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

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
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معالجة الصحة النباتية رقم  :23المعالجة بتبخير الديدان الخيطية والحشرات 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 للحدّ من مخاارر
إدخال آفات  Bursaphelenchus xylophilusوالحشرات وانتشارها.1
وصف المعالجة
المعالجاااة بتبخيااار الديااادال الخيطياااة والحشااارات فاااي األخشااااب المقشاااورة
اسم المعالجة:
بواسطة فلوريد السلفوريل
فلورياد الساالفوريل (المعااروأ ضيًاا س باساام ديفلوريااد ثاااني ضيساايد الساالفوريل،
المكون الفعّال:
ّ
ديفلوريد السلفوريل)
التبخير
نوع المعالجة:
مراحاال الحياااة التااي تحملهااا األخشاااب لاادودة Bursaphelenchus xylophilus
اآلفات المستهدفة:

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح:

)Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) (Steiner & Buhrer, 1934
والحشرات ،بماا فاي كلاش حشارة (Motschulsky, Anoplophora glabripennis
) 1853) (Coleoptera: Cerambycidaeوحشارة (De Geer, Anobium punctatum
) 1774) (Coleoptera: Anobiidaeوحشارة )Arhopalus tristis (Fabricius, 1787
)(Coleoptera: Cerambycidae

األخشاب المقشورة التي ال تتجاوز ضيثر من  20سانتيمترا س فاي المقطان عناد
الجاازء األراانر منهااا ،وكات محتااوم ماان الرروبااة بنساابة  75فااي الما ااة
(على ضساس المادة الجافة)

الجدول الزمني للمعالجة
تبخياار األخشاااب المقشااورة التااي ال تتجاااوز ضيثاار ماان  20ساانتيمترا س فااي المقطاان عنااد الجاازء
األراانر منهااا ،وكات محتااوم ماان الرروبااة بنساابة  75فااي الما ااة (علااى ضساااس المااادة الجافااة) وفقااا
لجادول زمناي يحقاق المنات األدناى مان حيا زمان التر ّياز ( )CTلمادة  24ضو  48سااعة عناد درجاة
الحرارة والتريز المتخلف النها ي المحددين في الجدول رقم .1

 1ال يتًمن نطاق معالجات الصحة النباتية القًايا المتصلة بتسجيل المبيدات ضو الشارور المحلياة األخارم لاراراأ المتعاقادة الخاراة بالموافقاة
على المعالجات .يذلش ال تتًمن المعالجات المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشارية ضو ساالمة
األغذية ،وهي القًايا التي ينبني التعامل معها وفقا س لإلجراءات المحلية قبل موافقة األرراأ المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى كلش ،يُنظر في
التأ ثيرات المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات بالنسبة لبعض السلن العا لة قبل اعتمادها دوليا .إال ضل تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلن قاد
يقتًي دراسة إضافية .وال يوجد إلزام على ررأ متعاقد فيما يتصل بالموافقة على المعالجات ضو تسجيلها ضو اعتمادها لالستخدام في ضراضيه.
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الجدول  :1المنت األدنى من حيا زمان التر ّياز ( )CTلمادة  24إلاى  48سااعة لاخشااب المقشاورة
التي يتم تبخيرها بفلوريد السلفوريل
المدة (ساعات)

درجة الحرارة

الح ّد األدنى المطلىوب مى
حيىىىىىىىىت كمىىىىىىىى التر ّىىىىىىىىز
(غرام-ساعة/م)3

التر ز األدن (غ/م:)3

 20درجة مئوية ضو ضيثر

48

3 000

29

 30درجة مئوية ضو ضيثر

24

1 400

41

إل هذا الجدول الزمني للمعالجة فعال لمكافحة جمين مراحل حياة آفات الديدال الخيطية
والحشرات التي تنقلها األخشاب .وهناك درجة ثقة بنسبة  95في الما ة بأل المعالجة وفق هذا
الجدول الزمني تحقق المستويات التالية من النّفوق في مراحل حياة آفات الديدال الخيطية
والحشرات التالية التي تنقلها األخشاب:
ما ال يق ّ
ل عن  99.99683في الما ة من Bursaphelenchus xylophilus
2
ما ال يق ّل عن  99.99683في الما ة (من اليرقات والشرنقات) لحشرة
-

