
 
 חי אדמהנספח הערכת נזקים בתפו

 2020/2021 לעונת

הערכת הנזקים בתפוחי אדמה תתבסס על טבלת יבולים נורמטיביים לזני תפוחי אדמה לפי חלוקה 
בטון לדונם וקצב צבירת  יבול נורמטיבילשלוש קבוצות זנים: בכירים, בינוניים ואפילים בה יפורט לכל זן, 

 היבול היומית בק"ג לדונם.

 : ביקור ראשון

 ע המעריך את הנתונים הבאים :יתבצע מיד לאחר קבלת הודעת הנזק בו יקב

 היבול בפועל בחלקה הניזוקה בעת הנזק. .1
 אחוז הפגיעה בעלווה.  .2
 אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה. .3

 נתונים אלו ישמשו לשם קביעת פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה, והיבול המירבי החסר הצפוי למגדל:

 = היבול הנורמטיבי על פי טבלת יבולים נורמטיביים.  פוטנציאל היבול  הצפוי בחלקה
מהיבול הצפוי על  15% -למעט במקרים בהם בסמוך לנזק היבול בפועל בחלקה הניזוקה נמוך ביותר מ

בהתאם לאחוז  פוטנציאל היבול הצפוי בחלקהפי טבלת היבולים הנורמטיביים. במקרה כזה יתוקן 
 נורמטיביים.הסטייה מנתוני הגידול בטבלת היבולים ה

צבירת היבול  xמספר הימים עד לאסיף  x= אחוז הפגיעה בעלווה  היבול המירבי החסר הצפוי למגדל
היומית לפי הטבלה )רק במקרים בהם נקבע כי יש סטייה מנתוני הגידול בטבלה תחושב צבירת היבול 

 היומית לפי אחוז הסטייה(.

  : ביקור שני

 מהמגדל על מועד אסיף ובו יקבע המעריך: יערך בזמן האסיף לאחר קבלת ההודעה

 . היבול לאסיף .1
אך בכל מקרה לא יותר ) היבול לאסיףפחות   פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה=   אחוז הנזק .2

 .ליבול הנורמטיבי( לחלק %10מהיבול המירבי החסר הצפוי למגדל בתוספת 

 : הערות

 קופת צבירת היבול. השפעת אחוז הפגיעה בעלווה על פחיתה מירבית של היבול בת .1
 בתקופת הסתיו יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת הפגיעה בעלווה כדלקמן:

 אחוז פגיעה מתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בחלקה
0%-15% 0% 
16%-20% 15% 
 )ללא תיקון( 70%-21% 70%-21%

 100% 70%מעל 

 הפגיעה בעלווה כדלקמן:בתקופת האביב יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת 

 מתוקן פגיעה אחוז אחוז הפגיעה בעלווה בחלקה
0%-20% 0% 

 )ללא תיקון( 100%-21%



 

כאשר לפי הערכת המעריך היבול בחלקה נמוך מעל  - קביעת אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה .2
מהיבול לפי הטבלה יקבע אחוז הסטייה לפי היחס בין היבול בחלקה בפועל בזמן הנזק לבין  15%-ל

דגימה  היבול האמור להימצא בחלקה על פי הטבלה. במקרה זה יקבע היבול בחלקה בפועל על ידי 
 מטר שורה. 2 שלא  תפחת מחמישה מדגמים אקראיים, באורך של

על  שייכותם לקבוצת הזנים הבכירים, האפילים או הבינוניים תקבע - זנים שלא מופיעים בטבלה .3
 .המקובל בענף סמך

ובכפוף לבקשת המבוטח מראש ובכתב, בהתאם לאמור בחוזה הביטוח,  –תיקון היבול הנורמטיבי  .4
ח על ידי המבוטח, הבלעדית ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטו העל פי החלטת ת קנטרשאי

לבטח את המבוטח על פי יבול תפוחי האדמה הממוצע לדונם בארבע העונות הרצופות והסמוכות 
 שקדמו לתקופת הביטוח, בהתאם לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונטיים.

החישובים יעשו לפי נתוני הגידול של המגדל, בדרך של הכפלת קצב הצבירה היומית  במקרה כזה,
 נתוני היבול של המגדל לבין נתוני היבול בטבלה.  ביחס שבין



 

  והחורף טבלת יבולים נורמטיביים לעונת הסתיו
 (12.15עד  8.1)זריעות 

 למעט תפוח אדמה זעיר

* ומית ק"ג/דונם ימי גידול יבול נורמטיבי טון/דונם* שם הזן* 'קצב צבירת יבול  תקופה א' קצב צבירת יבול י ומית ק"ג/דונם תקופה ב  י

 **שם הזן
 יבול נורמטיבי

 טון/דונם*
 ימי גידול

קצב צבירת יבול יומית 
 ק"ג/דונם

 תקופה ב' תקופה א'
 25 65 120 4.0 אפילים (1)

 25 65 120 4.0 סיפרה

 50 50 120 4.0 אנאבל

 30 62 120 4.0 מוצרט
 30 60 110 3.6 בכירים (2)

