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 )2005-004الغرس (

 الراهنة الحالة

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتمادهله أمانة ال يشكل هذا جزءاَ رمسياً من املعيار وسوف تعدّ 

 01-12-2016 تاريخ الوثيقة

 مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية فئة الوثيقة

 دورهتا يف هيئة تدابري الصحة النباتية ىلإ 2016-11لنص الوثيقة يف  ريجلنة املعاي إحالة المرحلة الحالية للوثيقة
 )2017( الثانية عشرة

إىل ) 2005-004( الرتبة ووسائط النمو توصية جلنة املعايري بإضافة موضوع 2014-11 المراحل الرئيسية
  جدول العمل

لرتبة اقيام الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بإضافة موضوع  04-2005
 )2005-004( ووسائط النمو

 43موافقة جلنة املعايري على املواصفة  05-2007

لصحة الدويل لتدابري ا مشروع املعيارصياغة قيام جمموعة عمل اخلرباء ب 06-2010
 النباتية

التشاور مع لكي يستعرضه ب املسؤولقيام جلنة املعايري بإعادة املشروع إىل  05-2011
 جمموعة صغرية من أعضاء جلنة املعايري

فر مسودة ابسبب عدم تو  قيام جلنة املعايري مبناقشة املوضوع باقتضاب 11-2011
 منقحة

بتنقيح املشروع بالتشاور مع جمموعة صغرية من أعضاء جلنة  املسؤولقيام  01-2013
 املعايري

مشاورة على  رحهمن أجل طقيام جلنة املعايري بتنقيح املشروع واملوافقة عليه  05-2013
 األعضاء

 انعقاد مشاورة األعضاء 07-2013
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ة الدورة السابعة للجنة املعايري بتنقيح املشروع واملوافقة عليه لبدء فرت قيام  05-2014
 إبداء التعليقات على الشواغل اجلوهريّة

 فرتة إبداء التعليقات على الشواغل اجلوهريّة 06-2014

الشواغل  لىعبتنقيح املشروع بعد فرتة إبداء التعليقات  املسؤولقيام  10-2014
 اجلوهريّة

هيئة  بلق شروع واملوافقة عليه العتماده مناملقيام جلنة املعايري بتنقيح  11-2014
 تدابري الصحة النباتية

يوماً من انعقاد الدورة العاشرة هليئة تدابري  14ورود اعرتاضات رمسية قبل  03-2015
 الصحة النباتية

صغرية موعة (تشكيل جمقيام جلنة املعايري باستعراض االعرتاضات الرمسية  05-2015
 من جلنة املعايري)

الشواغل  لفرتة إبداء التعليقات علىشروع املبتنقيح  جلنة املعايريقيام  11-2015
 ثالثة)الشاورة امل( 2016اجلوهريّة 

 املشاورة الثالثة 07-2016

الثانية عشر  الدورة على والتوصية بعرضهشروع املبتنقيح جلنة املعايري قيام  11-2016
  العتماده ) 2017(هليئة تدابري الصحة النباتية 

 رئيسي) مسؤولحممد كاتبة بدر (األردن، السيد جلنة املعايري:  2005-04 المسؤول عن المعالجة

 مسؤولة(كندا،  Marie-Claude FORESTالسيدة جلنة املعايري:  11-2008
 رئيسية)

 رئيسية) مسؤولة(النرويج،   Hilde PAULSEN لسيدةجلنة املعايري: ا 11-2012

 مساعد) مسؤول(إندونيسيا،   Antario DIKINالسيد 11-2012

 رئيسية) مسؤولة(النرويج،   Hilde PAULSEN لسيدةجلنة املعايري: ا 11-2013

(املكسيك،  Ana Lilia MONTEALEGREلسيدة جلنة املعايري: ا 11-2013
 2016 مساعدة) مسؤولة

(املكسيك،  Ana Lilia MONTEALEGREلسيدة جلنة املعايري: ا 05-2016
 رئيسية) مسؤولة
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 )مساعدة مسؤولة(النرويج،   Hilde PAULSEN لسيدةجلنة املعايري: ا 05-2016

