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نطاق المعالجة
تتناول هذه املعاجلة بالوصف معاجلة مثرة الببايا  Carica papayaحبرارة البخار لكي تُسفر عن نُفوق بيض ذبابة الفاكهة
1
الشرقية  Bactrocera dorsalisويرقاهتا (يف كل أطوارها) بالفعالية احملددة .
وصف المعالجة
اسم المعالجة:

معاجلة الببايا حبرارة البخار للتخلص من ذبابة الفاكهة الشرقية

المكون الفعال:
ِّ

غري متاح

نوع المعالجة:

فيزيائي (حرارة البخار)

اآلفة المستهدفة:

ذبابة الفاكهة الشرقية ( )1912 ،Hendel( Bactrocera dorsalisرتبةة ذات اجلنةاح))
( :)Dipteraفصيلة Tephritidae

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح:

مثار الببايا

جدول المعالجة
التعريض يف غرفة حرارة خبار:
-

برفع درجة حرارة اهلواء ،خالل مدة ال تقل عن ثالث ساعات ،من درجة حرارة الغرفة إىل
أو أكثر ،على أالّ تزيد الرطوبة النسبية عن  80يف املائة

-

باستخدام درجة حرارة اهلواء مث االحتفاظ بعد ذلك بالثمار عند درجة حرارة  47درجة مئوية أو أكثر ،على أالّ
تقل الرطوبة النسبية عن  90يف املائة ،حبيث تبقى درجة حرارة قلب الثمرة يف كل الفاكهة  47درجة مئوية أو أكثر
ملدة ال تقل عن  70دقيقة.

47

درجة مئوية

 1ال يشمل نطاق معاجلات الصحة النباتية املسائل ذات الصلة بتسجيل مبيدات اآلفات أو املتطلبات احمللية األخرى اليت تقتضيها موافقة األطرا املتعاقدة
على املعاجلات .وقد ال توفِّر املعاجلات اليت تعتمدها هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات عن التأثريات احملددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذية ،وهو
ما ينبغي معاجلته باستخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطرا املتعاقدة على املعاجلة .وباإلضافة إىل ذلك ،يُنظر يف التأثريات احملتملة املرتتبة عن
املعاجلات على جودة بعض السلع العائلة قبل اعتمادها دولياً .غري أن تقييم أي تأثريات مرتتبة عن املعاجلة على جودة السلع ميكن أن يتطلب مز ًيدا من
البحث .وال يقع على أي طر متعاقد أي التزام باملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
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مثال.
حاملا تكتمل املعاجلة ،ينبغي عدم تعريض الثمرة لتربيد سريع باملاء أو اهلواء املدفوع ً
هناك نسبة  95يف املائة من الثقة بأن املعاجلة وف ًقا هلذا اجلدول الزمين تؤدي إىل قتل ما ال يقل عن  99.9841يف املائة
من بيض ذبابة  Bactrocera dorsalisويرقاهتا.
معلومات أخرى ذات صلة
نظةةر الفريةةق الفةةين املعةةين عاجلةةات الصةةحة النباتيةةة عنةةد تقييمةةه هةةذه املعاجلةةة يف املسةةائل املرتبطةةة بةةنُظم ا ةرارة والتكييةةف
ا راري ،مع مراعاة الدراسة اليت أجراها  Hallmanو.)1997( Mangan
استند هذا اجلدول إىل الدراسة اليت أجرها  )1996( Santosوالدراسة املشرتكة بة) الةدائرة الوطنيةة خلةدمات ا جةر النبةا
التابعة ملكتب الصناعات النباتية ( ،)1988وأشارت تلك الدراسة األخرية إىل أن طور البيض يف ذبابة الفاكهة الشرقية هو
األكثر حتمالً للحرارة .واستُخدم صنف ببايا ’السولو‘ ( )Soloإلعداد هذا اجلدول.
تكون رطوبة اهلواء أقل يف بداية املعاجلة ملنع حدوث تكثُّف على الثمرة وللحفاظ بالتايل على جودة الثمرة.
المراجع
ميكن أن يشري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وهذه املعايري متاحة يف البوابةة الدوليةة للصةحة النباتيةة
على هذا العنوان.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms :
BPI-PQS & JICA. 1988. Vapour heat treatment of papaya for oriental fruit flies
( disinfestation and fruit qualityمعاجلةة الببايةا حبةرارة البخةار لتطهريهةا مةن ذبةاه الفاكهةة الشةرقية ولضةمان جةودة

الثم ةةار)  .تقري ةةر مش ةةرتك أعدت ةةه الوكال ةةة الياباني ةةة للتع ةةاون ال ةةدويل وال ةةدائرة الوطني ةةة خل ةةدمات ا ج ةةر النب ةةا التابع ةةة ملكت ةةب
الصناعات النباتية .مانيال ،وزارة الزراعة ،مكتب الصناعات النباتية 58 .صفحة.
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment
research. In: G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the 1997 Annual International Research
Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA,
3–5 November 2017, pp. 79-1–79-4. Fresno, CA, Methyl Bromide Alternatives Outreach
مت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاح يفhttps://www.mbao.org/static/docs/confs/1997-sandiego/papers/079hallman.pdf :

(مت االطالع عليه آخر مرة يف  1سبتمرب/أيلول .)2017

Santos, W. 1996. Confirmatory test of vapour heat treatment of Solo papaya against oriental
 fruit fly (Dacus dorsalis Hendel).كلية الزراعة يف بامبانغا ،مانيال( .رسالة ماجيستري).
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