
 .201Xيف عام  النباتيةيةة تداي ر الصحة هل Xالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

 .8002: 82 الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم من املعيار واجب االتباعجزء هو  امللحق هذا

 

 3 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 82 الدولي املعيار

 Xامللحق 

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الصحة النباتية معاجلات 82املعيار الدولي 

 :X الصحة النباتية رقم معاجلة

 بالربودة Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulataاملندارين  معاجلة

  Bactrocera tryoni كوين الندللتخلص من ذبابة فاكهة 

)X201( 

 املعاجلةنطاق 

Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulataاملندارين  مثرة معاجلةكم  املعاجلةهذه  تتألف
لكي تسفرر عفن    يالربودة 1

 . 2يالرعالية احملددة Bactrocera tryoniالند  نروق ييوض ويرقات ذياية فاكهة كوين

 

                                                      
 .Cottin, R. 2002. Citrus of the world: a citrus directoryأصناف احلمضيات واألنواع املهجَّنة منها ُسميت وفقًا للمسميات الواردة يف   1

Montpellier, France مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية. -، املعهد الدولي للبحوث الزراعية 

 مبوافقة األطراف املتعاقدةاحمللية األخرى اخلاصة  املتطلباتيتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  2

شرية أو لصحة الباملرتتبة على ااآلثار احملددة  يشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتراقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

 اآلثارُينظر يف إىل ذلك، وياإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته ياستخدامينبغي  وهو ماسالمة األغذية، 

إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسة . ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع للمعاجلات  احملتملة

 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتطرف متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزموال إضافية. 
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 الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح معامالت X :X201الصحة النباتية  معاملة

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 8الصفحة 

 املعاجلةوصف 

للفتخل  مفن ذيايفة فاكهفة كفوين النفد        Citrus sinensisوالربتقفال   Citrus reticulataللمنفدارين   يفالربودة  املعاجلة املعاجلةاسم 

Bactrocera tryoni 

 غ ر متاح املكون الفعال

 (يالربودة) فيزيائية املعاجلةمنط 

 (الند كوين( )ذياية فاكهة Diptera: Tephritidae) Bactrocera tryoni املستهدفة اآلفة

السللللللله املسللللللتهدفة  

 اخلاضعة للوائح

  Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata املندارينمثرة 

 

 املعاجلةجدول 

 يومًا متواصلة 61درجات مئوية أو أقل ملدة  3

 .يف املائة 59نسبته  ثقةعند مستوى  ED99.9986تبلغ الرعالية 

. وينبغي مراقبة درجة احلفرارة وتسفجيلها،   معاجلةلالتعريض لقبل يدء  املعاجلة حرارةجيب أن تصل الثمرة إىل درجة و

 .املعاجلةطيلة مدة  اوز درجة احلرارة املستوى احملددوينبغي أاّل تتج

 معلومات أخرى ذات صلة

املسفائل املتصفلة يأنظمفة درجفات احلفرارة       املعاجلةتناول الرريق الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (7552.) و Hallmanوالتكييف احلراري آخذًا يف االعتبار عمل 

 "Ellendale"( ومت وضففعه ياسففتخدام الصففنري األصففليي 8002وآخففرين ) De Limaيسففتند هففذا اجلففدول إىل عمففل و

 ."Murcott"و

 املراجه

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, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4. 
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 X :X201الصحة النباتية  معاملة الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائحمعامالت 

 3 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التسلسل التارخيي للمطبوع

 من املعيارال ُيعد هذا جزءًا رمسيًا 

 ُقدِّمت املعاجلة استجاية لطلب املعاجلات 8002-05

 Citrusوالربتقال  Citrus reticulata للمندارين يالربودة املعاجلةيي الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  الرريقاجتماع  مجع 8002-78

sinensis الند  للتخل  من ذياية فاكهة كوينBactrocera tryoni .8002-701 206-8002 والبندH 2006-8002 لوضع البندF 

 أضافت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها الثالثة موضوع معاجلات ذياية الراكهة 8002-04

 مشاورة األعضاء عن طريق العملية اإللكرتونية الختاذ القرار علىوافقت جلنة املعاي ر  8002-05

 ُأرسلت إىل مشاورة األعضاء 8005-01

يعرضها على هيةة تداي ر الصحة النباتية  املعاي راملعين مبعاجلات الصحة النباتية ن  املعاجلة وأوصى جلنة  الرينراجع اجتماع الرريق  8070-02

 ( العتماده 8078السايعة ) دورتهايف 

 الصحة النباتية ياعتماده تداي رأوصت جلنة املعاي ر هيةة  8077-77

  املعاجلةاالعرتاض رمسيًا على  8078-03

الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية على االعرتاضات الرمسية )مل تتم التوصية يأي تعديل يشأن  للرريقرد االجتماع االفرتاضي  8078-05

 االعرتاض الرمسي(

الصحة النباتية وأوصى جلنة املعاي ر يرفعه إىل هيةة تداي ر  املعاجلةراجع اجتماع الرريق الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ن   8078-78

 العتماده

  العتمادههيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها التاسعة على  يعرضهأوصت جلنة املعاي ر  8073-01

 تلقي اعرتاض رمسي 8074-03

 أعّد الرريق الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مسودة رّد على االعرتاضات الرمسية وقام مبراجعة الن  8074-01

استعرضت جلنة املعاي ر رّد الرريق الرين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ووافقت على املشروع متهيدًا العتماده من قبل هيةة تداي ر  8074-77

 الصحة النباتية 

للتخل   يالربودة Citrus sinensisوالربتقال  reticulata Citrusاملندارين  معاجلة XXامللحق : 8002. 82املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 (، روما، االتراقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة األغذية والزراعة.X201) Bactrocera tryoniالند  من ذياية فاكهة كوين

 8074: آخر تعديل يف أكتوير/تشرين األول املطبوعتاريخ 
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