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االعتماد
مت اعتماد هذا املعيار من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها اخلامسة يف آذار/مارس .2010

مقدمة
النطاق
يؤمن هذا املعيار إرشاداً عن إنتاي أنواع البطاطا/البطاطس ( Solanum tuberosumواألنواع املرتبطة املشكلة للدرنات)
ومادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات املوجهة للتجارة الدولية واحملافظة عليها وإصدار شهادات الصحة
النباتية اخلاصة بها.
ال ينطبق هذا املعيار على مواد إكثارالبطاطا/البطاطس املزروعة حقلياً أو للبطاطا/البطاطس املوجهة لالستهالك أو
التصنيع.

املراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
البوابة الدولية للصحة النباتية على https://www.ippc.int/en/core-
./activities/standards-setting/ispms

التعريفات
إن تعاريف مصطلحات الصحة النباتية موجودة يف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).
باإلضافة إىل التعاريف الواردة يف املعيار الدولي رقم
ا الي:

5

تسري التعاريف التالية يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس

نباتات مستنبتة يف أوعية ألنواع Solanum spp.

درينة

درنة صغرية منتجة من مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس يف وسط منو خالٍ من اآلفات يف مرفق حتأ
ظروف حممية حمددة

بطاطا/بطاطس بذرية

درنات (مبا يف ذلك الدرينات) ومواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس من أنواع  Solanum spp.املزروعة
املشكلة للدرنات موجهة للغرس

االطار العام للمتطلبات
يتعيّ ن أن تكون املرافق املستعملة يف إنتاي مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس ودرينات التصدير مأذونة رمسياً أو أن
تشغّل مباشرة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر .ويتعيّن أن يؤمن حتليل خماطر اآلفات (،)PRA
الذي تنفذه املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد امل ّر لفرض متطلبات صحة نباتية لالسترياد آلفات خاضعة
للوائح يف جتارة مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس والدرينات.
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تتضمن تدابري الصحة النباتية إلدارة املخاطر املرتبطة مبادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اختباراً لآلفات اخلاضعة
للوائح من قبل البلد املستورد ،ونظم إدارةٍ للمحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة املستمدة من نباتات مرشحة تبني أنها
خالية من األفات يف شروط مغلقة ومعقمة وإكثار تلك املادة .أما بالنسبة إلنتاي الدرينات ،فإن تلك التدابري تتضمّن
اشتقاقاً من مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات واإلنتاي يف موقع لإلنتاي خالٍ من اآلفات.
وإلنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات ،يتعيّن فحص املادة املرشحة يف خمت اختبار مأذون أو
مشغّل مباشرة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات .ويتعيّن أن حيقّق هذا املخت املتطلبات العامة لضمان أن تكون
كل مادة منقولة إىل مرفق احملافظة واإلكثار خالية من آفات خاضعة للوائح من قبل البلد املستورد.
ختضع مرافق إنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات واالختبار للخلو من اآلفات إىل متطلبات صارمة
ملنع التلّوث أو إصابة املادة .كما ختضع مرافق احملافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس وإنتاي الدرينات إىل
متطلبات صارمة للمحافظة على اخللو من اآلفات .يتعيّن أن يكون العاملون مدربني وأكفاء يف تقنيات إنشاء واحملافظة
على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات ،إنتاي درينات خالية من اآلفات ،اختبار تشخيصي
حسب املطلوب ،ويف متابعة اإلجراءات اإلدارية ،وإجراءات اإلدارة وحفظ السجالت .ويتعيّن تعريف نظام اإلدارة،
وإجراءات كل مرفق وخمت االختبار يف دليل (أدلة) .وخالل كامل اإلنتاي وعمليات االختبار ،يتعيّن حفظ هوية كل
مادة إكثار ،كما يتعيّن اقتفاؤها من خالل توثيق كاف.
يتعيّن مراجعة كافة املرافق رمسياً للتأكد من أنها ال تزال تستويف املتطلبات .وباإلضافة لذلك ،يتعيّن أن تضمن عمليات
التفتيش استيفاء مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد اليت فرضها البلد
املستورد .ويتعيّن أن تكون مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس والدرينات اخلالية من اآلفات املتحركة يف التجارة
الدولية مرافقة بشهادة صحة نباتية.

