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

الحشرات في األخشاب المقشورة و  الديدان الخيطية المعالجة بتبخير :23 معالجة الصحة النباتية رقم
 بواسطة فلوريد السلفوريل

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

                         للحففففد  مفففن خفففافر  دخفففال  رففففات                          ب اسففففة رل رافففد اللفففل  را                                    تصفففذ هفففذه املعاجلفففة تب فففري اةخشففففا  امل شففف رة  
Bursaphelenchus xylophilus  1                 واحلشرات وانتشارها.  

         المعالجة    وصف 

                                                احلشرات يف اةخشا  امل ش رة ب اسفة رل راد اللل  را   و                 الدادان اخليفية            عاجلة بتب ري  امل  :           سم المعالجة ا

ّ       ّ المكّون الفعّ    (         اللل  را          ل راد    ، دا         اللل  را            ثاين أكليد         ل راد            ً        )املعروف أاضاً باسم دا                  رل راد اللل  را     ال:    
       التب ري  :            نوع المعالجة

 Bursaphelenchus xylophilus                                   مراحففففففف  احليفففففففاة الففففففف   مل فففففففا اةخشفففففففا  لفففففففدودة                  اآلفات المستهدفة:
(Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) 
 Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)واحلشفرات، افا يف كلفش حشفرة 

(Coleoptera: Cerambycidae)   وحشفرة      Anobium punctatum  (De Geer, 1774) 

(Coleoptera: Anobiidae)   وحشفففرة      Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) 

(Coleoptera: Cerambycidae) 

                السلع المستهدفة

       ً                        سفففنتيم اً يف امل ففففا عنفففد اجلفففزء اة ففف ر     20        أكثفففر مفففن                             اةخشفففا  امل شففف رة الففف    تت فففاو                  الخاضعة للوائح:
                               يف املائة )على أساس املادة اجلارة(    77                             ، وكات حمت ى من الرف بة بنلبة     من ا

                       الجدول الزمني للمعالجة

            ، وكات حمت ى        ً                            سنتيم اً يف امل فا عند اجلزء اة  ر من ا    20        أكثر من                                  تب ري اةخشا  امل ش رة ال    تت او   
   (CT             من ال ك ز )    حيث        اةدىن من        املنتج    حي ق       مين      جلدول                                     يف املائة )على أساس املادة اجلارة( ور ا    77                 من الرف بة بنلبة 

  . 1            يف اجلدول رقم                                                    ساعة عند درجة احلرارة وال كز املت لذ الن ائي احملددان    28   أو     22    ملدة 

                                                 
      تتضفففمن                     علفففى املعاجلفففات. كفففذلش                                                                                                                       اتضففمن نففففاجل معاجلفففات الصفففحة النباتيفففة ال ضفففااا املتصففلة بتلففف ي  املبيفففدات أو الشفففروة احملليفففة اةخفففرى ل ففففراف املتعاقففدة اخلا فففة بامل ار فففة        1

                    ً                 في التعامف  مع فا ور فاً لءجفراءات احملليفة                                                                                                                      املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معل مات عن اآلثار احملددة بالنلبة للصحة البشراة أو سالمة اةغذافة، وهفي ال ضفااا الف  انب        املعاجلات 
                                                                          لمعاجلفففات علفففى ن عيفففة املنت فففات بالنلفففبة لفففبعل اللفففلا العائلفففة قبففف  اعتمادهفففا دوليفففا.                                                                                 قبففف  م ار فففة اةففففراف املتعاقفففدة علفففى املعاجلفففة. وبار فففارة  ا كلفففش، ا ن فففر يف التففف ثريات احملتملفففة ل

                               و تلف يل ا أو اعتمادهفا لالسفت دام                                                                                                                         ت ييم  ثار معاجلة مفا علفى ن عيفة اللفلا قفد ا تضفي دراسفة   فارية. و  ا جفد  لفزام علفى ففرف متعاقفد ريمفا اتصف  بامل ار فة علفى املعاجلفات أ   أن     
        أرا يه.  يف
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فففز     اةدىن        املنفففتج   : 1       الجددددول                                ل خشفففا  امل شففف رة الففف  افففتم تب ريهفففا       سفففاعة    24    ا     42    ملفففدة    (CT )                   مفففن حيفففث  مفففن ال ك 
          اللل  را         ب ل راد 

ّ                   الحددددّد األدنددددد  المطلدددددوب مددددد          )ساعات(      المدة              درجة الحرارة    
             ّ  حيدددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددد  الترّ ددددددددددددددددددز

  ( 3      ساعة/م-     )غرام

   (: 3                 التر ز األدن  )غ/م

 29 000 3 48 درجة مئ اة أو أكثر 20

 41 400 1 24 درجة مئ اة أو أكثر 30

 

