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I nderuar lexues.
Qëllimi i botimit të kësaj

broshure është të tregoj fushën e
veprimtarisë së Qendrës
Kërkimore Shkencore të Resurseve
Gjenetike (QRGJ), cili është
programi dhe rruga e saj e
zhvillimit. Në kapitullin e fundit
jepet perspektiva e zhvillimit të
QRGJ për të ardhmen.Ne
shpresojmë që kjo broshurë të jetë
informative dhe e pëlqyeshme për

t’u lexuar. Kontributi i anëtarëve të stafit të QRGJ për
përgatitjen e kësaj broshure  meriton falenderime.

Unë dëshiroj të theksoj se të gjithë anëtarët e stafit të
QRGJ, kanë qenë të përkushtuar për arritjet e QRGJ dhe
zhvillimin e vazhdueshëm të saj.Në këtë broshurë janë
përfshirë fotografitë e të gjithë anëtarëve të stafit.

Prof.Dr.Fetah Elezi
                      Drejtor i Qendrës së Resurseve Gjenetike

  Hyrje

Qendra e Resurseve Gjenetike (QRGJ), është njësi
kombëtare për koordinimin e aktiviteteve në fushën e ruajtjes

dhe menaxhimit të resurseve gjenetike. Ajo mbështetet në
një kuadër ligjor bashkëkohor, infrastrukturë të përshtatshme
dhe realizon zbatimin e standarteve ndërkombëtare për
resurset gjenetike bimore.

Në ligjin “Për materialin mbjellës bimor” dhe aktet e tjera
nën ligjore, Banka Gjenetike është përcaktuar si institucion
i mirëfilltë shkencor me rëndësi kombëtare.

QRGJ ka në përbërje një staf profesional dhe me
kualifikim të lartë shkencor, i cili është trajnuar në
institucione të njohura evropiane për resurset gjenetike të
bimëve. Ajo është e fokusuar në krijimin e koleksioneve
bimore nëpërmjet konservimit ex-situ si dhe në menaxhimin
e përshtatshëm për ruajtjen e resurseve gjenetike në
konservimin in-situ si dhe në koleksionet fushore.

Me rëndësi është promovimi i konservimit dhe përdorimit
të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për
bujqësinë dhe ushqimin. Për këtë janë bashkërenduar
programe të përbashkëta të Universitetit Bujqësor të Tiranës
me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ushqimit.
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shkurtër, afat-mesëm dhe afat gjate. U studiua dhe u
evidentua gjendja e koleksioneve bimore si dhe u sigurua
mbështetja për riatdhesimin e resurseve gjenetike bimore
shqiptare, që ishin koleksionuar në Shqipëri nga shkencëtarë
të huaj dhe ruhen në bankat e tyre gjenetike. Një kontribut
të rëndësishëm për ngritjen e Bankës Gjenetike ka dhënë
Zj.Merita Spahillari.

BGJ ka patur konsulencë nga ekspert të njohur
ndërkombëtar, si Prof. Karl Hammer.

Në periudhën 1999-2006 BGJ ka funksionuar pranë
ESHFF, me përgjegjës Dr.Adriatik Çakalli.

Në vitin 2006, Banka Gjenetike kaloi në varësi të
Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe në 2008, u krijua
Qendra Kërkimore Shkencore e Resurseve Gjenetike, ku u
përfshi edhe ish Stacioni i Pemtarisë.

Drejtor i Qendrës për periudhën 2008-2014 ishte Prof.
Dr. Halit Sulovari, i cili kontribuoi për organizimin dhe
funksionimin e saj.

Një kontribut të çmuar për koleksionimin, ruajtjen dhe
shtimin e materialit gjenetik bimor në Shqipëri ka dhënë
Akademiku, Prof.Mentor Përmeti. Ai punoi mbi 40 vjet për
krijimin e kultivarëve të grurit dhe në vitin 1998 ishte
dhuruesi i parë në Bankën Gjenetike i koleksionit të grurit
të krijuar prej tij.

Për kontribut për koleksionimin e resurseve gjenetike
përmendim Lufter Xhuvelin me ekspeditat e kryera në

bashkëpunim me ekspertë të huaj.
Gjithashtu kontribut të çmuar për identifikimin,

koleksionimin dhe ruajtjen e resurseve gjenetike bimore të
vendit kanë dhënë ekspertë të njohur si: Niko Qafëzezi,

Hysen Laçej, Adem Salillari, Hysen Çobani, Milto Hyso,
Eqerem Meçollari, etj.

1. Historiku i zhvillimit të Qendrës së
        Resurseve Gjenetike

Qendra e Resurseve Gjenetike (Banka Gjenetike) është
krijuar në vitin 1998, si pjesë e Entit Shtetëror të Farërave
dhe Fidanëve.

Ajo u krijua me mbështetjen financiare të USAID, SHBA
dhe me asistencën teknike të Universitetit të Misisipit dhe
Qendrën e Konservimit në Kolorado SHBA. Ata siguruan
pajisjet, instalimin dhe kolaudimin e infrastrukturës sipas
standardeve të bankave gjenetike. Në të njëjtën kohë u
trajnua stafi teknik për njohjen e protokolleve të trajtimit të
farës, për ruajtjen dhe vlerësimin e materialit gjenetik. BGJ
siguroi funksionimin e laboratorëve sipas operacioneve të
punës si dhe zbatimin e  Manualit Standard (Genebank
handbook IBPGRI 1994) i unifikuar për institucionet që kanë
statusin “Bankë Gjenetike”.

U vendosen lidhje me Institutin Ndërkombëtar të
Resurseve Gjenetike (IPGRI), si dhe me institucione e
ekspertë të ndryshëm duke implementuar programe pune
në përputhje me prioritetet që përfshinin objektiva afat
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2.   Misioni, struktura dhe funksionet e
 QRGJ

Qendra e Resurseve Gjenetike ka për mision
koleksionimin, ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të
resurseve gjenetike bimore.

