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 االعتماد
  .    2017                                 دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان                             هيئة تدابري الصحة النباتية يف        من قبل            هذا املعيار        اعتمد 

 مقدمة

 النطاق
          ، وهو يصةةةةةةةةةةةةةف                     املقرتنة بنباتات الغرس                                                                يقدم هذا املعيار توجيهات لتقييم خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو 

                                                                                                    تدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية الرامية إىل إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ضةةةةةةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةةةةةةياق 
         الدولية.       حركتها

  ة  ل                                                    ً                                            أما وسائط النمو املنقولة كسلعة منفصلة واليت تلو ث سلعاً أخرى أو املستخدمة كمواد للتعبئة، فليست مشمو  
        املعيار.    هبذا

 المراجع
  ة                                                                                                               يشةةةةةةةةةري املعيار احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةةةحة النباتية. املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةةةحة النباتية متاحة على البواب

  setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core .                      الدولية للصحة النباتية
 التعريفات
ميكن االطالع على تعريفات املصةةةةةةةطلحات املتعلقة بالصةةةةةةةحة النباتية املسةةةةةةةتخدمة يف هذا املعيار ضةةةةةةةمن املعيار  

 .(مسرد املصطلحات) 5الدويل 

 عرض عام للمتطلبات
         ص وسائط  خي  ا  م                                                                                      ينبغي أن يقدم حتليل خماطر اآلفات التربير التقين ملتطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية يف 

                      املقرتنة بنباتات الغرس.       النمو

                                                                                            ميكن ملنشةةةةةةةةةأ مكونات وسةةةةةةةةةائط النمو وطريقة إنتاجها أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة  
                                                                                                بنباتات الغرس. وينبغي إنتاج وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو وختزينها وحفظها يف لروف حتول دون التلوث أو اإلصةةةةةةةةةةةةةةابة. وسةةةةةةةةةةةةةةتعتمد 

                                                                      املستخدم. وقد حتتاج وسائط النمو إىل أن تعاجل بالشكل املناسب قبل استخدامها.                          الظروف على نوع وسيط النمو     هذ 

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

                الصةةةةةةةحة النباتية            مل تدابري     مبا يشةةةةةةة   –                                                                  خيارات إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس  
                         فهي موصوفة يف هذا املعيار.   –                                                  كاملعاجلة والتفتيش وأخذ العينات واالختبار واحلجر واحلظر

 معلومات أساسية
                        ً           ً                                                          تعترب الرتبة، بصةةةةةةةفتها وسةةةةةةةيطاً للنمو، ممراً ذا خماطرة عالية ألأا تسةةةةةةةتطيع أن تأوي العديد من اآلفات اخلاضةةةةةةةعة  

          َ         ً                                                       اعرتاف أيضاَ بأن عدداً من وسائط النمو األخرى تشكل ممرا  لدخول آفات خاضعة للحجر      هناك    أن                   للحجر الزراعي كما 
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                                                                                                 وإن  خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس هي رهن عوامل متعلقة بإنتاج وسةةةةةةةةةةةةائط النمو    .       الزراعي
                                              وبإنتاج النباتات، فضال عن التفاعل بني كل منهما.

                                                                           بلدان تشةةةةةةةةةريعات لتنظيم حركة وسةةةةةةةةةائط النمو وخاصةةةةةةةةةة الرتبة أو الرتبة كمكون من مكونات                 لدى العديد من ال   
                                                                                                         وسائط النمو، ولكن ليس بالضرورة لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس. وتكون وسائط النمو، وباألخ ص الرتبة، حمظورة 

      تنق ل                              الغرس، قد يكون من الصعب جتنب                                                                يف أكثر األحيان. ويف حني أنه من املمكن نزع وسائط النمو من بعض نباتات 
   يط                                                               وال ميكن لبعض النباتات البقاء حية أثناء نقلها إال إذا نقلت ضمن وس                                           وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس بالكامل.

  .     للنمو

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
              ية على التنوع                                 املقرتنة بنباتات الغرس، تأثريات سةةةةةلب                                                      قد يكون لدى اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لوسةةةةةائط النمو  
                                   ً     ً                                               وميكن أن خيف ض تطبيق هذا املعيار ختفيضةةةةةةةةةاً كبرياً دخول وانتشةةةةةةةةةار اآلفات املقرتنة بوسةةةةةةةةةائط النمو اخلاضةةةةةةةةةعة             البيولوجي.