اخللفية
ياافق عديد من اآلفات مع إنتاي البطاطا/البطاطس ( Solanum tuberosumواألنواع املرتبطة املشكلة للدرنات) على
مدى العامل .ونظراً ألن البطاطا/البطاطس تتكاثر بوسائل خضرية بشكل رئيسي ،فإن هناك خطر كبري لدخول اآلفات
وانتشارها من خالل التجارة الدولية للبطاطا/البطاطس البذرية .ويتعني اعتبار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس
املشتقة من مادة خمت ة باستخدام تدابري صحة نباتية مناسبة خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح .ويقلل استخدام هذه
املادة كمادة بدء لإل نتاي الالحق للبطاطا/البطاطس من خطر دخول آفات خاضعة للوائح وانتشارها .ميكن إكثار مادة
اإلكثار الدقيقة للبطاطا /البطاطس يف ظل ظروف حمميّة حمددة إلنتاي درينات .وميكن االجتار بالدرينات أيضاً بأدنى
خطر ،شريطة أن يتم إنتاجها يف ظل ظروف خالية من اآلفات باستخدام مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات.
ال يؤدي اإلكثار الدقيق التقليدي بالضرورة إىل مادة خالية من اآلفات .ويتم التحقّق من اخللو من اآلفات بإجراء اختبار
مناسب للمادة.
واستناداً للمعيار الدولي رقم ( 16اآلفات غري ا جرية اخلاضعة للوائح :املفهوم والتطبيق) فإن برامج تصديق نباتات
الغرس للبطاطا/البطاطس (املعروفة أحياناً بت "خطط تصديق البطاطا/البطاطس البذرية") تشمل على حنو متكرّر متطلبات
املعيار رقم 6-33
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حمددة لآلفات إضافة ملتطلبات غري متعلقة بالصحة النباتية مثل النقاوة الصنفية ،حجم املنتج إخل .تتطلب عديد من
خطط تصديق البطاطا/البطاطس ال بذرية أن تكون مادة اإلكثار الدقيقة مشتقة من نباتات مت اختبارها ووجد أنها خالية
من اآلفات اليت تغطيها اخلطة .وتصمم هذه اخلطط عادة ملكافحة اآلفات املوجودة يف البلد املنتج واليت تكون هامة على
صعيد االقتصاد الوطين .وعليه ،فإن اآلفات اليت تغطيها خطة حمددة أو قوة التدابري املتخذة قد ال تفي دائماً جبميع
متطلبات الصحة النباتية لالسترياد اخلاصة بالصحة النباتية يف البلدان املستوردة .ويف مثل هذه ا االت ،قد يستدعي
األمر اختاذ تدابري صحة نباتية إضافية.
ويف هذا املعيار ،فإن مادة اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات هي مادة إكثار دقيق للبطاطا/البطاطس مت
اختبارها وتبني أنها خالية من أي من اآلفات اخلاضعة للوائح البلد املستورد ،أو أنها مستمدة من هذا النوع من املواد
اليت خضعأ لالختبار ومت االحتفاظ بها يف ظروف متنع تلوثها أو إصابتها باآلفات.

املتطلبات
.1

املسؤوليات

تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات ( )NPPOللبلد املستورد مسؤولة عن حتليل خماطر اآلفات ( )PRAويتعيّن ،بناء
على طلب ،أن يكون هلا إمكانية الوصول إىل الوثائق واملرافق لتمكينها من التحقّّق من أن تدابري الصحة النباتية يف املرفق
تفي مبتطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
يتعيّن استخدام املرافق املأذونة أو املشغّلة من قبل منظمة قطرية لوقاية النباتات فقط إلنتاي مادة إكثار دقيقة
للبطاطا/البطاطس والدرينات املعدّة للتصدير على النحو املوصوف يف هذا املعيار واحملافظة عليها .وتكون املنظمة القطرية
لوقاية النباتات يف البلد املصدّر مسؤولة عن ضمان استيفاء هذه املرافق وأي نظام مرتبط إلكثار البطاطا/البطاطس البذرية
ملتطلبات الصحة النباتية ل إلسترياد يف البلد املعين.كما أن املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدر مسؤولة عن
إصدار شهادات الصحة النباتية.
.2

حتليل خماطر اآلفات

يؤمن حتليل خماطر اآلفات امل ّر الفين لتحديد هوية اآلفات اخلاضعة للوائح ولوضع متطلبات الصحة النباتية لالسترياد
ملادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس .ويتعيّن أن تنفّذ املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد حتليل
خماطر اآلفات انسجاماً مع املعيار الدولي رقم ( 2إطار لتحليل خماطر اآلفات) واملعيار الدولي رقم ( 11حتليل خماطر
اآلفات ا جرية) لطرائق "مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس" و "الدرينات " من مصادر معلومة .وقد حيدّد حتليل
خماطر اآلفات آفات حجرية حمددة ماافقة مع هذه الطرائق .كما يتعيّن تنفيذ حتليل خماطر اآلفات انسجام ًا مع املعيار
الدولي رقم ( 21حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري ا جرية اخلاضعة للوائح) حسب املناسب ،بغية حتديد
هوية آفات غري حجرية خاضعة للوائح.
يتعيّن على البلدان املستوردة إعالم املنظمات القطرية للبلدان املصدرة بنتائج حتليل خماطر اآلفات.
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مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية

قوائم بآفات البطاطا/البطاطس اخلاضعة للوائح نوعية الطريق

ألغراض هذا املعيارُ ،تشجّع املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد إلنشاء قوائم بآفات البطاطا/البطاطس
اخلاضعة للوائح نوعية الطريق ملادة اإلكثار الدقيقة والدرينات للبطاطا/البطاطس ،على التوالي ويتعيّن إتاحة هذه القوائم
للمنظمات القطرية للبلدان املصدرة عند الطلب .ويعطي املعيار الدولي رقم ( 19خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات
اخلاضعة للوائح) توجيهات خبصوص قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح.
2.2

خيارات إدارة خطر اآلفة

يتم حتديد تدابري إ دارة اخلطر باالرتكاز على حتليل خماطر اآلفة .وقد يكون من املناسب مكاملة التدابري يف منهج النظم
إلنتاي مواد البطاطا  /البطاطس (كما هو موصوف يف املعيار الدولي رقم ( 14استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر
اآلفات يف إطار منهج النظم)) .ويرد يف املرفق  3رسم بياني يوضح املراحل العادية إلنشاء مادة إكثار دقيقة
للبطاطا/البطاطس والدرينات واحملافظة عليها وإنتاجها.
1.2.2

مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس

تشمل تدابري الصحة النباتية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة مع مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس على:
-

اختبار النباتات الفردية (النباتات املرشحة) لآلفات اخلاضعة للوائح من قبل البلد املستورد وتأسيس مادة إكثار
دقيق للبطاطا/البطاطس يف مرافق املنشأة .يتم التحقّق من اخللو من اآلفات بعد إمتام كل االختبارات ذات الصلة
بنجاح (تتغيّر حالة مادة اإلكثار الدقيقة املستمدة من النباتات املرشحة إىل مادة إكثار دقيق خالية من اآلفات)

-

احملافظة على اخللو من اآلفات باستخدام نظم إدارة للمحافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس
اخلالية من اآلفات وإكثارها يف بيئة مغلقة ومعقمة يف مرافق احملافظة و اإلكثار.

