
INFORMACION MBI KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE 

“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 Drufrutore) në 

Firence; me Departamentin e Bioteknologjisë të Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të 

Tiranës dhe me 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 

edhe në kuadër të programit "Edukimi në shkencë" të SSHNT-së. Gjithashtu, konferenca u zhvillua 

nën kujdesin e Shoqatës së Horti-flori-frutikulturës Italiane (SOI). Projekti shkencor 

"Përmirësimi i mikroshumimit në një shkallë të gjerë të disa prej llojeve të drufrutorëve 

ekonomikisht të rëndësishëm përmes teknologjisë inovative të kulturës së lëngshme me zhytje të 

përkohshme  Temporary Immersion System (TIS)" ka për qëllim të përfshijë në kërkimin 

shkencor jo vetëm teknologjinë inovative të mikroshumimit, por brenda tij të rrisë efektivitetin 

nëpërmjet teknologjive më të reja dhe bashkëkohore. 

Konferenca përbën një hap përpara për mundësinë e lidhjes së kërkimit shkencor dhe prodhimit 

në saje të përvojës italiane të shkencëtarëve dhe biznesmenëve të suksesshëm në sektorin e 

mikroshumimit in vitro. Është rast i veçantë që pjesëmarrës aktivë në këtë konferencë ishin 

figura të tilla, si: prof. Mauricio Lambardi dhe asistentja e tij dr. Karla Beneli, që janë në majë të 

kërkimeve në fushën e mikroshumimit në Itali dhe më gjerë, si dhe biznesmenët më të 

suksesshëm në këtë fushë, dr. Xhuliano Dardi (përfaqësues i kompanisë "Battistini") dhe dr. Di 

Primio (përfaqësues i kompanisë "Apice Piante"). Objektivat e konferencës lidhen me: 

 mundësinë e përdorimit të teknologjive inovative të kulturës in vitro për rritjen e 

efektivitetit të shumimit të 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. 

Pjesëmarrësit në konferencë përfaqësojnë ekspertët më të njohur të frutikulturës dhe të seleksionimit në 

Universitetin Bujqësor të Tiranës, bioteknologë dhe biologë molekularë të Fakultetit të Shkencave të 
Natyrës të Universitetit të Tiranës dhe UBT-së, studentë pasuniversitarë etj. Pjesëmarrësit më të 

interesuar në konferencë mund të konsiderohen biznesmenët e fidanishteve të drufrutorëve, që janë 

ngritur aktivisht kohët e fundit, si dhe përfaqësues italianë të organizatave në Shqipëri, që në qendër të 

punës së tyre kanë novatorizmin në bujqësi. 

Akad. prof. dr. Salvatore Bushati, përgjegjës i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të 

Akademisë së Shkencave, përshëndeti pjesëmarrësit duke theksuar se agjenda e konferencës mbulon një 

tematikë shumë interesante; bioteknologjinë dhe gamën e gjerë e shumë interesante në lidhje me zbatimin 
e saj në fushat që lidhen drejtpërdrejt me kontributin e kërkuar në fushën e bujqësisë dhe agroturizmit. 

Ngjarja e sotme jep mundësinë për të analizuar së bashku mundësitë dhe propozimet 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. Akad. Bushati theksoi misionin e Akademisë së Shkencave të 
Shqipërisë për bashkëpunimin me institucionet qeveritare për të identifikuar problemet dhe për t'u 

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; propozimin e fushave të reja të hulumtimit dhe 
studimit sipas nevojave funksionale të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit etj. Konferenca analizon 

sfidën e përdorimit të kulturës in vitro të bimëve për të zhvilluar prodhimin e qëndrueshëm jetëgjatë të 

hortikulturës në perspektivën e mjedisit dhe shëndetit të njeriut duke u mbështetur në metodat e biologjisë 

molekulare në zhvillimin e sistemeve të prodhimit të bimëve. 