Ajo është e ngarkuar të përmbush këto detyra kryesore:
· Eksplorimi, koleksionimi, rigjenerimi, shumëzimi,

karakterizimi, vlerësimi,  studimi dhe ruajtja e resurseve
gjenetike të vendit dhe të krijuara.

· Inventarizimi i specieve të bimëve bujqësore me
origjinë vendi, në rrezik demtimi dhe vlerësimi i gjendjes
së tyre.

· Krijimi i rregjistrit kombëtar të specieve të resurseve
gjenetike të bimëve me origjinë vendi.

· Ruajtja e resurseve gjenetike në vend origjinë dhe
larg saj, ex-situ, in-situ, in-vivo dhe in-vitro.

· Identifikimi dhe vlerësimi i resurseve gjenetike të
bimëve në nivel biomorfologjik, biokimik dhe molekular.

· Ngritja e koleksioneve fushore, për ruajtjen e
resurseve gjenetike të bimëve autoktone.

· Koordinimi i aktiviteteve me programet kombëtare
për kërkim e zhvillim, të institucioneve qendrore dhe
projektet rajonale në fushën e resurseve gjenetike.

· Organizimi i inventarizimit, dokumentimit,
informatizimit dhe publikimit të resurseve gjenetike të bimëve.

· Kërkimin  shkencor në fushën e resurseve gjenetike
dhe përmirësimi gjenetik të tyre.

· Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i materialeve e
informacioneve me institucionet shkencore brenda dhe jashtë
vendit, në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.

2.1 Struktura organizative dhe infrastruktura

QRGJ ka në përbërje të saj një grup ekspertësh me përvojë
në disiplina të ndryshme të   bujqësisë,  sidomos të prodhimit
bimor. Ekspertë dhe akademik angazhohen në punë kërkimore
– shkencore dhe mësim dhënie. Struktura e QRGJ jepet me
poshtë.

2.2. Infrastruktura e QRGJ
a) Laboratorët

· Laboratori i  pranimit dhe përpunimit të
gjermoplazmës,  ku kryhet pranimi, pastrimi, kontrolli i
materialit bimor, kontrolli i dokumentacionit shoqërues,
matja e lagështisë dhe aftësisë mbirëse, ambalazhimi dhe
përgatitja për ruajtje.

· Laboratori i karakterizimit dhe vlerësimit të
gjermoplazmës, përfshihet laboratori

i elektroforezës për vlerësimin dhe identifikimin e

Drejtori
            i Qendres së Resurseve Gjenetike

Grupi Kërkimor
i Resurseve të Bimëve të Arave

   Grupi  Kërkimor i
   Dokumentimit

Grupi Kërkimor
i Resurseve të Hortikulturës
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Handbook, IBPGRI 1994).
Koleksioni baze. Materiali gjenetik (farë) që pranohet

në banken gjenetike fillimisht kontrollohet, përpunohet,
testohet për nivelin e parametrave cilësor (aftësitë jetësore),
ulet përmbajtja e lagështisë në farë në 3-7 % (në varësi të
species) dhe pastaj miratohet për t’u vendosur në ruajtje,
duke përcaktuar edhe tipin e ruajtjes. Kushtet e ruajtjes së
materialit (farë) sigurohen në një dhomë të errët me një
sistem frigoriferësh (deep frizera), në temperaturën -20°C
duke u ruajtur në zarfe (material karton letër) dopio, anti-
lagështire, si dhe leter alumini.

QRGJ zotëron një koleksion bimor të grumbulluar në
bashkëpunim dhe me kontribut të ish- instituteve të
ndryshme kërkimore të vendit dhe dhurues të tjerë.
Koleksioni bazë përbëhet prej specieve të ndryshme si:
drithëra, perime, foragjere, bimë industriale, bimë aromatike
e mjekësore etj. Ky koleksion përfaqëson 45 gjini dhe 69
specie të ndryshme dhe përbën koleksionin baze   te bankës
gjenetike. Pjesën kryesore të koleksionit e zënë drithërat,
bimët mjekësore, bimet industriale, perimet dhe foragjere.
Numri total i aksesioneve në bankë përfaqësohet nga material
gjenetik me origjinë vendi në masën mbi 70 % .

Koleksioni aktiv; ruhet në temperature prej 0-5°C. Ky
koleksion sherben per furnizimin e permirësueseve gjenetik,
të institucioneve kerkimore si dhe për shkëmbim me Bankat
Gjenetike homologe.

Koleksioni fushor i drufrutorëve që ndodhet në parcelën
e QRGJ në Valias, të Tiranës dhe përbëhet nga speciet e
kultivuara të vendit të cilat jane në monitorim të
vazhdueshëm.

materialit të koleksionuar.
· Laboratori i ruajtjes së gjermoplazmës, për

ruajtjen afat-gjatë në dhomën e ruajtjes te përbërë nga një
sistem frigoriferësh duke siguruar ruajtjen e koleksionit bazë
(farë) në -20°C për mbi 50 vjet.

· Laboratori “in vitro”, për ruajtjen afat-shkurtër
(apo alternative) që nëpërmjet rritjes së ngadaltë të kulturave
bimore (manipulimit të terrenit ushqyes artificial) synon të
arrijë ruajtjen e kulturave, që nuk mbahen në temperatura
nën 0°C.