 مسؤولة، اململكة املتحدة(Jesulindo DE SOUZA  السيد جلنة املعايري: 05-2016
 مساعدة)

 النص حترير مت :2013-05 مالحظات

 النص ريرمت حت :11-2014

 النص حترير:مت 11-2015

 النص حتريرمت  :11-2016

 ]إدراج النص[ المحتويات

 عتماداال
 .]201 -شهر[هيئة تدابري الصحة النباتية يف هذا املعيار اعتمدت   ]1[

 مقدمة
 نطاقال

دابري الصحة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس، وهو يصف تيقدم هذا املعيار توجيهات لتقييم خماطر اآلفات املتعلقة   ]2[
 النباتية الرامية إىل إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ضمن سياق حركتها الدولية.

مشمولة هبذا  عبئة، فليستأما وسائط النمو املنقولة كسلعة منفصلة واليت تلّوث سلعًا أخرى أو املستخدمة كمواد للت  ]3[
 املعيار.

 مراجعال

اتية متاحة على البوابة املعايري الدولية لتدابري الصحة النب يشري املعيار احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. ]4[
 .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms  الدولية للصحة النباتية

 التعاريف

(مسرد مصطلحات   5قم ر لتدابري الصحة النباتية صطلحات الصحة النباتية يف املعيار الدويل ميكن االطالع على تعاريف م ]5[
 الصحة النباتية).

 موجز المتطلبات

ص وسائط النمو خيما  السترياد املتعلقة بالصحة النباتية يفالتربير التقين ملتطلبات اينبغي أن يقدم حتليل خماطر اآلفات   ]6[
 الغرس.املقرتنة بنباتات 
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ميكن ملنشأ مكونات وسائط النمو وطريقة إنتاجها أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس.  ]7[
وينبغي إنتاج وسائط النمو وختزينها وحفظها يف ظروف حتول دون التلوث أو اإلصابة. وستعتمد هذه الظروف على نوع 

 إىل أن تعاجل بالشكل املناسب قبل استخدامها.املستخدم. وقد حتتاج وسائط النمو وسيط النمو 

  ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس. ]8[

باتية كاملعاجلة مبا يشمل تدابري الصحة الن –خيارات إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس  ]9[
 فهي موصوفة يف هذا املعيار. –واحلجر واحلظر االختباروالتفتيش وأخذ العينات و 

 معلومات أساسية

  تعترب الرتبة، بصفتها وسيطاً للنمو، ممراً ذا خماطرة عالية أل�ا تستطيع أن تأوي العديد من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي ]10[
  .هناك اعرتاف أيضَا بأن عددًا من وسائط النمو األخرى تشكل ممرّا لدخول آفات خاضعة للحجر الزراعيأن كما 

وإّن خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس هي رهن عوامل متعلقة بإنتاج وسائط النمو وبإنتاج 
 النباتات، فضال عن التفاعل بني كل منهما.

، ط النموسائو مكون من مكونات الرتبة أو الرتبة كخاصة و وسائط النمو لدى العديد من البلدان تشريعات لتنظيم حركة   ]11[
أكثر  وتكون وسائط النمو، وباألخص الرتبة، حمظورة يف. وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرسلولكن ليس بالضرورة 

و من بعض نباتات الغرس، قد يكون من الصعب جتنب تنّقل وسائط ويف حني أنه من املمكن نزع وسائط النماألحيان. 
 .مووال ميكن لبعض النباتات البقاء حية أثناء نقلها إال إذا نقلت ضمن وسيط للن النمو املقرتنة بنباتات الغرس بالكامل.

 التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة 

 .لبيولوجيااملرتبطة باحلركة الدولية لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس، تأثريات سلبية على التنوع  قد يكون لدى اآلفات ]12[
خلاضعة للحجر الزراعي، ا املقرتنة بوسائط النمو اآلفاتوانتشار  ختفيضاً كبرياً دخولتطبيق هذا املعيار  ضخيفّ أن وميكن 

املعيار من شأنه فقاً هلذا و ضافة إىل ذلك، فإن تطبيق تدابري الصحة النباتية وباإل ا سيخفض بالتايل من تأثرياهتا السلبية.مم
فتؤثر  دض من احتمال دخول وانتشار كائنات أخرى قد تصبح مبثابة أصناف غريبة غازية يف البلد املستور أن خيفّ  أيضاً 

 .سلبا بالتايل يف التنوع البيولوجي

لبلدان على (مثل بعض املعاجلات بأجهزة تدخني) تأثري سليب على البيئة. تشّجع اقد يكون لبعض تدابري الصحة النباتية  ]13[
 ترويج استخدام تدابري الصحة النباتية اليت هلا أقل تأثري سليب ممكن على البيئة.

