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H y r j e
Sikurse dihet tashmë, konventat dhe organizmat 
ndërkombëtare njohin diversitetin gjenetik bimor të çdo 
vendi, si pasuri kombëtare dhe nënvizojnë unanimisht se 
mirëadinistrimi tyre përbën një obligim të çdo shteti që 
aderon në këto organizma. Menaxhimi i resurseve gjenetike 
realizohet nga, institucione të specilizuara që kanë statusin 
”banka gjenetike”, standart ky tashmë i përmbushur edhe 
nga vendi ynë. 

Banka Gjenetike apo siç njihet sot Qendra e Resurseve 
Gjenetike u ideua që në vitin 1993 në ligjin “Për farat dhe 
fidanet”, ku me Vendim  të Këshillit të Ministrave Nr.447 
do të përcaktohej të përfshihej, në objektet e rëndësise 
së veçantë. Praktikisht u lokalizua pranë Entit Shtetëror të 
Farave dhe Fidanave dhe Agjensisë Kombëtare të Duhanit, 
ku gjendet aktualisht dhe sot. 

Si strukturë Banka Gjenetike u bë e mundur të ngrihej 
në vitin 1998, si donim dhe kontribut i Qeverisë Amerikane, 
shprehur në bashkëpunimin dhe asistencën e organizmave 
ndërkombëtar, të USAID dhe IFDC. 
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Ndërsa, konceptimin e vërtetë si institucion, Banka 
gjenetike e mori në ligjin Nr.8732, datë 24.01.2001 “Për 
materialin mbjellës bimor” dhe aktet e tjera nën ligjore 
të tij, ku specifikohet institucion i mirëfilltë shkencor me 
rëndësi kombëtare. Me Vendim të Këshillit të Ministrave, 
Nr.515, datë 19.07.2006 “Mbi ristrukturimin e Instituteve 
Kërkimore-Shkencore”, Banka Gjenetike kaloi në vartësi 
të Universitetit Bujqësor të Tiranës, nga ku me Vendim 
Senati Nr.5 datë 30.01.2008, u vendos krijimi i Qendrës së 
Resurseve Gjenetike në nivel universiteti, duke e kaluar 
Bankën Gjenetike në nivel Qendre Kërkimore Shkencore. 

Qendra e Resurseve Gjenetike, tashmë pjesë integrale 
e Universitetit Bujqësor të Tiranës, gëzon standarte 
bashkohore dhe funksione si gjithë institucionet homologe 
të saj.



6

Buletini Informativ

 Përgatiti  Prof. As. A. Çakalli

Pa k  h i s t o r i k
Qendra e Resurseve Gjenetike ka një historik me moshë 
relativisht të re si institucion. Deri vite më parë ajo njihej si 
Banka Gjenetike Shqiptare. Ngritja e Bankës si strukture e 
re dhe funksionimi i saj efektiv, kërkonte së pari njohjen 
e standarteve bashkohore, një kuader ligjor adekuat 
për resurset bimore dhe infrastrukturë institucionale të 
qëndrueshme. Kritere këto, që për kohën ishin akoma të 
parealizuara.

Për qasjen e kësaj strukture sipas standarteve, 
fillimisht u trainuan në Banka dhe institucione kërkimore 
ndërkombëtare, specialistë që më vonë do të ishin 
përfaqësues të saj. Duhet nënvizuar puna e këmbengulja 
e tyre në drejtim të ngritjes së një Banke funksionale 
kombetare, pasi për kohën sensibilizimi dhe ndjeshmëria 
e digastereve drejtuese e Ministrore për këtë çështje ishte 
jo aq i qartë. 

Vetëm pas nënshkrimit të Konventës së Diversitetit 
Biologjik edhe nga vendi ynë, kur ndikimi i organizmave 
ndërkombetar për sensibilizimin e ruajtjes së diversitetit 
gjenetik tashmë si një obligim kombëtar i çdo vëndi, vetëm 
atëherë, insistimi i specialisteve për egzistencën e një banke 
gjenetike u mirkuptua. 

Normalisht që ngritja e saj kërkonte veç të tjerash edhe 
një mbeshtetje serioze profesionale dhe financiare. 

Rreth viteve 96’ u aplikua dhe kërkua mbështetje e 
asistencë nga organizma ndërkombëtar si USAID dhe IFDC, 
organizma mjaft kontribues në vendin tonë, të cilët nuk 
vonuan në përgjigjen dhe ndihmesën e tyre. U insistua për 
ngritjen e nje banke bashkohore, duke konsideruar faktin e 
gjendjes problematike të erozionit gjenetik në vend, si dhe 
duke nënvizuar në të njëjtën kohë nevojën e një investimi 
serioz, sidomos për pajisje e aparatura të operacioneve 
specifike.  
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Nga ana e donatoreve dhe e organizmave ndërmjetes 
u tregua një frymë mjaft bashkëpunuese dhe mirëkuptimi 
duke bërë të mundur që jo vetem të siguronin mbeshtetjen 
financiare, por edhe të mundësonin një lidhje bashkëpunimi 
me Universitetin e Misisipit dhe Qendrën e Konservimit në 
Kolorado SHBA, ku shumë shpejt do të angazhonin edhe 
eksperte në terren për instalimin dhe funksionimin e bankes 
gjenetike në Shqiperi.

Paraprakisht nga ana e strukturave të IFDC-s në 
bashkepunim me specialistet të Universitetit të Misisipit u 
përgatit një projekt instalimi për bankën. Ekspertë të huaj si 
Benn Keith dhe më vonë Frank Begerman do të pergatisnin 
draft-propozimet për konceptimin teknik e shkencor të 
funksionimit të bankes gjenetike, që në fillim u mendua të 
funksiononte si strukturë, e njohur si Qendra e Konservimit 
te Resurseve Gjenetike. Ajo parashikohej të perfshinte 
lidhje të të gjithë institucioneve që zoteronin koleksione 
burimesh gjenetike, si bimore dhe shtazore. 

Praktikisht përpara ngritjes dhe instalimit nga ekspertët 
e huaj, të bankës gjenetike, u vendosen nga specialistët 
tanë lidhje me të gjithë institucionet e vendit si dhe u kërkua 
vënia në dispozicion e të gjithë të dhënave të burimeve 
të tyre gjenetike. Kjo punë, fillimisht u lehtësua edhe pasi 
në fillim egzistonte një zyrë në Ministrine e Bujqësise, ku 
ishte atashuar Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanave (ESHFF) 
dhe koordinimi i aktiviteteve me institucionet me resurse 
bimore dhe shtazore u mendua se do ishte i lehte, por pas 
shkëputjes së ESHFF-s nga Ministria e Bujqësisë dhe dalja e 
tij me vete, u duk disi e vështirë funksionim i kësaj qëndre 
sidomos me problemet e ndërvarësisë administrative. 

Ndaj praktikisht u operua vetëm në drejtim të resurseve 
gjenetike bimore dhe përgatitjes së ambienteve të 
përshtatshme brenda Entit Shteteror për instalimin e Bankes 
gjenetike të bimeve. Nga ana e përfaqësuesve të Entit dhe 
USAID-it u përgatit dhe nënshkrua një memo per ligjërimin e 
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bashkepunimit dhe finalizimit të ngritjes së Bankes gjenetike, 
bile u specifikua edhe ngritja e nje Laboratori kombetar të 
testimit të farës. 

