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PËRMBLEDHJE 

Shqipëria ka potenciale të mëdha për kultivimin dhe përpunimin e ullirit, për vetë kushtet klimatike të 
përshtatshme dhe cilësinë e kultivarëve autoktonë. Qëllimi i studimit është vlerësimi i cilësisë dhe 
natyralitetit të “vajit të ullirit ekstra të virgjër”, bazuar në standartet dhe kërkesat e Legjislacionit Kombëtar 
dhe Europian,  me qëllim sigurimin e një produkti cilësor për konsumatorin.  

Gjithsej, u testuan 111 mostra të deklaruara “ekstra të virgjër”, të marra direkt në prodhim dhe treg, gjatë 
periudhës 2011-2013. Për vlerësimin e cilësisë u analizuan treguesit fiziko–kimik, organoleptike dhe të 
natyralitetit. Vajrat e ullirit direkt nga prodhimi, rezultojnë më cilësorë se vajrat nga tregu. Përsa i përket 
natyralitetit, ato rezultojnë 100 % origjinalë, ndërsa në treg konstatohen edhe vajra të përzier me vajra të 
tjerë vegjetal. Treguesit fiziko-kimik të mostrave nga prodhimi rezultojnë në masë të konsiderueshme jo 
konform kategorisë “ekstra i virgjër”, por me përmirësim të dukshëm gjatë tre viteve të studimit, ndërsa 
mostrat nga tregu rezultojnë jo konform në masën 60 %. Gjithashtu, vajrat nga prodhimi rezultojnë më 
cilësore edhe përsa i përket vlerës ushqyese, stabilitetit ndaj oksidimit (përmbajtja e acideve yndyrore dhe 
fenoleve) dhe cilësisë organoleptike. Kultivarët autokton paraqesin cilësi të mirë në përbërje kimike dhe 
organoleptike, të krahasueshme me vendet e Mesdheut. 

Fjalë kyçe: Cilësi, cilësi organoleptike, legjislacioni, natyraliteti, kultivar, vaj ulliri ekstra i virgjër. 

ABSTRACT 

Albania has great potentiales for olive cultivation and its processing, due to its  suitable climatic conditions  
and quality of native cultivars. The aim of this  study is to evaluate the quality and purity of olive oils, 
based on the standards and requirements of the National and European Legislation, in order to provide a 
qualitative product to the customer. 

In total, were tested 111 samples of olive oils declared as extra virgin, taken directly to the production and 
in the market, during the period 2011-2013. For evaluation of the quality were analyzed  physical and 
chemical characteristics, purity criteria and organoleptic characteristics. Olive oils from the production, 
resulted  more qualitative  than  oils from the market. Regarding the  purity, they resulted 100% original, 
while in the market were found olive oils adulterated with cheaper refined vegetable oils. 

The physical chemical indices of the samples from production failed to meet  at a considerable level the 
quality criteria for category "extra virgin" but with increased improvement from year to year, while the 
samples from the market resulted non conform at 60 %. Also, oil samples from production resulted at a 
better quality in terms of nutritional value, oxidation stability (content of fatty acids and phenols) and 
organoleptic quality. Native cultivars present good quality in chemical and organoleptic composition, 
comparable with countries of the Mediterranean basin.  

Key words: Quality, organoleptic quality, legislation, purity, cultivar, extra virgin olive oil. 
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Parathënie 

Ndërmarrja e këtij studimi mbi monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit 

erdhi si domosdoshmëri për të thelluar njohuritë dhe informacionin mbi përbërjen 

kimike, cilësinë dhe natyralitetin e produktit ushqimor vaj ulliri, në mbështetje të punës 

në sektorin e cilësisë ushqimore në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit. 

Vitet e fundit, sektori i prodhimit dhe përpunimit të ullirit, ka qënë në prioritetet e 

politikave bujqësore. Qeveria Shqiptare ka ndërmarrë nismën për mbjelljen e 20 milion 

rrënjë ulliri, me qëllim rritjen e prodhimit të ullirit për konsum dhe për vaj. Zhvillimi i 

Ullishtarisë dhe Industrisë së përpunimit të vajit i dedikohet vlerave të larta ushqyese të 

ullirit dhe vajit të prodhuar prej tij, po ashtu edhe interesit ekonomik dhe tregtar në 

gjithë tregun botëror. 

Krahas rritjes së prodhimit janë shtuar edhe fallsifikimet e  vajit të ullirit  nga Operatorët 

e Biznesit Ushqimor. Me qëllim sigurimin e një produkti cilësor në treg për 

konsumatorin, kemi punuar për përditësimin e rregullave dhe standarteve për prodhimin 

dhe tregtimin e vajit të ullirit, duke e përafruar me legjislacionin Europian.  

Prandaj, kryerja e këtij studimi është me rëndësi për njohjen dhe vlerësimin e cilësisë së 

vajit të ullirit në gjithë zinxhirin e prodhimit dhe tregtimit dhe vlerësimin e konformitetit 

me Legjislacionin Kombëtar, në mbështetje të strukturave të politikbërjes dhe të kontrollit 

të zbatimit të legjislacionit. 

Shpreh mirënjohjen time dhe falenderoj të gjithë personat që më kanë ndihmuar 

për realizimin e këtij punimi. 

 

Së pari, falenderoj udhëheqësen e disertacionit  Prof. Dr. Donika Prifti, e cila me ka 

dhënë mbështetjen e saj të plotë për realizimin me sukses të këtij punimi. 

 

Prof. Dr. Rozana Troja dhe stafin e Departamentit të Kimisë Industriale, të cilët krijuan 

mundësinë për kualifikimin shkencor, duke ndjekur ecurinë e punës, deri në mbrojtjen e 

doktoratës. 

 

Prof.Dr. Pranvera Laze, e cila më ka ndihmuar të realizoj përpunimin statistikor, për një 

nga objektivat e studimit. 

 

Një mirënjohje dhe falenderim, shkon për specialistet e vajit: Elisa Peçi, Naime 

Borova, Flutra Vuçini dhe Aulona Veizi, për mbështetjen e tyre në kryerjen e  Analizave 

Laboratorike. 

 

Së fundi, falenderoj familjen time, për mbështetjen dhe për kurajon që më kanë 

dhënë për kapërcimin e vështirësive dhe përmbushjen e këtij qëllimi. 

 

Ky studim i dedikohet prindërve të mi:Ajne dhe Musa ÇAKRAJ. 
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SHKURTIME  FJALËSH 

 

COOI    Këshilli Ndërkombëtar i Vajit të Ullirit 

 BE      Bashkimi  Europian 

OBU    Operatorët e Biznesit Ushqimor 

QTTBV   Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë 

AKU   Autoriteti  Kombëtar i Ushqimit 

ISUV    Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë 

MBUMK   Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 

EMAY   Estere Metilike të Acideve Yndyrore 

VKM    Vendim i Këshillit të Ministrave 

PT   Panel Testi 

TPP   Teknologjia e Prodhimit të Pastër 

PP   Prodhim i Pastër 

Σ AYDLP  Shuma e acideve yndyrore me disa lidhje të pangopura  

Σ AYN  Shuma e acideve yndyrore të ngopura 

Σ AYNJLP  Shuma e acideve yndyrore me një lidhje të pangopur 

QDA   Analiza Kuantitative Përshkruese 

PMB   Praktika të Mira Bujqësore 

PMP   Praktika të Mira të Prodhimit 

ISHP   Instituti i Shëndetit Publik 

TLC    Kromatografi me shtresë të hollë 

FID   Detektor me jonizim me flakë  
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HYRJE 

 

Kultivimi i pemës së ullirit dhe prodhimi i vajit të ullirit, kanë shoqëruar njerëzimin që në 

kohra të lashta. Çfaqur për herë të parë në Azinë  perëndimore shumë shpejt ulliri u 

përhap në gjithë zonën mesdhetare ku kulti i tij u përdor nga gjithë fetë. Cilado qoftë 

origjina e tij, ulliri gjithmonë ka simbolizuar paqen, pjellorinë, forcën dhe pastërtinë. 

Historia e origjinës së ullirit në zonat shqiptare nuk ka asnjë dallim nga rruga e përhapjes 

në gjithë Mesdheun, e cila ka ndodhur në të njëjtën kohë me përhapjen në Greqi nga 

grekët e lashtë dhe me pas nga romakët [1],[2]. 

Shqipëria është një vend me potenciale të mëdha për kultivimin e ullirit, për vetë kushtet 

klimatiko–tokësore shumë të përshtatshme. Vitet e fundit janë rritur investimet si në 

shtimin e sipërfaqeve të mbjella dhe në industrinë përpunuese.  

Ministria e Bujqësisë në strategjitë e saj afatmesme dhe afatgjata për bujqësinë e ka 

konsideruar zhvillimin e olivikulturës dhe prodhimit të vajit të ullirit si një sektor 

prioritar me shumë rendësi për bujqësinë dhe ekonominë e vendit [3]. Në këtë kuadër 

objektivi i Qeverisë në ullishtari ka qënë shtimi i numrit në 20 milionë rrënjë ullinj nga 5 

milionë që kemi aktualisht dhe mbështetja e drejtpërdrejtë e prodhimit vendas, nëpërmjet  

subvencionimit të prodhimit të vajit të ullirit ekstra të virgjër.  

 

Vaji i ullirit, është një nga vajrat më të preferuar nga konsumatori mbarë botëror, për 

shkak të cilësive dhe vlerave të larta ushqyese të tij dhe dobive të mëdha në shëndet. Kjo 

i dedikohet përbërjes së tij kimike dhe cilësisë organoleptike. Përmbajtja e lartë  e 

acideve yndyrore  të pangopura  me një lidhje dyfishe dhe prania e përbërësve të tjerë të 

tillë si fenole, tokoferole, klorofil dhe feofitin, sterole, komponimet aromatike etj, luajnë  

një rol të rëndësishëm në shëndet. 

Meqënëse diferenca në çmim e vajit të ullirit nga vajrat e  tjerë të ngrënshëm është shumë 

e madhe, tregëtarët e pandershëm përpiqen të fallsifikojnë vajin e ullirit me vajra të tjerë 

vegjetal, me qëllim rritjen e fitimeve.  

Vaji i ullirit është i vetmi vaj, për të cilin janë përcaktuar rregullore strikte nga Këshilli 

Ndërkombëtar i Vajit të Ullirit (COOI) dhe Bashkimi Europian (BE) në lidhje me kriteret 

e cilësisë, pastërtisë dhe metodat e analizimit të tyre.   

Këto rregullore dhe standarte janë përafruar në Legjislacionin Kombëtar, përkatësisht 

Ligjin  nr. Nr. 87/2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të 

ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit”, VKM, Nr.555, datë 27.06.2013, për miratimin e 

rregullores “Për karakteristikat e cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit dhe 

vajit të bërsive të ullirit” dhe Draft–rregullore “Për ngritjen dhe funksionimin e Panel 

Testit për vlerësimin organoleptik të vajit të ullirit”.  

Në këtë kuadër u ndërmor studimi “Mekanizmat ligjorë dhe standartet kombëtare bazë 

për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit”, që synon monitorimin dhe vlerësimin e 

cilësisë së vajit të ullirit, në gjithë zinxhirin e prodhimit, shpërndarjes dhe tregtimit, 

bazuar në normat dhe kërkesat e legjislacionit Europian të transpozuar në atë kombëtar, 

duke siguruar një informacion mbi situatën aktuale të cilësisë së këtij produkti shumë të 

rëndësishëm për dietën ushqimore të konsumatorit dhe me rëndësi ekonomike.  
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PJESA TEORIKE 

 

KAPITULLI 1 

 

LËNDA E PARË – ULLIRI 

 

1.1 Historiku 
 

Historia e ullirit me të vërtetat dhe legjendat ka origjina të ndryshme. Historia e 

origjinës së ullirit në zonat shqiptare nuk ka asnjë dallim nga rruga e përhapjes në gjithë 

Mesdheun, e cila ka ndodhur në të njëjtën kohë me përhapjen në Greqi nga grekët e 

lashtë dhe me pas nga romakët. Shumë zbulime arkeologjike kanë treguar që kultivimi i 

ullirit në Shqipëri, ashtu si në vendet e Mesdheut, është shumë i vjetër. Ulliri është 

përqëndruar në Ultësirat Perëndimore duke depërtuar në pjesën kontinentale nëpërmjet 

luginave të lumenjve duke shfrytëzuar mikroklimat në shpatet e maleve dhe kodrave. 

Paraardhësit tanë e çuan ullirin edhe në zona margjinale si Përmet, Tepelenë, malësitë e 

Elbasanit, Krujës, Tiranës ku sot ekzistojnë ekzemplare dhe popullata të përshtatura dhe 

me vlera ekonomike, mjedisore dhe sociale [4]. 
 

1.2 Sektori i ullirit në Shqipëri 

 

Shqipëria është një vend me potenciale të mëdha për kultivimin e ullirit, për vetë kushtet 

klimatiko – tokësore shumë të përshtatshme. Vitet e fundit janë rritur investimet si në 

shtimin e sipërfaqeve të mbjella dhe në industrinë përpunuese. Megjithatë ritmet e 

zhvillimit në këtë sektor janë akoma larg potencialeve të mundshme. Kështu vendi ynë, 

krahasuar me vendet e tjera të Pellgut të Mesdheut, ka numrin më të vogël të ullinjve për 

frymë të popullsisë si dhe normën më të ulët të konsumit të vajit në rajon. Pas vitit ’90 

(2010-2012) ka një prodhim mesatar vjetor rreth 35-55000 ton ullinj, ose rreth 7 000 ton 

vaj rreth 2.5 litra/banorë [6]. Duke llogaritur importet, konsumi i vajit te ullirit është rreth 

3.5 litra/banorë, kjo sasi e ulët në krahasim me vendet e tjera prodhues vaj ulliri, si Italia 

16 litra/banorë, Greqia 21 litra/banorë [7].  

Në këto kushte Qeveria Shqiptare ka ndërmarrë nismën për mbjelljen e 20 milion rrënjë 

ulliri, me qëllim rritjen e prodhimit të ullirit për konsum dhe për vaj [3]. Zhvillimi i 

Ullishtarisë dhe Industrisë së përpunimit të vajit i dedikohet vlerave të larta ushqyese të 

ullirit dhe vajit të prodhuar prej tij, po ashtu edhe interesit ekonomik që ka zgjuar 

interesin tregtar në gjithë tregun botëror. 

Në ullishtarinë ekzistuese dominon kultivari Kalinjot rreth 40 %, i kultivuar në bregdetin 

Jonian Vlorë, Sarandë dhe Mallakastër dhe Kokërrmadh Berati me 20 % të numrit të 

përgjithshëm të rrënjëve. Pjesa tjetër janë Kokërmadh i Elbasanit 8%, Mixan 5%, Ulliri i 

Bardhë i Tiranës dhe Nisioti me 3%. Nga kultivarët e huaj Frantoio zë 8% [1],[5]. 

Klima e Shqipërisë mund të ndahet në dy tipe Mesdhetare dhe ajo Kontinentale mesatare 

[8]. Rajonet ku kultivohet ulliri i përkasin klimës Mesdhetare. Temperaturat e ajrit 

variojnë sipas grafikut: 
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Figura 1.1 Temperaturat maksimale për rajone të ndryshme ku kutivohet pema e ullirit. 

 

1.3. Kultivarët kryesorë të ullirit në Shqipëri  

1.3.1 Kultivarë me përdorim të dyfishtë 

 

KALINJOTI 

Ulliri Kalinjot është kultivari bazë i ullishtarisë shqipëtare. Origjina dhe 

përhapja: ulli autokton i zonës së Vlorës, Mallakastrës dhe i bregdetit 

Jonian. Në këto zona ai zë mbi 85 % të strukturës së ullishteve. Në shkallë 

vëndi zë rreth 43 % në strukturën e përgjithshme të kultivarëve. Eshtë 

përhapur edhe jashtë zones tipike dhe sot e gjen deri në Lezhë e Shkodër. Kultivar  

vetfertil dhe me përputhshmëri të mirë. Rrezja në tul: 86,4 %. Prodhueshmëria : e mirë 

dhe e alternuar. Rrezja industriale në vaj: e lartë 28 % , vaji i cilësisë shumë të mirë dhe 

tepër aromatik. Për rrezen e lartë në tul dhe përqindjen e lartë të vajit në frut konsiderohet 

si kultivar “me përdorim të dyfishtë”, për tavolinë dhe për vaj. Eshtë i ndjeshëm ndaj 

syrit të palloit dhe preket shumë nga miza e ullirit në faza të avancuara të pjekjes. 

Konsiderohet me qëndrueshmëri mesatare ndaj të ftohtit dhe thatësirës.  Krakteristikë e tij 

është periodiciteti i theksuar në prodhim, ka përqindje të lartë të përmbajtjes së vajit (25-

28%) dhe pjekje të mëvonshme [9],[10].  

 

KALLMETI 

Origjina dhe përhapja: kultivar autokton i ultësirës së Lezhës por ka gjetur 

përhapje edhe në zonën e Shkodrës. Rrezja në tul: 87 %. Prodhueshmëria: 

e lartë dhe periodike. Rrezja industriale në vaj: e lartë (22-23 %), përdoret 

si për krypje dhe për vaj. Eshtë kultivar me pjekje të hershme (tetor- dhjetor). 

Qëndrueshmëri mesatare ndaj të ftohtit [9][10]. 
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1.3.2. Kultivarë për vaj 

ULLIRI I BARDHË I KRUJËS 

Origjina dhe përhapja: kultivar mjaftë i përhapur në Krujë dhe zë vëndin 

e dytë në strukturën e kultivarëve të kësaj zone, rreth 23 % të ullinjve 

shekullorë. Rrezja në tul: 82 %. Prodhueshmëria: e mesme dhe konstante. 

Rrezja industriale në vaj: e lartë: (24-25 %), vaj i cilësisë së lartë. Gjykimi: është i 

qëndruëshëm ndaj thatësisë verore dhe ndaj temperaturave të ulëta të dimrit. Shkon mirë 

dhe në tokat e pjerrëta e skeletike [9],[10]. 

 

ULLIRI I BARDHË I TIRANËS 

Origjina dhe përhapja: ulli autokton i zonës së Tiranës, i përhapur më 

tepër në Shqipërinë e Mesme, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë dhe 

më pak në Lezhë e Shkodër ku njihet me të njejtin emër. Rrezja në tul : 

83 %. Prodhueshmëria: e lartë e alternuar. Rrezja industriale në vaj: 24 %. Vaj i cilësisë 

shumë të mirë. Gjykimi: kultivar me pjekje të vonët. Preket më pak dhe më vonë nga 

miza e ullirit, i qëndron mirë thatësirës së zgjatur verore dhe të ftohtit, për rrjedhojë 

paraqet qëndrueshmëri të mirë dhe ndaj tuberkulozit [9],[10]. 

 

FRËNGU 

Ullishte shekullore me këtë kultivar ekzistojnë në zonat kodrinore midis 

Tiranës dhe Krujës me vatër në Qinam. Eshtë me lokalizim të ngushtë dhe 

nuk është i përhapur jashtë zonës së vet [9][10]. 

 

MIXANI 

Origjina dhe përhapja: kultivar autokton dhe i përhapur kryesisht në 

zonën e Elbasanit dhe të Peqinit. Rrezja në tul: 84 %. Prodhueshmëria: e 

mirë dhe konstante. Rrezja industriale në vaj: e lartë 24 %, vaj i cilësisë 

shumë të mirë. Gjykimi: përdoret për vaj. Kultivar mjaft i qëndrueshëm 

ndaj thatësisë verore dhe të ftohtit gjatë dimrit, i përshtatshëm për toka të pjerrëta e të 

varfëra. Prekja nga miza është e vonshme, ka tolerance ndaj syrit të palloit [9],[10].  

 

KOTRUVSI 

Origjina dhe përhapja: kultivar autokton i cili ka gjetur përhapje në disa 

zona të rrethit të Beratit dhe të Fierit. Shoqërohet pothuaj në të gjitha zonat 

nga kultivari Marks. Rrezja në tul: 77 %. Prodhueshmëria: e lartë e 

konstante. Rrezja industriale në vaj: e lartë (24-25%), vaj i cilësisë së mirë. Gjykimi: ka 

qëndrueshmëri të mirë ndaj thatësisë, shkon edhe në toka të cekëta dhe të varfëra ku 

kultivarë të tjerë shfaqin depresione në rritje e prodhim. Përdoret kryesisht për vaj 

[9][10]. 

 

ULLIRI I ZI 

Kultivar autokton i zonës së Tiranës dhe Durrësit, nuk është i 

rëndësishëm për nga numri i ullinjve. Eshtë bashkëshoqërues në këto 

ullishte me Ullirin e Bardhë të Tiranës, Boçin, Olivastrat etj [9],[10].   

 



Mekanizmat ligjorë dhe standartet kombëtare, bazë për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit 

4 

 

ULLIRI I HOLLË I HIMARËS 

Origjina dhe përhapja: kultivar autokton i zonës së Bregdetit të Himarës. 

Rrezja në tul: 76 %. Prodhueshmeria: e lartë e konstante. Rrezja 

industriale në vaj: 16 %. Cilësia e vajit shumë e mirë. Gjykimi: ulli për 

vaj mjaft e përshtatur për tokat skeletike e gurishtore të kësaj zone, 

qëndron mirë ndaj thatësisë së zgjatur verore, fruti piqet herët ç’ka favorizon dhe prekjen 

e tij nga miza e ullirit [9],[10].  

 

NISIOT 

Mund të ketë origjinë të huaj. Kultivar i përhapur në zonën e 

Mallakastrës ku përbën rreth 50 % të ullinjve. Nuk gjëndet në zona të 

tjera. Nuk ka afërsi me Nisiotin e Himarës [9],[10]. 

 

KOKËRMADH I BERATIT 
Origjina dhe përhapja: ulli autokton i zonës së Beratit dhe i kufizuar në 

këtë zonë dhe të Lushnjës. Rrezja në tul 89,3 %. Prodhueshmëria: e 

mesme dhe me periodicitet. Rrezja industriale në vaj: e mesme, 18-21 %. 

Cilësia e vajit: e mirë. Gjykimi: i ndjeshëm ndaj tuberkulozit dhe tërhiqet shumë nga 

miza e ullirit.  Mesatarisht i qëndrueshëm ndaj të ftohtit. Konsiderohet si ulliri më i mirë i 

vëndit për tavolinë [9],[10]. 

 

KRYPËSI I KRUJËS 

Origjina dhe përhapja: kultivari më i përhapur në zonën e Krujës ku zë 

rreth 70 % të ullinjve shekullorë. Rrezja në tul: 86 %. Prodhueshmëria: e 

lartë dhe e alternuar. Rrezja industriale në vaj: e lartë (23-24%). Gjykimi: 

Vlerësohet më tepër për tavolinë se për vaj. Fruti është i qëndrueshëm 

gjatë transportit [9],[10].  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 1.2 Struktura e kultivarëve në ullishten egzistuese. 
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1.4 Kultivimi i ullirit 

  

Cilësia e vajit të ullirit varet 60-70% nga cilësia e ullirit nga i cili prodhohet. Në cilësinë e 

ullirit ndikojnë faktorë të ndryshëm si [1],[11],[12]: 

 

 Teknologjia e kultivimit të ullirit: 

 

a) Krasitja dhe  standartizimi i kurorave;  

b) Mbajtja e një madhësie kurore të përshtatshme sipas kushteve, me ose pa ujitje në 

7000 m
3
/ha nga 10-12 m

3
/ha; 

c) Menaxhimi i tokës me kritere për mbrojtjen nga erozioni dhe ruajtjen e pjellorisë 

duke përdorur teknika të mbulesës bimore, të punimeve të cekëta, të reduktuara 

ose teknika mospunimi; 

d) Rregullimi i të ushqyerit duke përdorur masivisht plehërimin gjethor dhe 

plehërimet e tjera me doza 5-6 kv/ha; 

e) Mbrojtja nga sëmundje e dëmtues, në vecanti nga miza e ullirit dhe syri i palloit 

nëpërmjet trajtimit me insekticide. Ullinjtë e prekur nga sëmundje apo dëmtues 

prodhojnë vaj me cilësi të dobët, i cili duhet ti nënshtrohet procesit të rafinimit që 

të jetë i konsumueshëm; 

f) Vjelja në kohë dhe dorëzimi në përpunim brenda ditës. Tashmë është përcaktuar 

faza e larosjes së frutit si periudha më optimale për vjelje, sepse në këtë fazë 

arrihet: 

 Maksimumi i përmbajtjes në vaj. 

 Niveli më i ulët i aciditetit të lirë në vajin e ekstraktuar. 

 Maksimumi i përmbajtjes së polifenoleve dhe tokoferoleve (antioksidues). 

 Prania e lartë e substancave që japin aromën. Koha optimale e vjeljës 

është sapo ka filluar larosja e ullirit.  

g) Përdorimi i mekanizmave të vogla për punime, trajtime antiparazitare dhe vjelje 

për uljen e kostos duke përdorur mjete në grup. 

h) Optimizimi i mjedisit. Uji është faktori kryesor kufizues i prodhimit të ullirit, çdo 

rritje e sasisë së ujit të disponueshëm për kultivim përkthehet në rritje të dukshme 

të prodhimit. Për këtë aresye është e rëndësishme përdorimi i sistemeve të 

kultivimit që rritin disponibilitetin e ujit për ullirin dhe sasinë e rrezatimit diellor 

të kapur nga kurora.  

 

 Mënyra e vjeljes  dhe ruajtja e ullinjve: Teknikat tradicionale manuale të vjeljes 

shmangin dëmtimin e frutit në krahasim me teknikat mekanike. Ruajtja e ullinjve 

në sasi jo shumë të mëdha, në arka të hapura  shmang mundësinë e mbinxehjes së 

ullinjve që shkakton oksidimin dhe fermentimin. Ruajtja dhe transportimi i 

ullinjve në thasë të mbyllur dëmton shumë cilësinë e tyre [13]. 
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KAPITULLI 2 

 

VAJI I ULLIRIT 

 

2.1.  Prodhimi i vajit të ullirit 

 

Në dekadat e fundit në prodhimin e vajit të ullirit në botë, ka patur periudha të rritjes së 

madhe dhe zhvillimit me periudha stanjative. Duke analizuar nivelin produktiv të këtyre 

20 vjetëve të fundit është vënë re një rritje mesatare vjetore 3,6 %. Kjo rritje e prodhimit 

ka ardhur nga njëra anë nga rritja e sipërfaqeve të mbjella dhe të sasisë së ullinjve të 

prodhuar dhe nga ana tjetër një rritje e industrisë me pasojë në përgjithësi të përmirësimit 

të teknologjive dhe metodave të përshtatshme të ekstraktimit. Vendet kryesore prodhues 

të vajit të ullirit janë Spanja, Italia dhe Greqia që sëbashku kontribuojnë me 78% të 

prodhimit botëror dhe 98% të atij Evropian [1].  

Në Shqipëri, prodhimi aktual i vajit të ullirit llogaritet rreth 7000 ton/vit, rreth 3.5 

litra/banorë. Sot rezultojnë 130 përpunues të ullirit, të shpërndarë kryesisht në Vlorë, 

Fier, Berat, Elbasan, Tiranë, Durrës, Krujë dhe Lezhë. Nga 130 përpunues vetëm 18 

tregtojnë vaj në treg, ndërsa pjesa tjetër e përpunuesve ofrojnë vetëm shërbimin ndaj 

fermerëve [1],[6],[7]. 

 

2.2.  Karakteristikat dhe përbërja  kimike e vajit të ullirit  

Vaji i ullirit përbëhet kryesisht nga trigliceride në 95 – 98 % dhe përmban sasi të vogla të 

një sërë komponimesh si acide yndyrore të lirë (AYL), glicerinë, fosfatide, pigmente, 

komponime aromatike, polifenole dhe sterole. Këta përbërës që ndodhen në sasi shumë të 

vogël i japin vajit të ullirit shije dhe aromë unike dhe kontribojnë shumë në vlerat 

ushqyese të tij. Në vajin e rafinuar këto komponime largohen [14].  

2.2.1 Trigliceridet:  Kimikisht  janë molekula që rrjedhin nga esterifikimi natyror  i tre  

molekulave të acideve yndyrore me një molekulë glicerinë. Molekula e glicerinës në 

mënyrë të thjeshtë  mund të shihet si një “molekulë në formë E- je”, me acidet yndyrore 

në  anë,  i ngjashëm me zinxhiret e gjatë të hidrokarbureve, që varion (për vajin e ullirit) 

nga 14 në 24 atome karboni [14],[15].  

 

Figura 2.1 Përbërja kimike e triglicerideve 
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2.2.2 Acidet yndyrore. Këtu kemi të bëjmë me acidet yndyrore si pjesë e molekulës së 

triglicerideve dhe jo acidet yndyrore të lirë. Përbërja e acideve yndyrore të vajit të ullirit 

ndryshon gjerësisht në varësi të kultivarit, pjekurisë së frutit të ullirit, lartësisë, klimës, si 

dhe faktorë të tjerë [14],[16]. 

Acidet yndyrore kryesore të pranishme në trigliceridet e vajit të ullirit janë: 

 • Acidi Oleik (C18:1), një acid yndyror me një lidhje dyfishe omega - 9, që përbën 55 – 

83 % të vajit të ullirit. 

• Acidi Linoleik (C18:2), një acid yndyror me dy lidhje dyfishe omega - 6 , i cili  përbën 

rreth 3,5 - 21% të vajit të ullirit. 

• Acidi Palmitik (C16:0), një acid yndyror i ngopur që përbën 7,5 - 20% të vajit të ullirit.  

• Acidi Stearik (C18:0), acid yndyror i ngopur, që përbën 0,5 - 5% të vajit të  ullirit.  

• Acidi Linolenik (C18:3), acid yndyror i pangopur omega-3, me tre lidhje dyfishe, që 

përbën 0-1,5% të vajit të  ullirit.  

Trigliceridet zakonisht përbëhen nga një përzierje e tri acideve yndyrore. 

MBIZOTERUES, më të përhapur në vajin e ullirit janë trigliceridet: oleik-oleik-oleik 

(OOO);  palmitik-oleik-oleik (POO); oleik-oleik-linoleik (OOL); palmitik-oleik- linoleik 

(POL); stearik-oleik-oleik (SOO), etj.  

Vaji i ullirit përmban më shumë acid oleik dhe më pak acide linoleik dhe linolenik se 

vajrat e tjera bimore, që do të thotë se përmban më shumë acideve yndyrore me një lidhje 

dyfishe. Kjo bën që vaji i ullirit të jetë më i qëndrueshëm nga oksidimi, sepse në 

përgjithësi, sa më i madh numri i lidhjeve dyfishe në acide yndyrore, aq më i  

paqëndrueshëm dhe më lehtë për tu zbërthyer nga nxehtësia, drita  dhe faktorë të tjerë  

është vaji i ullirit [14],[17].  

2.2.3 Acidet yndyrore trans. Vaji i ullirit nuk përmban acide yndyrore trans.  Kur vaji 

hidrogjenizohet pjesërisht, ai mund të jetë në strukturë "cis" apo "trans".  

2.2.4. Acidet yndyrore me zinxhir të gjatë. Acidet yndyrore me zinxhir të gjatë kanë 

nga 12-20 atome karboni. Acidet yndyrore kryesore në vajin e  ullirit janë acide yndyrore  

me zinxhir të gjatë që kanë  më shumë se  20 atome  karboni. Këto kanë tendencë të jenë 

më të fortë në temperaturë ambjenti, të tilla si dyllrat te cilat nuk janë në sasi të 

konsiderueshme në vajin e  ullirit.  

2.2.5. Përqindja e lejuar  e acidit linolenik në vaj ulliri  (tregon autenticitetin e vajit të 

ullirit). Lidhur me acidet yndyrore të pangopur, ka një diapazon të gjerë të pranueshëm  

për vajin e ullirit ekstra të virgjër, por niveli i acidit  linolenik duhet të jetë më pak se 

0,9% sipas legjislacionit të Këshillit Ndërkombëtar të Vajit të Ullirit (COOI). Nivele më 

të larta, p.sh. 1,5%, nuk paraqesin problem ushqyes, por  COOI përdor nivelin e acidit 

linolenik për të vlerësuar origjinalitetin e vajit të ullirit. Vajra të tjerë kanë nivele të larta 

të acidit linolenik.  

2.2.6. Acidet yndyrore “esenciale”. Termi acide yndyrore esenciale i referohet të gjitha 

acideve yndyrore, omega-3 dhe omega-6.  Nga ana mjekësore, acidet yndyrore esenciale 

janë ato që trupi i njeriut nuk mund ti prodhojë. Ka vetëm dy acide yndyrore esenciale, 
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omega-3 dhe omega-6, që formohen në një trup të shëndoshë, përkatësisht acidi linoleik 

dhe acidi alfa-linolenik. 

2.2.7. Acidet yndyrore të lira dhe aciditeti. "Aciditeti" në vaj ulliri është rezultat i 

shpërbërjes së triglicerideve, për shkak të hidrolizës ose lipolizës, gjatë së cilës formohen 

acidet yndyrore të lira.  Në vajin e ekstraktuar pa kujdes dhe/ose nga ullinj me cilësi të 

dobët ndodh shpërbërja e triglicerideve në acide yndyrore [14],[18]. Këto acide yndyrore 

"nga shpërbërja e triglicerideve" quhen acide yndyrore të lira.  Faktorët që  çojnë në një 

aciditetit të lartë të vajit të ullirit, përfshijnë: infektimin nga miza e ullirit, vonesa 

ndërmjet vjeljes dhe ekstraktimit (sidomos nëse fruti është dëmtuar gjatë vjeljes), 

sëmundjet fungale në ullinj (gloesporium, macrophoma, etj), zgjatja e kohës së kontaktit 

ndërmjet vajit dhe ujit të vegjetacionit dhe metodat jo të përshtatshme të ekstraktimit 

[14],[19]. Aciditeti është një masë e drejtpërdrejtë e cilësisë së vajit, si dhe pasqyron 

kujdesin e treguar nga lulëzimi i frutit deri në shitjen përfundimtare dhe konsumin e vajit.  

Vaji i prodhuar rishtas, përpunuar me kujdes, pa përdorimin e temperaturave të larta, 

nga ullinj të shëndetshëm, të freskët, normalisht ka një aciditet "të ulët", nën 0,5%. Vajrat 

e ullirit ekstra të virgjër kanë aciditet më pak se 0,8%. 