· Laboratori i koleksionit aktiv, përbëhet nga dhoma
frigoriferike, për ruajtjen e koleksionit aktiv (material farë)
në temperature prej 0-5°C dhe me afat ruajtje deri në 10
vjet.

b) Koleksionet në ruajtje ex-situ në Qendrën e
Resurseve Gjenetike

QRGJ zbaton standardet bashkëkohore ndërkombëtare
për menaxhimin e resurseve gjenetike. Resurset gjenetike
që ruhen në BGJ trajtohen, përpunohen dhe vlerësohen
mbështetur në standartet e rekomanduar nga Bordi
Ndërkombëtar për Resurset Gjenetike Bimore (Gene bank
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3.3 Përmirësimi i kuadrit ligjor
Angazhimi kryesor ka qenë për forcimin e Sistemit Shtetëror

të ruajtjes së resurseve gjenetike bimore nëpërmjet forcimit të
rolit të Bankës Gjenetike, si një strukturë me rëndësi kombëtare.

· U realizuan përmirësime në ligjin “Për materialin
mbjellës bimor” dhe ligjin “Për ruajtjen e biodiversitetit”.

· U miratuan rregulloret për funksionimin e  Bankës
Gjenetike, për Këshillin Koordinativ, për koleksionimet, etj.

3.4 Përmirësimi i infrastrukturës
Për realizimin e standarteve bashkëkohore për koleksionimin

dhe ruajtjen e materialit gjenetik, janë zgjeruar mjediset e
Bankës Gjenetike dhe janë aplikuar forma të reja të ruajtjes
bimore. Disa nga arritjet janë:

· Ngritja e laboratorit “in-vitro”
· Zgjerimi i laboratorit të koleksionit bazë
· Krijimi i koleksionit aktiv
· Ngritja e koleksionit fushor te drufrutoreve
· Rrjeti i ruajtjes së resurseve gjenetike në fermë.
3.5  Bashkëpunimi me institucionet e tjera
QRGJ e ka zgjeruar veprimtarinë për ruajtjen e resurseve

gjenetike duke rritur bashkëveprimin ndër institucional.
· Në vitin 2003 u zhvillua Konferenca Kombëtare “Për

një përmirësim të bashkëpunimit institucional në ruajtjen e
resurseve gjenetike bimore”, me pjesëmarrjen e aktorëve
kryesore në shkallë vendi, të fushës së resurseve gjenetike.

· Në vitin 2008, u realizua Marrëveshja e
bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë (MBUMK)
dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës “Për menaxhimin e
resurseve gjenetike të bimëve”.

· Në vitin 2008, një komision i përbashkët i MBUMK
dhe UBT realizoi inventarizimin dhe dokumentimin e Inventarit
Kombëtar të resurseve gjenetike, në ruajtje ex-situ në Bankën

3.       Disa arritje në ruajtjen
 e koleksioneve ex-situ dhe in-situ

3.1 Grumbullimi i materialit gjenetik nga institutet
kërkimore të vendit

Në vitin 1998 u organizuan disa takime me specialistet e
përmirësimit gjenetik dhe të instituteve kërkimore të vendit.
Objektivi ishte grumbullimi dhe vendosja në ruajtje
emergjente në Bankën Gjenetike e gjermoplazmës së vendit
që rrezikohej të zhdukej. Për këtë qëllim u sigurua mbështetje
për shumëzimin e materialit gjenetik të këtyre instituteve
dhe depozitimi në Bankën Gjenetike.

Kontribuues kryesor ishin Instituti Kërkimor i Lushnjës
dhe Instituti i Misrit dhe Orizit në Shkodër. Kontribut kane
dhënë gjithashtu Instituti Kerkimor i Fushë- Krujës dhe
Stacioni Eksperimental  në Korçë.

3.2 Riatdhesimi i materialit gjenetik
Në bashkëpunim me organizmat ndërkombëtar si IPGRI

dhe Banka Gjenetike e Gaterslebenit, Gjermani u sigurua
riatdhesimi i materialit gjenetik (farë), që u vendos në
dispozicion të instituteve kërkimore për shumëzimin e tij dhe
plotësimin e nevojave të tyre, si dhe për depozitim në Bankën
Gjenetike.

Ky kontingjent përbëhej nga 468 aksesione të specieve të
ndryshme bimore.

Nga kontingjenti i riatdhesuar u vunë në dispozicion për
rigjenerim:

· Institutit Perimeve dhe Patates, 166 aksesione që
përfaqësonin 44 specie të perimeve;

· Institutit Kërkimeve Bujqësore Lushnje, 197 aksesione
(grurë dhe leguminoze).

· Institutit të  Foragjereve, Fushë- Krujë 105 aksesione.
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vendosja në ruajtje afat-gjatë  e një kontingjenti prej 361
aksesionesh.

· Projekti Rajonal (SEEDNet 2005-2011) i financuar
nga SIDA (Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit
Ndërkombëtar). Në këtë projekt u angazhuan një numër i
gjerë specialistësh dhe u realizuan disa objektiva shumë të
rëndësishme në lidhje me koleksionimin dhe ruajtjen e
resurseve gjenetike bimore.

Projekti SEEDNet ishte pjese e Programit Europian për
rajonin e Ballkanit “Rrjeti i Zhvillimit për Resurset Gjenetike
në Evropën Jug-Lindore”, me koordinatore Dr. Eva Thorn.
  Disa nga aktivitetet e realizuara nga projekti  SEEDNet

-Përmirësimi i kuadrit ligjor në lidhje me ruajtjen e resurseve
gjenetike bimore;

-Realizimi i programeve kombëtare efiçente për trajtimin e
resurseve gjenetike.

-Evidentimi i inventarit kombëtar te resurseve gjenetike;
-Eksplorimi dhe koleksionimi i resurseve gjenetike

autoktone me vlera të veçanta.
-Konservimi i resurseve gjenetike në format ex-situ, in-situ,

in-vitro dhe ruajtja tek fermeri.
-Karakterizimi i materialit gjenetik të koleksionuar.
-Vendosja e një sistemi dokumentimi dhe informatizimi në

nivel kombëtar.
-Trajnime afat –shkurtër dhe afat-gjatë të specialisteve që

merren me ruajtjen e resurseve.
-Furnizim me pajisje për laboratorin e përpunimit të farës.

