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نطاق املعاجلة
تنطبق هذه املعاجلة على معاجلة الليمون احلامض  Citrus limonبالربودة لكي تسففففن عو نوو بيور وت ذاا ةبابة
كوتنزال د  Bactrocera tryoniبالنعالية احملددة.1
وصف املعاجلة
اسم املعاجلة
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جدول املعاجلة
اجلدول  :1درجتان مئويتان أو أقل ملدة  14يوماً متواصالً
تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضففففي على ما ال تقل عو  99.99يف املائة مو بيور وت ذاا
 ،Bactrocera tryoniسبة  95يف املائة.
 1ال تت ضمو طاو معاجلاا ال صحة النباتية الق ضاتا املت صلة بت سجيل املبيداا أو ال ش وط احمللية األخ ى لألط اف املتعاذدة اخلا صة باملوافقة على
املعاجلاا .كذلك ال تتضمو املعاجلاا املعتمدة مو هيئة تدابري الصحة النباتية معلوماا عو اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البش تة أو سالمة األغذتة
وهي القضفففاتا الن تنباي التعامل معوا وفقاإل لاج اءاا احمللية ذبل موافقة األط اف املتعاذدة على املعاجلة .وباإلضفففافة ذل ةلك ترنيف يف التأثرياا
احملتملة للمعاجلاا على وعية املنتجاا بالنسبة لبعض السلع العائلة ذبل اعتمادها دوليا .وال توجد ذلزام على ط ف متعاذد فيما تتصل باملوافقة على
املعاجلاا أو تسجيلوا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.

اجلدول  3 :2درجات مئوية أو أقل ملدة  14يوماً متواصالً
تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضفففي على ما ال تقل عو  99.9872يف املائة مو بيور وت ذاا
 ،Bactrocera tryoniسبة  95يف املائة.
وجيب أن تصففل الثم ة ذل درجة ا ارة املعاجلة ذبل البدء فيوا .وتنباي رصففد درجة ا ارة الثم ة وتسففجيلوا وتنباي
أ ّال تتجاوز درجة احل ارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات صلة
وتناول الن تق النين املعين ملعاجلاا الصففحة النباتية يف تقييمه هذه املعاجلة املسففائل املتصففلة بأ يفمة درجاا احل ارة
والتكييف احل اري آخذإلا يف االعتبار عمل  Hallmanو.)1997( Mangan.
واستند اجلدوالن  1و 2ذل عمل

De Lima

وآخ تو ( )2007ومت وضعه باستخدام صنف "لشبو ة" (.)Lisbon

وتناول الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النباتية أتضاإل املسائل املتصلة باألض ار النامجة عو التربتد املناجئ يف مثار
الليمون (الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النباتية .)2012
املراج
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.
TPPT. 2012. TPPT response to SC’s concerns about chilling injury in lemons during in-transit cold
disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, Dec. 2012, pp. 55–57.

تاريخ املطبوع

ال ترعدّ هذا جزءإلا رمسي إلا مو املعيار
 2007-09ذُدِّمت املعاجلة استجابة لطلب تقدتم معاجلاا
 2007-12ذسفففّم الن تق النين املعين مبعاجلاا الصفففحة النباتية معاجلة الليمون احلامض
 2007-106لتشمل 2007-206G

limon

 Citrusبالربودة للتخلص مو ةبابة كوتنزال د مو

 2008-04أضافت الدورة الثالثة هيئة تدابري الصحة النباتية هذه املعاجلة حتت موضوع معاجلاا ةبابة الناكوة
 2008-09وافقت جلنة املعاتري على ع ر املعاجلة على مشاورة األعضاء للبت فيوا ذلكرتو ياإل
 2009-06أُرسلت ذل مشاورة األعضاء
 2010-07ذام الن تق النين املعين مبعاجلاا ال صحة النباتية بتنقيح النص وأو صى بع ضه على جلنة املعاتري لتقدميه ذل هيئة تدابري ال صحة النباتية
يف دورتوا السابعة ( )2012العتماده
 2011-11ذدَّمت جلنة املعاتري تعليقاتوا على املعاجلة عو ط تق عملية الق اراا اإللكرتو ية

 2012-12ا توى اجتماع الن تق النين املعين مبعاجلاا ال صحة النباتية مو ال د على م سألة األ ض ار النامجة عو التربتد املناجئ و قح النص وأو صى
بع ضه على جلنة املعاتري لتقدميه ذل هيئة تدابري الصحة النباتية العتماده
 2013-11وافقت جلنة املعاتري على التوصية بع ر املعاجلة على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها
 03-2014تلقي اعرتار رمسي
 06-2014أعدّ الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النباتية مسودة ردّ على االعرتاضاا ال مسية وذام مب اجعة النص
 11-2014استع ضت جلنة املعاتري ردّ الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النباتية ووافقت على املش وع متويداإل العتماده مو ذبل هيئة تدابري الصحة
النباتية
 03-2015الدورة العاش ة هيئة تدابري الصحة النباتية اعتمدا املعاجلة
 04-2016اخدا هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتوا ( )11علما بالتعدتالا التح ت تة املقرتاة مو ذبل جمموعة م اجعة اللاة الع بية.
04-2016

أدرجت أما ة االتناذية الدولية لوذاتة النباتاا التعدتالا التح ت تة املتعلقة ب"اجل عة النعالة" مو الدورة ( )11هيئة تدابري الصحة

النباتية.
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( )2015روما االتناذية الدولية لوذاتة النباتاا منيفمة األغذتة والزراعة.
 12 -2016ذامت أما ة االتناذية الدولية لوذاتة النباتاا برتمجة و ادراج التعدتالا احلربتة طبقاإل إلج اءاا ابطال املعاتري املعتمدة مو هيئة تدابري
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
آخ حتدتث لتارتخ املطبوع.04 -2017 :

