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Fjala përshëndetëse e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike  

akad. Salvatore Bushatit 

 

Të nderuar lektorë, të ftuar dhe kolegë akademikë, profesorë, drejtues të institucioneve 

shkencore e universitare, kërkues të rinj dhe studente pasuniversitarë, pjesëmarrës në këtë 

aktivitet! 

Është një kënaqësi e madhe për mua t’ju uroj të gjithëve, në emër të Akademisë së Shkencave, 

një mirëseardhje të ngrohtë në këtë takim të veçantë që mbulon një tematikë shumë interesante; 

bioteknologjinë dhe gamën e gjerë në lidhje me zbatimin e saj në fushat që lidhen drejtpërdrejt 

me kontributin e kërkuar në fushën e bujqësisë dhe agroturizmit. 

Të nderuar pjesëmarrës, 

Konferenca Ndërkombëtare "Teknologjitë e reja në bujqësi dhe agroturizmin" është organizuar 

nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike, në bashkëpunim me CNR-në, Institutin për 

Vlerësimin e Drurit dhe të Specieve Drufrutore të Firenzes, Departamentit të Bioteknologjisë së 

Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës dhe Qendrës për Transferimin e 

Teknologjive Bujqësore të Vlorës, si pjesë dhe e Programit të Bashkëpunimit ndërmjet 

Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të 

Kërkimeve (CNR), Itali, të projektit "Përmirësimi i mikroshumimit në një shkallë të gjerë të disa 

prej llojeve të drufrutorëve ekonomikisht të rëndësishme përmes teknologjisë inovative të 

kulturës së lëngshme në zhytje te perkohshme (Temporary Immersion System (TIS)) ka për 

qëllim të përfshijë në kërkimin shkencor jo vetëm teknologjinë e mikroshumimit, por brenda tij 

për të rritur efektivitetin nëpërmjet teknologjive inovative. 

Konferenca organizohet gjithashtu në kuadër të Programit "Edukimi në shkencë" që zhvillon 

Akademia në vazhdimësi dhe pas dy aktiviteteve të Seksionit në këtë fushë: të leksionit të hapur 

"Hulumtimi shkencor në realitetin prodhues: Bioteknologjia e bimëve -Kultura in vitro" (2013) 

dhe simpoziumit shkencor "Kulturat in vitro - nga hulumtimi në treg; nevoja për të krijuar një 

Rrjet Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore" (2015). Me vlerë të veçantë është botimi i librit 

"Frutikultura dhe vreshtaria në Shqipëri dhe Kosovë: varietetet e vendit dhe prodhimi i pemëve 

frutore, hardhive, ullinjve dhe agrumeve”, të realizuara në kuadrin e Protokollit të 

Bashkëpunimit Shkencor dhe Artistik midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe 

Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si rezultat i realizimit të projektit "Inventari i 

virozave dhe rehabilitimi i fidanëve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri ". 

Por kjo Konferencë Shkencore, sot paraqet një hap të rëndësishëm përpara në njohjen e 

mundësisë së lidhjes së kërkimit me prodhimin në sajë të përvojës italiane të shkencëtarëve dhe 

sipërmarrësve të suksesshëm në sektorin e mikroshumimit. Jemi mirënjohës për pjesëmarrjen 

aktive në konferencë të Prof. Lambardit dhe Dr.-shës Benelli, të cilët do të sjellin përvojën 

shkencore bashkëkohore në fushën e mikroshumimit. Ne gjithashtu kemi kënaqësinë të kemi në 
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mesin e komunitetit tonë shkencor sipërmarrësit e njohur të fidanishteve më të mëdha italiane me 

laboratorë komercial bashkëkohor in vitro si Dr. Dradi i kompanisë "Battistini" dhe Dr. Di 

Primio nga kompania "Apice Pianta", të cilët janë produkt spin off-ve të suksesëshme nga 

komuniteti i kërkuesve. Ne jemi të nderuar që konferenca ka patronazhin e SOI (Shoqatës 

italiane të Orto-floro-frutikulturës) dhe vlerësojmë veçanërisht Presidentin Tagliavini dhe 

Sekretarin e Përgjithshëm Prof. Lambardi.  

Qëllimi i Konferencës është të afirmojë mundësinë e përdorimit të teknologjive inovative të 

kulturës in vitro për të rritur efektivitetin e përhapjes së specieve frutore, në veçanti specieve 

autoktone dhe specieve "të vogla" me vlerë të lartë ushqyese, të rëndësishme për zhvillimin e 

sektorit te agro-turizmit. 

Misioni i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë është bashkëpunimi me institucionet qeveritare 

për të identifikuar problemet dhe për tu angazhuar si në përmbushjen e objektivave të Qeverisë, 

duke ofruar këshillime e ekspertizën e duhur të nevojshme në hartimin e politikave dhe ato 

vendimmarrëse; promovimin e koordinimin për mundësitë e aplikimit të produktit shkencor në 

praktika produktive; propozimi i fushave të reja të hulumtimit dhe studimit sipas nevojave 

funksionale të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, etj. 