Gjenetike dhe në QTTB-t.
· Në vitin 2009 u zhvillua një kurs trajnimi nga ekspert të

resurseve gjenetike të NordGen, me pjesëmarrjen e kuratoreve të
Bankës Gjenetike dhe të QTTB-ve.

· “Disa specialist” te QRGJ janë trajnuar në Bankat Gjenetike
të njohura të vendeve evropiane.

· QRGJ ka bashkëpunuar me QTTB-t për organizimin e
veprimtarive të përbashkëta, koordinimin e punës me resurset
gjenetike dhe shmangien e mbivendosjes së aktiviteteve paralele
në eksplorime dhe koleksionime.

3.6 Pjesëmarrja në projekte
Për realizimin e objektivave, QRGj ka luajtur rol koordinues në

zbatimin e disa projekteve që kane patur impakt të rëndësishëm në
shkallë kombëtare.

· Projekti për biodiversitetin “Koleksionimi, studimi,
kategorizimi i resurseve gjenetike bimore si dhe ruajtja e
gjermoplazmes në drithëra, perime, foragjere dhe peme frutore”,
realizuar në vitin 1999 dhe financuar nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës (MASH).

Në këtë projekt bashkëpunuan institutet kërkimore të vendit
dhe u bë i mundur grumbullimi dhe vendosja në Bankën Gjenetike
në ruajtje afatgjatë, të një numëri të konsiderueshëm materiali
gjenetik në koleksionin e saj.  U vendos në ruajtje material gjenetik
i specieve të ndryshme prej 1766 aksesione (kampionatura farë) të
drithërave, perime, foragjere, bimë industriale, etj.

· Projekti Shërbimeve Bujqësore (ASP), i cili u financua
nga Banka Botërore dhe u mundësua:

a)ngritja e laboratorit “in-vitro” pranë Bankës Gjenetike,
b)ngritja e disa ambienteve të ruajtjes së ftohtë në institutet

kërkimore të Shkodrës, Lushnjës dhe Fushë- Krujës,
c) eksplorimi i disa zonave me diversitet të bimëve aromatike

dhe mjekësore. Ne këto misione  u realizua koleksionimi dhe
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Analiza e “Fusariumne ear rot” në gjenotipe të ndryshme
të misrit në Kosovë dhe Shqipëri”, mbështetur nga Universiteti
i Shkencave dhe Burimeve Natyrore. Vienë.

· Projekt (RESFAN) (2013- 2014): “Testimi i
shëndetit virusal të germoplazmës së hardhisë në Kosovë
dhe Shqipëri”, financuar në programin e bashkëpunimit
“HigherKos për Ballkanin Perendimor.

3.7 Dokumentimi dhe informatizimi
Dokumentimi i resurseve gjenetik bimore si një

instrument që krijon kushte optimale për përdorimin dhe
menaxhimin efektiv të tyre, ka rritur vlerën e kësaj pasurie
të çmuar.

Resurset gjenetike bimore, para se të përdoren, duhet të
njihet origjina e tyre, karakteristikat dhe vlerat e përdorimit.
Njohja e tyre arrihet nëpërmjet deskriptorëve (përshkruesve)
të pasaportës, të karakterizimit dhe të vlerësimit.

Institucionet tona kërkimore të bujqësisë, nuk kanë patur
më parë një sistem unik të regjistrimit të të dhënave të
resurseve gjenetike bimore. Edhe në ato raste të pakta, nuk
janë përdorur drejt deskriptorët e pasaportës. Me zbatimin e
listës së deskriptorëve të pasaportës për shumë bimë (Multi-
crop passport descriptors MCPD), u unifikuan standardet për
lehtësimin e shkëmbimit të informacionit të pasaportës së
gjermoplazmës bimore.

Informacioni  në QRGJ për resurset gjenetike realizohet

-Takime dhe ndërgjegjësim publik (seminare, publikime, etj.).
-Ngritja dhe funksionimi i grupeve të punës.
-Pjesëmarrja e kërkueseve shqiptar në takimet rajonale

të grupeve të punës, si dhe në takimet e Komitetit  Drejtues.
· P r o j e k t i

FAO TCP 34/01
(2013-2014) për
koleksionimin e re-
surseve gjenetike ,
me rëndësi për
bujqësinë dhe ushqi-
min. Në grupet e
punës për imple-
mentimin e ketij
projekti kanë marrë

pjesë kërkues nga QRGJ dhe QTTB-t.
Objekt i kole-ksionimit kanë qenë: Speciet e bimëve

perimore, bimët aromatike e mjekësore si dhe speciet
drufrutore. Për këtë qëllim u organizuan tre grupe
koleksionimi, të cilët koleksionuan gjithsej 507 aksesione
të specieve të përmendura më sipër, ndër to 166 kultivarë te
vjetër, forma e biotipe në pemë frutore dhe hardhi, që i
përkasin 10 specieve të rëndësishme të drufrutorëve.

· Projekt HIGHERKOS, Austria (2013-2014).
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kryesisht mbi bazën e dokumentimit të të dhënave të
koleksionimit, të dhënat e menaxhimit të koleksioneve, si dhe
të shpërndarjes së gjermoplazmës për kërkim dhe përdorim.

Të dhënat e pasaportës janë pasqyruar on-line në
Katalogun Europian EURISCO. Ndërsa një pjesë e të
dhënave të pasaportës, me të dhënat e koleksionit (inventari)
janë të hedhura në sistemin SESTO.

