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 1-32 رقم نباتيةالصحة معالجة ال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح معالجات

 ( بحرارة البخارCarica papaya: معالجة الببايا )32 رقم نباتيةالصحة معالجة ال
 (Bactrocera dorsalis)لمكافحة ذبابة الفاكهة الشرقية 

 2018؛ نشرت في 2018اعتمدت في 
 نطاق المعالجة

حبرارة البخار لكي ُتسفر عن نُفوق بيض ذبابة الفاكهة  Carica papayaتتناول هذه املعاجلة بالوصف معاجلة مثرة الببايا 
  1 .ويرقاهتا )يف كل أطوارها( بالفعالية احملددة Bactrocera dorsalisالشرقية 

 وصف المعالجة

 معاجلة الببايا حبرارة البخار للتخلص من ذبابة الفاكهة الشرقية اسم المعالجة:

 غري متاح المكوِّن الفعال:

 فيزيائي )حرارة البخار( نوع المعالجة:

اجلنةاح((  ذات ( )رتبةةHendel ،1912) Bactrocera dorsalisذبابة الفاكهة الشرقية  اآلفة المستهدفة:
(Diptera فصيلة :)Tephritidae 

 السلع المستهدفة
 مثار الببايا  الخاضعة للوائح:

 جدول المعالجة

 التعريض يف غرفة حرارة خبار:

درجة مئوية  47برفع درجة حرارة اهلواء، خالل مدة ال تقل عن ثالث ساعات، من درجة حرارة الغرفة إىل  -
  يف املائة 80أكثر، على أالّ تزيد الرطوبة النسبية عن  أو

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

 دقيقة. 70ملدة ال تقل عن 

                                                      
طرا  املتعاقدة ال يشمل نطاق معاجلات الصحة النباتية املسائل ذات الصلة بتسجيل مبيدات اآلفات أو املتطلبات احمللية األخرى اليت تقتضيها موافقة األ  1

حة اإلنسان أو سالمة األغذية، وهو على املعاجلات. وقد ال توفِّر املعاجلات اليت تعتمدها هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات عن التأثريات احملددة على ص
احملتملة املرتتبة عن ما ينبغي معاجلته باستخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطرا  املتعاقدة على املعاجلة. وباإلضافة إىل ذلك، يُنظر يف التأثريات 

ريات مرتتبة عن املعاجلة على جودة السلع ميكن أن يتطلب مزيًدا من املعاجلات على جودة بعض السلع العائلة قبل اعتمادها دولياً. غري أن تقييم أي تأث
 .البحث. وال يقع على أي طر  متعاقد أي التزام باملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه



حالصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائ معاجلات                                                                                                    32 رقم نباتيةالصحة معاجلة ال  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2-32 رقم نباتيةالصحة معالجة ال

 .حاملا تكتمل املعاجلة، ينبغي عدم تعريض الثمرة لتربيد سريع باملاء أو اهلواء املدفوع مثاًل 

يف املائة  99.9841يف املائة من الثقة بأن املعاجلة وفًقا هلذا اجلدول الزمين تؤدي إىل قتل ما ال يقل عن  95هناك نسبة 
 ويرقاهتا. Bactrocera dorsalisمن بيض ذبابة 

 معلومات أخرى ذات صلة

نظةةةر الفريةةةق الفةةةين املعةةةين  عاجلةةةات الصةةةحة النباتيةةةة عنةةةد تقييمةةةه هةةةذه املعاجلةةةة يف املسةةةائل املرتبطةةةة بةةةُنظم ا ةةةرارة والتكييةةةف 
 Mangan (1997.)و Hallmanا راري، مع مراعاة الدراسة اليت أجراها 

( والدراسة املشرتكة بة( الةدائرة الوطنيةة خلةدمات ا جةر النبةا  1996) Santosاستند هذا اجلدول إىل الدراسة اليت أجرها 
(، وأشارت تلك الدراسة األخرية إىل أن طور البيض يف ذبابة الفاكهة الشرقية هو 1988التابعة ملكتب الصناعات النباتية )
 ( إلعداد هذا اجلدول.Solo‘ )السولو’صنف ببايا  األكثر حتماًل للحرارة. واسُتخدم

 .تكون رطوبة اهلواء أقل يف بداية املعاجلة ملنع حدوث تكثُّف على الثمرة وللحفاظ بالتايل على جودة الثمرة

 المراجع

لدوليةة للصةحة النباتيةة ميكن أن يشري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وهذه املعايري متاحة يف البوابةة ا
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 32 رقم نباتيةالصحة معاجلة ال الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح معاجلات

 3-32 رقم نباتيةالصحة معالجة ال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تاريخ المطبوع
 هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار

 (، مت تقدميها منفردةBactrocera dorsalis( حبرارة البخار ملكافحة ذبابة الفاكهة الشرقية )Carica papayaمعاجلة الببايا ) 2009
 الفريق التقين املعين  عاجلات الصحة النباتّية باستعراض املعاملة وطلب معلومات إضافية قيام  07-2010
 إحاطة جلنة املعايري عليماً بأن املعاملة معلقة بانتظار تقدمي البيانات  05-2012
 معلومات إضافية  قيام الفريق التقين املعين  عاجلات الصحة النباتّية بطلب 12-2021
 الفريق التقين باستعراض الردود املقدمة وأوصال هبا للجنة املعايري من أجل التشاور بشأهنا قيام  07-2013
 موافقة الفريق التقين على اجلدول الزمين للمعاملة )عقد اجتماع عرب الوسائط اإللكرتونية(  09-2013
  (eSC_May_03_2014)قرار إلكرتونياً موافقة جلنة املعايري على مشروع املعاملة للتشاور بشأهنا عرب اختاذ ال 02-2014
 عقد املشاورة األوىل.  07-2014
 .قيام جلنة املعايري باعتبار املعاملة "معلقة" 11-2015
 قيام رئيس أخصائيي املعامالت بتعديلها استجابة للتعليقات الواردة يف املشاورة  07-2016
 .قيام الفريق التقين بطلب بيانات أو دراسات إضافية 09-2016
 .إحاطة جلنة املعايري علماً بالتغيري يف العنوان 11-2016
 بتوفري معلومات إضافية  البياناتقيام مقدم  03-2017
 .خر نتائج البحوثقيام االجتماع باستعراض نص املشروع استناداً إىل املعروفات اإلضافية اليت وفرها مقدم البيانات وآ 07-2017
موافقةةةةة جلنةةةةة املعةةةةايري علةةةةى مشةةةةروع املعاملةةةةة العتمادهةةةةا مةةةةن قبةةةةل هيئةةةةة تةةةةدابري الصةةةةحة النباتيةةةةة مةةةةن خةةةةالل إجةةةةراءات اختةةةةاذ القةةةةرار إلكرتونيةةةةا  10-2017

(2014_eSC_May_03)  
 .قيام الدورة الثالثة عشرة للهيئة باعتماد املعاملة 04-2018

( بحاارارة البخااار لمكافحااة ذبابااة الفاكهااة Carica papaya. معالجااة الببايااا )32الملحاار رقاام  :28المعيااار الاادولي لتاادابير الصااحة النباتيااة رقاام 
 منظمة األغذية والزراعة.، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (، روما،Bactrocera dorsalis( )2018الشرقية )

 2018-05أخر حتديث لتاريخ املطبوع قد مت يف 