 متطلباتال

 تحليل مخاطر اآلفات  -1

. اتات الغرسوسائط النمو املقرتنة بنبفقط و ، اخلاضعة للحجر الزراعي يف وسائط النموهذا املعيار خماطر اآلفات يعاجل  ]14[
ري خاضعة غاملقرتنة بنباتات الغرس اخلاضعة للوائح لكنها  فاتاآل ة إىل أخذحاجتكون هناك احلاالت قد يف بعض لكن و 

 .للحجر الزراعي باالعتبار أيضاً يف حتليل خماطر اآلفات
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باتات الغرس معللة الصحة النباتية اليت ختص وسائط النمو املقرتنة بن ينبغي أن تكون متطلبات االسترياد املتعلقة بتدابري ]15[
 11)، واملعيار رقم إطار عمل لتحليل خماطر اآلفات( 2للمعيار الدويل رقم  وعلى أساس حتليل خماطر اآلفات طبقاً  فنياّ 

حتليل خماطر اآلفات بالنسبة لآلفات غري ) 21 رقم لتدابري الصحة النباتية ) واملعيار الدويلاحلجريةحتليل خماطر اآلفات (
ات املتعلقة باالعتبار العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفحتليل خماطر اآلفات وينبغي أن يأخذ  .)احلجرية اخلاضعة للوائح
ملعيار رقم ا من 1امللحق  يفيف هذا املعيار وكذلك العوامل املتعلقة بإنتاج نباتات الغرس املوصوفة بوسائط النمو املوصوفة 

تلك نباتات الغرس و ا اليت تشكلهخماطر اآلفات للتقييم معًا أن ختضع وينبغي  ).لتدابري املتكاملة لنباتات الغرسا( 36
 .قد زرعت فيهاالنباتات كانت هذه اليت  سائط النمو املرتبطة هبا و  اليت تشكلها

امجة اليت حتملها وسائط النمو املقرتنة بنبتة ما، قد تكون آفات ن الزراعيوجتدر اإلشارة إىل أن اآلفات اخلاضعة للحجر  ]16[
 .عن نباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات أخرى

 العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس -2

ني أن بعض وسائط يف ح املتعلقة بوسائط النمو املستخدمةميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات  ]17[
ملية إنتاج خالل ع ةصابمقد تصبح ملوثة أو إ�ا النمو قد تشكل درجة متدنية من املخاطر حبكم طبيعة إنتاجها، ف

 .الغرس) السلعة (أي وسائط النمو املقرتنة بنباتات إنتاجنباتات الغرس، تبعاً لنوع وتكوين وسيط النمو خالل عملية 

خاطر اآلفات بغية عند إجراء حتليل مللوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن تضع يف االعتبار  القطريةوجيوز للمنظمة  ]18[
 ).1 واملرفق 2وامللحق  1يف امللحق حددت (كما  وسائط النمويف فات اآلخاطر ملحتديد تدابري الصحة النباتية املناسبة 

يف البلد  ينبغي لتحليل خماطر اآلفات أن يراعي حالة اآلفاتوبناء على اآلفات اخلاضعة للوائح من جانب البلد املستورد، 
 
ُ
 :فإن خماطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي عالوة على ذلك، صّدر.املستورد والبلد امل

 سبق استعماهلاإذا كانت وسائط النمو جديدة أو  -

 منشأ وسائط النمو -

 مكونات وسائط النمو -

 التدابري املستخدمة يف إنتاج وسائط النمو، مبا يف ذلك درجة التجهيز وأية معاجلات مطبقة -

