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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 لقواعد الحجر الزراعيالصحة النباتية لآلفات الخاضعة  معامالت

بالبرودة للتخلص من  Citrus sinensisمعالجة البرتقال  :24 الصحة النباتية رقم لجةمعا
 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط  ذبابة

 2018في عام  هاونشر 2017في عام  هاتم اعتماد

  نطاق المعالجة

عرن ن ر    برالبرودة ليري ترر ر Citrus sinensis 1 البرتقرالثمررة  معالجةتصف هذه المعالجة  
 .2بال عالية المحددة Ceratitis capitata  ويرقات ذبابةض بي

 وصف المعالجة

برالبرودة للرتصلم مرن ذبابرة فااهرة البحرر   Citrus sinensisمعالجرة البرتقرال :سم المعالجةا
 Ceratitis capitata المت سط

 متاحغير  المكّون الفعال:

 )بالبرودة( فيزيائية :نوع المعالجة

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

 السلع المستهدفة
 Citrus sinensis  البرتقالثمار  الخاضعة للوائح:

 الجدول الزمني للمعالجة

ً  16( مئويتان أو أقل لمدة 2: درجتان )1الجدول   يوماً متتاليا

في المائة بأّن المعالجة وفق هذا الجردول تريدإ ىلرف ن ر   مرا    95ثقة بنربة  مرت ىهناك  
 .Ceratitis capitataبي ض ويرقات ذبابة في المائة من  99.9937يقّل عن 

ً  18( مئويتان أو أقل لمدة 2درجتان ) 2الجدول:  يوماً متتاليا

ف ن ر   مرا   في المائة بأّن المعالجة وفق هذا الجردول تريدإ ىلر 95بنربة هناك مرت ى ثقة  
 .Ceratitis capitataض ويرقات ذبابة بيفي المائة من  99.999يقّل عن 

ً  20درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 3الجدول   يوماً متتاليا

في المائة بأّن المعالجة وفق هذا الجردول تريدإ ىلرف ن ر   مرا    95بنربة هناك مرت ى ثقة  
 .Ceratitis capitataض ويرقات ذبابة بيفي المائة من  99.9989يقّل عن 

ويجب أن تصل الثمرة ىلف درجة حرارة المعالجة قبل بدء مدة التعررض للمعالجرة. وينب ري  
رصد درجة حرارة الثمرة وتررجيلها  وينب ري أ ّ تتجراور درجرة الحررارة المررت ى المحرد د  ر ال 

 مدة المعالجة.

                                                 
 واألن اع الهيجنة وفقاً للمرميات ال اردة في: Citrusيتم ترمية أصناف الحمضيات   1

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
  يتضررمن نقررا  معالجررات الصررحة النباتيررة القضررايا المتصررلة بترررجيل المبيرردات أو الشرررو  المحليررة األخرررى ل  ررراف   2

تتضمن المعالجات المعتمدة مرن هيئرة تردابير الصرحة النباتيرة معل مرات  الصاصة بالم افقة علف المعالجات. اذلك  المتعاقدة 
عررن ااثررار المحررددة بالنررربة للصررحة البشرررية أو سررالمة األغذيررة  وهرري القضررايا الترري ينب رري التعامررل معهررا وفقرراً ل جررراءات 

معالجرة. وباضارافة ىلرف ذلرك  يُنيرر فري الترأثيرات المحتملرة للمعالجرات علرف المحلية قبل م افقة األ راف المتعاقدة علرف ال
تقيريم ثثرار معالجرة مرا علرف ن عيرة الررلع قرد يقتضري  أن ن عية المنتجات بالنربة لبعض الرلع العائلة قبل اعتمادها دوليا. ى 

الجرات أو تررجيلها أو اعتمادهرا لالسرتصدام دراسة ىاافية. و  ي جد ىلزام علف  رف متعاقد فيما يتصل بالم افقة علرف المع
 أراايه. في
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  معلومات أخرى ذات الصلة

ال ريررق ال نرري المعنرري بمعالجررات الصررحة النباتيررة فرري تقييمرره لهررذه المعالجررة المرررائل  تنرراول 
 Manganو Hallmanالمتصررلة بأنيمررة درجررة الحرررارة والتيييررف الحرررارإ ثخررذاً فرري ا عتبررار عمررل 

(1997.) 

( باستصدام 1995) وثخرينSantaballa ( و1997) وثخرين  Labordaىلف عمل  1استند الجدول  
 اليرقات. ن    معد ت

باسررتصدام عرردم القرردرة علررف ( 2007) وثخرررين De Limaمررل ىلررف ع 3و 2 الجرردو نواسررتند  
 .التح ل ىلف شرنقة امقياس لمعدل الن   

 المراجع

قد يشير ملحرق المعيرار هرذا ىلرف المعرايير الدوليرة لتردابير الصرحة النباتيرة. ويميرن ا  رالع  
علف المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية علف الب ابة الدولية للصحة النباتية علف الم قرع الترالي: 

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

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 

Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 

and Horticultural Science, 35: 39–50.  