            ً     لنباتية وفقاً هلذا                                         وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطبيق تدابري الصحة ا                                    ا سيخفض بالتايل من تأثرياهتا السلبية. مم               للحجر الزراعي، 
                   ً                                                                                    املعيار من شةةأنه أيضةةاً أن خيف ض من احتمال دخول وانتشةةار كائنات أخرى قد تصةةبح مبثابة أصةةناف غريبة غادية يف البلد 

  .                                            املستورد فتؤثر سلبا بالتايل يف التنوع البيولوجي

                 لى البيئة. تشةةةةةةةج ع  ع         تأثري سةةةةةةةل     (                           مثل بعض املعاجلات بأجهزة تدخني )                                  قد يكون لبعض تدابري الصةةةةةةةحة النباتية  
                                                                                   البلدان على ترويج استخدام تدابري الصحة النباتية اليت هلا أقل تأثري سل  ممكن على البيئة.

 المتطلبات
 تحليل مخاطر اآلفات -1

                                                                                               يعاجل هذا املعيار خماطر اآلفات اخلاضةةةعة للحجر الزراعي يف وسةةةائط النمو، وفقط وسةةةائط النمو املقرتنة بنباتات  
                                                                                    يف بعض احلاالت قد تكون هناك حاجة إىل أخذ اآلفات املقرتنة بنباتات الغرس اخلاضةةةةةةةةةةةةةةعة للوائح لكنها             الغرس. ولكن 

                                  ً                   خاضعة للحجر الزراعي باالعتبار أيضاً يف حتليل خماطر اآلفات.   غري

      الغرس    ت                                                                                            ينبغي أن تكون متطلبات االسترياد املتعلقة بتدابري الصحة النباتية اليت خت ص وسائط النمو املقرتنة بنباتا 
          ، واملعيار  (                          إطار عمل لتحليل خماطر اآلفات )   2                              ً                   وعلى أسةةةةةةةةةةةةةةاس حتليل خماطر اآلفات طبقاً للمعيار الدويل رقم               معللة فنيا  

                        حتليل خماطر اآلفات بالنسةةةةةةةةةةةبة )   21                           لتدابري الصةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم                 ( واملعيار الدويل      احلجرية                حتليل خماطر اآلفات  )    11    رقم
     آلفات                                                                     (. وينبغي أن يأخذ حتليل خماطر اآلفات باالعتبار العوامل اليت تؤثر يف خماطر ا             اخلاضةةةعة للوائح                لآلفات غري احلجرية 

   1                                                                                                    املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةائط النمو املوصةةةةةةةةةةةةةوفة يف هذا املعيار وكذلك العوامل املتعلقة بإنتاج نباتات الغرس املوصةةةةةةةةةةةةةوفة يف امللحق
      باتات                          ً                        وينبغي أن ختضةةةةةةع للتقييم معاً خماطر اآلفات اليت تشةةةةةةكلها ن    (. س                              التدابري املتكاملة لنباتات الغر  )    36           املعيار رقم   من

                                                                                 الغرس وتلك اليت تشكلها وسائط النمو املرتبطة هبا اليت كانت هذ  النباتات قد درعت فيها.
                                                                                            وجتدر اإلشةةةةةةةةارة إىل أن اآلفات اخلاضةةةةةةةةعة للحجر الزراعي اليت حتملها وسةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنبتة ما، قد تكون  

                                                     نامجة عن نباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات أخرى.     آفات 
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 العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس -2
            حني أن بعض  يف                                                                                ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةائط النمو املسةةةةةةةةةةتخدمة 

                                                                                                         وسةةائط النمو قد تشةةكل درجة متدنية من املخاطر حبكم طبيعة إنتاجها، فإأا قد تصةةبح ملوثة أو مصةةابة خالل عملية إنتاج 
  . (    لغرس                               أي وسائط النمو املقرتنة بنباتات ا )                  ً                                               نباتات الغرس، تبعاً لنوع وتكوين وسيط النمو خالل عملية إنتاج السلعة 

                                                                             قاية النباتات لدى البلد املسةتورد أن تضةع يف االعتبار عند إجراء حتليل ملخاطر اآلفات                        وجيود للمنظمة القطرية لو  
   2       وامللحق   1                 كما حددت يف امللحق )                         خاطر اآلفات يف وسةةةةةةةةةةةةائط النمو  مل                                       بغية حتديد تدابري الصةةةةةةةةةةةةحة النباتية املناسةةةةةةةةةةةةبة 

