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HYRJE
Qëllimi i këtij udhzues është të ofrojë informata themelore mbi tregun e kulturës
bujqësore të specit në Kosovë. Ky udhëzues ofron informacion lidhur me
prodhimin vendor, kërkesën e tregut, çmimet dhe përfitimet e prodhimit të
kulturës bujqësore të specit. Informacionet e dhëna në këtë udhëzues mund të
përdoren për prodhuesit të cilët synojnë të nisin apo të zgjerojnë prodhimtarinë
e specit.
Kosova ka një potencial mjaft të mirë për kultivimin e specit për shkak të klimës
së favorshme, prandaj edhe sipërfaqet më të mëdha të mbjella me spec janë
në fushë të hapur. Kultivimi i specit është i përqendruar në rajonin e
Dukagjinit, i cili karakterizohet me klimë më të butë krahasuar me rrafshin e
Kosovës. Prodhimi vendor i specit është i gatshëm për treg gjatë muajve korrik
dhe shtator. Gjatë të njëjtës periudhë është i theksuar edhe eksporti, i cili
kryhet edhe nga pikat grumbulluese të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në
zinxhirin e vlerës.
Speci i përpunuar gjithashtu paraqet një vlerë të shtuar të produktit, të cilin e
gjejmë në treg në formë të turshive, ajvarit dhe në fotmë të perimeve të ngrira.
Speci përpunohet nga njësitë përpunuese të të specializuara por edhe në
kushte shtëpiake.
Kosova gjithashtu importon spec të freskët dhe të përpunuar për furnizim të
tregut vendor gjatë gjithë sezonit, pasi periudha e kultivimit të specit është më
e leverdishme gjatë verorës. Ndrsa eksporti i specit ka filluar të realizohet në
vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ku dërgohet kualitet më i lartë i
specit të freskët por edhe specit të përpunuar, i cili kryesisht shitet tek
diaspora.

ZINXHIRI I VLERËS
Në mënyrë figurative është paraqitur lëvizja e produktit bujqësor të
specit, përfshirë funksionet kryesore vertikale nga poshtë – lart,
prej prodhimit të fidanëve e deri tek konsumatori. Personat
kryesorë të cilët marrin pjesë në këto funksione kryejnë
transaksione mes veti duke mundësuar kalimin e produktit nëpër
hallkat kryesore dhe duke i shtuar vlerë produktit për të arritur tek
konsumi final.

KONSUMIMI

Konsumimi Vendor

Eksporti

SHITJA ME
PAKICË

Supermarketet

Tregu i Gjelbërt

SHITJA ME
SHUMICË

KONSUMIMI

Tregu me shumicë

Njësitë industriale të
përpunimit

Njësitë e vogla
përpunuese me receta shtëpiake

Qendrat
Grumbulluese

MBLEDHJA

Fermerët
(Prodhuesit)
MBLEDHJA
Furnizuesit e
inputeve

PRODHIMI

Furnizuesit e inputeve bujqësore

Barnatoret bujqësore dhe furnizuesit e materialeve të ndryshme bujqësore
arrijnë në mbi 100 sosh dhe luajnë një rol të rëndësishëm në hallkën e prodhimit
të kësaj kulture. Këto barnatore dhe furnizues janë të shpërndarë në të gjithë
territorin e Kosovës dhe kryesisht iu ofrojnë prodhuesve farëra, plehra, pesticide,
pajisje bujqësore të cilat janë me e origjinë vendore ose nga importi. Shumica
prej tyre mundësojnë edhe shërbime këshilluese për mbjellje, krasitje, mbrojtje
të bimëve dhe kërkesave të tjera të veçanta, të cilat këshillime dhe shërbime
jepen gjatë blerjes së produktit.

Prodhuesit

Bazuar në vitet e mëhershme, prodhimtaria e specit në Kosovë luhatet nga
50,000 ton deri në 100,000 ton me një mesatare prej 23 ton për hektarë.
Prodhimi vendor kryesisht është i pranishëm nga muaji korrik deri në shtatordhe
arrin një shkallë të lartë të prodhimit krahas kërkesës së tregut vendor me spec
të freskët.

Varietetet

Zgjedhja e varieteteve adekuate për prodhimin e specit paraqet një ndër pikat
kryesore për një prodhimtari të suksesshme. Shumica e varieteteve të specit në
Kosovë, janë të vjetra e që rezultojnë me prodhimtari të ulët për sipërfaqe. Në
disa rajone, 30% deri në 40% e farërave ripërdoren nga fermerët, veçanërisht kjo
ndodh me Somborkën dhe Kurtovskën. Kultivarët e specit që kultivohen më së
shumti në Kosovë janë:
Somborka është një ndër varietetet më të vjetra që ende mbjellët në Kosovë. Është varietet i
përshtatshëm për konservim dhe vjelët kryesisht gjatë periudhës gusht-shtator;
Kurtovska Kapia është varietet që përdoret kryesisht për përpunim dhe ka ngjyrë të kuqe. Kohën e
vjeljes e ka në muajt gusht-shtator;
Duga Bella është varietet që kultivohet më tepër në serra dhe përdoret kryesisht për konsum të
freskët. Vjelët kryesisht gjatë periudhës korrik-gusht;
Shorok Shari (babure) kultivohet për konsum të freskët dhe përpunim. E gjejmë në treg si prodhim
vendor në muajt korrik-gusht.