، وكذلك ثالً م التدابري الرامية إىل احليلولة دون تلوث وسائط النمو أو إصابتها قبل الغرس، خالل النقل والتخزين -
ط منو رض لوسائوجتنب التع ومعاجلة مياه الريبادئ نظيف ِغراس استخدام  ،النبتة وإنتاجها (مثالً  ريتكثخالل 
  .املخاطر) مرتفعة

 النبتة  إنتاجدورة طول  -

 .معينة لغرس يف شحنةانباتات املقرتنة بكافة املوجودة وسائط النمو كمية  -

 اجلغرايف. اصلهط النمو أو أائاالسترياد السابق أو احلايل لوس عنالبيانات ذات صلة يف تقييم خماطر اآلفات، قد تكون  ]19[
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املكونات  1لحق ويعرض امل وسائط النمو وطريقة إنتاجها، يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو. منشأ مكّوناتيؤثر  ]20[
نمو وبأنه قد أ�ا مل تستخدم من قبل كوسائط لل افرتاض علىالشائعة لوسائط النمو ويشري إىل خماطر اآلفات اخلاصة هبا 

 .تلوثها من جديدمت تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون تلوثها أو 

حتماًال أكرب، االنباتات) آفات  ذلك بقاياوسائط النمو اليت حتتوي مكونات عضوية (مبا يف  أن تؤوي قد يكون احتمال ]21[
تكون يالنمو  طيوإذا كان وس تشّكل خماطر آفات أكرب مقارنة بوسائط النمو املعدنية أو املصطنعة بالكامل. ولذا فإ�ا

لكثري من اود وجالحتمال  كامالً تقييماً  تقييم خماطر اآلفات على وجه اخلصوص يكون من الصعب قد من مواد عضوية، 
  .عالجاً كافيابطريقة تعاجل خماطر اآلفات  ينبغي أن تعامل. وعلى هذا، غري املعروفةاحلية الكائنات 

 إدارة مخاطر اآلفات -3

  .دارة كافيةإخماطر آفات وسائط النمو أن تدار لضمان بالتضافر  على حدة أو معا ميكن استخدام التدابري التالية كلٍّ  ]22[

 وسائط النمو الخالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي 3-1

 :وسائط منو خالية من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي من خالل إىلالتوصل ميكن  ]23[

 استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة جبعل وسائط النمو خالية من اآلفات  -

 استخدام وسائط للنمو أو مكونات هلا مجعت من منطقة خالية من اآلفات أو من موقع إنتاج خال من اآلفات  -

 ملناسبة على وسائط النمو غري اخلالية من اآلفات، قبل استخدامها. تطبيق املعاجلات ا -

 ند االقتضاء.كوناهتا إىل منشأها وإىل وجهتها، عملينبغي إنتاج وسائط النمو ضمن نظام يتيح تتبعاً مناسباً للوسائط و  ]24[

 لزراعي.اينبغي ختزين وسائط النمو اخلالية من اآلفات وحفظها يف ظروف حتافظ على خلوها من اآلفات اخلاضعة للحجر  ]25[
و مياه أ غري معاجلة أو غريها من وسائط النمو غري املعاجلة ةتعريض وسائط النمو إىل نباتات أو آفات أو تربنبغي وال ي
 جلة وسائط النمو بالشكل املناسب قبل استخدامها. ويف حال مل يتم ذلك فقد تتوجب معاملوثة

ينبغي أن تكون النباتات املزمع غرسها يف وسائط النمو اخلالية من اآلفات بدورها خالية من اآلفات اخلاضعة للحجر  ]26[
 الصلة.الزراعي ذات 

 غرس النباتات: بعدوسائط النمو تلوث أو إصابة دون  للحؤولالتدابري التالية استخدام ميكن  ]27[

 إىل ذلكما و حاويات نظيفة، و استخدام أدوات نظيفة ومعدات نظيفة  -

 إبقاء وسائط النمو املقرتنة بالنباتات يف منطقة خالية من اآلفات أو يف موقع إنتاج خال من اآلفات -

 الزراعيلحجر خاضعة لاستخدام مياه خالية من آفات  -

استخدام العزل املادي (مثل الظروف احملمية، واحلؤول دون انتقال اآلفات عرب اهلواء واإلنتاج على منضدات  -
 مفصولة عن الرتبة). 