Prof. Ferdinand Bego, zëvendësdekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, në 

fjalën e tij përshëndetëse theksoi bashkëpunimin e vazhdueshëm të ekspertëve të kulturës in vitro dhe 
biologjisë molekulare në realizimin e projekteve, botimeve me vlerë dhe konferencave të rëndësishme të 

Akademisë se Shkencave. Projekti me CNR-IVALSA, ashtu si disa projekte të përbashkëta të realizuara 

gjatë viteve të fundit, ka ndikuar pozitivisht në kërkimin shkencor të Departamentit të Bioteknologjisë me 

përdorimin e bioreaktorit ElecTIS, një teknologji inovative me efektivitet në mikroshumimin e 

drufrutorëve të rëndësishëm. Fakt tjetër pozitiv konsiderohet përvoja e fituar që do të ndikojë në procesin 

didaktik për realizimin e tezave të nivelit master dhe doktoraturave. 

Prof. Mauricio Lambardi, sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Horti-flori-frutikulturës Italiane, 

përfaqësues i ISHS-së (International Society of Horticultural Science), zëvendëspresident i seksionit 

"Resurset Gjenetike Bimore dhe Bioteknologjia", pasi falënderoi partnerët shqiptare që u bënë promotorë 

të realizimit të konferencës, solli përvojën e Italisë si vend në pararojë për industrinë e mikroshumimit për 
prodhim të bimëve me cilësi të lartë nga pikëpamja gjenetike dhe sanitare. U theksua se ekspertët italianë 

kanë stimuluar përdorimin komercial në vende të tjera, si: në Spanjë, Republikën Çeke, Greqi, Turqi, 

Tunizi, Algjeri). Prof. Lambardi shprehu opinionin se Shqipëria ka mundësi të madhe (të 

vullnetit dhe të kompetencës) për të ndërmarrë një rrugë të ngjashme me të Italisë 30 vjet më 

parë për të prodhuar bimë të drufrutorëve (nënshartesa dhe varietete) me cilësi të lartë duke pasur 

konsulencën e të dy bashkëpunuesve në projektin bilateral, vetë prof. Lambardin dhe dr. Benelin. 

Gjithashtu, prof. Lambardi përcolli përshëndetjen e prof. Massimo Tagliavinit, president i SOI-t, 

që ka marrë kujdestarinë e konferencës. SOI, sekretar i përgjithshëm i të cilit është prof. 

Lambardi, me 600 pjesëmarrës, promovon iniciativa ku takohen dy botë, ajo prodhuese dhe ajo e 

kërkimit që mund të kontribuojnë në mbajtjen në nivel të lartë të prodhimit dhe konkurrencës. 

Për ketë motiv, SOI priti me kënaqësi kërkesën për kujdestari të konferencës nga ana e 

Akademisë se Shkencave, si hap i rëndësishëm drejt një bashkëpunimi më të ngushtë dhe të 

dobishëm mes vendeve tona në sektorin e horti-flori-frutikulturës.  

Në sesionin e parë të konferencës, prof. Lambardi në referimin e tij “Mikroshumimi komercial i 

varieteteve dhe nënshartesave të drufrutorëve midis traditës dhe inovacionit” paraqiti një tablo të 

detajuar të mikroshumimit komercial në Europë me rreth 70 milionë fidanë të varieteteve dhe 

nënshartesave të drufrutorëve në vit në Itali, Spanjë, Francë dhe Greqi si prodhuesit më të rëndësishëm. 

Për arsye të punës së shumtë të dorës, ky aktivitet po zhvendoset në vende të tjera evropiane dhe 

mesdhetare, si: Republika Çeke, Rumania, Turqia dhe Tunizia me kosto më të ulët në prodhimin e 

fidanishteve. Një rrugë tjetër e rëndësishme në uljen e kostos mbetet përdorimi i kulturave indore me 
kosto të ulët duke përshtatur optimizime me pajisje që reduktojnë koston, por duke ruajtur cilësinë e 

produkteve. Prodhimi i kultivarëve të rinj të seleksionuar kërkohet për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut 

botëror. Aktiviteti shkencor i laboratorëve kërkimorë tashmë ka realizuar jo vetëm protokolle të 

optimizuara të mikroshumimit për shumë specie të rëndësishme ekonomikisht, por edhe në zhvillimin e 
teknikave inovative in vitro si kultura e lëngshme në sistem të përkohshëm zhytjeje, rrënjëzimi ex vitro 

dhe aklimatizimi i bimëve. Sot i kushtohet vëmendje modernizimit të pajisjeve laboratorike, përmirësimit 



të protokolleve të specieve të rëndësishme, konservimit efektiv të kulturave të sythave në ruajtje me rritje 

të ngadaltë me qëllim që të rrisë ofertat e laboratorëve për specie e të kultivarëve me cilësi. 