Anoplophora glabripennis
ما ال يق ّل عن  99.7462في

الما ة من حشرة

Anobium punctatum

(جمين مراحل

الحياة)
ما ال يق ّ
ل عن  99في الما ة من حشرة ( Arhopalus tristisجمين مراحل الحياة).
ت ُستخدام درجة الحرارة المسجلة للمنت (بما في كلش في رلب الخشب) ضو الهواء المحيط
(ضيهما ضقل) الحتساب جرعة فلوريد السلفوريل ،ويجب ضل تبلغ  20درجة مئوية على األقل روال
مدّة المعالجة.
معلومات أخرى ذات الصلة
يرد في الجدول  2مثال عن جدول زمني للمعالجة يُحقق الحدّ األدنى المطلوب من حي
زمن التر ّيز لاخشاب المقشورة التي تت ّم معالجتها بفلوريد السلفوريل.
الجدول  -2مثال عن جدول زمني للمعالجة يُحقق الحدّ األدنى المطلوب من حي زمن التر ّيز
لاخشاب المقشورة التي تت ّم معالجتها بفلوريد السلفوريل
درجة الحرارة الدنيا
خالل المعالجة

الحىىىى ّد األدنىىىى
جرعىىىىىىىىىىىىىة
المطلىىوب م ى
فلوريىىىىىىىىىىىىد
حيىىىىىت كمىىىىى
†
التر ّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز السلفوريل
(غىىىىىىىىىىىىىىىىىرام( -غ/م)3
ساعة/م)3

 20درجة مئوية ضو
ضيثر

3 000

120

التر ز األدن (غ/م )3عند مرور:

0.5

2

4

12

24

36

48

124

112

104

82

58

41

29

غ /م

غ /م

 30درجة مئوية ضو
ضيثر
† قد تكول هناك حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاص ضو التسرب.
غ /م :غير متوفر
1 400

82

87

78

73

58

41

 2تم تقدير الحد األدنى للنّفوق الذي تحقق بفعل معالجاة هاذه األناواع مان خاالل االساتقراء مان نماوك متناساب مان البياناات
التجريبية.
معالجة الصحة النباتية رقم

2-23

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

23

معالجة الصحة النباتية رقم

معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوا ح

استند الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة لدودة
Bonifacio  و،)2006(  وآخرولBarak  والحشرات إلى البحوث التي اضطلن بهاB. xylophilus
.)2011 ،2010(  وآخرولSousa و،)2013( وآخرول
Barak لقد حظيت الفعالية العامة لهذه المعالجة في مكافحة آفات ضخرم بدعم يل من
 وآخرينDucom و،)2013(  وآخرينBonifacio و،)1999(  وآخرينBinker و،)2010( وآخرين
 و،)1996(  وآخرينMizobuchi و،)1982(  وآخرينLa Fage و،)2005(  وآخرينDwinell و،)2003(
)1990( Sprenkel وWilliams و،)2001 ،1997 ،1996(  وآخرينSoma و،)1987(  وآخرينOsbrink
.)2006( Zhangو
 ساعة (حتى وإل تحقّق الحدّ األدنى48 –24 وإكا لم يتحقق زمن التر ّيز خالل فترة واحدة
 ويجوز تمديد المعالجة لمدة ضقصاها ساعتين من دول. ينبني اتخاك تدابير تصحيحية،)للترييز
. ضو يجوز إعادتها من البداية،إضافة فلوريد السلفوريل

