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

 بالبرودة للتخلص من ذبابة Citrus sinensisمعالجة البرتقال  :24 معالجة الصحة النباتية رقم
 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط 

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

             ويرقوات ببابوة             عن نفوق  بيوق                    بالربودة لكي تسفر  sinensis Citrus  1         الربتقال    مثرة        معاجلة               تصف هذه املعاجلة  
Ceratitis capitata   .2                بالفعالية احملددة.  

             وصف المعالجة

                                            بوووالربودة للوووت لب مووون ببابوووة ااتووووة البحووور املتق ووو    Citrus sinensis             معاجلوووة الربتقوووال  :        المعالجة   سم  ا
Ceratitis capitata 

ّ          المكّون الفعال:      متاح   غري      

          )بالربودة(          ايزيائية  :            نوع المعالجة

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)                 اآلفات المستهدفة:

          المستهدفة      السلع 
 Citrus sinensis          الربتقال    مثار                 الخاضعة للوائح:

                      لجدول الزمني للمعالجة ا

     ً        ً يوماً متتالياً     11                      ( مئويتان أو أقل لمدة  2          : درجتان ) 1       الجدول 
ّ  املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59          ثقة بنسبة        مستقى     هناك         5597 .  55                                                            يف املائة بون

  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة            يف املائة من 

                                                 
                    ً                    واألنقاع اهليجنة واقاً للمسميات القاردة يف:  Citrus                        يتم تسمية أصناف احلمضيات     1

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
                  خلاصووة باملقااقووة علوو                                                                                                          ن يتضوومن نقووا  معاجلووات الصووحة النباتيووة القضووايا املتصوولة بتسووجي  املبيوودات أو الشوورو  احملليووة األخوورى ل  ووراف املتعاقوودة ا    2

                                                                                                                تتضمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلقمات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصوحة البشورية أو  والمة األغذيوة                  املعاجلات. تذلك ن
                                               عاجلة. وباإلضااة ق  بلك  ي نظر يف التنثريات احملتملة                                        ً                                                 وهي القضايا اليت ينبغي التعام  معوا واقاً لإلجراءات احمللية قب  مقااقة األ راف املتعاقدة عل  امل

                                                   تقيوويم اثووار معاجلووة مووا علوو  نقعيووة السوولا قوود يقتضووي درا ووة    أّ                                                                             للمعاجلووات علوو  نقعيووة املنتجووات بالنسووبة لووبعئ السوولا العائلووة قبوو  اعتمادهووا دوليووا. قن
        أراضيه.                                      جلات أو تسجيلوا أو اعتمادها لال ت دام يف                                                                قضااية. ون يقجد قلزام عل   رف متعاقد ايما يتص  باملقااقة عل  املعا
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     ً        ً يوماً متتالياً    8 1                      ( مئويتان أو أقل لمدة  2        درجتان )   2       الجدول:
ّ  املعاجلة واق هذا اجلدول ت دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59      بنسبة                هناك مستقى ثقة     يف      555 .  55                                                            يف املائة بن
  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة          املائة من 
     ً        ً يوماً متتالياً     20                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  3       الجدول 
ّ  املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59      بنسبة                هناك مستقى ثقة         5585 .  55                                                            يف املائة بون

  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة            يف املائة من 
                                             التعور  للمعاجلوة. وينبغوي رصود درجوة حورارة الثمورة                                                    وجيب أّ تص  الثمرة ق  درجة حرارة املعاجلة قب  بدء مودة  

                                                   َّ                  وتسجيلوا  وينبغي أن  تتجاوز درجة احلرارة املستقى احملدَّد  قال مدة املعاجلة.
  معلومات أخرى ذات الصلة

                                                                                            الفريوق الفوومل املعومل اعاجلووات الصوحة النباتيوة يف تقييمووه هلوذه املعاجلووة املسوائ  املتصولة بننظمووة درجوة احلوورارة        تنواول 
   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman                    ً               والتكييف احلرارف اخذاً يف انعتبار عم  

                  ( با وت دام معودنت    1559 )        واخورينSantaballa    ( و    1557 )        واخورين   Laborda       ق  عمو     1            ا وتند اجلودول  
        الريقات.     نفق 

                                         با وت دام عودم القودرة علو  التحوقل ق   وورنقة    (     2007 )        واخورين  De Lima   مو      ق  ع   9 و   2        اجلودونّ       وا وتند  
  .                  تمقياس ملعدل النفق 

 المراجع
                                                                                              قوود يشووري ملحووق املعيووار هووذا ق  املعووايري الدوليووة لتوودابري الصووحة النباتيووة. و كوون ان ووالع علوو  املعووايري الدوليوووة  

https://www.ippc.int/core-                                                                          لتوووووودابري الصووووووحة النباتيووووووة علوووووو  البقابووووووة الدوليووووووة للصووووووحة النباتيووووووة علوووووو  املققووووووا التووووووايل: 

setting/ispms-activities/standards.  