Akad. Efigjeni Kongjika në referatin e saj “A ka nevojë dhe a e mbështet Shqipëria kërkimin shkencor 

dhe përdorimin komercial të kulturës in vitro në frutikulture”, përshkruan rrugën e ngritjes së 

laboratorëve shkencorë in vitro në Shqipëri që nga viti 1982, kur u shfaqën vrullshëm laboratorët 
shkencorë dhe komercialë në Itali dhe në vendet e tjera deri më sot. Laboratorët në Universitetin e Tiranës 

dhe në Universitetin Bujqësor të Tiranës kanë për detyrë përgatitjen e specialistëve në fushën e 

mikroshumimit në të gjitha ciklet e studimit. Laboratori in vitro në Qendrën e Transferimit të 
Teknologjive Bujqësore në Vlorë, si pjesë kërkimore dhe prodhimi në Qendrën e Parashumëzimit ka 

pasur histori suksesi nga viti 2003 deri më 2010 si hallkë e rëndësishme e sistemit të certifikimit në 

prodhimin e materialit bimor të kategorisë “bazë” për nënshartesat e drurëve frutorë, sponsorizuar nga 
projekti italo-shqiptar në bashkëpunim me Institutin Agronomik Mesdhetar të Barit. Modeli i ri i 

zhvillimit ekonomik në Shqipëri kërkon përshtatjen e teknologjive inovative në ekonomi, veçanërisht për 

bujqësinë dhe agroturizmin, që prodhojnë produkte dhe shërbime me cilësi. Përvoja 25-vjeçare ka 

rezultuar në përdorimin e protokolleve efektive, veçanërisht për mikroshumimin dhe ruajtjen e 
gjermoplazmës së kultivarëve të vendit dhe frutave “të vogla” me rëndësi për agroturizmin, si pasojë e ri-

interesimit për ushqimet tradicionale dhe “të harruara” me vlera ushqyese dhe mjekësore. Pjesa inovative 

e kërkimit lidhet me përdorimin e metodave bioteknologjike për prodhimin e produkteve me cilësi të reja 
për përfshirjen e kultivarëve të rinj drufrutorë dhe hardhisë, si dhe për format gjenetike të identifikuara si 

unike me metodat e biologjisë molekulare; me ngritjen e qendrave të prodhimit për fidanë të certifikuar, 

që garantojnë përputhshmërinë gjenetike dhe statusin e fidanëve të painfektuar nga viruset, duke zgjidhur 
problemet madhore në një treg të pakontrolluar. Autorja është optimiste për faktin se në Shqipëri 

ekzistojnë stafe të kualifikuara, laboratorë in vitro dhe të biologjisë molekulare dhe fidanishte 

bashkëkohore. Suksesi do të varet nga bashkëpunimi mes kërkuesve, biznesit të fidanishteve dhe përvojës 

së huaj, veçanërisht asaj italiane dhe kërkuesve e sipërmarrësve të suksesshëm në industrinë e 
mikroshumimit. Një hap i rëndësishëm do të jetë krijimi i laboratorëve komercialë përmes partnershipit 

me kompani italiane, megjithatë u theksua se mbështetja politike është kryesore në zhvillimin e 

fidanishteve kombëtare dhe të frutikulturës në të ardhmen, duke përfshirë domosdoshmërisht sistemin e 

certifikimit të fidanëve me cilësi të lartë. 

Argumentet e forta për arsyet reale të domosdoshmërisë së sistemit të certifikimit në Shqipëri i 

paraqiti me anë të një videokonference prof. Arben Myrtaj, virusolog në kompaninë "Certis 

Europe" në Holandë me temë “Gjendja fitosanitare e drufrutorëve dhe rreziku i përhapjes së 

patogjenëve të transmetueshëm me anë të nënshartesave me materialin bimor nga fidanishtet lokale në 
Shqipëri”. Autori paraqiti të dhënat e studimeve që tregojnë gjendjen fitosanitare të degraduar të 

drufrutorëve, veçanërisht të formave autoktone në Shqipëri dhe që kërkon marrjen e masave urgjente. 

