اعتُمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في عام .2015
هذا الملحق هو جزء واجب االتباع من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .28
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معالجة الليمون الحامض  Citrus limonبالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزالند
Bactrocera tryoni
اعتمد في 2015؛ نشر في 2015

نطاق المعالجة
تنطبقق هقذه المعالجقة علق معالجققة الليمقو الحقام  Citrus limonبققالبرو ة لكقي تفقفر عقن قفققو
بيوض ويرقات ذبابة كوينزالقد  Bactrocera tryoniبالفعالية المحد ة.1
وصف المعالجة
اسم المعالجة

معالجة الليمو الحام

المكون الفعال

غير متاح
فيزيائية (بالبرو ة)

اآلفة المستهدفة

)Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae

السللللللللللللل المسللللللللللللتهدفة
الخاضعة للوائح

ثمار الليمو الحام

نوع المعالجة

 Citrus limonبالبرو ة للتخلص من ذبابة كوينزالقد

Bactrocera tryoni

(ذبابة كوينزالقد)

Citrus limon

 1ال يتضققمن قطققا معالجققات الصققحة النباتيققة الصضققايا المتصققلة بتفققجيل المبيققدات او ال ققروا المحليققة ا ققر ل اققرا
المتعاقدة الخاصة بالموافصة عل المعالجات .كذلك ال تتضمن المعالجقات المعتمقدة مقن هيئقة تقدابير الصقحة النباتيقة معلومقات
عققن ااثققار المحققد ة بالنفققبة للصققحة الب ققرية او سققةمة ا غذيققةي وهققي الصضققايا التققي ينب ققي التعامققل معهققا وفصققا ل جققراءات
المحلية قبل موافصقة ا اقرا المتعاققدة علق المعالجقة .وبا إقافة كلق ذلقكي يُنتقر فقي التقتثيرات المحتملقة للمعالجقات علق
قوعية المنتجات بالنفبة لبع الفقل العائلقة قبقل اعتما هقا وليقا .وال يوجقد كلقزام علق اقر متعاققد فيمقا يتصقل بالموافصقة
عل المعالجاتي او تفجيلها او اعتما ها لةستخدام في اراإيه.
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معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

جدول المعالجة
الجدول  :1درجتان مئويتان أو أقل لمدة  14يوما ً متواصالً
تبلغ رجة الثصة بت المعاملة بناء عل هذا الجدول تصضي عل ما ال يصل عن  99.99في المائة من
بيوض ويرقات  ،Bactrocera tryoniقفبة  95في المائة.
الجدول  3 :2درجات مئوية أو أقل لمدة  14يوما ً متواصال ً
تبلغ رجة الثصة بت المعاملة بناء عل هذا الجدول تصضي عل ما ال يصل عن  99.9872في المائقة
من بيوض ويرقات  ،Bactrocera tryoniقفبة  95في المائة.
ويجقب ا تصقل الثمقرة كلق رجقة قرارة المعالجققة قبقل البقدء فيهقا .وينب قي رصقد رجقة ققرارة
الثمرة وتفجيلهاي وينب ي االّ تتجاوز رجة الحرارة المفتو المحدَّ اوال مدة المعالجة.
معلومات أخرى ذات صلة
وتناول الفريق الفني المعني لمعالجقات الصقحة النباتيقة فقي تصييمقه لهقذه المعالجقة المفقائل المتصقلة
بتقتمة رجات الحرارة والتكييف الحراري آ ذا في االعتبار عمل  Hallmanو.)1997( Mangan.
واستند الجدوال  1و 2كل عمل  De Limaوآ رين ()2007ي وتم وإقعه باسقتخدام صقنف "ل قبوقة"
(.)Lisbon
وتناول الفريق الفني المعني بمعالجقات الصقحة النباتيقة ايضقا المفقائل المتصقلة با إقرار الناجمقة
عن التبريد المفاجئ في ثمار الليمو (الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتيةي .)2012
المراج
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.
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التسلسل التاريخي للمطبوع

ال ي ُعدّ هذا جزءا رسميا من المعيار
 2007-09قُدِّّمت المعالجة استجابة لطلب تصديم معالجات
 2007-12قفّم الفريق الفني المعني بمعالجقات الصقحة النباتيقة معالجقة الليمقو الحقام
ذبابة كوينزالقد من  2007-106لت مل 2007-206G

limon

 Citrusبقالبرو ة للقتخلص مقن

 2008-04اإافت الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة النباتية هذه المعالجة تحت موإوع معالجات ذبابة الفاكهة
 2008-09وافصت لجنة المعايير عل عرض المعالجة عل م اورة ا عضاء للبت فيها كلكتروقيا
 2009-06اُرسلت كل م اورة ا عضاء
 2010-07قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصقحة النباتيقة بتنصقيل القنص واوصق بعرإقه علق لجنقة المعقايير لتصديمقه كلق
هيئة تدابير الصحة النباتية في ورتها الفابعة ( )2012العتما ه
 2011-11قدَّمت لجنة المعايير تعليصاتها عل المعالجة عن اريق عملية الصرارات ا لكتروقية
 2012-12اقته اجتماع الفريقق الفنقي المعنقي بمعالجقات الصقحة النباتيقة مقن القر علق مفقتلة ا إقرار الناجمقة عقن التبريقد
المفاجئ وقصل النص واوص بعرإه عل لجنة المعايير لتصديمه كل هيئة تدابير الصحة النباتية العتما ه
 2013-11وافصت لجنة المعايير عل التوصية بعرض المعالجة عل هيئة تدابير الصحة النباتية العتما ها
 03-2014تلصي اعتراض رسمي
 06-2014اعدّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مفو ة ر ّ عل االعتراإات الرسمية وقام بمراجعة النص
 11-2014استعرإت لجنة المعايير ر ّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافصت عل الم روع تمهيدا العتما ه
من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
 03-2015الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
 04-2016ا دت هيئة تدابير الصحة النباتيةي في ورتها ()11ي علما بالتعديةت التحريرية المصتر ة من قبل مجموعة
مراجعة الل ة العربية.
 04-2016ا رجت اماقة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعديةت التحريرية المتعلصة ب"الجرعة الفعالة" من الدورة ()11
لهيئة تدابير الصحة النباتية.
 Citrus limonبالبرو ة للتخلص من ذبابة كوينزالقد Bactrocera
المعيار الدولي رقم  28الملحق  18معالجة الليمو الحام
)2015( tryoniي روماي االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتي منتمة ا غذية والزراعة.
تاريخ المطبوع :آ ر تعديل 05-2016
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