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Gjermoplazma   e grurit

• Historik i shkurtër i gjermoplazmës së grurit.

• Shqipëria është një nga qendrat më të hershme të kultivimit të

grurit. Kokrra të karbonizuara të grurit janë gjetur në

vendbanime të lashta të Maliqit (Korçë), të cilat janë 4000–4500

vjet më parë.

• Nga literatura dhe zbulimet arkeologjike është zbuluar se zona 

të ndryshme Iliriane, para Krishtit dhe më vonë, kanë prodhuar 

dhe eksportuar grurë nga Kaonia (Saranda e sotme), Spinarica 

në derdhje të lumit Vjosë, Pyrgu në derdhje të lumit Seman, 

Vrego në derdhje të lumit Shkumbin dhe Ishmi në derdhje të 

lumit Erzeni. 

• Fisi Ilirian i Pajonëve ka prodhuar aq shumë grurë sa ka 

furnizuar qytetet e Athinës, Raguzës dhe Benediktit.  
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Përdorimi i kultivarëve tradicional

Deri në vitet ’60 kultivoheshin kultivarët tradicionalëtë grurit, si 

“Zhulica e bardhe”, “Zhulica e kuqe”, “Karapash”, etj. dhe

Kultivarët e krijuar në vend filluan të përdoren gjatë viteve ’70, si 

psh: “Dajti”, “30 Vjetori”, “Plasa”, etj., që jepnin 10–15 kv prodhim 

më shumë se kultivarët e mëparshëm si “Myzeqeja”, “Sukthi”, etj. 

Pas vitit 1980 kultivarët vendas që mbizotëronin mbjelljet ishin: 

“Dajti”, “30-vjetori”, “29-73”,   “L-2”, “LBZ”, “Ç–5778”, “Ç–2278”, 

“BZ”, “L-8”, “L-2278”, “Kamza 9”, etj. 

Pas 1990 kultivarët “Dajti”, “Progresi”, “David x Mec”, “LVS”, 

mbulonin mbi 95 për qind të sipërfaqes së përgjithshme me grurë.  
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Përdorimi i kultivarëve tradicional
Gruri i fortë në vendin tonë kultivohet prej kohësh. 

Perandoria Osmane, preferonte që si taksë, të merrej gruri i fortë 

“Arnautka”, për arsye të cilësive të larta teknologjike. 

Në zonat kodrinore bregdetare të vendit (vitet ’30të, u përhap gruri i 

fortë me emrin “Halëzi” i cili pëlqehej shumë. Në Leskovik, 

kultivoheshin “Ruse Leskoviku” dhe “Trimin” (Tremujor).

Zëvendësimi i kultivarëve të vjetër (“Shushica”, “Belshi”) me të rinj 

(“Mefo-73” dhe “Mefo-76” ) me prodhimtari dhe cilësi më të lartë 

rriti sipërfaqen me grurë të fortë deri në 6,000–8,000 ha. 

Vitet e fundit, gruri i fortë përfaqësohej nga CV “Creso”, “Ç-178”, 

“Lushnja-74”, “5-11/1” dhe “6/1” të cilët dallohen për prodhimtari 

të lartë dhe tregues cilësorë shumë të mirë. 

B.Gixhari et al. 4 Mars 
2016

Gjermoplazma autoktone 
grurë+misër            



5

Gjermoplazma   e misrit:

Thënie të arta për misrin:

 ” Minierë e artë“.

 “ Një nga krijesat më të mahnitëshme  të natyrës” ,

 ” Kokërra e jetës”, 

 “ Drithi Indian”,

 “ Kombinat i gjelbert” etj,  

jane vetëm pak nga epitetet që me plotë të drejtë i janë atribuar 

bimës së misrit.

B.Gixhari et al. 4 Mars 
2016

Gjermoplazma autoktone 
grurë+misër            



6

Gjermoplazma   e misrit:

Në Shqipëri misri mendohet të ketë hyrë rreth shek. 16të-17te prej 

vendeve te Europës perëndimore.

Prej kohësh ka qenë një bimë e rëndësishme në bujqesinë e 

vendit.

Të dhënat e para dokumentare, për kultivimin e misrit i përkasin 

periudhës së shek. XVIIte.

