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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نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة معالجة ثمرة المناجو  Mangifera indicaبحرارة البخاار لكاي تفا ر عان
ن وق بيض ويرقات ذبابة البحر المتوسط  Ceratitis capitataبال عالية المحددة .1
وصف المعالجة
معالجة ثمرة المناجو  Mangifera indicaبحرارة البخاار للاتخل مان ذباباة
اسم المعالجة:
البحر المتوسط Ceratitis capitata
ال يوجد
المكون الفعّال:
ّ
فيزيائية (بحرارة البخار)
نوع المعالجة:
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae
اآلفات المستهدفة:
السلع المستهدفة
ثمار Mangifera indica L.
الخاضعة للوائح:
الجدول الزمني للمعالجة
التعريض في غرفة حرارة البخار
 لرطوبة نفبية ال تقل عن  95في المائة
 لدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة وتبلغ  47درجة مئوية أو أكثر
 لمدة ساعتين على األقل وإلى أن تصل درجة حرارة لب الثمرة إلى  46.5درجة مئوية
 تترك بعد ذلك لمدة عشر دقائق في رطوبة نفبية ال تقل عن  95في المائة وفي درجة
الهواء
حرارة
تبلغ  47درجة مئوية على أال تقل درجة حرارة لب الثمرة عن  46.5درجة مئوية (ألكبر
الثمار حجماً)
وبمجرد اكتمال المعالجة ،يجوز تبريد الثمرة بالماء لتبلغ درجة حرارة الهواء المحيط.
هناك مفتوى ثقة بنفبة  95في المائة ّ
بأن المعالجة وفق هذا الجادول تايدإ إلاى ن اوق ماا ال
يق ّل عن  99.9968في المائة من بيض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata

 1ال يتضمن نطاق معالجات الصحة النباتية القضايا المتصلة بتفجيل المبيدات أو الشاروط المحلياة األخارى لاطارام المتعاقادة الخالاة بالموافقاة
على المعالجات .كذلك ال تتضمن المعالجات المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات عن اآلثار المحددة بالنفبة للصحة البشارية أو ساالمة
األغذية ،وهي القضايا التي ينبغي التعامل معها وفقا ً لإلجراءات المحلية قبل موافقة األطرام المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في
التأثيرات المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات بالنفبة لبعض الفلع العائلة قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم آثار معالجة ما على نوعية الفلع قاد
يقتضي دراسة إضافية .وال يوجد إلزام على طرم متعاقد فيما يتصل بالموافقة على المعالجات أو تفجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه.
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معلومات أخرى ذات الصلة
تناااول ال ريااق ال نااي المعنااي بمعالج اات الصااحة النباتيااة فااي تقييمااه لهااذه المعالجااة المفااائل
المتصاالة بأنظمااة درجااة الحاارارة والتكييااف الحاارارإ آخااذا ً فااي االعتبااار عماال  HallmanوMangan
(.)1997
يفاااتند هاااذا الجااادول إلاااى عمااال  Heatherوآخااارين ( )1997وتااام وضاااعه باساااتخدام لااانف
" "Kensington Prideوباستخدام عدم القدرة على التحول إلى شرنقة كمقياس لمعدل النّ وق.
وتبايّن أن آفااة  C. capitataهااي أكثاار مقاومااة للحاارارة فااي مرحلااة البيااوح ماان بااين المراحاال
األخرى التاي تفابق تشاكيل الخاادرات وذلاك فاي درجاات حارارة تتاراو باين  41و 44درجاة مئوياة،
وتبيّن أن الطور الثالث هو أكثر مقاومة بقليل.