تن ل ا ل  ااحلشرات و  الدادان اخليفية لمعاجلة رعال ملكارحة مجيا مراح  حياة  راتل الزمين دولاجلهذا  ن  
   جل                   ات التالية من الن    ق امللت ا الزمين يف املائة ب ن املعاجلة ورق هذا اجلدول 97 بنلبة ث ة درجة اةخشا . وهناك

 احلشرات التالية ال  تن ل ا اةخشا :و  الدادان اخليفية ياة  راتحمراح   يف

  Bursaphelenchus xylophilusيف املائة من 99.99683             ما   ا    عن  -

 Anoplophora glabripennisالريقات واآلرات اليارعة( حلشرة  )من 2يف املائة 99683.99            ا   ا    عن م -

 )مجيا مراح  احلياة( Anobium punctatumيف املائة من حشرة  99.7262             ما   ا    عن  -

 .)مجيا مراح  احلياة( Arhopalus tristisيف املائة من حشرة  99             ما   ا    عن -

  حتلا اهل اء احمليط )أا ما أق (  وأ )اا يف كلش يف  لب اخلشب( درجة احلرارة املل لة للمنتج لت دام   ت   
 .                               مئ اة على اةق  ف ال مد ة املعاجلة ةدرج 20 وجيب أن تبلغاللل  را ، رل راد جرعة 

  معلومات أخرى ذات الصلة

ل خشا                    من حيث  من ال ك ز                 احلد  اةدىن املفل    ق          معاجلة حي   مين للعن جدول  مثال 2ارد يف اجلدول  
 .                                          امل ش رة ال  تتم  معاجلت ا ب ل راد اللل  را 

ل خشا  امل ش رة ال                    من حيث  من ال ك ز                 احلد  اةدىن املفل    ق                           ال عن جدول  مين للمعاجلة حي  مث -2الجدول 
                               تتم  معاجلت ا ب ل راد اللل  را 

                    درجدددددددة الحدددددددرارة الددددددددنيا 
         المعالجة     خالل

ّ        الحددددددددّد األدندددددددد      
           المطلددددددوب مدددددد  
        حيدددددددددددد   مدددددددددددد  
-    ّ        الترّ دددددز )غدددددرام

  ( 3      ساعة/م

     جرعدددددددددددددددددددددددة 
       فلوريددددددددددددددددددددد 
  †         السددلفوريل

  ( 3    )غ/م

 ( عند مرور:3التر ز األدن  )غ/م

0.5 2 4 12 24 36 48 

 29 41 58 82 104 112 124 120 000 3 درجة مئ اة أو أكثر 20

 غ/ م م غ/ 41 58 73 78 87 82 400 1 درجة مئ اة أو أكثر 30

  .                                                                                  قد تك ن هناك حاجة  ا  اادة اجلرعات اةولية يف اةو اع املتلمة بارت اع ا متصاص أو التلر   †
 غ/ م: غري مت رر

                                                 
                                                                                                            ت دار احلد اةدىن للن   جل الذي   ق ب ع  معاجلة هذه اةن اع من خالل ا ست راء من من كج متناسب ما البيانات الت رابية.  مت     2
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 ا  اتواحلشر  B. xylophilusلدودة  املعين اعاجلات الصحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة ال ين  راقالاستند  
  (.2011، 2010) و خرون Sousa و ،(2013)و خرون Bonifacio (، و2006) و خرون Barakالبح ث ال  ا فلا هبا 

(، 2010) و خران  Barakل د ح يت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكارحة  رات أخرى بدعم ك  من 
، (2007) و خران Dwinell، و(2003) و خران Ducomو (،2013) و خران Bonifacioو (،1999) و خران Binkerو
، 1996) و خران Somaو (،1987) و خران Osbrink (، و1996) و خران Mizobuchi(، و1982)و خران La Fage و

 Zhang (2006.)( و1990) Sprenkelو Williams(، و2001 ،1997

 ، انب ي اختاك                              )حىت و ن    ق احلد  اةدىن لل كيز( ساعة 28 –22 ر ة واحدة خالل            من ال ك زتح ق او كا مل  
. وجي   متداد املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون   ارة رل راد اللل  را ، أو جي    عادهتا تدابري تصحيحية

 البدااة. من

         المراجع

قد اشري ملحق املعيار هذا  ا املعااري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وميكن ا فالع على املعااري الدولية  
 https://www.ippc.int/core- ى الب ابة الدولية للصحة النباتية على امل قا التايل:لتدابري الصحة النباتية عل

setting/ispms-activities/standards. 
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 المطبوع تاريخ

املعيار      ً     ً   جزءا  رمسيا  منليس هذا 
  (     2006                                              أ ففففارت هيئففففة تففففدابري الصففففحة النباتيففففة يف دورهتففففا اةوا )      2006-  02

            ) خضففاع مفف اد     17                                             تن ففيح املعيففار الففدويل لتففدابري الصففحة النباتيففة رقففم       م  فف ع 
  (    2006-   011                                          التعبئة اخلشبية لل ائح يف الت ارة الدولية( )