2.2.8. Sterolet 

Sterolet janë lipide të rëndësishme të vajit të ullirit, në lidhje me cilësinë si dhe për 

kontrollin e pastërtisë /origjinalitetit të tij. Katër klasa të steroleve ndodhen në vajin e 

ullirit: sterolet e zakonshme (4-desmetilsterole), 4α-metilsterole, triterpene alkoolike (4, 

4-dimetilsterole), dhe triterpene dialkoolike. Në figurën 2.2 paraqitet formula strukturore 

e kolesterolit të pranishëm në vaj ulliri.  

 

 
Figura 2.2 Formula strukturore e Kolesterolit të pranishëm në vaj ulliri. 

 

Përmbajtja e përgjithshme e steroleve në vajin e ullirit varion nga 1000 mg/kg, i cili është 

limiti më i ulët i vendosur nga BE dhe COOI [39],[41] dhe 2000 mg/kg ku mbizotërojnë: 

β -sitosterol (75-90%), Δ5-avenasterol (5-36%) dhe kampasterol (3%) [19]. Përbërja e 

steroleve dhe përmbajtja e përgjithshme e steroleve varen nga kultivari, shkalla e pjekjes 

së ullirit, koha e magazinimit të ullirit para ekstraktimit, përpunimi, gjithashtu dhe 

faktorët gjeografikë [21], [22], [23], [24], [25]. 

Analizimi i profilit  të  steroleve është shumë i rëndësishëm për zbulimin e falsifikimit të  

vajit të ullirit me vajra të tjerë, [26] si dhe studimin e  ndikimit në shëndetin e njeriut, si 

efektet anti-inflamatore [27], antibakteriale [28], antikancerioze [29] si edhe aftësinë e 

tyre për të ulur nivelet e kolesterolit LDL [30]. 
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2.2.9.  Polifenolet (antioksidantët natyralë) 

Polifenolet  në vajin e  ullirit  janë antioksidantë  natyralë që i japin vajit të ullirit, një 

shije të hidhur, ashpërsi dhe rezistencë ndaj oksidimit [31]. Ato  kanë disa efekte të 

dobishme në shendetin e njeriut si : shërimin e djegieve nga dielli, uljen e kolesterolit, 

tensionit të gjakut dhe rrezikut të sëmundjeve koronare etj, [31],[32],[33].Vajrat e 

farërave dhe lajthisë nuk përmbajnë polifenole. Oleuropeina është një antioksidant 

prezent në të gjithë pjesët përbërëse të frutit të ullirit, por më shumë në pulpë. 

 

Polifenolet në vajin e ullirit gjenden në disa lloje, luajnë rolin kryesor si antioksidantë, 

kontribojnë  në ngjyrën  dhe hidhësinë e vajit dhe shumica e tyre janë të tretshme në ujë, 

prandaj përmbajtja fenolike varet nga metoda e ekstraktimit [31],[34]. 

Përmbajtja e polifenoleve  në vajin e ullirit, varet nga shumë faktorë, përfshirë [33] : 

 Varietetin e ullirit: studimet e kryera në vendet kryesorë  të prodhimit të vajit të 

ullirit, tregojnë se ullinjtë sipas varieteteve, kanë përmbajtje shumë të lartë të 

polifenoleve, mesatarisht të lartë, të mesme, përmbajtje të ulët dhe shumë të ulët.  

 Koha e vjeljes: Vaji i prodhuar nga ullinj jeshil (të papjekur) përmban  më shumë 

polifenole se vaji i prodhuar nga ullinj të pjekur. Përqendrimi i polifenoleve  rritet 

me rritjen e  frutit deri sa ullinjtë të fillojnë të bëhen laros dhe pastaj ulet. 

 Faktorët e mjedisit si lartësia, praktikat e kultivimit dhe sasia e ujitjes. 

 Kushtet e ekstraktimit: Teknikat e përdorura për të rritur rendimentin, si 

mbinxehja e pastës, shtimi i ujit dhe rritja e kohës së zbutjes /homogjenizimit, 

shkaktojnë humbjen e polifenoleve. 

 Kushtet e ruajtjes : Lloji i enëve dhe kohëzgjatja e ruajtjes janë faktorët kryesorë 

që ndikojnë në përmbajtjen e polifenoleve në vajin e ullirit. Nga ruajtja në tanke, 

polifenolet oksidohen ngadalë.Vajrat që ruhen në enë çeliku inoksi ose shishe 

qelqi të errët, në të ftohtë, janë shumë më të mbrojtura nga oksidimi se ato që 

ruhen në shishe qelqi pa ngjyrë ose PET. 

 Rafinimi: vaji i  ullirit që është i vjetër, i ranciduar/prishur, prodhuar nga ullinj të 

prekur nga sëmundje, apo që ka ndonjë difekt tjetër, mund të bëhet i 

konsumueshëm duke u rafinuar. Vajrat e rafinuar kanë nivel të ulët në tirosol dhe 

fenole të tjera. 

2.2.10. Peroksidet.  Peroksidet janë produkte të oksidimit të vajit të ullirit.Yndyrat dhe 

vajrat oksidohen kur ato bien në kontakt me oksigjenin. Oksigjeni mund të egzistojë në 

pjesën e sipërme të enës së ambalazhimit dhe tretet në vaj. Produktet e oksidimit kanë 

aromë dhe erë të pakëndshme dhe mund të ndikojë negativisht në vlerën ushqyese të 

vajit. Acidet esenciale yndyrore si acidi linoleik dhe linolenik shkatërrohen dhe disa 

vitamina të tretshme në yndyrë largohen [14]. Acidet yndyrore oksidohen nga auto-

oksidimi ose foto-oksidimi .  

Sa më i oksiduar dhe i vjetëruar të jetë vaji, aq më shumë perokside janë të pranishme.   
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2.2.11. Pigmentet dhe ngjyra. Ngjyra unike e vajit të ullirit është nga prania e  

pigmenteve si klorofilës, feofitinës dhe karoteneve. Prania e pigmenteve të ndryshme  

varet nga faktorë të tillë si pjekuria e frutit, kultivari i ullirit, kushtet klimatike, si dhe 

teknikave të ekstraktimit dhe përpunimit. Vaji i ullirit i freskët përmban midis 1 ÷ 10 ppm 

klorofilë. Një pjesë e klorofilës në vajin e ullirit vjen nga prania e gjetheve që bluhen me 

ullinjtë. Në dritë, klorofila dhe feofitina ndihmojnë formimin e radikaleve të oksigjenit 

dhe shpejtojnë oksidimin, por në errësirë klorofila vepron si antioxidant. Ngjyra në vajin 

e ullirit mund të ndryshojë nga e artë e lehtë në të gjelbër.Ullinjtë jeshil prodhojnë një vaj 

me ngjyrë jeshile për shkak të përmbajtjes së lartë të klorofilit ndërsa ullinjtë e pjekur 

japin një vaj të verdhë për shkak të pigmenteve karotene [14]. 

2.2.12. Vitaminat. Vitaminat ndahen në vitamina të tretshme në yndyrë dhe në ujë. 

Vitaminat e tretshme në yndyrë, të tilla si ato që gjenden në vajin e  ullirit, në përgjithësi 

nuk shkatërrohen nga gatimi. Ullinjtë përmbajnë si vitamina të tretshme në yndyrë dhe në 

ujë :Vitaminën E dhe vitaminën K. 

2.2.13.  Hidrokarburet aromatike policiklike (HAP)  

Shumë ushqime përmbajnë natyralisht sasi të vogla të HAPs. Vaji i  ullirit, si vajrat e  

tjera bimore të gatimit, përmbajnë sasira të vogla deri në 17 HAPs si benzantracene dhe 

krisene. Ullinjtë e papjekur përmbajnë më shumë HAP se ullinjtë e pjekur. Djegia dhe  

gatimi i vajit mund të rrisë sasinë e HAP.  

2.2.14 Komponimet volatile. Komponimet volative janë komponime me peshë 

molekulare të vogël, që avullojnë në temperaturën e dhomës. Disa komponime volatile 

arrijnë në epitelin e nuhatjes, treten në mukozë  dhe lidhen me receptorët e nuhatjes duke 

dhënë ndjesinë e aromës. Aroma në vajin e ullirit i atribohet aldehideve, alkooleve, 

estereve, hidrokarbureve, ketoneve, furane dhe komponime të tjera të paidentifikuara.  

2.3  Përfitimet shëndetësore të vajit të ullirit  

Përfitimet shëndetësore të vajit të ullirit janë njohur nga mjekët e lashtë si Hippocrates, 

Galen, Dioskorides  dhe  Diokles.  Në kohët e sotme, mjekët modern dhe nutricionistët 

theksojnë që vaji i ullirit ekstra i virgjër, kontribon në shëndetin e njeriut, veçanërisht, me 

vlerat e larta ushqyese të tij. Kjo i dedikohet përbërjes së tij kimike dhe cilësisë 

organoleptike. Përmbajtja e lartë  e acideve yndyrore  të pangopura  me një lidhje dyfishe 

në vajin e ullirit dhe prania e përbërësve të tjerë të tillë si fenole, tokoferole, klorofil dhe 

feofitin, sterole, skualene, komponimet aromatike etj, luajnë  një rol të rëndësishëm në 

shëndet. Përmbajtja e lartë e acideve yndyrore me nje lidhje dyfishe, rrit qëndrueshmërinë 

e vajit ndaj oksidimit. Edhe prania e fenoleve, tokoferoleve dhe antioksidantëve të tjerë 

natyralë parandalon oksidimin e lipideve brenda trupit duke eliminuar formimin e 

radikaleve të lira të cilat mund të shkaktojnë shkatërrimin e qelizave. Aroma dhe 

komponimet aromatike te vajit të  ullirit, si dhe pigmentet klorofil dhe feofitin, rrisin  

sekretimin e stomakut dhe lehtësojnë absorbimin e antioksidantëve natyrore, të cilët 

mbrojnë indet e trupit nga oksidimi. Studimet epidemiologjike tregojnë se konsumi i lartë 
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i vajit të ullirit në vendet e Mesdheut, është i lidhur me përqindjen e ulët të sëmundjeve 

kardiovaskulare (CHD), kancerit të gjirit dhe jetëgjatësisë së lartë [33],[34],[35]. 

Një dietë e pasur me vaj ulliri ekstra i virgjër ndikon në: uljen e riskut të sëmundjeve 

kardiovaskulare, nga prania e acideve yndyrore me një lidhje dyfishe; uljen e kolesterolit 

(të keq) LDL dhe stimulon rritjen e kolesterolit (të mirë) HDL, mbron njeriun nga 

sëmundja e artritit reumatoid. 

Një nga përbërësit e rëndësishëm të vajit të ullirit janë antioksidantët,si beta karotene  

(pro-vitamin A) dhe tokoferol (vitamin E) të cilat janë bufer  të shkëlqyer të acideve të 

prodhuara në traktin gastrointestional dhe atyre të prodhuara nga metabolizmi i trupit. 

Këto antioksidantë janë shumë të rëndësishëm për parandalimin e oksidimit të LDLs. 

Oksidime të tilla, mund të shkaktojnë shkatërrimin e qelizave të zakonshme, qelizave 

nervore dhe arteriet, që çojnë në arteriosklerozë, sëmundjet koronare të zemrës, madje 

dhe kancer [33]. 

2.3.1 Vaj i ullirit në çdo funksion të trupit  

Vaji i ullirit është  depo natyrale e shumë ushqyesve të shëndetshëm si vitamina A, E, D 

dhe  K. Ushqyes të tjerë që gjenden në vajin e ullirit janë [35]: 

• Klorofila e  pasur me magnez  e cila ndihmon në formimin e qelizave të kuqe të 

gjakut, të shëndetshme. 

• Skualene, nga të cilat derivojnë fitosterolet, që ndimojnë në uljen e aciditetit.  

 Fitosterolet (në formën e beta-sitosterolit) ndikojnë në parandalimin e absorbimit 

të kolesterolit. 

 Ushqyesit kafeik dhe gallik stimulojnë rrjedhjen e lëngut biliar që ndihmon 

ushqimet alkaline të dalin nga stomaku, duke ulur stresin në pankreas. 

 Komponimet fenolike mbrojnë nga fermentimi i yndyrave dhe kolesterolit dhe 

ndihmojne  prodhimin më të lartë të enzimave tretëse, të yndyrave në pankreas.   

Studimet e shumta shkencore tregojnë se vaji i ullirit ka efekte pozitive në çdo aspekt të 

funksionimit të trupit, zhvillimit dhe mirëmbajtjes së tij, përfshirë zhvillimin e trurit, 

strukturës së kockave, tretjes, procesin e plakjes, gjendjen e lëkurës dhe flokëve dhe  

metabolizmin. Këto efekte pozitive në shëndet ndryshojnë sipas gradëve të vajit të ullirit, 

dhe në vajin e ullirit të rafinuar, i cili i nënshtrohet temperaturave të larta gjatë 

përpunimit, shkatërrohen ose ndryshojnë antioksidantët, si dhe largohen vitaminat. Për të 

pasur një shëndet të mirë duhet të konsumohet vetëm vaj ulliri ekstra i virgjër. 
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KAPITULLI 3 

TEKNOLOGJIA E PRODHIMIT TË VAJIT TË ULLIRIT 

3.1 Proceset e ekstraktimit të vajit të ullirit  

Zakonisht, sot përdoren dy procese për ekstraktimin e vajit të ullirit: procesi i 

centrifugimit 2-fazor dhe 3-fazor. Këto procese ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme 

nga sasia dhe përbërja e fraksioneve të ndryshme të nënprodukteve. Por, gjithashtu, 

përdoret akoma dhe i ashtuquajturi  “procesi tradicional”, i ekstraktimit të vajit të ullirit 

nëpërmjet  presimit. Në figurën 3.1, paraqiten proceset e  tre sistemeve të ekstraktimit të 

vajit të ullirit [36].  

 
 

Figura 3.1 Sistemet e ekstraktimit të vajit të ullirit 

 

Procesi i  peshimit dhe larjes së ullinjve  

 

Ky proces është i njëjtë në të tre sistemet e ekstraktimit. Pas arritjes në fabrikën e  

përpunimit, ullinjtë janë të përzier me gjethe dhe substanca të tjera të huaja si pluhur, dhe, 

gurë dhe materiale të tjera të ngurta, prandaj kryhen një seri veprimesh. Këto veprime 

kryhen nga makineri automatike që largojnë gjethet me ventilim.  Pastaj ullinjtë kalojë në 

një tambur në të cilin qarkullon uji që lan ullinjtë dhe largohen materialet e huaja të 

mbetura.  
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Figura 3.2  Procesi i peshimit dhe transportimit të ullirit 

 

 

Figura 3.3  Procesi i largimit të gjetheve dhe larjes së ullirit 

3.1.1  Sistemi  tradicional i presimit 

Në këtë proces, faza e lëngshme (vaj ulliri + ujë) dhe faza e ngurtë  ndahen  nga presioni, 

ndërsa ndarja përfundimtare e vajit të ullirit nga faza  ujore dhe substancat e tjera kryhet  

me  dekantim. 

3.1.1.1 Bluarja 

 

Ullinjtë e larë bluhen në mullinj. Gjatë bluarjes qelizat e tulit çahen në mënyrë që të 

ekstraktohet vaji dhe më tej të formohen pika më të mëdha të cilat ndahen nga fazat e 

tjera. Në përgjithësi, ullinjtë bluhen me mullinj me gur graniti. Në mullinjtë me gurë, 

ullinjtë copëtohen pa forcë të madhe mekanike, pa shkaktuar emulsione  dhe kontaminim 

nga metali. Në përgjithësi mullinjtë përbëhen nga një bazë cilindrike graniti e lejuar për 2 

ose 3 gurë cilindrik (figura 3.4)  ose te prerë në  formë konike (figura 3.5) që rrotullohen 

rreth një boshti në një shpejtësi  12-15 rpm. 
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Figura 3.4  Mulli me gurë cilindrike       Figura 3.5  Mulli me gurë  prerës  konik  

 

3.1.1.2 Homogjenizimi 

 

Pas bluarjes së ullinjve, pasta e përftuar duhet  të  përzihet në mënyrë të vazhdueshme në 

përzierës gjysëm sferik ose gjysëm cilindrik. Ata janë të pajisur dhe me një sistem 

ngrohje me qarkullim  uji  të nxehtë, muret e tyre të brendshme përbëhen  prej çeliku inox 

për të shmangur kontaminimin e mundshëm nga metali (figura 3.6). 

 

Temperaturat e përdorura në këtë proces  

janë rreth 30-35º C. Qëllimi i këtij stadi është 

rritja e madhësisë së pikave të vajit, për të 

lehtësuar ndarjen dhe për të ndaluar 

emulsionin vaj / ujë. Në rastin e sistemeve të 

presimit, homogjenizimi zgjat 10 – 12 min. 

 

 

Figura 3.6 Homogjenizimi i pastës 

3.1.1.3 Presimi 

 

Presimi është metoda më e vjetër për ekstraktimin e vajit të ullirit. Ai bazohet në parimin 

që, kur pasta e ullinjve presohet çlirohet faza e lengët (vaj + uji i vegjetacionit) e cila 

ndahet nga faza e ngurtë.  

 

Presimi aplikon një presion 

specifik 120-200 kg/cm
2
 dhe 

procesi i ekstraktimit zgjat 1-1.5 

orë.   

 

 

 

 

Figura 3.7 Ekstraktimi i vajit të ullirit nëpërmjet presimit. 
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3.1.1.4 Dekantimi 

Pas presimit të pastës së ullinjve, fitohet një fazë e lëngët që përmban, vaj ulliri, ujë 

vegjetacioni dhe një sasi të vogël  lëndë e ngurtë që shpëtojnë nga presimi. Veprimi i parë 

që duhet të kryhet është largimi i lëndës së ngurtë, nëpërmjet një site vibruese që mban 

materialin e ngurtë që përmban faza e lëngët (figura 3.8). Ndarja e dy fazave në 

përzierjen e lëngët kryhet nëpërmjet dekantimit. Vaji është më i lehtë (d ~ 0.91) se sa uji i 

vegjetacionit (d~1.01). Kur faza e lëngët lihet të qëndrojë për një kohë të caktuar, vaji 

ngrihet në sipërfaqe. Ky proçes ndan vajin nga uji. Vaji rrjedh nga një depozitë në tjetrën 

përmes sifonëve të vendosur në pjesën e sipërme të depozitës duke sjellë sedimentimin e 

ujit (figura 3.9). Uji i vegjitacionit qarkullon në drejtim të kundërt me anë të sifoneve në 

pjesën e poshtme të depozitës me qëllim mbajtjen e një sasie sa më të madhe të vajit në 

sipërfaqe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Sitë vibruese           Figura 3.9  Kompleks dekantoresh 

  

3.1.2  Sistemi i centrifugimit tre – fazor  

Ky proces konsiston në ekstraktimin e vajit të ullirit me anë të sistemit të centrifugimit. 

Vaji ndahet veç nga uji i vegjetacionit dhe mbetjet e ngurta. Ky proces kryhet në një 

fabrikë me centrifugim të vazhduar (figura 3.10 ). 

 

 
  

Figura 3.10 Fabrikë me centrifugim të vazhduar për ekstraktimin e vajit të ullirit. 
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3.1.2.1 Shtypja dhe bluarja 

 

Në fabrikat me centrifugim të vazhduar, për bluarjen e ullinjve përdoren shtypësit 

metalik. Përparësitë e tyre janë se procesi i bluarjes është i vazhdueshëm, sistemi ka një 

kapacitet të lartë për orë dhe shtypësit metalik kanë kosto më të ulët se mullinjtë me gurë. 

3.1.2.2 Homogjenizimi 

Përdorimi i çekiçeve për bluarjen e ullinjve mund të çojë në formimin e emulsionit midis 

vajit dhe ujit. Për këtë arsye është i nevojshëm procesi i homogjenizimit, gjatë së cilit 

kemi rritjen e pikave të vajit. Ky proçes duhet të bëhet në një temperaturë mbi atë të    

dhomës dhe duhet të zgjasë jo më pak se 1 orë. 

          

Figura 3.11 Homogjenizatori         3.12 Homogjenizatori nga brënda 

 

Fabrika duhet të jetë e paisur me 2 ose 3 paisje homogjenizimi, që përmbajnë vaska të 

mëdha ½ cilindrike të paisura me një ndarje të jashtme përmes së cilës qarkullon uji i 

ngrohtë (figura 3.11 dhe 3.12). Rritja e temperaturës dhe kohës së homogjenizimit rrit 

rendimentin e ekstraktimit, kur pasta nuk është e menaxhueshme, por temperatura më 

efikase është 30-35°C dhe koha 1 ore. Rritja e kohës së homogjenizimit, ndikon 

negativisht në cilësinë e vajit, pasi sjell uljen e përmbajtjes së komponimeve fenolike.  

 

3.1.2.3  Centrifugimi i pastës 

 

Në këtë proces, fazat e lëngshme ndahen nga faza e ngurtë nëpërmjet centrifugimit, i  cili 

rrit diferencën midis densitetit të vajit, ujit të vegjetacionit dhe masës së ngurtë. Ky 

operacion kryhet në 

centrifuga horizontale 

ose siç quhen ndryshe 

dekanter (figura 3.13).  

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Dekanter horizontal 
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Një diferencë e lehtë midis shpejtësisë së rrotullimit të enës dhe zgavrës bën që lënda e 

ngurtë të bjerë në fund të centrifugës, ndërsa vaji dhe uji shtyhen në enën tjetër. Për të 

fituar një ndarje më të mirë nevojitet shtimi i ujit në pastën që del nga procesi i 

homogjenizimit. Sasia e ujit të shtuar në pastë ndikon në rendimentin e ekstraktimit. Ajo 

varet nga tipi i linjës dhe cilësia e ullinjve: shtimi i një sasie të madhe ose të vogël ul 

rendimentin e ekstraktimit. Raporti optimal pastë / ujë, mund të variojë nga 1: 0.7 në 1: 

1.2, përcaktuar në mënyrë empirike nga studimi i karakteristikave të vajit dhe ujit që 

dalin nga dekanteri. Dy faza ujore dalin nga dekanteri: e para me ngjyrë jeshile e përbërë 

nga vaji dhe një sasi uji (ujë i vegjetacionit + ujë i shtuar) dhe tjetra në volum më të madh 

me ngjyrë kafe e përbërë nga faza ujore dhe sasi e vogël vaji. Meqënëse faza e lëngët që 

largohet nga dekanteri mund të ketë dhe material të ngurtë, ato kalohen në një sitë. 

Përdorimi i centrifugave ka disa avantazhe: është një linjë kompakte që nuk kërkon 

sipërfaqe të madhe, është një proçes automatik, përftohet vaji me cilësi më të mirë se nga 

sistemi i presimit dhe harxhohet më pak punë.  

Disavantazhet e këtij procesi në krahasim me procesin e presimit janë: është më e 

shtrenjtë, kërkon punë më teknike, konsumohet më shumë energji dhe ujë i ngrohtë dhe 

duhet të largohet një sasi më e madhe uji. 

  

3.1.2.4  Centrifugimi i lëngut 

 

Dekantimi natyral kërkon hapësirë të madhe dhe numër të madh depozitash. Për këtë 

arsye aplikohet ndarja centrifugale, për ndarjen e vajit nga faza e lëngshme. Pastaj, faza e 

lëngët i  nënshtrohet centrifugimit në dy centrifuga vertikale me pjata (figura 3.14) 

  

 
 

 Figura 3.14 Centrifugat         Figura 3.15 Vaj ulliri  në dalje të centifugës  

 

Në këtë mënyrë fraksioni i vajit që shoqëron fazën e lëngshme rimeret dhe nga shtimi i 

një sasie të caktuar uji, vajit i  largohen papastërtitë  (figura 3.15). 
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3.1.2.5  Komente për procesin tre- fazor  
 

Cilësia e ullirit dikton sistemin e përdorur për përpunimin e tij. Procesi tre-fazor redukton 

sasinë e antioksidantëve natyralë në vaj nga uji i shtuar për hollimin e pastës së ullinjve. 

Problemi më i madh i procesit tre–fazor është sasia e madhe e mbetjeve të ujit të procesit.  

Këto mbetje të ujit shkaktojnë një ndotje të 

lartë të mjedisit (CDO 60-80 O2/l dhe një 

përqindje të lartë të polifenoleve). Këto 

rrethana nuk e bëjnë të mundur largimin  e tij 

me mënyra konvensionale. Për këtë, zgjidhja e 

vetme është largimi i tij me avullim (figura 

3.16) me një kosto të lartë, probleme 

shëndetsore dhe impakte pamore.  

Figura 3.16 Liqenet e avullimit të fazës ujore të përftuar nga përpunimi. 

3.1.3  Procesi i centrifugimit dy- fazor 

Sasia e madhe e mbetjeve të ujit nga procesi tre- fazor i përpunimit të vajit të ullirit ishte 

një problem serioz për industrinë e eksraktimit të vajit, prandaj disa prodhues të paisjeve 

të linjave të vajit të ullirit prodhuan një model të ri të dekantorëve. Këto paisje ndajnë 

vajin nga pasta e ullinjve pa shtuar ujë të ngrohë. Kjo do të thotë që nuk prodhojnë 

mbetje të mëdha ujore nga procesi me përjashtim të ujit vegjetal nga ullinjtë. Ekstraktimi 

i vajit me anë të sistemit dy–fazor të centrifugimit dhe përftimi veças i vajit dhe bërsisë 

nga uji i vegjetacionit kryhet sipas diagramës në figurën 3.1. Dy proceset e para (bluarja 

dhe homogjenizimi) janë të njëjta më ato të sistemit tre–fazor, ndryshimi i vetëm është në 

centrifugimin e pastës dhe fazës së lëngët.  

3.1.3.1 Centrifugimi i pastës  

Në këtë proces fazat vajore ndahen nga ullinjtë (bërsi+ujë vegjetal) nga forca 

centrifugale, që rrit diferencën midis peshës specifike të vajit dhe fazës (bërsi+ujë 

vegjetal) në centrifuga horizontale/dekanter të ngjajshme me procesin tre – fazor (figura 

3.17).  

Figura 3.17 Diagrama e dekanterit 2 – fazor     

Koeficienti “G ” është më i lartë në procesin 2 – fazor, ( 3000 – 3600) se në procesin tre – 

fazor (2000–2600). Kjo vlerë e G-së, varet nga shpejtësia e rrotullimit dhe diametri i 

brendshëm i rotorit. Në këtë rast nuk është e nevojshme shtimi i ujit të ngrohtë, për të 

pasur një ndarje më të mirë të vajit.  
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Meqënësë faza vajore që del nga dekanteri mund të përmbajë grimca të ngurta, ajo 

kalohet në një sitë vibrimi për ndarjen e tyre.  

3.1.3.2 Centrifugimi i lëngut  

 

Faza vajore i nënshtrohet centrifugimit në një 

centrifugë me pjata (figura 3.19). Nëpërmjet 

shtimit të një sasie të caktuar uji, vajrat pastrohen 

dhe hiqet lagështia. Ky ujë është e vetmja mbetje 

e lëngët që del nga procesi i ekstraktimit.  

 

 

 

Figura 3.19  Centrifugimi 

3.1.3.3 Komente për procesin dy – fazor të ekstraktimit 

Rendimenti i prodhimit të vajit nga ullinjtë është më i lartë në procesin e centrifugimit dy 

– fazor se në atë tre – fazor. Kjo i atribohet faktit që nuk shtohet ujë për të holluar pastën 

dhe shmanget formimi i emulsionit vaj/ujë. Procesi i ekstraktimit dy – fazor nuk prodhon 

mbetje të mëdha uji, vetëm një sasi të vogël të ujit larës të vajit në centrifugë. Ky proces  

mënjanon  problemet e largimit të ujit të vegjetacionit me avullim dhe kostot e larta.  

Cilësia e vajit të prodhuar në këtë proces është më e mirë se ajo e vajit të ekstraktuar 

nëpërmjet procesit tre – fazor, sepse përmban një koncentrim më të madh të polifenoleve 

dhe o-difenoleve. Kjo do të thotë se ky vaj është me i qëndrueshëm gjatë ruajtjes. 

3.1.4 Ruajtja e vajit të ullirit  

Tanket e ruajtjes së vajit duhet të jenë prej materiali të papërshkrueshëm nga uji, inert 

ndaj vajit dhe të mos kontaminojnë ose oksidojnë vajin (metal). Tanket duhet të ruajnë 

vajin nga drita dhe ajri prania e të cilëve mund të sjellë ndryshime në cilësinë e tij dhe në 

temperature konstante (15-18
o
C), për të shmangur ndryshimet në vaj. 

 

Temperaturat e ulëta provokojnë ngrirjen e vajit, 

ndërsa temperaturat e larta sjellin oksidimin e tij.  

Sot përdoren depozita prej celiku të pandryshkur  të 

kapaciteteve të ndryshme (50 ton). Ato vendosen në 

magazina të mbuluara, të ngjashme me ato të verës 

(figura 3.20). Materialet dhe produktet që mund të 

dëmtojnë aromën e vajit nuk duhet të ruhen në të 

njëjtën magazinë.  

 

Figura 3.20 Magazinimi i vajit të ullirit në tanke  
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KAPITULLI 4 

 

LEGJISLACIONI KOMBËTAR  

 

Vaji i ullirit është i vetmi vaj për të cilin janë përcaktuar rregulla strikte nga organizmat 

ndërkombëtarë, si Këshilli Ndërkombëtar i Vajit të Ullirit (COOI) dhe Bashkimi 

Europian (BE). COOI ka statusin e Kombeve të Bashkuara për të përcaktuar kriteret e 

natyrshmërisë dhe të cilësisë për vajin e ullirit. Republika e Shqipërisë aderon në 

“Marrëveshjen ndërkombëtare për ullirin dhe vajin e ullirit” (COOI) të vitit 2005 që nga 

viti 2009, prandaj në zbatim të kësaj marrëveshje është përafruar dhe po përditësohet ky 

legjislacion si mëposhtë [37]. 

 

4.1  Ligji, Nr. 87/2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e 

vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit’. 

 

Ky ligj ka përafruar, Standartin ndërkombëtar të  COI/T.15/NC No 3/Rev. 6, November 

2011, rregulloren e BE–së, nr. 1234/2007, datë 22  Tetor 2007 “Për krijimin e organizmit 

të përbashkët të tregjeve bujqësore” dhe rregulloren implementuese të Komisionit nr. 

29/2012, datë 13 janar 2012 “Për standardet e tregtimit të vajit të ullirit” dhe rregulloren 

2568/91/BE  “Mbi karakteristikat e vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit dhe 

metodat e analizimit të tyre.   

Ligji ka për qëllim të vendosë rregullat për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe 

tregtimin e vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit në Republikën e Shqipërisë, me 

qëllim përshtatjen me kërkesat dhe standardet e tregut ndërkombëtar. Ligji zbatohet në të 

gjitha fazat e prodhimit, përpunimit, ambalazhimit, ruajtjes dhe tregtimit të vajit të ullirit 

dhe vajit të bërsisë së ullirit dhe përcakton [38]:  

4.1.1 Kategorizimi i vajit të ullirit 

 Kategoritë e vajit të ullirit dhe të vajit të bërsisë së ullirit [38],[39],[40]: 

 

1. Vaji i ullirit kategorizohet në: vaj ulliri i virgjër, vaj ulliri i rafinuar dhe vaj ulliri. 

1.1. “Vaji i ullirit i virgjër” ndahet në vaj të përshtatshëm për konsum dhe vaj të 

papërshtatshëm për konsum, sipas nënkategorive të mëposhtme: 

 

1.1.1. Vaji i ullirit i virgjër i përshtatshëm për konsum ndahet në: 

 

a) “vaj ulliri ekstra i virgjër” është vaji i ullirit i virgjër, i cili ka aciditet të lirë, të 

shprehur si acid oleik, jo më shumë se 0,8 gram për 100 gramë dhe karakteristika të tjera, 

të përcaktuara në VKM për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e cilësisë dhe 

kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit”. 

 

b) “vaj ulliri i virgjër” është vaji i ullirit i virgjër, i cili ka aciditet të lirë, të shprehur si 

acid oleik, jo më shumë se 2 gramë për 100 gramë dhe karakteristika të tjera,të 

përcaktuara në VKM; 
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c) “vaj ulliri i virgjër i zakonshëm” është vaji i ullirit, i cili ka aciditet të lirë, të shprehur 

si acid oleik, jo më shumë se 3,3 gramë për 100 gramë dhe karakteristika të tjera, të 

përcaktuara të përcaktuara në VKM. 

 

1.1.2. “Vaj i ullirit i virgjër jo i përshtatshëm për konsum njerëzor”, i përcaktuar si “vaj 

ulliri i virgjër lampante/ndriçues”, është vaji i ullirit, i cili ka aciditet të lirë, të shprehur 

si acid oleik, më shumë se 3,3 gramë për 100 gramë dhe/ose karakteristika organo-

shqisore e karakteristika të tjera të tij, të përcaktuara në VKM. Ky vaj lejohet të përdoret 

për qëllime teknike dhe duhet të rafinohet nëse përdoret për konsum njerëzor. 

 

1.2. “Vaj ulliri i rafinuar” është vaj i ullirit i përftuar nga vajrat e ullirit të virgjër me 

metodat e rafinimit, të cilat nuk ndryshojnë strukturën fillestare të glicerideve. Ai ka 

aciditet të lirë, të shprehur si acid oleik, jo më shumë se 0,3 gram për 100 gramë dhe 

karakteristika të tjera, të përcaktuara në VKM. 

1.3. “Vaj ulliri” është vaji i përbërë nga një përzierje e vajit të ullirit të rafinuar me vajra 

të ullirit të virgjër të përshtatshëm për konsum njerëzor. Ky vaj ka aciditet të lirë, të 

shprehur si acid oleik, jo më shumë se 1 gram në 100 gramë dhe karakteristika të tjera të 

tij, të përcaktuara në VKM. 

 

2. “Vaj i bërsisë së ullirit” kategorizohet në vaj i bërsisë së ullirit i papërpunuar, vaj i 

bërsisë së ullirit i rafinuar dhe vaj i bërsisë së ullirit. 

 

2.1. “Vaj i bërsisë së ullirit i papërpunuar” është vaj i bërsisë së ullirit, karakteristikat e 

të cilit përcaktohen në VKM. Ai duhet të rafinohet nëse përdoret për konsum njerëzor ose 

lejohet për përdorim teknik. 

