MPANGO WA UPATIKANAJI WA
MBOLEA KWA WAKULIMA WADOGO
WA KAHAWA-TANZANIA.

Tanzania Coffee Board
www.coffeeboard.or.tz

Utangulizi
 Taratibu mpya za kusimamia sekta ya kahawa zilianza
msimu wa kahawa 2018/2019.
 Madhumuni ya taratibu za mpya zinalenga yafuatayo;
o Kufufua upya ushirika wa wakulima wa kahawa kwa
kuwa changamoto zinazokabili wakulima wadogo
zinaweza kutatuliwa kwa urahisi zaidi wakiwa
kwenye ushirika.
o Kuongeza usimamizi wa vyama vya wakulima wa
kahawa
o Kuongeza uwazi katika mnyororo wa thamani wa

kahawa
o Kuongeza ushindani katika masoko ya kahawa
 Ushindani utahamasisha utambuzi wa bei nzuri
 Bei nzuri ni chachu ya kuvutia uwekezaji wa wakulima
 Kahawa imechaguliwa kuwa miongoni mwa mazao ya
kipaumbele
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Changamoto ya msingi inayokabili

sekta ya kahawa nchini
Tija ndogo na faida ndogo inayoleta faida ndogo ya
kiuchumu:


Hii imesababisha uzalishaji wa kahawa Tanzania
kukwama katika wastani wa 50,000mt kwa

mwaka kwa zaidi ya miaka 30 iliyopita.


Matumizi ya chini ya mbolea za viwandani na
pembejeo nyingine za kuogeza tija imetambuliwa
kama

moja

ya

vikwazo

katika

jitihada

za

kuongeza uzalishaji wa kahawa.


Hivi sasa uzalishaji wa Kahawa kwa Wakulima
wengine wadogo ni 150-200 kgs kwa kila hekta
kwa Arabika au takribani 150 gramu kwa mti
ikilinganishwa

na

800-1500kg

/

Ha

kwa

mashamba makubwa.


Uzalishaji

wa

Robusta

unakadiriwa

550kg/ha kwa wakulima wadogo.
2

kuwa

Matumizi ya
mbolea za
viwandani
huongeza
uzalishaji na
tija mara dufu.
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Hali ya Matumizi ya mbolea kwa nchi
zinazolima kahawa Ulimwenguni
(Chanzo: Benki ya dunia 2009-2013)

310 Kg / Ha

Vietnam

143 Kg / Ha

Brazil

30 Kg / Ha

Kenya

7 Kg / Ha

Tanzania
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Sababu ya matumizi ya chini ya
mbolea za viwandani.
 Kukosekana
unaohakikishia

kwa

mfumo

wakulima

rasmi

wadogo

wa

kahawa upatikanaji wa ruzuku au mikopo ya
mbolea;

 Wakulima wanalazimika kutegemea mkopo
inayotolewa na wafanyabiashara na taasisi
nyingine zisizo za kifedha ambazo kwa
kulipa walipaswa kulipa kwa riba kubwa au
kahawa;

 Wakopeshaji

waliopo

katika

sekta

ya

kahawa kwa kiasi kikubwa wanatoa mikopo
kwa wakulima kwa ajili ya kukusanya
kahawa baada ya mavuno na sio kuwezesha
uwekezaji katika uzalishaji wa kahawa.
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Mifumo iliyopo ya upatikanaji wa mikopo na

uwezeshaji wa pembejeo katika Sekta ya Kahawa.

Hivi sasa mifumo ya upatikananji wa pembejeo
iliyopo

katika sekta ya kahawa

ni kama

ifuatavyo;



Maduka

ya

rejareja

ya

pembejeo

-

wakulima wananunua pembejeo kutoka
kwa maduka ya rejareja ya pembejeo
yaliyopo karibu kulingana na urahisi wa
upatatikanaji na taratibu za malipo.



Kupitia

kwa

wanunuzi

-

wakulima

watakubaliana na wanunuzi kwa masharti
ya malipo kwa mfano: kwa kuuza mazao
yao wakati yakiwa bado mashamba ili
kukidhi mahitaji yao ya haraka.
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Inaendelea…..



Kupitia Vyama vya Ushirika - wakulima
wanakubaliana na Vyama vya Ushirika
kupewa mikopo ya mbolea na kulipa kiasi
kinachopaswa kulipwa baada ya mauzo yao
ya kahawa kufanyika.



Kutoka

kwa

makampuni

binafsi

–

Hii

hufanyika kupitia mipango ya kilimo cha
mikataba.



