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( اعتمد في 2015؛ نشر في )2017

نطاق املعاجلة
تتألف هذه املعاجلة كم معاجلة مثرة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال  1Citrus sinensisبالربودة لكي تسفففعر ن
نعوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة كوينزالند  Bactrocera tryoniبالععالية احملددة.2
وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

املعاجلة بالربودة للمندارين  Citrus reticulataوالربتقال  Citrus sinensisللتخلص من ذبابة فاكهة كوينز الند
Bactrocera tryoni

املكون الفعال

غري متاح

منط املعاجلة

فيزيائية (بالربودة)

اآلفة املستهدفة

( )Diptera: Tephritidae( Bactrocera tryoniذبابة فاكهة كوين الند)

السلللللس املسللللتهللدفللة مثرة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال

Citrus sinensis

اخلاضعة للوائح

1

أصناف احلمضيات واألنواع املهجَّنة منها سُميت وفقاً للمسميات الواردة يف

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: a citrus directory.

 ،Montpellier, Franceاملعهد الدولي للبحوث الزرا ية  -مركز التعاون الدولي للبحوث الزرا ية من أجل التنمية.
2

ال يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية القضايا ذات الصلة بتسجيل املبيدات أو املتطلبات احمللية األخرى اخلاصة مبوافقة األطراف املتعاقدة لى

املعاجلات .وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من قِبل االتعاقية الدولية لوقاية النباتات معلومات بشأن اآلثار احملددة املرتتبة لى الصحة البشرية أو سالمة
األغذية ،وهو ما ينبغي معاجلته باستخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة لى معاجلة ما .وباإلضافة إىل ذلك ،يُنظر يف اآلثار احملتملة
للمعاجلات لى نو ية املنتجات بالنسبة لبعض السلع قبل ا تمادها دوليا .إال أن تقييم آثار معاجلة ما لى نو ية السلع قد يقتضي دراسة إضافية .وال
يُلزم أي طرف متعاقد باملوافقة لى املعاجلات ،أو تسجيلها أو ا تمادها لالستخدام يف أراضيه.

جدول املعاجلة
 3درجات مئوية أو أقل ملدة  16يوماً متواصلة
تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء لى هذا اجلدول تقضفففي لى ما ال يقل ن  99.9986يف املائة من بيوض ويرقات
 ،Bactrocera tryoniنسبة  95يف املائة.
وجيب أن تصففل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء التعريض للمعاجلة .وينبغي مراقبة درجة احلرارة وتسففجيلها،
وينبغي أ ّال تتجاوز درجة احلرارة املستوى احملدد طيلة مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات صلة
تناول العريق العين املعين مبعاجلات الصففحة النباتية يف تقييمه هذه املعاجلة املسففائل املتصففلة بأنظمة درجات احلرارة
والتكييف احلراري آخذًا يف اال تبار مل

 HallmanوMangan

(.)1997

ويسفففتند هذا اجلدول إىل مل  De Limaوآخرين ( )2007ومت وضفففعه باسفففتخدام الصفففنع األصفففلي

""Ellendale

و"."Murcott
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disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and
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التسلسل التارخيي للمطبوع

ال يُعد هذا جزءًا رمسياً من املعيار
 09-2007قُدِّمت املعاجلة استجابة لطلب املعاجلات
 12-2007مجع اجتماع العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ب املعاجلة بالربودة للمندارين  Citrus reticulataوالربتقال Citrus sinensis
للتخلص من ذبابة فاكهة كوين الند  106-2007 .Bactrocera tryoniوالبند  206H-2007لوضع البند

2006F-2007

 04-2008أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة موضوع معاجلات ذبابة العاكهة
 09-2008وافقت جلنة املعايري لى مشاورة األ ضاء ن طريق العملية اإللكرتونية الختاذ القرار
 06-2009أُرسلت إىل مشاورة األ ضاء
 07-2010راجع اجتماع العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نص املعاجلة وأوصى جلنة املعايري بعرضها لى هيئة تدابري الصحة النباتية يف
دورتها السابعة ( )2012ال تماده
 11-2011أوصت جلنة املعايري هيئة تدابري الصحة النباتية با تماده
 03-2012اال رتاض رمسياً لى املعاجلة

 09-2012رد االجتماع االفرتاضي للعريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية لى اال رتاضات الرمسية (مل تتم التوصية بأي تعديل)
12-2012

راجع اجتماع العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نص املعاجلة وأوصى جلنة املعايري برفعه إىل هيئة تدابري الصحة النباتية

ال تماده
 06-2013أوصت جلنة املعايري بعرضه لى هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها التاسعة ال تماده
 03-2014تلقي ا رتاض رمسي
 06-2014أ دّ العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مسودة ردّ لى اال رتاضات الرمسية وقام مبراجعة النص
 11-2014استعرضت جلنة املعايري ردّ العريق العين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ووافقت لى املشروع متهيداً ال تماده من قبل هيئة تدابري الصحة
النباتية
 03-2015الدورة العاشرة هيئة تدابري الصحة النباتية ا تمدت املعاجلة
 04-2016اخدت هيئة تدابري الصحة النباتية  ،يف دورتها ( ،)11لما بالتعديالت التحريرية املقرتحة من قبل جممو ة مراجعة اللغة العربية.
04-2016

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

النباتية.
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  .28امللحق  17معاجلة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال  Citrus sinensisبالربودة للتخلص من ذبابة
فاكهة كوين الند  ،)2015( Bactrocera tryoniروما ،االتعاقية الدولية لوقاية النباتات ،ومنظمة األغذية والزرا ة.
 12 -2016قامت أمانة االتعاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقاً إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
آخر حتديث لتاريخ املطبوع.04 -2017 :

