اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية معالجة الصحة النباتية هذه خالل دورتها الثانية عشرة في عام .2017
وهذا الملحق جزء ُملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .28
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معالجة الصحة النباتية رقم  :22المعالجة بتبخير الحشرات في األخشاب المقشورة
بواسطة فلوريد السلفوريل
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام 2018

نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة تبخير األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل للحدد مدن مخداإر ادخدال
آفات الحشرات وانتشارها.1

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
ّ
نوع المعالجة
اآلفات المستهدفة

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

معالجددددة الحشددددرات فددددي األخشدددداب المقشددددورة بواسددددطة فلوريددددد
السلفوريل
فلوريدددد السدددلفوريل (المعدددروي اي دددا باسدددم ديفلوريدددد ثددداني ادسددديد
السلفوريل ،ديفلوريد السلفوريل)
التبخير
مراحدل حيداة الحشدرات التدي تحملهددا األخشداب ،بمدا فدي لد حشددرة
 ،(Motschulsky,وحشدددددددددرة
1853) Anoplophora
glabripennis
(Coleoptera: Cerambycidae) (De Geer, 1774) Anobium punctatum
( )Coleoptera: Anobiidaeوحشدرة (Fabricius, 1787) Arhopalus tristis
)(Coleoptera: Cerambycidae

األخشاب المقشورة التي ال تتجاوز ادثر من  20سنتيمترا فدي المقطد
عند الجزء األصغر منها ،و ات محتدو مدن الرإوبدة بنسدبة  75فدي
المائة (على اساس المادة الجافة)

الجدول الزمني للمعالجة
تبخير األخشاب المقشورة التدي ال تتجداوز ادثدر مدن  20سدنتيمترا فدي المقطد عندد الجدزء األصدغر
منها ،و ات محتو من الرإوبة بنسبة  75في المائة (على اساس المادة الجافة) وفقا لجددول زمندي
يحقددق المنددت األدنددى مددن حي د زمددن الترد دز ( )C Tلمدددة  24سدداعة عنددد درجددة الحددرارة والتردددز
المتخلف النهائي المحددين في الجدول رقم .1

 1ال يت ددمن نطدداا معالجددات الصددحة النباتيددة الق ددايا المتصددلة بتسددجيل المبيدددات او الشددروإ المحليددة األخددر لألإددراي
المتعاقدة الخاصة بالموافقة على المعالجات .دذل ال تت من المعالجات المعتمدة مدن هيئدة تددابير الصدحة النباتيدة معلومدات
عددن ااثددار المحددددة بالنسددبة للصددحة البشددرية او سددالمة األاذيددة ،وهددي الق ددايا التددي ينبغددي التعامددل معهددا وفقددا ل جددراءات
المحلية قبل موافقة األإراي المتعاقدة علدى المعالجدة .وباافدافة الدى لد  ،يُن در فدي التديثيرات المحتملدة للمعالجدات علدى
نوعية المنتجات بالنسبة لبعض السل العائلة قبل اعتمادها دوليا .اال ان تقيديم آثدار معالجدة مدا علدى نوعيدة السدل قدد يقت دي
دراسة افافية .وال يوجد الزام على إري متعاقد في ما يتصل بالموافقة على المعالجات او تسجيلها او اعتمادها لالستخدام
في ارافيه.
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الجدول  :1المنت األدنى من حي زمن الترددز ( )CTلمددة  24سداعة لألخشداب المقشدورة التدي يدتم
تبخيرها بفلوريد السلفوريل
الح ّد األدنى المطلوب من حيث زمن
التركّز (غرام-ساعة/م)3