المراجع
قد يشير ملحق المعيار هذا إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية .ويمكن االطالع
على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على الموقع التالي:
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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, pp. 79-1–79-4.
Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Kopittke, R.A. 1997. Hot air disinfestation of Australian
‘Kensington’ mangoes against two fruit flies (Diptera: Tephritidae). Postharvest Biology and
Technology, 10: 99–105.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزء ًا رسمياً من المعيار

 2007-03أضاااافي هيئاااة تااادابير الصاااحة النباتياااة فاااي دورتهاااا
الثانية موضوع معالجات ذباب ثمار ال اكهة
 2010-04تااام تقاااديم معالجاااة ثمااارة المنااااجو Mangifera indica
بحرارة البخار للتخل مان ذباباة فاكهاة البحار المتوساط
 Ceratitis capitataاستجابة للدعوة إلى تقاديم معالجاات فاي
2009-12
 2010-07قااام ال ريااق ال نااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة
باسااتعراح المعالجااة وطلااب ماان مق ادّم المعالجااة تااوفير
معلومات إضافية
 2012-02طلب ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة
من مقدّم المعالجة توفير معلومات إضافية
 2012-12طلب ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة
من مقدّم المعالجة توفير معلومات إضافية
 2013-02أرسل ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية
إلى مقدّم المعالجة اإلشعار النهائي عن طريق األمانة
 2013-05قام مقدّم الطلبات بتوفير معلومات إضافية
 2013-07اسااتعرح ال ريااق ال نااي المعنااي بمعالج اات الصااحة
النباتية مشاروع المعالجاة والمعلوماات اإلضاافية الاواردة
ماان مقاادّم المعالجااة ورفااع تولااية بالمعالجااة إلااى لجنااة
المعايير بغرح عرضها على مشاورة األعضاء
 2014-02وافقااي لجنااة المعااايير علااى عاارح المعالجااة علااى
مشاااورة األعضاااء عااان طريااق عملياااة اتخاااذ القااارارات
إلكترونيا ً ()2014_eSC_May_04
 2014-07انعقدت مشاورة األعضاء
 2015-11حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة"
 2016-07جرى تعديل الوثيقة من قبال المفايول عان المعالجاة
استجابة للتعليقات الواردة من المشاورة
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قرر ال ريق ال ني المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة
ّ 2016-09
اجتماعه أنه رغم وجود اختالفات ممكناة فاي الت اعال ماع
المعالجااااة بحاااارارة البخااااار فااااي مااااا بااااين مجموعااااات
ذبابة  ،C capitataفانن قاوة هاذه المعالجاة كماا يتضاح مان
العاادد الكبياار جاادا (أكثاار ماان  )165 000ماان الباايض (أكثاار
المراحااال مقاوماااة) الاااذإ تااام معالجتاااه عبااار اختباااارات
تعوح عان أإ اختالفاات ومان ثام رفاع تولاية
تأكيديةّ ،
بالمعالجة إلى لجنة المعايير)
 2016-09وافق ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة
علااى الااردود علااى التعليقااات الااواردة عاان طريااق عمليااة
اتخاذ القرارات إلكترونيا ً )(2016_eTPPT_Sep_01
 2016-11رفعااي لجنااة المعااايير تولااية بالمعالجااة إلااى هيئااة
تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشرة العتمادهاا
عاااااان طريااااااق عمليااااااة اتخاااااااذ القاااااارارات إلكترونيااااااا ً
()2016_eSC_Nov_12
 2017-04اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية معالجاة الصاحة
النباتية
المعيااار الاادولي لتاادابير الصااحة النباتيااة رقاام  ،28الملحاا .30

ثمااارة المنااااجو  Mangifera indicaبحااارارة البخاااار
مان ذباباة فاكهاة البحار المتوساط Ceratitis capitata

معالجاااة
للاتخل
( .)2017روماااا ،االت اقياااة الدولياااة لوقاياااة النباتاااات ،منظماااة

األغذية والزراعة
 2018-01راجعي خدمات الترجماة التابعاة لمجموعاة مراجعاة
اللغة الخالة باللغة العربية معامالت الصحة النباتية هذه
وقامااااي أمانااااة االت اقيااااة الدوليااااة لوقايااااة النبااااات باااادم
التعديالت وفقا َ لذلك.
أخر تحديث لتاريخ المطبوع2018-01 :
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