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 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :31رقم  معالجة الصحة النباتية

 بحرارة البخار Mangifera indica معالجة المانجو الهندية
 Bactrocera tryoniللتخلص من ذبابة 

 2018في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

 نطاق المعالجة

بحررارة البارار ل ري ت رنر عرن  Mangifera indicaتصف هذه المعالجة معالجة ثمرة المانجو الهندية 
 1بالنعالية المحددة Bactrocera tryoni ض ويرقات ذبابة ننوق بي

 المعالجةوصف 

بحررارة البارار للرتال   Mangifera indica معالجرة المرانجو الهنديرة المعالجة اسم
Bactrocera tryoni من ذبابة

 غير متاح الفعال المكون
 (بحرارة الباارفيزيائية ) المعاملة نوع
 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة

  المستهدفة السلع

 .Mangifera indica Lالمانجو الهندية  ثمرة للوائح الخاضعة

 جدول المعالجة

 التعريض في غرفة حرارة باار: 

 درجة مئوية أو أكثر 48لدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة لتصل إلى  -
في المائة  95درجة مئوية أو أكثر في رطوبة ن بية ال تقل عن  48لدرجة حرارة هواء تبلغ   -

 درجة مئوية أو أكثر 47الثمرة إلى  دقيقة ل ي تصل درجة حرارة لُب 90لمدة ال تقل عن 
في المائة وفي درجة حرارة هواء  95دقيقة في رطوبة ن بية ال تقل عن  15تترك بعد ذلك لمدة  -

درجة مئوية على  47الثمرة عند  لُب درجة مئوية مع الحناظ على درجة حرارة 48ال تقل عن 
 األقل )ألكبر الثمار(.

بمجرد اكتمال المعالجة، يجوز تبريد الثمرة برالهواء أو تبريردها بتبليلهرا بالمراء عنرد درجرة حررارة و 
 .الهواء المحيط

الجدول تؤدي إلى ننروق مرا ال يقرّل عرن في المائة بأّن المعالجة وفق هذا  95ثقة بن بة م توى هناك 
 .Bactrocera tryoniض ويرقات ذبابة بي في المائة من 99.9968

 معلومات أخرى ذات صلة

                                                 
ال يتضمن نطاق معالجات الصرحة النباتيرة القضرايا ذات الصرلة بت رجيل المبيردات أو المتطلبرات المحليرة األخررى الاا رة  1

بموافقررة األطرررام المتعاقرردة علررى المعالجررات. وقررد ال تقرردم المعالجررات المعتمرردة مررن ق بررل االتناقيررة الدوليررة لوقايررة النباتررات 
بة على الصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستادام اإلجراءات معلومات بشأن اآلثار المحددة المترت

المحلية قبرل موافقرة األطررام المتعاقردة علرى معالجرة مرا. وباإلىرافة إلرى ذلرك، يُنررر فري اآلثرار المحتملرة للمعالجرات علرى 
آثار معالجرة مرا علرى نوعيرة ال رلع قرد يقتضري دراسرة نوعية المنتجات بالن بة لبعض ال لع قبل اعتمادها دوليا. إال أن تقييم 

 يُلزم أي طرم متعاقد بالموافقة على المعالجات، أو ت جيلها أو اعتمادها لالستادام في أراىيه. إىافية. وال



مالت الصحة النباتية لآلفات الااىعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 31رقم  الصحة النباتية ةمعالج 

31-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   رقم معالجة الصحة النباتية

 وآخرررين Heatherو(، 2000) وآخرررين Corcoran(، و2002) Corcoranهررذا الجرردول إلررى عمررل  اسررتند
( وتررم Queensland( )1999كوينزالنررد )ووزارة الصررناعات األوليررة فرري واليررة ( 1997، 1994، 1991)

"، وباستادام عردم القردرة علرى التحرول Keitt" نف " وKensington Prideوىعه باستادام  نف "
 كمقياس لمعدل الننوق. إلى شرنقة
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 المطبوعتاريخ 
 جزءاً رسمياً من المعيار ليس هذا 
 أىافت الهيئة، في دورتها الثانية، موىو  معالجات ذباب ثمار الناكهة  03-2007
" بحرارة البارار Mangifera indicaالمانجو الهندية "تم تقديم معالجة ثمرة  04-2010

اسرتجابة للردعوة إلرى تقرديم   Bactrocera tryoni"(2010-107) " للتال  من ذبابة
 .2009-12معالجات الموجهة في 

قام النريق النني المعني بمعالجات الصحة النباتيرة باسرتعراا المشررو   07-2010
 .من الجهة المقدمة وطلب الحصول على معلومات إىافية

اسررتعرا النريررق الننرري رد الجهررة المقدمررة للمشرررو  وطلررب الحصررول  02-2012
 على معلومات إىافية 

اسرررتعرا النريرررق الننررري المعنررري بمعالجرررات الصرررحة النباتيرررة رد الجهرررة  07-2013
 .المقدمة للمشرو  وطلب الحصول على معلومات إىافية

اسرررتعرا النريرررق الننررري المعنررري بمعالجرررات الصرررحة النباتيرررة رد الجهرررة  06-2014
لعرىره علرى مشراورة المقدمة للمشرو  وأو ى بعرىه على لجنة المعايير 

 .األعضاء
وافقت لجنة المعايير على عرا المشرو  علرى مشراورة األعضراء عرن  08-2014

 .(eSC_Nov_08_2014)طريق عملية اتااذ القرارات إل ترونيا 
 .انعقدت مشاورة األعضاء 07-2015
اجتماعره علرى فري وافق النريرق الننري المعنري بمعالجرات الصرحة النباتيرة  09-2016

عدم وجود اختالفات بالن بة إلى أ نام المرانجو، ول رن علرى أن االختالفرات 
في فعالية المعالجة تقدَّم بح ب وزن الثمرة وش لها، ومن ثم قام النريرق الننري 

ة لتشمل شرطا بشأن النترة االنتقالية ورفع تو رية بشرأنها إلرى بتعديل المعالج
 .لجنة المعايير العتمادها

رفعت لجنة المعايير تو ية إلى الهيئة في دورتها الثانيرة عشررة العتمراد  11-2016
 .(eSC_Nov_13_2016المشرو  عن طريق عملية اتااذ القرارات إل ترونيا )

 الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية اعتمدت الهيئة في دورتها  04-2017
 معالجررررررة ثمرررررررة المررررررانجو الهنديررررررة. 31. الملحاااااا  28المعيااااااار الاااااادولي رقاااااام 

"Mangifera indica "بحرررارة الباررار للررتال  مررن ذبابررة " Bactrocera tryoni"
)2017.(روما، االتناقية الدولية لوقاية النباتات، منرمة األغذية والزراعة. 

لمجموعة مراجعة اللغة الاا ة باللغة راجعت خدمات الترجمة التابعة  01-2018
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة االتناقية الدولية لوقاية 

 النبات بدمج التعديالت وفقاَ لذلك.
  012018-أخر تحديث لتاريخ المطبوع: 


