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القاهرة



الدعوة لتقديم موضوعات

ة أضيفت الى قائمة موضوعات معايير االتفاقية الدولية للصح

(2006, االجتماع األول لهيئة تدابير الصحة النباتية : )النباتية 

 2004نوفمبر (: 31) ثم اعتماد المواصفة

 اللجنة الفنية للحجر الزراعى للغابات:وضعت المسودة من قبل

(2010سبتمبر )

2011ابريل : تمت مراجعتها بواسطة لجنة المعايير

مايو : ةاقرتها لجنة المعايير للعرض على المشاورات الفنية االقليمي

2011  .



اية الخبرة العالمية فى انشاء وفحص غرف المعاملة الحرار

أوضحت بأنه من الضرورى بأن يكون هناك تناغم وشرح

قائمة  بالشروط للحصول 17وعليه تحتوى الفقرة . اكبر 
 good HTعلى عمل جيد للمعاملة الحرارية  

practice 

تسخين التسخين باستخدام العازل الكهربائى كمصدر ثانى لل

: 28والمعيار 15:2009تم اقتراح ادخاله فى المعيار 

2007



 وللتناغم مع المعاملة الحراريةHT  و المعاملة ببروميد

DHى تم اضافة دليل للتسخين بالعازل الكهربائMBالمثيل 

د لقد ثم ادخال تعديل طفيف على خطوات المعاملة ببرومي

لمخاوف المثيل لكى تعكس التطبيقات العملية وتجيب على ا

وفى حالة عدم الوفاء  ب . من استخدام بروميد المثيل 
CT   ,الكامل الزيادة البسيطة من وقت المعالجة قد يجنبنا ب

معاملة جديدة



 أن  أنواع, أدركت اللجنة الفنية للحجر الزراعى للغابات

مرافق المعاملة الحراراية تختلف كثيرا على المستوى

لى والسرد الحالى ينصح بتوفر العوامل التى ع. الدولى 

لى األقل يجب أخدها فى االعتبار عند اعتماد والتفتيش ع

.المرخصين للقيام بعمليات المعاملة الحرارية

الى ويعتقد أن الفشل فى عمليات المعاملة الحرارية وبالت

قد بنى على 15:2009عدم االيفاء بمتطلبات المعيار 

ة التطبيق غير الصحيح لدرجات الحرارة او معدات  مراقب

مثل المجسات, الحرارة 



 الغرض من القوائم الثالثة هو اعطاء كل من القائمين

قد بعمليات المعالجة والمفتشين ثقة أكبر بأن المعامالت

.تمت بصورة تامة وصحيحة



 والمعدة من قبل 15مراجعة الوثيقة التوضيحية للمعيار
Shane Sela ( Canada) قسم . الزالت تحت التطوير

م مفصل عن كيفية القيام بالمعاملة الحراراية باستخدا

ضمينه الطرق التقليدية كالبخار أو الغرف الجافة سيتم اما ت

.بالوثيقة التوضيحية أو كوثيقة منفصلة 



شكرا لكم على حسن انتباهكم 


