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Të nderuar pjesëmarrës, kolegë dhe studentë, 

Më lejoni para së gjithash të shpreh falënderimet e mia të thella për akad. prof. Salvatore Bushatin, 

Kryetar i Seksionit të Shkencave Teknike dhe Natyrore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 

për prof. Spiro Drushkun, Dekan i Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit e Tiranës dhe për 

akad. prof.  Efigjeni Kongjika për ftesën e tyre, që e mirpritëm, për të marrë pjesë dhe për të referuar 

në këtë konferencë të rëndësishme ndërkombëtare mbi "Teknologjitë inovative në mbështetje të 

bujqësisë dhe agroturizmit". Një falënderim i veçantë i takon prof. Kongjika e cila e dëshiroi shumë  

këtë Konferencë dhe për angazhimin e saj të zjarrtë, së bashku me bashkëpunëtoren e saj prof. as. 

Valbona Sota, në mënyrë që të ndërtohej një program i plotë i pasur me pika interesi  për Hulumtuesit, 

studentët dhe menaxherët e kompanive në një temë me interes të jashtëzakonshëm, siç është ajo e 

përparimeve në teknologjitë in vitro të aplikuara në sektorin e bujqësisë. Bashkëpunimi në mes të 

Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të Shkencës të Italisë, për të cilin unë 

jam i nderuar të jem një hulumtues i lartë i IVALSAs, Instituti për Promovimin e Drurit dhe Specieve 

Drufrutore, ka lindur në vitin 2018 me një projekt dypalësh ndërmjet CNR-së dhe MASH-it  dhe 

është duke u zhvilluar edhe në këtë vit, nëpërmjet studimeve të përbashkëtambi një teknologji të re 

të  kultivimit të lëngët në zhytje të përkohshme, të cilat mund të hapin horizonte të reja në përhapjen 

e mikroshumimit (shumimit in vitro) të llojeve të frutorëve me vlerë të lartë ekonomike. 

Italia ka një përvojë të gjatë dhe të konsoliduar në prodhimin e bimëve me cilësi të lartë, si nga 

pikëpamja gjenetike ashtu edhe nga ajo sanitare, nëpërmjet përdorimit të mikroshumimit. Në vendin 

tim, kjo teknikë filloi të zhvillohej në kërkime dhe të gjente aplikime komerciale, veçanërisht në 

fushën e specieve të frutave, mbi 30 vjet më parë, duke hapur rrugën për vende të tjera evropiane dhe 

mesdhetare (duke përfshirë Spanjën, Republikën Çeke, Greqinë, Turqia, Tunizia, Algjeria) që, në 

përvojën e fituar në Itali dhe shpesh me këshillat e ekspertëve italiane, kanë gjetur frymëzim për të 

krijuar vetë laboratorë të rëndësishëm komercialë të mikroshumimit. Vlerësohet se sot në Itali janë 

prodhuar nëpërmjet mikroshumimit mbi 50 milionë bimë me cilësi të lartë (kryesisht të certifikuar), 

pa patogjenë (viruse, viroide, fitoplazmë, baktere) dhe me përgjigje gjenetike të sigurt. Ky rezultat i 

jashtëzakonshëm është për shkak të kapacitetit të drejtuesve të laboratorëve të rëndësishëm 

komercialë, nga të cilët ne kemi pjesëmarrës në këtë konferencë, dy përfaqësues të talentuar, dr. 

Giuliano Dradi dhe dr. Roberto Di Primio, si dhe veprimtarinë hulumtuese të sektorit të kryer në 

Qendra të shumta dhe Institute, të shpërndara në të gjithë territorin kombëtar. Dhe ky aktivitet 

hulumtues është akoma po aq i rëndësishëm sot, në mënyrë që konkurrenca e kompanive prodhuese 

të jetë e lartë përballë konkurrencës (pothuajse gjithmonë në kostot e prodhimit, rrallë në cilësi) që 



vijnë nga vende me krah të lirë pune, që aq shumë ndikon në koston përfundimtare të "bimës së 

mikroshumuar". 

Unë besoj se Shqipëria ka potencial të rëndësishëm (të vullnetit dhe kompetencës) për të ndërmarrë 

një rrugë të ngjashme me atë që ka filluar në Itali mbi 30 vjet më parë; një rrugë, e cila do të mund të 

çojë në prodhimin e bimëve të frutave të mikroshumuara me cilësi të lartë (fidanë dhe varietete).  

Për këtë arsye unë dhe kolegia ime dr Carla Benelli jemi të nderuar të bashkëpunojmë me Akademinë 

e Shkencave të Shqipërisë në zhvillimin e këtij projekti dypalësh që merret me një teknologji 

inovative të mikroshumimit. Dhe gjithashtu shpresoj se pjesëmarrësit e kësaj konference 

ndërkombëtare do të cilësojnë interesante prezantimet e mia dhe të dr. Benelli, dr. Dradi dhe dr. Di 

Primio, të cilat dëshirojnë të japin një panoramë të shkurtër, por gjithëpërfshirëse të mikroshumimit 

në Itali, si në prodhim dhe në hulumtim. Dhe po aq interesante janë referimet e kolegëve shqiptarë. 

Më në fund, më lejoni të sjellë përshëndetjet e Prof. Massimo Tagliavini, President i SOI, Kompania 

Italiane e Frutave dhe Perimeve, e cila sponsorizon Konferencën. SOI, me më shumë se 600 anëtarë, 

për të cilën unë kam nderin të jem Sekretar i Përgjithshëm, është kompania më e rëndësishme italiane 

në sektorët e frutave, hortikulturës dhe kultivimit. Ndër qëllimet e kompanisë, me rëndësi të madhe 

është pikërisht ajo e promovimit të iniciativave takuese (Konferenca, Kongrese, Workshop-e, Ditë 

Shkencore dhe Teknike) midis të gjithë aktorëve të hortikulturës (menaxherët dhe operatorët e 

sektorit, përfaqësuesit e kërkimit dhe të botës akademike ). SOI beson se, vetëm nëse bota prodhuese 

dhe bota e hulumtimit takohen, "flasin" dhe shkëmbejnë informata me njëri-tjetrin, mund të ketë ato 

përparime teknologjike dhe të aplikimit që mund të ndihmojnë në ruajtjen e cilësisë së prodhimit dhe 

në konkurencën e sektorit. Për këtë arsye, SOI përshëndeti me kënaqësi kërkesën e marrë nga 

Akademia e Shkencave të Shqipërisë, për mbështetjen e Konferencës, si një hap i rëndësishëm drejt 

një bashkëpunimi gjithnjë e më pranë dhe më të frytshëm midis vendeve tona në fushën e 

hortikulturës. 

Për të gjithë ju, uroj një Konferencë të frytshme dhe të kënaqshme! 

 


