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Përmbledhje e përgjithshme 

Ky koncept dokument mbulon parimet e përgjithshme të sigurimeve tradicionale të bujqësisë dhe 
është përgatitur për nevoja sigurimi, për prodhuesit, marrësit e sigurimeve, menaxherët e 
rreziqeve, administruesit e kërkesave, specialistët e shpërndarjes së rreziqeve, ndërmjetësit, 
risiguruesit, etj. Kjo do të shërbejë si bazë për përgatitjen e manualeve për marrje në sigurim, 
manualet e trajtimit të kërkesave, çmimet dhe administrata. 

Përshkrimi i kulturës 

Kultivimi i mollës është një nga kulturat bujqësore më të vjetra të kultivuar në Kosovë dhe 

përfaqëson një nën-sektor me vlerë të lartë. Sot, rreth 1,300 hektarë në Kosovë i janë kushtuar 

prodhimit të mollës. Kjo sipërfaqe përfshin: plantacionet tradicionale dhe moderne (intensive). 

Sipërfaqja tokësore e mbjellë me mollë përbën 24% të sipërfaqes së mbjellë me pemë frutore.  

Varietetet 

 

Ka shumë varietet të mollëve të disponueshme në treg dhe prodhimi i mollëve është përhapur në 

të gjithë vendin: Elstar, Granny Smith, Golden Delicious, Golden Delicious® Reinders, Idared, 

Melrosa, Red delicious, Super Chief Spur Red Delicious®, Red Falstaff, Fuji, Gala, Zonja Rozë, 

Pinova. Të gjitha varietetet mund të sigurohen. Fazat e zhvillimit të mollëve ndryshojnë për 

varietete të ndryshme siq janë: Fillon periudha e hershme e lulëzimit, faza e zhvillimit përfundon 

më herët, faza pjekjes, zgjatja e periudhës së vjeljës etj. 

 

Teknologjia e kultivimit 

Për qëllime tradicionale të sigurimit, ne do të shqyrtojmë teknologjinë Intensive. Karakteristikat e 

prodhimeve intensive të teknologjisë janë si më poshtë: Molla mbillet në një strukturë të dendur 

në distanca të ndryshme 3.5mx 1.2m, 3.5mx 1m dhe 3.2mx 0.8m, e cila siguron që një hektari të 

përmbaj 2,400, 2,800 dhe 4,000 bimë e që varet nga modelet e kultivimit, si një parakusht për të 

marrë rendimente të larta dhe të qëndrueshme. Përveç dendësisë së mbjelljes, rendimentet e 

larta dhe të qëndrueshme gjithashtu ndikohen në materialin mbjellës cilësor (fidane), mbrojtjen 

ndaj faktorëve të pafavorshëm klimatikë, ujitjen e mire dhe masat tjera agroteknike dhe 

pomoteknike. Me një teknologji intensive të kultivimit - frytdhënje të plotë, do të ketë në vitin e 

katërt të prodhimit, zakonisht, mund të arrihet një rendiment prej 40 t/ha, dhe teknologjia e aplikuar 

siguron mbi 80% mollë për tregun e freskët (klasa Extra dhe klasa 1) ndërsa 20% zakonisht shkon 

për përpunim. Fidanet në pemishtet e mollëve intensive duhet të shartohen në nënshartesat M09 

dhe M26. 

Rreziqet e sigurueshme - breshëri dhe sëmundja përcjellëse shoqëruese: Kroma e mollës (pas 

breshërit); 

Rreziqet jo te sigurueshme - dëmtuesit, sëmundjet jo të mbuluara, dëmet e kafshëve të egra, 

dështimi i prodhimit për shkak të neglizhencës, konfliktet, veprimet e paligjshme, pemishtet 

vazhdimisht të dëmtuara ose jo të frytshme 2 vitet e fundit, të gjitha rreziqet e tjera jo të mbuluara 

në mënyrë të qartë. 
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Periudha e mbulimit nga breshëri – 15 Maj - 30 Shtator 

Figura 1: Periudha e mbulimit për mollën nga rreziku i breshërit.  

