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Parathënie

Të nderuar Kultivues, Vjelës, Grumbullues, Përpunues, 
Eksportues të bimëve mjeksore aromatike ku do që jeni në vendin 
tonë anëtar apo jo të Shoqatës  Shqiptare të Bimëve Mjeksore dhe 
Aromatike (EPCA)!
Shoqata  jonë me ndihmën e Forumit Shqiptar Social Ekonomik 
– ASET përmes fi nancimit të Fondacionit ABC vendosi të dalë 
me këtë libër, në këtë kohë kur   Eksportet   e Bimëve Mjeksore 
Aromatike të Shqipërisë janë ulur në krahasim me vitet 1988 rreth 
3 herë.
Në një kohë kur tregu botëror po i rrit kërkesat e cilësisë për 
produktet e kësaj   industrie nga dita në ditë, në një kohë 
kur biznest në këtë industri vitet e fundit kanë rritur investimet 
për përpunimin e tyre dhe eksportin me një vlerë të shtuar, në 
një kohë kur produktet  tona janë shumë të kërkuara në tregjet 
botërore, në një kohë kur cilësia e këtyre produkteve  me ose pa 
qëllim në vendin tonë që nga Vermoshi deri në Sarandë është 
ulur ndjeshëm, por dhe në një kohë kur industria jonë po e ndien 
për ditë e më shumë ndihmën dhe vëmendjen e qeverisë për ta 
çuar përpara këtë industri, libri “Parametrat që duhet të arrihen 
në Bimët Mjeksore Aromatike” do të jetë në duart e të gjithve si 
një udhërrëfyes për rritjen e cilësisë në të gjitha hallkat që nga 
vjelësi deri tek eksportuesi, për  të  ditur  se cilat janë parametrat 
e bimëve mjeksore dhe aromatike  për eksport  dhe për  përdorim 
të brendshëm.
Duke kuptuar se  jashtë këtyre parametrave bima është e pavlefeshme 
atëhere  do jetë më e lehtë për të arritur këto parametra dhe për të 
rritur këtë industri duke e çuar atje ku e meriton.
Natyra e ka bërë të vetën me bujarinë e saj duke na dhuruar këtë 
pasuri të paçmuar për nga vlerat natyrore, ndaj duke ndjekur 
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parametrat e këtij libri ne   arrijmë t’i japim jetë kësaj industrie.   
Duke  zbatuar këto parametra do arrijmë të punojmë  sot por dhe 
të mendojmë për brezat që do të vijnë.
Duke falenderuar veçanërisht Prof. Dr. Fatmir   Memaj dhe 
Forumin Shqiptar Social Ekonomik - ASET, Fondacionin ABC 
dhe Bordin Drejtues të  EPCA-s, ne po shpërndajmë  këtë libër për 
t’i ardhur në ndihmë Industrisë së Bimëve Mjeksore dhe Aromatike 
të Shqipërisë për ta çuar atë më përpara në Standartet Evropiane 
dhe Amerikane  si dy nga tregjet tona direkte dhe më të mëdhaja.

SUKSESE!

Xhevit HYSENAJ
Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bimëve Mjeksore dhe 
Aromatike

Përmbatja
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BIME ETEROVAJORE

Lule lavandule
lulëzon në qershor - gusht

Flores Lavandulae
Lavandula angustifolia 

MILL f. Labiatae 

 Kërkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të çelura pjesërisht gonxhe që shkoqen nga 
lastaret, me pjesë të vetë bimës.

Era Karakteristike e vetë bimës

Ngjyra Lule me ngjyrë blu në vjollcë deri në të kaltërt të 
çelur me nuanca lehtësisht gri.

 Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 5

Fijza me gjatësi nën 4 mm, e pjesë lastari të pa 
rrahura mirë, jo më shumë se 5

Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Lule akacie
lulëzon

Flores Robiniae pseudacaciae
Robina pseudacacia L.f Lugiminosae

 Kerkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të çelura, të thata, të shkëputura nga veriga 
(veshuli), me bishtin e tyre natyral.

Ngjyra

E bardhë, e bardhë në krem të çelur. Nuk lejohen 
të kalbura, të nxira, të mykura, qime, pupla, 
insekte të gjalla e të ngordhura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

1. Lagështira, jo më shumë se 12

2. Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 10

3. Lëndë organike të bimës, jo më shumë se 0.5

4. Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule aku
lulëzon në qershor – shtator

Flores Helichrysi
Helichrysum arenarium 

(L) De. F. compositae

  Kerkesat cilësore
  Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule të pastra, të thata, lule gjysëm të çelura, të 
prera nga ombrella në tufa të vogla, me bisht jo më 
të gjatë se 1 cm. Aroma e këndëshme e vetë bimës.

Ngjyra

Lule e verdhë në limoni, në qendër e verdhë në 
portokalli, bishti dhe kupa me push të bardhë në gri. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte 
të gjalla e të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
1. Lagështira, jo më shumë se 10
2. Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
3. Lule të zbërthyera, jo më shumë se 3
4. Lule me bisht të gjatë mbi 5 cm, jo më 

shumë se 3

5. Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve 
të tjera, jo më shumë se 1

6. Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule agulice
lulëzon prill qershor

Flores Primulae
Primula veris L. f. primulaceae

 

  Kerkesat cilësore
  Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule të thata, të çelura, dhe pjesërisht lule në gonxhe 
në shpërthim. Lulet duhet të jenë të veçuara ose të 
bashkuara me bisht jo më të vogël se 3 cm.

Ngjyra
Lulet e verdha me kupe dhe bishti me ngjyrë jeshile. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe 
papastërti të ndryshme.

  Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

Lagështira, jo më shumë se 13

Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule Blini
lulëzon në korrik - shtator

Flores Tiliae argentea
Flores Tiliae offi  cinalis

 Kerkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat
Argentea Offi  cinalis

Pamja Lulja dhe braketa të thata, të plota, me bishtin e tyre 
natyral.

Pjesërisht të copëtuara. Gjethet 
në pjesën e sipërme dhe të 
poshtëme me push me ngjyrë 
të gjelbër në hiri, me damarë të 
kuq. Lulëzon dy javë më vonë 
se kultivaret e tjerë.

Aroma Karakteristikë e vetë bimës

Ngjyra

Lulja e verdhë dhe e verdhë deri në krem.

Braketa jeshile në 
të verdhë

Braketa jeshile, jeshile në të 
verdhë me damarë të kuq.

Shënim:
1. Lejohen lule të paçelura deri në 20% të luleve.
2. Shmangie nga ngjyra, lejohen jo më shumë se 8%.
3. Nuk lejohen të kalbura, te mykura, të nxira, qime, pupla e papastërti të tjera.
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Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

Argentea Offi  cinalis

Lagështira, jo më shumë se 13 13

Lule e braketa të copëtuara, që kalojnë 
në sitën me diametër të vrimës 3 mm, jo 
më shumë se 

5 5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më 
shumë se 1 1

Lule pa braketa dhe braketa pa lule, jo 
më shumë se 7 7

Lule të farëzuara ose krejtësisht gonxhe, 
jo më shumë se 10 10

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.25 0.25
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BIME MJEKESORE

Lule çikore

Flores Cichorii
Cichorium intybus L. F 

Compositae

 Kerkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule me gonxhe dhe bishtin e tyre natyral, të thata. 
Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra

Lulet të kenë ngjyrë blu të hapët dhe lehtësisht në 
të verdhë, ndërsa kupa jeshile, jeshile në të hapët. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe 
papastërti të ndryshme.

 Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 13

Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3

Pjesë të ndryshme të vetë bimës dhe bimeve të tjera, 
jo më shumë se 1

Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule gjineshtër (lule xane)
lulëzon në maj - gusht

Flores Spartii juncei
Spartium junceum L.f 

Leguminosae

 Kerkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lule të çelura, të thata, se bashku me kupën me 
bishtin natyral të saj, të pastra, lulet pjesërisht 
të copëtuara, me madhësi të ndryshme, pa shije 
dalluese, me aromë te këndëshme karakteristike të 
vetë bimës, të pa farëzuara.

Ngjyra
E verdhë e çelur, e theksuar deri në të verdhë të thellë. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte 
të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

 Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lule të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
2 mm, jo më shumë se 4

Lule me kupa të paçelura dhe pjesë të tjera të vetë 
bimës, jo më shumë se 3

Lule te prekura nga insektet, jo më shumë se 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule zogu
Flores  Consolidae regalis

Flores Calcatrippae
Delphinium consolida L.f Ramunculaceae

 Kërkesat cilësore
 Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule, të thata, të këputura nga kërcelli, me bishtin 
e tyre natyral, të përziera me te dy verietetet Regalis 
dhe Orientalis.

Ngjyra
Blu dhe blu në rozë. Nuk lejohen të kalbura, të 
mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura 
dhe papastërti të ndryshme.

 Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

Lagështira, jo më shumë se 10

Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5

Gonxhe dhe lule të farëzuara, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule kulumbrie
lulezon ne prill  maj

Flores pruni spinosae
Prunus spinosa L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të çelura, të plota, të thata, me bishtin e tyre 
natyral, lule të shkëputura nga buqeta. Pa aromë.

Ngjyra

Lule, petalet te bardha dhe të bardhë në krem në të 
verdhë. Kupa dhe bishti të gjerlbër.
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte 
të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 8
Lule me gonxhe, jo më shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës si fl etë, bishta, buqeta 
etj, jo më shumë se 1.5

Lëndë organike të bimëve të tjera por jo helmuese, 
jo më shumë se 0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.25
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BIME MJEKESORE

Lule kamomili
lulezon  gjate veres

Flores chamomillae
Matricaria chamomillae L.f 

Compositae 

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lule të thata, të plota, e me petale, me bishtin jo 
më të gjatë se 2.5 cm. Aroma e këndëshme e vetë 
bimës. Lulet të çelur, te zhvilluara por jo të pjekura 
tej masës (të farëzuara), rreth lules ndodhen petale 
të bardha.

Ngjyra
Natyrore, me petale të bardha, në qendër të verdhë. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte 
të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Pluhur lulesh që kalon në sitën me diametër 2 
mm, jo më shumë se 2

Lule me bisht jo më të gjatë se 2.5 cm, jo më 
shumë se 5



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
17

Lëndë të huaja të bimëve të tjera jo helmuese, jo 
me shumë se                       0.5

Lule në formë gonxhe dhe pjesë të kupës, pa lule, 
jo më shumë se 1

Hi, jo më shumë se 12
Hi i patretshëm në acide, jo më shumë se 4
Përmbajtja në vajra esenciale, jo me pak se 0.4
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5

Pesticidet dhe ngarkesa Mikrobiale
Sipas normave të 
miratuara nga Ministria e 
Shëndetësisë
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BIME MJEKESORE

Petale të lulëkuqes
lulezon ne mars  prill

Flores rhoeados
Papaver rhoeas L.f Papaveraceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Petale  me ngjyre të zhvilluara, të thata, të plota, 
me njollaë të zezë në fund, petalet të shkrifëta dhe 
pjesërisht të ngjitura. Aroma karkakteristike e vetë 
bimës.

Ngjyra
E kuqe dhe e kuqe në vishnjë. Nuk lejohen të 
kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të 
ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 9
Petale me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.25
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BIME MJEKESORE

Lule shqerre (dele)
lulezon ne mars  korrik

Flores bellidis perennis
Bellis perennis L.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të thata, të plota, me petale përrreth dhe me 
bisht jo me tepër se 2 cm. Pa aromë.

Ngjyra

Petalet të bardha me nuancë rozë, në qendër të 
verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Pluhur lulesh që kalojnë në sitën me diametër 2 
mm,  jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule murrizi me fl etë
lulezon ne maj  qershor

Flores crataegi cum Folia
Crataegus monogyna JACQ 

dhe Crataegus oxacantha 
L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Buqeta të lulëzuara, të thata, të sezonit me fl etë e lule 
të plota dhe pjesërisht të rëna. Çdo buqetë duhet te 
përmbajë lule dhe pjesërisht gonxhe por jo fara me 
push bojë hiri ose pa push, me aromë karakteristike 
të vetë bimës.

Ngjyra

Lule e bardhë dhe e bardhë në rozë. Fletët, bishtat 
dhe kupa e gjelbër dhe e gjelbër në të hirtë. Nuk 
lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të 
gjalla ose të ngordhura, degë të drunjëzuara dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Buqeta me lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Fletë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më 
shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule murrizi 
pa fl etë

Flores Crataegi gerebelt
Crataegus monoyna JACQ dhe 

crataegus oxycantha L.f. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lule të thata, të pastra, të plota, me 
bishta jo më të gjatë se 1 cm, lulet të 
jenë pjesërisht me gonxhe pa formuar 
fara. Aroma dhe shija karakteristike të 
vetë bimës.

Ngjyra

Lulja e bardhë, e bardhë në krem dhe 
e bardhë lehtësisht në rozë, kupa dhe 
bishti të gjelbër me nuancë në gri dhe 
në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të 
mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të 
ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

Lagështira, jo më shumë se 12

Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule manushaqe
lulezon ne janar  prill

Flores Violae odoratae
Viola odorata l.f violaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule te zhvilluara, të çelura, me bisht jo më të gjatë 
se 3 cm, të thata. Aroma e këndëshme, karakteristike 
e vetë bimës.

Ngjyra
Lule me ngjyrë natyrale, kupa jeshile në violetë. Nuk 
lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte të 
gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 11
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 1
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Lule minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule mëllage
lulezon ne janar  prill

Flores malvae silvestr
Malva silvestrirs L.f 

Malvaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule të çelura së bashku me kupën e tyre, me bisht 
jo më të gjatë se 2 cm, të thata. Aromë karakteristike 
të vetë bimës, me shije mulciloze.

Ngjyra

Lule me ngjyrë manushaqe e errët, manushaqe të 
çelur dhe kupa e gjelbër e çelur. Nuk lejohen të 
kalbura, të mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të 
ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 6
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 3
Lule që përmbajnë në kupë pjesërisht sëmundje 
(sucimia malvacearum), jo më shumë se 0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule njëmijëfl etëshe
lulezon ne maj - korrik

Flores Millefolii
Achillea millefolium L.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule të çelura, të lulëzuara, por jo të farëzuara, të 
thata, me petale përrreth lules me bisht jo më të 
gjatë se 2 cm. Aroma karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
Petalet të bardha dhe në qendër të verdhë të çelur. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, insekte 
të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Lule me bisht 3-5 cm, jo më shumë se 10
Lule me gonxhe ose të farëzuara, jo më shumë se 5
Lule të varieteteve të tjera njëmijëfl etëshe, jo më 
shumë se 0.2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule portokalli
Flores Aurantii

Citrus sinensis L. OSBECK f. Rutaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lule të thata, të plota dhe pjesërisht petalet të shkoqura 
nga kupa me bishtin e lules natyrale, me aromë të 
këndëshme karakteristike të vetë bimës, pa shije.

Ngjyra
Petalet e verdha, të verdha me nuanca në portokalle, 
kupa jeshile. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të 
nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Kupa e lules pa petale dhe pa formuar frut të vogël, 
jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule shtogu veshul
lulezon ne prill - qershor

Flores Sambuci
Sambucus nigra l.f 

Caprifoliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të pashkoqura, nga ombrella, të thata, të plota 
dhe pjesërisht lule e kërcej të copëtuar.

Ngjyra

Lule të verdha natyrale, ndërsa kërcejt e ombrellës 
jeshile në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të 
mykura, të nxira, insekte të gjalla ose të ngordhura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lulet me kërcej të humbura ngjyrën e tyre, jo më 
shumë se 8

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule shtogu
Flores Sambuci gerebelt

Sambucus nigra L.f Caprifoliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Lule të çelura, të shkoqura prej ombrellës, pa bisht, 
me aromë specifi ke të vetë bimës.

Ngjyra
Lule e verdhë dhe e verdhë e çelur. Nuk lejohen 
të kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Lulet me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 8

Lëndë të vetë bimës (bishta dhe kërcell lulesh të 
copëtuara por këto jo më të gjatë se 10 mm), jo më 
shumë se

4

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule tërfi l i kuq
lulezon ne maj - shtator

Flores Trifolii rubric
Trifolium pretense L.f 

leguminosae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lule të plota dhe pjesërisht të shkoqura, lulja 
të përmbajë kupën të shoqëruar me trifl etë, me 
bisht jo më të gjatë se 1 cm, të çelura normalisht 
(të paferëzuara), të thata. Me aromë të lehtë 
karakteristike, pa shije.

Ngjyra

Natyrore, trendafi li, me nuancë vjollcë dhe nuancë 
gri, në të verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, 
të nxira, të farëzuara, me ngjyrë kafe, qime, lëndë te 
huaja, prania e insekteve etj. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lule me bisht 1-3 cm, jo më shumë se 5
Pluhur lulesh që kalojnë në sitën me diametër 0.5 
mm, jo më shumë se 1

Lule të llojeve të tërfi leve të tjerë, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimeve të tjera, 
jo më shumë se 0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lule thundërmushke
lulezon ne shkurt - prill

Flores farfarae
Tussilago farfara L.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lule të plota së bashku me kupën, të çelura, gjysëm 
të çelura, me bishtin e vet me gjatësi jo më shumë se 
1.5-2 cm, jo të farëzuara. Me aromë karakteristike 
të vetë bimës.

Ngjyra

Lulja e verdhë e hapur, kupa e gjelbër dhe e gjelbër në 
grixho. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
të pushëzuara, insekte të gjalla ose të ngordhura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Lule me ngjyrë jo normale dhe gonxhe, jo më 
shumë se 4

Lule të zbërthyera (pushëzuara), jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME ETEROVAJORE

Fletë dafi ne
Folia lauri nobilis

Laurus nobilis L. f Lauranceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të veçuara me përmasa të ndryshme, të plota e 
pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyror, të thara. 
Erë e fortë aromatike dhe specifi ke e vetë bimës, shije 
djegëse, lehtësisht të hidhura dhe rrudhese.

Ngjyra

Faqja e sipërme me ngjyrë të gjelbërt e nditeshme, 
ndërsa faqja e poshteme e gjelbër e çelur me 
nuamnce të lehtë të verdhë, jo të nditshme. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, dëmtues dhe 
eskremente kafshësh. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Hiri i plotë, jo më shumë se 5
Vaj eterik, jo me pak se 1
Fletë me ngjyra jo normale, jo më shumë se 8
Fletë të coptuara që kalojnë në sitën me dimatër 5 
mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera 
jo helmuese, jo më shumë se 1

Fletë të prekura nga insektet jo karantionore në 
masën 10% të gjethes, jo më shumë se 4

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME ETEROVAJORE

Fletë rozmarine
Folia Rosmarini

Rosmarinus offi  cinalis L. F labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të zhvilluara me madhësi të ndryshme, të thata, 
të plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre 
natyral, aroma e këndëshme specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në bojë hiri. Nuk lejohen fl etë 
të nxira, të mykura, të verdha dhe papsterti të 
ndryshme si pjesë drusore të bimës etj. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëndë organike të vetë bimës si kërcej dhe lule, jo 
më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Fletë me ngjyrë jonormale, jo më shumë se 3
Fletë 5-6 në formë buqetashsh, jo më shumë se 2
Pjesë të coptuara që kalojnë në sitën me dimatër 3 
mm, jo më shumë se 3

Esencë, jo me pak se 3
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BIME TANIFERE

Fletë shqeme dhe 
cermedell

Rhus cotinus L.f Anacardiaceae 
dhe Cotinus coggygria SCOP

Sin Rhus Cotinus L.f. 
Anacardiaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata me bishtin natyral, të plota, të 
thyera, buqeta deri në 7 fl etë në masën deri në 5%, 
trashësia e kërcejve jo më shumë se 2 mm. Aroma 
karakteristike e bimës, pa erë myku ose çfarëdo erë 
tjetër të huaj.

