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اعتُمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة  Xهليةة تداي ر الصحة النباتية يف عام .201X
هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم .8002 :82
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معاجلة الصحة النباتية رقم :X
معاجلة

 DYSMICOCCUS NEOBREVIPESو PLANOCOCCUS LILACINUS

و PLANOCOCCUS MINORباإلشعاع
)(201X
نطاق املعاجلة
تتناااو هااذه املعاةجااة الها وااة واباااار يا ااعاع ملن ا تكااا ا ا ثاااب البالمااات ماان
و Planococcus lilacinusوPlanococcus minor

Dysmicoccus neobrevipes

عند مستوى الهعالية احملددة.1

وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

املعاةجاااااة يا

اااااعاع ملكافحاااااة

neobrevipes

 Dysmicoccusوlilacinus

Planococcus

وPlanococcus minor

املكون الفعال

1

غ ر متاح

ال يتامن ثطاق معاةجات الصحة النباتية القاايا ذات الصلة يتسجيل املبيدات أو املتطلبات احمللية األخاى اباصة مبوافقة األطااف املتعاقدة

على املعاةجات املستخدمة يف أراضيوا .وقد ال تقدم املعاةجات املعتمدة من قِبل االتهاقية الدولية لوقاية النباتات معلومات يشأن اآل ار احملددة املرتتبة
على الصحة البشاية أو سالمة األغذية ،وهو ما ينبمي معاةجته ياستخدام ا جااءات احمللية قبل موافقة األطااف املتعاقدة على معاةجة ما .ويا ضافة
إىل ذلك ،يُنظا يف اآل ار احملتملة للمعاةجات على ثوعية املنتجات يالنسبة لبعض السل قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم آ ار معاةجة ما على ثوعية
السل قد يقتاي دراسة إضافية .وال يُلزم أي طاف متعاقد ياملوافقة على املعاةجات ،أو تسجيلوا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إ عاع

اآلفات املستهدفة

Beardsley

معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

neobrevipes

 Dysmicoccusوlilacinus

Planococcus

()Cockerell

و)Hemiptera: Pseudococcidae( )Maskell( Planococcus minor
السللللللله املسللللللتهدفة مجي أثواع الها وة واباار اليت قد تكون حاضنة ألثواع البق هذه
اخلاضعة للوائح

جدول املعاجلة
اةجاعااة الاادثيا املمتصااة قاادرها  832غااااي ملناا تكااا ا ا ثاااب البالمااات ماان

Dysmicoccus neobrevipes

و Planococcus lilacinusو.Planococcus minor

تبلغ فعالية املعاةجة ومو وقيتوا  ED99.99023عند مستوى قة ثسبته  59يف املائة.

ينبمي تطبيق هذه املعاةجة حبسب مقتايات املعيار الدولي رقم ( 82ابطوط التوجيوياة الساتخدام ا اعاع يف الصاحة
النباتية).
ال جيوز تطبيق هذه املعاةجة يا عاع على الها وة واباار املخزثة يف ظاوف جوية معدّلة.
معلومات مفيدة أخرى
مبا أنّ ا عاع قد ال يؤدي إىل حاالت ثهوق تام ،قد يعثا املهتشون على حشاات حيّة لكن غا ر قايلاة للبقااء مان أثاواع
 Dysmicoccus neobrevipesأو  Planococcus lilacinusأو ( Planococcus minorغ ر يالمة أو يالمة) أ نااء عملياة
التهتيش .وال يعين هذا فشل املعاةجة.
يستند جدو املعاةجة هذا إىل عمال  Doanوآخااين ( .) 8028وقاد أدّت حبساب هاذه الدراساة جاعاة قتصاة قادرها
 800غااي إىل من تكا ا ا ثاب البالمات من ثاوع

neobrevipes

 Dysmicoccusومنوهاا وصاو إال إىل اةجيال التاالي يف

مجي املااحل غ ر البالمة .واتاح يف وقت الحق يهال اختبار أُجاي على ثطاق واس للتأ اد مان هاذه النتاائّ أنّ أي
عملية تكا ا غ ر قكنة م اةجاعة القصوى البالمة  832غااي .وأظوات اختبارات الحقاة أياا إا أ ّن الناوعآل اآلخااين
أ ثا تأ اإا يا عاعات مقارثة م .Dysmicoccus neobrevipes
إنّ البياثات املتاحة عن األثواع األخاى من البقّ من هذه الهصيلة حمدودة للماية وتاد مجي الدراسات يوذا الصدد ضمن
قائمة املااج  .و اثت يف مجي احلاالت جاعة قدرها  800غااي أو أقلّ افية ملن التكا ا ،قا يعازز الثقاة ياةجاعاة
املقرتحة.
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تاريخ املطبوع

ال يُعد هذا جزءإا رمسياإ من املعيار
) املعاةجات يا عاع2006-014(  أضافت ةجنة املعاي ر هذا املوضوع ضمن22-8028
 تاحة املعاةجات8028  عُاض استجاية للدعوة املوجوة يف سنة05-8028
أجاى الهايق الهين املعين مبعاةجات الصحة النباتية تقييماإ له وأعد مسودة اةجدو ورف توصية يه إىل ةجنة املعاي ر للتشاور يشأثه م

28-8028

األعااء
 عُاض على ةجنة املعاي ر الختاذ قاار يشأثه يصورة إلكرتوثية08-8023
 أصدرت ةجنة املعاي ر قاارها يصورة إلكرتوثية للتشاور يشأثه م األعااء00-8023
 متت مااعاة تعليقات األعااء وفايق ابرباء املعين يقائمة املصطلحات يف املعاةجة00-8020
 وض الهايق الهين املعين مبعاةجات الصحة النباتية الادّ يصورته النوائية ورف توصية يه إىل ةجنة املعاي ر العتماده00-8020
 استعاضت ةجنة املعاي ر (يدون تمي ر) املطبوع ورفعة توصية يه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية العتماده05-8020
Planococcus lilacinus وDysmicoccus neobrevipes

معاةجة
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. منظمة األغذية والزراعة، االتهاقية الدولية لوقاية النباتات، روما،)201X(  يا عاعPlanococcus minorو
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