
 (004-2005)احلركة الدولية لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس  [1]

[2] 
  إطار احلالة

 . هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار وسوف تعدله األمانة بعد اعتماده

 2014تشرين الثاني /نوفمرب 28  تاريخ الوثيقة

 مشروع معيار دولي لتدابري الصحة النباتية   فئة الوثيقة

رفع الوثيقة إىل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية  4112-11  احلالية للوثيقة املرحلة

 من أجل اعتمادها( 2015)

  الرتبة ووسائط النموتوصية جلنة املعايري بإضافة موضوع  4112-11  املراحل الرئيسية

  إىل جدول العمل( 2005-004)

ة لتدابري الصحة النباتية بإضافة قيام الدورة السابعة للهيئة املؤقت 12-4112

 ( 004-2005) الرتبة ووسائط النموموضوع 

  43موافقة جلنة املعايري على املواصفة  12-4112

 قيام جمموعة عمل اخلرباء بوضع مسودة املعيار الدولي  10-4111

قيام جلنة املعايري بإعادة املسودة إىل املشرف لكي يستعرضها  12-4111

 وعة صغرية من أعضاء جلنة املعايريبالتشاور مع جمم

فر اقيام جلنة املعايري مبناقشة املوضوع باقتضاب بسبب عدم تو 11-4111

 مسودة منقحة 

قيام املشرف بتنقيح املسودة بالتشاور مع جمموعة صغرية من أعضاء  11-4112

 جلنة املعايري 

أجل طرحها  قيام جلنة املعايري بتنقيح املسودة واملوافقة عليها من 12-4112

  األعضاءملشاورة 

  األعضاءانعقاد مشاورة  12-4112

قيام الدورة السابعة للجنة املعايري بتنقيح املسودة واملوافقة عليها من  12-4112

 أجل فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرّية

 لتعليقات بشأن الشواغل اجلوهرّيةفرتة إبداء ا 10-4112

بتنقيح املسودة بعد فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل قيام املشرف  11-4112

 اجلوهرّية

قيام جلنة املعايري بتنقيح املسودة واملوافقة عليها العتمادها من قبل  11-4112

 اهليئة
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 ( مشرف رئيسي، األردن)السيد حممد كاتبة بدر عن جلنة املعايري  4112-12  مراحل اإلشراف

، كندا)عن جلنة املعايري  Marie-Claude FORESTالسيدة  11-4112

 ( مشرفة رئيسية

مشرفة ، النرويج)عن جلنة املعايري  Hilde PAULSENالسيدة  11-4114

 ( رئيسية

 ( مشرف مساعد، إندونيسيا) Antario DIKINالسيد  11-4114

مشرفة ، النرويج)عن جلنة املعايري  Hilde PAULSENالسيدة  11-4112

 ( رئيسية

عن جلنة املعايري  Ana Lilia MONTEALEGRE السيدة 11-4112

 ( مشرفة مساعدة، املكسيك)

 مت حترير الوثيقة 4112-12  مالحظات األمانة

 مت حترير الوثيقة 11-4112
  

  (تضاف الحقًا)احملتويات  [2]

  االعتماد [2]

 .[-201شهر ]مت اعتماد هذا املعيار من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف  [2]

  دمةمق [0]

  النطاق [2]

وهو يصف ، يقدم هذا املعيار توجيهات لتقييم خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس [2]

تدابري الصحة النباتية الرامية إىل إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ضمن سياق 

 . حركتها الدولية

فليست مشمولة ، و املنقولة كسلعة منفصلة واليت تلّوث سلعا أخرى أو املستخدمة كمواد للتعبئةأما وسائط النم [9]

 . بهذا املعيار

  املراجع [11]

املعايري الدولية لتدابري . يورد املعيار احلالي أيضا إشارات إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتية

  ةة للصحة النباتيالصحة النباتية متاحة على  البوابة الدولي
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 
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  التعاريف [11]

صحة مسرد مصطلحات ال) 5 ميكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية يف املعيار الدولي رقم [14]

 . وهي ختضع للتنقيح سنويا( النباتية

 . تستخدم يف هذا املعيار التعاريف التالية، 5 باإلضافة إىل التعاريف الواردة يف املعيار الدولي رقم [12]

 . يتكّون من مزيج من املعادن واملواد العضوية( باستثناء اخلّث)وسيط طبيعي للنمو : الرتبة [12]

 اإلطار العام لالشرتاطات  [12]

ليال فنيا اشرتاطات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية فيما خص حتليل خماطر اآلفات أن يقدم حترتض يف [10]

 . وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس

ميكن ملنشأ مكونات وسيط النمو وطريقة إنتاجها أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة  [12]

وقد . اج وسائط النمو وختزينها وحفظها يف ظروف حتول دون التلوث أو اإلصابةجيب إنتو. بنباتات الغرس