Dokumenti i parë i shkruar për misrin është relacioni i Frang 

Bardhit i 6 prill 1641, në të cilin thuhej se në fshatrat e Bilishtit 

mbillet dhe kultura e Sorgos = misrit.

Format lokale të emërtimeve të misrit janë të shumta dhe shpesh i 

njëjti misër mund të njihet sipas zonave me emra të ndryshëm. 
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Gruri në  koleksionin bazë të B. gjenetike

Nr. i aksesioneve të grurit në Bankën Gjenetike = 594 aksesione

Nr. i specieve të grurit në Bankën Gjenetike = 6 
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Grurë Aksesione

Triticum aestivum 274

Triticum durum 284

Triticum monococcum 22

Tr. Turgidum   4

Tr. vulgare 3

Triticum ssp 7

Totali 594
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Origjina e grurit (k. bazë) sipas donatorëve
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Gruri në koleksionin bazë sipas datës së pranimit
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Gruri në koleksionin bazë sipas statusit biologjik

• Materiale gjenetike të përmirësuara (linja, kultivarë, 

etj) = 584 aksesione.

• Materiale gjenetike të koleksionuara nga B. 

Gjenetike = 10 aksesione.

B.Gixhari et al. 4 Mars 
2016

Gjermoplazma autoktone 
grurë+misër            



11

Përqindja e gjermoplazmës së grurit e  përshkruar 

dhe vlerësuar

Janë raportuar (me të dhëna të plota) karakterizimet për:

2009_Gruri 144 aksesione (4 tipare cilësore + 1 karakteristikë sasiore) = 

122 me kodin e AGB.

2010_Gruri 20 aksesione (4 cilësore + 1 sasior) = me kodin e AGB 

(prova1) M. Permeti.

2011_Gruri 20 aksesione (0 cilësore + 0 sasiore) = pa kodin e AGB 

(prova2)

Gjithsej = 142 aksesione ose  24%  (me 4 tipare cilësore + 1 

karakteristikë sasiore)
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Disa nga cv më të përmendur në 

koleksionin bazë janë:

Dajti, Niklat (disa numra) , LVS, DavidxMec, Kamza, 

Çerma, Agimi, Creso, etj. 

Shënim:

Janë më të shumtë emërtimet e materialeve gjenetike 

të krijuara ose përmirësuara dhe më të pakta ato të 

populacioneve të koleksionuara. Kjo provon në shkallë 

indirekte ndikimin e cv të avancuar në rritjen e 

erozionit gjenetik ndaj populacioneve të vendit.
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Misri në  koleksionin bazë të B. gjenetike:

Nr. i aksesioneve të misrit në B. Gjenetike = 678

aksesione
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MISRI në koleksionin bazë sipas statusit biologjik

o Materiale të përmirësuara (linja, hb, etj) = 390 aksesione.

o Materiale gjenetike të koleksionuara = 288 aksesione.

Nga këto:

Të koleksionuara nga QTTB Shkodër (ALB022) = 252 aksesione

Të koleksionuara nga B. Gjenetike (ALB026) = 35 aksesione.

Raportohen si materiale të koleksionuara nga UBT edhe 99 

aksesione misri, por për to nuk ka të dhëna gjeografike, nuk ka të 

dhëna për statusin biologjik, për burimin e koleksionimit, etj. 
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Përqindja e gjermoplazmës së MISRIT e  përshkruar 

dhe vlerësuar

Janë raportuar (me të dhëna të plota) karakterizimet për:

2009_Misri 104 acc. QTTB Shkodër, (10 tipare cilësore + 21 

karakteristika sasiore) = JO me kodin e AGB.

Gjithsej = __ aksesione ose  __%  (me __ tipare cilësore + __ 

karakteristika sasiore).
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Disa nga cv më të përmendur në 

koleksionin bazë janë:

Reçi verdhë dhe i bardhë, Yzberishi, Gushtak vendi (i 

bardhë, i kuq), Sulovë, Morave, Dukat i verdhë, 

farëgjati, etj.