    ة                ً                        ق فففففففففدةمت املعاجلفففففففففة اسفففففففففت ابًة لفلفففففففففب املعاجلفففففففففات يف اللفففففففففن ات      2006-  09
2006    -2008     

                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة       2006-  12
       املعاجلة         باستعراض

                                                  ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املن  ح   7   200- 7 0
                                              ق فففففففففدم املشفففففففففروع املفففففففففن  ح  ا ال رافففففففففق ال فففففففففين املعفففففففففين اعاجلفففففففففات    7   200-  12

         النباتية      الصحة
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً       2008-  12
                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة    9   200- 1 0

       املشروع         باستعراض
                                                  ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املعد ل   9   200- 7 0
                                              جرى  داث املشروع ور رعت ت  ية به  ا جلنة املعااري    10  20- 7 0
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً     10  20- 9 0
                       ً         ً أ درت جلنة املعااري قراراً  لك ونياً     11  20- 2 0
                          اففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة                         عففففادت جلنففففة املعففففااري  ا ال ر     11  20- 7 0

                        النباتية عرب ن اش  لك وين
                                                   راجفففففا ال رافففففق ال فففففين املعفففففين اعاجلفففففات الصفففففحة النباتيفففففة املشفففففروع       2011-  07

                   تعلي ات جلنة املعااري             با ستناد  ا
                                 ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة        ال راففففففففففففق    قففففففففففففام       2011-  10

       املشروع         باستعراض
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً       2202-  22
                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة       2202-  02

       املشروع         باستعراض
                                                    قففففام ال رافففففق ال فففففين املعفففففين اعاجلفففففات الصفففففحة النباتيفففففة باسفففففتعراض       2203-  20

مففففففة للمشففففففروع                                                          املشففففففروع با سففففففتناد  ا معل مففففففات   ففففففارية مففففففن اجل ففففففة امل د 

فففف  ال راففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة النباتيففففة اسففففتعراض       2202-  20                                                     أج 
                                   املشروع بانت ار معل مات من اةخصائيني

                                                     اسففففتعرض ال راففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة النباتيففففة املشففففروع       2202-  20
فففم                                                                    با سفففتناد  ا املعل مفففات الففف اردة مفففن اةخصفففائينيب وأو فففى ال رافففق بففف ن ا  ل 

     (  ا     2220-   020                                                  م  ففففف ع تب فففففري مففففف اد التعبئفففففة اخلشفففففبية ب ل رافففففد اللفففففل  را  )
            شفرات(ب وررففا                                                      م  ف عني )اةول اتعلفق باحلشفرات والثففاين بالدافدان اخليفيفة واحل

                         ً                                          ال راق لل نة املعااري ت  يًة اشاراا هبذا الصدد ت عرض على مشاورة اةعضاء
                                                 وار فففت جلنفففة املعفففااري علفففى املشفففروع ل فففرض عر فففه علفففى مشفففاورة       2202-  20

  (eSC_Nov_09 _    2202                                             اةعضاء عن فراق عملية اختاك ال رارات  لك ونيا )
                         تب فري مف اد التعبئفة اخلشفبية                                   ات  ت جلنة املعااري على ت ليم م  ف ع      2202-  00

                           (  ا م  فففففففففف عني: تب ففففففففففري احلشففففففففففرات يف     2220-   020                   ب ل راففففففففففد اللففففففففففل  را  )
                ( وتب فري الدافدان 101A-2007                                        اةخشا  امل ش رة ب اسففة رل رافد اللفل  را  )

                                                        اخليفيففففففففة واحلشففففففففرات يف اةخشففففففففا  امل شفففففففف رة ب اسفففففففففة رل راففففففففد اللففففففففل  را 
( 2007-101B)  

                    انع دت املشاورة اةوا      2202-  20
                                                        ررفا ال راففق ال ففين املعففين اعاجلففات الصففحة النباتيففة ت  ففية  ا جلنففة       2200-  20

                املعااري باعتماده
                                                     ررعففففت جلنففففة املعففففااري ت  ففففية  ا هيئففففة تففففدابري الصففففحة النباتيففففة يف       2200-  00

                                                               ً دورهتفففا الثانيففففة عشففففرة  عتمففففاده عففففن فرافففق عمليففففة اختففففاك ال ففففرارات  لك ونيففففاً 
( 2016    _ eSC_Nov_16)  

                                                              اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية املعاجلة يف دورهتا الثانية عشرة       2200-  22
             املعاجلففة بتب ففري   .   23        الملحدد   ،   22                                          المعيددار الدددولي لتدددابير الصددحة النباتيددة رقددم 

  .                                                                الدافففدان اخليفيفففة واحلشفففرات يف اةخشفففا  امل شففف رة ب اسففففة رل رافففد اللفففل  را 
                                       ل قااة النباتات، من مة اةغذاة والزراعة                       روما، ا ت اقية الدولية 

  .    2200-  22                         خر  داث لتاراخ املفب ع: 


