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

 :26رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus limon معالجة الليمون الحامض

 Ceratitis capitataللتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

         المعالجة     نطاق 

                                   لكي تسففففففففففففير عن نيوت بيوب و رقات  بابة          بالربودةlimon Citrus  1              الليمون احلامض            معاجلة مثرة        املعاجلة    هذه      تصفففففففففففف 
Ceratitis capitata   2     احملددة          باليعالية.  

             وصف المعالجة
       البحر       فاكهة        بابة                  بالربودة للتخلص من   Citrus limon       احلامض         الليمون      معاجلة          المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata        املتوسط
      وجد   ال              المكون الفعال

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

 Citrus limon       احلامض         الليمون     مثار               الخاضعة للوائح           المستهدفة      السلع 

         المعالجة      جدول
          متتاليا          يوما      16     لمدة               تان أو أقل      مئوي        درجتان  :  1       الجدول 

ّ     يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال  بّل عن     59                     هناك مسفففتوق  بة بنسفففبة                                             ّ            يف املائة من       5579 .  55          
  .Ceratitis capitata                  بيوب و رقات  بابة 

          متتاليا        يوما      18     لمدة         أو أقل        مئوية        درجات   3  :  2       الجدول 
ّ     يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال  بّل عن     59                     هناك مسفففتوق  بة بنسفففبة                                             ّ            يف املائة من       5579 .  55          

  .Ceratitis capitate                  بيوب و رقات  بابة 

                                                 
 .Citrus of the world: A citrus Cottin, R. 2002                                               واألنوال اهلجينة منه وفق التسففففميات املشففففار إليها يف    Citrus                          تسففففمو عنوال الليمون احلامض    1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD .   
                  خلاصفففففة باملوافبة علو  ا                 لألطراف املتعاقدة                                                     البضفففففا ا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات عو الشفففففرو  احمللية األخرق                       معاجلات الصفففففحة النباتية            تضفففففمن ن ات    ال    2

          ة األغذ ة،                                                    معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة عو سففالم    ية                                  املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النبات         املعاجلات       تتضففمن                املعاجلات. كذلك ال 
       احملتملة                 نرر يف التأ ريات                       وباإلضففافة إىل  لك،             علو املعاجلة.                         موافبة األطراف املتعاقدة                                       ل                    وهي البضففا ا الي  نب ي التعامل معها وفبال لرجراءات احمللية قبل 

         ضففففففي دراسففففففة                                                 إال عن تبييم آ ار معاجلة ما علو نوعية السففففففل  قد  بت  .         ها دوليا          قبل اعتماد                                             علو نوعية املنتجات بالنسففففففبة لبعض السففففففل  العائلة           للمعاجلات
  .                                          ، عو تسجيلها عو اعتمادها لالستخدام يف عراضيه       املعاجلات                     ما  تصل باملوافبة علو                                   . وال  وجد إلزام علو طرف متعاقد يف ل  ل       إضافية
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         تسجيلها،                                  . و نب ي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعرب للمعاجلة                                               وجيب عن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء 
                  َّ                  احلرارة املستوق احملدَّد طوال مدة املعاجلة.   ة         ّ           و نب ي عالّ تتجاوز درج

         ذات صلة       أخرى        معلومات 
  .Ceratitis capitata    ل       ل                           عائالل مشروطال لذبابة فاكهة البحر املتوسط   C. limon                    عترب الليمون احلامض 

              رارة والتكيي                                                                 الصفففحة النباتية يف تبييمه هلذه املعاجلة املسفففائل املتصفففلة بأنرمة درجة احل    ات                            وتناول الير ق اليين املعين مبعاجل
   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman           ل               احلراري آخذال يف االعتبار عمل 

   (Lisbon )   "      لشفففففففبونة "              باسفففففففتخدام صفففففففن     ما         ( ومت وضفففففففعه    2007 )      خر ن  وآ  De Lima       إىل عمل    2 و   1              واسفففففففتند اجلدوالن 
  .                                                       ّ    وباستخدام عدم البدرة علو التحول إىل شرنبة كمبياس ملعدل الّنيوت

      يف مثار                      ل                                              الصففففففحة النباتية ع ضففففففال املسففففففائل املتصففففففلة باألضففففففرار النا ة عن الترب د املياج     ات                            وتناول الير ق اليين املعين مبعاجل
   (.    2012                الصحة النباتية،     ات                              الليمون )الير ق اليين املعين مبعاجل

        المراجع
            تدابري الصفففحة  ل                                                                                              قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالل علو املعا ري الدولية 

                                                             النباتية علو البوابة الدولية للصحة النباتية علو املوق  التايل 
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core.  
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 المطبوعتاريخ 

  .    ل     ل          جزءال رمسيال من املعيار    ليس     هذا 
 .مت تبدمي املعاجلة 05-2007
بالربودة  Citrus limonقام الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتبسيم معاجلة الليمون احلامض  12-2007

 إلنشاء TPPT-106-2007من  Ceratitis capitataللتخلص من  بابة فاكهة البحر املتوسط 
2007-206C. 

 . بابة الياكهة عضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت موضول معاجلات 04-2008
 .                                                                    ل وافبت جلنة املعا ري علو عرب املعاجلة علو مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتونيا   05-2008
 .انعبدت مشاورة األعضاء 06-2005
 .ه املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنبي  املشرول وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتمادقام الير ق اليين 07-2010
 .  َّ                                                           قد مت جلنة املعا ري تعليباهتا عن طر ق عملية اختا  البرارات إلكرتونيا 11-2011
بته ملسألة األضرار استجاانتهو الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من وض  اللمسات األخرية علو  12-2012

 .النا ة عن الترب د املياج ، واملشرول املنب  وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتماده
تتوصل جلنة املعا ري إىل توافق عام يف اآلراء يف ع ناء النباش الذي دار يف املنتدق ووافبت علو مناقشة  مل 06-2019

 .2019/تشر ن الثاين املشرول يف إطار جلنة املعا ري يف نوفمرب
 .رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتمادها 11-2019
 .ورد اعرتاب رمسي علو املعاجلة قبل انعباد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 04-2014
 .                              ّ    حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معل بة" 11-2019
وافق الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود اختالفات يف جمموعات  باب مثار الياكهة  05-2016

 .تأ ريات علو األنوال عو األصناف بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال
 .مادهاا ري العترف  اجتمال الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املع 05-2016
رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتمادها عن طر ق عملية  11-2016

 .(eSC_Nov_07_2016اختا  البرارات إلكرتونيا )
 اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  اعتمدت 04-2017

                                     بفففالربودة للتخلص من  بفففابفففة ففففاكهفففة البحر  Citrus limon                     معفففاجلفففة الليمون احلفففامض   .  26         . الملحق   28                   المعيااار الاادولي رقم 
  .                                                             روما، االتياقية الدولية لوقا ة النباتات، منرمة األغذ ة والزراعة   Ceratitis capitat   ( 2017     .)        املتوسط

  .    2017 -  04                        آخر حتد ث لتار خ امل بول  
 