Certifikimi i bimëve si material shumimi është një shërbim efektiv i pranishëm gjithnjë në shumë vende të 
BE-së për të mbështetur prodhimin kombëtar të drufrutorëve dhe garanton statusin gjenetik dhe atë sanitar 

të materialit mbjellës. Autori shtron me forcë problemin e një programi certifikimi efektiv që duhet të 

fillojë sa më shpejt, duke përfshirë dhe shëndetësimin. Kjo çështje do të jetë gjithashtu kryesore në 

diskutimet e ardhshme të Ministrisë së Bujqësisë me Komisionin Europian në procedurën e anëtarësimit 
në BE. Autori shpreh besimin se sot në Shqipëri ekziston ekspertiza shkencore, laboratorë të mirëpajisur, 

legjislacioni dhe një industri private e fidanishteve, që do ta bëjnë prodhimin më konkurrues në tregun e 

vendit dhe atë rajonal.  

Në referimin e dr. Karla Benelit “Aplikime të teknologjive inovative në konservimin e gjermoplazmës 

bimore” paraqiten sistemet e ndryshme tradicionale të ruajtjes ex situ të gjermoplazmës bimore përballë 

opsioneve të reja duke përdorur teknikat in vitro si mundësi alternative ruajtjeje të një numri të madh 
bimësh të specieve që nuk mund të ruhen me metoda konvencionale. Bimët in vitro mund të përdoren si 

dhuruese për shumim për ruajtje dhe për t’i rifutur në habitatet e tyre natyrale. Autorja shtjellon mënyrat e 

ndryshme të ruajtjes për një afat të mesëm kohor dhe konsideron kriokonservimin si metodë të dobishme 



për ruajtje afatgjatë. Kjo e fundit përdoret sot si metodë efektive komplementare me metodat tradicionale 
afatgjata ex situ. Në Institutin CNR-IVALSA të Firences ekziston një dublikim i sigurt dhe afatgjatë në 

kriobank i gjermoplazmës së bimësisë së vjetër italiane (mollë dhe Citrus). 

Referimi “Përvoja 25-vjeçare e kërkimit shkencor në fushën e kulturave in vitro – bazë për transferimin e 

rezultateve në prodhim” me autore prof. as. Valbona Sota, akad. Efigjeni Kongjika dhe msc. Brunilda 
Çuko solli në konferencë rezultate të kërkimit shkencor në fushën e mikroshumimit të Laboratorit të 

Kulturave Indore dhe Qelizore të Departamentit të Bioteknologjisë në Fakultetin e Shkencave Natyrore të 

Universitetit të Tiranës për optimizimin e protokolleve për specie me interes si bimët aromatike-
mjekësore, speciet drufrutore spontane dhe ato “të vogla” me rëndësi ekonomike dhe speciet endemike, të 

rralla dhe të rrezikuara për zhdukje. Autoret sugjerojnë kulturën indore si një alternative jo vetëm për 

ruajtjen e biodiversitetit, por edhe për shfrytëzimin e resurseve gjenetike autoktone. Mikroshumimi është 
sot një mjet kryesor për të plotësuar kërkesat për material bimor elitë dhe të painfektuar në tregun botëror 

dhe duhet të konsiderohet si i tillë edhe në Shqipëri. 

