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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :25رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulata معالجة المندارين

 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط  ذبابة من للتخلص
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

         المعالجة     نطاق 

                 لكي تسففففففنر عن نن            بالربودة  Citrus sinensis1         والربتقال   Citrus reticulata         املندارين      مثرة       معاجلة       املعاجلة      هذه     تصفففففف 
 2                بالنعالية احملددة.  Ceratitis capitata       ذبابة       ويرقات      بي ض 

             وصف المعالجة
                بالربودة للتخلص  Citrus sinensis         والربتقال  Citrus reticulata         املندارين       معاجلة         المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata       املت سط        البحر       فاكهة       ذبابة    من
        غري متاح              المكون الفعال

  (       بالربودة )          فيزيائية         المعالجة    نمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة     اآلفة 

 Citrus sinensis         والربتقال   Citrus reticulata              مثار املندارين               الخاضعة للوائح           المستهدفة      السلع 

         المعالجة      جدول
          ً متتالياً     ً يوماً     18            أو أقل لمدة      تان    مئوي     تان     : درج 1        الجدول
         يف املفائة          5595587           مل                                           مل    يف املفائفة بف امل املعفاجلفة وفق هفذا اجلفدول تندو  م نن   مفا ن يقف مل عن     59          ثقفة بنسففففففففففففففبفة       درجفة      هنفا 
  .Ceratitis capitata                  بي ض ويرقات ذبابة     من

          ً متتالياً     ً يوماً     20                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  2        الجدول
           يف املائة من          5595587           مل                                           مل    يف املائة ب امل املعاجلة وفق هذا اجلدول تندو  م نن   ما ن يق مل عن     59                    هنا  درجة ثقة بنسففففففففففففففبة 

  .Ceratitis capitata      ذبابة         ويرقات     بي ض 

                                                 
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus                            وفق التسفففففففميات املشفففففففار  ليها يف     ها                  واألن اا اهلجينة من  Citrus                   تسفففففففم  حلن اا ا م فففففففيات     1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
    عل       قدة               قة األطراف املتعا    مب اف                  احمللية األخرى اخلاصففة           املتقلبات                  بتسففجي  املبيدات حلو            ذات الصففلة        الق ففايا                الصففحة النباتية         معاجلات           يت ففمن نقا     ن    2

                     لصففحة البشففرية حلو سففالمة      ا         املرتتبة عل            اآلثار احملددة       بشفف ا        معل مات                                  ِ                                   وقد ن تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقب  انتناقية الدولية ل قاية النباتات  .        املعاجلات
              اآلثار احملتملة      نرر يف    ي                   وباإلضفففففافة  م ذل ،    .        معاجلة ما    عل                         م افقة األطراف املتعاقدة                   إلجراءات احمللية قب   ا                 معاجلته باسفففففتخدام      ينبغي         وه  ما        األغذية، 

          ضففففافية.                                                            ن حلا تقييم آثار معاجلة ما عل  ن عية السففففل  قد يقت ففففي دراسففففة  .         ها دوليا          قب  اعتماد                                              للمعاجلات عل  ن عية املنتجات بالنسففففبة لبعس السففففل  
                   لالستخدام يف حلراضيه.                         ، حلو تسجيلها حلو اعتمادها        املعاجلات                        طرف متعاقد بامل افقة عل      حلو       ي لزم   ون 



 مالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لق اعد ا جر الزراعيمعا 25رقم  الصحة النباتية ةمعاجل

النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية  25 رقم معالجة الصحة النباتية-  2 

         تسجيلها،                                  . وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعرض للمعاجلة                                    الثمرة  م درجة حرارة املعاجلة قب  بدء      تص        وجيب حلا 
                  َّ                  ا رارة املست ى احملدَّد ط ال مدة املعاجلة.   ة   درج           مل       وينبغي حلنمل تتجاوز

         ذات صلة       أخرى        معلومات 
             ارة والتكيي                                                                   الصفففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسفففففائ  املتصفففففلة ب نرمة درجة ا ر     ات         املعين مبعاجل      النين             تناول النريق 

   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman           ً               ا رارو آخذاً يف انعتبار عم  
   "Ellendale "        األصفففلين                 باسفففتخدام الصفففننن     هما        ( ومت وضفففع    2007 )        وآخرين  De Lima        م عم     2 و   1        اجلدونا        واسفففتند

  .                                                           وباستخدام عدم القدرة عل  التح ل  م شرنقة كمقياس ملعدل النن    " Murcott " و
        المراجع

                 لية لتدابري الصفففحة                       انطالا عل  املعايري الدو                                                                      قد يشفففري ملحق املعيار هذا  م املعايري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. و كن 
                                                               النباتية عل  الب ابة الدولية للصحة النباتية عل  امل ق  التايل 

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

     ً     ً           جزءاً رمسياً من املعيار     ليس     هذا 
 .مت تقدمي املعاجلة 05-2007
 Citrusوالربتقال  Citrus reticulataمج  النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بن معاجلة املندارين  12-2007

sinensis  بالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املت سطCeratitis capitata 106-2007 206-2007وD 

 206B9-2007ل ض  البند 
 .باب مثار الناكهةمعاجلات ذحلضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت م ض ا  04-2008
 .                                           ً املعاجلة عل  مشاورة األع اء للبت فيها  لكرتونيا  وافقت جلنة املعايري عل  عرض  05-2008
 .انعقدت مشاورة األع اء 06-2005
 .قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا وحلوص  بعرضه عل  جلنة املعايري نعتماده 07-2010
 .القرارات  لكرتونيا  َّ                                          قد مت جلنة املعايري تعليقاهتا عن طريق عملية اختاذ  11-2011
 قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا ورف  ت صية به  م جلنة املعايري نعتماده  12-2012
 .رفعت جلنة املعايري ت صية  م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة نعتماه 06-2013
 .اجلة قب  انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتيةورد اعرتاض رمسي عل  املع 04-2014
 .                               مل   حددت جلنة املعايري ا الة ب هنا "معل قة" 11-2019
" Murcott                                            مل                                  النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  م حلا  اجلداول املعروضة نعتمادها هي لصن  " حلشار 05-2016

وحلعاد عل  هذا انساس احتساب مست يات  C. reticulaواتنق عل  عدم وج د اختالفات بن حلصناف 
(. واتنق النريق عل  عدم وج د اختالفات يف                                                 مل                                       النعالية حبيث تشم  الصننن كليهما )عل  النح  املبن 

 .جمم عات ذبابة الناكهة بالنسبة  م املعاجلة بالربودة
 .ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ت صية  م جلنة املعايري لغرض انعتمادرف  النريق الن 11-2016
رفعت جلنة املعايري ت صية  م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة نعتماده ب اسقة القرارات  11-2016

 (eSC_Nov_06_2016اإللكرتونية )
 اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  04-2017

      البحر       فففاكهففة                          بففالربودة للتخلص من ذبففابففة  Citrus sinensis         والربتقففال   Citrus reticulata               معففاجلففة املنففدارين    .  25         . الملحق   28                   المعيااار الاادولي رقم 
  .                                      ل قاية النباتات، منرمة األغذية والزراعة                       روما، انتناقية الدولية    Ceratitis capitata  ( 2017     .)       املت سط 

  .    2017 -  04                        آخر حتديث لتاريخ املقب ا  
 