Shënim: Janë mbi 50 emërtime të populacioneve të 

koleksionuara që emërtohen me emrin e vendit ose 

zonës nga janë marrë ose ku janë kultivuar. Kjo 

provon shumëllojshmërinë e lartë të populacioneve të 

misrit.
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Rëndësia   e gjermoplazmës për tu vlerësuar 

dhe përdorur nga fermerët e zonave  

verilindore dhe juglindore te vendit. 

Nga vrojtimet e drejtpërdrejta në terren është evidentuar se 

diversiteti i kultivarëve të fermerit (landraces) është në ulje.

Vitet e fundit nëpërmjet kultivimit po riaktivizohen mjaft kultivarë 

të fermerit, sidomos në bimët perimore. 

Për shkak të erozionit gjenetik ka humbur një pjesë e mirë e 

kultivarëve tradicional. Kështu, p.sh., në ditët e sotme nuk ka 

asnjë nga kultivarët primitivë të grurit, ka humbur një pjesë e 

mirë e tyre në misër, etj. 

Në perime mjaft fermerë kultivojnë me sukses popullatat e vendit 

dhe tregu ka kërkesa në rritje për prodhimet e tyre. 
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Rëndësia   e gjermoplazmës për tu vlerësuar 

dhe përdorur 

Gjermoplazma e grurit dhe misrit që ruhen në bankën 

gjenetike përbehet nga = 1272 aksesione. 

Nga këto rezultojnë të karakterizuara (me numër minimal 

karakteristikash) vetëm 142 aksesione të grurit ose 11% e 

totalit të tyre. 
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Rëndësia   e gjermoplazmës autoktone 

Rëndësia e materialeve autoktone qëndron në vlerat e veçanta 

që kanë popullatat autoktone (kultivarët primitivë/kultivarët e 

fermerit) në bimët e kultivuara:

• Përshtatja ndaj kushteve të mjedisit në zonat që ato 

kultivohen, duke shmangur efektet negative të streseve 

abiotike dhe duke siguruar një prodhim të qëndrueshëm;

• Kërkesat modeste ndaj inputeve;

• Qëndrueshmëria karakteristike ndaj sëmundjeve kryesore 

të bimëve;

• Cilësitë e veçanta të prodhimit, duke veçuar shijen aq të 

kërkuar nga konsumatori. 
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Puna e bërë për vitin 2015

Në vitin e parë të punës me koleksionimin  e llojeve autoktone te 

misrit dhe fasules ne verilindje te vendit u arritën këto rezultate:

Koleksionime gjithsej 29 mostra:

Nga këto: 9 mostra misri dhe 20 mostra fasule, të koleksionuara:

• 8 mostra në zonën e Malësisë së Madhe, 

• 13 mostra në zonën e Puke-Fushë Arrësit dhe 

• 8 mostra në zonën Shkodër-Koplik.
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Puna e bërë për vitin 2015

• Informacionet e grumbulluara dhe shënimet e mbajtura 

plotësojnë kushtet e domosdoshme për pranimin dhe 

dokumentimin e tyre në bankën gjenetike. 

• Nga testimet për aftësitë e mbirjes, sasinë dhe gjendjen 

shëndetësore të farërave të koleksionuara, etj rezulton se:

• 4 mostra plotësojnë kushtet për vendosje për ruajtje afatgjatë 

(koleksion bazë) ndërsa 

• mostrat e tjera kërkojnë shumëzim paraprak kryesisht për 

sasinë e farës që do përdoret për ruajtje dhe shpërndarje për 

fermerët e ndryshëm.
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3.3 Aksesione te grurit ne vlerësim në 2016

 Në kuadër te Projektit Bilateral UBT Tiranë me Univ.

BOKU,Vjenë : 

vlerësimi i 100 aksesioneve grurë i fortë të

koleksionit bazë për qëndrueshmërinë ndaj Fuisarium

 Në kuadër te Programit te Institutit:

karakterizmim dhe vleresimi i 100 aksesioneve grurë i

fortë të koleksionit bazë
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4. Projekti FAO 2015-2017

a)Eksplorimi dhe koleksionimi i resurseve gjenetike

autoktone e me vlere te vecante te misrit e fasules ne

zonen Verilindore te Shqiperise

b) Rigjenerimi dhe karakterizimi i gjermoplazmes se 

grurit e te misrit ne ruajtje ne koleksionin Baze te 

Bankes Gjenetike

c) Shumëzimi i materialit gjenetik te kultivarëve me 

vlere dhe shpërndarja për kultivim tek fermeret ne 

zonat përkatëse

Objektivat e Projektit 
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Aksesione për tu vlerësuar gjatë 2016

Në kuadër te Projektit Bilateral UBT Tiranë me Univ.

