
  Banka Gjenetike apo siç njihet sot Instituti i Resurseve Gjenetike u ideua që në vitin 
1993, në ligjin “Për farat dhe �danet”, ku me V.K.M, Nr.447 do të përfshihej në objektet 
e rëndësise së veçantë. Por si strukture u bë e mundur të ngrihej në vitin 1998 me 
asistencën e organizmave si USAID dhe IFDC-ja. 
  Me ligjin Nr.8732, datë 24.01.2001 “Për materialin mbjellës bimor” ajo do të merrte 
konceptimin e vërtetë si institucion Ê ku në aktet e tjera nën ligjore të tij, speci�kohet 
institucion i mirë�lltë shkencor me rëndësi kombëtare.
  Banka gjenetike e cila është e lokalizuar pranë ambienteve të ESHFF , tashmë si 
pjesë përbërëse e Universitetit Bujqësor të T iranës gëzon standarte bashkohore dhe 
funksione si gjithë homologet e saj, gjë që përbën një arritje të vendit tonë në fushën e 
standarteve. 

Organizimi i saj

Seksioni i pranimit dhe përpunimit të farës.

Seksioni i karakterizimit e vleresimit të 
germoplazmës

Përfaqësuesi Qendrës së Resurseve Gjene e

Seksioni i informacionit dhe dokumen

Seksioni i ruajtjes së germoplazmës.
- Seksioni i ruajtjes afat-gjatë.
- Seksioni ruajtjes afat-mesëm e ”in vitro”.

Materiali bimor (kryesisht farë) trajtohet në disa ambiente e laboratorë.
1.Laboratori i pranimit dhe përpunimit të farës

2. Laboratori i karakterizimit dhe vlerësimit të materialit bimor 3.Seksioni i informacionit e dokumentimit 

4.Në dhomën e ruajtjes së germoplazmës organizohet puna në: 
a.Ruajtjen afat-gjatë .-20°C. koleksioni bazë deri në 50 vjet.
b.Ruajtjen afat-mesëm -4°C, koleksioni aktiv , ruajtje nga 10 - 25 vjet. 

c.Ruajtjen afat-shkurtër (apo alterative) në Laboratorin “in vitro”.
   Rritja e ngadaltë e kulturave bimore
   (që nuk u rezistojne temperatura nën 0°C).

Këshilli Koordinativ është një instrument i IRGJB-së që koordinon 
aktivitetet me institutcionet e tjera në fushën e resurseve bimore.
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Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është institucion kombëtar që koordinon 
aktivitetet në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të burimeve gjenetike bimore. Ai është një 
institucion në varësi të Universitetit Bujqësor, i ngritur mbi ndryshimin e Qendrës së Resurseve 
Gjenetike ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare.
   Banka Gjenetike u ideua në vitin 1993, në ligjin “Për farat dhe �danet”, me V.K.M. Nr. 447. Ajo 
zotëron “Arkivin Bimor Kombëtar” që përfaqëson koleksionin kombëtar të farës të bimëve të 
kultivuara autoktone. Ajo promovon dhe nxit përdorimin e llojeve autoktone bimore.
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Sigurimi i një ruajtjeje fushore një angazhim tjetër i qendrës.
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Koleksioni (farë) përbëhet prej rreth 2633 aksesionesh 

Koleksioni përfaqëson 45 gjini dhe 69 specie të ndryshme 
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Aktualisht koleksioni paraqitet nga 4105 aksesione (kampionatura farë) , që përfaqësojnë 86 gjini, 133 lloje. Nga këto 3219 aksesione janë në koleksionin bazë. 
Koleksioni fushor përfaqësohet 614 aksesione të mbajtur në bazën eksperimentale të Universitetit në Valias-Tiranë, dhe 272 aksesione janë të ruajtura pranëë Qendrës 
së Transferimit të Teknologjisë Bujqësore  -Vlorë.
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