2.2.2

الدرينات

يتعني أن ترتكز تد ابري الصحة النباتية األولية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة حتديداً بإنتاي الدرينات على معلومات
تقدير خطر اآلفة املرتبط مبنطقة اإلنتاي وتشمل:
-

أن تكون الدرينات مستمدة من مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات

-

اإلنتاي يف أوساط منو حتأ ظروف حممية حمدد ة يف موقع لإلنتاي خالٍ من اآلفات (ونواقلها) خاضعة للوائح
للدرينات من قبل البلد املستورد.

.3

إنتاج مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس

1.3

إنشاء مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس

يتعيّن أن يكون النبات املرشح ،الذي تؤخذ منه مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات مفتشاً،
خمت اً وخالٍ من اآلفات اخلاضعة للوائح .وقد يكون مطلوب أيضاً أن يكون نامياً خالل دورة خضرية كاملة ،مفتشاً،
وخمت اً ووجد بأنه خالٍ من اآلفات .وباإلضافة إلجراء االختبار املخت ي لآلفات اخلاضعة للوائح املوصوف أدناه،
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يتعني تفتيش مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس وأن تكون خالية من كل اآلفات األخرى وأعراضها ومن امليكروبات
بشكل عام.
وحيثما يتم حتديد نبتة مرشحة ما على أنها مصابة يتم التخلّص منها .على أنه ،بالنسبة ألمناط حمددة من اآلفات
اخلاضعة للوائح ،جيوز ل لمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن جتيز استخدام تقنيات معافٍ بها (مثل زراعة املرييستيم
القمي ،املعاجلة با رارة) يف توليفة مع اإلكثار الدقيق التقليدي إلزالة اآلفة من النبتة املرشحة ،وقبل الشروع يف برنامج
املكائرة يف األوعية .ويف مثل هذه ا االت ،ينبغي استخدام االختبار املخ ي لتأكيد جناح هذا املنهج قبل البدء
باملكائرة.
1.1.3

برنامج االختبار للتحقق من اخللو من اآلفة

يتعيّن تطبيق برنامج اختبار على النبات املرشح يف خمت اختبار رمسي .وجيدر أن يفي هذا املخت باملتطلبات العامة
املوصى بها (املوصوفة يف امللحق  )1لضمان أن تكون ليع مواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس املنقولة إىل مرافق
احملافظة واإلكثار خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح يف البلد املستورد .ال يستبعد اإلكثار الدقيق التقليدي بالضرورة
بثبات بعض اآلفات ،على سبيل املثال ،الفريوسات ،الفايروئيدات ،الفيتوبالزما والبكايا .ويتيح املرفق رقم  1قائمة
باآلفات اليت قد تكون مصدر قلق ملواد اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس.
2.1.3

مرافق املنشأة

يتعيّن أن يكون املرفق املستعمل إلنشاء مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس بدءاً من نبتاتات مرشحة جديدة مأذوناً أو أن
يتم تشغيله مباشرة من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات على حنو خاص هلذا الغرض .ويتعيّن أن يؤمّن املرفق وسيلة
آمنة إلنشاء مادة إكثار دقيقة فردية خالية من اآلفات من نباتات مرشحة والحتجاز هذه النباتات مفصولة عن املادة
املخت ة بانتظار نتائج االخت بارات املطلوبة .ونظراً ألنه ميكن مناولة كال من مادة اإلكثار الدقيقة (درنات ،نباتات
مستنبتة يف أوعية اخل ).املصابة باآلفات واخلالية منها يف املرفق ذاته ،يتعيّن تطبيق إجراءات صارمة ملنع التلوث أو
إصابة املادة اخلالية من اآلفات .ويتعيّن أن تتضمن تلك اإلجراءات:
-

حظر دخول العاملني واملوظفني غري املأذونني ومراقبة دخول العاملني املأذونني

-

عمل احتياط الستعمال املالبس الواقية املخصصة (مبا يف ذلك األحذية املخصصة أو تطهري األحذية) وغسل
اليدين أثناء الدخول (مع اختاذ حرص خاص إذا كان العاملون يعملون يف مناطق ذات خطر صحة نباتي أعلى،
مثل مرفق االختبار)

-

سجل زمين لألعمال يف مناولة املادة حبيث ميكن فحص اإلنتاي بسهولة ،عند الضرورة ،للتلوث واإلصابة إذا مت
الكشف عن آفات

-

تقنيات تطهري/تعقيم صارمة ،مبا يف ذلك تطهري مناطق العمل وتعقيم األدوات (باألوتوكالف على سبيل املثال)
بني مناولة املواد ذات حالة الصحة النباتية املختلفة.
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احملافظة على مرافق مادة اإلكثار الدقيقة اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس وإكثارها

يتعيّن أن يتم تشغيل مرفق حيفظ مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات ويكاثرها مبعزل عن املرافق
اليت تنتج نباتات بطاطا/بطاطس مستنبتة يف أوعية وإنفاذ االختبار لآلفات اخلاضعة للوائح (رغم أن ا االت االستثنائية
موصوفة يف القسم  .)3.3يتعيّن تشغيل املرفق كموقع لإلنتاي خال من اآلفات (كما جاء وصفه يف املعيار الدولي رقم 10
(متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاي خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاي خالية من اآلفات)) فيما خيص آفات البطاطا/البطاطس
اخلاضعة للوائح اليت حيددها البلد املستورد بالنسبة ملادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس .ويتعيّن أن يتسم املرفق بت:
-

