF5, dallimi ishte +12.9 mg/kg ose 35.0%. Ndërsa heterozis 

negativ, u konstatua te gjenotipi G-1/1 me -12.2 mg/ka ose 33.3%.  
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Tabela 3. ANOVA, përmbajtja e Zn kokërr gjeneratën F5 

Burimi I variacionit  d. f. ShK MK F 
Përsëritjet 2 0.1727           0.0863       1.694 

Gjenotipet  9 2067.1445         229.6827    4507.572** 

Gabimi 18    0.9172           0.0510  
Gjithsej  29 2068.2344 - - 

Niveli/ Sinjifakacioni 
LSDp=0.05 0.3872    

LSDp=0.01 0.5304 

 

Rezultatet mesatare të përmbajtjes së zinkut, sipas analizës së variansës, gjenotipet 

e gjeneratës F5, nga kryqëzimet e ndryshme ishin me dallime lartë sinjifikante, dhe 

të prezantuara në (Tabela 3). Ndërsa variacioni gjenotipor i krahasuar me vlerën e 

µF5, (Graf.4 7).  Gjenotipet  me vlera më të larta, janë  akumulues më të lartë të Zn, 

në krahasim me gjenotipet e tjera të grurit.  Zhang et al.,( 2010), për  përmbajtje të 

Zn, kishte raportuar rezultate prej 21.4-58.2 mg Kg-1, dhe rezultatet mesatare nga 

hulumtimet tona për  Zn, ishin µ= 32.3 mg Kg-1, dhe janë të përafërta me ato të 

raportuara. ndërsa sipas rezultateve të Peleg et al.(2008), përmbajtje e Zn, ishte 125 

mg Kg-1 janë shumë të larta në krahasim me tona, dhe nuk përputhen.  
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5.4 Heterozisi dhe variacioni gjenotipor për Bakër (Cu) 

Dhjetë gjenotipet e grurit në gjeneratën F5, kishin përmbajtje të ndryshme të Bakrit 

në kokërr, ndërsa efektet mesatare të gjeneve për të gjitha gjenotipet ishte µF5 = 4.9 

mg kg-1 (Tabela 2). 

Gjenotipi G-2/1, ishte me përmbajtje mesatare maksimale për bakër sikurse edhe në 

rastin e zinkut, dhe vlera mesatare ishte 7.6 mg kg-1, ndërsa përmbajtje minimale u 

konstatua te gjenotipi G-26/1, me vlerë 3.1mg kg-1. Intervali i variacionit të 

përgjithshëm në mes tyre ishte me dallim 4.5 mg Kg-1 ose  ± 92.2%. Për variacion të 

heterozisit pozitiv u veçua gjenotipi G-2/1, me sasi më të madhe të bakrit në kokërr, 

por i krahasuar me vlerën µF5, dallimi ishte me +2.7 mg kg-1 ose 55.7%.  

Ndërsa variacion negativ për heterozis, u konstatua te gjenotipi G-26/1 me dallim -

1.8 mg kg -1  ose si raport relativ teorikë -36.5%.  
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Dallimet e tilla të verifikuara sipas analizës së variansës ishin tejet sinjifikante për 

nivelin e gjasës LSDp=0.05 dhe LSdp=0.01, dhe të prezantuara në tabelën (Tab.4). 

Tabela 4. ANOVA, Përmbajtja e Cu në kokërr gjeneratën F5 

Burimi I variacionit  d. f. ShK MK F 

Përsëritjet 2 0.1727           0.0863       1.694 

Gjenotipet  9 2067.1445         229.6827    4507.572** 

Gabimi 18       0.9172           0.0510 - 
Gjithsej  29 2068.2344 - - 

Niveli /Sinjifakacioni 
LSDp=0.05 0.3872    

LSDp=0.01 0.5304 

 

Për të krahasuar dhe verifikuar rezultatet e arritura për mikroelemente në kokrrën e 

grurit në raport me dietën e ditore të organizimit të njeriut, rezultatet tona për 
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kategorinë e mikroelementeve, janë krahasuar me rezultatet e referate të laboratorit 

të USDA, (2016), për secilin element të prezantuara (Tabela 3) dhe (Grafi. 7). 

