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1 HYRJE 

     Prodhimi i birrës është i lidhur me tri procese konsekuente ( të njëpasnjëshme) 

biokimike: formimi i enzimave gjatë mbirjes së kokrrës së elbit, zbërthimi 

(degradimi) i amidonit – nishestës deri në sheqer me anë të këtyre enzimeve dhe 

fermentimi i sheqerit në alkool dhe CO2. Këto procese dhe rezultatet kryesore të tyre 

janë njohur nga njeriu qysh para mijëra vjetësh, edhe pse në fillim nuk është kuptuar 

ndërlidhja në mes tyre. 

     Birra së pari është përmendur në shkrimet e vjetra të Mesopotamisë, rreth vitit 

2800 p.e.r. ku përshkruhet furnizimi i racionit ditor me bukë dhe birrë për fuqinë 

punëtore. Prodhimi i birrës është rregulluar në përmbledhjen e ligjeve të mbretit të 

Babilonisë, Hammurabi (1728 – 1686 p.e.r.). 

     Në Evropë birra ishte pije e preferuar e fiseve Gjermane dhe Kelte. Ajo është 

zier çdo ditë në vendbanimet e tyre dhe kryesisht këtë punë e kanë kryer gratë, dhe 

kjo punë është kryer nga gratë në të gjitha kulturat primitive. 

     Prodhimi “industrial” së pari u shfaq në birraritë e institucioneve religjioze të 

Krishterimit, në Manastire, ku është prodhuar jo vetëm për konsum vetjak por edhe 

është shitur për të tjerët, qysh atëherë kjo punë u krye kryesisht nga burrat. 

     Përdorimi i lupulos si përbërës që përmirëson shijen dhe aromën filloj të 

përdoret në shek.14. Gjatë kalimit të kohës u përdoren edhe përbërës të tjerë për të 

ndikuar në shije dhe aromë, gjithashtu filluan të përdoren edhe drithëra të ndryshëm si 

lëndë e parë, sot quhen surrogate, kështu që lindi nevoja për një kontroll të këtyre 

përbërësve nga ana e shoqërive të atëhershme. 

      Më 23 Prill 1516, u nënshkrua Ligji Bavarian i Pastërtisë (“Reinheitsgebot”) 

nga Duka Wilhelm IV dhe Ludwig X, në Ingolstadt, dhe që atëherë ka fuqi legale. 

Edhe sot, ky ligj vlen në Gjermani, për prodhimin e birrës, ku përcaktohet në mënyre 

rigoroze se për prodhimin e birrës, si lëndë e parë mund të përdoret vetëm malti, uji, 

lupulo dhe maja (tharmi). 

       Sot, industria e birrës është një prej industrive më të rëndësishme të 

prodhimit të pijeve dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonomitë e vendeve 

prodhuese. Sot, prodhohen mbi 1500 milion hl birrë ne vit. Në vendet tona, birraritë 

më të rëndësishme janë Birra Tirana, Birra Korça, Birra Peja, Birra Stela etj.   

     Për këtë arsye qëllimi primar i këtij punimi është të shqyrtohen mundësitë e 

aplikimit të metodave më të përshtatshme të prodhimit ku kualiteti i produktit dhe 

ekonomia e prodhimit janë prioriteti kryesor i veprimtarisë në kushtet e repartit të 

caktuar. 

     Punimi është i përbërë nga 7 (shtatë) kapituj. 

     Në kapitullin e parë kemi hyrjen ndërsa në kapitullin dy dhe tre është paraqitur 

pjesa teorike ku janë përfshirë shqyrtime nga literatura e vendit dhe botërore. Aty janë 

paraqitur të dhëna teorike për majanë, strukturën dhe përbërjen e majasë, 

metabolizmin e qelizave të majasë, shumëzimin dhe rritjen e majasë, permeabilitetin e 

qelizave të majasë, metabolizmin e karbohidrateve, formimin e diketoneve dhe 

alkooleve të larta, metabolizmin e estereve dhe lipideve, metabolizmin e azotit, 

sintezen e aminoacideve dhe proteinave, metabolizmin e sulfurit, faktorët ndihmës të 

rritjes etj.  

    Në kapitullin e katërt është paraqitur pjesa praktike e punës  ku janë përshkruar 

materiali dhe metodat e punës, lënda e parë e përdorur, paisjet dhe stabilimentet dhe 

zierja me dy dekokcione. 

    Në kapitullin e pestë janë paraqitur metodat e përdorura laboratorike.  
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    Në kapitullin e gjashtë janë paraqitur rezultatet e analizave kimike të birrës së 

gatshme në formë tabelare por edhe në figura ku është bërë përpjekje për një 

prezentim sa më të detajizuar të të dhënave është diskutuar rezultati i analizave dhe 

janë diskutuar figurat dhe diagramet. 

Në kapitullin e shtat]ë është paraqitur përfundimi dhe rekomandimet e punimit. 

Në kapitullin e tetë është paraqitur literatura e shfrytëzuar. 

Shpresoj që ky punim të jetë një kontribut me vlerë në shqyrtimin dhe 

përcaktimin e metodave të caktuara të prodhimit të birrës në kushtet reale të repartit.  
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2 PJESA TEORIKE 

2.1 MAJAJA 

Majaja është organizëm njëqelizor që arrinë energjinë që asaj i nevojitet: 

 

- në prezencë të oksigjenit (aerobik) me frymëmarrje apo respiracion dhe 

- në mungesë të oksigjenit (anaerobik) me fermentim. 

 

  Gjatë prodhimit të birrës sheqeri në musht fermentohet nga majaja në alkool dhe 

CO2. Për këtë qëllim përdoret majaja fungi nga specia Saccharomyces cerevisiae. 

Qelizat e zgjedhura të kësaj majaje janë izoluar në mënyrë sistematike dhe rritur si 

kulturë e pastërt e majasë së birrës. Qelizat tjera të kësaj majaje janë përdorur si maja 

per prodhimin e bukës, distilimit dhe verës (Kunze, 2004) 

  Për arsye se majaja nuk prodhon vetëm alkoolin por gjithashtu, si rezultat i 

metabolizmit të tij, ka një influencë të madhe në shije dhe karakter të birrës, njohja e 

strukturës dhe përbërjes së majave, metabolizmit dhe rritjes së tyre është e 

rendësishme. Ekziston një numër i dallimeve karakteristike ndërmjet tipeve të 

ndryshme dhe llojeve të kulturës së majas (Narziss, 1981). 

2.1.1 STRUKTURA DHE PËRBËRJA E QELIZËS SË MAJASË 

Majaja procesohet në formën e një paste të trashë. Majaja e birrës e presuar 

përmban afërsisht 75% ujë dhe 25% lëndë të thatë. Një pjesë e ujit nuk ndodhet 

brenda qelizave por midis tyre (Kola, 2007). Kjo masë përbëhet nga miliarda qeliza të 

majasë dhe të gjitha veprojn në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Qelizat e majasë 

janë ovale në të rrumbullakta me një gjatësi prej 8 deri 10 µm dhe një gjerësi prej 5 

deri 7 µm (Figura 2.1) (WHITE, CHRIS, 2010). 

 

Materja e thatë ndryshon në përbërjen e saj: 

 

Proteina                                        45 deri 60% 

Karbohidrate                                25 deri 35% 

Yndyrë (lipide)                              4  deri  7% 

Minerale                                        6  deri  9% 

 

 
Figura 2.1 Qelizat e majasë 
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Mineralet përbëhen ( për 100 g materje të thatë) nga: 

2000 mg            fosfate 

2400 mg            kalium (potassium) 

  200 mg            natrium (sodium) 

    20 mg            calcium 

      2 mg            magnesium 

      7 mg            zink 

Gjurmë të hekurit, manganit dhe bakrit (Kunze, 2004) 

 

Për më shumë, cdo qelizë e majasë përmban një numër vitaminash (Kunze, 

2004), posacërisht: 

Thiamine (B1) 8 deri 15 mg/100 g maja materje e thatë 

Riboflavin 2 deri 8 mg 

Nicotine acid 30 deri 100 mg 

Acidi folik 2 deri 10 mg 

Acidi pantothenic  2 deri 20 mg 

Pyridoxal 3 deri 10 mg 

Biotin  0.1 deri 1 mg. 

 

 
Figura 2.2 Qeliza e majasë  

 

Çdo qelizë e majasë (Figura 2.2) përbëhet nga plasma e qelizës (citoplazma, 

cytosol) (1) që është e rrethuar nga një membranë (3) dhe në të cilën një seri e 

organeleve është e vendosur të cilat janë përgjegjëse për reaksionet metabolike 

Organelja më e rendësishme në mesin e tyre është natyrisht nukleusi i qelizës 

(10), qendra komanduese e qelizës. Ai është i rrethuar nga një membranë e dyfisht e 

cila është një njësi e mbyllur por e cila përmban pore. Nukleusi përmban plazmën, 

kore matrix dhe kromozomet. Nëpërmjet këtyre secila qelizë kërkon planin e saj të 

ndërtimit  e që është koduar në formën e gjeneve. Gjenet janë janë të ndërtuara nga 

një molekulë zinxhirore polimerike, acidi deoxyribose nukleik (ADN), përbërja e 

informatës të së cilës shtrihet ndërmjet 109 dhe 1010 bit (bytes) dhe i cili i kontrollon 

të gjitha proceset metabolike, rritjen dhe zhvillimin brenda qelizës. Në nukleus, një 

nukleolus gjindet i cili përbëhet nga acidi ribonukleik (ARN) (Kunze, 2004). 
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    Qeliza e majasë përmban një numër të madh të mitokondrias (5). Mitokondria 

importon acidin piruvik i cili është formuar në cytosol dhe e transformon atë 

nëpërmjet respiracionit në shkallë të vogla të komplikuara në ujë dhe CO2. Gjatë këtij 

procesi adenosine triphosphate (ATP) dhe adenosine diphosphate (ADP) prodhohen, 

të cilët, në interaksion, funksionojn si transmitues shumë të rëndësishëm të energjisë. 

Mitochondria prandaj përshkruhet si një “stacion i energjisë” së qelizës. 

 Membrana e qelizës është e një rendësie të vecant, e cila nuk mbështjellë vetëm 

qelizën në tërsi  por, gjithashtu, edhe një numër të madh të organeleve në qelizë. Në 

retikulumin endoplasmatik paraqitet një prodhim intensiv i kësaj membrane në fazen 

e rritjes. Elementet kryesore të membranes së qelizës janë fosfolipidet. Këto 

fosfolipide kanë një strukturë shumë tipike e cila është shumë e rëndësishme për 

funksionin e tyre: 

 

mbetje të acideve yndyrore                             COO-|-C-H2 

 

mbetje të acideve yndyrore                             COO-|-C-H 

 

amino acide – fosfate                                     -C-H2. 

 

Edhepse membrana e qelizës së majasë është vetëm rreth 6 nm e trashë dhe 

kështu formon vetëm 1/1000 e diametrit të qelizës së majasë, nuk duhet të harrohet që 

ajo rrethon jo vetëm vëllimin e tërsishëm të qelizës së majasë por gjithashtu edhe 

membranat dhe organelet e qelizës dhe formon zonat e ndarjes brenda vet qelizës. 

Sipërfaqja e qelizës së majasë është rreth 150 µm2; kështu që 10 g të majasë së 

presuar kan rreth 9 deri 10 m2 të sipërfaqes kontaktuese (Kunze, 2004). 

 

 
Figura 2.3 Struktura e membranes qelizore 

 

Muri i qelizës është i padepërtueshëm (impermeable). Absorbimi i substancave të 

tretura (p.sh. sheqeri, aminoacidet, acidet yndyrore, mineralet) bëhet në mënyrë 

selektive nëpërmjet proteinave të patretshme transportuese të cilat janë të integruara 

në membranë (3) dhe lejon depërtimin vetëm të disa substancave të caktuara. 

Ekskretimi i produkteve të harxhuara ose toksineve si p.sh. alkooli që është formuar, 

paraqitet nëpërmjet të ashtuquajturës Golgi vesicles dhe jashtë membranes. 

Në sipërfaqen e jashtme të membranës qelizore grumbullohen mbetjet e 

glykolizes (glycocalix) (5) (Figura 2.3). Këto përbëhen nga 30 deri 40% mannan dhe 

30 deri 40% glucan. Mannan i cili është i depozituar në pjesën e jashtme, është i 
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esterifikuar me fosfate. Glukani, i cili është i vendosur në pjesën e brendshme, është i 

esterifikuar me sulfur dhe i integruar në kompleksin e subtancave proteinike dhe 

enzimeve dhe siguron zbërthimin e substancave në mënyrë që të shpejtoj transferin e 

tyre nëpër membrane të qelizës. Prandaj, struktura e këtyre  depoziteve ekstensive 

është e një rëndsie të konsiderueshme (Kunze, 2004). 

Në anën e brendshme dhe të jashtme të membranes proteinat periferike 

depozitohen (Figura 2.3) (2), sikurse edhe një shtresë e trehaloses në anën e 

brendshme (4). 

 

 
      Figura 2.4 Struktura diagramatike e murit qelizor (J.S. Hough, D.E. 

Briggs, 1976) 

 

Në figuren 2.5, tregohet struktura e membranës qelizore e ndërtuar nga 

fosfolipidet. Proteinat transportuese të depozituara janë në gjendje të lejojn vetëm 

komponimet specifike të cilat janë të përshtatshme (maltoza, peptide, ose komponime 

tjera) që të kalojn nëpërmjet membranës. 

 

 
 

Figura 2.5 Struktura e membranës qelizore nga fosfolipidet me transport të 

proteinave të ndikuara nga mbetjet e glykolizes. 
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Citoplazma (cytosol) e cila përbën më shumë se 50% të vëllimit të qelizës 

përfaqson pjesën më të rëndsishme të brendshme të qelizës. Kjo është qendra 

vepruese e qelizës ku shumica rrugëve metabolike të zbërthimit të substancave 

ushqyese ndodhin si dhe prodhimi i substancave të caktuara. Krejt metabolizmi 

intermediar – glykolisa, prodhimi i acideve yndyrore, biosinteza e proteinave dhe 

shumë të tjera – ndodhin këtu, në forma të ndryshme dhe përkrahë njëri tjetrit. Në një 

ambient ujor, ribozomet, enzimet dhe produktet e mbetura (waste products) lëvizin në 

rryma dhe shumë afër njëra tjetrës (Kunze, 2004). 

Në kohën kur ushqimi është i bollshëm, p.sh. pas fillimit të fermentimit, qelizat e 

majasë ndërtojn rezervat e tyre. Në kohë të tilla përmbajtja e glykogjenit (një 

karbohidrat rezervë) mund të rritet deri mbi 30% të materjes së thatë të majasë; është i 

depozituar në hapësirat e deponisë në citoplazmë. Trehalosa, një disakarid, është 

depozituar, sikurse edhe fosfatet dhe lipidet që i nevojiten majasë për prodhimin e 

substancave të reja qelizore. 

Në qelizë ekzistojn hapësira të shumta të mbushura me lëng acidic qelizor dhe të 

rrethuara me membranë, të ashtuquajturat vakuole, ku produkte të caktuara dhe 

kripëra, pjesërisht në formë kristalore, janë të deponuara. Nëpërmjet mobilizimit 

reverzibil të kristaleve të kriprave, qeliza mund të rregulloj presionin e saj të 

brendshëm, nëse p.sh. presioni i jashtëm osmotik është rritur me rritjen e ekstraktit 

ose alkoolit. 

Majaja normalisht reprodukohet me ndarje (budding). Pas ndarjes së qelizës 

vajzë, gjurma e ndarjes mbetet në qelizën mëmë. Nga numri i gjurmëve të ndarjes 

është e mundshme të njihet vjetërsia e qelizës. 

2.2 METABOLIZMI I QELIZËS SË MAJASË 

Që t’i kryej proceset metabolike të nevojshme për jetën dhe të prodhoj substanca 

të reja qelizore, qeliza e majasë sikur cdo qelizë tjetër, kërkon energji dhe ushqim. 

Majaja, sikur të gjithë organizmat e tjerë të gjallë, e merr këtë energji që ti bart këto 

procese nëpërmjet respiracionit apo frymëmarrjes. Sasia e energjisë e kërkuar 

nëpërmjet respiracionit është e madhe sepse glukoza është tërësisht e zbërthyer në 

CO2 dhe H2O. 

Gjatë respiracionit ushqimi që merret, p.sh. sheqeri plotësisht zbërthehet në CO2 

dhe ujë: 

                       

C6H6O6+ 6 O2     →   6 H2O  +  6 CO2 

 

Në mungesë të ajrit, majaja është organizmi i vetëm i cili mund të ndryshoj nga 

respiracioni në fermentim. Në këtë rast, glukoza konvertohet në alkool (etanol) dhe 

CO2: 

  

C6H12O6    →   2 C2H5OH  +  2 CO2 

 

Alkooli i cili prodhohet ende përmban shumë energji kështu që energjia e kërkuar 

nga qeliza e majasë gjatë fermentimit është në mënyrë disproporcionale më e vogël se 

sa në respiracion. 

Zbërthimi i glukozes në alkool ose, në rast të respiracionit, në CO2 dhe ujë 

rezulton nga një numër i reaksioneve që paraqiten njëri pas tjetrit. Secila shkallë e 

reaksionit katalizohet nga një enzim i caktuar. Në qelizën e majasë këto enzime janë 

të lidhura në struktura të caktuara të qelizës. Kështu, enzimet për glykolizen dhe 
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fermentimin alkoolik gjinden në cytoplazmë ndërsa respiracioni ndodh nëpërmjet 

enzimeve që ndodhen në mitokondria (Kunze, 2004). 

Substancat organike të nevojshme për respiracion të fermentimit merren nga 

proteinat e integruara të murit qelizor dhe transportohen nëpër membranë.  

Proceset kryesore metabolike të majasë janë: 

- metabolizmi i karbohidrateve 

- metabolizmi i azotit 

- metabolizmi i yndyrërave dhe 

- metabolizmi i substancave inorganike. 

 

     Metabolizmi i karbohidrateve shërben kryesisht për të siguruar energjinë 

nëpërmjet respiracionit dhe fermentimit, përderisa vetëm një sasi e vogël e sheqerit që 

gjendet në musht do të deponohet si ushqim rezervë në formën e glykogjenit dhe 

trehalozes.  

   Metabolizmi i azotit shërben, sikurse edhe metabolizmi i yndyrërave dhe 

substancave inorganike, kryesisht për ripërtëritjen apo rigjenerimin e substancave të 

qelizës, ku prodhimi dhe proceset zbërthyese luajn një rol të rëndsishëm (Kunze, 

2004). 

2.3 SHUMËZIMI DHE RRITJA E MAJASË 

Majaja normalisht riprodhohet apo shumohet me ndarje (budding). Kjo është 

edhe arsyeja pse njihen si budding fungi. Në disa raste qeliza mëmë ndahet në tërsi 

nga qeliza vajzë por shpesh ndodh që ato mos të ndahen në tërsi por mbesin të 

ngjitura me njëra tjetrën në formë zinxhirore. Zakonisht pas ndarjes së plotë të qelizës 

mëmë nga qeliza vajzë mbetet gjurmë në vendin e ndarjes (Figura 2.6).  Kur mikro-

organizmat transferohen në tretje të freskët ushqyese (nutrient), sic është rasti p.sh. 

kur majaja i shtohet mushtit gjatë procesit të prodhimit të birrës, atëherë ato fillojn të 

rriten. Rritja karakterizohet nga ligjet fikse të natyrës (Kunze, 2004). 

 

 
Figura 2.6 Ndarja apo shumimi i qelizave të majasë 

 

Rritja mund të definohet si shtim i regullt i përmbajtjes së disa komponenteve të 

organizmit, e jo vetëm e pjesëve të saj përbërëse. Rritja e përbërjes së secilit prej 

komponenteve, si p.sh. rritja e përmbajtjes së rezervave ushqimore, nuk është i 

domosdoshëm. Ky definicion nuk e ndan rritjen e përmbajtjes së ujit ose të 

përmbajtjes së rezervave ushqimore nga kuptimi i rritjes. Te organizmat njëqelizorë, 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RLMD_V0O3pHF0M&tbnid=DQSiRRNOq_oW9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://scienceteacher.org.uk/?page_id=264&ei=vk6xUuueH4TVswaV4oD4Aw&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHU-pTvOC6_RlzATQT-Mqp5Fb9iBg&ust=1387437882600180
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sic është edhe majaja, rritja përfshin edhe zmadhimin e dimenzioneve të qelizës, dhe 

shtimin e numrit të qelizave të caktuara. Numri i qelizave mund të përcaktohet në një 

vëllim të njohur të tretjes me ndihmën e hemocitometrit, ose me ndihmen e matësit 

elektronik të grimcave. Përkundër kësaj, masa e qelizave zakonisht përcaktohet me 

matje të materjes së thatë, edhepse në shumë raste është e përshtatshme që në një 

pjesë të mostrës të përcaktohet përbërja e karbohidrateve, azotit ose fosforit. Indirekt, 

mund të punohet me metodat e turbidimetrit ose spektrofotometrit nën kushte të 

përzgjedhura, p.sh. me përcaktimin e vlerës së ekstincionit në 625 nm ose në 1000 

nm. Në fund, për disa qëllime, rritja mund të tregohet si rritje e aktivitetit të ndonjë 

enzimi të caktuar ose rritje e shpejtësisë së respiracionit. Do të ishte një cudi e vërtetë 

sikur të gjitha këto matje të ndryshme do të tregonin rezultate të njejta, dhe për këtë 

arsye, gjatë shqyrtimit të shpejtësisë së rritjes, për secilin rast duhet të jepen të dhënat 

se me cilën metodë është bërë përcaktimi (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

2.4 FAZA DISKONTINUALE E RRITJES  

Nëse një numër i caktuar i qelizave të gjalla të majasë mbjellen në bazën e duhur 

ushqyese, para se të filloj ndarja e qelizave do të kaloj një periudhë e caktuar e kohës; 

kjo është “lag faza”. Gjatë kësaj periudhe, metabolizmi i qelizës është aktiv. Aktiviteti 

i enzimeve që bashkëvepron në zbërthimin e përbërsve të bazës ushqyese rritet, 

sikurse edhe aktiviteti i enzimeve që marrin pjesë në sintezën e përbërsve të qelizës. 

Gjatë kësaj periudhe pregatitore mund të vij deri te zvoglimi i konsiderueshëm i 

materjes së thatë për arsye se me zbërthimin e përbërsve ushqimor reservë sigurohet 

energjia e nevojshme për mobilizimin e qelisë. Stadi tjetër përfaqson ndarjen e 

qelizave me shpejtësi konstante, dhe quhet faza “eksponenciale” apo faza 

“logaritmike”. Kalimi nga lag faza në faze eksponenciale rrallë është i shpejt. Në 

mënyrë konvencionale, vështërsit në përcaktimin e mbarimit të lag fazes zgjidhen në 

mënyrë grafike (Figura 2.7) (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

                          

                                  

 
 

Figura 2.7 Përcaktimi i lag-fazës së rritjes. Me gjatësinë e lag-fazes 

nënkuptohet  periudha kohore L. (MEYNELL, 1965) 
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Kur qelizat e majasë së birrës rriten mjaftueshëm, ato ndahen me budding. Pesha 

ose vëllimi i qelizave të caktuara para ndarjes ndryshon në masë të konsiderueshme 

(dhe mund të thuhet edhe për kultura të ndryshme). Kështu që, nuk befason fakti që 

koha ndërmjet fazave të ndryshme në rastin e të njejtit kultivim mund të ndryshoj 

ndjeshëm. Megjithatë, është e përshtatshme të përcaktohet koha mesatare e gjeneratës 

së të gjitha qelizave, dhe që quhet “koha mesatare e gjenerates”. Shpejtësia e rritjes së 

numrit të qelizave gjatë kultivimit mund të shprehet si: 

 

dx/dt = µx 

 

ku, x = numri i qelizave, t=koha, µ=konstanta për organizmin e dhënë ose bazën 

ushqyese, dhe e cila quhet “konstanta specifike e rritjes” ose “koeficienti i rritjes” ose 

“moduli i rritjes”. 

Me integrimin e barazimit të sipërm fitohet: 

 

x = x0 eµt 

 

Ln x/x0 = µt 

 

Shihet se, koha mesatare e gjenerates fitohet kur është x/x0 = 2, dhe atëherë është 

ln2 = µt, ose t=0,693/µ. 

Në bazë të kësaj rrjedh se shpejtësia e rritjes së kultures nuk mundet thjesht të 

shprehet me rritjen e numrit të qelizave të majasë për njësi të kohës, por ajo duhet të 

jepet ose si kohë mesatare e gjeneratës, ose si shpejtësi specifike e rritjes. Pasojë tjetër 

është se, nëse grafikisht paraqitet logaritmi i numrit të qelizave në funksion të kohës, 

fitohet linja e drejtë (Figura 2.7). Për këtë qëllim mund të përdoren edhe logaritmet 

me bazë 10, dhe logaritmet me bazë 2. Përparësi e punës me logaritmet me bazë 2 

është se, me rritjen për një njësi log2x (në ordinatë) popullacioni dyfishohet. Për këto 

qëllime janë shtypur tabele të logaritmeve me bazë 2 (MEYNELL, 1965). 

Me rritjen e shpejtësisë së shumëzimit, gradienti i drejtëzave në diagramet 

semilogaritmike (logaritmi i numrit në funksion të kohës) ndryshon. Sa më i madh 

gradienti, shpejtësia e rritjes është më e madhe. Për bazën e dhënë ushqyese, 

shpejtësia eksponenciale e rritjes mbetet konstante deri sa në mënyrë të ndieshme nuk 

ndryshon koncentrimi i përbërësve ushqimor të përfaqsuar në sasinë më të vogël 

relative. Pastaj shpejtësia e rritjes zvoglohet, deri sa  ndryshimi i numrit të qelizave 

me kohën nuk ndalet plotësisht. Zvoglimi i shpejtësisë së rritjes njihet si “faza e 

frenimit”, kurse gjendja e fundit quhet “faza stacionare”. 

Vëllimi i rritjes së ndonjë baze ushqyese të kultivuar varet nga një varg faktorësh. 

Mund të vie deri te shpenzimi i njërit ose më shumë përbërsve ushqimor të 

domosdoshëm – dhe këta përbërës quhen përbërës të limituar ushqyes ose supstrate. 

Në mënyrë alternative, mund të vie deri te prishja progresive e bazës ushqyese si 

pasojë e akumulimit të produkteve përfundimtare të metabolizmit. Për shkak të 

harxhimit të përbërsve të bazës ushqyese ose akumulimit të produkteve të 

metabolizmit, mund të vie deri te ndryshimi i ndjeshëm i vlerës pH, që ndikon 

negativisht në organizmin që kultivohet (MEYNELL, 1965). 

2.5 KINETIKA E POPULLACIONIT (LUEDEKING, 1967) 

Nëse ndërprerja e rritjes është vërtetë pasojë e një përbërsi ushqimor të limituar, 

shpesh është në interes që të përcaktohet shpejtësia specifike e rritjes (µ) në disa baza 
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ushqyese të cilat dallojnë në njëra tjetrën vetëm sipas koncentrimit të supstratit të 

limituar. Në qoftë se µ paraqitet grafikisht në funksion të koncentrimit të këtij 

supstrati [S] , fitohet lakorja (Figura 2.8) e cila mund të tregohet me barazimin vijues: 

 

µ = µ max [S] / [Ks + S]                                                 (3) 

 

(ku Ks është konstanta saturimit, e cila është numerikisht e barabartë me 

koncentrimin e supstratit, në të cilën shpejtësia e rritjes është e njejtë me gjysmën e 

vlerës µ max). Vlera Ks është zakonisht shumë e vogël, dhe për karbohidrate është 

madhësi e rendit µg/ml, kurse për aminoacide µg/l.  

Meqenëse është 

 

       dx/dt = µ x,          

  

 rrjedh se është 

 

dx/dt =  µ max  x{ [S] / Ks + [S] }                                 (4) 

 

Sipas kesaj, shpejtësia e rritjes për kohen e kultivimit është funksion (i) i 

koncentrimit të qelizave, (ii) i shpejtësisë specifike maksimale të rritjes, dhe (iii) i 

koncentrimit të supstratit të limituar.  

 
 

Figura 2.8 Shpejtësia specifike e rritjes (µ) në funksion të koncentrimit të 

supstratit (S) dhe përcaktimi i Ks, konstantes së saturimit (e cila numerikisht 

është e barabartë me koncentrimin e supstratit, në të cilën shpejtësia specifike e 

rritjes është e njejtë me gjysmën e shpejtësisë specifike maksimale të rritjes). 

 

Nëse koncentrimi i supstratit të limituar është i madh, Ks ndikon pak, dhe në keto 

kushte shprehja në kllapa praktikisht është e barabartë me një, kështu që mund të 

pritet rritje të qelizave me shpejtësi maksimale. 

Nëse e marrim që rritja e peshës së mikroorganizmave është proporcionale me 

sasinë e shpenzuar të supstratit të limituar, atëhere është 

 

           dx / ds = Y     (konstanta e rritjes / rritja e mases) 

 

dhe prandaj                                                                                                            
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                -ds /dt = µ max  x(s) / Y(Ks + s) 

 

Në realitet, ky proporcionalitet në shumë raste nuk vlen. P.sh. mund të vie deri te 

formimi i produkteve jashtëqelizore – p.sh.alkoolit, acidit laktik ose 2,3-butandiolit, 

në vend të biomasës. Në mënyrë alternative, deri te ndryshimi i rritjes së masës mund 

të vije nga formimi i rezervave brenda qelizore – amidoni, yndyrërat ose trihaloza. 

Ndërvarshmëria në mes të disa përbërsve ushqimor shpesh ndikon në mënyrë shumë 

të ndërlikuar në disa mikroorganizma. P.sh. nëse përbërsi A gjendet me tepricë, kurse 

përbërsi B përfaqson supstratin e limituar, ndryshimi i raportit A : B mund të ketë 

ndikim shumë të madh. Te majaja, të një rëndsie të veçant janë rolet e glykozes dhe 

oksigjenit si suptrat të limituar ose jo të limituar, për shkak të ndikimit të tyre të 

theksuar në formimin e etanolit. 

Rritja e masës dhe energjia në dispozicion të supstratit munden të lidhen ndërmjet 

veti. Energjia shprehet në formë të adenozintrifosfatit (ATP). Nëse supstrati 

shfrytëzohet edhe si burim i substancës për sintezën e përbërsve të qelizës, edhe si 

burim i energjisë, atëherë neto energjia në dispozicion mund të lidhet me rritjen e 

masës. 

Kjo qasje është shfrytëzuar për studimin e ndikimit të faktorëve të ndryshëm në 

rritjen e majasë së birrës. 

Gjatë shqyrtimit të rritjes së masës, duhet të shikohet ndikimi eventual i sasive 

minimale të nevojshme të disa përbërsve ushqimor për fillimin e rritjes, në rritjen e 

masës. Për mirëmbajtjen e integritetit të qelizave mund të jenë të nevojshme një 

numër i përbërsve ushqimor. Me fjalë të tjera, mund të jenë të dodmosdoshme një 

numër i supstancave për procesin e metabolizmit endogjen, ose për fitimin e energjisë 

të nevojshme për jetë. 