 

2.2. “Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar” është vaji i përftuar nga vaji i bërsisë së ullirit të 

papërpunuar me metodat e rafinimit, të cilat nuk ndryshojnë strukturën fillestare të 

glicerideve. Ai ka aciditet të lirë, të shprehur si acid oleik, jo më shumë se 0,3 gram për 

100 gramë, dhe karakteristika të tjera, të përcaktuara në VKM. 

 

2.3. “Vaj i bërsisë së ullirit” është vaji i përbërë nga një përzierje e vajit të bërsisë së 

ullirit të rafinuar me vajrat e ullirit të virgjër, të përshtatshëm për konsum njerëzor. Ai ka 

një aciditet të lirë, të shprehur si acid oleik, jo më shumë se 1 gram në 100 gramë, dhe 

karakteristika të tjera, të përcaktuara në VKM.  Në asnjë rast, kjo përzierje nuk mund të 

emërtohet “vaj ulliri”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1.2  Rregullat e tregtimit 

 

Tregtimi i vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit, të kategorive të përcaktuara në ligj, 

bëhet sipas rregullave të mëposhtme [38],[39]: 

 

a) tregtohet i ambalazhuar dhe i etiketuar, si dhe lejohet të transportohet i pa ambalazhuar 

vetëm në rastin e marrëdhënies tregtare ndërmjet prodhuesit dhe subjektit ambalazhues; 

b) tregtohet te konsumatori i fundit në ambalazhe me kapacitet jo më të madh se 5 litra; 
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c) ambalazhi duhet të jetë i mbyllur në mënyrë hermetike dhe ky sistem mbyllës të jetë i 

tillë që nuk mund të rimbyllet përsëri hermetikisht pasi është hapur një herë dhe duhet të 

etiketohet në përputhje me kërkesat e përgjithshme të etiketimit të produkteve ushqimore, 

të përcaktuara në legjislacionin për ushqimin dhe etiketimin, si dhe sipas kërkesave të 

veçanta të përcaktuara në këtë ligj; 

ç) në rastet kur vaji destinohet për konsum në vënde, grumbullime, qëndra ose 

institucione të konsumit kolektiv, të tilla si restorante, spitale, mensa etj, mund të 

ambalazhohet në kapacitete deri në 30 litra. 

4.1.3  Përcaktimi i origjinës 

Përcaktimi i origjinës dhe i treguesit gjeografik mund të vendoset në etiketë vetëm për 

kategoritë e vajit të ullirit ekstra të virgjër dhe të vajit të ullirit të virgjër. 

 

Kriteret e përcaktimit të origjinës dhe të treguesit gjeografik për vajin e ullirit ekstra të 

virgjër dhe vajin e ullirit të virgjër, si dhe procedurat e regjistrimit të tyre rregullohen nga 

legjislacioni përkatës. 

4.1.4  Kërkesa të detyrueshme të etiketimit 

1. “Emri” me të cilin tregtohet vaji, konsiderohen përcaktimet e kategorive për vajin e 

ullirit [38],[39].  

2. Etiketimi i vajrave të përcaktuara në këtë ligj përmban, me shkronja të qarta dhe të 

paeliminueshme, emrin si edhe, jo domosdoshmërisht pranë emrit, informacionin për 

kategorinë e vajit si më poshtë: 

a) për vajin me emër “vaj ulliri ekstra i virgjër”, informacioni është:“vaj ulliri i kategorisë 

më të lartë, i përftuar direkt nga ullinjtë dhe vetëm me mjete mekanike”; 

b) për vajin me emër “vaj ulliri i virgjër”, informacioni është:“vaj ulliri i përftuar direkt 

nga ullinjtë dhe vetëm me mjete mekanike”; 

c) për vajin me emër “vaj ulliri i përbërë nga vajra ulliri të rafinuara dhe vajra ulliri të 

virgjëra”, informacioni është: “vaj që përmban vetëm vajra ulliri të rafinuara dhe vajra të 

përftuara direkt nga ullinjtë”; 

ç) për vajin me emër “vaj i bërsisë së ullirit”, informacioni është: “vaj që përmban vetëm 

vajra të përftuara nga trajtimi i bërsisë së ullirit dhe vajrave të përftuara direkt nga 

ullinjtë”; ose “vaj që përmban vetëm vajra të përftuara nga përpunimi i vajit të bërsisë së 

ullirit dhe vajrave të përftuara direkt nga ullinjtë”. 



Mekanizmat ligjorë dhe standartet kombëtare, bazë për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit 

23 

 

4.1.5  Kërkesa jo të detyrueshme të etiketimit 

Përveç detyrimit për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme të legjislacionit në fuqi 

dhe atyre specifike të etiketimit të përcaktuara në këtë ligj, etiketa e kategorive të vajit të 

përcaktuara në ligj, mund të përmbajë dhe treguesit e mëposhtëm [38],[39],[40]: 

a) Treguesin “vetëm me një presim në të ftohtë”, vetëm për vajin e ullirit ekstra i virgjër 

ose vajin e ullirit të virgjër, të përftuar në temperaturën nën 27°C, me anë të presimit 

mekanik të brumit të ullirit me një sistem ekstraktimi tradicional duke përdorur presa 

hidraulike; 

b) Treguesin “ekstraktim në të ftohtë”, vetëm për vajin e ullirit ekstra i virgjër ose vaji i 

ullirit i virgjër, të përftuar në temperaturën nën 27°C, me anë të procesit të filtrimit  

apo centrifugimit të brumit të ullirit; 

c) Treguesit e karakteristikave organoleptike, vetëm në rast se bazohen në rezultatet e 

përftuara nga Panel-Testi; 

d) Treguesin e aciditetit apo aciditetin maksimal, vetëm në rast se ai shoqërohet nga 

treguesi i vlerës së peroksideve, përmbajtjes së dyllit dhe absorbimin ultraviolet, me 

shkronja të së njëjtës madhësi dhe në të njëjtën fushë pamje. 

4.2 VKM, Nr. 555, datë 27.6.2013, për miratimin e rregullores “Për karakteristikat 

e cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit”.  

Karakteristikat e cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit, përcaktohen në 

VKM, Nr. 555, datë 27. 6. 2013, për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e cilësisë 

dhe kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit” [38]. 

4.2.1  Karakteristikat e cilësisë 

Cilësia është “tërësia e karakteristikave dhe funksioneve të ushqimit, të cilat  kënaqin 

kërkesat e konsumatorit”. Këto mund të jenë, karakteristikat organoleptike, vlerat 

ushqyese (si acidet yndyrore esenciale, marëdhënia midis acideve yndyrore të pangopura, 

me një /disa lidhje dyfishe) antioksidantët natyralë, qëndrueshmëria ndaj oksidimit, etj. 

Karakteristikat e cilësisë të vajit të ullirit të përcaktuara në legjislacion janë: Aciditeti i 

lirë, vlera e peroksideve, koeficientët e përthithjes ultraviolet (UV), lagështia  dhe lëndët  

volatile (flurore) dhe papastërtitë e patretshme.  

4.2.1.1 Aciditeti i lirë: Tregues i cilësisë së lëndës së parë. Ky është një tregues i cilësisë 

së frutit dhe procesit të trajtimit përpara përpunimit. Normat e këtij treguesi sipas 

kategorive, janë paraqitur në pikën 4.1.1. 

4.2.1.2 Vlera e peroksideve: Tregues i kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit. Ky është një 

tregues i oksidimeve primare që kanë ndodhur, duke formuar komponime perokside dhe 

tregon vjetërsinë e vajit të ullirit [39],[40]. Normat paraqiten si mëposhtë: 

Norma: Vlera e peroksideve (mek O2/kg) 

Vaj ulliri i virgjër i përshtatshëm për konsum (ekstra i virgjër, i virgjër, i virgjër i 

zakonshëm)        ≤ 20 
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 Vaji i ullirit dhe i bërsisë së ullirit i rafinuar   ≤ 5 

 Vaj ulliri dhe vaj i bërsisë së ullirit    ≤ 15 

 Vaj ulliri i virgjër jo për konsum (i virgjër ndriçues)  pa limit 

 Vaj i bërsisë së ullirit i papërpunuar           pa limit 

 

4.2.1.3 Koeficientët e përthithjes ultraviolet (UV). Tregues i oksidimit dhe i pastërtisë:  

 

Ky tregues mat sasinë e komponimeve të caktuara të oksiduara që rezonojnë në gjatësi 

vale 232 dhe 270 nanometer (nm), të spektrit UV me spektrofotometer. Delta K zbulon 

vajin e trajtuar  me  substanca dekoloruese dhe praninë e vajit të rafinuar ose të bërsisë 

së ullirit, duke matur diferencën  midis  Absorbancës  në 270 nm dhe 266 nm + 274 nm. 

Absorbanca në 232 nm shkaktohet nga: hidroperoksidet (stadi i parë i oksidimit) 

- Dienet e konjuguara (stadi i ndërmjetëm i oksidimit)  

Absorbanca në 270 nm, shkaktohet nga: 

- Komponimet karbonilike (stadi sekondar i oksidimit) 

- Trienet e konjuguara (trajtimet teknologjike) 

Indeksi DK është kriter i dallimit të një vaji ulliri të virgjër me një cilësi të ulët dhe një 

vaji ulliri të virgjër të përzier më vaj të rafinuar [39],[40].   

Normat: Koefiçenti i përthithjes ultraviolet (UV) :K1cm
1%

 

Vaj ulliri ekstra i virgjër:  -     K232     ≤ 2.50 

- K270     ≤ 0.22 

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.01 

Vaj ulliri i virgjër:        -     K232      ≤ 2.60 

- K270     ≤ 0.25 

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.01 

Vaji i ullirit i virgjër i zakonshëm:   

 K270     ≤ 0.30 

- K232     ---  

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.01 

Vaji i ullirit i virgjër jo i përshtashëm për konsum njerëzor – vaj ulliri i virgjër lampante/ 

ndriçues dhe vaj i bërsive të ullirit i papërpunuar: 

- K270     --- 

- K270     --- 

- Delta K (ΔK)   --- 

Vaj ulliri i rafinuar:  K270     ≤ 1.10 

- K232    --- 

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.16 

Vaj ulliri: 

- K270     ≤ 0.90 

- K232    --- 

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.15  

 

Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar:  

- K270     ≤ 2.00  

- K232    --- 

- Delta K (ΔK)   ≤ 0.20 
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4.2.1.4 Lagështia dhe lëndët flurore: Vaji mund të përmbajë ujë dhe komponime volatile  

si rezultat i metodës së ekstraktimit të përdorur (ujë vegjetacioni apo i shtuar gjatë 

procesit teknologjik). Përveç se është një lëndë e huaj, uji ndikon dhe në cilësinë e 

vajrave [39],[40]. 
Normat: Lagështira dhe lëndë flurore  -  % m/m 

Vaj ulliri ekstra i virgjër       ≤ 0.2 

Vaj ulliri i virgjër       ≤ 0.2 

Vaj ulliri i virgjër i zakonshëm     ≤ 0.2 

vaj ulliri i virgjër lampante/ ndriçues     ≤0.3 

Vaj ulliri i rafinuar       ≤ 0.1 

Vaj ulliri        ≤ 0.1 

Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar     ≤ 0.1 

Vaj i bërsive të ullirit i papërpunuar     ≤ 1.5 

 

4.2.1.5 Papastërtitë e patretshme: Ky tregues mat sasinë e papastërtive dhe lëndëve të 

tjera të huaja të patretshme në n-hegzan apo eter petrol.  

Normat : Papastërti të patretshme  - % m/m  

 

Vaj ulliri ekstra i virgjër       ≤ 0.1 

Vaj ulliri i virgjër       ≤ 0.1 

Vaj ulliri i virgjër i zakonshëm     ≤ 0.1 

vaj ulliri i virgjër lampante/ ndriçues     ≤0.2 

Vaj ulliri i rafinuar       ≤ 0.05 

Vaj ulliri        ≤ 0.05 

Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar     ≤ 0.05 

Vaj i bërsive të ullirit i papërpunuar     - 

4.2.2  Kriteret e natyrshmërisë 

Pastërtia/natyraliteti  i një ushqimi i referohet faktit që “ushqimi nuk është prodhuar nga 

teknologji ndryshe nga ato të përdorura tradicionalisht, ose nuk janë shtuar substanca të 

huaja nga natyra e tij” [40].  

Në VKM, Nr. 555, datë 27. 6. 2013, për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e 

cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë të vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit”[41], 

përcaktohen  testet e pastërtisë/natyralitetit të vajit të ullirit si mëposhtë: 

4.2.2.1 Përbërja e acideve yndyrore (% m/m metil estere). 

 

Përbërja e acideve yndyrore përcaktohet me gazkromatografi dhe shërben për të  

diferencuar  cilësitë e vajrave të ullirit sipas varieteteve dhe rajonit, por gjithashtu dhe për 

të dalluar vajrat e  ullirit nga vajrat e farërave të tjera [39],[40],[41]. 

Normat: 

 Acid Miristik        ≤ 0.05  

 Acid Palmitik       7.5 – 20.0  

 Acid Palmitoleik      0.3 – 3.5  
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 Acid Heptadekanoik      ≤ 0.3 

 Acid Heptadekenoik       ≤ 0.3  

 Acid Stearik       0.5 – 5.0 

 Acid Oleik       55.0 – 83.0  

 Acid Linoleik       3.5 – 21.0  

 Acid Linolenik      ≤ 1.0 

 Acid Aracidik       ≤ 0.6 

 Acid Gadoleik       ≤ 0.4  

 Acid Behenik        ≤ 0.2
1
  

 Acid Lignocerik       ≤ 0.2  

 
4.2.2.2 Përmbajtja e acideve yndyrore trans në (%) me gaz kromatografi. Nëpërmjet 

këtij testi zbulohet përzierja e vajit të ullirit të virgjër me vaj të rafinuar. Kur vajrat 

ekspozohen në presion dhe temperaturë të lartë ato mund të ndryshojnë nga gjendja 

natyrale “cis” në “trans” [39],[40],[41].  

Norma : Përmbajtja e acideve yndyrore  trans      (C18 :1 T)         (C18 :2 T  + C18 :3 T) 

 Vaj ulliri i virgjër për konsum   ≤ 0.05             ≤ 0.05 

 Vaj ulliri i virgjër lampant/ ndriçues  ≤ 0.10             ≤ 0.10 

 Vaj ulliri i rafinuar    ≤ 0.20             ≤ 0.30 

 Vaj ulliri       ≤0.20              ≤ 0.30 

 Vaji i bërsisë së ullirit i papërpunuar  ≤ 0.20             ≤ 0.10 

 Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar  ≤ 0.40             ≤ 0.35 

 Vaj i bërsisë së ullirit:    ≤ 0.40             ≤ 0.3 

4.2.2.3 Përbërja e steroleve dhe triterpeneve dialkoolike  

 

Sterolet janë komponime të rëndësishme të fraksionit jo-glicerinë të vajit të ullirit. Prania 

e tyre përcaktohet me gaz kromatografi. Përcaktimi i steroleve është një test i 

rëndësishëm për zbulimin e fallsifikimeve sepse sterolet në vajrat vegjetal janë specifike 

për çdo lloj.  

 
4.2.2.3.1 Përmbajtja e dismetilsteroleve              (% e steroleve totale)  

 Kolesterol       ≤ 0.5  

 Brasikasterol      < 0.1
2
 

 Kampesterol       ≤ 4.0  

 Stigmasterol      < kampesterol  

 Delta-7-stigmastenol     ≤ 0.5  

 Beta-sitosterol +      ≥ 93.0 

delta-5-avenasterol +  

delta-5-23-stigmastadienol +  

klerosterol + sitostanol +  

delta 5-24-stigmastadienol 

                                                           
1
 Vaji i bërsisë së ullirit  ≤ 0.3 

2 Limiti për  vajin e bërsisë së ullirit është  < 0.2. 
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4.2.2.3.2   Përmbajtja e përgjithshme e steroleve (mg/kg) 

 

 Vaj ulliri i virgjër        ≥ 1000 

 Vaj ulliri i rafinuar         ≥ 1000 

 Vaj ulliri        ≥ 1000 

 Vaji i bërsisë së ullirit i papërpunuar      ≥ 2500 

 Vaj  i bërsisë së ullirit i rafinuar      ≥ 1800 

 Vaj  i bërsisë së ullirit       ≥ 1600 

 

4.2.2.3.3 Përmbajtja e eritrodiol dhe  uvaol  (% e steroleve totale):  

 

Këto janë dy alkoole terpenike që mund të dedektohen me gaz gromatografi. Disa vajra të 

ekstraktuara dy herë, vaji i bërsisë së ullirit i rafinuar dhe vaji i bërsisë i papërpunuar, 

mund të kalojnë limitet ligjore. Shumica e këtyre komponimeve gjenden në lëkurën e 

frutit [39],[40],[41]. 

           

 Vaj ulliri i virgjër për konsum      ≤4.5 

 Vaj ulliri i virgjër ndriçues      ≤4.5
3
 

 Vaj ulliri i rafinuar       ≤4.5 

 Vaj ulliri          ≤4.5 

 Vaji i bërsisë së ullirit i papërpunuar     >4.5
4
  

 Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar     >4.5 

 Vaj i bërsisë së ullirit       >4.5 

 

4.2.2.4 Përmbajtja e dyllit C40 + C42 + C44 + C46 (mg/kg) 

 
Ky test përdoret për zbulimin e pranisë së vajit të bërsisë dhe përcaktohet me gaz 

kromatografi. Përmbajtja e dyllit është më e lartë në vajrat e bërsisë, sepse bërsia 

përmban një sasi më të madhe të lëkurës së frutit ku origjinojnë shumica e dyllrave 

[39],[40],[41]. 

 

 Vaj ulliri i virgjër për konsum      ≤ 250 

 Vaj ulliri i virgjër lampant/ndriçues     ≤ 300  

 Vaj ulliri i rafinuar       ≤350  

 Vaj ulliri          ≤ 350  

 Vaji i bërsisë së ullirit i papërpunuar     > 350 

 Vaj i bërsisë së ullirit       > 350 

 Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar     > 350 

                                                           
3Kur vaji ka një përmbajtje dylli midis 300 mg/kg dhe 350 mg/kg  ai konsiderohet vaj ulliri lampant,  n.q.s përmbajtja totale e alkoolit 
alifatik është  < 350 mg/kg ose përmbajtja e eritrodiol + uvaol  < 3.5%. 
4 Kur vaji ka një përmbajtje dylli midis  300 mg/kg dhe  350 mg/kg  ai konsiderohet vaj i  bërsisë së ullirit i  papërpunuar n.q.s   

përmbajtja totale e alkoolit alifatik është  > 350 mg/kg ose përmbajtja e eritrodiol + uvaol  > 3.5%. 
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4.2.2.5. Diferenca maksimale ndërmjet përmbajtjes së tricilglicerol ECN 42 

(përcaktuar me HPLC) dhe ECN 42 teorike (përcaktuar me llogaritje). 

 

Vajrat e farave mund të zbulohen, nga përcaktimi i diferencës së numrit të karbonit 

ekuivalent (ECN) të molekulave të vajit, përcaktuar me HPLC dhe ECN teorike 

përcaktuar nga përmbajtja e acideve yndyrore. Triliniloina është një molekulë trigliceride 

që nuk është prezent natyralisht në vajin e ullirit, por në vajrat e farërave veçanërisht në 

vajin e lulediellit. [39],[40],[41]. 

Normat: 

 Vaj ulliri i virgjër për konsum      ≤ 0.2 

 Vaj ulliri i virgjër lampant/ ndriçues     ≤ 0.3 

 Vaj ulliri i rafinuar       ≤ 0.3 

 Vaj ulliri          ≤ 0.3 

 Vaj i bërsisë së ullirit i papërpunuar     ≤ 0.6 

 Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar     ≤ 0.5 

 Vaj i bërsisë së ullirit        ≤ 0.5 

 
4.2.2.6. Përmbajtja e Stigmastadieneve: për zbulimin e përzierjes së vajit të ullirit të 

virgjër me vajra vegjetal të rafinuar (mg/kg). Ky është një test sinjifikativ kur sterolet 

mund të jenë larguar nëpërmjet procesit të rafinimit. Stigmastadienet nuk janë prezent në 

vajrat e ullirit të virgjër [39],[40],[41]. 

 Vaj ulliri i virgjër për konsum       ≤ 0.10 

 Vaj ulliri i virgjër ndriçues       ≤ 0.50 

 

4.2.2.7   Përmbajtja e 2 – gliceril monopalmitate 

 Vajra ulliri të virgjër për konsum dhe vaj ulliri: 

n.q.s acidi palmitik total C:16:0 është < 14.0%;  atëherë    2P < 0.9 % 

n.q.s acidi palmitik total C:16:0 është > 14.0%,  atëherë    2P < 1.0 % 

 

 Vajra ulliri të virgjër dhe vajra ulliri të rafinuar që nuk përdoren për konsum : 

C:16:0 < 14.0%;      2P < 0.9% 

C:16:0 > 14.0%,      2P < 1.1% 

 Vaj i bërsisë së ullirit       ≤ 1.2% 

 Vaj i bërsisë së ullirit i  papërpunuar dhe i rafinuar    ≤ 1.4% 

 

4.2.2.8. Lëndë të pasapunifikueshme me eterpetrol (g/kg): është përmbajtja e 

komponimeve (sterole, alkoole alifatike, pigmente dhe hidrokarbure), që nuk kthehen në 

sapun nga procesi i sapunifikimit (shtimi i sodës kaustike).  

 Vaj  ulliri         ≤  15 

 Vaj i bërsisë së ullirit       ≤  30 

4.2.2.9   Numri i Jodit       

 Vaj ulliri         75 – 92 

 Vaj i bërsisë së ullirit                  75 – 94 
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4.3 Karakteristikat shqisore/organoleptike 

Një nga aspektet më të rëndësishme të klasifikimit dhe vlerësimit të cilësisë së vajit të  

ullirit, është analiza shqisore/organoleptike.Ngjyra, era dhe shija, përbëjnë tre parametrat 

cilësorë organoleptike që luajnë një rol të rëndësishëm psiko fiziologjik tek konsumatori 

që e bëjnë produktin të pranueshëm ose jo prej tij [42],[43].  

Objektivi kryesor  në vlerësimin organoleptik të vajit të ullirit është përcaktimi nëse vajrat 

përmbajnë një ose më shumë nga defektet që zakonisht ndodhin në vajra nga magazinimi 

i papërshtatshëm i  lëndës së parë, problemet nga trajtimi, infeksionet nga insektet, ruajtja 

ose përpunimi i vajit. Vaji i ullirit duhet të ketë aromën e frutit të ullirit që është 

karakteristikë e varietetit ose përzierjeve të varieteteve të ndryshme nga prodhohet vaji. 

Objektivi i dytë i vlerësimit organoleptik të vajit të ullirit është përshkrimi i  

karakteristikave pozitive të vajit, sipas intensitetin të tyre. Hidhësia dhe djegësia janë 

shpesh të pranishme në vajrat e ullirit, sidomos kur vaji është i sapo prodhuar. Këto nuk 

janë defekte dhe zbuten me vjetërimin e vajit.  

Karakteristikat organoleptike janë të lidhura pozitivisht me komponimet natyrale të 

pranishme në frut dhe në vaj dhe të ndikuara negativisht nga komponimet e pranishme në 

vaj si rezultat i proceseve që kanë pësuar  vajrat (rancidimi, oksidimi etj). 

Përbërësit origjinalë përgjegjës për karakteristikat organoleptike janë acidet yndyrore, 

polifenolet dhe disa komponime volatile, aldehide, alkoole alifatike dhe terpenike dhe me 

C6 të ngopur ose të pangopur, esteret, hidrokarburet, të cilët përcaktojnë aromat e njohura 

“të frutit”, shijen “e hidhur” ose “të ëmbël” ”djegës” apo “therëse shpuese” [42].  Nivelet 

cilësore dhe sasiore të këtyre substancave varen nga  faktorë të ndryshëm, [43],[44] si:  

Varieteti:  Varietetet përbëjnë  një element të rëndësishëm për prodhimin e vajrave ekstra 

të virgjër, të cilët karakterizohen nga karakteristika të ndryshme organoleptike.  

Teknikat e kultivimit: (ujitja, plehrimi, trajtimi i bimës, sëmundjet): Ndër faktorët 

mjedisor që influencojnë cilësinë e ullirit dhe vajit të ullirit, janë temperatura që ndikon 

në përmbajtjen e acideve yndyrore  dhe sasia e ujit të disponueshëm që ndikon në sasinë e 

substancave fenolike.  

Maturimi i ullirit: Vjelja e hershme zakonisht jep një vaj me hidhësi dhe djegësi të 

konsiderueshme, në sajë të sasisë së lartë të polifenoleve. 

Vjelja dhe ruajtja e ullinjve: Cilësia e vajit është e kushtëzuar nga cilësia e ullirit. 

Teknikat tradicionale manuale të vjeljes shmangin dëmtimin e frutit në krahasim me 

teknikat mekanike. Ruajtja e ullinjve në sasi jo shumë të mëdha, shmang mundësinë e 

mbinxehjes së ullinjve që shkakton oksidimin dhe fermentimin.  

Teknologjia e prodhimit: Presimi, Homogjenizimi, Ekstraktimi, Centrifugimi: Aplikimi 

i temperaturave të larta dhe për një kohë më të gjatë, në  procesin e homogjenizimit rrit 

aktivitetin e enzimave duke modifikuar negativisht karakteristikat e vajit dhe cilësinë e 

tij; uji i shtuar gjatë procesit të centrifugimit, redukton përmbajtjen fenolike, etj.  

Filtrimi: Vaji i përftuar nga centrifugimi përmban akoma ujë dhe pjesë të vogla të frutit. 

Vaji gjithashtu është i turbullt dhe opak. Procesi i qartësimit për largimin e këtyre 

substancave që mund të favorizojnë hidrolizën dhe oksidimin, përfshin dekantimin që 
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tani po zëvëndësohet nga sistemi i  filtrimit të lehtë. Filtrimi i lehtë preferohet më shumë 

se ai drastik që mund të provokojë reduktimin e anti oksidantëve.  

Kushtet e ruajtjes së vajit: me qëllim ruajtjen e përbërjes kimike dhe organoleptike, vaji 

duhet të ruhet në temp (12-15
°
C); larg dritës në errësirë që të shmangen proceset foto-

oksiduese që shkaktojnë rancidimin; jo në kontakt me oksigjenin e ajrit që shkakton 

proceset e oksidimit duke modifikuar aromën dhe shijen.   

4.3.1 Metoda e vlerësimit organoleptik: Rregullorja e BE/2568/91 e amenduar [39], 

përcakton metodën për vlerësimin organoleptik të “vajit të ullirit të virgjër” dhe 

kategorizimin ose etiketimin e tij sipas intensitetit të defekteve, frutësisë dhe 

karakteristikave të tjera pozitive të përceptuara nga Paneli i  testimit. Metoda e vlerësimit 

organoleptik me teknikën PANEL-TEST bazohet në aftesinë e një grupi degustatorësh 

8-12  shijues të stervitur në përcaktimin e karakteristikave organo-shqisore të vajrave të 

ullirit të virgjëra [39]. Në këtë standart [39], ngjyra nuk konsiderohet si karakteristikë 

organoleptike.Vlerësimi kryhet me anë të nuhatjes (aromat: frutësia dhe aroma të frutave 

të tjerë), shijimi (i ëmbël, i hidhur, djegës).  

4.3.2 Karakteristikat organoleptike të dëshirueshme / pozitive të vajit të ullirit 

 

Frutësia/e frutit: Aromat, në varësi të varietetit, karakteristikë e vajit të prodhuar nga 

ullinj të shëndoshë dhe të freskët, të pjekur ose jeshile, i perceptuar drejtpërdrejt dhe / ose 

nga ana e prapme e hundës. Frutësia cilësohet jeshile n.q.s aromat të kujtojnë frutin jeshil 

dhe është karakteristikë e vajrave të prodhuar nga ullinj jeshil, ndërsa frutësi e pjekur 

n.q.s aromat të kujtojnë frutin e pjekur dhe janë  karakteristikë e vajrave të prodhuar nga 

ullinj jeshil dhe të pjekur. 

I hidhur: Shija e parë, karakteristikë e vajrave të prodhuar nga ullinj  jeshil ose të larosur, 

që  perceptohet nëpërmjet papillave në zonën V, të gjuhës. 

Djegës: Ndjesi therëse karakteristikë  e vajrave të prodhuar në fillim të sezonit, kryesisht 

nga ullinjtë  jeshilë. Perceptohet në të gjithë zgavrën e gojës,veçanërisht në fyt. 

4.3.3  Karakteristikat organoleptike  të padëshirueshme /negative të vajit të ullirit  

I ndezur/llum (precipitat i papastërtive): Erë dhe shije karakteristikë e vajit të përftuar 

nga ullinj të ruajtur në grumbuj, të cilët kanë pësuar një fazë të avancuar të fermentimit 

anaerobik ose e vajit që ka qëndruar në kontakt me llumra (precipitate) të dekantuara në 

rezervuare. 

I Mykur/i lagësht: Erë dhe shija  karakteristike e vajit të përftuar nga ullinj në të cilët janë 

zhvilluar shumë kërpudha dhe maja si pasojë e ruajtjes së tyre për shumë ditë në mjedise 

me lagështi.  
I uthulluar: Erë dhe shije karakteristike, që të kujton verën ose uthullën, që  shkaktohet 

nga  fermentimi aerobik  i  ullinjve ose brumit të ullirit, të  mbetur në paisjet e presimit të 

palara mirë, duke shkaktuar formimin e acidit acetik dhe etanolit. 

I prishur/i ranciduar: Erë dhe shije karakteristike e vajrave që kanë pësuar procese 

intensive oksidimi.  

Dru i lagësht: Erë dhe shije karakteristike e vajrave të përftuar nga ullinj të dëmtuar nga 

ngrica, madje që në pemë.  
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4.4    Prodhimi i pastër në industrinë e vajit të ullirit 

Për të prodhuar një produkt vaj ulliri cilësor, ekonomik dhe pa ndotur mjedisin duhet të 

aplikohet Teknologjia e Prodhimit të Pastër (TPP).  

4.4.1 Mbetjet që prodhohen nga industria e vajit të ullirit 

Procesi i ekstraktimit të vajit të ullirit gjeneron sasi të mëdha mbetje dhe nënprodukte 

(ujë vegjetacioni dhe bërsia e ullirit), të cilat kërkojnë një menaxhim specifik me objektiv 

parandalimin dhe minimizimin e impakteve negative në mjedis. Në figurën 4.1 paraqitet 

diagrama e përgjithshme e produkteve, nënprodukteve dhe mbetjeve nga proceset e 

ekstraktimit të vajit të ullirit [50]. 

 

Figura 4.1 Diagrama e përgjithshme për produktet, nënproduktet dhe mbetjet në 

industrinë e prodhimit të vajit të ullirit. 

4.4.2 Prodhimi i pastër 

Prodhimi i pastër (PP), është një strategji e administrimit mjedisor që synon të pakësojë 

ndikimin  ndotës të prodhimit në mjedis dhe përfshin: parandalimin e ndotjes që në burim 

dhe minimizimin e mbetjeve [50]. Kjo rrit efiçencën dhe redukton risqet në njerëz dhe 

mjedis. Prodhimi i pastër nënkupton, masat parandaluese të nevojshme në tre dimensione 

të qëndrueshme: 

 Efiçenca e prodhimit: optimizimi i përdorimit efiçient të burimeve natyrore 

(materialeve, energjisë dhe ujit), 

 Menaxhimi mjedisor: minimizimi i impakteve negative në mjedis dhe natyrë, 

 Zhvillimet njerëzore: minimizimi i risqeve në njerëz,  
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Industria e vajit të ullirit gjeneron sasi të mëdha të nënprodukteve dhe mbetjeve të cilat 

mund të rezultojnë në impakte shumë negative në qoftë se nuk zbatohet një strategji e  

përshtatshme për menaxhimin e tyre. 

TPP është zbatimi i vazhdueshëm i një strategjie parandaluese integrale, mjedisore në 

procese, produkte dhe shërbime për të rritur efiçencën dhe reduktuar risqet në njerëz dhe 

mjedis. Përdorimi me efiçence i burimeve sjell reduktimin e ndotjes së mjedisit dhe 

përmiresimin e sigurisë dhe shëndetit. Qëllimi i TPP janë përfitimet ekonomike dhe  

përmirësimet mjedisore. Masat tipike të PP përfshijnë: 

 mirëmbajtjen / ”good housekeeping”, 

 kontrollin dhe modifikimet e procesit,  

 ndryshimin/përmirësimin e lëndëve të para,  

 ripërdorimin e nën-produkteve të prodhimit ose modifikimin e produktit. 

  

4.4.3 Sasitë e nënprodukteve dhe mbetjeve që prodhohen nga përpunimi i vajit të 

ullirit. 

Në tabelën 4.1, paraqitet “Bençmarke” për sasitë e mbetjeve që prodhohen nga përpunimi 

i vajit të ullirit [50], [51]. 

 

Tabela  4.1  Sasitë  e nënprodukteve  dhe mbetjet që prodhohen nga industria e prodhimit 

të vajit të ullirit.  

 

Produktet që 

prodhohen 

 

Sasitë e produkteve që prodhohen nga sistemet e ekstraktimit (kg/ton) 

 

Presimi 

Sistemet e vazhdueshme të centrifugimit 

Tre - fazor                          Dy -fazor 

Vaj ulliri 175 180 185 

 

Bërsi 

350  - 400 

 7-8% vaj 

 25-30 % ujë 

500-600 

 3-4% vaj 

 40-50 % ujë 

800 

 2-3% vaj 

 55-65 % ujë 

 

Mbetje ujore 

500 – 600 

i ndotur 

1000-1200 

shumë i ndotur 

150-300 

pak i ndotur 

 

Konsumi i ujit
* 

 

200 - 400 

 

700 - 1000 

 

200 - 300 

  Larje e ullinjve + ujë i shtuar gjatë procesit + ujë për  larjen e vajit + ujë për pastrimin e fabrikës.  
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PJESA EKSPERIMENTALE 

 KAPITULLI 5 

 

5.1 Qëllimi dhe objektivat e studimit  

Qëllimi: Studimi dhe vlerësimi i cilësisë dhe natyralitetit të “vajit të ullirit ekstra të 

virgjër”, bazuar në standartet dhe kërkesat e legjislacionit kombëtar dhe atij Europian, 

me qëllim sigurimin e një produkti cilësor për konsumatorin dhe një konkurencë të 

ndershme në tregun e brëndshëm dhe atë ndërkombëtar.  