  

Figura 2. Krahasimi i  mineraleve në kokërr të grurit në raport me referencat USDA (2016) mg 
kg 

 

 

 

 

 

 

 

Cu

Zn

Fe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Maksimale Minimale Mesatare USDA Dallimi

7
.6

3.
1 4.
9

4.
75

0.
15

49
.6

24
.5

36
.7

29
.6

7.
1

9
9
.1

3
3
.9

5
3
.9

3
7
.1

1
6
.8

Graf.7. Krahasimi i vlerave te mikroelementeve, 
USDA,2019 

Cu Zn Fe



Pranvera Vitia – Ibishi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë. 

Departamenti: Lavërtari me Perimtari “Vlersimi i heterozisit për përmbajtje të mikroelementeve në disa 

gjenotipe të grurit në gjeneratën F5” Punim masteri. Prishtinë, 2021. 

25 
 

5.5 Diskutimi i rezultateve të arritura 

Gruri (Triticum spp.), është kulturë kryesore ushqyese, në shumë pjesë të botës, dhe 

sa i përket sipërfaqes së kultivuar dhe burim i ushqimit botë, ai kontribuon me 28% e 

materies së thatë dhe deri në 60% të kalorive ditore në disa vende në zhvillim 

http://faostat.fao.org. FAOSTAT 2008.  

Mineralet janë elemente esenciale ushqyesve për mirëqenien e njeriut. Është 

vlerësuar se më shumë se tre miliard njerëz vuajnë nga mikroelementet dhe 

kequshqyerja në mbarë botën (Bouis, 2003; Welch dhe Graham, 2004; White dhe 

Broadley, 2009; Chatzav et al., 2010), duke rezultuar në shëndetin e përgjithshëm të 

dobët, anemia, janë shtuar sëmundjet, vdekshmëria dhe produktivitetit punëtor i ulët 

(Holtz dhe Brown, 2004; Sanchez dhe Swaminathan, 2005; Cakmak, 2008). 

Mineralet janë me rëndësi dhe kanë rol esencial në funksionet biokimike dhe 

fiziologjike të çdo sistemi biologjik, në këtë rast për bimë dhe njeriun.  

Në bimë, prezenca e përshtatshme e mineraleve  është esenciale për çdo aspekt të 

zhvillimit, nga mbirja e farës dhe zhvillimit të bimës (Welch and Geaham,1999), por 

edhe rendimenti i realizuara si dhe akumulimi i materieve mineraleve në kokërr 

(Yilmaz et al,1998). Përmbajtja në sasi të mjaftueshme të materieve minerale në 

dietën ushqyese të njeriut varet kryesisht nga përbërja e tyre në bimët e larta 

(Grusak dhe Çakmak, 2005; Sands et al., 2009; Çakmak et al., 2010).  

Përmirësimi i përmbajtjes së materieve ushqyese minerale në ushqim kryesor, në 

grurë, përkatësisht shtimi i tyre mund të bëhet në tre mënyra:  

1. Me agroteknikë (aplikim të plehrave minerale) 

2. Me biofortifikim (shtimin e mikroelementeve në miell) dhe 

3.Me Gjenetikë dhe seleksionim (me kryqëzime, seleksionim dhe zhvillim të 

gjenotipeve me kapacitete prodhuese dhe vera të larta ushqyese ).   

Dy format e para mund të zgjidhin mungesën e mikroelementeve në të ushqyerit 

human, por kanë një kosto të lartë, ndërsa më premtuese është metoda e tretë 

(Welch dhe Graham, 2004; Bouis, 2007; Cakmak 2008; Peleg et al, 2009).  

Aktualisht, kequshqyerja me materie mineral, konsiderohet të jetë një nga sfidat më 

serioze globale për njerëzit (viti, 2004; http://www.copenhagenconsensus.com).  