قد تكون مناسبة  خماطرهاآلفات خلفض لتدابري إدارة لى أمثلة ع 36يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ترد  ]28[
 .لوسائط النمو
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 المعالجات 3-2

ما املعاجلات أالرامية إىل ختفيف خماطر آفات وسائط النمو على مراحل خمتلفة من دورة اإلنتاج. عاجلات ميكن تطبيق امل ]29[
 اليت ميكن استخدامها فرادى أو معاً فتشمل:

لكيميائية أو مزيج ا واملعاجلةمعاجلة وسائط النمو قبل الغرس أو بعد الغرس (مثل املعاجلة بالبخار واملعاجلة احلرارية  -
 من املعاجلات)

 معاجلة احلقول أو املنابت املخصصة إلنتاج نباتات الغرس -

 معاجلة (بالتقطري أو التعقيم) املاء أو احمللول املغذي املائي املستخدم للري أو كوسيط للنمو  -

 الغرس  قبلالشتالت) و  بصيالتالو  البذورك( املستخدمة للتكثريالنباتات  أو أجزاءالنباتات معاجلة  -

 (مثالً بواسطة غسل اجلذور أو هّز النبتة).  1إزالة وسائط النمو -

 ميكن لعوامل مثل درجة احلرارة أن تؤثر يف نتيجة املعاجلات. كما أن بعض املبيدات قد تلجم أعداد اآلفات بدًال   ]30[
 تطبيقها ضروريا.من استئصاهلا. وقد يكون التحقق من فعالية املعاجلة بعد 

  بعد املعاجلة، ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة بغية جتنب التلّوث أو اإلصابة. ]31[

 التفتيش وأخذ العّينات واالختبار 3-3

لوقاية  لقطريةاميكن أن ختضع أماكن إنتاج وسائط النمو وإجراءات جتهيزها أو معاجلتها للتفتيش واملراقبة وملوافقة املنظمة  ]32[
 .استيفاء متطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتيةما يفرتض ضمان النباتات للبلد املستورد، 

 ات أو لتحديد امتثاهلآفاما إذا كانت فيها قد تدعو احلاجة إىل تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو املقرتنة هبا لتحديد  ]33[
اخلطوط التوجيهية ( 23 رقم لتدابري الصحة النباتية املعيار الدويل(تية ملتطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النبا

 كشف عرب التفتيش وحده.فات يف وسائط النمو ال ميكن أن يُ غري أن معظم اآل .))للتفتيش

لوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات من وسائط النمو املقرتنة  القطريةميكن للمنظمة  ]34[
اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة ( 20رقم لتدابري الصحة النباتية بنباتات الغرس واختبارها (املعيار الدويل 

)). غري منهجيات أخذ العينات من الشحنات( 31(رقم لتدابري الصحة النباتية ))؛ واملعيار الدويلالنباتية على الواردات
ني لوسائط ص التلوث أو اإلصابة املتدنيخيما  أن أخذ العينات واالختبار قد ال يكشفان بعض أنواع اآلفات وال سيما يف

ائنات يسهل  للكائنات الكشافة (وهي كاالختبار اختباراً قد يشمل ، قد اختذت ن التدابري املطلوبةأوللتحقق من النمو. 
 ).كشفها ويشري وجودها إىل أن التدابري املطلوبة مل تكن فعالة أو مل تطبق

  

[]                                                           
صدير بوقت مستخدمة من قبل وخالية من اآلفات قبل التيف بعض احلاالت، ميكن أن يتبع إزالة وسائط النمو إعادة الزرع يف وسائط للنمو غري ] 102[  1

  .قصري حبال مسحت بذلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد
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 الحجر 3-4

خماطر  حجر وسائط منو مقرتنة بنباتات الغرس خلفضة النباتات لدى البلد املستورد قد تطلب املنظمة القطرية لوقاي ]35[
س ووسائط أو أعراض ومعاجلة نباتات الغر خيارات من مثل االختبار واملراقبة لوجود عالمات أثناءه يتيح احلجر و  .اآلفات

