
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بتعريض األغذية  (Ostrinia nubilalis) : معاجلة حفار الذرة األوروبي28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 (009 – 2012) لإلشعاع

 

3 من 1 الصفحة الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية    

 حفرررراا الررررواي ا واو ررررل: مواجلررررة 28 مشررررموح ملحررررر للدويرررراا الرررردولل لارررردا   الصررررحة النباتيررررة 

(OSTRINIA NUBILALIS ) (009–2012) اوميض ا غوية لإلشواح 

 إطاا احلالة

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

 14-10-2015 تاايخ الوثيقة

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

 هالتوافق على اعتماد جلنة املعايريإىل  تفعُر املمحلة احلالية للوثيقة

 مت تقديم طلب املعاجلة 2012 املماحل المئيسية

)الفريق( املعاجلة  الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةاستعرض  12–2012

 وطلب توفري املزيد من املعلومات

 برسالة إىل مقّدم الطلبات عن طريق األمانةالفريق بعث  02–2013

 رّد مقّدم الطلبات على الرسالة 05–2013

 مع األعضاء اإىل جلنة املعايري للتشاور بشأنه باملعاجلةتوصية  رفع الفريق 07–2013

 )اجتماع افرتاضي( ةلمعاجلل وافق الفريق على جدول زمين 09–2013

 بدأ الفريق بإعداد وثيقة عن ظهور األطوار البالغة بعد تعريض األغذية لإلشعاع 09–2013

وافق الفريق على الوثيقة بشأن ظهور األطوار البالغة بعد تعريض األغذية  2014-02

 لإلشعاع ورفعها إىل األمانة

 يف مشاورة األعضاء.صدر قرار إلكرتوني عن جلنة املعايري للموافقة عليه  02–2014

 أدخلت األمانة التغيريات املقرتحة من جانب املنتدى وفتحت باب التصويت 03–2014

األعضاء  للتصويت عليه يف مشاورةوافقت جلنة املعايري على مشروع املعاجلة  03–2014

(2014_eSC_May_06)  

 استعرض الفريق التعليقات الواردة من مشاورة األعضاء 02–2015

 انعقد االجتماع االفرتاضي للفريق يف مايو/أّيار 05–2015

 انعقد اجتماع للفريق يف سبتمرب/أيلول 2015-09

 )أسرتاليا( Matthew SMYTHالسيد  05–2015 عن املواجلةاملسؤول 

 )أسرتاليا(Andrew JESSUPالسيد  2012-12

 اجلةعباعتماد امل املتعّلقةبدأت األمانة باستخدام احلاشية املنّقحة سابقًا  09-2013 ا مانة مالحظات

 مراجعة حتريرية 2014-04



 (009–2012)بتعريض األغذية لإلشعاع  (Ostrinia nubilalis) الذرة األوروبي: معاجلة حفار 28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  009-2012

 

3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

 مراجعة حتريرية 2015-09

 نطاق املواجلة

غةرا  ملنةع تطةّور     289تشمل هذه املعاجلة تعريض الفاكهة واخلضراوات لإلشعاع حبد أدنى من اجلرعة املمتصةة قةدره    [1]

إىل مةا بعةد الطةور الريقةي اخلةام حب أو حبةد أدنةى مةن         ( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبةي  اجليل األول من

غرا  ملنع البيض من اجليل األول من أن يفق  من خادرات أساسةية قةد تعّرضةت لإلشةعاع      343اجلرعة املمتصة قدره 

 1)اخلادرات تشّكل أكثر مراحل احلياة صمودًا(.

 وصف املواجلة

 لإلشعاع( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبيبتعريض  املعاجلة اسم املواجلة [2]

 غري حمدد الاملكون الفّو [3]

 تعريض لإلشعاع املواجلة منط [4]

 .(كرامبيدا :اجَلناح ِقشرّية) (Hübner)( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبي املساهدفة اآلفة [5]

 حفةةةةار الةةةةذرة األوروبةةةةي  كافةةةةة الفاكهةةةةة واخلضةةةةروات الةةةة  حتمةةةةل     املساهدفة املواد اخلاضوة للوائح [6]

(Ostrinia nubilalis) 