Hulumtimet e deritanishme, konsiderojnë së duhet pas në konsiderata për tre faktorë 

në proceset e seleksionimit të grurit :  

http://faostat.fao.org/
http://www.copenhagenconsensus.com/
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1. Diversiteti gjenetik për përqendrim të mineraleve në kokërr të grurit dhe stabilitetin 

nëpër vite të ndryshme, 

2. Korrelacioni i mineraleve ushqyese në kokërr dhe produktiviteti i bimëve, dhe 

3. Diversiteti  gjeografik i grurit dhe përqendrimet të materieve ushqyese kokërr. 

Prandaj, cilësia ushqyese e kokrrës së grurit ka ndikim të rëndësishëm në shëndetin 

e njeriut dhe mirëqenien në të gjithë botën. Disa studime kanë raportuar ekzistencën 

e variacionit të konsiderueshme për proteina dhe minerale të kokrrës së grurit 

(Cakmak et al, 2004; Peleg et al, 2008; Chatzav et al., 2010).  

Autorë të ndryshëm, lidhur me përmbajtje të mikroelementeve në kokërr të grurit, 

kanë raportuar edhe rezultate dhe vlera të ndryshme: për Fe (24 deri 51  dhe për Zn 

(8-61,0 mg Kg-1) kishte raportuar Çakmak  et  al. (2000), dhe rezultatet tona nuk 

përputhen, dhe janë më të larta për Fe, ndërsa për Zn  janë më të ulëta. Hussain et 

al. (2010), kishte raportuar rezultate mesatare për tre mikroelemente si në vijim : Fe ( 

33.3 mg Kg-1), Zn (36.2 mg Kg-1 ) dhe Cu (4.5 mg Kg-1), që rezultatet tona me 

variacion minimal janë në harmoni me këto të dhëna.  

Prandaj, duke përjashtuar faktorin agroteknikë dhe agroekologjike, atëherë mund të 

vërejmë se dallimet në mes gjenotipeve për një ose më shumë mikroelement, 

dallimet e tilla manifestojnë edhe aftësinë për të sintetizuar më shumë apo më pak 

edhe të njëjtin element, pikërisht në bazë të variacionit gjenetike të tyre (Tabela 14).  

Pas kryqëzimeve të ndryshëm në grurë, përfitimit dhe zhvillimit të gjeneratave 

suksesive në grurë, përkatësisht vlerësimin e variacionit dhe kapacitet gjenetikë 

prodhues të gjenotipore të ndryshme, të seleksionuar për riprodhim në gjeneratat 

suksesive, dhe për krahasime me vlerën eksperimentale gjenetike të gjeneratës F5. 

Prandaj, për të përmirësuar sistemet e ushqimit, programet e gjenetikës dhe 

përmirësimit të bimëve, duhet të përmbushin së  paku tre objektiva themelore: 

1. Të identifikojë nevojat për përmirësim të kultivarëve apo kulturës kryesore nga e 

cila ushqehet popullata  

2. Të zgjedh gjenotipet më të mirë për rendiment dhe vlera ushqyese, dhe 

3. Kultivari i tillë të jetë i përshtatshëm për kushtet agroekologjike të territorit më të 

gjerë.  

Në programet e hibridizimit dhe seleksionimit të grurit në Kosovë, hulumtimet e tilla 

mundësuan identifikimin e gjenotipeve më të mira për përmbajtje të mikroelemente 

në kokërr të grurit në gjeneratën F5. Hulumtimet tona për mikroelemente dhe në 
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kokërr të grurit për 10 gjenotipe të ndryshme në gjeneratën F5 në grurë, varësisht 

nga elementi ishte i ndryshëm, për vlera maksimale ashtu edhe për vlera minimale, 

por të gjithë gjenotipet ishin hulumtuar në kushte agroekologjike dhe agroteknike të 

njëjta, për të identifikuar vlerat reale të gjenotipeve të tyre në fusha eksperimentale, 

në FED të  Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë.  

