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

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

 

3 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 :28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 احلجر الزراعيات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد جلمعا
 

  Bactrocera melanotus  معاجلة ذباب: 21معاجلة الصحة النباتية رقم 

 حبرارة البخار ( Carica papaya  ) الببايا يف  Bactrocera xanthodesو

 

 نطاق املعاجلة

 

 لةهااء املةدااا املرت ةحل احلةرارة    ل يف غراةة ( Carica papaya) الببايةا  لف هذه املعاجلة من معاجلةة ااههةة  تتأ 

ذبابةة ااههةة اطةي     ) Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotusلكي تس ر عن ن اق بيض ويرقات ذبةا  

1بال عالية اطدَّدة اهلادئ(
. 

 

 وصف املعاجلة
 

علة  ااههةة    Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotus معاجلة ذبا  املعاجلةاسم 

 الببايا حبرارة البخار

 غري متاح املكون الفعال

 ايزيائي )حرارة البخار( منط املعاجلة

 Bactrocera melanotus (Coquillett) (Diptera: Tephritidae)ذبابةةةة  املستهدفة اآلفة

 Bactrocera xanthodes (Broun) (Diptera: Tephritidae)و

 (.Carica papaya L)ااههة الببايا  املستهدفة اخلاضعة للوائح املواد
 

 جدول املعاجلة
 

 :للهااء املداااالتعريض يف غراة 
 

  يف املائة 60لرطابة نسبية ال تقل عن 

                                                      
 مباااقة األطراف املتعاقدةاطلية األخرى اخلاصة  املتطلباتبتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  1

لصحة البشرية عل  ااملرتتبة اآلثار اطددة  بشأنمعلامات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية. املعاجلاتعل  

 ُينظرإىل ذلك، وباإلضااة . معاجلة ماعل  ماااقة األطراف املتعاقدة إلجراءات اطلية قبل ا معاجلته باستخدامينبغي  وها ماسالمة األغذية،  أو

 ار معاجلة ما عل  ناعية السلحلإال أن تقييم آث. ها دوليًاقبل اعتمادعل  ناعية املنتجات بالنسبة لبعض السلحل للمعاجلات  اطتملة اآلثاريف 

 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتطرف متعاقد باملاااقة عل   أي ُيلزموال قد يقتضي دراسة إضااية. 
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3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

  ساعات  3.5درجة مئاية أو أهثر ملدة  48.5لدرجة حرارة هااء تزيد عن درجة حرارة الغراة لتصل إىل أهثر من

 عل  األقل 

  ساعات عل  األقل 3.5درجة مئاية أو أهثر ملدة  48لدرجة حرارة هااء تبلغ 

  مئايةةة أو أعلةة ، درجةةة 47.5داخةةل الغراةةة عنةةد درجةةة حةةرارة أساسةةية تبلةةغ  احل ةةاع علةة  هةةل ال اههةةة 

 دقيقة عل  األقل. 20ملدة 
 

 وحاملا تكتمل املعاجلة، جياز تربيد ال اههة )عن طريةق التربيةد باملةاء مةثال( يف درجةة حةرارة أساسةية تبلةغ         

 دقيقة.  70تقل عن  الدرجة مئاية ملدة  30
 

 يف املائةةة مةةن الثقةةة بةةأن املعاجلةةة واقةةا هلةةذا اجلةةدوق الةةزم  تةة دي إىل قتةةل مةةا ال يقةةل  95وهنةةان نسةةبة  

 .B. xanthodesو B. melanotusاملائة من بيض ويرقات ذبا   يف 99.9914عن 
 

 معلومات أخرى ذات صلة
 

يةر ال ة  إلدراأ أنةااا    نظر ال ريق ال   املع  مبعاجلات الصحة النباتية، يف تقييمه هلذه املعاجلةة، يف الترب  

 Anastrepha suspensa (Loew)و Anastrepha ludens (Loew))) أخةةةةرى مةةةةن ذبةةةةا  ال اههةةةةة   

 Bactrocera facialis (Coquillett)و Bactrocera dorsalis (Hendel)و Bactrocera cucurbitae (Coquillett)و

 Bactrocera psidii (Froggatt)و Bactrocera passiflorae (Froggatt)و Bactrocera kirki (Froggatt)و

