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Dokumentimi si një alternativë që rrit 
mirë-përdorimin e resurseve 

gjenetike bimore

Belul GIXHARI (Banka Gjenetike)

Milto HYSO (Ekspert i pavarur)

Fetah ELEZI         (Banka Gjenetike)



Banka Gjenetike

Albanian Gene Bank

Kodi Institucional ALB017

Acronym name AGB
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Banka Gjenetike

• Banka gjenetike ruan resurse gjenetike bimore

• Ruajtja nuk është i vetmi qëllim i bankës

• Banka e kryen misionin e saj kur materialet që 
ruhen janë të vlefshme për tu përdorur pas 
një periudhe  kohe

• Që një aksesion të përdoret ai duhet të njihet 
se kush dhe çfarë është

• Këtë e lejon vetëm një dokumentim i saktë
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Dokumentimi ekzistues i aksesioneve
në Bankën Gjenetike

• Dokumentacioni ishte i printuar dhe në 
elektronik 

• Në dy raste ishte me 8-10 aksesione me 
tabela dhe hapësira boshë (në faqen Excelit)

• Disa aksesione kishin shënime sqaruese në
Word

• Me këtë model ishin regjistruar 9 descriptorë
dhe 1 për një pjesë aksesionesh (me shënime 
dore jashtë tabelës

4B. Gixhari; M. Hyso; Fetah Elezi3/16/2010



Shëmbull për tabelat në Excel
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Menaxhimi i të dhënave

• Asnjë deskriptor nuk përdorej në sistemin e 
menaxhimit të të dhënave brenda bankës, si 
dhe në sistemin ndërkombëtar

• Për mjaft aksesione Informacionet ishin të
regjistruara me gabime, jo në vendin/formën 
e duhur, pra nuk e kryenin funksionin për të
cilin mbahen nga një bankë gjenetike
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Deskriptorë të ngatërruar

• Në Bankën Gjenetike, deskriptori 0 rezultonte
me numër rendor (1,2,3,...) 

• Në vendin e deskriptorit 1 (kodi institucionit) 
ishte vendosur deskriptori 5 (gjinia).

• Banka Gjenetike ka përdorur deri sot dy kode
inventarizimi kombetare ALB001 ose ALB015 

• Numri progresiv i aksesioneve jepet me shtim
numri në horizontal (duket sikur në bankë
ruhen miliona aksesione).
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Deskriptorë të ngatërruar e të përzier

• Gjinia (deskriptori 5) përzier me specien
(deskriptori 6), psh:

• vicia me secale, 

• hordeum me triticum, 

• trifolium me triticum, 

• phleum me medicago, 

• festuca me lathyrus, 

• avena me daucus, 

• zea me oriza; etj
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Disa emërtime për aksesionet e një
specie

• Për misrin rezultojne 8 forma të ndryshme regjistrimi
të aksesioneve në bankën gjenetike

• Në deskriptorin 13 (origjina) mjaft aksesione të huaja
janë regjistruar në bankë si të vendit;  

• Për një pjesë të aksesioneve nuk rezulton saktësia e 
donatorit (deskriptori 23): institucion, person, etj. 

• Donatori jepet me shënime poshtë tabelës ‘’Donator 
Instituti i Kërkimeve Bujqësore, Lushnje (22.07.09), 

• Janë shënuar si donatorë aksesioneve edhe të tillë si: 
Projekti i Shërbimeve Bujqësore  (ASP) , etj. 
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Emërtime jo të sakta të 
aksesioneve

• psh: aksesioni ‘manital’ rezulton i regjistruar 
‘monitol’, etj.