Prandaj, mund të konstatohet se akumulimi minimal i tyre për elemente të ndryshme 

dhe gjenotipe të ndryshme ishte me ndryshime, dhe natyra e tillë e akumulimit të tyre 

në kokërr është më shumë komplekse dhe e kushtëzuar edhe nga faktorë të tjerë, të 

cilat kushtëzojnë njeri tjetrin që vlerat tilla të jenë në minimum.   

a. Me kryqëzime në grurë mundësohet kombinimi i aleleve të dëshirueshme jo 

vetëm për të përmirësuar potencialin gjenetik prodhues, por edhe për të 

përmirësuar edhe përmbajtje e mikroelementeve të veçanet për të përmirësuar 

cilësinë e ushqimit, sidomos me hekur. 

 

b. Identifikimi i gjenotipeve të tillë zhvillimi dhe seleksionimi deri te linja të 

pastra, dhe krijimi i kultivarit me përmbajte të tillë, ndikon në cilësinë e grurit 

dhe ushqimit sidomos me hekur, pa shtuar koston e prodhimit.  

 

5.6 Struktura e kokrrës së grurit 

Prodhimi dhe kultivimi i grurit, si produkt final ka biomasën nga e cila fitohet dy 

produkte kryesore kokrra e sajë dhe masa vegjetative ose kashta të cilat produkte 

kanë vlera të ndryshme përdoruese dhe ekonomike, nga të cilat produkte mund të 

përfitohen shumë produkte tjera me vlera ushqyese. Produkti kryesore nga kokrra e 

grurit është mielli dhe himet, vlera e tyre përdoruese dhe ushqyese kushtëzohen nga 

përmbajtja kimike e kokrrës, e cila kryesisht përmban karbohidrateve, proteine, 

celulozës, sheqernave, makro dhe mikro elementeve) e cila sillet rreth 70% të masës 

së kokrrave.  

Kokrra e grurit, përbëhet disa shtresa me përmbajtje të ndryshme, në të cilat 

deponohen përbërjet e ndryshme kimike. Nga mbështjellësi i kokrrës, përfitohen 

himet e pasura me minerale dhe vitamina, të cilat gjatë përpunimit në industrinë e 

bluarjes ndahen nga endosperma dhe me këtë humbet sasi e konsiderueshme e 

materieve minerale, fibrave të cilat kontribuojn në shtimin e cilësisë ushqyes të 
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nevojshme, por edhe esenciale për shëndetin njeriut. Nga 1 kg grurë fitohen 

mesatarisht 3330 kalori, kurse nga pjesë të veçanta të kokrrës siç janë: endosperma 

dhe embrioni vlera energjetike arrin deri në 3450-3500 kalori. 

 

 

5.6 Gruri dhe roli i mikroelementeve për organizmin e njeriut 

Gjatë procesit të bluarjes, në të shumtën e rasteve nga gruri prodhohet miell i tipeve 

të ndryshëm, kryesisht miell i bardh nga i cili  janë larguara shumica e mineraleve, 

Konsumi i miellit me fraksione më të mëdha me sasi të perikarpit, ndikon kundër 

diabetit, sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit të ndryshëm etj (Jones, 2006).  

Përmbajtja e mikroelementeve në kokërr të grurit është e rëndësishme jo vetëm në 

të ushqyerit e njeriut, por edhe në të ushqyerit e bimëve të grurit në gjeneratën e 

ardhshme. Në kuadër të 29 elementeve kimike që përmban kokrra e grurit bëjnë 

pjesë edhe mikroelementet: Fe, Zn, Cu, që kanë rrol të rëndësishëm në racionin 

ditor në të ushqyerit e njerëzve etj.   