احملافظة على وإكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس املوثقة رمسيا اخلالية من اآلفات فقط والسماح فقط
للمواد اخلالية من اآلفات بدخول املرفق

-

زراعة أنواع نباتية أخرى فقط إذا كان ذلك مسموح به رمسي ًا وإذا:
 كان قد مت تقدير خماطر اآلفة ملادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس ووجد ،إذا ما مت حتديدها ،بأن
النباتات خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح قبل دخوهلا إىل املرفق
 مت اختاذ احتياطات كافية لعزهلا يف املكان أو الزمان عن نباتات البطاطا/البطاطس

-

تنفيذ إجراءات تشغيلية معتمدة رمسي ًا ملنع دخول اآلفات اخلاضعة للوائح

-

مراقبة دخول العاملني وتأمني استعمال مالبس واقية ،تطهري األحذية وغسل اليدين عند الدخول (مع اختاذ
حرص خاص إذا كان العاملون يعملون يف مناطق ذات خطر صحة نباتي أعلى ،مثل مرفق االختبار)

-

استعمال إجراءات معقمة

-

تنفيذ تدقيقات لنظام اإلدارة بشكل منتظم من قبل املدير أو العامل املسؤول من الكادر وحفظ السجالت

-

حظر دخول العاملني واملوظفني غري املأذون هلم.

3.3

مرافق اإلنشاء واحملافظة املدجمة

قد حتفظ مرافق اإلنشاء ،بشكل استثنائي ،أيضاً مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس خالية من اآلفات شريطة اعتماد
إجراءات صارمة وتطبيقها ملنع اإلصابة للمادة احملفوظة من مادة ذات حالة صحة نباتية أخفض.
وتشمل هذه اإلجراءات الصارمة:
-

اإلجراءات املدرجة يف القسمني  1.3و  2.3ملنع إصابة مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات
وحفظ املادة ذات حالة الصحة النباتية املختلفة بشكل منفصل

-

استخدام مقصورات غرف عزل وأدوات للمادة احملفوظة واملادة ذات حالة الصحة النباتية األخفض على حنو
منفصل أو تطبيق إجراءات أكثر حزم ًا للفصل بني عمليات اإلنشاء وا فظ

-

جدْوَلة على املادة احملفوظة.
اختبارات مراجعة دورية/مُ َ
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مواصفات إضافية ملرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس

يؤمّن امللحق رقم  2مواصفات إضافية ملرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس وقد تكون مطلوبة حسب اآلفات املوجودة يف
املنطقة ونتائج حتليل خماطر اآلفات.
ميكن إكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس املنشأة واحملتفظ بها يف هذه املرافق الحقاً إلنتاي درينات أو ميكن
اإلجتار بها دولي ًا كما هي.
.4

إنتاج درينات خالية من اآلفات

تنطبق اإلرشادات التالية إلنتاي الدرينات أيضاً على أجزاء من الدرينات اليت يتم االجتار بها دولياً ،مثل ال اعم املنبتة
(.)sprouts
1.4

املادة املؤهلة

يتعيّن أن تكون مادة البطاطا/البطاطس املسموح بدخوهلا إىل مرفق إنتاي الدرينات مادة إكثار دقيقة للبطاطا/البطاطس
خالية من اآلفات .ميكن السماح لنباتات من أنواع أخرى بالنمو يف املرفق شريطة:
-

أن يكون قد مت تقدير خماطر الصحة النباتية للدرينات ،وإذا ما مت حتديد ذلك ،أن يكون قد مت اختبار أنواع
النباتات األخرى ووجد أنها خالية من اآلفات قبل دخوهلا إىل املرفق

-

مت اختاذ احتياطات كافية لعزهلا يف املكان و/أو الزمان عن نباتات البطاطا/البطاطس ملنع التلوّث.

2.4

مرافق الدرينات

يتعيّن تشغيل مرفق إنتاي الدرينات كموقع لإلنتاي خال من اآلفات (كما جاء وصفه يف املعيار الدولي رقم  )10فيما
خيص اآلفات اخلاضعة للوائح للدرينات من قبل البلد املستورد .وتشمل اآلفات اليت تشكل مصدر قلق تلك اخلاصة
مبادة اإلكثار الدقيقة مثل الفريوسات ،الفايروئيدات ،الفيتوبالزما والبكايا (املدرجة يف املرفق  )1وأيضاً
الفطور/الفطريات ،النيماتودا ،مفصليات األرجل اخل( .املدرجة يف املرفق .)2
يتعني أن يتم اإلنتاي حتأ ظروف حممية ،كغرفة منو ،دفيئة زجاجية ،نفق بالستيكي على سبيل املثال أو (إذا كان
ذلك مناسباً باالستناد إىل ا الة احمللية لآلفة) بيتاً شبكياً حبجم فتحات مناسب ،مركّب وحمافظ عليه ملنع دخول
اآلفات .وإذ ما مشل املرفق محايات فيزيائية وتشغيلية كافية إزاء دخول اآلفات اخلاضعة للوائح ،لن يكون من
ا لضروري فرض متطلبات إضافية .على أنه ويف ا االت اليت يتعذر فيها استيفاء شروط ا ماية هذه ،ينبغي النظر يف
إمكانية فرض متطلبات إضافية .وتبع ًا للظروف يف منطقة اإلنتاي ،قد تشمل هذه املتطلبات ما يلي:
-

موقع املرفق يف منطقة خالية من اآلفات ،أو يف منطقة أو موقع معزولني جيداً عن مصادر اآلفات اخلاضعة للوائح

-

منطقة واقية حول املرفق لآلفات اخلاضعة للوائح

-

موقع املرفق يف منطقة يكون ظهور اآلفة وناقلها فيه منخفضاً

-

اإلنتاي يف وقأ من العام يكون ظهور اآلفة فيه وناقلها منخفضاً.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار رقم 11-33

