
 هذه املعاجلة للصحة النباتية. 2016تدابري الصحة النباتية يف دورتها احلادية عشرة لعام اعتمدت هيئة 

 .28ويشّكل امللحق جزءًا ملزمًا من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 

3 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 :28رقم  ملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةا

 احلجر الزراعيات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد جلمعا
 

 حفار الذرة األوروبيمعاجلة : 20معاجلة الصحة النباتية رقم 

(Ostrinia nubilalis) بتعريض األغذية لإلشعاع 

 

 نطاق املعاجلة
 

غراي ملنع  289وات لإلشعاع حبد أدنى من اجلرعة املمتصة قدره ه املعاجلة تعريض الفاكهة واخلضرتشمل هذ 

 إىل ما بعدد الطدور الريقدي اخلدامو  أو حبدد أدندى      ( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبي تطّور اجليل األول من

غراي ملنع البيض مدن اجليدل األول مدن أف يفمدو مدن تدادرات أقاقدية قدد تعّر د            343من اجلرعة املمتصة قدره 

  1لإلشعاع )اخلادرات تشّكل أكثر مراحل احلياة صمودًا(.
 

 وصف املعاجلة
 

 لإلشعاع( Ostrinia nubilalis) األوروبيحفار الذرة بتعريض  املعاجلة اسم املعاجلة

 غري حمدد الاملكون الفّع

 تعريض لإلشعاع منط املعاجلة

 :اجَلنددا   ِقشددرّية) (Hübner)( Ostrinia nubilalis) حفددار الددذرة األوروبددي   املستهدفة اآلفة

 (كرامبيدا

 حفددددار الددددذرة األوروبددددي  كافددددة الفاكهددددة واخلضددددروات الدددد   مددددل     املستهدفة اخلاضعة للوائح املواد

(Ostrinia nubilalis) 
 

 لمعاجلةل الزمين دولاجل
 

ملنع تطّور اجليل األول إىل ما بعدد الطدور الريقدي اخلدامو     غراي  289احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  

  .(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبيمن تالل اخلادرات املتأترة 
 

                                                      
تعاقدة يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية مسائل متعّلمة بتسجيل مبيدات اآلفات أو غريها من املتطلبات احمللية اخلا عة ملوافمة األطراف امل ال  1

ف أو قالمة األغذية معلومات عن اآلثار احملددة على صحة اإلنسا من جانب هيئة تدابري الصحة النباتيةعلى املعاجلات. وقد ال توّفر املعاجلات املعتمدة 

عاجلات ينبغي معاجلته عن طريق اقتخدام إجراءات حملية قبل موافمة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وعالوة على ذلك  يتم النظر يف آثار امل وهو ما

 دولي. غري أف تمييم أي آثار نامجةقبل اعتمادها على املستوى ال قد تشّكل عائاًل لآلفة ال إىل بعض السلع احملتملة على جودة املنتج بالنسبة 

 القتخدامهاعن معاجلة ما على جودة السلع قد يتطّلب حبثًا إ افيا. وليو للطرف املتعاقد واجب باملوافمة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها 

 .أرا يهعلى 



PT 20 معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلا عة لمواعد احلجر الزراعي 

3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

تطدّور اجليدل األول إىل مدا بعدد الطدور الريقدي       يبلغ معّدل الثمة بأف املعاجلة وفمًا للجدول الدزم  هدذا عندع     

  (Ostrinia nubilalis) مدن حفدار الدذرة األوروبدي    يف املائدة مدن اخلدادرات املتدأترة      99.987عن  ملا ال يمل اخلامو

  يف املائة. 95نسبة 
 

 يف بديض فمدو  أف يالبديض مدن اجليدل األول مدن     غدراي ملندع    343احلد األدنى من اجلرعة املمتصدة وقددره    

  (.Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبي املتأترةادرات اخل
 

بيض  بالنسبة إىل فموي من أف اجليل األول عنع بيضيبلغ معّدل الثمة بأف املعاجلة وفمًا للجدول الزم  هذا  

  (Ostrinia nubilalis) مددن حفددار الددذرة األوروبددي يف املائددة مددن اخلددادرات املتددأترة   99.9914ال يمددل عددن  مددا

  يف املائة. 95نسبة 
 

توجيهيدة   تطوط) 18 رقم ملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاملعاجلة عاشيًا مع متطلبات اهذه جيب تنفيذ  

  .(النباتيةلصحة اإلشعاع يف اقتخدام ال
 

 جيب أال تطّبق هذه اجلداول الزمنية لإلشعاع على الفاكهة واخلضروات الد  يدتم يزينهدا يف بيئدات معّدلدة      

  ألف األترية قد تؤثر على كفاءة املعاجلة.
 