Kështu, fara e grurit me përmbajtje më të lartë  të mikroelementeve, bimët zhvillohen 

më fuqishëm (Welch,1986; Rengel and Graham, 1995). Përmbajtja e mjaftueshme 

me mikroelemente në farën e grurit do të krijojë bimë më të qëndrueshme ndaj 
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streseve dhe sëmundjeve, por edhe siguron cilësi më të larta të rritjes dhe zhvillimit 

të bimëe gjatë vegjetacionit. 

Mirëpo Yilmaz et al. (1997), raportoi se mungesa e mikroelementeve në kokërr të 

grurit mund të shkaktohet edhe nga mungesa e tyre në tokë. Kokrra me sasi të 

mjaftueshme të mikroelementeve, është interes i fermerit dhe konsumatorit. Në 

vendet në zhvillim mungesa e mikroelementeve në tokë, shkakton edhe mungesë në 

bimë dhe kokërr, dhe kjo reflektohet në shëndet dhe mirëqenie të njerëzve. 

(Pinstrup-Andersen,1999; Welch dhe Graham, 2000). Bazuar në kërkesat e 

përditshme me Fe dhe Zn, sipas bioviabilitetit dhe përmbajtjes së tyre, janë 

propozuar këto sasi : 57mg kg-1 për Fe dhe 41mg kg-1 për Zn, (WHO, 2006; Zhang et 

al., 2010; Imtiaz et al., 2010). Mikroelementet në kokërr të grurit, sipas përmbajtjes 

radhiten: Fe >  Zn > Cu (43.4;  24.7; 5.3 mg kg-1 (Eide.,1998).  

Fardet et al.,(2008), ka prezantuar pasqyrën e përmbajtjes së mikroelementeve në 

kokërr të grurit: Zn (26), Fe (32) dhe Cu (3.7) mg kg-1. Sipas shumë hulumtimeve, 

janë fituar edhe rezultate të ndryshme për Fe, Zn dhe Cu (Teklic et al, 2013), të 

prezantuara.  

Mikroelemente (Fe, Zn dhe Cu), janë thelbësor për kryerje të shumë proceseve 

fiziologjike në organizmat e gjallë, dhe janë komponent e rëndësishme e qarkullimit: 

tokë- bimë- ushqim ose zinxhirit ushqimor. Mungesa e këtyre elementeve në ushqim 

është shqetësim global, ndërsa përmbajtja e duhur e tyre, në veçanti në drithëra 

është çështje shqetësuese për bujqësinë dhe shkencat e të ushqyerit.  

Në shumë rajone të botës mungesa e tyre vjen nga përmbajtja e pamjaftueshme e 

tyre në tokë, prandaj edhe duhet fortifikimi i miellit (Bouis et al., 2000). Mungesa më 

e madhe paraqitet për hekurit dhe zinkut, sidomos te femrat dhe fëmijët (WHO, 

2002).  

Me shumë se tre miliard njerëz në botë vuajnë nga mungesa e Zn dhe Fe.   

(Cakmak et al., 2002). Mungesa e këtyre elementeve shpesh paraqitet në tokat 

gëlqerore dhe kjo mungesë në tokë dhe bimë është problem global, dhe është 

raportuar (Sillanpaa.,1982; Bybordi and Malakouti.,2003; Alloway.,2004; Seilsepour., 

2007). Mungesa e mikroelementeve, mund të shkaktohet nga shumë faktorë: gjatë 

përpunimit, humb sasia e tyre, por edhe realizimi i rendimenteve të larta pa 

përkujdesje ndaj përmbajtjes së mikroelementeve (Morris and Sands., 2006). 

Ndryshimet mund të arrihen me përdorim të plehrave me mikroelemente (Graham 
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and Welch., 2004). Por mund të shfrytëzohet variacioni gjenetik duke zgjedhur 

gjenotipet me përmbajtje më të lartë të mikroelementeve ( Graham et al.,1999; 

Peterson.,1986).  

Për të përmbushur nevojat ditore njeriut për Fe dhe Zn, kokorra e grurit, mesatarisht  

duhet të përmbaj 60 dhe 40 mg kg-1( Graham et al.,1999). 

