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زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان

نشریه آموزشی ترویجی

مقدمه

موقعی��ت جغرافیای��ي و وضعیت آب و هوایي ایران به گونه اي اس��ت كه از بی��ن 40 نوع بالیا و حوادث 
طبیعي خسارت زا در دنیا بیش از 30 نوع عامل خسارت زا را كشور ما داراست.

آنچه فعالیت در بخش كش��اورزي را از س��ایر بخشها مجزا مي نماید مخاطرات حوادث قهري پیش بیني 
نشده اي است كه ساالنه، میلیاردها ریال از تولیدات بخش را در كام خود فرو مي برد.

صندوق بیمه كشاورزي به عنوان ابزاري كار آمد با هدف جبران قسمتي از خسارت قهري وارده به تولید 
و همچنین نگهداري بهره برداران در بستر تولید، از سال 1363 فعالیت خود را شروع و هم اكنون با پوشش 

بیش از 146 نوع محصول و فعالیت تولیدي در بخش، زمینه حضور خود را به اثبات رسانده است.
بهبود وضع اقتصادي، افزایش مبادالت، ارتقاء س��طح زندگي و توس��عه سرمایه گذاري موجب پیشرفت 
صنعت بیمه شده و در مقابل نیز پیشرفت بیمه، خود موجب بهبود وضع معیشت مردم، حفظ ثروت ملي و 

پس انداز مي گردد.
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نشریه آموزشی ترویجی

نقش بيمه در بخش كشاورزي
یكي از ویژگي هاي بارز فعالیت هاي تولیدي بخش كش��اورزي، وابستگي زیاد آن به طبیعت و شرایط 
غیر قابل كنترل و گاهي غیر قابل پیش بیني محیطي مي باشد. بنابر این تولید كشاورزي در شرایط طبیعي 

یكي از پر مخاطره ترین نوع فعالیتهاي اقتصادي محسوب مي شود.
تغییرات ناگهاني دما، كمبود و پراكنش نامناسب بارندگي و بروز خشكسالي هاي پیاپي، سیل و زلزله و 
انواع بیماریهاي گیاهي و دامي، طغیان آفات و ... ممكن است خسارات زیادي به كشاورزان و بخش كشاورزي 
وارد كند كه جبران آن نه تنها از عهده تولید كنندگان خارج است بلكه بدون اعمال یك روش نظام مند و 

مطالعه شده دولتي میسر نیست.
امروزه، پرداختن به موضوع بیمه و اس��تفاده از چتر حمایت��ي حاصل از آن، یكي از موضوعات اصلي در 
برنامه هاي توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به حساب مي آید. این در حالي است كه پیشرفت 

بیمه با توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ارتباط مستقیم دارد.

اهميت بيمه كشاورزي
میزان مخاطرات اثرگذار بر فعالیت هاي كش��اورزي زماني روشن تر مي شود كه بدانیم بخش مهمي از 
تولیدكنندگان، به خصوص روس��تاییان، توان مالي متوس��ط و محدودي داشته و دارایي خود را در هر دوره 
بهره ب��رداري طي فرآیند تولید به  كار مي گیرند و گاه حتي كمترین خس�ارت هم ممكن اس��ت آنان را از 
هستي ساقط و یا شرایط زندگي را براي آنها بسیار مشكل ساخته و خسارت  دیدگان را براي سال آینده از 

چرخه تولید خارج نماید.
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نشریه آموزشی ترویجی

بيمه محصوالت زراعی

عملی��ات بیم��ه در زیر بخش زراعت از س��ال زراعی64-63 ب��ا بیمه دو محصول اس��تراتژیك پنبه و 
چغندرقند در اس��تان خراس��ان و مازندران آغازشد و درحال حاضر 43 محصول زراعی در سطحي بیش از 