Mundësitë e përdorimit të kinetikës konvencionale të rritjes së masës dhe 

fermentimit në shqyrtimin e fermentimit në birrari janë shumë të kufizuara. Shumica e 

sistemeve modele të cilat aplikohen gjatë shqyrtimeve konvencionale të kinetikes  

bazohen në (i) studimin e tankave me përzierje ideale, (ii) kushtet aerobe, dhe (iii) 

përdorimin e bazave ushqyese të thjeshta dhe kimikisht të definuara. Por, edhe 

përkundër kësaj, keto studime mundësojnë që më lehtë të kuptohen karakteristikat e 

fermentimit në birrari, stimulojn përpjekjet që të vazhdohet që këto karakteristika të 

shprehen nëpërmjet treguesve kuantitativ, dhe paraqesin bazat e dobishme për 

modelet matematikore të fermentimit në birrari (prodhimin e birrës). Modele të tilla 

mund të përdoren për parashikimin e rezultatit në qoft se ndonjë nga parametrat duhet 

të korigjohet. Kjo është vecanarisht e rëndsishme gjatë shqyrtimit të fermentimit 

kontinual. 

2.6 KULTIVIMI KONTINUAL (HERBERT, 1961) 

Marrëdhënjet e njejta fundamentale mund të aplikohen gjatë shqyrtimit të 

kultivimit diskontinual dhe disave  kontinuale. Kultivimi kontinual mundet lehtë të 

vendoset në reaktorët me përzierje, ku shpejtësia e dozimit të bazës së re ushqyese 

është në baraspeshë me shpejtësinë e shpenzimit të bazës ushqyese paraprake dhe 

mikroorganizmave. Sistemi i tillë, ku në bazën ushqyese ndodhet supstrat i limituar, 

quhet sistem hemostat. Në cdo hemostat, ekziston shpejtësia maksimale e rrjedhës e 

cila nuk guxon të kalohet sepse do të vinte deri te shpërlarja e plotë e qelizave të 

populacionit nga ena. Nëse baza ushqyese dozohet ngadalë, shumimi i qelizave rrjedh 

ngadalë, sepse ato kanë në dispozicion pak supstrat të limituar. Në anën tjetër, nëse 

baza ushqyese dozohet shpejt, qelizat do të kenë në dispozicion për rritje sasi të 
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konsiderueshme të supstratit, mirëpo edhe shpejtësia e daljes nga sistemi është e 

madhe. Është e kjartë se në një rrjedhë të caktuar shpejtësia e rritjes së masës është 

maksimale.  

Karakteristika të veçanta të kultivimit hemostatik janë: (i) shpejtësia e rrjedhës 

përcakton shpejtësinë e rritjes së qelizave, dhe (ii) në sistemin hemostatik vjen deri te 

vendosja e kushteve stacionare duke pas në konsideratë dendësinë e populacionit, 

karakteristikat metabolike dhe karakteristikat biokimike dhe fizike të bazës ushqyese 

e cila gjendet në reaktor. Kështu, duhet të jenë konstante koncentrimet e 

karbohidrateve dhe proteinave në qeliza, si dhe aktiviteti i enzimeve qelizore, 

shpejtësia e asimilimit të supstratit, shpejtësia e formimit të dioksidit të karbonit, 

etanolit, etj. 

Është e zakonshme që shpejtësia e rrjedhës të shprehet nëpërmjet vëllimit punues 

të enës. Shpejtësia hollimit (D) paraqet shpejtësinë e rrjedhës pjestim me vëllimin 

punues, dhe është reciproke me kohën e mbajtur në orë. Shpejtësia e daljes së qelizave 

nga sistemi mund të shprehet si: 

 

-dx / dt = Dx                                                      (6) 

 

Shpejtësia e neto ndryshimit të numrit të qelizave është dhënë si: 

 

dx / dt = x (µ - D)                                               (7) 

 

Sipas kësaj, nëse D është më e madhe se µ max, vie deri te zbrazja e plotë e 

populacionit më një shpejtësi eksponenciale. Mirëpo, për vlera D që janë nën këtë 

pikë kritike, vlerat e µ dhe D do të jenë të barabarta gjatë kultivimit të stabilizuar 

kontinual, kështu që është: 

 

D = µ max   (s) / (Ks + S)                                   (8) 

 

Kjo dmth se të gjitha vlerat µ të fituara kultivimi kontinual duhet të jenë më të 

vogla se vlera µmax e matur për kultivime gjegjëse diskontinuale. Kjo, gjithashtu, 

dmth që shpejtësia e hollimit është funksion i koncentrimit të supstratit në enë, pasi që 

për organizmin e dhënë, bazën ushqyese dhe kushtet e ambientit, vlerat e µ max dhe 

Ks janë konstante. Vërehet kjartë se, vlera s nuk varet nga koncentrimi i supstratit në 

bazën ushqyese furnizuese (Sr), edhe pse kjo vlerë ndikon shumë në populimin e 

qelizës. 

Nëse supozohen kushtet e baraspeshës, ku janë ds / dt = 0, del se është 

 

DSr = Ds – Dx / Y   (ose: hyrja = dalja – shpenzimi)       (9) 

ose 

                      x = Y (Sr – S)                                      (10) 

 

 

Sipas kësaj, nën supozimin së prurja është konstante, popullimi i qelizave është 

funksion i sasisë së supstratit të harxhuar. 

Nëse supozohet, më tutje, se vlerat µ max, Ks dhe Y janë të njohura, në bazë të 

ekuacioneve (8) dhe (9) mundet që për kultivimet kontinuale, për vlerat e dhëna D 

dhe Sr, të parashikohet sa do të jet koncentrimi i qelizave, përkatësisht koncentrimi  

supstratit, në fazën stacionare. 
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Në procesin e prodhimit të birrës, fermentimi kontinual zakonisht udhëhiqet te 

koncentrimet e mëdha të qelizave të majasë, të cilat arrihen me recirkulimin e majasë. 

Këtu situata është shumë më ndryshe nga ndodhitë në hemostatin me përzierje ideale. 

Gjatë punës me enën me përzierje me recirkulim dhe mbajtje të koncentrimit të madh 

të majasë, në vend të 

 

dx / dt = (µ - D) x                                                         (7) 

 

kemi 

 

dx1 / dt = µ x1 – D x2                                                   (11) 

 

( ku x1 dhe x2 janë koncentrimet e qelisë në enë, respektivisht në kominën e 

nxehtë). Në kushte stacionare, kur vlera e anës së majtë të ekuacionit është e barabartë 

me zero, dhe kur x1 dhe x2 janë konstante, fitohet: 

 

µ = D x2 / x1                                                                 (12) 

 

Këtu, megjithatë, ekzistojn së paku dy faktorë që shkaktojnë vështërsi. Faktori i 

parë është energjia e nevojshme për mbajtjen e qelizës, e cila si duket është e një 

rëndësie të vecant në kushtet e koncentrimeve të mëdha të majasë. Faktori i dytë është 

fakti se vëllimi i vërtet i tretësirës në enë është më i vogël se vëllimi i dukshëm, në 

koncentrimet e mëdha të përbërsve të qelizës. Tani, nëse x1 është më e madhe se x2, 

µ është më e vogël se D, kështu që mund të aplikohen shpejtësi shumë më të mëdha të 

hollimit, dhe fitohet sasi më e madhe e produktit për njësi të kohës, para se të filloj 

shpërlarja apo largimi i qelizave. Me modifikimin e barazimeve (8) dhe (10) fitohet 

 

x2 = Y (Sr –S)                                                               (13) 

 

dhe   

                  

D x2 = x1 µ max  (s) / (Ks + s)                                        (14) 

 

Kjartë, vlera s, dmth koncentrimi i supstratit në enë në kushtet e koncentrimit të 

madh të majasë, për vlerën e dhënë të shpejtësisë së hollimit dhe koncentrimin e 

supstratit në ujin furnizues, është shumë më e vogël, sesa në kultivimin gjegjës 

diskontinual. Matematikisht janë studjuar edhe sistemet me recirkulim për 

fermentimin kontinual të tipit kaskadë (HERBERT, 1961). 

2.7 KULTIVIMET SINKRONE  

Disa lloje të majasë bëhen sinkrone në kohën e shumimit të qelizave vetëm në 

kohën e mplakjes apo urisë. Pasi të arrin fazën stacionare të rritjes, popullacioni 

përbëhet në pjesën më të madhe nga qelizat e ardhura individuale, të cilat praktitkisht 

ndodhen në ciklin e njejtë të qelizës. Pas bartjes në bazë të freskët ushqyese këto 

qeliza shumohen me shkallë më të lart të sinkronimit, mirëpo sinkronimi nuk zgjat për 

shumë kohë. Kulturat sinkrone mund të fitohen në mënyrë më efikase me zgjedhjen e 

qelizave të dimenzioneve të njejta nga faza stacionare, dhe ekspozimit të 

kohëpaskohshëm ndaj ushqimit dhe urisë. Në mënyrë alternative, sinkronimi mund të 

arrihet me aplikimin e dozes përkatëse të x-rrezeve; me këtë metodë , gjithashtu, 

mbytet një pjesë e madhe e qelizave. 
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Efikasiteti i metodës së sinkronimit induktiv normalisht matet nëpërmjet indeksit 

të sinkronimit. 

 

                                           ( n / n0   - 1) (1- t/g) 

 

Ku n0 është numri i organizmave para ndarjes-shumimit sinkron, kurse n numri i 

organizmave pas shumimit sinkron, t – koha e tërsishme, dhe g – koha e gjeneratës.  

Rëndësia e studimit të kulturave të sinkronizuara të majasë është se mund të 

përcaktohet radhitja e ngjarjeve në kohën e shumimit të qelizës (Figura 2.9). 

Njohuritë e fituara në këtë mënyrë janë me vlerë për të kuptuar ngjarjet në birrari, 

ku në stadet fillestare të fermentimit në masë të madhe është i përfaqsuar sinkronimi. 

Kështu, në mes të dy ndarjeve rritet përmbajtja e proteinave dhe ARN në qelizë në 

mënyrë të pandërprerë. Përkundër kësaj, përmbajtja e tërsishme e azotit në maja rritet 

me kërcim si të fillon ndarja, dhe pastaj mbetet përafërsisht konstante. Është e kjartë 

se, rezervat e aminoacideve dhe komponimeve tjera me azot ndryshojn në mynyrë të 

dukshme gjatë ciklit të rritjes së majasë. Harxhimi i oksigjenit, ngjajshëm sikur 

përmbajtja e azotit, rritet me kërcim, ku kjo rritje është edhe më e theksuar. 

Përafërsisht në kohën e ndarjes së qelizës, fillon dyfishimi i ADN. Masa e tërsishme e 

qelizës rritet në mënyrë uniforme derisa sa të filloj ndarja, dhe pastaj rritet me 

shpejtësi të dyfisht. Këto studime janë shumë të vështira jo vetëm për shkak se 

kulturat në mënyrë progresive humbin sinkronimin (WILLIAMSON, 1961) 

 
                              

Figura 2.9 Aktivitetet metabolike të qelizave sinkrone të majasë (J.S. Hough, 

D.E. Briggs, 1976). 
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        Figura 2.10 Harxhimi i azotit dhe sinteza e proteinave në qelizat 

sinkrone të majasë (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

 

2.8 KOLONITË SIPËRFAQSORE (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

Edhepse gjatë fermentimit në birrari nuk ka rritje të kolonive sipërfaqsore, për 

koloni gjigante ka shumë interesim, duke pas parasysh që morfologjia e tyre 

shfrytëzohet për njohjen e llojeve të majasë. 

Kinetika e rritjes sipërfaqsore ka tërhek shumë më pak vrejtjen se rritja në bazën 

ushqyese të lëngt. Prap, është 

                                                       

       dx / dt = µ x                                                                 (15) 

 

dhe 

                                                         

ln x = µ t + ln x0 

 

 

Nën supozimin se x është masa e mikroorganizmit, r radiusi hemisferes, të ketë 

vëllimin 2/3 π r3, dhe niset nga masa x0 me radius r0, kemi 

 

 

ln r = µ t/ 3 + ln r0, 

 

 

që dmth se radiusi duhet të rritet në mënyrë eksponenciale. Në disa raste ku kjo 

dukuri është studjuar, është treguar se rritja e radiusit për njësi të kohës është më parë 

linear se sa eksponencial, dhe mund të shprehet si 
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r t = Kr t + r0 

 

 

( ku Kr është konstanta e rritjes radiale, r – radiusi i kolonisë për kohën t, dhe r0 

radiusi për kohën t = 0). 

Sikur edhe është përmend, te kolonitë e majasë të cilat rriten në bazën e ngurt 

ushqyese vie deri te zhvillimi i vijave, struktures dhe formes karakteristike (Figura 

2.11). Kjo sidomos ndodh gjatë rritjes në zhelatinen e maltit në temperaturë nën 20ºC 

në kohëzgjatje prej 6 javësh. Karakteristikat morfologjike janë tepër të ndërlikuara 

dhe shpesh mund të ndihmojn në dijagnostikën e llojeve S.cerevisiae dhe 

S.carlsbergensis. Në prerjen vertikale të kolonisë gjigante shihet se ajo përbëhet nga 

shtresa e jashtme e qelizave të palëvizshme (ndonjherë nga askuset), zona të 

autolizuara të qelizës, dhe nga një numër relativisht i madh i qelizave të shëndosha. 

Te majatë që shumohen në formë zinxhirore, në skajet e kolonive dhe nën sipërfaqe 

mund të vie deri te formimi i pseudomicelijumit (MORRIS,E.O. and HOUGH,J.S., 

1956).  

 

 
Figura 2.11  Karakteristikat morfologjike të kolonive gjigante 

(MORRIS,E.O. and HOUGH,J.S., 1956) 

 

2.9 VITALITETI I QELIZAVE TË MAJASË 

Gjatë shqyrtimit të kinetikës së rritjes së majasë është supozuar se të gjitha qelizat 

janë vitale. Kjo nuk është e sakt në çdo rast, dhe prandaj, është futur termi i vitalitetit 

dhe është përshkruar mënyra e matjes së vitalitetit të qelizave. 

Më herët është përmendur metoda e përcaktimit të numrit të qelizave me 

hemocitometer dhe numratorit elektronik të grimcave; me këtë përcaktohet numri i 

përgjithshëm i qelizave, dhe jo edhe numri i organizmave të gjallë. Numri i 
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organizmave të gjallë më së shpeshti përcaktohet me rrjedhjen e suspenzionit të 

qelizave me koncentrim të njohur në bazën e ngurt ushqyese në pjatat e petrit dhe 

numrimin e kolonive të rritura pas inkubimit (WILSON,G.S. and MILES,A.A., 1964). 

Në mënyrë alternative, suspenzioni përzihet me bazën ushqyese të tretur në 

temperaturë mbi pikën e ngurtësimit, dhe pastaj bëhet rrjedhja në pjatën  e petrit. Për 

arsye ende të panjohura, me këto metoda për majanë në birrari fitohet vitalitet i vogël, 

edhe nëse merret parasysh grumbullimi i qelizave gjatë flokulimit ose lidhja e tyre në 

formë zinxhirore, ku nga një numër i madh i qelizave formohet vetëm një koloni. 

Metoda me objektin e qelqit, ku zhelatina e tretur e maltit përzihet me suspenzionin e 

majasë jep më shumë rezultate për vitalitet. Suspenzioni rregullohet ashtu që, kur 

qelqi mbulues lëshohet mbi disa pika të përzierjes, mund të vie deri te përcaktimi i 

mikrokolonive të zhvilluara nga secila qelizë e vetme pas disa orë rritjeje. 

Konsiderohet se qelizat prej të cilave zhvillohen mikrokolonit janë të gjalla, kurse 

qelizat tjera janë të vdekura (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

Metoda shumë e shpejtë e përcaktimit indirekt të vitalitetit të qelizave të majasë 

bazohet në supozimin se qelizat e vdekura ngjyrosen në tretjen e holluar të metilenit 

blu në pH=5, përderisa qelizat e gjalla nuk ngjyrosen. Me këtë metodë fitohen 

rezultate të cilat përputhen me rezultatet e fituara me objektin e qelqit, me kusht (a) që 

qelizat nuk ju kanë nënshtruar temperaturave të larta ose supstancave toksike, dhe (b) 

që pjesëmarrja e qelizave të gjalla e kalon 85% (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

Për kulturat e dhëna të majasë me rrjedhje, me ndihmën e objektit të qelqit dhe 

me metodën me ngjyrosje, mund të fitohen rezultate shumë të ndryshme. Në esencë, 

mospërputhjet ndodhin për shkak të kriterijumeve të ndryshme për vdekjen e qelizave 

në metodat e caktuara, kështu që gjatë dhënjes së rezultateve për vitalitet duhet të 

tregohet se me cilën metodë është përcaktuar. Kështu, ndonjë qelizë mund të ketë 

metabolizëm aktiv, por të mos mundet mu nda, gjë që qon te shfrytëzimi i supstratit 

dhe lirimi i metabolitit ose enzimit në bazën ushqyese.  

 

2.10 KINETIKA E VDEKJES SË QELIZAVE  

Ndikimi i substancave toksike, temperaturave të larta dhe vlerave jo normale të 

pH në mikroorganizma ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme. Nga këndvështrimi 

kinetik, shpejtësia e vdekjes është e ngjajshme me shpejtësinë e reaksioneve kimike 

monomolekulare. Ajo përfaqson prodhimin e koncentrimit të supstancës toksike dhe 

konstantës që varet nga lloji i supstancës së përdorur toksike. Kjo dukuri është shumë 

e ndërlikuar dhe gjatë vdekjes së popullacionit të mikroorganizmave mund të ndodhin 

së paku tri faza:  

 

(1) Disa nga aktivitetet metabolike të qelizave dobësohen pa humbje të vitalitetit 

(që i përgjigjet lag-fazës fillestare të rritjes). 

 

(2) Shpejtësia e vdekjes rritet derisa nuk bëhet eksponenciale. Sa do të mbijetojnë 

qelizat individuale nuk mund të parashikohet, pasi që kjo varet nga ngjarjet e 

rastit; në këtë mënyrë, qelizat të cilat mbijetojnë nuk janë më mirë të adaptuara 

në supstanca toksike se ato të cilat vdesin. 

 

 

(3) Kur numri i konsiderueshëm i qelizave vdes, shpejtësia e vdekjes mund të 

zvoglohet dhe ndalon të jet eksponenciale. Kjo është pasojë e faktit që 

organizmat të cilët kanë vdekur pjesërisht i mbrojnë të gjallat. Gjithashtu, ato 
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mund të jenë pjesërisht pasojë e adaptimit të konsiderueshëm të qelizave të 

gjalla në supstanca toksike. Për shkak të gjithë kësaj është problematike të 

parashikohet rezultati për kombinimin e dhënë të kushteve në bazë të rezultatit 

të fituar me kushte të tjera (WILSON,G.S. and MILES,A.A., 1964). 

 

Gjatë sterilizimit me supstanca kimike temperatura ka ndikim të madh. Sa më e 

madhe temperatura, më pak është e nevojshme supstancë toksike. Kjo është: 

 

                                                         

t2 Q (T2 – T1) = t1 

 

 

ku T1 dhe T2 janë temperaturat, kurse t1 dhe t2 koha e duhur për veprimin e këtyre 

temperaturave. Q është koeficienti i temperatures për ndryshimin e dhënë të 

temperatures. Ngjajshëm, një veprim të dukshëm mund të ketë edhe ndryshimi i pH, 

mirëpo këtu raportet janë shumë më të ndërlikuara (WILSON,G.S. and MILES,A.A., 

1964). 

2.11 AUTOLIZA  

Vdekja e qelizave ndodh për shkak të urisë ose për rrethana tjera jo të 

përshtatshme, prej të cilave disa tashmë veç i kemi përmend. Vdekja e qelizave 

shpesh është e lidhur me tretjen e protoplazmës si pasojë e veprimeve të enzimeve 

brenda qelizës. Gjatë marrjes së preparateve komerciale të ekstraktit të majasë, 

autoliza shkaktohet me aplikimin e (i) temperaturave relativisht të larta, p.sh. 45ºC, 

dhe (ii) me aplikimin e reagensave që shkaktojnë plazmolizën, p.sh. klorurin e 

natriumit, ose (iii) tretësve të lipideve, p.sh.etilacetatit. Qelizat e majasë të cilat janë 

rritur në prani të koncentrimit të lartë të zinkut (mbi 50mg/l) janë jashtëzakonisht të 

gatshme për autolizë, përkundër faktit që zinku stimulon fermentimin. Autolizën e 

qelizave të cilat gjenden në fazën stacionare, gjithashtu, e stimulon prania e 

proteinave në bazën ushqyese (MADDOX, 1970). 

Është e njohur që gjatë autolizës së qelizave Saccharomyces cerevisiae lirohen 

katër proteaza: prej tyre, në pjesën më të madhe është e përfaqsuar proteaza e cila 

hidrolizon peptide deri ne aminoacide, kurse tri të tjerat japin prodhime me masë të 

madhe molekulare. Këto proteaza janë glykoproteina, të cilat janë të ngjajshme me 

proteazat që qelizat e shëndetshme të majasë i sekretojn (nxjerrin) në ambientin 

rrethues. Në detale më të thella, këto dy grupe të proteazave dallojn me njëra tjetrën . 

Për stadet e autolizës dhe për atë nëse ndonjë nga këto stade është reverzibil, nuk ka të 

dhëna. Autoliza mund të ndodhë për shkak të permeabilitetit të madh të membranes, 

ashtu që shkatërron strukturën e qelizës dhe vie deri te lirimi i enzimeve nga lizozima. 

Në mënyrë alternative, autoliza mund të jet si pasojë e shuarjes së anabolizmit, pa 

humbjen e njëkohëshme të aktivitetit katabolik. Është e njohur që te majaja vie deri te 

ndryshimi i permeabilitetit; p.sh. shoku osmotik mund të sjellë deri te lirimi i 

aminoacideve dhe nukleotideve. Nga ana tjetër, qeliza e majasë sillet në mënyrë 

normale si një thes poroz, ku invertaza, fosfataza acidike dhe enzimet tjera ndahen 

nga plazma e membranës dhe lidhen me murin qelizor. Me kusht që autoliza e qelizës 

është pasojë e  shpenzimit të përbërësve ushqimor, me lirimin e aminoacideve, 

nukleotideve, karbohidrateve dhe faktorëve tjerë të rritjes fitohet supstrat i freskët për 

qelizat e mbijetuara. 

Është miratuar një mendim i përgjithshëm që prania e një numri të madh të 

bakterjeve në majanë e presuar vepron në mënyrë stimulative në autolizën e majasë. A 
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është kjo autolizë pasojë e veprimit të produkteve metabolike të bakterjeve, nxehtësisë 

së liruar me veprimin e bakterjeve apo produkteve të fituara me autolizën e vet 

bakterjeve, nuk është e njohur (MADDOX, 1970). 

2.12 OKSIGJENI DHE RRITJA E MAJASË   

Roli i oksigjenit në prodhimin e majasë së bukës është i dukshëm, kështu që është 

e domosdoshme t’i kushtohet rendësi fenomenit të bartjes së masës së oksigjenit gjatë 

propagimit të majasë. Në tretjet ujore tretshmëria e oksigjenit është e vogël; në bazën 

ushqyese në 25ºC treten vetëm 0,2mM oksigjen. Në kushtet e laboratorit majaja e 

bukës mund të shumëzohet aq intensivisht, sa që edhe në bazën plotësisht të ngopur 

me oksigjen vie deri te harxhimi i plotë i oksigjenit, nëse ndalon ajrimi për vetëm 15 – 

20 sekonda. Është e kjartë, për shkak të rezervave kaq të vogla të oksigjenit në 

dispozicion, problem të rendësishëm paraqet furnizimi i sasive të nevojshme të 

oksigjenit për mbajtjen e shpejtësisë së madhe të rritjes së majasë (MEYNELL, 1965). 

 

 

Tabela 2.1 Përbërja e majasë së bukës (në 100 g) (J.S. Hough, D.E. Briggs, 

1976) 

Perbersit   Perberesit ne gram-ekvivalent   

  C H O N S 

Karbohidratet 1.7 2.84 1.42     

Proteinat 1.77 2.76 0.5 0.46 0.017 

Bazat azotike 0.12 0.12 0.02 0.1   

Amonjaku   0.15   0.05   

Yndyrerat 0.13 0.24 0.01 0.01   

 
 

Që të rritet sasija e oksigjenit, shpesh në bazën ushqyese bëhet “barbotimi” me 

ajër; kjo ka vlerë të vogël nëse fluskat e ajrit dalin lehtë. Fluskat e vogla sigurojnë 

sipërfaqe më të madhe për bartjen e oksigjenit, derisa ndarjet e ndërtuara në muret e 

enës i ndihmojnë mbajtjes së fluskave në tretësirë. Me përzierje të bazës ushqyese 

rritet sipërfaqja efektive e tretësirës duke ju ekspozuar veprimit atmosferik. 

Gjithashtu, vorbulla e krijuar me veprimin e përzierjes ka efekt të ngjajshëm. 

 

Shpejtësia me të cilën oksigjeni kalon prej atmosferes në tretësirë varet nga: 

 

(1) shkalla e ngopshmërisë së bazës ushqyese me oksigjen, 

(2) madhësisë së sipërfaqes ndërsjellëse të atmospheres dhe bazës ushqyese, 

(3) lehtësisë së kalimit të oksigjenit në sipërfaqen ndërsjellëse. 

 

Kjo shpejtësi është dhënë me shprehjen  

         

KL a (C* - CL), 

 

Ku, KL është koeficient i kalimit të oksigjenit nëpër sipërfaqen ndërmjetëse, a – 

madhësia e sipërfaqes ndërmjetëse, C* - koncentrimi i oksigjenit ku atmosfera dhe 
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baza ushqyese janë në barazpeshë, dhe CL – koncentrimi i vërtetë i oksigjenit në 

bazën ushqyese. Është e njohur që rezistenca e bartjes së oksigjenit nga tretësira deri 

te vendi ku ndodhen enzimet është shumë e vogël te mikroorganizmat. 

 

     Tabela 2.2 Shpejtësia e absorbimit të oksigjenit gjatë kultivimit laboratorik 

(J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

       Ena Vellimi i 

bazes 

ushqyese  

  Rrjedha e 

ajrit  l/min 

KLaC* 

mM 

O2/l.min 

Epruveta 

18x150mm 

       10 ml   Stacionare        _    0,03 

Erlenmayer 

500 ml 

       20 ml   Stacionare        _    0,32 

Erlenmayer 

500 ml 

       20 ml Mikseri 

ekscentrik me 

250 o/min 

       _    1,1 

Erlenmayer 

special 

  Përzirës 

ekscentrik me 

250 o/min 

       _   2 – 9,5 

                   500 

ml 

      20 ml Përzirës 

reciprok 

    

                   100 

ml 

      50 ml 80-

100dridhje/min 

Përzirës 

reciprok 

       _   

    80-

100dridhje/min 

   0,78-1,5 

                 1000 

ml 

    200 ml       

             _ 0,22– 0,78 

           Me përzirës:     

Tanku me 

pengesa 

            750 o/min      5,8     3,6 

 Prej 3,5 l    1460 ml     1100 o/min      6,1     6,33 

 

 
Shpejtësia e absorbimit të oksigjenit në fermentor mund të matet në mënyrë 

indirekte. Në tabelen 2 janë dhënë vlerat KL a C* për lloje të ndryshme të enëve. 

Duhet të theksohet që KL zvoglohet me shkumën, me lagëjen e filterit nga pambuku, 

dhe nga prania e yndyrës në mes-sipërfaqe. Nëse në vend të ajrit aplikohet oksigjen i 

pastërt, në bazë të ligjit të Henrit, vlera C* rritet (në kufijt e presionit të oksigjenit i 
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cili aplikohet gjatë kultivimit të majasë). Oksigjeni i pasërt te presionet e larta vepron 

si inhibitor i theksuar në mikroorganizma të ndryshëm si edhe në maja. 

Roli i oksigjenit gjatë fermentimit në procesin e prodhimit të birrës është studjuar 

me përdorimin e fermentorëve me vëllim të dobishëm 49 hl. Mushti me 11% ekstrakt 

është mbjell me 55 g maja për hl në 18ºC dhe shkalla e ngopshmërisë me oksigjen 

para mbjelljes variron ndërmjet 5 dhe 100%. Sasia e majasë së fituar ka qenë funksion 

hiperbolik i koncentrimit fillestar të oksigjenit në musht. Për ngopshmëritë prej rreth 

mbi 20%, efekti i ngopshmërisë së plotë të mushtit me oksigjen nga ajri është i 

papërfillshëm. Ndër këto ngopshmëri, sasia apo rritja e majasë në masë të madhe 

varet nga koncentrimi fillestar i oksigjenit, dhe lloji i përdorur i majasë, si duket, në 

mungesë të plotë të oksigjenit nuk ka rritje (Figura 2.12). Në bazë të rezultateve të 

fituara për ngopshmëri të ndryshme fillestare të mushtit me oksigjen janë llogaritur 

vlerat µmax dhe është vërtetuar një varshmëri lineare në mes të µmax dhe 

ngopshmërisë së mushtit me oksigjen, ku koeficienti i drejtimit ka qenë negativ. Është 

interesante që sasia e tërësishme e etanolit të formuar gjatë fermentimit nuk ka qenë e 

varur nga shkalla e ngopshmërisë me oksigjen para mbjelljes. Varshmëria funksionale 

e shpejtësisë së fermentimit nga ngopshmëria e mushtit me oksigjen ka pasur një 

formë shumë të ngjajshme, sikur edhe lakorja ne figuren 2.12. Përkundër kësaj, 

përpjesa e qelizave të vdekura zvoglohet shumë me rritjen e shkallës së ngopshmërisë 

së mushtit me oksigjen, me q’rast fitohet lakorja e cila është inverse me lakoren e cila 

e lidhë rritjen e majasë dhe fermentimin. 

 

 
 

Figura 2.12 Raporti në mes të ngopshmërisë përpjesore të mushtit me 

oksigjen para fermentimit dhe sasisë së majasë 

    

Në bazë të rezultateve të dhëna, është e qartë që shkalla e ngopshmërisë së 

mushtit me oksigjen ka rendësi të madhe për fementimin e birrës. Gjatë kohës së 

shumëzimit të majasë së birrës, kur sasitë e rritjes së majasë janë të rendësisië edhe 

më të madhe, është e rëndsishme aplikimi i njohurive tona në lidhje me ajërimin dhe 

shkallën e ngopshmërisë së mushtit me oksigjen (FINN, 1967)        
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2.13 PROPAGIMI I MAJASË SË BIRRËS  

Prej vitit 1880 dhe tutje, Emil Christian Hansen ka bërë përpunimin e metodave 

të izolimit të qelizave të caktuara të majasë së birrës me hollimin e pandërprerë të 

suspenzionit të majasë. Ai pra, pati mundësinë e ndarjes së llojeve të majasë nga 

përzierja, dhe testimin e tyre individual. Meqenëse shumimi seksual i majasë së birrës 

është i rrallë, pas kultivimit të përsëritur nga qelizat  individuale fitohet gjinia, ose me 

fjalë të tjera, fitohet majaja ku të gjitha qelizat, me përjashtim të mutantve, kanë 

konstituim të njejtë gjenetik. Hanseni, pra, ka mundur të merr maja komerciale të 

birrës ( i cili me siguri përbënë një përzierje të llojeve-tipeve), dhe nga ai të izoloj një 

sere të qelizave individuale në epruvetat e vecanta me musht, dhe nga secili prej tyre 

të izoloj kulturën e pastërt. Llojet-tipet kanë mundur të testohen në kushte 

laboratorike ose kushte gjysmëindustriale të fermentimit. Me kultivimin në sasi 

gjithnjë e më të mëdha të mushtit steril, lloji-tipi i zgjedhur, si kulturë e pastërt, ka 

mundur të shumohet deri në përmasa industriale. Në qoftë se majaja, për qfardo arsye, 

nuk ka dhënë rezultate të knaqshme gjatë prodhimit të birrës, ai ka mundur të 

ndërrohet ose me propagimin e majasë së gjinisë të njejtë duke u nisur nga laboratori, 

ose me shumimin e gjinisë apo llojit tjetër të majasë (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

 

 
 

Figura 2.13 Paisja për propagimin e majasë sipas Hensen dhe Kuhler. A – 

kazani; B – propagatori; C – sterilizatori i mushtit. 

