
 
 bL���« WK�UF� W�B�« WO�U�M�«  Ác�s� q��  …—Ëb�«…d�UF�« � W�B�« ��«b� W�OWO�U�M�«  ÂU� �2015Æ 

«c� o�K*«  u� ¡e�ŸU��ô« V�«Ë —UOF*« s� r�— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« 28Æ 

3   s� 1 W�HB�«   U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 

—UOF*« w�Ëb�« 28 

o�K*« 18 

 

 

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« 

 w�Ëb�« —UOF*«28  U'UF� WO�U�M�« W�B�« 

W'UF�  r�— WO�U�M�« W�B�«]18[: 

 W'UF� i � U( « Êu L O K� «Citrus limon b�ö M �u � W � U� –  s�  h K� � K� …œË� �U�  
Bactrocera tryoni 

 �  bL � �«2015 �  d A �  ª2015 

UD�‚ *«W'UF 

 Ác� o�DM�W'UF*« vK� ÊuLOK�« W'UF� i�U(« Citrus limon  …œË��U�      W?�U�–  U?�d�Ë ÷u?O� ‚u?H� s?� dH�� wJ�
b�ôeM�u� Bactrocera tryoni …œb;« WO�UFH�U�1Æ 

*« n�ËW'UF 

r�« *«W'UF  W'UF�ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon  s� hK��K� …œË��U�W�U�– b�ôeM�u� Bactrocera tryoni 

1    «u*U� W?�U)« …b?�UF�*« ·«d�ú� Èd�_« WOK;« ◊ËdA�« Ë√  «bO�*« qO���� WKB�*« U�UCI�« WO�U�M�« W�B�«  U'UF� ‚UD� sLC�� ô   v?K� W?I�
 U'UF*« ÆU�uKF� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� s� …bL�F*«  U'UF*« sLC�� ô p�c� ¨W�c�_« W�ö� Ë√ W�dA��« W�BK� W��M�U� …œb;« —U�ü« s�  

W'UF*« vK� …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� q�� WOK;«  «¡«d�û� ÎUI�Ë UNF� q�UF��« wG�M� ��« U�UCI�« w�Ë Æ      «��Q?��« � d?EM�� ¨p?�– �≈ W�U?{ùU�Ë
K��« iF�� W��M�U�  U��M*« WO�u� vK�  U'UFLK� WKL�;«UO�Ëœ U�œUL��« q�� WKzUF�« l Æ      W?I�«u*U� q?B�� U?LO� b?�UF�� ·d?� vK� Â«e�≈ b�u� ôË
tO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨ U'UF*« vK�Æ 

                                                      



WK�UF�  WO�U�M�« W�B�«18  ö�UF� `z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« 

ÊuJ*« ‰UFH�« �� ÕU�� 
Ÿu� *«W'UF WOzU�eO� ©…œË��U�® 

W�ü« W�bN��*« Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) ©W�U�– M�u�eb�ô® 
lK???��« W�bN�???�*« WF???{U)« 
`z«uK� 

—U� ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon 

*« ‰Ëb�W'UF 

 ‰Ëb'«1 ∫ÊU��u�� ÊU��—œ  …b* q�√ Ë√14 Îö�«u�� ÎU�u� 

 WO�UFH�« mK��ED99.99  WI� Èu��0t���� 95 WzU*« �Æ 

 ‰Ëb'«2 ∫3  …b* q�√ Ë√ W�u��  U�—œ14 Îö�«u�� ÎU�u� 

 WO�UFH�« mK��ED99.9872   t���� WI� Èu��095 WzU*« �Æ 

 …—«d� W�—œ �≈ …dL��« qB� Ê√ V�ËW'UF*«  q��UNO� ¡b��« Æ    w?G�M�Ë ¨UNKO�?��Ë …d?L��« …—«d� W�—œ b�— wG�M�Ë
W'UF*« …b� ‰«u� œ�b;« Èu��*« …—«d(« W�—œ “ËU��� Òô√ Æ 

WK�  «– Èd�√  U�uKF� 

UF* �F*« �H�« o�dH�« ‰ËUM�ËF*« Ác� tLOOI� � WO�U�M�« W�B�«  U'    ?�—œ W?LE�Q� WK?B�*« qzU?�*« W'U U   …—«d?(«
 qL� —U���ô« � Î«c�¬ Í—«d(« nOOJ��«ËHallman Ë Mangan. ©1997Æ® 

 ÊôËb'« bM��«Ë1 Ë2  qL� �≈De Lima   s�d�¬Ë©2007®¨  Â«b���U� tF{Ë -ËnM� ¢W�u�A�¢ ©LisbonÆ® 

�Ë o�dH�« ‰ËUM'UF0 �F*« �H�« U   —U?� � T�UH*« b����« s� W�UM�« —«d{_U� WKB�*« qzU�*« ÎUC�√ WO�U�M�« W�B�«
OK�« ÊuL©'UF0 �F*« �H�« o�dH�« U  ¨WO�U�M�« W�B�«2012Æ® 

l�«d*« 
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 
and Horticultural Science, 35: 39–50. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 
Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79 1–79 4. 

TPPT. 2012. TPPT response to SC’s concerns about chilling injury in lemons during in-transit cold 
disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, Dec. 2012, pp. 55–57. 