Ngjyra
Natyrale, jeshile e çelur dhe me nuanca të lehta, të 
kuqe. Nuk lejohen, të lagura, të mykura, të nxira, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Ekstarkt i përgjithshëm, jo më shumë se 27
Lëndë tanine regjese, jo me pak se 14
Lëndë jo tanine, jo më shumë se 13
Lagështira, jo më shumë se 14
Lëndë të huaja, jo më shumë e 5
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BIME MJEKESORE

Fletë arre
Folia iuglandis

Iuglans regia L.f Iuglandaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, te zhvilluara, të ndara nga bisqet, të 
plota dhe pjesërisht të thyera, të pa prekura nga 
insektet e sëmundjes të ndryshme. Me aromë dhe 
shije specifi ke të vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër e mbyllur dhe nga ana e pasme e gjelbër e 
çelur. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Fletë me pika ndryshku dhe të prekura nga insektet, 
jo më shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera, 
jo helmuese, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë bliri 
(ofi cinal)

Folia tiliae (offi  cinalis)
Tilia cordata MILL dhe Tilia 

platyphyllos SCOP f. Tiliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me 
bisht jo më të gjatë se 2 cm. aroma karakteristike e 
vetë bimës.

Ngjyra
Jeshile, jeshile e errët, jeshile të çelur pa pushezim. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të 
verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5

Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera 
helmuese, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë barblete
Folia melissae

Melissa offi  cinalis L.f Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të pastra, te zhvilluara, të plota dhe 
pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre jo më të gjatë 
se 2 cm, fl etë e dhëmbëzuar dhe e tejdukshme, pa 
push, aroma karakteristike e vetë bimës e ngjashme 
me atë të limonit.

Ngjyra

E gjelbër, e gjelbër e errët, me nuancë të lehta në të 
verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
insekte të gjalla ose të ngordhura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 10

Lëndë organike të vetë bimës në formë majash 
(4-5 fl etësh), jo më shumë se 5

Lëndë të bimëve të tjera jo helmuese, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë (gjemba) dëllinjë 
te zezë 

Folia juniper Communis
Juniperus Communis L.f 

Cupressaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Fletë të thata, të pastra, të plota, me dimensione të 
ndryshme, shpuese, pa aromë.

Ngjyra

E gjelbër, e gjelbër e çelur me nuancë të lehta të 
verdhë.
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, dhe papastërti të 
ndryshme si dhe gjemba të dëllinjës së kuqe.

Treguesit fi ziko-kimik
Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës si copëza, degëza me 
gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë eukalipti
 

Folia eucalypti
Eucalyptus globules LABILL. F.

Myrtaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë
Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, me dimensione të ndryshme, të plota 
dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre natyral. 
Gjethe të gjata me majë, aromë e këndëshme e vetë 
bimës, ngjet pak si e ajo e limonit.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të çelur. Nuk lejohen të 
kalbura, të mykura, të nxira, dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik
Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3

Pjesë te fl etë që kalojnë në sitën me diametër 3 
mm, jo më shumë se 2

Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2
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BIME MJEKESORE

Fletë manaferre
Folia rubi fruticosi

Rubus fruticosus L. F. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë te zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të copëtuara 
me bishtin e tyre natyral. Damari kryesor dhe bishti 
të përmbajë gjemba të vogla, pa erë dhe pa shije.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të çelur, e dallueshme njera 
faqe me tjetrën. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, 
të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Pjesë të fl etës që kalojnë në sitën me dimensione 3 
mm, jo më shumë se. 3

Fletë në formë buqetash, jo më shumë se 3
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo 
më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë mjedhre
Folia Rubi idaei

Rubus idaeus L. f. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të copëtuara me 
bishtin e tyre natyral. Fletët në anët e prapme janë të 
pushëzuara, pa aromë, dhe pa shije. Karakteristike 
jane dhëmbëzimet e theksuara anës gjethes e cila 
përfundon me majë. 

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e hapur me push grixho në të 
gjerlbër. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
gjethe të thara nga vapa dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Fletë në formë buqetash, jo më shumë se 3
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Fletë ferre zvarranike
Folia Rubi caesili

Rubus caesius L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me 
bishtin e tyre jo më të gjatë se 2 cm. Damari kryesor 
dhe bishti përmbajnë gjemba të vegjël të butë dhe jo 
shpues. Pa aromë e shije.

Ngjyra
Jeshile, jeshile në të errët me nuancë të lehta në të 
verdhë. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, 
të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Fletë të copëtuara që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Fletë në formë buqetash, jo më shumë se 4
Lëndë organike të bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1.5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë frashëri i bardhë
Folia Fraxini

Fraxinus ornus L.f. 01 eaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të ndara nga vila, të zhvilluara, të thata, të 
plota dhe pjesërisht të thyera, me bishtin e tyre 
natyral, me aromë dhe shije të vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër me nuancë të lehtë të verdha 
dhe në të errët. Nuk lejohen fl etë të kalbura, të 
nxira, të mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera johelmuese, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë gështenjë
Folia Castaneae vescae
Castanea sativa MILL

Sin. Castanea vesca GAERTN.f. 
Fagaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të zhvilluara, të thata, të plota dhe 
pjesërisht të thyera, me madhësi të ndryshme, 
me bishtin e tyre natyral, pa erë, anët të 
dhëmbëzuara dhe gjethe me majë.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të çelur. Nuk lejohen fl etë 
të nxira, të mykura, të kalbura, të ngrëna nga 
insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1

Buqeta me fl etë (3-4 fl etë), jo më shumë se 2
Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë delli e gjerë
Folia Plantaginis majoris

Plantago major L.f. Plantaginaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota me madhësi të ndryshme me 
bisht jo më të gjatë se 3 cm, fl etët pjesërisht mund 
të jenë të thyera ose të coptuara. Fletë e zhvilluar e 
gjerë me nervaturë të dalluar në mes për së gjati.

Ngjyra
Jeshile të çelur me damarë në të verdhë. Nuk 
lejohen fl etë të nxira, të mykura, të kalbura, të 
prekura nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 14
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 2

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Fletë delli e ngushtë
Folia Castaneae vescae

Folia Plantaginis lanceolatea
Plantago lanceolata L.f. 

Plantaginaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, 
me bishtin e tyre natyral, nga fundi duhet të jenë 
të prera, pa erë dhe me shije pak të hidhur. Fletët të 
paraqiten të gjata me nervaturë paralele.

Ngjyra

E gjelbër në errët dhe e gjelbër në të hirtë. Nuk 
lejohen fl etë të nxira, të mykura, të kalbura, të ngrëna 
nga insektet dhe papastërti të ndryshme dhe gjethe të 
verdha e të pa pjekura siç janë të mezit të bimës.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 10
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
2 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve jo 
helmuese, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë helmarine
Folia Belladonnae

Atropa belladonna L.f. 01 Solanaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të zhvilluara, të thata, të plota dhe pjesërisht 
të thyera, me bishtin e tyre natyral, me aromë 
mbytëse, shije të hidhur dhe shumë helmonjëse.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e mbyllur, e gjelbër e çelur. Nuk 
lejohen fl etë të kalbura, të nxira, të mykura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Fletë në formë buqetë me lule, jo më shumë se 10
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë hithri
Folia Urticae

Urtica dioica L.f. Urticaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të plota, pjesërisht të coptuara, me aromë 
specifi ke të vetë bimës, anët e gjethit të dhëmbëzuara 
me qime të holla, me bishtin e tyre natyral.

Ngjyra

E gjelbër, e gjelbër në të errët. Nuk lejohen fl etë të 
kalbura, të mykura, të nxira, fl etë me ngjyrë kafe, 
kërcenj ose rrënjë të vetë bimës, etj., dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 4
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 10

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 5
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese jo 
më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Fletë lajthie
Folia Coryli

Corylus avellana L.f. Corylaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, 
me bishtin e tyre natyral, pa erë dhe me shije pak 
të athët. Nga pamja paraqitet një rrudhje e cila 
mbulon pjesë pjesë gjethet.

Ngjyra E gjelbër natyrale. Nuk lejohen fl etë të kalbura, të 
mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës si degëza me ose pa 
fl etë, jo më shumë se 1

Fletë të prekura nga insektet në 10% të fl etës, jo 
më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë luleshtrydhe
Folia Fragariae

Fragaria vesca L.f. Rozacea

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera. 
Bishtin jo më të gjatë se 2 cm. Fletë të shkëputura 
dhe pjesërisht treshe. Pa aromë. Fletët në formë 
eliptike dhe të dhëmbëzuara për rreth. Nervatura 
të përkundrejta.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në gri, e mbuluar me një push 
të hollë. Nuk lejohen fl etë të kalbura, të nxira, të 
mykura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Fletë me bishtin jo më të gjatë se 5 cm, jo më 
shumë se 5

Lëndë organike të bimëve jo helmuese, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë manushaqe
Folia Violae odoratae

Viola odorata L.f. Violaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të plota, pjesërisht të thyera me bisht 
jo më të gjatë se 2 cm, të pa prekura nga insektet, 
pa aromë dhe pa shije.

Ngjyra
Jeshile, jeshile e errët dhe jeshile e çelët. Nuk 
lejohen fl etë të nxira, të mykura, të verdha dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Lëndë të huaja të vetë bimës ose të bimëve të tjera 
por jo helmuese, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë mersine
Folia Myrti

Myrtus communis L.f. Murtaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të pastra, të plota dhe pjesërisht të 
copëtuara, me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe 
shija specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e çelur me nuancë të verdhë. 
Nuk lejohen fl etë të kalbura, të mykura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Fletë të prekura nga ndryshku (në bojë kafe), jo 
më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë mështekne
Folia Betulae

Betula pendula ROTH.f. Betulaceae 

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të zhvilluara me dimensione të 
ndryshme, të coptuara, me bishtin e saj natyral jo 
më të gjatë se 2 cm. Pa aromë, në pjesën e sipërme 
përfundon me majë.

Ngjyra

Në pjesën e sipërme e gjelbër, e gjelbër në gri, 
në pjesën e poshtëme me push të hollë gri. Nuk 
lejohen fl etë të kalbura, të mykura, të nxira dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 8

Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera jo helmuese, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Fletë mëllagë e bardhë
Folia Althaeae

Althaea offi  cinalis L.f. Malvaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të 
coptuara, bishti jo më i gjatë se 2,5 cm. Pa aromë, 
me push të butë gri e si kadife.

Ngjyra
Jeshile në gri, me nuancë të verdha në të lehtë, mbuluar 
me push të butë gri. Nuk lejohen fl etë të kalbura, të 
mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Pjesë të bimës si buqetë, lule, bishta me gjatësi 
mbi 2,5 cm, jo më shumë se 7

Pjesë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 2

Fletë të prekura nga insektet jo karantinore, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Fletë mëllage
Folia Malvae silvestris

Malva silvestris L.f. Malvaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të zhvilluara, të thata, të plota pjesërisht 
të coptuara, me bishtin e tyre natyral jo më të 
gjatë se 2 cm, pa erë, shije specifi ke e vetë bimës 
(mulciloze). Fleta pa njolla ndryshku ose sëmundje, 
të pabrejtura nga insektet.

Ngjyra E gjelbër, e gjelbër e hapur. Nuk lejohen të mykura, 
të kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Ekstrakti i lëngshëm, jo më shumë se 30
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Fletë të prekura nga kërpudha (Puccinia 
Malvacea-rum), jo më shumë se 3

Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se 0.5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë murrizi

Folia Crataegi
Crataegus oxyacantha JACQ dhe 

Crataegus monogyna L.f. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të zhvilluara, të thata, të plota pjesërisht të 
thyera, me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe shija 
karakteristike e vetë bimës. Të pranueshëm janë të 
dy llojet.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër me nuancë të lehta në të verdhë. 
Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira dhe çdo 
papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Fletë në formë buqete, jo më shumë se 1
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë netulle

Folia Verbasci
Verbaseum thapsiformë SCHRAD 
dhe Verbascum phlomoides L.F. 

Scrophulariaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të thata, të plota ose pjesërisht të coptuara, të 
zhvilluara, fl etët të jenë të degëzimit dhe të trupit 
me bishtin e tyre natyral. Aroma dhe shija e vetë 
bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në gri në të verdhë, e mbuluar 
lehtësisht me push. Nuk lejohen të mykura, të 
kalbura, të nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
3 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë qershigle
Folia Myrtilli

Vaccinium myrtillus L.F. Ericaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të zhvilluara ovale, të thata, të plota, e pjesërisht 
të thyera, me bishtin e tyre natyral, pa aromë dhe 
me shije pak të hidhur.

Ngjyra
E gjelbër e hapur deri në të gjelbër të mbyllur. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, gjethe bojë kafe, 
papastërti të ndryshme e kokrra të thata të vetë bimës.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës si kërcenjtë, kokrat 
e thata, etj., jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë qumështore

Folia Taraxaci
Taraxacum offi  cinale WEB.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera me 
bishtin e tyre natyral. Pa erë dhe me shije të hidhur.

Ngjyra
Jeshile, jeshile e hapur dhe jeshile e errët. Nuk lejohen 
fl etë të verdha, të mykura, të kalbura, të nxira, të 
prekura nga insektet dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 10
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera jo helmuese, jo më shumë se 1

Fletë të prekura nga insektet, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë rrush ariu

Folia Uvae ursi
Arctostaphylos uva-ursi (L) SPRENG 

f. Ericaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të zhvilluara, të shkoqura nga kërcelli, të thata 
me dimensione të ndryshme dhe me bishtin e tyre 
natyral. Me me shije karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
Jeshile të ndritshme, jeshile me nuancë të lehta të 
verdhë. Nuk lejohen fl etë të mykura, të kalbura, të 
nxira dhe çdo papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Lëndë organike të vetë bimës si dhe buqeta dhe 
degë të reja, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë sherebele
Folia Salviae offi  cinalis

Salcia offi  cinalis L.f Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë të veçanta, të thata, të plota ose pjesërisht të 
thyera me bishtin e tyre natyral, të mbuluara me 
push në të dy anët. Aroma e këndshme dhe specifi ke 
e sherebelës, shija e hidhur dhe pak rrudhëse.

Ngjyra
Gjelbëroshe deri në gri argjendi. Nuk lejohen fl etë 
të mykura, të kalbura, të nxira, bimë të helmëta, 
dëmtues dhe ekskremente kafshësh.

 Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 3 
mm, jo më shumë se 3

Buqeta me 2-3 fl etë, jo më shumë se 8
Kërcej, pjesë të tjera të vetë bimës si dhe gjethe me ngjyrë 
(të verdhë, kafe) të ndryshme (jo normale), jo më shumë se 3

Lëndë nga bimë të tjera jo helmuese, jo më shumë se 0.5
Përmbajtja në vaj eterik, jo më pak se 1.5
Hiri i plotë, jo më shumë se 8
Lëndë minerale në formë pluhuri, jo më shumë se 0.5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë thundërmushke

Folia Farfarae
Tussilago farfara L.f. 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të coptuara, 
me bisht jo më të gjatë se 2 cm. Pa aromë dhe shije 
muciloze.

Ngjyra

Fletë në sipërfaqe të gjelbër në të çelur dhe nga 
poshtë me push në gri. Nuk lejohen fl etë të nxira, 
të mykura, të kalbura, të verdha dhe të prekura 
kryesisht nga ndryshku, fl etë me njolla ose të shpuara 
nga insektet dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë të prekura pjesërisht nga ndryshku në 1/10 e 
fl etës, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2

Fletë të coptuara, që kalojnë në sitën me diametër 
4 mm, jo më shumë se 2

Lëndë minerale e huaj, jo më shumë se 2
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BIMË MJEKËSORE

Fletë ulliri
Folia Oleae

Oleae eurapea L.f. 01 eaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të zhvilluara, të plota dhe pjesërisht të coptuara, 
të pastra e të thata, me bishtin e tyre natyral, pa erë 
dhe pa shije, në formë ovale e të pa dhëmbëzuara.

Ngjyra

Në faqen e brendëshme e gjelbër karakteristike e 
fl etë ullirit në faqen e jashtme në bojë hiri. Nuk 
lejohen fl etë të nxira, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 8
Fletë që kalojnë në sitën me diametër 3 mm, jo 
më shumë se 3

Buqeta të vogla 3 - 4 fl etë të bashkuara, jo më 
shumë se 4

Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Fletë vjeshtulle
Folia Visci albi

Viscum album L.f. Loranthaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fletë të thata, të plota dhe pjesërisht të thyera, me 
madhësi të ndryshme, me bishtin e tyre natyral, pa 
aromë dhe me shije pak të hidhur.

Ngjyra
Jeshile, jeshile me nuanca lehtësisht në të verdhë. 
Nuk lejohen fl etë të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës si bisqe të holla dhe 
buqeta 2-3 fl etëshe, jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
63

BIME ETEROVAJORE

Bar borzilok i njomë
Herba Basilisi recens

Ocimum basilicum L. labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Herba të njoma të pastërta, me gjatësi 20-40 cm, 
kërcelli i mbuluar me fl etë e lule të çelura në masën 
50-70 % dhe pjesa tjetër gonxhe. Herba korrekt 15-
20 cm mbi sipërfaqen e tokës, pa fl eta të verdha e 
rrënjë, pa përzierje të tjera bimore, degët të jenë të 
pasura me gjethe pa drunjezauara.

Ngjyra
Gjethet dhe kërcelli të gjelbërta, të gjelbëra të çelura, 
lulja rozë, rozë në manushaqe. Nuk lejohen herba të 
nxira, të mykura, të kalbura dhe papsterti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo 
më shumë se 1

Lëndë organike të vetë bimës (kërcej pa fl etë dhe të 
drunjezuar), jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Herba me ngjyrë jo normale,  jo më shumë se 5
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BIME ETEROVAJORE

Bar borzilok i thatë
Herba Basilisi recens

Ocimum basilicum L. labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Herba të thata të mbushura me fl etë e lule të pastra 
të zhvilluara të plota, dhe pjesërisht fl etë dhe lule 
të shkoqura, kërcelli kryesor i herbes mund të ketë 
farëra kurse degët e tjera jo. Degët anësore dhe 
degëzat me lule e gonxhe të parëzuara. Gjatësia e 
herbes 15-40 cm. Aroma dhe shija karakteristike e 
vetë bimës. 