Akademia Shqiptare e Shkencave themeluar 47 vjet më parë, shërben për të përmirësuar 

njohuritë me anë të eksperimentit dhe vëzhgimit, që promovon një shpirt të nxitjes që 

përmblidhet në moton "Bëje produktin shkencor për përfitimin e të mirave të shoqërisë". 

Shkenca ka mundësi të bëjë më shumë!  

Ajo ka një ndikim të madh në kulturën tonë, njohuritë e botës natyrore dhe të kuptuarit tonë të 

vetes. Kjo është e një rëndësie të madhe për shoqërinë se ajo çon në përvetësimin e 

aplikacioneve që mund të ndihmojnë për të eliminuar varfërinë, për të përmirësuar kushtet tona 

shëndetësore, për të nxitur ekonominë dhe për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme të jetës dhe 

të lirisë.  

Sa më mirë ta zotërojmë atë, aq më mirë e vemë në shërbim të zhvillimit.... 

Shqipëria është një nga peizazhet më të koncentruar dhe të bollshëm për lloje bimore, diversitetit 

të klimës dhe pozicionit strategjik në qendër të zonës së Mesdheut, me disa prej llojeve më të 

rëndësishme origjinale me varietete autoktone. Edhe në ditët e sotme janë ruajtur gjatë se 70 lloje 

bimore dhe nenspeciesh, me më shumë se 1200 popullsi primitive të pemëve frutore dhe 

shkurreve. 

Aktualisht, përdorimi dhe përhapja e praktikave më të mira për shfrytëzimin e specieve vendase 

të vlerës së egër ushqyese është një prioritet për politikat globale të zhvillimit rural (strategjisë së 

Lisbonës), por edhe për Programin e Qeverisë Shqiptare (Strategjisë Ndërsektoriale për 

Zhvillimin Rural). 
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Ngjarja e sotme na jep mundësinë për të analizuar së bashku mundësitë dhe propozime konkrete 

që vijnë nga komuniteti shkencor në këtë fushë, të motivuar nga një dëshirë e përbashkët për 

bashkëveprim të të gjitha forcave shkencore dhe prodhuese. 

Iniciativa e “100 fshatrave turistike” – shprehje e zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

veprimtarive ekonomike, si përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale, agroturizmi dhe 

turizmi rural, investimet në përmirësimin e shërbimeve tregtare, ato në prodhimin e produkteve 

tradicionale dhe shërbime të tjera ekonomiko-financiare etj. kërkojnë mbështetje edhe të 

kërkimit, për inkubatorë të produkteve rurale tradicionale, promovim dhe marketim të zonave 

rurale, shërbime transporti, panaire dhe festat lokale etj.) 

Shqipëria tashmë me një treg të hapur drejt komercializimit dhe me një popullsi të re e dinamike 

shikon tek inovacioni teknologjik një mundësi për të ecur më para. Në 10-15 vitet e fundit ka 

patur nje shtim të prodhimit të frutave edhe me cilësi, sepse fidanrritesit kanë filluar të 

importojnë nga jashtë material cilësor, por me hapjen e kufijve të tregut europian dhe me lëvizjen 

e lirë të produkteve bimore është i domosdoshëm rregullimi në nivel të europian e kombëtar për 

prodhimin, certifikimin dhe tregëtimin e materialit bimor të dru frutorëve përmes një programi 

legjislativ dhe shkencor. 

Sot, ndërsa për nënshartesat e marra nga kompani serioze jashtë, problemi është më i lehte për 

t’u zgjidhur, më serioz është ai për prodhimin e fidaneve të kultivareve autoktone apo dhe për 

nënshartesa të prodhuara në vend. Instituti Agronomik Mesdhetar IAM i Barit me një 

eksperiencë të herëshme në fushën e bujqësisë e të frutikulturës në veçanti, mund të jetë 

mbeshtetja në fushën e munguar të çertifikimeve të produktit bujqesor shqiptar, problem i 

planifikuar nga Ministria për tu zgjidhur, por që aktualisht vështirëson eksportin e produkteve 

shqiptare.  

Vitet e fundit, programet e Komisionit Evropian FP6, FP7, Horizon 2020, kërkuan thellimin e 

kërkimit shkencor në fusha bashkëkohore si bioteknologjia, e konsideruar së bashku me 

teknologjitë e tjera të tilla, si mundësi progresive për krijimin e produkteve konkurruese "të reja" 

me cilësi të lartë në tregun botëror. Për këto arsye, bioteknologjia ka qenë dhe mbetet një fushë e 

rëndësishme në Programet Kombëtare për Kërkim e Zhvillim në vendin tonë. 

Në veçanti, bioteknologjia e bimëve përfshin shumë aspekte të rëndësishme të ndikimit në 

mjekësi, mjedis, bujqësi, industritë farmaceutike dhe ushqimore, energji të rinovueshme etj., 

ndërsa presionet nga rritja e popullatës dhe ndryshimet klimatike, prodhojnë kufizime shtesë 

prodhimi. Sfida qëndron në përdorimin e kulturave indore të bimëve për të zhvilluar prodhimin e 

qëndrueshëm jetëgjatë të hortikulturës në perspektivën e mjedisit dhe shëndetit të njeriut. 