المراجع
 ويمكن االرالع.قد يشير ملحق المعيار هذا إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
:على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على الموقن التالي
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
Barak, A., Messenger, M., Neese, P., Thoms, E. & Fraser, I. 2010. Sulfuryl fluoride treatment as a
quarantine treatment for emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) in ash logs. Journal of
Economic Entomology, 103(3): 603–611.
Barak, A., Wang, Y., Zhan, G., Wu, Y., Xu, L. & Huang, Q. 2006. Sulfuryl fluoride as a
quarantine treatment for Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae) in regulated
wood packing material. Journal of Economic Entomology, 99(5): 1628–1635.
Binker, G., Binker, J., Fröba, G., Graf, E. & Lanz, B. 1999. Laboratory study on Anobium
punctatum, number 130377/A and 403972 (bioassay 11–15), unpublished, Binker
Materialschutz, Germany. In: Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC:
Assessment report: Sulfuryl fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 29, September
2006.
Bonifacio, L., Inácio, M.L., Sousa, E., Buckley, S. & Thoms, E.M. 2013. Complementary studies to
validate the proposed fumigation schedules of sulfuryl fluoride for inclusion in ISPM No. 15 for
the eradication of pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) from wood packaging
material. Report. Lisbon, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (ex-INRB).
60 pp.
Ducom, P., Roussel, C. & Stefanini, V. 2003. Efficacy of sulfuryl fluoride on European house borer
eggs, Hylotrupes bajulus (L.) (Coleoptera: Cerambycidae), contract research project.
Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Station d`Etude des Techniques de
fumigation et de Protection des Denrées Stockées, Chemin d`Artigues - 33150 Cenon, France.
In: Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC: Assessment report: Sulfuryl
fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 31, September 2006.
Dwinell, L.D., Thoms, E. & Prabhakaran, S. 2005. Sulfuryl fluoride as a quarantine treatment for
the pinewood nematode in unseasoned pine. In: Proceedings of the 2005 Annual International
Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego,
CA, 31 October–3 November 2005, pp. 1–12. Fresno, CA, Methyl Bromide Alternatives
Outreach.
La Fage, J.P., Jones, M. & Lawrence, T. 1982. A laboratory evaluation of the fumigant, sulfuryl
fluoride (Vikane), against the Formosan termite Coptotermes formosanus Shiraki. International
Research Group on Wood Protection (IRGWP) Thirteenth Annual Meeting. Stockholm, May
1982. Stockholm, IRGWP Secretariat.
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Mizobuchi, M., Matsuoka, I., Soma, Y., Kishino, H., Yabuta, S., Imamura, M., Mizuno, T.,
Hirose, Y. & Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 2.
Ambrosia beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 77–82.
Osbrink, W.L.A., Scheffrahn, R.H., Su, N.-Y. & Rust, M.K. 1987. Laboratory comparisons of
sulfuryl fluoride toxicity and mean time of mortality among ten termite species (Isoptera:
Hodotermitidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae). Journal of Economic Entomology, 80:
1044–1047.
Soma, Y., Mizobuchi, M., Oogita, T., Misumi, T., Kishono, H., Akagawa, T. & Kawakami, F.
1997. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 3. Susceptibility to sulfuryl
fluoride at 25 °C. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 33: 25–30.
Soma, Y., Naito, H., Misumi, T., Mizobuchi, M., Tsuchiya, Y., Matsuoka, I., Kawakami, F.,
Hirata, K. & Komatsu, H. 2001. Effects of some fumigants on pine wood nematode,
Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 1. Susceptibility of pine wood
nematode to methyl bromide, sulfuryl fluoride and methyl isothiocyanate. Research Bulletin of
the Plant Protection Service Japan, 37: 19–26.
Soma, Y., Yabuta, S., Mizoguti, M., Kishino, H., Matsuoka, I., Goto, M., Akagawa, T., Ikeda, T.
& Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 1. Wood borers
and bark beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 69–76.
Sousa, E., Bonifácio, L., Naves, P., Lurdes Silva Inácio, M., Henriques, J., Mota, M., Barbosa,
P., Espada, M., Wontner-Smith, T., Cardew, S., Drinkall, M.J., Buckley, S. & Thoms,
M.E. 2010. Studies to validate the proposed fumigation schedules of sulfuryl fluoride for
inclusion in ISPM No. 15 for the eradication of pine wood nematode (Bursaphelenchus
xylophilus) from wood packaging material. Report. Lisbon, Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária (ex-INRB). 20 pp.
Sousa, E., Naves, P., Bonifácio, L., Henriques, J., Inácio, M.L. & Evans, H. 2011. Assessing risks
of pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus transfer between wood packaging by
simulating assembled pallets in service. EPPO Bulletin, 41: 423–431.
Williams, L.H. & Sprenkel, R.J. 1990. Ovicidal activity of sulfuryl fluoride to anobiid and lyctid
beetle eggs of various ages. Journal of Entomological Science, 25(3): 366–375.
Zhang, Z. 2006.Use of sulfuryl fluoride as an alternative fumigant to methyl bromide in export log
fumigation. New Zealand Plant Protection, 59: 223–227.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزء سا رسمياس من المعيار