Ngjyra

Fletë të gjelbëra dhe të gjelbra të çelura, kërcelli i 
gjelbër dhe në gri dhe e gjelbër në manushaqe të 
verdhë. Lulet rozë, rozë në manushaqe në të bardhë. 
Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, të 
verdha e papastërti të ndryshme.  

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimëve të tjera 
por jo vajore dhe jo helmuese, jo më shumë se 2

Lagështira,  jo më shumë se 12
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Herba me ngjyrë jo normale,  jo më shumë se 4
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BIME ETEROVAJORE

Borzilok i shkoqur
Herba Basilisi gerebelt

Ocimum basilicum L. labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletët dhe lulet të shkoqura nga kërcelli, kalohen në 
sitën me diametr 4 mm, të pastrohen nga bishtat e 
dëmtuara, lëndët e huaja dhe të risitet në sitën me 
dimatër 0.5 mm, për heqjen e pluhurit. Aroma dhe 
shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra

Ngjyra e lules rozë e bardhë në krem dhe e fl etëve 
e gjelbër e çelur ose e gjelbër me nuancë të verdha. 
Nuk lejohen fl etë e lule të kalbura, të mykura, të 
nxira, dhe papastërti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lëndë organike të vetë bimës me gjatësi 2 cm, jo 
më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Pjesë me ngjyrë jo normale,  jo më shumë se 2
Farërat e papjekura në bojë kafe, jo më shumë se 1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 12
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BIME ETEROVAJORE

Mendër e butë e njomë
Herba menthae piperitae recens

Menthe piperita L. f Labitae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Herba të korret kur bima ka arritur 50-70 % të 
lulëzimit, herba e njomë, të pastërta, duke mbajtur 
në kërcell fl etë dhe lule, pa rrënjë dhe pa barërat e 
tjera të këqia. Korrja e herbës bëhet në orët 1000-
1600. Aroma e fortë specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra

Lule rozë, fl etët të gjelbëra, të gjelbër të errët, damari 
me kërcellin manushaqe.
Nuk lejohen të nxira, të mykura, të verdha, të 
fermentuara (nxehura) dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2
Lëndë organike të llojeve të tjera të menteve si 
menta Rubia, jo më shumë se 0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 1.5
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BIME ETEROVAJORE

Mendër e butë e thatë
Herba menthae piperitae 

Menthe piperita L. f Labitae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Herba e thatë, e pastër e lulëzuar në masën 50-70% 
e mbushur me fl etë (pjesërisht të thyera) pa rrënjë 
dhe pa pjesë të verdha, të pastra nga barërat e tjera. 
Aroma e fortë karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Lule rozë, fl etët të gjjelbera, të gjelbëra në të errët. 
Kërcelli (trupi) dhe damari i fl etëve manushaqe. 
Nuk lejohen të nxira, të mykur, të kalbura dhe dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Menta të llojeve të tjera, jo më shumë se 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Fletë me lule të shkoqura nga kërcelli, jo më shumë se 5
Pjesë të copëtuara që kalojnë në sitën me dimatër 2 
mm, jo më shumë se 3
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BIME ETEROVAJORE

Bar mendër e pa 
shkoqur dhe e shkoqur

Herba menta piperitae
Herba menthae piperitae 

gerebelt

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat Karakteristikat
E pa shkoqur E shkoqur

Pamja

Bar i thatë, i pastër, 
i lulëzuar 70-80%, 
i mbuluar me fl etë 
(pjesërisht të thyera), pa 
rrënjë, pa pjesë të verdha 
dhe pa përzierje me 
barërat e tjerë.

Lule e fl etë të shkoqura 
nga kërcelli, që kalojnë 
në sitën me dimatër 4 
mm, të pastruara nga 
bishtat e lëndëve të 
huaja. Risitet në sitën 
me dimatër 2 mm për 
heqjen e pluhurit.

Era, shija Karakteristike e vetë bimës
E pa shkoqur E shkoqur

Ngjyra

Lule rozë, gjethet jeshile, 
deri në jeshile të errët. 
Kërcelli dhe damarët e 
fl etëve ngjyrë manushaqe.

Lule rozë, gjethet 
jeshile, jeshile të çelur 
dhe jeshile të mbyllur.
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Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14 14
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2 2
Barëra të llojeve të tjera, jo më shumë se 0.5 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 1 1
Pjesë të copëtuara që kalojnë në sitën me 
diametër 2 mm, jo më shumë se 3 1

 Farëra të vetë bimës, jo më shumë se 0 1



Bimët mjeksore & aromatike shqiptare 
(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që duhet të kenë)

70

BIME ETEROVAJORE

Timus i kultivuar i shkoqur
Herba Th ymus 

Vulgaris (gereblet)

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Herba e thatë, të shkoqura nga kërcelli, që kalojnë 
në sitën me dimatër 4 mm.
Pasi pastrohen nga kërcelli dhe lëndët e huaja risitet 
në sitën me diametër 2 mm për heqjen e pluhurit. 
Era karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Ngjyra jeshile, jeshile e çelët, ndërsa lulet natyrale. 
Nuk lejohen të zeza, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme. Shmangiet nga ngjyra jo më 
shumë se 2%.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Kërcej të vetë bimës, jo më shumë se 3
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME ETEROVAJORE

Trumëz kopeshti 
e shkoqur

Herba Saturejae hortensis gerebelt
Satureja hortensis L. f labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletët dhe lulet të thara, të shkoqura nga kërcelli 
dhe kalohen në sitën me vrima 4 mm, pastrohen 
nga bishtat e copëtuar dhe lëndët e huaja dhe risitet 
me sitën 0.5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma dhe 
shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e çelët, lule rozë në bojëqielli. 
Nuk lejohen të mykura, të kalbura dhe çdo  lloj 
papastërti tjetër.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëndë organike të vetë bimës si copa kërcelli me 
gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME ETEROVAJORE

Hissop i shkoqur 
dhe i pa shkoqur

Herba Hyssopi gerebelt
Hyssopus offi  cinale L. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat
Bar hissopi i pa 

shkoqur Bar hissopi i shkoqur

Pamja

Bar i thatë, i pastër, 
i zhvilluar i plotë 
dhe pjesërisht me 
lule dhe gjethe të 
shkoqura me gjatësi 
15-35 cm, pa rrënjë.

I thatë i shkoqur nga 
kërcelli, kalohet në sitën me 
dimatër 4 mm, pastrohet 
nga kërcejt e copëtuar dhe 
lëndët e huaja dhe risitet 
në sitën me dimatër 0.5 
mm, për heqjen e pluhurit.

Era, shija Karakteristike e vetë bimës
E pa shkoqur E shkoqur

Ngjyra

Lule të kaltra deri 
në vjollcë të hapur. 
Gjethet dhe kërcelli 
jeshile e errët, jeshile 
e çelët dhe jeshile 
deri në të verdhë.

Jeshile, jeshile e çelët, 
jeshile deri në të verdhë.
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Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
I pashkoqur I shkoqur

Lagështira, jo më shumë se 13 13
Lëndë organike të vetë bimës, 
jo më shumë se 2.5 1

Lëndë organike të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1.5 0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5 0.5
Kërcej të vetë bimës, jo më 
shumë se 0 1
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BIME ETEROVAJORE

Bar timus (listre) 
i njomë

Herba Th ymi vulgaris recens
Th ymus vulgaris L. f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Korret me gjatësi të ndryshme. Kërcelli i mbuluar 
me gjethe e lule të çelura në masën 75%, pjesa tjetër 
me gonxhe. Era karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
Gjethet dhe kërcelli me ngjyrë jeshile dhe jeshile të 
çelur, ndërsa lulet me ngjyrë rozë të manushaqes. 
Nuk lejohen të mykura dhe të kalbura. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 4
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 2
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BIME ETEROVAJORE

Bar timus (listre) i 
thatë

Herba Th ymi vulgaris tot
Th ymus vulgaris L. f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Herba të thata, të pastra, të zhvilluara plotësisht dhe 
pjesërisht lule e gjethe të shkoqura. Korret me gjatësi 
10-30 cm, pa rrënjë. Era karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Gjethet dhe kërcelli me ngjyrë jeshile dhe jeshile e 
errët, jeshile e çelur, lulet me ngjyrë manushaqe deri 
në të çelët. Nuk lejohen të mykura dhe të kalbura. 
Shmangie ngjyre lejohen jo më shumë se 4%.

Treguesit fi ziko-kimik
Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Bimë me lule të  farëzuara, jo më shumë se 6
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 2
Bimë me rrënjë dhe lëndë organike të vetë bimës 
dhe të bimëve të tjera, jo më shumë se 3
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BIMË MJEKËSORE

Bar arrsi 
(teukrimi)

Herba Teucrii i chamaedryos
Teucrium chamaedrys L.f. 

Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Maja të thata, të lulëzuara dhe pjesërisht me 
gonxhe, pa rrënjë dhe farëzime duke mbajtur fl etë 
dhe lule me gjatësi 10-15 cm, pa aromë, e me shije 
rrudhëse.

Ngjyra

Kërcelli dhe fl etët të gjelbërta, lulet në rozë. 
Nuk lejohen të nxira, të mykura, trup dhe fl etë 
krejtësisht të verdha dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Bar dhe lule të coptuara, që kalojnë në sitën me 
diametër 2 mm, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës si herba me rrënjë, 
të farëzuara të bimëve të tjera, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Bar barpate
Herba Polygoni avicularis

Polygonum avuculare L.f. Polygonaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar me lule dhe fl etë me gjatësi 10 – 25 cm, pa 
rrënjë, kërcelli në formë xhufke ose tufe, pa aromë 
dhe shije.

Ngjyra

Gjethet dhe kërcelli ngjyrë jeshile, lulet të kuqe në 
rozë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira, 
rrënjë të prekura nga insektet dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Bar me rrënjë, jo më shumë se 2
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Bar Barblete
Herba Melissae tot.

Melissa offi  cinalis L.f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë, i pastër, pjesërisht i lulëzuar. Kërcelli i 
mbuluar me fl etë të plota dhe pjesërisht të coptuara, 
pa rrënjë. Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës 
(limoni).

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e errët me nuancë të lehta në të 
verdhë. Nuk lejohen fl etë të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë dhe kërcenj të shkoqur, që kalojnë në sitën 
me diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2
Lëndë organike të bimëve të tjera jo helmuese, jo 
më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Bar bisht kali
Herba Equiseti arvensis

Equisetum arvense L.f. Equisetaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar i thatë, pa rrënjë, i pastër, me gjatësi 10-25 cm, 
e plotë dhe pjesërisht e coptuar, Pa aromë dhe pa 
shije, në prekje me dhëmb të mpin.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të çelur, në nyje me disa pika 
në kafe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
 Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 3
Pjesë të bisht kalit, lloje të tjerë dhe të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 15
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BIMË MJEKËSORE

Bar çaj mali

Herba Sideritidis
Sideritis roeseri BOIS et 

HELDR.f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë kërcelli me gjethe e lule të vegjetacionit 
të vitit në vazhdim me gjatësi 20-30 cm, pa fare, 
pa rrënjë dhe jo i drurëzuar. Aroma specifi ke e vetë 
bimës e këndshme.

Ngjyra
Fletët dhe kërcelli të gjelbër në bojë hiri, lulja e 
verdhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, 
të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera jo helmuese, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Bar hithre
Herba Urticae

Urtica dioica L. Urticaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë, i pastër, me fl etë të plota e pjesërisht të 
coptuara, me gjatësi 15-30 cm. Herba pa rrënjë dhe 
të pa farëzuara. Aroma dhe shija karakteristike të 
vetë bimës.

Ngjyra

E gjelbër, e gjelbër e çelur, deri në të errët dhe e 
gjelbër me nuancë të verdha. Nuk lejohen fl etë 
të nxira, të mykura, të kalbura, të verdha dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 14
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Pjesë të herbës të coptuara, që kalojnë në sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 5
Lëndë të bimë të tjera, jo më shumë se 2
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Bar jonxhe e egër

Herba meliloti
Melilotus offi  cinalis (L). 
MEDIK. F. Leguminosae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar të thatë, kërcelli i mbuluar, me fl etë e lule me 
gjatësi deri në 40 cm. Herba të ketë lule të çelura 
dhe pjesërisht të pa çelura (gonxe). Me aromë të 
këndshme të vetë bimës.

Ngjyra
Lule të verdha, fl etët dhe kërcelli i gjelbër. Nuk 
lejohen fl etë të nxira, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Bar me gjatësi deri në 50 cm, jo më shumë se 8
Lule dhe fl etë të shkoqura në ballo, jo më shumë se 5
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Pjesë të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 6



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
83

BIMË MJEKËSORE

Bar kinë fushe

Herba Centaurii
Centaurium minus MOENCf, 

Gentianaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Majra të lulëzuara, të thara në hije, me fl etë dhe lule 
të pa farëzuara, pa rrënjë të prera, me gjatësi 15-30 
cm, pa aromë, me shije të hidhur.

Ngjyra

Trupi dhe fl etët të gjelbëra me nuancë lehtësisht në 
të verdhë, lulet me bojë rozë. Nuk lejohen herba të 
nxira, të mykura, të kalbura, herba me fara, rrënjë 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Bar me fl etë të copëtuara që kalojnë në sitën me 
diametër 2mm, jo më shumë se 2

Bar me me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Kërcell të xhveshur nga lulet dhe fl etët të rëna në 
ballo, jo më shumë se 7

Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIMË MJEKËSORE

Bar lulebasani

Herba Hyperici
Hypericum perforatum L.f, 

Hypericaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Majra të lulëzuara të pastëra, me gjatësi 20 – 30 cm. 
Kërcelli pa rrënjë i degëzuar por jo i drunjtë. Fletët 
dhe lulet pjesërisht të shkëputura nga degët. 

Ngjyra

Kërcelli ngjyrë të gjelbër të çelur, e gjelbër në 
rozët, fl etët të gjelbëra e gjelbër e çelur dhe lulja e 
verdhë natyrale. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të 
kalbura krejtësisht dhe të farëzuara si dhe çdo lloj 
papastërtie tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Bar lule dhe fl etë të coptuara, që kalojnë në sitën 
me diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Bar i lulëzuar dhe pjesërisht të farëzuara, jo më 
shumë se 5

Bar me gjatësi mbi 30 cm, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës dhe të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Bar mendër e egër
Herba Pulegii

Mentha pulegium L.f, Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Maja të thata, të lulëzuara dhe pjesërisht me gonxhe, 
pjesërisht të coptuara, pa rrënjë dhe farëzime, kërcelli 
të jetë me fl etë e lule me gjatësi 20-30 cm. Aroma e 
këndëshme, specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli dhe fl etët ngjyrë të gjelbër, të hirtë, lulet 
vjollcë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, 
trup dhe fl etë krejtësisht të verdha dhe çdo lloj 
papastërtie tjetër.

 Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 6
Bar i tejlulëzuar, i farëzuar dhe pa lule, jo më 
shumë se 6

Kërcell dhe lule e fl etë të shkoqura, jo më shumë se 3
Lëndë të bimëve të tjera aromatike, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Mendër e egër e shkoqur
Herba Menthae pulegii gerebelt
Mentha pulegium L.f, Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletët dhe lulet të thara, të shkoqura nga kërcelli dhe 
që kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen 
nga bishtat, lëndët e huaja dhe risiten ne sitën me 
diametër 0,5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma e 
këndëshme, specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të hirtë e vjollcë, vjollcë e 
çelur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Fletë dhe lule me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës (kërcej), por jo më 
të gjatë se 2 cm, jo më shumë se 3

Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se 0,5
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BIMË MJEKËSORE

Bar mendre gjethegjatë

Herba Menthae longifolia
Mentha longifolia (L) HUDS f, 

Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar i thatë i mbushur me lule dhe fl etë të plota dhe 
pjesërisht të shkoqura pa rrënjë dhe farëzime, herba 
me gjatësi 25 – 35 cm. Aromë specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli dhe gjethet të gjelbëra në të hirtë lulet krem 
në të bardhë. Nuk lejohen të nxira, të mykura, 
të kalbura, bimë të tjera aromatike dhe çdo lloj 
papastërtie tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 6
Maja të kalbura lulëzimi, të farëzuara dhe pa lule, 
jo më shumë se 6

Kërcell me fl etë e lule të shkoqura, jo më shumë se 3
Lëndë të bimëve të tjera, jo aromatike, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Tufa mersine

Summitates Myrti
Myrtus communis L.f, 

Myrtaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë, pa fl etë të verdha, dega e mbushur me 
fl etë e lule me gjatësi 10-20 cm, por jo i drunjëzuar, 
me trashësi 12 mm. Aroma dhe shija specifi ke e 
vetë bimës.

Ngjyra
Filizat dhe fl etët të gjelbëra, të gjelbëra në gri, lule 
të bardha në të murme. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 8
Bar që kalon gjatësinë 20 cm dhe trashësinë 12 
mm, jo më shumë se 10

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIMË MJEKËSORE

Bar mijë fl etësh

Herba Millefolii
Achillea millefolium L. f. 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo- shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë dhe plot me gjethe e lule, 15-30 cm 
gjatësi, lulesa e lulëzuar por jo e farëzuar. Lulet dhe 
fl etët pjesërisht të shkoqura. Aroma karakteristike 
e vetë bimës.

Ngjyra

Lulesa me petale të bardha dhe në qendër e verdhë, 
kërcelli dhe fl etët jeshile me push të hollë gri. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, pjesërisht të 
farëzuara dhe çdo lloj papastërtie tjetër.

Treguesit fi ziko – kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera por jo helmuese, jo më shumë se 1

Bar të farëzuar mbi 10% të luleve, jo më shumë se 5
Bar nga llojet e tjera të mijë fl etësheve, jo më 
shumë se 2

Bar me gjatësi deri 40 cm, jo më shumë se 5
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BIME  MJEKESORE

Bar pelini i bardhë

Herba Absinithii
Artemisia absinthium L.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë, gjysëm i lulëzua, i zhvilluar. Kërcelli 
mbuluar me fl etë, me lule dhe pjesërisht gonxhe, 
gjatësia 20-35 cm, aroma e vetë bimës, me shije të 
hidhur.

Ngjyra
Kërcelli dhe gjethet jeshile në gri, lulet të verdha. 
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Dege me kërcell mbi 5 mm, trashësi si dhe dege të 
farëzuara, jo më shumë se 3

Lëndë të bimëve të tjera, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Bar pelini i zi

Herba Artemisiae vulgaris
Artemisia vulgaris L.f 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar i thatë, i pastër, i zhvilluar, majat gjysëm te 
lulëzuara. Kërcelli i mbuluar me gjethe, dhe lule 
pjesërisht gonxhe, gjatësia 20-35 cm, aroma e vetë 
bimës, me shije të hidhur.

