
-Ç'është regjistrimi i mostrave? 
Eshtë regjistrimi i mostrës në bankën gjenetike 
dhe hedhja e të dhënave të identi�kimit në 
dosjen përkatëse të të dhënave për çdo mostër 
ose aksesion. 

-Ç'është pastrimi i farës? 
Eshtë heqja e cdo fare të coptuar ose të një 
cilësie me insekte ose të infektuar dhe farat e 
specieve që janë të huaja për mostrën. 
 

-Çështë përmbajtja e lagështisë së farës? 
Përmbajtja e lagështisë është përmbajtja e ujit 
në farë dhe është zakonisht e shprehur në 
përqindje. 

-Çështë tharja e farës?
Paracaktimi i periudhës së tharjes do të jetë më 
e sigurtë nëse përcaktohet përmbajtja 
�llestare e lagështisë. 

Ç'është aftësia jetësore e farës? 
Eshtë e rëndësishme që farat që ruhen në bankën 
gjenetike  duhet të kenë një aftësi të lartë jetësore 
në �llim dhe gjatë ruajtjes gjë që do të përcaktojë 
jetëgjatësinë në ruajtje të aksesionit.

Ç'nënkupton paketimi i farës? 
Paketimi nënkupton vendosjen e një mostre fare 
të një aksesioni në zarfe me folie alumini, zarfa 
kundër lagështisë në  frizëra (në -200C) për tu 
ruajtur. 

-Ç' nënkupton ruajtja e farës?
Ruajtja e farave në bankën gjenetike presupozon 
ruajtjen e farës në kushte ambjentale të 
kontrolluara që bëjnë të mundur zgjatjen e 
jetëgjatësisë së farës për një periudhë të gjatë 
kohe deri ne 50 vjet.

-Sa fara për çdo aksesion duhet të ruhen? 
Janë të pranueshme 3000 fara, por preferohen 
4000 fara, për të përfaqësuar çdo aksesion.
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