Kequshqyerja me mikroelement është një problem serioz shëndetësor në të gjithë 

botën, që prek më shumë se tre miliardë njerëz (Kennedy et al., 2003; Welch dhe 

Graham, 2004).  

Mangësitë më të përhapura të mikroelemente janë Fe, Zn, të cilat shfaqen 

veçanërisht tek gratë dhe fëmijët në vendet në zhvillim (OBSH, 2002). Është 

vlerësuar se mangësitë e Fe dhe Zn secili prekin rreth një të tretën e popullsisë së 

botës (Hotz dhe Brown, 2004; OBSH, 2002).  

Biofortifikimi, i cili synon të rrisë përqendrimet e mikroelemente dhe/ose 

disponueshmërinë biologjike në ushqimet bimore përmes përmirësimit gjenetik, 

është një mënyrë me kosto efektive për të zgjidhur problemin e kequshqyerjes së 

mikroelemente (Bouis, 2002; Nestel et al., 2006).  

Aty ku përqendrimet e mikroelemente në ushqime janë të kufizuara nga furnizimi me 

tokë, plehrat me mikroelement mund të kenë nevojë të përdoren për të arritur 

objektivat e biofortifikimit (Cakmak, 2008; Graham et al., 2007). 

 

Roli i hekurit (Fe) 

Drithërat janë një burim i rëndësishëm i mineraleve mikroelementeve për njerëzit, 

seleksionimi dhe krijimi i kultivarëve të drithërave me përqendrim të shtuar të 

mikroelementeve kërkon njohuri profesionale e shkencore për ndryshimin e 

përmbajtjes së kokrrës me mikroelemente. Janë raportuar disa prova që shqyrtojnë 

varietetet e grurit për përqendrimet minerale, që tregojnë ekzistencën e një 

ndryshimi të konsiderueshëm në përqendrimet e mikroelementeve në drithëra 

(Peterson et al., 1986; Graham et al., 1999; Liu et al., 2006; Morgounov et al., 

2007;). Sidoqoftë, këto prova u kryen ose me një numër relativisht të vogël të 

varieteteve ose me varietete me origjinë të ngushtë gjeografike.  

Mikroelementet në organizmin e njeriut janë në sasi të vogël, prandaj edhe shpesh 

emërtohen si ”elemente në gjurmë”. Edhe pse në sasi të vogël janë të 



Pranvera Vitia – Ibishi, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë. 

Departamenti: Lavërtari me Perimtari “Vlersimi i heterozisit për përmbajtje të mikroelementeve në disa 

gjenotipe të grurit në gjeneratën F5” Punim masteri. Prishtinë, 2021. 

31 
 

domosdoshme për zhvillimin normal të organizmit, mungesa e tyre mund të shkaktoj 

komplikime të ndryshme në organizëm. 

Përmbajtja e hekurit në organizmin e rriturit është rreth 30-40 mg, por ka rendësi të 

madhe. Në organizëm është i pranishëm në qelizat e rruazave kuqe të gjakut 

kryesisht si komponent i hemoglobinës dhe mioglobines, deponohet kryesisht në 

mëlçi shpretkë dhe palcë të eshtrave. Funksioni i jetik i hekurit është bartja e 

oksigjenit në pjesët e ndryshme të trupit përmes hemoglobinës.  

Sasia e hekurit te femrat humbet gjatë ciklit menstrual dhe lindjes, shtatzënisë dhe 

lakëtacionit. Mungesa e hekurit shkakton aneminë, ndërsa sasia e lartë apo e 

fshehur e hekurit mund të shkaktoj tërbim, zemërim dhe dhunë etj (Lawrence Wilson, 

MD., 2012).  

Është vlerësuar se dy miliardë njerëz në mbarë botën vuajnë nga mungesa e 

hekurit, posaçërisht më shumë janë të prekur fëmijët edhe femrat (Welch and 

Graham 2004).  

