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

 :31رقم  معالجة الصحة النباتية
 بحرارة البخار Mangifera indica معالجة المانجو الهندية

 Bactrocera tryoniللتخلص من ذبابة 
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

              نطاق المعالجة
                                          حبرارة البخار لكي تسفففففففففففبر عن نب ا بي   و رقات   Mangifera indica                                      تصفففففففففففة هذه املعاجلة معاجلة هلرة املا   ا ند ة 

 1               بالبعالية احملددة  Bactrocera tryoni      ذبابة 
         المعالجة    وصف 

                              حبرارة البخففففار للتخل  من ذبففففابففففة Mangifera indica                   معففففاجلففففة املففففا   ا نففففد ففففة         المعالجة     اسم
Bactrocera tryoni 

        غري متاح       الفعال        المكون

  (            حبرارة البخار          فيز ائية )         المعاملة     نوع

 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة      اآلفة

            المستهدفة       السلع
 Mangifera indica L             املا   ا ند ة      هلرة       للوائح         الخاضعة

              جدول المعالجة
                          التعر ض يف غرفة حرارة خبار:

 درجة مئ  ة أو أكثر 48لدرجة حرارة ه اء تز د عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل  -

دقيقة  90يف املائة ملدة ال تقل عن  95درجة مئ  ة أو أكثر يف رط بة نسبية ال تقل عن  48لدرجة حرارة ه اء تبلغ  -
 درجة مئ  ة أو أكثر 47الثمرة إىل                        لكي تصل درجة حرارة ل ب

درجة  48يف املائة ويف درجة حرارة ه اء ال تقل عن  95دقيقة يف رط بة نسبية ال تقل عن  15ترتك بعد ذلك ملدة  -
 درجة مئ  ة على األقل )ألكرب الثمار(. 47الثمرة عند     ل ب على درجة حرارة مئ  ة مع احلباظ

                                                 
          عاقدة على  ت                                                                                                                  ال  تضففمن نقاا معاجلات الصففحة النباتية القضففا ا ذات الصففلة بتسففتيل املبيدات أو املتقلبات احمللية األخرا اةااففة ف افقة األطرا  امل    1

             شففر ة أو مففالمة                                                       النباتات معل مات بشفف ا اارار احملددة املرتتبة على الصففحة الب                                        ِ                           املعاجلات. وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتباقية الدولية ل قا ة 
               اارار احملتملة  يف                                                                                                                     األغذ ة، وه  ما  نبغي معاجلته بامفففففتخدام ااجراءات احمللية قبل م افقة األطرا  املتعاقدة على معاجلة ما. وبااإفففففافة إىل ذلك،   ن ر

                                                                                               بعض السففففلع قبل اعتمادها دوليا. إال أا تقييم  رار معاجلة ما على ن عية السففففلع قد  قتضففففي درامففففة إإففففافية.                                     للمعاجلات على ن عية املنتتات بالنسففففبة ل
                                                                                      لزم أي طر  متعاقد بامل افقة على املعاجلات، أو تستيلها أو اعتمادها لالمتخدام يف أراإيه.   وال
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31 رقم معالجة الصحة النباتية- االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2 

  .                                                                                             فترد اكتمال املعاجلة، جي ز ترب د الثمرة با  اء أو ترب دها بتبليلها باملاء عند درجة حرارة ا  اء احمليط  و 

ّ     يف املائة ب ّا املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نب ا ما ال  قّل عن     95          رقة بنسفففففففففففبة       مسفففففففففففت ا      هناك                                             ّ         يف املائة       9998 .  99          
  .Bactrocera tryoni                  بي   و رقات ذبابة    من

                     معلومات أخرى ذات صلة

  ،     1994  ،     1991 )        و خر ن  Heather و   (،     2000 )        و خر ن  Corcoran    (، و    2002 )  Corcoran                 هذا اجلدول إىل عمل        امففففففففتند
 Kensington                        ( ومت وإعه بامتخدام انة "    Queensland( )   1999                                        ووزارة الصناعات األولية يف وال ة ك  نزالند )  (     1997