 

Objektivat kryesorë kanë qënë: 

 Vlerësimi i cilësisë së “vajit të ullirit ekstra të virgjër” direkt nga prodhimi dhe në 

treg tek konsumatori i fundit nëpërmjet: 

 Vlerësimit të treguesëve fiziko – kimik si aciditeti, vlera e peroksideve, 

koeficientët e përthithjes UV, etj; 

 Vlerësimit të cilësisë organoleptike të vajrave të ullirit të virgjër, bazuar në 

metodën e Panel – Testit.  

 Vlerësimit të natyralitetit/pastërtisë së vajit të ullirit, bazuar në  analizimin 

e disa testeve bazë të natyralitetit si: ΔK, numri i jodit, përmbajtja e 

acideve yndyrore etj. 

 Vlerësimi i konformitetit të mostrave me normat dhe standartet e përcaktuara në 

legjislacionin Kombëtar dhe atë Europian. 

 Mbështetja e strukturave në ngritjen dhe funksionimin e Panel Testit shqiptar për 

vlerësimin e cilësisë organoleptike të vajit të ullirit, nëpërmjet përafrimit të 

legjislacionit të BE–së si dhe implementimin e procedurës dhe metodologjisë së 

vlerësimit nga Panel Testi. 

 

 Mbështetja e strukturave kombëtare të kontrollit të cilësisë dhe sigurisë 

ushqimore, për forcimin e kontrollit zyrtar, me qëllim sigurimin e një produkti 

cilësor për konsumatorin në treg. 

 

 Vlerësimi i ndikimit të  metodës së ekstraktimit, në cilësinë e “vajit të  ullirit 

ekstra të virgjër”. 

 

 Karakterizimi i vajrave të ullirit të prodhuar nga monovarietete autoktone, për 

orientimin e prodhuesve në zgjedhjen e kultivarëve për prodhimin e një vaji 

cilësor. 

 

 Demostrimi i zbatimit me sukses të “Teknologjisë së Prodhimit të Pastër” në 
industrinë e prodhimit të vajit të ullirit, nëpërmjet zbatimit të masave për 

përdorimin me eficencë të burimeve natyrore, parandalimin e ndotjes së mjedisit 

me qëllim sigurimin e një produkti me cilësor dhe ekonomik. 
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5.2 Materiali dhe metodat  

5.2.1 Materiali  

Materiali i paraqitur është objekt i një studimi 3 – vjeçar, 2011 - 2013. Mostrat u morën 

direkt nga prodhimi, në fabrikat kryesore që përpunojnë dhe tregtojnë  vaj ulliri, në gjithë 

rajonet, si Tiranë, Vlorë, Fier, Elbasan, Sarandë, Berat, Krujë  dhe  Lezhë. Në prodhim u 

morën 56 mostra gjatë tre sezoneve të prodhimit : 2010-2011, 2011-2012 dhe 2012-2013. 

Gjithashtu, në treg u morën 41 mostra nga subjektet prodhuese dhe ambalazhuese të 

vendit që predominojnë në treg, nga këto 15 mostra nga importi. Për karakterizimin e 

vajrave nga monovarietete autoktone, u morën mostra nga 8 varietete kryesore ulliri. Për 

vlerësimin e ndikimit të metodës së ekstraktimit u përftuan 3 mostra me presim dhe 3 me 

centrifugim, në kushte eksperimentale. Të gjitha mostrat për analizim  deklaroheshin   si 

“vaj ulliri ekstra i virgjër”. 

Analizimi i treguesve fiziko–kimik u krye në disa laboratorë zyrtar të kontrollit  të 

ushqimit si: laboratorin e analizimit të vajit dhe yndyrnave në  ISUV,  laboratorin  rajonal 

të AKU–së, Tiranë dhe në laboratorin e akredituar të shoqatës “ADAMA” Tiranë.  

Në mungesë të kapaciteteve laboratorike në Shqipëri, analizimi i profilit të acideve 

yndyrore, profilit të steroleve dhe përmbajtjes së përgjithshme të fenoleve u kryen në 

laboratorin e Universitetit Kombëtar të Athinës (i akredituar), Universitetin Katolik të 

Portugalisë, Porto (i akredituar). Vlerësimi organoleptik u krye në laboratorin e Panel 

Testit Shqipëtar, pranë  ISUV. Mostrat janë ruajtur në kushte frigoriferike, në shishe të 

errëta në 4
o
C deri në momentin e analizimit.  

5.2.2 Metodat eksperimentale të analizave  

Parametrat fiziko-kimikë të cilësisë si: aciditeti i lirë, vlera e peroksideve, koeficientët e 

përthithjes ultraviolet (UV), K270, K232, përmbajtja e acideve yndyrore dhe përmbajtja e 

steroleve,  janë analizuar sipas metodave të përcaktuara në Rregulloren 2568/91 të 

Bashkimit Europian [39]. 

5.2.2.1  Analizat fiziko kimike  

5.2.2.1.1 Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm 

Aciditeti i lirë shprehet si % acid oleik i përcaktuar nga titrimi i një solucioni të tretur në 

etanol/eter (1:1 vol/vol) me tretësirë alkoolike 0.1M KOH. 

 

Reagentët: Dietil eter: 95 % etanol (v/v), hidroksid kaliumi (KOH), tretësirë etanolike 0.1 

mol/l KOH dhe Fenoftalinë, solucion 10 g/l në 95 – 96 % etanol (v/v), ose blu alkaline, 

solucion 20 g/l në 95 – 96 % etanol (v/v). 

 

Aparatet: Peshore analitike, elemajer konik 250 ml, buretë 10 ml e shkallëzuar në 0,05ml 

Përcaktimi: Rreth 20 g mostër tretet në 50–150 ml përzierje dietil eter dhe etanol. 

Titullohet me tretësirë 0.1 M KOH, deri në ndryshimin e ngjyrës në prani të indikatorit. 
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5.2.2.1.2  Përcaktimi i vlerës së peroksideve 

 

Vlera e peroksideve, është sasia e substancave në mostër, të shprehura në termin e 

ekuivalentëve të oksigjenit aktiv për kilogram, të cilat oksidojnë KJ.  

 

Principi: Trajtimi i mostrës me tretësirë acid acetik/kloroform dhe  KJ.Titullimi i jodit të 

çliruar me tretësirë standarte tiosulfat natriumit (Na2S2O3). 

 

Aparaturat: Elemajer 250 ml me qafë të sheshtë dhe tapë, i tharë paraprakisht dhe i 

mbushur me gaz inert të thatë (N2 ose CO2) dhe buretë 25-30 ml, e shkallëzuar  në 0.1 ml; 

 

Reagentët: Kloroform, acid açetik glacial, jodur kaliumi, tretësirë ujore e ngopur, 

Tiosulfat natriumi (Na2S2O3) 0.01 ose 0.002 M, Tretësirë amidoni 1%. 

 

Procedura: Peshohen 5 g mostër, shtohet 10 ml kloroform dhe 15 ml acid açetik, pastaj 1 

ml KJ. Tretësira qëndron për 5 minuta në errësirë. Pas shtimit të ujit tretësira titullohet 

deri në dryshimin e ngjyrës me tretësirë tiosulfat natriumi (0.002 M) në prani të 

indikatorit. 

5.2.2.1.3 Përcaktimi i koeficienteve të përthithjes ultraviolet, K270, K232 dhe ΔK 

Analiza spektrofotometrike në ultraviolet, jep informacion për cilësinë e vajit të ullirit, 

kushtet e ruajtjes dhe ndryshimet e shkaktuara nga proceset teknologjike. 

Principi dhe metoda: Vaji tretet në një solvent të caktuar dhe pastaj matet absorbanca e 

tretësirës në një gjatësi vale të caktuar në reference me solventin e pastër. Absorbancat 

llogariten nga leximi i spektrofotometrit. 

Paisjet: Spektrofotometër për matjen e absorbancës në 220 – 360 nm, kyvetë kuarci 

drejtkëndore me kapak, me gjatësi optike 1 cm, balonë e shkallëzuar 25 ml; 

Reagentët: Ciklohegzan i pastër, në referencë me ujin e distiluar, ky duhet të ketë një 

transmetancë jo më pak se 40 % në 220 nm dhe jo më pak se 95 % në 250 nm. 

Procedura: Mostra duhet të jetë e homogjenizuar dhe pa papastërti. Peshohen afërsisht 

0,25 g mostër, të përgatitur në një balon 25 ml ku hidhet solvent deri në shenjë dhe 

homogjenizohet. Mbushet kyveta me tretësirën e mostrës dhe matet absorbanca në gjatësi 

vale midis 232 dhe 276 nm duke përdorur solventin referencë.  

 

Shprehja e rezultateve: Maten përthithjet (koeficientët e përthithjes) në gjatësi vale të 

ndryshme të llogaritura si mëposhtë:  
sc

E
K

.


   

Ku: Kƛ = koeficienti në gjatësi vale ƛ; Eƛ = absorbanca e matur në gjatësi vale ƛ 

c = përqëndrimi i tretësirës në g/100 ml; s = trashësia e kyvetës në cm. 
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5.2.2.2 Analizat me kromatografi 

5.2.2.2.1 Përcaktimi i acideve yndyrore  

 

Përgatitja e EMAY dhe analiza e tyre 

 

Esteret metilike të acideve yndyrore (EMAY) u përgatitën duke përdorur proceduren e 

propozuar nga Sinanoglou dhe Miniadis – Meimaroglou (1998). Analiza cilësore dhe 

sasiore e EMAY u realizua me Gas Kromatograf të Serisë Agilent 6890 (Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA), i pajisur me një detektor me jonizim me flakë (FID). 

Ndarja u realizua me kolonë kapilare DB-23 (60 m × 0.25 mm i.d. 0.15 μm film) [50%- 

Cyanopropyl) metilpolisilogxane] (Agilent Technologies. Catalogue No: 122-2361).  

Analizimi u krye me injektim split dhe raport 1:20. Heliumi u përdor si gaz mbartës. 

Temperatura e injektimit dhe detektorit ishte 250
0
C dhe 260

0
C. Temperatura u programua 

në 100
0
C për 0 min, u rrit nga 100

0
C÷150

0
C me shpejtesi 10

0
C min

-1 
dhe u mbajt 

konstante në 150
0 

C për 0 min. Pastaj u rrit nga 150 në 195
0
C me një shpejtësi 2

0 
C min 

-1
 

dhe u mbajt konstante në 195
0
C për 5 min. Më pas u rrit nga 195

0
C në 210

0 
C me një 

shpejtësi 1
0
C min

-1
 dhe u mbajt konstante në 210

0
C për 0 min dhe përfundimisht u rrit 

nga 210 në 240 
0
C me një shpejtësi 10 

0
C min 

-1
 dhe u mbajt konstante në 240

0
C për 5 

min. Analizimi zgjati gjithsej 55.50 min. Volumi i injektimit ishte 1.0 µL. Llogaritja e 

sipërfaqeve të pikut dhe kohëve të retensionit u krye me Software Hewlett–Packard 

Chem Station [52]. 

5.2.2.2.2 Përcaktimi i lipideve (Analiza Iatroscan e lipideve) 

 

Iatroscan është një instrument që kombinon efikasitetin e kromatografisë me shtresë të 

hollë (TLC) me kapacitetin e përcaktimit sasior me detektor me jonizim me flakë (FID). 

Klasat e lipideve u ndanë me shufra kuartz të veshura me acid silicilik, chromarods (Tip 

SIII) (5 mm silicagel-coated quartz rod, Iatron Labs,Tokyo, Japan) pastaj u përcaktuan 

duke përdorur sistemin e kromatografisë me shtresë të hollë dhe detektor me jonizim me 

flakë. Analiza TLC–FID  u krye me një Iatroscan me kromatografi me shtresë të hollë 

(Model MK-6 TLC/FID–FPD Analyser Iatroskan Laboratories, Tokyo/Japan) i paisur me 

detektor me jonizim me flakë dhe i lidhur me kompjuter për mbledhjen e 

kromatogramave.  Kushtet e punës për Iatroscan ishin 160 mL min
-1

shpejtësi hidrogjeni, 

2 L min
-1 

shpejtësi ajri dhe 30 s/chromarod shpejtësi skanimi [52]. Kromatogramat u 

aktivizuan duke i kaluar në një FID skaner mënjëherë para hedhjes së mostrës dhe u 

aplikua 1µL e tretësirës së mostrës për çdo shufër. Për të injektuar standartin dhe mostrën 

u përdor një shiringë Hamilton 1 µL (Hamilton Co., Reno, USA). Shufrat u zhvilluan 10 

cm nga origjina në një tank kromatografik të vijëzuar me një sistem me një ose dy 

solvent. Për të pasur një ngopje të mirë të avullit në tank, u vendos një letër  filtri gjatë 

anëve të banjës dhe u lag me solvent. Çdo banjë u përgatit 30 min para zhvillimit. 

Temperatura e dhomës u mbajt  22
0
 C. Pas zhvillimit, shufrat u thanë në një tharës për 

disa minuta dhe pastaj u skanuan menjëherë nga Iatroscan. Software Chromstar 6.3 u 

përdor për të llogaritur sipërfaqet e pikut dhe kohët e retensionit [52].  
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5.2.2.2.3 Përcaktimi i  përbërjes së steroleve me gaz kromatografi me kolonë kapilare  

 
Për kryerjen e kësaj analize  u  peshuan një  sasi e caktuar vaj ulliri dhe u sapunifikuan 

për një orë me KOH 2 N në tretësirë alkoolike. Për ekstraktimin dhe ndarjen e fraksionit 

të pasapunifikuar u përdor dietil eter.  

Fraksioni i steroleve u nda nga fraksioni i pasapunifikuar  me  pjatë  kromatografike 

bazike silikagel.  Ky fraksion u hollua në një tretësirë  5%  kloroform  duke përdorur një  

shiringë 100 µL, u kalua në pjatë gazkromatografi 300 µL nga kjo tretësirë,  rreth 2 cm 

nga buza, duke formuar një shtresë të hollë dhe uniforme. Në lartësinë e vijës së aplikimit 

hidhen në fund të pjatës  2 deri në 3 µL solucion të standardit për të identifikuar bandën e 

steroleve. 

Për të identifikuar bandën e steroleve pjata spërkatet uniformisht me tretësirë 2.7-

diklorofluorescein. Kur pjata shikohet nën dritën ultraviolet banda e steroleve 

identifikohet duke qënë në linjë me gjurmën/njollën e tretësirës së referencës. Me 

ndihmën e një shpatulle  metalike  hapet  banda  dhe vendosen në një gyp duke shtuar 10 

ml kloroform, përzihen  tërësisht dhe pastaj filtrohen  dhe  filtrati  mblidhet në një balon 

të peshuar. Mbetja lahet tre herë me dietil eter (10 ml secila), duke e mbledhur filtratin  

në të njëjtën  balon. Filtrati u avullua  dhe për tharje  përfundimtare  baloni u  fut në furrë 

në 105°C për 10 minuta. Baloni ftohet në një tharës dhe peshohet. Në balonin që  

përmban fraksionin e  steroleve  shtohen  lakmusi i përbërë nga një përzierje e piridine – 

hegzametil – trimetilklorosilan, duke parandaluar thithjen e  lagështisë.  

Ndarja dhe përcaktimi sasior i steroleve u realizua me gaz kromatografi me kolonë  

kapilare në një  Kromatograf Hewlett Packard 6890 të pajisur me një kolonë  30 m 5 

TRB 0.32 mm diametër të brëndshëm dhe trashësi 0,25 µ film. 

Kushtet e përdorura  (FID) në kromatografinë e  gaztë  ishin: Temperatura e  kolonës 

260°C; Temperatura e injektimit 280°C dhe Temperatura e detektorit  290°C.  

α-kolestanol u përdor si standart i brëndshëm. 

5.2.2.3 Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të fenoleve  

 

Ekstraktimi i përbërësve fenolike 

 

Vaji (1.000±0.001g) i tretur në  50ml n-hegzan u ekstraktua me 5 ml MeOH/ H2O (60:40, 

v/v). Përzierja u centrifugua në 3500 rpm për 10 min. Pas largimit të shtresës së hekzanit, 

ekstrakti polar u përdor për analizim të mëtejshëm.  

 

Metoda e  Folin-Ciocalteau 

 

Një  sasi e caktuar mostre u hodh në një balon volumetrik 10 ml dhe më pas u shtuan, ujë 

(5ml) dhe reagenti Folin-Ciocalteau (0.5 ml). Pas 3 min shtohen 1 ml tretesire e ngopur 

(35 %, w/v) karbonat natriumi. Tretesira u hollua me ujë deri në 10 ml dhe pas 1 ore u 

mat absorbanca në 725 nm kundrejt një tretesire të bardhë me spektrofotometrin V-530, 

Japan. Acidi galik u përdor si standard i jashtëm (y = bx + a, y = 0.210 ± 0.068, R
2
 = 

0.999). Përcaktimi u krye dy herë për çdo ekstrakt.  
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5.2.2.4 Metoda e Panel Testit për vlerësimin organoleptik 

 

Analiza organoshqisore  u krye nga Panel Testi Shqiptar i vajit të ullirit, i ngritur  dhe 

njohur zyrtarisht nga MBUMK, si laborator për kontrollin zyrtar të cilësisë organoleptike  

të vajit të ullirit të virgjër. Me mbështetjen e USAID, janë trajnuar nga ekspert të COOI, 

një grup prej 12 specialistë nga institucione të ndryshme që mbulojnë  ushqimin, që nga 

viti 2008. Në vitin  2013, Paneli ka filluar funksionimin e plotë, pranë ISUV. Analizimi u 

krye sipas metodës së përcaktuar në rregulloren e BE-së (EEC/2568/91, e amenduar dhe 

Regulloren COI/T.20/DOC.15/REV.4 “Për procedurat e vlerësimit sensorial të vajit të 

ullirit të virgjër” [39], [46].  

Vlerësimi u krye sipas skedë profilit standart  figura 6.4, ku  secili testues bën vlerësimin 

e çdo mostre nëpërmjet nuhatjes dhe shijimit  duke shënuar në skedën e shkallëzuar me 

10 cm,  intensitetin e  përceptimit të karakteristikave negative dhe pozitive.  Pas kryerjes 

së vlerësimit organoleptik nga testuesit, kryetari i panelit mbledh skedat e vlerësimit dhe 

kryen përpunimin statistikor të rezultateve. Për çdo mostër llogaritet mediana e çdo 

karakteristike negative dhe pozitive dhe për të fituar një vlerë të besueshme llogaritet 

Devijimi Standart (DS) i medianës për çdo karakteristikë dhe koeficienti i 

ndryshueshmërisë si indikator për cilësinë e të dhënave,  që duhet të jetë <20.  

Çdo karakteristikë pozitive: “frutësi”, “i hidhur” dhe “ djegës”, në bazë të intensitetit 

vlerësohet:“intensive”, kur mediana e karakteristikës pozitive është > 6;“mesatare”,kur 

Med është midis intervalit 3÷6; “e lehtë”, kur mediana është <3. Profili organoleptik, 

vlerësohet “i balancuar mirë”, kur vaji nuk paraqet mungesë balance, e cila përkufizohet 

si nuhatja, shijimi dhe ndjesia që ka vaji  kur mediana e hidhësisë dhe/ose djegësisë është 

2 pikë më > se Med.frutësisë dhe “vaj i butë”, kur mediana e hidhësisë dhe /ose djegësisë 

është ≤ 2. Bazuar në rezultatet dhe standartin kryhet vlerësimi i kategorisë së vajit:  

 “Vaj ulliri ekstra i virgjër”, kur Med e defekteve = 0  dhe Med e frutësisë  > 0; 

 “Vaj ulliri i virgjër”, kur 0< Med e defekteve <  3,5 dhe Med e frutësisë > 0; 

 “Vaj ulliri lampantë/ndriçues“, kur Med e defekteve >3,5 ose kur Med e def. < 3,5 

dhe Med e frutësisë = 0; 

 

Mediana e defekteve përcaktohet si medianë e defektit të perceptuar me intensitet më të 

lartë. Mediana e defekteve dhe frutësisë shprehet me numër dhjetor dhe vlera e 

koeficientit të ndryshueshmërisë, që përcakton ato nuk duhet të kalojë 20%.  
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KAPITULLI 6 

INTERPRETIMI I REZULTATEVE EKSPERIMENTALE 

6.1 Kriteret e cilësisë 

Siç kemi treguar në fillim, qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i cilësisë dhe natyralitetit 

të “vajit të ullirit ekstra i virgjër”, bazuar në kriteret dhe standartet e përcaktuara në 

legjislacion. Kriteret e cilësisë për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit, përfshijnë: 

 Treguesit fiziko– kimik si: aciditeti, vlera e peroksideve, koeficientët e përthithjes 

UV, lagështia, lëndët flurore dhe papastërtitë e patretshme në eter petrol. 

 Vlerësimin shqisor /organoleptik. 

6.1.1. Analizimi i treguesve fiziko - kimik të mostrave të “vajit të ullirit ekstra të 

virgjër” nga prodhimi. 

Rezultatet e analizimit të treguesëve fiziko – kimik paraqiten në tabelat 6.1, 6.2  dhe 6.3. 

Nga të dhënat vihet re se, treguesit fiziko – kimik në disa mostra nuk rezultojnë  konform 

normave të përcaktuara për kategorinë “vaj ulliri ekstra i virgjër”. N.q.s i analizojmë 

sipas viteve të prodhimit, përkatësisht rezulton: për sezonin 2010-2011, 65 % e totalit të 

mostrave rezultojnë jo – konform kategorisë së deklaruar “ekstra i virgjër”; për 2011-

2012, 37% dhe për sezonin 2012-2013, vetëm 30 % (figurat 6.1,6.2 dhe 6.3). Siç tregohet 

në figurën 6.4, cilësia e vajrave të ullirit direkt nga prodhimi, paraqet përmirësim të 

dukshëm gjatë tre viteve të studimit.  

Analizojmë treguesit fiziko – kimik,bazë të cilësisë: 

Aciditeti i lirë,  është kriteri bazë për kategorizimin e vajit të ullirit dhe tregues i cilësisë 

së lëndës së parë (ullirit) dhe procesit të trajtimit të tij përpara përpunimit si dhe kushteve 

të ruajtjes së vajit. Për mostrat nga prodhimi, kryesisht ky tregues rezulton mbi normën e 

standartit për kategorinë ekstra i virgjër (0,8%).  

Vajrat e ullirit të sezonit 2010-2011, rezultojnë me cilësi shumë të dobët. Aciditeti i 

përgjithshëm varion nga 0.3 % - 2.6 %  dhe vetëm 35 % e mostrave paraqesin  aciditet 

brenda normës për kategorinë “vaj ulliri ekstra i virgjër” (figura 6.1), ndërsa, 40 % e 

mostrave rezultojnë me këtë tregues nga 0.8 – 2%, duke u kategorizuar si “vaj ulliri i 

virgjër” dhe 5%  e mostrave me aciditet mbi 2% të cilat i përkasin kategorisë më të ulët 

“vaj ulliri i virgjër i zakonshëm” (figura 6.1). 

Vlerat e larta të aciditetit, tregojnë se vaji është prodhuar nga lëndë e parë (ullinj) të një 

cilësie të dobët, të cilët mund të kenë pësuar dëmtime mekanike, prekje nga miza, apo 

vonesa në përpunim. Gjithashtu, vlerat mbi normë të aciditetit (tabela 6.1), përveç 

faktorëve të përmendur më lart, mund të jenë shkaktuar edhe nga kushtet jo të mira të 

ruajtjes dhe kontaktit për një kohë të gjatë të vajit me sedimentin. 

Për vitin  2011-2012, mostrat rezultojnë më cilësore. Vlerat e aciditetit variojnë nga 0.2 – 

2.7 %, por 63 % e mostrave rezultojnë me aciditet  konform  kategorisë “ekstra të 
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virgjër”, 21 % me aciditet 0.8-2% duke u kategorizuar si “vaj ulliri i virgjër” dhe 5%  e 

mostrave me aciditet mbi 2% të cilat i përkasin kategorisë më të ulët “vaj ulliri i virgjër i 

zakonshëm” (figura 6.2).  

Në sezonin 2012-2013, cilësia e vajrave të ullirit rezulton relativisht shumë e mirë. 

Kështu, 70 %  e mostrave paraqesin aciditet  relativisht  shumë  të ulët  nga 0.1 – 0.7%,  

që tregojnë se vaji është prodhuar nga ullinj të shëndetshëm sipas praktikave të mira 

bujqësore dhe është transportuar dhe përpunuar mënjëherë pas vjeljes (figura 6.3). 

Vlera e peroksideve, tregues i kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit.  Ky është një tregues 

i stadit primar të oksidimit që ka ndodhur në vaj, duke formuar komponime perokside.  

Standartet përcaktojnë si normë të këtij treguesi, për vajrat e ullirit të virgjër të 

përshtatshëm për konsum, vlerën ≤ 20 mek O2/kg vaj [41]. Ky tregues sipas viteve 

rezulton përkatësisht (tabelat 6.1, 6.2 dhe 6.3) : 2010-2011, në 20 % të totalit të mostrave 

mbi normë, duke e kategorizuar vajin si “vaj ulliri i virgjër ndriçues / i  papërshtatshëm 

për konsum”; 2011-2012, rezultojnë 11 % të mostrave më këtë tregues mbi normë, ndërsa 

për 2012-2013, ky tregues rezulton brenda standartit për të gjitha mostrat (figurat 6.1,6.2 

dhe 6.3).  

Vlerat e larta të këtij treguesi për disa mostra nga viti 2011 dhe 2012, tregojnë që vaji ka 

pësuar oksidim si rezultat i kushteve të papërshtatshme  të ruajtjes [58]. 
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Tabela 6.1  Rezultatet e analizimit të treguesve  fiziko – kimik  të mostrave “vaj ulliri ekstra i virgjër” nga prodhimi: 2010-

2011. 

 

Mostrat 

 

Aciditeti 

 

(≤ 0.8 % acid oleik) 

 

Vlera e peroksideve 

 

(≤20 mek O2 /kg) 

 

K 232 

 

(≤ 2,50) 

 

K 270 

 

(≤ 0,22) 

 

Delta K 

 

(≤ 0.01) 

 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

me eterpetrol 

≤15 

 

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 

1 2.2 24.8 1. 624 0. 180 0.0044 1.32 Jo për konsum 

2 0.66 13.9 1. 527 0.127 0.0087 2.11 Extra i virgjër 

3 1 17.5 1. 639 0. 158 0.0044 1.14 I virgjër 

4 1. 3 20. 8 1. 695 0.176 0.0072 1.65 Jo për konsum 

5 2. 1 20. 18 1. 749 0. 175 0.0027 1.46 Jo për konsum 

6 0.3 13.8 1. 625 0. 116 0.0055 2.03 Extra i virgjër 

7 0.86 18.1 1. 856 0. 143 0.0084 2.11  I virgjër 

8 0. 655 17.5 1. 474 0. 148 0.0040 2.28 Extra i virgjër 

9 1.1 16.1 1. 908 0. 141 0.0012 1.54 I virgjër 

10 1.4  18.7  1. 596 0. 202 0.0089 2.17 I virgjër 

11 0.41 13.5 1. 711 0. 144 0.0070 1.26 Extra i virgjër 

12 2.6 20.4 1. 745 0. 187 0.0099 1.56 jo për konsum 

13 0.35 16.1 1. 330 0. 133 0.0092 0.87 Extra i virgjer 

14 1.7 15.6 1. 544 0. 189 0.0068 0.55 I virgjër 

15 0.66 14.26 1. 604 0. 128 0.0071 1.49 Extra i virgjër 

16 1.5 19.6 1. 573 0. 182 0.0041 1.02 I virgjër 

17 1 17.4 1. 640 0. 136 0.0099 1.21 I virgjër 

18 2.1 17.1 1. 834 0. 164 0.0092 2.20 I zakonshëm 

19 1.2 19.3 1. 642 0. 735 0.0084 0.88 I virgjër 

20 0.3 15.05 1. 828 0. 196 0.0068 0.62 Extra i virgjër 
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Tabela 6.2  Rezultatet e analizimit të treguesve  fiziko – kimik  të mostrave “vaj ulliri ekstra i virgjër” nga prodhimi: 2011-

2012. 

 
 

Mostrat 

 

Aciditeti 

 

(≤ 0.8 % acid oleik) 

 

Vlera e peroksideve 

 

(≤20 mek O2 /kg) 

 

K 232 

 

(≤ 2,50) 

 

K 270 

 

(≤ 0,22) 

 

Delta K 

 

(≤ 0.01) 

 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

≤15 

 

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 

1 0.4 9.2 - 0. 197 0.0044 1.44 Extra i virgjër 

2 0.54 13.2 1. 996 0.168 0.0087 2.09 Extra i virgjër 

3 0.27 8.07 1. 457 0. 087 0.0044 1.17 Extra i virgjër 

4 1.28 10.8 1. 551 0.14 0.0072 1.85 I virgjër 

5 0.54 10.8 1. 725 0. 144 0.0027 1.66 Extra i virgjër 

6 1.1 16.1 1. 908 0. 141 0.0055 2.01 I virgjër 

7 2.2 16.2 1. 772 0. 199 0.0084 2.14 I zakonshem 

8 0.3 12.2 - 0. 172 0.0040 2.38 Extra i virgjër 

9 0.52 10.76     1. 754 0. 140 0.0012 1.66 Extra i virgjër 

10 0.62 13.18 1. 721 0. 159 0.0089 2.19 Extra i virgjer 

11 1.8 20.06 - 0. 152 0.0070 1.36 Jo për konsum 

12 0.25 12.9 1. 866 0. 104 0.0099 1.76 Extra i virgjër 

13 0.7 13.03 1. 849 0. 165 0.0092 0.78 Extra i virgjër 

14 0.36 15.06 1. 527 0. 102 0.0068 0.75 Extra i virgjër 

15 0.4 14.5 1. 645 0. 177 0.0071 1.6 Extra i virgjer 

16 1.2 12.9 1. 877 0. 176 0.0041 1.04 I virgjër 

17 2.7 22.1 - 0. 213 0.0099 1.21 Jo për konsum 

18 0.52 17.1 1. 776 0.189 0.0085  2.22 Extra i virgjër 

19 1.22 7.8 1. 488 0. 122  0.0059 0.98 I virgjër 
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Tabela 6.3  Rezultatet e analizimit të treguesve  fiziko – kimik  të mostrave “vaj ulliri ekstra i virgjër” nga prodhimi: 2012-

2013. 

 

Mostrat 

 

Aciditeti 

 

(≤ 0.8 % acid oleik) 

 

Vlera e peroksideve 

 

(≤20 mek O2 /kg) 

 

K 232 

 

(≤ 2.50) 

 

K 270 

 

(≤ 0.22) 

 

Delta K 

 

(≤ 0.01) 

 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

≤15) 

 

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 

1 0.11 9.98 2.000 0. 127 0.0044 1.18 Extra i virgjër 

2 0.11 7.98 1. 914 0.157 0.0087 2.19 Extra i virgjër 

3 0.16 7.99 2.000 0. 117 0.0044 1.6 Extra i virgjër 

4 0.17 7.99 1. 777 0.135 0.0072 0.78 Extra i virgjër 

5 0.28 9.99 1. 738 0. 130 0.0027 1.23 Extra i virgjër 

6 0.4 9.99 2.205 0. 163 0.0055 2.04 Extra i virgjër 

7 0.42 7.99 1. 856 0. 118 0.0084 2.36 Extra i virgjër 

8 0.5 13.9 1.696 0. 153 0.0040 1.69 Extra i virgjër 

9 0.7 9.99 1. 774 0. 113 0.0012 1.35 Extra i virgjër 

10 1.24 9.99 1. 995 0. 167 0.0089 1.02 I virgjër 

11 1.3 9.98 1.995 0. 167 0.0070 1.74 I virgjër 

12 1.46 9.98 1. 834 0. 157 0.0099 2.24 I virgjër 

13 1.85 11.98 2. 149 0. 164 0.0092 1.15 I virgjër 

14 0.84 9.99 1. 819 0. 144 0.0068 2.29 I virgjër 

15 0.28 5.99 1. 879 0. 126 0.0071 2.09 Extra i virgjër 

16 0.51 15.99 2.223 0. 135 0.0041 1.45 Extra i virgjër 

17 0.45 7.99 2.095 0. 143 0.0099 1.68 Extra i virgjër 
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Figura 6.1 Vlerësimi i kategorisë bazuar në rezultatet e treguesve fiziko-kimik, për 

mostrat e vajit të ullirit nga prodhimi 2010-2011. 

 

Figura 6.2 Vlerësimi i kategorisë bazuar në rezultatet e treguesve fiziko-kimik, për 

mostrat e vajit të ullirit nga prodhimi 2011-2012. 

 

Figura 6.3 Vlerësimi i kategorisë bazuar në rezultatet e treguesve fiziko-kimik, për 

mostrat e vajit të ullirit nga prodhimi 2012-2013. 
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Figura 6.4 Kategorizimi i mostrave  direkt nga prodhimi bazuar në rezultatet e treguesve  

fiziko - kimik, gjatë tre viteve 2011-2013.  

Koeficientët e përthithjes ultraviolet (UV). Tregues i oksidimit dhe i pastërtisë : 

Koeficientët e përthithjes ultraviolet (UV), K232  dhe K270, vlerësojnë oksidimin e vajit 

gjatë ruajtjes. Delta K, zbulon praninë  e vajit të ullirit të  rafinuar ose të bërsisë së ullirit, 

duke matur diferencën  midis  Absorbancës  në 270 nm dhe 266 nm + 274 nm [58].Siç  

tregohet në tabelat 6.1,6.2 dhe 6.3, koeficientët e përthithjes K232 dhe K270 dhe ΔK, 

rezultojnë  brënda standartit për të gjitha mostrat direkt nga prodhimi.  

Përmirësimi i cilësisë së vajit të ullirit në vite, tregon që është përmirësuar  cilësia e  

lëndës së parë (ullirit), si dhe kushtet e ruajtjes dhe magazinimit të vajit të ullirit.  

6.1.2. Vlerësimi  organoleptik  i  mostrave të “vajit të ullirit ekstra të virgjër”  nga  

prodhimi. 

Një aspekt i  rëndësishëm i vlerësimit dhe kategorizimit të cilësisë së vajit të  ullirit, është 

analiza shqisore/organoleptike.  

