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نطاق المعالجة
تتناول هذه المعالجة بالوصف معالجة ثمرة الببايا  Carica papayaبحرارة البخار لكي تُسفر عن
نُفوق بيض ذبابة الفاكهة الشرقية  Bactrocera dorsalisويرقاتها (في كل أطوارها) بالفعالية
1
المحددة .
وصف المعالجة
معالجة الببايا بحرارة البخار للتخلص من ذبابة الفاكهة الشرقية
اسم المعالجة:
غير متاح
المكون الفعال:
ِّ
فيزيائي (حرارة البخار)
نوع المعالجة:
ذبابةةة الفاكهةةة الشةةرقية ( )1912 ،Hendel( Bactrocera dorsalisرتبةةة ذات
اآلفة المستهدفة:
الجناحين) ( :)Dipteraفصيلة Tephritidae
السلع المستهدفة
ثمار الببايا
الخاضعة للوائح:
جدول المعالجة
التعريض في غرفة حرارة بخار:
برفع درجة حرارة الهواء ،خالل مدة ال تقل عن ثالث ساعات ،من درجة حرارة الغرفة إلى
ّ
 47درجة مئوية أو أكثر ،على أال تزيد الرطوبة النسبية عن  80في المائة
باستخدام درجة حرارة الهواء ثم االحتفاظ بعد ذلك بالثمار عند درجة حرارة  47درجة مئوية
ّ
أو أكثر ،على أال تقل الرطوبة النسبية عن  90في المائة ،بحيث تبقى درجة حرارة قلب
الثمرة في كل الفاكهة  47درجة مئوية أو أكثر لمدة ال تقل عن  70دقيقة.
حالما تكتمل المعالجة ،ينبغي عدم تعريض الثمرة لتبريد سريع بالماء أو الهواء المدفوع ً
مثال.
هناك نسبة  95في المائة من الثقة بأن المعالجة وفقًا لهذا الجدول الزمني تؤدي إلى قتل ما ال يقل
عن  99.9841في المائة من بيض ذبابة  Bactrocera dorsalisويرقاتها.

 1ال يشمل نطاق معالجات الصحة النباتية المسائل ذات الصلة بتسجيل مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخرى التي
تقتضيها موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات .وقد ال توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات
عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية قبل موافقة
األطراف المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في التأثيرات المحتملة المترتبة عن المعالجات على جودة بعض
السلع العائلة قبل اعتمادها دولياً .غير أن تقييم أي تأثيرات مترتبة عن المعالجة على جودة السلع يمكن أن يتطلب مزيدًا من
البحث .وال يقع على أي طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه.
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معلومات أخرى ذات صلة
نظر الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية عند تقييمه هذه المعالجةة فةي المسةائل المرتبطةة
بنُظم الحرارة والتكييف الحراري ،مع مراعاة الدراسة التي أجراها  Hallmanو.)1997( Mangan
استند هذا الجدول إلى الدراسة التي أجرها  )1996( Santosوالدراسة المشتركة بين الةدائرة الوطنيةة
لخدمات الحجر النبةاتي التابعةة لمكتةب الصةناعات النباتيةة ( ،)1988وأشةارت تلةك الدراسةة األخيةرة
إلةةى أن طةةور البةةيض فةةي ذبابةةة الفاكهةةة الشةةرقية هةةو األكثةةر تحمةالً للحةةرارة .واسةتُخدم صةةنف ببايةةا
’السولو‘ ( )Soloإلعداد هذا الجدول.
تكون رطوبة الهواء أقل فةي بدايةة المعالجةة لمنةع حةدوث تكثىةف علةى الثمةرة وللحفةاظ بالتةالي علةى
جودة الثمرة.
المراجع
يمكن أن يشير هذا الملحةق إلةى المعةايير الدوليةة لتةدابير الصةحة النباتيةة .وهةذه المعةايير متاحةة فةي
البوابة الدولية للصةحة النباتيةة علةى هةذا العنةوانhttps://www.ippc.int/core-activities/standards- :
setting/ispms.