املعيار الدولي رقم

33

مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية

يتعيّن أن يكون دخول العاملني املأذونني إىل املرفق مراقباً كما يتعيّن اختاذ احتياط الستعمال األلبسة الواقية ،تطهري
األحذية ،وغسل اليدين عند الدخول ملنع التلوث عند االنتقال من املناطق القذرة إىل املناطق النظيفة .ويتعيّن أيضاً أن
يكون باإلمكان تطه ري املرفق إذا كان ذلك مطلوباً .يتعيّن أن يكون وسط النمو ،اإلمداد املائي واألمسدة أو املضافات
النباتية املستخدمة يف املرفق خالية من اآلفات.
يتعيّن رصد املرفق لآلفات اخلاضعة للوائح ونواقل اآلفة أثناء دورة اإلنتاي و ،حسب الضرورة ،يتعيّن إنفاذ تدابري
مكافحة لآلفة أو أية أعمال تصحيحية أخرى وتوثيقها .ويتعيّن احملافظة اجليدة على املرفق وتنظيفه بعد كل دورة
إنتاي.
يتعيّن مناولة الدرينات ،ختزينها ،تعبئتها ونقلها حتأ شروط متنع اإلصابة والتلوّث باآلفات اخلاضعة للوائح.
ترد يف امللحق رقم  3متطلبات إضافية ملرافق إنتاي الدرينات وقد تكون ضرورية رهناً باآلفات املوجودة يف املنطقة وبنتائج
حتليل خماطر اآلفات.
.5

كفاءة العاملني

يتعني إن يكون العاملون مدربني وكفوئني يف:
-

تقاني إلنشاء مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات ،احملافظة على مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية
من اآلفات ،إنتاي درينات خالية من اآلفات واالختبار التشخيصي ذو الصلة

-

اتباع اإلجراءات اإلدارية ،وإجراءات اإلدارة وحفظ السجالت.

يتعيّن أن تكون إجراءات احملافظة على كفاءة العاملني موجودة يف املكان كما يتعيّن حتديث التدريب ،وخباصة عندما
تتغري متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
.6

التوثيق وحفظ السجالت

يتعيّن تعريف نظام اإلدارة ،اإلجراءات والتعليمات التشغيلية لكل مرفق كما يتعّني توثيق خمت االختبار يف دليل
(أدلة) .ويتعيّن عند إنتاي مثل هذا الدليل (هذه األدلة) ،معاجلة األمور التالية:
-

إنشاء ،احملافظة على وإكثار مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات مع إيالء اهتمام خاص
لتدابري املكافحة املستخدمة ملنع اإلصابة والتلوث ما بني مادة اإلكثار الدقيقة اخلالية من اآلفات
للبطاطا/البطاطس وأية مادة ذات حالة صحة نباتية أخرى

-

إنتاي درينات خالية من اآلفات ،مغطية اإلدارة ،اإلجراءات الفنية والتشغيلية ،مع إيالء اهتمام خاص لتدابري
املكافحة املستخدمة ملنع العدوى ،إصابة الدرينات وتلوثها أثناء اإلنتاي ،ا صاد والتخزين ،وأثناء النقل إىل
وجهتها

-

ليع إجراءات أو عمليات االختبار يف املخت للتحقّق من اخللو من اآلفات.

يتعيّن احملافظة ،خ الل كل اإلنتاي واالختبار ،على هوية ليع مواد اإلكثار وجيدر احملافظة على اقتفائها حبفظ كاف
للسجالت .ويتعيّن حفظ سجالت كافة االختبارات املنجزة على املادة ،والنتائج والنَسَب وسجالت توزيع املادة بطريقة
املعيار رقم 12-33
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تضمن للبلد املستورد أو املصدّر اقتفاءها ملدة مخس سنوات على األقل .وبالنسبة ملادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس
اخلالية من اآلفات ،يتعيّن احملافظة على السجالت اليت حتدّد حالة خلوّها من اآلفات طاملا يتم احملافظة على مادة
اإلكثار الدقيقة.
يتعيّن احملافظة على سجالت تدريب العاملني وكفاءاتهم كما حتدده املنظمة القطرية لوقاية النباتات و ،حسب
املناسب ،بالتشاور مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد.
.7

املراجعة

يتعيّن إخضاع ليع املرافق والنظم والسجالت للمراجعة الرمسية لضمان امتثاهلا لإلجراءات واستيفائها متطلبات الصحة
النباتية لالسترياد للبلد املستورد.
قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد املشاركة يف مثل هذه املراجعة باالستناد إىل اتفاق ثنائي
األطراف.
.8

إصدار شهادات الصحة النباتية

يتعيّن تطبيق إجراءات الصحة النباتية املالئمة على مرفق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس والسجالت ذات الصلة
والنباتات لضمان أن مادة اإلكثار الدقيقة تفي متطلبات الصحة النباتية لالسترياد للبلد املستورد.
يتعيّن تطبيق إجراءات الصحة النباتية املالئمة على مرفق إنتاي درينات البطاطا/البطاطس والسجالت ذات الصلة
واحملصول النامي والدرينات لضمان أن الدرينات تفي مبتطلبات الصحة النباتية لالسترياد للبلد املستورد.
يتعيًن أن تكون مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس املنقولة يف التجارة الدولية مرافقة
بشهادة صحة نباتية صادرة عن املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر إنسجاماً مع املعيار الدولي رقم 12
(شهادات الصحة النباتية) ومتتثل مع متطلبات الصحة النباتية لالسترياد للبلد املستورد .وقد يساعد استخدام لصاقات
تصديق البذور يف حتديد هوية اإلرسالية/الرسالة (لط) ،وخباصة عندما حتدّد هذه اللصاقات الرقم املرجعي
لإلرسالية/للرسالة ،مبا يف ذلك ،حيثما كان مناسباً ،رقم تعريف املنتج.
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مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية – امللحق