Teknologjitë in vitro duke u mbështetur në metodat e biologjisë molekulare kanë një rol të madh 

në zhvillimin e sistemeve të prodhimit të bimëve për mbështetjen e jetesës. 

Sipas Programit të Qeverisë, në vitet e fundit, modeli i ri i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë 

është i prirur për futjen masive të inovacioneve dhe teknologjive të reja në të gjithë sektorët e 

ekonomisë. Rrjedhimisht, ekziston një nevojë urgjente për modernizim në baza shkencore të disa 



4 
 

degëve të ekonomisë, të cilat prodhojnë produkte dhe shërbime cilësore të bazuara në 

teknologjinë dhe metodat bashkëkohore.  

Reformimi i objektivave të shkencave natyrore dhe teknike për të paraprirë proceset aktuale dhe 

të ardhshme të zhvillimit të vendit kërkon: 

-ngritjen e programit të certifikimit për kontrollin fitosanitar e gjenetik të materialit të shumimit 

dhe harmonizimin e Ligjit Shqiptar të certifikimit me direktivat e BE-së, implementuar nga 

MBZhR në bashkëpunim me UBT; 

- miratimi i listave me kultivarët dhe llojet për çdo sezon nga Ministria e Bujqësisë dhe 

monitorimi i rreptë i zbatimit nga ana e firmave importuese të fidaneve frutore; 

-monitorimi nga MBUZhR për keqpërdorimin e investimeve të mëdha për prodhimin e fidaneve 

të certifikuar, kur Shqipëria është vendi i vetëm në Europë ku ende qarkullojnë fidane të 

etiketuar, por jo të certifikuar për pastërtinë gjenetike e fitosanitare;  

-kontrolli i detyruar i tarifuar i gjendjes fitosanitare të materialit bimor, nga laboratorët e 

certifikuar publike dhe mbulimi financiarisht i certifikimit te laboratorëve publike te autorizuara 

nga MBZhRAU; 

-mundësitë e kthimit të QTTB, Vlorë, etj. Në institucione kerkimore shkencor pranë MBZhR për 

të luajtur rol maksimal në ruajtjen dhe zhvillimin e prodhimin vendas;  

-zgjidhje e problemeve, për funksionimin e kualifikimit shkencor të vazhdueshëm si detyrim 

ligjor dhe moral për t’u zhvilluar nga departamentet e Universitetit Bujqësor, duke u kthyer në 

rolin dhe në funksionin e tij historik. 

Kjo konferencë, konsideroj të jetë një shtysë e rëndësishme për rritjen e ndërgjegjësimit të 

strukturave publike dhe veçanërisht private për përfshirjen e metodave bashkëkohore 

bioteknologjike në aspekte të ndryshme të ekonomisë së vendit.  

Patronazhi me SOI është një shenjë tjetër e bashkëpunimit midis vendeve tona në fushën e 

kërkimit dhe bujqësisë, veçanërisht në ngritjen e vetëdijes në mesin e fermerëve dhe fidanishteve 

të pemëve frutore në krijimin e laboratorëve komercialë në Shqipëri përmes partneriteteve me 

kompanitë italiane tregtare, me qëllim të zgjidhjes per problemet urgjente të rehabilitimit dhe 

certifikimit të materialeve bimore. 

Realizimi i projekteve të kësaj natyre do të sjellë zhvillime në fushën e bujqesisë e agroturizmit 

me impakt në krijimin e vendeve të reja të punës, si për hulumtuesit e rinj, ashtu edhe për 

teknikët e kualifikuar. 

Mendoj se në fund të konferencës, pjesëmarrësit duhet të miratojnë një Deklaratë me 

rekomandime për komunitetin shkencor, organet vendimmarrëse dhe politikëbërëse për të 

mbështetur përdorimin e metodave bioteknologjike me standardet edhe të etikës në shkencë, si 

një rrugë të re në kuadër të zhvillimeve të sotme evropiane. 
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Në përfundim, përfshirja në këtë ngjarje të institucioneve akademike e arsimore është me shumë 

vlerë, pasi ajo ka potenciale për të ardhmen në lehtësimin e kërkimeve dhe ndërveprimeve të 

karrierës midis shkencëtarëve të rinj dhe të vjetër që po ndjekin këtë tubim shkencor. 

Unë shpresoj dhe besoj se prezantimet do të jenë ndriçuese dhe frymëzuese për Bioteknologjinë 

dhe aplikimet e saj në fusha të ndryshme të shkencës.  

Shpresoj gjithashtu se kjo është fillim i një epoke të re dhe në Shqipëri! Unë shpresoj dhe besoj 

në aftësitë tuaja për të arritur më të mirën! Ju uroj një sukses e mbarësi për të gjithë ju. 


