
 .5102يف عام  النباتيةيةة تداي ر الصحة هل العاشرةالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

 .52 الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم من املعيار واجب االتباعجزء هو  امللحق هذا

 3 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 82 الدولي املعيار

 01امللحق 

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الصحة النباتية معاجلات 82املعيار الدولي 

 :01 الصحة النباتية رقم معاجلة

 Planococcus minorو Planococcus lilacinusو  Dysmicoccus neobrevipes معاجلة

 باإلشعاع

 5102؛ نشر يف 5102اعتمد يف 

 املعاجلةنطاق 

 Dysmicoccus neobrevipesتكااا ر ا ثاااب البالمااات ماان  ملناا عاةجااة الها وااة واباااار يا شااعاع هااذه املتناااو  ت

 .1احملددة عند مستوى الهعالية  Planococcus minorو Planococcus lilacinusو

 املعاجلةوصف 

 Planococcus lilacinusو Dysmicoccus neobrevipesملكافحاااااة املعاةجاااااة يا شاااااعاع  املعاجلةاسم 

 Planococcus minorو

 غ ر متاح املكون الفعال

                                                      
 مبوافقة األطراف املتعاقدةاحمللية األخرى اباصة  املتطلباتيتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقاايا الصحة النباتية  معاةجاتيتامن ثطاق  ال  1

املرتتبة اآل ار احملددة  يشأنمعلومات  النباتاتوقد ال تقدم املعاةجات املعتمدة من ِقبل االتهاقية الدولية لوقاية . املستخدمة يف أراضيوا املعاةجاتعلى 

ويا ضافة . معاةجة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة  جراءات احمللية قبل ا معاةجته ياستخدامينبمي  وهو مالصحة البشرية أو سالمة األغذية، على ا

إال أن تقييم آ ار معاةجة ما على ثوعية . ها دولياقبل اعتمادبعض السل  على ثوعية املنتجات يالنسبة لللمعاةجات  احملتملة اآل ارُينظر يف إىل ذلك، 

 .، أو تسجيلوا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاةجاتطرف متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزموال السل  قد يقتاي دراسة إضافية. 
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 الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح معامالت 11الصحة النباتية  معاملة

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 8الصفحة 

 إشعاع املعاجلة نوع

Planococcus lilacinus (Cockerell ) و Dysmicoccus neobrevipes Beardsley املستهدفة اتاآلف

 Planococcus minor (Maskell( )Hemiptera: Pseudococcidae)و

السللللللله املسللللللتهدفة  

 اخلاضعة للوائح

 مجي  أثواع الها وة واباار اليت قد تكون حاضنة ألثواع البق هذه

 املعاجلةجدول 

  Dysmicoccus neobrevipesغااراي ملناا  تكااا ر ا ثاااب البالمااات ماان       530اةجرعااة الاادثيا املمتصااة قاادرها    

 .Planococcus minorو Planococcus lilacinus و

 يف املائة. 12عند مستوى  قة ثسبته  99.99023EDتبلغ فعالية املعاةجة ومو وقيتوا 

ابطاو  التوجيوياة الساتخدام ا شاعاع يف     )02 52مقتاايات املعياار الادولي رقام     حبسب ينبمي تطبيق هذه املعاةجة 

 (.الصحة النباتية

  وة واباار املخزثة يف ظروف جوية معّدلة.ااملعاةجة يا شعاع على اله ال جيوز تطبيق هذه

 معلومات مفيدة أخرى

 ة لكن غا ر قايلاة للبقااء مان أثاواع     مبا أّن ا شعاع قد ال يؤدي إىل حاالت ثهوق تام، قد يعثر املهتشون على حشرات حّي

Dysmicoccus neobrevipes و أPlanococcus lilacinus و أPlanococcus minor    غ ر يالمة أو يالمة( أ نااء عملياة(

 وال يعين هذا فشل املعاةجة. التهتيش. 

 (. وقاد أّدت حبساب هاذه الدراساة جرعاة قتصاة قادرها       5105)ن آخاري و Doanيستند جدو  املعاةجة هذا إىل عمال  

 يفمنوهاا وصاوالإ إىل اةجيال التاالي     و Dysmicoccus neobrevipesغراي إىل من  تكا ر ا ثاب البالمات من ثاوع   511

جري على ثطاق واس  للتأ اد مان هاذه النتاائّ أّن أي     واتاح يف وقت الحق يهال اختبار ُأمجي  املراحل غ ر البالمة. 

غراي. وأظورت اختبارات الحقاة أياااإ أّن الناوعآل اآلخارين      530عملية تكا ر غ ر قكنة م  اةجرعة القصوى البالمة 

 .Dysmicoccus neobrevipesا شعاعات مقارثة م  أ ثر تأ راإ ي

إّن البياثات املتاحة عن األثواع األخرى من البّق من هذه الهصيلة حمدودة للماية وترد مجي  الدراسات يوذا الصدد ضمن 

ياةجرعاة  غراي أو أقّل  افية ملن  التكا ر، قا يعازز الثقاة    511قائمة املراج . و اثت يف مجي  احلاالت جرعة قدرها 

 املقرتحة. 

CPM 2016/6 - Attachment 6 - Ar



 11الصحة النباتية  معاملة الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائحمعامالت 

 3 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 املطبوعتاريخ 

 من املعيارال ُيعد هذا جزءاإ رمسياإ 

 ( املعاةجات يا شعاع2006-014أضافت ةجنة املعاي ر هذا املوضوع ضمن ) 5105-00

  تاحة املعاةجات 5105ُعرض استجاية للدعوة املوجوة يف سنة  5105-11

  أجرى الهريق الهين املعين مبعاةجات الصحة النباتية تقييماإ له وأعد مسودة اةجدو  ورف  توصية يه إىل ةجنة املعاي ر للتشاور يشأثه م 5105-05

 األعااء

 ةجنة املعاي ر الختاذ قرار يشأثه يصورة إلكرتوثيةُعرض على  5103-15

 أصدرت ةجنة املعاي ر قرارها يصورة إلكرتوثية للتشاور يشأثه م  األعااء 5103-10

 تعليقات األعااء وفريق ابرباء املعين يقائمة املصطلحات يف املعاةجة ةمتت مراعا 5100-10

 النباتية الرّد يصورته النوائية ورف  توصية يه إىل ةجنة املعاي ر العتمادهوض  الهريق الهين املعين مبعاةجات الصحة  5100-10

 دون تمي ر( املطبوع ورفعة توصية يه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية العتمادهياستعرضت ةجنة املعاي ر ) 5100-11

 الدورة العاشرة هليةة تداي ر الصحة النباتية اعتمدت املعاةجة  5102-13

 Planococcus minorو Planococcus lilacinus و Dysmicoccus neobrevipes معاةجة 01امللحق . 82 الدولي لتدابري الصحة النباتيةاملعيار 

 (، روما، االتهاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.8102) يا شعاع

 10-5102: آخر تعديل يف املطبوعتاريخ 
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