Mostrat nga sezoni i prodhimit  2011-2012, u vlerësuan  për cilësinë organoleptike, për të 

përzgjedhur vajrat më cilësorë. Vlerësimi për cilësinë organoleptike u krye nga Panel 

Testi Shqipëtar nën drejtimin e një eksperti të COOI-it, sipas procedurës së mëposhtme. 

Hapi i parë: Vlerësimi i treguesve fiziko–kimik të të gjitha mostrave të deklaruara si “vaj 

ulliri ekstra i virgjër”. Rezultatet e treguesve fiziko kimik dhe vlerësimi i kategorisë sipas 

normave të standartit, paraqiten në tabelën 6.2, ku 12 mostra nga 19,  rezultuan konform 

kategorisë së deklaruar  “vaj ulliri ekstra i virgjër”.  
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Figura 6.4  Skedë profili standart për vlerësimin organoshqisor  të vajit të ullirit të virgjër 

Hapi i dytë: Këto 12 mostra iu nënshtruan testimit organoleptik  nga  Panel Testi,  duke 

përcaktuar në mënyrë sasiore dhe cilësore karakteristikat pozitive dhe negative sipas 

skedë- profilit bazë  (figura 6.4), ku  secili testues bën vlerësimin e çdo mostre nëpërmjet 

nuhatjes dhe shijimit duke shënuar në skedën e shkallëzuar me 10 cm,  intensitetin e  

përceptimit të karakteristikave negative dhe pozitive.   

Pas vlerësimit organoleptik të 12  mostrave nga testuesit, u krye  përpunimi statistikor  i 

të dhënave, sipas programit statistikor të krijuar sipas kërkesave të legjislacionit  të BE – 

së (EEC. No 2568/91) [39], ku për çdo mostër u llogarit mediana e çdo karakteristike  

negative dhe pozitive, Devijimi Standart (DS) i medianës për çdo karakteristikë dhe 

koeficienti i ndyshueshmërisë  si indikator për cilësinë e të dhënave, që duhet të jetë <20 

% (tabelat 6.4 dhe 6.5) 

Nga përpunimi statistikor i të dhënave, 6 mostra rezultuan që plotësonin standartin 

minimal bazë (Md =0 dhe Mf >0) për klasifikimin “VUEV”, 4 mostra plotësonin 

standartin (Md ≤ 3.5 dhe Mf > 0) për kategorinë “ VUV“ dhe 2 mostra në kategorinë 

“VUV i zakonshëm” (Md ≥3.5 dhe Mf >0) (tabela 6.4). Pra, 50 % e mostrave që 

rezultuan me tregues fiziko – kimik konform kategorisë VUEV, paraqesin cilësi organo – 

shqisore jo – konform kategorisë “VUEV”, çka tregon se vlerësimi organoshqisor është 

kriter i rëndësishëm për vlerësimin dhe kategorizimin e cilësisë së vajit të ullirit ekstra të 

virgjër. 
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Tabela 6.4  Vlerësimi i kategorisë së mostrave bazuar në analizën organoleptike 

 

Mostrat 

 

Mediana e 

Frutësisë 

(Mf>0) 

 

Mediana e 

Defekteve 

(Md=0) 

 

VLERËSIMI I KATEGORISË 

1 Mf  = 3.5 >0 Md=0 Extra i virgjër 

2 Mf = 3.0 >0 Md=0 Extra i virgjër  

3 Mf = 4.2 >0 Md=0 Extra i virgjër 

4 Mf = 2.5 >0 Md = 2.0 ≤3.5 I virgjër 

5 Mf  = 3.2>0 Md = 2.2 ≤3.5 I virgjër 

6 Mf  = 2.0>0 Md = 3.0 ≤3.5 I virgjër 

7 - 6>Md = 3.6 ≥3.5 I virgjër i zakonshëm 

8 Mf = 5.0 >0 Md=0 Extra i virgjër 

9 Mf = 2.5 >0 Md=0 Extra i virgjër 

10 Mf = 4.5 >0 Md=0 Extra i virgjër 

11 - Md = 3.8 ≥3.5 I virgjër i zakonshëm 

12 Mf = 2.8 >0 Md = 2.0≤3.5 I virgjër 

 

 

Karakteristikat organoleptike pozitive: “frutësi (jeshile ose e pjekur); “i hidhur” dhe 

“djegës”, në bazë të intensitetit të përceptimit të tyre, vlerësohen: “intensive”, kur 

mediana e karakteristikës pozitive është > 6;“mesatare”,kur mediana është midis 

intervalit 3÷6; dhe “e lehtë” kur mediana është < 3. Kur karakteristikat  sensoriale 

paraqiten në etiketë, duhet të paraqiten sipas këtyre përcaktimeve [39]. Siç vihet re nga 

tabela 6.4,6.5 dhe 6.6  mostrat “vaj ulliri ekstra i virgjër” nga prodhimi, paraqesin profil 

me frutësi “mesatare” (2 ÷ 5, < 6), hidhësi dhe djegësi “mesatare”  dhe/ose “të lehtë” < 3. 

 

Hapi i tretë: Meqënëse 6 mostrat (tabela 6.4)  i përkasin së njëjtës kategori ”vaj ulliri 

ekstra i virgjër”, diferencimi i cilësisë organoleptike të tyre, u bazua në dy tregues 

“frutësinë” dhe “i balancuar / harmonik”, ku mostrat 3,8 dhe 10 rezultuan më cilësoret.  

Karakteristika “i balancuar”, e përcaktuar në legjislacionin e BE –së [39], është kur vaji 

nuk paraqet mungesë balance/harmonie, e cila përkufizohet si nuhatje, shijim dhe ndjesia 

që ka vaji  kur mediana e hidhësisë dhe / ose djegësisë është 2 pikë më e lartë se mediana 

e frutësisë.  
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Tabela  6.5  Shëmbull i  përpunimit statistikor  të  të dhënave për një mostër që rezulton 

konform standartit për kategorinë “vaj ulliri ekstra i virgjër” me  Md ≤ 0 dhe Mf > 0. 

 

Tabela 6.6  Shëmbull i  përpunimit statistikor të të dhënave për një mostër që rezulton në 

kategorinë “vaj ulliri i virgjër”  Md ≤ 3.5 dhe Mf > 0. 

Numri i mostres 2

Data

TESTUESIT Karakteristikat I ndriçuar I mykur Uthullor Dru i lagësht Rancid Frutesi Hidhesi Djegesi

1 2.0 2.0 0.0 0.0 2.5 2.5 1.0 1.2

2 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.5 3.0 3.0

3 2.0 2.8 0.0 0.0 2.8 2.0 1.0 1.3

4 2.0 1.5 0.0 0.0 2.0 2.5 2.5 3.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 3.5

6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 2.8 3.0

7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 2.9

8 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.9 3.5

9

10

11

12

PERPUNIMI STATISTIKOR

Nº TESTUESVE 12

Karakteristikat I ndriçuar I mykur Uthullor Dru i lagësht Rancid Frutesi Hidhesi Djegesi

MEDIANA Me 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 2.500 2.650 3.000

P 75 p 75 2.00 2.00 0.00 0.00 2.13 2.70 2.93 3.13

P 25 p 25 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 2.50 2.05 2.50

IQR IQR 2.00 0.88 0.00 0.00 2.13 0.20 0.88 0.63

Devijimi Standart S 0.53 0.23 0.00 0.00 0.57 0.05 0.23 0.17

Koeficient i  variacionit  robusto ne  % CVR 0.00 11.69 0.00 0.00 28.40 2.14 8.83 5.57

Intervali I siperm I besueshmerise IC sip 1.05 2.46 0.00 0.00 3.11 2.60 3.11 3.33

Intervali i poshtem i besueshmerise IC inf -1.05 1.54 0.00 0.00 0.89 2.40 2.19 2.67

PANELI I SHQIPTAR
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Tre mostrat e përzgjedhura për vlerësimin përfundimtar u vlerësuan nga Paneli sipas një 

skedë-profili  më të avancuar (mostrat 3,8 dhe 10, figura. 6.5).  

Legjislacioni i BE-së dhe COOI [39],[45] përcaktojnë kërkesat minimale që duhet të 

plotësojnë vajrat e ullirit që të klasifikohen si ekstra të virgjër, por mungojnë rregullat për 

matjen objektive të diferencave sensoriale midis vajrave të së njëjtës kategori “VUEV”. 

Një qasje e përshtatshme për të arritur më shumë diferencime kërkon “përshkrues” ose 

‘karakteristika’të tjera që mund të shpjegojnë diferencimin brenda kategorisë VUEV[54].  

 

Figura 6.5  Skedë profili i avancuar për vlerësimin organoshqisor  të VUEV 

Siç shihet nga figura 6.5, për diferencimin e “vajrave të ullirit ekstra i virgjër” janë 

përdorur karakteristikat shtesë, krahasuar me skedë - profilin standart (figura 6.4), si 

karakteristikat “harmonik”, “persistenca/qëndrueshmëria”  dhe “kompleksiteti” .Vlera e 

karakteristikës “harmonik”, që është shkalla e balancës së gjithë  karakteristikave 

pozitive, i diferencon vajrat e kategorisë “ekstra i virgjër”. “Harmonik” në njërën anë 

përfshin praninë dhe intensitetin e karakteristikave pozitive (frutësi, hidhësi, djegësi dhe 

praninë e komponentëve aromatik: jeshile apo i pjekur, të përceptuar nëpërmjet shijimit 

dhe nuhatjes) dhe në anën tjetër përfshin gjithashtu kompleksitetin e këtyre 

karakteristikave pozitive. “Kompleksiteti” ka të bëjë me kompleksitetin e vajit të ullirit, 

në lidhje me komponentët aromatik “frutësi jeshilë” apo “i pjekur”; ndërsa “persistenca 

/qëndrueshmëria”, vlerëson qëndrueshmërinë  në kohë të përceptimit të karakteristikave 

pozitive [54]. 
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Figura 6.6  Profilet sensoriale sipas skedë profilit standart  për tre mostrat më cilësore, 

nga 1-3. 

Figura 6.7  Profilet sensoriale sipas skedë profilit të avancuar  për tre mostrat më 

cilësore, nga 1-3. 

Siç tregohet në figurën 6.6, profilet organoshqisore të karakteristikave pozitive bazë, janë 

shumë të përafërta për tre mostrat, të cilat paraqesin  frutësi  në kufirin e “mesatares”   

(F<6) dhe hidhësi dhe djegësi të “lehtë” (<3).  

Në figurën 6.7 paraqitet  grafikisht  vlerësimi me pikë sipas skedë profilit të avancuar,  

për tre mostrat. Siç vërehet, karakteristikat që e bëjnë diferencimin ndërmjet tre mostrave 

„VUEV”  janë „Harmonia‟ dhe „Persistenca /qëndrushmëria‟. Mostra 1, paraqet vlerat më 

të larta të këtyre karakteristikave dhe vlerësohet si “vaji ulliri ekstra i virgjër” më cilësori, 

pastaj mostra  2 dhe 3.   

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3



Mekanizmat ligjorë dhe standartet kombëtare, bazë për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit 

51 

 

6.1.3. Kriteret e cilësisë për mostrat  nga  tregu 

Për një vlerësim të plotë të gjithë zinxhirit të prodhimit dhe tregtimit të vajit të ullirit,  u 

morën mostra edhe në treg tek konsumatori i fundit. Për studim, u morën mostra të 

vajrave të deklaruara në etiketë si “vaj ulliri ekstra i virgjër”. Mostrat përfaqësojnë 

subjektet prodhuese dhe ambalazhuese vendase, që dominojnë tregun dhe nga importi.  

6.1.3.1 Vlerësimi i kategorisë së mostrave “vaj ulliri ekstra të virgjër” nga tregu,  sipas 

kritereve të cilësisë. 

Për mostrat nga tregu u analizuan kriteret e cilësisë të përcaktuara në legjislacion [41], 

përkatësisht, treguesit fiziko – kimik dhe organoshqisor. Rezultatet paraqiten në tabelat 

6.7,6.8,6.9 dhe 6.10.   

Vlerësimi i kategorisë sipas kritereve të cilësisë, u krye sipas skemë – udhëzuesëve  

(Shtojca 1) bazuar  në rezultatet e analizimit (tabelat 6.7,6.8,6.9 dhe 6.10). Nga vlerësimi 

u përftuan rezultatet si më poshtë: 

 Nga mostrat e vitit 2011, të prodhuara në vënd, në lidhje me kriteret e cilësisë, 

rezultuan 37 % e totalit të mostrave  konform kategorisë së deklaruar në etiketë 

“vaj ulliri ekstra i virgjër” (sipas tabelës 6.7 dhe figura 1.1 shtojca 1). Mostrat e 

tjera u vlerësuan sipas skemë-udhëzuesit (figurat 1.2 dhe 1.3  shtojca 1) dhe 

rezultuan  25% “vaj ulliri  i virgjër”, 13 %  “vaj ulliri” dhe  25 %  nuk   përfshihen 

në asnjë kategori, prandaj u përcaktuan ‘i përzier” (figura 6.8).  

 Nga viti 2012 (sipas tabelës 6.8 dhe shtojcës 1), rezultuan 40%  konform 

kategorisë së deklaruar në etiketë “vaj ulliri ekstra i virgjër”, 30 %  në kategorinë  

“i virgjër”, 10 % “vaj ulliri” dhe  20 %  ‘i përzier” (figura 6.8).  

 Mostrat e vitit 2013 (sipas tabelës 6.9 dhe shtojcës 1), rezultuan 40 %  konform 

kategorisë së deklaruar në etiketë “vaj ulliri ekstra i virgjër”, 10 % “vaj ulliri i 

virgjër”, 20% “vaj ulliri” dhe 30% rezultojnë vajra “të përzier”, (figura 6.8) . 

 Mostrat e vajit të ullirit nga importi (tabela 6.10), të deklaruara në etiketë si “vaj 

ulliri ekstra i virgjër” rezultojnë, 40 %  konform kategorisë së deklaruar në etiketë 

“vaj ulliri ekstra i virgjër”, 46 % “i virgjër”, 7 % “vaj ulliri” dhe 7 % vaj i 

papërshtatshëm për konsum (figura 6.8). Pra vajrat nga importi rezultojnë më 

cilësore se ato të vendit (kategorizohen në dy kategoritë më të larta VUEV dhe 

VUV).  

Në qoftë se  analizojmë secilin tregues të cilësisë, nga tabelat 6.7,6.8,6.9 dhe 6.10, 

vihet re se treguesit fiziko - kimik, që rezultojnë jo - konform kategorisë së deklaruar 

në etiketë, janë aciditeti i përgjithshëm, vlera e peroksideve dhe koeficientët e 

përthithjes UV, K232  dhe K270.  

 Aciditeti i përgjithshëm: Vlerat e larta të aciditetit, tregojnë se vaji është prodhuar 

nga lëndë e parë (ullinj) të një cilësie të dobët, apo vonesa në përpunim si dhe/ose 

vaji është ruajtur në kushte të papërshtatshme në tregtim (ekspozimi në 

temperatura të larta dhe dritë).  
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 Vlera e peroksideve: tregues i kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit / i vjetrimit të 

vajit. Vetëm mostrat 5 dhe 8 (tabela 6.10) nga importi rezultojnë me vlera të 

peroksideve mbi normën ≤ 20 mek O2/kg. Vlera e lartë e peroksideve tregon që 

vaji është oksiduar si rezultat i ruajtjes në kushte të papërshtatshme dhe për një 

kohë të gjatë (etiketa: prodhuar 2011, mostrimi në prill 2012. Vajrat e ullirit me 

këtë tregues mbi normën, klasifikohen si “Vaj ulliri i virgjër jo për konsum”. 

 Koeficientët e përthithjes UV, K232 dhe K270: Kryesisht  rezulton jo konform 

standardit, koeficienti K270, që tregon se këto vajra kanë pësuar trajtime 

teknologjike duke përforcuar faktin se këto mostra janë përzierje e vajrave të 

ullirit të virgjër me vajra të ullirit të rafinuar, të cilët u klasifikuan në kategorinë 

“vaj ulliri”.  

 Treguesi Delta K, është një kriter natyraliteti. Për mostrat të cilat u kategorizuan 

si “vaj ulliri”, tregon që vajrat e ullirit të virgjër janë përzier me vajra ulliri të 

rafinuar, ndërsa mostrat e tjera që nuk kategorizohen në asnjë kategori të vajit të 

ullirit mund të jenë përzier me vajra të tjerë vegjetal.   

Si përfundim, cilësia e vajrave të ullirit në treg, sipas kritereve të cilësisë, rezulton  e 

dobët  krahasuar me vajrat direkt nga prodhimi dhe vajrat nga  importi janë më cilësor se 

ato të prodhuar në vënd.  

  

 

Figura 6.8  Kategorizimi i mostrave  nga tregu bazuar në rezultatet e kritereve të cilësië 

(treguesve  fiziko – kimik dhe organoleptik) , gjatë tre viteve 2011-2013.  
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Tabela 6.7  Rezultatet e analizimit të kritereve të cilësisë për mostrat “vaj ulliri ekstra i virgjër” nga tregu, të prodhuara në  

vënd: 2010-2011. 

 

 
Treguesit 

Fiziko – Kimik 
Njësia Norma 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lagështia dhe 

lendet flurore 
% ≤ 0.2 0.1 0.09 0.2 0.1 0.08 0.1 0.1 0.057 

Aciditeti si acid 

oleik 
% ≤ 0.8 0. 9 1.01 0.72 0.2 0.18 0.65 0.8 1.1 

Numri i Jodit sipas 

Hanusit 
- 75-94 89.3 91 83.98 130 82.3 88 79.35 92 

Numri i 

peroksideve 

mek 

O2/kg 
≤ 20 8 7.6 13.98 4.7 12.04 11.2 8.75 9.85 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

g/kg ≤ 15 1.44 2.09 1.17 1.85 1.66 2.01 1.72 1.79 

Koeficienti i 

Përthithjes UV 

K 232 

- ≤ 2.50 - 2.55 2.143 - 2 2.55 1.966 2.01 

K 270 - ≤ 0.22 0.55 0.25 0,2 - 0.2 0.25 0.22 0.209 

ΔK - ≤ 0.01 0.04 0.18 0,01 - 0.01 0.01 0.006 0.009 

Med.Frutësisë  >0   2.6  2 2.2 3 2 

Md. defekteve  =0   0  0 1.5 0 2 

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 
  Vaj ulliri I përzier 

Ekstra i 

virgjër 
I përzier 

Ekstra i 

virgjër 
I virgjër 

Ekstra i 

virgjër 
I virgjër 
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Tabela 6.8  Rezultatet e analizimit të kritereve të cilësisë për mostrat “vaj ulliri ekstra i virgjër”  nga tregu, të prodhuara në  

vënd: 2011-2012. 

 

 
Treguesit 

Fiziko – Kimik 
Njesia Norma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lagështia dhe 

lendet flurore 
% ≤ 0.2 0.1 0.09 0.2 0.1 0.067 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 

Aciditeti si acid 

oleik 
% ≤ 0.8 1.01 0.39 0.19 0.5 0.32 0.19 1.2 0.89 1.67 2.48 

Numri i Jodit sipas 

Hanusit 
- 75-94 75.4 93.4 82.2 87.2 80.66 77.2 86.7 74.5 86.2 82.2 

Numri i 

peroksideve 

mek 

O2/kg 
≤ 20 13.94 10.25 10.2 9.33 5.98 8.8 17.8 11.2 8.1 8 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

g/kg ≤ 15 1.44 2.09 1.17 1.85 1.66 2.01 2.14 2.38 2.19 1.76 

Koeficienti i 

Përthithjes UV 

K 232 

- ≤ 2.50 1.78 1 1. 61 2 1.732 1. 536 2. 41 1.48 _ _ 

K 270 - ≤ 0.22 0.172 0.205 0.14 0.9 0.095 0.117 0.24 0.15 0.712 0.75 

ΔK - ≤ 0.01 0.001 0.007 0.005 0.121 0.003 0.006 0,009 - 0.058 0.060 

Med.Frutësisë  >0 2.6 3.8 3.3 
 

2.8 3.5 2 2.4 
  

Md. defekteve  =0 2 0 0 
 

0 0 2.5 1.8 
  

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 
  

I 

virgjër 

Ekstra i 

virgjër 

Ekstra i 

virgjër 

Vaj 

ulliri 

Ekstra i 

virgjër 

Ekstra i 

virgjër 
I virgjër I virgjër I përzier I përzier 
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Tabela 6.9 Rezultatet e analizimit të kritereve të cilësisë për mostrat “vaj ulliri ekstra i virgjër”  nga tregu , të prodhuara në  

vënd: 2012-2013. 

Treguesit 

Fiziko – Kimik 
Njesia Norma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lagështia dhe 

lendet flurore 
% ≤ 0.2 0.09 0.10 0.10 0.095 0.10 0.098 0.092 0.096 0.097 0.095 

Aciditeti si acid 

oleik 
% ≤ 0.8 0.39 0.7 1.23 0.42 0.8 0.65 1.3 0.52 0.62 0.8 

Numri i Jodit sipas 

Hanusit 
- 75-94 93.4 79.5 107.5 102.4 89.7 92.8 86.3 92.2 91.8 89.8 

Numri i 

peroksideve 
mek 

O2/kg 
≤ 20 10.25 11.5 13.4 10.88 11.86 10.2 11.6 9.85 12.8 13.5 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

g/kg ≤ 15 1.44 2.09 1.17 1.85 1.66 2.01 2.14 2.38 2.20 1.89 

Koeficienti i 

Përthithjes UV 

K 232 

- ≤ 2.50 1.27 1.845 2.45 2.98 1.75 1. 98 2. 56 2.15 2.21 1.21 

K 270 - ≤ 0.22 0.205 1.123 0.265 1.05 0.215 0.75 0.235 0.63 0.213 0.21 

ΔK - ≤ 0.01 0.007 0.155 0.28 0.5 0.009 0.13 0.01 0.14 0.008 0.009 

Med.Frutësisë 
 >0 3.6   

 
3.5  2  3.2 2.8 

Md. defekteve 
 

=0 
0   

 
0  2  0 0 

 

VLERËSIMI I 

KATEGORISË 
  

Ekstra i 

virgjër 

I 

përzier 

I 

përzier 

I 

përzier 

Ekstra i 

virgjër 
Vaj ulliri 

I 

virgjër 
Vaj ulliri 

Ekstra i 

virgjër 

Ekstra i 

virgjër 
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Tabela 6.10  Rezultatet e analizimit të kritereve të cilësisë për mostrat “vaj ulliri ekstra i virgjër”  nga tregu , të importuara. 

 
Treguesit Fiziko - 

Kimik 

 

MOSTRAT NGA IMPORTI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Lagështia dhe 

lendet flurore 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.13 

 

0.1 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.1 

 

0.14 

 

0.15 

 

0.1 

 

0.11 

 

0.12 

Aciditeti si acid 

oleik 
1.01 0.96 0.78 0.89 1.12 0.7 0.89 0.71 0.66 1 0.55 0.78 0.56 1.32 0.77 

Numri i Jodit sipas 

Hanusit 

 

75.4 

 

77.5 

 

81 

 

76.5 

 

76.14 

 

76.14 

 

80.47 

 

72 

 

74.7 

 

75.3 

 

76 

 

76.1 

 

80.5 

 

70 

 

78.13 

Numri i peroksideve 
 

13.9 

 

11.4 

 

5.67 

 

6.87 
 

21 

 

12.3 

 

8.9 
 

20.4 

 

9.4 

 

9.61 

 

11.6 

 

9.5 

 

9.8 

 

9.8 

 

12.51 

Lëndë të 

pasapunifikueshme 

(me eterpetrol) 

1.44 2.09 1.17 

 

 

1.85 

 

1.66 2.01 2.14 2.38 1.66 2.9 1.36 1.76 0.78 0.75 1.6 

K 232 1.784 1.696 1.632 1.759 _ 1.681 1.847 1.762 2. 39 1.734 1.861 1.645 1.943 _ 1.659 

K 270 0.172 0.185 0.179 0.173 0.192 0.121 0.212 0.16 0.22 0.191 
0. 

166 
0.128 0.214 0.149 0.11 

ΔK 0.002 0 0.005 0.001 0.005 0.005 0.006 0.001 0.096 0.002 0.005 0.002 0.009 0.001 0 
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6.1.3.2 Kërkesat  për etiketimin  

Legjislacioni për vajin e ullirit, përveç kritereve të cilësisë dhe natyralitetit, përcakton dhe 

kërkesat për etiketimin [38]. Etiketimi i vajit të ullirit të ambalazhuar, është shumë i 

rëndësishëm për informimin e konsumatorit mbi kategorinë, cilësinë dhe vlerat e tij 

ushqyese, për të bërë zgjedhjen e duhur sipas nevojave dhe kërkesave të tij.    

Për mostrat nga tregu të ambalazhuara dhe të etiketuara u vlerësua konformiteti me 

kërkesat e legjislacionit. 

Në Ligjin nr.87/2013, datë 25.02.2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe 

tregtimin e vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit” [38], përcaktohen kërkesat e 

veçanta të detyrueshme për etiketimin e vajrave të ullirit të ambalazhuara, si mëposhtë. 

Emri me të cilin shitet produkti 

Përcaktimet e kategorive të  vajit të ullirit konsiderohen si emri me të cilin tregtohet vaji.  

Gjithashtu ligji kërkon që pranë emrit duhet të jepet dhe një informacion specifik  për 

kategorinë e vajit, përkatësisht [38]:  

 për kategorinë  “vaj ulliri ekstra i virgjër”, informacioni: “vaj ulliri i kategorisë 

më të lartë, i përftuar direkt nga ullinjtë dhe vetëm me mjete mekanike”; 

 “vaj ulliri i virgjër”, informacioni: “vaj ulliri i përftuar direkt nga ullinjtë dhe 
vetëm me mjete mekanike”; 

 për kategorinë “vaj ulliri i përbërë nga vajra ulliri të rafinuara dhe vajra ulliri të 

virgjëra”, informacioni: “vaj që përmban vetëm vajra ulliri të rafinuara dhe vajra 

të përftuara direkt nga ullinjtë”; 

 për kategorinë “vaj i bërsisë së ullirit”, informacioni: “vaj që përmban vetëm vajra 

të përftuara nga përpunimi i vajit të bërsisë së ullirit dhe vajrave të përftuara 

direkt nga ullinjtë”. 

Siç vihet re në figurën 6.9, mostrat e vajrave të ullirit të prodhuara në vend, që tregtohen 

tek konsumatori i fundit, shpesh përmbajnë emërtime të përgjithshme si: “vaj ulliri 

natyral”,’vaj ulliri ekstra’, “vaj ulliri origjinal”,“vaj ulliri Borshi” etj. Përcaktime të tilla 

të përgjithshme nuk janë konform kategorisë së përcaktuar në ligjin nr.87/2013, datë 

25.02.2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit dhe 

vajit të bërsive të ullirit” dhe keqinformojnë konsumatorin  mbi cilësinë  e vajit.  
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Në figurën 6.10 informacioni “100 % vaj ulliri i virgjër, i pastër, natyral. Ky është 

produkt i cilësisë së lartë, përmban aciditet nën 1 %, gliceride, vitaminë E, lendë Anti 

oksidante”, që jepet pranë emrit të kategorisë së vajit, “vaj ulliri ekstra i virgjër” nuk 

është konform me kërkësat e legjislacionit. 

                                              

Figura 6.9 Shëmbuj, të emërtimeve të mostrave të vajit të ullirit të prodhuara në vend  

 

   Figura 6.10 Informacioni mbi kategorinë e vajit 
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Gjithashtu, përcaktimet si “origjinal’, ‘natyral” dhe ’Borshi’ nuk janë konform 

legjislacionit dhe keqinformojnë konsumatorin mbi cilësinë dhe orgjinën e vajit. 

Përdorimi i këtyre përcaktimeve gjeografike (Saranda, Borshi,etj) është në kundërshtim 

me legjislacionin specifik për përcaktimin e origjinës dhe treguesit gjeografik dhe bëhet 

me qëllim reklamimin e produktit duke përdorur emra të zonave të mirënjohura të 

prodhimit të vajit të ullirit si Saranda, Borshi etj.  

Mostrat nga importi përmbajnë etiketim konform kërkesave të legjislacionit, përsa i 

përket emërtimeve, informacionit mbi kategorinë, etiketimin e vlerave ushqimore etj, 

(figura 6.11).  

   

Figura 6.11 Etiketimi i mostrave nga importi 

Etiketimi i vlerave ushqyese  

Një aspekt i rëndësishëm është etiketimi i vlerave ushqyese, i cili ndihmon konsumatorin 

për të bërë zgjedhjen e produktit. Vendimi  i  Këshillit të Ministrave Nr. 1344, datë 

10.10.2008  për miratimin e rregullores “Për etiketimin e produkteve ushqimore” [55], 

përcakton rregullat për etiketimin e vlerave ushqyese si mëposhtë:   

Grupi 1: (a) vlera e energjisë; (b) sasia e proteinave, karbohidrateve dhe yndyrnave. 

Grupi 2: (a) vlera e energjisë; (b) sasia e proteinës, karbohidratit, sheqernave, yndyrës, 

yndyrnat e ngopura, fibrave dhe natriumit. 

Në rast se është bërë një deklarim për yndyrnat e ngopura, fibrat ose natriumin, 

informacioni do të jepet sipas grupit 2. 
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Etiketimi për vlerat ushqimore mund të përfshijë gjithashtu sasitë e një ose më shumë nga 

elementet e mëposhtëm: yndyrna me një lidhje të pangopur, yndyrna me shumë lidhje të 

pangopura, kolesterol dhe mineralet apo vitaminat.  

 

 

 

 

 

         a) 

 

 

 

 

 

 

 

          b) 

 

 

 

Figura 6.12  Etiketimi i vlerave ushqyese në mostrat e tregut të prodhuara në vend 

Për vajin e ullirit, vlerat ushqyese duhet të etiketohen sipas Grupit 2. Siç vërehet në 

figurën 6.12.a), informacioni i vlerave ushqimore nuk jepet konform legjislacionit [38]. 

Tabela e vlerave ushqimore përmban  edhe  aciditetin i cili  nuk është një ushqyes por 
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tregues fiziko – kimik, prandaj nuk duhet të përfshihet tek tabela ushqimore. Gjithashtu 

ushqyesit nuk janë paraqitur sipas rregullit për grupin 2.   

Sipas ligjit [38] treguesi i  aciditetit apo aciditetit maksimal, paraqitet në etiketë vetëm në 

rast se ai shoqërohet nga treguesi i vlerës së peroksideve, përmbajtjes së dyllit dhe 

absorbimin ultraviolet, me shkronja të së njëjtës madhësi dhe në të njëjtën fushë pamje. 

Në figurën 6.12. b), treguesit fiziko kimik nuk paraqiten konform rregullave të përcaktuar 

në legjislacion [38]. Tabela e treguesëve fiziko kimik përmban dhe vlerën e energjisë dhe 

kolesterolit si dhe aciditeti nuk shoqërohet nga vlera e peroksideve, përmbajtja e dyllit 

dhe absorbimi  ultraviolet, me shkronja të së njëjtës madhësi dhe në të njëjtën fushë 

pamjeje. 

Deklaratat/mesazhet  shëndetësore në etiketë  

Një aspekt tjetër që rregullon legjislacioni mbi etiketimin është paraqitja e 

deklaratave/mesazheve shëndetësore në etiketë.  

 

Figura 6.13  Paraqitja e deklaratave shëndetësore në etiketat e mostrave nga tregu 

“Deklaratë shëndetësore”, kuptojmë çdo mesazh që tregon, sugjeron ose nënkupton që  

ekziston një marrëdhënie midis një ushqimi ose një përbërësi të tij dhe shëndetit [56]. 

Këto deklarata përfshijnë “deklaratat për reduktimin e rriskut të një sëmundje” e cila 

tregon, sugjeron ose nënkupton që konsumimi i një ushqimi ose  një përbërësi të tij,  

redukton në  mënyrë të konsiderueshme  faktorët e riskut në  zhvillimin  e një  sëmundje 

njerëzore [56]. 
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Në legjislacionin aktual [55], paraqitja në etiketë e deklaratave shëndetësore është e 

ndaluar. Sipas legjislacionit të BE–së, për paraqitjen në etiketë të një deklarate 

shëndetësore, nga OBU duhet të merret autorizimi nga autoritetet kompetente të 

ushqimit, sipas një procedure të caktuar. Ky legjislacion, nuk është përafruar akoma në 

legjislacion kombëtar, ndërkohë që OBU, paraqesin deklarata të tilla. Në figurën 6.13, 

janë paraqitur mesazhe shëndetësore“redukton mplakjen e qelizave, rrezikun e 

artiriosklerozës, lufton kolesterolin dhe trompozat venoze…..etj”  në kundërshtim me 

legjislacionin [55]. Këto deklarata shëndetësore, krijojnë konfuzion tek konsumatori mbi 

dobitë e këtij produkti në shëndet. 

Kërkesa jo të detyrueshme për etiketimin e vajit të ullirit 

Përveç kërkesave të mësipërme të detyrueshme etiketa mund të përmbajë edhe treguesit e 

mëposhtëm [38]: 

 treguesin “vetëm me një presim në të ftohtë”, vetëm për vajin e ullirit ekstra të 
virgjër ose vajin e ullirit të virgjër, të përftuar në temperaturën nën 27°C, me anë 

të presimit të parë mekanik të brumit të ullirit, me një sistem ekstraktimi 

tradicional, duke përdorur presa hidraulike; 

 treguesin “ekstraktim në të ftohtë”, vetëm për vajin e ullirit ekstra i virgjër ose 
vajin e ullirit të virgjër, të përftuar në temperaturën nën 27°C, me anë të procesit 

të filtrimit apo centrifugimit të brumit të ullirit; 

 treguesit e karakteristikave organo-shqisore, vetëm në rast se bazohen në 

rezultatet e përftuara nga panel-testi; 

 treguesin e aciditetit apo aciditetit maksimal, vetëm në rast se ai shoqërohet nga 

treguesi i vlerës së peroksideve, përmbajtjes së dyllit dhe absorbimin ultraviolet, 

me shkronja të së njëjtës madhësi dhe në të njëjtën fushë pamjeje. 

6.2 Kriteret e natyralitetit 

 

Një nga aspektet më të rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit është 

natyraliteti ose pastërtia e tij.   