 .خالل فرتة احلجر النمو املقرتنة هبا

املة أو حيث املتعلقة مبخاطر اآلفات غري كاملعرفة االت اليت تكون فيها احليف للرصد أيضًا ميكن أن يستخدم احلجر  ]36[
 .فشل التدابري املتخذة يف البلد املصّدر (مثل العدد املرتفع من احلاالت املكتشفة)تدل على هناك مؤشرات تكون 

 حظرال 3-5

ات يف احلاالت اليت ال تعترب فيها التدابري احملددة أعاله قابلة للتطبيق أو جمدية أو كافية لوسائط النمو املقرتنة ببعض نبات ]37[
 .بنباتات الغرسالغرس، ميكن حظر دخول وسائط النمو املقرتنة 
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 هذا امللحق هو جزء توصيفي للمعيار

 المكونات الشائعة لوسائط النمو مرتّبة بحسب درجة ارتفاع مخاطر اآلفات المرتبطة بها: 1لحق الم
إن الرتتيب املعروض يف هذا اجلدول خيّص مكونات وسائط النمو اليت مل تستعمل من قبل للغرس واليت مت تناوهلا وختزينها  ]38[

 تكون خالية من الرتبة). مثًال،بطريقة حتول دون اإلصابة أو التلوث (

  .ت الغرساملكونات املختلفة لوسائط النمو ولكن غري املقرتنة بنباتا شكلهاآلفات اليت تالنسبية لخاطر املحيدد اجلدول  ]39[

تيسير بقاء اآلفة  مكونات وسائط النمو
 على قيد الحياة

 تعليقات 

 خاملة مادة ال  املشويكريات الطني 

وسائط مصطنعة (مثل الصوف الزجاجي والصوف 
املعدين والبوليستريين والرغوة الزهرية واجلسيمات 

بويل البالستيكية والبويل إيثيلني ونشاء مثّبت البوليمري وال
 يوريثان والبوليمريات املمتصة للماء)

 مادة خاملة ال 

اين ر الربكَمعَدن قشور السيليكا والبريليت والصخ
 والزيوليت واخلَبث

يؤدي تسخني اإلنتاج إىل تعقيم معدن قشور السيليكا والبريليت  ال 
 عمليا.

   ال  (صلصال) طني

   ال  حصى، رمل 

 درجة عالية من التجهيز نعم  جموّ املقوى املورق الورق، مبا يف ذلك 

 باملعقام أو التعقيم قبل االستخدامخضع للمعاجلة  نعم  وسيط لزرع األنسجة (شبيه باألجار)

ألياف جوز اهلند (ليف القشرة اخلارجية جلوز اهلند/خث 
 جوز اهلند)

 على مستوى التجهيز خماطر اآلفاتتعتمد  نعم 

 ّيةح بقاء اآلفاتاحتمال  علىاجلسيمات  يؤثر حجمميكن أن  نعم  نشارة اخلشب، قشور اخلشب (جنارة)

 اآلفات على املصدر واملعاجلةتعتمد خماطر  نعم  املاء

ميكن أن يؤثر حجم اجلسيمات على احتمال بقاء اآلفات على  نعم  رقائق اخلشب 
 قيد احلياة
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 على مستوى التجهيز تعتمد خماطر اآلفات نعم  الفلني

مثل لزراعة (لعرض قد تيكون اخلطر أدىن حني ال يكون املنشأ  نعم  )يةرتبة اخلثالاخلث (باستثناء 
صدقة) السبخات

ُ
كون تبذور نباتات على قد حيتوي اخلث  .امل

 آفات.مبثابة 

 حتتويتعتمد خماطر اآلفات على مستوى التجهيز. قد  نعم  طحالب غري قابلة للحياة (اإلسفغنوم)
ثابة تكون مب نباتات بذورعلى اإلسفغنوم) احلية ( الطحالب

 آفات.