                                                املسةةةةةةةةةةتورد، ينبغي لتحليل خماطر اآلفات أن يراعي حالة                                            وبناء على اآلفات اخلاضةةةةةةةةةةعة للوائح من جانب البلد    . ( 1       واملرفق
ُصد ر.        اآلفات يف

ُ     البلد املستورد والبلد امل
  :                                                     عالوة على ذلك، فإن خماطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي                         

                                           إذا كانت وسائط النمو جديدة أو سبق استعماهلا  -
                 منشأ وسائط النمو  -
                   مكونات وسائط النمو  -
                                                           إنتاج وسائط النمو، مبا يف ذلك درجة التجهيز وأية معاجلات مطبقة                   التدابري املستخدمة يف   -
ً   التدابري الرامية إىل احليلولة دون تلوث وسةةةةةةةةائط النمو أو إصةةةةةةةةابتها قبل الغرس، خالل النقل والتخزين مثالً،   -                                                                                            

ً            ا                                          وكذلك خالل تكثري النبتة وإنتاجها )مثاًل، اسةةتخدام غاراس بادن نظيف ومعاجلة ميا  الري وجتنب التعر     ض                                  
                           لوسائط منو مرتفعة املخاطر(. 

                       طول دورة إنتاج النبتة   -
                                                                 كمية وسائط النمو املوجودة املقرتنة بكافة نباتات الغرس يف شحنة معينة.  -

                                                                                    يف تقييم خماطر اآلفات، قد تكون ذات صةةةةةةةةةةةةةةلة البيانات عن االسةةةةةةةةةةةةةةترياد السةةةةةةةةةةةةةةابق أو احلايل لوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو  
        اجلغرايف.      أصلها   أو

   1          عرض امللحق  وي                                                             ئط النمو وطريقة إنتاجها، يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةائط النمو.                     يؤثر منشةةةأ مكو نات وسةةةا 
          ائط للنمو                              افرتاض أأا مل تستخدم من قبل كوس                                                              املكونات الشائعة لوسائط النمو ويشري إىل خماطر اآلفات اخلاصة هبا على

      جديد.                                                              وبأنه قد مت تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون تلوثها أو تلوثها من

                                                                                        قد يكون احتمال أن تؤوي وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو اليت حتتوي مكونات عضةةةةةةةةةةةةةةوية )مبا يف ذلك بقايا النباتات( آفات  
ً                                                                                    احتمااًل أكرب، ولذا فإأا تشةةةك ل خماطر آفات أكرب مقارنة بوسةةةائط النمو املعدنية أو املصةةةطنعة بالكامل.              إذا كان وسةةةيط   و        

                                     ً     ً        على وجه اخلصةةةةةةةوص تقييم خماطر اآلفات تقييماً كامالً الحتمال                                             النمو يتكون من مواد عضةةةةةةةوية، قد يكون من الصةةةةةةةعب 
  .                                                                                            ً      ً وجود الكثري من الكائنات احلية غري املعروفة. وعلى هذا، ينبغي أن تعامل بطريقة تعاجل خماطر اآلفات عالجاً كافياً 

 إدارة مخاطر اآلفات -3
                               أن تدار خماطر آفات وسةةةةةةةةةائط النمو               بالتضةةةةةةةةةافر لضةةةةةةةةةمان                                                ميكن اسةةةةةةةةةتخدام التدابري التالية كل  على حدة أو معا 

       كافية.      إدارة
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 وسائط النمو الخالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي 3-1
                                                                   ميكن التوصل إىل وسائط منو خالية من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي من خالل: 

                                                                          استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة جبعل وسائط النمو خالية من اآلفات   -
    خال                                                                         م وسةةةةةةةةةةةةةةائط للنمو أو مكونات هلا مجعت من منطقة خالية من اآلفات أو من موقع إنتاج      اسةةةةةةةةةةةةةةتخدا  -

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

           إىل وجهتها،   و                                            ً       ً                            ينبغي إنتاج وسةةةةةةةةةةائط النمو ضةةةةةةةةةةمن نظام يتيح تتبعاً مناسةةةةةةةةةةباً للوسةةةةةةةةةةائط وملكوناهتا إىل منشةةةةةةةةةةأها  
         االقتضاء.    عند