Mungesa e hekurit në Kinë, dhe anemia është rreth 25%, por mund të arrijë edhe 

deri në 35% për gratë shtatzëna dhe 60% për fëmijët, në zonat rurale (Chen, 2004). 

Mungesa e hekurit te fëmijët shkakton, aftësi motorike të dëmtuara, kapacitet më të 

ultë të kujtesës (Walter et al.1997).  

Te gratë shtatzëna mungesa e hekurit mund të shkaktoj dëme të pakthyeshme gjatë 

zhvillimit të fetusit, dhe manifestohen në zhvillim intelektual të fëmijës 

(Gordon.,1997). 

Varietetet e hulumtuara të grurit dimëror treguan ndryshime domethënëse në rastin e 

përmbajtjes së Fe dhe Zn, por asnjë nga varietetet nuk tregoi përmbajtje 

jashtëzakonisht të lartë të mikronutrientëve. Procesi i bluarjes – siç pritej – zvogëlon 

përqendrimet e tre elementëve:Fe 33%; Zn 71%; Cu 44% (Szira et al.2013). 

Duke përdorur përmbajtjen mesatare të mikronutrientëve në miellin integral të 

varieteteve, kërkesa ditore për Fe mund të mbulohet nga konsumimi i rreth 250 g 

miell integral. 
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Roli i Zinkut (Zn) 

Është mikroelement i domosdoshëm, në mungesë të cilit shfaqen çrregullime dhe 

ngecje në organizëm. Është më i domosdoshëm për meshkujt se sa për femrat.  

Merr pjesë në përbërjen e shumë enzimave në trupin e njeriut, për ndjenjën e shijes 

dhe erës, vizion, rritje, zhvillim, aktivitetin seksual, tretjen e ushqimit, potencë 

mashkullore, shëndetin e gjëndrës se prostatës, rregullimin e sheqerit në gjak. 

Sipas një raporti të (WHO., 2002), mungesa e Zn, radhitet e njëmbëdhjeta nga 

njëzet faktorët e rëndësishëm në botë dhe e pesta prej dhjetë faktorëve të 

rëndësishëm në vendet në zhvillim. Hotz and Brown., 2004, pohuan se gati 1/3 e 

popullsisë në botë  mund të ketë mungesë të Zn.  

Mungesa e Zn, te njerëzit mund të shfaqet në rajonet ku ndihet mungesa e Zn në 

tokë, dhe është më e përhapur: Indi, Pakistan, Kinë, Iran dhe Turqi (Çakmak et al., 

1999; Allowa., 2004; Hotz and Brown, 2004).  

Gati 50% e zonave ku rriten drithërat në botë, janë toka me përmbajtje të ultë të Zn 

(Graham and Welch.,1996; Çakmak, 2002). (SZIRA et al.2013). 

Shumë autorë kanë raportuar se përmbajtja e Zn në kokërr të grurit, në vende të 

ndryshme mesatarisht është: 20-35 mg kg-1 (Rengel et al.,1999; Cakmak et al., 

2004; Seilsepour., 2007 ). 

Sasia më madhe e Zn është e përqendruar në embrion dhe në shtresën e aleuronit,  

ndërsa në endospermë ka shumë pak.  

Por ka të dhëna se në embrion Zn, kishte 150mg Kg-1, ndërsa në shtresa të aleuronit 

dhe në endospermë 15mg Kg-1 (Ozturk et al., 2006). Pjesët me përmbajtje më të 

lartë me Zn, të kokrrës së grurit largohen gjatë bluarjes së grurit.  

Shtimi i përmbajtjes së Zn në kokërr të grurit mund të arrihet me përmirësime 

gjenetike të bimëve, por edhe me përdorimin e plehrave me përmbajtje të Zn.  

Plehërimi i grurit me plehra foliare të Zn, ndikon mirë në rritje të përmbajtjes së tij në 

kokërr, por duhet të aplikohet në fazat e caktuara të rritjes, sidomos gjatë fazës 

riprodhuese, përmbajtje më të lartë u konstatua në fazën e qumështit (Ozturk et al. 