 

Krahas rritjes së  prodhimit të vajit të ullirit,  janë shtuar dhe përpjekjet e fallsifikimit të 

nga  OBU, me qëllim përfitimet ekonomike. Vaji i ullirit mund të fallsifikohet duke u 

përzier me vajra të tjerë vegjetal që kanë cilësi dhe kosto më të ulët si dhe përzierja me 

“vaj ulliri të rafinuar”  ose ‘vaj i bërsisë së ullirit” që janë kategoritë më të ulëta  të vajit 

të ullirit për konsum.  

 

Legjislacioni aktual kombëtar [57], përmban si teste të natyralitetit, profilin e acideve 

yndyrore, treguesin ΔK dhe Numrin e Jodit. Legjislacioni i BE –së, përcakton disa teste 

për vlerësimin e natyralitetit, me qëllim identifikimin e gjithë mundësive të fallsifikimit 

[39]. Këto teste realizohen me analiza kromatografike dhe HPLC, prandaj realizimi i tyre 

paraqet kosto të lartë.  
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Në Shqipëri, deri tani nuk realizohet asnjë nga testet me kromatografi, nga laboratorët 

zyrtar të kontrollit të ushqimit, për mungesë të aparaturave dhe kapaciteteve teknike.  

Në kuadër të këtij studimi, për vlerësimin e natyralitetit të vajrave të ullirit, u analizuan 

jashtë vendit, profilet e acideve yndyrore, për disa mostra nga prodhimi dhe nga tregu. 

Nëpërmjet analizimit të kritereve të natyralitetit zbulohet: 

 

 Përzierja e vajrave të ullirit me vajra të tjerë vegjetal nëpërmjet testeve: Lëndë të 

pasapunifikueshme, përmbajtja e acideve yndyrore, acidet yndyrore trans, 

përmbajtja e steroleve (totale dhe individuale) dhe ΔECN 42.  

 Përzierja e vajrave të ullirit të virgjër me vajra të bërsisë së ullirit: Dyllrat,  

alkoole alifatike.   

 Përzierja e vajrave të ullirit të virgjër me vajra ulliri të rafinuar nëpërmjet 

testeve: Absorbanca në UV, përkatësisht K270 dhe Delta K, profili i acideve 

yndyrore (acidet yndyrore trans) dhe përmbajtja e stigmastadieneve. 

6.2.1 Analizimi i natyralitetit të mostrave nga prodhimi 

Për vlerësimin e natyralitetit  u morën nga prodhimi, 10 mostra të cilat rezultuan konform 

kategorisë  “vaj ulliri ekstra i virgjër” përsa i përket kritereve të cilësisë.  

Për këto mostra u analizuan testet: Lëndë të pasapunifikueshme, Absorbanca në UV, 

përkatësisht K270 dhe Delta K dhe përmbajtja  e acideve yndyrore. 

6.2.1.1 Lëndë të pasapunifikueshme dhe Absorbanca në UV, përkatësisht K270 dhe 

Delta K. 

Siç vërehet në tabelat 6.1, 6.2 dhe 6.3 këto tregues rezultojnë konform standartit, çka  

tregon se mostrat nga prodhimi janë origjinale, “vaj ulliri ekstra i virgjër’.  

6.2.1.2 Përmbajtja e acideve yndyrore  

 

Bazuar në origjinën e tij, një vaj vegjetal ka një profil të caktuar të acideve yndyrore. 

Karakteristike për vajin e ullirit është përmbajtja e lartë e acidit oleik dhe nivele minimale 

të acideve linoleik dhe linolenik, ndërsa vajrat e tjerë vegjetal kanë nivel të lartë të 

acideve linoleik dhe linolenik. Analizimi i profilit të acideve yndyrore është me rëndësi, 

për vlerësimin e origjinalitetit të vajit të ullirit, vlerës ushqyese dhe stabilitetit të tij.  

Rezultatet e përftuara nga analizimi i përmbajtjes së acideve yndyrore për mostrat nga 

prodhimi, paraqiten në tabelën  6.11.  

Kromatograma e standartit të referencës dhe  kromatogramat për mostrat  2 dhe 5 nga 

prodhimi (me zhvillim jo shumë të mirë) me të dhënat tabelare të përftuara për llogaritjen 

e përmbajtjes së AY, si: koha e retensionit, lartësia e pikut dhe sipërfaqja e pikut, 

paraqiten në figurat 6.15, 6.16 dhe 6.17.  

Për mostrat direkt nga prodhimi (tabela 6.11) përmbajtja e acideve yndyrore rezulton 

brënda standartit të përcaktuar nga COOI/BE [39],[40] dhe legjislacioni shqiptar [41], për 

kategorinë “vaj ulliri ekstra i virgjër”. Acidet yndyrore që paraqesin vlera më të larta  
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janë: acidi oleik (C18:1) 69.74÷75,1, palmitik (C16:0) 10.86÷15.03, acidi linoleik 

(C18:2) 7.98÷11.42, stearik (C18:0) 2.25 ÷ 3.37 dhe acidi palmitoleik (C16:1) 0.34÷1.31.  

Rezultatet e profilit të acideve yndyrore tregojnë se 10 mostrat e vajrave nga prodhimi,  

rezultojnë origjinalë dhe konform kategorisë së deklaruar  “vaj ulliri ekstra i virgjër” .  

Pra 10 mostrat që rezultuan “vaj ulliri ekstra të virgjër” sipas kritereve të cilësisë, 

rezultojnë konform kësaj kategorie edhe sipas kritereve të natyralitetit. 

  

Vlerat ushqyese të vajrave të ullirit nga prodhimi 

 

Përmbajtja e acideve yndyrore me një lidhje të pangopur dhe në veçanti përmbajtja e 

acidit oleik është e rëndësishme si nga pikpamja ushqyese dhe e stabilitetit oksidativ të 

vajit të ullirit. Vlerat e përmbajtjes së këtij acidi për të gjitha mostrat nga prodhimi, 

rezultojnë relativisht të larta nga 69.74 ÷75,1% (mostrat nga S1 ÷ S10, figura 6.14).  

Përmbajtja e acideve yndyrore të vajit të ullirit është një tregues i rëndësishëm dhe për 

vlerësimin e stabilitetit oksidativ të tij, në veçanti raporti i përmbajtjes së acidit oleik 

C18:1 me acidin linoleik  C18:2 [47]. Vlera e rekomanduar e këtij parametri eshtë më e 

madhe se 7. Siç vihet re në tabelën 6.12, vlera e këtij parametri është mbi 7, me 

përjashtim të mostrës  S4.  

Kjo tregon se vajrat nga prodhimi paraqesin stabilitet të mirë dhe pritet të kenë 

qëndrueshmëri të lartë ndaj oksidimit.   

Përmbajtja e acidit palmitik (acidi i ngopur) e cila mund të variojë nga 7.5 ÷20 %, në 

vajrat nga prodhimi është në vlerë mesatare dhe varion nga 10.73 ÷14.94. Nga pikpamja 

ushqyese, është e dëshirueshme që kjo përmbajtje të jetë më e ulët se kufiri i lartë [31].  

Gjithashtu, përmbajtja e acideve linoleik (omega-6) e cila mund të variojë nga 3.5÷21% 

dhe linolenik (omega–3) që duhet të jetë  <1% [41],  është e rëndësishme nga pikëpamja 

ushqyese. Për mostrat nga prodhimi përmbajtja e tyre është brënda standartit dhe varion: 

përkatësisht acidi linoleik (ω-6), 8.03÷11.42, acidi linolenik (ω-3), nga 0.48÷0.75. 

Ndonëse përmbajtja e këtyre acideve është e rëndësishme nga pikpamja ushqyese, kjo 

përmbajtje është në korrelacion negativ me stabilitetin e  vajit.  

Si përfundim, mostrat nga prodhimi, të cilat rezultuan “vaj ulliri ekstra i virgjër” 

paraqesin një profil të acideve yndyrore të ekuilibruar, ku përmbajtja e acidit oleik është 

relativisht e lartë.  
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Tabela 6.11 Përmbajtja e  acideve yndyrore (si % e AY totale), për mostrat direkt nga prodhimi
 

Acide yndyrore S1     S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

C16:0 10.73±0.03 12.26±0.04 14.94±0.04 11.11±0.03 14.41±0.04 10.87±0.03 10.25±0.6 11.70±0.04 11.80±0.04 11.37±0.05 

iso-C16:0 0.13±0.00 0.11±0.00 0.09±0.00 0.14±0.00 0.08±0.00 0.13±0.00 0.13±0.00 0.14±0.00 - 0.13±0.00 

C16:1 n-9  cis 0.34±0.00 0.45±0.00 1.26±0.00 0.82±0.00 1.31±0.00 0.79±0.00 0.61±0.04 0.63±0.00 0.50±0.00 0.50±0.00 

iso-C17:0 0.15±0.00 0.15±0.00 0.05±0.00 0.07±0.00 0.04±0.00 0.10±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

C17:0 0.27±0.00 0.26±0.00 0.13±0.00 0.20±0.00 0.18±0.00 0.14±0.00 0.10±0.00 0.18±0.00 0.10±0.00 0.10±0.02 

C17:1 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.15±0.02 0.00±0.00 0.2±0.02 0.00±0.00 

C18:0 2.96±0.03 2.61±0.03 2.27±0.02 3.27±0.03 2.25±0.02 2.65±0.03 2.80±0.03 3.37±0.03 2.60±0.03 2.60±0.19 

C18:1 n-9 cis 70.20±0.70 70.86±0.71 67.56±0.67 68.47±0.68 69.51±0.69 72.69±0.70 74.41±3.1 71.31±0.71 71.00±0.71 73.8±0.66 

C18:1 n-7 cis 2.11±0.01 1.25±0.01 2.18±0.01 1.85±0.01 2.23±0.01 1.71±0.01 1.78±0.01 1.66±0.01 3.5±0.01 1.30±0.01 

C18:2 n-6 cis 9.24±0.09 9.49±0.09 9.36±0.09 11.42±0.11 8.03±0.07 8.15±0.09 8.36±0.54 9.37±0.09 8.6±0.09 8.20±0.07 

C18:3 n-6 cis 0.06±0.00 0.04±0.00 - 0.03±0.00 - 0.06±0.00 0.09±0.00 - - 0.03 ±0.00 

C18:3 n-3 cis 0.67±0.01 0.66±0.01 0.69±0.01 0.61±0.01 0.66±0.01 0.69±0.01 0.60±0.00 0.48±0.01 0.7±0.01 0.6±0.04 

C20:0 0.48±0.01 0.44±0.01 0.39±0.01 0.48±0.01 0.41±0.01 0.52±0.01 0.42±0.04 0.42±0.01 0.40±0.01 0.40±0.03 

C20:1 n-9 cis 1.58±0.02 0.36±0.01 0.30±0.00 0.33±0.00 0.27±0.00 0.30±0.02 0.30±0.00 0.24±0.01 0.20±0.01 0.30±0.01 

C22:0 0.12±0.00 0.12±0.00 0.11±0.00 0.14±0.00 0.13±0.00 0.12±0.00 0.00±0.00 0.08±0.00 0.10±0.00 0.12±0.00 

C22:5 n-6 cis 0.86±0.01 0.86±0.01 0.60±0.00 0.98±0.01 0.42±0.00 0.98±0.01 0.00±0.00 0.42±0.01 0.00±0.00 0.45±0.00 

C24:0 0.09±0.00 0.08±0.00 0.07±0.00 0.08±0.00 0.07±0.00 0.09±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.10±0.00 0.1±0.00 

Σn:0 (AYN) 14.93±0.08 16.03±0.08 18.05±0.08 15.49±0.08 17.57±0.08 14.62±0.08 13.70±0.08 15.89±0.08 15.3±0.08 14.82±0.06 

Σn:1 

(AYNJLP) 
74.23±0.74 72.92±0.72 71.30±0.70 71.48±0.70 73.31±0.72 75.49±0.74 77.25±0.65 73.84±0.72 75.4±0.72 75.9±0.67 

Σn:n (AYDLP) 10.83±0.10 11.05±0.10 10.65±0.10 13.03±0.12 9.11±0.08 9.88 ±0.10 9.05±0.56 10.27±0.10 9.3±0.10 9.28±0.08 
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Figura 6.14 Paraqitja grafike e përmbajtjes së acidit oleik për mostrat nga prodhimi (S1÷ 

S10) dhe mostrat nga tregu (S11÷ S15). 

 

Tabela 6.12  Vlerat  e reportit C 18:1 / C 18:2  për mostrat direkt nga prodhimi dhe nga 

tregu. 

 

 

 

 

 

Figura  6.15 Kromatograma e ndarjes së standartit të EMAY, “Supelco 37 component 

FAME Mix C4 – C24“ (Merck, Darmstadt, Germany) në kolonë kapilare DB-23  (60 m 

×0.25 mm i.d. 0.15 𝜇m film). Kushtet kromatografike: injektim split  (raporti 1 : 20). 
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Figura 6.16  Kromatograma e mostres  S2  dhe rezultatet e përcaktimit sasior të AY 
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Figura  6.17  Kromatograma e mostres   S5  nga prodhimi  
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6.2.2  Analizimi i natyralitetit të mostrave nga tregu 

Në tabelat 6.7,6.8 dhe 6.9, paraqiten rezultatet e treguesve të natyralitetit: ΔK dhe Numri 

i Jodit. 

6.2.2.1 Delta K 

Ky tregues përdoret  për zbulimin  e përzierjes së vajit të ullirit të virgjër me vajra ulliri të 

rafinuar. Në tabelat 6.7,6.8,6.9 dhe 6.10 paraqiten rezultatet e këtij treguesi për mostrat 

nga tregu dhe rezulton që: mostrat 1 dhe 2 tabela 6.7, mostrat 4, 9 dhe 10 tabela 6.8 , 

mostrat 2,3,4,6 dhe 8 tabela 6.9 dhe mostra 9 tabela 6.10, që paraqesin ΔK jo konform 

normës për kategorinë e deklaruar “vaj ulliri ekstra i virgjër”, mund të jenë përzier me 

vajra ulliri të rafinuar. Bazuar në skemë-udhëzuesin (figura 1.3, shtojca 1), ku ∆K 

përfshihet si tregues, mostrat: 1/tabela 6.7, 4/tabela 6.8; 6 dhe 8/tabela 6.9 dhe 9/tabela 

6.10, u klasifikuan në nënkategorinë vaj ulliri, ndërsa mostrat 2/tabela 6.7, mostrat 9 dhe 

10/tabela 6.8 dhe mostrat 2,3 dhe 4/tabela 6.9 nuk klasifikohen në asnjë nënkategori të 

vajit të ullirit dhe përcaktohen si “përzierje”. 

6.2.2.2 Numri i Jodit  

Ky tregues përcakton sasinë e lidhjeve të pangopura (dyfishe dhe trefishe) të pranishme 

në vajin e ullirit. Numri i Jodit është përdorur  për zbulimin  e përzierjeve të vajit të ullirit 

me vajra të tjerë vegjetal, por nuk është një test sinjifikativ për vlerësimin e natyralitetit 

në rastet e përzierjeve në përqindje të ulëta. Rezultatet për mostrat 4 tabela 6.7 dhe 3 dhe 

4 tabela 6.9, që paraqesin këtë tregues mbi normën e standartit, tregojnë që këto mostra 

mund të jenë përzier me vajra të tjerë vegjetal.  

Për vlerësimin e natyralitetit të vajrave të ullirit nga tregu, nuk mund të gjykojmë vetëm 

nëpërmjet analizimit të dy treguesve të mësipërm. Për një vlerësim më të plotë u analizua 

dhe profili i acideve yndyrore për 5 mostra që u përzgjodhën bazuar në rezultatet e 

kritereve të cilësisë dhe nga subjektet që dominojnë në treg (tabela 6.18).   

Tabela 6.18  Vlerësimi i mostrave nga tregu bazuar në kriteret e cilësisë dhe natyralitetit. 

 

Mostrat 
Deklarimi 

në etiketë 

Vlerësimi sipas 

kritereve të cilësisë 

Vlerësimi sipas kritereve 

të natyralitetit 

Vlerësimi 

përfundimtar 

1 V.U.E.V V.U.EV I PËRZIER
5
 I PËRZIER 

2 V.U.E.V I PËRZIER
5 

I PËRZIER
5 

I PËRZIER 

3 V.U.E.V V.U.E.V V.U.E.V V.U.E.V 

4 V.U.E.V V.U.V V.U.V V.U.V 

5 V.U.E.V V.U V.U V.U 

 

                                                           
5
 Përcaktimi “i përzier” është për vajrat që bazuar në kriteret e cilësisë dhe natyralitetit të përcaktuara në 

legjislacion, nuk  klasifikohen në asnjë nga kategoritë e vajit të ullirit.  
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6.2.2.3 Përmbajtja e acideve yndyrore  

Rezultatet e përmbajtjes së acideve yndyrore për 5 mostrat nga tregu, paraqiten si vlera  

mesatare  në tabelën 6.19. Në figurat 6.18 dhe 6.19 paraqiten kromatogramat e mostrave 

S1 dhe S2 dhe të dhënat për llogaritjen e përmbajtjes së AY.  

Acidet yndyrore më të rëndësishme për zbulimin e përzierjes së vajit të ullirit me vajra të 

tjerë vegjetal, janë: acidi linolenik (18:3), aracidik (20:00), behenik (22:00) dhe 

lignocerik [59]. 

 

Siç vërehet në tabelën 6.19, mostrat S1 dhe S2 paraqesin profil të acideve yndyrore jo – 

konform standartit për vajin e ullirit. Në legjislacion [26] profili i acideve yndyrore është 

i njëjtë për të gjitha kategoritë e vajit të ullirit. Kështu, përmbajtja e acidit oleik është: S1 

(C18:1 = 52.25%), S2 (C18:1 = 44.56%) ku standarti për VU është 55÷83%; përmbajtja e 

acidit linoleik S1 (C18:2 = 30.69%), S2 (C18:2 = 41.68%) ku standarti është ≤ 3.5-21.0%; 

acidi behenik S1 (C22:0 = 0.32%), S2 (C22:0 = 0.44%) ku standarti është < 0.2 %, ndërsa 

mostrat S3÷S4÷S5, paraqesin profil të acideve yndyrore konform standartit për vajin e 

ullirit madje  mostra  S3 rezulton me përmbajtje të lartë të acidit oleik (C18:1=74.92%).   

 

Siç vihet re në tabelën 6.18, mostra S1 u klasifikua sipas kritereve të cilësisë në kategorinë 

“VUEV”, ndërsa pas analizimit të përmbajtjes së AY, nuk i përket asnjë kategorie të VU, 

pra rezulton “i përzier” me vajra të tjerë vegjetal. Mostra S2, rezulton “i përzier” sipas 

kritereve të cilësisë dhe natyralitetit, ndërsa tre mostrat tjera rezultojnë me profil të AY 

konform kategorizimit “VU”. Vlerësimi përfundimtar i mostrave, bazuar në kriteret e 

cilësisë dhe natyralitetit paraqitet në kolonën e fundit tabela 6.18.  

Këto rezultate tregojnë se mostrat S1 dhe S2 nuk janë origjinale vaj ulliri,  siç deklarohen 

në etiketë, por përzierje me vajra të tjerë vegjetal.  

 

Pra, përsa i përket natyralitetit, në treg konstatohen edhe vajra ulliri jo origjinalë, të 

përzier me vajra të tjerë vegjetal. Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore me Gaz-

kromatografi, është një tregues - indikator i rëndësishëm për vlerësimin e natyralitetit 

dhe të cilësisë së vajit të ullirit.  

Tre mostrat e tjera nga tregu që kategorizohen vaj ulliri (S3,S4 dhe S5), paraqesin vlera 

relativisht të larta të acidit oleik (tabela 6.19) dhe tregues të stabilitetit/qëndrueshmërisë 

C18:1/C18:2 mbi vlerën e rekomanduar (tabela 6.12). 
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Tabela 6.19  Përmbajtja e acideve yndyrore (% e AY totale), për mostrat nga tregu 

 

 

Acide yndyrore S1 S2 S3 S4 S5 

C16:0 10.59±0.03 8.56±0.03 11.31±0.03 11.8±0.03 11.11±0.03 

iso-C16:0 0.09±0.00 0.07±0.00 0.12±0.00 0.12±0.00 0.14±0.00 

C16:1 n-9  cis 0.52±0.00 0.30±0.00 0.72±0.00 0.52±0.00 0.82±0.00 

iso-C17:0 0.07±0.00 - 0.04±0.00 0.10±0.00 0.07±0.00 

cyclo-C17:0 - - 0.11±0.00 - - 

C17:0 0.10±0.00 0.10±0.00 0.13±0.00 0.12±0.00 0.20±0.00 

C18:0 2.95±0.03 3.09±0.03 2.36±0.02 2.72±0.03 3.27±0.03 

C18:1 n-9 cis 50.92±0.51 43.62±0.44 73.36±0.73 69.89±0.70 68.47±0.68 

C18:1 n-7 cis 1.33±0.01 0.94±0.01 1.56±0.01 2.58±0.01 1.85±0.01 

C18:2 n-6 cis 30.69±0.30 41.68±0.40 7.98±0.07 9.94±0.09 11.42±0.11 

C18:3 n-6 cis - - 0.17±0.00 0.07±0.00 0.03±0.00 

C18:3 n-3 cis 0.42±0.00 0.29±0.00 0.60±0.01 0.70±0.01 0.61±0.01 

C20:0 0.37±0.01 0.31±0.00 0.41±0.01 0.34±0.01 0.48±0.01 

C20:1 n-9 cis 0.23±0.00 0.22±0.00 0.34±0.00 0.28±0.02 0.33±0.00 

C22:0 0.32±0.01 0.44±0.01 0.16±0.00 0.14±0.00 0.14±0.00 

C22:1 n-9 cis 0.30±0.01 - - - - 

C22:5 n-6 cis 0.94±0.01 0.22±0.00 0.62±0.00 0.67±0.01 0.98±0.01 

C24:0 0.14±0.00 0.16±0.00 - 0.075±0.00 0.08±0.00 

Σn:0 (AYN) 14.64±0.08 12.74±0.08 14.65±0.07 15.31±0.08 15.49±0.08 

Σn:1(AYNJLP) 53.31±0.53 45.07±0.44 75.98±0.75 73.27±0.74 71.48±0.70 

Σn:n (AYDLP) 32.05±0.31 42.19±0.41 9.37±0.09 11.38 ±0.10 13.03±0.12 
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Figura 6.18 Kromatograma e mostres  S1  nga tregu dhe rezultatet e përcaktimit sasior të 

AY. 
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Figura 6.19  Kromatograma e mostres  S2  nga tregu dhe rezultatet e përcaktimit sasior të 

AY. 
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6.2.3 Përcaktimi i përmbajtjes së lipideve individuale 

Për një vlerësim të mëtejshëm të natyralitetit u përcaktua dhe përmbajtja e lipideve të 

veçanta që përmban vaji i ullirit. Lipidet neutrale dhe polare që përmban vaji i ullirit u 

përcaktuan me Iatroscan, i cili është një instrument që kombinon efikasitetin e TLC 

(kromatografisë me shtresë të hollë) me kapacitetin e përcaktimit me FID (detektor me 

jonizim me flakë) [52].  

Në tabelën 6.20, paraqiten rezultatet e përmbajtjes së lipideve individuale për pesë mostra 

nga prodhimi dhe tre mostra nga tregu. Vaji i ullirit kryesisht përbëhet 97-99 % nga 

trigliceride (TG). Siç vërehet në tabelë, të gjitha mostrat rezultojnë me përmbajtje të lartë 

të TG, nga 97,40÷98,61%, karakteristikë e vajit të ullirit. Por nga analizimi i përmbajtjes 

së acideve yndyrore që përmbajnë trigliceridet, siç u paraqit në pikat 6.2.1.3 dhe 6.2.2.3 

vërehet se kjo përmbajtje ndryshon shumë sipas mostrave dhe për mostrat nga prodhimi 

dhe mostrën S8 nga tregu kjo përmbajtje është konform standartit për vajin e ullirit, 

ndërsa për dy mostrat nga tregu është jo konform. 

Në figurën 6.20,  paraqitet 

grafikisht përmbajtja e TG, 

C18:1 dhe C18:2, për 

mostrën S5 nga prodhimi 

(meqenëse të gjitha mostrat 

nga prodhimi kishin 

përmbajtjen e AY brenda 

standartit tabela 6.11) dhe 

tre mostrat nga tregu 

(mostrat S1,S2 dhe  S3 

tabela 6.19). 

 

 

 

Figura 6.20 Paraqitja grafike e përmbajtjes së TG, C18:1 dhe C18:2  

 

Përmbajtja e C18:1 dhe C18:2, për mostrën S5 nga prodhimi (mostra S5 tabela 6.11) dhe 

mostrën S8 nga tregu (në tabelën 6.19 mostra S3), rezulton brënda normave të përcaktuara 

në legjislacion, ndërsa për mostrat nga tregu S6 dhe S7 (mostrat S1 dhe S2 tabela 6.19), 

vlerat e përmbajtjes së këtyre acideve, rezultojnë jashtë standartit. Kështu, pavarësisht 

përmbajtjes së lartë dhe të përafërt të TG, vlerat e përmbajtjes së  acideve yndyrore 

tregojnë se dy mostrat (S6 dhe S7) nga tregu mund të jenë ndryshuar gjatë ruajtjes ose 

janë përzier me vajra të tjerë. Si rezultat, përcaktimi i profilit të acideve yndyrore është 

një tregues - indikator i rëndësishëm për vlerësimin e natyralitetit të vajit të ullirit. 

Gjithashtu nga tabela 6.20, vërehet se përmbajtja e dyllit për të gjitha mostrat rezulton < 

250 mg/kg (norma për vajrat e ullirit të virgjër për konsum) [41] dhe varion nga 90-170 

mg/kg me përjashtim të dy mostrave nga tregu S6 dhe S7 ku përmbajtja e dyllit është 260 

dhe 250 mg/kg (tabela 6.20). Këto vlera tregojnë edhe për përzierje me  vajra  të bërsisë 

së ullirit [53].  
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Tabela 6.20  Përmbajtja e lipideve individuale  e shprehur si  (g 100g
-1 

vaj ulliri) 

 
   

Mostrat 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 
Dyllra 0.16±0.02 - 0.09±0.02 0.17±0.02 - 0.26±0.02 0.25±0.02 - 

TG 97.40±0.16 97.65±0.11 98.38±0.18 97.87±0.08 98.55±0.11 98.12±0.15 98.61±0.08 98.13±0.11 

AYL ~0.06 0.12±0.02 ~0.05 ~0.04 - - ~0.05 ~0.09 

Sterole 0.24±0.03 0.34±0.06 0.32±0.04 0.46±0.05 0.22±0.03 0.42±0.05 0.58±0.04 0.63±0.08 

DG ~0.02 ~0.06 ~0.02 ~0.03 - - ~0.04 ~0.04 

MG ~0.02 ~0.03 ~0.02 - - - - ~0.03 

FL 2.10±0.05 1.77±0.07 1.12±0.06 1.43±0.05 1.23±0.06 1.20±0.06 0.47±0.04 1.08±0.05 

(TG: trigliceride; AYL: acide yndyrore të lira; DG: digliceride; MG: monogliceride; FL: fosfolipide
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6.3 Përmbajtja e përgjithshme e fenoleve për mostrat nga prodhimi dhe nga tregu 

Përmbajtja e  fenoleve, është një tregues i cilësisë, stabilitetit dhe mbi të gjitha i vlerës 

ushqyese të vajit të ullirit. 

 “Vaji i ullirit ekstra i virgjër” përmban sasi të konsiderueshme të fenoleve, të cilat janë 

antioksidantë natyrale, shumë të rëndësishme nga pikpamja ushqyese dhe që i japin vajit 

stabilitet ndaj oksidimit. Përmbajtja fenolike varion në varësi të klimës, varietetit, kohës 

së vjeljes, metodës së ekstraktimit dhe praktikave bujqësore të aplikuara [60][61]. 

Gjithashtu, përmbajtja e fenoleve reduktohet gjatë ruajtjes së vajit për një kohë të gjatë 

[62]. 

Përmbajtja e fenoleve u përcaktua me metodën kolorimetrike (Folin-Ciocalteau).Në  

figurën 6.21, paraqitet kurba e kalibrimit me tretësira standarte të acidit galik (nga 10 – 

100 mg/10 ml) dhe nga kurba  e ndërtuar  u gjetën përqëndrimet e acidit galik për mostrat 

në studim sipas absorbancës së matur në 725 nm (tabela 6.21).  

 

 

Figura 6.21  Kurba e kalibrimit me tretësira standarte të acidit galik  

 

Tabela 6.21 Vlerat mesatare të absorbancës dhe përqëndrimi i fenoleve sipas mostrave. 

 

 

Mostra 

 

Absorbanca Mesatare 

Përqëndrimi 

(mg ac.galik/g vaj) 

S1 0.89 
3.91 

S2 0.83 
3.63 

S3 0.54 
2.25 

S4 0.29 
1.06 

S5 1.31 
5.94 

S6 0.51 
2.15 

S7 0.35 
1.35 

y = 0.2101x + 0.0683 

R² = 0.9999 
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S8 0.48 
1.98 

S9 0.81 
3.53 

S10 0.36 
1.38 

S11 0.34 
1.29 

S12 0.3 
1.1 

S13 0.50 
2.05 

S14 0.37 
1.45 

S15 0.52 
2.15 

 

Në figurën 6.22, paraqitet grafikisht përmbajtja e përgjithshme e fenoleve  e shprehur  në 

mg acid Galik / kg vaj ulliri. 

 

 
 

Figura 6.22  Paraqitja grafike e përmbajtjes së përgjithshme të fenoleve për 10 mostra 

nga prodhimi (S1÷S10) dhe 5 mostra nga tregu (S11÷S15). 

 

Siç vërehet në figurën 6.22, nëse analizojmë  vajrat nga prodhimi, përmbajtja e  fenoleve 

është relativisht më e lartë krahasuar me vajrat në treg. Studimet e kryera [61] i 

klasifikojnë vajrat e ullirit sipas përmbajtjes së fenoleve me përmbajtje: shumë të ulët   (< 

150 mgacid galik /kg vaj), të ulët (150-300), të mesme (300 - 450) dhe të  lartë (450-

600).Vajrat direkt nga prodhimi, rezultojnë kryesisht me përmbajtje mesatare të fenoleve  

(S1,S2,S8,S9), të lartë (S5), të ulët (S3,S6,S8,S10) dhe shumë të ulët S4 dhe S7, ndërsa vajrat 

nga tregu janë me përmbajtje shumë të ulët (S11,S12 dhe S14) dhe të ulët (S13,S15). Këto 

rezultate reflektojnë ndikimin e faktorëve të ndryshëm në përmbajtjen fenolike [63]. Për 

vajrat nga prodhimi, përmbajtja relativisht e mesme e fenoleve  shpjegohet me faktin se 

vajrat janë të freskët, të prodhuar nga ullinj të vjelur në kohë optimale (deklarimet e 

prodhuesëve), me përjashtim të  mostrës S4 që është prodhuar nga ullinj shumë të pjekur 

dhe rezulton me përmbajtje shumë të ulët. Përsa i përket mostrave nga tregu, që 
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rezultojnë me përmbajtje shumë të ulët dhe të ulët, për mostrat (S11,S12,) rezultatet 

përforcojnë mundësinë e përzierjes me vajra vegjetal të rafinuar, ndërsa për mostrën (S14) 

përmbajtja shumë e ulët shpjegohet me kohë ruajtjen e gjatë në market (sipas  etiketës) 

[62].  

Përmbajtja e fenoleve, përveç vlerës ushqyese, ndikon dhe në stabilitetin oksidativ të vajit 

të ullirit [62]. Prandaj mostrat direkt nga prodhimi janë më cilësore dhe më të 

qëndrueshme ndaj oksidimit se mostrat nga tregu.  

 

6.4 Karakterizimi i vajrave të ullirit të përftuar nga disa kultivareve autoktone 

6.4.1 Karakterizimi kimik  
 

Për karakterizimin e kultivarëve autoktonë, në marrjen e mostrave u bashkëpunua me 

Qëndrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), Vlorë. Mostrat e vajit të 

përftuara nga monovarietete u analizuan për treguesit: Profili i acideve yndyrore, profili i 

steroleve, përmbajtja e fenoleve dhe profili organoshqisor.   

6.4.1.1 Përmbajtja e acideve yndyrore 

 

Në tabelën 6.22 paraqiten rezultatet e përmbajtjes së acideve yndyrore të mostrave të 

përftuara nga 8 monovarietete autoktone, të analizuara në Itali nga QTTB-Vlorë [66]. 

Nga të dhënat e tabelës, rezulton se përmbajtja e acideve yndyrore për të gjitha varietetet 

në studim, është konform normave të përcaktuara në legjislacionin kombëtar  [41], për 

kategorinë “Vaj ulliri ekstra  i virgjër” dhe paraqiten diferenca të dukshme në profilet e 

acideve yndyrore sipas varieteteve. 

Për këto varietete, acidet yndyrore që dominojnë janë acidi oleik (C18:1), linoleik 

(C18:2), palmitik (C16:0) dhe stearik (C18:0) dhe në sasi të vogla, acid linolenik (C18:3) 

dhe palmitoleik (C16:1).  

Siç vërehet në tabelën 6.22, përmbajtja e acidit oleik në kultivarët autoktonë është 

relativisht e lartë dhe e krahasueshme me vendet e pellgut të Mesdheut [68] dhe varion 

nga 67.3% Krypsi Krujë në 79.2 %, Kalinjoti.  

Bazuar në përbërjen e acideve yndyrore, kryesisht përmbajtjen e acidit oleik dhe linoleik, 

si dhe raportin C18:1/C18:2, vajrat e ullirit të prodhuara nga monovarietete autoktone 

mund të grupohen si mëposhtë: 

G.I – Kultivarë me përmbajtje të lartë të acidit oleik nga 70÷79 % , përmbajtje të ulët të 

acidit linoleik nga 7.6÷7.98 % dhe 12.37 % (Kotruvsi) dhe vlera të larta të raportit 

C18:1/C18:2 (Kalinjot, Mixan, Nisiot, Kotruvs) tabela 6.22 dhe 6.23. 

G.II – Kultivarët me përmbajtje më të ulët të acidit oleik nga 67.3%÷69.4%, vlera të larta 

të acidit linoleik (12.2÷14.2%) dhe vlera të ulëta të raportit C18:1/C18:2 (Ulli i Bardhë i 

Tiranës, Boç, Krypsi  Krujë). Kultivari Frantoio i cili zë 8 % të ullishtarisë, i përket 

kufirit të dy grupeve, me përmbajtje të acidit oleik 69.74% ~70% dhe linoleik 9.36%.   

