
Deklarata e Konferencës Ndërkombëtare Shkencore  

“Teknologjitë inovative në mbështetje të bujqësisë dhe agroturizmit” 

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike (SShNT) i Akademisë së Shkencave në 

bashkëpunim me CNR-IVALSA (Instituti për vlerësimin e drurit dhe specieve dru frutore) në 

Firence; departamentin e bioteknologjisë të Fakultetit të shkencave natyrore të Universitetit të Tiranës 

dhe Qendrën për transferimin e teknologjive bujqësore të Vlorës ka organizuar këtë konferencë 

shkencore më 12 mars 2019 në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së 

Arsimit, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të Kërkimit 

(CNR) të Italisë, në projektin e të cilit Akademia e Shkencave është agjenci ekzekutive  dhe në 

kuadër të Programit "Edukimi në Shkencë" të SShNT. Gjithashtu, konferenca u zhvillua nën 

kujdesin e Shoqatës të Hortiflorifrutikulturës Italiane (SOI). Konferenca përbën një hap përpara 

për mundësinë e lidhjes së kërkimit shkencor dhe prodhimit në sajë të përvojës italiane të 

shkencëtarëve dhe biznesmenëve të suksesshëm në sektorin e mikroshumimit in vitro. Objektivat 

e konferencës lidhen me: 

• Mundësinë e përdorimit të teknologjive inovative të kulturës in vitro për rritjen e 

efektivitetit të shumimit te drurëve frutorë, në veçanti të llojeve autoktone dhe të llojeve 

alternative “me përdorim të pakët” me vlera të larta ushqyese, me rëndësi për zhvillimin e 

sektorit agroturistik; 

• Sensibilizimin e fermerëve dhe të fidanishteve të drurëve frutorë në krijimin e 

laboratorëve komercialë përmes partnershipit me ndërmarrje komerciale të huaja, 

veçanërisht ato italiane; 

• Sensibilizimin për domosdoshmërinë e zgjidhjes së problemeve urgjente të shëndetësimit 

me anë të teknikave in vitro dhe ndërtimit të një sistemi shkencor të certifikimit për 

prodhimin e fidanëve me rol vendimtar të mbështetjes së politikës ekonomike. 

Të mbledhur në Konferencën shkencore ndërkombëtare, ne partnerët e pranishëm 

paraqesim këto rekomandime: 

Kërkimi shkencor – komponent kryesor i kultivimit të kultivarëve autoktonë dhe alternativë 

• Mbështetje me projekte të institucioneve shkencore për grumbullimin dhe ruajtjen e 

gjermoplazmes autoktone shqiptare e të Burimeve Primare, si detyrë kryesore për 

gjenetistët dhe seleksionerët, veçanërisht në kushtet e erozionit të theksuar gjenetik dhe si 

pjesë e kulturës bujqësore tradicionale kombëtare: 

o Mbështetje për Institutin e Resurseve Gjenetike, UBT, si institucion i mirëfilltë 

shkencor me detyra te koleksionimit, rigjenerimit, shumimit, karakterizimit, 

vlerësimit, studimit e ruajtjes së resurseve gjenetike drufrutore edhe me metodat 

in vitro; 

o Ngritja e koleksioneve gjenetike in vitro pranë QTTB, Vlorë për krijimin 

bërthamave stock, si dhe pranë departamenteve përkatëse në UBT dhe UT dhe 

nga iniciativat private. 



• Mbështetje e fuqishme për kultivimin e popullatave dhe ekotipeve lokale dhe rajonale të 

drurëve frutorë, hardhisë dhe ullirit, të formave gjenetike të identifikuara si unike me anë 

të metodave të biologjisë molekulare, me tipicitet të shquar dhe me identitet historik e 

gjeografik në kushtet e zhvillimit të agroturizmit. Përdorimi i fidaneve të shëndetësuar e 

të certifikuar. 

