
  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotus: معاجلة ذباب 28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  ملحقمشروع  

 (105-2009( حبرارة البخار )Carica papayaيف الببايا )

3 من 1 لصفحةا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  Bactrocera melanotus م اجلررة الررا   : 28مشررعوم مقحررع ار يررال الرردول  لصرردالن الصررحة النباتيررة لقرر       

 (105-2009حبعالة البخال ) ( Carica papaya  ) الببايا يف  Bactrocera xanthodesو

 إطال احلالة

 .ال يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده

 2015-11-05 تاليخ الوثيقة

 (معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح: )28 رقم مشروع ملحق للمعيار الدولي فئة الوثيقة

 اعتمادهاللعرض على جلنة املعايري ل ارعحقة احلالية لقوثيقة

ة من ذبااب الفاه ا  ألنواع خمتارة  املعاجلة باهلواء املدفوع املرتفع احلرارة تقديممت  2009 ارعاحل العئيسية

(Diptera: Tephritidae)  (105-2009)على الفاه ة 

املعاجلاة وللا    الفريق الفا  املعا  اعاجلاات الصاحة النباتياة      استعرض  2010-07

 احلصول على معلومات إضافية

النباتية املزيد من الوقا  ججاراء    الفريق الف  املع  اعاجلات الصحةلل   2012-12

 التقييم 

املعاجلاة  النباتية بتغيري العنوان إىل  فريق الف  املع  اعاجلات الصحةقام ال 2012-07

 Bactroceraو  Bactrocera melanotusبالنسابة إىل   بااهلواء املادفوع املرتفاع احلارارة    

xanthodes  الببايا يف (  Carica papaya ) (2009-105)    وبتزهيته لدى جلناة املعاايري

  لغرض مشاورة األعضاء

النباتياة علاى جادول  ماا      فرياق الفا  املعا  اعاجلااات الصاحة    وافاق ال  2013-09

 للمعاجلة )اجتماع افرتاضي( 

 للموافقة على مشاورة األعضاء ًاالكرتونياختذت جلنة املعايري قرارًا  2014-02

 أدخل  األمانة التغيريات اليت اقرتح  من خالل املنتدى وفتح  باب التصوي    2014-03

مسودة املعاجلة لغرض مشاورة األعضااء عان لرياق    جلنة املعايري على  وافق  2014-03

 (eSC_May_02_2014)التصوي  

فرياق الفا  املعا  اعاجلاات     مشاورة األعضاء قيد االستعراض من جانا  ال  2015-02

 النباتية الصحة

النباتياة يف   فريق الف  املع  اعاجلات الصاحة إجراء االجتماع االفرتاضي لل 2015-05

 مايو/أيار

 سبتمرب/أيلول النباتية يف فريق الف  املع  اعاجلات الصحةإجراء اجتماع ال 2015-09



 حبرارة البخار ( Carica papaya  ) يف الببايا   Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus  معاجلة ذباب: 28مشروع ملحق املعيار الدولي رقم  2009-105

 

3 من 2 لصفحةا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

وافق  جلنة املعايري على مسودة املعاجلة العتمادها من قبل اهليئة يف دورت ا  2015-10

 (eSC_Nov_07_2015).احلادية عشرة

 )الصني( Daojian YUالسيد  02-2015 ارسؤول عن ار اجلة

 )أسرتاليا( Andrew JESSUPالسيد  2009-01

 ترتي  النسق وفقا ملتطلبات جديدة 09-2013 األمانة مالحظات

 اجلةعباعتماد امل املتعّلقة ًاسابقاملنّقحة ايية احلاستخدام بمانة األبدأت  2013-09

 مراجعة حتريرية 2014-04

خاذ  ألملعايري إىل ااالنباتية للجنة  فريق الف  املع  اعاجلات الصحةدعوة ال 2015-09

ذبابااة  املعاجلااة حباارارة البخااار بالنساابة إىل  " بتغاايري عنااوان هااذه املسااودة إىل   علمااًا

 Bactrocera melanotus  وBactrocera xanthodes  ( يف البباياااا Carica papaya  )

 " )بانتظار موافقة جلنة املعايري((2009-105)

 ”Waddell et al., 1993“إدراج إيارة مرجعية  2015-09 

 مراجعة حتريرية 2015-09

 نطاق ار اجلة

لكي تسافر عان    ل واء املدفوع املرتفع احلرارةل يف غرفة (Carica papaya)فاه ة  البباياتتألف هذه املعاجلة من معاجلة  [1]

 (ذباباة فاه اة اطايهل اهلااد     )Bactrocera xanthodes  و  Bactrocera melanotusنفاو  بايو ويرقاات ذبااب    

1بالفعالية اطدَّدة
. 

