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Hyrje: 

Banka Gjenetike Shqiptare është ngritur 

në funksion në vitin 1997 dhe ka si 

objektiv ruajtjen e resurseve gjenetike 

bimore. Koleksionet përbëhen nga speciet 

e drithrave, perimeve, foragjereve, 

bimeve industriale dhe medicinale. 

Koleksioni bazë mbahet në ruajtje në 

temperaturën rreth - 18ºC për një peridhë 

mbi 50 vjet ndërsa koleksioni aktiv ruhet 

në ftohësa me temperaturë 4-5ºC, për një 

periudhë ruajtjeje afatmesme deri në 10 - 

20 vjet. Këto koleksione janë një bazë e 

sigurtë për ruajtjen e resurseve si dhe për 

mbështetjen e institucioneve kërkimore 

dhe seleksionerëve.  

    
Qëllimi i eksperimentit ishte monitorimi 

për  aftësinë mbirëse në koleksionin e 

misrit (Zea maysL.) 

Materiale dhe metodat: 

Për monitorimin e koleksionit bazë 

zbatohen standartet e Resurseve Gjenetike 

Bimore (IBPGR), duke kryer testimet për 

materialet në ruajtje në koleksionet baze 

çdo 10 vjet.Përzgjedhja e mostrave u krye 

bazuar në afatin e depozitimit dhe tipin e 

aksesionit por në mënyrë të rastësishme,  

përzgjodhën 10 aksesione gjithsej.Testimi 

u krye në laboratorin e Bankës Gjenetike 

dhe sipas standarteve të përcaktuara nga  

 
ISTA për misrin (Zea mays). Testimi u 

krye me 100 fara për cdo aksesion, në 

katër përsëritje, në gjerminatorë dhe në 

kushte të  temperature 20-30ºC; (BP) dhe 

drite e të  trajtuara me ujë. Vlerësimi i 

rezultateve u krye sipas kritereve për 

përcaktimin e energjisë mbirëse me 

numërimin e parë pas 4 ditëve  dhe të 

aftësisë mbirëse me numërimin e dytë 

pas 7 ditëve. Përpunimi i të dhënavë u bë 

me llogaritjen e mesatareve statistikore, 

deviacionin standard, me analizën e 

variancave dhe krahasimet e mesatareve u 

bënë me testin e studentit për alfa 0.05. 

     
Resultatet dhe diskutimi: 

Testimi aftësisë mbirëse u bë duke vlerësuar 

farat që mbijnë dhe japin filiza normale që 

mund të japin bimë që riprodhohen 

normalisht. Analiza e variancave tregon 

praninë e ndryshimeve ndërmjet 

aksesioneve të misrit për energjinë dhe 

aftësinë mbirëse. Prania e diferencave të 

vërtetuara provohet me vlerat e F
ve

 faktike  

që rezultojnë të vërtetuara për nivelet P0.05 

dhe P0.01 të probabiliteitit (Ffaktike për E. 

mbirëse = 19.468**; për A. mbirëse = 

21.0667**) 

Tabela 1. Analiza e variancave 
Burimet       e 

ndryshimeve. 

 

Sh.K 

gjenotipet 

(df=9) 

Sh. K. 

gabimi 

(df= 30) 

Shuma 

totale 

(df = 39) 

Mes. 

Kuadr. 

gjenotipet 

Mes. 

Kuadr. 

gabimi F' faktike Prob>F 

Energjia 

mbirëse 5723.60 980.00 6703.60 635.956 32.667 19.4680** <.0001 

Aftësia 

mbirëse 2022.40 320.00 2342.40 224.711 10.667 21.0667** <.0001 

(*) Vlerat e F' faktike të vërtetuara  për P0.05  dhe (**) për   P0.01    

 
 

Krahasimet e çifteve të mesatareve me anën 

e testit të studentit (për t = 2.0423 dhe 

α=0.05) shfaqin praninë e ndryshimeve të 

vërtetuara ndërmjet gjenotipeve të misrit për 

të dy treguesit e marë në analizë dhe 

rendisin aksesionet e misrit në nivele të 

ndryshme. Ndryshimet ndërmjet gjenotipeve 

të misrit janë paraqitur me anën e germave 

(a, b, bc, etj.) në tabelën 2.  Tabela 2. 