5 میلیون هكتار تحت پوشش چترحمایتی صندوق بیمه قرار دارد.   
صندوق بیمه جهت تنوع بخش��ی به خدمات بیمه ای محصوالت كش��اورزی، بر اس��اس هزینه تولید 
و میانگی��ن تولی��د و با توجه به تن��وع خطرپذیری مناطق، گزینه های مختلف��ی را برای بیمه هر محصول 
محاس��به و به بیمه گذاران ارائه می نماید كه در مجموع، این گزینه ها در زیر بخش زراعت 453 گزینه 

را شامل می شود.
عوامل خسارتزای تحت پوشش بیمه در زیر بخش زراعت مشتمل بر 13 عامل خطر )عمومی و اختصاصی( 

می باشد كه بطور متوسط برای هر محصول 7 عامل خطر تحت پوشش بیمه قرارمی گیرد.
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نشریه آموزشی ترویجی

موارد ذیل باعث كاهش  خسارت عوامل قهری و طبيعی می شود :
1- انتخاب بذر مقاوم و مناسب منطقه

2- رعایت تاریخ كاشت محصول 
3- آبیاری بموقع محصول

4- رعایت تغذیه گیاهی
5-آماده سازی مناسب بسترخاک

6-كنترل و مبارزه بموقع با علفهای هرز
7-كنترل و مبارزه با آفات و بیماریها

 كش�اورزان عزیز؛ مواردی را كه كارشناسان بيمه در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار
می دهند عبارتند از:

1- نوع بذر مصرفی)رقم مناسب منطقه(
2- تاریخ كاشت محصول 

3- نحوه كاشت و آماده سازی خاک
4- انطباق صحیح سطح زیر كشت با میزان آبدهی منبع آبی

5- نحوه كنترل و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز مزرعه  
6- تعداد و روش آبیاری مزرعه

7- نحوه كود دهی و میزان كود مصرفی
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نشریه آموزشی ترویجی

بيمه محصوالت باغی

- بیمه محصوالت باغی، ابزار و سازوكاری برای كاهش ریسك اقتصادی در باغات می باشد.
- بیمه مجموعه ای از عملیاتی اس��ت كه باعث ارتباط بیمه گر و بیمه گذار ش��ده و سرانجام این امكان را 

فراهم می سازد كه بیمه گر زیان وارده به بیمه گذار را تأمین و پرداخت نماید.
- اطالع بیمه گذاران از انواع گزینه های بیمه باعث انتخاب بهینه ایشان می گردد. 

 عملیات بیمه در زیر بخش باغبانی از س��ال زراعی76-75  با بیمه دو محصول انگور و خرما آغاز ش��د و 
درحال حاضر 42 محصول باغی تحت پوشش چترحمایتی صندوق بیمه قراردارد.  برای هر محصول، گزینه های 
متعدد بر حسب میانگین تولید در واحد سطح و مناطق مختلف كشور در قالب بیمه های عمومی و یا تكمیلی 
ارائه گ�ردیده كه در مجم�وع، ارائه 344 گزینه، حق انتخ�اب مطلوبی را برای تولی�دكنندگان در بیم�ه نم�ودن

 باغ ها فراهم نموده است .  
عوامل خسارتزای قهری تحت پوشش بیمه در زیر بخش باغبانی مشتمل بر 25 عامل خطر می باشد كه 

برای هر محصول متغیر بوده و از 6 تا 14 عامل را شامل می شود.  
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نشریه آموزشی ترویجی

موارد ذیل باعث كاهش  خسارت عوامل قهری و طبيعی در باغات می شود :
1- انتخاب نهال شناسنامه دار مناسب و مقاوم

2- رعایت فواصل كاشت درختان
3- آبیاری بموقع باغات
4- رعایت تغذیه گیاهی

5-كنترل و مبارزه بموقع با علفهای هرز
6-كنترل و مبارزه با آفات و بیماریها

باغداران عزیز؛ مواردی كه در ارزیابی خسارت توسط كارشناسان بيمه مورد توجه قرار 
می گيرند عبارتند از:

1- نوع نهال كاشته شده
2- نحوه كاشت و آماده سازی زمین

3- تعداد و روشهای آبیاری در باغ
4- نحوه كود دهی و تغذیه درختان

5- نحوه كنترل و مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز باغ
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نشریه آموزشی ترویجی

عالئم   سرمازدگی در محصوالت باغی :
- س��رمازدگی در جوانه ها باعث مرگ س��لولهای بافت جوانه ش��ده كه با تغییر رنگ به قهوه ای تا سیاه 

جلوه می نماید.
- انهدام جوانه ها اعم از زایشی و رویشی به ترتیب باعث كاهش محصول سالجاری و سال آتی می شوند.