Ngjyra
Kërcelli dhe gjethet jeshile në gri, lulet të verdha, të 
kuqerremta. Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të 
nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Dege me kërcell mbi 5 mm, trashësi si dhe dege të 
farëzuara, jo më shumë se 3

Lëndë të bimëve të tjera, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Bar qumështore

Herba Taraxaci
Taraxacum offi  cinaleWEB f. 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar rrënjë dhe fl etë të thata, të pastra, te zhvilluara, 
të plota dhe pjesërisht të copëtuara, me dimensione 
të ndryshme. Aroma karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Rrënjë bojë kafe në të verdhë, kafe të çelur, nga 
brenda e bardhë në krem me zemër të verdhë. 
Fleta jeshile e errët, jeshile të çelur. Nuk lejohen të 
mykura, të kalbura, të nxira, te prekura, nga insektet 
jo karantinore dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështia, jo më shumë se 14
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të bimëve të tjera, jo më shumë se 1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 8
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Bar rigon i kuq
Herba Origani vulgaris tot.

Origanum vulgare L. f Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Maja gjysëm të lulëzuara, të thata, te pa fërzuara, me 
gjatësi 20-30 cm. Kërcelli do të përmbajë gjethe dhe lule 
me aromë të këndëshme karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
Fletët të gjelbëra të errëta, kërcelli i gjelbër, i gjelbër 
në të kuqërremtë, lulet rozë. Nuk lejohen të kalbura, 
të mykura, të nxira, dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lule dhe fl etë që kalojnë në sitën me diametër 3 
mm, jo më shumë se 5

Bar me ngjyrë jo normale dhe të farëzuara, jo më 
shumë se 5

Kërcell të zhveshur nga lulet dhe fl etët të rëna, jo 
më shumë se 7

Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Bar rigon i bardhë
Herba Origani viridis tot.

Origanum vulgare ssp. Viridis 
BOIS f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Maja gjysëm të çelura të thata, te pafarëzuara me 
gjatësi 20-30 cm. Kërcelli të përmbajë gjethe me 
aromë te këndëshme karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra

Fletë të gjelbëra, të gjelbra të errëta, kërcelli i gjelbër 
në të kuqërremtë, lulet të bardha. Nuk lejohen 
të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lule dhe fl etë që kalojnë në sitën me diametër 2 
mm, jo më shumë se 5

Bar me ngjyrë jo normale dhe të farëzuara, jo më 
shumë se 5

Lule dhe fl etë të rëna nga kërcelli, jo më shumë se 7
Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
95

 

BIME MJEKESORE

Rigon i bardhë i 
shkoqur

Herba origani viridis gerebelt
Origanum vulgare ssp. Viridis 

BOIS f. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë dhe lule të thara, shkoqen nga kërcelli dhe 
kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga 
bishtat e copëtuara dhe lëndët e huaja dhe risiten 
me sitën me diametër 0.5 mm për heqjen e pluhurit. 
Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
Fletë e gjelbër e gjelbër e çelur. Lulja e bardhë e 
bardhë në krem. Nuk lejohen të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, (kërcenj) por jo më 
të gjatë se 2 cm, jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Bar trumze
Herba Saturejae montanae tot
Satureja Montana L.f Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar i thatë, i mbushur me gjethe e lule, të plota dhe 
pjesërisht të copëtuara me gjatësi 15-30 cm. Aroma 
e këndëshme, specifi ke e vetë bimës.

Ngjyra
Kërcelli dhe gjethet të gjelbërta, e gjelbërt e çelur, 
lulja natyrale bojë qielli. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Bar, fl etë dhe lule të copëtuara, që kalojnë në sitën 
me diametër 2 mm, jo më shumë se 5

Lëndë organike dhe të bimëve të tjera, jo më 
shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
97

BIME MJEKESORE

Bar zhumbrice
Herba serpylli tot

Th ymus serpyllum HAL f. labiatea

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bar i lulëzuar, i thatë i korrur pa rrënjë, kërcelli 
duhet të mbajë fl etë dhe lule të plota dhe pjesërisht 
të rëna. Aroma karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të errët, ndërsa lulet natyrale 
violet të çelura. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Kërcelli pa fl etë dhe me ngjyrë jo normale, jo më 
shumë se 5

Bimë me lule në gonxhe dhe të farëzuara, jo më 
shumë se 5

Bimë me rrënjë dhe lëndë organike të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 4

Bar pa lule, jo më shumë se 10
Lëndë minerale, jo më shumë se 2
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BIME MJEKESORE

Zhumbricë e shkoqur

Herba serpylli gerebelt
Th ymus serpyllum HAL. 

F. Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bimë të thata, të shkoqura, nga kërcelli kalohen në 
sitën me diametër 4 mm, pastrohen nga kërcejtë 
e copëtuar, dhe lëndët e huaja dhe risiten në sitën 
me diametër 0.5 mm për heqjen e pluhurit. Aroma 
karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër në të errët ndërsa lulet natyrale 
violet të çelur. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Kërcenj të vetë bimës jo më të gjatë se 2 cm, jo më 
shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Bar majdanoz i egër

Herba Capilli veneris
Adiantum capillus – veneris 

L.f Polypodiaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Bar me kërcenj të fortë dhe gjethe 2-3 fi sh pendorë, 
me gjethëza në formë trekëndëshi, me bazë në formë 
pyke dhe me maje me 3-4 vringuj që përfundojnë 
me buzë të dhëmbëzuara. Sipërfaqja e gjetheve 
me rrudha vizake që dalin nga baza e gjetheve ose 
përfundojnë në majë të saj. Kërcelli nën gjethen e 
fundit nuk duhet të jetë më i gjatë se 20 cm. Era 
karakteristike e vetë bimës shija pak e athët e hidhur.

Ngjyra

Kërcenj ngjyrë të zezë të shkëlqyeshme, gjethet të 
gjelbëra deri në të gjelbër të çelët. Pranohen njolla 
kafe të murrme në majë të sipërfaqes së poshtme të 
gjetheve. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 15
Bar me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Kërcenj me gjatësi mbi 20 cm nga gjethja e fundit, 
jo më shumë se 1

Pjesë nga bimë të tjera, jo më shumë se 2
Hiri i pergjithshem, jo më shumë se 12
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BIME MJEKESORE

Trumzë e shkoqur
Herba saturejae montanae Gerbelt

Satureja Montana L. f Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletët dhe lulet të thata, shkoqur nga kërcelli dhe 
kalojn në sitën me diametër 3 mm, pastrohen nga 
bishtat e copëtuara e lëndët e huaja dhe risiten në 
sitën me diametër 0.5 mm, për heqjen e pluhurit. 
Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
E gjelbër, e gjelbër e çelët, lulet ngjyrë rozë në bojë 
qielli. Nuk lejohen fl etë të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Fletë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës si copa kërcelli me 
gjatësi deri në 2 cm, jo më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Rigon i kuq i 
shkoqur

Herba Origani vulgaris gereblt
Origanum vulgare L.f. 

Labiatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fletë dhe lule të thata, të shkoqura nga kërcelli dhe 
kalohen në sitën me diametër 4 mm, pastrohen 
nga bishtat e copëtuara dhe lëndët e huaja, risiten 
në sitën me diametër 5 mm për heqjen e pluhurit. 
Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
Fletë te gjelbra, te gjelbra në gri, lulja rozë deri në 
manushaqe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Pjesë të bimës me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Fletë dhe lule të copëtuara që bien në sitën me 
diametër 3mm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Bar purqarku
Herba Nastrutii

Nasturtium offi  cinale L.f Cruciferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Herba me lule dhe fl etë të plota dhe pjesëreisht të 
copëtuara me gjatësi 15-30 cm, e thatë e pastër. 
Aroma dhe shija karakteristiek të vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli i gjelbër me nuancë te verdhë në kafe. Fletët 
te gjelbra, e çelët. Lulja e bardhë dhe e bardhë në 
krem. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 3
Fletë dhe lule të copëtuara që bien nën sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Bar eupatorie

Herba Eupatorii cannabinus 
Eupatorium CanabinusL.f

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Herba me lule e fl etë të plota dhe pjesërisht të 
copëtuara, me gjatësi 15-35 cm, e thatë, e pastër. 
Aroma dhe shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli i gjelbër, i gjleber ne trendafi li me nuancë 
gri. Fleta e gjelbër, e gjelbër e çelët me nuancë gri. 
Lulja rozë, rozë në krem. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimeve të tjera, 
jo më shumë se 3

Fletë me lule të copëtuara që bien nën sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5



Bimët mjeksore & aromatike shqiptare 
(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që duhet të kenë)

104

BIME MJEKESORE

Bar parietare
Herba parietariae

Parietaria offi  cinalis L.f Urticaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Herba me lule dhe fl etë të plota dhe pjesërisht të 
copëtuara me gjatësi 15-30 cm, e thatë, e pastër. 
Armoma dhe shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Fletët të gjerlbëra, e gjelbër e errët dhe e gjelbër në të 
çelët. Kërcelli i gjelbër në kafe me nuancë gri. Lulja 
e bardhë në krem me nuancë rozë. Nuk lejohen 
të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës ose bimeve të tjera, 
jo më shumë se 4

Fletë dhe lule të shkoqura që bien në sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Bar fomi mjekësore

Herba fumareae
Fumaria offi  cinalis L.f 

Papaveraceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Herba me lule e fl etë të plota e pjesërisht të copëtuara, 
me gjatësi 15-30 cm, e thatë, e pastër. Aroma dhe 
shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli dhe fl etët të gjelbër, të gjelbër me nuancë 
të verdhë. Lule të kuqe, të kuqe në vishnje e blu. 
Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Kërcenj pa fl etë dhe me ngjyrë jo normale, jo më 
shumë se 5

Herba me lule në gonxhe dhe të farëzuara, jo më 
shumë se 5

Herba me rrënjë dhe lëndë organike të vetë bimës 
e të bimëve të tjera, jo më shumë se 4

Lëndë minerale, jo më shumë se 2
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BIME MJEKESORE

Bar cucubine

Herba Sisymbri
Sisymbrium offi  cinale L.f 

cruciferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë
Treguesit Karakteristikat

Pamja Herba me lule e fl etë të plota dhe pjesërisht të 
copëtuara. Aroma dhe shija e vetë bimës.

Ngjyra

Kërcelli dhe fl etët e gjelbërta, e gjelbër e hapët me 
nuancë në të verdhë e gri. Lulja e bardhë në krem. 
Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Herba me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Herba me lëndë te huaja të vetë bimës dhe bimeve 
të tjera, jo më shumë se 3

Fletë dhe lule të shkoqura që bien në sitën me 
diametër 3 mm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Kallinj të frutifi kuar 
të gjethe dellit të gjerë

Frystus plantaginis majoris
Plantago major L.f 

Plantaginaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë
Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kallinj me gjatësi të ndryshme, të mbushur 
dendësisht me fruta, pjesa me fruta e bishtit të 
kallirit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3 cm. Pa erë 
e shije të veçantë.

Ngjyra

Bishti i kallirit ka ngjyrë të gjelbër vaji, vetë frutat që 
përbëjnë kallirin kanë ngjyrë bezhë deri në vaj ulliri, 
ndërsa farërat e vogla (që ndodhen brenda frutit) 
të zeza. Nuk lejohen fruta të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Kallinj me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 8
Fruta të shkoqura, jo më shumë se 15
Kallinj me pjesë të pafrutifi kuar me gjatësi mbi  3 
cm, jo më shumë se 5

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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Kokërr dëllinjë e kuqe

Fructus Juniperi oxycedri
Juniperus oxcedrus L.f 

Cupressaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të pjekura, të rrumbullakta me cipë të 
ndriteshme me madhësi të ndryshme dhe pa kokërra 
të thata të vegjetacionit të kaluar.

Ngjyra
E kuqe dhe e kuqe me nuancë të lehtë në të verdhë. 
Nuk lejohen kokrra të kalbura, të mykura, të nxira, 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 20
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera jo helmuese, jo më shumë se 1

Kokrra të thata, jo më shumë se 2
Kokrra të dëmtuara mekanikisht, jo më shumë se 5
Hiri, jo më shumë se 5
Vaj eterik, jo më shumë se 0.8
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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Kokërr dëllinjë e zezë

Fructus juniper Communis
Juniperus communis l.f 

Cupressaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të rrumbullakta të ndritëshme me diametër 
mbi 4 mm, të tulëta, përsipër kanë një brazdë me 
tri rreze, në rreze gjendet gjysma e bishtit. Erë 
aromatike, shije djegëse dhe të ëmbël.

Ngjyra
Blu e errët ose violetë e thellë. Nuk lejohen kokrra 
të nxira, të mykura, të kalbura, dëmtues dhe 
ekstremente kafshësh.  

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 20
Kokrra me ngjyrë jo normale, te papjekura dhe të 
dëmtuara mekanikisht, jo më shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Përzierje minerale, jo më shumë se 0.5
Hiri i plote, jo më shumë se 5
Vajra eterike, jo më pak se 0.8
Kokrra me madhësi nën 4 mm, jo më shumë se 5
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Kokërr kulumbrie
Fructus pruni spinosae

Prunus spinosa L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të pjekura, të thara, të shëndosha, pa bisht 
në formë të rrumullakët ose të rrudhosura, me 
diametër 1-1.5 cm. Pa erë, shije të ëmbël rrudhëse.

Ngjyra

Nga jashtë cipa blu e errët deri në te zezë, nga brenda 
tuli jeshil në të verdhë. Nuk lejohen kokrra të nxira, 
të mykura, të kalbura, te papjekura, të ngrëna nga 
inesktet dhe ekstremente kafshësh.  

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Kokrra të dëmtuara mekanikisht ose të shtypura, 
jo më shumë se 3

Kokrra të gjelbra, jo më shumë se 1
Mbeturina bishtash, jo më shumë se 1
Lëndë te huaja organike dhe lëndë minerale, jo më 
shumë se 0.5



Shoqata Shqiptare e Bimëve Mjeksore dhe Aromatike (EPCA)
111

BIME MJEKESORE

Kokërr limoni aguridh

Fructus citri immature
Citrus limon L. BUM. F. 

Rutaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra limoni të papjekura (aguridhe) të rëna nga 
pema gjatë vegjetacionit, sidomos gjatë periudhës 
korrik-shtator me madhësi të ndryshme po me 
diametër jo me te vogla se 1 cm.

Ngjyra
Jeshile, jeshile në të verdhë Nuk lejohen fruta 
të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 11
Kokrra më të vogla në diametër se 1 cm, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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Kokërr mersine

Fructus Myrti
Myrtus communis L.f 

Murtaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të thata, të plota, me madhësi të ndryshme, 
të rrudhura, pa bisha, me aromë specifi ke të vetë 
bimës me shije në fi llim pak të ëmbël dhe më vonë 
të hidhur.

Ngjyra
E zezë e errët dhe vishnje e errët. Nuk lejohen 
kokrra të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Kokrra të ngrëna nga insektet, jo karantinore, jo 
më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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Kokërr murrizi

Fructus crataegi
Crataegus oxycantha L. dhe crataegus 

monogyna JACQ f. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të pjekura, të rrumbullakta ose vezake, pa 
bishta, me dimensione mbi 6 mm, të jenë të dy 
llojeve (me 1 ose 2-3 bërthama) pa erë dhe me shije 
të ëmbël.

Ngjyra
E kuqe e çelur ose e kuqe në vishnje. Nuk lejohen 
kokrra të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Kokrra me dimensione më të vogla e 6 mm, jo më 
shumë se 5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Hiri, jo më shumë se 0.4
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Kokërr qershie e egër
(boronicë)

Fructus Myrtilli
Vaccinium myrtillus L. f

Ericaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të pjekura, të zhvilluara, të thata, me madhësi 
të ndryshme e të shkrifëta, jo të ngjitura, pa bisht, 
të rrudhura por cipa jo e plasur, shija dhe aroma 
karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra Blu e errët thuajse në të zezë. Nuk lejohen të nxira, 
të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 16
Fruta të papjekura, jo më shumë se 1
Përzierje te huaja organike, jo më shumë se 1.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Gjethe dhe pjesë te bishtave, jo më shumë se 1.25
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Kokërr shtogu
Fructus Sambuci Nigrae

Sambucus nigra L.f Caprifoliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të pjekura, të thata, te rrudhura, por jo të 
plasur cipën, kokrrat duhet të jenë të shkoqura nga 
bishti. Aroma dhe shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
Si brenda edhe jashtë kokrra duhet të jetë e zezë. Nuk 
lejohen kokrra të nxira, të mykura, te papjekura, të 
dëmtuara dhe ekstremente kafshësh.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 15
Kokrra me ngjyrë jo normale dhe me bisht, të 
djegura, jo më shumë se 3

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë te huaja organike e minerale, jo më shumë se 1
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Kokërr trëndafi li i egër pa farë 
si dhe specie të tjera të gjinisë 
trëndafi l por që i përgjigjen 

kërkesave të standardit në fuqi

Fructus 
Cynosbati sine 

semine
Rosa canina L.f 

Rosaceae 

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Fruta të çara, të pastruara nga farat, qimet, bishtat e 
saj. Era thuajse mungon, shija karakteristike.

Ngjyra
E kuqe, e kuqe e theksuar në të hapur dhe e kuqe në 
vishnje. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, 
të dëmtuara dhe ekstremente kafshësh.  

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Tul me ngjyrë jo normal, jo më shumë se 5
Kokrra të paçara, jo më shumë se 3
Pjesë të tulit që mbajnë qime, fara dhe lëndë të 
tjera të vetë bimës, jo më shumë se 4

Përmbajtja e vitaminës C, jo me pak se 0.5
Hiri, jo më shumë se 6
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Kokërr trendafi li i egër me farë 
si dhe specie të tjera të gjinisë 
trëndafi l por që i pergjigjen 

kërkesave te standardit ne fuqi

Fructus 
Cynosbati 

totus
Rosa canina L.f 

Rosaceae 

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të zhivlluara, të pjekura, me madhësi të 
ndryshme, pa bisht, era thuajse mungon, me shije 
në fi llim pak të athët, më vonë të ëmbël.

Ngjyra E kuqe, e kuqe e errët. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe ekstremente kafshësh.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Hiri i plotë, jo më shumë se 5
Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës e bimeve të tjera, jo 
më shumë se 1

Kokrra te shtypura mekanikisht, jo më shumë se 3
Lëndë organike minerale, jo më shumë se 0.5
Përmbajtja ne vitamine C, jo me pak se 0.25
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Kokërr trendafi li i egër i njomë 
si dhe specie të tjera të gjinisë 
trëndafi l por që i pergjigjen 

kërkesave te standardit ne fuqi

Fructus 
Cynosbati 

recens
Rosa canina L.f 

Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të njoma, të kuqe me madhësi të ndryshme, 
të plota, të forta, të hedhura në fuçi prej druri, në 
tretësirë SO2. 