1

هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار

امللحق  :1متطلبات عامة ملختربات االختبار الرمسية ملادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس
تشمل املتطلبات للمخت ات الختبار مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات البطاطا/البطاطس اليت تديرها املنظمات القطرية لوقاية
النباتات أو تأذن بها األمور التالية:
-

عاملون أكفاء ذوي معرفة وجتربة كافيتني يف طرق االختبار وتفسري النتائج

-

جتهيزات كافية ومناسبة إلجراء االختبارات امليكروبيولوجية ،املصلية/السريولوجية ،اجلزيئية وا يوية،
حسب املقتضى

-

بيانات تصديق ذات صلة لالختبارات املنفذة أو قرائن كافية على األقل ملالءمة االختبار املطبّق

-

إجراءات ملنع تلوّث العينات

-

عزل كافٍ عن مرافق اإلنتاي

-

دليل (أدلة) يصف (تصف) السياسة ،البنية التنظيمية ،تعليمات العمل ،ومعايري االختبار وأية إجراءات إلدارة
اجلودة

-

حفظ مناسب لسجالت نتائج االختبار والقدرة على اقتفئها.
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هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار

امللحق  :2متطلبات إضافية ملرافق اإلكثار الدقيق للبطاطا/البطاطس
باإلضافة للمتطلبات املبينة يف القسم  ،3يتعيّن مراعاة املتطلبات التالية للبنية الفيزيائية ،التجهيزات وإجراءات التشغيل
ملرافق اإلكثار الدقيق ،حسب وجود اآلفات يف املنطقة ونتائج حتليل خماطر اآلفات.
البنية الفيزيائية
-

باب دخول مزدوي مع ستارة هوائية ومنطقة تبديل ما بني البابني املزدوجني

-

غرف مناسبة للغسيل ،لتحضري أوساط الزرع ،للمزارع الفرعية ومنو النباتات

التجهيزات
-

فلا عالي األداء لذرات اهلواء ( -)HEPAنظم ضغط هواء إجيابية مفلاة أو ما يعادهلا لغرف أوساط الزرع،
املزارع الفرعية وغرف النمو

-

غرف منو مع حتكم مناسب باإلضاءة ،ا رارة والرطوبة

-

جتهيزات أو إجراءات كافية يف غرفة املزارع الفرعية للسيطرة على التلّوث (مثل مصابيح أشعة فوق
بنفسجية ) (UVقاتلة للجراثيم)

-

مقصورات غرف عزل إلنتاي املزارع الفرعية ،تتم خدمتها دورياً

-

مقصورات غرف عزل مزودة مبصابيح أشعة فوق بنفسجية قاتلة للجراثيم

اإلجراءات التشغيلية
-

برنامج للتطهري/التدخني الدوري للمرفق

-

استعمال املوظفني ألحذية مكرّسة/غري قابلة لالستعمال أكثر من مرة أو تطهري األحذية قبل الدخول

-

ممارسات صحية مناسبة ملناولة املواد النباتية (مثل قطع نبيتات األوعية مبشرط معقم فوق سطح معقم ال يعاد
استعماله)

-

برنامج رصد لفحص مستوى التلوث المنقو مع الهواء في غرفة الزراعة الفرعية ومقصورات غرفة النمو

-

إجراء تفتيش وختلّص من مادة اإلكثار الدقيقة املصابة للبطاطا/البطاطس.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار رقم 15-33

املعيار الدولي رقم

33

مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية – امللحق
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هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار.

امللحق  :3متطلبات إضافية ملرافق إنتاج الدرينات
يتعيّن اعتبار املواصفات اإلضافية التالية ملرافق إنتاي الدرينات ،ومتى يتم مشلها حسب الضرورة ،باالستناد إىل وجود
اآلفات والنواقل يف املنطقة ونتائج حتليل خماطر اآلفات:
البنية الفيزيائية
-

باب دخول مزدوي ،مع منطقة تبديل لتغيري املالبس وارتداء الصداري/املعاطف والكفوف/القفازات الواقية،
وجيب أن تضم منطقة التبديل وسائد تطهري لألقدام ومرفق للغسيل لغسل األيدي وتطهريها

-

تغطية أبو اب الدخول واهلواء وكل الفتحات بشبكات مانعة للحشرات ذات ثقوب متنع دخول اآلفات احمللية
ونواقل اآلفات

-

إغالق الفجوات ما بني البيئة اخلارجية والداخلية

-

عزل اإلنتاي عن الابة (مثل أرضيات إمسنتية ،أو أرضيات مغطاة بغشاء واقي)

-

مناطق خمصصة لغسيل ا اويات وتطهريها ،وتنظيف ،تدريج ،تعبئة وختزين الدرينات

-

نظام فلاة و/أو تعقيم اهلواء

-

مرافق احتياطية للطوارئ يف األماكن اليت ال يكون فيها مصدر يعتدّ به إلمداد الكهرباء واملاء

إدارة البيئة
-

التحكم املناسب بدرجات ا رارة ،اإلضاءة ،دوران اهلواء والرطوبة

-

تضبيب/ترذيذ ألقلمة الفسائل/الشتالت.