 صلةأخرى ذات  معلومات
 

نظرًا إىل أف التعريض لإلشعاع قد ال يؤدي إىل موت حتمي  قد جيد املفتشوف تدالل عمليدة التفتديأ  أطدوارًا      

 )يرقدات أو تدادرات أو بالغدات(.    (Ostrinia nubilalis) حفدار الدذرة األوروبدي   حية ولكن غري قابلدة لالقدتمرار مدن    

  .املعاجلةوال يع  ذلك فشل 
 

  يف املسدائل املرتبطدة   املعاجلدة ات الصحة النباتيدة عندد قيامده بتميديم هدذا      عاجلمب ونظر فريق اخلرباء املع  

وات املصدابة  الفاكهدة واخلضدر   من األطوار مدن . وإذا فّرت أعداد كافية املعاجلةبإمكانية جناة األطوار البالغة العميمة من 

 حلجدر الصدحي   ارامية إىل رصد اآلفات  قد يدتم تفعيدل اقدتجابة     مصائدال  مت تعريضها لإلشعاع وطارت لتدتل يف 

مما قد يؤدي إىل تسائر اقتصادية وقيود على التجارة. واعترب فريدق اخلدرباء أنده بنداءى علدى العمدل املفّصدل يف املدؤلف          

Hallman and Hellmich (2009و )Hallman   أعدداد الكائنددات الناجيدة السددليمة قدديكوف   فددإف (  2010)وآتدروف

  منخفضًا مبا فيه الكفاية لدرجة جعل اقتجابة مماثلة أمر مستبعد.
 

 املراجع
 

يشري امللحق احلالي إىل املعايري الدولية لتدابري الصدحة النباتيدة. وهدذه املعدايري متاحدة علدى البوابدة الدوليدة          

 .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms للصحة النباتية على العنواف التالي:
 

Hallman, G.J. & Hellmich, R.L. 2009. Ionizing radiation as a phytosanitary treatment against 
European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) in ambient, low oxygen, and cold conditions 
Journal of Economic Entomology, 102(1): 64–68. 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


 PT 20 معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلا عة لمواعد احلجر الزراعي

3 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

Hallman, G.J., Levang-Brilz, N.M., Zettler, L. & Winborne, I.C. 2010. Factors affecting ionizing 
radiation phytosanitary treatments, and implications for research and generic treatments. 
Journal of Economic Entomology 103(6): 1950–1963. 

 

 

 لمطبوعل يتارخيالتسلسل ال
 
 .شكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيارال ي

 (009-2012) مت تمديم طلب املعاجلة 2012

الفريق الف  املع  مبعاجلات الصحة النباتيدة )الفريدق( املعاجلدة وطلدب     اقتعرض  12–2012

 توفري املزيد من املعلومات

 بعث الفريق برقالة إىل ممّدم الطلبات عن طريق األمانة 02–2013

 رّد ممّدم الطلبات على الرقالة 05–2013

 ضاءملشاورة األعرفع الفريق توصية باملعاجلة إىل جلنة املعايري  07–2013

 ملعاجلة )اجتماع افرتا ي(اول وافق الفريق على جد 09–2013

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

وافق الفريق على الوثيمة بشأف ظهور األطوار البالغة بعد تعدريض األغذيدة لإلشدعاع     2014-02

 ورفعها إىل األمانة

 للموافمة عليه يف مشاورة األعضاءقرار إلكرتوني عن جلنة املعايري  صدر 02–2014

 أدتل  األمانة التغيريات املمرتحة من جانب املنتدى وفتح  باب التصوي  03–2014

وافم  جلندة املعدايري علدى مشدروع املعاجلدة للتصدوي  عليده يف مشداورة األعضداء           03–2014

(2014_eSC_May_06 ) 

 ق التعليمات الواردة من مشاورة األعضاءاقتعرض الفري 02–2015

 مايو/أّيار الذي ُعمد يفاالجتماع االفرتا ي للفريق  اقتعراض 05–2015

 يف قبتمرب/أيلولالذي ُعمد االجتماع االفرتا ي للفريق  اقتعراض 2015-09

وافم  جلنة املعايري على معاجلدة الصدحة النباتيدة الد  قدُترفع إىل هيئدة تددابري         10–2015

 (eSC_Nov_06_2015الصحة النباتية العتمادها )

اعتمدت هيئة تدابري الصدحة النباتيدة يف دورتهدا احلاديدة عشدرة معاجلدة الصدحة         2016-04

 النباتية

 معاجلددة حفددار الددذرة األوروبددي  .28املعيققار الققدولي للصققحة النباتيققة رقققم  مققن  20امللحقق  

(Ostrinia nubilalis بتعريض األغذية لإلشدعاع )   ا  االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة    رومد

 النباتات. منظمة األغذية والزراعة.

 04 - 2016: التارخيي للمطبوعآتر  ديث للتسلسل 

 