 

Kjo teknikë ka ofruar mundësi që majaja të pastrohet nga bakterjet përcjellëse 

dhe majatë e egra, pasiqë janë përdorur si materjal fillestar vetëm kulturat e 

pakontaminuara. Teknika e Hensenit, përbëhet nga (i) seleksionimi i gjinisë-llojit të 

duhur, (ii) ruajtja e kësaj gjinie-lloji për kohë të gjatë të pacaktuar, dhe (iii) zvoglimi i 

mundësisë së pranisë së bakterjeve dhe majave të egra në majanë mëmë. Hansen dhe 

Kuhle kanë konstruktuar propagatorin gjysmëkontinual për maja. Paisja (Figura 2.13) 

përbëhet nga rezervari për pranimin e mushtit ( i cili mund të sterilizohet me avull) 

dhe ena për propagimin e majasë. Në enën për propagimin e majasë futet mushti 

steril, kultura e pastërt e majasë nga laboratory, dhe ajri i filtruar steril. Përzierja bëhet 
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me ndihmën e përziersit të dorës. Majaja e fituar së bashku me birrën lëshohen 

kohëpaskohe, dhe shfrytëzohen për mbjellje në fermentor në birrari. Një pjesë e 

majasë gjithmonë mbetet në propagator dhe i shtohet musht i freskët steril me qëllim 

të shumimit të mëtutjeshëm të majasë. Ky sistem përfaqson bazën e shumë 

propagatorëve modern për përfitimin e majasë së fermentimit të poshtëm.  

Janë përshkruar, gjithashtu, edhe propagatorët kontinual për përfitimin e cultures 

së pastërt të majasë (Figura 2.14). Nëse majaja nevojitet cdo të dhjeten ditë ose më 

rrallë, dhe nëse dëshirohet që secilën here të fillohet me shumëzimin e majasë nga 

kultura e pastërt e laboratorit, propagatorët diskontinual kanë përparësi. Disa birrari 

izolojnë, seleksionojnë dhe mirëmbajnë gjinitë-llojet e tyre (vetanake) të majasë, 

përderisa birraritë tjera në këtë aspect, mbështeten në shërbimet komerciale të 

laboratoreve të ndryshme. 

 
Figura 2.14 Propagatori kontinual për maja (në përmasa të laboratorit) 

 

Gjithmonë ekzistojnë mendime të ndryshme në mesin e ekspertëve të birrës në 

ç’ështjen nëse e tërë sasia e majasë për prodhimin e birrës duhet të rrjedhë nga një qeli 

e vetme, apo nga një numër më i madh i qelijave të majasë. Metodat e ndryshme në 

praktikë përfshijnë: (i) kultivimin duke filluar nga një qelizë e vetme, (ii) kultivimin 

duke filluar nga disa qeliza të izoluara, (iii) izolimin e një culture individuale të 

majasë nga pllaka e rrudhur-valëzuar, ose (iv) përdorimin e disa kolonive si inokulum. 

Disa birrari izolojnë dhe ndajnë dy ose më shumë gjini-lloje të majasë, të cilat i 

përdorin ose në përzierje ose për fermentim në enë të veçanta. Përparësia e kultures 

nga qeliza e vetme është në mundësinë më të vogël të variacionit apo ndryshimit, 

meqenëse të gjitha qelizat kanë konstituim të njejtë të gjeneve, dhe te këto mund të 

vie vetëm rastësisht deri te mutacioni ose ndryshimi i materjalit të kromozomeve gjatë 

rritjes vegjetatitve. Përkundër kësaj, pjesëmarrja e komponenteve të vecanta në 

përzierjen e gjinisë apo llojit mund të ndryshoj gjatë ndërrimit të përbërjes së mushtit, 

procedures së fermentimit, ose kontaminimit me bakterje ose maja të egër. 

Ndryshimet e pakontrolluara të përbërjes së majasë në shumë raste janë të dëmshme, 

dhe mund të qojnë deri te humbja e gjinisë apo llojit të mire të majasë. Megjithatë, 

këto ndryshime mund të mundësojnë adaptimin e majasë për kushtet e ndryshuara të 

ambientit. 

Kultura e majasë duhet ruajtur në laborator në agarin e maltit në temperaturë 

ndërmjet 10 dhe 20°C, për arsye se në temperaturë më të ulët (0 - 4°C) është 
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mundësia më e madhe e formimit të sporeve. Shumë laboratore i japin përparësi 

ruajtjes së majasë në baza ushqyese të lëngta, p.sh. në (i) musht, (ii) bazën e 

Wickerham-it nga ekstrakti i maltit, e cila zakonisht quhet “MYGP”, ose, (iii) 

saharozën 10%-she. Kulturat e lëngta zakonisht ruhen në rreth 4°C. Në intervale të 

regullta kohore , më së miri pas cdo tre muajsh, duhet bërë mbjellja. Në të gjitha rastet 

duhet rekomandohet ruajtja e nga dy kulturave të të njejtës gjini-lloj, me c’rast njëra 

shfrytëzohet për mbjellje kurdo që është e nevojshme (kultura e punës), përderisa 

tjetra shërben si reserve kryesisht për mbjellje të regullta (ose për raste të rralla të 

kontaminimit të cultures së punës). Kulturat e liofilizuara (të thara nga ngrirja) të 

majasë në prodhimin e birrës nuk janë të popullarizuara, sepse vdekja gjatë tharjes 

nga ngrirja është shumë e madhe. Në disa raste është shqyrtuar edhe seleksionimi i 

mutantëve të majasë për fermentim të birrës. 

Kultura e majasë në birrari fitohet zakonisht me izolimin nga majaja e cila vec 

është në përdorim. Aq më shumë, disa birrari izolojnë kulturat e pastra nga majaja e 

tyre meme para cdo program të madh të propagimit. Qëllimi i kësaj është që të 

shmanget në masën më të madhe të mundshme ndryshimi i karakteristikave të majasë 

gjatë ruajtjes në laborator, dhe koha e ruajtjes së majasë në laborator shkurtohet në 

masën më të madhe të mundshme. Seleksionimi bazohet në rezultatet laboratorike të 

fermentimit, shkalla e dukshme e fermentimit, shpejtësia e fermentimit etj. Një 

metodë bazohet në izolimin e kultures së pastërt nga një qelizë e vetme, dhe 

seleksionimi fillestar në bazë të aftësisë së flokulimit, formimit të qelizave zinxhirore, 

formimit të shtresës së epërme dhe fundërrinës së majasë. Seleksionimi i mëtejshëm 

bazohet në rezultatet e punës gjatë fermentimit të 3 litrave musht. 

Në gjykimet e mëtejshme për dimenzione më të mëdha (p.sh. 0,8 – 8 hl) testohen 

numër më i vogël i kulturave të zgjedhura të majasë. Lloji apo tipi zgjedhet në bazë të 

shijes dhe erës së birrës së fituar, nga shkalla e fermentimit të arritur, sasia e majasë së 

mbetur në suspension, dhe sasisë së fituar të majasë. 

 

 
Figura 2.15 Ena për propagimin e majasë (PM) dhe rezervoari i mushtit 

(RM) me këmbyesin e nxehtësisë në mes. Nga RM në PM mushti kalon në 

rrjedhë të kundërt me avullin e ujit (A). Nga PM me recirkulim ftohet me ujë të 

ftohtë (UF). 

 

 

Majaja e zgjedhur duhet të shumëzohet, duke filluar nga kultura laboratorike, në 

musht të sterilizuar. Me një kujdes të duhur, inokulumi mund të jet mjaft i vogël. Pa 
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marrë parasysh në këtë, është praktikë e zakonshme që në çdo faze vëllimi të rritet 

vetëm për 10 herë. Nëse përdoren enët e hapura ( gjë që nuk është e preferueshme), 

vëllimin duhet rritur vetëm deri në pesë here. Temperatura e fermentimit duhet të jetë 

rreth 10°C për maja të fermentimit të poshtëm, respektivisht rreth 20°C për maja të 

fermentimit të lartë. 

Është e nevojshme të përmenden dy propagatorë bashkëkohorë: te njëri prej tyre  

në mënyrë interesante shfrytëzohet këmbyesi pllakor i nxehtësisë (Figura 2.16). 

Mushti, i cili pranohet në njërën prej enëve, sterilizohet me avull dhe kalon në 

propagator të sterilizuar paraprakisht me avull. Mushti ftohet me recirkulim nëpër 

këmbyes të nxehtësisë dhe prapa në propagator, gjatë së cilës kalon nëpër rrugën ku 

më pare ka kaluar avulli i ujit, derisa uji i ftohtë cirkulon në rrjedhë të kundërt në 

rrugën ku më herët ka kaluar mushti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 Stacioni i madh bashkëkohor për propagimin e majasë. EM – 

ena për musht; PM – propagatori majasë. 

 

Tipi tjetër i stacionit të propagimit përbëhet nga dy propagatorë nga celiku qe nuk 

ndryshket, inox, me vëllim pune prej 33 hl, dhe ena për sterilizimin e mushtit me 

vëllim të shfrytzueshëm 66 hl (Figura 2.16). Mushti sterilizohet për 15 minuta në 

106°C dhe pastaj ftohet në 21°C me kalimin nëpër këmbyes të nxehtësisë. Secili 

propagator mbjellet me nga 90 g maja, dhe pas cdo 4 min kryhet ajrimi me 0,11 m
3
 

ajër për enë. Për 48 orë në këtë stacion mund të mbledhet nga 54 kg maja me 17 g/l 

maja të presuar. Gjatë kësaj kohe sasia e majasë në enë rritet në mënyrë eksponenciale 

(Figura 2.17). Largimi i përmbajtjes së propagatorit kryhet kur pesha specifike në të 

bie nga 1036 në 1016 (nga 9° në 4° Plato). Kur futet në musht të freskët, majaja e 

prodhuar në këtë mënyrë ka aktivitet të madh dhe nuk ka lag-fazë. Duhet vërejtur se te 

disa lloje të majasë në propagatorë fitohet birrë me vlerë të ultë të pH dhe qeliza me 

formë të zgjatur. Më vonë gjatë fermentimit normal këto pasoja zhduken (J.S. Hough, 

D.E. Briggs, 1976) 

Propagatorët e majasë së birrës janë relativisht të vegjël për kah madhësia dhe 

përdoren  kohë pas kohe. 
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Figura 2.17 Rezultate tipike të punës me propagator të treguar në figuren 

2.16 me demonstrim të rritjes logaritmike të majasë të shprehur me peshë të 

majasë së presuar sipas kohës. 
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3 METABOLIZMI I MUSHTIT ME MAJA 

3.1 PERMEABILITETI I QELIZAVE TË MAJASË  

Pjesa më e madhe e substancave të tretura në bazën të cilën e rrethon qelizën e 

majasë difundon lirshëm nëpër muret qelizore deri te membrana e plazmës. Gjatë këtij 

difuzioni disa nga përbërsit adsorbohen në shtresat e jashtme të mureve qelizore. P.sh. 

afinitet për adsorbim të tillë tregojnë supstancat e hidhura të lupulos, polifenolet dhe 

supstancat azotike të mushtit. Membrana e plazmës e ndan qelizën e gjallë, përkatsisht 

protoplasten nga ambient rrethues dhe e kontrollon transportin e materjeve në qelizë 

dhe nga ajo. Supstancat e tretshme në lipide, përbërës i rëndsishëm i membranes së 

plazmës, lehtë hyjnë në qelizë. Kështu, acidet yndyrore zinxhirore të padegëzuara dhe 

α – ketoacidet hyjnë në qelizë më shpejt se sa acidet gjegjëse zinxhirore të shkurtëra, 

të cilat më dobët treten në lipide. Acidet e disocuara hyjnë në qelizë ngadalë, ose fare 

nuk hyjnë (SUOMALAINEN, 1968). 

Përvec lipideve, në membranën e plazmës ka proteina dhe karbohidrate; shumica 

e komponimeve me masë të vogël molekulare depërton në qeliza duke ju falenderuar 

lidhjes së tyre me këto substanca.  

Dallohen tri mënyra të hyrjes së substances në qelizë: (i) neto difuzioni i thjesht i 

bazuar në gradientin e koncentrimit, (ii) difuzioni i lehtësuar apo i katalizuar i cili 

është, apo besohet të jet, i natyrës së enzimeve ( e cila sjell deri te hyrja më e shpejtë e 

substancave në qelizë sesa që mund të pritet nga difuzioni i thjesht, por bazohet në 

gradientin e koncentrimit); dhe (iii) metodat te të cilat harxhohet energjia metabolike 

e qelizave të majasë për koncentrimin e supstancave brenda qelizës, nganjëherë edhe 

kundër gradientit të koncentrimit, në sasi që dukshëm tejkalojn koncentrimin e 

përbërjes së dhënë në ambientin rrethues. Ky quhet “transport aktiv” dhe besohet se 

në disa raste, ai bazohet në veprimin e enzimeve specifike të transportit ose permeaza. 

Edhe difuzioni i lehtësuar edhe sitemi i transportit aktiv mund të jenë edhe 

konstituiv edhe induktiv. Kjo dmth se sistemi mund të jetë në gjendje të transportoj 

supstancen e caktuar në cdo kohë (sistemi konstituiv), ose ai zhvillohet në qelizë pas 

një kohe të caktuar të presences së substances së përshtatshme (sistemi induktiv). 

Nëse vie deri te zvoglimi i sasisë së substances induktive, ose nëse koncentrimi i saj 

bie ndër një vlerë kritike, sistemi induktiv humbet, derisa induktori nuk bëhet present 

në sasitë e nevojshme. Në këtë mënyrë induktori në masë të madhe kontrollon 

transportin e substancave në qelizë. 

Shumë substance inorganike të nevojshme për rritjen e majasë, si amonjaku, 

kalijumi, sulfatet, magneziumi, hekuri dhe jonet e metaleve të rënda, me gjasë, hyjnë 

në qelizë në rrugën e difuzionit të lehtësuar. Jonet e fosfatit, me gjasë, hyjnë në rrugën 

e transportit aktiv. Nevojat e fosforit dhe sulfurit mund të përmbushen qoftë nga 

burimet organike apo inorganike. Sulfuri është i domosdoshëm për sintezën e 

proteinave me sulfurin,  i cili gjendet në shumë enzime dhe proteinat e murit qelizor. 

Nga katjonet, për metabolizëm normal janë të nevojshëm kalijumi, kalcijumi, 

magneziumi, bakri, hekuri, zinku dhe mangani. Kalijumi ka rol special duke pas 

parasysh permeabilitetin e mureve qelizore, kalcijumi është i rëndsishëm për 

flokulimin e qelizave, kurse hekuri ka rol të posacem në citokrome. Argjendi, 

kadmijumi, osmijumi, merkuri dhe paladijumi e inhibojnë ose ngadalsojnë rritjen a 

majasë në koncentrimet prej 1 deri 10 mg/l, litijumi, berilijumi, nikli, arseni, teluri, 

bori dhe bakri – në koncentrimet prej 50 – 1000 mg/l, kurse seleni – në koncentrimet 

prej 500 – 600 mg/l. Koncentrimet e florit, që përdoren për florimin e ujit për 
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përdorim shtëpiak, nuk ndikojn në mënyrë të rëndsishme në fermentim dhe në rritjen 

e majasë (ROSE, 1968) 

Monosaharidet hyjnë në qeliza të majasë në rrugën e difuzionit të lehtësuar. Nga 

sasia e tërësishme e sheqerit, vetëm rreth 0,0001% hyn në qelizë në rrugën e 

difuzionit të lire. Te disa lloje – tipe të majasë, monosaharidet hyjnë në rrugën e 

transportit aktiv, ose në mënyrë të kombinuar, në rrugë të difuzionit të lehtësuar dhe 

me transport aktiv. Te qelizat Saccharomyces, me difuzion të lehtësuar futen edhe 

monosaharidet që hyjnë në metabolizëm edhe monosaharidet që nuk hyjnë në 

metabolizëm. Sistemi i cili shfrytëzohet për këtë është konstituiv dhe ka disa 

specifika; shpejtësia e dukshme e hyrjes së glykozës është më e madhe se shpejtësia e 

dukshme hyrëse e fruktozës dhe manozës; këto sheqerna, megjithatë, më lehtë hyjnë 

se sa ksiloza, arabinoza dhe galaktoza (tabela 3.1.). Hyrja e galaktozës është më e 

komplikuar, pasiqë si duket ky sheqer futet me sistemin induktiv të transportit, i cili e 

inhibon prezencën e glukozës. Ndërmjet monosaharideve të caktuara vie deri te 

kompeticioni për sistemin transportues. Ka mendime sipas së cilave koncentrimi i 

njërit (ose më shumë) metabolit në metabolizmin e glykozës kontrollon shpejtsinë e 

transportit të monosaharidit në qelizë. 

 

Tabela 3.1 Specifika e transportiti konstituiv të heksozës te Saccharomyces 

cerevisiae. Heksozat janë dhënë sipas rradhitjes së afinitetit të dukshëm në bazë 

të madhësisë së konstantes së Michaelis-it në mol/l, pa u marrë parasysh 

shpejtësitë maksimale në përzierjen e substratit      

 
               10

-3
              D-glykoza 

     2-dezoksi-D-glykoza 

     D-glykozoni 

                     

               10
-2

      D-fruktoza 

       D-manoza 

       D-aloza 

       N-acetil-D-amino glykoza 

                     

               10
-1

      D-ksiloza 

       D-arabinoza 

       3-O-metil-D-glykoza 

       L-sorboza 

       D-liksoza 

       1,5-anhidro-D-glucitoli 

                      

1      L-fukoza 

       D-manoheptuloza 
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       D-galaktoza 

       L-ksiloza 

                      

10      D-riboza 

       D-fukoza 

                

             >20      L-ramnoza 

       L-arabinoza 

       Sorbitol 

 
 

Hyrja e maltozës dhe maltotriozës në qelizat Saccharomyces bëhet me ndihmën e 

permeazave specifike. Me gjasë, te disa lloje – tipe të majasë maltopermeaza është 

constitutive, përderisa te tjerat është inductive. 

Membrana e plazmës mundson ekskretimin ose lirimin e disa enzimeve nga 

majaja, të cilat ose mbeten ndërmjet membranes dhe murit qelizor, ose adsorbohen në 

shtresat e jashtme të murit qelizor. Në këtë mënyrë vepron invertaza, e cila e 

hidrolizon saharozën deri në glykozë dhe fruktozë para hyrjes së tyre në qelizë. Në 

muret e majasë S.carlsbergensis gjendet edhe enzimi hidrolitik, melibiaza; ky enzim 

nuk gjendet në majanë S.cerevisiae, dhe ky fakt mund të shfrytzohet për njohjen e 

tipit apo llojit (ROSE, 1968). 

3.2 METABOLIZMI I KARBOHIDRATEVE 

Majatë e tipit Saccharomyces nuk e metabolizojnë pentozën. Në mushtin për 

prodhimin e birrës, karbohidratet kryesore fermentabile (në pjesëmarrje relative) janë 

maltotrioza (rreth 20%), maltoza (rreth 59%), saharoza (rreth 6%), glykoza (rreth 

14%) dhe fruktoza (rreth 1%). Në sipërfaqe të qelizës invertaza e hidrolizon 

saharozën deri në glykozë dhe fruktozë; në mënyrë të njejtë maltaza e hidrolizon 

maltozën dhe maltotriozën deri në glykozë në brendi të qelizës. Lloje të ndryshme të 

majasë së birrës kanë afinitete relativisht të ndryshme ndaj maltozës dhe maltotriozës, 

që mund të skjarohet me ndryshimin e aktivitetit të permeazes së maltozës dhe 

permeazës së maltotriozës. 

Në këtë mënyrë një sërë karbohidratesh fermentabile zbërthehen në mënyrë 

enzimatike deri në përzierjen e glykozës me shumë sasi më të vogla të fruktozës. Në 

metabolizmin e majasë në radhë të pare merr pjesë glykoza. Fermentimi i tretësirës së 

glykozës me koncentrim 0,2 – 5% dhe tretësirës së fruktozës me koncentrim 0,4 – 6%  

bëhet sipas kineticës së Michaelis – Menten. 

Vlera e dukshme Km për glykozën është 0,01067 mol/lit, kurse për fruktozë 

0,0225 mol/lit, që tregon se enzimi i cili e kontrollon shpejtsinë e fermentimit ka 

afinitet më të madh ndaj glykozës (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

3.2.1   GLYKOLIZA - EMP Rruga 

Rruga kryesore e fermentimit të glykozës dhe fruktozës është Embden – 

Meyerhof – Parnas rruga (e cila shpesh quhet EMP rruga ose rruga glikolitike). Disa 

ndër reaksione të kësaj rruge janë treguar në figuren3.1. Qëllimi kryesor i kësaj rruge 

është formimi i supstancave të pasura me energji, dhe kjo posaçërisht 

adenozintrifosfatin (ATP).  
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Figura 3.1 Rruga e Embden – Meyerhof – Parnasit (rruga glikolitike) 

 

Gjatë zhvillimit të disa nga nënreaksionet nuk vie deri te lirimi i energjisë; në 

këto raste janë të nevojshme supstancat e pasura me energji, si ATP, në mënyrë që të 

fitohet energji e mjaftueshme që nënreaksioni të bëhet i mundshëm termodinamikisht. 
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Prandaj, gjatë zhvillimit të disa nënreaksioneve harxhohet ATP, derisa në të tjerat ajo 

sintetizohet. Në tërsi , formohen sasi të caktuara të ATP të cilat shfrytëzohen për 

zhvillimin e reaksioneve në të cilat është i domosdoshëm shpenzimi i energjisë – p.sh. 

për difuzionin e lehtësuar dhe biosintezën e proteinave, yndyrënave dhe 

karbohidrateve rezervë. Sipas rrugës EMP secila molekulë e glykozës  (ose fruktozës) 

kthehet në dy molekula të acidit piruvik. Njëkohësisht, nga fosfori inorganic, dhe 

adenozindifosfati (ADP) formohen dy molekula ATP. ADP përmban shumë më pak 

energji kimike se sa ATP. 

Sipas reaksioneve të EMP, fosforilizimi i heksozës bëhet me dy nënreaksione, ku 

për cdo molekulë të glykozës janë të nevojshme nga dy molekula ATP. Enzimet të 

cilat marrin pjesë në këto reaksione janë kinazat: fosforilizimin e glykozës në 

glykozë-6-fosfat e bënë heksokinaza, dhe pas izomerizimit reversibil glukoza-6-

fosfati (G-6-P) me ndihmën e izomerazës në fruktozë-6-fosfat, me veprimin e 

fosfofruktokinazes fitohet fruktoza-1,6-difosfat. Për të dy fosforilizimet janë të 

nevojshme, përvec ATP, edhe jonet Mg2+. Aldolaza pastaj katalizon në mënyrë 

reversibile ndarjen e molekulave me gjashtë atome karboni në dy molekula 

triozafosfat, të cilat kanë nga tri atome karboni. Aldolazën e majasë e inaktivizon 

cisteina, dhe ajo mundet prap të aktivizohet me ndihmën e jonev të Zn2+, Fe2+ ose 

Co2+. Trifosfatet përfaqsojnë përzierjen e fosfat dihidroksiacetonit dhe D-

glicerinaldehid-3-fosfatit. Transformimeve të mëtejshme sipas EMP – rrugës i 

nënshtrohet vetëm D-glicerinaldehid-3-fosfati, me c’rast ekuilibri mbahet në bazë të  

konverzionit enzimatik të fosfat dihidroksiacetonit në glicerinaldehid-3-fosfat. 

Triozafosfati shndërrohet në acidin 1,3-difosfoglicerin duke shfrytëzuar fosfatin 

inorganik, me ç’rast joni i hidrogjenit bartet në koenzimin nikotinamid-adenin-

dinukleid (NAD). Kompleksi enzimatik që merrë pjesë quhet dehidrogeneza 

fosforglicerinaldehidit. Ky është reaksioni i parë në EMP rrugën në të cilën vie deri te 

oksido-reduktimi, dhe reaksioni i parë në të cilën sintetizohen komponimet e fosforit 

të pasura me energji dhe të cilat deri atëherë nuk ishin: grupi fosfatik në pozicionin 1 

në acidin 1,3-difosfoglicerin është i pasur me energji. Reaksioni i mëtejshëm 

përfaqson bartjen e fosfatit të pasur me energji në ADP krahas formimit të ATP dhe 

acidit 3-fosfoglicerines; këtë reaksion e katalizon fosfogliceratkinaza me jonin Mg2+ 

si koenzim. Meqenëse nga cdo molekulë e glykozës formohen nga dy molekula triozë, 

në këtë stadium formohen dy molekula ATP, me c’rast ekuilibrohet bilansi gjatë 

harxhimit të ATP për fosforilizimin e heksozes. Më tutje, enzimi fosfogliceromutaza, 

e shndërron acidin 3-fosfoglicerin në acid 2-fosfolicerin. Enolaza pastaj katalizon 

ndarjen e ujit krahas formimit të acidit fosfoenol-piruvik; për këtë reaksion janë të 

nevojshme jonet e magneziumit ndërsa e inhibojn jonet e fluorit. Grupi fosfatik i 

pasur me energji bartet nga acidi fosfoeneol-piruvik në ADP, krahas formimit të ATP 

dhe acidit piruvik. Në këtë mënyrë fitohen nga dy molekula ATP për cdo molekulë të 

heksozes. Njëkohësisht, redukohen dy molekula NAD. Sasitë e NAD në dispozicion 

zakonisht janë të kufizuara, prandaj që EMP rruga të mund të vazhdoj tutje, nevojitet 

rioksidimi i formës së redukuar të NAD. Gjatë fermentimit të mushtit me maja të 

birrës, acidi piruvik dekarboksilohet deri në acetaldehid. Aldehidi është në gjendje që 

më tutje të oksidoj NADH me c’rast vet redukohet në etanol, në reaksionin që e 

katalizon alkoholdehidrogenaza (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

3.2.2  RRUGA E HEKSOZAMONOFOSFATIT – HMP Rruga 

Kjo rrugë, e cila shkurtimisht quhet HMP rruga, quhet edhe rruga e 

pentozafosfatit ose Cikli i Warburg-Dickensit. Kjo mundson oksidimin e plotë dhe të 

menjëhershëm të heksozës deri në dioksidkarboni dhe ujë, dhe qon deri te redukimi i 
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koenzimit të nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfatit në NADPH. Në anën tjetër, në 

aspektin e fitimit të energjisë kjo rrugë është e rëndësisë më të vogël, dhe shërben 

vetëm si lidhje me reaksionet e caktuara biosintetike. Konsiderohet që, varsisht nga 

ajo nëse qelizat rriten ose jo, në total rreth 0 – 20% nga sasia e tërësishme e glykozes 

të cilën e zbërthejn qelizat S.cerevisiae, zbërthehet me rrugën HMP. Pjesa tjetër e 

glykozes zbërthehet nëpërmjet EMP rrugës (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

 
                                            

 Figura 3.2  Rruga e heksozamonofosfatit (HMP) 

 

 



 

 

43 

Në një varg reaksionesh të komplikuara përsëri nga pentozafosfati regjenerohet 

heksoza-6-fosfati. Nëse me C3 shënohet triozafosfoti, me C5 – pentozafosfati etj., 

këto reaksione në mënyrë përmbledhëse mund të paraqiten në këtë mënyrë: 

 

 

(a) C5 + C5  ---transketolaza---     →    C7  +  C3      → EMP rruga 

 

(b) C7 + C3  ---transaldolaza-----    →  C4  +  C6      → EMP rruga 

 

 

(c) C4 + C5  ---transketolaza-----    →  C3  +  C6     → EMP rruga 

  

 

Komponimi C3 është glicerinaldehid-3-fosfati, kurse C6 është heksozafosfati. Në 

mënyrë alternative, reaksioni përmbledhës është: 

 

 

6 molekula pentozafosfat  →  4 molekula fruktoza-6-fosfat + 2 molekula 

glicerinaldehid-3-fosfat 

 

 

Në tabelën 3.2 janë dhënë aktivitetet specifike të enzimeve me rrugën HMP të 

ekstraktuar nga C.utilis dhe S.cerevisiae.  

 

Tabela 3.2 Enzimet e rrugës së pentozafosfatit te C.utilis dhe S.cerevisiae 

 
  S.cerevisiae C.utilis 

milimol per 

gram proteina 

milimol per 

gram proteina 

   Dehidrogenaza e glykozes 6-

fosfat 

           0,06                2,15 

   Dehidrogenaza e 1-

fosfoglykonatit 

           0,12                0,35 

   Transketolaza            0,20                1,45 

   Transaldolaza            0,02                0,20 

   Aldolaza            3,0                1,1 

 

Nëse krahasojmë reaksionet përmbledhëse të rrugës EMP dhe HMP nën 

supozimin se ato janë krejtësisht katabolike, rruga EMP mund të tregohet në këtë 

mënyrë: 

(1) Glykoza + 2NAD + ADP + 2(P)OH  → 2 piruvate + 2NADH + 2ATP + 

2H2O, 

ndërsa reaksioni i HMP rrugës: 

(2) Glykoza + ATP + 12NADP + 6H2O → 6CO2 + 12NADPH + ADP 
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Nëse e përcjellim zbërthimin anaerob të glykozës deri në etanol sipas EMP 

rrugës, kemi: 

 

(3) Glykoza + 2ADP + 2(P)OH  →  2etanola + 2CO2 + 2ATP + 2H2O 

 

Më tutje vijon rruga e fosfoketolazes, që është përshkruar në skemën e 

mëposhtme. 

 

 

  
 

Figura 3.3 Rruga e fosfoketolazes  (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 
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3.2.3   CIKLI I ACIDEVE TE TREKARBONIT  ( CIKLI I 

KREBSIT) (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

Acidi piruvik përfaqson komponimin kryesor të metabolizmit; nga ai mund të 

formohen një sërë komponimesh intermediare në metabolizëm (Figura 3.4). Nën 

kushtet anaerobe llojet Saccharomyces formojnë nga acidi piruvik sasi të mëdha të 

etanolit. Për arsye të ndryshme, nëse koncentrimi i sheqerit është i madh, kjo tendencë 

shfaqet edhe nën kushtet aerobe. P.sh. njëri lloj i Saccharomyces sillet në këtë mënyrë 

nëse koncentrimi i glykozës është mbi 10–100 mg/100ml. 