 وصف ار اجلة

حبارارة   البباياا  فاه اة علاى   Bactrocera xanthodes و  Bactrocera melanotusذبااب معاجلاة   اس  ار اجلة [2]

 (105-2009) البخار

 غري متاح اركون الف ال [3]

 فيزيائي )حرارة البخار( منط ار اجلة [4]

Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus (Coquillett) (Diptera: Tephritidae)ذبابة  ارسصهدفة اآلفة [5]

   (Broun) (Diptera: Tephritidae) 

 (.Carica papaya L) الببايا فاه ة اخلاض ة لقوائحالسقع ارسصهدفة  [6]

                                                      
 اوافقة األلراف املتعاقدةاطلية األخرى اخلاصة  املتطلباتبتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطا   ال  1

لصحة البشرية املرتتبة على ااآلثار اطددة  بشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

ُينظر يف إىل ذلك، وباجضافة . معاجلة ماعلى موافقة األلراف املتعاقدة ججراءات اطلية قبل ا معاجلته باستخدامنبغي ي وهو ماسالمة األغذية،  أو

إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي . ها دوليًاقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنسبة لبعو السلع للمعاجلات  اطتملة اآلثار

 .، أو تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتلرف متعاقد باملوافقة على  أي ُيلزموال ضافية. دراسة إ



 حبرارة البخار ( Carica papaya  ) يف الببايا   Bactrocera xanthodesو  Bactrocera melanotus  معاجلة ذباب: 28مشروع ملحق املعيار الدولي رقم  2009-105

 

3 من 3 لصفحةا  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 جدول ار اجلة

  :املدفوعل واء لالتعريو يف غرفة  [7]

  يف املائة 60لرلوبة نسبية ال تقل عن 

سااعات   3.5أو أهثر ملدة  درجة مئوية 48.5لدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل أهثر من  -

 على األقل 

 على األقل ساعات 3.5دة أو أهثر مل درجة مئوية 48تبلغ لدرجة حرارة هواء  -

 20درجاة مئوياة أو أعلاى، ملادة      47.5تبلاغ  درجة حرارة أساساية  عند داخل الغرفة  الفاه ةاحلفاظ على هل  -

 .على األقل دقيقة

درجة مئوية  30أساسية تبلغ يف درجة حرارة )عن لريق التربيد باملاء مثال(  الفاه ةتربيد جيو  وحاملا تكتمل املعاجلة،  [8]

 دقيقة.  70ملدة على تقل عن 

 99.9914قتال ماا ال يقال عان     تاددي إىل  ا هلاذا اجلادول الازم     وفقا عاجلة امل أنمن الثقة ب يف املائة 95نسبة وهناك  [9]

 .B. xanthodesو B. melanotusذباب  ويرقات بيو من املائة يف

 م قومات أخعى اات صقة

مان  أناواع أخارى   جدراج يف التربير الف   ،يف تقييمه هلذه املعاجلة ،الفريق الف  املع  اعاجلات الصحة النباتية نظر [10]

 Anastrepha ludens (Loew), Anastrepha suspensa (Loew), Bactrocera cucurbitae)ذباااب الفاه ااة 

(Coquillett), Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera facialis (Coquillett), Bactrocera kirki 
(Froggatt), Bactrocera passiflorae (Froggatt), Bactrocera psidii (Froggatt), Bactrocera tryoni 

(Froggatt) وCeratitis capitata (Wiedemann) ذباب الفاه اة(  ليت تعيل مجيع الفواهه ا)، وحماصيل فاه ة أخرى

 أوصى بإدراج آفتني اثنتني فقاهل مان ذبااب الفاه اة، وهماا:     الفريق الف  إال أن صل. هما قدم يف األ عاجلة يف وصف امل

B. melanotus وB. xanthodesالببايا، استنادا إىل حس ، فاه ة واحد فصول ، طWaddell  (.1993ن )يوآخر 

 (.C. papaya . Waimanalo Solo) الببايايف  اجلدول الزم وضع املستخدم لحمصول الفاه ة متثل و [11]

 ارعاجع

[12] Waddell, B.C., Clare, G.K., Maindonald, J.H. & Petry, R.J. 1993. Postharvest disinfestations of 

Bactrocera melanotus and B. xanthodes in the Cook Islands. Report 3. Wellington, Ministry of 
Agriculture and Fisheries (New Zealand) – Regulatory Authoritypp.1-44. 

 