BOKU,Vjenë gjatë vitit bujqësor 2015-2016 po bëhet: 

vlerësimi i 100 aksesioneve grurë i fortë të

koleksionit bazë për qëndrueshmërinë ndaj 

Fuisarium.
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b) Vleresimi i gjermoplazmes se koleksionuar

• Nga informacionet e grumbulluara, plotësojnë kushtet për 

pranimin dhe dokumentimin e tyre në bankën gjenetike. 

• Nga testimet për aftësinë e mbirjes, sasinë dhe gjendjen 

shëndetësore të farërave të koleksionuara, etj rezulton se:

• 4 mostra plotësojnë kushtet për vendosje për ruajtje 

afatgjatë

• 25 mostrat e tjera, nevojitet shumëzim

UBT F.Elezi; B.Gixhari; S.Jani                        
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• Eksplorimi ne zonat Diber, Kukes, Tropoje

• Speciet qe do te koleksionohen: Miser, Fasule, etj.

• Krijimi i rrjetit te fermereve per ruajtjen dhe 

kultivimin e kultivareve te fermerit 

UBT F.Elezi; B.Gixhari; S.Jani                        

c) Objektivat per koleksionimin per 2016
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6. Programi i rigjenerimit dhe karakterizimit

1.Rigjenerimi dhe karakterizimi i 192 aksesioneve te grurit 

ne Valias, Tirane

2. Rigjenerimi dhe shumëzimi i 100 aksesioneve te grurit 

ne Peje, Kosove

3. Rigjenerimi dhe karakterizimi i 20 aksesioneve te misrit 

ne Valias, Tirane.

6.1 Per vitin 2016
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Nr. Emërtimi Plani Fakti Diferenca

1 Numri i aksesioneve 150 192

2 Numri i bimëve për aksesion 200 200

3 Numri i farërave që do të dorëzohen 5000

1.Rigjenerimi, karakterizimi dhe vlerësimi  i materialit gjenetik te Grurit ne Tirane, 2016 

Nr. Emërtimi Plani Fakti Diferenca

1 Numri i aksesioneve 100 100

2 Numri i bimëve për aksesion 250 250

3 Numri i farërave që do të dorëzohen 10000

Nr. Emërtimi Plani Fakti Diferenca

1 Numri i aksesioneve 20

2 Numri i bimëve për aksesion 50

3 Numri i farërave që do të dorëzohen 2000

3.Rigjenerimi dhe karakterizimi  i materialit gjenetik te Misrit ne Valias, Tirane 2016

2.Rigjenerim dhe shumëzimi i materialit gjenetik të Grurit ne Peje, 2016 

6.2 Pritshmerite per vitin 2016
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1.Rigjenerimi dhe karakterizimi i 100 aksesioneve te grurit te forte 

ne Valias, Tirane

2. Rigjenerimi dhe shumëzimi i 60 aksesioneve te grurit te bute

ne Peje, Kosove

3. Rigjenerimi dhe karakterizimi i 20 aksesioneve te misrit 

ne Valias, Tirane.

Nevojitet te sigurohet para kohe baza materiale për izolimin    

e  bimëve te misrit.

4. Rigjenerimi dhe shumëzimi i 40 aksesioneve te fasules

ne Korçe

5

6.3 Objektivat per vitin 2017
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Me mbështetjen e projektit janë realizuar:

1. Përcaktimi i objektivave qe do te arrije IRGJB

2. Krijimi i stafit te eksperteve pranë IRGJB

3. Koleksionimi i 29 mostrave

4. Mbjellja për rigjenerim, karakterizim e shumëzim 

292 aksesione gruri nga 250 te parashikuar

5. Është e domosdoshme te merren masa me te mira 

për organizimin e misioneve te koleksionimit. 

UBT F.Elezi; B.Gixhari; S.Jani                        

Perfundime
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