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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.  

Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to 

control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain, 

Universidad Politécnica de Valencia. 16 pp. 

Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control 
Ceratitis capitata (Wied) to export oranges to Japan. Valenica, Spain, Universidad 
Politécnica de Valencia. 22 pp. 

  

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 المطبوع تاريخ

املعيار      ً     ً   جزءا  رمسيا  منليس هذا 
                 جرى تقدمي املعاجلة       2007-  05
                                                   مجوووا الفريوووق الفووومل املعووومل اعاجلوووات الصوووحة النباتيوووة بووو  معاجلوووة       2007-  12

                                           بالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و    Citrus sinensis        الربتقال 
Ceratitis capitata  ( 2007-TPPT-106و )   2007-TPPT-109   لقضوووووا     

 206A-2007      البند 
                                                           أضاات هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتوا الثالثوة هوذه املعاجلوة       2008-  00

                          معاجلات بباب مثار الفاتوة         حتت مقضقع 
                                                  وااقووت جلنووة املعووايري علوو  عوور  املعاجلووة علوو  مشوواورة األعضوواء       2008-  05

                   ً للبت ايوا قلكرتونياً 
                     انعقاد مشاورة األعضاء      2005-  00
                               ت الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع                           قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووا      2010-  07

                                   وأوص  بعرضه عل  جلنة املعايري نعتماده
  َّ                                                   قووودَّمت جلنوووة املعوووايري تعليقاهتوووا عووون  ريوووق عمليوووة ا ووواب القووورارات       2011-  11

  (SC_Nov_03_2011          قلكرتونيا )
                                                         قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع       2012-  12

                   نة املعايري نعتماده                   وراا تقصية به ق  جل
                                                     راعووووت جلنووووة املعووووايري تقصووووية ق  هيئووووة توووودابري الصووووحة النباتيووووة يف       2019-  11

                                                دورهتوووووووووووووووا التا وووووووووووووووعة نعتمووووووووووووووواه عوووووووووووووووون  ريوووووووووووووووق القووووووووووووووورارات اإللكرتونيووووووووووووووووة 
( 2013_eSC_Nov_01)  

                                                        ورد اعوورتا  رمسووي علوو  املعاجلووة قبوو  انعقوواد الوودورة التا ووعة هليئووة       2010-  00
                     تدابري الصحة النباتية

                                    حددت جلنة املعايري احلالة بنهنا "معل قة"      2019-  11
                                                         اتفق الفريق الفمل املعمل اعاجلات الصحة النباتية عل  عدم وجقد       2010-  05

                                                                اختالاات يف جممقعوات ببواب مثوار الفاتووة بالنسوبة ق  املعاجلوة بوالربودة ون
                                                        ً      تنثريات عل  األنوقاع أو األصوناف بالنسوبة ق  احلمضويات وأوصو  بنواًء علو  

  ISPM 28 2010-103    28                                       بلوك بودمم مشوروع امللحوق باملعيوار الودويل رقوم 
                                                اتفووق الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة علوو      ؛ و 206A-2007    مووا

                                                         عوووودم وجووووقد اختالاووووات يف جممقعووووات ببوووواب الفاتوووووة بالنسووووبة ق  املعاجلووووة 
                                       بالربودة ون تنثريات عل  األنقاع أو األصناف

                                                        راووا اجتموواع الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة تقصووية       2010-  05
                   جلنة املعايري نعتماده    ق 
                                                     راعووووت جلنووووة املعووووايري تقصووووية ق  هيئووووة توووودابري الصووووحة النباتيووووة يف       2010-  11

                                                     دورهتوووووووووووووا الثانيوووووووووووووة عشووووووووووووورة نعتمووووووووووووواده بقا وووووووووووووقة القووووووووووووورارات اإللكرتونيوووووووووووووة 
( 2016_eSC_Nov_05)  

      معاجلووووة   .   24          امللحووووق   28                                          المعيااااار الاااادولي لتاااادابير الصااااحة النباتيااااة رقاااام 
                                           بالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و    Citrus sinensis        الربتقال 

Ceratitis capitate  ( 2017    ) .     رومووووا  انتفاقيووووة الدوليووووة لققايووووة النباتووووات                                        
                      منظمة األغذية والزراعة

  .    2402-  44                        اخر حتديث لتاريخ املقبقع: 
 