                                                                                    ينبغي ختزين وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو اخلالية من اآلفات وحفظها يف لروف حتاف  على خلوها من اآلفات اخلاضةةةةةةةةةةةةةةعة  
     لنمو                            غري معاجلة أو غريها من وسةةةةةةةةةةةةةةائط ا   ة                                                                  للحجر الزراعي. وال ينبغي تعريض وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو إىل نباتات أو آفات أو ترب

                                                                      حال مل يتم ذلك فقد تتوجب معاجلة وسائط النمو بالشكل املناسب قبل استخدامها     . ويف              أو ميا  ملوثة        املعاجلة   غري

                                                                                              ينبغي أن تكون النباتات املزمع غرسةةةةةها يف وسةةةةةائط النمو اخلالية من اآلفات بدورها خالية من اآلفات اخلاضةةةةةعة  
                         للحجر الزراعي ذات الصلة.

                             سائط النمو بعد غرس النباتات:                                                       ميكن استخدام التدابري التالية للحؤول دون تلوث أو إصابة و  

           وما إىل ذلك                                                استخدام أدوات نظيفة ومعدات نظيفة وحاويات نظيفة،   -
                                                                                       إبقاء وسائط النمو املقرتنة بالنباتات يف منطقة خالية من اآلفات أو يف موقع إنتاج خال من اآلفات  -
                                               استخدام ميا  خالية من آفات خاضعة للحجر الزراعي  -
                                                                                           استخدام العزل املادي )مثل الظروف احملمية، واحلؤول دون انتقال اآلفات عرب اهلواء واإلنتاج على منضدات   -

                   مفصولة عن الرتبة(. 
        قد تكون         خماطرها                                أمثلة على تدابري إدارة لآلفات خلفض     36                                             ترد يف املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم  

                     مناسبة لوسائط النمو.
 المعالجات 3-2

                                                                                            ميكن تطبيق املعاجلات الرامية إىل ختفيف خماطر آفات وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو على مراحل خمتلفة من دورة اإلنتاج. أما  
                                       ً       املعاجلات اليت ميكن استخدامها فرادى أو معاً فتشمل:

         كيميائية  ل                                                                                      معاجلة وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو قبل الغرس أو بعد الغرس )مثل املعاجلة بالبخار واملعاجلة احلرارية واملعاجلة ا  -
                 مزيج من املعاجلات(   أو

                                                معاجلة احلقول أو املنابت املخصصة إلنتاج نباتات الغرس  -
                               ئي املستخدم للري أو كوسيط للنمو                                                  معاجلة )بالتقطري أو التعقيم( املاء أو احمللول املغذي املا  -
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        ل الغرس ب                                                                             معاجلة النباتات أو أجزاء النباتات املستخدمة للتكثري )كالبذور والبصيالت والشتالت( ق  -
ً     )مثاًل بو   1                 إدالة وسائط النمو  -                                اسطة غسل اجلذور أو هز  النبتة(.   

                                                                                           ميكن لعوامةةل مثةةل درجةةة احلرارة أن تؤثر يف نتيجةةة املعةةاجلةةات. كمةةا أن بعض املبيةةدات قةةد تلجم أعةةداد اآلفةةات    
ً                                                                   بداًل من استئصاهلا. وقد يكون التحقق من فعالية املعاجلة بعد تطبيقها ضروريا.    

                                                              املعاجلة، ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة بغية جتنب التلو ث أو اإلصابة.    بعد  

                               التفتيش وأخذ العي نات واالختبار 3-3
                                                                                              ميكن أن ختضةةةةةةةةةةةةةةع أماكن إنتاج وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو وإجراءات جتهيزها أو معاجلتها للتفتيش واملراقبة وملوافقة املنظمة  

      اتية.                                                ضمان استيفاء متطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النب                                               القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد، ما يفرتض 

       لتحديد                                                                                            قد تدعو احلاجة إىل تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو املقرتنة هبا لتحديد ما إذا كانت فيها آفات أو 
          التوجيهية       اخلطوط )    23                                        املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةحة النباتية رقم )                                                امتثاهلا ملتطلبات االسةةةةةةةةةةترياد املتعلقة بالصةةةةةةةةةةحة النباتية 

                                         ُ                     غري أن معظم اآلفات يف وسائط النمو ال ميكن أن ُيكشف عرب التفتيش وحد .   .  ((       للتفتيش