Ngjyra E kuqe, e kuqe e çelët. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të shtypura dhe me papastërti të tjera.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Kokrra me bishtat e saj nga 1-15 cm, jo më shumë se 5
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Kokërr vadhëz e egër
Fructus Sorbi aucupariae

Sorbus aucuparia L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Kokrra të zhvilluara, të pjekura, me madhësi rreth 6 
mm, erë të dobët, shije të athët rrudhse.

Ngjyra E kuqe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura, 
dëmtues dhe ekstremente kafshësh.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Pjesë të vetë bimës, jo më shumë se 3
Kokrra te shtypura mekanikisht, jo më shumë se 3
Lëndë te huaja organike dhe minerale, jo më 
shumë se 0.5
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Kokërr luleshtrydhe 
e njomë

Fructus Fragariae recens
Fragaria vesca L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fruta të freskëta, të brishta, të plota, me madhësi 
të ndryshme, të pa shtypura, me aromë dhe shije të 
këndëshme specifi ke të vetë bimës. Të futen në fuçi  
prej druri me SO2.

Ngjyra
E kuqe, e kuqe në nuancë të verdhë. Nuk lejohen 
të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Fruta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2
Fruta te shtypura mekanikisht, jo më shumë se 5
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BIME MJEKESORE

Kokërr manaferre 
e njomë

Fructus rubi fruticosi recens
Rubus fruticosus L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Frutat pa bisht, të jenë të fresketa, të plota, me 
madhësi të ndryshme të pashtypura, me shije 
specifi ke te këndëshme dhe të ëmbël të manaferrës, 
të pjekura normalisht.

Ngjyra
E zezë, e zezë në vishnje me nuancë të hirta. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %

Fruta  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Fruta të shtypura mekanikisht, jo më shumë se 5
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BIME MJEKESORE

Kokërr qershigle 
e njomë

Fructus Myrtilli recens
Vaccinium myrtillus L. f Ericaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të njoma me madhësi të ndryshme, të 
pashtypura, e shije të ëmbël dhe pak të athët. Pa 
përzierje me kokrra jeshile të papjekura.

Ngjyra
Blu e errët dhe e zezë në vishnje. Nuk lejohen të 
nxira, të mykura, të kalbura dhe papastreti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Kokrra të shtypura, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës dhe kokrra të 
papjekura, jo më  shumë se 2
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Kokërr thane e njomë
Fructus Corni maris recens
Cornus nas L. f Cornaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të fresketa, pa bisht, të forta, të gjata, me 
madhësi të ndryshme dhe jo të shtypura, me shije 
karakteristike të vetë thanës, të athëta, të hidhen në 
fuçi  prej druri në solucion SO2.

Ngjyra
E kuqe, e kuqe në nuancë të lehta në të verdhë e në 
disa raste vishnje. Nuk lejohen të nxira, të mykura, 
të papjekura e të shtypura.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Kokrra të papjekura dhe lëndë të tjera të vetë 
bimës, jo më shumë se 3

Kokrra të shtypura, jo më shumë se 2
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Kokërr dëllinjë deti

Fructus Juniperi pheniceae
Juniperrus phoenicae L. f 

cupressaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të rrumbullakta, të pjekura, me madhësi të 
ndryshme, duke mbajtur shenjën e bishtit pa kokrra 
të vegjetacionit të kaluar.

Ngjyra E kuqe, e kuqe në të verdhë. Nuk lejohen të nxira, të 
krimbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 22
Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës si gjëmba dhe maja 
degësh, jo më shumë se 2

Kokrra të shtypura mekanikisht, jo më shumë se 8
Lëndë organike të bimëve të tjera jo vajore, jo më 
shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Kokrra të thata jo më shumë se 2
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Kokërr dëllinjë e zezë 
7 mm

Fructus Juniperi communis 7 mm
Juniperus communis L.f 

Cupressaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të ndritshme me diametër mbi 7 mm, 
të tulta, përsipër kanë një brazdë me tri rreze, në 
rrënjë gjenden gjurmat e bishtit. Era karakteristike 
aromatike, shije djegëse dhe e ëmbël. 

Ngjyra
Blu e errët ose violet e thellë. Nuk lejohen kokrra 
të mykura, të kalbura, dëmtues dhe ekstremente 
kafshësh.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 16
Hiri i përgjithshëm, jo më shumë se 4
Kokrra me ngjyrë jo normale, të papjekura dhe të 
dëmtuara, jo më shumë se 2

Përzierje minerale, jo më shumë se 0.5
Kokrra me diametër nën 7 mm jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Vajra eterik, jo me pak se 1
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Frutë gjembaçi

Fructus silybi
Sylibum marianum GAERTN L. 

Copmosiate

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë
Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të thata, të pastra, të plota dhe pjesërisht 
të copëtuara me madhësi të ndryshme. Aroma dhe 
shija karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra Nga jashtë kafe, kafe e errët. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe papastërti të tjera.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Kokrra  me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Kokrra që bien në sitën me diametër 2 mm, jo më 
shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Frut glikanze

Fructus foeniculi
Foeniculum vulgare MILL f. 

Umbelliferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Fara të thata, te zhvilluara me pjekuri të plotë, me 
dimensione të ndryshme, në formë ovale, me aromë 
dhe shije karakteristike të vetë bimës. Sipërfaqja e 
arës e ashpër jo e lëmuar.

Ngjyra
E gjelbër në kafe ose e gjelbër në të verdhë. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Fara me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Përmbajtja ne vaj eterik 3-4
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Farë të papjekura (paformuara, bosh), jo më 
shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Frut kërkute

Fructus Ammi visnagae
Ammi visnaga (L) LAM f. 

umbelliferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Farëra të plota, pa bishta, të shoshura, me pjekje të 
plotë dhe të thata, me kanale ose viza për së gjati.

Ngjyra
E verdhë në krem deri në gri të errët. Nuk lejohen 
fara të nxira, të mykura, të kalbura, te krimbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 12
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës dhe lëndë të huaja të 
tjera, jo më shumë se 1

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Frut konopice ose mrine

Fructus Agni- casti
Vitex Agnus –castus L.f 

verbenaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Farëra të thata, të plota, të pastra, duke mbajtur 
shenjën ose mbeturinën e kupës, pa aromë e shije.

Ngjyra
Nga jashtë gri në kafe e çelur dhe kafe në të verdhë, 
nga brenda krem në të verdhë. Nuk lejohen të nxira, 
të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Farëra që bien nën sitën me diametër 3 mm, jo 
më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Mollë të egra të 
grira të thara

Frutus Pyri mali 
Malus sylvestris MILL L. Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Kokrra të pjekura, të prera ne rriska të thata, të 
prera në formë ovale ose si thela me trashësi 2-4 
mm, aroma e lehtë e kokrrës me shije të thartë dhe 
rrudhëse.

Ngjyra
Cipa e verdhë në të kuqe, tuli i verdhë në portokalli. 
Nuk lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
1. Lagështira, jo më shumë se 14
2. Rriska me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
3. Rriska me trashësi mbi 4-8 mm, jo më shumë se 10
4. Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
5. Lëndë minerale, jo më shumë se 0.1
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BIME MJEKESORE

Frut drize

Fryctus Spinae –chisti
Paliurus aculeatus LAM

(sin. Palirurus spina- Christi MILL)
f. Rhamnaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja Fruta të pjekura, pa bishta, me dimensione të 
ndryshme me farë në qendër, me shije pak të ëmbël.

Ngjyra

Nga jashtë fruti ka ngjyrë te verdhë në rozë e kafe, 
nga brenda ngjyrë të bardhë ose bezhë e çelët. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 13
Fruta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Kokërr (Farë) 
gështenjë e egër

Semen Hippocastani 
Aesculu Hippocastanum L.F

Hippocastanaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Kokrra të shëndosha, të pjekura, të thata, të pastra 
nga gëzhoja me madhësi të ndryshme nga gështenja 
e butë. Pa erë, shije të ëmbël në të hidhur.

Ngjyra

Kokrra nga jashtë ngjyrë kafe origjinale të gështenjës, 
nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen, kokrra 
të kalbura, të nxira, dëmtues dhe ekstremente 
kafshësh.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.5
Kokrra tëe mykura, jo më shumë se 3
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

 Farë  sinap i bardhë
Semen Sinapis albae

Sinapis alba L.F. cruciferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fra të thatë, të pastra, të plota, me dimatër rreth 2 
mm. Pa aromë, me shije në fi llim sit e vajit me vone 
djegëse, e ndijshme e theksuar në hunde.

Ngjyra
Nga jashtë krem në të verdhë ose e bardhë në kafe. 
Nga brenda e gjelbër në të verdhë. Nuk lejohen të 
mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Farëra të huaja dhe të coptuara, jo më shumë se 2
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.25
Fara të vyshkura të paformuara, jo më shumë se 0.25
Lëndë minerale, jo më shumë se 3
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 3
Përmbajtja në vaj eterik 0.3-1.3
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BIME MJEKESORE

 Farë  sinap i zi
Semen Sinapis nigrae

Brassica nigra L.F. cruciferae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fara të thatë, të pastra, të plota, me dimatër rreth 2 
mm. Pa aromë, me shije në fi llim si të vajit më vonë 
e rëndë, djegëse, e ndijshme e theksuar në hundë.

Ngjyra

Nga jashtë vishjne e errët deri në kafe. Nga brenda 
e gjelbër në të verdhë.
Nuk lejohen  farëra të mykura, të kalbura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Farëra të huaja dhe të coptuara, jo më shumë se 2
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 0.25
Fara të vyshkura të paformuara, jo më shumë se 0.25
Përmbajtja në vaj eterik, jo me pak se 0.7
Lëndë minerale jo më shumë se 0.5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 5
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BIME MJEKESORE

 Farë  xhirokulli
Semen Colchici

Colchicum autumnale L.F. Liliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fara të thatë, të pastra, të padeformuara me madhësi 
1.5-2.5 mm, pa aromë dhe shije helmuese, shumë 
të forta dhe të pa shtypshme.

Ngjyra

Nga jashtë kafe e çelët, kafe e errët, nga ana e 
brendëshme me krem të çelur.
Nuk lejohen faratë mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma 
%

Lagështira, jo më shumë se 10
Farëra me ngjyrë jonormale, jo më shumë se 2
Përmbajtja në alkaloide 0.3-0.6
Fara që bien në sitën me diametër 1.5 mm, jo më 
shumë se 3

Lëndë minerale jo më shumë se 0.3



Bimët mjeksore & aromatike shqiptare 
(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që duhet të kenë)

136

 

BIME MJEKESORE

 Farë  sinapi i kuq Semen sinapis ose Brassica Rose

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë
Treguesit Karakteristikat

Pamja
Farëra të thata, të plota, me dimatër 1-2 mm, të 
pastra nga copat e bishtajave, pa aromë dhe me shije 
djegëse të theksuar në gjuhë.

Ngjyra E kuqe e mbyllur në kafe. Nuk lejohen të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 5
Farëra të tjera të huaja, të copëtuara, jo më shumë se 2
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë organike të vetë bimës jo më shumë se 0.25
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Përmbajtja në vaj eterik, jo më pak se 0.6
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BIME ETEROVAJORE

 Farë  korenadri

Fructus coriandri
Coriandrum sativum L. f. 

Umbelliferrae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Fara të thata, të pastra, të plota, me diamensionë 
të ndryshme, të rrulbullakta, të forta. Me aromë 
dhe shije karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra
E verdhë dhe kafe e çelur. Nuk lejohen, farëra 
të mykura, të nxira, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Përmbajtja në vaj (oleum coreandre), jo më shumë se 0.6-0.8
Lëndë minerale, në pluhur, jo më shumë se 0.5
Farëra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 7
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë e 1
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BIME MJEKESORE

Lëvore kokërr arrë
Cortex Juglandis nucum

Juglans regia L.f Juglandaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lëvore të thata, ndarë në kokrra në copa me madhësi 
të ndryshme të cilat mund të kenë dhe bishtin e tyre 
natyral me aromë karakteristike të vetë arrës.

Ngjyra

Nga jashtë jeshile në të errët dhe jeshile të çelur me 
nuancë të verdha, ndërsa nga brenda kafe të errët.
Nuk lejohen të mykyra, të nxira, dhe papastërti të 
ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo me shumë se 2

Lëvore të prekura nga insektet ose me njolla të 
kuqe, kafe jo më shumë se 3

Lëndë minerale jo më shumë se 1.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore arrci 
(drunakuq)

Cortex Rhammi falacis 
Rhamnus fallax BOISS f. 

Rhamnaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat
Pamja Lëvore të të prera dhe të çara 2-3 pjesësh të paraqiten 

të përdredhura me gjatësi 6-14 cm, të hequra nga 
fi lizat e drurit që kanë trashësinë e gishtit. Me aromë 
të vetë bimës.

Ngjyra Ne pjesën e jashtme e murrme në të gjelbër me pika 
grixho, në pjesën e brendëshme e verdhë në të kuqe 
dhe në kafe. Nuk lejohen të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 8
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëvore nga lloje të tjera druresh, jo më shumë se 2
Pjesë të coptuara të  lëkurës nën 6 cm gjatësi, jo 
më shumë se  se 5

Lëvore të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 0.5

Lëndë mirë rale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore fasulesh të 
bardha

Fructus phaseoli sine semine
Phasolus vulgaris L.f 

Leguminosae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lëvoret e qëruara nga kokrrat, me bishtin e 
tyre natyral, të plota dhe pjesërisht të thyera të 
painfektuara, pa pika të zeza e ndryshk.

Ngjyra

Lëvoret nga jashtë të bardha në krem disa pika të 
rralla bojë kafe në sipërfaqe, nga brenda ngjyrë e 
bardhë me një cipë të hollë si të qepës. Nuk lejohen 
të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëvore me ngjyrë rozë të çelur dhe të prekura në 
1/10 e lëvores, jo më shumë 15

Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 1

Lëvore të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 2

Lëndë mirerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore kokërr 
gështenjë e egër

Pericarpium Hippocastani
Aesculus hippocastanum L.f

Hippocastanaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Të thata të pjekura mirë, të zhveshura me dorë nga 
kokrrat e gështenjës ose të mbledhura për dhe në 
kondita normale me gjembat për rreth në formë 
shpuese, të plota dhe pjesërisht të copëtuara, pa 
aromë dhe pa shije.

Ngjyra

Bojë kafe e çelur, nuancë të verdha dhe deri kafe pak 
me të thelle për brenda. Nuk lejohen të mykura, të 
kalbura, t nxira, të përziera me baltë dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera 
të pyllit, jo më shumë se 2

Lëvore me ngjyrë jo normale, por pa lagështirë të 
tepërt, jo më shumë se 4

Lëndë minerale, jo më shumë se 1.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore nerënxe 

Pericarpium Aurantii amari
Citrus aurantium L. ssp. amara

ENGLER f. Rutaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lëvore të thata, të prera në thela eliptike, të qëruara 
mirë  nga pjesa e brendëshme (tuli), aromë e 
këndëshme e vetë bimës, shija e hidhur dhe djegëse.

Ngjyra

Pjesa e jashtëme ngjyrë karakteristike portokalli e 
theksuar, brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen 
lëvore të kalbura, të nxira, të mykura, të prekura 
nga insektet sidomos breshkëza e agrumeve dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëvore në forma të ndryshme, jo më shumë se 10
Lëvore të prekura pjesërisht nga sëmundjet e 
ndryshme, jo më shumë se 5
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BIME MJEKESORE

Lëvore portokalli

Pericarpium Aurantii dulcis 
Citrus sinensis (L) OSBECK f. 

Rutaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Të prera në formë thelash eliptike dhe forma të 
ndryshme të thata dhe të pastruara mirë nga pjesët 
e brendëshme të frutit (tulit), aroma e këndëshme 
e vetë bimës dhe shija e ëmbël karakteristike 
djegëse.

Ngjyra

Pjesa e jashtëme ngjyrë karaktristike e portokalles 
nga brenda e bardhë.
Nuk lejohen të kalbura, të mykura, të nxira, të 
prekura krejtesisht nga insektet sidomos nga 
breshkëza e agrumeve dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëndë të huaja të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëvore të prekura pjesërisht nga sëmundjet e 
ndryshme, jo më shumë se 8
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BIME MJEKESORE

Lëvore dushku

Cortex Quercus
Quercus robur L. (sin. Q. 

peduncultata EHRH)
Quercus petraea (MATT) LIEB (sin 

Q. Sessilifl ora SALIS) F. Fagaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Lëvoret të prera dhe të çara në 2-3 pjesë, të paraqiten 
të pa drunjezuara, pa plasaritje, të lëmuara me 
gjatësi 5-15 cm, të hequra nga degët, me aromë 
karakteristike të vetë bimës.

Ngjyra

Ne pjesën e jashtëme e gjelbër në të murrme, në 
pjesën e brendëshme krem në kafe të çelët. Nuk 
lejohen të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Lëvore me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Lëvore druresh të tjerë, jo më shumë se 2
Pjesë të coptuara të lëvores me gjatësi nën 5 cm, jo 
më shumë se  se 3

Të prekura nga insektet jo karantinore, jo më shumë se 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore e  Farës 
gështenjës egër

Cortex Hippocastani e Semina
Aesculus hippocastannum L.f

Hippocastanaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Përbëhet nga pjesë të cipës mbuluese të farës të cilat 
kane paraqitjen e copave të brishta, të perkulura nga 
jashtë, janë të lëmuara, kurse nga brenda të ashpra, 
të rrudhura pa push në disa prej tyre. Me shije 
rrudhese të lehtë dhe pa erë.

Ngjyra

Copat e cipës se  farës kanë ngjyrë kafe të errët nga 
jashtë dhe kafe të çelur nga brenda, nganjëherë në 
sipërfaqen e jashtëme vërehet një zonë me ngjyrë 
bezhë deri kafe të çelur. Nuk lejohen pjesë të nxira, 
të mykura, nga brenda.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 17
Cipa me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Hiri i përgjithshëm, jo më shumë se 3
Përqindja e tanineve, jo më pak se  3.5
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BIME MJEKESORE

Lëvore shegë e egër
Pericarpium granati

Punica granatum L. f. Punicaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Lëvore të thata, të veçuara nga bërthamat e shegës, të 
ndara në 2-5 copa të formave të ndryshme. Aroma 
karakteristike e shegës.

Ngjyra

Nga faqja e jashtëme, ngjyrë kafe, kafe e çelur deri 
në të errët. Nga faqa e brendëshme në krem, kafe e 
çelur. Nuk lejohen, të mykura, të nxira, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 11
Lëndë organike të vetë bimës dhe bimëve të tjera, 
jo me pak se 3

Lëvore të prekura nga insektet ose njolla të kuqe, 
kafe, jo më shumë se 4

Lëndë minerale në pluhur, jo më shumë se 2
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BIME MJEKESORE

Bishta vishnje dhe 
qershie

Stipites cerasorum 
Prunus cerasus L. dhe

Prunus avium L.f Rosaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Bishta të qershive të llojeve të ndryshme (dhe 
vishnjeve) të thata dhe të pastruara, nga farat dhe 
fl etët, të bashkuara në veshull ose të veçuara.