Në sistemin e të dhënave (Database) të QRGJ ruhen edhe
të dhënat e Inventarit Kombëtar (që përfshin të dhënat e
Bankës Gjenetike si dhe të dhënat e Qendrave të tjera të
angazhuara me forma të ndryshme të ruajtjes së resurseve
gjenetike bimore, si QTTB Vlorë, Korçë, etj). Zyra e
dokumentimit dhe informimit është e pajisur me servera
specifik që mbajnë dhe përpunojnë një numër të madh të
dhënash kompjuterike. Ky sistem është siguruar në projektin
Rajonal SEEDNet, për vendet e Europës Jug- Lindore dhe
administrohet në databazin e Bankës Gjenetike Nordike. Një
nga sfidat në fushën e dokumentimit, është informatizimi i
Inventarit Kombëtar të resurseve gjenetike të ruajtura “ex-
situ” dhe  përben një prioritet për QRGJ. Ajo ka ngritur
infrastrukturën dhe koordinon marrjen e të dhënave nga
institucionet që kanë koleksione gjenetike bimore.

4. QRGJ si një qendër e ekspertizës
                    dhe novacionit
Aktivitetet e QRGJ kanë synuar studimin e diversitetit

gjenetik autokton të bimëve në mbarë vendin si dhe ruajtjen,
karakterizimin e vlerësimin e tij. Aktivitete të rëndësishme
kanë qenë eksplorimi, identifikimi, shumëzimi, karakterizimi
dhe pasurimi i koleksionit fushor.

Në këtë drejtim janë hartuar disa projekte kërkimore
shkencore, që kanë patur si objektiv, kontributin në fermë
për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve
gjenetike. Arritjet dhe studimet e realizuara janë paraqitur
në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

4.1 Administrimi i Resurseve Gjenetike Bimore (RGJB)
Në kuadrin e ruajtjes dhe administrimit të resurseve

gjenetike janë kryer investigime nga ekspertët e fushave
perkatese dhe janë përgatitur studime të cilat janë paraqitur
në forume të ndryshme të vendit, mbi gjendjen e resurseve
gjenetike bimore autoktone, ku vazhdimisht është theksuar
rreziku i erozionit gjenetik në mënyre të pakthyeshme. Një
rrezik  shumë serioz është zhdukja e resurseve antike të ullirit
në zonën e Vlorës dhe Tiranës, si dhe të pjergullave dhe
erekeve 100 vjeçare të hardhisë në zonat Përmet, Leskovik
dhe Skrapar. Dëme të mëdha janë shkaktuar dhe vazhdojnë
të shkaktohen në bimët aromatike e mjekësore, kryesisht nga
mbledhja e tyre jashte kritereve teknike.

Për të ndikuar në ndërgjegjësimin e komuniteteve të
zonave është bashkëpunuar në kontakte të vazhdueshme me
fermerët, duke siguruar materiale informuese, si katalogët e
resurseve gjenetike të ullirit, agrumeve, hardhisë, mollës,
kumbullës, dardhës dhe kulturave të tjera. Janë përgatitur
katalogë  për varietetet autoktone me kryesore, të
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dëmtuesve, për vlera të mira organoleptike, për periudhë  pjekje
shumë të hershme ose shumë të vonë, për qëndrueshmëri të
lartë në vjelje dhe transport,  si dhe për periudha të ndryshme
konservimi në kushte shtëpie.

  Në popullatat e ullishtave shekullore të Tiranës, Elbasanit
dhe Vlorës janë zbuluar 11 gjenotipe ulliri dhe 5 gjenotipe
agrume. Janë eksploruar 176 gjenotipe ulliri dhe agrume.
Pas analizës për identifikimin, të dhënat janë informatizuar
dhe dokumentuar. Identifikimi i gjenotipeve është bazuar
në të dhëna historike, kulturore, taksonomike dhe në
pikëpamje morfologjike e molekulare. Për këto aktivitete
është bashkëpunuar me specialistët në Qendrat e Transferimit
te Teknologjive Bujqësore (QTTB) dhe me personat që i
kultivojnë ato.

Grupi i punës së drufrutorëve ka eksploruar rreth 800
forma, biotipe, kultivarë etj.

Për specien e hardhisë, në kuadrin e programit kombëtar
për eksplorimin, regjistrimin, grumbullimin, ruajtjen dhe
karakterizimin e gjermoplazmës kombëtare janë eksploruar
rreth 204 aksesione, nga të cilat 106 janë në koleksionin
fushor të Bankës Gjenetike, Valias, ndërsa 58 aksesione janë
në ruajtje on farm. 34 aksesione janë karakterizuar sipas
deskriptorëve të IPBGR dhe 16 prej tyre janë karakterizuar
me markere molekulare SSR. Aksesionet e koleksionuar janë
paraqitur në datebase EURISC

karakterizuara në planin morfologjik, ku jepen të dhëna për
rajonizimin dhe vlerësimin e diversitetit gjenetike të tyre.

4.2. Eksplorime dhe koleksionime
Eksplorimi dhe identifikimi i gjermoplazmes ka qenë

veprimtaria më e rëndësishme, që ka konsistuar në
hulumtimin dhe zbulimin e resurseve gjenetike të vendit,
me vlera të veçanta. Eksplorimi ka synuar zbulimin e
gjenotipeve me përfaqësues tipik të popullatës dhe identitetit
autokton, duke shfrytëzuar në këtë drejtim dhe eksperiencën
e çmuar të ekspertëve të njohur në këtë fushë.

Gjate periudhës 2009-2014 në kuadër të Projektit
SEEDNet dhe te FAO është bërë i mundur gjurmimi dhe
eksplorimi i ne 20 rretheve, 60 komunave dhe  90 fshatrave
në të gjithë territorin e vendit. Gjatë eksplorimit jane regjistruar
kultivarë autoktonë dhe landraca të cilat përgjithësisht jane
vlerësuar  për vjetërsinë e tyre në kultivim, për adoptim të
mirë ndaj kushteve lokale, për vlera të larta prodhuese, për
një diversitet në përdorim si komposto, destilat, oshafe, turshi
etj. Ato dallohen për rezistencë të lartë ndaj sëmundjeve dhe
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4.3.  Rigjenerimi
Krahas punës për grumbullimin e resurseve më të

dobishme, vëmendje i është kushtuar shumëzimit të
materialit gjenetik të koleksionuar dhe rigjenerimit të
materialit të koleksionit në ruajtje. Janë rigjeneruar aksesione
te grurit, te fasules, jane shumëzuar aksesionet e pemëve
frutore, janë përzgjedhur aksesionet më të rëndësishme për
ullirin dhe janë në proces shumëzimi dhe disa aksesione
për agrumet.

