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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 المعالجة بتبخير الحشرات في األخشاب المقشورة :22 معالجة الصحة النباتية رقم

 السلفوريل بواسطة فلوريد 
 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد

 المعالجةنطاق 

ّ                           للحّد من خماطر إدخال آلات احلشففففففففرات                         ب اسففففففففدة لل رود ال ففففففففل  رو                     تبخري األخشففففففففاة امل شفففففففف رة         املعاجلة        تصفففففففف  هذه       
  .1         وانتشارها

             وصف المعالجة

           ال ل  رو                                             معاجلة احلشرات يف األخشاة امل ش رة ب اسدة لل رود             سم المعالجة ا

ّ         المكّون الفعال          ل رود    ، دو          ال فففل  رو           ثاين أك فففيد         ل رود            ا        )املعروف أوضفففاا باسفففم دو                  لل رود ال فففل  رو      
  (         ال ل  رو 

       التبخري             نوع المعالجة

 Anoplophora                                                  مراح  حياة احلشفففرات الم هملاا األخشفففاة، لا يف رل  حشفففرة                 اآلفات المستهدفة

glabripennis  (Motschulsky, 1853) حشفففففففففففففرة     ، و     Anobium punctatum  (De 

Geer, 1774)  (Coleoptera: Cerambycidae)  ( Coleoptera: Anobiidae )  
 Arhopalus tristis   (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae)      وحشرة 

                السلع المستهدفة
         عند اجلزء          ا        سفففففففففففنتيم اا يف امل د     20        أكثر من                             األخشفففففففففففاة امل شففففففففففف رة الم   تت او                 الخاضعة للوائح

                               يف املائة )على أساس املادة اجلالة(    77                             ، ورات حمت ى من الرط بة بن بة           األصغر مناا

  الجدول الزمني للمعالجة

               ، ورات حمت ى من        ا                            سفففففففنتيم اا يف امل د  عند اجلزء األصفففففففغر مناا    20        أكثر من                                  تبخري األخشفففففففاة امل شففففففف رة الم   تت او  
   (CT   ز ) ّ كّ     ال       من      حيث         األدىن من       املنتج    حي ق       مين      جلدول                   املادة اجلالة( ول ا                  يف املائة )على أسففففففففاس     77              الرط بة بن ففففففففبة 

  . 1                                                              ساعة عند درجة احلرارة وال كز املتخل  الناائي احملددون يف اجلدول رقم     22    ملدة 

                                                 
   لى  ع                                                                                                                     وتضفففففمن نداجل معاجلات الصفففففحة النباتية ال ضفففففاوا املتصفففففلة بت ففففف ي  املبيدات أو الشفففففروا احمللية األخرى ل طراف املتعاقدة ا اصفففففة بامل ال ة        1

                  ة أو سففالمة األيذوة،                     بالن ففبة للصففحة البشففرو                                                                                          املعاجلات. كذل    تتضففمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية معل مات عن ا ثار احملددة 
                  يف التأثريات احملتملة    ر ظ                                       ا                                                                           وهي ال ضففاوا الم ونبغي التعام  معاا ول اا لرجراءات احمللية قب  م ال ة األطراف املتعاقدة على املعاجلة. وباافففالة إك رل ، و ن

          تضففففففي دراسففففففة                                                إ  أن ت ييم آثار معاجلة ما على ن عية ال ففففففل  قد و    .        ا ها دولياا                                                                 للمعاجلات على ن عية املنت ات بالن ففففففبة لبعع ال ففففففل  العائلة قب  اعتماد
                                                                       ما وتص  بامل ال ة على املعاجلات أو ت  يلاا أو اعتمادها لالستخدام يف أرافيه.          متعاقد يف                               إفالية. و  و جد إلزام على طرف
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                              ل خشففففففففففففففففاة امل شفففففففففففففف رة الم وتم تبخريهفففا       سففففففففففففففففاعفففة    22    ملفففدة    (CT   ز )    ّ ال كّ      من             األدىن من حيفففث          : املنتج 1       الجدددول 
            ال ل  رو         ب ل رود

ّ               لحد  األدنى المطلوبا درجة الحرارة من حيث زمن    
 (3ساعة/م-)غرام    ّ   الترك ز 

