
Popullatat lokale te misrit janë  
përshtatur  ne kushtet e mjedisit ku 
kultivohen.  Ato përbëjnë një pasuri te 
çmuar gjenetike, e cila mund te ruhet 
mjaft mire ne kushtet e fermës si dhe 
përdorimit te qëndrueshëm ne zonat 
tradicionale si një element për 
zhvillimin e agroturizmit. 

Objektivat  kryesore janë:
• Eksplorimi, koleksionimi dhe konservimi i 
popullatave autoktone të misrit.
• Konservimi i resurseve gjenetike, si një 
komponent jetik i biodiversitetit tonë dhe i 
trashëgimisë kulturore. 

• Karakterizimi  dhe vlerësimi i materialit gjenetik  
të koleksionuar;
• Monitorimi, rigjenerimi dhe shumëzimi  
materialit gjenetik  të vendosur në ruajtje.
Ruajtja ne ferme
• Ruajtja ne ferme e varieteteve lokale te misrit 

dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm.
• Është metode e sigurte për të sotmen dhe të 
ardhmen për ruajtjen e këtyre resurseve gjenetike.
• Prodhohen produkte te preferuara për turistet.
• Sigurohet punësimi ne zonat e thella e malore ne 
te cilat kultivohen këto varietete.
• Siguron vazhdimësinë e traditës tek brezi i ri dhe 
sidomos te  kthyerit nga emigracioni.

Strategjia e IRGJ-së, në lidhje me mbrojtjen e 
Agrobiodiversitetit synon konservimin dhe 
përdorimin e qëndrueshëm nga fermerët të 
varieteteve lokale te misrit
     

Në mbështetje të fermerëve  IRGJ siguron:
• Sasi te mjaftueshme te farës. 
• Asistencën teknike.
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LOKALE TE MISRIT

Disa nga varietetet lokale te misrit, te njohura 
ne shkalle vendi te cilat janë ne ruajtje ne 
Bankën Gjenetike:
Sulova
Reçi i bardhe
Dukati i verdhe
Shtiqni
Gushtak i verdhe
Gushtak i bardhe
Bujani 
Qesarati 
Dukaj 
Dukagjini
Morava
Prosek
Gostil 
Gurra
Muhuri 
Macukulli 
Pobrati 
Mashkullore 
Vendi Korçe

Përhapja e hibrideve te misrit me kapacitetit të 
lartë prodhues ka çuar në zhdukjen e popullatave 
lokale te misrit. 

Pas viteve '90 në vendin tone janë realizuar disa 
misione për eksplorimin dhe koleksionimin e 
popullatave lokale te misrit. 

Nga misionet e koleksionimit ne vitet 1995-1996 
dhe 2008-2010, janë siguruar dhe vendosur për 
ruajtje afat gjatë në fondin e Bankës Gjenetike të 
Institutit të Resurseve Gjenetike, rreth 400 
aksesione misri.
  
Koleksionimi, karakterizimi dhe ruajtja e resurseve 
gjenetike autoktone përbën një detyrim madhur si 
komponent thelbësor për mbrojtjen e 
biodiversitetit

www.qendraeresursevegjenetike.wordpress.com               
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