
 

 

 28 رقمالمعيار الدولي 

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 17نباتية الصحة المعاملة 

 بالربودة Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulataاملندارين  معاجلة

  Bactrocera tryoni الندزكوينللتخلص من ذبابة فاكهة 

 (2017؛ نشر في 2015اعتمد في  )

 نطاق املعاجلة

لكي تسفففعر  ن  بالربودة Citrus sinensis1والربتقال  Citrus reticulataاملندارين  مثرة معاجلةكم  املعاجلةهذه  تتألف

 . 2بالععالية احملددة  tryoniBactroceraالند زنعوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة كوين

 املعاجلةوصف 

قال   Citrus reticulataللمندارين   بالربودة  املعاجلة   املعاجلةاسم  فاكهة كوين      Citrus sinensisوالربت بة  با الند   زللتخلص من ذ

Bactrocera tryoni 

 غري متاح املكون الفعال

 (بالربودة) فيزيائية املعاجلةمنط 

 (الند كوين( )ذبابة فاكهة Diptera: Tephritidae) Bactrocera tryoni اآلفة املستهدفة

تهللدفللة       لس املسلللل السلللل

 اخلاضعة للوائح

  Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata املندارينمثرة 

 

                                                      
 .directory Citrus of the world: a citrusCottin, R. 2002 .أصناف احلمضيات واألنواع املهجَّنة منها ُسميت وفقًا للمسميات الواردة يف   1

Montpellier, France مركز التعاون الدولي للبحوث الزرا ية من أجل التنمية. -للبحوث الزرا ية ، املعهد الدولي 

 لى  عاقدةمبوافقة األطراف املتاحمللية األخرى اخلاصة  املتطلباتبتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  2

شرية أو سالمة لصحة الباملرتتبة  لى ااآلثار احملددة  بشأنمعلومات  بل االتعاقية الدولية لوقاية النباتاتوقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِق. املعاجلات

 احملتملة راآلثاُينظر يف إىل ذلك، وباإلضافة . معاجلة ما لى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باستخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

ال وإال أن تقييم آثار معاجلة ما  لى نو ية السلع قد يقتضي دراسة إضافية. . ها دولياقبل ا تماد لى نو ية املنتجات بالنسبة لبعض السلع للمعاجلات 

 .، أو تسجيلها أو ا تمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتطرف متعاقد باملوافقة  لى  أي ُيلزم



 املعاجلةجدول 

 يومًا متواصلة 16درجات مئوية أو أقل ملدة  3

من بيوض ويرقات   يف املائة 99.9986يقل  ن ال تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء  لى هذا اجلدول تقضفففي  لى ما 

Bactrocera tryoni يف املائة 95، نسبة. 

. وينبغي مراقبة درجة احلرارة وتسففجيلها،  معاجلةلالتعريض لقبل بدء  املعاجلة حرارةجيب أن تصففل الثمرة إىل درجة و

 .املعاجلةطيلة مدة  اوز درجة احلرارة املستوى احملدداّل تتجوينبغي أ

 معلومات أخرى ذات صلة

رة املسففائل املتصففلة بأنظمة درجات احلرا  املعاجلةتناول العريق العين املعين مبعاجلات الصففحة النباتية يف تقييمه هذه 

 Mangan (1997.) و Hallmanوالتكييف احلراري آخذًا يف اال تبار  مل 

 "Ellendale"( ومت وضفففعه باسفففتخدام الصفففنع  األصفففلي  2007وآخرين ) De Limaيسفففتند هذا اجلدول إىل  مل و

 ."Murcott"و

 املراجس

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. 

 

 التسلسل التارخيي للمطبوع

 من املعيارال ُيعد هذا جزءًا رمسيًا 

 ُقدِّمت املعاجلة استجابة لطلب املعاجلات 2007-09

 Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata للمندارين بالربودة املعاجلةب  العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  العريقاجتماع  مجع 2007-12

 2006F-2007 لوضع البند 206H-2007 والبند Bactrocera tryoni .2007-106الند  للتخلص من ذبابة فاكهة كوين

 أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة موضوع معاجلات ذبابة العاكهة 2008-04

 مشاورة األ ضاء  ن طريق العملية اإللكرتونية الختاذ القرار  لىوافقت جلنة املعايري  2008-09

 ُأرسلت إىل مشاورة األ ضاء 2009-06

ة يف بعرضها  لى هيئة تدابري الصحة النباتي املعايرياملعين مبعاجلات الصحة النباتية نص املعاجلة وأوصى جلنة  العينراجع اجتماع العريق  2010-07

 ( ال تماده 2012السابعة ) دورتها

 الصحة النباتية با تماده تدابريأوصت جلنة املعايري هيئة  2011-11

  عاجلةاملاال رتاض رمسيًا  لى  2012-03



 العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  لى اال رتاضات الرمسية )مل تتم التوصية بأي تعديل( للعريقرد االجتماع االفرتاضي  2012-09

نباتية لوأوصى جلنة املعايري برفعه إىل هيئة تدابري الصحة ا املعاجلةراجع اجتماع العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نص  2012-12

 ال تماده

  ال تمادههيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها التاسعة  لى  بعرضهأوصت جلنة املعايري  2013-06

 تلقي ا رتاض رمسي 2014-03

 أ ّد العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مسودة رّد  لى اال رتاضات الرمسية وقام مبراجعة النص 2014-06

لصحة ااستعرضت جلنة املعايري رّد العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ووافقت  لى املشروع متهيدًا ال تماده من قبل هيئة تدابري  2014-11

 النباتية 

 املعاجلةا تمدت  هيئة تدابري الصحة النباتية العاشرةالدورة   03-2015

 .قبل جممو ة مراجعة اللغة العربية لما بالتعديالت التحريرية املقرتحة من  ،(11) هيئة تدابري الصحة النباتية ، يف دورتها اخدت 04-2016

( هيئة تدابري الصحة 11الدورة ) من "اجلر ة الععالة"أدرجت أمانة االتعاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت التحريرية املتعلقة ب 2016-04

 النباتية.

للتخلص من ذبابة  بالربودة Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulataاملندارين  معاجلة 17امللحق . 28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 النباتات، ومنظمة األغذية والزرا ة.(، روما، االتعاقية الدولية لوقاية 2015) Bactrocera tryoniالند  فاكهة كوين

دابري تقامت أمانة االتعاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقًا إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة  12 -2016

 (2015) 10الدورة  –الصحة النباتية 

 .04 -2017آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 

 

 