Këto rezultate tregojnë se kultivarët autokton paraqesin profil cilësor dhe të ekuilibruar 

të acideve yndyrore, të krahasueshëm me vendet e Mesdheut. Kultivari Kalinjot 

konfirmohet si një kultivar me interes për prodhimin e një vaji ulliri cilësorë, por dhe 

Frantoio që po përdoret gjithnjë e më shumë në prodhimin e vajit të ullirit, paraqet profil 

cilësorë të acideve yndyrore.  
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Tabela 6.22  Përmbajtja e acideve yndyrore  (% acide yndyrore totale) sipas kultivarëve. 

 

Acidet 

yndyrore 

C22:0 C17:1 C20:1 C17: 0 C18:2 C18:3 C18:1 C16:0 C16:1 C18:0 

% % % % % % % % % % 

Mixan 0.16±0.01 <0.01 0.09±0.00 <0.010 7.65±0.07 0,01 ±0.00 74.76±0.75 12.41±0.04 0.43±0.00 2.82±0.03 

Kotruvs 0.15±0.00 <0.01 0.56 ±0.00 <0,010 12.37±0.12 0.36 ±0.00 70.19±0.70 12.80±0.03 0.35 ±0.00 2.35±0.02 

Boç 0.11 ±0.01 0.27±0.02 0.158±0.01 0.16 ±0.00 12.28±0.00 0.31 ±0.00 69.46±0.69 13.10±0.03 0.78±0.00 2.22±0.03 

Ulli i 

Bardhë 

Tiranë 

  <0.010 0.71±0.02   <0.010 0.33 ±0.00 13.15±0.13 0.53 ±0.01 68.28±0.68 10.79±0.04 0.65±0.00 2.07±0.02 

Krypsi  

Krujë 
0.11±0.00 0.3±0.02 <0.010 <0.010 14.23±0.14 0.29 ±0.00 67.30±0.67 12.96±0.03 1.7±0.00 2.07±0.03 

Nisiot 0±0.00 0±0.00 0.3±0.00 0.1±0.00 7.98±0.08 0.51±0.01 73.99±0.74 10.87±0.003 0.79±0.00 2.65±0.02 

Kalinjot 0.12±0.00 <0.01 <0.010 0.13 ±0.00 7.92±0.07 0.41±0.01 79.19±0.79 7.81±0.03 1.09±0.00 1.33±0.03 

Frantoio 0.11±0.00 0.2±0.02 0.3±0.00 0.18±0.00 9.36±0.09 0.69±0.01 69.74±0.69 14.94±0.04 1.26±0.00 2.27±0.02 

 

 

 

Tabela 6.23 Vlerat e raportit  C18:1/C18:2 sipas kultivarëve 

 

 

Kultivari Mixan Kotruvs Boç 
Ulli  i Bardhë 

i  Tiranës 
Nisiot 

Krypsi 

Krujë 
Kalinjot Frantoio 

C18:1/C18/2 9.76 5.7 5.65 5.21 9.22 4.73 9.99 7.45 
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6.4.1.2 Profili i steroleve 

Përmbajtja e steroleve në vajin e ullirit varion nga 1000 që është kufiri minimal i 

vendosur nga COI dhe BE [39]  në 2000 mg/kg, ku  mbizotërojnë: -β sitosterol (75-90%), 

Δ5-avenasterol (5-36%) dhe Kampesterol (3%) [81]. Përmbajtja e steroleve në vajin e 

ullirit varet nga faktorë të ndryshëm si ato agronomike, kushtet klimatike [82],[83],[84], 

maturimi i ullirit [85],[86],[87],[88], si dhe kushtet e ekstraktimit dhe magazinimit 

[89],[90]. 

Në tabelën 6.23 paraqiten rezultatet e profilit të steroleve dhe përmbajtja e përgjithshme e 

tyre për kultivarët Kalinjot, Mixan, Kotruvs, Ulli i Bardhë i Tiranës dhe Frantoio.  

 

Sterolet individuale tregojnë një ndryshueshmëri të dukshme sipas varieteteve (tabela 

6.23). Beta-sitosteroli është steroli mbizotërues dhe paraqet vlera të larta nga 78,04 në 

88,41%, i cili njihet për efektet e dobishme në shëndet [91],[92],[93], prandaj përmbajtja 

e lartë tregon për vlerat e  larta ushqyese të kultivarëve autokton. 

  

Delta 5-avenasterol, është steroli i dytë në përmbajtje në vajin e ullirit, i cili paraqet një 

ndryshueshmëri të lartë sipas varieteteve ku varieteti  “Kalinjot”  paraqet nivel shumë  të 

ulët (2.59%), ndërsa përmbajtja e këtij steroli zakonisht varion në intervalin 5-20 %, 

ndërsa vlerën më të lartë e paraqet Mixani 9.97 %. 
 

Kampesteroli dhe Stigmasteroli janë dy sterole të tjera me përmbajtje relativisht të lartë, 

në vajin e ullirit dhe janë parametra të cilësisë dhe natyralitetit. Siç vihet re në tabelën 

6.23, përmbajtja e Kampesterolit është brenda limiteve të caktuara, me përjashtim të 

Kalinjotit që paraqet vlerën pak mbi standartin 4%, ndërsa përmbajtja e Stigmasterol nuk 

kalon vlerën 2%.   

 

Kolesteroli ndodhet në sasi shumë të vogël në vajin e ullirit dhe nga varietetet e studiuara, 

Kalinjoti dhe Mixan paraqesin vlera mbi limitin e përcaktuar në legjislacion 0.5 % (tabela 

6.23), ndërsa kultivarët e tjerë paraqesin vlera të ulta. 

 

Këto rezultate, të përmbajtjes së steroleve individuale jashtë limiteve të përcaktuara në 

legjislacion, mund të shpjegohen me ndikimin e faktorit  gjenetik. Prandaj karakterizimi i 

varieteteve autoktone është i rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë dhe natyralitetit të 

vajit të ullirit. 
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Figura 6.23 Paraqitja  grafike e përmbajtjes totale të steroleve sipas varieteteve. 

 

Përmbajtja e përgjithshme e steroleve për të gjithë varietetet rezulton mbi 1000  dhe  

brenda limiteve të përcaktuara në legjislacion [41] e cila varion sipas variteteve  nga 1652 

- 2087 mg/kg. Varieteti  Frantoi paraqet vlerën më të lartë  2087 mg / kg (figura 6.23).  

 

Tabela 6.23  Përmbajtja e steroleve individuale (% e steroleve totale) dhe totale sipas 

varieteteve. 

 

Kultivari Mixan Kalinjot Frantoio 
Ulli i Bardhë  i 

Tiranës 
Kotruvs 

Kolesterol  ≤ 0.5 
0.90±0.50 0.64±0.35 0.05±0.03 0.02±0.00 0.14±0.05 

Brasikasterol ≤0.1 0.02±0.02 0.03±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.04±0.05 

Kampesterol ≤ 4.0 3.12±0.05 4.32±0.00 3.97±0.10 3.40±0.20 3.41±0.20 

Stigmasterol < 

kampesterol 

1.48±0.30 0.48±0.20 0.44±0.05 0.59±0.00 1.04±0.05 

Delta-7-stigmastenol 

≤ 0.5 

0.44±0.35 0.24±0.05 0.24±0.05 0.44±0.35 0.19±0.00 

Beta –Sitosterol+ 

75-90% 

78.04±0.60 83.82±0.05 86.76±0.25 88.41±0.25 85.25±0.45 

delta-5-avenasterol + 9.97±0.70 2.59±0.00 6.41± 0.25 5.20±0.40 6.28±0.85 

klerosterol + 1.53±0.05 0.94±0.15 0.85±0.00 0.91±0.00 0.79±0.20 

sitostanol + 0.00±0.00 0.00±0.00 0.07±0.03 0.12±0.00 0.00±0.00 

delta 5-24-

stigmastadienol 

0.44± 0.35 0.59±0.30 0.98±0.10 0.29±0.20 1.05±0.10 

Përmbajtja totale 

1000 ÷2500 

1670 1652 2087 1686 1830 
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6.4.2. Karakterizimi shqisor/organoleptik  

Mostrat e përftuara nga kultivarët autokton iu nënshtruan edhe vlerësimit organoleptik 

nga Panel–Testi Shqipëtar, si një aspekt i rëndësishëm për karakterizimin e vajrave të 

ullirit nga monovarietete. Në tabelën 6.24 paraqitet mediana  e  karakteristikave pozitive 

dhe negative për tetë mostrat, për të cilat koeficienti i ndryshueshmërisë si indikator për 

cilësinë e të dhënave rezultoi < 20 %, siç përcaktohet në legjislacion [39],[46].    

Siç vërehet në tabelën 6.24, të gjitha mostrat me përjashtim të varietetit  Nisiot, paraqesin 

profil organoshqisor konform kategorisë “vaj ulliri ekstra të virgjër”, ku mediana e 

defekteve është 0 dhe mediana e frutësisë > 0, [39].   

Në figurën 6.24 paraqiten profilet organoshqisore, sipas testit QDA [42], të cilët 

paraqesin ndryshueshmëri të dukshme sipas kultivarëve. Profilet rezultojnë kryesisht me 

hidhësi dhe djegësi “të lehtë” dhe frutësi me intensitet ‘të lehtë” dhe “mesatar” nga 

2÷4.25.  

Në përgjithësi kultivarët paraqesin profil të ekuilibruar përsa i përket karakteristikave 

pozitive (frutësi, hidhësi dhe djegësi), ndërsa Boçi paraqet profil jo të ekuilibruar ku 

hidhësia është më e lartë se frutësia.Vlera e lartë e hidhësisë shpjegohet me përmbajtjen 

shumë të lartë të fenoleve, tabela 6.25.  

Kultivari Nisiot, paraqet një profil sensorial sipas figurës 6.25, ku Med. def =2 > 0 dhe 

Frutësia 2>0. Siç vërehet në tabelën 6.24 dhe figurën 6.25, nga Paneli u perceptuan  

karakteristika negative si “i prishur/rancid” me intensitet 2 >0 dhe “i uthulluar” me 

intensitet të lehtë 1. Ky profil sensorial e kategorizon këtë mostër si “vaj ulliri i virgjër”.  

Karakteristkat pozitive të hidhësisë dhe djegësisë janë të lidhura pozitivisht me 

përmbajtjen e fenoleve. Vaji i ullirit ekstra i virgjër klasifikohet [60] i butë, mesatar dhe i 

fortë, sipas përmbajtjes totale të fenoleve (tabela 6.25).Siç vërehet në tabelë, mostrat nga 

monokultivarët në studim, rezultojnë  “të butë” dhe “mesatar”.  

Në figurën 6.26 paraqiten vlerat e karakteristikave pozitive (hidhësi dhe djegësi) dhe 

përmbajtjes së fenoleve për kultivarët që u vlerësuan dhe  vërehet një korrelacion pozitiv 

midis tyre.  
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Tabela 6.24 Tabela përmbledhëse e vlerësimit sensorial. Vlerat e medianës së karakteristikave pozitive dhe negative  

 

 

             

PANELI  SHQIPTAR I VAJIT TË ULLIRIT 

 Med. 

I ndriçuar 

Med. 

I mykur 

Med. 

Uthullor 

Med. 

Dru i lagësht 

Med. 

i prishur 

Med. 

Frutësisë 

Med. 

Hidhësisë 

Med. 

Djegësisë 

Med. 

Jeshile 

Med. 

I pjekur 

Krypsi 

Krujë  
0 0 0 0 0 2.8 1.0 2.0 1.0 5.0 

Kotruvs  0 0 0 0 0 3.1 3.2 2.76 3 3 

Kalinjot  0 0 0 0 0 3.5 3.5 3.6 3 3.5 

Mixan  0 0 0 0 0 3.25 2.4 2.3 1.5 2.5 

Ulli i 

Bardhë i 

Tiranës  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3.75 

 

2.1 

 

2.4 

 

1.95 

 

1.15 

Boçi  0 0 0 0 0 4.25 5 4.5 5 0.5 

Nisiot  0 0 1 0 2 2 2.2 2 0 0 

Frantoio  0 0 0 0 0 3.8 3 3.2 0 0 
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Figura 6.24  Profilet organoleptike të mostrave nga disa monovarietete autoktone 

shqiptare. 

 

 

 
 

Figura 6.25  Profili shqisor/ organoleptik për varietetin Nisiot.  
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Tabela 6.25  Klasifikimi i intensitetit të hidhësisë së mostrave nga monovarietetet  sipas 

përmbajtjes së fenoleve. 

Kultivarët 
Fenole totale 

mg acid galik/kg vaj 

 

Intensiteti i hidhësisë 

Mixan 134 <180 jo i hidhur/ I butë 

Kotruvs 178     180 lehtësisht i hidhur/mesatar 

Boç 304 >300 I hidhur/I fortë 

Ulli i Bardhë Tiranës 117 <180 jo i hidhur/I butë 

Krypsi i Krujës 98 <180 jo i hidhur/I butë 

Nisiot 124 <180 jo i hidhur/I butë 

Kalinjot 300>218>180 lehtësisht i hidhur/ mesatar 

Frantoio 300>225>180 lehtësisht i hidhur/ mesatar 

 

 

 

U.B.T – Ulli i Bardhë i Tiranës 

Figura 6.26 Paraqitja grafike e karakteristikave pozitive hidhësi, djegësi dhe përmbajtjes 

së përgjithshme të fenoleve (fenolet në: mg ac.galik/g vaj).
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6.5  Ndikimi i metodës  së ekstraktimit në cilësinë e “vajit të ullirit ekstra të virgjër” 

të prodhuar nga disa kultivarë autoktonë. 
 

Një ndër  faktorët që ndikojnë në cilësinë dhe përbërjen e vajit të ullirit është dhe metoda 

e ekstraktimit [98]. Studimi i ndikimit të metodës së ekstraktimit në parametrat e cilësisë 

së vajit të ullirit ka qënë një ndër objektivat e  këtij studimi. 

Vaji i ullirit, zakonisht ekstraktohet nga procesi tradicional i presimit dhe sistemi 

centrifugal. Këto sisteme të ekstraktimit ndryshojnë jo vetëm nga paisjet teknologjike që 

përdoren për ndarjen e vajit (figura 3.1), por dhe nga sasia e ujit të shtuar gjatë procesit 

teknologjik.  

Sistemi i presimit zakonisht nuk kërkon shtimin e ujit në pastën e ullirit, vetëm në rastin 

kur ullinjtë janë të vështirë në përpunim, ndërsa sistemi  centrifugal i ekstraktimit, kërkon 

shtimin e ujit të ngrohtë në pastën e ullirit për ndarjen e vajit nga fazat e tjera [36],[99].  

Materiali u grumbullua gjatë sezonit të prodhimit 2010-2011 dhe mostrat e analizuara i 

përkasin kultivarëve të ullirit: Kalinjot, Mixan dhe Nisiot. Mostrat u përftuan në kushte 

eksperimentale, nëpërmjet  dy metodave të ekstraktimit: presimi mekanik në të ftohtë dhe 

metoda e ekstraktimit me centrifigim.  

Në këtë studim është analizuar përmbajtja e acideve yndyrore (AY), përmbajtja e 

fenoleve dhe treguesit fiziko kimik të “vajit të ullirit ekstra të virgjër” .  

 

Analiza statistikore. Të gjitha përcaktimet sipas treguesve u kryen mbi tre herë dhe 

diferencat statistikore sipas metodës së ektraktimit u vlerësuan me metodën statistikore 

“Descriptive Statistics” (Shtojca 2).   

6.5.1 Përmbajtja e acideve yndyrore 

Në tabelën 6.26 paraqiten rezultatet për përmbajtjen e acideve yndyrore të “vajit të ullirit 

ekstra të virgjër” të përftuar nga tre varietetet në studim (Kalinjot, Mixan, Nisiot) sipas 

metodës së ekstraktimit: Presim në të ftohtë dhe Centrifugim. 

Rezultatet tregojnë që përmbajtja e acideve yndyrore për tre varietetet autoktone rezulton 

konform normave të përcaktuara në legjislacion  [39],[41], për kategorinë “Vaj ulliri 

ekstra  i virgjër”.  

 

Përmbajtja e acidit oleik në tre varietetet rezulton e lartë dhe varion nga: Kalinjoti 76.99 

% (P): 76.19% (C); Nisiot 76.40 % (P): 76.00 % (C) dhe Mixani 73.67% (C): 72.97% 

(P).  

Nga  grafiku (figura 6.28) vërehet se përmbajtja e acidit oleik për tre kultivarët rezulton  

lehtësisht më e lartë në metodën me presim dhe kultivari Kalinjot paraqet nivelet më të 

larta (76.99%) krahasuar me dy kultivarët e tjerë. Ky parametër ka rëndësi si nga 

pikëpamja ushqyese dhe e stabilitetit oksidativ.  
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Figura 6.28  Përmbajtja e acidit oleik sipas varieteteve dhe metodës së ekstraktimit 

 

Në figurën 6.29, paraqitet profili i acideve yndyrore kryesore për varietetin Kalinjot, në 

varësi të metodës së ekstraktimit. Siç vërehet, acidi oleik, palmitik dhe linolenik 

paraqesin përmbajtje lehtësisht më të lartë në vajin e përftuar me presim mekanik në të 

ftohtë, ndërsa acidi stearik dhe linoleik paraqesin përmbajtje më të lartë në vajin e 

ekstraktuar me centrifugim.  

 

 
 

Figura 6.29 Përmbajtja e AY për varietetin Kalinjot sipas metodës së ekstraktimit 

 

Rezultatet e përftuara për varietetet: Kalinjot, Mixan dhe Nisiot u analizuan me metodën 

statistikore  “Descriptive Statistics” (P<0.05)  dhe vlerat mesatare të acideve yndyrore, në 

varësi të metodës së ekstraktimit nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative 

(shtojca 2, tabelat 2.1, 2.2 dhe 2.3). Siç vërehet në tabelën 6.26, diferencat midis vlerave 

të acideve yndyrore sipas dy metodave janë të njëjtë për të gjithë kultivarët, prandaj 

përpunimi statistikor u krye për një kultivar. 
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Tabela 6.26  Përmbajtja  e Acideve Yndyrore  sipas varieteteve dhe metodës së 

ekstraktimit. 

 

Acidet Yndyrore KALINJOT MIXAN NISIOT 

Mes ±DS C P C P C P 

16:00 
10.38±0.03 10.91±0.02 11.84±0.03 12.37±0.02 10.87±0.03 11.40±0.02 

16:1(n-9) 
0.11±0.00 0.09±0.00 0.10±0.00 0.08±0.00 0.10±0.00 0.08±0.00 

16:1(n-7) 
0.5±0.00 0.48±0.00 0.53±0.00 0.51±0.00 0.69±0.00 0.67±0.00 

17:00 
0.1±0.00 0.04±0.00 0.18±0.00 0.12±0.00 0.10±0.00 0.04±0.00 

17:1 (n-7) 
0.15±0.00 0.14±0.00 0.18±0.00 0.17±0.00 0.18±0.00 0.17±0.00 

18:00 
2.8±0.03 2.31±0.02 3.37±0.03 2.88±0.02 2.65±0.03 2.16±0.02 

18:1(n-9)t 
0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

18:1(n-9)cis 
74.41±0.70 75.11±0.71 71.31±0.70 71.91±0.71 73.99±0.73 74.29±0.74 

18:1(n-7) 
1.78±0.01 1.88±0.01 1.66±0.01 1.76±0.01 2.01±0.01 2.11±0.01 

18:2(n-6)t 
0±0.00 0±0.00 0.11±0.00 0.11±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

18:2 (n-6)cis 
8.36±0.08 7.56±0.07 9.47±0.09 8.67±0.08 7.98±0.08 7.18±0.07 

20:00 
0.42±0.01 0.36±0.01 0.52±0.01 0.46±0.01 0.42±0.01 0.36±0.01 

18:3 (n-3) 
0.69±0.01 0.72±0.01 0.48±0.01 0.51±0.01 0.71±0.01 0.74±0.01 

20:1 (n-9) 
0.3±0.02 0.31±0.01 0.24±0.00 0.25±0.00 0.30±0.01 0.31±0.01 

22:00 
0.00±0.00 0.08±0.00 0.00±0.00 0.18±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

Σn:0 (AYN) 13.70±0.08 13.71±0.07 15.91±0.07 16.02±0.05 14.04±0.07 13.97±0.05 

Σn:1 (AYNJLP) 77.25±0.76 78.01±0.77 74.02±0.74 74.68±0.75 77.25±0.77 77.63±0.76 

Σn:n (AYDLP) 9.05±0.08 8.28±0.07 9.95±0.10 9.18±0.08 8.68±0.08 7.92±0.07 

C - sistem ekstraktimi me  centrifugim;  P – sistem ekstraktimi me presim në të ftohtë. 

 

Si përfundim, metoda e ekstraktimit ndikon lehtësisht në vlerat mesatare të  përmbajtjes 

së acideve yndyrore, por këto vlera nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative. 
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6.5.2 Treguesit fiziko kimik të cilësisë dhe përmbajtja e  përgjithshme e fenoleve  

Siç vërehet nga tabela 6.27, vlerat e parametrave të cilësisë (aciditet, vlera e peroksideve 

dhe koeficienteve të absorbimit UV), rezultojnë konform normave të legjislacionit [41] 

për kategorinë “vaj ulliri ekstra i virgjër”.  

Përsa i përket ndikimit të metodës së ekstraktimit, rezultatet tregojnë se nuk paraqiten 

ndryshime statistikisht sinjifikative në vlerat e aciditetit, vlerën e peroksideve dhe të 

koeficientëve të absorbimit UV (shtojca 2, tabelat, 2.4,2.5,2.6 dhe 2.7). Këto rezultate 

konfirmojnë rezultatet e raportuara nga studime të tjera [101], se këto parametra të 

cilësisë varen nga cilësia e lëndës së parë (ullirit) dhe jo nga metoda e ekstraktimit.  

Nga të dhënat e tabelës 6.27, vërehet se vlerat mesatare të përmbajtjes së  përgjithshme 

fenolike, paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative sipas metodës së ekstraktimit 

(shtojca 2, tabela 2.8). Lidhur me metodën e ekstraktimit ka disa faktorë që ndikojnë  si: 

temperaturat e aplikuara gjatë procesit të ekstraktimit, uji i shtuar dhe koha e 

homogjenizimit,[36].  

Rezultatet tregojnë se përmbajtja e përgjithshme e fenoleve në vajin e ullirit të 

ekstraktuar me centrifugim është më e ulët se në vajin e ekstraktuar me presim në të 

ftohtë. Diferencat në përmbajtjen fenolike mund të shpjegohen  me faktin se në procesin 

e ekstraktimit me centrifugim shtohet ujë i ngrohtë për të fituar një ndarje më të mirë të 

vajit nga faza e ngurtë, e cila sjell reduktimin e sasisë së antioksidantëve natyralë si 

pasojë e tretjes së një pjese të tyre në ujë [98],[102],[103].  

 

Si përfundim, metoda e ekstraktimit ndikon dukshëm në përmbajtjen e përgjithshme të 

fenoleve dhe në vajin e ullirit të ekstraktuar me centrifugim kjo përmbajtje është më e 

ulët.  

 

Tabela 6.27  Karakteristikat fiziko kimike dhe përmbajtja e përgjithshme e fenoleve të  

vajrave të ullirit të përftuar me metodën e Presimit dhe Centrifugimit.  
 

Treguesit e cilësisë KALINJOT MIXAN NISIOT 

 C P C P C P 

Aciditeti % 0.41 0.43 0.29 0.31 0.62 0.64 

Vlera e peroksideve 

(mek O2/kg) 

 

10.8 

 

 

10.3 

 

5.4 4.9 8.2 7.7 

K232 1.96 1.91 1.76 1.71 1.83 1.78 

K270 0.150 0.143 0.135 0.128 0.118 0.111 

Fenole totale 

(mg/kg acid galik) 
184.87 215.23 85.4 135.24 124.07 198.07 

C - sistem ekstraktimi me  centrifugim;  P – sistem ekstraktimi me presim në të ftohtë. 
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6.6  Zbatimi i teknologjisë së  prodhimit të pastër në industrinë e vajit të ullirit 

 

Për të prodhuar një produkt cilësor, ekonomik dhe pa ndotur mjedisin duhet të aplikohet 

Teknologjia e Prodhimit të Pastër.  

Teknologjia e prodhimit të pastër (TPP), është një strategji  e administrimit  mjedisor që 

synon të pakësojë ndikimin  ndotës në mjedis të prodhimit dhe përfshin: parandalimin e 

ndotjes që në burim dhe minimizimin e mbetjeve [104].  

Industria e prodhimit të vajit të ullirit gjeneron sasi të mëdha nënproduktesh dhe mbetje 

si: bërsia e ullirit dhe mbetje ujore (kuqël), të cilat mund të shkaktojnë impakte shumë 

negative në mjedis, nëse nuk menaxhohen mirë [105]. 

Në këtë kuadër u krye një studim në një fabrikë të prodhimit të vajit të ullirit, për 

demonstrimin e zbatimit të TPP. Përdorimi me efiçencë i burimeve si ujit, energjisë dhe 

lëndës së parë, parandalon dhe minimizon në të njëjtën kohë, humbjet dhe ndotjen e 

mjedisit, duke përmirësuar dhe cilësinë dhe sigurinë e produktit.  

 

Studimi u krye në fabrikën e prodhimit të vajit të ullirit “Musaj olive oil” në Vlorë (figura 

6.30), e cila prodhon vaj ulliri të cilësisë së lartë  “vaj organik” dhe “vaj ulliri ekstra i 

virgjër”. Ky subjekt aplikon sistemin e centrifugimit 3-fazor dhe paraqet një përformancë 

të mirë në lidhje me cilësinë dhe sigurinë ushqimore, por nuk njeh dhe zbaton 

legjislacionin për mbrojtjen e mjedisit [106]. Me qëllim përmirësimin e përformancës 

mjedisore dhe rritjen e përfitimit ekonomik, ky subjekt bashkëpunoi  për kryerjen e këtij 

studimi. Studimi u krye gjatë sezonit 2011-2012 dhe monitorimi i implementimit të 

masave  gjatë vitit 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30 Fabrika “Musaj olive oil” Vlorë. 
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6.6.1 Metodologjia / procedura  

Metodologjia e përdorur në këtë studim është sipas hapave të mëposhtëm [104]: 

 

- Vlerësimi paraprak i kompanisë, nëpërmjet intervistimit të personelit, përshkrimi i 

proceseve të prodhimit, analiza e materialeve hyrëse dhe dalëse, për të krijuar një 

bazë të dhënash për kompaninë  me qëllim vendosjen e prioriteteve. 

- Analizimi i procesit të prodhimit, materialeve dhe energjisë me qëllim 

identifikimin e burimeve dhe shkaqeve të ndotjes.  

- Gjenerimi/përcaktimi i masave për një prodhim të pastër dhe studimi i fizibilitetit 

të tyre, bazuar në shkaqet e ndotjes dhe vlerësimin  e tyre nga pikëpamja teknike, 

organizative si dhe perspektiva ekonomike dhe mjedisore. 

- Implementimi nga kompania  i masave të përcaktuara dhe monitorimi i i tyre. 

6.6.2 Rezultate dhe Diskutime 

Për kryerjen e auditimit në kompani, u krijua grupi i punës, me përbërje menaxherin, 

ekonomistin, drejtuesin teknik dhe ekspertin e PP. 

6.6.2.1 Analiza sasiore 

 

Në tabelën 6.28  paraqitet analiza e përgjithshme sasiore e materialeve hyrëse dhe dalëse  

të procesit të prodhimit të vajit të ullirit. Siç vërehet, materialet që hyjnë në procesin e  

prodhimit janë: ulliri, uji dhe energjia ndërsa lëndët që dalin nga  procesi teknologjik si 

nënprodukte dhe mbetje janë bërsia e ullirit dhe ujërat mbetës  të cilat  shfaqen si humbje 

të procesit.  

Bazuar në analizën sasiore u përcaktuan prioritetet ku do të bëhen përmirësime me qëllim 

përdorimin sa me eficencë të burimeve për minimizimin e mbetjeve dhe impakteve 

negative të tyre.  

Prioritetet e përcaktuara janë: lënda e parë (ullinjtë) dhe konsumi i ujit. Në lidhje me 

enegjinë e cila është një nga burimet kryesore që përdoret, nuk u analizua sepse  konsumi 

i energjisë nuk paraqiste humbje të konsiderueshme për kompaninë pasi nuk faturohej 

konsumi real.  
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Tabela 6.28 Analiza e përgjithshme e materialeve hyrëse dhe dalëse nga prodhimi i vajit 

për vitin 2012. 

 

 

Materialet hyrëse 

 

Konsumi 

vjetor 

Kosto 

për 

njesi  

(€) 

 

Kosto 

vjetore 

(€) 

 

Produkt  

përfund. 

(%) 

 

Mbetje 

(%) 

 

Kosto e 

mbetjeve  

(€) 

Ullinj 520 ton 714 371429 20% vaj   

     40 % bërsi 148572 

     
40% ujë 

mbetës 

 

148572 

 

Ujë 

 

643 m
3 

 

0.5 

 

330 
 

100% ujë 

mbetës 

 

330 

 

Energji 

 

31250 kWh 
 

 

1786 
   

Lëndë djegëse 20 m3 7.1 142    

Agjent pastrues (sodë 

kaustike) 
  

 

114 
   

Materiale Paketimi: 

Bidona plastik 6 L  

Shishe ½ L 

Kuti kartoni 

 

3000 

400 

100 copë 

 

 

 

172.9 

   

Etiketa 500 copë      

Filtër 10 pako      

 

6.6.2.2 Proceset prioritare për përmirësime  

 

Nga tabela 6.28 dhe figura 6.31, vihet re që inputi  kryesor në  procesin e prodhimit të 

vajit të ullirit, është ulliri, nga përpunimi i të cilit gjenerohen mbetjet dhe humbjet më të 

mëdha, ku vetëm 20% e ullinjve kthehen në produkt (vaj ulliri), ndërsa 80% janë humbje, 

përkatësisht 40% bërsi dhe 40 % ujë i vegjetacionit.  

 

Nga kjo analizë u identifikua si  prioritetet për ndërhyrje dhe përmirësime,  lënda e parë 

(ullinjtë). Për përcaktimin e masave për një Prodhim të Pastër, u analizua lënda e parë në 

të gjithë ciklin e prodhimit, nga cilësia e ullirit në momentin e pranimit, deri tek mbetjet e 

përftuara nga përpunimi i ullirit (bërsia dhe mbetjet e ujit), të cilat përbëjnë humbjet 

kryesore të procesit.  

 

Masat e përcaktuara në këtë aspekt janë: “Përmirësimi i cilësisë së lëndës së parë 

(ullirit)”. Implementimi i kësaj mase redukton konsumin e ujit për larjen e ullirit, rrit 

cilësinë e vajit dhe redukton sasinë dhe ndotjen e ujrave të shkarkimit. Për 
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implementimin e kësaj mase rekomandohet organizimi i trajnimeve për ndërgjegjësimin e 

fermerëve për të zbatuar PMB në kultivimin, vjeljen dhe transportimin e ullirit dhe 

bashkëpunimi dhe kontraktimi me përpunuesit për përpunimin në kohë të ullirit.   

Bazuar në diagramën e prodhimit (figura 6.31) u identifikuan burimet dhe shkaqet e  

ndotjes. 

 

Uji i pijshëm përdoret në sasi të konsiderueshme në proceset e prodhimit (figura 6.32), 

dhe ky ujë i shtuar në proces, konsiderohet 100 % si mbetje dhe burim i ndotjes 

mjedisore, kështu që u përcaktua si prioritet për ndërhyrje dhe përmirësime,  reduktimi i 

konsumit të ujit  për të cilin u krye një analizë e detajuar për të përcaktuar masat PP për 

përmirësime.  

 

Analiza e detajuar e konsumit të ujit paraqitet në figurën 6.32 dhe tabelën 6.29,  ku 

rezulton se konsumohen sasi të mëdha uji të pijshëm. Uji i rrjetit që përdoret në fabrikë 

nuk matet,  pasi nuk janë të instaluar sahatët matës, kështu  që sasia e faturuar e ujit nuk 

është reale. Për të llogaritur konsumin real të ujit dhe sasinë e mbetjeve të ujit që 

shkarkohen, u kryen llogaritjet në vend gjatë procesit teknologjik të prodhimit si dhe 

bazuar në eksperiencën e drejtuesit teknik.  

 

Masa PP në këtë aspekt është: Instalimi i aparateve matës të ujit, për konsumin total si 

dhe aparate të veçantë për proceset e larjes dhe shpëlarjes së ullirit, meqënëse në këto 

procese konsumohen sasi të mëdha uji 42%, (tabela 6.31).  

Gjithashtu, procesi i larjes dhe shpëlarjes së ullinjve është një proçes i mbyllur, ku  

makina e larjes mbushet në një volum 2000 L/8 orë ose  6 ton dhe uji i ndotur shkarkohet, 

(figura 2.3 dhe 2.4 shtojca 3).  

 

Me qëllim përdorimin me eficiencë të ujit në procesin e larjes së ullirit u identifikua 

masa: Reduktimi i volumit të ujit në makinën larëse nga 2000 L /8 orë në 1500 L/8 orë. 

Nga implementimi i kësaj mase kursehen 80 L/ton ose 41 600 L/vit ujë (tabela 6.31).  
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HYRJE  PROCESET  E PRODHIMIT PAISJET   DALJE  

1- Pranimi i  lëndës së parë 

(Ullirit) 

 

 

peshore 
 

  

 

manualisht 
 

  
Pastrues 

pneumatik 

gjethe, dhera, gurë 

dhe mbetje të 

tjera. 

          Ujë i ftohtë  520 L  Makinë larëse ujë larës 

2 - EKSTRAKTIMI 
 

çekiç 
 

Shtimi i ujit të ngrohtë, në varësi të lagështisë 

së ullinjve <45%) 80 L 
   

              Ujë i ngrohtë 500 L 

 

  

Dekanter 3-fazor 

centrifugal + 

filter 

 

        

Larja dhe pastrimi i vajit                      

 

Ujë i ngrohtë 120 L 

 

 

 

 

 

 

1 centrifugë 

vertikale me 

shpejtësi të lartë 

(centrifuga e 2 

mungon) 

 

 

Ujra të vegjetacionit. 

Ujrat e shkarkimit 

teknologjik. 