 

Modeli i sigurimit i propozuar për sigurimin e mollës - sigurimi tradicional për një rrezik (nga një 
rrezik). 

Afati për dorëzimin e aplikacionit dhe dita e përfundimit të shitjeve – 10 Maj; 

 

Periudha e sigurimit – 15 Maj- 30 Shtator; 

 

Kontrata e sigurimit - një prodhues (fermer) mund të sigurojë një ose më shumë parcela në një 

lokacion/ rajon nën një kontratë të vetme sigurimi.  

Parimi kundër zgjedhjes - Të gjitha parcelat e mbjellura (kultivuara) që punohen nga një fermer 

duhet të sigurohen.  

Kostot e prodhimit - bazuar në kostot operacionale për prodhimin e mollëve në vitin e tyre të plotë 

të prodhimit duke përdorur teknologji intensive. Kjo shumë është llogaritur tek €4,300 për Ha për 

secilën pemishte të siguruar (në vitin e marr në sigurim 2021). 

 

Madhësia e pranueshme e pemishtes - nga 1 hektar e lartë (rekomandohet por jo plotësisht 
ndaluese). 
 
Mosha e pemishteve - 4-20 vjet; 
 

Zbritshmëria – 15 – 30 % e zbatueshme për secilën humbje (shuma që zbritet nga shuma totale 

e siguruar). 

 

Territori i mbulimit - të gjitha rajonet në Kosovë; 

 

Shuma e siguruar (limiti pagesës) - bazuar në kostot e prodhimit shumëzuar me sipërfaqen e 

siguruar (madhësia). 

 

Shuma e Premisë/ Çmimi – Çmimet e llogaritura për këtë polisë sigurimi janë paraqitur në tabelën 

e mëposhtme. Secili çmim korrespondon me një shumë të caktuar të zbritshmërisë të paraqitur 

në përqindje (%).  

 

 

15 MAJ 30 SHTATOR

PERIUDHAMBULIMIT PËR MOLLË
Bresheri 
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Tabela 1: Cmimet e sigurimit bujqësor kundër breshërit për kultivuesit e mollës.  

 

Shuma zbritshme (%) 
Çmimi i Polisës së Sigurimit 
(euro/ ha) 

15% 1,006 

20% 826 

30% 671 

 

 

 

Primi i Sigurimit - vlerësuar përmes shumëzimit të shumës së siguruar nga shkalla e premise; 

 

Marrësi në sigurim - Doracaku i marrjes në sigurim është përgatitur për të siguruar bazat për 

vlerësimin e rrezikut. 

 

Inspektimi kulturave para vjeljes - nuk kërkohet; 

Vlerësimi i humbjeve (dëmit) - Broshura për vlerësimin/ trajtimin e humbjeve do të jetë e dizajnuar 

dhe e disponueshme për vlerësuesit/ trajtuesit e humbjeve për t'i ndihmuar ata të kryejnë detyrat 

e tyre të tilla si: të kuptojnë humbjen, të përcaktojnë kohën e humbjes, vendin, të siguruarit, 

kulturat bujqësore, të inspektojnë dhe të përcaktojnë shkakun e humbjes, të vlerësojnë dhe të 

propozojnë vlerën për riimbursim, etj. Vlerësuesi/Trajtuesi i humbjes duhet të kryhet vetëm nga 

Vlerësuesi/Trajtuesi i humbjeve të cilët janë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. 

Kush mund të ofrojë sigurim bujqësor - sigurimi bujqësor do të sigurohet nga kompanitë e 

licencuara të sigurimeve, ndërmjetësit, agjentët, bankat, institucionet mikrofinanciare (IMF), që 

veprojnë në Kosovë me kusht që të licencohen nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). 


