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

 .28 هذا الملحق جزء ُملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقمو 

 

 1-30 رقم معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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

  30 معالجة الصحة النباتية رقم

بحرارة البخار للتخلص من ذبابة فاكهة البحر Mangifera indica ثمرة المناجو معالجة 
 Ceratitis capitata المتوسط 

 2018في عام  هاونشر 2017في عام  هاتم اعتماد

  نطاق المعالجة

لكاي تفا ر عان بحرارة البخاار  Mangifera indicaثمرة المناجو معالجة  المعالجةهذه  تصف 
 .1 بال عالية المحددة Ceratitis capitataذبابة البحر المتوسط ض ويرقات ن وق بي

 وصف المعالجة

ذباباة مان للاتخل  بحرارة البخاار  Mangifera indicaثمرة المناجو معالجة  :سم المعالجةا
 Ceratitis capitata  البحر المتوسط 

 يوجد ال ال:المكّون الفعّ 

 (بحرارة البخار) فيزيائية :نوع المعالجة

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

 السلع المستهدفة
 .Mangifera indica L ثمار الخاضعة للوائح:

 الجدول الزمني للمعالجة

 التعريض في غرفة حرارة البخار 

  في المائة 95لرطوبة نفبية ال تقل عن 

  أو أكثر درجة مئوية 47 وتبلغلدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة 

 درجة مئوية 46.5إلى أن تصل درجة حرارة لب الثمرة إلى تين على األقل ولمدة ساع 

  درجة  وفيفي المائة  95في رطوبة نفبية ال تقل عن  دقائق عشرتترك بعد ذلك لمدة
  حرارة الهواء

)ألكبر  درجة مئوية 46.5عن لب الثمرة تقل درجة حرارة  ى أالعل درجة مئوية 47 تبلغ
 الثمار حجماً(

 

 .حرارة الهواء المحيطدرجة  لتبلغ ة بالماءثمرالتبريد  يجوز، بمجرد اكتمال المعالجةو 

في المائة بأّن المعالجة وفق هذا الجادول تايدإ إلاى ن اوق ماا ال  95هناك مفتوى ثقة بنفبة  
 .Ceratitis capitataذبابة ض ويرقات بيفي المائة من  99.9968يقّل عن 

                                                 
 يتضمن نطاق معالجات الصحة النباتية القضايا المتصلة بتفجيل المبيدات أو الشاروط المحلياة األخارى لاطارام المتعاقادة الخالاة بالموافقاةال   1

عن اآلثار المحددة بالنفبة للصحة البشارية أو ساالمة  تتضمن المعالجات المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات على المعالجات. كذلك ال
ذلك، يُنظر في  األغذية، وهي القضايا التي ينبغي التعامل معها وفقاً لإلجراءات المحلية قبل موافقة األطرام المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى

تقييم آثار معالجة ما على نوعية الفلع قاد  أن إال العائلة قبل اعتمادها دوليا. التأثيرات المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات بالنفبة لبعض الفلع
 أراضيه. يقتضي دراسة إضافية. وال يوجد إلزام على طرم متعاقد فيما يتصل بالموافقة على المعالجات أو تفجيلها أو اعتمادها لالستخدام في



الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح معالجات 30رقم  الصحة النباتية ةمعالج 
 

 

30-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   رقم معالجة الصحة النباتية

  معلومات أخرى ذات الصلة

الصااحة النباتيااة فااي تقييمااه لهااذه المعالجااة المفااائل  اتال ريااق ال نااي المعنااي بمعالجااتناااول  
 Manganو Hallmanالمتصاالة بأنظمااة درجااة الحاارارة والتكييااف الحاارارإ آخااذاً فااي االعتبااار عماال 

(1997.) 

 وضاااعه باساااتخدام لااانف( وتااام 1997) وآخااارين Heather عماااليفاااتند هاااذا الجااادول إلاااى  
"Kensington Pride.وباستخدام عدم القدرة على التحول إلى شرنقة كمقياس لمعدل النّ وق " 

هااي أكثاار مقاومااة للحاارارة فااي مرحلااة البيااوح ماان بااين المراحاال  C. capitataوتباايّن أن آفااة  
درجاة مئوياة،  44و 41األخرى التاي تفابق تشاكيل الخاادرات وذلاك فاي درجاات حارارة تتاراو  باين 

 وتبيّن أن الطور الثالث هو أكثر مقاومة بقليل.
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