Krahasimet e çifteve të mesatareve me testin e 

Studentit. 
Krahasimet e çifteve të mesat  me testin e studentit 

(t=2.0423; α=0.05) 

Nivelet Energj. mbirse Aft. mbirse 

Zea1 66.0 e 91.0 bc 

Zea2 54.0 f 87.0 c 

Zea3 85.0 b 87.0 c 

Zea4 74.0 de 74.0 d 

Zea5 94.0 a 94.0 b 

Zea6 94.0 a 94.0 b 

Zea7 87.0 ab 92.0 b 

Zea8 85.0 b 93.0 b 

Zea9 84.0 bc 100.0 a 

Zea10 76.0 cd 100.0 a 
Levels not connected by same letter are significantly different. 

 
 

Analiza tregon se ruajnë aftësitë e tyre 

jetësore në nivele të larta gjenotipet: zea9, 

zea10, zea5, zea6, zea7, zea8 dhe zea1.  

Ka rënë nën 80% të aftësisë mbirëse vetëm 

për gjenotipin zea4, për të cilin nevojitet 

rigjenerimi. Ecuria e treguesëve energji 

mbirje dhe aftësi mbirje janë dhënë në 

grafikun nr. 1. Shihet se ndërmjet 

gjenotipeve të misrit rezultojnë ndryshime 

të vërtetuara, por njëkohësisht edhe vlera 

të njejta për të dy treguesit. Barazia e 

vlerave energji = aftësi mbirëse ëshrë vënë 

re për gjenotipet zea3, zea4, zea5 dhe 

zea6, e paraqitur në grafik me një vijë për 

të dy treguesit.  

 
Grafiku 1. Energjia dhe aftësia mbirëse e farave të 

misrit. 

Për të analizuar praninë ose jo të 

ndryshimeve ndërmjet gjenotipeve të 

misrit u bë dhe vlerësimi për distancat 

ndërmjet tyre, me anën e metodës Kluster. 

Analiza kluster bëri të mundur dallimin e 

ndryshimeve ndërmjet formave të misrit. 

Dendrograma 1 jep ndarjen e aksesioneve 

të misrit në 5 grupe të dallueshme 

ndërmjet tyre. Shumica e gjenotipeve të 

misrit është grupuar në klusterin e katërt.  

 

Dendrogram 1. Vlerësimi i distancave të gjenotipeve 

të misrit. 

Konkluzione: 

o Analizat e variancave tregon praninë e 

diferencave të vërtetuara ndërmjet 

gjenotipeve të misrit. 

o Studimi tregoi se aksesionet e misrit 

kanë ruajtur aftësinë jetësore sipas 

standarteve të bankës gjenetike.  

o Rezultatet e studimit janë me interes 

për monitorimin e të gjithë resurseve që 

ruhen në bankën gjenetike. 
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Abstract 
The Genebank used the methods for processing and storing seeds with the moisture content between (3-7%) and with the low temperature (-18° C). The first monitoring 

test is made after 12 years for seed stored in base collections. The samples for germination test are taken randomly from 10 accessions of corn collection (Zea mays 

L.).The germination test using a minimum of 100 seeds for four replicates.The methods of tests and the evaluation of  the viability are recommended by the standarts of 
ISTA-s.(International Seed Testing Association). The results presented the different levels of the viability of seeds. In all samples (excepted one) the germination was in 

high level.The results of this study show that the mays genotypes were conserved in good conditions according to standard of the genebank. Therefore, for the sure 

storage of the collections recommends rigorous rulers, and both viability and seed number  must be monitored from time to time (every 10-12 years).  
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