                                                                                                   ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةةتورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات من وسةةائط النمو  
                                  اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح  )    20                                       املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم  )                               املقرتنة بنباتات الغرس واختبارها 

  .   ((                              منهجيات أخذ العينات من الشحنات )    31   رقم )                              ر الدويل لتدابري الصحة النباتية         ؛ واملعيا  ((                           الصحة النباتية على الواردات
     دنيني                        ص التلوث أو اإلصةةةةةةةةابة املت خي   ما                                                                   غري أن أخذ العينات واالختبار قد ال يكشةةةةةةةةفان بعض أنواع اآلفات وال سةةةةةةةةيما يف
            )وهي كائنات         ً                 ختباراً للكائنات الكشافة                                                                      لوسائط النمو. وللتحقق من أن التدابري املطلوبة قد اختذت، قد يشمل االختبار ا

            أو مل تطبق(.                                                         يسهل كشفها ويشري وجودها إىل أن التدابري املطلوبة مل تكن فعالة 
 الحجر 3-4

                                                                                              قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةةةةةةةةةتورد حجر وسةةةةةةةةةائط منو مقرتنة بنباتات الغرس خلفض  
                                                                        خيارات من مثل االختبار واملراقبة لوجود عالمات أو أعراض ومعاجلة نباتات الغرس                                خماطر اآلفات. ويتيح احلجر أثناء 

  .            خالل فرتة احلجر                        ووسائط النمو املقرتنة هبا
                       ً                                                                    ميكن أن يسةةةتخدم احلجر أيضةةةاً للرصةةةد يف احلاالت اليت تكون فيها املعرفة املتعلقة مبخاطر اآلفات غري كاملة أو  

     .                                                                 التدابري املتخذة يف البلد املصد ر )مثل العدد املرتفع من احلاالت املكتشفة(                         هناك مؤشرات تدل على فشل     تكون     حيث 

                                                     [ 

، قصري تيف بعض احلاالت، ميكن أن يتبع إدالة وسائط النمو إعادة الزرع يف وسائط للنمو غري مستخدمة من قبل وخالية من اآلفات قبل التصدير بوق  1
 . حبال مسحت بذلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد
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 الحظر 3-5
  ض                                                                                                  يف احلاالت اليت ال تعترب فيها التدابري احملددة أعال  قابلة للتطبيق أو جمدية أو كافية لوسةةةائط النمو املقرتنة ببع 

    .             بنباتات الغرس                                              نباتات الغرس، ميكن حظر دخول وسائط النمو املقرتنة 



1 امللحق - احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 40رقم  الدويل املعيار   

10 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -40الدولي رقم  المعيار

  ملعيارمن ا إلزاميهذا امللحق هو جزء 

                                                                               المكونات الشائعة لوسائط النمو مرت بة بحسب درجة ارتفاع مخاطر اآلفات المرتبطة بها :1 الملحق
                                                                                            إن الرتتيب املعروض يف هذا اجلدول خي ص  مكونات وسائط النمو اليت مل تستعمل من قبل للغرس واليت مت تناوهلا  

ً                        وختزينها بطريقة حتول دون اإلصابة أو التلوث )مثاًل، تكون خالية من الرتبة(.                                             
                                                                                      حيدد اجلدول املخاطر النسةةةةةةةةةةةبية لآلفات اليت تشةةةةةةةةةةةكلها املكونات املختلفة لوسةةةةةةةةةةةائط النمو ولكن غري املقرتنة  

  .             بنباتات الغرس

                تيسييييييير بقا  اآلفة                    مكونات وسائط النمو
               على قيد الحياة

         تعليقات 

      خاملة      مادة   ال            الطني املشوي      كريات 

                                       وسةةةةةةةائط مصةةةةةةةطنعة )مثل الصةةةةةةةوف الزجاجي والصةةةةةةةوف 
                                            املعةةةدين والبوليسةةةةةةةةةةةةةةةتريين والرغوة الزهريةةةة واجلسةةةةةةةةةةةةةةةيمةةةات 

      البويل                                                 البالسةتيكية والبويل إيثيلني ونشةاء مثب ت البوليمري و 
                                  يوريثان والبوليمريات املمتصة للماء(

           مادة خاملة   ال 

َ                         َمعَدن قشةةةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةةةيليكا والبريليت                والصةةةةةةةةةةةةةخر الربكاين  َ  
              َ  والزيوليت واخلَبث

                                             يؤدي تسةةةةةةةةةةخني اإلنتاج إىل تعقيم معدن قشةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةيليكا    ال 
                والبريليت عمليا.

