
 .2017الثانية عشرة في عام تها دور خاللمعالجة الصحة النباتية هذه  تدابير الصحة النباتيةت هيئة اعتمد

 .28 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقمهذا الملحق جزء ُملزم من و 

 1-27 رقم معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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

 :27رقم  معالجة الصحة النباتية

 بالبرودة Citrus paradisi الجريب فروت )ليمون الجنة(ثمرة معالجة 
 Ceratitis capitata البحر المتوسط للتخلص من ذبابة فاكهة

 2018في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

 نطاق المعالجة

برالبرودة  Citrus paradisi 1(تصف هذه المعالجة طريقة معالجة ثمررة الجريرف فرروت مليمرلج الجنرة
 .2بالفعالية المحددة Ceratitis capitataض ويرقات ذبابة لكي تسفر عن نفلق بي

 المعالجةوصف 

 Citrus paradisiمعاملرررة ثمررررة الجريرررف فرررروت مليمرررلج الجنرررة(  المعالجة اسم
 Ceratitis capitataالمتلسط  بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر

 غير متاح الفعال المكون
 فيزيائية مبالبرودة( المعاملة نوع
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة

  المستهدفة السلع
 Citrus paradisiثمرة ليملج الجنة مجريف فروت(  للوائح الخاضعة

 جدول المعالجة

ً  19درجتان مئويتان أو أقّل لمدة : 1الجدول   يوماً متتاليا
في المائة بأّج المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى نفلق مرا   يقرّ  عرن  95هناك مستلى ثقة بنسبة 

 .Ceratitis capitataض ويرقات ذبابة بيفي المائة من  99.9917
ً  23درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2الجدول    يوماً متتاليا

في المائة بأّج المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى نفلق مرا   يقرّ  عرن  95هناك مستلى ثقة بنسبة 
 .Ceratitis capitataض ويرقات ذبابة بيفي المائة من  99.9916

ويجف أج تص  الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبر  بردء مردة التعررم للمعالجرة. وينبدري ر رد 
درجررة الحرررارة المسررتلى المحرردمد طررلال مرردة  درجررة حرررارة الثمرررة وتسررجيلها  وينبدرري أ ّ تتجرراو 

 .المعالجة
 أخرى ذات صلة معلومات

تناول الفريرق الفنري المعنري بمعالجرات الصرحة النباتيرة فري تقييمرل لهرذه المعالجرة المسرائ  المتصرلة 
 (.1997م Manganو Hallmanبأنظمة درجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في ا عتبار عم  

( 2007م وآخرررررين Gastaminza( و2007a  2007bم Anonymousإلررررى عمرررر   2و 1واسررررتند الجرررردو ج 
 ( باستخدام معدل نفلق اليرقات.2007م وآخرين Willinkو

                                                 
1
 واألنرررررررررررررلا  الهجينرررررررررررررة منهرررررررررررررا وفرررررررررررررق التسرررررررررررررميات المشرررررررررررررار إليهرررررررررررررا فررررررررررررري  Citrusتسرررررررررررررمى أنرررررررررررررلا  الحم ررررررررررررريات   
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
2
تعاقدة   يت من نطاق معالجات الصحة النباتية الق ايا ذات الصلة بتسجي  المبيدات أو المتطلبات المحلية األخرى الخا ة بملافقة األطراف الم  

بة على الصحة البشرية على المعالجات. وقد   تقدم المعالجات المعتمدة من قِب  ا تفاقية الدولية للقاية النباتات معللمات بشأج اآلثار المحددة المترت
لر،  يُنظرر أو سالمة األغذية  وهل ما ينبدي معالجتل باستخدام اإلجراءات المحلية قب  ملافقة األطراف المتعاقدة على معالجرة مرا. وباإلفرافة إلرى ذ