4.4.  Karakterizimet në koleksionet fushore
Krijimi dhe mirëmbajtja e koleksionit fushor si dhe

karakterizimi i materialit gjenetik në këto koleksione përben
një detyre të rëndësishme për QRGJ. Karakterizimi kryhet
sipas metodikave të miratuara mbi standardet ndërkombëtare
të vlerësimit (IPGR).

Në koleksionin fushor të Bankës Gjenetike  gjënden të
mbjella rreth 360 aksesione të specieve të ndryshme frutore.
Koleksioni i  dardhës  me 90 aksesione, i molles me 75
aksesione, i kumbulles me 60 aksesione etj.

Deri tani janë karakterizuar 26 varietete fiku sipas
deskriptoreve ndërkombëtare. Ndërsa karakterizimi i ullirit
është kryer për treguesit morfologjik sipas Rezegen dhe
UPOV, për 35 aksesionet e koleksionuara dhe të dhënat janë
modeluar në software.

Me përdorimin e katalogëve të karakterizimit morfologjik
të resurseve që janë identifikuar dhe koleksionuar “in situ”,
ka vijuar karakterizimi në tre cikle të një pas njëshëm vjetor.
Janë kryer analiza morfologjike për karakteret sasiore,
vrojtime, matje, peshime ose përshkrime. Ato janë kryer mbi
një minimale statistikisht të pranueshme. Gjithashtu janë
vlerësuar nëpërmjet karakterizimit ampelometrik 19
aksesione të hardhisë së egër dhe kampionaturat e
fotografuara janë modeluar në software. Për perimet janë
bërë vlerësime të koleksioneve të sallatës dhe trangullit.

4.5.  Monitorimi i koleksioneve te resurseve gjenetike
Monitorimi i resurseve gjenetike kryhet sipas

protokolleve dhe standarteve të miratuara.
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janë shpërndarë dhe mbjelle në ferma kanë pasur rezultate
të larta për rezistencën ndaj cycloconium, periudhë të
shkurtër inproduktive, sasi dhe cilësi të lartë të vajit.

e) QRGJ siguron material cilësor te nënshartesave për
disa specie drufrutore.

4.7. Kërkime shkencore në QRGJ
Kërkime shkencore janë realizuar nga kërkuesit e QRGJ.
a) Për bimët e arave  janë kryer disa studime:
· Rigjenerimi, shumëzimi dhe karakterizimi i

aksesioneve te grurit.
· Rigjenerimi, shumëzimi dhe karakterizimi i

aksesioneve te fasules.
· Në bashkëpunim me Universitetin BOKU të Vjenës

është kryer një studim dyvjeçar (2013-2014) mbi rezistencën
e disa gjenotipeve te  misrit ndaj Fusarium graminearum
ne kushtet e Shqipërisë, të Kosovës dhe të Austrisë.

· Testimi dhe vlerësimi i linjave të reja te grurit te
bute me qellim përhapjen e tyre ne prodhim.

· Shumëzimi dhe karakterizimi i aksesioneve te disa
specieve te perimeve te kultivuara

· Testimi dhe vlerësimi i disa kultivarëve të fasules.
· Karakterizimi dhe vlerësimi i  aksesioneve te

koleksionit te rigonit (Origanum).
b) Për hardhinë janë kryer disa studime:
· Karakterizimi morfologjik i 24 kultivarëve të vjetër të

hardhisë
· Karakterizimi morfologjik dhe molekular i 16

aksesioneve të hardhisë
· Vlerësimi i karakteristikave fenologjike në koleksionin

fushor të hardhisë
· Studime ampelografike të kultivarëve të vendit në “in

– situ”.

· Për koleksionin bazë dhe për koleksionin aktiv
kryhen në mënyrë periodike testime për aftësinë mbirëse.

· Parametrat teknik dhe teknologjik të koleksionit bazë
mbahen nën kontroll të pandërprerë.

· Koleksionet fushore të pemëve frutore në parcelën
e QRGJ në Valias, përbëhen nga speciet e kultivuara të vendit
dhe janë në monitorim te vazhdueshëm.

· Ruajtja e resurseve në fermë kryhet për speciet me
kryesore në zonat përkatëse. Kjo metodë ruajtje e resurseve
autoktone,  po konsiderohet të zgjerohet në të ardhmen.

· Të dhënat e monitorimit të koleksioneve pasqyrohen
në sistemin e dokumentimit të resurseve gjenetike.

4.6. Përdorimi i resurseve gjenetike
Përdorimi resurseve gjenetike bimore me vlera të veçanta

është realizuar nëpërmjet shumëzimit dhe shpërndarjes së
materialit gjenetik.

a) shumëzimi i farës për kultivarin e grurit Universi 2,
krijim i UBT-s.

b) shumëzimi i farës së misrit të popullatës “Reçi”
c) shumëzimi i farës së fasules së popullatës “Qereka”.
d) disa gjenotipe ulliri janë rigjeneruar, shtuar dhe janë

shpërndarë për krijimin e ullishtave të reja. Gjenotipet më
të rëndësishëm janë dy klone të kultivarit Kaninjot: Narta
dhe J-7. Ndërkohë janë shtuar dhe shpërndarë kultivarët
Kulex, Lundra, UB5, Rapacec dhe Bahuta. Gjenotipet që
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4.9. Hartimi dhe përmirësimi i metodikave te punës për
resurset gjenetike

QRGJ ka përgatitur në përshtatje me standartet
ndërkombëtare rregullore, metodika e protokolle që lidhen me
menaxhimin e resurseve gjenetike, të cilat janë miratuar nga
autoritetet përkatëse për zbatim.

