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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

البخار للتخلص من بحرارة Mangifera indica  اجونالم ثمرةمعالجة  :30 معالجة الصحة النباتية رقم
 Ceratitis capitata فاكهة البحر المتوسط ذبابة

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

                             لكي تسففففنر عن ننوو بيور وترقات              حبرارة البخار   Mangifera Indica           مثرة املناجو       معاجلة         املعاجلة    هذه      تصفففف  
  .1                 بالنعالية احملددة  Ceratitis capitata                   ذبابة البحر املتوسط 

         المعالجة    وصف 

                    ذبابة البحر املتوسفففففففط    من        للتخلص              حبرارة البخار   Mangifera Indica           مثرة املناجو       معاجلة   :           سم المعالجة ا

Ceratitis capitata 

ّ       ّ المكّون الفعّ       توجد   ال    ال:    

  (            حبرارة البخار )          فيزتائية  :            نوع المعالجة
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)                 اآلفات المستهدفة:

                السلع المستهدفة

 Mangifera indica L     مثار                الخاضعة للوائح:

                       الجدول الزمني للمعالجة

                            التعرتض يف غرفة حرارة البخار 
  يف املائة 95لرطوبة نسبية ال تقل عن 

  أكثرأو  درجة مئوتة 47 وتبلغهواء تزتد عن درجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة 

 درجة مئوتة 46.5إىل لب الثمرة إىل أن تصل درجة حرارة تني على األقل و ملدة ساع 

  درجة حرارة اهلواء ويفيف املائة  95يف رطوبة نسبية ال تقل عن  دقائق عشرترتك بعد ذلك ملدة  
                   )ألكرب الثمار حجما ( درجة مئوتة 46.5عن لب الثمرة تقل درجة حرارة  على أال درجة مئوتة 47 تبلغ

 

                                                 
      تتضفففففمن               عاجلات. كذلك ال      على امل                                                                                                                     تتضفففففمن نعاو معاجلات الصفففففحة النباتية القضفففففاتا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات أو الشفففففروا احمللية األخرق ل طرا  املتعاقدة ا ا فففففة باملوافقة  ال     1

                               عامل معها وفقا  لإلجراءات احمللية       غي الت                                                                                                                     املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرتة أو سالمة األغذتة، وهي القضاتا اليت تنب        املعاجلات 
                 اعتمادها دوليا.                                                          لمعاجلات على نوعية املنتجات بالنسففففففففففففففففبة لبعض السففففففففففففففففل  العائلة قبل                                                                                 قبل موافقة األطرا  املتعاقدة على املعاجلة. وباإلضففففففففففففففففافة إىل ذلك، ت نتر يف الت ثريات احملتملة ل

                         لها أو اعتمادها لالسففتخدام       و تسففجي                                                                                                                        تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السففل  قد تقتضففي دراسففة إضففافية. وال توجد إلزام على طر  متعاقد فيما تتصففل باملوافقة على املعاجلات أ   أن   إال
        أراضيه.  يف
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  .                حرارة اهلواء احمليط     درجة        لتبلغ         ة باملاء    ثمر   ال     تربتد      جيوز  ،                   مبجرد اكتمال املعاجلة  و  
ّ     يف املائة ب ّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل ننوو ما ال تقّل عن     95                     هناك مسفففففففففتوق ثقة بنسفففففففففبة                                              ّ           99  . 99  68     

  .Ceratitis capitata      ذبابة             بيور وترقات            يف املائة من 

  معلومات أخرى ذات الصلة

           رجة احلرارة                                                          الصففففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسففففففائل املتصففففففلة ب نتمة د    ات                     النرتق النين املعين مبعاجل      تناول  
   Mangan  ( 1997    .) و  Hallman                                    والتكيي  احلراري آخذا  يف االعتبار عمل 

  " Kensington Pride "                   وضففففعه باسففففتخدام  ففففن      ( ومت     1997 )       وآخرتن  Heather     عمل                   تسففففتند هذا اجلدول إىل  
  .                                                       ّ    وباستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل الّننوو

                                                                        هي أكثر مقاومة للحرارة يف مرحلة البيور من بني املراحل األخرق اليت تسفففبق تشفففكيل   C. capitata   ّ        تبنّي أن آفة   و  
                 ّ                                      درجة مئوتة، وتبنّي أن العور الثالث هو أكثر مقاومة بقليل.    44 و    41                                    ا ادرات وذلك يف درجات حرارة ترتاوح بني 

         المراجع

قد تشري ملحق املعيار هذا إىل املعاتري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وميكن االطالع على املعاتري الدولية لتدابري  
 activities/standards-https://www.ippc.int/core- ى البوابة الدولية للصحة النباتية على املوق  التايل:الصحة النباتية عل

setting/ispms. 
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    عدد   ال   من          كما تتضفففففففففففح                       ، فإن قوة هذه املعاجلة  C. capitate       ذبابة       جمموعات 
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