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
28
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نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة معالجة ثمرة البرتقاال  1 Citrus sinensisباالبرودة لياي ترا ر عان ن ا
بيض ويرقات ذبابة  Ceratitis capitataبال عالية المحددة.2
وصف المعالجة
معالجاة البرتقاال  Citrus sinensisباالبرودة للاتصلم مان ذباباة فااهاة البحار
اسم المعالجة:
المت سط Ceratitis capitata
غير متاح
المكون الفعال:
ّ
فيزيائية (بالبرودة)
نوع المعالجة:
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae
اآلفات المستهدفة:
السلع المستهدفة
ثمار البرتقال Citrus sinensis
الخاضعة للوائح:
الجدول الزمني للمعالجة
الجدول  :1درجتان ( )2مئويتان أو أقل لمدة  16يوما ً متتاليا ً
هناك مرت ى ثقة بنربة  95في المائة ّ
بأن المعالجة وفق هذا الجادول تايدإ ىلاف ن ا ماا
يق ّل عن  99.9937في المائة من بي ض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
الجدول 2:درجتان ( )2مئويتان أو أقل لمدة  18يوما ً متتاليا ً
هناك مرت ى ثقة بنربة  95في المائة ّ
بأن المعالجة وفق هذا الجادول تايدإ ىلاف ن ا ماا
يق ّل عن  99.999في المائة من بيض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
الجدول  3 :3درجات مئوية أو أقل لمدة  20يوما ً متتاليا ً
هناك مرت ى ثقة بنربة  95في المائة ّ
بأن المعالجة وفق هذا الجادول تايدإ ىلاف ن ا ماا
يق ّل عن  99.9989في المائة من بيض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
ويجب أن تصل الثمرة ىلف درجة حرارة المعالجة قبل بدء مدة التعارض للمعالجاة .وينب اي
رصد درجة حرارة الثمرة وتراجيلها وينب اي أ ّ تتجااور درجاة الحارارة المرات ى المحادد ا ال
مدة المعالجة.
1

يتم ترمية أصناف الحمضيات  Citrusواألن اع الهيجنة وفقا ً للمرميات ال اردة في:

.Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2يتضاامن نقااا معالجااات الصااحة النباتيااة القضااايا المتصاالة بترااجيل المبياادات أو الشاارو المحليااة األخاارى ل ااراف
المتعاقدة الصاصة بالم افقة علف المعالجات .اذلك تتضمن المعالجات المعتمدة من هيئاة تادابير الصاحة النباتياة معل ماات
عان اثثاار المحاددة بالنرابة للصاحة البشارية أو ساالمة األغذيااة وهاي القضاايا التاي ينب اي التعامال معهاا وفقاا ً ل جااراءات
المحلية قبل م افقة األ راف المتعاقدة علف المعالجاة .وباضااافة ىلاف ذلاك يُنيار فاي التاأثيرات المحتملاة للمعالجاات علاف
ن عية المنتجات بالنربة لبعض الرلع العائلة قبل اعتمادها دوليا .ى أن تقييم آثاار معالجاة ماا علاف ن عياة الرالع قاد يقتضاي
دراسة ىاافية .و ي جد ىلزام علف رف متعاقد فيما يتصل بالم افقة علاف المعالجاات أو تراجيلها أو اعتمادهاا لالساتصدام
في أراايه.
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معلومات أخرى ذات الصلة
تناااول ال ريااق ال نااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة فااي تقييمااه لهااذه المعالجااة المرااائل
Mangan وHallman المتصاالة بأنيمااة درجااة الحاارارة والتيييااف الحاارارإ آخااذا ً فااي ا عتبااار عماال
.)1997(
) باستصدام1995(  وآخرينSantaballa) و1997(  وآخرينLaborda  ىلف عمل1 استند الجدول
.اليرقات
معد ت ن
) باسااتصدام عاادم القاادرة علااف2007(  وآخاارينDe Lima  ىلااف عماال3 و2 واسااتند الجاادو ن
. التح ل ىلف شرنقة امقياس لمعدل الن
المراجع
 ويميان ا االع.قد يشير ملحق المعياار هاذا ىلاف المعاايير الدولياة لتادابير الصاحة النباتياة
:علف المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية علف الب ابة الدولية للصحة النباتية علف الم قع التاالي
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold
disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop
and Horticultural Science, 35: 39–50.
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 1997, pp. 79-1–79-4.
Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to
control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain,
Universidad Politécnica de Valencia. 16 pp.
Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control
Ceratitis capitata (Wied) to export oranges to Japan. Valenica, Spain, Universidad Politécnica
de Valencia. 22 pp.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزء ًا رسمياً من المعيار