 2006-04ضضاااافت هيئاااة تااادابير الصاااحة النباتياااة فاااي دورتهاااا
األولى ( )2006موضوع تنقيح المعياار الادولي لتادابير الصاحة
النباتياااة رقااام ( 15إخًااااع ماااواد التعبئاااة الخشااابية للاااوا ح فاااي
التجارة الدولية) ()2006-011
 2006-09قُاااادّامت المعالجااااة اسااااتجابةس لطلااااب المعالجااااات فااااي
السنوات 2008-2006
 2006-12قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باستعراض المعالجة
 2007-07نظااار الفرياااق التقناااي المعناااي باااالحجر الحرجاااي فاااي
المشروع المنقّح
 2007-12قُااادم المشاااروع المااانقّح إلاااى الفرياااق الفناااي المعناااي
بمعالجات الصحة النباتية
 2008-12ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشةس
 2009-01قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باستعراض المشروع
 2009-07نظااار الفرياااق التقناااي المعناااي باااالحجر الحرجاااي فاااي
المشروع المعدّل
ورفعت تورية باه إلاى لجناة
 2010-07جرم تحدي المشروع ُ
المعايير
 2010-09ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشةس
 2011-04ضردرت لجنة المعايير قرارا س إلكترونيا س
 2011-05عاااادت لجناااة المعاااايير إلاااى الفرياااق الفناااي المعناااي
بمعالجات الصحة النباتية عبر نقاش إلكتروني
 2011-07راجن الفريق الفني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة
المشروع باالستناد إلى تعليقات لجنة المعايير
 2011-10قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باستعراض المشروع
 2012-02ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشةس
 2012-12قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باستعراض المشروع
 2013-07قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باسااتعراض المشااروع باالسااتناد إلااى معلومااات إضااافية ماان
الجهة المقدّمة للمشروع
 2014-01ضجّل الفريق الفناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة
استعراض المشروع بانتظار معلومات من األخصا يين
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 2014-06اساااتعرض الفرياااق الفناااي المعناااي بمعالجاااات الصاااحة
النباتيااااة المشااااروع باالسااااتناد إلااااى المعلومااااات الااااواردة ماااان
ساام موضااوع تبخياار مااواد
األخصااا يينو وضورااى الفريااق بااأل يُق ّ
التعبئة الخشبية بفلوريد السالفوريل ( )2007-101إلاى موضاوعين
(األول يتعلق بالحشرات والثاني بالديدال الخيطياة والحشارات)و
ورفااان الفرياااق للجناااة المعاااايير تورااايةس بمشاااارين بهاااذا الصااادد
تُعرض على مشاورة األعًاء
 2014-09وافقت لجنة المعايير على المشاروع لنارض عرضاه
علااى مشاااورة األعًاااء عاان رريااق عمليااة اتخاااك القاارارات
إلكترونيا ()eSC_Nov_09_2014
 2014-11اتفقت لجنة المعاايير علاى تقسايم موضاوع تبخيار ماواد
التعبئة الخشبية بفلوريد السلفوريل ( )2007-101إلى موضاوعين:
تبخيااار الحشااارات فاااي األخشااااب المقشاااورة بواساااطة فلورياااد
السلفوريل ( )2007-101Aوتبخير الديدال الخيطية والحشرات فاي
األخشااااااااااب المقشاااااااااورة بواساااااااااطة فلورياااااااااد السااااااااالفوريل
()2007-101B
 2015-07انعقدت المشاورة األولى
 2016-09رفن الفرياق الفناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة
تورية إلى لجنة المعايير باعتماده
 2016-11رفعت لجنة المعايير تورية إلى هيئة تادابير الصاحة
النباتية فاي دورتهاا الثانياة عشارة العتمااده عان ررياق عملياة
اتخاك القرارات إلكترونيا س ()eSC_Nov_16_2016
 2017-04اعتمااادت هيئاااة تااادابير الصاااحة النباتياااة المعالجاااة فاااي
دورتها الثانية عشرة
المعيىىىار الىىىدولي لتىىىدابير الصىىىحة النباتيىىىة رقىىىم  ،28الملحىىى .23

المعالجاااة بتبخيااار الديااادال الخيطياااة والحشااارات فاااي األخشااااب
المقشااورة بواسااطة فلوريااد الساالفوريل .رومااا ،االتفاقيااة الدوليااة

لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة

 2018-01راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللنة
الخارة باللنة العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت ضمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النبات بدم التعديالت وفقا َ لذلش.
أخر تحديث لتاريخ المطبوع2018-01 :

معالجة الصحة النباتية رقم
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