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Kriteret e pranimit dhe rregjistrimit të aksesioneve në Bankën Gjenetike 

 

 

1. Kritere të përgjithshme: 
A është aksesioni pjesë e prioriteteve të bankës gjenetike?                           Po          Jo    

 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit: 

Nëse Jo, nga Banka Gjenetike (BGj) merret një vendim: 

o Për të mos e pranuar aksesionin                                    ; 

o Për tja dërguar aksesionin një banke tjetër                   ; 

o Për të bërë një përjashtim
1
 për pranim të aksesionit    ;  

   

A është aksesioni pjesë e polotikës së BGj mbi pranimet?                            Po         Jo   . 

 

Nëse Po, a ka BGj  kapacitete për ruajtje të aksesionit?                             Po         Jo   . 

 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, nga BGj merret një vendim: 

o Për tja rikthyer aksesionin prurësit                                 ; 

o Për tja dërguar për ruajtje aksesionin një banke tjetër    ; 

 

A është hartuar marrëveshja e lejimit të koleksionimit dhe e kushteve të pranimit të 

nënshkruar nga BGj dhe palës prurëse/donatore:                               Po         Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, aksesioni nuk mund të pranohet: . 
 

A është koleksionuar/marrë/transferuar aksesioni legalisht?.            Po        Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, aksesioni nuk mund të pranohet: .   

 

A janë të shoqëruara aksesionet me listën/listat përkatëse?:                 Po        Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, kërkojini prurësit/donatorit të bëjë një listë shoqërimi të aksesioneve. 

 

A korrespondojnë aksesionet me listën/listat shoqëruese?                  Po        Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, bashkë më prurësin/donatorin bëni një listë të re shoqëruese.  

 

Verifikoni nëse këto aksesione janë të pranishme në BGj?:               Po       Jo   . 

Nëse Jo vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Po, aksesioni nuk mund të pranohet: .    

 

A është aksesioni në përputhje me karantinën bimore i shoqëruar me çertifikatën sanitare?    

                                                                                                              Po          Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, aksesioni nuk mund të pranohet: . 
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2. Kriteret mbi dokumentacionin shoqërues të aksesionit: 
 

A është shoqëruar aksesioni me të dhëna të pasaportës?                                  Po         Jo   . 

Nëse Po, a është ky informacion i plotësuar me shkrim në formë tabele?          Po         Jo  . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, të plotësohet ky informacion në formë tabele nga prurësi/donatori. 

 

A përputhen të dhënat shoqëruese të aksesionit, me minimumin
 
të dhënave të domosdoshme të 

pasaportës për dokumentimin e një aksesioni?                                                Po      Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo,  

A është e mundur të sigurohet ky informacion (nga prurësi/dhuruesi) para pranimit të aksesionit? 

                                                                                                                           Po      Jo   . 

Nëse Po, pas plotsimit të informacionit, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, BGj mer vendim për të proceduar më tej. 

 

Verifiko nëse aksesioni kandidat për pranim është një dublikatë?                    Po      Jo   ;. 

Nëse Jo, vazhdohet me procedurat e pranimit. 

Nëse Po, a jeni në gjendje të përcaktoni se cili është aksesioni më i përshtatshëm për ruajtje?  

                                                                                                                               Po      Jo   . 

Nëse Po, atëherë zgjidhet për ruajtje aksesioni më i përshtatshëm. 

Nëse Jo, BGj mer vendim për të proceduar më tej. 

 

 

3. Kritere për cilësinë, gjendjen shëndetsore dhe sasinë e farës 
 

3.1. Cilësia, gjendja shëndetsore sipërfaqësore e farës së aksesionit. 

 

A janë farat e aksesionit, në pamjen visuale, fara me cilësi të lartë?  

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit.  

Nëse Jo, aksesioni nuk mund të pranohet: . 

 

 
A ka në farat e aksesionit prani ose  simptoma të prekjes nga:  

insektet?              Po      Jo   . 

kërpudhat?          Po      Jo   . 

bakteriet?            Po      Jo   . 

viruset?               Po      Jo   . 

tjera?                   Po      Jo   . 

 

 

A plotësohet kushti që farat e aksesionit të jenë të pastra dhe të paprekura nga prania ose 

simptomat e mësipërme?                                                                Po       Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit.  

Nëse Jo, aksesioni nuk mund të pranohet: . 
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3.2. Përbërja dhe pamja fenotipike e farave të aksesionit: 

 

Kontrollo a janë, nga ana fenotipike, të gjitha farat uniforme?                      Po      Jo   . 

Nëse Po, vazhdohen procedurat e pranimit. 

Nëse Jo, ndarjen nga farat jouniforme do e realizojë BGj. ,  apo prurësi/donatori . 

 

Kontrollo a ka përzierje fenotipike në farat e aksesionit?                      Po      Jo   . 

Nëse Jo, vazhdohen procedurat e pranimit. 

Nëse Po, aksesioni nuk pranohet: . 

 

 

3.3 Njësia bazë për rregjistrimin e aksesionit. 

 

Kontrollo a ka aksesioni numër të mjaftueshëm farash për ruajtjen afatgjatë?  Po      Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit.  

Nëse Jo, verifiko: 

A ka aksesioni sasi të mjaftueshme farash për të kryer rigjenerimin?       Po      Jo   . 

 

Nëse Po, a mer përsipër BGj ta pranojë aksesionin provizorisht dhe të vazhdojë më pas me 

rigjenerimin.                                                                                                  Po      Jo   . 

Nëse Jo, atëherë mostra refuzohet. 

 

 

3.4. Mbi aftësitë jetësore të farës së aksesionit: 

 

A është përmbajtja e lagështisë së farave të aksesionit sipas standartit shtetëror? Po      Jo   . 

Nëse Po, vazhdohet me procedurat e pranimit.  

Nëse Jo, BGj mer vendim për të proceduar më tej. 

 

A është aftësia jetësore e farave të aksesionit sipas standartit? .                  Po      Jo   . 

Nëse Po, bëhet rregjistrimi pranimit të aksesionit. 

Nëse Jo, mostra refuzohet. 

 

Për raste të veçanta të argumentuara me dokumentacionin shoqërues, BGj mund të marrë një 

vendim tjetër. 

 

Në rastin e pranimit ose të refuzimit të aksesionit vihet në dijeni pala prurëse / 

koleksionuese / donatore etj. me njoftim me shkrim nga Banka Gjenetike. 

 

Miratuar në mbledhjen e Qendrës së Resurseve Gjenetike ( Banka Gjenetike ) , me 

 nr.prot. 13 , datë 14.10.2008. 
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