التركز األدنى (غ/م)3

 15درجة مئوية او ادثر

3 200

93

 20درجة مئوية او ادثر

2 300

67

 25درجة مئوية او ادثر

1 500

44

 30درجة مئوية او ادثر

1 400

41

درجة الحرارة

ان هددذا الجدددول الزمنددي للمعالجددة فعددال لمةافحددة جمي د مراحددل حيدداة آفددات الحشددرات التددي تنقلهددا
األخشدداب .وهنددا درجددة ثقددة بنسددبة  95فددي المائددة بددين المعالجددة وفددق هددذا الجدددول الزمنددي تحقددق
المستويات التالية من النفوا في مراحل الحياة آفات الحشرات التالية التي تنقلها األخشاب:
 مدددددددا ال يقدددددددل عدددددددن  99.99683فدددددددي المائدددددددة( 2مدددددددن اليرقدددددددات والشدددددددرنقات) لحشدددددددرةAnoplophora glabripennis

 ما ال يقل عن  99,7462في المائة من حشرة ( Anobium punctatumجمي مراحل الحياة) ما ال يقل عن  99في المائة من حشرة ( Arhopalus tristisجمي مراحل الحياة)ت ُستخدم درجة الحرارة المسجلة للمنت (بما في ل في صلب الخشب) والهواء المحيط (ايهما اقل)
الحتساب جرعة فلوريد السلفوريل ،ويجب ان تبلغ  15درجة مئوية على األقل إوال مدة المعالجة.

معلومات أخرى ذات الصلة
يرد في الجدول  2مثال عن الجدول الزمني للمعالجدة يحقدق الحدد األدندى المطلدوب مدن حيد زمدن
التردز لألخشاب المقشورة التي تتم معالجتها بفلوريد السلفوريل.

 2تم تقدير الحد األدنى للنفوا الذي تحقق بفعل معالجدة هدذه األندوان مدن خدالل االسدتقراء مدن نمدو
التجريبية.
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الجدول  -2مثال عن الجدول الزمني للمعالجة يُحقق الحدد األدندى المطلدوب مدن حيد زمدن الترددز
لألخشاب المقشورة التي تتم معالجتها بفلوريد السلفوريل.
التركز األدنى (غ/م )3عند مرور

جرعة
فلوريد
†
السلفوريل
(غ/م)3

نصف
ساعة

ساعتين

ساعات

4

 12ساعة

ساعة

24

 15درجددة مئويددة
او ادثر

3 200

183

188

176

163

131

93

 20درجددة مئويددة
او ادثر

2 300

131

136

128

118

95

67

 25درجددة مئويددة
او ادثر

1 500

88

94

83

78

62

44

 30درجددة مئويددة
او ادثر

1 400

82

87

78

73

58

41

درجة الحرارة
الدنيا خالل
المعالجة

الح ّد األدنى
المطلوب من حيث
زمن التركّز
(غرام-ساعة/م)3

او

† قد تةون هنا حاجة الى زيدادة الجرعدات األوليدة فدي األوفدان المتسدمة بارتفدان االمتصدا
التسرب.
اسدددتند فريدددق الخبدددراء المعندددي بمعالجدددات الصدددحة النباتيدددة فدددي تقييمددده لهدددذه المعالجدددة لحشدددرة
 A. glabripennisالى البح الذي افطل به .)2006( Barak et al.
لقد ح يت الفعالية العامة لهذه المعالجة في مةافحدة آفدات اخدر بددعم ددل مدن )2010( Barak et al.
و )1999( Binker et al.و )2003( Ducom et al.و )1982( La Fage et al.و )1996( Mizobuchi et al.و
 )1987(Osbrink et al.و )1997 ،1996( Soma et al.و Williamsو )1990( Sprenkelو.)2006( Zhang
وا ا لم يتحقق زمن التردز خالل  24ساعة فقط (حتى وان تحقق الحد األدنى للترديز) ،ينبغي اتخا
تدابير تصحيحية .ويجوز تمديد المعالجة لمدة اقصاها ساعتين مدن دون افدافة فلوريدد السدلفوريل،
او يجوز اعادتها من البداية.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رسميا من المعيار

2006-04

افدددددافت هيئدددددة تددددددابير الصدددددحة النباتيدددددة فدددددي دورتهدددددا األولدددددى ()2006