Në vitin 1998 ekspertet e huaj bëne praktikisht instalimin 
dhe kolaudimin e të gjithe infrastruktures së bankës, sipas 
gjithë linjës së operacioneve zinxhir të punes tashmë 
standart në gjithë bankat gjenetike. Në të njëjtën kohë ata 
edhe trainuan stafin në veçanti, për protokollet e trajtimit 
të farës, si dhe vleresimit elektroforetik. 

Përveç ideimit bashkohor të lidhjes së ambienteve e 
laboratoreve sipas operacioneve të punes, ekspertet e 
huaj siguruan edhe manualin e punës për funksionimin e 
Bankes. Manual standart (Genebank handbook IBPGRI 
1994) i unifikuar për gjithë institucionet që kanë statusin 
“Bankë gjenetike”. 

Ngritja e kësaj strukture ishte një arritje për vendin tonë, 
gjë që u pa edhe në interesimin e madh të organizmave 
ndërkombetare në përurimin e Bankës gjenetike, ku morën 
pjesë përfaqësues të Ambasadës Amerikane, donatorë të 
huaj dhe natyrisht përfaqësues të nivelit Ministror.
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M i s i o n i  d h e  F u n k s i o n e t
Përsa i perket funksionimit të Qendrës së Resurseve 
Gjenetike, kuadri ligjor specifikon një seri detyrash dhe 
funksionesh per tu permbushur si:

•	 Kërkimi shkencor në fushën e resurseve gjenetike të 
bimëve dhe përmirësimit gjenetik të tyre.

•	 Aktivitete të koleksionimit, rigjenerimit, shumëzimit, 
karakterizimit, vlerësimit,   studimit dhe ruajtjes së 
resurseve gjenetike të vendit e të krijuara.

•	 Inventarizimin e specieve të bimëve bujqësore me 
origjinë vendi në rrezik demtimi dhe vlerësimin e 
gjendjes së tyre.

•	 Krijimin e rregjistrit kombëtar të specieve të resurseve 
gjenetike të bimëve me origjinë vendi.

•	 Ruajtja e resurseve gjenetike në vendorigjine dhe larg 
saj, ex-situ, in-situ, in-vivo dhe mundesisht 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 institucionet qendrore dhe projektet 
rajonale në fushën e resurseve gjenetike.

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

•	 Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i materialeve e 
informacioneve me institucionet shkencore brenda 
dhe jashtë vendit, në fushën e resurseve gjenetike të 
bimëve.
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S t r u k t u r a  o r g a n i z a t i v e 
d h e  i n f r a s t r u k t u r a

Qendra e Resurseve Gjenetike përvec standarteve dhe 
infrastruktures bashkohore përfaqëson edhe një normë 
tjetër cilësie. Ajo ka në përbërje të saj, një grup ekspertësh 
me përvojë në disiplina të ndryshme të fushës së bujqësisë 
dhe jo vetëm. Ekspertë dhe akademikë të cilët angazhohen 
në punë kërkimore – shkencore dhe mësim dhënie.

Qendra përbëhet nga dy njësi bazë; Banka gjenetike dhe 
Grupet kërkimore.
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L a b o r a t o r ë t 
Materiali bimor (kryesisht farë) trajtohet në disa ambiente 
e laboratorë;

1. Laboratori i  pranimit dhe përpunimit të farës, për 
pranimin, pastrimin kontrollin e materialit bimor, kontrollin 
e dokumentacionit shoqërues, matjes së lagështisë dhe 
aftësisë mbirëse, ambalazhimit dhe përgatitjes për ruajtje.

2. Laboratori i karakterizimit dhe vlerësimit të 
gjermoplazmes, përfshihet laboratori i elektroforezës për 
vlerësimin dhe identifikimin e materialit të koleksionuar.
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3. Laboratori i ruajtjes së gjermoplazmës, për ruajtjen 
afat-gjatë në dhomën e ruajtjes e përbërë nga një sistem 
frigoriferësh.duke siguruar ruajtjen e koleksionit bazë (farë) 
në -20°C për mbi 50 vjet. 

4. 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 °0C.

5. Dhoma frigoriferike, për ruajtjen afat-mesëm të 
koleksionit aktiv (farë) në -5°C.
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Kohët e fundit po punohet edhe për sigurimin e një 
ruajtjeje fushore të germoplazmës, Për këtë qëllim një grup 
ekspertësh të kësaj fushe pjesë e stafit të kësaj qendre 
merren me studimin, vleresimin dhe vendosjen në ruajtje 
fushore të materialit që studiohet.

Mars_2015 Dokumentimi i RGB (B. Gixhari) 62 
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A k t i v i t e t i  n ë  v i t e
Që nga ngritja e saj, institucioni i Bankës gjenetike ka 
kryer intensivisht punën për përmbushjen e misionit të 
saj në lidhje me resurset bimore, në shumë drejtime, si 
në aspektin e përmirsimit të kuadrit ligjor, infrastrukturës 
ashtu edhe në aspektin e veprimtarisë shkencore, jo vetem 
brenda kornizës institucionale por dhe më gjerë në duke 
bashkepunim me struktura e institucione të tjera të vendit 
dhe të huaja. 

Në fillimet e aktivitetit të saj, Banka gjenetike pati fatin e 
mbështetjes dhe asistimit të një numri të konsiderueshem 
shkencëtaresh në zë. Duke ju referuar edhe konsulencave 
të eksperteve të huaj (si Prof. Karl Hammer, etj., një nga 
ekspertet e njohur ndërkombëtar që ka asistuar në ato 
kohë) aktiviteti i bankes gjenetike u gjykua si nje veprimtari 
me një spektër më të gjëre, jo thjesht koleksionim dhe 
ruajtje materiali bimor. Ajo ishte bankë kombetare dhe 
duhej konceptuar jo domosdoshmërisht bankë e një 
institucioni të vetëm, ku programi i saj të kondicionohej 
në një prizëm të ngushtë për një apo disa grup kulturash.

Në funksion të misionit të saj, u vendosen lidhje me 
organizma të rëndësishëm si Instituti Ndërkombëtar i 
Resurseve Gjenetike (IPGRI), por edhe kontakte me 
Institucione e ekspertë të ndryshem, ku u adoptuan 
programe pune në perputhje me prioritetet në vend.

Programi i punës përfshinte objektiva: emergjentë afat-
shkutër dhe afat-mesëm e afat- gjatë. 

Nisur nga njohja e gjendjes dhe situatës së vështire 
të vendit pas viteve 1997-98 në objektivat afat-shkuter, 
përfshihej grumbullimi dhe vendosja në ruajtje emergjente 
në Banke e një sasia sa më të madhe të mundshme të 
germoplazmës së vendit që rrezikohej të zhdukej, si dhe 
riatdhesimi i kontigjentit farë autoktone nga institucionet 
homologe.
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Duhet theksuar se, gjatë kësaj kohe është zhvilluar një 
punë intensive për kontrollimin e situatës, duke mos hequr 
nga vëmendja që kjo periudhe u karakterizua me një tkurrje 
dhe dëmtim serioz të pronës publike dhe që u pasqyrua 
edhe në demtimin e shume koleksioneve bimore e bazë 
materiale të instituteve kërkimore që u degraduan. 

Në këtë drejtim u punua shume në evidentimin e situatës 
duke mbajtur lidhje të ngushta me gjithë institutet për të 
ditur shkallen reale të dëmtimit të koleksioneve bimore, 
ku vënde vënde ishte e pamundur. Në të njëjtën kohe 
u zhvillua një korenspodence intensive me organizma 
ndërkombëtar si IPGRI dhe Bankat gjenetike homologe. 
Qëllimi ishte sigurimi i mbështetjes së ketyre organizmave 
në aspekte të ndryshme, sidomos në lidhje me sigurimin 
e resurseve bimore shqiptare, që ishin koleksionuar më 
parë nga shkencëtarë të huaj dhe ruheshin në bankat e 
tyre gjenetike.