- سرما باعث مرگ و انهدام برگها می شود این حالت با تغییر رنگ همراه بوده و شبیه به سوختگی است. 
خشك شدن برگها با افت فتوسنتز و عملكرد همراه است.

-  اولین قسمتی كه در گل بر اثر سرما صدمه می بیند تخمدانها هستند و سپس سایر قسمتها  آسیب می بینند.
- تاثیر س��رما بر میوه با ایجاد هاله س��فیدرنگ شروع می شود و درنهایت میوه حالت چروكیده به خود 

گرفته یعنی كم آب شده و گوشت آن نرم و بی مزه می شود.   
- اولین عالمت خسارت بر روی شاخه آسیب دیدگی بافت آوند آبكش است كه از عالئم آن تغییر رنگ 

این بافت از سبزی به قهوه ای تا سیاه است.
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 بيمه دام ، طيور و زنبورعسل

دامداری جایگاه ویژه ای در اكثر مناطق كشور بخصوص مناطقی روستائی دارد و بدلیل وجود شرایط غیرقابل 
كنترل مانند عوامل جوی، زلزله، بیماریها و تاثیرپذیری شدید از بازاراقتصادی كه معموال به ضرر دامدارمی باشد، 

یكی از پرخطرترین  فعالیتهای اقتصادی بشمارمی رود.
دامداران بدلیل عدم امیدواری به آینده و اطمینان از درآمد سالیانه خود همواره نگران بازپرداخت وام، هزینه 
های تولید و حتی زندگی روزمره خود هستند. این امر عالوه بر تحمیل فشارهای جسمی و روحی، امكان تولید و 
بهره برداری بیشتر را نیز تحت تاثیر قرارمی دهد. ازطرف دیگر توسعه و ارتقای بهره وری در زیر بخش دام وطیور 
كشور كامال ضروری می باشد. برای دستیابی به این مهم واردكردن دانش و فناوری مناسب و ایجاد بستر الزم 

جهت سرمایه گذاری دو شرط اساسی می باشند.
سرمایه گذاری در زیربخش دام و طیور بدلیل ماهیت ریسك پذیری نیازمند امنیت و تضمین در برابر ریسك های 

موجود  می باشد.     
در كشور ما »صندوق بیمه كشاورزی « تنها نهادی است كه به عنوان مجری سیاست هاي مدیریت ریسك در 
بخش كشاورزی و دامداری اجرای برنامه بیمه محصوالت كشاورزی و دامی را از سال 1363 بصورت ضابطه مند 
دركنار سایر ابزارهای حمایتی عهده دار شده است. جهت استفاده بیشتر از امكانات و تسهیالت مربوط به صندوق 
بیمه محصوالت كشاورزی دامداران و مرغداران محترم نیازمند بكارگیری نكات مهمی در برنامه مدیریتی خود 

می باشند كه به بعضی از موارد اشاره می گردد:
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نکات ض�روری:
الف(بيمه گوسفند و بز:

1- تمام دام هاي تحت مالكیت )دام بالغ و نابالغ ( دامدار بایستی بیمه گردند.
2- دام ها قبل از بیمه بایستی از نظر وضعیت ظاهری سالم باشند.

3- محدوده س��نی گوس��فند و بز كه شرایط بیمه شدن را دارند، برای دام های نابالغ از آغاز 3 ماهگی تا 
پایان 12 ماهگی و دام های بالغ از یك سالگی تا پایان شش سالگی می باشد.