BPI-PQS & JICA. 1988. Vapour heat treatment of papaya for oriental fruit flies
( disinfestation and fruit qualityمعالجة الببايا بحرارة البخار لتطهيرها من ذباب الفاكهةة الشةرقية

ولضةةمان جةةودة الثمةةار) .تقريةةر مشةةترك أعدتةةه الوكالةةة اليابانيةةة للتعةةاون الةةدولي والةةدائرة الوطنيةةة
لخدمات الحجر النباتي التابعة لمكتب 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
متةةةةةةةةاح فةةةةةةةةيhttps://www.mbao.org/static/docs/confs/1997-sandiego/papers/079hallman.pdf :
(تم االطالع عليه آخر مرة في  1سبتمبر/أيلول .)2017
Santos, W. 1996. Confirmatory test of vapour heat treatment of Solo papaya against oriental
 fruit fly (Dacus dorsalis Hendel).كلية الزراعة في بامبانغا ،مانيال( .رسالة ماجيستير).
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاً رسميا ً من المعيار
 2009معالجة الببايا ( )Carica papayaبحةرارة البخةار لمكافحةة ذبابةة الفاكهةة الشةرقية
( ،)Bactrocera dorsalisتم تقديمها منفردة
 2010-07قيةام الفريةةق التقنةةي المعنةي بمعالجةةات الصةةحة النباتيّةة باسةةتعرا المعاملةةة
وطلب معلومات إضافية
 2012-05إحاطة لجنة المعايير عليما ً بأن المعاملة معلقة بانتظار تقديم البيانات
 2012-12قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتيّة بطلب معلومات إضافية
 2013-07قيام الفريق التقني باستعرا الةردود المقدمةة وأوصةال بهةا للجنةة المعةايير
من أجل التشاور بشأنها
 2013-09موافقةةة الفريةةق التقنةةي علةةى الجةةدول الزمنةةي للمعاملةةة (عقةةد اجتمةةاع عبةةر
الوسائط اإللكترونية)
 2014-02موافقةةة لجنةةة المعةةايير علةةى مشةةروع المعاملةةة للتشةةاور بشةةأنها عبةةر اتخةةاذ
القرار إلكترونيا ً )(2014_eSC_May_03
 2014-07عقد المشاورة األولى.
 2015-11قيام لجنة المعايير باعتبار المعاملة "معلقة".
 2016-07قيةةام رئةةيس أخصةةائيي المعةةامالت بتعةةديلها اسةةتجابة للتعليقةةات الةةواردة فةةي
المشاورة
 2016-09قيام الفريق التقني بطلب بيانات أو دراسات إضافية.
 2016-11إحاطة لجنة المعايير علما ً بالتغيير في العنوان.
 2017-03قيام مقدم البيانات بتوفير معلومات إضافية
 2017-07قيام االجتماع باستعرا نص المشروع اسةتنادا ً إلةى المعروفةات اإلضةافية
التي وفرها مقدم البيانات وآخر نتائج البحوث.
 2017-10موافقة لجنة المعايير على مشروع المعاملة العتمادهةا مةن قبةل هيئةة تةدابير
الصحة النباتية من خالل إجراءات اتخاذ القرار إلكترونيا )(2014_eSC_May_03
 2018-04قيام الدورة الثالثة عشرة للهيئة باعتماد المعاملة.
المعيااار الاادولي لتاادابير الصااحة النباتيااة رقاام  :28الملحاار رق ام  .32معالجااة الببايااا
( ) Carica papayaبحااااااارارة البخاااااااار لمكافحاااااااة ذباباااااااة الفاكهاااااااة الشااااااارقية
( ،)2018( )Bactrocera dorsalisروماااا ،االتفاقياااة الدولياااة لوقاياااة النباتاااات ،منظماااة
األغذية والزراعة.
 2018-12استعرضت مجموعة مراجعة اللغة العربية هذا المعيار.
 :2019-04الحظ االجتماع التحضيري للمؤتمر ( )CPM-14في عام  2019أن مجموعة مراجعة اللغة العربية
قد استعرضت هذا الملحق.
آخر تحديث لتاريخ
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