
programuar për inventarizimin dhe 
përshkrimin e resurseve gjenetike të bimëve 
perimore dhe veçanërisht të llojeve 
autoktone, kultivarët tradicional. 
Aktualisht, në fondin e Bankës Gjenetike të 
Institutit të Resurseve Gjenetike(IRGJ), janë 
vendosur për ruajtje afat gjatë rreth 200 
aksesione, për 22 specie të perimeve.
Strategjia e IRGJ-së, në lidhje me 
biodiversitetin bujqësor, synon konservimin 
dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit 
të resurseve gjenetike autoktone të bimëve 
perimore.

 

Veprimtarit kryesore janë 
fokusuar në:
• Eksplorimin dhe koleksionimin e popullatave 
autoktone dhe të të afërmve të egër të 
kulturave perimore;
Konservimin e resurseve gjenetike, si një 
komponent jetik i biodiversitetit tonë dhe 
trashëgimisë kulturore

• Karakterizimin dhe vlerësimin e aksesioneve të 
koleksionuara;
• Monitorimin dhe rigjenerimin e germoplazmës së 
vendosur në ruajtje.
• Ruajtjen on-farm  të kultivarëve tradicional si një 

shfrytëzimin e qëndrueshëm, për të sotmen dhe të 
ardhmen.
• Dokumentimin dhe informimin

 

Aktivitete të tjera, me interes për 
komunitetin:
Rikuperimi dhe zhvillimi i germoplazmës së 
perimeve  për të mbështetur ruajtjen, përhapjen 
dhe prodhimin e ekotipeve të vendit, si veprimtari 
shumë dobiprurëse.
Kultivarët e vjetër dhe popullatat e vendit mund të 
shfrytëzohen me sukses, për qëllime komerciale(në 
fermat e prodhimit organik, fermat e produkteve 
speciale

Në mbështetje të tyre IRGJ është 
e angazhuar:

• për të prodhuar sasi të vogla të 
farës së kultivarëve tradicional të 
perimeve,  për të mbështetur 
veprimet e përmirësimit të 
kopshteve të traditës;

• për të realizuar prova agronomike 
për optimizimin e teknikave të 
kultivimit;

• mbështetje me asistence teknike e 
fermerëve; 
aktivitete që synojnë zgjerimin e 
përdorimit te ekotipeve komerciale
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Konservimi 
dhe përdorimi 
i qëndrueshëm 

i resurseve gjenetike 
të kulturave perimore

Kur shkojmë në treg, e mbushim shportën me 
perime të freskëta, rrallë shohim për zgjedhje, 
sepse oferta, sidomos në supermarkete, është 
mjaft homogjene. Por,  po ti kushtojmë pak më 
shumë vëmendje  shpenzimeve apo edhe më 
mirë akoma, nëse  vendosim  për të kultivuar 
kopshtin tonë, ne mund të përmirësojmë 

shijet, duke kontribuar në ruajtjen e agro 
biodiversitetit dhe respektimin e traditave të 
zonës dhe vendit tonë.
 

Popullatat e vjetra lokale të përshtatura në 
mënyrë të përkryer me mjedisin, kultivarët 
komercial, tani të vjetruar, përbëjnë një pasuri e 
ndryshueshmërisë gjenetike unike, humbje e 
cila nuk mund të neglizhohet, sepse nuk mund 
të rregullohet.

Koleksionimi, karakterizimi dhe ruajtja e 
resurseve gjenetike është, pra, e një rëndësie të 
veçantë, veçanërisht në sferën e bimëve 
perimore, për disa nga të cilat vendi ynë është 
historikisht shumë i pasur në ndryshueshmëri.
Ne nuk punojmë vetëm për të sotmen; ne 
sigurojmë të ardhmen

Trajnime
IRGJ siguron trajnime për specialistët e 

shërbimit të këshillimit dhe ekstensionit në 

rrethe e qarqe, si dhe shoqatat e ndryshme të 

prodhimit organik, prodhimit të produkteve 

speciale dhe të agroturizmit.

- Publikime

- Seminare,

- Konsulta,

- Botime shkencore,

- Botime divulguese,

- Etj.
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