 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 3   s� 2 W�HB�«  



  ö�UF�`z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« WK�UF�  WO�U�M�« W�B�«18 

Ÿu�DLK� w�—U��« q�K���« 

—UOF*« s� ÎUO�— Î«¡e� «c� �bF�� ô 

09≠2007  r�bI� VKD� W�U���« W'UF*« X��bÔ�  U'UF� 

12≠2007 r���  WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« W'UF�ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon    s?� hK��?K� …œË��U� W?�U�–  b?�ôeM�u�  s?� 
2007-106 qLA�� 2007-206G 

04≠2008  U'UF� Ÿu{u� X% W'UF*« Ác� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� W��U��« …—Ëb�« X�U{√  WN�UH�« W�U�– 

09≠2008 ÎUO�Ë�J�≈ UNO� X�K� ¡UC�_« …—ËUA� vK� W'UF*« ÷d� vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 

06≠2009 ¡UC�_« …—ËUA� �≈ XK�—Ô√ 

07≠2010  ��«b� W�O� �≈ t1bI�� ��UF*« WM' vK� t{dF� v�Ë√Ë hM�« `OIM�� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ÂU�  W?O�U�M�« W�B�«
 WF�U��« UN�—Ëœ �©2012 ®ÁœUL��ô 

11≠2011 WO�Ë�J�ù«  «—«dI�« WOKL� o�d� s� W'UF*« vK� UN�UIOKF� ��UF*« WM' X��b� 

12≠2012  T�UH*« b����« s� W�UM�« —«d{_« W�Q�� vK� œd�« s� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ŸUL��« vN��«`I�Ë   v?�Ë√Ë hM�«
ÁœUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ t1bI�� ��UF*« WM' vK� t{dF� 

11≠2013 U�œUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� vK� W'UF*« ÷dF� WO�u��« vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 

2014≠03 w�— ÷«��« wIK� 
2014≠06  W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �b�√hM�« WF�«d0 ÂU�Ë WO�d�«  U{«��ô« vK� �œ— …œu�� WO�U�M�« 
2014≠11  ��«b� W�O� q�� s� ÁœUL��ô Î«bON9 ŸËdA*« vK� XI�«ËË WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �œ— ��UF*« WM' X{dF��«

 WO�U�M�« W�B�« 
03-2015   …—Ëb�«…d�UF�« WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�   bL��«W'UF*« 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«28  o�K*«18  W'UF�ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon  s� hK��K� …œË��U�W�U�–  

 b�ôeM�u�Bactrocera tryoni ≠ ©2015®ËUH�« ¨ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« ¨U�Ë— ¨ 
 a�—U�Ÿu�D*« ∫ q�bF� d�¬2015≠04 

 

3  s� 3 W�HB�«   U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 


	المعيار الدولي 28
	اعتمد في 2015؛ نشر في 2015

	الملحق 18
	المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	المعيار الدولي 28 معالجات الصحة النباتية
	معالجة الصحة النباتية رقم [18]:
	معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينلاند Bactrocera tryoni
	تنطبق هذه المعالجة على معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni بالفعالية المحددة.
	اسم المعالجة
	معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni
	المكون الفعال
	غير متاح
	نوع المعالجة
	فيزيائية (بالبرودة)
	الآفة المستهدفة
	Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) (ذبابة كوينزلاند)
	السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
	ثمار الليمون الحامض Citrus limon
	الجدول 1: درجتان مئويتان أو أقل لمدة 14 يوماً متواصلاً
	تبلغ الفعالية ED99.99 بمستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	الجدول 2: 3 درجات مئوية أو أقل لمدة 14 يوماً متواصلاً
	تبلغ الفعالية ED99.9872  بمستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبل البدء فيها. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها، وينبغي ألاّ تتجاوز درجة الحرارة المستوى المحدَّد طوال مدة المعالجة. 
	معلومات أخرى ذات صلة
	وتناول الفريق الفني المعني لمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة المسائل المتصلة بأنظمة درجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في الاعتبار عمل Hallman و Mangan. (1997).
	واستند الجدولان 1 و2 إلى عمل De Lima  وآخرين (2007)، وتم وضعه باستخدام صنف "لشبونة" (Lisbon).
	وتناول الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية أيضاً المسائل المتصلة بالأضرار الناجمة عن التبريد المفاجئ في ثمار الليمون (الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية، 2012).
	De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35: 39–50.
	Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79 1–79 4.
	TPPT. 2012. TPPT response to SC’s concerns about chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, Dec. 2012, pp. 55–57.
	التسلسل التاريخي للمطبوع
	لا يُعدّ هذا جزءاً رسمياً من المعيار
	09-2007 قُدِّمت المعالجة استجابة لطلب تقديم معالجات 
	12-2007 قسّم الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند من 2007-106 لتشمل 2007-206G
	04-2008 أضافت الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة النباتية هذه المعالجة تحت موضوع معالجات ذبابة الفاكهة 
	09-2008 وافقت لجنة المعايير على عرض المعالجة على مشاورة الأعضاء للبت فيها إلكترونياً
	06-2009 أُرسلت إلى مشاورة الأعضاء
	07-2010 قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح النص وأوصى بعرضه على لجنة المعايير لتقديمه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة (2012) لاعتماده
	11-2011 قدَّمت لجنة المعايير تعليقاتها على المعالجة عن طريق عملية القرارات الإلكترونية
	12-2012 انتهى اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية من الرد على مسألة الأضرار الناجمة عن التبريد المفاجئ ونقح النص وأوصى بعرضه على لجنة المعايير لتقديمه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده
	11-2013 وافقت لجنة المعايير على التوصية بعرض المعالجة على هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتمادها
	2014-03 تلقي اعتراض رسمي
	2014-06 أعدّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مسودة ردّ على الاعتراضات الرسمية وقام بمراجعة النص
	2014-11 استعرضت لجنة المعايير ردّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافقت على المشروع تمهيداً لاعتماده من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية 
	03-2015  الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
	المعيار الدولي رقم 28 الملحق 18 معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni - (2015)، روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو
	تاريخ المطبوع: آخر تعديل 2015-04