ور نب وقشمواد نباتية أخرى (مثل قشر األرز/قشور الت
القمح وقشور حبوب النب واألوراق املتساقطة ونفايات 

قصب السكر وتفل العنب وقشور حبوب الكاكاو وفحم 
 صفد زيت النخل)

 تنخفض املخاطر يف حال املعاجلة أو إذا كان مصدرها نظيفاً  نعم 
 وغري مصاب

ة) حرجي آفاتإيواء  إمكانتعتمد خماطر اآلفات على املصدر ( نعم  (اللحاء) القشر
 ريودرجة التجهيز أو التخم

 على املصدر ودرجة التجهيزتعتمد خماطر اآلفات  نعم  نفايات بيولوجية

السماد العضوي (مثل نفايات السماد الزراعية ومن 
 البلديات والُدبال وعفن األوراق)

 .املصدر ودرجة التجهيز أو التخمري اآلفات علىتعتمد خماطر  نعم 
 .تكون مبثابة آفاتاتات بذور نبيشيع وجود 

 يف حال متت معاجلتهاميكن تقليل خماطر اآلفات  نعم الرتبة 

 املعاجلةتعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة  نعم  (املنشار) ألواح شجرة السرخس

ّهز جيقد حيتوي بقايا مواد عضوية غري مهضومة.  ينبغي أن  نعم  ديدانبفعل الاملكّون العضوي السماد 
العضوي املكّون بفعل الديدان باكراً حسب وقت  السماد

تخدامه  قبل اسحي فيه عاجل للقضاء على أي كائن يو احلاجة له 
 كوسيط منو.
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 هذا امللحق هو جزء توصيفي للمعيار.

أمثلة عن وسائط النمو والتدابير التي قد تدير بفعالية مخاطر اآلفات المتصلة بوسائط النمو : 2لحق الم
 المقترنة بنباتات الغرس

 أمثلة  التدابير   ماء ومغذيات  وسيط النمو

وسيط للنمو قد خضع للتعقيم 
(مثال بواسطة احلرارة حىت بلوغ 
درجة حرارة حمددة وملدة زمنية 

 حمددة)

كمية من املاء اخلايل من 
اآلفات (معقم أو معاجل أو 

 مقّطر)

ن دو حتول حيفظ يف ظروف 
 اإلصابة 

من بذور ضمن ظروف  نباتات تنمو
 حممية

مادة خاملة مثل الفريميكوليت أو 
 البريليت

حتول دون حيفظ يف ظروف  حملول مغذ مائي معّقم
 اإلصابة

نباتات قابلة للزرع يف املاء حيث ميكن 
 التحقق من غياب اآلفات

متت احملافظة عليه يف ظروف  مدمج يف وسيط ُمعّقم وسيط لزرع األنسجة
 معّقمة 

مزروعة يف أنسجة ومنقولة نباتات 
 ضمن حاويات مقفلة

املياه أو املياه على أساس احلل  ماء
 املغذيات 

قد تدعو احلاجة إىل مياه 
 معقمة أو معاجلة أو مقطرة

 نباتات متجذرة يف املاء
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 واجب االتباع من املعيار أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً 

 وسائط النمو المنقولة دولياً من نباتات الغرس و شائعة : أمثلة لمجموعات 1المرفق 

 تعليقات   وسيط النمو النبتةنوع  

مواد املشاتل املقّزمة 
 اصطناعيا

تكون جذور النباتات عادة صعبة الغسل لتحريرها من الرتبة. وميكن نقل النباتات لزرعها  الرتبة
ملتكاملة وجعلها تنمو يف الدفيئة مع االستعانة بالتدابري ايف وسائط للنمو خالية من الرتبة 

  للتخفيف من املخاطر يف سعي إىل خفض خماطر اآلفات املقرتنة هبا.

 عاريةالمواد املشاتل 
 اجلذور

تشكل مواد املشاتل عارية اجلذور تقنية لزراعة األشجار قائمة على نبش الشجرة أو  تربة أو ال تربة
الشجرية النامية يف احلقل من أجل وضعها يف حالة من السبات. ميكن هز مواد املشاتل 

من أجل إزالة بعض الرتبة عنها أو ميكن غسلها لتحريرها من أية تربة أو وسائط منو. 
جذورها ونوع الرتبة تأثري كبري على إمكانية إزالة الرتبة عن شبكة حلجم النبتة وهيكل و 

 اجلذور.