4- در گوش كل دام های قابلیت بیمه پذیر بایس��تی پالک گوشی به شیوه صحیح نصب گردد )در ثلث 
میانی لبه باالی گوش(.

5- درج آدرس دقیق محل دامداری برروی دفترچه دامداری یا عش��ایری و ش��ماره بیمه نامه صادره در 
دفترچه دامداری یا عشایری ضروری می باشد.

6- در صورت ریزش یا افتادن ش��ماره گوش نصب ش��ده، دامدار موظف اس��ت مراتب را سریعا به اطالع 
شعب بانك كشاورزی برساند.                

7- در زمان بروزخسارت، دامدار موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت مراتب را بصورت كتبی به اطالع 
شعبه بانك كشاورزی برساند.

8- در هنگام درخواس��ت بازدید از خس��ارت بایستی عامل خس��ارت، تاریخ  وقوع خسارت، محل وقوع 
خسارت، تعداد دام تلف شده و شماره پالک گوش دام های تلف شده در برگه درخواست ذكرگردد.
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9-كارش��ناس ارزیاب خس��ارت بایستی حداكثر تا مدت 24 س��اعت از مورد خسارت بازدید و نسبت به 
تكمیل فرم گزارش خسارت اقدام نماید. 

10- هرگونه سوء استفاده، اظهارات دروغ و خالف واقع در اعالم خسارت موجب ابطال یكطرفه قرارداد 
بیمه از سوی صندوق بیمه بانك كشاورزی خواهد شد.

11- در گزارش دام های ذبح اجباری شده ضمیمه كردن گواهی كشتارگاه  به فرم گزارش ضروری می باشد.
12-كلیه مكاتبات و مس��تندات مربوط به خس��ارت وارده بایستی در دفتر اندیكاتور بانك شعبه بیمه 

كننده ثبت گردد.
13- خسارت وارده به دام های تحت پوشش در خارج از محدوده مكانی و زمانی كوچ مشمول پرداخت  

غرامت نمی باشد.
14-پرداخ��ت غرام��ت به دام های تلف ش��ده دراثر عامل خشكس��الی در منطقه منوط ب��ه اعالم بروز 

خشكسالی در منطقه از سوی ستاد بحران استان می باشد.
15-بیماریهای عفونی واكسن دار )شاربن، شاربن عالمتي، آنتروتوكسمی و بروسلوز كه توسط دامپزشكی 
برعلی��ه آنها واكسیناس��یون انجام می گیرد( درصورتی تحت پوش��ش بیمه می باش��ند ك��ه گواهی انجام 

واكسیناسیون توسط شبكه دامپزشكی منطقه توسط دامدار ارائه گردد.
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ب(بيمه دام صنعتی)گاوشيری(:
1- گاوها قبل از بیمه شدن بایستی معاینه شده و كامال سالم تشخیص داده شوند.

2- درصورت عدم رعایت مدیریت صحیح الزم، ازجمله رعایت نكردن نكات فنی، بهداشتی و مدیریتی، گاو 
خسارت دیده مشمول پرداخت غرامت نخواهد شد.

3- برای هر راس گاو در یك دوره بیمه ای فقط یك بار غرامت پرداخت می شود.
4- به گاوی كه غرامت سقط تعلق گرفته است درصورت ذبح یا تلف شدن مبلغ غرامت سقط از كل غرامت 

متعلقه كسر می گردد. 
5- بیماری های عفونی واكسن دار تب برفكی، شاربن، شاربن عالمتي درصورت ارائه گواهی مبنی بر انجام 

واكسیناسیون طبق زمان و الگوی واكسیناسیون از شبكه دامپزشكی منطقه تحت پوشش بیمه  می باشند.
6- درصورت تلف شدن دام دراثر بیماریهای لكوز و یون ارائه گزارش آزمایشگاه ضروری می باشد.

7- بیماری سل و بروسلوز درصورت ارائه گواهی از سازمان دامپزشكی مبنی بر پاک بودن گله طی 2 دوره 
پیش تحت پوشش بیمه گاو  می باشد.