4.10.Pjesëmarrja në Konferenca Shkencore Kombëtare,
Ndërkombëtare dhe publikimet

Kërkuesit e QRGJ kanë marrë pjesë në aktivitete të
rëndësishme shkencore ku kanë prezantuar rezultatet e punës
kërkimore në fushën e studimit, vlerësimit dhe përdorimit
të resurseve gjenetike bimore (RGJB). Mjaft punime janë
publikuar në revista shkencore brenda vendit, por edhe në
revista ndërkombëtare të njohura dhe me faktor impakti.
Janë botuar libra e monografi sipas fushave specifike të
studimeve.

· Përzgjedhje në masë të kultivarëve të vendit, studime
të ngarkesës me sytha dhe formmave të krasitjes.

c) Për ullirin janë kryer disa studime si:
· Menaxhimi i tokës në ullishte.
· Karakterizimi morfologjik dhe molekular i

varieteteve të reja në popullatat e Ullirit të Bardhë dhe
Kaninjot.

· Vlerësimi i karakteristikave fenologjike dhe
agrobiologjike të kultivarëve në koleksionin fushor të ullirit
në Valias, Tiranë.

4.8.  Asistenca teknike dhe ndihma në fermë
Asistenca teknike dhe ndihma në ferme është vlerësuar

si një aspekt i rëndësishëm kontribues në punën e kërkuesve
të QRGJ.

Disa aktivitete të realizuara në ketë fushe janë:
Promovime për njohjen e vlerave dhe ruajtjes se resurseve

gjenetike autoktone, nëpërmjet takimeve e trajnimeve në
shoqata, me fermerë, me specialiste bujqësie, etj.

· Për bimët aromatike e mjekësore
· Për pemët frutore
· Për ullirin e agrumet
· Për hardhinë

4.11. Ndërgjegjësimi për ruajtjen e resurseve gjenetike
Qendra e Resurseve Gjenetike ka paraqitur në mediat

publike shkrime informimi e sensibilizimi, si dhe artikuj në
revistat shkencore dhe botime të tjera rezultatet e arritura.

QRGJ bashkëpunon me institucionet e tjera si: qendrat e
transferimit te teknologjive bujqesore, departamentet e UBT-
s, kompani të prodhimit të materialit mbjellës bimor si dhe
me fermerë që ruajnë dhe kultivojnë varietete autoktone,
duke përfshire resurset gjenetike.

.
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Takimi i vendeve te
    Europes Juglindore,

Ljubljana, Slloveni,
     5-7 Nëntor 2014

     Nga vizita e kërkueseve të
             Universitetit
      BOKU te Vjenës dhe te
  Universitetit te Prishtinës
në QRGJ 4-6 Shtator 2013

  Workshopt Eurisco,
Tirane, 19-21.05.2015

        Vizita në Bankën Gjenetike
  e pjesëmarrësve të Workshopit
                Eurisco,
        Tiranë 22.05.2015

4.12. Pjesëmarrja në mësimdhënie
Kërkuesit e QRGJ janë të

angazhuar në mësimdhënie
sipas programit të miratuar
nga Fakulteti Bujqësisë dhe
Mjedisit. Ata kanë zhvilluar
leksione dhe seminare në
modulet:

Përmirësimi Gjenetik i
Bimëve, Eksperimentimi

Shkencor, Teknologjia e Farës, Biologjia e Farës,
Përmirësimi gjenetik i hardhisë, etj.Ngritja e fushave
demonstrative ka pasur ndikim të rëndësishëm në
përvetësimin e dijeve të qëndrueshme nga studentët.

4.13.Bashkëpunimi i QRGJ me Institucione homologe
Njohja e aktivitetit të QRGJ në marrëdhëniet me partnerët

ndërkombëtar është siguruar nëpërmjet pjesëmarrjes në
programet evropiane ECPGR, EURISCO, SESTO dhe
programet nga FAO, IPGRI. Kërkuesit e QRGJ marrin pjese
ne shumicën e grupeve te punës te ECPGR.

               KONFERENVA EUCARPIA,
                Wageningen, Hollande 5-7 Prill 2011

The workshop, held on 7-9 September 2011 in Palanga, Lithuania.
                  Photo: P.Hauptvogel/CVRV, Slovakia
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të varieteteve lokale me vlera të veçanta, por edhe për specie
e varietete të reja të përshtatshme për zona të caktuara.

· Përgatitja e resurseve gjenetike për të qenë sa më të
pranueshme nga përdoruesit do të përbëje një objektiv me
rëndësi për QRGJ.

· Banka Gjenetike do të ekonomizoje operacionet dhe
do të shtojë efiçencën  e aktiviteteve të saj. Për këtë qëllim
do të zgjerohet bashkëpunimi me banka gjenetike të tjera,
që mund të sigurojnë shërbime me kosto më të ulët.

· Sensibilizimi i ekspertëve, specialistëve, politikanve,
etj., që të përgatitet kuadri ligjor dhe të merren masat teknike
për pranimin në ndarjen e përfitimeve nga zgjerimi i
përdorimit të resurseve gjenetike të bimëve. Kjo është një
detyrë e vendosur nga Konventat dhe Protokollet
Ndërkombëtare në të cilat Shqipëria është palë. QRGJ do të
angazhohet për hartimin e politikave për zhvillimin dhe
implementimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e pronësisë
intelektuale.

QRGJ aktualisht është burimi kryesor në Shqipëri për
sigurimin e materialit gjenetik për bujqësinë dhe ushqimin.
Roli i Bankës Gjenetike është shume i rëndësishëm për
koordinimin e aktiviteteve që realizohen në shkallë
kombëtare për konservimin dhe përdorimin e qëndrueshëm
të resurseve gjenetike për bujqësinë, ushqimin dhe zhvillimin
rural në përgjithësi.