 (3التركز األدنى )غ/م

 93 200 3 درجة مئ وة أو أكثر 15

 67 300 2 درجة مئ وة أو أكثر 20

 44 500 1 درجة مئ وة أو أكثر 25

 41 400 1 درجة مئ وة أو أكثر 30

     ث ة     رجة د                         لم تن لاا األخشففاة. وهنا  ا                                              لمعاجلة لعال ملكالحة مجي  مراح  حياة آلات احلشففرات  ل       الزمين     دول  اجل    هذا    إن 
                ياة آلات احلشرات           يف مراح  احل       جل                           ّ ه ق امل ت وات التالية من النّ        الزمين                                  يف املائة بأن املعاجلة ولق هذا اجلدول    57       بن بة

                           التالية الم تن لاا األخشاة:

ّ     ما   و ّ  عن   -  Anoplophora glabripennis                            الريقات وا لات اليالعة( حلشرة      )من  2       يف املائة    55 .     55689       

ّ     ما   و ّ  عن   -                   )مجي  مراح  احلياة(  Anobium punctatum                يف املائة من حشرة       7262 ,  55       

ّ    ما   و ّ  عن  -                   )مجي  مراح  احلياة(  Arhopalus tristis                يف املائة من حشرة     55         

       لل رود      جرعة       اة    حت                        واهل اء احمليط )أواما أق (                        )لا يف رل  يف صلب ا شب(                                  تخدم درجة احلرارة امل  لة للمنتج   ت  
ّ         مئ وة على األق  ط ال مّدة املعاجلة   ة   درج    17             وجيب أن تبلغ           ال ل  رو ،                       .  

                        معلومات أخرى ذات الصلة

ّ                            ّ                  معاجلة حي ق احلّد األدىن املدل ة من حيث  من ال ّكز ل خشفففففففاة امل شففففففف رة         الزمين لل    دول   اجل   عن       مثال   2            ورد يف اجلدول              
ّ                           الم تتّم معاجلتاا ب ل رود ال ل  رو        .  

   

                                                 
                                                   خالل ا ست راء من من رج متناسب م  البيانات الت روبية.                   ّ                                       مت ت دور احلد األدىن للّن  جل الذي ه ق ب ع  معاجلة هذه األن اع من     2
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ّ                            ّ                      احلّد األدىن املدل ة من حيث  من ال ّكز ل خشفففففاة امل شففففف رة الم                                  مثال عن اجلدول الزمين للمعاجلة حي  ق    - 2       الجدول    
ّ                           تتّم معاجلتاا ب ل رود ال ل  رو    .  

درجة الحرارة الدنيا 
 خالل المعالجة

ّ        الحد  األدنى     
المطلوب من حيث 

-)غرام         ّ  زمن الترك ز
 (3ساعة/م

جرعة 
فلوريد 
 †السلفوريل

 (3)غ/م

 ( عند مرور3التركز األدنى )غ/م

 ساعة 24 ساعة 12 ساعات 4 ساعتين ساعةنصف 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     15
     أكثر   أو

3 200 183 188 176 163 131 93 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     20
     أكثر   أو

2 300 131 136 128 118 95 67 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     25
     أكثر   أو

1 500 88 94 83 78 62 44 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     30
     أكثر   أو

1 400 82 87 78 73 58 41 

  .                                                                إك  وادة اجلرعات األولية يف األوفاع املت مة بارت اع ا متصاص أو الت رة                  قد تك ن هنا  حاجة   †

  ي  ذ  ال       البحث   إك   .glabripennis A     حلشفففففففففرة                                                                  اسفففففففففتند لروق ا مباء املعين لعاجلات الصفففففففففحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة
    Barak et al.  ( 2006    .)         افدل  به 

  .Binker et al   ( و    2010 )  .Barak et al                                                                  ل د حظيت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكالحة آلات أخرى بدعم ك  من 
  Osbrink et al.( 1587     )    ( و    1556 )  .Mizobuchi et al   ( و    1582 ).La Fage et al    ( و    2009 )  .Ducom et al    ( و    1555 )
   Zhang  ( 2006    .)   ( و    1550 )  Sprenkel و  Williams   ( و    1556     ،  1557 )  .Soma et al و

ّ              ل ط )حىت وإن هّ ق احلّد األدىن لل كيز(      سففففففففففففاعة    22      ز خالل              ّ تح ق  من ال كّ  و       وإرا مل    .    حية                       ، ونبغي اختار تدابري تصففففففففففففحي             ّ     
                                                                                            وجي   متدود املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون إفالة لل رود ال ل  رو ، أو جي   إعادهتا من البداوة. 
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   حة                                                                                      هذا إك املعاوري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. و كن ا طالع على املعاوري الدولية لتدابري الصففف                   قد وشفففري ملحق املعيار 
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 المطبوع تاريخ