Një tablo interesante solli referimi i prof. Ariola Bacu me temë “Përfshirja e metodave molekulare si 

mjete efikase të certifikimit të përputhshmërisë gjenetike-sanitare të materialit me prejardhje nga 
vitrokultura”, ku paraqitet kërkimi në Laboratorin e Biologjisë Molekulare të Universitetit të Tiranes për 

diagnostikimin e virozave bimore nëpërmjet kualifikimit të stafit në institute të CNR-së. Për detektimin e 

virozave në mollë përdoren metodat ELISA dhe RT-PCR, për fitoplazmat në mollë, kumbulla dhe dardhë 
metoda e PCR-së dhe DAPI. Në referim paraqitet dhe vlerësimi i diversitetit gjenetik midis varieteteve, 

popullatave dhe kloneve të bimëve aromatike-mjekësore, të hardhisë, ullirit dhe specieve endemike të 

florës së Shqipërisë me anë të markerëve RAPDs, SSRs, AFLPs, SNPs. Autorja paraqet kërkesën e 
rëndësishme se për një metodologji të përditësuar për detektimin dhe karakterizimin e patogjenëve me 

rëndësi në skemën e certifikimit të materialit bimor nevojitet një mbështetje financiare e qëndrueshme për 

laboratorë të tillë të rëndësishëm.  

Me interes të veçantë nga auditori u prit referimi “Shumimi in vitro dhe prodhimi i materialit cilësor në 
fidanishte” i mbajtur nga dr. Xhuliano Dradi, përgjegjës i laboratorit komercial in vitro në fidanishten 

“Battistini” në Cesena, Itali, që paraqiti historinë e suksesshme të mikroshumimit komercial që nga fillimi 

i viteve '90. Specializimi në mikroshumimin e nënshartesave të drufrutorëve për pjeshkën, kumbullën, 
qershinë, kajsinë, si dhe për kivin, lajthinë, fikun, bimët zbukuruese dhe frutat e pyllit kanë shtuar 

kërkesën për fidanishtet në tregun kombëtar dhe atë botëror. Sot mikroshumimi është zhvendosur në 

vende të tjera të BE-së ose jashtë Europës në laboratorë komercialë me kosto më të ulët të punës së dorës, 

në shumicën e rasteve me konsulencë italiane. Rruga tjetër e dobishme konsiderohet optimizimi i 
pajisjeve nëpërmjet automatizimit. Kryesorja është që të mos kompromentohet cilësia e materialit të 

prodhuar, që fillon që nga përdorimi i materialit të certifikuar. Autori nënvizon se skema e certifikimit në 

Itali është zyrtare, e bazuar në rregulla specifike nga një Autoritet Publik. Materiali i prodhuar sipas 
Sistemit të Certifikimit kontrollohet në çdo hallkë (stock-un bërthamë, parashumëzimin, shumëzimin dhe 

në fidanishte). Kryesore për fidanishten dhe fermerët është prodhimi i fidanëve të painfektuar dhe me 

përputhshmëri gjenetike. Teknika in vitro konsiderohet hallkë themelore për prodhimin e bimëve stock 

me cilësi të lartë në një fidanishte. 

Përvojën 35-vjeçare të një laboratori komercial të suksesshëm në prodhimin e nënshartesave dhe 

drufrutorëve e solli në konferencë dr. Roberto di Primio me referimin “Teknika e mikroshumimit për 

drufrutorët: realiteti dhe aplikime në të ardhmen për rikuperimin e gjermoplazmës shqiptare” drejtues i 
fidanishtes “Apice Piante”, Ripa Teatina në Itali. Suksesi lidhet me inovacionin në teknika, në protokolle, 

në kërkimin dhe zhvillimin për kultivarë të rinj, që kërkohen nga tregu dhe veçanërisht me certifikimin 

gjenetik dhe fitosanitar të fidanëve. Protokollet përmirësohen duke bashkëpunuar me institutet 
universitare dhe të CNR-së, gjë që ka lejuar plotësimin e kërkesave të tregut me specie të reja, si: 

angjinare, lajthi, shegë, varietete të frutave të pyllit, fik, kivi etj. Përdorimi i llambave LED, i terrenit të 

lëngët dhe përmirësimi i aklimatizimit in vivo kanë ndikuar në cilësinë e produktit. Prodhimi i bimëve të 
painfektuara nga viruset realizohet duke u mbështetur në legjislacionin italian të vitit 2017 dhe duke 



përdorur burime primare nga repozitorë kombëtarë të akredituar. Si njohës i gjermoplazmës shqiptare të 
drufrutorëve, dr. Di Primio sugjeron se përvoja e deritanishme mund të përdoret për konservimin e 

gjermoplazmës shqiptare me anë të kulturës in vitro duke i shëndetësuar bimët nga sëmundjet virusale, 

bakteriale dhe kërpudhore të zbuluara në bimët e origjinës dhe me ngritjen e një bërthame in vitro të 

gjermoplazmës që mund të përdoret në programet kërkimore dhe kryqëzimet për krijimin e varieteteve të 

reja. 