Majaja e birrës nën kushtet aerobe në praninë koncentrimeve të vogla të sheqerit 

metabolizojnë acidin piruvik me dekarboksilimin oksidues ireverzibil deri në dioksid 

karboni, krahas reaksionit të njëkohëshëm me koenzimin-A dhe formimin e acetil-

CoA. Ky është një reaksion i ndërlikuar ku tiaminpirofosfati merrë pjesë si 

kokarboksilazë, derisa acidi liponik, flavopreoteinat dhe NAD janë akceptorë 

sukcesiv të hidrogjenit. 

 

 
 

Figura 3.4 Metabolitët të cilët formohen nga acidi piruvik 

 

ATP – adenozin trifosfat,        NAD – nikotinamid adenine                                

dinukleotid 

ITP – inozintrifosfat                                              TTP – tiamin pirofosfat 

FAD – flavin adenin dinukleotid 

 

Acetil-CoA kondenzohet me formën enolne të acidit oksalacetik, me ç’rast 

formohet acidi limonit dhe lirohet koenzimi-A (Figura 3.5). Në këtë mënyrë vie deri 

te kondenzimi i komponimeve me 2 atome të karbonit dhe komponimeve me 4 atome 

të karbonit, krahas formimit të komponimeve me 6 atome të karbonit. Acidi limonit 

izomerizohet në acidin izolimonik nëpërmjet komponimit intermediar të acidit cis-
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akonitin. Me dehidrogjenimin e acidit izolimonik nën ndikimin e dehidrogjenimit 

specific dhe NADP formohen oksal acidi i thneglave dhe NADPH. Me 

dekarboksilimin e mëtejshëm fitohet acidi α-oksuglutarik që është një pikë e 

rëndsishme fillestare në sintezën e aminoacideve – acidi glutamik, arginina, ornitina 

dhe imino acidi prolin. 

 

 
 

Figura 3.5 Cikli i Krebsit 

 

Ky cikël, pra, mundson oksidimin e plotë të një molecule acetil-CoA, pa humbje 

të komponimeve me katër atome karboni. Natyrisht, kjo është e sakt vetëm nëse këto 

komponime, acidi oksalacetik dhe acidi α-oksoglutarik, nuk harxhohen sipas rrugëve 

biosintetike. Nëse vie deri te harxhimi i këtyre komponimeve, nevojiten procese 

“plotësuese” speciale në mënyrë që të zhvillohet cikli i acideve trikarbonike. Ky cikël 

përfaqson një shembull të mirë sipas së cilës një sërë reaksionesh, të kontrolluara dhe 

të drejtuara në rrugë enzimatike, japin energji të lirë në formë të përdorshme 

biologjike. Këtë e ilustrojnë të dhënat në tabelën 3.3. 
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Tabela 3.3 Përfitimi i energjisë gjatë një rrethi të Ciklit të Krebssit 

        Reaksioni Bartësi i 

hidrogjenit 

Nr.potencial 

i 

molekulave 

ATP të 

fituara 

1 Dekarboksilimi oksidues i acidit 

piruvik 

         

NAD 

3 

2 Izocitrati  → oksalsukcinati         

NADP 

3 

3 Dekarboksilimi oksidues i α-

oksoglutaratit 

    

4 Sinteza e GTP gjatë reaksionit 

sukcinil-Coa→ sukcinat 

           

            - 1 

5 Sukcinat → fumarat           

FAD 

2 

6 Malat → oksalacetat           

NAD 

3 

             

Gjithsejt 

15 

 

 

Gjatë fermentimit alkoolik për një molecule të harxhuar të glykozës fitohen 

vetëm dy molekula ATP. Krahas këtyre dy molekulave ATP, gjatë zbërthimit të plotë 

aerob të glykozës fitohen gjashtë molekula ATP gjatë oksidimit të dy NADH të 

formuara në reaksionin me dehidrogjenimin e triozafosfatit, dhe 30 molekula ATP 

gjatë zbërthimit të dy molekulave të acidit piruvik (tabela 5). Prandaj, me zbërthimin 

aerob të heksozës fitohen gjithsejt 38 molekula ATP. Gjatë oksidimit të plotë të 

heksozës nëpërmjet HMP rrugës fitohen gjithsejt 35 ATP, pra kjo rrugë është më pak 

efikase. 

3.3  FORMIMI I DIKETONEVE DHE ALKOOLEVE TE LARTA 

(HERBERT, 1961) 

Gjatë fermentimit të mushtit të birrës me maja, pjesa më madhe e acidit piruvik 

dekarboksilohet dhe aldehidi i fituar redukohet në etanol. Një pjesë e acidit piruvik 

kalon në acetil-CoA dhe shfrytëzohet për biosintezën e lipideve, estereve etj. Një 

pjesë e vogël e acidit piruvik shfrytëzohet për prodhimin e acetoinit, α-acetolaktatit 

dhe α-acetohidroksibutiratit (figura 3.4). Rëndësia e këtyre komponimeve është se 

mund të oksidohen në diketone – diacetil dhe pentan 2,3-dion, të cilat kanë shije dhe 

erë të theksuar. Kështu, diacetili (ose butan 2,3-dion) ka shije she erë të theksuar të 

buterit, dhe i cili është jo i këndshëm në koncentrimet mbi 1 mg/l në barren e 

fermentimit të lartë, respektivisht mbi 0,5 mg/l në barren e fermentimit të poshtëm. 

Pentan 2,3-dioni ka aromë të ëmbël sipas mjaltës. 

Acetoini formohet prej acidit piruvik sipas reaksioneve ku mere pjesë TPP, dhe 

formohen α-hidroksietil-2-tiamin-pirofosfati (i cili nganjëherë quhet “acetaldehidi 

aktiv”) dhe dioksidi i karbonit. Acetaldehidi aktiv është komponim intermediar në 

reaksionet normale të formimit të acetaldehidit dhe etanolit, krahas formimit të 
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acetoinit (acetilmetilkarbinoli). Acetaldehidi aktiv shpesh reagon me acidin piruvik, 

dhe formohet acidi α-acetolaktik, ose me acidin α-oksobuterik dhe formohet acidi α-

acetohidroksibuterik. 

 

 

CH3·CHO·TPP + CH3·CHO → CH3·CO·CHOH·CH3 + TPP 

                                                     Acetoin     

                                                                          CH3 

                                                                                                                   | 

CH3·CHO TPP + CH3·CO·COOH → CH3·CO·C·COOH + TPP 

                                                                            | 

                                                                           OH 

                                                              acidi α-acetolaktik 

 

                                                                            C2H5 

                                                                              | 

CH3·CHO TPP + C2H5·CO·COOH → CH3·CO·C·COOH  +  TPP 

                          acidi α-oksobuterik                     | 

                                                                             OH 

                                                              acidi α-acetohidroksibuterik 

 

 

Majaja nuk e oksidon acetoinin në diacetil, aq më shumë ajo tenton të redukoj 

diacetilin. Acetoini mundet, në birrën në të cilën nuk ka maja të oksidohet me 

oksigjen, por konsiderohet që burim i rëndsishëm i diacetilit në birrë është acidi α-

acetolaktik të cilën e ekskreton majaja. (Me kusht që gjendet në birrë i ekskretuar nga 

majaja, rreth 4% të acidit α-acetolaktik present kalon në diacetil). Është treguar se 

nëse në musht gjendet valinë në tepricë, tendenca e formimit të acidit α-acetolaktik 

me maja është e vogël. Kjo është me gjasë pasojë e inhibimit të formimit të acidit 

acetolaktik me ndikimin e saj në sintezën e α-acetohidroksi acidit. 
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Figura 3.6 Rruget e formimit dhe disimilimit te vicinal diktoneve, diacetili 

dhe 2,3-pentadionit. 
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Është përmendur që një pjesë e rëndsishme e aminoacideve të cilat sintetizohen 

në qelizë rrjedhin nga α-oksoacidet – acidi piruvik, acidi α-oksoglutarik dhe 

oksalacetik. Nevojat e qelizave të majasë me sasi të caktuara të ndonjë aminoacidi 

mund plotësohen (i) me lidhjen direkte të aminoacideve nga ambienti rrethues, ose (ii) 

me sintezën nga α-oksoacidi përkatës, dhe aminogrupeve me prejardhje nga 

aminoacidet tjera, nën ndikimin e transminazes (figura 3.7). Nëse në bazën ushqyese 

gjendet ndonjë aminoacid, p.sh.valina, në tepricë, gjithashtu vie deri te teprica e këtij 

acidi dhe α-oksoacidit përkatës (acidi α-oksoizovalerik) në qelizë. 

 

CHNH2·COOH  →     R1·CO·COOH   →     CO2 + R1·CHO     →    R1·CH2OH 
   aminoacidi 1                    oksoacidi 1                                      NADH    NAD 

                                

R2·COCOOH         →      R2·CHNH2·COOH 

Oksoacidi 2                         aminoacidi 2 

 

Figura 3.7 Reaksionet e transaminimit dhe lidhja e tyre me formimin e 

alkooleve të larta 

 

Qelizat e shëndetshme të majasë, normalisht, nuk i ekskretojnë α-oksoacidet në 

sasi më të mëdha se gjurmë. Këto acide dekarboksilohen, krahas formimit të 

aldehideve (nga acidi α-oksoizovalerik fitohet izo-butiraldehidi), të cilat më tutje me 

alkooldehidrogjenizim në prani të NADH redukohen në alkool (izobutanol). Disa nga 

alkoolet, aldehidet, oksoacidet dhe aminoacidet, për të cilat dihet se formohen me 

këto reaksione, janë dhënë në tabelen 3.4. 

 

Tabela 3.4 Alkoolet, aldehidet, okso-acidet dhe aminoacidet e identifikuara 

në maja 

ALKOOLET ALDEHIDET  OKSO - 

ACIDET 

 

AMINOACIDET 

Etanoli Aldehidi acetik Acidi Piruvik Alanina 

Glykoli Glioksali Acidi 

hidroksipiruvik 

Serina 

Propanoli Propional 

aldehidi 

Ac. α -

oksobuterik 

Ac. α- 

aminobuterik 

Izopropanoli           --            --             -- 

Butanoli Butiral aldehidi            --             -- 

Izobutanoli Izobutiraldehidi Ac. α- 

oksovalerik 

Valina 

Butanoli 

sekondar 

          --            --             -- 

Butanoli 

terciar 

          --            --             -- 
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Izoamil 

alkooli 

Izovaleraldehidi Ac.α-

oksoizokaproinik 

Leucina 

2-

metilbutanoli 

2-metilbutanali Ac.α-okso-β-

metil valerik 

Izoleucina 

Heksanol Heksanal             --             -- 

Heptanol Heptanal             --             -- 

       --          -- Acidi 

oksalacetik 

Aspargina 

       --          -- Ac.α-

oksoglutarik 

Glutamina 

Fenetil 

alkooli 

         -- Acidi 

fenilpiruvik 

Fenilalanina 

Tirozoli          -- Ac.hidroksifenil 

piruvik 

Tirozina 

Triptofoli          --              -- Triptofani 

 

 

Duhet përmendur që këto alkoole, me prejardhje nga α-oksoacidet, mund të 

formohen në dy mënyra. Ato mund të formohen nga sasia e tepërt e aminoacidit të 

caktuar në bazën ushqyese, ose nga sasia e tepërt e oksoacidit të formuar gjatë 

metabolizmit të karbohidrateve me amonjak si burim të azotit. Degradimi i 

aminoacideve zakonisht quhet rruga e Ehrlich-it. Alkoolet e formuara në këtë mënyrë 

shpesh quhen alkoolet e vajit të patokut, pasi që ato gjenden në vajin e patokut, lëngu 

i cili mbetet pas destilimit të alkoolit nga mushti i fermentuar. Ekzistojnë të dhëna të 

shumta sipas të cilave 50 – 80% të alkooleve të larta formohen sipas rrugës Ehrlich 

(J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

Gjatë formimit të alkooleve të larta reaksioni përfundimtar është redukues. Nëse 

aldehidet oksidohen mund të formohen një sërë acidesh mono- dhe di-karbonike. 

Mund të jetë që acidi i thneglave, përbërës tipik i birrës, formohet në këtë mënyrë nga 

acidi glutamik, acidi α-oksoglutarik, ose aldehidi përkatës – sukcinilaldehidi. 

Në formimin e alkooleve të larta në birrë ndikon në mënyrë të favorshme 

përmbajtja e rritur e aminoacideve në musht, kushtet anaerobe, temperaturat e larta 

dhe përzierja kontinuale gjatë fermentimit. Prandaj, mund të pritet që gjatë 

fermentimit kontinual vie deri te formimi i sasive më të mëdha të alkooleve të larta.  
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Figura 3.8 Rrugët e formimit të përbërësve kryesor të alkooleve të larta 
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3.4 BURIMET E KARBONIT PËR QELIZËN E MAJASË  

Prodhimet e metabolizmit anaerob shpesh mund të jenë burime të karbonit për 

metabolizmin aerob, me kushtin që të mund të hyjnë në qelizë. Heksozat e 

fosforiluara nuk mund të hyjnë në qelizë, përderisa në prani të ajrit dhe në mungesë të 

glykozës normalisht shfrytëzohet gliceroli, piruvati, laktati, acetaldehidi dhe etanoli. 

Shumë maja mund të shfrytëzojnë si burim të karbonit acidet organike të lidhura me 

ciklin e Krebssit, edhepse te disa lloje paraqitet barrier e hyrjes së këtyre acideve në 

qelizë. Zakonisht asimilohet citrati, malati dhe sukcinati. Majatë shfrytëzojnë acetatin, 

dhe rrallë, acidet e tjera yndyrore, edhepse atom und të hyjnë në qelizë. Te disa maja 

një pjesë e karbonit të nevojitur mund të plotësohet me karbondioksid; kjo vlerë, 

normalisht, nuk e kalon 5% nga nevojat e tërësishme të karbonit. 

Meqenëse, shumica e majave e kanë enzimin lipase, ato mund të zbërthejnë 

yndyrërat dhe glicerolin e fituar e shfrytëzojnë në metabolizëm. Pas dezaminimit deri 

në oksoacidet përkatëse, shumica e aminoacideve dhe, rrallë, polipeptidet, munden 

gjithashtu të shfrytëzohen si burime të karbonit (CAMERON,I.L. and PADILLA, 

G.M., 1966) 

3.5 METABOLIZMI I ESTEREVE DHE LIPIDEVE 

(WILLIAMSON, 1961) 

Esterifikimi direkt teorikisht është i mundshëm si rrugë e formimit të estereve; 

megjithatë, nëse përcjellet etilacetati, shpejtësia e këtyre reaksioneve është një mijë 

herë më e ngadalshme se sa do të ishte e nevojshme për formimin e asaj sasie të 

esterit që duhet për sintezën e majasë. Në sintëzën e estereve pikë kryesore paraqesin 

komponimet e acil-CoA, për të cilat është e njohur se paraqiten si komponime 

intermediare gjatë metabolizmit. Ato zakonisht formohen sipas reaksioneve vijuese: 

 

 

(1)  RCOOH  +  ATP  +  CoASH        ↔     RCO·SCoA  +  AMP  +  PPi 

            aminoacid                 koenzimi-A             acil-CoA                       pirofosfat 

 

(2)  RCOCOOH  +  CoASH  +  NAD  ↔   RCO·SCoA  +  NADH2  +  CO2 

             α-oksoacidi 

 

 

Esteret, si p.sh. etilacetati, mund të formohen në reaksionin ndërmjet acil-CoA 

dhe alkooleve, p.sh. ndërmjet acetil-CoA dhe etanolit. Aq më shumë, meqenëse acetil-

CoA luan rol aq të theksuar në metabolizëm, dhe meqenëse alkooli paraqet produktin 

përfundimtar në fermentimin alkoolik, nga të gjitha esteret,  në birrë në sasitë më të 

mëdha është  përfaqsuar etilacetati. 

Gjatë sintezës së acideve yndyrore, me gjasë acetil-CoA kondenzohet me 

malonil-CoA pasi që të dyja këto komponime barten në protein – bartës i acil 

komponimeve. Acil-grupet lidhen në këtë protein si tioestere; bartësi përfaqson 

komponenten e kompleksit multienzim. Me dekarboksilim dhe redukim formohet 

butiril-CoA, i cili në reaksion me molekulat e malonil-CoA jep vragje të gjata 

zinxhirore të acil-CoA të padegëzuar, me numër qift të atomeve të karbonit (figura 

3.9). 

Gjatë sintezës së vargut zinxhiror me numrin tek të atomeve të karbonit, reaksioni 

fillon nga propionil-CoA. Molekulat e acil-CoA të gjatësive të ndryshme mund ose të 



 

 

54 

vazhdojnë me rritjen, ose të hidrolizohen duke liruar koenzimin-A dhe acidet 

yndyrore, ose të esterifikohen me alkool duke liruar koenzimin-A (figura 3.10). 

 

 

 
 

 

Figura 3.9 Mekanizmi i sintezës së acideve yndyrore 
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Figura 3.10  Biosinteza e estereve 

 

Sinteza e mono-, di- dhe triglicerideve me gjasë zhvillohet nëpërmjet α-

glicerofosfatit, acidit fosfatidin dhe acildigliceridit (figura 3.11).  Acidi fosfatidin 

është gjithashtu komponim intermediar në biosintezën e fosfolipideve – 

fosfatidilinozitolit dhe fosfatidilholinës.  

Në zbërthimin e acideve yndyrore merrë pjesë koenzimi-A. Energjia e fituar nga 

ATP shfrytëzohet për fitimin e acil-CoA përkatës. Me aplikimin e këtij mekanizmi, 

vargjet zinxhirore të acideve yndyrore shkurtohen plotësisht për nga dy atome të 

karbonit (figura 3.12) dhe kështu nga vargu zinxhiror me numër qift të atomeve të 

karbonit në fund fitohet acetil- CoA, dhe nga vargu me numër tek të atomeve të 

karbonit fitohet  propionil-CoA. Të gjitha enzimet që janë në lidhje me këtë sistem të 

oksidimit gjenden në mitokondrije të qelizës, në të cilën gjithashtu ndodhen enzimet e 

ciklit të Krebssit, sistemi i transportit të elektroneve dhe enzimet e fosforizimit 

oksidues. 

 

 
 

Figura 3.11 Sinteza mono-, di- dhe triglicerideve 
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Figura 3.12 Mekanizmi i zbërthimit të acideve yndyrore (mekanizmi i β-

oksidimit). 

Kjo është e rëndsishme për lirimin ose lidhjen efikase të energjisë e cila fitohet 

nga vargjet e gjata zinxhirore të acideve yndyrore. Acetil-CoA i cili është fituar nga 

zbërthimi i acideve yndyrore mund të oksidohet deri në dioksid karboni dhe ujë me 

rrugën TCA, ose të përdoret për rrugë të tjera biosintetike. 

3.6 METABOLIZMI AZOTIT 

Disa maja, si Hansenula, Cryptococcus diffluens dhe Torulopsis versalatis, si 

burim të azotit mund të shfrytëzojnë jonet nitrate; majatë e llojit Saccharomyces nuk e 

kanë këtë veti. Nitrati redukohet në hidroksilamin, i cili besohet se reagon më tutje me 

acidin piruvik duke dhënë oksimen i cili më tutje redukohet në alanin. Majatë lehtë 

asimilojnë jonet ammonium, dhe për shumë lloje duke përfshirë edhe Saccharomyces, 

amonjaku mund të jet burimi i vetëm i azotit.  

   Në prani të proteinave në bazën ushqyese, qelizat e shëndetshme të 

Saccharomyces ekskretojnë sasi të vogla të proteazës; gjatë autolizës së qelizave 

lirohen sasi të konsiderueshme të proteazës. Gjatë fazes fillestare të fermentimit të 

mushtit, majaja e birrës nuk asimilon nga baza ushqyese sasi të mjaftueshme të 

aminoacideve për sintezën e proteinave. Prandaj, me gjasë gjatë kësaj periudhe qelizat 

hidrolizojnë peptide nga mushti. Në të njejtën kohë, disa aminoacide dhe posacërisht 

glicini, alanini dhe prolini, nga qelizat ekskretohen në bazë ushqyese. 

   Gjatë pothuajse gjithë fermentimit të mushtit, aminoacidet përbëjnë burimin 

kryesor dhe ndoshta të vetëm të azotit. Dipeptidet asimilohen më vështirë se 

aminoacidet dhe tripeptidet shfrytëzohen edhe më vështirë. Në përfundim të 

fermentimit përsëri vie deri te asimilimi polipeptideve përkundër asaj që në musht ka 

aminoacide dhe posacërisht iminoacidi prolina (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

Në kushtet aerobe prolina, me gjasë, shfrytësohet sipas rrugës së paraqitur në 

figuren 3.13. 
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Figura 3.13 Sinteza e pralines te majaja zhvillohet nëpërmjet acidit 

glutaminik 

 

   Si burime të vetme të azotit, nga të gjitha amino- dhe iminoacide më të mirat 

janë acidi asparagin, glutamine acidi dhe asparagini. Nga ana tjetër, llojet e 

Saccharomyces me vështërsi të mëdha mund të shfrytëzojnë glicinën, lizinën dhe 

cisteinen si burime të vetme të azotit. (Majatë të cilat nuk i takojnë llojit 

Saccharomyces mund ta shfrytëzojnë lizinën si burim të vetëm të azotit, cka 

mundëson rritjen e kolonive të quajtur “maja e egër”). 

   Aminoacidet klasifikohen në bazë të kohës ku majaja gjatë fermentimit të 

mushtit i asimilon për 50%. Duke filluar nga aminoacidet të cilat shfrytëzohen 

shpejtë, dhe deri te aminoacidet që shfrytëzohen me vështërsi dhe joplotësisht, 

dallohen katër grupe të aminoacideve: 

 

Grupi A:  glutamat, aspartat, asparagin, glutamine, serin, treonin, lizin, arginin. 

Grupi B:  valin, metionin, leucin, izoleucin, histidin. 

Grupi C:  glicin, fenilalanin, tirozin, triptofan, alanin, amonjak. 

Grupi D:  prolin (iminoacidi). 

 

   Renditja e apsorbimit të aminoacideve individuale nga mushti nuk varet nga 

koncentrimi i tyre. Arsyeja për regullen e renditjes së konsumimit, si duket mbështetet 

në kompeticionin për vend në permeazë. Kështu, vie deri te kompeticioni i grupit A 

dhe grupit C, dhe tek pasi që majaja konsumon të gjitha aminoacidet e grupit A, 

lirohet vendi për aminoacidet e grupit C. Shpejtësia e përgjithshme e lidhjes së secilit 

aminoacid individual është funksion i sasisë prezente të majasë dhe koncentrimit të 

aminoacidit të dhënë në musht. Por, edhe përkundër kësaj, apsorbimi i aminoacidit 

nga mushti më shumë varet nga sasia e tërësishme e azotit të asimiluar në musht se sa 

nga koncentrimi individual i cilitdo aminoacid. 
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   Në mënyrë që në maja të ekzistojë rezerva e duhur e oksoacidit, është e 

dëshirueshme që aminoacidet e caktuara të jenë të përfaqsuara në musht në 

pjesëmarrje të qëndrueshme relative. Aminoacidet tjera, megjithatë, nuk kanë rendësi 

të tillë dhe shërbejnë si  burim shtesë i azotit asimilues. Kështu, lizina, arginina dhe 

leucina japin oksoacide të cilat fare nuk formohen gjatë metabolizmit të 

karbohidrateve. Ndryshimet në koncentrimet e këtyre aminoacideve mund të 

shkaktojnë c’regullime të përgjithshme në metabolizmin e majasë dhe me këtë edhe 

ndryshime në cilësinë e birrës. Gjithashtu, janë kritike koncentrimet fillestare të 

izoleucinës, valines, fenialanina, glicina, alanina dhe tirozines në musht. Në fazat 

përfundimtare të fermentimit, sinteza e oksoacidit që i përshtatet këtyre aminoacideve 

shkatërrohet. Grupi  tretë aminoacideve shumë më pak ndikon në metabolizmin e 

majasë dhe cilësinë e birrës. Ai përfshin asparagin acidin, asparagin-en, glutamin 

acidin, glutamine-en, treonin-en, serin-en, metionin-en dhe prolin-en. Nevojat e 

majasë për këto aminoacide në fillim të fermentimit plotësohen drejtpërdrejtë nga 

mushti kurse më vonë ato fitohen nga oksoacidet e përshtatshme që formohen në 

metabolizmin e karbohidrateve (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 

 

3.7 SINTEZA E AMINOACIDEVE DHE PROTEINAVE 

Sinteza e aminoacideve është e komplikuar. Studimet me burime radioaktive të 

karbonit kanë konfirmuar se aminoacidet formohen në rrugë të ndryshme biosintetike 

dhe se ato, në këtë aspekt, mund të klasifikohen në disa grupe, të cilat tregohen në 

tebelen 3.5. 

 

Tabela 3.5 Prekursorët e aminoacideve dhe të disa metaboliteve tjera 

         AMINOACIDET           PREKURSORET             

(a)    Alanina             Acidi piruvik 

(b)   Aspartati     Oksalacetati, fumarati 

(c)    Glutamati          α-Oksoglutarati 

(d)   Lizina   α-Oksoglutarati + acetate 

(e)    Izoleucina             Treonina 

(f)    Nukleotidet histidine   Fosfati fosforibozil + 

glutamate 

(g)   Metionin     

Treonin             Aspartati 

    

(h)   Arginina   

Citrulina   

Glutamina             

Hidroksiprolina             Glutamati 

Ornitina   

Prolina   
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(i)     p-Aminobenzoati   

Fenilalanina   

Triptofani  Acidi fosfopiruvik + 

eritroza-4-fosfati 

Tirozina   

    

(j)     Cisteina   

Glicina   

Leucina  Acidi piruvik, 3-

fosfoglicerati 

Serina   

Valina   

 

 
   Proteinat sintetizohen nga aminoacidet dhe në secilin tip të proteins 

aminoacidet rradhiten sipas rendit të caktuar. Kjo renditje në masë të madhe 

përcakton kthesen ose lakimin e vargut zinxhiror, dhe në bazë të kësaj edhe 

madhësinë molekulare dhe konfiguracionin molecular. Informatën për renditjen e 

aminoacideve për secilen protein e japin vargjet DNA, të cilat gjenden në kromozome 

brenda nukleusit të qelizës. 

Cdo varg DNA gjendet në formën lineare të spirales së dyfisht (fija e ndarë e 

spirales jep një spirale tjetër, më të lirshme) dhe përbëhet nga qifte fijesh të 

nukletideve të kondenzuara. Ekzistojnë katër nucleotide kryesore të cilat përbëhen 

nga baza azotike, sheqeri pentozes dhe fosfatit. Bazat janë: (i) purinet: adenine dhe 

guanina, dhe (ii) pirimidinet: citozina dhe timina. Nukleotidi me adeninen me një fije, 

lidhet me lidhjet e hidrogjenit me timin nga fija fqinje. Ngjajshëm, nukleotidi me 

guanine gjithmonë lidhet me nukleotidin me citozin nga fija fqinje. Këto quhen “qiftet 

e bazës” (figura 3.14). Në vet fije, nukleotidet janë të lidhura me lidhje të forta 

fosfodiestere, të cilat e lidhin atomin e karbonit nr.5 të njërit dhe atomin e karbonit n.3 

të dezoksiribozes vijuese në varg zinxhiror. Në disa vargje të polinukleotideve janë të 

mbështjellura në formë helikoidale, ashtu që fosfatet e sheqerërave gjenden nga ana e 

jashtme kurse bazat purine dhe pirimidine në anën e brendshme të heliksit. Në këtë 

mënyrë të dy vargjet janë komplementare ndërmjet veti dhe renditja e bazës në njërën 

fije e përcakton cfare ka me qenë renditja në fijen tjetër. Grupet fosfate në fund të 

vargut tregojnë se fijet janë të vendosura njëra përballë tjetrës (J.S. Hough, D.E. 

Briggs, 1976). 
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Figura 3.14 Qifti i bazave ndërmjet dy nyjeve ADN 

 

3.8 METABOLIZMI I SULFURIT  

Sasitë e sulfurit në musht janë shumë të ndryshme, pjesërisht për shkak se uji i 

cili përdoret për musht ka përmbajtje të ndryshme të sulfurit. Është gjetur se në musht 

të ndryshme ka ndërmjet 13 dhe 17 µg/l hidrogjen të sulfurit; në përmbajtje të 

hidrogjenit të sulfurit në musht shumë ndikon ajërimi i mushtit të nxehtë dhe largimi 

mbetjeve të fundërruara nga ai. Nga komponimet organike me sulfur, në musht ka 

metionin (6 mg S/l), acid të cisteines (6 mg S/l), biotina (10 µg/l), thiamine (500 

µg/l), si dhe proteina, polipeptidet dhe peptide me sulfur, të cilat në tërësi sjellin rreth 

50 mg sulfur për liter. Sasi të ngjajshme të sulfurit gjenden në formë të joneve sulfate. 

   Majaja ka nevojë për sulfur për sintezën e proteinave, disa koenzimeve dhe 

vitaminave; përmbajtja e përgjithshme e sulfurit në maja është 0,2 deri në 0,9% të 

materjes së thatë. Në proteinat qelizore të majasë së birrës ka aminoacide, cisteinë dhe 

metioninë. Tripeptid glutationi i cili gjendet në citoplazmë, është bartësi i pjesës më të 

madhe të cisteines në maja. Në glutation është e ndërtuar rreth 20% nga sasia e 

tërësishme e sulfurit në qelizë, dhe ai është koenzim për glicerinaldehid-3-fosfat 

dehidrogenazen. Komponime të tjera të rëndsishme të me sulfur janë koenzimi-A dhe 

vitaminat-tiamin, biotin dhe acidi lipoinik. Biotin është i rëndsishëm në procesin e 

ndërtimit të dioksidit të karbonit në molekula organike, përderisa tiamin në formë të 

pirofosfatit (TPP) përfaqson grupin e kokarboksilazës dhe është i rëndsishëm gjatë 

procesit të dekarboksilimit të oksoacideve, p.sh. acidit piruvik. Acidi lipoik, TPP dhe 
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CoA marrin pjesë në sintezën e acetil-CoA nga piruvati. Komponimet me sulfur, 

gjithashtu, bashkëveprojnë në ndryshimin e formës së mureve qelizore të majasë, 

posaqërisht në lidhje me transformimet e lidhjeve disulfide në grupe të veqanta toile 

dhe ndarjen e vargjeve zinxhirore të polipeptideve. Nga të gjitha burimet e sulfurit 

nga mushti, për maja më i përshtatshmi është metionina, por ai shfrytëzon edhe forma 

tjera organike të sulfurit. Majaja mund të shfrytëzoj edhe jonet sulfate por ato janë me 

pak dobi në prani të aminoacideve me sulfur; për lidhjen e tyre nevojitet konsumim i 

energjisë dhe sasi të konsiderueshme të azotit. Në kushte të caktuara majaja 

shfrytëzon edhe sulfurin elementar koloidal. 

   Gjatë metabolizmit të majasë dhe gjatë fermentimit të mushtit vie deri te 

formimi i hidrogjenit të sulfurit; shpejtësia maksimale e formimit të këtij komponimi 

përputhet me shpejtësinë maksimale të rritjes së majasë. Sasitë e formuara të 

hidrogjenit të sulfurit nuk varen vetëm nga përbërja e mushtit, por edhe nga 

temperature dhe lloji i majasë së përdorur; nën kushte të njejta majatë e fermentimit të 

lartë formojnë më pak hidrogjen të sulfurit se sa majtë e fermentimit të poshtëm. Në 

mushtin normal të birrës hidrogjen sulfuri formohet ngs komponimet organike me 

sulfur, dhe atë qoftë me metabolizëm të komponimeve prezente në musht, qoftë me 

zbërthimin e proteinave të majasë. Kështu, me veprimin e enzimeve 

cisteindesulfhidrazë në cisteinen e cilitdo burim, vie deri te formimi i përforcuar i 

hidrogjenit të sulfurit (figura 3.15). 