        املعيار       ا     ا   جزءاا رمسياا من    ليس     هذا 

            )إخضفففففاع م اد     17                                             تن يح املعيار الدويل لتدابري الصفففففحة النباتية رقم       م فففففف ع    (    2006              يف دورهتا األوك )                                أففففففالت هيئة تدابري الصفففففحة النباتية      2006 -  02
  (    2006 -   011 )                                          التعبئة ا شبية لل ائح يف الت ارة الدولية(

     2008   ِّ                 ا                                         ق دِّمت املعاجلة است ابةا للدع ة إك ت دمي معاجلات امل جاة يف أي دس/آة      2006 -  05
                باستعراض املعاجلة                                            قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     2006 -  12

             ّ  يف املشروع املنّ ح                                       ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     نظر      2007 -  07
                ّ                                            ق دم املشروع املنّ ح إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     2007 -  12
                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2008 -  12
                                           املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع                قام ال روق ال ين      2005 -  01

ّ  نظر ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املعّدل     2005 -  07                                                
                                                 جرى هدوث املشروع ور لعت ت صية بشأنه إك جلنة املعاوري     2010 -  07

                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2010 -  05
             ا         ا املعاوري قراراا إلك ونياا          اختذت جلنة      2011 -  02
                                                                         عادت جلنة املعاوري إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية عمب ن اش إلك وين     2011 -  07
                                                                                   راج  ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية املشروع با ستناد إك تعلي ات جلنة املعاوري      2011 -  07

                                     عاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع                      قام ال روق ال ين املعين ل     2011 -  10
                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2012 -  02
                                                           قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع     2012 -  12

ّ     عل مات إفالية من اجلاة امل ّدمة ل                                                                        قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع با ستناد إك م     2019 -  07        لمشروع                         
ّ                                                                                    أّج  ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية استعراض املشروع بانتظار معل مات من األخصائيني     2012 -  01   

م                                        ال روق ال ين املعين لعاجلات الصفففحة النباتيةاسفففتعرض  06-2012 ّ   املشفففروع با سفففتناد إك املعل مات ال اردة من األخصفففائينيل وأوصفففى ال روق بأن و   فففّ                                                                      
                                                     إك م فففففففف عني )األول وتعلق باحلشفففففففرات والثاين بالدودان ا يدية    (    2007 -   101 )                                            تبخري م اد التعبئة ا شفففففففبية ب ل رود ال فففففففل  رو       م فففففففف ع 

                           ا الصدد ت عرض على املشاورة                                         ا          واحلشرات(ل ورل  ال روق لل نة املعاوري ت صيةا لشارو  هبذ
 (eSC_Nov_09_2014)                                                               وال ت جلنة املعاوري على عرض املشروع على املشاورة من خالل قرار إلك وين      2012 -  05
  يف             تبخري احلشفففرات             ( إك م فففف عني:     2007 -   101 )                                            تبخري م اد التعبئة ا شفففبية ب ل رود ال فففل  رو                                  ات  ت جلنة املعاوري على ت  فففيم م فففف ع      2012 -  11

                                                            وتبخري الدودان ا يدية واحلشفففرات يف األخشفففاة امل شففف رة ب اسفففدة لل رود   ( 101A-2007 )                                        األخشفففاة امل شففف رة ب اسفففدة لل رود ال فففل  رو 
  (101B-2007 )          ال ل  رو 

                    انع دت املشاورة األوك     2017 -  07
         باعتماده               إك جلنة املعاوري                                              ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية ت صية    رل       2016 -  05
 (eSC_Nov_15_2016)                                                                                                 رلعت جلنة املعاوري ت صية إك اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة  عتماده عن طروق عملية اختار ال رارات إلك ونيا      2016 -  11
                                                       اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية     2017 -  02

                          (. روما، ا ت اقية الدولية     2017 )                                                              املعاجلة بتبخري احلشففففففرات يف األخشففففففاة امل شفففففف رة ب اسففففففدة لل رود ال ففففففل  رو   .   22         . الملحق  8 2                   المعيار الدولي رقم 
                                       ل قاوة النباتات، منظمة األيذوة والزراعة

       2017 -  02                        آخر هدوث لتاروخ املدب ع: 