Ngjyra

Jeshile të çelur, jeshile të errët dhe kafe të hapet. 
Nuk lejohen bishta të vishnjeve dhe qershive të 
egra dhe papastërti të ndryshme si bërthama, tul të 
frutit, fl etë etj. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të 
tjera, jo më shumë se 2

Bishta me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Sythe (Burbuqe) pishë
Gemmae Pini

Pinus silvestris f. Pinaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Sythat (burbuqet) e pishës të cilat mblidhen nga të 
gjitha llojet e pishave, të jenë të thata, të pastërta, 
nga degët dhe me aromë të këndëshme.

Ngjyra E verdhë, kafe e çelët deri në të errët

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 2
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Myshk dushku
Lichen Quercus

(Evernia prunastri)

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Mushk i butë në gjendje të thatë, në forma tufe 
dhe pjesërisht të shkoqura duke mbajtur shenjën e 
bishtit si në formë thoi të grumbulluara nga pemë të 
reja, me aromë të lehtë të këndëshme të vetë bimës.

Ngjyra
Gri me nuancë të lehta jeshile të çelur. Nuk lejohen 
të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti të 
ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Myshk me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Myshk nga lloje të tjera dhe pjesë të lëvores së 
drurit, jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Myshk pishë Lichen Pini

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Myshk i butë në gjendje të thatë, në formë tufe dhe 
pjesërisht të shkoqura të grumbulluara nga pisha të 
njoma me aromë të vetë bimës.

Ngjyra Jeshile gri e errët. Nuk lejohen të nxira, të mykura, 
të kalbura dhe papastërti të ndryshme. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Myshk me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Myshk nga lloje të tjera dhe pjesë të lëvoreve të 
drurit, jo më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Myshk ahu
Lichen fagi

Pagus silvation l.f. fagaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Myshk i butë në gjendje të thatë, në formë tufe të 
vogël, pjesërisht të shkëputur dhe të shkoqur, që 
mblidhet nga ahu.

Ngjyra Ngjyrë gri, gri e errët, hiri e hapur, jeshile e çelët deri 
në të murrme, veçanërisht në anën tjetër të myshkut.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Myshqe të llojeve të tjera dhe pjesë druri, jo më 
shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Myshk shkoze Lichen carpini

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Myshk në gjendje të thatë, në formë tufe të vogël, 
pjesërisht të shkëputur dhe të shkoqur, që mblidhet 
nga shkoza.

Ngjyra Ngjyrë hiri e çelët deri në të errët, jeshile në gri me 
nuancë ngjyrë kafe.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Myshqe të llojeve të tjera dhe pjesë druri, jo më 
shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Mustaqe misri
Stigmata Maydis

Zea mays L.f. graminaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Mustaqe misri të thata, të pastërta, të zhvilluara, fi je 
të holla me dimensione të ndryshme. Pa aromë e 
shije.

Ngjyra

Krem, të verdhë e kuqe, në të verdhë, e verdhë në 
karamel deri në të murrme të errët. Nuk lejohen 
të mykyra, të kalbura, të nxira, të djegura dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Pjesë të ngjitura, të dëmtuara, të përzhitura të pjesës 
së jashtëme të kallirit dhe me ngjyrë jo normale, jo 
më shumë se

5

Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Tubere (zhardhok) salepi
Specie të gjinise Orchis L.  

Anacamptis pyramidalis 
RICH e platnathara bifolia 

RICH f. Orchidaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Tubera të plota, të thatë, në formë gishterinjsh, dhe 
forma të tjera, konsistenca e thatë miellore. Aroma 
dhe shija karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra

Nga jashtë ngjyrë e murrme me nuancë të verdhë 
nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen tubera 
të nxirë, të mykura, të kalbura, të pa lara mirë  
nga balta, të vjetra pa konsistencë miellore, lëndë 
organike të ndryshme dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 10
Tubera të copëtura, të thyera, jo më shumë se 3
Tubera të llojeve jo gishtore, jo më shumë se 3
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Rrënjë aguliçe
Rhizome Primulae

Primula veris L.f Primulaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Rrënjë të thata, të zhvilluara, të pastruara nga pjesa e 
mbitokës, të paprekura nga insektet, me madhësi të 
ndryshme, të lara nga dherat, pa aromë dhe pa shije. 

Ngjyra
Lëvorja e verdhë në kafe dhe në të kuqerremte nga 
brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen të nxira, të 
mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 2

Rrënjë me pjesë mbi tokësore, jo më shumë se  2
Rrënjë të llojit primula vulgaris, jo më shumë se 5
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë çikore
Radix Cichorii

Chichorium intybus L.f Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastruara nga pjesa 
mbitokësore dhe fi brat e holla anësore, me gjatësi të 
ndryshme dhe me trashësi me dimatër jo me të hollë 
se 1 cm, pa aromë dhe me shije të hidhur.

Ngjyra

Ne pjesën e jashtëme e murrme në të verdhë, nga 
brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen të mykura, 
të nxira, të kalbura, rrënjë të bimëve helmuese dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura nga insekte karantinore, jo më shumë se 2
Rrënjë me pjesë mbitokësore dhe rrënjë të holla, 
jo më pak se  3

Rrënjë të llojeve të tjera por jo helmuese, jo më shumë se 0.5
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë fi eri 
mashkull

Rhizome Filicis maris
Dryopteris fi lix mas SCHOTT 

f. Polypodiaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të thata me gjatësi të ndryshme nga 7 cm e lart, 
rizoma në pjesën e jashtëme do të jete e mbuluar me 
mbeturinat e degëve dhe rrënjëve të holla, fi brat dhe bazat 
e gjetheve do të jenë të gjata, jo më shumë se 3 cm. Rizomat 
të jenë të prera (krasitura deri sa të dalë pjesa jeshile).

Ngjyra

Nga jashtë kafe e mbyllur, ndërsa nga brenda me 
ngjyrë jeshile në të verdhë dhe jeshile me nuancë të 
murrme. Nuk lejohen rrënjë të mykura, të kalbura, 
të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Rizoma me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 4
Pjesë të vetë bimës ose bimëve të tjera, jo më shumë se 3
Rrënjë të pakrasitura mirë  ose krejtesisht të 
pakrasitura, jo më pak se  5

Lëndë minerale, jo më shumë se 3
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BIME MJEKESORE

Rrënjë grami 
pa fi jza

Rhizoma Cynodontis sine radice
Cynodon dactylon PERS f.

Graminaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja
Rizoma të thata, të zhvilluara, të pastruara nga fi brat 
dhe fl etët, të prera në copa nga 10-15 cm gjatësi, pa 
erë, me shije pak si të ëmbël.

Ngjyra
E bardhë në krem të verdhë me nyje kafe dhe brenda 
e bardhë. Nuk lejohen të mykura, të kalbura, të nxira 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rizome me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rizome të llojit talle e të tjera, jo më shumë se 3
Rrënjë me fi jeza pjesërisht të paprera ose mbeturinat 
e luspave, jo më pak se  5

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë e gentit  (e sanzit)
Gentian lutea L.f

Gentianaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të grumbulluara në muajt gusht-shkurt, të 
thata, me gjatësi 10-15 cm, të pastruara nga pjesët 
e mbi tokës dhe rrënjët e holla me trashësi deri në 1 
cm dhe të pangrëna nga insektet, të çara, në dy ose 
në katër pjesë. Me aromë karakteristike të vetë bimës. 

Ngjyra
E verdhë deri në kafe, e verdhë e errët deri në kafe 
të çelur. Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të 
kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Rrënjë të prekura, nga insektet ko karantinore, jo 
më shumë se 3

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Ekstrakt i lëngshëm, jo më shumë se   33
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BIME MJEKESORE

Rrënjë gjuhë nuse

Radix Ononidis
Ononis spinosa L.f 

Leguminosae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, të thata, me lëvore të padëmtuar, 
të pastruara nga kokat (qafa) e rrënjës, dherat, rrënjët 
e dëmtuara nga insektet, nga rrënjët e holla nën 
5 mm. Rrënjët priten me thike 10-15 cm gjatësi, 
rrënjët e trasha çahan në dysh. 

Ngjyra

Nga jashtë kafe në gri, në pjesën e brendëshme e 
bardhë në krem në të verdhë.
Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Pjesë të vetë bimës ose bimëve të tjera, jo më 
shumë se 1

Rrënjë me gjatësi të ndryshme (+ ose – nga e 
caktuara), jo më shumë se 8

Lëndë minerale, jo më shumë se   1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë helmarine

Radix Beelladonnae
Atropa belladonna L.f 

Solanaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, të plota, jo porozë, të thata, të 
pastra nga pjesët e mbitokës (kokat e rrënjëve) nga 
fi brat e holla, nga të kalbura,te ngrëna nga insektet, 
të prera se gjati në dysh ose katër pjesë me gjatësi 
10-15 cm dhe trashësi 1 cm.

Ngjyra
Rrënja nga jashtë kafe në të verdhë dhe nga brenda 
e bardhë në gri. Nuk lejohen rrënjë të kalbura, të 
mykura, të nxira dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 13
Rrënjë pa ngjyrë normale, jo më shumë se 4
Rrënjë të prekura, nga insektet dhe me pjesët e 
mbitokës jo më shumë se 4
Lëndë organike të vetë bimës ose bimëve të tjera 
jo më shumë se 2

Rrënjë porozë, jo më shumë se   10
Rrënjë me gjatësi të ndryshme nën 10 cm ose mbi 
15 cm, jo më shumë se 8

Lëndë minerale, jo më shumë se 2
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BIME MJEKESORE

Rrënjë hithri
Radix (rhizome) Urticae

Urtica dioica L.f  Urticaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastruara nga pjesa 
e mbitokës nga trungu dhe nga rrënjët e nga fi brat 
e holla, të formës leshtore, rrënjë të prera 15-20 cm 
të gjata. Pa aromë e me shije, pak të hidhur.

Ngjyra

Ne pjesën e jashtëme të murrme, si e mbyllur në 
të verdhë, nga brenda e bardhë në krem. Nuk 
lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, 
rrënjë të bimeve të tjera helmuese dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura, nga insekte jo karantinore, jo 
më shumë se 2

Rrënjë me pjesë të mbitokës e fi bra, jo më shumë se 3
Rrënjë të bimëve të tjera por jo helmuese, jo më 
shumë se   0.5

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë mellage e 
bardhë e qëruar

Radix Althaeae mundata
Althaea offi  cinalis L.f

Malvaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të thata, të zhvilluara, të plota, të qëruara, 
nga lëkura nga rrënjët e holla, pjesët e mbitokës, 
rrënjët e trasha të çahan në pjesë të holla në formë 4 
këndëshe me 0.5-0.7 mm, me gjatësi të ndryshme, 
pa aromë e shije muliloze.

Ngjyra
E bardhë, e bardhë në krem të verdhë. Nuk lejohen 
rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë që përmbajnë pjesë lëkurë me ngjyrë jo 
normale, jo më shumë se 3

Rrënjë të dhëmbëzuara jo më shumë se 3
Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më 
shumë se 0.5

Rrënjë me dimensione të ndryshme (+ ose-) nga 
normalja, jo më shumë se   6

Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
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BIME MJEKESORE

Rrënjë qumeshtore

Radix Taraxaci
Taraxacum offi  cinale WEB f. 

Compositae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të thata, të zhvilluara, të plota, të pastruara 
nga mbeturinat e fl etëve. Rrënjët nuk priten e as 
çahan sepse kullon qumeshti. Pa aromë dhe me shije 
karakteristik të vetë bimës.

Ngjyra
Kafe në të kuqe, e bardhë në qendër (palca) e verdhë. 
Nuk lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura 
dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 4

Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më shumë se 3
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.5
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 10
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BIME MJEKESORE

Rrënjë shperndre

Radix Ebuli
Sambucus ebulus L.f 

Caprifoliaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të thata, të zhvilluara, me gjatësi 10-12 cm dhe 
me trashësi të ndryshme, të pastruara nga fi brat, pjesët 
e mbi tokës ose kokat e rrënjëve, rrënjët nga brenda të 
jenëbosh, e rrënjët e trasha mund të çahan dysh.

Ngjyra
Nga jashtë kafe e errët e kafe e çelur, kurse nga brenda 
krem deri në të verdhë. Nuk lejohen rrënjë të nxira, 
të mykura, të kalbura dhe papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Lëndë organike të tjera të vetë bimës, jo më shumë se 2
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 2

Lëndë minerale, jo më shumë se 1
Përmbajtja në hi, jo më shumë se 8
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BIME MJEKESORE

Rrënjë rrodhe e 
madhe

Radix Bardanae
Arentium lappa L.f compositatae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, jo porozë, të thata, të pastruara 
nga fi brat (rrënjët e holla) dhe pjesët e mbitokës 
(kokat e rrënjëve) me gjatësi 10-12 cm dhe me 
trashësi të ndryshme. Rrënjët e trashatë çahan në 2 
ose 4 pjesë.

Ngjyra

Nga jashtë kafe e errët deri në kafe e çelur, kurse 
nga brenda e bardhë në krem të hirtë. Nuk lejohen 
rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 14
Lëndë organike të vetë bimës ose të bimëve të tjera 
jo helmuese, jo më shumë se 2
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 3
Rrënjë të prekura nga insektet jo karantinore, jo 
më shumë se 3
Rrënjë porozë dhe të vjetra, jo më shumë se 5
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë shpatore 
e qëruar

Rhizome iridis mudatum
Iris fl orentina L. Iris pallid LAM 

dhe Iris germanica L.f Iridaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të grumbulluara në muajt korrik-tetor, të 
thata, të qëruara nga lëvorja dhe rrënjët e holla dhe 
nga pjesët e mbi tokës. Rizomat e trasha të çahan 
në 2 ose 4 pjesë, me dimensione, gjatësia 5-10 cm, 
në rizomat e qëruara dallohen rrënjët e holla, të 
pangrëna nga insektet.

Ngjyra
Të bardha, të bardha në krem e në të verdhë. Nuk 
lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, të 
prekura nga insektet dhe çdo lloji papastërie tjetër. 

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 2
Rrënjë me dimensione nën 5 cm, jo më shumë se 5
Lëndë minerale, jo më shumë se 0.25



Bimët mjeksore & aromatike shqiptare 
(Kërkesat Cilësore & Treguesit Fiziko-Kimik që duhet të kenë)

168

BIME MJEKESORE

Rrënjë shpatore 
e paqëruar

Rhizome iridis natural 
Iris fl orentina L

Iris pallid LAM dhe Iris 
germanica L.f Iridaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rhizome të thata, të grumbuluara nga korriku deri 
në tetor, të paqëruara, të pastruara nga pjesët e mbi 
tokës dhe nga rrënjë të holla, rizomat e trasha të çara 
me dysh ose 4, me dimensione 5-10 cm gjatësi, pa 
aromë dhe të mos jenë të ngrëna nga insektet.

Ngjyra

Rrënjët nga jashtë të verdha deri në kafe, ndërsa nga 
brenda e bardhë krem në të verdhë. Nuk lejohen 
rizome të nxira, të mykura, të kalbura, dhe papastërti 
të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me dimensione nën 2 cm, jo më shumë se 5
Rrënjë të prekura nga insektet jo më shumë se 3
Rrënjë me ngjyrë jonormale, jo më shumë se 5
Lëndë minerale, jo më shumë se 1
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BIME MJEKESORE

Rrënjë valeriane

Rhizome valerianae
Valeriana offi  cinalis L.f. 

valerianaceae

Kërkesat cilësore
Treguesit organo-shqisorë

Treguesit Karakteristikat

Pamja

Rrënjë të zhvilluara, të thata, të pastra, të pastruara 
nga rrënjët e mbitokës, dherat dhe rrënjët e kalbura, 
rrënjët duhet të jenë të mbuluara me fi bra dhe 
pjesërisht nga fi bra të copëtuara. Me aromë të rëndë, 
aromë e keqe karakteristike e vetë bimës.

Ngjyra
Rrënjët nga jashtë kafe dhe benda të bardha. Nuk 
lejohen rrënjë të nxira, të mykura, të kalbura, dhe 
papastërti të ndryshme.

Treguesit fi ziko-kimik

Treguesit Norma %
Lagështira, jo më shumë se 12
Rrënjë me ngjyrë jo normale, jo më shumë se 5
Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se 1
Lëndë minerale, jo më shumë se 2
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, 
ETEROVAJORE  DHE TANIFERE

Marrja e mostrës 
mesatare

Ky standard jep mënyrën e marrjes së mostrës mesatare në bimët 
mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës.

Metoda bazohet në marrjen e një sasie materiali bimor nga pjesët e 
ndryshme të çdo paketimi, duke u përpunuar në mënyrën e përshkruar 
më poshtë, për të përfaqësuar plotësisht partinë e mallit.

Mënyra e marrjes së mostrës mesatare.
Në fi llim përcaktohen paketimet që do të hapen në sasitë që vijojnë: kur 
vijnë 1-4 paketime merren mostrat nga të gjitha paketimet, kur vijnë 6-10 
paketime merren mostra nga 6 paketime dhe më tej për çdo 10 paketime 
merret mostër vetëm nga njeri paketim. Pra kur kontigjenti përbëhet nga 
një numër i madh paketimesh numri i paketimeve që do të hapen për tëu 
marrë mostra përcaktohet nga formula n=5+ n-10/10 ku n është numri i 
përgjithshëm i paketimeve.
Per të formuar mostrën, materiali merret nga pjesët e sipërme, të poshtëme 
dhe të mesit të çdo paketimi. Kur materiali është në trajtë pluhuri apo 
trajtë copash më të vogla se 1 cm, materiali që shërben si mostër merret 
me anë të një sonde farash. Për materialet e tjera bimore mostra merret 
me dorë. Për paketime që kanë përmasa të mëdha materiali të merret në 
thellësi prej 10 cm.
Të gjitha mostrat e marra bashkohen, përzihen me kujdes, për të mos 
rritur shkallën e coptimit të materialit bimor. Mostra fi llestare e siguruar 
në këtë mënyrë rrafshohet mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe ndahet 
në katër pjesë të barabarta. Dy pjesët e vendosura në anë të kundërta 
bashkohen dhe me dy pjesët e bashkuara vazhdon i njejti proces, i cili 
përsëritet aq herë sa nxirret mostra mesatare prej 75-100 g, që është e 
mjaftueshme për të kryer të gjitha provat e nevojshme.
Me veprimin e fundit përgatiten dy mostra mesatare, njera prej të 
cilave dërgohet për analizë, ndërsa tjetra ruhet e mbyllur për rastet kur 
kërkohen analiza krahasuese. 
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i 
lëndëve të huaja

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të lëndëve të huaja dhe të 
materialit bimor që është në kundërshtim me ngjyrën karakteristike të 
materialit të bimëve mjekesore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës.
Metoda bazohet në veçimin nga mostra mesatare të lëndëve të huaja në 
grupe sipas kërkesave me anë të vrojtimit me sy ose duke përdorur lente.