8- سطح مدیریتی واحد گاوداری درخصوص موارد مدیریتی،  فنی و  بهداشتی  بایستی درحد  مطلوب  باشد.
9- گاوها در قبل و بعد از زایش بایستی تحت مراقبت باشند.  

10- گاوهای تحت پوشش بیمه شامل تلیسه آبستن، گاوهای شكم اول، دوم  و سوم می باشد.
11- گاو از نظر خصوصیات ظاهری به خصوص وضعیت پستان در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد.

12- حداكثر سن گاو دارای شرایط بیمه، در گزینه های 3 و 4 در زایش های اول، دوم  و سوم بترتیب 41،27 
و 55 ماهگی می باشد.
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ج(بيمه دام اصيل در واحدهای سنتی بهداشتی: 
1-گاوه��ای اصیل الزاما در واحدهای دارای پروانه بهره برداری معتبر صادر ش��ده )پروانه دامداری كوچك 

روستائی، مجوز نوسازی یا بهسازی( توسط معاونت بهبودتولیدات دامی بایستی نگهداری گردند. 
2- قبل از انجام عملیات بیمه، گاو بایستی معاینه شده و كامال سالم تشخیص داده شود.

3- درصورت تلف شدن گاو ناشی از بیماری های واگیردار و عفونی واكسن دار )تب برفكی، شاربن، شاربن 
عالمتی و...( دریافت گواهی واكسیناسیون از شبكه دامپزشكی منطقه ضروری می باشد.

4- در ذبح اجباری دراثر خسارات ناشی از عوامل خطر تحت پوشش درصورت ضبط كامل الشه، غرامت قابل 
پرداخت معادل با غرامت تلف شدن محاسبه می گردد )گواهی كشتارگاه بایستی ضمیمه گردد(.

5- متقاضی بیمه  برای تمامی تركیب گله خود صرفا می تواند گزینه 1 یا 2 بیمه نامه را  انتخاب نماید.

 

د(بيمه گاوهای بومی وآميخته:
1- دام ها قبل از بیمه بایستی از نظر وضعیت ظاهری سالم باشند.

2- دامدار برای تمامی تركیب گله خود می تواند فقط یك گزینه را انتخاب نماید.
3- در زمان بروزخس��ارت دامدار موظف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مراتب را بصورت كتبی به 

اطالع صندوق بیمه رسانیده و این درخواست را در دفتر اندیكاتور شعبه ثبت نماید.
4- دام تلف شده الزاما به رویت ارزیاب و كارشناسان شعبه رسانده شود.

5- درصورت ضبط الشه دام تلف شده، مبلغ غرامت قابل پرداخت معادل با مبلغ غرامت گاو تلف شده می باشد.
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ه�(بيمه طيور گوشتی و تخم گذار:
1- واحد مرغداری )اعم از نیمچه گوشتی، تخم گذار و بوقلمون پرورشی( دارای حصار، حوضچه ضدعفونی، 
دوش و س��رویس بهداشتی، كوره الشه سوز یا چاه تلفات، عایق مناسب سالن، منبع ذخیره سوخت، انبار دان 
مستقل و متناسب با نیاز و پاركینگ خودرو در خارج  از واحد بوده و پرسنل واحد دارای لباس كار مناسب باشند.   
2- آب مصرفی در واحدها از كمیت و كیفیت فیزیكی، شیمیایی و بهداشتی مناسبی برخوردار باشد.

3- واحد دارای سیستم برق اضطراری و وسایل اطفای حریق متناسب با ظرفیت سالنها باشد.
4- واحد دارای تجهیزات ضدعفونی، سمپاش و شستشوی متناسب با ظرفیت باشد.

5- سالن و انباردان نسبت به ورود پرندگان و جوندگان غیرقابل نفوذ باشد.
6- واحد دارای سیستم های تهویه، تامین حرارت و سیستم خنك كننده مناسب باشد.

