اعتُمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة العاشرة هليةة تداي ر الصحة النباتية يف عام .2015
هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم .28
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معاجلة  Dysmicoccus neobrevipesو Planococcus lilacinus

و Planococcus minorباإلشعاع
(اعتمد يف 2015؛ نشر يف )2016

نطاق املعاجلة
تتناول هذه امل عاةجة الااهةة واضخاررررار يا شررررعاع ملنع تكاثر ا ناث البالغات من
و Planococcus lilacinusوPlanococcus minor

Dysmicoccus neobrevipes

عند مستوى الاعالية احملددة.1

وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

املعرراةجررة يررا شررررعرراع

ملكرراةحررة

 Dysmicoccus neobrevipesوPlanococcus lilacinus

وPlanococcus minor

املكون الفعال

غ ر متاح

نوع املعاجلة

إشعاع

اآلفات املستهدفة

 Dysmicoccus neobrevipes BeardsleyوPlanococcus lilacinus

()Cockerell

و)Hemiptera: Pseudococcidae( )Maskell( Planococcus minor
السللللملس املسللللتهللدفللة مجيع أنواع الااهةة واضخاار اليت قد تكون حاضنة ألنواع البق هذه
اخلاضعة لملوائح

1

ال يتامن نطاق معاةجات الصحة النباتية القاايا ذات الصلة يتسجيل املبيدات أو املتطلبات احمللية األخرى اضخاصة مبواةقة األطراف املتعاقدة على

املعاةجات املستخدمة يف أراضيةا .وقد ال تقدم املعاةجات املعتمدة من قِبل االتااقية الدولية لوقاية النباتات معلومات يشأن اآلثار احملددة املرتتبة على
الصحة البشرية أو سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معاةجته ياستخدام ا جراءات احمللية قبل مواةقة األطراف املتعاقدة على معاةجة ما .ويا ضاةة إىل
ذلك ،يُنظر يف اآلثار احملتملة للمعاةجات على نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم آثار معاةجة ما على نوعية السلع
قد يقتاي دراسة إضاةية .وال يُلزم أي طرف متعاقد ياملواةقة على املعاةجات ،أو تسجيلةا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.

معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لملوائح
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جدول املعاجلة
اةجرعررة الرردنيررا املمتصرررررة قرردرهررا

231

غراي ملنع تكرراثر ا نرراث البررالغررات من

Dysmicoccus neobrevipes

و Planococcus lilacinusو.Planococcus minor

ترربررلرر درجررة الررعررقررة يررأن املررعررامررلررة يررنرراء عررلرر ى هررذا اةجرردول دررول دون ترركرراثررر عررلررى
ما ال يقل عن  99.99023يف املائة من البالغات ا ناث لكل من
 lilacinusو ،Planococcus minorنسبة  95يف

 Dysmicoccus neobrevipesو Planococcus

املائة.

ينبغي تطبيق هذه املعاةجة حب سب مقت ايات املعيار الدولي رقم (18اضخطوط التوجيةية ال ستخدام ا شعاع يف ال صحة
النباتية).
ال جيوز تطبيق هذه املعاةجة يا شعاع على الااهةة واضخاار املخزنة يف ظروف جوية معدّلة.
معملومات مفيدة أخرى
مبا أنّ ا شررعاع قد ال ييدي إىل حاالت ناوق تام ،قد يععر املاتشررون على حشرررات حيّة لكن غ ر قايلة للبقاء من أنواع
 Dysmicoccus neobrevipesأو  Planococcus lilacinusأو ( Planococcus minorغ ر يالغة أو يالغة) أثناء عملية
التاتيش .وال يعين هذا ةشل املعاةجة.
ي ستند جدول املعاةجة هذا إىل عمل  Doanوآخرين ( .)2012وقد أدّت حب سب هذه الدرا سة جرعة ممت صة

قدرها 200

غراي إىل منع تكاثر ا ناث البالغات من نوع  Dysmicoccus neobrevipesومنوها وصرررروال إىل اةجيل التالي يف مجيع
املراحل غ ر البالغة .واتارريف يف وقال الحق يااررل اختبار أجري على نطاق واسررع للتأهد من هذه النتائأ أنّ أي عملية
تكاثر غ ر ممكنة مع اةجرعة القصررروى البالغة  231غراي .وأظةرت اختبارات الحقة أيارررا أنّ النوعآل اآلخرين أهعر
تأثرا يا شعاعات مقارنة مع .Dysmicoccus neobrevipes
إنّ البيانات املتاحة عن األنواع األخرى من البقّ من هذه الاصيلة حمدودة للغاية وترد مجيع الدراسات يةذا الصدد ضمن
قائمة املراجع .وهانال يف مجيع احلاالت جرعة قدرها

200

غراي أو أق ّل هاةية ملنع التكاثر ،مما يعزز العقة ياةجرعة

املقرتحة.
املراجس
يش ر هذا املعيار إىل املعاي ر الدولية لتداي ر الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعاي ر الدولية لتداي ر الصحة النباتية على
البواية الدولية للصحة النباتية على

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-

./setting/ispms
الصفحة  2من
النباتات
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تاريخ املطبوع

ال يُعد هذا جزءا رمسيا من املعيار
) املعاةجات يا شعاع2006-014(  أضاةال ةجنة املعاي ر هذا املوضوع ضمن11-2012
 تاحة املعاةجات2012  عُرض استجاية للدعوة املوجةة يف سنة09-2012
أجرى الاريق الاين املعين مبعاةجات الصحة النباتية تقييما له وأعد مسودة اةجدول ورةع توصية يه إىل ةجنة املعاي ر للتشاور يشأنه مع

12-2012

األعااء

5
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 02-2013عُرض على ةجنة املعاي ر الختاذ قرار يشأنه يصورة إلكرتونية
 04-2013أصدرت ةجنة املعاي ر قرارها يصورة إلكرتونية للتشاور يشأنه مع األعااء
 04-2014متال مراعاة تعليقات األعااء وةريق اضخرباء املعين يقائمة املصطلحات يف املعاةجة
 06-2014وضع الاريق الاين املعين مبعاةجات الصحة النباتية الردّ يصورته النةائية ورةع توصية يه إىل ةجنة املعاي ر العتماده
 09-2014استعرضال ةجنة املعاي ر (يدون تغي ر) املطبوع ورةعة توصية يه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية العتماده
الدورة العاشرة هليةة تداي ر الصحة النباتية اعتمدت املعاةجة

03-2015

 04-2016اخدت هيةة تداي ر الصحة النباتية ،يف دورتةا ( ،)11علما يالتعديالت التحريرية املقرتحة من قبل جمموعة مراجعة اللغة العريية.
04-2016

أدرجال أمانة االتااقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت التحريرية املتعلقة ب"اةجرعة الاعالة" من الدورة ( )11هليةة تداي ر الصحة

النباتية.

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  .28اململحق  19معاةجة

 Dysmicoccus neobrevipesو Planococcus lilacinusوPlanococcus minor

يا شعاع ( ،)2015روما ،االتااقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية و الزراعة.
 12 -2016قامال أمانة االتااقية الدولية لوقاية النباتات يرتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقا جراءات ايطال املعاي ر املعتمدة من هيةة تداي ر
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
آخر دديث لتاريخ املطبوع.04 -2017 :
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