A k t i v i t e t i  i  r i a t d h e s i m i t  t ë  m a t e r i a l i t 
b i m o r

Mjaft pozitiv qe fakti në këtë kohë, i sigurimit të mbështetjes 
për riatdhesimin e një kontigjenti të konsiderueshem 
materiali gjenetik (farë), ku një pjesë e mire u përdor 
për rimëkëmbjen e Stacionit të Bimëve Foragjereve, 
Fushë- Krujë, koleksioni i të cilës ishte dëmtuar plotësisht. 
Gjithashtu ju vunë në dispozicion material për rigjenerim 
edhe instituteve si ai i Kërkimeve Bujqësore Lushnje dhe 
Institutit të Perimeve dhe Patates në Tiranë.

Sipas evidencave ky kontigjent përfaqësohej nga 468 
aksesione të ndryshme bimore, nga e cila, 166 aksesione që 
përfaqësonin 44 specie të ndryshme, ju vunë në dispozicion 
për rigjenerim Institutit të Perimeve dhe Patates dhe 197 
aksesione të tjera (4 qiqer, 4 thjerrez, 5 aegilops, 85 fasule 
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dhe 99 grurë) ju dorëzua Institutit të Kërkimve Bujqesore 
Lushnje. Pjesa e ngelur e këtij kontigjenti prej 105 aksesionesh 
u vendosen në ruajtje afat- gjatë në Bankën gjenetike. Në 
këtë aktivitet duhet vlerësuar bashkëpunimi mjaft serioz 
me organizmat ndërkombëtar IPGRI dhe Banka gjenetike 
e Gaterslebenit, Gjermani.

Në objektivat afat-mesëm përfshihej përgatitja e një 
kuadri ligjor dhe të një Strategjie e Programi kombëtar 
për resurset gjenetike bimore. 

Ndërsa në ato afat-gjatë përfshihej instalimi i një 
infrastrukture të qëndrueshme “ex-situ” dhe “in-situ”, ngritja 
e Sistemit shtetëror të ruajtjes afat-gjatë, që të mund të 
mbulonte gjithë germoplzmën bimore të territorit të vendit, 
si dhe Inventarin Kombëtar të resurseve të ruajtura ex-situ.  

Në aspektin e përmirësimit të kuadrit ligjor, angazhimi 
kryesor ka qënë forcimi i Sistemit Shteteror të ruajtjes së 
resurseve gjenetike bimore nëpërmjet forcimit të rolit dhe 
pozicionit të Bankës Gjenetike Shqiptare si një strukture me 
rëndësi kombëtare.

Angazhim në këtë drejtim ka qenë puna në përmirsimin 
e amendamenteve në ligjin “Për materialin mbjelles 
bimor” dhe ligjin “Për ruajtjen e biodiversitetit”, paraqitur 
për mendime (ky i fundit nga Ministria e Mjedisit), si dhe 
përgatitja e draft-propozimeve të udhëzimeve të Ministrisë 
së Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit 
(MBUMK).
1.    Studimi dhe propozimi i një draft – ligji specifik “Për 
konservimin e resurseve gjenetike bimore”, aktualisht 
dorëzuar MBUMK-s, që u përgatit dhe formulua në 
bashkëpunim me ekspertë të huaj.
2.    Gjithashtu përgatitja e draft rregulloreve për Komitetin 
e Resurseve Gjenetike (strukturë ndihmëse e MBUMK-s), si 
dhe dy draft rregulloret, ajo e funksionimit të brendshëm të 
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Bankes Gjenetike dhe rregullorja e Këshillit Koordinativ,e 
specifikuar (si strukturë ndër-institucionale) në udhëzimin 
Nr. 107., të MBUMK-ës.

Në aspektin e përmirësimit të infrastrukturës, përshtatja 
sipas standarteve bashkëkohore kërkonte zgjerimin e 
ambienteve të Bankës Gjenetike dhe futjes e aplikimit të 
formave të reja të ruajtjes bimore; 

1.   Në këtë drejtim u punua për përgatitjen e planimetrisë 
dhe përmbushjen e specifikave të një dhome shtese për 
ruajtje afat-gjatë dhe të një laboratori “in-vitro”, për ruajtje 
alternative. Gjë që u realizua me asistencen financiare të 
Agjensisë së Shërbimeve Bujqësore (ASP) konkretizuar në 
një projekt konkret të Bankës Botërore.

2.   Gjithashtu për përmirësimin e infrastrukturës së ruajtjes 
në tërësi, në shkallë vendi, Banka gjenetike propozoi 
ngritjen e rrjetit të minibankave gjenetike (apo bankave 
institucionale) për koleksionet e ndryshme fushore të 
instituteve kërkimore, që kishin germoplazëm bimore. 
Duke presupozuar kështu krijimin e një sistemi shtetëror të 
mbështetur e koordinuar nga Banka Gjenetike Kombëtare. 
Ky sistem u specifikua edhe në udhezimin e MBUMK-s 
(Nr. 107) ku bashkëpunimi u realizua nëpërmjet Keshillit 
Koordinativ (me perfaqësues nga cdo institut)), ngritur me 
urdhër të Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit në vitin 2002.

Në aspektin e bashkëpunimit ndër-institucional, Banka 
Gjenetike ka kontribuar nëpërmjet drejtimit të Këshillit 
koordinativ për resurset gjenetike, strukturë me përfaqësues 
të institucioneve të ndryshëm, që ka funksionuar si hallkë 
që rrit bashkëveprimin ndër-institucional.

Rezultat i këtij bashkëpunimi qe dhe organizimi në vitin 
2003 e Konferences kombëtare “Për një përmirësim të 
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bashkëpunimit institucional në ruajtjen e resurseve gjenetike 
bimore, me pjesëmarrjen e gjithë aktorëve të fushës së 
bujqësisë, ku u shtrua platforma për përgatitjen e Strategjisë 
Kombëtare dhe Planit Kombëtar të Veprimit, konkretizuar 
më vonë në 2008-n në fazën e lidhjes së marrëveshjeve 
institucionale.

Në funksion të përmbushjes së misionit në lidhje me 
resurset gjenetike, në vitin 2008 nëpërmjet një punë 
insistuese dhe bashkëpunimi institucional u realizua një 
Marrëveshje bashkepunimi ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë 
MBUMK dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës. 

Kjo marrëveshje synonte; koordinim të punës me resurset 
dhe shmangie të mbivendosjes së akiviteteve paralele në 
trajtimin e resurseve gjenetike, eksplorime dhe koleksionime 
me ekipe ekspertësh të përbashkët,trajnime, botime, etj.  

Në aspektin e veprimtarisë me projekte, për realizimin e 
objektivave afatshkuter dhe afat-mesem, Banka gjenetike ka 
patur një rol të rëndësishëm në hartimin e disa projekteve 
që patën impakt në përmbushjen e misionit të saj; 

1.  Përgatitja e koordinimi i 9 projekteve sipas grup 
kulturave kryesore me rëndësi ekonomike, në drithëra, 
perime e drufrutorë, që u përfshine në një Projekt 3 vjeçar 
të biodiversitetit “Koleksionimi, studimi, kategorizimi i 
resurseve gjenetike bimore si dhe ruajtja e germoplazmes 
në drithera, perime, foragjere dhe peme frutore”, financuar 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) në vitin 1999. 
Në këtë projekt bashkëpunuan institutet kryesore kërkimore 
të vendit ku u bë e mundur grumbullimi dhe vendosja në 
ruajtje afat-gjatë në bankën gjenetike të një kontigjenti të 
konsiderueshëm bimor, praktikisht rreth 85% të koleksionit 
aktual të saj.  