2006). 
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Roli i Bakrit (Cu) 

Është i nevojshëm në sasi të vogla, për njeriun dhe bimë (për rritjen e qelizave dhe 

prodhimin e etanolit, në të kundërtën përmbajtja e lartë pengon prodhimin e etanolit 

(Mrvčić et al., 2007).  

Është mikroelement i rëndësishëm, shpesh quhet mineral emocional sepse ndikon 

në përmirësim të gjitha emocioneve, ka rëndësi te femrat për përmirësim të pjellorisë 

dhe shpesh ndryshon nivelin e estrogjenit lartë dhe poshtë, ndikon në shëndetin e 

arterieve, në pigmente të flokut dhe lëkurës, formim të gjakut, prodhim të energjisë 

dhe substancave neuro transportuese.  

Mungesa e bakrit është e zakonshme, shkakton shumë llojshmëri të simptomave në 

organizmin e njeriut, veçanërisht te gratë por edhe te meshkujt.  

Simptomat janë: depresioni, lodhja, puçrra në fytyrë, dhembje koke në formë 

migrene, tendenca të autizmit te fëmijët, jofertilitet te femrat, çrregullime menstruale 

etj (SZIRA et al.2013). 

Përmbajtja e lartë e bakrit në indet njerëzve tregohet me atë se ata janë të 

shndritshëm të rijnë, krijues dhe emocional dhe ky quhet “personaliteti i bakrit” 

(Lawrence Wilson., MD, 2012). 
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VI. Përfundime 

 Në bazë të analizës së përmbajtjes së mikroelementeve në kokrrën e gurit, 

analizës së gjenotipeve të ndryshëm, për heterozis dhe variacionin e 

mineraleve në gjenotipet e gjeneratës F5, si dhe krahasimet e nevojshme për 

parametrat e hulumtuar, mund të konstatohet sa vijon:   

 

 Hulumtimi heterozisit dhe variacionit gjenotipore për mikroelemente në 10 

gjenotipeve të ndryshme të grurit në gjeneratën F5, ofroi mundësi të 

shkëlqyer të njohjes së strukturës gjenetike për akumulim të mineraleve në 

kokërr, por edhe verifikim të dallimeve për parametra të ndryshëm, të cilët 

ishin me dallime  sinjifikante.  

 

 Gjenotipet gjeneratës F5, dëshmuan potencial të lartë akumulues tw  

mikroelemente të krahasuar me rezultatet referate të laboratorit të USDA, për 

vlerat ushqyese.   

 

 Në kuadër të 10 gjenotipeve, u konstatua heterozis i lartë për gjenotipet e 

grurit në gjeneratën F5, për Fe ishte ± 121.1%; Zn ± 68.3 % dhe pwr Cu ± 

92.2%.   

 Përmbajtje mesatare të mikroelemente, për vlera eksperimentale të veprimit 

të gjeneve për  Fe ishte  µ=53.9 mg kg-1 me variacion ± 65.2 për Zn ishte  

µ=36.7 mg kg-1 me  variacion ±25.1 mg kg-1  dhe për Cu µ=4.9 mg Kg-1, me 

variacion ± 4.5%.  

 Hulumtimet e tilla janë kreativitet profesional e shkencore në funksion të 

prodhimit të ushqimit cilësor, por edhe kontribut i zgjidhjes së problemeve 

shëndetësore dhe ekonomike të vendit. 

 

 Rezultatet paraqesin kontribut dhe interes shkencore për strukturën gjenetike 

dhe vlerat gjenotipore që kanë gjenotipet heterozigot të krijuar, ndërsa 

rezultatet e fituara, kanë rendësi teorike e shkencore dhe  para se gjithash 

kanë rendësi të madhe praktike në përmirësimin gjenetikë të grurit dhe 

ushqimit që fitohet nga kokrra e grurit në Kosovë. 
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