Mifumo

hii imeweza kuisadia sekta kuwa

hivi ilivyo lakini inakabiliwa na changamoto
ambazo zinawafanya wakopeshaji rasmi
katika hatari ya kupoteza hivyo kuwa na
ushiriki mdogo.
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Mpango unaopendekezwa
 Kulingana na mpangilio wa sasa wa sekta ya
kahawa

nchini,

Bodi

ya

Kahawa

inapendekeza wadau wa kahawa kujenga
mfumo ambao utaongeza upatikanaji wa

mbolea kwa wakulima wadogo.
 Bodi inaamini kuwa kuboreka kwa mfumo wa
utapatikanaji

wa

mbolea

utakuwa

na

matokeo makubwa chanya katika kuongeza
tija, ubora wa kahawa na uzalishaji kwa

ujumla.
 Utaratibu

unaopendekezwa

unapunguza

viashiria vya hatari (Risk) ya kutorejeshwa
kwa

mikopo

na

kuongeza

marejesho ya mikopo.
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uhakika

wa

Muundo wa Mpango wa pembejeo

unaopendekezwa
Vipengele muhimu:


Mbolea zilizonunuliwa zitafikishwa moja
kwa moja kwa wanufaika (wakulima).



Taratibu zote za malipo zitafanyika kati ya
vyama vya wakulima (Union/AMCOS), TCB,
wasambazaji

pembejeo

na

wawezaji

(Financiers)


Hakuna fedha zitatolewa kwa walengwa
bali kiasi cha mbolea walichoomba.



Vyama

vya

ushirika

vitakuwa

huru

kushirikiana na mdau yeyote (msambazaji
wa

pembejeo/mwezeshaji)

kwenye mpango.
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anayeshiriki

Washirika muhimu katika mfumo

 Wakulima: kila mkulima atatoa kiasi cha mbolea
kinachohitajika kwa ajili ya shamba lake.
 UNION/AMCOS: Watakusanya na kuthibitisha
mahitaji ya mbolea ya wanachama wake na
kuanza taratibu za kuomba mkopo kupitia
Halmashauri husika.
 Muwezeshaji (Financier): Atatayarisha mkopo
(credit facility) au dhamana ya mkopo (credit
guarantee) kwa chama husika na kuiwasilisha

kwa msambazaji husika wa pembejeo kulingana
na masharti na taratibu zilizokubaliwa.
 Msambazaji wa pembejeo: Atawasilisha Mbolea
kwenye chama husika kulingana na mahitaji.
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Inaendelea….

 Halmashauri za Wilaya: Kuhakiki maombi ya kila
chama kama yanaendana na uwezo wa uzalishaji
na pia kutoa huduma za ugani kwa wakulima juu
ya matumizi sahihi ya mbolea.
 Afisa

Ushirika

Kuhakikisha

wa

mikopo

Wilaya/Mrajisi
ya

mbolea

Msaidizi:

inayoombwa

inafuata taratibu na sheria za ushirika.
 Utafiti wa Kahawa: Itatoa mapendekezo ya kiasi
aina ya mbolea inayofaa kulingana na aina ya
udongo wa kila eneo.

 Bodi ya Kahawa: Mratibu na msimamizi wa
shughuli zote za mpango
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MUUNDO WA MPANGO UNAOPENDEKEZWA

Makubaliano ya Pande
Nne kati ya Bodi ya
Kahawa, Mwezeshaji,
Msambazaji wa
Pembejeo na Chama
cha Wakulima
(Union/AMCOS)

Msambazaji
wa
Pembejeo

HW & Afisa
Ushirika

2

1

TCB

MAKUBALIANO

Chama
Kikuu/AMCOS

3

5

MWEZESHAJI
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Mapendekezo ya Hatua Inayofuata

Baada ya mpango huu kupitishwa na
mkutano

huu,

wadau

wanaopenda

kushiriki (wasambazaji wa pembejeo na
wawezeshaji)

mapendekezo

yao

wataalikwa

kuleta

ya

katika

kushiriki

mpango huu.
Bodi ya Kahawa itaandaa MoU ambayo
baadae itasainiwa na washiriki wote.
 Bodi ya Kahawa inaamini kuwa utekelezaji

wa mpango huu unatoa fursa muhimu kwa
wadau

wa

sekta

ya

kahawa

kufanya

biashara na kuimarisha ushirikiano.
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Kwa mawasiliano zaidi wasiliana na:
Mkurugenzi Mkuu
Bodi ya Kahawa Tanzania
S. L. P 732, MOSHI
Simu: 027-2752324
Barua pepe: info@Coffeeboard.or.tz
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Barua pepe: info@Coffeeboard.or.tz