Objektiv i rëndësishëm i projektit të biodiversitetit, ishte 
forcimi institucional dhe bashkëpunimi reciprok, ku u arrit 
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edhe vendosja në efiçencë e Këshillit Koordinativ, strukturë 
koordinuese në Bankën gjenetike. Ky Keshill, nëpërmjet 
anëtareve që ishin specialistë te instituteve kerkimore, 
mundi të realizonte një bashkepunim të plote ndërmjet 
institucioneve në fushen e trajtimit të resurseve gjenetike 
bimore.

•	 Objektivi kryesor ishte ai i ruajtjes së sigurtë afat- gjate 
të diversitetit gjenetik të koleksioneve bimore të 
institucioneve (që nuk kishin mundësi ruajtjeje), duke 
vënë në ruajtje ne Banken gjenetike të një kontigjenti 
aksesionesh bimore kulturash të ndyshme prej 1766 
aksesione (kampionature fare) në drithera, perime, 
foragjere, industriale. si dhe inventarizimi i koleksionit 
fushor te drufrutoreve prej 338 aksesionesh.

•	 Gjithashtu u punua për përmirësimin e sistemit 
të dokumentimit të institutive, ku (pamvarësisht 
vështiresive objektive të instituteve) u adoptuan 
modele dokumentimi bashkohore. Per kete qellim 
u përshtat modeli i Pasaportes Unike për gjithë grup 
kulturat, sipas FAO/ IPGRI (multicrop descriptor) e cila 
ju servir secilit institut e mbi bazen e tij u punua per 
dokumentimin e punës në projekt.

2.   Kontributi në hartimin dhe përgatitjen e projektit 
“Për komponentin farë” i cili u financua më pas nga Banka 
Botërore dhe u administrua nga Agjensia Shërbimeve 
Bujqësore ASP. 

Në funksion të përmirësimit të Sistemit shteteror të 
ruajtjes së resurseve gjenetike u realizua një studim, në 
bashkëpunim me Bankën Botërore, ku u mundësua ngritja e 
disa ambienteve të ruajtjes së ftohtë, në institutet kërkimore 
të Shkodrës, Lushnjës dhe Fushë- Krujës, i cili do të zbatohej 
në vitet në vazhdim. 
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Nëpërmjet mbeshtetjes së këtijprojekti u mundësua 
ngritja e një laboratori bashkohor in-vitro dhe ambiente të 
tjera plotësuese në funksion të punës në Bankën gjenetike. 
Gjithashtu u mundësua nëpërmjet një studimi 3 vjeçar 
eksplorimi i zonave më të rendesishme me diversitet 
të bimëve aromantike dhe medicinale në Shqipëri, ku u 
mundësua dhe grumbullimi dhe vendosja në ruajtje afat-
gjatë  një kontigjenti të konsiderueshëm e mbi 361 aksesione 
bimore dhe 78 kampionatura në koleksion fushor.

3.  Një angazhim tjetër ishte përgatitja e nje draft-projekti, 
në bashkëpunim me vende të tjera të Europës,i cili u 
konkretizua në një projekt rajonal (SEEDNet) të financuar në 
2005 nga donatori Sida (Agjensia Suedeze e Bashkëpunimit 
Ndërkombëtar). 

Fakti i këtij aktiviteti ishte përfaqësimi ynë në disa takime 
intensive me donatorin për finalizimin dhe përmbylljen 
kontraktuale të përfshirjes në projekt. 

Ky ishte një projekt 10 vjeçar ku falë angazhimit dhe 
kontributit të një numri të gjerë specialistësh u realizan 
një sërë objektivash afat-mesëm e afat-gjatë në lidhje me 
ruajtjen e resurseve bimore.
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P r o j e k t i  S E E D N e t

Ky projekt ishte pjese e një Programi Europian iideuar në 
fillim për zonen e Ballkanit por që u shtri më gjëre, si rezultat 
i perfshirjes në të të shumë aktoreve të tjere, duke u quajtur 
perfundimisht “Rrjeti i Zhvillimit per Resurset gjenetike ne 
Europen Jug-Lindore”. Për konkretizimin e këtij aktiviteti, 
fillimisht u organizua nje takim nderkombetar ne Alnarp 
të Suedise me përfaqësuesit e bankave gjenetike, ku te 
gjithe vendet pjesemarrese u ftuan të bashkëpunojnë në 
një program pune të perbashket. Në përfundim të takimit 
u nënshkrua unanimisht një Marrëveshje Mirëkuptimi per 
programin “Konservimi dhe perdorimi i qendrueshem i 
resurseve gjenetike bimore nëpermjet një rrjeti zhvillimor 
në Europën Jug-Lindore”. 

Me pas vendet e perfshira në këte marrëveshje, u ftuan 
te marrin pjese në disa takime radhazi dhe te kristalizojne 
punën për nisjen e projektit “Rrjeti zhvillimor në Europen 
Juglindore” (SEEDNet). 

Q ë l l i m i  d h e  i m p a k t i  i  p r o j e k t i t  S E E D N e t
Synimi i realizimit të këtij projekti ishte:

•	 të kontribonte në ruajtjen dhe menaxhimin e resurseve 
gjenetike në rajonin tonë;

•	 vendosjen e nje infrastrukture të qëndrueshme në 
Europen Jug-lindore, për ruajtjen afat-gjate të resurseve 
bimore;

•	 perdorimin e qendrueshem të resurseve gjenetike.
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S t r a t e g j i a  e  P r o j e k t i t 
Strategjia e projektit SEEDNet konsistonte në nxitjen e 
bashkepunimit të aktorëve të ndryshëm që menaxhojne 
germoplazëm bimore si në nivel kombetar dhe 
ndërkombëtar. Gjithashtu synonte:
•	 Formulimin e programeve kombëtare apo përmirësimin 

e tyre në lidhje me aktivitetin e ruajtjes së resurseve 
bimore;

•	 Ndërgjegjësimin e të gjitha hallkave apo instancave 
institucionale, për rëndësinë e ruajtjes së resurseve në 
rajon;

•	 Shkëmbimin e eksperiencës, informacionit dhe materialit 
bimor në rajon.

O r g a n i z i m i  d h e  ko o r d i n i m i  i  p r o j e k t i t

Ideatoret e ketij aktiviteti, praktikisht dhe organizatoret ishin 
Banka Gjenetike e Vendeve Nordike (BGJN) dhe Qendra 
e Biodiversitetit të Suedise (QBS) të cilat aplikuan më parë 
për këtë program tek donatori Sida. 

Pas takimit të pare ku, secili vend pjesëmarrës paraqiti 
një informacion të përmbledhur për situaten e resurseve 
gjenetike, në të njëjjten kohe përfaqësues të këtyre dy 
organizmave vizituan dhe panë nga afër gjendjen e secilit 
shtet.

