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

 :28رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودةلتخلص ل Citrus reticulataبرتقال معالجة 

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

         المعالجة     نطاق 

                   ويرقات ذبابة البحر              عن ن وق بيوض           لكي تسفففففففف ر        بالربودة   Citrus reticulata  1        برتقال     مثرة       معاجلة               تصففففففففع هذه املعاجلة 
 2      احملددة.         ال عالية  ب  Ceratitis capitata       املتوسط 

             وصف المعالجة
      البحر                 من ذبفففابفففة  فففا  فففة         بفففالربودة      لتخلص  ل  Citrus reticulata       برتقفففال       معفففاجلفففة          المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata        املتوسط
     متاح   غري               المكون الفعال

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

          المستهدفة      السلع 
 Citrus reticulata     مثرة               الخاضعة للوائح

         المعالجة      جدول
  .        متواصال          يوما      22                     ( مئويتان أو أقل ملدة  2        درجتان )

ّ     يف املائة بأّن املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن وق ما ال يقّل عن     59                     هناك مسففففففففففتوة  قة بنسففففففففففبة                                             ّ          يف املائة     18     55.55          
  .Ceratitis capitata                     من بيوض ويرقات ذبابة 

                                                                                                          وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيل ا، 
ّ                   وينبغي أالّ تتجاوز درجة احلرارة املستوة احملّدد طوال مدة املعاجلة.                              ّ          

                                                 
   .version 2.0. Citrus of the world: A citrus directoryCottin, R. 2002 ,:                        و قا  للمسميات الواردة يف ينةجهلاأصناف احلمضيات واألنواع يتم تسمية   1

France, SRA INRA-CIRAD 
       عاقدة  ت                                                                                                                  ال يتضففففففمن نااق معاجلات الصففففففحة النباتية القضففففففايا ذات الصففففففلة بتسففففففجيل املبيدات أو املتالبات احمللية األخرة ا اصففففففة  وا قة األطراف امل    2

                البشرية أو سالمة                                            معلومات بشأن اآل ار احملددة املرتتبة على الصحة                           هيئة تدابري الصحة النباتية       ِ   دة من ِقبل                                      على املعاجلات. وقد ال تقدم املعاجلات املعتم
               اآل ار احملتملة  يف                                                                                                                     األغذية، وهو ما ينبغي معاجلته باسفففففتخدام ااجراءات احمللية قبل موا قة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وبااإفففففا ة إىل ذل ، ي ن ر

                                                                                                                          على نوعية املنتجات بالنسففففبة لبعس السففففلت قبل اعتمادها دوليا. إال أن تقييم جل ار معاجلة ما على نوعية السففففلت قد يقتضففففي دراسففففة إإففففا ية.           للمعاجلات
                                                                                    ي لزم أي طرف متعاقد باملوا قة على املعاجلات، أو تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام يف أراإيه.   وال
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         ذات صلة       أخرى        معلومات 
             ارة والتكييع                                                                  الصفففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسفففففائل املتصفففففلة بأن مة درجة احلر          عاجلات                       تناول ال ريق ال ين املعين 

  . Mangan  ( (1997) و  Hallman                           احلراري جلخذا  يف االعتبار عمل 
                       ( ومت وإففففعه باسففففتخدام صففففنع     2007 )        وجلخرين  Willink   ( و    2007 )        وجلخرين  Gastaminza                       اسففففتند هذا اجلدول إىل عمل 

" Nova  ( "   C. reticulate )  .وباستخدام معدل ن وق الريقات                            
        المراجع

                                                                                                           قد يشفففري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصفففحة 
          قت التايل:                                                    النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على املو 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core.  
Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 

A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007. 

Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la 

exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura 

del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. 

Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. 

Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016). 
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once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. 

Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental 
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 المطبوعتاريخ 

                       جزءا  رمسيا  من املعيار     ليس     هذا 
 .بتقدمي معاجلاتمت تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة ا اصة  05-2007
 ة املندارينمعاجلال ريق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية )ال ريق ال ين( بتنقيح مشروع قام  12-2007

Citrus reticulata  والربتقالCitrus sinensis  البحر األبيس املتوسط   ا  ة ذبابةللتخلص بالربودة من
Ceratitis capitata. 

 .معاجلات ذباب مثار ال ا  ةالثالثة، هذا املوإوع حتت إطار موإوع  دورهتاأإا ت اهليئة، يف  04-2008
 .وا قت جلنة املعايري على عرإه على مشاورة األعضاء عن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا 05-2008
 .مشاورة األعضاء لغرضمت إرسال املعاجلة  06-2005
 .ده عاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروع ور ت توصية إىل جلنة املعايري العتما املعينقام ال ريق ال ين  07-2010
 .توصية إىل اهليئة يف دورهتا السابعة العتماده املعايرير عت جلنة  11-2011
 .اعرتاإات رمسية املعاجلةتلقت  02-2012
ت توصية بإجراء ة رد على االعرتاإات الرمسية )مل يتم ر الصحة النباتية بصياغ  عاجلاتقام ال ريق ال ين املعين  05-2012

 .أي تنقيح عقب االعرتاإات الرمسية(
وصية إىل الصحة النباتية املشروع )مل جتر أي تغيريات تذ ر( وتقدم بت  عاجلاتال ريق ال ين املعين استعرض  12-2012

 .جلنة املعايري باعتماده
يف اآلراء خالل النقاش الذي دار يف منتديات النقاش ووا قت على مناقشة  توا ق إىل تتوصل جلنة املعايري مل 06-2012

 .2012املشروع يف دورهتا يف نو مرب/تشرين الثاين 
اجلة شواغل أعضاء معال ريق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية أن تالب إىل  علىوا قت جلنة املعايري  11-2012

 .املعايري جلنة
  .                         ّ    جلنة املعايري احلالة بأهنا "معّلقة"     حددت      2019 -  11
اب مثار اجتماعه على عدم وجود اختال ات بني جمموعات ذبالصحة النباتية   عاجلات املعينال ريق ال ين وا ق  05-2016

 .نال ا  ة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأ ريات على األنواع / األصناف، ولذل  أوصى ال ريق ال ين بتغيري العنوا
 .توصية إىل جلنة املعايري باعتماده الصحة النباتية  عاجلاتاملعين  ر ت ال ريق ال ين 05-2016
قرارات إلكرتونيا عن طريق عملية اختاذ الإىل اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة باعتماده  توصيةر عت جلنة املعايري  11-2016

(2016_eSC_Nov_09). 
 .دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتيةاعتمدت اهليئة يف  04-2017

 البحر للتخلص بالربودة من ذبابة  ا  ة Citrus reticulataمعاجلة برتقال  .28. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
 .روما، االت اقية الدولية لوقاية النباتات، من مة األغذية والزراعةCeratitis capitata (2017 .) املتوسط

  .    2017 -  04                        جلخر حتديث لتاريخ املابوع: 