آثرار معالجرة مرا علرى نلعيرة السرلا قرد في اآلثار المحتملة للمعالجات علرى نلعيرة المنتجرات بالنسربة لربعض السرلا قبر  اعتمادهرا دوليرا. إ  أج تقيريم 
 يُلزم أي طرف متعاقد بالملافقة على المعالجات  أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أرافيل. يقت ي دراسة إفافية. و 



مالت الصحة النباتية لآلفات الخافعة لقلاعد الحجر الزراعيمعا 27رقم  الصحة النباتية ةمعالج 

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  2-27   رقم معالجة الصحة النباتية

   Star Ruby   و Marsh Seedlessباسرررررتخدام األ رررررناف األ رررررلية   1وترررررم وفرررررا الجررررردول 
  .Rouge la Toma   و Henninger’sRubyو 

  .Henninger’sRubyباستخدام الصنف األ لي   2وتم وفا الجدول 
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 27رقم  الصحة النباتية ةمعالج مالت الصحة النباتية لآلفات الخافعة لقلاعد الحجر الزراعيمعا

 3-27 رقم معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 المطبوعتاريخ 
 جزءاً رسمياً من المعيار ليس هذا 
 جرى تقديم المعالجة 09-2007
قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح مشرو  معالجة  12-2007

بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر  Citrus paradisiالجريف فروت 
 Ceratitis capitataالمتلسط 

النباتية في دورتها الثالثة هذه المعالجة فمن أفافت هيئة تدابير الصحة  04-2008
 ملفل  معالجات ذباب ثمار الفاكهة

وافقت لجنة المعايير على عرم المعالجة على مشاورة األع اء للبت  09-2008
 ً  فيها إلكترونيا

 انعقدت مشاورة األع اء 06-2009
المشرو  قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح  07-2010

 وأو ى بعرفل على لجنة المعايير  عتماده
رفعت لجنة المعايير تل ية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  11-2011

 السابعة  عتماده
 وردت اعترافات رسمية على المعالجة 03-2012
قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بصياغة الرد على  09-2012

 رافات الرسمية ملم تتم التل ية بأي تعدي  بشأج ا عترافات الرسمية(ا عت
قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بمراجعة المشرو   12-2012

 ممن دوج إجراء أي تدييرات( ورفا تل ية بل إلى لجنة المعايير  عتماده
الصحة النباتية في رفعت لجنة المعايير تل ية بل إلى هيئة تدابير  06-2013

 دورتها التاسعة  عتماده
وردت اعترافات رسمية على المعالجة قب  انعقاد الدورة التاسعة لهيئة  04-2014

 تدابير الصحة النباتية
قام اجتما  الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بمراجعة  06-2014

 المشرو 
بمعالجات الصحة النباتية على بعض ردّ اجتما  الفريق الفني المعني  09-2014

 ا عترافات الرسمية
 حددت لجنة المعايير الحالة بأنها  معلّقة  11-2015
وافق الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية على عدم وجلد  09-2016

اختالفات في مجملعات ذباب ثمار الفاكهة بالنسبة إلى المعالجة بالبرودة و  
 بالنل  أو الصنف(تأثيرات متصلة 

رفا الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية تل ية بل إلى لجنة  09-2016
 المعايير  عتماده

رفعت لجنة المعايير تل ية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  11-2016
الثانية عشرة  عتماده عن طريق عملية اتخاذ القرارات إلكترونيا 

 (eSC_Nov_08_2016م
 اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية  04-2017

 معالجة ثمرة الجريف فروت مليملج الجنة( .27. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
Citrus paradisi بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتلسط 

Ceratitis capitata روما  ا تفاقية الدولية للقاية النباتات  منظمة  .(2017م
 األغذية والزراعة

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجملعة مراجعة اللدة الخا ة باللدة  01-2018
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة ا تفاقية الدولية للقاية النبات 

 بدمج التعديالت وفقاَ لذل،.
  012018-أخر تحديث لتاريخ المطبوع: 