Nga ana tjetër organizatorët përgatiten një draft-projekt 
për aktivitetet në rajon, mbi bazën e propozimeve dhe 
nevojave të secilit shtet. Ky dokument u diskutua, vlerësua 
dhe ripunua nga të gjithë pjesëmarrësit e takimeve dhe u 
përgatit një dokument përfundimtar, që u pranua nga të 
gjithe shtetet pjesëmarrëse. 
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Fo r m a l i z i m i  i  p r o j e k t i t
Për të filluar konkretisht pjesëmarrja në këtë projekt, lindte 
nevoja e nënshkrimit të një dokumenti të përbashkët nga 
të gjitha palet, si dhe donatori. Aktualisht u përgatit nje 
dokument, ku u specifikuan koha, qëllimi i projektit, buxheti, 
si dhe të gjitha detyrimet e përgjegjësitë e seciles palë. 
Dokument i cili u rishikua nga të gjithë partnerët (në aspektin 
juridik) u nënshkrua unanimisht.   

Ko o r d i n i m i  i  p r o j e k t i t  n ë  n i v e l  ko m b ë t a r  d h e 
n d ë r ko m b ë t a r

Sipas propozimit të organizatorëve dhe specifikimit 
të marrëveshjes së nënshkruar, u vendos që projekti të 
drejtohej nga një Komitet Drejtues Rajonal, me pjesëmarrjen 
e secilit shtet. Nga ana tjetër Banka Gjenetike e Vendeve 
Nordike (BGJN) përveç përfaqesimit në këte komitet, do të 
jepte mbështetje teknike dhe profesionale të nevojshme. 
Ndërsa koordinatori gjeneral i projektit do të ishte Qendra 
e Biodiversitetit të Suedise (QBS).

 Në nivel kombëtar u specifikua që vendet 
pjesemarrese të zgjidhnin brenda tyre një institucion 
partner (Bankë gjenetike), që do të përfaqesonte vendin 
në kete aktivitet, si dhe një përfaqësues i tij që do të ishte 
dhe anëtar i Komitetit Drejtues Rajonal. 
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M e k a n i z m i  i  v e p r i m i t  t e  p r o j e k t i t  d h e  g r u p e t  e  p u n e s ?

Për të realizuar punen në nivel kombetar dhe ndërkombetar, 
sipas specifikimeve në draft-projekt, u vendos që të ngrihej 
një infrastrukture veprimi me aktore brenda secilit shtet. 
Per këtë qellim u vendos të ngriheshin grupet e punes 
për grup kultura, ku u përcaktuan 6 grupe pune; për bimët 
medicinale, drithërat, perimet, foragjeret, drufrutorët dhe 
bimët industriale.

Ko m i t e t i  D r e j t u e s  R a j o n a l  d h e  f u n k s i o n i  i  t i j .
Sipas specifikimeve në marrëveshje Komitetit Drejtues 

Rajonal (KDR) në emër të palëve (shtetet) bashkëpunëtore 
në projekt, do të ishte një “Bord Governativ” per gjithë 
aktivitetet në rrjet. 

Çdo shtet pati përfaqesim në këte komitet dhe drejtimi 
I tij u bë me rotacion. 

A k t i v i t e t e t  n e  p r o j e k t i n  S E E D N e t

•	 Permirësimi i kuadrit ligjor në lidhje me aktivitetin e 
ruajtjes së resurseve bimore;

•	 Realizimi i programeve kombëtare efiçente në aktivitetin 
e trajtimit të resurseve bimore.

•	 Përpilimi I inventareve kombëtare për ruajtjen e 
resurseve gjenetike bimore;

•	 Konservimi I resurseve në format ex-situ, in-situ, in-vitro 
dhe tek fermeri.

•	 Vendosja e një sistemi dokumentimi dhe informatizimi 
si në nivel kombetar dhe rajonal.

•	 Trainime afat –shkurtër dhe afat-gjatë të specialisteve që 
merren me aktivitetin e ruajtjes së resurseve.
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F i n a n c i m i  n ë  p r o j e k t 
Nëpërmjet financimit u akorduan fonde për zëra;
•	 Furnizim me pajisje (për banka gjenetike, për laboratorë)
•	 Fonde për takime dhe ndërgjegjësim publik (Takime, 

seminare, publikime, botime, fletëpalosje,etj.),
•	 Fonde për grupet e punës në aktivitetet sipas grup 

kulturave (Grumbullim materiali bimor, riigjenerim, 
inventarizim dhe dokumentim)

•	 Trainime, etj.

Në aspektin e ndërgjegjësimit të problemeve me resurset 
gjenetike dhe erozionit, në nivel publik dhe shkencor, Qendra 
e Resurseve gjenetike ka paraqitur vazhdimisht shkrime 
informimi e sensibilizimi, në revista dhe botime të tjera, si 
dhe ka përgatitur broshura, fletë palosje dhe postera ku 
pasqyrohet puna e saj. 

Shkrimet dhe botimet si brenda dhe jashtë vendit kanë 
përfshire një tematikë dhe problematike të rëndësishme me 
resurset bimore, kryesisht të erozionit gjenetik.

Përsa i përket aktivitetit brenda vendit është synuar 
sensibilizimi publik, jo vetëm nga puna në terren me fermerët 
por edhe nëpërmjet botimeve (psh. revista bujqesia shqiptare, 
buletini shkencave, botime workshopi dhe botime të tjera) 
shpërndarjeve të flet-palosjeve e broshurave aktorëve të 
ndryshëm në aktivitete, si panaire, ku paraqiteshin postera të 
punes dhe aktiviteteve kyesore. 

Në marrëdhëniet jashtë vendit, njohja e punës dhe aktivitetit 
të Qendrës ka qënë përqëndruar në paraqitjen, gjatë 
pjesemarrjes në konferenca  ndërkombëtare të referimeve 
e posterave, (si programi europian EURISCO dhe takimet 
e ndryshme organizuar nga IPGRI). Gjithashtu një punë 
sistematike ka qënë edhe plotësimi i pyetësoreve vjetor 
periodik, për organizmat FAO dhe IPGRI realizuar në funksion 
të përcaktimit të prioriteteve dhe programeve rajonale.
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Ko l e k s i o n i  b i m o r  i  Q e n d r ë s 

s ë  R e s u r s ev e  G j e n e t i ke
Qendra gëzon standarte bashkëkohore dhe funksione si 
gjithe homologet e saj. Praktikisht resurset bimore me vlera 
që ruhen në Qendrën e Resurseve Gjenetike trajtohen, 
përpunohen dhe vlerësohen sipas një manuali pune 
mbështetur në standartet e bankave gjenetike rekomanduar 
nga Bordi Ndërkombëtar për Resurset gjenetike bimore 
(Genebank Handbook, IBPGRI 1994). 

Koleksioni në Qendrën e resurseve, ruhet sipas kushteve 
dhe standarteve ndërkombëtare të konservimit në Bankat 
Gjenetike. Përsa i përket kushteve të ruajtjes, ky material 
(farë) ruhet në një dhomë të errët me kapacitet rreth 55 m³, 
në një sistem frigoriferesh (10 deep frizera), ku kohët e fundit 
është shtuar dhe një dhomë tjetër ruajtjeje, me kapacitet 
rreth 20 m3 dhe një kabinet ftofës për koleksionin aktiv. 

Ruajta e materialit farë (i cili më parë kontrollohet, 
përpunohet, testohet në laboratoret përkatës) realizohet 
në temperaturën -20°C duke u ruajtur në zarfe (material 
kartoletër) dopio, anti-lagështire si dhe alumini. 
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Pamje nga ambientet e ruajtjes në Qendrën e Resurseve 
gjenetike, UBT Tiranë.

Aktualisht Qendra e Resurseve zotëron një pasuri bimore 
të grumbulluar në vite në bashkëpunim dhe falë kontributit 
të ish- institucioneve të ndryshme kërkimore të vendit dhe 
aktore të tjerë. 