 20 64 110 3.6 ויולדי

 27 65 110 3.8 וינסטון

 32 60 115 3.8 רוזנה
 30 57 115 3.6 בינוניים (3)

 50 50 115 3.8 ילי )ג'לי(

 42 51 115 3.6 מריס פייפר

 30 55 115 3.5 ניקולה

 26 51 115 3.2 , ראטהשרלוט, קנברה, רודיאו

סנטנה, ננדו, יז, מרק מונדיאל, וואלור, דיפלה, , (ELFEאלפה ), , אלפאאינווטור ם:זנים אפילי (1)

 תומנסה., שיפודיקרה, רומנס, שופן,   קינג אדוארד,

 .פרלה, סנה לה, ליידי קריסטלבפנה, זורבה, , זהוויאקסק : אלמרה, זנים בכירים (2)

דזירה, דיטה, הרמס, ליידי אוורסט, אליאנס, אריזונה, בליני, במבינו, ברוק, גונדה,  זנים בינוניים: (3)

קוליברי, ספארי, סנטה, סמיט קומט,  , מריס פייר, נייטהמניטו, מירבל, ה, לה בלה, ליאנדר, רוזטה

 . , ממפיס, ג'ורג'ינה, וואלרהרגינה

 ימים 20-כ -מזריעה עד להצצה  :ימי גידול

 ימים 20-כ -מהצצה לתחילת צבירת יבול 

 ימים 90ימים עד גיל  40מגיל  -תקופה א' 

 הגידולימים עד סיום ימי  90מגיל  -תקופה ב' 

מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר  75%בגידול אורגני יחושב היבול לפי  *

 נתונים אישיים.

)בכיר, אפיל או  לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל תפו"א שאינו מופיע ברשימותשייכות זן  **

 , יקבע על סמך המקובל בענף.בינוני(



 

 עונת האביבטבלת יבולים נורמטיביים ל
 (2.28/29עד  12.16)זריעות 

 למעט תפוח אדמה זעיר

* ומית ק"ג/דונם ימי גידול יבול נורמטיבי טון/דונם* שם הזן* ' תקופה א' קצב צבירת יבול י ומית ק"ג/דונם תקופה ב  קצב צבירת יבול י

 **שם הזן
 יבול נורמטיבי

 *טון/דונם
 ימי גידול

 קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם

 תקופה ב' תקופה א'
 48 90 130 5.5 אפילים (1)

 48 90 130 5.5 סיפרה 

 28 86 130 4.6 מוצרט 

 50 100 130 6.0 ואלורמונדיאל, ו 

 60 60 130 4.8 רודיאו, קנברה 
 50 90 110 4.6 בכירים (2)

 60 90 110 4.8 ויוולדי, וינסטון 
 50 70 120 4.3 בינוניים (3)

 70 80 120 5.3 דזירה 

 50 50 150 5.0 דזירה לתעשייה

 70 70 120 4.9 רוזנה 

פנמרה, סנטנה,  יז, ננדו,מרק ,מריס פייפר אינווטור, אלפא, דיפלה, ילי )גלי(, זנים אפילים: (1)

 תומנסה., קינג אדוארד,  קרה, רומנס, שופן, שיפודי

, לה פרלה, קריסטלליידי בפנה, זורבה, , זהווי(, אקסקELFEאלפה )אלמרה,  זנים בכירים: (2)

 .סנה, שרלוט

דיטה,  ג'ורג'ינה אוורסט, אליאנס, אנאבל, אריזונה, בליני, במבינו, ברוק, גונדה, זנים בינוניים: (3)

סמיט קומט,   ניקולה, ,לה בלה, ליאנדרה,  מירבל, מניטו, מריס פייר, נייטה, הרמס, ליידי רוזטה

 . , ממפיסראטה ספארי, קוליברי,סנטה, 

 ימים 30-כ -מזריעה עד להצצה   ימי גידול:

 ימים 20-כ -מהצצה לתחילת צבירת יבול 

 ימים 90ימים ועד גיל  50מגיל  -תקופה א' 

 ימים ועד סיום ימי הגידול 90מגיל  -תקופה ב' 

מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר  %75בגידול אורגני יחושב היבול לפי  *

 נתונים אישיים.

** שייכות זן תפו"א שאינו מופיע ברשימות לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל )בכיר, אפיל או 

בינוני(, יקבע על סמך המקובל בענף.



 

 טבלת יבולים נורמטיביים לתפוח אדמה זעיר

 שם הזן
 יבול נורמטיבי

 טון/דונם*
 ימי גידול

קצב צבירת יבול 

 יומית ק"ג/דונם

 62 80 2.5 ניקולה 

 50 80 2.0 יתר הזנים (1)

 מריס פייר, שרלוט.במבינו, יזה, וו( אקסק1)

 ימים 30-כ - להצצהמזריעה עד  :ימי גידול

 ימים 10-כ - יבולמהצצה לתחילת צבירת  

 מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר 75%בגידול אורגני יחושב היבול לפי  *

 אישיים.נתונים 