• Mbështetje e kultivimit të specieve alternative dhe mjaft fitimprurëse, specieve me 

“përdorim të pakët” (manaferra, boronica, arra me lulëzim anësor, lajthia, bajame, arra e 

pistakut, luleshtrydhja, shega, fiku, thana, hidja, mersina etj.) edhe me fidanë të prodhuar 

me teknika in vitro. 

• Mbështetje e laboratorëve egzistues pranë UBT, UT, QTTB dhe akreditimin e tyre për 

kontrollin me metoda molekulare të gjendjes fitosanitare të materialeve të prodhuara in 

vitro dhe vlerësimin e molekular të origjinës së bimëve mëma. 

Kërkimi shkencor – komponenti kryesor për ngritjen e sistemit të certifikimit të prodhimit të 

fidanëve 

• Ngritja e programit të certifikimit për kontrollin fitosanitar e gjenetik të materialit të 

shumimit dhe harmonizimi i Ligjit Shqiptar të certifikimit me direktivat e BE-së, 

implementimi nga MBZhR në bashkëpunim me UBT. 

• Përcaktimi i statusit fitosanitar të koleksioneve publike ose private bazuar në një 

procedurë të rregullt, të kontrolluar nga autoritetet e caktuara dhe te realizuar nga 

laboratorë të certifikuar publikë. 

• Kontrolli i rreptë i fidanëve të firmave importuese dhe regjistrimi i tyre në Katalogun 

Kombëtar të Varieteteve për të lehtësuar përdorimin e fidaneve të nënshartesave të 

painfektuara të certifikuara nga kompani të huaja. 

• Mbështetje edhe për prodhim industrial, për qendrat publike si QTTB-Vlorë me riaftësim 

të laboratorit in vitro ose për qendra private, për të realizuar shumimin e materialit bimor 

ose të bimëve të përzgjedhura si kandidate klone, ku duhet të përcaktohet statusi 

fitosanitar i tyre, dhe kur është e nevojshme të bëhet shëndetësimi i tyre. 

• Përdorimi i bimëve të shëndetësuara nga fermerët nëpërmjet një filiere kompetente të 

prodhimit të fidaneve për shumimin e shpërndarjen e materialit bimor me garantim të 

ruajtjes së gjendjes fitosanitare të njejtë me Burimin Primar. 

• Nxitja e bashkëpunimit midis shoqatave të fidanrritësve me institucionet shkencore për 

shëndetësimin e kultivarëve lokalë, shumë të kërkuar në tregjet e sotme. 

• Bashkëpunimi i qendrave private të prodhimit të fidaneve edhe me laboratorë komercialë 

të huaj, veçanërisht ato italiane për fillimin e ngritjes së laboratorëve komercialë in vitro 

në vend. 

Edukimi i specialistëve të rinj, i biznesit për prodhimin e fidaneve dhe i fermerëve 



• Mbështetje për institucionet akademike e shkencore në funksion të punës kërkimore për 

sigurimin e sinergjisë mes kërkimit shkencor dhe programeve të zhvillimit kombëtar dhe 

pjesëmarrje të përbashkët në programet e fushës së frutikulturës në projekte kombëtare, 

rajonale dhe europiane. 

• Vëmendje arsimimit të të rinjve dhe mbështetje doktoraturave e masterave në drejtim të 

frutikulturës dhe përdorimit të teknologjive inovative në të. 

• Rritja e dijeve dhe nivelit të kulturës bujqësore për fermerët dhe specialistët e 

ekstensionit me hapjen e më shumë shkollave bujqësore rajonale dhe me anë të 

kualifikimit të vazhdueshëm të fermerëve dhe specialistëve të mesëm e të lartë.  

• Zgjidhje e problemeve, kur kualifikimi shkencor i vazhdueshëm do të bëhet përseri 

funksion dhe detyrim ligjor dhe moral për departamentet e Universitetit Bujqësor të 

Tiranës, duke u kthyer në rolin dhe në funksionin e tyre historik.  

 

Tiranë, më 12 mars 2019    Pjesëmarrësit në Konferencën Shkencore 