Koleksioni (farë) përbëhet prej rreth 3154 aksesionesh të 
kulturave të ndryshme në; drithera, perime, foragjere, bimë 
industriale dhe bimë aromatike e medicinale. 

Ky koleksion që përfaqëson 45 gjini dhe 69 specie të 
ndryshme përbën koleksionin bazë të bankës gjenetike.

Pjesën kryesore të koleksionit e zënë drithërat, të ndjekur 
nga mjekësoret, bimët industriale, perimet dhe në fund ato 
foragjere.

Sipas të dhënave (servirur nga institucionet) numri total 
(3154) i aksesioneve në bankë përfaqesohet nga material 
vëndi me prej 2290 aksesione, pra rreth 85% të koleksionit. 

Ky koleksion që përfaqëson 45 gjini dhe 69 specie të 
ndryshme përbën koleksionin bazë të bankës gjenetike.

Pjesën kryesore të koleksionit e zënë drithërat, të ndjekur 
nga mjekësoret, bimët industriale, perimet dhe në fund ato 
foragjere.
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Sipas të dhënave (servirur nga institucionet) numri total 
(2689) i aksesioneve në bankë përfaqesohet nga material 
vëndi me prej 2290 aksesione, pra rreth 85% të koleksionit. 

Përsa i përket ruajtjes fushore, koleksionet fushore të 
drufrutorëve që ndodhen në parcelën e Qendres në 
EDE Valias, përbëhen nga speciet e kultivuara të vendit 
tonë (gjithsej 366 aksesione) të cilat janë në monitorim të 
vazhdueshëm.
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D o k u m e n t i m i  d h e 
i n f o r m a t i z i m i

Dokumentimi i resurseve gjenetik bimore është një 
mekanizëm që krijon kushte optimale për përdorimin dhe 
menaxhimin efektiv të tyre, duke rritur në këtë mënyrë, vet 
vlerën e kësaj pasurie të cmuar. 
Është e natyrshme që, përpara se të përdoren resurset 
gjenetike bimore, duhet t’i njohim ato, karakteristikat 
dhe veçoritë e tyre, vlerën e përdorimit të tyre. Njohja e 
tyre arrihet nëpërmjet deskriptorëve (përshkruesve) të 
pasaportës dhe të karakterizimit e ta vlerësimit. 
Deri pak vite më pare, Institucionet tona kërkimore të 
bujqësisë, me ndonjë përjashtim, nuk kanë patur sistem 
unik të regjistrimit të të dhënave të resurseve gjenetike 
bimore me të cilat ata punonin. Por edhe, në ato raste të 
pakëta, nuk janë kuptuar mirë dhe nuk janë përdorur drejt 
deskriptorët e pasaportës. 
Rreth vitit 2001 u miratua dhe u publikua nga organizmat IPGRI 
dhe FAO lista e deskriptorëve të pasaportës për shumë 
bimë (Multi-crop passport descriptors MCPD). Publikimi 
i këtyre deskriptorëve u bë për të unifikuar standardet 
ndërkombëtare për synim lehtësimin e shkëmbimit të 
informacionit të pasaportës së gjermoplazmës bimore. 

Këta deskriptorë synojnë të jenë në përputhje me listat 
e IPGR-it të deskriptorëve të bimëve të veçanta dhe me 
deskriptorët e përdorur për FAO World Information and 
Early Warning System (WIEWS) mbi resurset gjenetike 
bimore (PGR). Për çdo deskriptor të pasaportës të këtij 
sistemi jepet dhe një shpjegim i shkurtër i përmbajtjes, 
skema e kodimit. Më vonë lindi nevoja e zhvillimit të 
mëtejshëm të deskriptorëve të pasaportës për shumë 
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bimë, por pa i ndryshuar ato, madje me të njëjtin format 
të tyre. Zhvillimi i mëtejshëm i këtyre deskriptorëve, u bë 
nga program europian EURISCO, nga nevoja e përdorimit 
të listës së deskriptorëve dhe për të hedhur në EURISCO 
informacione nga Inventarët Kombëtarë të çdo vendi, duke 
realizuar një format rajonal të aksesueshëm për shkëmbim 
të infprmacionit dhe të dhënave dhe mundësinë e rritjes 
së bashkëpunimit reciprok. 
Njohja e informacionit në Qendrën e resurseve gjenetike 
relizohet kryesisht mbi bazen e dokumentimit të të dhënave 
të koleksionit, që përfshin të dhënat e menaxhimit të 
koleksionit, informacione të detajuara për materialin e 
ruajtur, vendin, pozicionin në frigorifer, datën e futjes në 
ruajtje, emrin dhe numrin e aksesionit, etj. 

Gjithashtu të dhenat e identifikimit që përfaqësojnë një 
pjesë të të dhënave të pasaportës si: emri i aksesioneve, 
gjinia, specia, nenspecia, origjina, etj. Të dhënat e pasaportës, 
me të dhenat e koleksionit (inventari) janë të hedhura 
e përshtatur për sistemin SESTO. Ndërsa një pjesë e të 
dhënave të pasaportës janë pasqyruar on-line në Katalogun 

Europian EURISCO. Zyra 
e dokumentimit është e 
pajisur me servera specifik 
që mbajnë dhe përpunojnë 
një numër ë madh të 
dhënash kompjuterike.

   

Pervec ketyre të dhënave, në formën 
e një databeizi specifik janë hedhur 
edhe të dhënat e koleksionimit të 
bimëve medicinale. Ndërsa përgatitja 
e etiketave standart për paketimin e 
materialit bimor për ruajtje punohet 
në programin word.
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Një nga sfidat në fushën e dokumentimit është ngritja 
e inventarit kombëtar kompjuterik të resurseve gjenetike 
të ruajtura “ex-situ”, ku Qendra e resurseve gjenetike ka 
ngritur infrastrukturën e koordinimit dhe marrjes së të 
dhënave nga institucionet që kanë koleksione bimore. 
Inventari kombëtar i resurseve bimore, tashmë një prioritet 
që është duke u përmbushur plotësisht.

Në këtë drejtim është përshtatur një model unik pasaporte 
dokumentimi, për aksesionet e shfrytëzueshme për të gjithë 
institucionet që menaxhojnë germoplazëm bimore.

Modeli i pasaportës është sipas sistemit EURISCO (FAO 
& IPGRI multicrop descriptor passaport) por që pasurohet 
dhe përshtatet edhe për sistemin SESTO. Ky sistem është 
siguruar falë bashkëpunimit dhe përfshirjes së Qendresse 
Resurseve gjenetike në projektin rajonal (SEEDNet), ku të 
dhënat kompjuterike të rajonit të Europës Juq- Lindore, 
hostohen në databeizin e Bankës gjenetike Nordike, Suedi. 
Pjesë e të dhënave të koleksionit tonë janë paraqitur  
on-line edhe në databeizin kompjuterik europian EURISCO.

A k t i v i t e t e  t ë  kë r k i m i t 
s h ke n c o r

Aktivitetet e Qendrës së Resurseve Gjenetike në vite kane 
synuar studimin e diversitetit gjenetik autokton të bimëve 
në mbare vendin si dhe kryesisht ruajtjen, karakterizimin 
e vlerësimin e tij. Kohët e fundit aktivitete te rëndësishme 
kanë qenë eksplorimi, identifikimi, shumëzimi, karakterizimi, 
pasurimi i koleksionit fushor. Në këtë drejtim janë hartuar 
disa projekte kërkimore shkencore që kanë si objektiv 
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kontributin në fermë për ruajtjen dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të resurseve gjenetike. Arritjet dhe studimet 
e tyre janë paraqitur në punimet e konferencave kombëtare 
dhe ndërkombëtare.