وحماصيل ااههة أخةرى )ييةحل ال ااهةه     (،Ceratitis capitata (Wiedemann)و Bactrocera tryoni (Froggatt)و

 أن ال ريق ال ة  أوصة  بةادراأ آاةتن اثنةتن اقة        هما قدم يف األصل. إاّل اليت تعيل ذبا  ال اههة( يف وصف املعاجلة

 ، طصةةاق ااههةةة واحةةد احسةةي، الببايةةا، اسةةتنادًاB. xanthodesو B. melanotus  اههةةة، وهمةةا:مةةن ذبةةا  ال

 (.1993وآخرين ) Waddellإىل 
 

 (.C. papaya . Waimanalo Soloومتثل حمصاق ال اههة املستخدم لاضحل اجلدوق الزم  يف الببايا ) 
 

 املراجع
 

. وهذه املعايري متاحة عل  الباابة الدولية للصحة النباتيةة  لتدابري الصحة النباتية ةري الدولياياملعيشري امللحق احلالي إىل 

 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/: عل  العناان التالي
 

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, New 
Zealand, Ministry of Agriculture and Fisheries – Regulatory Authoritypp.1-44. 

 

  

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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3 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التارخيي للمطبوع التسلسل
 

 .ال يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار

مت تقديم املعاجلة باهلااء املدااا املرت حل احلرارة ألنااا خمتةارة مةن ذبةا  ال اههةة      2009

(Diptera: Tephritidae( عل  ال اههة )105-2009). 

اسةةتعرا ال ريةةق ال ةة  املعةة  مبعاجلةةات الصةةحة النباتيةةة املعاجلةةة وطلةةي  2010-07

 .احلصاق عل  معلامات إضااية

املع  مبعاجلات الصحة النباتية املزيةد مةن الاقةج إلجةراء      طلي ال ريق ال   2012-12

 .التقييم

قام ال ريق ال   املع  مبعاجلات الصحة النباتية بتغيري العنةاان إىل املعاجلةة    2013-07

  Bactrocera melanotusبةةةاهلااء املةةةدااا املرت ةةةحل احلةةةرارة بالنسةةةبة إىل 

( Carica papaya ( )2009-105 يف الببايةةةا )   Bactrocera xanthodesو

  .وبتزهيته لدى جلنة املعايري لغرا مشاورة األعضاء

وااق ال ريق ال   املع  مبعاجلات الصحة النباتية عل  جدوق زم  للمعاجلة  2013-09

 .)اجتماا اارتاضي(

 .لكرتونيًا للماااقة عل  مشاورة األعضاءإاختذت جلنة املعايري قرارًا  2014-02

األمانة التغةيريات الةيت اقرتحةج مةن خةالق املنتةدى واتحةج بةا          أدخلج  2014-03

  .التصايج

وااقج جلنة املعايري عل  مسادة املعاجلة لغةرا مشةاورة األعضةاء عةن طريةق       2014-03

 .(eSC_May_02_2014التصايج )

مشاورة األعضاء قيد االستعراا مةن جانةي ال ريةق ال ة  املعة  مبعاجلةات        2015-02

 .الصحة النباتية

 إجراء االجتماا االارتاضةي لل ريةق ال ة  املعة  مبعاجلةات الصةحة النباتيةة        2015-05

 .يف مايا/أيار

 إجراء اجتماا ال ريق ال   املع  مبعاجلات الصحة النباتية يف سبتمرب/أيلاق 2015-09

وااقةةج جلنةةة املعةةايري علةة  مسةةادة املعاجلةةة العتمادهةةا مةةن قبةةل اهليئةةة       2015-10

(2015_eSC_Nov_07). 

 اعتمدت اهليئة يف دورتها احلادية عشرة معاجلة الصحة النباتية. 2016-04

 Bactrocera معاجلةة ذبةا    . 28مةن املعيةار الةدولي للصةحة النباتيةة رقةم        21امللحةق  

melanotus  وBactrocera xanthodes   ( يف الببايةةةا Carica papaya  )

ة النباتةةات. منظمةةة األغذيةةة رومةةا، االت اقيةةة الدوليةةة لاقايةة .حبةةرارة البخةةار

 والزراعة.

 04 - 2016: التارخيي للمطبااآخر حتديث للتسلسل 

 
 