Pride انة     " و    " Keittكمقياس ملعدل النب ا.                                               "، وبامتخدام عدم القدرة على التح ل إىل شرنقة                    
        المراجع

            تدابري الصفففحة                                          النباتية. وميكن االطالع على املعا ري الدولية ل                                                      قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة 
  :                             لصحة النباتية على امل قع التايل                              النباتية على الب ابة الدولية ل
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 المطبوعتاريخ 

     ً     ً           جزءاً رمسياً من املعيار     ليس     هذا 

                                                             أإافت ا يئة، يف دورهتا الثانية، م إ ع معاجلات ذباب هلار الباكهة      2007 -  00
                               " حبرارة البخففففففففار للتخل  من ذبففففففففابففففففففةMangifera indica                               مت تقففففففففدمث معففففففففاجلففففففففة هلرة املففففففففا   ا نففففففففد ففففففففة "     2010 -  04

" Bactrocera tryoni" (2010-107)    2009 -  12                                       امتتابة للدع ة إىل تقدمث معاجلات امل جهة يف    .  
  ن  م                                                                                          قام البر ق البين املعين فعاجلات الصحة النباتية بامتعرا  املشروع وطلب احلص ل على معل مات إإافية     2010 -  07

  .           اجلهة املقدمة
                                                                         امتعر  البر ق البين رد اجلهة املقدمة للمشروع وطلب احلص ل على معل مات إإافية      2012 -  02
                                             نباتية رد اجلهة املقدمة للمشففففففففففففروع وطلب احلصفففففففففففف ل على                                        امففففففففففففتعر  البر ق البين املعين فعاجلات الصففففففففففففحة ال     2010 -  07

  .              معل مات إإافية
                                                                                         امففففففتعر  البر ق البين املعين فعاجلات الصففففففحة النباتية رد اجلهة املقدمة للمشففففففروع وأواففففففى بعرإففففففه على جلنة      2014 -  09

  .                       لعرإه على مشاورة األعضاء       املعا ري 
                                                                                       وافقت جلنة املعا ري على عر  املشففففففففففففروع على مشففففففففففففاورة األعضففففففففففففاء عن طر ق عملية ا اذ القرارات إلكرتونيا      2014 -  08

(2014_eSC_Nov_08).  
  .                    انعقدت مشاورة األعضاء     2015 -  07
           ة إىل أافففنا                                     اجتماعه على عدم وج د اختالفات بالنسفففب  يف                                             وافق البر ق البين املعين فعاجلات الصفففحة النباتية      2019 -  09

                                            َّ                                            ، ولكن على أا االختالفات يف فعالية املعاجلة تقدَّم حبسففففففففففففب وزا الثمرة وشففففففففففففكلها، ومن   قام البر ق    املا
  .                                                                                          البين بتعد ل املعاجلة لتشمل شرطا بش ا البرتة االنتقالية ورفع ت اية بش هنا إىل جلنة املعا ري العتمادها

            اذ القرارات                                         انية عشفففففففرة العتماد املشفففففففروع عن طر ق عملية ا                                           رفعت جلنة املعا ري ت افففففففية إىل ا يئة يف دورهتا الث     2019 -  11
  . (eSC_Nov_13_    2019          إلكرتونيا )

                                                        اعتمدت ا يئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية      2017 -  04
       ذبابة                        حبرارة البخار للتخل  من  " Mangifera indica "                        معاجلة هلرة املا   ا ند ة  .   31         . الملحق   28                   المعيار الدولي رقم 

" Bactrocera tryoni"   ( 2017     .)   روما، االتباقية الدولية ل قا ة النباتات، من مة األغذ ة والزراعة                                                             .  
       2017 -  04                         خر حتد ث لتار خ املقب ع: 


