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

 :27رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus paradisi الجريب فروت )ليمون الجنة(ثمرة معالجة 

 Ceratitis capitata البحر المتوسط للتخلص من ذبابة فاكهة
 2017يف عام  اونشره 2017يف عام  امت اعتماده

 نطاق المعالجة
                         بالربودة لكي تسففففففففففف ر عن ن      paradisi Citrus  1 (                                                     تصفففففففففففة هذه املعاجلة  ررةة معاجلة ررة اجلررو  روت  ليم   اجلنة

  .2               بال عالية احملددة  Ceratitis capitata                  بي ض وررقات ذبابة 
         المعالجة    وصف 

                  بفالربودة للتلل  من   Citrus paradisi                                   معفاملفة ررة اجلررفو  روت  ليم   اجلنفة(          المعالجة     اسم
 Ceratitis capitata       املت سط                   ذبابة  اكهة البحر

        غري متاح       الفعال        المكون

                    يزرائية  بالربودة(         المعاملة     نوع

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

            المستهدفة       السلع
 Citrus paradisi                           ررة ليم   اجلنة  جررو  روت(        للوائح         الخاضعة

              جدول المعالجة
ّ       درجتان مئويتان أو أقّل لمدة   :  1       الجدول       ً        ً يوماً متتالياً     11                    

ّ     يف املائة بأّ  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن    ما ال رةّل عن     59                     هناك مست ى ثةة بنسبة                                             ّ            يف املائة من       5517 .  55          
  .Ceratitis capitate                  بي ض وررقات ذبابة 

       ً        ً يوماً متتالياً     23                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  2       الجدول 
ّ     يف املائة بأّ  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن    ما ال رةّل عن     59                     هناك مست ى ثةة بنسبة                                             ّ            يف املائة من       5519 .  55          

  .Ceratitis capitate                  بي ض وررقات ذبابة 

                                                 
 ,Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory                                                واألن ا  اهلجينة منها و ق التسفففففففففميات املشفففففففففار إليها يف    Citrus                   تسفففففففففمحل ضن ا  ا م فففففففففيات     1

version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
                   ملعاجلات. وقد ال تةدم             تعاقدة علحل ا                                                                                                                  ال رت فففففففمن نجلا  معاجلات الصفففففففحة النباتية الة فففففففارا ذات الصفففففففلة بتسفففففففجيل املبيدات ضو املتجللبات احمللية األخرى ا ا فففففففة   ا ةة األ را  امل    2

                سففتلدام ارجراءات                                                            بة علحل الصففحة البشففررة ضو سففالمة األغذرةم وه  ما رنبجلي معاجلت  با                    ِ                                                                 املعاجلات املعتمدة من ِقبل االت اقية الدولية ل قارة النباتات معل مات بشففأ  ااثار احملددة امل ت
                            ع قبل اعتمادها دوليا. إال ض                   بالنسفففففففبة لبع  السفففففففل                                                                                                                احمللية قبل م ا ةة األ را  املتعاقدة علحل معاجلة ما. وبارضفففففففا ة إىل ذلرم ر نثر يف ااثار احملتملة للمعاجلات علحل ن عية املنتجات 

                                                                                    ر لزم ضي  ر  متعاقد بامل ا ةة علحل املعاجلاتم ضو تسجيلها ضو اعتمادها لالستلدام يف ضراضي .                                                        آثار معاجلة ما علحل ن عية السلع قد رةت ي دراسة إضا ية. وال      تةييم 
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                                                                                                          وجيو ض  تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. ورنبجلي ر د درجة حرارة الثمرة وتسجيلهام 
  .                      َّ                 درجة ا رارة املست ى احملدَّد   ال مدة املعاجلة           ّ       ورنبجلي ضالّ تتجاوز

             أخرى ذات صلة         معلومات
  ة                                                                                                           تناول ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية يف تةييم  هلذه املعاجلة املسائل املتصلة بأنثمة درجات ا رارة والتكيي

   (.    Mangan    1557 و  Hallman           ً               ا راري آخذاً يف االعتبار عمل 
        وآخررن  Willink   ( و    2007          وآخررن  Gastaminza   ( و2007b م  Anonymous    2007a       إىل عمل    2 و   1              واستند اجلدوال  

                             ( باستلدام معدل ن    الريقات.    2007  
    م Henninger’s Ruby      م و Star Ruby      م و Marsh Seedless                        باسفففففتلدام األ فففففنا  األ فففففلية     1             ومت وضفففففع اجلدول 

    .Rouge la Toma  و 
    .Henninger’s Ruby                      باستلدام الصنة األ لي     2             ومت وضع اجلدول 
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 المطبوعتاريخ 

     ً     ً           جزءا  رمسيا  من املعيار ليس هذا 
 جرى تةدمي املعاجلة 05-2007
 Citrus paradisiقام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بتنةيح مشرو  معاجلة اجلررو  روت  12-2007

 Ceratitis capitataبالربودة للتلل  من ذبابة  اكهة البحر املت سط 
 ضضا ت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة ضمن م ض   معاجلات ذباب رار ال اكهة 04-2008
              ً  يها إلك ونيا   وا ةت جلنة املعارري علحل عرض املعاجلة علحل مشاورة األع اء للبت 05-2008
 انعةدت مشاورة األع اء 09-2005
 قام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بتنةيح املشرو  وضو حل بعرض  علحل جلنة املعارري العتماده 07-2010
 ر عت جلنة املعارري ت  ية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة العتماده 11-2011
 وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة 03-2012
قام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بصياغة الرد علحل االع اضات الرمسية  مل تتم الت  ية بأي  05-2012

 تعدرل بشأ  االع اضات الرمسية(
( ور ع ت  ية ب  جراء ضي تجليرياتقام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية  راجعة املشرو   من دو  إ 12-2012

 إىل جلنة املعارري العتماده
 ر عت جلنة املعارري ت  ية ب  إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتماده 09-2013
 وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة قبل انعةاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 04-2014
 قام اجتما  ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية  راجعة املشرو  09-2014
  ّ                                                                       رد  اجتما  ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية علحل بع  االع اضات الرمسية 05-2014
                               ّ    حددت جلنة املعارري ا الة بأهنا  معل ةة  11-2019
اكهة ة النباتية علحل عدم وج د اختال ات يف جمم عات ذباب رار ال وا ق ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصح 05-2019

 بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثريات متصلة بالن   ضو الصنة(
 ر ع ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية ت  ية ب  إىل جلنة املعارري العتماده 05-2019
ملية هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتماده عن  ررق عر عت جلنة املعارري ت  ية إىل  11-2019

 (eSC_Nov_08_2016اختاذ الةرارات إلك ونيا  
 اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  04-2017

بالربودة للتلل  من  Citrus paradisi معاجلة ررة اجلررو  روت  ليم   اجلنة( .27. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
 رومام االت اقية الدولية ل قارة النباتاتم منثمة األغذرة والزراعة .(Ceratitis capitate  2017 ذبابة  اكهة البحر املت سط

  2017-04آخر حتدرث لتاررخ املجلب    


