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Forcimi i ruajtjes  dhe  përdorimit ne 

ferme  te Resurseve                        

Titulli i Projektit:

“Forcimi i ruajtjes  dhe  përdorimit ne ferme  te Resurseve 
Gjenetike te Bimëve për Bujqësinë dhe Ushqimin, për 
mbështetjen e fermerëve ne përshtatjen ndaj ndryshimeve 
klimatike, si dhe përmirësimin e jetesës ne Shqipëri

Belul GIXHARI

Qendra e Resurseve Gjenetike (UBT)
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Financuar: 

• Treaty’s Benefit-sharing Fund 

• Fondi i Marrëveshjes Nderkombetare mbi 

Resurset Gjenetike te Bimeve  per Bujqesine 

dhe Ushqimin.
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Kohezgjatja e projektit: 

• 36 muaj. 

• Marreveshja e firmosur ndermejt FAO dhe UBT  date   

14/09/2015.

•

• Kulturat ku do te përqendrohet projekti: 

•

• Misri, gruri, fasulja, jonxha, molla.
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Zonat ku do te zbatohet projekti:

• Ne 12 rrethe te  zones  verilindore dhe 

juglindore te vendit:  (10.000 km²)

• Malesi e Madhe, Puke, Tropoje, Has, Kukes, 

Diber, Mat, Lezhe, 

• Korce, Devoll, Pogradec, Kolonje
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Objektivi kryesor i projektit:

• Te kontribuoje ne sigurine ushqimore dhe

• ne permiresimin e jeteses se fermereve,  

nepermjet  ruajtjes ne ferme te llojeve autoktone, 

duke i ndihmuar fermeret te perballojne efektet e 

ndryshimeve klimatike ne prodhimin bujqësor.
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Aktivitetet kryesore te parashikuara:

 Identifikimi dhe koleksionimi i llojeve dhe popullatave

autoktone me qendrueshmeri ndaj thatesires, sëmundjeve

dhe dëmtuesve, si dhe me vlera te larta ushqyese, me qellim

shumëzimin e tyre dhe përhapjen per kultivim tek fermeret .

 Prodhimi i nje sasie fare te llojeve dhe popullatve te vendit

dhe shpërndarja falas tek fermeret ne 12 rrethet e përfshira ne

projekt.

 Identifikimin, karakterizimin dhe velersimin e disa

aksesioneve ne ruajtje ne banken gjenetike, shumëzimin e

ketyre aksesioneve dhe shperndajen per kultivim nga fermeret.
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Aktivitetet kryesore te parashikuara:

• Ndergjegjesim  te fermerëve, specialisteve, prodhuesve dhe 

tregtuesve te farerave si dhe konsumatorëve vendas, mbi 

rendesine e   përdorimit dhe  kultivimit  ne ferme te llojeve 

autoktone  te bimeve bujqesore.

• Demonstrime fushore per fermer dhe specialist per 

teknologji te kultivimit  dhe ruajtjes  ne ferme te llojeve  

autoktone.
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Aktivitetet kryesore te parashikuara:

• Shtimin e sasise se materialit baze gjenetik baze,  i cili mund 

te perdoret ne programe te permiresimit gjenetik  nga 

institucione shtetërore dhe private te vendit.

• Rritjen e  njohurive  dhe kapaciteteve  teknike per 

grumbullimin dhe ruajtjen  ne ferme (on-farm) te llojeve 

autoktone te bimeve, me rendesi per bujqesine dhe ushqimin.
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Perfitues te drejtperdrjet te projektit:

1. Komunitetet e fermerëve ne te 12 rrethet ku do te shtrihet

projekti.

2. Specilistet e bujqesise qe punojne ne keto zona ku do te

operoje projekti.

3. Profesoret dhe studentet e Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit ne

UBT

4. Stafi i Qendres Kombetare te Resurseve Gjenetike

5. Stafet e Qendrave te Transferimit te Teknologjive Bujqesore.

6. Prodhues dhe tregtar te farerave te bimeve bujqesore.
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Bazuar në:

 Objektivin kryesor: kontribut në sigurine ushqimore dhe 

permiresim të jeteses se fermereve = me ruajtje on farm.

 Identifikim të llojeve  dhe popullatave  autoktone.

 Koleksionim të formave me qendrueshmeri ndaj 

thatesires, sëmundjeve dhe dëmtuesve.

 Koleksionim të formave me vlera te larta ushqyese.

 Rigjenerimin, shtimin të materialit gjenetik baze, me 

mundësi përdorimi në programe te permiresimit gjenetik.
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Bazuar në:

 Prodhim fare te llojeve dhe popullatve te vendit dhe 

shpërndarja falas te fermeret.

 Identifikimin, karakterizimin  dhe velersimin aksesionesh

ne koleksionin bazë kombëtar.

 Ndergjegjesim  te fermerëve, specialisteve, prodhuesve dhe 

tregtuesve te farerave mbi rendesine e   përdorimit te llojeve 

autoktone.

 Demonstrime fushore per per teknologji kultivimi  dhe 

ruajtje  ne ferme te llojeve  autoktone.
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PROJEKTI

 Përputhet me objektivat për RGJBBU.

 Kontribuon në plotsimin e disa boshllëqeve të

identifikuara në Inventarin Kombëtar.

 Jep kontribut dhe vlerëson materialet autoktone.

 Nxit ruajtjen on farm.

 Jep pjesë ndihme ndaj fermerëve me fara me vlerë e të

shtuara falas.

 etj
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Meriton të zbatohet dhe të vazhdohet më tej.

 Njëkohësisht ne kemi nevojë për mbështetje të mëtejshme

te FAO për të mbuluar boshllëqet që kemi me RGJBBU
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