5. Programet e QRGJ për te ardhmen
Në përfundim paraqesim disa synime të QRGJ për të

ardhmen, mbi ruajtjen e resurseve gjenetike ex situ, in situ
dhe përdorimin e qëndrueshëm te tyre. Organizmat
ndërkombëtare nëpërmjet konventave dhe dokumenteve të
ndryshme  e vlerësojnë diversitetin gjenetik bimor, si pasuri
kombëtare të çdo vendi dhe kanë përcaktuar se mirë
administrimi i tij përbën një detyrim për çdo shtet që aderon
në këto organizma.

Ndërkohë, ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale do
të ndikojnë mbi biodiversitetin në përgjithësi dhe mbi atë
bimor në veçanti. QRGJ do të ndikojë më tepër për të
përmirësuar strategjinë e ruajtjes dhe përdorimit të resurseve
gjenetike bimore.

Speciet dhe varietetet e reja duhet të sigurojnë ushqimin
për një popullsi me të madhe në të ardhmen. Ato duhet t’u
përshtaten kushteve të reja klimatike por edhe mbrojtjes nga
shfaqja e sëmundjeve dhe dëmtueseve të rinj.

Per keto arsye disa nga objektivat afat-gjate do të jenë:
Banka Gjenetike do të përmirësoje metodikat dhe

sidomos teknologjitë për vlerësimin e diversitetit gjenetik.
Do te përdoren  metoda të reja dhe instrumente të rinj për
studimin e bashkëveprimit gjenotip x mjedis. Për ketë qellim
do të zgjerohet bashkëpunimi me departamentet e tjera të
UBT, që zotërojnë kapacitete dhe mund të kryhen studime
të përbashkëta.

· Ruajtja në fermë dhe in situ do të zbatohen në mënyrë
komplementare me ruajtjen ex situ.

Do të bashkëpunohet me përmirësuesit gjenetik dhe do
të mbështeten programet e tyre.

· Bashkëpunimi me fermerët dhe sidomos me organet
qendrore e lokale për të mbështetur zgjerimin e përdorimit
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të varieteteve lokale me vlera të veçanta, por edhe për specie
e varietete të reja të përshtatshme për zona të caktuara.

· Përgatitja e resurseve gjenetike për të qenë sa më të
pranueshme nga përdoruesit do të përbëje një objektiv me
rëndësi për QRGJ.

· Banka Gjenetike do të ekonomizoje operacionet dhe
do të shtojë efiçencën  e aktiviteteve të saj. Për këtë qëllim
do të zgjerohet bashkëpunimi me banka gjenetike të tjera,
që mund të sigurojnë shërbime me kosto më të ulët.

· Sensibilizimi i ekspertëve, specialistëve, politikanve,
etj., që të përgatitet kuadri ligjor dhe të merren masat teknike
për pranimin në ndarjen e përfitimeve nga zgjerimi i
përdorimit të resurseve gjenetike të bimëve. Kjo është një
detyrë e vendosur nga Konventat dhe Protokollet
Ndërkombëtare në të cilat Shqipëria është palë. QRGJ do të
angazhohet për hartimin e politikave për zhvillimin dhe
implementimin e kuadrit ligjor për mbrojtjen e pronësisë
intelektuale.

QRGJ aktualisht është burimi kryesor në Shqipëri për
sigurimin e materialit gjenetik për bujqësinë dhe ushqimin.
Roli i Bankës Gjenetike është shume i rëndësishëm për
koordinimin e aktiviteteve që realizohen në shkallë
kombëtare për konservimin dhe përdorimin e qëndrueshëm
të resurseve gjenetike për bujqësinë, ushqimin dhe zhvillimin
rural në përgjithësi.

5. Programet e QRGJ për te ardhmen
Në përfundim paraqesim disa synime të QRGJ për të

ardhmen, mbi ruajtjen e resurseve gjenetike ex situ, in situ
dhe përdorimin e qëndrueshëm te tyre. Organizmat
ndërkombëtare nëpërmjet konventave dhe dokumenteve të
ndryshme  e vlerësojnë diversitetin gjenetik bimor, si pasuri
kombëtare të çdo vendi dhe kanë përcaktuar se mirë
administrimi i tij përbën një detyrim për çdo shtet që aderon
në këto organizma.

Ndërkohë, ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale do
të ndikojnë mbi biodiversitetin në përgjithësi dhe mbi atë
bimor në veçanti. QRGJ do të ndikojë më tepër për të
përmirësuar strategjinë e ruajtjes dhe përdorimit të resurseve
gjenetike bimore.

Speciet dhe varietetet e reja duhet të sigurojnë ushqimin
për një popullsi me të madhe në të ardhmen. Ato duhet t’u
përshtaten kushteve të reja klimatike por edhe mbrojtjes nga
shfaqja e sëmundjeve dhe dëmtueseve të rinj.

Per keto arsye disa nga objektivat afat-gjate do të jenë:
Banka Gjenetike do të përmirësoje metodikat dhe

sidomos teknologjitë për vlerësimin e diversitetit gjenetik.
Do te përdoren  metoda të reja dhe instrumente të rinj për
studimin e bashkëveprimit gjenotip x mjedis. Për ketë qellim
do të zgjerohet bashkëpunimi me departamentet e tjera të
UBT, që zotërojnë kapacitete dhe mund të kryhen studime
të përbashkëta.

· Ruajtja në fermë dhe in situ do të zbatohen në mënyrë
komplementare me ruajtjen ex situ.

Do të bashkëpunohet me përmirësuesit gjenetik dhe do
të mbështeten programet e tyre.

· Bashkëpunimi me fermerët dhe sidomos me organet
qendrore e lokale për të mbështetur zgjerimin e përdorimit
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