بصيالت ودرنات 
خاملة وجذور درنية 
 وجذور معّمرة عشبية

إن البصيالت والدرنات (مبا فيها الكعوب والريزومات)، واجلذور الدرنية واجلذور املعمرة  تربة أو خث أو ال شيء
 حلقول ولكنها تشحن وهي يف حالة من اخلمول وخالية منالعشبية تنتشر وتنمو عادة يف ا

وسائط النمو. غري أّن البصيالت اخلاملة قد تعبأ أحياناً مبثابة "عدة للنمو" إىل جانب 
وسائط النمو. وميكن لوسائط النمو تلك أن تعترب كسلعة منفصلة (مادة للتعبئة) شريطة 

 أال تكون النباتات متجذرة يف الوسائط.

، والقشور ألواح شجرة السرخس املالزمة ت النباتا
والطحالب غري القابلة للحياة 
(اإلسفغنوم) والرماد الربكاين 

 والصخر

ة الربوميلية اليت تنتمي إىل الفصيل كتلك،  املالزمةتشحن النباتات  ،يف كثري من األحيان
 واألوركيدات، مع ألواح شجرة السرخس والقشور والطحالب غري القابلة للحياة

دعم للعموماً ر وما شاهبها. تستخدم هذه املواد و (اإلسفغنوم) والرماد الربكاين والصخ
 .حقيقيةوسائط للنمو كوالزينة أكثر منها  

منوعة (مبا فيها اخلث ومعدن  غرسات، شتول
 ات)ب كملوثاقشور السيليكا والرت 

ية من الرتبة اخلال كون هذه النباتات اليانعة متجذرة عادة يف الرتبة أو يف وسائط النموت
 داخل حاويات أو أطباق.

النباتات املنزلية 
املستعملة للزينة 

 واملنتجة للزهر

منوعة (مبا فيها الوسائط املصطنعة 
ومعدن قشور السيليكا والبريليت 

 وخث جوز اهلند)

ميكن للنباتات أن تنمو يف تربة احلقول أو كمواد للمشاتل داخل حاويات أو كنباتات 
 أصص داخل الدفيئة يف وسائط للنمو خالية من الرتبة. مزروعة يف

النباتات اليت تنمو 
 من بذور

منوعة (تتضمن اخلث وَمعَدن 
 قشور السيليكا والبريليت)

عادة ما تنمو النباتات احلولية وثنائية احلول من بذور داخل وسائط النمو ومن مث تنقل 
 وهي متجذرة يف وسائط النمو.

نباتات متجذرة يف 
ملاء أو يف حملوالت ا

  مغذية مائية

ميكن لبعض النباتات أن تنمو انطالقا من تعقيالت يف املاء أو يف حملوالت مغذية مائية  ماء أو حملوالت مغذية مائية
 مع وسائط منو مصطنعة أو بدو�ا.
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 تعليقات   وسيط النمو النبتةنوع  

تعقيالت عشبية 
 متجذرة

منوعة (مبا فيها اخلث وخث جوز 
اهلند والوسائط املصطنعة 

غري القابلة للحياة والطحالب 
 ))(اإلسفغنوم

تكون التعقيالت العشبية املتجذرة عادة متجذرة ومنقولة يف وسائط منو خالية من الرتبة 
اخلث أو جوز اهلند. تكون اجلذور طرية حبيث ال ميكن نزع وسائط  من داخل أصص

 النمو بدون الضرر بالنباتات.

نباتات مزروعة يف 
 أنسجة 

. وميكن اآلجاربتنتج النباتات املزروعة يف األنسجة باالقرتان مع وسائط منو معقمة شبيهة  باآلجارمعقمة شبيهة 
 .اآلجارشحنها يف حاويات معّقمة خمتومة أو خارج 

تنقل األشجار والشجريات األقدم سنا، مبا فيها األشجار املستعملة كعينات، يف غالب  تربة أشجار وشجريات
 ."أو مغلفة باخليش"كأشجار منبوشة األحيان ضمن جتارة املشاتل،  

مواد عضوية سطحية 
 أو سجادات عشبية

 حتتوي املواد العضوية السطحية أو السجادات العشبية كمية كبرية من الرتبة.  تربة
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