 . حتتاج وسائط النمو إىل أن تعاجل بالشكل املناسب قبل استخدامها

 . ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس [12]

مبا يشمل تدابري الصحة  –اطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس أما خيارات إدارة خم [19]

فضال عن وسائل ، النباتية كاملعاجلة والتفتيش وأخذ العينات والفحص واحلجر الصحي ما بعد الدخول واملنع

 . موصوفة يف هذا املعيارهي ف –اإلنتاج 

  معلومات أساسية [41]

والنتشار تلك ، لصحيالحجر لًا من وسائط النمو يشكل ممرا لدخول آفات خاضعة هناك اعرتاف دولي بأن عدد [41]

طرة عالية ألنها تستطيع أن تأوي العديد من اآلفات اممرًا ذا خم، بصفتها وسيطًا للنمو، وتعترب الرتبة. اآلفات

ت الغرس هي رهن عوامل إّن خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتاو. لحجر الصحيلاخلاضعة 

 .فضال عن التفاعل بني كل منهما، متعلقة بإنتاج وسائط النمو وبإنتاج النباتات

وتكون وسائط . وبالتالي فإن بلدانا كثرية تفرض تنظيمات على استرياد وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس [44]

ن املمكن نزع وسائط النمو من بعض نباتات ويف حني أنه م. ممنوعة يف أكثر األحيان، وباألخص الرتبة، النمو

ال ميكن لبعض و. قد يكون من الصعب جتنب تنّقل وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس بالكامل، الغرس

يقدم هذا املعيار توجيهات بشأن تدابري و. النباتات البقاء حية أثناء نقلها إال إذا نقلت ضمن وسيط للنمو
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لحجر الصحي أو انتشارها يف سياق ليا من أجل خفض احتمال دخول آفات خاضعة الصحة النباتية املنّسقة دول

 . تنّقل وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس

  التأثري على التنوع احليوي وعلى البيئة [42]

لتنوع تأثريات سلبية على ا، قد متارس اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس [42]

لحجر لوميكن لتطبيق هذا املعيار أن خيفض بدرجة كبرية من دخول وانتشار اآلفات اخلاضعة . احليوي

فإن تطبيق ، باإلضافة إىل ذلكو. السلبية تأثرياتهاا سيخفض بالتالي من مم، الصحي املقرتنة بوسائط النمو

فض من احتمال دخول وانتشار كائنات أخرى تدابري الصحة النباتية املتصلة بهذا املعيار من شأنه أيضا أن خي

 . قد تصبح مبثابة أصناف غريبة غازية يف البلد املستور فتؤثر سلبا بالتالي يف التنوع البيولوجي

. تأثري سليب على البيئة( مثل بعض املعاجلات بواسطة املواد املدّخنة)قد يكون لبعض تدابري الصحة النباتية  [42]

 . استخدام تدابري الصحة النباتية اليت هلا أقل تأثري سليب ممكن على البيئةتشجع البلدان على ترويج 

  االشرتاطات [40]

  حتليل خماطر اآلفات -1 [42]

أن ، على اشرتاطات االسترياد املتعلقة بتدابري الصحة النباتية اليت ختص وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس [42]

 كون قائما على حتاليل ملخاطر اآلفات طبقا للمعيار الدولي وعلى التعليل الفين أن ي. تكون معللة فنيا

واملعيار ( احلجرية حتليل خماطر اآلفات بشأن اآلفات) 11 واملعيار رقم، (إطار حتليل خماطر اآلفات) 2 رقم

مبا يف ذلك مراعاة ،( اخلاضعة للوائح ةحتليل خماطر اآلفات بشأن اآلفات غري  احلجري) 21 الدولي رقم

والعوامل املرتبطة بإنتاج ، اليت تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املوصوفة يف هذا املعيار العوامل

عادة ما ختضع و(. التدابري املتكاملة إلنتاج نباتات الغرس) 36 نباتات الغرس املوصوفة يف املعيار الدولي رقم

  .نباتات الغرس ووسائط النمو املرتبطة بها إىل التقييم معا

البكترييا وأنواع البالزما النباتية والفطر والُفْطِريَّاُت : أما اآلفات اليت ميكن اقرتانها بوسائط النمو فتشمل [49]

الَبيِضيَّة والديدان االسطوانية والفريوسات والفريوسات املعدية واحلشرات والعث والرخويات والنباتات اليت 

لحجر الصحي اليت لجتدر اإلشارة إىل أن اآلفات اخلاضعة و. تشكل آفات وبذور النباتات اليت تشكل آفات

قد تكون آفات نامجة عن نباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات ، حتملها وسائط النمو املقرتنة بنبتة ما

 . أخرى
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  العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس -2 [21]

ويف حني أن بعض . ؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املستخدمةتطرق إنتاج نباتات الغرس أن ميكن ل [21]