Kultivimi

Disa prej detyrave kryesore që duhet ndjekur për kultivimin e specit në fushë të
hapur janë paraqitur në vijim.

Detyrat / Muajt
Përgaditja e tokës
Përgaditja e fidanit
Mbjellja
Monitorimi
Vjelja
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Tabela 1: Kalendari i kultivimit të specit në fushë të hapur

MBLEDHJA / GRUMBULLIMI
Qendrat grumbulluese janë duke luajtur një rol të rëndësishëm në infrastrukturën e zinxhirit të
vlerave. Sa i përket kapaciteteve grumbulluese për pemë dhe perime, numri i tyre është i limituar
dhe kryesisht përqendrohet në ato vende ku edhe prodhimtaria e specit është më e lartë, si
p.sh: Xërxë, Krushë, Prizren dhe Dragash. Disa nga këto pika grumbulluese e realizojnë edhe
eksportin në vendet e Bashkimit Evropian.
Shumë prej pikave grumbulluese përveç që bëjnë grumbullimin, merren edhe me përpunimin e
produktit. Produktet kryesore që dalin nga përpunimi janë speci turshi, ajvari dhe speci i
grimcuar i ngrirë, i cili kryesisht shitet jashtë vendit. Disa prej pikave kryesore në Kosovë që
merren me grumbullimin e specit janë Agrocelina, Activa, Abi Progres dhe Filipos.

PËRPUNIMI

Përpunimi i perimeve dhe frutave në Kosovë ka traditë të lashtë. Ky aktivitet kryhet nga njësitë
industriale që kryesisht prodhojnë për supermarket dhe njësitë e vola apo shtëpiake. Ato kanë
filluar të luajnë një rol mjaft të rëndësishë në furnizimin me spec të përpunuar në treg. Nga të
dhënat e Raportit të Gjelbër rezulton se përpunimi i specit në vitin 2016 ka filluar të ketë një
trend pozitiv karshi dy viteve paraprake, 2014 dhe 2015.

SHITJA ME SHUMICË
Duke u nisur nga konsumi mjaft i lartë vendor i specit, plasimi i specit në treg
nuk paraqet ndonjë problem për kultivuesit. Tregu me shumicë, kryesisht i
Prishtinës absorbon sasi të konsiderueshme të specit, i cili blihet nga
udhëheqësit e hallkës tjetër të zinxhirit me vlerë siç janë tregtarët e tregjeve me
pakicë, dyqaneve të vogla, por edhe supermarketeve (dyqaneve) kryesisht
për konsum vendor. Ky treg furnizohet kryesisht direkt nga fermerët, të cilët
nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me qendrat grumbulluese apo njësitë
përpunuese.

SHITJA ME PAKICË
Shitja e specit me pakicë bëhet kryesisht gjatë muajve korrik dhe shtator, koha
kur speci vendor hyn në prodhimtari. Ky funksion kryhet nga shumë aktorë
(persona), duke filluar nga fermerët apo prodhuesit të cilët në të njëjtën kohë
luajnë edhe rolin e shitësit direkt përmes tregjeve të gjelbra, ku marrin pjesë
edhe tregtarë, të cilët janë furnizuar nga tregu i shumicës, e deri tek
supermarketet (dyqanet), të cilat gjithnjë e më tepër po luajnë rol të
rëndësishëm në absorbimin e produktit të prodhuar në vend. Mirëpo duhet
theksuar se mundësia e furnizimit me produkt vendor e sidomos me spec
është në periudhë të limituar, prandaj tregjet patjetër që furnizohen edhe me
produkte të importuara.

Çmimi i tregut
Çmimet e specit në Kosovë luhaten varësisht nga sezoni, varieteti dhe
kërkesa e tregut. Kosova nuk mund të përmbush kërkesat nacionale me
produkte vendore jashtë sezonit, prandaj edhe çmimet për speca të importuar
janë më të larta në treg. Prodhimi vendor kryesisht është i pranishëm gjatë
muajve korrik-shtator. Çmimi mesatar vjetor me shumicë i specit shkon deri
në 0.30 €/kg

