
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSITUTI ALB-SHKENCA 

Tiranë – Prishtinë – Shkup 

PROGRAMI 

Takimin XVI Vjetor Ndërkombëtar me temë plenare 

“Epoka e digjitalizimit dhe efekti i saj për një zhvillim të qëndrueshëm” 
 

 

Shkup, 1 – 3 tetor 2021 
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KONFERENCA E SHKENCAVE TË NATYRËS, TË MJEDISIT DHE TË BUJQËSISË 

02.11.2021, e shtunë 

Seanca e parë  

Moderator: Roza Allabashi, Bashkim Ziberi 
 
12.00-12.15 

Lotar Kurti, Fotion Murtishi, Fatos Ylli  
Vlerësimi i absorbimit të dritës nga karboni i zi në ajër për grimcat PM2.5 të mbledhura në rrethinat urbane 
të Tiranës  
(Enhanced Light Absorption of Black Carbon Aerosols in PM2.5 collected in Tirana urban outskirt’s) 

 
12.15-12.30 

Fatos Rexhepi, Aziz Behrami  
Ndryshimet fiziko-kimike të vajit të farës së kungullit gjatë pjekjes së farës dhe ndikimi në stabilitetin e 
lipideve të vajit të farës së kungullit të pjekur (hysicochemical changes of pumpkin seed oil during seed 
roasting and impact in lipid stability of roasted pumpkin seed oil) 

 
12.30-12.45 

Ariana Ylli, Laura Binxhia  
Vlerësimi i elementeve metalike në Primula veris L., Primulaceae në Kosovë (Evaluation of metallic 
elements in Primula veris L., Primulaceae in Kosovo) 

 
12.45-13.00 

Florije Tahiri  
Maskat – ndikimi i tyre n; mjedis (Masks – their impact on the environment) 

 
13.00-13.15 

Kristjana Sulejmani, Aleksander Peqini, Etleva Jojiç  
Përdorimi i energjisë diellore për furnizimin me energji të fabrikës së përpunimit të frutave ‘’Kop. Frut’’. 
Krahasim i përfitimit Energjetik dhe Ekonomik ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë” (Using solar energy 
to power the fruit processing plant "Kop. Frut". Comparison of Energy and Economic benefit between 
Albania and Germany) 

 
13.15-13.30 

Tatjana Kokaj, Hajdar Kuçi, Petrit Harasani 
Vlersim morfologjik dhe genotipik i disa llojeve te molles ne ex situ dhe dokumentimi i tyre 
(The morphological and genotypic evaluation of some apple sorts and documentation) 
 

13.30-13.45 
 Klevis Daljani, Liri Miho, Ardian Maçi  

Vleresimi i ekosistemit pyje - kullota dhe impakti ne mjedis, Komuna Antigone, Gjirokaster 
(The environmental assessment of the forest and pasture ecosystem in Antigone administrative unit, 
Gjirokaster) 

 
13.45-14.00 
 Hajri Haska 

Gjelbërimi urban dhe pylltaria urbane një faktor i rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibreve natyrorë dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat urbane 
(Urban greening and urban forestry an important factor in maintaining of natural balances and improving 
the quality of life in urban areas) 

 
14:00 Mbyllja e seancës  