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In: 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.  

Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to 

control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain, 

Universidad Politécnica de Valencia. 16 pp. 

Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control 

Ceratitis capitata (Wied) to export oranges to Japan. Valenica, Spain, Universidad Politécnica 

de Valencia. 22 pp. 

  

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

المعيار  جزءًا رسمياً منليس هذا 
 جرى تقديم المعالجة  09-2007
جمع ال ريق ال ني المعني بمعالجرات الصرحة النباتيرة  12-2007

بالبرودة للتصلم مرن  Citrus sinensisبين معالجة البرتقال 
-Ceratitis capitata (2007ذبابرررة فااهرررة البحرررر المت سرررط 

TPPT-1062007( و-TPPT-109  206-2007ل اع البندA 
أارررافي هيئرررة تررردابير الصرررحة النباتيرررة فررري دورتهرررا  04-2008

معالجرات ذبراث ثمرار الثالثة هذه المعالجة تحي م ار ع 
  ال ااهة

وافقرري لجنررة المعررايير علررف عرررض المعالجررة علررف  09-2008
 ً  مشاورة األعضاء للبي فيها ىليترونيا

 انعقاد مشاورة األعضاء 06-2009
ت الصررحة النباتيررة قررام ال ريررق ال نرري المعنرري بمعالجررا 07-2010

بتنقرريح المشررروع وأوصررف بعرارره علررف لجنررة المعررايير 
  عتماده

قد مي لجنة المعايير تعليقاتها عن  ريق عملية اتصاذ  11-2011
 (SC_Nov_03_2011القرارات ىليترونيا )

قررام ال ريررق ال نرري المعنرري بمعالجررات الصررحة النباتيررة  12-2012
جنررة المعررايير بتنقرريح المشررروع ورفررع ت صررية برره ىلررف ل

  عتماده 
رفعي لجنة المعايير ت صية ىلف هيئة تدابير الصرحة  11-2013

النباتية في دورتها التاسعة  عتمراه عرن  ريرق القررارات 
 (eSC_Nov_01_2013اضليترونية )

ورد اعترررراض رسرررمي علرررف المعالجرررة قبرررل انعقررراد  04-2014
 الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية

 حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة" 11-2015
ات ق ال ريق ال ني المعني بمعالجرات الصرحة النباتيرة  09-2016

علررف عرردم وجرر د اختالفررات فرري مجم عررات ذبرراث ثمررار 
ال ااهة بالنرربة ىلرف المعالجرة برالبرودة و  ترأثيرات علرف 
األنرر اع أو األصررناف بالنررربة ىلررف الحمضرريات وأوصررف 

ذلك بدمج مشروع الملحق بالمعيار الردولي رقرم بناًء علف 
28 ISPM 28 2010-103 206-2007 مرررعAات رررق ال ريرررق ؛ و

ال ني المعني بمعالجات الصرحة النباتيرة علرف عردم وجر د 
اختالفرررات فررري مجم عرررات ذبررراث ال ااهرررة بالنرررربة ىلرررف 
 المعالجة بالبرودة و  تأثيرات علف األن اع أو األصناف

رفع اجتماع ال ريق ال ني المعنري بمعالجرات الصرحة  09-2016
 النباتية ت صية ىلف لجنة المعايير  عتماده

رفعي لجنة المعايير ت صية ىلف هيئة تدابير الصرحة  11-2016
النباتيرررة فررري دورتهرررا الثانيرررة عشررررة  عتمررراده ب اسرررقة 

 (eSC_Nov_05_2016القرارات اضليترونية )
. 24  الملحرق 28صدحة النباتيدة رقدم المعيار الددولي لتددابير ال
بررالبرودة للررتصلم مررن  Citrus sinensisمعالجررة البرتقررال 

 .Ceratitis capitate (2017)ذبابررة فااهررة البحررر المت سررط 
رومررا  ا ت اقيررة الدوليررة ل قايررة النباتررات  منيمررة األغذيررة 

 والزراعة
راجعي خردمات الترجمرة التابعرة لمجم عرة مراجعرة  01-2018

الصاصة بالل ة العربية معامالت الصحة النباتية هذه  الل ة
وقامرررري أمانررررة ا ت اقيررررة الدوليررررة ل قايررررة النبررررات برررردمج 

 التعديالت وفقاَ لذلك.
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