Importi
Indikator i rëndësishëm i politikëbërësve për sektorin publik dhe privat janë
edhe të dhënat tregtare që lidhen me importin dhe eksportin e produkteve
bujqësore.
Edhe pse prodhimtaria e specit hyn në rangun e kulturave me prodhimtarinë
më të lartë ( për perimeve), importi luan një rol shumë të rëndësishëm dhe
kryesisht është më i theksuar gjatë muajve të jo-sezonalitetit. Gjatë analizimit
të viteve 2015-2018 vërehet se trendi i importit ka qenë pozitiv duke e arritur
maksimumin në vitin 2018 me sasi prej 11,524 milion kg që në vlerë monetare
kap shumën prej 5,268 € milion. Duke analizuar shtetet nga të cilat kemi
import më të lartë, Turqia del e para sa i përket importit në vlerë monetare,
ndërsa Shqipëria prin e para sa i përket sasisë. Me këtë mund të vërejmë se
çmimi i blerjes nga Turqia është më i lartë dhe ndodh në kohën kur në Shqipëri
nuk ka prodhim të mjaftueshëm.

Ndërsa importi i specit të përpunuar, i cili kryesisht din të jetë në formë të
konservuar (turshi) ka pasur rritje në vitin 2018 me një vlerë monetare prej
67,387 € e shprehur në 72,197 kg. Sa i përket importit në vlerë monetare prin
Maqedonia dhe Shqipëria për nga sasia.

Nëse i analizojmë këto të dhëna të importit për specin e freskët dhe të përpunuar
mund të vërehet mjaft qartë se çmimi blerës nga Shqipëria është mjaft
konkurrent në krahasim me shtetet tjera prej nga Kosova importon.

Eksporti
Sipas të dhënave doganore për eksportin e kulturës së specit, viti 2018
paraqet vitin me eksportin më të lartë të regjistruar me vlerë prej 492,999 €.
Duhet cekur se në këtë vit, çmimi i shitjes së specit ishte mjaft i lartë (1.18
€/kg) edhe pse sasia e eksportit ishte më e ulët se vitete të tjera, të ardhurat
në vlerë monetare ishin më të larta.
Prej vendeve kryesore që Kosova eksporton spec të freskët, bazuar në vlerat
monetare janë: Gjermania dhe Suedia. Sa i përket sasisë, përsëri prinë
Gjermania dhe pas saj vjen Serbia.

Sa i përket eksportit të specit të përpunuar në kilogram, bazuar prej vitit 2015
mund të shohim një trend pozitiv, i cili në vitin 2018 ka pasur një ulje të lehtë, e
që karshi vlerës monetare nuk është që ka pasur ndonjë dallim të madh karshi
vitit 2017 ku prodhimi në kg ishte më i lartë. Prej vendeve kryesore ku Kosova
eksporton janë: Gjermania, Zvicra dhe Suedia.

KONSUMIMI
Sa i përket konsumit të përgjithshëm vendor, speci është një kulturë që mjaft
shumë konsumohet tek ne. Mesatarja e përgjithshme e konsumit vjetor kap një
vlerë prej 75,649 ton.

Kostoja - fitimi nga prodhimtaria e specit
Kostoja - fitiminga prodhimtaria e specit
Kultivimi intensiv i specit kërkon një punë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit.
Gjitashtu nevojitet makineri adekuate në përputhje me sipërfaqen së kultivuar
në mënyrë që të arsyetohet kostoja/ fitimi i saj.
Shikuar nga aspekti agroteknik, mungesa e zbatimit të teknikave të mira
bujqësore ndikon në uljen e rendimentit dhe në rritjen e kostos së prodhimit.
Këtu mund të përmendim disa teknika: transplantimi manual i farës, sistemet
jo adekuate të ujitjes, mos rotacioni kulturorë, mungesa e këshillave teknike.

Procesi i vjeljes së produktit gjithashtus luan një rol të rëndësishëm në koston e
prodhimit. Bazuar në analiza dhe intervista me prodhuesit e kulturës së specit,
për vjelje të 1 hektari nevojiten 4 punëtorë, çka paraqet një fazë mjaft intensive,
e cila ndikon në rritjen e kostos së prodhimit. Një kalkulim i thjeshtë rreth kostos
dhe fitimit për kulturën e specit në një hektarë në fushë të hapur, rekomandohet
si përllogaritje për të pasur informacione të përgjithshme para se të bëhen

Tabela 2. Kosto e prodhimit të 1ha spec i kuq

Përshkrimi
Sasia e prodhimit (kg)
Gjithsej të ardhurat (0.30 €/kg)

35000
€10,500.00

Materialet e nevojshme
Shpenzimet e Makinerisë
Gjithsej shpenzime variabile
MARZHA BRUTO

€2,566.50
€718.30
€3,248.00
€7,215.20

Fuqia Punëtore
MARZHA BRUTO PARA ZHVLERSIMIT
Zhvlerësimi
TË ARDHURAT NETO
Subvencionet
TË ARDHURAT NETO + SUBVENCIONET

€1,815.00
€5,400.20
€200.00
€5,200.20
€300.00
€5,500.20

Burimi: Katalogu Ekonomik për Prodhime Bujqesore 2017

Për më shumë informata vizitoni:
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