 2007-09جرى تقديم المعالجة
 2007-12جمع ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة
بين معالجة البرتقال  Citrus sinensisبالبرودة للتصلم من
ذباباااة فااهاااة البحااار المت ساااط 2007-( Ceratitis capitata
 )TPPT-106و 2007-TPPT-109ل اع البند 2007-206A
 2008-04أاااافه هيئاااة تااادابير الصااحة النباتياااة فاااي دورتهاااا
الثالثة هذه المعالجة تحه م اا ع معالجاات ذبااث ثماار

ال ااهة

 2008-09وافقااه لجنااة المعااايير علااف عاارض المعالجااة علااف
مشاورة األعضاء للبه فيها ىليترونيا ً
 2009-06انعقاد مشاورة األعضاء
 2010-07قام ال رياق ال ناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة
بتنقاايح المشااروع وأوصااف بعراااه علااف لجنااة المعااايير
عتماده
 2011-11قدمه لجنة المعايير تعليقاتها عن ريق عملية اتصاذ
القرارات ىليترونيا ()2011_SC_Nov_03
 2012-12قام ال رياق ال ناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة
بتنقاايح المشااروع ورفااع ت صااية بااه ىلااف لجنااة المعااايير
عتماده
 2013-11رفعه لجنة المعايير ت صية ىلف هيئة تدابير الصحة
النباتية في دورتها التاسعة عتماه عان رياق القارارات
اضليترونية ()2013_eSC_Nov_01
 2014-04ورد اعتاااراض رسااامي علاااف المعالجاااة قبااال انعقااااد
الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية
 2015-11حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة"
 2016-09ات ق ال ريق ال ني المعني بمعالجاات الصاحة النباتياة
علااف عاادم وج ا د اختالفااات فااي مجم عااات ذباااث ثمااار

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ال ااهة بالنرابة ىلاف المعالجاة باالبرودة و تاأثيرات علاف
األن ا اع أو األصااناف بالنراابة ىلااف الحمضاايات وأوصااف
بنا ًء علف ذلك بدمج مشروع الملحق بالمعيار الدولي رقام
 ISPM 28 2010-103 28مااع 2007-206A؛ وات ااق ال رياااق
ال ني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة علاف عادم وجا د
اختالفاااات فاااي مجم عاااات ذبااااث ال ااهاااة بالنرااابة ىلاااف
المعالجة بالبرودة و تأثيرات علف األن اع أو األصناف
 2016-09رفع اجتماع ال ريق ال ني المعني بمعالجاات الصاحة
النباتية ت صية ىلف لجنة المعايير عتماده
 2016-11رفعه لجنة المعايير ت صية ىلف هيئة تدابير الصحة
النباتياااة فاااي دورتهاااا الثانياااة عشااارة عتمااااده ب اساااقة
القرارات اضليترونية ()2016_eSC_Nov_05
المعيار الدولي لتددابير الصدحة النباتيدة رقدم  28الملحاق .24
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ذبابااة فااهااة البحاار المت سااط .)2017( Ceratitis capitate

رومااا ا ت اقيااة الدوليااة ل قايااة النباتااات منيمااة األغذيااة
والزراعة
 2018-01راجعه خدمات الترجماة التابعاة لمجم عاة مراجعاة
الل ة الصاصة بالل ة العربية معامالت الصحة النباتية هذه
وقامااااه أمانااااة ا ت اقيااااة الدوليااااة ل قايااااة النبااااات باااادمج
التعديالت وفقا َ لذلك.

 :2018-04الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية ()CPM-13
في  2018أحيقه علما ً بأن مجم عة مراجعة الل ات راجعه هذا
الملحق.

أخر تحديث لتاريخ المقب
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