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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معالجات الصحة النباتية

معالجة الصحة النباتية رقم :19
معالجة  Dysmicoccus neobrevipesو

 Planococcus lilacinusو Planococcus

 minorباإلشعاع
اعتمد في 2015؛ نشر في 2015

نطاق المعالجة
تتناااو هااذه المعالجااة الكاةهااة وال بااار با شااعاع لمن ا تكااا ر ا ثاااب البالمااات ماان
 neobrevipesو Planococcus lilacinusو Planococcus minorعند مستوى الكعالية المحددة .

Dysmicoccus

1

وصف المعالجة
اسم المعالجة

المعالجااااة با

شااااعاع لمكافحااااة

neobrevipes

 Dysmicoccusوlilacinus

Planococcus

وPlanococcus minor

المكون الفعال

غير متاح

نوع المعالجة

إشعاع

اآلفات المستهدفة

 Dysmicoccus neobrevipes BeardsleyوPlanococcus lilacinus
و)Hemiptera: Pseudococcidae( )Maskell( Planococcus minor

()Cockerell

السلللللللت المسللللللتهدفة جمي أثواع الكاةهة وال بار التي قد تكون حاضنة ألثواع البق هذه
الخاضعة للوائح

 1ال يتبمن ثطاق معالجات الصحة النباتية القبايا ذات الصلة بتسجيل المبيدات أو المتطلبات المحلية األخرى ال اصة
بموافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات المست دمة في أراضيها .وقد ال تقدم المعالجات المعتمدة من قِبل االتكاقية الدولية
لوقاية النباتات معلومات بشأن اآل ار المحددة المترتبة على الصحة البشرية أو سالمة األغذية ،وهو ما ينبمي معالجته
باست دام ا جراءات المحلية قبل موافقة األطراف المتعاقدة على معالجة ما .وبا ضافة إلى ذلك ،يُنظر في اآل ار المحتملة
للمعالجات على ثوعية المنتجات بالنسبة لبعض السل قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم آ ار معالجة ما على ثوعية السل قد
يقتبي دراسة إضافية .وال يُلزم أي طرف متعاقد بالموافقة على المعالجات ،أو تسجيلها أو اعتمادها لالست دام في أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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جدول المعالجة
الجرعة الدثيا الممتصة قدرها  231غراي لمن تكا ر ا ثاب البالماات مان
و Planococcus lilacinusو.Planococcus minor

Dysmicoccus neobrevipes

تبلاااااا درجااااااة الاقااااااة بااااااأن المعاملااااااة بناااااااء علااااااى هااااااذا الجاااااادو تحااااااو دون تكااااااا ر علااااااى
ماا ال يقاال عان  99.99023فااي الما اة ماان البالماات ا ثاااب لكال ماان  Dysmicoccus neobrevipesو
 Planococcus lilacinusو ،Planococcus minorثسبة  95في الما ة.

ينبمي تطبيق هذه المعالجة بحسب مقتبيات المعيار الدولي رقم (18ال طاوط التوجيهياة السات دام
ا شعاع في الصحة النباتية).
ال يجوز تطبيق هذه المعالجة با شعاع على الكاةهة وال بار الم زثة في ظروف جوية معدّلة.
معلومات مفيدة أخرى
بما ّ
أن ا شعاع قد ال يؤدي إلى حاالت ثكوق تاام ،قاد يعاار المكتشاون علاى حشارات حيّاة لكان غيار
قابلة للبقاء من أثواع  Dysmicoccus neobrevipesأو  Planococcus lilacinusأو ( Planococcus minorغير
بالمة أو بالمة) أ ناء عملية التكتيش .وال يعني هذا فشل المعالجة.
يستند جدو المعالجة هذا إلاى عمال  Doanوآخارين ( .)2012وقاد أدّت بحساب هاذه الدراساة جرعاة
ممتصة قدرها  200غراي إلى من تكا ر ا ثاب البالمات من ثوع  Dysmicoccus neobrevipesوثموهاا
وصوالً إلى الجيل التاالي فاي جميا المراحال غيار البالماة .واتبا فاي وقاح الحاق بكبال اختباار
أ ُجري على ثطاق واس للتأةد من هذه النتا ج أ ّن أي عملية تكا ر غير ممكنة م الجرعاة القصاوى
البالمة  231غراي .وأظهرت اختبارات الحقاة أيباا ً ّ
أن الناوعين اآلخارين أةاار تاأ را ً با شاعاعات
مقارثة م .Dysmicoccus neobrevipes
إن البياثااات المتاحااة عاان األثااواع األخاارى ماان البا ّ
ّ
اق ماان هااذه الكصاايلة محاادودة للمايااة وتاارد جمي ا
الدراسات بهذا الصدد ضمن قا مة المراج  .وةاثح في جمي الحاالت جرعة قدرها  200غاراي أو
أق ّل ةافية لمن التكا ر ،مما يعزز الاقة بالجرعة المقترحة.
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تاريخ المطبوع

ال ي ُعد هذا جزءاً رسمياً من المعيار
 11-2012أضافح لجنة المعايير هذا الموضوع ضمن ( )2006-014المعالجات با شعاع
 09-2012عُرض استجابة للدعوة الموجهة في سنة  2012تاحة المعالجات
 12-2012أجرى الكريق الكني المعني بمعالجات الصحة النباتية تقييما ً له وأعد مسودة الجدو ورف توصية به إلى لجنة
المعايير للتشاور بشأثه م األعباء
عرض على لجنة المعايير الت اذ قرار بشأثه بصورة إلكتروثية
ُ 02-2013
 04-2013أصدرت لجنة المعايير قرارها بصورة إلكتروثية للتشاور بشأثه م األعباء
 04-2014تمح مراعاة تعليقات األعباء وفريق ال براء المعني بقا مة المصطلحات في المعالجة
 06-2014وض الكريق الكني المعني بمعالجات الصحة النباتية الردّ بصورته النها ية ورف توصية به إلى لجنة المعايير
العتماده
 09-2014استعرضح لجنة المعايير (ب دون تميير) المطبوع ورفعة توصية به إلى هيئة تدابير الصحة النباتية العتماده
 03-2015الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
 04-2016اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية ،في دورتها ( ،)11علما بالتعديالت التحريرية المقترحة من قبل مجموعة
مراجعة اللمة العربية.
 04-2016أدرجح أماثة االتكاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت التحريرية المتعلقة ب"الجرعة الكعالة" من الدورة ()11
لهيئة تدابير الصحة النباتية.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  .28الملحق  19معالجة  Dysmicoccus neobrevipesوPlanococcus lilacinus
و Planococcus minorبا شعاع ( ،) 2015روما ،االتكاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية و الزراعة.
تاريخ المطبوع :آخر تعديل في 05-2016
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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