إدارة احملصول
-

رصد منتظم لآلفات ونواقل اآلفات (مثل املصائد الالصقة للحشرات) على فاات حمددة

-

ممارسات صحية مناسبة ملناولة املواد النباتية

-

إجراءات ختلّص صحيحة

-

حتديد هوية إرساليات اإلنتاي

-

فصل مناسب ما بني اإلرساليات/الرسائل

-

استخدام طاوالت مرتفعة.
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أوساط النمو ،السماد ،املاء
-

استعمال وسط منو بدون تربة خالٍ من اآلفات

-

تدخني /تطهري /تعقيم بالبخار لوسط النمو قبل الزراعة أو بأية طريقة أخرى تكفل اخللو من آفات
البطاطا/البطاطس

-

نقل وختزين وسط النمو حتأ شروط متنع التلوّث

-

استعمال إمداد مائي خالٍ من آفات النبات (إما مياه معاجلة أو ماء ينبوع من بئر عميق) ،مع اختبار منتظم
آلفات البطاطا/البطاطس ،إذا تطلب األمر

-

استخدام مساد غري عضوي أو مساد عضوي متأ معاجلته إلزالة اآلفات.

املناولة ما بعد احلصاد
-

أخذ عينات مناسبة من الدرينات لفحص الدرنات ما بعد ا صاد آلفات مشخصّة (آفات يدل وجودها على أنه
مل تتم احملافظة على حالة اخللو من اآلفات ملرفق إنتاي الدرينات)

-

شروط ختزين مناسبة

-

التدريج والتعبئة (تبعاً خلطة تصديق البطاطا/البطاطس البذرية ،حسب املناسب)

-

ف لتعبئة الدرينات.
استعمال حاويات جديدة معقمة بشكل كا ٍ
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املرفق 1

هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءاً واجب االتباع هلذا املعيار

املرفق  :1اآلفات اليت قد تشكل قلقاً فيما خيص مادة اإلكثار الدقيقة للبطاطا/البطاطس
يرجى مالحظة أن القائمة التالية ال تشكل م راً فني ًا إلخضاع هذه اآلفات للوائح.
الرمز املختصر

اجلنس

الفريوسات
Alfalfa mosaic virus

AMV

Alfamovirus

فريوس األنديز لبطاطا/البطاطس

Andean potato latent virus

APLV

Tymovirus

فريوس األنديز

Andean potato mottle virus

APMoV

Comovirus

فريوس موزاييك الفصة/ال سيم ا جازي

امل قش للبطاطا/البطاطس
فريوس أراكاشا ساللة أوكا-ب

(مبدئي)

Arracacha virus B-oca strain

AVB-O

Beet curly top virus

BCTV

Curtovirus

فريوس ت قش البيلالدونا

Belladonna mottle virus

BeMV

Tymovirus

فريوس موزاييك اخليار

Cucumber mosaic virus

CMV

Cucumovirus

Eggplant mottled dwarf virus

EMDV

Nucleorhabdovirus

Impatiens necrotic spot

INSV

Tospovirus

Potato aucuba mosaic

PAMV

Potexvirus

فريوس جتعد القمة للشوندر السكري/البنجر

فريوس التقزّم امل قش للباذجنان

فريوس البقعة امليتة للمجزاعة virus
فريوس موزاييك أوكوبة

virus

Cheravirus

للبطاطا/البطاطس
فريوس التبقع ا لقي األسود

virus

Potato black ringspot

Nepovirus

PBRSV

للبطاطا/البطاطس
فريوس البطاطا/البطاطس الكامن

Potato latent virus

PotLV

Carlavirus

Potato leafroll virus

PLRV

Polerovirus

Potato mop-top virus

PMTV

Pomovirus

البطاطسPotato rough dwarf virus

PRDV

فريوس  Aللبطاطا /البطاطس

Potato virus A

PVA

Potyvirus

فريوس  Mللبطاطا /البطاطس

Potato virus M

PVM

Carlavirus

فريوس  Pللبطاطا /البطاطس

Potato virus P

PVP

فريوس  Sللبطاطا /البطاطس

Potato virus S

PVS

فريوس التفاف أوراق البطاطا /البطاطس
فريوس قمة املمسحة للبطاطا/البطاطس
فريوس التقزّم اخلشن للبطاطا/

املعيار رقم 18-33

(مبدئي)

(مبدئي)

Carlavirus

Carlavirus
Carlavirus
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املعيار الدولي رقم

1 املرفق

– ) يف التجارة الدوليةSolanum spp.( البطاطس/مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا

اجلنس

الرمز املختصر

الفريوسات

Trichovirus

PVT

Potato virus T

 البطاطس/ للبطاطاT فريوس

Nepovirus

PVU

Potato virus U

 البطاطس/ للبطاطاU فريوس

Potyvirus

PVV

Potato virus V

 البطاطس/ للبطاطاV فريوس

Potexvirus

PVX

Potato virus X

Potyvirus

PVY

virus Y (all strains)

Nucleorhabdovirus

PYDV

Potato yellow dwarf virus

Begomovirus

PYMV

Potato yellow mosaic virus

 البطاطس/ للبطاطاX فريوس
)البطاطس (كل السالالت/ للبطاطاY فريوس
الطاطس/فريوس تقزّم واصفرار البطاطا
فريوس املوزاييك األصفر
البطاطس/للبطاطا