 لدواجلةل الزمين دولاجل

مةن خة ل   ملنع تطّور اجليل األول إىل ما بعد الطور الريقةي اخلةام    غرا   289احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  [7]

 .(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبياخلادرات املتأخرة 

 ملةا ال يقةل   إىل مةا بعةد الطةور الريقةي اخلةام      تطّور اجليل األول يبلغ معّدل الثقة بأن املعاجلة وفقًا للجدول الزمين هذا متنع  [8]

 يف املائة. 95نسبة ، (Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبييف املائة من اخلادرات املتأخرة  99.987عن 

 املتأخرةادرات اخل يف بيضفق  أن يالبيض من اجليل األول من غرا  ملنع  343احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  [9]

 (.Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبي

ال يقةل   بيض ما بالنسبة إىل فق ي من أن اجليل األول متنع بيضيبلغ معّدل الثقة بأن املعاجلة وفقًا للجدول الزمين هذا  [10]

 يف املائة. 95نسبة  ،(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبييف املائة من اخلادرات املتأخرة  99.9914عن 

                                                      
املتعاقدة  ال يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية مسائل متعّلقة بتسجيل مبيدات اآلفات أو غريها من املتطلبات احمللية اخلاضعة ملوافقة األطراف  1

معلومات عن اآلثار احملددة على صحة اإلنسان أو س مة األغذية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتعلى املعاجلات. وقد ال توّفر املعاجلات املعتمدة لدى 

عاجلات ينبغي معاجلته عن طريق استخدام إجراءات حملية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وع وة على ذلكحب يتم النظر يف آثار امل مما

قبل اعتمادها على املستوى الدولي. غري أن تقييم أ  آثار نامجة عن معاجلة  عائً  لآلفة قد تشّكل ال إىل بعض السلع احملتملة على جودة املنتج بالنسبة 

 .أراضيهاالستخدامها على ما على جودة السلع قد يتطّلب حبثًا إضافيا. ولي  للطرف املتعاقد واجب باملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها 



 (009–2012)بتعريض األغذية لإلشعاع  (Ostrinia nubilalis) : معاجلة حفار الذرة األوروبي28مشروع ملحق للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  009-2012

 

3 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

اإلشةعاع  سةتخدام  التوجيهية  خطوط) 18ملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية جيب تنفيذ املعاجلة متاشيًا مع متطلبات ا [11]

 .(لصحة النباتيةيف ا

ال  يتم ختزينها يف بيئات معّدلةة ألن األخةرية   جيب أال تطّبق هذه اجلداول الزمنية لإلشعاع على الفاكهة واخلضروات  [12]

 قد تؤثر على كفاءة املعاجلة.

 غ ها من املولومات ذات الصلة

نظرًا إىل أن التعريض لإلشعاع قد ال يؤد  إىل موت حتميحب قد جيد املفتشون خ ل عملية التفتيشحب أطةوارًا حيةة ولكةن     [13]

)يرقةات أو خةادرات أو بالغةات(. وال يعةين ذلةك       (Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبيغري قابلة ل ستمرار من 

 .املعاجلةفشل 

حب يف املسائل املرتبطة بإمكانية جنةاة األطةوار   املعاجلةات الصحة النباتية عند قيامه بتقييم هذا عاجلونظر فريق اخلرباء املعين مب [14]

الفاكهةة واخلضةراوات املصةابة الة  مت تعريضةها لإلشةعاع        من األطوار مةن . وإذا فّرت أعداد كافية املعاجلةالبالغة العقيمة من 

وطارت لتدخل يف مصائد رامية إىل رصد اآلفاتحب قد يتم تفعيل استجابة للحجر الصحيحب مما قةد يةؤد  إىل خسةائر اقتصةادية     

Hallman and Hellmich (2009 )وقيةود علةى التجةارة. واعتةرب فريةق اخلةرباء أنةه بنةاءع علةى العمةل املفّصةل يف املةؤلف              

(حب أن أعداد الكائنات الناجية السليمة سيكون منخفضةًا مبةا فيةه الكفايةة لدرجةة جعةل اسةتجابة        2010)وآخرون  Hallmanو

 مماثلة أمر مستبعد.
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