Aparatura  Lente zmadhuese.

Mënyra e përcaktimit
Masa e mostrës që merret për përcaktimin e lëndëve të huaja varet nga 
lloji i materialit bimor: 500g për rrënjët, rizomat, lëvoret dhe barërat, 
250 g për gjethet, lulet,  farërat dhe frutat, 50 g për ato të copëtuara, 
25g për ato të trajte pluhuri. Materiali bimor i peshuar, shpërndarë në 
një shtresë të hollë të njëtrajtëshme. Lënda e huaj përcaktohet me anë 
të vrojtimit me sy ose duke përdorur lente. Lëndët e huaja veçohen në 
grupe sipas kërkesave, peshohen me saktësi deri në 0.05 g.
Me të njejtën mënyrë përcaktohet dhe materiali bimor që është në 
kundërshtim me ngjyrën karakteristike të vetë bimës.
Me lëndë të huaja përveç përzjerjeve minerale (gurë, rërë, copëra dheu, 
pluhur që përcaktohen veç, sipas kërkesës, mund të konsiderohet edhe 
përzjerje bimësh të tjera, madje dhe përzjerje të pjesëve të po asaj bime, 
që nuk i përgjigjet emërtimit të bimës.
Mënyra e llogaritjes
Lëndët e huaja të veçuara në grupe sipas kërkesave peshohen me saktësi 
deri në 0.05g dhe përcaktohet përbërja në % (a) e çdo grupi lëndësh të 
huaja për materialin bimor të tharë në ajër sipa formulës:  a=100*pë/p
ku pë  -  është masa e lëndës së huaj ose e materialit bimor që është në 
kundërshtim me ngjyrën karakteristike të bimës.
p -  është masa e mostrës së marrë. 
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i 
lëndëve minerale

                                 
Ky standart jep mënyrën e përcaktimit të lëndëve minerale në bimët 
mjekësore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në veçimin e lëndëve minerale nga mostra mesatare me 
anën e vrojtimit me sy dhe të sitjes.

Aparatura dhe reagentë
Sitë mëndafshi, sita me përmasa të ndryshme vrimash.

Mënyra e përcaktimit
Masa e mostrës që merret për përcaktimin e lëndëve të huaja varet nga 
lloji i materialit bimor: 500g për rrënjët, rizomat, lëvoret dhe barërat, 
250 g për gjethet, lulet,  farërat dhe frutat, 50 g për ato të copëtuara, 25g 
për ato në trajtë pluhuri.
Materiali bimor i peshuar shpërndahet në shtresë të hollë uniforme dhe 
me anën e syrit veçohen përzjerjet minerale (gurë, rërë, copra dheu) 
pastaj materjali bimor sitet. Për barëra, gjethe, rrënjë e rizoma përdorën 
sita teli me vrima me madhësi 2-3 mm, (për farëra, fruta e lule përdorën 
sita metalike me vrima me madhësi 0.5-1 mm).
Pjesa që kalon nëpërmjet sitës së parë, sitet edhe njëherë me sitë 
mëndafshi, pjesa që kalon sitën quhet pluhur dhe konsiderohet përzierje 
minerale dhe peshohet së bashku me gurët, rërën dhe coprat e dheut të 
veçuar më parë.

Mënyra e llogaritjes
Lëndët minerale të veçuara peshohen me saktësi deri 0.05g dhe 
përcaktohet përbërja në % e lëndëve minerale sipas formulës:
a=100*pë/p

ku pë  -  masa e lëndëve minerale
    p   -  masa e mostrës së marrë.
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i shkallës 
së thërmimit

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të shkallës së thërmimit të bimëve 
mjeksore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe në përcaktimin me anë 
të peshimit të sasisë së materialit që kalon sitën.

Aparatura dhe reagentë.
Sita metalike me vrima të rrulbullakta me përmasa sipas kërkesës.
Sita me fi je të pëlhurta me vrima katror dhe sitë me vrima me dimatër 
0.25 mm.

Mënyra e përcaktimit
Th ërmimi përcaktohet me anë të sitjes. Përmasat e vrimave përcaktohen 
për secilen lloj bime.  Për sitjen e materialit me përmasa të vogla (fruta, 
fara etj) përdorën sita metalike me vrima të rrumbullakta, ndërsa për 
material që përbëhen nga objekte të trasha (rrënjë, bimë, gjethe etj, 
përdorën sita me fi je të pëlhurta me vrima katrore.
Në qoftë se materiali është i thërmueshëm, sitja bëhet me kujdes me 
lëvizje rrotulluese, duke e tundur shumë lehtë sitën në mënyrë që të mos 
rritet thërmimi fi llestar. Për materialet që nuk thërmohen gjatë sitjes, 
mund të bëhet përzierje. Në qoftë se materiali i thëmuar që fi tohet, sitet 
për së dyti, përms një site me dimatër 0.25 mm, pjesa që kalon sitën 
quhet pluhur dhe konsiderohet si përzierje minerale.

Mënyra e llogaritjes
Pas peshimit, përcaktohet përqindja e masës së thërmuar me anë të 
formulës:
a=100*pë/p
ku pë  -  masa e sasisë së thërmuar që kalon sitën.
    p   -  masa e materialit të analizuar.
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, 
ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i shkallës së 
dëmtimit të materialit bimor 

nga dëmtuesit e hambarit.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të shkallës së dëmtimit nga 
dëmtuesit e hambarit.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe në numerimin në 
materialin që ka kaluar sitën të insekteve me anë të vrojtimit me sy, ose 
duke përdorur lente.

Parimi i metodës  Metoda bazohet në sitjen e materialit bimor dhe 
në numerimin në materialin që ka kaluar sitën e insekteve me anë të 
vrojtimit me sy, ose duke përdorur lente.

Aparatura  Lente dhe sita me përmasa 0.5 dhe 2.5 mm.

Mënyra e përcaktimit
Në qoftë se dëmtuesi është Alleurobis farina Degger, përcaktimi bëhet 
duke situr materialin për mes një sitë 0.5mm. Në materialin që e kalon 
sitën numërohen insektet me ndihmën e një lente të thjeshte. Materiali 
bimor konsiderohet i shkallës së parë të dëmtimit në qofte se gjenden jo 
më shumë se 20 insekte për çdo kg material bimor, i shkallës së dytë kur 
gjenden më shumë se 20 insekte që levizin lirisht dhe nuk formojnë masë 
kompakte, e shkallës së trete kur ka shumë insekte që formojnë masë 
kompakte ose kur lëvizja e tyre është e vështirësuar. Në qoftë se dëmtuesi 
është Callandria granaria përcaktimi bëhet duke situr materialin përmes 
një site 2.5 mm. Në këtë rast materiali bimor konsiderohet i shkallës së 
parë të dëmtimit në qoftë se gjenden 1 deri në 5 insekte, të shkallës së 
dytë kur gjenden 6-10 insekte dhe të shkallës së tretë kur gjenden më 
shumë se 10 insekte.
Në qoftë se dëmtuesi është Tinea pellionella. F. dhe sidotiepa panacea 
materiali bimor nuk sitet, por dëmtuesi veçohet me dorë. Shkalla e 
dëmtimit përcaktohet duke u nisur nga numri i dëmtuesve për çdo 
kg material bimor. Normat janë të njejta me ato të përcaktuara për 
callandria granaria. L. 
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i hirit të 
përgjithshëm.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të përgjithshëm në bimët 
mjekesore, eterovajore dhe tanifere.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në djegjen e mostrës deri sa në të të mos mbeten 
shenja karboni. Për të penguar formimin e karbonit të forms se 
grafi tit, që oksidohet me vështirësi dhe për të shmangur avullimin ose 
dekompozimin e klorureve dhe karbonateve, nxehja e mostrës të fi llojë 
ngadalë, ndërsa djegja të përfundojë në temperatureë sa më të ulët (të 
mos kalojë 4500 C.)

Aparatura dhe reagentë
Mufel ose llampe gazi, kroxhol porcelain, tretësirë e ngopur nitrat amoni.

Mënyra e përcaktimit
Per përcaktimin e hirit të përgjithshëm këshillohet të merren mostra nga 
2-4 gr. Në qoftë se mostrat jane mjaft homogjene ose kanë përmbajtje 
të mëdha hiri (psh. 10% ose më tepër) mjaftojnë 2 gr, për mostra më 
pak homogjene ose përmbajtje të pakët hiri (psj. 5% ose më pak) janë të 
nevojshme 4g për mostrat mesatare.
Materiali i grirë në masën e lartpërmendur vendoset në një kroxhol 
porcelain të përshtatshëm, që është kalcinuar dhe peshuar paraprakisht. 
Materiali bimor përhapet në kroxhol në shtresë të rrafshët dhe peshohet 
me kujdes. Pastaj përmbajtja e kroxholit digjet duke e rritur gradualisht 
nxehtësinë, por duke mos i kaluar 4500C, derisa të mos përmbajë më 
karbon, ftohet në një eksikator dhe peshohet. Në qoftë se nuk digjet i 
tërë karboni i mostrës, krexholi ftohet dhe mbetja njomet me rreth 2ml 
ujë ose më mirë  me tretësirë të ngopur nitrati amoni. Th ahet më parë 
në banjo uji, me pas në furnellë dhe se fundi kalçinohet deri në masë të 
pandryshueshme.
Mënyra e llogaritjes
Përmbajtja në % e hirit të përgjithshëm, llogaritet sipas formulës:

a=100*pë/p
ku pë  -  masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.
    p   -  masa në gram e mostrës që analizohet. 
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i 
hirit sulfat.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të sulfatit në bimët 
mjeksore, eterovajore e tanifere.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në trajtimin e materialit bimor në acid sulfurik dhe 
djegjen e tij në temperature 8000C.

Aparatura dhe reagentë
Mufel ose llampe gazi, kroxhol porcelain, acid sulfurik i përqendruar, 
karbon amoni.

Mënyra e përcaktimit
Në një kroxol porcelain të kalcinuar e të peshuar paraprakisht vendosen 
1-3 g material i grirë. Sasia e materialit që nxirret përcaktohet si në rastin 
e përcaktimit të hitir të përgjithshëm. Shtohen në kroxhol rreth 2ml acid 
sulfurik (me dendësi afërsisht 1760g/l). kroxholi nxehet fi llimisht mbi 
furnelë derisa mostra të karbonizohet dhe pastaj kalçinohet me kujdes 
derisa mostra të karbonizohet dhe pastaj kalçinohet me kujdes deri në 
8000C, derisa të mos këtë më karbon.
Më pas kroxholi ftohet dhe i shtohen disa pika acid sulfurik për të 
njomur hirin e përftuar. Kroxholi pas shtimit të acidit nxehet në fi llim 
me anë të një furnele dhe më pas kalçinohet njësoj si herën e parë. Së 
fundi, pas ftohjes, në kroxhol shtohet pak karbonat amoni (kristale) dhe 
kalçinohet deri në masë të pandryshueshme.

Mënyra e llogaritjes
Përmbajtja në % e hirit sulfat, llogaritet sipas formulës:

a=100*pë/p

ku pë  -  masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.
    p   -  masa në gram e mostrës që analizohet.
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i hirit të 
patretshëm në acid.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të hirit të patretshëm në acid në 
bimët mjeksore, eterovajore e tanifere.

Parimi i metodës
Metoda bazohet në trajtimin e hirit të përgjithshëm ose të hirit sulfat me 
acid klorhidrik të holluar, fi ltrimin e mbetjes, shplarje e fi ltrit me ujë të 
nxehtë dhe djegjen e materialit që mbetet mbi fi ltër së bashku me vetë 
fi ltrin.

Aparatura dhe reagentë
Mufel ose llampë gazi, acid klorhidrik (afërsisht 2N) kroxhol porcelani, 
letër fi ltri që sëka mbetje hiri, xham sahati.

Mënyra e përcaktimit
Në kroxholin që përmban hirin e përgjithshëm ose hirin sulfat shtohen 
25 ml acid klorhidrik (që përmban afërsisht 70g/l pra afërsisht 2 N), 
mbulohet me xham sahati dhe vlohet lehtë për 5 minuta. Shplahet 
xhami i sahatit me 5 ml ujë të nxehtë duke i kaluar ujrat e shplarjes në 
kroxhol. Përmbajtja e kroxholit mblidhet mbi një leter fi ltri që nuk le hi 
dhe shplahet me ujë te nxehtë derisa fi ltrati të mos tregojë reaksion acid.
Pas shplarjes letra e fi ltrit që përmban lëndët e patretura në acid, kalohet 
në kroxholin që kemi përdorur, thahet mbi një furnelë dhe kalçinohet 
deri në masë të pandryshueshme.

Mënyra e llogaritjes
Përmbajtja në % e hirit të patretshëm në acid, llogaritet sipas formulës:

a=100*pë/p

ku pë  -  masa në gram e hirit që gjendet në kroxhol.
    p   -  masa në gram e mostrës që analizohet.
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i 
mbetjes së thatë.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të mbetjes së thatë në bimët 
mjeksore, eterovajore e tanifere (që njëkohësisht jep mënyrën indirekte të 
përcaktimit të lagështirës).
Parimi i metodës  Metoda bazohet në tharjen e materialit bimor në 
temperaturë 100-1050C, në thermostat ose në tharjen në temperaturën 
e dhomës në eksikator, me anhidrid fosforik anhidër. Th arja vazhdohet 
derisa masa e materialit në dy peshime të njëpasnjëshme me një interval 
kohe prej 30 min të mos ndryshojë më shumë se 5 mg.

Aparatura dhe reagent  Th ermostat, eksikator, anhidrid fosforik anhidër.

Mënyra e përcaktimit  Ne një pezafi lter vendosim 2-10g material bimor, 
sipas rastit, që është peshuar me kujdes në një pezafi lter të tharë. Materiali 
bimor tëi ketë coprat jo me të medha se 3 mm, të prera ose të copëtuara.  
Farërat ose frutat të copëtohen, ndërsa ato që janë më të vogla se sa 3 mm të 
krisen (çahen). Th arja e mostrës të bëhet në pezafi lter dhe jo në pjata petri 
apo xham sahati, sepse pas tharjes kapaku i pezafi ltrit pengon rithithjen e 
lageshirës së mjedisit rrethues nga ana e materialit bimor. Mostra thahet 
sipas njerës nga tre mënyrat e treguara më poshtë. Derisa dy peshime të 
njëpasnjëshme çdo 30 minuta të mos japin ndryshime në masë më shumë 
se 5 mg. Peshimi i parë bëhet jo përpara se të jenë mbushur 4 orë tharje.
Mostra thahet në njerën nga këto tre mënyra:
a- Th arje në thermostat në 100-1050C për rreth 5 orë para peshimit të parë.
b- Th arje në eksikator mbi anhidrid foforik në presion atmosferik dhe 

temeraturën e dhomës.
c- Th arje në eksikator mbi anhidrid fosforik në vakum dhe temperaturën 

e dhomës.

Mënyra e llogaritjes  Llogaritja e mbetjes së thatë bëhet sipas formulës: 
a=100*pë/p

ku  pë  -  masa e mostrës pas tharjes.
     p   -  masa e mostrës pas tharjes (e materialit të tharë në ajër).
Në qoftë se kërkohet përqindja e lagëshirës (së bashku me lëndë volatile) që 
përmban materiali, llogaritja bëhet sipas formulës:  a=100*(p-pë)/p    ku:
p dhe pë shprehin të njejtat specifi kime si më lart.) 
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METODAT E ANALIZAVE KIMIKE

BIME MJEKESORE, ETEROVAJORE 
DHE TANIFERE

Përcaktimi i 
lagështirës.

Ky standard jep mënyrën e përcaktimit të lagështirës në bimët mjeksore, 
eterovajore e tanifere.  
Parimi i metodës
Përcaktimi i lagëshirës në bimët mjekesore, eterovajore dhe tanifere bëhet 
me anë të metodës azeotropike, e cila bazohet në vlimin e materialit 
bimor me një tretës që nuk përzihet me ujin zakonisht toluenë. Gjatë 
vlimit uji i pranishëm në material merret nga tretësi, distilohet së bashku 
dhe pas kondensimit uji veçohet duke rënë në fund.

Aparatura dhe reagentë
Për përcaktimin e lagështirës nevojitet një aparat qelqi Din- strak dhe 
200ml toluenë (ose ksilen) si tretës për çdo përcaktim. Touleni përdorët 
përsëri në përcaktimet e tjera.

Mënyra e përcaktimit
Në ballonin e tharë të aparatit futen 200 ml, toluen dhe rreth 2 ml ujë. 
Përmbajtja e ballonit distilohet për rreth 2 orë, lihet të ftohet për 30 
minuta dhe lexohet në tubin e graduar vëllimi i ujit të mbledhur (me 
saktësi prej 0.05 ml). Pas kësaj në ballon vendoset një sasi e tillë mostre 
që të përmbajë rreth 2-3 ml ujë (mostra peshohet me saktësi deri në të 
qintat e gramit). Nxehja e ballonit të aparatit bëhet në mënyrë të tillë 
që nga refregjeranti të bien rreth 2 pika në sekondë, derisa të largohet 
shumica e ujit që parashikohet, ndërsa më vonë rritet ritmi i distilimit 
deri rreth 4 pika në sekondë.
Pasi të përfundojë distilimi i tërë ujit, shplahen faqet e brendëshme të 
refrigjerantit me toluen dhe distilohet edhe për 5 minuta. Pastaj burimi i 
nxehtësise, pritet që aparati të ftohet deri në temperaturën e dhomës dhe 
lexohet vëllimi i ujit të grumbulluar.

Mënyra e llogaritjes
Llogaritja e lagështirës bëhet sipas formulës:  a=100*(në –n)/p
ku  n  -  numri i mililitrave të ujit të përdorur në distilimin e parë (pa 
praninë e materialit)
     p   -  masa e materialit që analizohet në gram
    në   -  numri i përgjithshëm i mililitrave të ujit përfundimtar të 
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grumbulluar në tubin e graduar.
Ruajtja dhe transportimi
Artikujt bimorë të ruhen në magazinë të pastra, të ajrosurae pa 
lagështirë, me hapësirën dhe ndriçimin e nevojshëm, të moslejohen 
rënia direkt e rrezeve të diellit mbi to. Artikujt bimor vendosen mbi 
dysheme të shtruar me dërrasë. Kur dyshemeja është prej çimentoje 
vendosen kavaleta dërrrase me këmbëza 10-15 cm të larta dhe mbi 
to vendosen bimët ose ballot, thasët ose kutitë e kartonit me bimë. 
Ballot, thasët e kutitë e kartonit me bimë vendosen 50 cm larg 
mureve të magazimës.
Ballot, thasët sivosen nga 4-7 copë njëri mbi tjetrin, kurse kutitë e 
kartonit vendosen sipas llojit të bimës, vëllimit dhe masës së tyre.
Në magazinë të këtë rrugë kalimi për të kontrolluar gjendjen e 
bimëve dhe për të bërë manipulimet e nevojshme. Në çdo 3-4 
rradhë me thasë, ballo ose kuti kartoni të lihet rrugëkalimi.
Transportimi i artikujve bimor bëhet me çdo lloj mjeti të pastër 
dhe të mbulura kur koha është me shi. Bimët helmuese të forta 
ruhen, manipulohen dhe amballazhohen në dhoma veç nga bimët 
e tjera jo helmuese.