Crinivirus

)(مبدئي

Alfamovirus

Begomovirus

)(مبدئي

البطاطس/فريوس العرق األصفر للبطاطا

PYVV

Potato yellow vein virus

PYV

Potato yellowing virus

SALCV

Solanum apical leaf curling virus

البطاطس/فريوس االصفرار للبطاطا
فريوس جتعد الورقة القمية
للباذجنان

Sobemovirus

SoMV

Sowbane mosaic virus

Tobamovirus

TMV

Tobacco mosaic virus

Necrovirus

TNV-A or TNV-D

Tobacco mosaic virus A

فريوس موزاييك ساوبني
فريوس موزاييك التبغ
فريوس موزاييك التبغ أ
أو موت د

or Tobacco necrosis D
Tobravirus

TRV

Tobacco rattle virus

فريوس خشخشة التبغ

Ilarvirus

TSV

Tobacco streak virus

فريوس ختطط التبغ

Nepovirus

TBRV

Tomato black ring virus

Tospovirus

TCSV

Tomato chlorotic spot virus

الطماطم/فريوس ا لقة السوداء للبندورة
فريوس البقعة الشاحبة
الطماطم/للبندورة

Begomovirus

ToLCNDV

Tomato leaf curl New Delhi virus

فريوس نيودهلي اللتفاف
الطماطم/أوراق البندورة

الطماطم/فريوس موزاييك البندورة

Tobamovirus

ToMV

Tomato mosaic virus

Begomovirus

ToMoTV

Tomato mottle Taino virus

الطماطم/فريوس ت قش تاينو للبندورة

Tospovirus

TSWV

Tomato spotted wilt virus

الطماطم/فريوس الذبول املتبقع للبندورة

Begomovirus

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

19-33 املعيار رقم

فريوس اصفرار وجتعد أوراق
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

املعيار الدولي رقم

مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية –

33

الرمز املختصر

الفريوسات

املرفق 1

اجلنس

البندورة/الطماطم
فريوس املوزاييك األصفر

Tomato yellow mosaic virus

ToYMV

(مبدئي)

Begomovirus

للبندورة/الطماطم
فريوس ختطط العصب األصفر

Tomato yellow vein streak virus

ToYVSV

(مبدئي)

Geminivirus

للبندورة/الطماطم
فريوس موزاييك البطاطا/البطاطس ال ية
الفايروئيات

Wild potato mosaic virus

WPMV

Potyvirus

VIROIDS

فريويد بابيتا املكسيكي
فريويد الدرنة املغزلية للبطاطا البطاطس
البكترييا

Mexican papita viroid

MPVd

Pospiviroid

Potato spindle tuber viroid

PSTVd

Pospiviroid

BACTERIA
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Dickeya spp.
Pectobacterium atrosepticum
P. carotovorum subsp. carotovorum
Ralstonia solanacearum

الفايتو بالزما
مثل القمة األرجوانية ،ستولبور

املعيار رقم 20-33

PHYTOPLASMAS
e.g. purple top, stolbur

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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املعيار الدولي رقم

2 املرفق

– ) يف التجارة الدوليةSolanum spp.( البطاطس/مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا

هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءاً واجب االتباع هلذا املعيار

البطاطس/ اآلفات اليت قد تشكل قلقاً فيما خيص إنتاج درينات البطاطا:2 املرفق
.يرجى مالحظة أن القائمة التالية ال تشكل م راً فني ًا إلخضاع هذه اآلفات للوائح
 تتطلب عديد من األطراف املتعاقدة أن يتم استبعاد اآلفات من اإلنتاي املصدّق،1 باإلضافة لآلفات املدرجة يف املرفق رقم
.البطاطس إما كآفات حجرية أو كآفات غري حجرية خاضعة للوائح تبعاً الة اآلفة يف البلد املعين/لدرينات البطاطا
:ومن األمثلة على ذلك

البكتيريا
Streptomyces spp.

الكروميستا
Phytophthora erythroseptica Pethybr. var. erythroseptica
P. infestans (Mont.) de Bary

الفطريات/الفطور
Angiosorus (Thecaphora) solani Thirumalachar & M.J. O'Brien) Mordue
Fusarium spp.
Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis
Rhizoctonia solani J.G. Kühn
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Verticillium dahliae Kleb.

-

V. albo-atrum Reinke & Berthold

الحشرات
Epitrix tuberis Gentner
Leptinotarsa decemlineata (Say)
Phthorimaea operculella (Zeller)
Premnotrypes spp.

-

Tecia solanivora (Povolny)

النيماتودا
Ditylenchus destructor (Thorne)
D. dipsaci (Kühn) Filipjev
Globodera pallida (Stone) Behrens
G. rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich
Meloidogyne spp. Göldi

-

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

األوالي
Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

21-33 املعيار رقم
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املعيار الدولي رقم

مادة اإلكثار الدقيقة والدرينات اخلالية من اآلفات للبطاطا/البطاطس ( )Solanum spp.يف التجارة الدولية –

33

املرفق 3

هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءاً واجب االتباع هلذا املعيار

املرفق  :3خمطط توضيحي للتسلسل الطبيعي إلنشاء ،احملافظة على وإنتاج مادة اإلكثار الدقيقة ودرينات
البطاطا/البطاطس اخلالية من اآلفات
نبات مرشح

مرفق اإلنشاء
(نمو النباتات وإكثارها الدقيق؛
مناولة المادة المختبرة وغير
المختبرة بحمايات كافية لمنع
اإلصابة أو التلوث باآلفات)

استبعاد اآلفة وإعادة
االختبار (إعادة التقديم
كنبات مرشح)

عينة (عينات)
مختبر اختبار
رسمي
(اختبار لآلفات
الخاضعة للوائح)

وجود آفة

نعم

تخلّص

ال
مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات

تصدير إذا كانت تفي بمتطلبات الصحة
النباتية لالستيراد للبلد المستورد
مرفق احملافظة واإلكثار
(إكثار دقيق للمادة الخالية من
اآلفات تحت ظروف معقمة)
مادة إكثار دقيقة خالية من اآلفات

تصدير إذا كانت تفي بشروط الصحة
النباتية الستيراد للبلد المستورد
مرفق الدرينات
(إنتاج في ظل ظروف لمنع اإلصابة باآلفات أو
التلوث)
درينات خالية من اآلفات

تصدير إذا كانت تفي بشروط الصحة
النباتية الستيراد للبلد المستورد

املعيار رقم 22-33

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

