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 برتقال  Citrus reticulataللتخلص بالبرودة
من ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2018

نطاق المعالجة

تصف هذه المعالجةة معالجةة ثمةرة برتقةال  Citrus reticulataبةالبرودة لكةي تفة ر عةن ن ة ب بةيض
2
ويرقات ذبابة البحر المت سط Ceratitis capitataبال عالية المحددة.
وصف المعالجة
معالجة برتقال  Citrus reticulataللةتلل بةالبرودة مةن ذبابةة فاةهةة
اسم المعالجة
البحر المت سط Ceratitis capitata
غير متاح
المكون الفعال
فيزيائية (بالبرودة)
نمط المعالجة
(Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة
ثمرة Citrus reticulata
الخاضعة للوائح
جدول المعالجة
درجتان ( )2مئ يتان أو أقل لمدة  23ي ما مت اصال.
هناك مفت ى ثقة بنفبة  95في المائة ّ
بأن المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى ن ب مةا يقة ّل عةن
 99.9918في المائة من بيض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبةل بةدء مةدة التعةرم للمعالجةة .وينبدةي رصةد
درجةةة حةةرارة الثمةةرة وتفةةجيلها وينبدةةي أ ّ تتجةةاور درجةةة الحةةرارة المفةةت ى المحةدّد ة ال مةةدة
المعالجة.
معلومات أخرى ذات صلة
تناول ال ريةق ال نةي المعنةي بمعالجةات الصةحة النباتيةة فةي تقييمةذ لهةذه المعالجةة المفةائل المتصةلة
بأنظمة درجة الحرارة والتكييف الحراري آخذا في ا عتبار عمل  Hallmanو.)(1997( Mangan
 Gوآخةةرين ( )2007و Willinkوآخةةرين ( )2007وتةةم وهةةعذ
اسةةتند هةةذا الجةةدول إلةةى عمةةل  astaminza
باستلدام صنف " )C. reticulata( "Novaوباستلدام معدل ن ب اليرقات.
1

1

يتم تفمية أصناف الحمضيات واألن اع الهجينة وفقا للمفميات ال اردة في:

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD

 2يتضمن نطاب معالجات الصةحة النباتيةة القضةايا ذات الصةلة بتفةجيل المبيةدات أو المتطلبةات المحليةة األخةرى اللاصةة
بم افقة األ راف المتعاقدة على المعالجات .وقد تقدم المعالجات المعتمةدة مةن قلبةل هيئةة تةدابير الصةحة النباتيةة معل مةات
بشأن اآلثار المحددة المترتبة على الصحة البشرية أو سالمة األغذية وه ما ينبدةي معالجتةذ باسةتلدام ااجةراءات المحليةة
قبةةل م افقةةة األ ةةراف المتعاقةةدة علةةى معالجةةة مةةا .وبااهةةافة إلةةى ذلةةم يُنظةةر فةةي اآلثةةار المحتملةةة للمعالجةةات علةةى ن عيةةة
المنتجات بالنفبة لبعض الفلع قبل اعتمادها دوليا .إ أن تقييم آثار معالجة ما على ن عية الفلع قةد يقتضةي دراسةة إهةافية.
و يُلزم أي رف متعاقد بالم افقة على المعالجات أو تفجيلها أو اعتمادها لالستلدام في أراهيذ.
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المراجع
 ويمكةةن ا ةةالع علةةى.قةةد يشةةير ملحةةق المعيةةار هةةذا إلةةى المعةةايير الدوليةةة لتةةدابير الصةةحة النباتيةةة
:المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على الب ابة الدولية للصحة النباتية على الم قع التالي

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

Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B.,
Macián, A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo,
A. 2007. Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus
para la exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la
citricultura del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G.
Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección
Zoología Agrícola, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas,
Tucumán, Argentina. Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016).
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.
Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B.,
Macián, A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos
cuarentenarios con frío para Ceratitis capitata y Anastepha fraterculus en cítricos de Argentina.
In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino:
once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds.
Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at
http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016).
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رسميا من المعيار
 2007-09تم تقديم المعالجة استجابة للدع ة اللاصة بتقديم معالجات.
 2007-12قام ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية (ال ريق ال ني) بتنقيح
مشروع معالجة المندارين Citrus reticulataوالبرتقال  Citrus sinensisللتلل
بالبرودة من ذبابة فاةهة البحر األبيض المت سط .Ceratitis capitata
 2008-04أهافت الهيئة في دورتها الثالثة هذا الم ه ع تحت إ ار م ه ع
معالجات ذباب ثمار ال اةهة.
 2008-09وافقت لجنة المعايير على عرهذ على مشاورة األعضاء عن ريق
عملية اتلاذ القرارات إلكترونيا.
 2009-06تم إرسال المعالجة لدرم مشاورة األعضاء.
 2010-07قام ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع ورفع
ت صية إلى لجنة المعايير عتماده.
 2011-11رفعت لجنة المعايير ت صية إلى الهيئة في دورتها الفابعة عتماده.
 2012-03تلقت المعالجة اعتراهات رسمية.
 2012-09قام ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بصياغة رد على
ا عتراهات الرسمية (لم يتم رفع ت صية بإجراء أي تنقيح عقب
ا عتراهات الرسمية).
 2012-12استعرم ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية المشروع (لم
تجر أي تدييرات تذةر) وتقدم بت صية إلى لجنة المعايير باعتماده.
 2013-06لم تت صل لجنة المعايير إلى ت افق في اآلراء خالل النقاش الذي دار في
منتديات النقاش ووافقت على مناقشة المشروع في دورتها في ن فمبر/تشرين
الثاني .2013
 2013-11وافقت لجنة المعايير على أن تطلب إلى ال ريق ال ني المعني بمعالجات
الصحة النباتية معالجة ش اغل أعضاء لجنة المعايير.
 2015-11حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة".
 2016-09وافق ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية اجتماعذ على عدم
وج د اختالفات بين مجم عات ذباب ثمار ال اةهة بالنفبة إلى المعالجة بالبرودة
و تأثيرات على األن اع  /األصناف ولذلم أوصى ال ريق ال ني بتديير العن ان.
 2016-09رفع ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية ت صية إلى لجنة
المعايير باعتماده.
 2016-11رفعت لجنة المعايير ت صية إلى الهيئة في دورتها الثانية عشرة باعتماده
عن ريق عملية اتلاذ القرارات إلكترونيا ).(2016_eSC_Nov_09
 2017-04اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية.
المعيار الدولي رقم  .28الملحق  .28معالجة برتقال  Citrus reticulataللتلل
بالبرودة من ذبابة فاةهة البحر المت سط .)2017(Ceratitis capitataروما
ا ت اقية الدولية ل قاية النباتات منظمة األغذية والزراعة.
 2018-01راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجم عة مراجعة اللدة اللاصة باللدة
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة ا ت اقية الدولية ل قاية النبات
بدمج التعديالت وفقا َ لذلم.
أخر تحديث لتاريخ المطب ع2018-01 :
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