Për të gjithë ata që eksportojnë në ShBA
ERËZA TË PASTRA -PËRCAKTIMET E ASTA-s 

MBI PASTËRTINË QË KANË HYRË NË FUQI MË 
28 PRILL 1999

Specifi kimet e ASTA-s për pastërtinë 
Sipas standardeve, lëndë e huaj përkufi zohet çdo material i huaj 
që gjendet në produkt dhe kjo përfshin, por nuk kufi zohet vetëm 
në: pluhur, fi je, kërcenj, shkopinj, fara të huaja jo helmuese, 
jashtëqitje, lëndë organike dhe ndotës me origjnë shtazore. Niveli 
i lejuar i përmajtjes së ndotësve, sipas standardeve duhet të jetë nën 
ato vlera që janë paraqitur në tabelën e mëposhtëme me përjashtim 
të kolonës Δ “Insekt i plotë, i ngordhur”, sasia e të cilave nuk 
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Udhëzime për nivelet maksimale të lagështisë në 
erëza Qershor 1991

Borzilok      12%
Gjethe dafi ne       9%
Kardamoni      12%
Fara Koriandri  9%
Farë bar gjumi (Kumeli)    9%
Fara fi noku      10%
Rigon       10%
Fara lulëkuqeje      9%
Rozmarinë      10%
Sherebelë      10%
Tarragon (pelin)     10%
Timus       10%
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AMBALLAZHIMI 
I BIMËVE MJEKESORE, ETEROVAJORE DHE TANIFERE
Në ballo me masë neto 50 kg me përmasa 55x60x70 ±2 cm prej 
pambuku, beze, ose polyester për bimët e paprocesuara dhe dhe 
voluminoze

Lule akacie
Lule blini argentea
Lule kokeli me bisht
Lule çikore
Lule gjineshtre (lule xane)
Lule murrizi me fl etë
Lule mëllage
Lule shtogu veshtull
Lule tërfi l i bardhë
Fletë angjinare
Fletë blini
Fletë dëllinjë e zezë
Fletë manaferre
Fletë ferre zvarranike
Fletë gështenje
Fletë dielli e ngushtë
Fletë hithri
Fletë landro
Fletë luleshtrudhe
Fletë manushaqe
Fletë mersine
Fletë mëllage e bardhë
Fletë murrizi
Fletë netulle

Fletë qershigle
Fletë rrush ariu
Fletë sherebele
Fletë tatulli
Fletë ulliri
Fletë fi ery mashkull
Bar arsi 
Bar blete
Bar çaj mali
Lule aguliçe
Lule blini
Lule kokëli pa bisht (petalet)
Lule zogu
Lule manushaqe
Lule mijëfl etëshe
Lule tërfi l i kuq
Fletë arrë
Fletë barblete
Fletë ekualipti
Fletë mjedre
Fletë frashëri i bardhë
Fletë dielli e gjerë
Fletë helmarine
Fletë lajthie
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Flet lotzoje
Fletë luletogezi leshtor
Fletë mareje
Fletë mështekne
Fletë mëllage
Fletë mushkrije
Fletë hardhie
Fletë qumështore
Fletë shelgu e bardhë
Fletë shtogu
Fletë thundër mushke
Fletë vjeshtull
Bar pate
Bar bisht kali
Bar shtrapere
Bar çikore
Bar hermarine
Bar jonxhe e egër
Bar kalaminti
Bar krizantene
Bar mendër e egër
Bar mijëfl etësh
Bar pelini i bardhë
Bar pondiqe e egër
Bar rigon i kuq
Bar sporisi mjeksor
Bar veronike
Bar zhumbrice

Bar tamlagjaku
Bar fi k uku
Bar hithri
Bar kamomili
Bar kin fushe
Bar lulebasani
Bar mendër gjethegjatë
Bar njëgjire
Bar pelini i zi
Bar qumështore 
Bar rigon i bardhë
Bar trumze
Bar vjeshtulle
Bar qerbashi
Maja të lulëzuara të bargjakut
Bar majdanoz i egër
Bar majasëlli
Lëvore fasule të bardha
Rrënjë e kuqe
Rrënjë grami pa fi jeza
Rrënjë hithri
Rrënjë qumështore
Rrënjë shperndre
Rrënjë rrushkulli
Rrënjë skopolie
Bishta qershie dhe vishnje
Myshk pishë
Myshk shkoze
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Qepë deti e thatë
Fletë dafi ne
Bar trumze e kopshtit
Petale luledielli
Bar psoralea
Bar papinollës, kundër 
verdhëzes
Buqeta sherebele
Rrenej aguliçe
Rrënjë çikore
Rrënjë grami me fi jeza
Rrënjë mëllage e bardhë e 
qëruar
Rrënjë qumështore me fl etë
Rrenej rodhe e madhe
Rrënjë valeriane
Myshk dushku
Myshk ahu
Mustaqe misri
Lule piretrumi
Bar shëngjini
Petale të lulëkuqes

Në ballo ose thasë, beze ose 
polyestër: 50 kg për ballo dhe 
25 kg për thasë
Shqeme dhe Cermedell
Tufa mersine

Buqetë sherebeli

Në thasë pambuku ose 
polyestër me masë neto 25 kg 
si dhe në thasë prej letre 10-
20 kg sipas peshës specifi ke të 
bimës.
Lule kulumbrie
Lule portokalli
Trumzë e shkoqur
Rigon i kuq i shkoqur
Zhumbricë e shkoqur
Frut konopice
Kokër limoni aguridh
Kokër mersine
Kokër murrizi
Kokër qershgle e egër
Kokër vordhëze e egër
Kallinj të frutifi kuar të gjethe 
diellit të gjerë
Kokërr gështenje e egër
 Farë  sinap i bardhë
 Farë  sinap i kuq
Lëvore kokërr arrë
Lëvore shegë e egër
Lule lavandul e thatë
Lëndë lisi
Bar timus i shkoqur
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Bar hyssopis i shkoqur
Lëvore kokërr gështenje e egër
Lëvore portokalli
Lëvore vishi
Lëvore farës gjështenjës së egër
Rrënjë genti
Rrënjë helmarine
Lue murrizi pa fl etë
Lule shtogu
Bar mendër e egër e shkoqur
Rigon i bardhë i shkoqur
Frut kërkute
Kokër kulumbrie
Kokër portokalli aguridh
Mollë të egra të grira të thara
Kokër nerënxe agurish
Kokërr shtogu
Frut drize
Farë  kungulli
Farë  sinap i zi
Farë xhirokulli (në thasë stof  
dopio)
Farë  kumeli
Gogla dushku 
Lule shëngjin i thatë i shkoqur
Lëvore arrçi (drunakuq)
Lëvore nerënxe

Lëvore dushku
Lëvore shtogu
Rrënjë fi k ujku
Rrënjë gjuhë nuse
Rrënjë stërkungulli
Rrënjë shkumbake
Rrënjë shpatore e pa qëruar
Bri thekri
Sythe plepi i zi
Tubere (zhardhok) salepi
Bar borzilok i thatë
Manxurane e shkoqur
Shëngjin i shkoqur
Trumzë kopshti e shkoqur
Frut koriandri
Lule netull
Gëzhojë valanidhi
Rrënjë shpatore e qëruar
Rrënjë shtarrë
Sythe pishë
Guacka bajamesh
Fletë rozmarine
Borzilok i shkoqur
Bar mendër i butë
Bar manxurane
Frut glikanxo
Frut anasoni
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Në thasë prej pëlhure, zhuke ose 
gjineshtre me masë neto 25 kg.
Kokër dëllinjë e kuqe
Kokër trendafi li i egër pa  Farë 
Kokër dëllinjë deti
Kokër dëllinjë e zezë
Kokër dëllinjë e zezë 7 mm
Rrënjë fi eri mashkull

Gjithë një transporti në dhoma 
frigoriferike  dhe në arka amballazhi 
plastike ose druri si dhe  fuçi  druri 
me tretësirë SO2
Kokër trëndafi ll i egër i njomë
Kokër luleshtrudhe e njomë
Kokër manaferre e njomë
Frut qershigle i njomë
Në kuti kartoni ose në thasë prej 
letre
Fletë portokalli e njomë
Fletë zhuke të thata (të lidhura në 
tufa)
Lastar xane
Bar borzilok i njomë
Bar manxurane i njomë

Bar mendër e butë i njomë
Bar shëngjin i njomë
Bar trumzë kopshti e njomë
Bar lavandul e njomë
Lule shëngjin i njomë
Bar timus i njomë
Bar hissopus i njomë

Në kuti kartoni të valëzuara 5 fi jesh 
me masë neto 10 kg me dimensione 
56x46.5x25.5 cm
Lule gështënje e egër
Lule kamomili
Pluhur lule kamomili
Lule shqerrë
Lule thundër mushke

Të gjitha këto përkujdesje dhe 
normative nuk do të kishin kuptim 
në se nuk do të mbahen parasysh 
ashtu siç paralajmërojnë dhe shoqatat 
tona si motra, ajo Amerikane apo 
Evropiane për të patur parasysh dhe 
në qendër të vëmendjes. 
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PESTICIDET
Pesticidet që lejohen të përdoren në SHB në Erëza, Fara, Herba
Bashkëlidhur është një listë me pesticide të cilat lejohen nga Agjensia 
Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit për tëuë përdorur. Kjo listë rishikohet 
periodikisht për të refl ektuar ndryshimet e bëra nga AMM (EPA). Këto janë 
paraqitur në pjesën 40 e Kodit të Standardeve Federale botuar më 1 Korrik 
1999. Seksioni 180 bën fj alë për toleranca në përdorimin e pesticideve, 
sipas bimëve, në lëndë të para bujqësore, ndërsa seksioni 185 bën fj alë për 
toleranca në përdorimin e shtesave në ushqime të përpunuara njerëzish apo 
kafshësh.
Standardet mbi përmbajtjen e mbetjeve të pesticideve në ushqime njerëzish 
dhe kafshësh përcaktohen në Seksionin 402 të këtij ligji i referohen ushqimit 
të njerëzve /kafshëve që prodhohen në vend apo importohen por që provohen 
se përmbajnë mbetje pesticidesh. Për këtë arsye, jashtë Amerikës, nuk i 
nënshtrohen kërkesave të Agjensisë Amerikane të Mbrojtjes së Mjedisit – 
AMM (EPA), kërkesa që përcaktohen në Aktin Federal mbi përdorimin e 
Insekicideve, përsëri sasia e mbetjes së pesticideve në ushqime njerëzish apo 
kafshësh, që hyjnë në Amerikë, duhet të jetë në nivelin e tolerancave apo 
kufi jve të përcaktuara nga AMM (EPA). Në rastin kur mbetjet e pesticideve 
janë të paevitueshme, atëherë AUI (FDA) përcakton një nivel kritik. Më 
poshtë përshkruhen standardet e përdorimit të gjithë tipeve të pesticideve. 
Përkufi zimet e sakta jepen në Kodin e Standardeve Federale.
Toleranca në përdorimin e pesticideve
Tolerancat mbi sasinë maksimale të pesticideve në ose mbi lëndë të para 
bujqësore janë përcaktuar nga AMN (EPA) në Seksionin 408 të Ligjit 
Federal mbi Artikujt Kozmetikë dhe Farmaceutikë. Sipas po të njëjtit 
Seksion, AMM autorizohet gjithashtu, që të mos lejojë toleranca për mbetje 
pesticidesh në lëndë të para bujqësore. Tolerancat apo mostolerancat marrin 
rëndësi të jashtëzakonshme atëherë kur AMM jep leje për regjistrimin e një 
pesticidi të caktuar, sipas rregullave të Ligjit Federal mbi Artikujt Kozmetikë 
dhe Farmaceutikë, pesticid i cili do të përdoret në SHBA në ushqime 
njerëzish apo kafshësh.
Toleranca për pesticidet në aditivët ushqimorë
Tolerancat dhe mostolerancat mbi përdorimin e aditivëve ushqimorë 
përcaktohen në Seksionin 409 të LFAKF. Ky ligj bën fj alë për nivelet e 
mbetjeve të pesticideve që akumulohen në lëndët e para bujqësore që më 
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pas përdoren për prodhim, por në asnjë mëyrë këto mbetje nuk duhet të 
kalojnë nivelet e lejuara. ASTA inkurajon tërë ata që furnizojnë industrinë 
e erëzave për tu përfshir në luftën e integruar kundër sëmundjeve dhe 
dëmtuesve. Megjithatë, edhe nëse lind nevoja e përdorimit të pesticideve, 
këto të fundit duhen përdorur aty ku dhe siç duhet pa dëmtuar shëndetin e 
njeriut apo cilësinë e produktit. Pesticidet duhen përdorur në përputhje me 
standardet e vendit ku përdoren dhe standardet e vendit ku do të tregëtohen 
këto produkte.
Në të njëjtën kohë, ne dimë që përdorimi i pesticideve është nën shqyrtim 
të hollësishëm nga shkencëtarët dhe specialistët përkatës. Prandaj ne 
inkurajojmë furnizuesit që përdorin pesticide që të marrin parasysh 
opinionin e specialistëve dhe shkencëtarëve, opinionin i cili ndryshon 
vazhdimisht. Duam tëju kujtojmë gjithashtu që standardet dhe rregullat e 
paraqitura në këtë material edhe mund të ndryshojnë.
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Shënime:
A. Përfaqëson - Lëndë të Para Bujqësore.
B. Përfaqëson - Bimët Aromatike Mjekësore që ndahen në dy grupe si më poshtë:
Grupi i bimëve 19A - angelica; balsam; borziloku; shaja; lulekomishti; kamomili; 
nepeta cataria; antrisku (tharë); allium schonoprasum; allium schonoprasum kineze; 
clary; koriandri; (gjethet); crysanthemum balsamita; culantro (gjethet); murraya 
paniculata (gjethet); gjethe kpër; marubi; hisopi; lavandula; cymbopogospp; 
levisticum off cinale (gjehe); kumak, manxura, pusqark; majdanozi; majdanozi; 
pennyroyal; rozmarina; syzë; shereblea; trumza; dafi në e ëmbël; karajpeli; pelin; 
timusi; gamtheria procumbens; galium adoratum dhe artemisa absinthium.
Grupi i bimeve 19B – pimenta; anisi; anise star; bixa orelana; caparis spinosa; 
karaboti; karaboti i zi; kardamoni; sena; culantro; bar gjumi; dill; kopra e zakonshme; 
fi noku; trigonella foenum- graecum; agrana paradisi; dëllinjë; levisticum offi  cinale; 
myristica fragrans; mustard; myristica fragrans; piper i bardhë dhe i zi; lulëkuqja; 
shafrani dhe vanilja.
C. Përfaqëson – erëzat dhe Barnat të përkufi zuara si pimenta, anisa, borziloku, 
dafi na, piperi i zi, karaboti, sena, farat e selinosë, specat djegës kilian; kanella, 
karafi li, koriandri, bar gjumi, kopra, xhënxërfi lla; myristica fragrans, manxuraja, 
myristica fragrans (fara), rigoni, specat, lulëkuqja, piper i kuq; rozmarina; sherebela; 
trumza, trumza, timusi, kukuma dhe piperi i bardhë.
D. Përfaqëson – ushqime të thata.
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Lëndët e huaja

Në përpjekje për të patur uniformitet midis standardeve të 
laboratorëve të aprovuar (miratuar) mga ASTA dhe të gjithë kësaj 
industrie, komiteti i Standardeve ka formuluar përkufi zimet e 
mëposhtëme mbi lëndët e huaja, përkufi zime të cilat paraqiten në 
Metodat Zyrtare analitike të Shoqatës Amerikane të Tregëtimit të 
Erëzave (ASTA), botimi 4.

Përkufi zime të materialeve bimore të huaja/kërcejve
Sherebela: – nëse materiali bimor palcor, në çdo pikë të trupit 
të tij ku ka bashkime, ka diametër më të madh se 1 mm, i hiqen 
gjethet dhe nëse gjatësia e kalon 12.5 mm, atëherë ky material 
do të quhet kërcell. Për më tepër, nëse materiali bimor palcor, ka 
diametër më të madh se 2 mm, në çdo pikë  të tij atëherë kjo pjesë 
quhet kërcell pamvarësisht nga gjatësia e tij. Këto pjesë të quajtura 
kërcell peshohen dhe pesha totale e tyre përllogaritet më pas në %.
Gjethe dafi ne:- nëse materiali bimor palcor, përjashto sythat, 
ka diametër më të madh se 1 mm në çdo pikë të trupit ku ka 
bashkime, atëherë i hiqen gjethet dhe nëse gjatësia e tij tashmë i 
kalon 12.5 mm, atëherë ky material do të quhet kërcell panvarësisht 
nga gjatësia e tij. Ky material peshohet dhe pesha totale e kërcejve 
shprehet në %.

Rozmarina dhe trumëza: - analizuesi përcakton një madhësi 
mesatare gjethesh për një kontigjent të caktuar. Çdo material 
bimor palcor, përjashto këtu gjethet, i cili e kalon madhësinë/ 
dimensionet e përcaktuara, konsiderohet si material i huaj.
Timus: - nëse materiali bimor palcor e kalon gjatësinë 12.5 mm, 
atëherë ai konsiderohet si lëndë e huaj.
Rigoni: - Nëse materiali bimor palcor ka dimensione më të mëdh 
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se 1 mm në çdo pikë të tij ku ka bashkime, atëherë gjethet e 
bashkangjitura hiqen dhe nëse madhësia i kalon 12.5 mm, atëherë 
pjesa e mbetur konsiderohet lëndë e huaj. Për më tepër, çfarëdo 
lloj materiali bimor palcor që ka diametër  më të madh se 2 mm 
në çdo pikë të tij konsiderohet lëndë e huaj pavarësisht nga gjatësia 
e tij.

Borzilok i ëmbël: - në çdo material palcor bimor ka diametër 
më të madh se 1 mm në çdo pikë të trupit të tij ku ka bashkime, 
gjethet e bashkëlidhura hiqen dhe nëse gjatësia është përsëri më e 
madhe se 12.5 mm pjesa e mbetur konsiderohet lëndë e huaj. Për 
më tepër, nëse materiali bimor placor ka dimaetër mbi 2 mm në 
çdo pikë të tij, ky material automatikisht konsiderohet material i 
huaj panvarësisht nga gjatësia e tij. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