A d m i n i s t r i m i  i  R e s u r s ev e  G j e n e t i ke 
B i m o r e  ( R G J B )

Në kuadrin e ruajtjes dhe administrimit të resurseve 
gjenetike janë kryer 
investigime nga ekspertët 
e çdo fushe dhe janë 
përgatitur studime të 
cilat janë paraqitur në 
forume të ndryshme të 
vendit, mbi gjendjen 
e resurseve gjenetike 
bimore autoktone 
ku është theksuar 
vazhdimisht rreziku i 
erozionit gjenetik në 

mënyre të pakthyeshme. Një rrezik  shumë serioz është 
zhdukja e resurseve antike te ullirit në zonën e Vlorës dhe 
Tiranës. Dëme të mëdha janë shkaktuar dhe vazhdojnë të 
shkaktohen në bimët aromatike e mjekësore, kryesisht nga 
mbledhja pa kriter e grumbulluesve amator. 

Për të ndikuar në ndërgjegjësimin e komuniteteve të 
zonave është bashkëpunuar në kontakte të vazhdueshme 
me fermerë, duke siguruar materiale informuese si katalogët 
e resurseve gjenetike te ullirit, agrumeve dhe kulturave të 
tjera. Janë përgatitur kataloge  për varietetet autoktone 
me kryesore, te karakterizuara në planin morfologjik, ku 
jepen të dhëna për rajonizimin dhe vlerësimin e diversitetit 
gjenetike të tyre. 



33

Qendra e Resurseve Gjenetike

 Përgatiti  Prof. As. A. Çakalli

Ko l e k s i o n i m e  d h e  e k s p l o r i m e 
Eksplorimi dhe identifikimi i gjermoplazmes ka qene 
veprimtaria me e rëndësishme, që ka konsistuar ne 
hulumtimin dhe zbulimin e resurseve gjenetike të vendit me 
vlera të veçanta. Eksplorimi ka synuar zbulimin e gjenotipeve 
me përfaqësues tipik te popullatës dhe identitetit autokton. 

Për koleksionimet në vite ka qënë shume e rëndësishme 
mbështetja në projekte si: Projekti FAO/ALB 34/01. Objekt i 
koleksionimit kanë qenë: Speciet e bimëve perimore, bimët 
aromatike e mjekësore si dhe speciet drufrutore. Për këtë 
qëllim kohët e fundit u organizuan tre grupe koleksionimi 
të cilët koleksionuan gjithsej 507 mostra të specieve të 
përmendura më sipër, ndër to 145 mostra që përfaqësojnë 
mbi 30 specie të egra të drufrutorëve.

   
Gjithashtu për ullirin janë eksploruar gjithsej 176 gjenotipe 

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

Përsa i përket specieve të tjera si hardhia, në kuadrin 
e programit kombëtar për eksplorimin, rregjistrimin, 
grumbullimin, rruajtjen dhe karakterizimin e germoplazmës 
kombëtare të hardhisë janë eksploruar rreth 204 aksesione 
të hardhisë, nga të cilat 106 janë në koleksionin fushor të 
Bankës Gjenetike, Valias. 58 janë në rruajtje on farm dhe të 
tjerat në proces për grumbullim e shtim. Të gjitha aksesionet 
janë pajisur me skedën e eksplorimit. 34 aksesione jane 
karakterizuar sipas deskriptoreve te IPBGR dhe 16 prej tyre 
janë karakterizuar me markere molekulare SSR. Aksesionet 
e koleksionuar janë paraqitur në datebase  EURISCO.

R i g j e n e r i m i
Krahas punës për grumbullimin e 
resurseve me te dobishme, vëmendje 
i është kushtuar shumëzimit të 
materialit gjenetik të koleksionuar 
dhe rigjenerimit të materialit (farës) te 
koleksionit në ruajtjesipas nevojave 
të planifikuara në vite. Së fundmi janë 
rigjeneruar 20 aksesione gruri, janë 
shumëzuar 50 mostra të pemëve frutore, 
ku janë përzgjedhur 8 aksesionet me 
te rëndësishme për ullirin dhe janë në 
proçes shumëzimi dhe 6 aksesione për 
agrumet. 
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Janë përgatitur dhe do të mbillen ne koleksionin fushor 10 
aksesione ulliri për koleksionin fushor të Bankës Gjenetike. 
Rigjenerimi i tyre është ne proçes e sipër dhe kryhet në 
fidanishte private. 

K a r a k t e r i z i m e t  n ë  ko l e k s i o n e t  f u s h o r e
Gjate viteve janë bere përpjekje për 
krijimin e mirëmbajtjen e koleksionit 
fushor si edhe për karakterizimin 
e materialit gjenetik. Ai kryhet 
sipas metodikave te miratuara 
mbi standardet ndërkombëtare 
të  vlerësimit (IPGR). Vetem vitin 
e fundit janë karakterizuar 20 
aksesione gruri të koleksionit 
baze. Ndersa karakterizimi i ullirit 
është kryer rregullisht për treguesit 

morfologjik sipas Rezegen dhe UPOV, për 35 aksesionet e 
koleksionuara dhe te dhënat janë modeluar ne software. 
Ndersa per perimet janë bërë vlerësime të koleksioneve të 
sallatës dhe trangullit. Gjithashtu janë vlerësuar nëpërmjet 
karakterizimit ampelometrik rreth 19 aksesione të hardhisë 
së egër, ku kampionatura e fotografuara janë modeluar në 
software.
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Me përdorimin e katalogëve te karakterizimit morfologjik 
te resurseve që janë identifikuar dhe koleksionuar in situ, 
ka vijuar karakterizimi ne tre cikle te një pas njëshëm vjetor. 
Janë kryer analiza morfologjike për karakteret sasiore, 
vrojtime, matje, peshime ose përshkrime. Ato janë kryer 
mbi një minimale statistikisht te pranueshme.

M o n i t o r i m i  i  ko l e k s i o n ev e  t e  r e s u r s ev e 
g j e n e t i ke 

Monitorimi i resurseve gjenetike është realizuar sipas 
protokolleve dhe standardeve të miratuara.
●● Për koleksionin bazë janë kryer ne mënyrë  periodike  

testime për aftësinë mbirëse për speciet kryesore si 
gruri, misri, bizele (gjithsej 72 aksesione). Për koleksionin 
aktiv janë kryer testime për 36 aksesione gruri. 
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●● Parametrat teknik dhe teknologjik të koleksionit bazë 
mbahen nën kontroll të pandërprerë.
●● Koleksionet fushore të drufrutorëve që ndodhen në 

parcelën e Qendres në EDE Valias, përbëhen nga speciet 
e kultivuara të vendit tonë (gjithsej 366 aksesione) dhe 
janë në monitorim. 
●● Ruajtja e resurseve në fermë është realizuar ne 4 

ferma me speciet me kryesore te zonave përkatëse. 
Kjo metode ruajtje e resurseve autoktone në zona të 
ndryshme, po konsiderohet të zgjerohet në të ardhmen.
●● Dokumentimi i resurseve gjenetike është pasqyruar 

ne sistemin kombëtar dhe ato nderkombetare (EURISCO  
2184 aksesione dhe SESTO 1800 aksesione).