فهي قد تصبح تتلوث أو تصاب خالل ، وسائط النمو قد تشكل درجة متدنية من املخاطر حبكم طبيعة إنتاجها

 .  عملية إنتاج نباتات الغرس

كما هي مفصلة )لدى البلد املستورد أن تضع يف االعتبار خماطر اآلفات  وجيوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات [24]

لدى إجراء حتليل ملخاطر ، املتصلة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس( 1 واملرفق 2 امللحقو 1 امللحقيف 

، املستوردبناء على اآلفات اخلاضعة للوائح البلد و. اآلفات من أجل حتديد تدابري الصحة النباتية املناسبة

ن فإ عالوة على ذلك،. ينبغي لتحليل خماطر اآلفات أن يراعي حالة اآلفات يف البلد املستورد والبلد املصّدر

 : خماطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي من أمور

[22]   إذا كانت وسائط النمو جديدة أو سبق استعماهلا 

[22]  منشأ وسائط النمو 

[22]  مكونات وسائط النمو 

[20]  مبا يف ذلك درجة التجهيز وأية معاجلات مطبقة، يف إنتاج وسائط النمو التدابري املستخدمة 

[22]  ( مثال خالل النقل والتخزين)إصابتها قبل الغرس  التدابري الرامية إىل منع تلوث وسائط النمو أو

 ( ومعاجلة مياه الري، منع تعّرضها للرتبةمثل )وخالل انتشار النبتة وإنتاجها 

[22]  تة مّدة الدورة اإلنتاجية للنب 

[29]  كمية وسائط النمو املقرتنة بكل نبتة على حدة 

[21]   أي إذا ما كانت ستنمو كنباتات معّمرة أو حولية)الغاية من نباتات الغرس املقرتنة بوسائط النمو ، 

وما إذا كانت ستنمو يف مناطق حضرية أو يف احلقول ، وما إذا كانت ستنمو يف مكان مغلق أو يف العراء

 (. أو املشاتل

قد تكون البيانات املتعلقة باالسترياد السابق أو احلالي للرتبة أو غريها من وسائط ، قييم خماطر اآلفاتيف ت [21]

 . ذات صلة، النمو
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يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات ، يؤثر منشأ مكّونات وسائط النمو وطريقة إنتاجها [24]

وسائط النمو ويشري إىل خماطر اآلفات اخلاصة بها بناء على املكونات الشائعة ل 1 امللحقيعرض و. الغرس

االفرتاض بأنها مل تستخدم من قبل كوسائط للنمو وبأنه قد مت تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون تلوثها أو 

 .إصابتها

عدنية أو وميكن لوسائط النمو اليت حتتوي مكونات عضوية أن تكون عرضًة إليواء اآلفات أكثر من نظريتها امل [22]

إن وسائط النمو اليت تتكون من بقايا النباتات تطرح عادة درجة أعلى ملخاطر اآلفات مقارنة . املصطنعة بالكامل

وإذا كانت الرتبة جزءا من وسيط النمو قد يصعب بشكل خاص تقييم . بوسائط النمو املعدنية أو املصطنعة

 .املختلفة والكائنات األخرىخماطر اآلفات بسبب الوجود احملتمل للكثري من اآلفات 

  إدارة خماطر اآلفات -3 [22]

مثال كجزء من نهج النظم املطبق على نباتات الغرس ، جيوز استخدام التدابري التالية كال على حدة أو معا [22]

لضمان إدارة  (استخدام التدابري املتكاملة يف نهج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات) 14 املعيار الدولي رقم)

 .اآلفات على حنو مناسب

ميكن استحداث بدائل إضافية واستخدامها من قبل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد املصّدر من أجل إدارة  [20]

 .لحجر الصحيلخماطر اآلفات املتصلة بوسائط النمو والنامجة عن اآلفات اخلاضعة 

 جر الصحيلحلوسائط النمو اخلالية من اآلفات اخلاضعة  3-1 [22]

. لحجر الصحيلجيب أن ُيستهّل إنتاج نباتات الغرس انطالقا من وسائط للنمو خالية من اآلفات اخلاضعة  [22]

 :وميكن إجناز ذلك من خالل

 استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة جبعل وسائط النمو خالية من اآلفات [29]

 .يف موقع لإلنتاج خال من اآلفات غرس النباتات يف منطقة خالية من اآلفات أو [21]

استخدام وسائط للنمو أو مكونات هلا قد مت مجعها من منطقة خالية من اآلفات أو من موقع إنتاج خال من  [21]

 اآلفات

 .قبل استخدامها، تطبيق املعاجلات املناسبة على وسائط النمو غري اخلالية من اآلفات [24]

عند ، تبع كل من الوسائط ومكوناتها إىل منشأها وإىل وجهتهاجيب إنتاج وسائط النمو ضمن نظام يتيح ت [22]