     ال            طني )صلصال(

     ال           حصى، رمل 

                      درجة عالية من التجهيز     نعم                                  ورق، مبا يف ذلك الورق املقوى املمو ج

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

                                               ألياف جود اهلند )ليف القشرة اخلارجية جلود اهلند/خث 
          جود اهلند(

                  على مستوى التجهيز                  تعتمد خماطر اآلفات     نعم 

                                              ميكن أن يؤثر حجم اجلسةةةةةةةةةةيمات على احتمال بقاء اآلفات      نعم                              نشارة اخلشب، قشور اخلشب )جنارة(
     حي ة

                                   تعتمد خماطر اآلفات على املصدر واملعاجلة     نعم      املاء

                                              ميكن أن يؤثر حجم اجلسةةةةةةةةةةيمات على احتمال بقاء اآلفات      نعم             رقائق اخلشب 
              على قيد احلياة

                  على مستوى التجهيز                  تعتمد خماطر اآلفات     نعم       الفلني



40 رقم الدويل املعيار 1 امللحق - احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس   

11 -40الدولي رقم المعيار   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 

                                              يكون اخلطر أدىن حني ال يكون املنشةةةةةةةةةةةةةةةةأ قد تعرض للزراعة      نعم                            اخلث )باستثناء الرتبة اخلثية(
صةةةةةةةةةةةةةةةدقة(. قد حيتوي اخلث 

ُ
                   )مثل السةةةةةةةةةةةةةةةبخات امل
ُ
    ذور  ب    على                

                        نباتات تكون مبثابة آفات.

                                            تعتمةةةد خمةةةاطر اآلفةةةات على مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى التجهيز. قةةةد حتتوي      نعم                                  طحالب غري قابلة للحياة )اإلسفغنوم(
  ن     تكو              بةةةذور نبةةةاتةةةات    على                         الطحةةةالةةةب احليةةةة )اإلسةةةةةةةةةةةةةةةفغنوم( 

      آفات.      مبثابة

                                               مواد نباتية أخرى )مثل قشةةةةةر األرد/قشةةةةةور الت  وقشةةةةةور 
                                              القمح وقشةةةةةور حبوب ال  واألوراق املتسةةةةةاقطة ونفايات 
                                        قصةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةكر وتفل العنب وقشةةةةةةةةةور حبوب الكاكاو 

                    وفحم صفد ديت النخل(

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

                                             تعتمةةد خمةةاطر اآلفةةات على املصةةةةةةةةةةةةةةةةةدر )إمكةةان إيواء آفةةات      نعم          )اللحاء(      القشر 
                               حرجية( ودرجة التجهيز أو التخمري

                                         تعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة التجهيز     نعم                 نفايات بيولوجية

                                              السةةةةةةةةماد العضةةةةةةةةوي )مثل نفايات السةةةةةةةةماد الزراعية ومن 
ُ                 البلديات والُدبال وعفن األوراق(              

                              اآلفةةةةةةات على املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر ودرجةةةةةةة التجهيز            تعتمةةةةةةد خمةةةةةةاطر      نعم 
                                               التخمري. يشيع وجود بذور نباتات تكون مبثابة آفات.   أو

                                      ميكن تقليل خماطر اآلفات يف حال متت معاجلتها    نعم      الرتبة 

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

                                                  قد حيتوي بقايا مواد عضةةةةةةوية غري مهضةةةةةةومة. ينبغي أن جيه ز      نعم                                   السماد العضوي املكو ن بفعل الديدان
                                       ً         السةةةةةماد العضةةةةةوي املكو ن بفعل الديدان باكراً حسةةةةةب وقت 
                                             احلةةةاجةةةة لةةةه ويعةةةاجل للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء على أي كةةةائن حي فيةةةه قبةةةل 

                   استخدامه كوسيط منو.
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 ملعيار.من ا إلزاميهذا امللحق هو جزء 

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

       أمثلة           التدابير              ما  ومغذيات             وسيط النمو

             خضةةةةةةةع للتعقيم              وسةةةةةةةيط للنمو قد 
                           )مثال بواسةةةةةةةةةةةةةةطة احلرارة ح  بلو  
                           درجةةةةة حرارة حمةةةةددة وملةةةةدة دمنيةةةةة 