Ujra mbetës nga larja. 

3 - RUAJTJA E VAJIT 
 

Tanke inoksi 
 

 

4 - AMBALAZIHIMI 

 Makinë ½ 

automatike 

Bidona 6 l – 

manualisht 

Shishe ½ l – 

makinë ½ 

automatike 

Vaj ulliri i 

ambalazhuar 

 

Figura 6.31 Diagrama e procesit të prodhimit të vajit të ullirit 

 
 

SHKARKIMI I ULLIRIT 

KONTROLLI I PESHËS 

PASTRIMI (largimi i gjetheve) 

 

 

 

 

LARJA 

BLUARJA 

 
HOMOGJENIZIMI 

NDARJA/CENTRIFUGIMI 
bërsi 

ujë + vaj vaj+ujë 

NDARJA 

Vaj ulliri 

Ujra  

mbetës 

RUAJTJA 

AMBALAZHIMI 

FILTRIMI 
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Uji  i rrjetit I-1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

               Figura 6.32  Diagrama e konsumit të ujit. 

 

Tabela  6.29  Bilanci i  ujit në gjithë fabrikën   

Bilanci : Për gjithë kompaninë Periudha:2012                  Kompania: “Musaj Olive oil” 

No.
 1
 Uji në hyrje  Sasia njesi

2
 Burimi i të dhënave

3
 

I-1 Uji i pijshëm (uji i rrjetit) 40
 

m³ Faturat e ujit  (pa sahat matës) 

 

No.
 1
 Konsumi i ujit Sasia njesi

2
 % Burimi i të dhënave

3
/shënime 

1 Larja e ullinjve  270.4 m³ 42 e llogaritur  

2 Homogjenizimi 41,6 m³ 6.3 e llogaritur 

3 Ndarja me dekantër  260  m³ 40 matur dhe llogaritur  

4 Larja e  vajit     62.4 m³ 9.7 e llogaritur 

5 Përdorimi sanitar      18 m³ 2.7 e llogaritur 

 Total 643.4   100  
1 = Pozicioni no. nga  diagram (fig.6.32)2 = Bilanci  në  m³ jo precize  (supozim i përgjithshëm : densiteti  1 kg/l) 
3 =  shenimet, matja rutinë, informacioni nga prodhimi , dokumentacioni i paisjeve, llogaritje, vlerësime, etj. 

Mbetjet kryesore që prodhohen në industrinë e prodhimit të vajit të ullirit janë ujërat 

teknologjik dhe mbetjet e bërsisë së ullirit [105]. Për vlerësimin e nivelit ndotës të 

ujërave të shkarkimit, u morën mostra para dhe pas implementimit të masave të cilat u 

analizuan në ISHP. Në tabelën 6.30 paraqiten rezultatet për dy indikatorët e ndotjes së 

mbetjeve ujore, përkatësisht BOD5 dhe COD, normat standarte të të cilëve përcaktohen 

në legjislacionin përkatës [106]. Siç vërehet nga tabela, rezultatet nuk janë konform 

normave, madje shumë të larta si para dhe pas implementimit të masave. Pas 

implementimit ndotja është reduktuar  pothuajse 2 herë, por përsëri është e lartë, prandaj 

      

    1 

   2 

    3 

   4 

    

   5               

 

 

 

 

                                     5     

 

 

 

 

Larja dhe shplarja e 

ullirit  

Homogjenizimi 

Ndarja në dekantër 

Pastrimi i vajit 

Përdorimi sanitar 

Uji mbetës 
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është identifikuar masa PP: Para-trajtimi i ujrave mbetës, përpara shkarkimit në sistemin 

publik.   

 

Tabela 6.30 Niveli i ndotjes në ujrat e shkarkimit 

 

 

Indikatorët   
 

Njesia 

Para 

implementimit të 

masave 

 

Pas implementimit 

Norma 

kombëtare 

BOD5 mg/l 2950 1577 50 mg /l 

COD mg/l 4600 2320 250 mg/l 

 

Nga literatura [105],[107] ,[108], propozohen disa opsione për trajtimin e mbetjeve ujore, 

por  nga konsultimi me ekspert të huaj ne propozojmë si të mundshme  opsionet  “reed 

bed system/ “sistemi me shtretër kallami” dhe “constructed wetland/”Lagunat artificiale 

natyrale” që shërbejnë si biofiltër. Për implemenimin e kësaj mase rekomandohet 

organizimi nga strukturat shtetërore, i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të OBU dhe 

ekspertëve kombëtarë për identifikimin dhe zbatimin e teknikave më efiçiente të 

paratrajtimit të mbetjeve ujore të ndotura. 

Bërsia konsiderohet si mbetje dhe humbje në procesin teknologjik [109], prandaj 

përpunimi i saj do të jetë shumë me leverdi për kompaninë si nga pikpamja ekonomike 

dhe mjedisore. Një pjesë e bërsisë shitej për tu përdorur (e freskët) si ushqim për kafshët, 

kundrejt një pagese modeste, por përpunimi i saj ka përfitime në shumë aspekte prandaj u 

identifikua masa: Përpunimi (tharja dhe presimi) i bërsisë së ullirit për tu përdorur si 

lëndë djegëse (tabela 6.31). Për implementimin e kësaj mase iu sugjerua kompanisë, 

mbledhja e bërsisë nga të gjitha fabrikat e rajonit dhe përpunimi i tyre për tu përdorur si 

lëndë djegëse. Kostoja e investimit (linja e përpunimit, tharje dhe presim) është relativisht 

e lartë, por dhe përfitimi në kosto/ vit është e lartë (tabela 6.31) dhe periudha e shlyerjes 

është 2.5 vjet.  

Siç vihet re në diagramën e procesit teknologjik të prodhimit (figura 6.31), procesi aktual 

i ndarjes dhe pastrimit të vajit, kryhet vetëm nga një centrifugë vertikale (figura 2.9 

Shtojca 3), ndërsa teknologjia me dekantër tre–fazor kërkon dy centrifuga [36],[110].  

Me qëllim optimizimin e këtij procesi, për përmirësimin e cilësisë së vajit të ullirit, 

minimizimin e ndotjes së mjedisit (reduktimi i përmbajtjes së fenoleve në ujrat e 

shkarkimit), u identifikua masa: Instalimi i centrifugës së dytë vertikale në procesin e 

ndarjes dhe pastrimit të vajit. Kjo masë, pavarësisht kostos së lartë të implementimit, 

është implementuar menjëherë, për shkak të përfitimeve të shumta (tabela 6.31) si rritja e 

efiçencës së prodhimit, reduktimi i konsumit të ujit dhe energjisë, përmirësimi i cilësisë 

së vajit dhe reduktimi i ujrave të shkarkimit dhe nivelit ndotës të tyre.  
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6.6.2.3 Masat e identifikuara për zbatimin e TPP 

 

Në tabelën 6.31, paraqiten të përmbledhura masat e identifikuara dhe të implementuara 

për një Prodhim të Pastër, kostot e investimeve, kursimet  dhe përfitimet ekonomike dhe 

mjedisore të  tyre. 

Tabela 6.31 Masat e identifikuara dhe të implementuara për zbatimin e TPP  

 
 

Masat PP 

Kostoja për 

implementim 

Kursimi në 

kosto 

[€/vit] 

Përfitimet 

ekonomike 

Përfitimet 

mjedisore 

 

Implementimi 

Ngritja  e sistemit 

të informacionit. 

 

500 € 

 Planifikim dhe 

menaxhim më i 

mirë i prodhimit.  

Menaxhim dhe 

monitorim më i 

mirë i mbetjeve.  

 

Implementuar 

Instalimi 

aparatëve  matës 

të konsumit të ujit 

 

100 € 

 Kursimi dhe 

përdorimi me 

eficencë i ujit. 

Reduktimi i 

mbetjeve të ujit 

dhe ndotjes së tyre.  

 

Implementuar 

Reduktimi i 

volumit  të ujit në 

makinën larëse 

(nga 2000 L /8 

orë në 1500 L / 8 

orë.   

 

 

Pa investim 

 

 

46 

 

Reduktimi i 

konsumit të ujit.  

 

Reduktimi i 

ujërave mbetës.   

 

Implementuar 

 

 

Përmirësimi i 

cilësisë së ullirit.  

  

 

223 

Reduktimi i 

konsumit të ujit, 

rritja e eficensës së 

prodhimit dhe 

cilësisë së vajit të 

ullirit. 

 

Reduktimi i sasisë 

së mbetjeve të ujit 

dhe nivelit ndotës 

të tyre. 

 

 

Implementuar 

 

Instalimi i 

centrifugës së 

dytë vertikale në 

procesin e ndarjes 

dhe pastrimit të 

vajit. 

 

 

 

 

21 000 € 

 

 

 

 

232 

 

Reduktimi i 

konsumit të ujit 

dhe energjisë, 

reduktimi i kostos 

së punës, rritja e 

eficensës së 

prodhimit dhe 

cilësisë së vajit të 

ullirit. 

Reduktimi i ujrave 

mbetës dhe ndotjes 

së tyre, nga 

reduktimi i 

mbetjeve të vajit 

në ujrat e 

shkarkimit 

teknologjik dhe  

përmbajtjes së 

fenoleve në të. 

 

 

 

 

Implementuar 

 

 

Përpunimi i 

bërsisë së ullirit 

për tu përdorur si 

lëndë djegëse. 

 

 

 

82.400 € 

 

 

 

 

14525 

 

Rritja e përfitimit 

ekonomik të 

kompanisë 

meqënëse bërsia e 

përpunuar si lëndë 

djegëse kërkohet 

shumë në treg dhe 

ul koston e 

manipulimit dhe 

transportit të saj.  

 

Reduktimi i 

ndotjes mjedisore, 

kontaminimit të 

vajit dhe kursimi i 

burimeve 

(energjisë) nga 

ripërdorimi me 

eficiencë i 

nënprodukteve 

(bersisë).    

 

 

 

Masë afat 

gjatë  

Para trajtimi i 

ujërave mbetës, 

para shkarkimit 

në sistemin 

publik të  ujërave 

të zeza 

(opsionale). 

 

Nuk është  

identifikuar 

opsioni  i 

përshtatshëm   

   

Minimizimi i 

nivelit ndotës së 

ujërave mbetës . 

 

Masë afat 

gjatë  
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6.7  PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

6.7.1 Përfundime 

Shqipëria ka potenciale të mëdha për prodhimin e një  vaji ulliri cilësorë, dedikuar klimës 

së  përshtatshme dhe cilësisë së varieteteve autoktone.   

6.7.1.1 Vlerësimi i cilësisë së vajrave të ullirit “ekstra të virgjër” direkt nga 

prodhimi. 

 Vajrat e ullirit direkt nga prodhimi, të deklaruar si “vaj ulliri ekstra i virgjër”, 

rezultojnë në një masë të konsiderueshme,  jo - konform kategorisë së deklaruar 

“ekstra i virgjër”, përsa i përket treguesve fiziko – kimik. Gjatë tre viteve të 

monitorimit 2011-2013, cilësia rezulton e përmirësuar dukshëm ku: në 2010-

2011, 65 % e totalit të mostrave rezultojnë  jo – konform kategorisë së deklaruar 

“ekstra i virgjër”; për 2011-2012, 37%  dhe për sezonin 2012-2013, vetëm  30 %. 

   

 Për mostrat nga prodhimi, rezultojnë jo konform standartit aciditeti dhe vlera e 

peroksideve, çka tregon se cilësia e lëndës së parë (ullirit) ka qënë e dobët dhe/ose 

vaji është oksiduar si rezultat i kushteve të pa përshtatshme të ruajtjes së vajit. 

 

 Mostrat nga prodhimi që rezultuan “vaj ulliri ekstra i virgjër” sipas treguesve 

fiziko – kimik të cilësisë, në 50% të tyre paraqesin profil organoshqisor jo – 

konform kategorisë “ekstra i virgjër”, prandaj cilësia organoshqisore është një 

kriter i rëndësishëm për vlerësimin dhe kategorizimin e cilësisë së vajit të ullirit. 

Vajrat ekstra të virgjër paraqesin profil organoleptik të ekuilibruar, me frutësi 

“mesatare” (3 ÷6), hidhësi dhe djegësi “të lehtë” (< 3).  
 

 Vajrat e ullirit direkt nga prodhimi, rezultojnë me tregues të natyralitetit konform 

standartit për kategorinë e deklaruar  “vaj ulliri ekstra i virgjër” dhe  cilësorë përsa 

i përket vlerës ushqyese dhe stabilitetit ndaj oksidimit (përmbajtja e acideve 

yndyrore dhe  fenoleve).  

 

 Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore me Gaz-kromatografi, është një 

tregues - indikator i rëndësishëm për vlerësimin e natyralitetit dhe të cilësisë së 

vajit të ullirit.  

 

 Çdo kriter i cilësisë përcakton një pjesë të cilësisë së vajit të ullirit, prandaj për një 

vlerësim të saktë të cilësisë së vajit të ullirit, është e nevojshme të analizohen të 

gjithë parametrat e cilësisë dhe natyralitetit. 

 

 Vajrat cilësore tregëtohen kryesisht, direkt nga fabrikat e prodhimit dhe nuk 

arrijnë të dalin në treg tek konsumatori i fundit, për arsye të kostos reale më të 

lartë se vajrat në treg dhe konkurencës së pandershme. 
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6.7.1.2 Vlerësimi i cilësisë së “vajrave të ullirit ekstra të virgjër” nga tregu  

 Vajrat e ullirit nga tregu të prodhuar në vënd, rezultojnë me cilësi më të dobët 

krahasuar me vajrat direkt nga prodhimi dhe vajrat nga  importi.  

 

 Nga analizimi i kritereve të cilësisë për mostrat e prodhuara në vënd, rezultojnë jo 

konform normave, aciditeti i përgjithshëm, koeficientët e përthithjes UV(K232, 

K270 dhe Delta K), çka tregon se vaji është prodhuar nga lëndë e parë (ullinj) të 

një cilësie të dobët dhe/ose është oksiduar si rezultat i ruajtjes në kushte të 

papërshtatshme në tregtim (ekspozimi në temperatura të larta dhe dritë).  

 

 Vajrat e ullirit të prodhuar në vend, etiketohen jo–konform kërkesave të 

legjislacionit. Informacioni që jepet në etiketë shpesh përmban emërtime të 

përgjithshme si “vaj ulliri origjinal”,“vaj ulliri ekstra’, apo përcaktime gjeografike 

të paregjistruara si “Saranda”, “Borshi”, çka keqinformon konsumatorin mbi 

cilësinë dhe origjinën e tij.  

 

 Në treg konstatohen edhe vajra ulliri jo origjinalë, të ndryshuar si rezultat i 

kushteve të pa përshtatshme dhe /ose të përzier me vajra të tjerë vegjetal, 

kryesisht vajra të rafinuar.  

6.7.1.3 Karakterizimi i vajrave të ullirit të prodhuar  nga kultivarë autokton 

 Kultivarët shqipëtar paraqesin ndryshueshmëri të lartë dhe cilësi të mirë në 

përbërje, të krahasueshme me atë të vendeve të pellgut të Mesdheut. Ata  

paraqesin profil cilësor dhe të ekuilibruar të acideve yndyrore, ku përmbajtja e 

acidit olek është relativisht e lartë dhe varion nga 67.30-79.2% dhe përmbajtja e 

përgjithshme e steroleve mbi 1000 mg/kg dhe varion sipas varieteteve  nga 1652 - 

2087 mg/kg. 

   

 Kultivari Kalinjot që dominon në ullishtarinë shqiptare, konfirmohet si një 

kultivar me interes për prodhimin e një vaji ulliri cilësorë, por dhe Frantoio 

paraqet cilësi të mirë në përbërje.  

 

 Kultivarët autokton paraqesin një cilësi organoleptike konform kategorisë më të 

lartë “vaj ulliri ekstra i virgjër” dhe një profil me frutësi, hidhësi dhe djegësi me 

intensitet “mesatar” dhe “të lehtë”. 

6.7.1.4  Ndikimi i metodës së ekstraktimit në përbërjen kimike të vajit të ullirit të 

virgjër, të prodhuar nga disa kultivarë ulliri autoktonë 

 Përmbajtja e acideve yndyrore dhe treguesit e cilësisë (aciditeti, vlera e 

peroksideve, koeficientët e përthithjes), nuk paraqesin ndryshime statistikisht 

sinjifikative, sipas metodës së ekstraktimit. 
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 Metoda e ekstraktimit ndikon në përmbajtjen e përgjithshme të fenoleve dhe kjo 

përmbajtje është më e lartë në vajrat e ullirit të virgjër të ekstraktuar me metodën 

e presimit mekanik në të ftohtë. 

6.7.1.5 Zbatimi i Teknologjisë së  Prodhimit  të Pastër  

 Ky studim tregoi se zbatimi i Teknologjisë së Prodhimit të Pastër në industrinë e 

prodhimit të vajit të ullirit, përmirëson  cilësinë e vajit të ullirit,  parandalon ose 

minimizon ndotjen e mjedisit dhe rrit përfitimet ekonomike. 

 Konsumi i ujit në industrinë e vajit të ullirit është relativisht e lartë, prandaj duhet 

të  zbatohen masat për kursimin dhe përdorimin me efikasitet  të tij,  të tilla si: 

monitorimi nëpërmjet aparateve matës të ujit, modifikimet në procesin e 

prodhimit (reduktimi i konsumit të ujit në makinën larëse dhe në procesin e 

pastrimit të vajit), etj.  

 Nga fabrikat e vajit të ullirit, prodhohen sasi të mëdha të mbetjeve ujore të 

ndotura, të cilët shkarkohen direkt në sistemin publik të ujrave të zeza, duke 

shkaktuar një ndotje të lartë të mjedisit, prandaj paratrajtimi i tyre është një masë 

e domosdoshme për minimizimin e ndotjes. 

6.7.2  Rekomandime 

Për përmirësimin e cilësisë së vajit të ullirit në gjithë zinxhirin e prodhimit dhe tregtimit, 

paraqesim rekomandimet si më poshtë:   

6.7.2.1 Për fermerët dhe prodhuesit e vajit të ullirit  

 Zbatimi nga fermerët që prodhojnë ullinj për vaj, i PMB në kultivimin, vjeljen, 

ruajtjen dhe transportin e ullirit si dhe bashkëpunimi dhe kontraktimi me 

përpunuesit, për të siguruar një lëndë të parë cilësore për prodhimin e vajit të 

ullirit.    

 Zbatimi  nga operatorët e përpunimit të vajit të ullirit, i PMP, si  përpunimi  pa 

vonesa i ullinjve, respektimi i parametrave teknologjikë gjatë përpunimit (koha 

dhe temperatura) dhe kushtet e ruajtjes dhe magazinimit.  

 Largimin në mënyrë të vazhdueshme të sedimentit nga fundi i tankeve të ruajtjes 

së vajit të ullirit dhe ambalazhimi i vajit të ullirit në materiale të përshtatshme 

(shishe qelqi të errëta, kuti inoksi) dhe në kushte të kontrolluara, me qëllim 

ruajtjen e cilësisë së vajit.   

 Grumbullimin e bërsisë së ullirit në nivel rajonal dhe përpunimin e saj  për tu 

përdorur si lëndë djegëse me qëllim përmirësimin e përformancës mjedisore të 

fabrikave të prodhimit të vajit të ullirit.  
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6.7.2.2 Për strukturat shtetërore të kontrollit të cilësisë dhe sigurisë 

 Monitorimin e vazhdueshëm të cilësisë së vajit të ullirit në gjithë zinxhirin e 

prodhimit dhe tregëtimit, por në mënyrë të domosdoshme në treg, me qëllim 

parandalimin e fallsifikimit dhe konkurencës së pandershme.  

 Përdorimin nga Inspektorët e kontrollit  të ushqimit, të udhëzuesve të paraqitur në 

Shtojcën 1, për vlerësimin e konformitetit me kriteret e cilësisë sipas kategorisë së 

deklaruar, si një udhëzues /procedurë  më e lehtë dhe praktike.     

 Paisjen e menjëhershme të laboratorëve të kontrollit zyrtar me Gaz - Kromatograf, 

për kryerjen e profilit të acideve yndyrore, si test–indikator i cilësisë dhe 

natyralitetit, në mungesë të kapaciteteve  laboratorike për të kryer të gjitha testet e 

përcaktuara në legjislacion.  

 Ndërmarrja e masave ndëshkimore sipas legjislacionit në fuqi, për të gjithë OBU, 

të cilët vendosin në treg vaj ulliri jo konform deklarimeve në etiketë, me qëllim 

nxjerrjen nga tregu të këtyre fallsifikatorëve dhe mundësinë e tregtimit të vajrave 

cilësorë në treg tek konsumatori i fundit.  

 Organizimin e  trajnimeve  për  ngritjen e kapaciteteve të OBU dhe ekspertëve 

kombëtarë për “Prodhimin e Pastër”, për identifikimin dhe zbatimin e  teknikave 

më efiçiente të trajtimit të mbetjeve ujore të ndotura. 
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SHTOJCA 1  

Skemë – udhëzues  për kontrollin e përputhshmërisë me kriteret e cilësisë 

 

Figura 1.1 Udhëzues  për verifikimin e konformitetit të mostrës me kategorinë e 

deklaruar  “vaj ulliri ekstra i virgjër”. 
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Figura 1.2 Udhëzues për verifikimin e konformitetit të mostrës me kategorinë e 

deklaruar  “vaj ulliri i virgjër”. 
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Figura 1.3 Udhëzues  për verifikimin e konformitetit të mostrës me kategorinë e 

deklaruar  “vaj ulliri”. 



Mekanizmat ligjorë dhe standartet kombëtare, bazë për vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit 

114 

 

SHTOJCA  2 
 

Përpunimi statistikor i të dhënave për ndikimin e metodës së ekstraktimit në cilësinë 

e vajit të ullirit. 

Të dhënat e përftuara për çdo kultivar sipas dy metodave të ekstraktimit u përpunuan 

statistikisht, me metodën “Descriptive Statistics” (P<0.05). Meqënëse diferencat e 

vlerave mesatare të treguesve sipas dy metodave të ekstraktimit janë të barabarta për tre 

kultivarët, mëposhtë paraqitet përpunimi i të dhënave për një kultivar (Kalinjot).  

 

2.1 Përmbajtja e acideve yndyrore 

 

Tabela 2.1 Përpunimi statistikor, për vlerat mesatare të acidit oleik, për kultivarin 

Kalinjot, sipas dy metodave të ekstraktimit. 

 

 Acidi oleik Centrifugim Presim 

Mean 76.19 76.99 

Standard Error 0.007 0.006 

Median 76.19 76.99 

Standard Deviation 0.02 0.02 

Sample Variance 0.0005 0.0003 

Minimum 76.15 76.96 

Maximum 76.23 77.01 

Sum 685.71 692.91 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 0.017 0.013 

RSD % 0.029 0.022 

Gab.Rel % 1.045 

  

Siç vërehet në tabelën 2.1:  

Vlerat mesatare dhe mediana janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të barabarta. 

Variancat e mostrave janë të përafërta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentet e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare të C18:1, sipas dy metodave: (Gab.Rel %) = (mes1-

mes2)/mes(mes1mes2)*100 <5 %, kjo tregon se vlerat mesatare të përmbajtjes së C18:1, 

nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative sipas metodës së ekstraktimit.   
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Tabela 2.2  Përpunimi statistikor për vlerat mesatare të përmbajtjes së acidit linolenik. 

 

Acidi Linolenik C18:3 Centrifugim Presim 

Mean 0.69 0.72 

Standard Error 0.003 0.003 

Median 0.69 0.72 

Standard Deviation 0.01 0.01 

Sample Variance 0.00005 0.00005 

Minimum 0.68 0.71 

Maximum 0.7 0.73 

Sum 5.52 5.76 

Count 8 8 

Confidence Level 

(95.0%) 
0.006 0.006 

RSD% 1.096 1.050 

Gab.Rel % 4.255 
 

 

Siç vërehet në tabelën 2.2: 

Vlerat mesatare dhe mediana janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të barabarta. 

Variancat e mostrave janë të barabarta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentët e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare për dy metodat: (Gab.Rel %) <5 %, kjo tregon se vlerat 

mesatare të përmbajtjes së C18:3, nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative sipas 

metodës së ekstraktimit.   
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Tabela 2.3 Përpunimi statistikor për përmbajtjen e acidit palmitik. 

 

Acidi palmitik Centrifugim Presim 

Mean 10.38 10.82 

Standard Error 0.006 0.004 

Median 10.38 10.82 

Standard Deviation 0.02 0.01 

Sample Variance 0.0004 0.0002 

Minimum 10.36 10.8 

Maximum 10.41 10.84 

Sum 93.42 97.38 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 0.014 0.010 

RSD% 0.18 0.12 

Gab.Rel% 4.15 

  

Siç vërehet në tabelën 2.3: 

Vlerat mesatare dhe mediana janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të përafërta. 

Variancat e mostrave janë të përafërta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentët e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare për dy metodat: (Gab.Rel %) <5 %, kjo tregon se vlerat 

mesatare të përmbajtjes së C16:0, nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative sipas 

metodës së ekstraktimit.   
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2.2  Treguesit fiziko - kimik  

2.2.1 Aciditeti i përgjithshëm 

Tabela 2.4 Përpunimi statistikor për treguesin e aciditetit  të përgjithshëm për  kultivarin 

Kalinjot,  sipas metodës së ekstraktimit. 

 

Aciditeti  i  

përgjithshëm 
Centrifugim Presim  

Mean 0.41 0.43 

Standard Error 0.005 0.005 

Median 0.41 0.43 

Standard Deviation 0.015 0.015 

Sample Variance 0.0002 0.0002 

Minimum 0.38 0.41 

Maximum 0.43 0.46 

Sum 4.51 4.73 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 
0.01 0.01 

RSD% 3.77 3.60 

Gab.Rel % 4.76  

 

Siç vërehet në tabelën 2.4: 

Vlerat mesatare dhe mediana janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të barabarta. 

Variancat e mostrave janë të barabarta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentët e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare të aciditetit sipas dy metodave :(Gab.Rel %) <5 %, kjo 

tregon se vlerat mesatare të aciditetit, nuk paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative 

sipas metodës së ekstraktimit.  
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2.2.2 Vlera e peroksideve  

Tabela 2.5 Përpunimi statistikor për vlerat mesatare të peroksideve për  kultivarin 

Kalinjot,  sipas metodës së ekstraktimit. 

 

Vlera e peroksideve Centrifugim Presim 

Mean 10.8 10.3 

Standard Error 0.05 0.05 

Median 10.8 10.3 

Standard Deviation 0.15 0.15 

Sample Variance 0.0225 0.0225 

Minimum 10.5 10.09 

Maximum 11 10.5 

Sum 97.2 92.7 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 
0.12 0.12 

RSD% 1.39 1.46 

 Gab.Rel % 4.74 
 

 

Siç vërehet në tabelën 2.5: 

Vlerat mesatare dhe mediana janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të barabarta. 

Variancat e mostrave janë të barabarta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentët e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare të peroksideve sipas dy metodave :(Gab.Rel %) <5 %, kjo 

tregon se vlerat mesatare të peroksideve, nuk paraqesin ndryshime statistikisht 

sinjifikative sipas metodës së ekstraktimit.   
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2.2.3 Koeficienti i përthithjes K232  

Tabela 2.6 Përpunimi statistikor për koeficientin e përthithjes K232 për kultivarin 

Kalinjot, sipas metodës së ekstraktimit. 

 

K232 Centrifugim Presim 

Mean 1.96 1.91 

Standard Error 0.003 0.005 

Median 1.96 1.91 

Standard Deviation 0.01 0.02 

Sample Variance 0.00008 0.000225 

Minimum 1.95 1.88 

Maximum 1.97 1.93 

Sum 17.64 17.16 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 
0.01 0.01 

RSD% 0.44 0.79 

 Gab.Rel % 2.58   

2.2.4 Koeficienti i përthithjes K270  

Tabela 2.7 Përpunimi statistikor për K270 për kultivarin Kalinjot, sipas metodës së 

ekstraktimit. 

 

K270 Centrifugim Presim 

Mean 0.150 0.143 

Standard Error 0.0003 0.0003 

Median 0.157 0.143 

Standard Deviation 0.00087 0.00087 

Sample Variance 7.5E-07 7.5E-07 

Minimum 0.156 0.142 

Maximum 0.158 0.144 

Sum 1.413 1.287 

Count 9 9 

Confidence 

Level(95.0%) 0.001 0.001 

RSD% 0.577 0.606 

Gab.Rel % 4.778 
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Siç vërehet në tabelën 2.6 dhe 2.7: 

Vlerat mesatare dhe medianat janë të barabarta për të dy metodat. 

Devijimet standarde janë të barabarta. 

Variancat e mostrave janë të barabarta dhe shumë të vogla në krahasim me vlerat 

mesatare. 

RSD %  - Koeficentet e variacionit rezultojnë < 5% për të dy metodat, që tregon se kanë 

riprodhueshmëri të mirë. 

Krahasimi i vlerave mesatare  të K232  dhe K270 sipas dy metodave :(Gab.Rel %) <5 %, 

kjo tregon se vlerat mesatare të këtyre koeficienteve, nuk paraqesin ndryshime 

statistikisht sinjifikative sipas metodës së ekstraktimit.   

 

2.3 Përmbajtja e përgjithshme e fenoleve 

Tabela 2.8 Përpunimi statistikor për vlerat mesatare të përmbajtjes së përgjithshme të 

fenoleve për  kultivarin Kalinjot, sipas metodës së ekstraktimit. 

 

Përmbajtja e fenoleve Centrifugim Presim 

Mean 184.87 215.23 

Standard Error 0.140 0.312 

Median 184.88 215.275 

Standard Deviation 0.443 0.987 

Sample Variance 0.196 0.974 

Minimum 183.93 213.36 

Maximum 185.61 216.61 

Sum 1848.7 2152.3 

Count 10 10 

Confidence 

Level(95.0%) 
0.317 0.706 

RSD% 0.239 0.458 

Gab.Rel % 15.176 
 

 

Siç vërehet në tabelën 2.8: 

Vlerat mesatare dhe mediana janë të ndryshme për të dy metodat. 

Devijimet standarde dhe variancat e mostrave janë të ndryshme. 

Krahasimi i vlerave mesatare për dy metodat :(Gab.Rel %) >5 %, kjo tregon se vlerat 

mesatare të përmbajtjes së fenoleve, paraqesin ndryshime statistikisht sinjifikative sipas 

metodës së ekstraktimit.   
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SHTOJCA 3  
 

Proceset e prodhimit në fabrikën “Musaj olive oil” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.1  Pranimi dhe peshimi i ullirit Figura  2.2  Shkarkimi i ullirit  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3  Transportimi dhe larja e ullirit 

 

 

 

 

 

                                     Figura 2.4  Shpërlarja e ullirit para bluarjes 
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Figura 2.5  Procesi i bluarjes                                 Figura 2.6 Homogjenizimi i pastës 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 2.7  Homogjenizimi në temp. 29 – 35
0
C  dhe  40 min, 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Dekanteri 3 fazor i ndarjes së fazave. Figura  2.9  Faza vajore 
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Figura  2.10  Pastrimi dhe ndarja e vajit nga mbetjet e ngurta dhe ujrat mbetës.  
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PËRMBLEDHJE 

Shqipëria ka potenciale të mëdha për kultivimin dhe përpunimin e ullirit, për vetë kushtet klimatike të 

përshtatshme dhe cilësinë e kultivarëve autoktonë. Qëllimi i studimit është vlerësimi i cilësisë dhe 

natyralitetit të “vajit të ullirit ekstra të virgjër”, bazuar në standartet dhe kërkesat e Legjislacionit Kombëtar 

dhe Europian,  me qëllim sigurimin e një produkti cilësor për konsumatorin.  

Gjithsej, u testuan 111 mostra të deklaruara “ekstra të virgjër”, të marra direkt në prodhim dhe treg, gjatë 

periudhës 2011-2013. Për vlerësimin e cilësisë u analizuan treguesit fiziko–kimik, organoleptike dhe të 

natyralitetit. Vajrat e ullirit direkt nga prodhimi, rezultojnë më cilësorë se vajrat nga tregu. Përsa i përket 

natyralitetit, ato rezultojnë 100 % origjinalë, ndërsa në treg konstatohen edhe vajra të përzier me vajra të 

tjerë vegjetal. Treguesit fiziko-kimik të mostrave nga prodhimi rezultojnë në masë të konsiderueshme jo 

konform kategorisë “ekstra i virgjër”, por me përmirësim të dukshëm gjatë tre viteve të studimit, ndërsa 

mostrat nga tregu rezultojnë jo konform në masën 60 %. Gjithashtu, vajrat nga prodhimi rezultojnë më 

cilësore edhe përsa i përket vlerës ushqyese, stabilitetit ndaj oksidimit (përmbajtja e acideve yndyrore dhe 

fenoleve) dhe cilësisë organoleptike. Kultivarët autokton paraqesin cilësi të mirë në përbërje kimike dhe 

organoleptike, të krahasueshme me vendet e Mesdheut. 

Fjalë kyçe: Cilësi, cilësi organoleptike, legjislacioni, natyraliteti, kultivarë, vaj ulliri ekstra i virgjër.  

 

ABSTRACT  

Albania has great potentiales for olive cultivation and its processing, due to its  suitable climatic conditions  

and quality of native cultivars. The aim of this  study is to evaluate the quality and purity of olive oils, 

based on the standards and requirements of the National and European Legislation, in order to provide a 

qualitative product to the customer. 

In total, were tested 111 samples of olive oils declared as extra virgin, taken directly to the production and 

in the market, during the period 2011-2013. For evaluation of the quality were analyzed  physical and 

chemical characteristics, purity criteria and organoleptic characteristics. Olive oils from the production, 

resulted  more qualitative  than  oils from the market. Regarding the  purity, they resulted 100% original, 

while in the market were found olive oils adulterated with cheaper refined vegetable oils. 

The physical chemical indices of the samples from production failed to meet  at a considerable level the 

quality criteria for category "extra virgin" but with increased improvement from year to year, while the 

samples from the market resulted non conform at 60 %. Also, oil samples from production resulted at a 

better quality in terms of nutritional value, oxidation stability (content of fatty acids and phenols) and 

organoleptic quality. Native cultivars present good quality in chemical and organoleptic composition, 

comparable with countries of the Mediterranean basin.  

Key words: Quality, organoleptic quality, legislation, purity, cultivar, extra virgin olive oil. 
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