 

                                                                                                 H2O 

HS·CH2·CH(NH2)COOH    →      CH2=C(NH2)COOH         →      CH3COCOOH 

cistein                       H2S      α-aminoakril acidi          NH3      acidi piruvik  

                  

Figura 3.15 Formimi i acidit piruvik nga cisteina 

 

Në mungesë të komponimeve organike me sulfur në musht, hidrogjeni i sulfurit 

formohet nga nga jonet sulfate. Metabolizmi i joneve sulfat me maja është treguar në 

figuren 3.16. Deri te formimi i hidrogjenit të sulfurit vie për shkak të rënies së joneve 

sulfide nga kjo rrugë. Pantotenati i cili gjendet në musht, pengon formimin e 

hidrogjenit të sulfurit. 

 

   Në kushtet e redukimit të cilat mbretërojnë gjatë fermentimit në birrë, vie deri te 

formimi i hidrogjenit të sulfurit (deri 10 mg/l). Ka pas shumë mospajtime rreth asaj, 

nëse majaja gjatë fermentimit të birrës liron toile të avullueshme, merkaptane dhe 

dimetilsulfid. Është e mundur, që këto supstanca në metabolizmin e majasë nuk 

formohen në koncentrimet të cilat mund të detektohen. Dimetilsulfidi mund të vie nga 

metabolizmi i bakterjeve që shkaktojnë infeksion, derisa tiolet mund të formohen 

gjatë zierjes së mushtit (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976). 
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Figura 3.16 Metabolizmi i joneve sulfate (J.S. Hough, D.E. Briggs, 1976) 

 

 

Tabela 3.6 Faktorët e rritjes te disa lloje të majasë Saccharomyces 

carlbergensis 

              Uracili 

dhe 

guanine 
Lloji 

nr. 

Biotina Acidi 

pantotenik 

Inozitoli Tiamina Piridoksina Acidi 

nikotines 

9      +       +       S        -        -        -       + 

26      +       +       -        -       S        -       S 

34      +       +       -        -        -        -       S 

44      +       +       -        -        -        -       S 

59      +       +       +       S       S        -       S 

66      +       S       S        -        -        -       S 

71      +       +       +        -       S        -       + 

    G      +       +       -       S       S        S        - 
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+ = esenciale ose jashtëzakonisht shumë veprojn në mënyrë stimulative në rritje; 

S = veprojn në mënyrë stimulative;  

-  = nuk janë esenciale. 

3.9 FAKTORËT NDIHMËS TË RRITJES (CAMERON,I.L. and 

PADILLA, G.M., 1966) 

Majatë e birrës kërkojnë prani të një apo më shumë përbërësve ushqimor ndihmës 

– vitamina, ose nutrilite sic quhen këto supstanca. Nëse përbërës të tillë nuk ka në 

bazën ushqyese, qelizat e majasë ose nuk rriten, ose rriten shumë ngadalë dhe atë pas 

lag periodës së gjatë. Nutrilitet tjera e rrisin shpejtësinë e rritjes së majasë, por nuk 

janë apsolutisht të domosdoshëm (figura3.17). Sipas nevojes së nutriliteve llojet e 

majasë dallojnë në mes tyre dhe kjo mund të paraqes metodën për njohjen e tyre 

(tabela 3.6). Gjatë studimit të 61 llojeve të majasë S.carlsbergensis është vërtetuar se 

biotin është i nevojshëm te të gjitha llojet. Acidi pantotenik ishte i nevojshëm për 

fillimin e rritjes ose ka vepruar në mënyrë shumë stimulative te 55 lloje. meso-

Inozitol ka stimuluar rritjen e pesë llojeve, acidi nikotinës – 5, tiamin-2, acidi 

paraaminobenzoik-2, dhe piridoksin-2 lloje të majasë. Shumë rezultate të ngjajshme 

janë fituar edhe për S.cerevisiae. 

 

   
 

Figura 3.17 Rritja e majasë sipas ditëve gjatë kultivimit të llojit të caktuar të 

majasë në një varg bazash ushqyese, të ndryshme në mes veti sipas përmbajtjes 

së faktorëve të rritjes. Në bazën ushqyese 1 deficitar ka qenë inozitoli, në bazën 2 

– acidi panthotenik, në 3 – biotina, në 4 – tiamina, në 5 – piridoksina, në 6 – 

tiamina dhe piridoksina, në 7 – acidi nikotinës, në 8 – acidi p-aminobenzoik. 

Baza ushqyese 9 ka qenë complete. Me A është shënuar rritja mesatare, kurse 

me B – rritja e dobët e majasë. 

 
Rolet e nutriliteve të ndryshme për lloje të ndryshme të majasë janë treguar në 

tabelen3.7.  

Është interesante që në eksperimentet ku është testuar rritja e majasë, tiamin dhe 

piridoksin në masë të madhe e plotësojnë njëra tjetrën. Kështu, te disa lloje nuk ka 
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rritje të majasë vetëm në mungesë të dy këtyre faktorëve të rritjes. Krahas supstancave 

të dhëna në tabelën 3.7, te disa lloje të majasë, për rritje nevojiten uracili dhe guanin; 

gjithashtu, ka raste që gjatë përdorimit të joneve të amonjakut si burime të vetme të 

azotit ka qenë e nevojshme prezenca e disa aminoacideve të caktuara. 

 

Tabela 3.7 Nutrilitet (vitaminat) e nevojshme për rritje të plotë të majasë në 

bazën ushqyese sintetike 

Nutrilitet Forma aktive 

ne qelize 

                        Roli 

Bitotina Biotina Koenzimi për karboksilim dhe 

transkarboksilim 

(meso) Inozitoli Fosfolipidet Role të shumta në metabolizmin e 

karbohidrateve dhe lipideve 

Acidi panthotenik Koenzimi – A Role të shumta në metabolizmin e 

karbohidrateve dhe lipideve 

Tiamina Tiamin 

pirofosfati 

Koenzimi për dekarboksilim dhe 

oksidim të oksoacideve 

Piridoksina Fosfati 

piridoksal 

Koenzimi për transaminim, 

dekarboksilim dhe racemizim 

Acidi nikotines 

(Niacina) 

NAD dhe 

NADP 

Koenzimet e dehidrogenazes 

Acidi p-

aminobenzoik 

Acidi folik 

dhe 

komponimet e 

tipit 

tetrahidrofolat 

Koenzimet për bartjen e 

komponimeve me një atom të 

karbonit, p.sh. glicina → serina 
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4    PJESA PRAKTIKE 

4.1 MATERIALI DHE METODAT E PUNËS 

Puna praktike është kryer në fabrikën e birrës Sh.A. Birra Peja, në Pejë, në 

repartin e zierjes, në repartin e fermentimit dhe maturimit dhe analizat janë kryer në 

laboratorin e analizave kimike të fabrikës. Një pjesë e analizave është kryer në 

laboratorin e fabrikës së birrës Pivovarna Union, në Lubjanë. 

Pajisjet teknike, mënyra dhe kushtet teknologjike për prodhimin e mushtit në 

repartin e zierjes: 

 është përdorur malt pilsner, 

 bluarja e maltit me njomje, me ujë, 

 përgatitja e mushtit të birrës me dy dekokcione, 

 pajisjet dhe aparaturat janë të vendosura në hapësirën me sipërfaqe 20.75 x 13.4 

m2. 

 

4.1.1  LËNDA E PARË E PËRDORUR 

 1. Uji   

          a) nga burimi i Drini i Bardhë, 

          b) i filtruar përmes filtrit, 

        

Tabela 4.1 Rezultatet e analizave fiziko – kimike të ujit. 

Parametrat Njesia Normativi Rezultati Metoda 

Ph 

 

6.5 - 9.5 7.7 ISO 10523 

Percueshmeia 

elektrike µS/cm 2500 230 EN 27888 

Kloridet mg/l Cl 250 0.7 ISO 10304-1 

Mangani µg/l Mn 50 1 ISO 17294-2 

Hekuri µg/l Fe 200 < 100 ISO 17294-2 

Fortesia e 

pergjitheshme °Gj 

 

7.4 ISO 6059 

m-Alkaliteti mval/l 

 

2.76 DIN 38409-H7 

p-Alkaliteti mval/l 

 

0 DIN 38409-H7 

 

 

4.1.2 MALTI 

Malti i përdorur është malt i prodhuar nga elbi dyrendor i tipit Scarlet. 

Duhet theksuar që për të gjtha mostrat është perdorur malt i të njejtit tip dhe nga i 

njejti prodhues, që është Nova Gradishka, Kroaci. 

Megjithatë, janë paraqitur në tabelë parametrat kryesor të maltit për secilën 

mostër të perdorur për të dëshmuar që ky kusht i perdorimit të lëndës së parë të njejtë 

për të gjitha mostrat është plotësuar në tërësi.  
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Tabela 4.2 Parametrat e maltit për Mostrën 1. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.2 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 77.2 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 80.6 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 11.2 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 550 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 85 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 

10 
Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te 
trashe % 1.7 

11 Ngjyra EBC 5.1 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.9 

14 Pesha hektolitrike   57.64 

15 Hartongu 45°C   33.25 

 

Malti i përdorur për mostrën 1, tabela 4.2, është malt i cilësisë së duhur, me 

parametrat kryesor të saj mjaft cilësor. Ekstrakti 80,6%, proteinat 11,2%, azoti i 

tretshëm me vlerë mjaft të mirë prej 550 mg/100gr malt dhe ndryshimi i ekstraktit 

1,7% e dëshmojnë cilësisnë e duhur. 

 

Tabela 4.3 Parametrat e maltit per Mostren 2. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.4 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 78.4 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 81.8 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 11.1 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 540 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 83 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 
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10 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe % 1.6 

11 Ngjyra EBC 5 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.7 

14 Pesha hektolitrike   56.82 

15 Hartongu 45°C   34.15 

 

Gjithashtu, malti i përdorur në mostrën 2, tabela 4.3, është i cilësisë së duhur me 

parametrat kryesorë mjaft të mirë. Vlerat e ekstraktit, proteinave, azotit të tretshëm, 

ndryshimi i ekstraktit dhe të tjera, japin një pasqyre të kjartë të maltit cilësor. 

 

Tabela 4.4 Parametrat e maltit per Mostren 3. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.1 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 77.9 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 81.1 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 11 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 545 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 84 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 

10 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe % 1.7 

11 Ngjyra EBC 5.2 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.8 

14 Pesha hektolitrike   56.52 

15 Hartongu 45°C   33.15 

 

Malti i përdorur për mostrën 3, tabela 4.4, gjithashtu, është i cilësisë së duhur 

duke marrë parasysh parametrat kryesor të saj si: ekstrakti, proteinat, azoti i tretshëm, 

ndryshimi i ekstraktit etj. 
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Tabela 4.5 Parametrat e maltit per Mostren 4. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.2 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 78 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 81.5 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 10.9 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 550 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 83 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 

10 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe % 1.7 

11 Ngjyra EBC 5.1 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.7 

14 Pesha hektolitrike   57.15 

15 Hartongu 45°C   33.85 

 

Edhe për mostrën 4, tabela 4.5, malti i përdorur është i cilësisë së duhur. 

Parametrat kryesor, ekstrakti, proteinat, ndryshimi i ekstraktit, azoti i tretshëm, 

hartongu etj., janë të cilësisë së kërkuar. 

 

Tabela 4.6 Parametrat e maltit per Mostren 5. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.3 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 77.5 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 80.9 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 11 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 555 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 85 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 

10 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe % 1.8 



 

 

69 

11 Ngjyra EBC 5.3 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.9 

14 Pesha hektolitrike   56.9 

15 Hartongu 45°C   33.9 

 

 

Sikur në mostrat e mëparshme, tabelja 4.6, dëshmon për malt të përdorur të 

cilësisë së duhur për mostrën 5. Të gjithë parametrat kryesorë kanë vlerat e duhura. 

 

Tabela 4.7 Parametrat e maltit per Mostren 6. 

  Emertimi i parametrit Njesia Vlera 

1 Lageshtia % 4.3 

2 Ekstrakti i bluarjes se imet, tharja natyrore % 77.8 

3 Ekstrakti i bluarjes se imet, materja e thate % 80.2 

4 Koha e sheqerimit min 8 

5 Permbajtja e proteinave % 11.1 

6 Azoti i tretshem ne masen e thate, per 100 gr malt mg 560 

7 Kokrra te pambira % < 5 

8 Perpjesa e kokrrave te klases se pare (2.5 - 2.8mm) % > 83 

9 Kokrra te thyera me mbetje pluhuri % < 1 

10 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe % 1.6 

11 Ngjyra EBC 5.2 

12 Koha e filtrimit min 15 

13 Vlera pH   5.7 

14 Pesha hektolitrike   57.22 

15 Hartongu 45°C   33.5 

 

Malti i përdorur për mostrën 6, tabela 4.7, është malt i cilësisë së duhur duke pas 

parasysh parametrat kryesor të saj. 

Në bazë të dhënave të ketyre tabelave, dëshmohet përdorimi i maltit cilësorë dhe 

të njëtrajtshëm për të gjitha mostrat 1 deri 6. Malti homogjen i përdorur ose 

njëtrajtshmëria është faktor i rëndsishëm për të studjuar efektin e përqëndrimit të 

majasë në fazën e fermentimit dhe në cilësinë e produktit përfundimtat, birrës, sepse 

sikur të përdorej malt i ndryshëm atëherë pasqyra e ndikimit të majasë nuk do të ishte 

reale sepse në cilësinë e birrës do të ndikonte edhe cilësia e ndryshme e maltit. 

Prandaj,cilësia e lëndës së parë të përdorur për të gjitha mostrat duhet të jetë e njejtë 

dhe sidomos cilësia e maltit që është përcaktues i rëndësishëm i cilësisë së birrës. 
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Në figurat që pasojnë janë paraqitur parametrat e ndryshëm të maltit, në formë 

grafike, për të dëshmuar homogjenitetin dhe cilësinë e njëtrajtshme të maltit të 

përdorur në të gjitha mostrat e prodhimit të birrës.  

 

 
           

Figura 4.1 Lageshtia e maltit sipas mostrave M1 –M6. 

Siç shihet nga figura 4.1, përmbajtja e lagshtisë është e përafërt për të gjitha 

mostrat dhe sillet prej 4,1 deri 4,4% prandaj, mund të konsiderojmë që është e njejtë 

për të gjitha mostrat. 

Përmbajtja e lagshtisë në malt është shumë e rëndsishme nga pikëpamja analitike 

dhe teknologjike. Zakonisht, përmbajtja e lagshtisë prej 4 deri 5% nuk e influencon 

stabilitetin e deponimit të maltit në mënyrë negative. Në rast se përmbajtja e lagshtisë 

është shumë e ulët, ekziston rreziku i rritjes së kokrrave të thyera dhe të imtësuara. 

Përbërja e blojes imët/trash gjatë bluarjes është direkt e influencuar nga përmbajtja e 

lagshtisë në malt. Malti me përmbajtje më të lartë të lagshtisë se zakonisht, qon te një 

bluarje më e trashë. Si rezultat mund të ketë humbje të ekstraktit, madje edhe 

probleme me kullim. Gjithashtu, është e mundshme edhe një përmbajtje më e lartë e 

polifenoleve në musht. Prandaj, mund të thuhet se përcaktimi i përmbajtjes së 

lagshtisë është një prej analizave bazë të maltit, pasi që shumica e vlerave tjera të 

analizës i referohen përmbajtjes së lagshtisë. 

 
           

Figura 4.2 Ekstrakti i tharjes natyrore te maltit per mostrat e perdorura 
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Ne figuren 4.2 eshte paraqitur ekstrakti i bluarjes se imët, tharja natyrore, dhe ne 

figuren 4.3 është paraqitur ekstrakti i bluarjes së imët, në materje të thatë. 

 Permbajtja e ekstraktit eshte pjesë esenciale e maltit, kështu që përcaktimi i saj 

është absolutisht i nevojshëm për cdo analizë të maltit. Përmbajtja e ulët e ekstraktit 

shpesh përcjellet me modifikim të ulët të maltit (citolizë dhe proteolizë të ulët). 

Nga figura 4.2 mund të shihet se ekstrakti i bluarjes së imët (tharja natyrore) 

është pothuajse e njejtë për të gjitha mostrat, M1 – M6, dhe sillet nga 77,2 deri 78%. 

Kjo dëshmon për një malt mirë te modifikuar të përdorur në të gjitha mostrat e 

studimit. 

 

 
              

Figura 4.3 Ekstrakti i materjes se thate per mostrat e perdorura 

 

 

 
                

Figura 4.4 Koha e sheqerimit te maltit te perdorur per mostrat M1-M6  

 

Siç shihet ne figuren 4.4, koha e sheqerimit për të gjitha mostrat është 8 minuta 

dhe ky parametër është plotëssht i njejtë dhe nuk ndryshon në asnjërën mostër. 

Koha e sheqerimit në mënyrë indirekte na jep një ide të vlefshme për përmbajtjen 

e α – amilazës në malt, megjithëse, sheqerimi natyrisht është rezultat i aktivitetit të të 

dy enzimeve, α – amilazës dhe β – amilazës. Malti me kohë të sheqerimit më të lartë 
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se 10 – 15 minuta, paralajmëron për problemet e mundshme gjatë procesit të bërsimit. 

Koha e zgjatur e sheqerimit zakonisht paraqitet te malti i cili është dobët i modifikuar. 

Përcaktimi i kohës së sheqerimit është pjesë inegrale e përcaktimit të përbërjes së 

ekstraktit. 

 

 
                

Figura 4.5 Permbajtja e proteinave per maltin e perdorur. 

 

Në figurë 4.5, shohim se vlerat e proteinave në mostrat 1 deri në 6 janë shumë të 

përafërta dhe sillen nga 10,9 deri në 11,2%. Njëtrajtshmëri pothuajse e plotë në 

përbërjen e proteinave. 

Malti me përmbajtje të lartë të proteinave rezulton me ekstrakt të ulët. Niveli 

shumë i ulët i perbërjes së proteinave, në anën tjetër, jep si rezultat mungesën e 

enzimeve të domosdoshme për zbërthimin e amidonit gjatë procesit të prodhimit të 

mushtit të birrës.  

Sasia e proteinave në malt duhet të jet 10 deri në 11,25%. Proteinat shpesh 

shprehen si:  

                                                     % azoti x 6,25. 

Sidoqoftë, azoti si përbërës kryesor i proteinave luan një rol esencial në cilësinë e 

birrës. Azoti, në formë të aminoacideve, është i nevojshëm për rritjen apo shumimin e 

majasë. Përbërja e azotit në malt është i rëndsishëm për shkumën e birrës dhe 

tensionin sipërfaqsor të saj. Disa polipeptide me varg të gjatë shkaktojnë jostabilitet 

koloidal (turbullirë nga ftohja dhe turbullirë permanente) në birrë dhe duhet të 

reduktohen në procesin e prodhimit të birrës. Proteinat dhe polipeptidet kontribojnë në 

plotësinë e shijës së birrës. Largimi i tepërt i tyre qon në shije të zbrazët dhe shkumë 

të varfër. 
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Figura 4.6 Azoti i tretshem ne maltin e perdorur. 

 

Në figuren 4.6 shohim se vlerate azotit të tretshëm janë shumë të përafërta për 

secilen moster dhe sillen nga 540 deri ne 560 mg/100gr malt, që është një vlerë 

pothuajse e njejtë. 

Përqëndrimi i azotit të tretshëm në malt nuk duhet të jetë as shumë i lartë as 

shumë i vogël. Në rast se, vlerat janë shumë të ulta, proteoliza e maltit është shumë e 

varfër. Kjo nuk do të influencoj shpejtësinë e fermentimit dhe rritjen e qelizave të 

majasë gjatë fermentimit, por çka duhet të pritet është ndryshimi i mundshëm i profilit 

të aromës në birrë, p.sh. duke marrë parasysh një rritje të alkooleve të larta. Në rast të 

një përqëndrimi shumë të lartë të azotit të tretshëm, nuk do të ketë ndryshim të profilit 

të aromës në birrë, por pritet ndikimi në shije.  

 

 
              

Figura 4.7 Ndryshimi i ekstraktit te bluarjes se imet dhe te trashe. 

 

Në figuren 4.7 mund të shohim se ndryshimi i ekstraktit për të gjitha mostrat e 

maltit të përdorur sillet prej 1,6 deri 1,8%, që tregon njëtrajtshmëri të maltit të 

përdorur edhe në këtë parametër. 

Mushti i bluarjes së trashë pregatitet gjatë analizave të maltit vetëm për të 

kalkuluar ndryshimin e ekstraktit. Analizat tjera nuk mund të bëhen me  mushtin e 
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bluarjes së trashë. Ndryshimi i ekstraktit duhet të jet i vogël. Specifikimet e 

zakonshme për ndryshimin e ekstraktit janë ndërmjet 0,5 dhe 2%. 

 

 
 

Figura 4.8 Ngjyra e maltit sipas mostrave. 

 

Nga figura 4.8 shihet se ngjyra e maltit të përdorur është e njëtrajtshme dhe sillet 

nga 5,0 deri 5,3 EBC. Ngjyra e mushtit të kongrsit të pa zier korrespondon relativisht 

jo drejt me ngjyrën e birrës. Për këtë arsye specifikimi nuk është i domosdoshëm. 

 

 
               

Figura 4.9 Koha e filtrimit të mushtit të kongresit, në laborator. 

 

Nga figura 4.9 vërehet se koha e filtrimit është e njejtë, 15 min, për të gjitha 

mostrat e maltit të përdorur. Koha e zgjatur e kullimit të mushtit ( > 60 min ) mund të 

jet një dëshmi e maltit të modifikuar në mënyrë johomogjene. Shpesh, mund të 

vërehen vështërsi në sheqerim dhe rritje të turbullirës së mushtit të kongresit. 
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Figura 4.10 Vlera pH e maltit sipas mostrave. 

 

Në figuren 4.10, gjithashtu vërehet njëtrajtshmëri e vlerës pH për të gjitha 

mostrat e maltit. Edhe ky parameter tregon për homogjenitetin e maltit të përdorur për 

të gjitha mostrat e analizuara. 

Vlera pH tregon aciditetin e ndryshëm të maltit në varësi nga ndryshimet 

sezonale. Shumë birrari të cilat kanë trajtim vetanak të ujit, munden në mënyrë 

indirekte të ndikojnë në vlerën pH të mushtit dhe kështu, vlera pH e mushtit të 

kongresit nuk është shumë e rëndësishme. Vlera pH mund të ndikoj në shumë analiza 

të tjera për shkak të ndikimit në aktivitetin e enzimeve në malt, prandaj kjo analizë i 

takon programit standard të analizave. 

 

 

 
                 

Figura 4.11 Pesha hektolitrike sipas mostrave. 

 
Në figuren 4.11 është paraqitur pesha hektolitrike për të gjitha mostrat. Pesha 

hektolitrike është një veti në bazë të cilës mund të gjykojm për vëllimin e maltit. Në 

malto të tharë mirë, pesha hektolitrike lëviz 48 – 55kg.  
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Figura 4.12 Hartongu sipas mostrave. 

 

Nga figura 4.12 shihet se vlera apo numri Hartong 45, sillet nga 33,25 deri në 

34,15 për të gjashtë mostrat e maltit të përdorur për studim. Numri Hartong na jep një 

pasqyre mjaft të mirë për aktivitetin proteolitik dhe me gjasë, edhe për aktivitetin 

citolitik të enzimeve të maltit. Vlera e Hartongut duhet të sillet rreth 35%, dhe vlerat 

shumë më të vogla tregojnë për përmajtje posacërisht të vogël të enzimeve 

proteolitike.  

 

4.1.3 MAJAJA 

Majaja e përdorur është Saccharomyces carlbergensis.  

Majaja e përdorur është e gjeneratës së tretë për të gjtha mostrat. 

Përbërja e qelizave të gjalla sipas mostrave:  

Mostra 1 = 94 % 

Mostra 2 = 96 % 

Mostra 3 = 93 % 

Mostra 4 = 95 % 

Mostra 5 = 92 % 

Mostra 6 = 85 % 

 

4.1.4 LUPULO (HUMULUS LUPOLUS): 

           a) Lupulo e hidhur, 

              Varieteti: Aurora 

              Përmbajtja e lagështisë në lupulo: 9.2% 

              Alfa acidet (air dried) : 7.9% 

           b) Lupulo aromatik,  

              Varieteti: Styrian Golding 505/01  

              Përmbajtja e lagështisë në lupulo: 7.7% 

              Alfa acidet (air dried) : 4.5%. 
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4.2 PAJISJET DHE STABILIMENTET 

4.2.1  MULLIRI PËR BLUARJE TË NJOMË 

      MIAG Braunschweing, Type NSA 30100M, 1970 

 kapaciteti, 5000 kg/h 

 numri i cilindrave, 2 

 koha e bluarjes, 1 orë 

      

4.2.2 ENËT PËR TRAJTIM DHE PËRPUNIM TEKNOLOGJIK 

TË MUSHTIT 

 ena për musht, material inox 1.4301 

 ena për musht dhe zierje, material inox 1.4301 

 ena për kullim, material inox 1.4301 

 ena e pestë, material inox 1.4301 

 ena për zierja të mushtit, material inox 1.4301 

Të gjitha këto enë janë të prodhimit HUPPMANN. 

 

4.2.3 FERMENTORËT KONUSO CILINDRIK PËR FERMENTIM 

KRYESOR DHE MATURIM DHE ENËT NË REPARTIN E 

ZIERJES 

 Fermentori, material inox 1.4301, vëllimi 2,700 hl, zonat e ftohjes në konus 

dhe tri zona të pjesës cilindrike, ftofja me glykol. Sistemi GeaTuchenhagen. 

 

Tabela 4.8 Karakteristikat teknike të enëve në repartin e zierjes. 

ENA E BERSIMIT Sasia Njesia 

Mushti i plote 240 hl 

Diametri 3600 mm 

Lartesia e ngritjes 450 mm 

Vellimi i plote 300 hl 

      

ENA E MUSHTIT Sasia Njesia 

Mushti i plote 240 hl 

Diametri 3600 mm 

Lartesia e ngritjes 450 mm 

Vellimi i plote 300 hl 

Perpjesa me e vogel 80 hl 

      

ENA E PESTE Sasia Njesia 
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Sasia maksimale 240 hl 

Diametri 2200 mm 

      

KULLOJSA Sasia Njesia 

Mushti i plote 240 hl 

Diametri 5000 mm 

Vellimi i plote 480 hl 

Transporti i treberit 15 mm 

      

ENA E ZIERJES Sasia Njesia 

Sasia tek "ena e plote" 360 hl 

Diametri 5000 mm 

Lartesia e ngritjes 450 mm 

Vellimi i plote 430 hl 

Mushti i nxehte i kulperuar 330 hl 

Shkalla e avullimit 8 % 

      

DEKANTERI/VIRPULLI Sasia Njesia 

Vellimi i plote 365 hl 

Diametri 2300 mm 

 

 

4.3 ZIERJA  ME DY DEKOKCIONE 

     Procesi i bluarjes për të gjitha mostrat ka shkuar në mënyrë të njëjtë. Sasia 

prej 5500 kg malt është transportuar në silon e mullirit për bluarje. Para fillimit të 

bluarjes, malti është njomur me ujë të temperaturës 12-15°C, për rreth 30 minuta, me 

metodën e ricirkulimit të ujit me anë të pompës e cila gjendet në fund të mullirit. 

Gjatë kësaj kohe, malti duhet të thithë ujë të mjaftueshëm, deri në 30 % të sasisë së 

tërësishme të saj në mënyrë që bluarja të jetë kualitative. Pastaj, ka filluar bluarja në 

mullirin me dy cilindra, në atë mënyrë që gjatë gjithë kohës së bluarjes është bërë 

dozimi i ujit në mulli dhe sasia e tërësishme e ujit që është përdor për bluarje është 

205 hl dhe në këtë mënyrë është realizuar raporti i përzierjes ujë:malt = 1:4. Ky raport 

i ujit me malt është optimal për veprimet enzimatike të tretësirës në fazat e mëtejshme 

të procesit të përfitimit të mushtit. Kohëzgjatja e bluarjes ka qenë 60 minuta, përfshirë 

këtu edhe kohën e zbutjes së maltit. 

Në grafikun e mëposhtëm është dhënë receptura e përdorur gjatë procesit të 

prodhimit të mushtit. Tretësira e tërësishme e përzierjes malt – ujë është nxehur në 

50°C dhe pastaj është ndarë 1/3 e sasisë dhe është bartë në enën për mushtim ku është 
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nxehur në fazat e mëtutjeshme të përpunimit. Pas pauzës prej 5 minuta në 50°C është 

nxehur masa e tretësirës në 65°C. Pauza në 65°C ka zgjatur 15 minuta dhe pastaj 

tretësira është nxehur në 72°C. Pauza apo pushimi në 72°C ka zgjat 20 minuta dhe 

pastaj është vazhduar nxehja deri në vlim ku ka qëndruar për 20 minuta. Gjatë kohës 

së pauzës në vlim apo zierje, lopatat për përzierje nuk janë ndaluar së vepruari. Pas 

zierjes prej 20 minuta është bërë bashkimi i masës në temperaturë 64°C ku është lënë 

të pushojë 20 minuta dhe është bërë ndarja e sërishme e 1/3 së sasisë së tërësishme 

dhe është vazhduar me nxehje deri në 72°C. Pushimi në 72°C ka zgjatur 25 minuta, 

pra deri në sheqerim të plotë. Më tutje është nxehur tretësira deri në vlim dhe është 

lënë të zihet për 20 minuta. Përsëri është bashkuar masa në 76°C dhe është përgatitur 

për bartje në kullojës për kullim. 

Procesi i kullimit për të gjitha mostrat ishte i njëjtë. Para fillimit të kullimit të 

mushtit masa është lënë të qetësohet për 15 minuta, pastaj mushti është ricirkuluar në 

kullojës për rreth 5 minuta, deri sa ka filluar mushti të kthjellet. Kullimi i mushtit 

mëmë apo parësorit ka zgjat rreth 100 minuta, ndërsa i gjithë procesi i kullimit rreth 

220 minuta. 

Zierja e mushtit është bërë në kazanin e zierjes dhe ka zgjat rreth 90 minuta. 

Sasia e parë prej 14 kg lupulo është vendosur në musht 10 minuta pas fillimit të 

zierjes, sasia e dytë prej 4 + 1 kg lupulo është hedhur në musht 20 minuta pas fillimit 

të zierjes dhe sasia e fundit prej 10 kg lupulo aromatik është hedhur 10 minuta para 

përfundimit të zierjes. Përfundimi i zierjes është përcjell me matje të ekstraktit me 

saharometër dhe në momentin kur mushti ka arritur vlerën afërsisht 13 % të ekstraktit, 

të cilën vazhdimisht e ka arrit në kohë për rreth 90 minuta, është ndërprerë zierja. Kjo 

mënyrë e zierjes ka qenë e njëjtë për të gjitha provat e mëposhtme. 