      حمددة(

                     كميةةةةةةةةة من املةةةةةةةةاء اخلةةةةةةةةايل من 
                    اآلفةةةةةةةةات )مةةةةعةةةةقةةةةم أو مةةةةعةةةةةةةةاجل 

       مقط ر(   أو

                   حيف  يف لروف حتول دون 
        اإلصابة 

                             نبةةةاتةةةات تنمو من بةةةذور ضةةةةةةةةةةةةةةةمن لروف 
     حممية

                              مادة خاملة مثل الفريميكوليت أو 
        البريليت

               حيةةةةةفةةةةة  يف لةةةةةروف حتةةةةةول       معق م              حملول مغذ مائي 
       اإلصابة    دون

                                  نبةةاتةةات قةةابلةةة للزرع يف املةةاء حيةةث ميكن 
                     التحقق من غياب اآلفات

                 متةةةةةةةت احملةةةةةةةافظةةةةةةةة عليةةةةةةةه يف              ُ     مدمج يف وسيط ُمعق م                 وسيط لزرع األنسجة
             لروف معق مة 

                                  نباتات مزروعة يف أنسةةةةجة ومنقولة ضةةةةمن 
             حاويات مقفلة

                            امليا  أو امليا  على أسةةةةةاس احلل     ماء
         املغذيات 

                      قةةةد تةةةدعو احلةةةاجةةةة إىل ميةةا  
                        معقمة أو معاجلة أو مقطرة

                     نباتات متجذرة يف املاء
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13 -40المعيار الدولي رقم  النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية    

 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشك ل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

                                                             لمجموعات شائعة من نباتات الغرس ووسائط النمو المنقولة دوليا   أمثلة: 1 المرفق

        تعليقات           وسيط النمو           نوع النبتة
                    مواد املشةةةةةةةةةةاتل املقز مة 

         اصطناعيا
                                                                        تكون جذور النباتات عادة صةةةةةةةةةةةةةةةعبة الغسةةةةةةةةةةةةةةةل لتحريرها من الرتبة. وميكن نقل النباتات       الرتبة

                                                                               لزرعها يف وسةةةةةائط للنمو خالية من الرتبة وجعلها تنمو يف الدفيئة مع االسةةةةةتعانة بالتدابري 
                                                               املتكاملة للتخفيف من املخاطر يف سعي إىل خفض خماطر اآلفات املقرتنة هبا. 

                    مواد املشةةةةةةةةةةاتل العارية 
      اجلذور

                                                                                تشةكل مواد املشةاتل عارية اجلذور تقنية لزراعة األشةجار قائمة على نبش الشةجرة أو الشةجرية                تربة أو ال تربة
                                                                              النامية يف احلقل من أجل وضةعها يف حالة من السةبات. ميكن هز مواد املشةاتل من أجل إدالة 

             النبتة وهيكل      حلجم  و                                                               بعض الرتبة عنها أو ميكن غسةةةةةلها لتحريرها من أية تربة أو وسةةةةةائط منو. 
                                                                  جذورها ونوع الرتبة تأثري كبري على إمكانية إدالة الرتبة عن شبكة اجلذور.

             بصةةةةةةةةةةةةةةةيالت ودرنةةةات 
                  خةةاملةةة وجةةذور درنيةةة 
                   وجذور معم رة عشبية

                                                                              إن البصةةةةةيالت والدرنات )مبا فيها الكعوب والريزومات(، واجلذور الدرنية واجلذور املعمرة                     تربة أو خث أو ال شيء
                                                             شةةةةر وتنمو عادة يف احلقول ولكنها تشةةةةحن وهي يف حالة من اخلمول وخالية            العشةةةةبية تنت

                                                    ً                      من وسةةةةةةةةةةةةةةةائط النمو. غري أن  البصةةةةةةةةةةةةةةةيالت اخلاملة قد تعبأ أحياناً مبثابة  عدة للنمو  إىل 
                                                                            جانب وسائط النمو. وميكن لوسائط النمو تلك أن تعترب كسلعة منفصلة )مادة للتعبئة( 