7- افزایش تراكم در واحد )نیمچه های گوش��تي و  بوقلمون( حداكثر تا 20٪ ظرفیت مجاز س��الن یا 
سالن ها باشد.
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8- اجزاء تشكیل دهنده دان عاری از كپك، ناخالصی و هرگونه آلودگی بوده و كلیه احتیاجات غذایی 
طیور را  از نظر كمی و كیفی تامین نماید. 

9- برنامه واكسیناسیون انجام شده توسط واحد بایستی منطبق  با الگوی برنامه پیشنهادی اداره كل دامپزشكی 
در منطقه باشد.

10- از نگهداری پرندگان زینتی یا سایر ماكیان در واحد خودداری گردد.
11- واحد دارای كارت ثبت مش��خصات حاوی تعداد جوجه ریزی، تاریخ جوجه ریزی، تلفات روزانه، 

واكسیناسیون، دارو  و دان باشد. 
12- جوجه های وارده به سالن MG منفی باشد و درصورت MG مثبت بودن  از غرامت متعلقه 20٪ كسر 

خواهد شد.
13- بیمه گزار قبل از جوجه ریزی كلیه موارد بهداشتی را حسب نظر شبكه دامپزشكی منطقه رعایت 

نموده باشد.
14- تلفات ناشی از وازدگی )حذفی( درطی هفته اول تولك بری )در واحدهای تخم گذار( تحت پوشش 

بیمه  نمی باشند.
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نکات مهم بهداشت طيور و سالن های مرغداری

از آنجائی كه پرورش طیور در چند س��ال اخیر به صورت فش��رده با تراكم باال انجام می گیرد احتمال 
بروز بیماری هایی از قبیل نیوكاس��ل، آنفلوانزا، برنش��یت، گامبرو و... را قوت می بخش��د. این بیماری ها و 
درصورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و عدم مدیریت صحیح می توانند منجر به بروز تلفات باال و خسارات 
س��نگین به مرغداران ش��وند. لذا مرغداران و پرورش دهندگان الزم است عالوه بر رعایت برنامه های امنیت 
زیستی)بیوسكوریتی(، واكسیناسیون با رعایت شرایط ساختاری مناسب در جهت جلوگیری از بیماری های 

یادشده جوجه، بیمه نامه را دریافت كنند تا درهنگام بروز خسارت از مزایای آن بهره مند شوند.
1- اولین موضوع مهم و قابل توجه این است كه كلیه جوجه های وارده به سالنهای پرورش اعم ازگوشتی 
و تخم گذار بایستي توسط فارم مادر بیمه شده و به همراه جوجه  گواهی تایید بیمه نامه صادر و به مرغدار 

تحویل گردد. 
2- درهنگام بروز خس��ارت و بیماری، مرغدار موظف اس��ت در اولین فرصت مراتب را به ش��عبه بانك 

كشاورزی و ادارات دامپزشكی اعالم نماید.
3- ازآنجائی كه ارزیابان خسارت بیمه به هنگام بازدید برای خسارت، می توانند به عنوان ناقل بعضی از 
بیماریهای تنفسی، محسوب شوند لذا الزم است مرغداران محترم قبل از ورود ارزیابان نسبت به دوش گرفتن 

و تعویض لباس كامل، حساسیت داشته و بعداز اقدامات یادشده اجازه ورود دهند.
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4- مرغداران س��عی نمایند با برنامه دقیق امنیت زیس��تی )بیوسكوریتی( و واكسیناسیون مناسب از ورود 
عوامل بیماری زا جلوگیری نمایند.

5- حذف الشه های تلف شده به صورت بهداشتی درجلوگیری از انتقال بیماری به سالن های دیگر نقش 
تعیین كننده ای دركنترل بیماری دارد. لذا توصیه می شود درصورت امكان از الشه سوز و درغیر این صورت 