• Shumë aksesione janë emërtuar  

– ‘‘popullatë’; 

– ‘’s’ka emer’’ ose  

– me numër rendor të dhuruesit, të përsëritur dy 
ose më shumë herë
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Në materialet e koleksionuara

• mungon informacioni minimal i pasaportës

• në pranimin e mjaft aksesioneve janë vënë
shënime të tilla si ‘’Grurë (triticum)–14 T. 
Aestivum, 16 T. Durum – etj 

• të pamenaxhueshme nga banka gjenetike dhe 
jo të interpretueshme nga formatet 
Eurisco/Sesto etj.
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Banka Gjenetike 

• Bazuar në problematikën e mësipërme, Banka 
Gjenetike u angazhua për të riformatuar të gjithë
infromacionin ekzistues për aksesionet në ruajtje

• Detyra u nda në disa faza:
• përgatitja e grupit të dytë të të dhënave për 

Eurisco (300 aksesione gjatë muajit Tetor) 
• Korregjimi i të dhënave për 504 aksesionet e para

të dërguara në Gusht në Eurisco.
• përgatitja e të dhënave për 300 aksesione me 

formatet e Sestos (Tetor), për t’i paraprirë
Workshopit (Dhjetor 2008) në Tiranë
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Ja disa ndryshime  1
• U shtua kodi i inventarit kombëtar ALB (mungonte) ose 008; 

• U sigurua kodi i institucionit(Bankës Gjenetike) ALB017. 

• U vendos numri i aksesionit AGB0001..., etj.

• U plotësuan deskriptorët 4 deri në 25 me të dhëna për aksesionet e 
koleksionuara

• U vendosën kodet e institucioneve koleksionuese/donatore.

• U bë saktësimi, ndarja, plotësimi i deskriptorëve për gjininë, 
specien, autorin, subspecien. autorin e subspecies (deskriptorët
5,6,7,8,9).  

• U bë korregjimi i statusit biologjik të aksesioneve (deskriptori 20) 

• U bë ndarja e emrit lokal nga pedigrea e aksesionit (desriptorët
10,21)
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Ja disa ndryshime  2

• U korregjuan emrat e aksesioneve të ardhura nga banka
Gatersleben (Gjermani)(deskriptori 23) 

• U korregjua kodi i institucionit donator (deskriptori 24) ku,
në vend të DEU538 jepej ALB002; 

• U vendosën numrat e identifikimit që vinin nga banka
donatore (deskriptori 25);  

• U plotësuan pedigret e të gjithë aksesioneve; 
• U bë korregjimi për materialet nga donator private 

(deskriptorët 28,29,30,31,32), p.sh., Mentor Permeti, etj.; 
• U plotësua vendi i dytë i dublimit të ruajtjes për aksesionet

e ardhura nga institucionet e ndryshme (deskriptori 26); etj
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Rezultatet e deri sotme

• U plotësuan me të dhënat sipas formatit Eurisco, 658 
aksesionet e dyta.

• U plotësuan me të dhënat sipas formatit Sesto 528 
aksesione.

• U korregjuan të dhënat sipas formatit Eurisco për 504 
aksesionet e dërguara në Gusht 2008 në Eurisco

• Përmendim se formati Eurisco ka 34 deskriptorë dhe ai 
Sesto ka 89 deskriptorë

• Për këtë pune u krye përpunimi i 86,136 deskriptorëve
(Eurisco 21,714 , Sesto 46,992 dhe Banka Gjenetike
17,430) 
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Mirëdokumentim dhe arritje 

• Riformatimi i dokumentimit në Bankën Gjenetike
u realizua për 1,162 aksesione në formatin
EURISCO dhe 528 në formatin SESTO

• Shqipëria: e pranishme në sistemin ndërkombëtar
të informacionit për resurset bimore

• Për këto aksesione Banka Gjenetike disponon
maksimumin e mundshëm të informacionit që ka.

• Shumica e aksesioneve kanë si donator 
Institucionet kërkimore, janë këto të fundit që
mund ta rrisin numrin e deskriptorëve me të
dhëna tjera.
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Shembull i formatit EURISCO
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Dëshirojmë që alternativa e Bankës Gjenetike
për dokumentimin të shërbejë për sistemin

Kombëtar të database.

• Mund të fillohet me Kodin i Institutit
• Ja disa kode që janë në sistemin ndërkombëtar

• Departamenti Prodhimit Bimor (UBT)   ALB001
• QTTB Lushnje ALB002
• QTTB Vlorë ALB004
• QTTB Korçë ALB005
• QTTB Shkodër                                             ALB006
• QTTB Fushë Krujë ALB007
• .......
• Banka Gjenetike ALB017
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