         الوسائط.                                 شريطة أال تكون النباتات متجذرة يف

          ، والقشةةةور                  ألواح شةةةجرة السةةةرخس                 النباتات املالدمة 
                           والطحةةةةالةةةةب غري القةةةةابلةةةةة للحيةةةةاة 
                          )اإلسةةةةةةةةةةةةةةةفغنوم( والرمةةةةةةاد الربكةةةةةةاين 

       والصخر

                                                                           يف كثري من األحيان، تشةةةةةحن النباتات املالدمة، كتلك اليت تنتمي إىل الفصةةةةةيلة الربوميلية 
                  غري القابلة للحياة                                                   واألوركيدات، مع ألواح شةةةةةةةةةةةةةةةجرة السةةةةةةةةةةةةةةةرخس والقشةةةةةةةةةةةةةةةور والطحالب 

                                                                   ً       )اإلسةةةةفغنوم( والرماد الربكاين والصةةةةخور وما شةةةةاهبها. تسةةةةتخدم هذ  املواد عموماً للدعم 
                                       والزينة أكثر منها كوسائط للنمو حقيقية.

                         منوعةةةةة )مبةةةةا فيهةةةةا اخلةةةةث ومعةةةةدن             غرسات، شتول
                      قشةةةةةةةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةلةةيةةكةةةةةةةةا والةةرتاب  

         كملوثات(

        ن الرتبة                          أو يف وسةةةةةةةةةةائط النمو اخلالية م                                              كون هذ  النباتات اليانعة متجذرة عادة يف الرتبة ت
                      داخل حاويات أو أطباق.

                 الةةنةةبةةةةةةةةاتةةةةةةةةات املةةنةةزلةةيةةةةةةةةة 
                املسةةةةةةةةةةةةةةةتعملةةةةةةةة للزينةةةةةةةة 

              واملنتجة للزهر

                               منوعة )مبا فيها الوسائط املصطنعة 
                             ومعدن قشةةةور السةةةيليكا والبريليت 

              وخث جود اهلند(

       نباتات  ك                                                                     ميكن للنباتات أن تنمو يف تربة احلقول أو كمواد للمشةةةةةةةةةةةةةاتل داخل حاويات أو
                                                        مزروعة يف أص ص داخل الدفيئة يف وسائط للنمو خالية من الرتبة.

                  النبةةةةةةةاتةةةةةةةات اليت تنمو 
        من بذور

َ   منوعةةة )تتضةةةةةةةةةةةةةةةمن اخلةةث وَمعةةَدن    َ                  
                        قشور السيليكا والبريليت(

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

                نبةةةةاتةةةةات متجةةةةذرة يف 
                املةةةةةاء أو يف حملوالت 

              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 بدوأا.

             تعقيالت عشةةةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةةةةة 
       متجذرة

                           منوعة )مبا فيها اخلث وخث جود 
       ملصةةةةةةةةةةةةةةةطنعةةةةة                اهلنةةةةةد والوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائط ا

                           والطحةةةةالةةةةب غري القةةةةابلةةةةة للحيةةةةاة 
   ((         )اإلسفغنوم

                                                                            تكون التعقيالت العشةةةةبية املتجذرة عادة متجذرة ومنقولة يف وسةةةةائط منو خالية من الرتبة 
                                                                 داخل أصةةةةةةةة ص من اخلث أو جود اهلند. تكون اجلذور طرية حبيث ال ميكن نزع وسةةةةةةةةائط 

                            النمو بدون الضرر بالنباتات.



1 املرفق - احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 40رقم  الدويل املعيار   

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -40الدولي رقم  المعيار  

        تعليقات           وسيط النمو           نوع النبتة
                نبةةةةةاتةةةةةات مزروعةةةةةة يف 

       أنسجة 
  .      اآلجار ب                                                               تنتج النباتات املزروعة يف األنسةةةةةةةةةجة باالقرتان مع وسةةةةةةةةةائط منو معقمة شةةةةةةةةةبيهة        باآلجار            معقمة شبيهة 

  .     اآلجار                                         وميكن شحنها يف حاويات معق مة خمتومة أو خارج 

                                                                       تنقل األشةةجار والشةةجريات األقدم سةةنا، مبا فيها األشةةجار املسةةتعملة كعينات، يف غالب      تربة             أشجار وشجريات
  .                أو مغلفة باخليش                                        األحيان ضمن جتارة املشاتل، كأشجار منبوشة 

                 مواد عضةوية سةطحية 
                أو سجادات عشبية

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

 