با دفن بهداشتی و پاشیدن آهك دركنترل بیماری  نقش داشته باشید 
6- حذف كانون آلوده دركنترل بیماری نقش اساسی و مهمی ایفا می نماید به شرطی كه در اسرع وقت 
و دركمترین زمان این مسئله انجام گیرد. لذا توصیه می شود كه مرغداران در زمان تلفات باال و ناگهانی عالوه 
براطالع رس��انی به موقع به دامپزش��كی و صندوق بیمه مستقر در بانك كشاورزی، همكاری الزم را درحذف 
كانون، با دامپزش��كی داش��ته باش��ند. از مزایای حذف كانون بیماری می توان به قطع تكثیر عوامل بیماری 
زا كنترل بیماری در واحد منطقه، پرداخت خس��ارات باالتر به مرغدار و حذف بهداش��تی الشه ها با نظارت 

دامپزشكی اشاره كرد.
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و(بيمه زنبورعسل:
1- زنبوردار بایستی دارای دفترچه زنبورداری باشد.

2- قبل از بیمه نمودن كلیه كلنی ها از نظر وضعیت ظاهری بایستی سالم باشند. 
3- برچسب شناسایی كندوها الزاما توسط بیمه گر بر روی بدنه كندو الصاق گردد.

4- كندوهای بومی تحت پوشش بیمه نمی باشند و صرفا كندوهای مدرن ))النگستروت و دادانت(( بیمه می شوند.
5- بیمه كندوها بایستی در فصولی از سال كه زنبوران عسل درحال فعالیت می باشند )درصورت مساعدبودن 

شرایط جوی بیش از 14 درجه سانتیگراد( انجام گیرد )ترجیحا از نیمه دوم شهریورماه تا نیمه اول آبان ماه(.
6- عرف تاریخ كوچ به ییالق و قش��الق حوزه عمل از معاونت بهبود تولیدات دامی اس��تعالم و در بیمه 
نامه ذكرگردد. درصورت بروز خس��ارت در اثر جابجایی و كوچ در خارج از عرف مذكور هیچگونه غرامتی به 

كندوهای خسارت دیده تعلق نمی گیرد.
7- مناطق كوچ حتما در بیمه نامه قیدگردد.

8- پرداخت خس��ارت در اثر خشكس��الی منوط به تایید بروز خسارت توسط ستاد حوادث غیر مترقبه 
استان می باشد.

9- پرداخت خسارت به زنبورداران مهاجر بدون ارائه مجوز كوچ از معاونت بهبود تولیدات دامی، بارنامه 
حمل كندوها و گواهی سالمت از شبكه دامپزشكی شهرستان مبدا میسر نمی باشد.

10- در مواقع بروز بیماری در زنبورستان ها مطلع نمودن شبكه دامپزشكی منطقه ضروری می باشد.
11- حوادث حین حمل و نقل و جابجائی در زمان كوچ )تصادفات جاده ای، خفگی و ریزش شان ها در 

حین كوچ( با تایید نیروی انتظامی منطقه، تحت پوشش بیمه می باشد. 
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بيمه آبزیان پرورشی

1- كلیه استخرهای بتونی )Race way( تحت پوشش بیمه قرار می گیرند مشروط به اینكه پروانه بهره 
برداری از معاونت امور دام اخذ شده باشد.

2- در بیمه آبزیان پرورشی سرد آبی تمام سطوح استخرهای فعال برای یكسال شمسی بیمه می شوند 
باید توجه ش��ود كه در این بیمه بچه ماهی بر اس��اس سطح اس��تخر بیمه می شود یعنی در طی دوره بیمه 

یكساله چنانچه بچه ماهی جدید وارد استخر شود خود به خود بیمه خواهد بود.
3- آبزی پروران جهت اینكه بتوانند از غرامت بیشتری استفاده كنند باید گزارش ماهیانه شامل درمان، 

غذای مصرفی، فروش و غیره را به اطالع صندوق بیمه برسانند.
4- در آبزیان گرمابی سطح استخرها بر اساس هكتار، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

5- هر چه امكانات پرورشی استخرها بیشتر باشد از جمله دستگاه های هواده، ژنراتور برق و ...، در زمان 
خسارات احتمالی از غرامت بیشتری برخوردار خواهند شد.

6- برای بیمه نمودن استخرهای پرورش آبزیان داشتن موتور برق فعال، الزامی است.
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