Pë r d o r i m i  i  r e s u r s ev e  g j e n e t i ke
Përdorimi dhe përgjithësimi i vlerave te resurseve gjenetike 
është realizuar nëpërmjet shumëzimit dhe shpërndarjes se 
resurseve bimore. 
a) Për shumëzimin e kultivarit te grurit Universi 2,  krijim 
i UBT-s , ka filluar shumëzimi i hallkave te larta te farës, 
janë përzgjedhur 300 linja.
b) Shtate gjenotipe ulliri janë rigjeneruar, homologuar 
dhe janë shpërndarë për krijimin e ullishtave te reja. 
Gjenotipet me te rëndësishëm janë dy klone te kultivarit 
Kaninjot: Narta dhe J-7. Ndërkohë janë shtuar dhe 
shpërndarë kultivarët Kulex, Lundra, UB5, Rapacec dhe 
Bahuta. Gjenotipet qe janë shpërndarë dhe mbjelle ne 
ferma kane patur rezultate te dukshme për rezistencën 
ndaj cycloconium, periudhe te shkurtër inproduktive, 
sasi dhe cilësi te larte te vajit. 



38

Buletini Informativ

 Përgatiti  Prof. As. A. Çakalli

Kë r k i m e  s h ke n c o r e  n ë  Q R G J
Disa kërkime shkencore janë ne proces zhvillimi nga 
kërkuesit e QRGJ.
a) Për bimët e arave  janë kryer dhjetra eksperimente: 
●● Janë mbjelle mbi192 aksesione te grurit te bute 

rigjenerim dhe karakterizim. 
●● Karakterizimi i 20 aksesioneve të grurit
●● Vlerësimi i 10 linjave të reja gruri (PZA)
●● Testimi i 8 kultivarëve gruri  

b) Për ullirin janë kryer disa eksperimente si: 
●● Menaxhimi i tokës ne ullishte, studime të 

ndyshme për tema masteri. 
●● Karakterizimi morfologjik dhe molekular i pese 

varieteteve te reja ne popullatat e UB dhe Kaninjot.
●● Vlerësimi i karakteristikave fenologjike dhe 

agrobiologjike te kultivarëve ne koleksionin fushor 
te ullirit ne Valias Tirane.
c) Ngritja e fushave  te demonstrimit 
●● Fusha e demonstrimit të specieve të drithërave
●● Fusha e demonstrimit të bimëve leguminoze

A s i s t e n c e  t e k n i ke  d h e  n d i h m a  n ë  f e r m ë
Asistenca teknike dhe ndihma në ferme është vlerësuar 
si një aspekt i rëndësishëm kontribues në punën e 
kërkuesve të Qendrës. Disa aktivitete të realizuara në 
ketë fushe janë: Promovime për njohjen e vlerave dhe 
ruajtjes se resurseve gjenetike autoktone, nëpërmjet 
takimeve e aktiviteteve në shoqata ose me fermere e 
specialiste bujqesie. 
      
●● Për bimët aromatike e mjekësore në bashkëpunim me 

Agjensinë AAC janë zhvilluar trajnime ne: Malësi e Madhe, 
Kolonjë, Gramsh.
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●● Për pemët frutore janë zhvilluar trajnime ne: Dibër, Puke, 
Berat dhe Përmet.
●● Për ullirin janë zhvilluar ne: Cerkeze, Marikaj dhe Lundër 

(rrethi i Tiranës), Malsia e  Madhe, Vlore, Sarande, etj. 

H a r t i m i  d h e  p ë r m i r ë s i m i  i  m e t o d i k a v e  t e 
p u n ë s  p ë r  r e s u r s e t  g j e n e t i ke

 ● Kërkuesit e Qendrës kane përgatitur gjate viteve mbi 17 
metodika e protokolle qe lidhen me standardet e punës 
me resurset gjenetike.
●● Metodika e karakterizimit të aksesioneve të grurit
●● Metodika e pranimit të materialit gjenetik në Bankë
●● Metodika e studimit dhe vlerësimit të materialit bimor 

në koleksionin fushor. 



P j e s ë m a r r j a  n ë  m ë s i m d h ë n i e
a) Sipas programit te miratuar nga fakultetet përkatëse 
kërkuesit kanë zhvilluar leksione dhe seminare në module: 
●● Përmirësimi gjenetik dhe Prodhimi i Farërave, ne Bachelor: 

Prodhimi Bimor e Hortikulture.
●● Teknologjia e Farës, ne Bachelor: Agromekanizim.
●● Teknologjia e Hardhisë ne Bachelor: Departamenti i 

Teknologjisë (FBT).
●● Eksperimentimi ne Master shkencor: Prodhimi Bimor dhe 

Hortikulture.
●● Biologjia e Farës ne Master shkencor: Prodhimi Bimor
●● Përmirësimi gjenetik i bimëve ne Doktorature: Prodhimi 

Bimor

P r o j e k t e t  e  r e a l i z u a r a
●● Projekti FAO TCP 34/01 (2013-2014) për koleksionimin 

resurseve gjenetike ka qenë mbështetja e vetme 
financiare në këtë periudhë. Në grupet e punës për 
implementimin e tij kanë marrë pjesë 6 kërkues nga 
QRGJ. 
●● Projekt “Analysis of Fusariumne ear rot on different 

maize genotypes in Kosovo and Albania”. (2013-2014). 
University of Natural Resources and Life Sciences, 
Vienna.
●● Projekte kërkimore te realizuara ne QRGJ janë 5 

gjithsej nga te cilat 3 jashtë vendit.



P j e s ë m a r r j a  n ë  ko n f e r e n c a  s h ke n c o r e 
d h e  p u b l i k i m e t  ( p ë r  2 0 1 4 )

a) Pjesëmarrja dhe referime ne konferenca kombëtare 
dhe ndërkombëtare 

 ● Brenda vendit 5 konferenca; paraqitur 21 punime 
(12 referime; 22 postera).
●● 1st International Conference “Biotechnology in 

Agriculture”,Tirana,Albania April 22-23, 2014.
●● 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of 

Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), Durres, 
Albania, May 19-22, 2014
●● International Conference of Ecosystems (ICE 2014), 

Tirana, Albania, May 23-26, 2014.
●● Workshop “Për prezantimin e strategjisë kombëtare të 

biodivesitetit“.Ministria e Mjedisit&GEF, Tirana, Albania, 
September 23, 2014.
●● Workshop “Conservation and management of 

endangered locally adapted crop varieties”. FAO, 
Tirana, Albania, November 19-21, 2014.

 ● Jashtë vendit 5 konferenca, ; paraqitur 37 punime (16 
referime; 21 postera)
●● 49th Croatian & 9th International Symposium on 

Agriculture.February 16 - 21, 2014, Dubrovnik, Croatia. 
Faculty of Agriculture, University Josip Juraj Strossmayer 
in Osijek and Faculty of Agriculture University of Zagreb.
●● Takimi i Nëntë Vjetor i Institutit Alb-shkenca. Prishtinë, 

29-31 August, 2014.
●● Workshop, SEEDNet the Way Ahead CropSustaIn. 

Ljubljana, November 5th and 6th, 2014. 



P u b l i k i m i  l i b r a v e  d h e  a r t i k u j v e  s h ke n c o r 
Libra gjithsej 5; autor i parë     2
Artikuj shkencor me faktor impakti 
gjithsej 3; autor i parë     1
Artikuj shkencor brenda vendit gjithsej 13; autor i parë   7
Artikuj shkencor jashtë vendit  gjithsej 23; autor i parë  12
Tematika e punimeve të paraqitura ne konferencat 
shkencore si dhe artikujt e publikuar ka qenë kryesisht 
e lidhur me fushën e kërkimit dhe studimit te resurseve 
gjenetike. 
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