Sasia mesatare e mushtit = 309 hl 

Ekstrakti mesatar = 13 % 

Pesha specifike e mushtit = 1,046 

Sasia e maltit = 5500 kg ;             

       Shkalla e shfrytëzimit në repartin e zierjes 71,56 %. 
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Figura 4.13 Diagrami i zierjes së mushtit me dy dekokcione. 
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4.4 METODAT E PUNES 

Janë përdorur gjasht përqëndrime të ndryshme të majasë për fermentim: 

 

1. Përqëndrimi prej 15.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 1), 

2. Përqëndrimi prej 20.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 2), 

3. Përqëndrimi prej 22.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 3), 

4. Përqëndrimi prej 25.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 4), 

5. Përqëndrimi prej 30.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 5), 

6. Përqëndrimi prej 35.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 6). 

Në të gjitha rastet është përdorur metoda me dy dekokcione për përfitimin e 

mushtit dhe kushte të njejta të fermentimit. Eshtë prodhuar birrë me gravitet të lartë, 

të ashtuquajtur HGB, me ekstrakt 13% ndërsa në fazën finale para mbushjes është 

blenduar në 10.5%. 

Fermentimi ka filluar me temperaturë 12°C dhe ekstrakt themelor 13%, ka mbërri 

temperaturën 15°C ku ka qëndruar për rreth 48 orë dhe pastaj temperatura ka zbrit në 

1°C. Gjatë kësaj kohe ekstrakti i dukshëm ka rënë prej 13% deri në rreth 2%. 

Puna praktike është bërë në fabrikën e birrës Birra Peja, në Pejë, në 

departamentin e prodhimit dhe analizat janë kyer në laboratorin e kimisë në fabrikën e 

birrës. 

 Paisjet teknike, metodat dhe kushtet teknologjike për prodhim janë dhënë më 

sipër.  

 
 

Figura 4.14 Përqëndrimi 15.0 x 10
 6

 qeliza/ml (mostra 1). 

 

Në figuren 4.14, mostra 1, shihet ecuria e fermentimit e cila ka shkuar në mënyrë 

të rregulltë pa ndonjë problem të theksuar dhe fermentimi kryesor është kryer për 

120h. Deri në momentin e fillimit te zbritjes së temperaturës kur ekstrakti është 2,7% 

kan kaluar 84 h.  
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Figura 4.15 Përqëndrimi 20.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 2). 

 

Në figuren 4.15, mostra 2, kemi perfundim të fermentimit kryesor për 96 h ku 

ekstrakti është 2%, ndërsa deri në momentin e zbritjes së temperaturës kur ekstrakti 

ishte 2,7% kan kaluar 72 h. Pra, koha e fermentimit është më e shkurtër dhe 

fermentimi me i vrullshem se në rastin e mostrës1. 

 

 
 

Figura 4.16 Përqëndrimi 22.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 3). 

 

Ne figuren 4.16, mostra 3, ecuria e fermentimit është pothuajse e njejtë me 

fermentimin paraprak, me një dallim të vogël në momentin e zbritjes së temperaturës. 

Pra, ekstrakti ka mbërri 2% për 96 h ndërsa deri te momenti i zbritjes së temperaturës, 

ku ekstrakti është 2,7% kishin kaluar 80h. 
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Figura 4.17 Përqëndrimi 25.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 4).  

 

Ne figuren 4.17, mostra 4, mund të vërejm një fermentim më të shpejtë dhe koha 

prej 84h ka qenë ajo kur është kryer fermentimi kryesor, ekstrakti 2%, ndërsa për 

kohën 70h ekstrakti ka mbërri 2,7% kur është filluar edhe me zbritjen e temperaturës 

në fermentim. 

 

 
 

Figura 4.18 Përqëndrimi 30.0 x 10
6
 qeliza/ml (mostra 5). 

 

Në figuren 4.18, mostra 5, vërehet një fermentim i shpejtë dhe i vrullshem i cili 

ka perfunduar për vetëm 66h, ekstrakti 2%. Gjithashtu, koha e fillimit të zbritjes së 

temperaturës kur ekstrakti është 2,7% është shumë e shkurtër dhe vetëm 44h. Prandaj, 

mund të themi që në mostren 5, fermentimi ka qenë më i shpejti dhe më i vrullshmi 

prej të gjitha mostrave të studjuara. 
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Figura 4.19 Përqëndrimi 35.0 x 10
6 

 qeliza/ml (mostra 6). 

 

Në figurën 4.19, mostra 6, fermentimi kryesor kryhet për 90h, ekstrakti 2%, 

ndërsa koha e fillimit të zbritjes së temperaturës kur ekstrakti ishte 2,7%, ishte 66h. 

Kjo tregon se fermentimi ishte më i ngadalshëm se në mostren 5, pothuajse i njejtë me 

mostren 4, ndërsa më i shpejtë se në mostrat 1 deri 3. Ështe pritur që fermentimi për 

këtë mostër të jetë më i vrullshëm dhe më i shpejtë se në mostrat paraprake, mirëpo 

kjo nuk ka ndodhur dhe arsyeja mund të jetë se përqindja e qelizave të gjalla të 

perdorur në mostren 6 ishte 85% në krahasim me mostrat tjera ku sillej prej 92 deri ne 

96%. 
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5 METODAT E PERDORURA LABORATORIKE 

5.1 PERCAKTIMI I PERQENDRIMIT TE MAJASE NE 

SUSPENSION 

 

5.1.1 KOMORA PER NUMËRIM – HEMOCITOMETRI 

 

Përdorimi 

Kjo metodë mundëson përcaktimin e numërit të qelizave në suspenzionin e 

majasë, ashtu cfare është në birrë gjatë fermentimit dhe maturimit. 

Principi i metodës 

Në xhamin e objektit i cili ka rrjetën katrore qitet një pike suspension me pipette. 

Numërimi bëhet me mikroskopim. 

Reagjentët 

- Uji i destiluar, i filtruar në mënyrë sterile. 

 

Aparatura 

- Thoma komora. 

- Kapakët e gravuar të hemocitometrit, katrore 22 x 22 mm. 

- Mikroskopi me fushën ndricuese. 

- Pipetat prej 1 ml dhe 10 ml. 

- Epruvetat. 

Përshkrimi i Thoma komorës: 

Komora i ka 16 katrora të mëdhenj (figura 5.1), dhe secili katror i madh i ka 16 

katrora të vegjël (figura 5.2).  

Secili katror i vogel e ka gjatësinë anësore 1/20 mm dhe sipërfaqe prej 1/400 

mm
2
. Distanca ndërmjet pjesës së epërme dhe të përparme është 1/10 mm (thellësia). 

             Thellësia                                             1/10 mm 

             Sipërfaqja e një katrori të vogël         1/20 x 1/20 = 1/400 mm
2 

                  
Vëllimi i katrorit të vogël                    1/10 x 1/400 = 1/4000 mm

3 
 

             Një (1) katror i madh                          4 x 4 = 16 katrora të vegjël 

             Vëllimi i katrorit të madh                   16 x 1/4000 = 1/250 mm
3 

             Vëllimi i komorës                               16 x 1/250 = 0.064 mm
3
. 

 

Marrja e mostrës: 

Marrja e mostrës gjatë fermentimit merret (pas lshuarjes së një sasie të caktuar) 

në valvolen e marrjes së mostrave në tank, në shishe sterile për mostra. Përcaktimi i 

numrit të qelizave është bëre menjëherë, në periudhën brenda 30 minutave nga marrja 

e mostrës. 

Procedura: 

- Mostra e birrës ose suspenzioni i majasë tundet mirë deri sa të arrihet 

homogjeniteti. 

- Menjëherë pas kësaj me pipette qitet 1 ml suspension në komoren për 

numërim. 

- Mbulohet me xhamin mbulues, e cila mire flen në pjesën e komores. 
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- Rritja (objektivi dhe okulari – së bashku) duhet të jet diku rreth 500 here, në 

mënyrë që në fushën vrojtuese të mund të vërehet një katror i madh i Thoma-

komores. 

- Te Thoma-komora numrohen qelizat nga 10 katrorë të mëdhenj (nga 16 

katrorë të vegjël); zgjedhja e katrorëve: në formën e shkronjës U të përmbysur 

sipas figures 5.1. Merret vlera mesatare e rezultatit. 

- Në rast se përqëndrimi i majasë është shumë i madh (më shumë se 200 qeliza 

për fushë), atëherë bëhet hollimi paraprak i mostrës, duke pas parasysh që të 

shmangen gabimet e mundshme për shkak të sedimentimit. 

- Ky përcaktim duhet të bëhet në mënyrë të dyfisht. 

 

 

 
 

Figura 5.1 Thoma komora me 16 katrorë të mëdhenjë 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.2 Katrori i madh përmban 16 katrorë të vegjël 
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   Thoma komora 

 

  Numri i qelizave Numri i katroreve te medhenj 

65 1 

58 1 

57 1 

71 1 

62 1 

54 1 

53 1 

55 1 

61 1 

64 1 

600                                 10 x 16 = 160 

 

 T = numri i qelizave;      n = numri i katroreve te vegjel; 

Numri i qelizave / mm
3
 = T x 4000 / n 

6004000 / 160 = 15000 qeliza /mm
3
  = 15 x 10

6
 qeliza / ml. 

 

5.2 PËRCAKTIMI ME BIOANALIZATOR 

Me birrëanalizator përcaktohen këta parametra të birrës: ekstrakti në mushtin 

themelor të shprehur në përqindje%, ekstrakti në mushtin e vërtetë, ekstrakti i 

dukshëm (relativë), shkalla e vërtetë e fermentimit (SHVF), shkalla e dukshme e 

fermentimit (SHDF), alkoolet në përqindje vëllimore (V/V) dhe peshore (m/m), 

densiteti(g/cm
3
) dhe vlera kalorike e shprehur në kJ/ 100ml. 

 Mjetet e punës: 

- Alkoolizerbeer; 

- Anton Paar DMA 4500,densitymeter; 

- Sp-1m Sample changer dhe 

- Kiveta . 

 Ecuria e punës: 

Në birrënalizator kivetat vendosen me këtë renditje: 

- Kiveta e parë  me ujë të distiluar; 

- Kiveta e dytë me alkool; 

- Kiveta  e tretë me birrë; 

- Kiveta e katërt me NaOH dhe 

- Katër kivetat tjera janë të mbushura me ujë të distiluar të nxehur në 60°C. 

Numri i kivetave varet nga numri i mostrave të cilat ne dëshirojmë ti analizojmë. 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur birrënalizatori. 

Mënyra e punës: 

Mostrat me birrë iu është  larguar dyoksidi i karbonit duke i tundur, pastaj është 

bërë filtrim nëpër letër filtruese. Birra e filtruar është hedhur nëpër kiveta dhe në fund 

janë vendosur në bioanalizator.  

Shkalla e fermentimit tregon perqindjen e fermentuar te ekstraktit 

themelor. 

Sipas Balling ekstrakti themelor ose Original Extract (OE) llogaritet sipas 

formules: 
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OE(%) = (2.0665 x A+ Er) / (100 + (1.0665 x A) x 100 

 

Ku është: 

OE = original extrakt ose ekstrakti themelor 

A = alkooli sipas masës (% m/m) 

Er = real extrakt ose ekstrakti i vërtetë. 

 

Shkalla e dukshme e fermentimit (Shdf) është vlerë e lexuar nga saharometri. 

Shdf në princip është ekuivalent me Shkallen e vërtetë të fermentimit (Shvf) vetëm se 

është kalkuluar duke përdorur ekstraktin e dukshëm (Ed) në vend të ekstraktit të 

vërtetë (Er): 

 

Shdf (%) = (2.0665 x A) / (2.0665 x A + Ed) x 100 

 

Shvf = 0.81 x Shdf 

 

5.3 PËRCAKTIMI I ACIDEVE TOTALE NË BIRRË  

 Materiali dhe pajisjet: 

– Letër Filtruese, 

– Ujë I Distiluar, 

– Tretje E NaOH, 0.1 mol/l 

– Indikator Fenolftalein. 

 Metoda eksperimentale dhe mënyra e punës  gjatë hulumtimit: 

Për përcaktimin e acideve totale, përkatësisht acideve volative dhe jo –volative 

birra është liruar  nga CO2 –shi duke e nxehur deri ne 20 ºC dhe duke e tundur 

fuqishëm për gjysme ore. Pastaj birra është filtruar nëpërmjet letrës filtruese 

kualitative. 

Janë marr 50 ml birrë të filtruar dhe i shtojmë  50 ml ujë të distiluar . Titullimi 

është bërë me NaOH (0.1 mol/l) në prezence të indikatorit fenolftaleines deri të fitohet 

ngjyra e kuqërremet.
 7,8 

 Llogaritja: 

Acidet totale në birrë shprehen me numrin e ml  të NaOH [0.1 mol] për 100 

[ml] birrë, prandaj nëse më ,, a’’ shënohet vëllimi NaOH –it  i harxhuar gjatë titullimit 

atëherë kemi:
 7,8

 

Acidet totale = 0.2 ∙ a [ml, NaOH (0.1mol)] / [100 ml birrë] 

 

5.4 PËRCAKTIMI I SUBSTANCAVE ME SHIJE TË HIDHUR 

(EBC METODA) 

 Materiali dhe pajisjet: 

– Tubi i centrifugës më kapak të përshtatshëm, 

– Tubin cilindrik me kapak të qelqit, 

– Tundës rrotullues 
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– Centrifugë 

– Spektofotometer, 275 nm, 

– Kivetë kuarci, më gjerësi 1 cm. 

 Reagjentët  

– Acid klorhidrik(HCl), 6 N, 

– Izo-oktani (2,2,4-trimetil pentan) për UV spektroskopi. 

– Absorbanca e kësaj tretje duhet qe te jetë nën 0.010 kur matet ne 275 nm 

ne kivetën me gjerësi prej 1 cm, përkundrejt izo-oktanit te pastër referent 

 Përgatitja e mostrës  

Është dekarbonizuar tërë mostra e birrës pa e humbur shkumën dhe është  

kalibruar në temperaturën 20
o
C para fillimit te analizës.  

 Metoda eksperimentale dhe mënyra e punës  gjatë hulumtimit: 

Substancat me shije të hidhët (idhet) kryesisht izo-α-acidet, janë ekstraktuar me 

anën e izo-oktanit nga mostra e acidifikuar. Përqendrimi i substancës se hidhët në këtë 

ekstrakt është caktuar me anën e spektrofotometrit në 275 nm, përkundrejt izo-oktanit 

te pastër referent. 

– Është pipetuar saktësisht 10 ml birrë te degazuar në gypin prej 35 ml të 

centrifugës. Pastaj, janë shtuar 0.5 ml acid klorhidrik dhe 20 ml izo-oktan, 

– Lëmë mostrën qe te qëndroj akoma për 30 minuta para matjes, 

– Kemi matur absorbancën e shtresës se izo-oktanit ne kivetën prej 1 cm ne 275 

nm duke përdorur izo-oktan të pastër ne gypin referent. 

– Kiveten prej kuarcit është mbushur me mostër dhe vendosur në 

spekrtofotometer, pastaj është lexuar rezultatin të cilën e bene programi 

softuerik i spektrofotometrit. 

– Llogaritja 

Birrë: Njësia e shijes së hidhët (idhet) (BU) = 50٭A275  

1BU = 1 miligram izo-alfo acide/litër birrë 

Me A275 = Absorpcion  ne 275 nm e matur përkundrejt izo-oktanit te pastër 

referent. 

5.5 PËRCAKTIMI I POLIFENOLEVE TË PËRGJITHSHME 

 Materiali dhe pajisjet: 

– Centrifuga  

– Spektrofotometer, 600 nm 

– Kiveta, me gjerësi 1 cm 

 Reagjentët  

– Karboksil-metilcelulozë etilendiamide acid tertra acetik (CMC-EDTA-Na2): 

– 10 g CMC dhe 2 g EDTA-Na2 tretet ne 500 ml ujë (duke e përzier).  Pastaj 

mbushet deri në 1000 ml. Kjo tretësirë mund te ruhet për një muaj. 

– Amoni hekur(III) citrate, 3.5 %: g citrate te hekurit te amonit(III), (16 % 

hekur) i gjelbër tretet ne 100 ml ujë. Tretësira duhet qe te jetë plotësisht e 

kthjellët dhe duhet  qe  te ruhet për një javë! 
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– Amoniaku, i holluar: një pjesë amoniak (d = 0.91) hollohet me dy pjesë ujë. 

 

 Metoda eksperimentale dhe mënyra e punës  gjatë hulumtimit: 

– Birra është dekarbonizuar duke e tundur (ose ne banje ultrasonike), 

– Mushti ose birra e turbullt është kthjelluar me anë centrifugimit ose me filtrim, 

– Në epruvetë hedhën 10 ml mostrës dhe 8 ml te tretësirës se CMC-EDTA dhe 

është përzier mirë, 

– Janë shtuar 0.5 ml tretësirë të hekurit(III) dhe përzier përsëri mirë, 

– Pastaj janë shtuar 0.5 ml amoniak të holluar, 

– Është përzier mirë dhe mbushet deri në 25 ml  më ujë të distiluar, 

– Pas 10 minutash është matur absorpcion [ A] në 600 nm përkundrejt mostrës 

se verbët. 

– Mostra e verbët është përgatitur duke e bërë analizën pa përdorimin e tretësirës 

hekur(III). 

– Kujdes për here duhet të përzihet mire kur shtohet tretësira të ndryshme. 

 Llogaritja 

Polifenolet e përgjithshme (mg/l) = A*820
  

Rezultatet shënohen në mg/l pa decimale. 

Vlera normale ne birre 150 – 200 mg/l 

 

5.6 PËRCAKTIMI I QËNDRUESHMËRISË SË SHKUMËS 

 

 Materiali dhe pajisjet: 

– Gota, 

– Kronometër. 

 Metoda eksperimentale dhe mënyra e punës  gjatë hulumtimit: 

Është marr birra e cila ka temperature 10 – 15 ºC dhe është qitur në gotën e 

pastër qe i ka këto dimensione:  

Gjatësia : 105 – 110 mm  

Gjerësia : 43 – 46 mm  

- Pasi qe është mbushur gota më birre të njëjtës i është matur më vizore lartësia e 

shkumës ,ndërsa më Kronometër qëndrueshmëria  ( stabiliteti  ) e shkumës dhe koha 

është shprehur në sekonda.
 7,8

 

 

5.7 PËRCAKTIMI I VLERES pH 

 Materiali dhe pajisjet: 

-    pH -metri;                                                                             

-    tretje për kalibrimin e aparatit; 

-    epruveta dhe                                                                    

-    uji i distiluar.      

 Përgatitja e mostrës: 

Merret një erlenmajer në të cilin vendoset birra e cila nxehet deri në 20 
o
C , tundet 

vazhdimisht në mënyrë që të lirohet sasia e CO2. Pasi të përfundojë tundja (rreth 30 
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minuta), mostra  filtrohet ku në hinkë ndahet precipitati ndërsa poshtë bie filtrati të 

cilin e përdorim për të përcaktuar vetitë e birrës. 

 Ecuria e punës: 

 Bëhet kalibrimi (bazhdarimi) i pH-metrit me tretje puferike 4.00 dhe 7.00, në 

vazhdim është bërë matja e pH-se i mostrave te birrave  me radhë.                      

Pasi që të bëhet kalibrimi i pH-metrit me tretësirë puferike, elektroda shpërlahet 

me ujë të distiluar dhe teret mirë pastaj zhytet në mostër, e përziejmë tretësirën me 

elektrodë e lëmë të qëndrojë pak (derisa vlera e pH-së të mos ndryshojë në pH-metër), 

e lexojmë vlerën e pH-së e cila në rastin tonë pH-ja është 4.55. Vlerat standarde të 

pH-së së birrës sillen prej 4.3-4.6. 

 

5.8 PËRCAKTIMI I NGJYRËS  

 Materiali dhe pajisjet: 

 Mjetet e punës: 

- Spektrofotometër AGILENT 8453 

- Fotometër 

Në figurën. Është dhënë pamja e Spektrofotometrit Agilent 8453 

 

 Përgatitja e mostrës  

Mostrat me birrës është degazuar dhe aparati është kalibruar me ujë të 

distiluar, pastaj mostra është analizuar me spektrofotometer  në zonën abs 430 deri 

700 nm.
 

 Ecuria e punës: 

Merret kiveta shpërlahet me mostër, fshihen muret e jashtme të saj dhe vendoset 

në fotometër. Pas tri matjeve të njëpasnjëshme merret vlera mesatare e intensitetit të 

ngjyrës e cila për rastin tonë është e barabartë me vlerën 7.9 EBC (Europian 

Convention of Beer). Intensiteti i ngjyrës mund të matet edhe me spektrofotometër, 

matja bëhet në këtë mënyrë: në kiveten nga kuarci hedhet mostra, dhe vendoset në 

spektrofotometër i cili me anë të programit softuerik  na jep të dhënat në formë të 

grafikut. Mostrën të cilën e kemi përdorë na ka dhënë këtë vlerë të intensitetit të 

ngjyrës prej 8.2 EBC. Vlerat standarde (normative) të ngjyrës sillen prej 7-11 EBC. 

Përmes programin softuerik te  spektrofotometrit   e caktojmë ngjyrën dhe i 

lexojmë rezultatet 

5.9 PERCAKTIMI I NGJYRES SE MUSHTIT 

Për këtë përcaktim u shfrytëzua sërish spektrofotometri. U bë fillimisht kalibrimi 

i aparatit me ujë të distiluar dhe më pas u kalua me kujdes në kyvetë mushti i birrës. 

Në aparat u   lexua vlera e absorbancës për gjatësi vale 450 nm. Vlera e përftuar u 

shumëzua me 25. 

 Me metodën spektofotometrike 

Qëllimi 

Përcaktimi i ngjyrës se mushtit të birrës me spektofotometer. 

Kjo metodë instrumentale është reference oficiele dhe mund te aplikohet ne te 

gjitha llojet e mushteve industrial. 

Principi  
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Absorbanca e mushtit është matur ne gjatësinë valore 430 nm. Ngjyra ne njësit 

EBC fitohet duke shumëzuar absorbancen me faktor. 

Reagjentët  

Gjate analizës, nëse nuk kërkohet ndryshe, përdorët ujë me se paku 3 shkalle te 

definuar sipas ISO 3696:1987, dhe kiselguri. 

Aparatura 

Fotometri apo spektofotometri me dhoma prej 10 mm apo 5 mm. 

Spektrofotometri duhet te jete ashtu qe gjatësinë valore ta mat ne 430 nm me një 

precizitet prej ±0.5 nm dhe kjo mund te kontrollohet duke përdorur filtër te oksidit 

holmiumit. 

Mbajtës te filtrave membranor 

Filtra membranor me porozitet prej 0.45 mikron. 

Përgatitja e kampionit 

Hollojmë kampionin ashtu qe te keni absorbance ne 430 nm, brenda linearitetit te 

spektofotometrit. Matjet mund te behën ne dhoma prej 10 mm apo 5 mm, nëse 

përdorim dhoma prej 5 mm, kemi përparësi te birrat me ngjyre me te larte mund te 

maten pa pasur nevojë te hollohen. 

Filtrimi i kampionit përmes membranës me filtër. Filtrimi mund te kaloj 

turbullirën e mostrës se holluar me me pak se një njesi EBC. 

Nëse është e nevojshme kthjellimi i mushtit, shtojmë kiselgur 1gr/litër dhe e para 

filtrojmë, përpara se te filtrojmë me filtër membranor. 

Procedura 

Kontrollojmë gjatësinë valore a është ne 430 nm±0.5 nm. Nëse është e 

nevojshme e rregullojmë ne gjatësi valore te duhur. 

Mbushim dhomën me ujë dhe lexojmë absorbancen 0,00. 

Lirojmë dhomën dhe e mbushim me birre nga kampioni. 

Lexojmë absorbancen. 

Përshkrimi i rezultatit 

Kalkulimi 

Kalkulimi i rezultatit pa hollim te kampionit duke përdorur formulën: 

Ngjyra (njësi EBC)=A * f * 25 

Ku janë: 

A=absorbanca ne 430 nm ne dhoma 10 mm. 

f=faktori hollues 

apo: 

ngjyra (njësi EBC)=A *f * 50 

ku janë: 

A=absorbanca ne 430 nm ne dhoma 5 mm 

f=faktori hollues 

Preciziteti 

Preciziteti i vlerave te me poshtme(njësi EBC) janë marre nga te dhënat e një 

gjykimi te përbashkët nga komiteti i analizave te EBC-se, ne vitin 1999. 

katërmbëdhjetë dhe trembëdhjetë laboratorë përkatësisht kane marre pjese dhe kane 

analizuar mostra te birrës ne pese nivele. 
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Vlera            r95                      R95_____ 

7 deri 16     0,1              1.52-0.12 m 

m=është vlera mesatare. 

 

Merret në përgjithësi një vlerë për ripërsëritshmërinë r 95 = 0,1 mg/litër dhe 

riprodhueshmërine R95 = 1.52-0.12 mg/litër. 

 

5.10 PËRCAKTIMI I CO2 

 Materiali dhe pajisjet: 

Manometër, 0.0- 2.5 bar 

Termometër, 0-50˚C 

 Përgatitja e mostrës  

 Ecuria e punës:  

Mostra e birrës është tundur pesë minuta, Shishja e mbushur me birrë e mbyllur 

hermetikisht është mirë që në fillim t’i matet sasia e dyoksidit të karbonit sepse pasi të 

hapet nuk mundemi t’ia përcaktojmë saktë sasinë e tij në birrë ,për arsye se ndikon 

dyoksidi i karbonit i ajrit në analizë. Për përcaktimin e CO2 në birrë përdoret 

manometri dhe termometri. Në fillim me manometër matet shtypja, duke vepruar me 

një forcë ai e shpon kapakun, pasi të shpohet kapaku shishja duhet të tundet për pak 

kohë dhe pastaj presim deri sa vlera nuk ndryshon dhe e lexojmë shtypjen në 

manometër. Pasi të matet shtypja atëherë matet temperatura duke e zhytur 

termometrin në tretësirën e birrës, lihet   të qëndrojë një kohë brenda saj, pastaj e 

nxjerrim termometrin nga shishja dhe e lexojmë vlerën e temperaturës. Në bazë të 

matjeve që i  kemi kryer shtypja e CO2 në birrë ka vlerën 1.05 bar ndërsa temperatura 

ka vlerën 10°C. 

 Llogaritja:  

Në bazë  të temperaturës  dhe shtypjes  së matur në birre  sipas formulës se 

Haffmans -it  bëhet llogaritja  e sasisë  së  CO2 në birrë. 

Në bazë të temperaturës dhe shtypjes së matur në birrë sipas formulës Haffmans-it 

është bërë llogaritja e sasisë së CO2 në birrë: 

 

CO2 [% peshore]=A∙(p[bar]+patm[bar])∙e
(C+(D/(T[˚C]+273.15))

 

– A-faktor i kompensimit, 

– P - presioni ekuilibër i gazit, 

– patm - presioni atmosferik, 

– C- faktor i varur nga produkti (-10.74), 

– D- faktor i varur nga produkti (2617.25), 

– T-temperatura e produktit në ˚C. 

5.11 PËRCAKTIMI I OKSIGJENIT 

 Mjetet e punës: 

- Aparati DIGOX 6 
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 Ecuria e punës: 

Fillimisht aparatura  kalibrohet , pastaj  merret shishja me birrë e pa hapur e cila 

është  tundur rreth 10 minuta,  montohet në aparaturë dhe në aparatë në të njëjtën 

kohë përcaktohet edhe qarkullimi diku rreth vlerës 10.51. Pasi të përcaktohet 

qarkullimi në aparat lexohen vlerat. Për mostrën e parë në temperaturë 20°C sasia e 

oksigjenit ka dalë 0.08 mg/l ndërsa për mostrën e dytë në temperaturë 19.4°C ka dalë 

0.06 mg/l. Nga llogaritjet del  se  sasia e oksigjenit total për rastin e parë është 0.20 

mg/l ndërsa për rastin e dytë është 0.13 mg/l.  

Normativi(standardi) i sasisë së oksigjenit në birrë është më i vogël se 0.5 mg/l.  

 

5.12 PËRCAKTIMI I QENDRUESHMERISE KOLOIDALE 

(FORTSIR TESTI) 

 Mjetet e punës: 

- Aparati për matjen e forsir testit, Turbidity Meter Vos 90, Norit Haffmans 

 Ecuria e punës: 

Për përcaktimin  e fortsir testit birrat duhet të nxehen në 40°C për 24 orë,pastaj të 

njëjtat ftohen në 0°C për 24 h . Matet turbullira e birrave me turbidimetër në 20°C dhe 

kjo paraqet të ashtuquajturën  “ ditë të nxehtë”. Analiza përsëritet edhe për 5 ditë 

kështu që pas 6 dite të nxehta birra do të ketë qëndrueshmëri koloidale(kimike) deri 

në 12 muaj. Në vazhdim e paraqesim figurën  3.4 pamjen e aparatit për matjen e fortsr 

testit të birrës. 

 

5.13 DIMETHYL SULPHIDE DHE KOMPONIMET TJERA TË 

AVULLUESHME ME PIKË TË ULET TË VLIMIT NË 

BIRRË ME ANË TË KROMATOGRAFIT TË GAZTË  

Referohet Seksionit 0 (Sigurimit) për paralajmërim përkatëse dhe siguri te 

kujdesshme. 

1 Qëllimi 

Për përcaktimin e pikës me te ulet te vlimit te komponimeve te avullueshme 

(alkooleve, estereve acetaldehideve dhe dimetil sulfoksidit) ne birr me ane te 

headspace kromatografin e gazet  duke i përdorur standardet e brendshme, kolonën 

ngjitur kapilare silic te lidhur kimikisht dhe detektorin e jonizuar flakor. 

2. Fusha e aplikimit 

Kjo metode mund te aplikohet ne te gjitha birrat. 

3. Referencat  

International Standard, Water for Analytical Laboratory use, Specification and 

Test Methods, ISO 3696, 1987 (E). 

 

 

 

4. Principi  

4.1 Avulli ekuilibërues i headspace te komponimeve te avullueshme ne 

birre, qe gjendet i mbyllur ne enën hypo-vial, mostrohet dhe analizohet me ane te 

komatogafit te gazet për te zbërthye përzierjen ne komponime individuale te cilat 

maten me ane te detektorit jonizues flakor. 

4.2 Sipërfaqja e eluted peaks (sqarohet ne kromatografi) mund te 

krahasohen me sipërfaqen e pikut standard dhe përqendrimi i komponentëve te 
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avullueshme ne birre mund te llogariten duke përdorur faktorin kalibrues te përfituar 

nga analiza e përzierjes me përqendrim te njohur.  

5 Reagjentët 

5.1 Gjatë analizave, përveç nëse caktohet, përdoret uji me se pakti 3 shkallë 

siç definohet ne ISO 3696, 1987  

5.2 Ethanol 99,9 % (EtOH), Merk 983. 

5.3 Acetaldehyde anhydous (CH3CHO), Fluka 00070. 

5.4 Dimethyl sulphite (DMS), Fluka 41624. 

5.5 Ethyl acetate, Merck 9623. 

5.6 Propanol (1-propanol), Merck 2024. 

5.7 Isobutanol (2-metyl-1-propanol), Fluka 58450. 

5.8 Isoamyl acetate (3-methyl-1-butyl acetate), Carlo Erba 417781. 

5.9 Isoamyl alcohol (3-methyl-1-butanol=iso-pentanol), Merck 979 

5.10 Ethyl methyl sulfite (EMS) = Internal Standard, Aldrich 23,831-7. 

5.11 n-butanol = Internal Standard, Fluka 19420. 

