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 :29رقم  معالجة الصحة النباتية
  Ceratitis capitataبالبرودة للتخلص من آفة  Citrus clementinaمعالجة الكليمونتين 

 2017يف عام  اونشره 2017يف عام  امت اعتماده
 نطاق المعالجة

   ة    ذباب                             لكي تسفففففففففقر عن نقور بيو  و رقات          بالربودة  Citrus clementina1            الكليمونتني           معاجلة مثرة        املعاجلة    هذه      تصففففففففف 
Ceratitis capitata  2               بالقعالية احملددة.  

 المعالجةوصف 
                      بفففففففالففربودة لففلففتفف ففلفف  مففن   فففففففة  Citrus clementina            الففكففلففيففمففونففتففني      مففعفففففففاجلفففففففة          المعالجة     اسم

 Ceratitis capitata 

      وجد   ال       الفعال        المكون

  (       بالربودة )           يز ائية         المعاملة     نوع

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

            المستهدفة       السلع
 clementina Hort. ex Tanaka            الكليمونتني     مثار       للوائح         الخاضعة

 جدول المعالجة
          متتاليا           وما      11    ملدة           أو أقل                                     )درجة احلرارة القصوى يف قلب الثمرة(     تان    مئو         درجتان

           يف املائة من     00  55 .  55                                                            يف املائة بأن  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل نقور ما ال  قل  عن     59                     هناك مسفففتوى  قة بنسفففبة 
  .Ceratitis capitata      ذبابة             بيو  و رقات 

         تسجيلها،                                  . و نبغي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعر  للمعاجلة                                               وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء 
                   َّ                  احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة.   ة                     و نبغي أال  تتجاوز درج

                                                 
 .world: A citrus Citrus of the Cottin, R. 2002                                               واألنوال اهلجينة منه و ق التسففففميات املشففففار إليها يف    Citrus                         تسففففمو أنوال الليمون احلام      1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD .   
                  خلاصفففففة باملوا قة علو  ا                 لألطراف املتعاقدة                                                     القضفففففا ا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات أو الشفففففرو  احمللية األخرى                       معاجلات الصفففففحة النباتية            تضفففففمن ن ار    ال    2

          ة األغذ ة،                                                    معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة أو  ففالم                                      املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية                 ال تتضففمن املعاجلات              املعاجلات. كذلك 
       احملتملة                 نرر يف التأ ريات                       وباإلضففا ة إىل ذلك،             علو املعاجلة.                         موا قة األطراف املتعاقدة                                                            وهي القضففا ا الي  نبغي التعامل معها و قا  لرجراءات احمللية قبل 

         ضففففففي درا ففففففة                                                 إال أن تقييم   ار معاجلة ما علو نوعية السففففففل  قد  قت  .         ها دوليا          قبل اعتماد                                             علو نوعية املنتجات بالنسففففففبة لبع  السففففففل  العائلة           للمعاجلات
  .                                          ، أو تسجيلها أو اعتمادها لال ت دام يف أراضيه       املعاجلات                     ما  تصل باملوا قة علو                                   . وال  وجد إلزام علو طرف متعاقد يف      إضا ية
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             أخرى ذات صلة         معلومات
            " وبا فففففت دام Clemenules "                   وضفففففعه با فففففت دام صفففففن      ( ومت 2009 )       و خر ن   Santaballa     عمل                    سفففففتند هذا اجلدول إىل 

                   معد ل نقور الريقات.
 المراجع

                                                                                                           قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالل علو املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة 
              املوق  التايل                  لصحة النباتية علو                               النباتية علو البوابة الدولية ل

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core .   
Santaballa, E., Laborda, R. & Cerdá, M. 2009. Quarantine cold treatment against Ceratitis capitata 
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) to export clementine mandarins to Japan. Boletín de Sanidad 

Vegetal Plagas, 35: 501–512. (in English) 

 
 

 المطبوعتاريخ 

                       جزءا  رمسيا  من املعيار     ليس     هذا 

  Ceratitis capitata  ( 102   - 2010    )                      بالربودة للت ل  من   ة    Citrus clementina var Clemenules                       مت تقدمي معاجلة الكليمونتني     2010 -  00

                                                                                         قام القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية با تعرا  املعاجلة وطلب احلصول علو معلومات إضا ية     2010 -  07

                                                            تلق و القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية معلومات إضا ية     2012 -  09

م املعاجلة تو ري معلومات إضا ية            طلب القر ق ا     2012 -  12                                                                    لقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من مقد 

م املعاجلة     2012 -  02                عن طر ق األمانة                                                                   بعث القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بر الة إىل مقد 

م املعاجلة علو الر الة     2012 -  09                              رد  مقد 

                            إىل جلنة املعا ري ملشاورة األعضاء  Clemenules                                                                  ر   القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية باملعاجلة  قط لصن       2012 -  07

                                                                            وا ق القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو جدول املعاجلة )اجتمال ا رتاضي(     2012 -  05

                           وا قة عليه يف مشاورة األعضاء                                 صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعا ري للم     2010 -  02

              مشاورة األعضاء       انعقدت      2010 -  01

                                                                                   ا تعر  القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية التعليقات الي صدرت عن مشاورة األعضاء      2019 -  02

                                    حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معل قة"     2019 -  11

                                       ( ا تجابة للتعليقات الواردة من البلدانEW        املعاجلة )                                   جرى تعد ل الو يقة من قبل املسؤول عن      2011 -  07

           ( ودعا جلنة varieties                                                                                                    عقد القر ق القين املعين مبعاجلات الصففففففحة النباتية اجتماعه )اتقق االجتمال علو تغيري العنوان )حذف كلمة "أصففففففناف")     2011 -  05
 Ceratitis                      بالربودة للت ل  من   ة   Citrus clementina var Clemenules                                                         املعا ري إىل اإلحاطة علما  بتغيري العنوان من معاجلة الكليمونتني 

capitata  ( 102   - 2010     إىل معاجلة الكليمونتني )                        Citrus clementina   بالربودة للت ل  من   ة                        Ceratitis capitata( 102   - 2010     ؛ واتقق)         
     ودة(                                                        ختال ات يف جمموعات ذباب مثار القاكهة بالنسبة إىل املعاجلة بالرب                                                      القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود ا

                                                                        ر   القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املعا ري العتمادها     2011 -  05

                     اذ القرارات إلكرتونيا                ن طر ق عملية اخت                                                                                  ر عت جلنة املعا ري توصففففففففففففففية إىل هيئة تدابري الصففففففففففففففحة النباتية يف دورهتا الثانية عشففففففففففففففرة العتمادها ع     2011 -  11
( 2011    _ eSC_Nov_07)  

                                                        اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية      2017 -  00
      رومففا،   .  Ceratitis capitata  ( 2017    )                      بففالربودة للت ل  من   ففة   Citrus clementina                 معففاجلففة الكليمونتني    .  29         . الملحق   28                   المعيار الدولي رقم 

                                                        االتقاقية الدولية لوقا ة النباتات، منرمة األغذ ة والزراعة
       2017 -  00                         خر حتد ث لتار خ امل بول  

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