Dr. Elektra Papakosta dhe dr. Aulona Veizi në referimin “Kërkimi shkencor dhe aplikime të kulturës in 

vitro për prodhimin e materialit bimor të shoqëruar me shëndetësimin nga virozat” sollën përvojën e 
laboratorit in vitro në Qendrën e Transferimit të Teknologjive në Vlorë. Projekti italo-shqiptar i viteve 

2000-2002 “Prodhimi, konservimi dhe përdorimi i materialit të certifikuar të shumimit për nisjen e një 

veprimtarie të kualifikuar të fidanishteve në Shqipëri” me objektiv për të prodhuar nënshartesa të 
drufrutorëve bërthamorë me anë të kulturës in vitro kishte për qëllim furnizimin e fidanishteve në vend 

me material bimor të certifikuar. Suksesi i projektit qëndron në ngritjen e strukturave të Qendrës së 

Parashumëzimit (laboratori in vitro, Screen House, Ombraio dhe serrat e Aklimatizimit), si dhe në 

kualifikimin e stafit në institucione italiane (CIHEAM-Bari, DPPMA-Bari, CRA-Roma, CNR-IVALSA, 
Firence). Megjithatë, sot qendra nuk funksionon dhe kërkohet ringritja e saj, si hallkë kryesore e 

certifikimit. Sot kërkimi është fokusuar në këtë qendër në mikroshumimin dhe shëndetësimin e 

nënshartesave të drufrutorëve, për speciet autoktone dhe për disa fruta alternative, si: boronica, manaferra 

etj. në fokus të kërkimit janë dhe disa kultivarë autoktonë të ullirit dhe hardhisë. 

Z. Albert Rabeta, si një nga fidanërritësit e drufrutorëve më të njohur në Shqipëri, në referimin e tij 

“Nevojat urgjente të fidanishteve shqiptare për prodhim të materialit bimor të certifikuar për tregun”, 
pasi paraqiti përvojën pozitive të tij në fidanishten "Rabeta", solli dhe mënyrat e zgjidhjes së kërkesave të 

fermerëve për fidanë të certifikuar, si nevojë në tregun shqiptar. Importi i nënshartesave in vitro të 

painfektuara nga viruset e certifikuara nga kompani të huaja është një rrugë e mirë, por me pengesa, si 

tarifat doganore të larta apo mungesa e regjistrimit të tyre në Katalogun Kombëtar të Varieteteve, por 
rruga më e sigurt është ngritja në vend e qendrave të prodhimit dhe certifikimit të fidanëve të painfektuar 

duke ringritur laboratorin in vitro dhe transformimin në një pjesë kërkimore dhe prodhuese në Qendrën e 

Parashumëzimit në QTTB, Vlorë. Autori dhe të gjithë referuesit në konferencë shprehen nevojën e 
ngritjes së laboratorëve komercialë, që mund të realizohet nga subvencione të Programeve Kombëtare të 

Kërkim-Zhvillimit dhe Programeve Europiane dhe Rajonale. U theksua se fidanërritësit nuk mund të kenë 

qasje në tregun përreth dhe atë europian me një dokumentacion jo të besueshëm të autoritetit shqiptar si 

pasojë e mungesës së hallkave kryesore, si: burimi primar, parcelat e parashumëzimit dhe të materialit të 
painfektuar, si dhe të laboratorëve të referencës. Problemi më kritik theksohet të jetë certifikimi i 

kultivarëve autoktonë. Por hallkat e certifikimit tek ne duhet të jenë shtetërore, për shkak të kostos së lartë 

të ngritjes dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së tyre. 

Në fund të konferencës u diskutua për problemet e ngritura në konferencë dhe u paraqit dhe u miratua 

Deklarata e Konferencës për komunitetin shkencor, përfaqësuesit e qeverisë, ligjvënësit etj.  

 

 