5.12 Silicone kundër shkumës, Fisons SO820 (1). 

5.13 Birre e madhe standarde (standard larger beer) [3 shishe nga i njëjti 

pako (batch) dhe i njëjti kuti (crade). Shëno sta, stb, stc].  

6. Aparaturat  

6.1 Instrumentet e  kromatografit te gazet  

6.1.1 Kromatografit i gazet Perkin Elmer Sgma 8500. 

6.1.2  Auto mostruesi HS 100. 

6.1.3 Kolona kapilare Chrompack 7773, me gjatësi 50 m, diametri i brendshëm 

0,32 mm, diametri i jashtëm 0,45 mm, faza e lënget CP WAX 52 CB, trashësia e 

filmit 1,11 µm. 

6.1.4  Detektori FID (detektori jonizues me flak). 

6.1.5  Integratori, rekorduesi, kompjuteri. 

6.1.6  Gazet. 

6.1.6.1 Hidrogjeni. 

6.1.6.2 Azoti. 

6.1.6.3  Aji i ngjeshur (kompresuar). 

 

6.2 Ena e qelqit (vials) për mostër standarde (23 x 75 mm) me kapacitet prej 20 

ml për automostër HS 100. 

6.3 Kapaku i teflonit me dimensione 13 x 20 mm ose i ngjashëm. 

6.4. Kapaku i aluminit, me dimension 20 mm. 

6.4 Dana te dorës për prerje. 

6.6 Pajisje për heqjen e kapakut te shisheve 

7. Procedurat 

Vendos tretësirën e koncentruar dhe te holluar ne flask te shtupuar ne frigorifer. 

Para përdorimit lë tretësirën qe te ngrohet deri ne 20 
o
C. Përgatite tretësirën duke 

përdorur alkoolin etilik ne 20 oC dhe ki kujdes special kur te shtosh reagjentin. 

Mënjano kontaktin e reagjentit me fytin e flaskes (enës). Shto reagjentin direkt ne 

akolinë etilik. Mbaj shënim qe jetëgjatësia e tretësirës se përgatitu varet nga 

kompleksiteti i përzierjes dhe gjendja e hollimit. Tretësira e përgatitur sipas 7.4. dhe 

7.6. nuk duhet qe te ruhet me shume se një javë, ndërsa standardi primar i përgatitur 

sipas 7.2 (flaska1) është stabil deri një vit.  

7.2 Tretësira rezervë 
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7.2.1 Shto rreth 20 ml EtOH (etanol) ne tri flaska volumumetrike prej 50 ml. Mati 

me saktësi  sasitë e përafërta te komponimeve ne vijim dhe mbushe flasken  deri ne 

vijë me EtOH ne 20 
o
C. 

 

7.2.2 Flask 1  

3-Methyl-1-butanol (=Isoamyl 

alcohol)   

2.50 g  (3,09 ml) 

Isobutanol  1,25 g  (1,56 ml) 

Propanol 1,25 g  (1,56 ml) 

Acetaldehyde  2,50 g  (3,21 ml) 

 

7.2.3 Flask 2 

Dimethyl sulphide 0,10 g  (0,12 ml) 

Bëni hollimin 5ml në 100ml me etanol (20 °C) 

 

7.2.4 Flask 3 

Isoamyl acetate 0,25 g  (0,29 ml) 

Ethyl acetate  5,00 g  (5,56 ml) 

 

 

7.3 Tretësira e holluar 

7.3.1 Pipeto volumet ne vijim ne flasken volumetike pej 200 ml dhe plotësoje me 

EtOH deri ne vijë ne 20 
o
C 

7.3.2 Flask 4  

Flask 1 10 ml 

Flask 2 10 ml 

Flask 3 5 ml 

 

 

7.4 Tretësira punuese 

7.4.1 Holloi 1 ml, 2ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dhe 10 ml ( për nivelim me te lart) te 

përbërjes se flaskes 4 deri 10 ml me EtOH ne flasken volumetrike. 

7.4.2 Përdor ketë seri te standardeve pe te gjeneruar  (prodhuar) standarde 

kalibruese. 

7.5. Tretësirat e standardeve internale ( e brendshme) 

7.5.1 n-Butanol (për përcaktimin e  alkooleve, estereve dhe acealdehyde)  

7.5.1.1 Mate ne mënyre precize ne flasken volumetrike prej 50 ml qe përmban 

rreth 20 ml EtOH përafërsisht 1.60 g (2 ml) te n-butanol. 

7.5.1.2 Mbushe deri ne vijë me EtOH ne 20 
o
C. 

7.5.2.3 Holloi 2,5 ml ne 100 ml me EtOH për te fituar tretësirën standarde te 

brendshme. 

7.5.1.4. Përqendrimi i n-butanolit ne tretësirën finale është 1,6 mg/litër. 

7.5.2  Ethyl methyl sulphide (EMS) (për përcaktimin e sasinë e DMS) 

7.5.2.1 Mati 250 mg te EMS ne një flask volumetrike pej 100 ml qe përmban 

EtOH ne 20 
o
C. 

7.5.2.2. Mbushe deri ne 100 ml me EtOH. 

7.5.2.3 Kjo tretësire e përgatitur (stock) është stabile deri 4 javë. 

7.5.2.4  Holloi 5 ml te EMS tretësirës se përgatitur (stock) duke përdorur pipeten 

pozitive ( e heqjes se tretësirës nga piketa, poshtë) ne flasken prej 100 ml. 

7.5.2.5 Mbushe deri ne vijë me EtOH. 
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7.5.2.6 Përgatite çdo dite. 

7.5.2.7 Përqendrimi i EMS ne tretësirën finale është 100 µg/litër 

7.6 Kalibro tretësirën 

7.6.1 Shto 4 ml te tretësirës standarde përkatëse (7.4) ne serinë e gjashtë flaskave 

volumetike (100 ml) qe përmbajnë përafërsisht 50 ml ujë. 

7.6.2  Përzije duke e tundur. 

7.6.3 Mbushe me ujë deri ne vijë. 

7.6.4. Këto tretësira përmbajnë përafërsisht këto përbërje: 

3-methyl-1-butanol 10-100 mg/litre 

Isobutanol    5 -  50 mg/litre 

Propanon    5 -  50 mg/litre 

Acetaldehyde  10-100 mg/litre 

Dimethyl sulphide 0.02-0.20 mg/litre 

Isoamyl acetate  0.5-5.0 mg/litre 

Ethyl acetate 10-100 mg/litre 

 

 

 

7.6 5 Shto 100 µg/litër te EMS = IS dhe 1,6 mg/litër te n-butanolit = IS ne secilën 

tretësirë te kalibruar dhe përzije mirë.  

7.6.6 Llogarit përqendrimin e sakët duke përdorur formulën: 

Përqendrimi (mg/litër) = pesha e komponimit (g) · F · V 

Ku: 

F = 4 për komponimet ne flasken 1 

F = 0,2 për komponimet ne flasken 2 

F = 2 për komponimet ne flasken 3 

V = Volumi (ml) te marrur ne 7.4 

 

7.7 Analiza 

7.7.1 Mbushi 4 vials (enë qelqi si ne figurën me lart) secilin me  6 standardet e 

kalibruara te përgatitura ne 7.6 sipas procedurës ne 7.8.3. 

7.7. 2 Birra standarde: 

         Shto 100 µg/litër te SI = EMS dhe 1,6 mg/litër te IS = n-butanol ne secilën 

boce te birrës           

         Standarde (a, s, c). Shto 2 pika te silicone kundër shkumës dhe përzieje me 

kujdes. 

7.7.3 Mbushi 3 vials secilin me 3 mostra te birrës standarde (sta, stb, stc). 

7.7.4 Analizo sipas renditjes ne vijim: 

        6 matje (vazhdimësi, running) ne 

vials/sta/stb/stc/1/1/2/2/3/3/4/4/5/5/6/6/sta/stb/stc. 

7.8 Përgatitja e mostrës 

7.8.1. Materiali 

7.8.1.1 Frigoriferi ne 0 
o
C±0,5 

o
C. 

7.8.1.2 Sifoni metalik formohet me dy stema, një i gjatë dhe tjetri i shkurt. Lidhe 

stemin e shkurt me furnizim te gazit. Stemi i gjatë zhytet ne birr ne një far thellësie 

për largimin birrën e tepërt ne vial dhe për te garantuar vëllimin e tepërt te nevojshëm 

ne vial (5 ml për vials  prej 20 ml). 

7.8.1.3 nje gaz inert ne presion, N2 ose CO2.  

7.8.1.4 Vials për analize 

7.8.2 Mostrat 
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7.8.2.1 Ftohi mostrat e birrës ne 0 ne 5 
o
C. 

7.8.2.2 Shtoi 100 µg/litër te IS =EMS dhe 1,6 mg/litër te IS = n-butanol ne 

secilën mostër te birrës. 

7.8.2.3 Shto 2 pika te silicone kundër shkumës dhe përzije me kujdes. 

7.8.3 Përgatitja e vialeve për analizë 

7.8.3.1 Mbushe vial-in deri ne kufi dhe largoje tepricën me gazin inert sipas 

7.8.1. 

7.8.3.2 Mbylle me tapë vial-et dhe shënoje (seal) menjëherë, ruaje ne frigorifer 

deri sa nevojitet për analizë. 

7.9. Kushtet analitike 

7.9. Automostruesi 

Temperatura e mostrës    60 
o
C 

Temperatura e gjilpërës                      110 
o
C 

Temperatura e transferimit              110 
o
C 

Temperature e injektimit  110 
o
C 

Koha e thermostatisation  20 min 

Koha e presimit   30 s 

Koha e injektimit   0,08 min 

   

7.9.2 Kromatografi i gazet 

Temperatura e furrës   75 
o
C 

Koha e qetësimit     6 min 

Shpejtësia e rritjes se temperaturës 25 
o
C/min 

Temperatura maksimale e furrës 110 
o
C 

Koha e qetësimit ne 110 
o
C    3 min 

Temperatura e Detektor-it (FID)   250 
o
C 

Shtypja e gazit –azotit       20 psi 

   -hidrogjenit      20 psi 

  -ajrit te kompresuar     20 psi 

Koha e eksperimentit (Run time)     10,4 min   

 

7.9.3  Regjimi i automostrave 

Eksperimentimet me 6 mostra 

30 ose me më shumë mostra 

 

8. Pasqyrimi (shprehja) e rezultateve 

8.1 Llogaritjet 

8.1.1 Faktori i kalibrimit  

8.1.1.1. Llogarite raportin e sipërfaqes se pikut për secilin komponent ne secilin 

kromatogram për secilin përzieje standarde. 

 

Raporti i siperfaqes se pikut =   
siperfaqeja e pikut te komponentes

siperfaqeja e pikut te standardit internal
 

 

8.1.1.2 Llogarit raportin e përqendrimit për secilën komponent ne secilën përzieje 

standarde. 

 

Rapoti i  perqendrimit =   
perqendrimi i komponentes

perqendrimi i standardit internal
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8.1.1.3  paraqite grafikisht te raportit te sipërfaqes se pikut përkundrejt raportit te 

përqendrimit pe secilën komponent. Përcaktoje regjionin linear për secilin grafik dhe 

vizatoje vijën qe përshtatet me se miri. Nëse përdoret programi i regresionit beje 

regresionin e raportit te sipërfaqes se pikut ne raport te përqendrimit.  

 

4.1.1.4 Përcakto pjerrtësinë te grafit për përfitimin e faktorit te kalibrimit për 

secilën komponent. 

 

Faktori i kalibrimit =   
rapoti i siperfaqes se pikut

rapoti i perqendrimit
 

 

Ky është termi “b” ne ekuacionin e regresionit Y = a + bx  

8.1.15 Kufiri konfedincial (kufiri i siguris) për përcaktimin e vlerës mund te 

përcaktohet nga error standard  (standardi i mungesës se saktësisë) te regresionit sipas 

metodës se dhënë ne librin e statistikës dhe ne bibliografi 9.2. 

8.1.1.6 Mos e llogarit vlerën mesatare por trajtoi secilën analizë si mostër te 

veçante. 

8.1.2. Birra standarde (3 sta, 3stb, 3stc)  

Llogarit vlerën mesatare te raporteve te sipërfaqeve te 9 peak-ve dhe devijimin e 

standardit ( % std) për secilën komponent. 

8.1.3 Përqendrimi ne birrën standarde dhe mostrat e birrës 

Përqendrimi i secilës komponent llogaritet nga raporti i sipërfaqes se pikut te tij 

duke përdorur faktori e kalibrimit i përfituar ne 8.1.1. 

perqendrimi =
raporti i siperfaqes se pikut

faktori i kalibrimit
·  perqendrimi i standardit   

 

8.1.4 Shpreh përqendrimin e dimethyl sulphide ne µg/litër (mg/lite x 1000) ne 

numra te plot te përafërt. 

8.1.5 Shpreh rezultatet e te gjitha komponimeve tjera te avullueshme ne mg/litër 

ne numa te plot te përafërt përveç për vlera nën 10 te cilët jepen me një decimale. 

 

5.14. EMERTIMI SIPA IUPAC-ut DHE FORMULAT KIMIKE 
 

Etanoli ,                        CH3CH2OH 

 

1-propanol,                    CH3CH2CH2OH                         (propanoli) 

2-methylpropan-1-ol,   (CH3)2CHCH2OH                        (isobutanoli) 

3-methyl-1-butanol,     (CH3)2CHCH2CH2OH                 (isoamyl alkooli) 

 

3-methylbut-1-yl ethanoate ose 3-methyl-1-butyl acetate  

                                     (CH3)2CHCH2CH2-O-CO-CH3   (isoamil acetati) 

 

Ethanal                         CH3CHO                                      (acetaldehidi) 

 

Ethylacetate                 CH3-COO-CH2CH3                            (etilacetati) 

 

Diacetyl                       (CH3CO)2                                      (diacetili) 

 

2,3-pentandion             CH3COCH2COCH3                     (pentandioni). 
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6 REZULTATET DHE DISKUTIMET 

Në tabelat e mëposhtme, 6.1 dhe 6.2, janë dhënë rezultatet e analizave kimike të 

birrës pas fermentimit kryesor, d.m.th pas 7 ditë nga fillimi i fermentimit. Në bazë të 

këtyre rezultateve mund të themi se fermentimi nuk ka ndonjë shmangie serioze nga 

ecuria normale mirëpo ekzistojnë disa dallime të vogla nga mostra në mostër të cilat 

komentohen shkurtimisht në diagramet apo figurat në vijim. 

 

Tabela 6.1 Analizat e birrës së re, mostrat 1 -3. 

    Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 

1 Ekstrakti themelor i mushtit, % 12.96 12.77 12.76 

2 Ekstrakti i vertete, % 4.65 4.61 4.61 

3 Ekstrakti i dukshem, % 2.67 2.67 2.67 

4 Shkalla e vertet e fermentimit, % 65.7 65.44 65.43 

5 Shkalla e dukshme e fermentimit, % 79.39 79.1 79.08 

6 Alkooli, m/m % 4.31 4.23 4.22 

7 Alkooli, v/v % 5.51 5.4 5.4 

8 Densiteti, g/cm³ 1.01041 1.0104 1.01041 

9 pH 4.19 4.58 4.54 

 

 

Tabela 6.2 Analizat e birrës së re, mostrat 4 – 6. 

    Mostra 4 Mostra 5 Mostra 6 

1 Ekstrakti themelor i mushtit, % 12.8 12.85 12.91 

2 Ekstrakti i vertete, % 4.34 4.4 4.47 

3 Ekstrakti i dukshem, % 2.33 2.38 2.46 

4 Shkalla e vertet e fermentimit, % 67.54 66.2 66.9 

5 Shkalla e dukshme e fermentimit, % 81.7 81.4 80.9 

6 Alkooli, m/m % 4.35 4.32 4.37 

7 Alkooli, v/v % 5.55 5.53 5.59 

8 Densiteti, g/cm³ 1.00911 1.01038 1.00961 

9 pH 4.61 4.52 4.43 
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Figura 6.1 Ekstrakti themelor, i vërtetë dhe i dukshem në birrën e re sipas 

mostrave. 

Nga figura 6.1, shihet se ekstrakti i themelor, i vërtet dhe i dukshem është i njejtë 

për të gjitha mostrat dhe kjo tregon për një parameter fillestar të njejtë si kusht i 

domosdoshem për studim të fermentimit në fazën tjetër të procesit të prodhimit. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Shkalla e dukshme dhe e vërtetë në birrën e re, sipas mostrave. 

 

Në figuren 6.2 është paraqitur shkalla e dukshme dhe e vërtetë e fermentimit. 

Mund të vërehet se ekziston një dallim nga mostra në mostër dhe rritja e shkallës së 

fermentimit shkon kryesisht duke u rritur me rritjen e përqëndrimit të majasë, perveç 

në mostrën e fundit ku kemi një ramje të vogël. D.m.th me rritjen e përqëndrimit është 

rritë edhe shkalla e dukshme dhe e vërtetë e fermentimit deri në mostrën 5, përjashtim 

është mostra 6. 
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Figura 6.3 Alkooli në birrën e re, sipas mostrave. 

 

Në figuren 6.3 është dhënë përbërja e alkoolit pas fermentimit kryesor dhe mund 

të vërehet që alkooli ndryshon prej 5.4 deri ne 5.58 që realisht është një ndryshim jo i 

madh por megjithatë sasia më e madhe e alkoolit është formuar në mostrat 4, 5 dhe 6 

ku edhe përqëndrimi i majasë ishte më i lartë. 

 

 
               

Figura 6.4 Vlera pH ne birren e re, sipas mostrave. 

 

Vlera pH e matur eshte prej 4.2 deri 4.6 dhe mund te thuhet qe nuk ka ndryshuar 

ne baze te perqendrimit te majase (figura 6.4). 

Në tabelen 6.3 janë dhënë rezultatat e analizave kimike të birrës pas fermentimit 

kryesor dhe maturimit, filtrimit dhe mbushjes d.m.th janë rezultatet e analizave 

kimike në produktin përfundimtar.  
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Tabela 6.3 Analizat kimike të birrës, mostrat 1 deri 3. 

 

    Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 

1 Ekstrakti themelor i mushtit,    % 10.3 10.55 10.27 

2 Ekstrakti i vertete,                         % 3.58 3.73 3.58 

3 Ekstrakti i dukshem,                     % 1.98 2.11 1.98 

4 Shkalla e vertet e fermentimit, % 66.43 65.86 66.39 

5 Shkalla e dukshme e fermentimit, % 80.76 80.06 80.72 

6 Alkooli, m/m                                   % 3.43 3.49 3.42 

7 Alkooli, v/v                                      % 4.37 4.45 4.36 

8 Densiteti,                                      g/cm³ 1.0077 1.0082 1.0077 

9 CO2,                                                   g/l 5 5 5.2 

10 pH 4.18 4.5 4.5 

11 Ngjyra,                                             EBC 7 8.4 9.1 

12 Shija e hidhur (Bitterness),                 EBC 21 21.81 21.83 

13 Acidet,                                  ml 0.1N NaOH 2.05 2 2.1 

14 Shkuma,                                           s >370 >400 >400 

15 Polifenolet,                                  mg/l 117 150 154 

16 Diacetili,                                        µg/l 30 28 24 

17 Pentandioni,                                µg/l 21 18 16 

18 Acetaldehidi,                              mg/l 20 18 19 

19 Etilacetati,                                    mg/l 10 10 11 

20 Propanoli,                                     mg/l 4 5 5 

21 Isobutanoli,                                  mg/l 9 10 10 

22 Isoamilacetati,                            mg/l 1.25 1.18 1.2 

23 Isoamilalkooli,                            mg/l 41 40 39 
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Tabela 6.4 Analizat kimike të birrës, mostrat 4 deri 6. 

 

    Mostra 4 Mostra 5 Mostra 6 

1 Ekstrakti themelor i mushtit,    % 10.34 10.49 10.55 

2 Ekstrakti i vertete,                         % 3.4 3.37 3.53 

3 Ekstrakti i dukshem,                     % 1.7 1.67 1.85 

4 Shkalla e vertet e fermentimit, % 68.28 69.08 67.8 

5 Shkalla e dukshme e fermentimit, % 83.07 84.06 82.44 

6 Alkooli, m/m                                   % 3.55 3.66 3.59 

7 Alkooli, v/v                                      % 4.52 4.66 4.58 

8 Densiteti,                                      g/cm³ 1.0068 1.0065 1.0072 

9 CO2,                                                   g/l 5 5.2 5 

10 pH 4.52 4.3 4.3 

11 Ngjyra,                                             EBC 8.9 7.3 7.7 

12 Shija e hidhur (Bitterness),                 EBC 21.14 23 23 

13 Acidet,                                  ml 0.1N NaOH 2.06 2.1 2 

14 Shkuma,                                           s > 400 > 400 > 400 

15 Polifenolet,                                  mg/l 156 125 125 

16 Diacetili,                                        µg/l 24 22 20 

17 Pentandioni,                                µg/l 17 15 13 

18 Acetaldehidi,                              mg/l 18 17 15 

19 Etilacetati,                                    mg/l 10 10 11 

20 Propanoli,                                     mg/l 5 6 6 

21 Isobutanoli,                                  mg/l 9 11 12 

22 Isoamilacetati,                            mg/l 1.15 1.12 1.1 

23 Isoamilalkooli,                            mg/l 40 38 37 

 

 

Në figurat vijuese janë bërë krahasimet e rezultateve kryesore kimike për secilën 

mostër, në varshmëri nga përqëndrimi i majasë dhe janë komentuar vlerat e tyre. 
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Figura 6.5  Ekstrakti themelor, i vertete dhe i dukshem. 

 

Ekstrakti themelor është rreth 10.5% për të gjitha mostrat dhe kjo tregon se 

para fillimit të fermentimit pikënisja është e njëjtë apo më mirë me thënë që kemi 

të bëjmë me musht të pergatitur me ekstrakt të njejtë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.6 Shkalla e dukshme dhe e vërtetë e fermentimit sipas 

përqëndrimit të majasë 

 

Ekstrakti i vërtetë sillet nga 3.37% te mostra 5 deri te 3.73% te mostra 2 apo 

ekstrakti i dukshëm nga 1.67% te mostra 5 deri te 2.11% te mostra 2, që në njëfarë 

mënyre tregon se fermentimi më i madh ka qenë te mostra 5 dhe më i vogli te 

mostra 2 edhepse ndryshimi i këtyre vlerave nuk është shumë i madh. 

 

Edhe vlerat e shkallës së dukshme dhe shkallës së vërtetë të fermentimit, të cilat 

janë dhënë në figurën 6.6 tregojnë për një fermentim më të madh në mostrën 5 dhe 

fermentim më të vogël në mostrën 2. Shkalla e dukshme e fermentimit në mostrën 2 

është 80.06% kurse në mostrën 5 është 84.06% respektivisht shkalla e vërtetë e 

fermentimit në mostren 2 është 65.86% kurse në mostrën 5 është 69.08%. Shkalla e 
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dukshme dhe shkalla e vërtetë e fermentimit janë në raport të drejtë dhe e vertetojnë 

njëra tjetrën. 

Gjithashtu, vlerat e ketyre dy parametrave janë në raport të drejtë dhe vërtetojnë 

edhe rezultatin e ekstraktit të vërtetë dhe të dukshëm që është paraqitur në figuren 6.7. 

 

 
 

Figura 6.7 Përqindja vëllimore dhe masore e alkoolit sipas përqëndrimit të 

majasë 

 
Mund të themi se vlerat e alkoolit janë përafërsisht të njejta për të gjitha mostrat, 

por duhet të theksohet se në mostrën 5 është fituar vlera më e lartë e alkoolit që është 

4.66% v/v respektivisht 3.66% m/m. Natyrisht, kjo vlerë është e pritur meqenëse kemi 

fermentimin më të vrullshëm dhe në shkallen më të lartë në mostren 5. 

 

 
\ 

Figura 6.8  Sasia e dioksidit te karbonit, sipas përqëndrimit të majasë 

 
 Vlera e dioksidit të karbonit lëviz nga 5.0 deri ne 5.2 g/l dhe vlerat më të larta 

janë gjetur te mostrat 3 dhe 5. Dallimi për 0.2 g/l nuk është i madh siç mund të duket 

në shikim të parë, prandaj mund të themi që vlera e dioksidit të karbonit është 

pothuajse e njëtrajtshme apo më mirë me thënë me ndryshim të vogel apo minimal. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Mostra1 M2 M3 M4 M5 M6

Akooli, %  v/v

Alkooli, % m/m

4.9

4.95

5

5.05

5.1

5.15

5.2

5.25

Mostra1 M2 M3 M4 M5 M6

CO2, g/l 

CO2, g/l



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Ndryshimi i vlerës pH sipas përqëndrimit të majasë 

 

Vlera pH lëviz nga 4.18 deri ne 4.55 dhe mund të themi që vlerat më të mira pH 

janë gjetur te mostrat 1, 5 dhe 6, ku janë 4.18 te mostra 1 dhe 4.3 te mostra 5 dhe 6. 

Këto vlera pH janë vlera  të preferuara dhe gjithmon tentohet që vlera pH në birrë të 

jetë nën 4.5. 

Vlera pH nën 4.5 e shpejton precipitimin e komplekseve koloidale jostabile të 

protein-polifenoleve, shkakton një maturim më të shpejtë, rafinon shijen e birrës dhe 

është një vlerë thelbësore për një stabilitet të mirë biologjik të birrës. 

 

 
 

Figura 6.10 Ndryshimi i ngjyrës së birrës sipas përqëndrimit të majasë 

 
Ngjyra lëviz nga 7 EBC në mostrën 1 deri në 9.1 EBC në mostrën 3 dhe ashtu 

sikur është pritur nuk ka ndonjë varshmëri të drejtëpërdrejtë nga përqëndrimi i 

majasë apo nga fermentimi në përgjithësi. 
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Figura 6.11 Ndryshimi i shijës së hidhur në birrë sipas përqëndrimit të 

majasë  

 
         Sikur edhe shihet nga figura 6.11 vlerat e shijës së hidhur sillen nga 21 deri 

në 23 dhe nuk kanë treguar ndonjë varshmëri të drejtëpërdrejtë nga shkalla dhe 

vrullshmëria e fermentimit.  

 

 

 
 

Figura 6.12 Ndryshimi i polifenoleve sipas përqëndrimit të majasë 

 
           Edhe te polifenolet, ashtu sikur edhe është pritur, nuk ka pas ndonjë 

ndikim të drejtëpërdrejtë të përqëndrimit të majasë dhe të fermentimit në vlerat e tij. 
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Figura 6.13 Ndryshimi i diacetilit sipas përqëndrimit të majasë. 

 
Nga figura 6.13 vërehet se përqëndrimi i diacetilit bie me rritjen e përqëndrimit të 

majasë. Edhepse përqëndrimi i diacetilit është brenda limiteve të saj të lejuara për të 

gjitha mostrat, është me rendësi që rritja e përqëndrimit të majasë ndikon 

drejtëpërdrejt në zvoglimin e përmbajtjes së diacetilit në birrë. 

 

 
                 

Figura 6.14 Ndryshimi i pentandionit sipas përqëndrimit të majasë 

 
Edhe pentandioni zvoglohet ne permbajtjen e tij me zvoglimin e përqëndrimit të 

majasë, sikurse mund të shihet edhe ne figuren 6.14. Meqenëse, pentandioni vepron 

në mënyrë të ngjajshme me diacetilin, edhepse me nje kufi substancialisht më të lartë 

të ndieshmërisë në shije, keto substance konsiderohen së bashku. Këto ju referohen 

vicinal diketoneve sepse të dy këto komponime janë diketone me grupe fqinje të 

ketoneve. Zbërthimi i këtyre vicinal diketoneve zhvillohet parallel me reaksionet e 

tjera të maturimit gjatë procesit te prodhimit të birrës dhe konsiderohet si një kriter 

thelbësor për gjendjen e maturimit te birrës. 
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Figura 6.15 Ndryshimi acetaldehidit sipas përqëndrimit të majasë 

 
Aldehidi më i rëndësishëm është acetaldehidi i cili shfaqet si një produkt normal 

intermediar në fermentimin alkoolik. Acetaldehidi ekskretohet në birrën e gjelbert apo 

birrën e re (green beer) nga majaja në tri ditët e para të fermentimit. 

Siç edhe shihet nga figura 6.15, përmbajtja e acetaldehidit bie me rritjen e 

përqëndrimit të majasë dhe vlerat lëvizin nga 15 mg/l në mostrën 6 në 20 mg/l në 

mostrën 1.  

Esteret janë komponimet aromatike më të rëndsishme në birrë dhe në masë të 

madhe e përcaktojnë aromën e saj. Megjithatë, përqëndrimet e larta të estereve mund 

t’i japin birrës një aromë të padëshirueshme të hidhur, dhe shije frutash. 

Esteret formohen gjatë fermentimit me esterifikimin e acideve yndyrore dhe 

gjithashtu në sasi të vogël edhe me esterifikimin e alkooleve të larta. 

Birra përmban rreth 60 estere të ndryshme prej te cilave, megjithate, vetëm gjasht 

janë shumë të rëndësishme për veçoritë e shijes dhe aromës dhe sidomos janë të 

rëndësishëm etilacetati  dhe isoamilacetati, të cilat edhe i kemi paraqitur ne figurat 

6.16 dhe 6.17. 

 

 
               

Figura 6.16 Etilacetati sipas përqëndrimit të majasë 
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Figura 6.16 tregon vlerat e etilacetatit të cilat nuk kan ndryshuar shumë dhe 

sidomos jo në varësi nga përqëndrimi i majasë. Vlerat janë 10 mg/l për të gjitha 

mostrat përveç mostrës 3 dhe mostrës 6 ku vlerat janë 11 mg/l.  

 

 
              

 Figura 6.17 Isoamilacetati sipas përqëndrimit të majasë 

 
Sa i përket isoamilacetatit, figura 6.17, përmbajtja e tij bie me rritjen e 

përqëndrimit të majasë ku një perjashtim të vogël bën mostra 3 dhe vlerat sillen nga 

1.25 mg/l në mostren 1 deri në 1.10mg/l në mostren 6 ku përqëndrimi i majasë është 

më i lartë. 

Alkoolet e larta janë komponime aromatike të produktit përfundimtar të birrës, në 

kontrast me vicinal diketonet dhe aldehidet që i takojnë substancave aromatike të 

birrës së re. 

Rreth 80% e alkooleve të larta formohen gjatë fermentimit kryesor apo 

fermentimit primar. Në fazen e maturimit ndodh vetëm një rritje e vogël. Alkoolet e 

larta të prodhuara nuk mund të mënjanohen apo largohen përsëri me masa normale 

teknologjike. Prandaj, përqëndrimi i alkooleve të larta duhet të regullohet me 

kontrollimin e procesit të fermentimit. 

 

 
             

Figura 6.18 Propanoli sipas përqëndrimit të majasë 
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Nga figura 6.18, vërehet se përmbajtja e propanolit ka pësuar një rritje të vogël 

me rritjen e përqëndrimit të majasë, dhe vlerat janë 4 mg/lit në mostren 1, në mostrat 

2,3 dhe 4 janë 5 mg/l kurse në mostrat 5 dhe 6 vlera e propanolit është 6 mg/l. Në 

përgjithesi, mund të themi se ndryshimi është shumë i vogël dhe mund ta konsiderojm 

të papërfillshëm. 

