
 6المرفق  /2102/07هيئة تدابير الصحة النباتية   

 -201 يف عام[ العشرين]اعتمدت هذه املعاملة يف جمال الصحة النباتية من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها 

 8002: 82امللحق هو جزء توجيهي من املعيار 

 

 

PT X-1 

 البحر املتوسطللتخلص من ذبابة فاكهة  على الباردليمون اجلنة عاملة م

 82 امللحق باملعيار الدولي رقم

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 (معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لتدابري احلجر الزراعي) 82امللحق باملعيار الدولي رقم 

 للتخلص منعلى البارد  Citrus paradisi (جلنةليمون ا)اجلريب فروت  عاملةم

 Ceratitis capitata البحر املتوسطفاكهة  ذبابة

 
 نطاق املعاملة

لكي تسفر عن نفوق على البارد  Citrus paradisi (ليمون اجلنة) اجلريب فروتمثرة  عاملةمتسري هذه املعاملة على 

 .1ة احملددةيبالفعال.Mediterranean fruit fly ذبابة فاكهة البحر املتوسط يرقاتبيوض و

 

 وصف املعاملة
 

 على البارد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسط Citrus paradisi( ليمون اجلنة)اجلريب فروت  مثرة عاملةم اسم املعاملة

Ceratitis capitata 

 ال يتوافر املكون الفعال

 املعاملة على البارد منط املعاملة

 (املتوسط ذبابة فاكهة البحر) Mediterranean fruit fly( ذبابة الربتقال) مثرة        Ceratitis capitata اآلفة املستهدفة

السلع 

املستهدفة 

 اخلاضعة لقواعد

Citrus paradisi  (جريب فروت)لبمون اجلنة. 

                                                      
1

ألخرى اليتضمن نطاق املعامالت املنصوص عليها يف اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية ا 

احملددة بالنسبة لنوعية املنتجات، أو الصحة البشرية أو سالمة  كذلك ال تتضمن املعامالت معلومات عن اآلثار. اخلاصة باملوافقة على املعامالت

باإلضافة إىل ذلك ُتعترب اآلثار احملتملة على نوعية  .األغذية، وهي القضايا اليت ينبغي التعامل معها وفقًا لإلجراءات احمللية قبل املوافقة على املعاملة

ومهما كان من أمر فإّن تقييم أي اثر ملعاملة نوعية السلع قد يتطلب مزيدًا من . مادها دوليًااملنتجات ُتعترب بالنسبة لبعض السلع العائلة قبل اعت

  وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ما يتصل باملوافقة على املعامالت، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه .االستعراض



 على البارد Citrus paradisi( ليمون الجنة)معاملة الجريب فروت  6المرفق  /2102/07هيئة تدابير الصحة النباتية  

 Ceratitis capitataللتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

 

PT X-2 

 مسودة وثيقة

 احلجر الزراعي

 متواصاًل يومًا 11 ملدة أو أقل  برودة °2: 1 اجلدول جدول املعاملة

 ( 2007a Anon) يف املائة 59 ثقةمبستوي   ED99.9917 :وى الفعالية والثقةمست

 

 يومًا 23برودة ملدة  °3: 2اجلدول 

 (2007b Anon) يف املائة 59 ثقةعند مستوي  ED99.9916 :مستوى الفعالية والثقة

 

 .بدء املعاملة قبلإىل درجة حرارة املعاملة  ثمرة ينبغي أن تصل ال

 .ة املعاملةطوال مد وأاّل تتجاوز املستوى احملدد ، وتسجيلها، وقياسها ثمرةة حرارة الينبغي مراقبة درج

معلومات أخرى 

 ذات صلة

 .يتعني التربيد املسبق للسلعة للوصول بها إىل درجة حرارة املعاملةقد 

ة باألنظمة احلرارية، والتربيد احلراري عند تقييم هذه املعاملة درس الفريق الفين املعين مبعاجلة الصحة النباتية املسائل املتعلق

 .Mangan  7552و   Hallmanآخذًا بعني االعتبار عمل 

 (.8002)وآخرين   Gastaminzaو( 8002)وآخرين  Willinkباالستناد إىل عمل  8و 7ُوضع اجلدوالن 

 ،" Marsh Seedless" ،" Star Ruby" التالية باستخدام األصول 7اجلدول وضع 

"Henninger’s Ruby"،و"Rouge la Toma." 

 

 "Henninger’s Ruby" باستخدام األصول 8ووضع اجلدول 

 ,.Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E املراجع

Carrizo, B., Macián, A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, 

M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007. Tratamientos con frío para el control 

de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la exportación de cítricos. In 

E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Moscas de los frutos y su 

relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: once años 

de investigaciones 1996-2007. Chapter 4. Las Talitas, Tucumán, Argentina. 

(Available at www.eeaoc.org.ar. ISBN: 978-987-21283-4-0). 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997  الشواغل املتعلقة حبرارة أحباث املعامالت يف احلجر الصحي

 G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl .الزراعي

Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov 3–5. pp. 

79-1–79-4 
 

Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., 

Carrizo, B.,  Macián, A., Avila R., Favre, P. & Aceñolaza, M. 2007. Estudios 

básicos para el desarrollo de tratamientos cuarentenarios con frío para Ceratitis 

capitata y Anastepha fraterculus en cítricos de Argentina. In E. Willink, G. 

Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Moscas de los frutos y su relevancia 

cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: once años de 

investigaciones 1996-2007. Chapter 3. Las Talitas, Tucumán, Argentina. 

(Available at www.eeaoc.org.ar. ISBN: 978-987-21283-4-0). 

 

 
 
 

http://www.eeaoc.org.ar/


 6المرفق  /2102/07هيئة تدابير الصحة النباتية  على البارد Citrus paradisi( ليمون الجنة)معاملة الجريب فروت 

 Ceratitis capitataة البحر المتوسط للتخلص من ذبابة فاكه

 

PT X-3 

 مسودة وثيقة

 
 
 
 

 التسلسل التارخيي للمطبوع

 ال يعد هذا جزءًا رمسيًا من املعيار

 ُقِدمت املعاجلة من ِقبل فريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 8002

 املشروع املنقح لفريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 8002-78

 :878-8002بند إضايف  –الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية  8002

 -املعاجلات بالربودة لذبابة البحر املتوسط

 من ذبابة فاكهة البحر املتوسط  Citrus reticulata x C. sinensisاملعاجلة بالربودة هلجائن املندرين والربتقال احللو 

 املشروع املنقح لفريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 8070-2

 املشروع املنقح لفريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 8070-2

2009-05 SC approved draft for MC 
 إىل الدول األعضاءاملشروع املعتمد للجنة املعايري ُقدم  8005-9

 الدول األعضاء 8005-00

 املشروع املنقح لفريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 8070-2

 املنتدى اإللكرتوني الختاذ قرار –جلنة املعايري  8077-2

 االقرتاع االلكرتوني الختاذ قرار –جلنة املعايري  8077-70

 دراج التعليقات من املنتدى اإللكرتوني الختاذ قراراملشروع املنقح لألمانة إل 8077-70

 