موفددون تنقدديح المعيددار الدددولي لتدددابير الصددحة النباتيددة رقددم ( 15اخ ددان مددواد
التعبئة الخشبية للوائح في التجارة الدولية) ()2006-011

 2006-09قُدددددامت المعالجددددة اسددددتجابة للدددددعوة الددددى تقددددديم معالجددددات الموجهددددة فددددي
ااسطس/آب 2008
 2006-12قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المعالجة
 2007-07ن ر الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية في المشرون المنقح
 2007-12قُدم المشرون المنقح الى الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية
 2008-12اجر الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشة
 2009-01قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشرون
 2009-07ن ر الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي في المشرون المعدل
ورفعت توصية بشينه الى لجنة المعايير
 2010-07جر تحدي المشرون ُ
 2010-09اجر الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشة
 2011-04اتخذت لجنة المعايير قرارا الةترونيا
 2011-05عددادت لجنددة المعددايير الددى الفريددق الفنددي المعنددي بمعالجددات الصددحة النباتيددة
عبر نقاش الةتروني
 2011-07راج الفريدق الفندي المعندي بمعالجدات الصدحة النباتيدة المشدرون باالسدتناد
الى تعليقات لجنة المعايير
 2011-10قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشرون
 2012-02اجر الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشة
 2012-12قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشرون
 2013-07قام الفريدق الفندي المعندي بمعالجدات الصدحة النباتيدة باسدتعراض المشدرون
باالستناد الى معلومات افافية من الجهة المقدمة للمشرون
 2014-01اجل الفريق الفندي المعندي بمعالجدات الصدحة النباتيدة اسدتعراض المشدرون
بانت ار معلومات من األخصائيين
 2014-06اسدددتعرض الفريدددق الفندددي المعندددي بمعالجدددات الصدددحة النباتيدددة المشدددرون
باالسددتناد الددى المعلومددات الددواردة مددن األخصددائييني واوصددى الفريددق بددين يُقسددم
موفدددون تبخيدددر مدددواد التعبئدددة الخشدددبية بفلوريدددد السدددلفوريل ( )2007-101الدددى
موفوعين (األول يتعلق بالحشرات والثاني بالديدان الخيطية والحشرات)ي ورف
الفريق للجنة المعايير توصية بمشاري بهذا الصدد تُعرض على المشاورة
 2014-09وافقت لجنة المعايير على عرض المشرون على المشاورة من خدالل قدرار
الةتروني )(2014_eSC_Nov_09
 2014-11اتفقددت لجنددة المعددايير علددى تقسدديم موفددون تبخيددر مددواد التعبئددة الخشددبية
بفلوريدد السدلفوريل ( )2007-101الدى موفدوعين :تبخيدر الحشدرات فدي األخشداب
المقشدددورة بواسدددطة فلوريدددد السدددلفوريل ( )2007-101Aوتبخيدددر الديددددان الخيطيدددة
والحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل ()2007-101B
 2015-07انعقدت المشاورة األولى
 2016-09رف د الفريددق الفنددي المعنددي بمعالجددات الصددحة النباتيددة توصددية الددى لجنددة
المعايير باعتماده
 2016-11رفعت لجنة المعايير توصية الى الهيئة فدي دورتهدا الثانيدة عشدرة العتمداده
عن إريق عملية اتخا القرارات الةترونيا )(2016_eSC_Nov_15
 2017-04اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية
المعياااار الااادولي رقااام  .28الملحااا  .22المعالجدددة بتبخيدددر الحشدددرات فدددي األخشددداب
المقشدددورة بواسدددطة فلوريدددد السدددلفوريل ( .)2017رومدددا ،االتفاقيدددة الدوليدددة لوقايدددة
النباتات ،من مة األاذية والزراعة
 2018-01راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة العربية معامالت الصحة
النباتية هذه وقامت امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدم التعديالت وفقا َ لذل .
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