 

Në figuren 6.19, vërejm ndryshimin e isobutanolit, gjithnjë sipas përqëndrimit të 

majasë. Vlerat e isobutanolit sillen nga 9 mg/l deri në 12 mg/l dhe ndryshimi, në 

përgjithësi, është i tillë që pëson një rritje të vogël të përmbajtjes me rritjen e 

përqëndrimit të majasë. 

 

 
                  

Figura 6.19 Isobutanoli sipas përqëndrimit të majasë 

 

 
                   

Figura 6.20 Isoamilalkooli sipas përqëndrimit të majasë 

 
Ndërsa sa i përket isoamilalkoolit, figura 6.20, me rritjen e përqëndrimit të 

majasë bie përmbajtja e tij dhe vlerat sillen nga 41 mg/l te mostra 1 në 37 mg/l në 

mostren 6, ku përqëndrimi i majasë është i lartë. Një përjashtim të vogël bën mostra 4 

e cila ka një vlerë të isoamilalkoolit pak më të lartë se mostra 3 edhepse përqëndrimi i 
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majasë është më i lartë. Mirëpo, ky dallim është shumë i vogël dhe mund të jetë 

shkaktuar nga ndonjë faktor tjetër i fermentimit. 

Përqëndrimi i alkooleve të larta mbi 100 mg/l dëmton shijen dhe aromën e nuk 

është i pranueshëm për birrë. Përmbajtja e alkooleve të larta në birrë lëviz nga 60 deri 

90 mg/l. 

 

 
 

Figura 6.21 Krahasimi i fermentimit te ekstraktit sipas përqendrimit të 

majasë 

 
Nga figura 6.21, vërehet se fermentimi më i shpejtë dhe më i vrullshëm i 

ekstraktit në birrë ndodh të përqëndrimet më të larta të majase ku dy rezultatet 

ekstreme janë në mostren 1 dhe 5, mostra 1 ka ecurinë më të ngadalshme të 

fermentimit të ekstraktit kurse mostra 5 ka fermentimin më të shpejtë dhe më të 

vrullshëm të ekstraktit. Në këtë figurë, është paraqitur në menyrë të përmbledhur, 

fermentimi i të gjitha mostrave, nga 1 deri në 6, që i referohen përqëndrimit të majasë 

nga 15 x 10
6
 qeliza/ml deri në 35 x 10

6
 qeliza/ml. 

 

Gjatë fazës së fermentimit vlera pH zvoglohet ngadalë dhe në menyrë graduale 

dhe në fund mbetet konstante. Rritja e vleres pH është indikacion i fillimit të autolizes 

së majasë. 

Vlera pH ka një efekt të konsiderueshëm në cilesinë e birrës. Gjithnjë tentohet të 

prodhohet birrë me vlera pH ndërmjet 4.2 dhe 4.4. 

Vlera pH më e vogel se 4.4 shpejton precipitimin e komplekseve koloidale 

jostabile të protein-polifenoleve, prodhon maturim më të shpejtë, përmirëson shijen e 

birrës dhe është një parameter esencial për stabilitet të mirë biologjik të birrës. 

Vlerat pH më të vogla se 4.1 shkaktojnë një shije acidike të birrës dhe duhet të 

shmangen. 

Në mostrat e prodhuara të birrës për këtë studim nuk e kemi asnjë rast të vlerës 

pH nën 4.1. 

Vlerat pH sillen nga 4.2 deri ne 4.83. Në figurat e mëposhtme do të shohim si 

sillet vlera pH gjatë fermentimit të birrës për secilen moster një nga një dhe raportin e 

saj me ekstraktin. 
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Figura 6.22 Ndryshimi i vlerës pH gjatë fermentimit kryesor në mostren 1 

 

Në figuren 6.22 shohim ecurinë e vleres pH që tregon një zvoglim gradual nga 

4.45 në fillim të fermentimit deri në vleren 4.19 që është edhe vlera përfundimtare. 

Figura tregon një zvoglim të regullt dhe normal të gradientit të vleres pH. 

Gjithashtu, në figuren 6.23, mund të vërehet gradienti i fermentimit në raport me 

vleren pH dhe që tregon një raport të regullt të ecurisë së fermentimit. Në fillim të 

fermentimit vlera pH është 4.45 ndërsa në perfundim të fermentimit kur ekstrakti i 

dukshëm është 1.98% vlera pH është 4.19. 

 

 

 
 

Figura 6.23 Raporti i ndryshimit të vlerës pH dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit në mostren 1 
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Figura 6.24 Ndryshimi i vleres pH gjate fermentimit kryesor ne mostren 2 

 

Nga figura 6.24 vërejm një gradient shumë të regullt të zvoglimit të vleres pH 

gjatë fermentimit kryesor në mostren 2. Ky ështe një tregues i fermentimit të regullt 

dhe pa ndonje problem te veçant. 

 

 
 

Figura 6.25 Raporti i ndryshimit të vleres pH dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit kryesor në mostren 2 

 
Gjatë kohës së fermentimit kryesor në mostren 2, vlera pH bie nga 4.95 në fillim 

të fermentimit në 4.58 në perfundim të fermentimit kryesor. Edhe ketu mund të 

vërehet se ramja e vleres pH gjatë fermentimit është pothuajse e njetrajtshme dhe 

tregon për një fermentim pa gabime. 

 

Në figuren 6.26, është paraqitur ndryshimi i vleres pH gjatë fermentimit në 

mostren 3. Në fillim të fermentimit vlera pH ka qenë 4.94 ndërsa në fund të 

fermentimit ishte 4.54.  
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Figura 6.26 Ndryshimi i vleres pH gjatë fermentimit kryesor në mostren 3 

 

 

 
 

Figura 6.27 Raporti i ndryshimit të vleres pH dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit në mostren 3 

 

 

Nga figura 6.27 vërehet se në momentin kur ka perfunduar fermentimi kryesor 

dhe vlera e ekstraktit ishte 2%, vlera pH kishte rëne në 4.54. 

 

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

4.95

5

0 50 100 150 200

V
le

ra
 p

H
 

Koha, ore 

  pH M3

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

4.95

5

0

2

4

6

8

10

12

14

0 50 100 150 200

V
le

ra
 p

H
 

Ek
st

ra
kt

i, 
%

 

Koha, ore 

Ekstrakti 3

pH 3



 

 

116 

 
 

Figura 6.28 Ndryshimi i vleres pH gjatë fermentimit kryesor në mostren 4 

 

Në figurën 6.28 e vërejm se vlera fillestare pH ishte 4.95 ndërsa vlera 

përfundimtare 4.61. Në mostren 4 është matur vlera më e lartë pH nga të gjitha 

mostrat e studimit edhe neëfermentimin kryesor edhe në produktin final d.m.th pas 

maturimit dhe amballazhimit. 

 

Figura 6.29 Raporti i ndryshimit të vleres pH dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit kryesor në mostren 4 

 
Edhe te mostra 4, figura 6.29, vërehet fermentim i regullt ku ramja e vlerave të 

ekstraktit dhe vlerave pH janë në menyrë të regullt dhe pa ndonje ç’regullim të 

mundshëm. 
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Figura 6.30 Ndryshimi i vleres pH gjatë fermentimit kryesor në mostren 5 

 

Vlera pH, figura 6.30, në fillim të fermentimit ishte 4.86 ndërsa në fund të 

fermentimit kryesor ishte 4.52, vlerë kjo e cila është shumë e dëshirueshme për 

procesin e mëtutjeshëm të maturimit. 

 

 
 

Figura 6.31 Raporti i ndryshimit të vleres pH dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit kryesor në mostren 5 

 

Në momentin e perfundimit të fermentimit kryesor, kur ekstrakti ishte 2%, vlera 

pH kishte arritur në 4.52, vlerë kjo shumë e dëshiruar për procesin e maturimit. 

 

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

0 50 100 150 200

V
le

ra
 p

H
 

Koha, ore 

   pH M5

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

0

2

4

6

8

10

12

14

0 50 100 150 200

V
le

ra
 p

H
 

Ek
st

ra
kt

i, 
%

 

Koha, ore 

Ekstrakti 5

pH 5



 

 

118 

 
 

Figura 6.32 Ndryshimi i vleres pH gjatë fermentimit kryesor në mostren 6 

 

 
 

Figura 6.33 Raporti i ndryshimit te vlerës pH dhe ekstraktit gjatë fermentimit 

kryesor në mostren 6 

 

Në dy figurat e mësiperme 6.32 dhe 6.33 vërejmë ecurinë e ndryshimit të vlerës 

pH dhe raportin e kësaj vlere me ndryshimin e ekstraktit gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 6. Mund të themi se raporti i ketyre dy vlerave është krejtesisht ë regullt dhe 

një tregues i një ecurie të mirë të procesit të fermentimit kryesor. Në momentin kur 

është perfunduar fermentimi kryesor dhe ekstrakti ishte 2%, vlera pH ishte 4.43, vlerë 

kjo e cila është e shkëlqyeshme për proceset vijuese të maturimit. 
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Figura 6.34 Krahasimi i vleres pH gjatë fermentimit për të gjitha mostrat e 

studimit 

 

Ndryshimi i vleres pH, siç vërehet nga figura 6.34, është përafërsisht i njejtë nëse 

merret parasysh që vlerat fillesatare nuk kanë qeneë krejtesisht të njejta. Por, edhe 

vlerat përfundimtare në fund te fermentimit kryesor nuk dallojne shumë në perjashtim 

të mostres 1 ku vlera është 4.19, ndërsa te të gjitha mostrat tjera vlera pH është shumë 

e përafërt dhe sillet nga 4.43 deri 4.61. 

 

 
 

Figura 6.35 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 1 

Nga figura 6.35 e shohim se rritjen më të madhe të biomases së majasë e kemi 

pas 30 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 72 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshëm dhe bie numri i qelizave të 

majasë. 
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Figura 6.36 Raporti i ndryshimit të biomasës së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit kryesor në mostren 1 

 

Nga firgura 6.36, shohim se rrittja më e madhe e biomasës korrespondon me 

fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmejt ekstraktit 10% dhe 4%. Pas kësaj kohe 

ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogël dhe fermentimi e zvoglon intensitetin e tij. 

 

 

 
 

Figura 6.37 Ndryshimi i biomasës së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 2 

 

Nga figura 6.37 e shohim se rritjen më të madhe teë biomasës së majasë e kemi 

pas 40 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 66 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshem dhe bie numri i qelizave të 

majasë. Lag faza zgjat diku rreth 40 orë në këtë rast prej fillimit të injektimit të 

majasë. 
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Figura 6.38 Raporti i ndryshimit të biomasës së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit, mostra 2 

 

Nga firgura 6.38, shohim se rrittja më e madhe e biomasës korrespondon me 

fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmejt ekstraktit 6% dhe 3%. Pas kësaj kohe 

ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogel dhe fermentimi e zvoglon intensitetin e tij. 

 

 
 

Figura 6.39 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 3 

 

Nga figura 6.39 e shohim se rritjen më të madhe të biomases së majasë e kemi 

pas 40 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 70 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshëm dhe bie numri i qelizave të 

majasë. Lag faza zgjat diku rreth 40 orë në këtë rast prej fillimit të injektimit të 

majasë. 
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Figura 6.40 Raporti i ndryshimit të biomases së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit, mostra 3 

 

Nga figura 6.40, shohim se rrittja më e madhe e biomases korrespondon me 

fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmejt ekstraktit 6% dhe 3%. Pas kësaj kohe 

ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogël dhe fermentimi e zvoglon intensitetin e tij. 

 

 
 

Figura 6.41 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 4 

 

 

Nga figura 6.41 e shohim se rritjen më të madhe të biomases së majasë e kemi 

pas 24 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 70 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshëm dhe bie numri i qelizave të 

majasë. Lag faza zgjat diku rreth 24 orë, në këtë rast, prej fillimit të injektimit të 

majasë. 
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Figura 6.42 Raporti i ndryshimit të biomases së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit, mostra 4 

 

Nga figura 6.42, shohim se rrittja më e madhe e biomases korrespondon me 

fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmejt ekstraktit 8.5% dhe 2.5%. Pas kësaj kohe 

ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogël dhe fermentimi e zvoglon intensitetin e tij. 

 

 
 

Figura 6.43 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 5 

 

Nga figura 6.43 e shohim se rritjen më të madhe të biomases së majasë e kemi 

pas 20 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 66 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshem dhe bie numri i qelizave të 

majasë. Lag faza zgjat diku rreth 20 orë, në këtë rast, prej fillimit të injektimit të 

majasë. 

Nga figura 6.44, mostra 5, shohim se rritja më e madhe e biomases korrespondon 

me fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmjet ekstraktit 8.5% dhe 2.2%. Pas kësaj 

kohe ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogël dhe fermentimi e zvoglon intensitetin 

e tij. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200

N
r.

q
e

liz
av

e
 t

e
 m

aj
as

e
 x

 1
m

ln
 

Koha, ore 

Biomasa M5

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

14

0 50 100 150 200

N
r.

q
e

liz
av

e
 t

e
 m

aj
as

e
 x

 1
m

ln
 

Ek
st

ra
kt

i, 
%

 

Koha, ore 

Ekstrakti 4

Biomasa 4



 

 

124 

 
 

Figura 6.44 Raporti i ndryshimit të biomases së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit, mostra 5. 

 

 

 
 

Figura 6.45 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit kryesor në 

mostren 6 

Nga figura 6.45 e shohim se rritjen më të madhe të biomases së majasë e kemi 

pas 20 orësh nga fillimi i fermentimit dhe kjo rritje zgjat deri 72 orë pas fillimit të 

fermentimit kur edhe ndërprehet shtimi i vrullshem dhe bie numri i qelizave të 

majasë. Lag faza zgjat diku rreth 20 orë, në këtë rast, prej fillimit të injektimit të 

majasë. 
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Figura 6.46 Raporti i ndryshimit të biomases së majasë dhe ekstraktit gjatë 

fermentimit, mostra 6 

 

Nga figura 6.46, mostra 6, shohim se rrittja me e madhe e biomases korrespondon 

me fillimin e vrullshëm të fermentimit ndërmejt ekstraktit 9 % dhe 2.5 %. Pas kësaj 

kohe ekstrakti bie me një shpejtësi më të vogël dhe fermentimi e zvoglon intensitetin 

e tij. 

 

 
 

Figura 6.47 Ndryshimi i biomases së majasë gjatë fermentimit për të gjitha 

mostrat, 1 deri 6. 

 

Në përgjithësi, nga figura 6.47, vërehet se rritja më e shpejtë e biomases për të 

gjitha mostrat ndodh ndërmjet ditës 1 dhe 3 të fermentimit kryesor. Megjithatë, mund 

të vërejm se në mostren 6 kemi rritjen më të madhe të biomases e cila arrin deri afër 

70 x 10
6 

qeliza të majasë/ml, kjo edhe për arsye se injektimi fillestar ka qenë më i 

madh se te mostrat tjera. Në pergjithësi, gradienti i rritjes së biomases është pothuajse 

i njejtë dhe dallon pothuajse njejtë sipas sasisë fillestare të injektimit dhe lëviz prej 54 

– 68 x 10
6
 qeliza të majasë/ml në vlerën e saj maksimale. Pra, mund të konkludojmë 

se sa më i madh përqeëndrimi fillestar i majasë në fermentim aq më e madhe do të 

jetë rritja e saj gjatë fermentimit.  
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Tabela 6.5 Degustimi i birrës menjehere pas prodhimit 

              Nr. 

             DEGUSTIMI I BIRRES   

               

 

Karakteristikat             

Maksimumi 

i 

organo -          MOSTRA     poenave 

shqisore 1 2 3 4 5 6 

 Shija 2.4 2.4 2.7 2.7 2.8 2.7 3 

Aroma 1.7 1.8 1.9 1.8 2 1.9 2 

Ngjyra 4.5 4.6 4.4 4.6 4.7 4.5 5 

Kthjelltesia 3.5 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 4 

Shkuma 5.1 5.3 5.2 5.5 5.9 5.8 6 

Poenat e plote 17.2 17.7 18 18.3 19.2 18.5 20 

 

Në tabelën 6.5 paraqiten të dhënat e vleresimit organo-shqisor të birrës së 

gatshme për të gjitha mostrat e prodhimit dhe mund të shohim që birra e mostres 5 

është vlerësuar më së shumti nga grupi i degustatorëve, grup që është i përbërë nga 

pesë anëtarë dhe i cili është i përcaktuar nga Birra Peja për vleresimin e produkteve të 

saj. Megjithatë, edhe mostrat tjera janë vlerësuar mjaft lart. Ky vlerësim është bërë për 

birrën e freskët. 

 

 

Tabela 6.6 Degustimi i birrës pas tre muajsh 

              Nr. 

                DEGUSTIMI I BIRRES   

               

 

Karakteristikat             

Maksimumi 

i 

organo -           MOSTRA     poenave 

shqisore 1 2 3 4 5 6 

 Shija 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.5 3 

Aroma 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 2 

Ngjyra 4.0 4.3 4.2 4.4 4.5 4.4 5 

Kthjelltesia 3.2 3.3 3.7 3.6 3.8 3.6 4 

Shkuma 4.8 5.1 5.0 5.4 5.6 5.5 6 

Poenat e plote 5.4 16.4 17 17.7 18.5 17.8 20 

 

Në tabelen 6.6, paraqitet vlerësimi i birrës për të gjitha mostrat për periudhen pas 

tre muajsh të prodhimit perfundimtar të produktit, vlerësim ky që percakton në një far 

mënyre stabilitetin e cilësisë pas periudhës së caktuar kohore. Edhe në këtë vlerësim, 

d.m.th pas tre muajsh, birra nga mostra 5 është vlerësuar më lartë se të tjerat. 
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Tabela 6.7 Degustimi i birres pas gjasht muajsh, para skadimit te afatit te 

perdorimit 

              Nr. 

                       DEGUSTIMI I BIRRES   

               

 

Karakteristikat             

Maksimumi 

i 

organo -            MOSTRA     poenave 

shqisore 1 2 3 4 5 6 

 Shija 1.8 2.0 2.2 2.2 2.4 2.3 3 

Aroma 1.3 1.4 1.4 1.5 1.8 1.7 2 

Ngjyra 4.0 4.1 4.0 4.2 4.5 4.2 5 

Kthjelltesia 3.0 3.0 3.0 3.2 3.6 3.3 4 

Shkuma 4.5 4.8 4.9 5.0 5.5 5.2 6 

Poenat e plote 14.6 15.3 15.5 16.1 17.8      16.7 20 

 

Në tabelen 6.7, paraqitet vlerësimi për të gjitha mostrat për periudhen pas gjasht 

muajsh të prodhimit përfundimtar të produktit. Edhe në këtë vleresim, d.m.th pas 

gjasht muajsh, birra nga mostra 5 është vlerësuar më lart se të tjerat. 
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7 PERFUNDIMI DHE REKOMANDIMET 

Duke pas parasysh që në produktin përfundimtar të birrës ndikojn shumë faktorë 

duke filluar nga lënda e parë, procesi i zierjes, fermentimi dhe procesi final i filtrimit 

dhe amballazhimit, është bërë një përpjekje maksimale që të gjithë këta faktorë të jenë 

të njejtë për të gjitha mostrat e studjuara dhe është ndryshuar vetëm përqëndrimi i 

majasë në mënyrë që të studjohet ndikimi i tij në procesin e fermentimit dhe formimin 

e alkooleve të larta. 

Ky ka qenë edhe qëllimi  paraqitjes në menyrë të detajizuar i  të dhënave të 

cilësisë së lendës së parë dhe kushteve tjera të prodhimit në të gjitha fazat e saj. 

Ky studim ka treguar disa ndryshime të rendësishme në parametrat kryesor të 

birrës dhe në cilësinë e saj varësisht nga përqëndrimi i majasë. 

Fillimisht, mund të themi që përqëndrimi i majasë ka ndikuar drejtëpërdrejt në 

kohën e fermentimit kryesor ku me rritjen e përqëndrimit është zvogluar koha d.m.th 

është zhvilluar një proces më i shpejtë i fermentimit. 

Kështu, për mostren 1, ku përqëndrimi i majasë është 15 x 10
6
 qeliza/ml, koha e 

përfundimit të fermentimit kryesor sipas ektraktit, ku ekstrakti nga 12.96% ka rënë në 

2.0 %, është 120 orë. 

Tek mostra 2, ku përqëndrimi i majasë është 20 x 10
6
 qeliza/ml, koha e 

përfundimit të fermentimit kryesor është 96 orë. 

Edhe te mostra 3, përqëndrimi i majasë 22 x 10
6
 qeliza/ml, koha e fermentimit 

kryesor është 96 ëdhe mund të themi se ndryshimi i vogël në përqëndrim nuk ka 

ndikuar në kohën e fermentimit. 

Tek mostra 4, përqëndrimi i majasë 25 x 10
6
 qeliza/ml, koha e fermentimit 

kryesor është 84 orë ku mund të theksohet një fermentim mjaft i vrullshëm. 

Tek mostra 5, përqëndrimi i majasë 30 x 10
6
 qeliza/ml, fermentimi kryesor është 

më i vrullshëm dhe më i shpejtë se të gjitha mostrat tjera dhe ka përfunduar për 66 

orë. 

Një ndryshim të kësaj ecurie kemi te mostra 6, ku përqëndrimi është 35 x 10
6
 

qeliza/ml, sepse fermentimi kryesor ka zgjatë më shumë se te mostra 4 dhe 5, gjithsejt 

90 orë. Sipas të gjitha gjasave kjo vonesë në fermentim ka ndodhur për arsye se te 

mostra 6 ka pas një përqindje më të vogël të qelizave të gjalla, vetëm 85%. Nga 

diagrami nuk mund ta verejm një ndalim për një kohe specifike por është shprehur në 

kohën e tërësishme të fermentimit. 

Prandaj, mund të përfundojm se rritja e përqendrimit të majasë ndikon në rritjen e 

shpejtesisë së fermentimit deri në një masë të caktuar. 

Edhe shkalla e fermentimit mund të themi se rritet me rritjen e përqëndrimit të 

majasë dhe mostrat 4, 5 dhe 6 kan shkallë më të lartë fermentimit se mostrat 1, 2 dhe 

3 ku përqëndrimi i majasë është më i vogel. Analizat kimike të birrës përfundimtare 

tregojnë se shkallen më të lartë të fermentimit e ka mostra 5, ku shkalla e dukshme e 

fermentimit është 84.06%. 

Ashtu edhe si është pritur, vlerat e etanolit janë në përputhje me shkallen e 

fermentimit dhe vleren më të lartë, 4.66% v/v e gjejm te mostra 5, ku edhe shkalla e 

fermentimit është më e larta. 

Sa i përket vleres pH, i cili ndër të tjera është një parametër shumë i rendësishëm 

për stabilitetin mikrobiologjik të birrës, mund të themi se të gjitha mostrat kanë vlera 

të mira të pH, por vlerat më të mira i kanë mostra 1, ku pH është 4.37 dhe mostrat 5 

dhe 6 ku vlerat pH janë 4.3 në të dy rastet. 

Vlerat e diacetilit bien me rritjen e përqëndrimit dhe lëvizin prej 30 µg/l te mostra 

1 (vlera më e lartë) deri në 20µg/l te mostra 6 (vlera më e ulët). Edhepse sa më e 
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vogël vlera e diacetilit aq më mirë për birrë, megjithatë, vlerat e diacetilit për të gjitha 

mostrat janë brenda vlerave të pranuara për cilesinë e mirë të birrës. 

Gjithashtu, pentandioni i cili është një prekursor i diacetilit, ndryshon vlerat sipas 

përqëndrimit të majasë dhe vlera më e lartë është 21 µg/l te mostra 1, ndërsa vlera më 

e ulët është 13 µg/l te mostra 6. 

Acetaldehidi ka një ndryshim më të madh ndërmjet mostres 1 dhe 6 ku edhe 

ndryshimi i përqëndrimit është më i madh, ndërsa të kater mostrat tjera, mostra 2,3,4 

dhe 5 vlera e acetaldehidit është pothuaj e njejtë dhe lëviz 18 mg/l te mostra 2, 19 

mg/l te mostra 3, përsëri 18 mg/l te mostra 4 dhe 17 mg/l te mostra 5. 

Mostra 1 ka vlerën e acetaldehidit 20 mg/l ndërsa mostra 6 ka vleren 15 mg/l. 

Vlen të theksohet se vlerat e etilacetatit nuk kanë treguar ndonjë ndryshim të 

theksuar dhe sidomos jo në varshmëri të përqëndrimit, dhe përveç mostres 3 dhe 6, ku 

vlera e etilacetatit është 11 mg/l të gjitha mostrat tjera kanë vlerë të njejtë dhe atë 10 

mg/l. 

Isoamilacetati ka ndryshuar sipas përqëndrimit të majasë dhe atë me rritjen e 

përqëndrimit kanë rënë vlerat e isoamilacetatit. Isoamilacetati ka vlerat 1.25 mg/l 

(mostra 1), 1.18 mg/l (mostra 2), 1.20 mg/l (mostra 3), 1.15 mg/l (mostra 4), 1.12 

mg/l (mostra 5) dhe 1.10 mg/l (mostra 6). Edhepse në shikim të parë duket se vlerat 

kanë ndryshim të vogel sipas përqëndrimit, megjithatë, ndryshimi nga mostra 1 deri 6 

është mjaft i theksuar. 

Sa i përket alkooleve të larta ato ndryshojn në menyrë të pavarur nga njëra tjetra 

dhe perderisa te propanoli dhe isobutanoli kemi një rritje të vogel të vlerave me rritjen 

e përqëndrimit, të isoamilalkooli ndodh e kundërta dhe kemi një rënje të vogel të 

vlerave me rritjen e përqëndrimit. 

Propanoli ka vleren 4.0 mg/l te mostra 1, ka vlerë 5.0 mg/l te mostrat 2, 3 dhe 4, 

ndërsa te mostrat 5 dhe 6 ka vlerë 6.0 mg/l. 

Isobutanoli ka vlerat 9.0 mg/l te mostra 1 dhe 4, vlere 10.0 mg/l te mostra 2 dhe 

3, ndërsa te mostra 5 ka vlerë 11 mg/l dhe te mostra 6 ka vlerën 12 mg/l. Nëse 

shikohet sipas mostrave, me ndryshimin e përqëndrimit ndryshimi është i vogël, 

mirëpo nëse krahasojm mostren 1 dhe mostren 6, ku edhe ndryshimi i përqëndrimit 

është më i madh atëherë mund të vërejm një ndryshim pak më të madh, që d.m.th se 

me rritjen e përqëndrimit të majsë rritet edhe përqëndrimi i isobutanolit. 

Për dallim nga alkoolet e larta të sipër përmendura, përqëndrimi i isoamilalkoolit 

zvoglohet me rritjen e përqëndrimit të majasë në birrë. Kështu, rezultatet kimike 

tregojnë se në mostren 1 kemi vleren 41 mg/l, në mostren 2, kemi 40 mg/l, në mostren 

3 vlera është 39 mg/l, në mostren 4, vlera është 40 mg/l, në mostren 5 kemi vleren 38 

mg/l dhe në mostren 6 vlera e isoamilalkoolit është 37 mg/l. Si përfundim, mund të 

themi se me rritjen e përqëndrimit të majasë, bie përqëndrimi i isoamilalkoolit. 

Përkundër këtyre ndryshimeve në përqëndrimin e alkooleve të larta duhet 

theksuar se të gjitha këto vlera janë brenda kufijve të lejuar të sigurisë së produktit. 

Rritja e biomasës së majasë është zhvilluar sipas përqëndrimit të mostrës dhe 

mostra 6, me përqëndrimin më të madh fillestar e ka pas edhe rritjen më të madhe te 

biomasës, e cila ka shkuar deri afër 70 x 10
6
 qeliza/ml, ndërsa te mostrat tjera kanë një 

ndryshim të vogël dhe sillen ndërmjet 50 dhe 60 x 10
6
 qeliza/ml. 

Shumë i rëndësishëm është edhe vlerësimi i degustimit ku mostra 5 ka marrë 

vlerësimin më të lartë edhe si produkt i freskët por edhe me kalimin e kohës, pas tre 

dhe gjasht muajsh, që tregon se e ka një stabilitet dhe qëndrueshmëri mjaft të mire. 

Në përgjithësi, të gjitha mostrat e studjuara i plotësojnë kriteret e sigurisë së 

produktit dhe asnjë nga parametrat nuk është jashtë kufirit të lejuar, mirëpo mund të 

konkludojmë që mostra 5 ka arritur parametrat më të dëshiruar për birrë dhe 
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degustimi, gjithashtu, ka treguar që birra e mostrës 5 ka cilësitë më të mira 

organoleptike. 

Prandaj, rekomandimet kryesore pas ketij studimi të hollësishëm për ndikimin e 

majasë në fermentim dhe në formimin e alkooleve të larta janë: 

1.Të përdoret maja me koncentrim 30 x 10
6
 qeliza/ml për fermentim gjatë 

prodhimit të birrës, dhe 

2.Qelizat e gjalla në përbërjen e majasë të jenë në pjesëmarrje së paku 90%. 

Këto rekomandime bëhen në bazë të rezultateve të arritura të këtij studimi dhe janë të 

bazuara në përfundimin e këtij punimi. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

8 Bibliography 

CAMERON,I.L. and PADILLA, G.M. (1966). Cell Synchrony. Studies in 

Biosynthetic Regulation. New York: Academic Press. 

FINN, R. (1967). Biochemical and Biological Engineering Science, Vol.1,. 

London: Academic Press. 

HERBERT, D. (1961). Continuous Culture of Microorganisms. S.C.I. 

Monograph, No 12,, p.21. 

HOUGH, J. (1962). Kontinual cultivation. Brewers' Guard., 91. 

J.S. Hough, D.E. Briggs. (1976). Malting and Brewing Science. London: 

Chapman and Hall Ltd. 

Kola, V. (2007). Teknologjia e prodhimit te birres. Tirane: Maluka, Tirane. 

Kunze, W. (2004). Technology of brewing and malting. Berlin: VLB Berlin. 

LUEDEKING, R. (1967). Biochemical and Biological Engineering Science, 

Vol.1,. London: BLAKEBROUGH,N. Academic Press. 

MADDOX, I. a. (1970). J.Inst. Brewing , 76. 

MEYNELL, G. a. (1965). Theory and Practice in Experimental Bacteriology. 

Cambridge: University Press. 

MORRIS,E.O. and HOUGH,J.S. (1956). J.Inst.Brewing 62, 466. 

Narziss, L. (1981). Prodhimi i birres.  

ROSE, A. (1968). Chemical Microbiology. London: Butterworth. 

SUOMALAINEN, H. (1968). Aspects of Yeast Metabolism. Oxford: Blackwell. 

WHITE, CHRIS. (2010). Yeast The Practical Guide to Beer Fermentation. 

Colorado, USA: Brewers Association. 

WILLIAMSON, D. a. (1961). Microbial Reaction to Environment. 

Soc.Gen.Microbiol, University Press, Cambridge. 

WILSON,G.S. and MILES,A.A. (1964). Topley and Wilson's Principles of 

Bacteriology and Immunity, 3rd ed.Vol.1. London: Arnold. 

 

 