 . مقتضى احلال
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جيب ختزين وسائط النمو اخلالية من اآلفات وحفظها يف ظروف حتافظ على خلوها من اآلفات اخلاضعة  [22]

ها من وال جيب تعريض وسائط النمو إىل النباتات أو اآلفات أو الرتبات غري املعاجلة أو غري. لحجر الصحيل

ويف حال مل يتم ذلك فقد تتوجب معاجلة وسائط النمو بالشكل املناسب قبل . وسائط النمو غري املعاجلة

 . استخدامها

على النباتات املزمع غرسها يف وسائط النمو اخلالية من اآلفات أن تكون بدورها خالية من اآلفات اخلاضعة  [22]

وقد حتتاج النباتات إىل معاجلتها قبل غرسها من أجل منع تلوث وسائط النمو أو إصابتها . لحجر الصحيل

 .لحجر الصحيلباآلفات اخلاضعة 

 :كما ميكن استخدام التدابري التالية من أجل احلؤول دون تلوث وسائط النمو أو إصابتها ما بعد غرس النباتات [20]

[22]   يف منطقة خالية من اآلفات أو يف موقع إنتاج خال من ( نة بهامع وسائط النمو املقرت)إبقاء النباتات

 اآلفات

[22]   لحجر الصحيلاستخدام مياه خالية من اآلفات اخلاضعة 

[29]   واحلؤول دون انتقال اآلفات عرب اهلواء واإلنتاج على ، مثل الظروف احملمية)استخدام العزل املادي

 (.منضدات مفصولة عن الرتبة

  املعاجلات 3-2 [01]

أن ، لحجر الصحي يف وسائط النمولميكن للمعاجلات الرامية إىل ختفيف املخاطر املقرتنة باآلفات اخلاضعة  [01]

أما املعاجلات اليت ميكن استخدامها فرادى أو معًا . تطبق على مراحل خمتلفة من دورة إنتاج نباتات الغرس

 : فتشمل

[04]   لبخار واملعاجلة احلرارية واملعاجلة الكيميائية أو مثل املعاجلة با)معاجلة وسائط النمو قبل الغرس

 ( مزيج من املعاجلات

[02]   معاجلة احلقول أو املنابت املخصصة إلنتاج نباتات الغرس 

[02]   املاء أو احمللول املغذي املائي املستخدم للري أو كوسيط للنمو( بالتقطري أو التعقيم)معاجلة 

[02]   معاجلة النباتات قبل الغرس 
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[00]   وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس معاجلة 

[02]  (. مثال بواسطة غسل اجلذور أو هّز النبتة) 1إزالة وسائط النمو 

كما أن بعض املبيدات قد تلجم أعداد اآلفات بدال من . ميكن لعوامل مثل احلرارة أن تؤثر يف نتيجة املعاجلات [02]

 . ها ضرورياوقد يكون التحقق من فعالية املعاجلة بعد تطبيق. استئصاهلا

 . جيب اختاذ إجراءات مناسبة من أجل جتنب التلّوث أو اإلصابة، بعد املعاجلة [09]

  التفتيش وأخذ العّينات والتجريب 3-3 [21]

ميكن ملواقع إنتاج وسائط النمو وإجراءات جتهيزها أو معاجلتها أن تفتش وتراقب وختضع ملوافقة املنظمة  [21]

 .اشرتاطات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية من أجل ضمان استيفاء، توردالوطنية لوقاية النباتات للبلد املس

قد تدعو احلاجة إىل تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو املقرتنة بها لتحديد وجود اآلفات فيها أو لتحديد  [24]

((. التوجيهية للتفتيشاخلطوط ) 23 املعيار الدولي رقم)استيفاء اشرتاطات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية 

 . غري أن معظم اآلفات يف وسائط النمو ال ميكن أن تكشف عرب التفتيش وحده

ميكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات من وسائط النمو  [22]

التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة  اخلطوط) 20 املعيار الدولي رقم)املقرتنة بنباتات الغرس وبتجريبها 

غري أن أخذ العينات ((. منهجيات أخذ العينات من الشحنات) 31 ؛ املعيار الدولي(النباتية على الواردات

. والتجريب قد ال يكشفان بعض أنواع اآلفات وال سيما فيما خص التلوث أو اإلصابة املتدنيني لوسائط النمو

وهي كائنات يسهل كشفها ويشري وجودها إىل أن )جتارب للكائنات الكشافة فالتجريب قد يشمل ، وبالتالي

  (.لحجر الصحيلوأن وسائط النمو رمبا حتتوي آفات خاضعة ، التدابري املطلوبة مل تكن فعالة أو مل تطبق

  ما بعد الدخولالصحي احلجر  3-4 [22]

جر الصحي ما بعد دخول نباتات الغرس قد تفرض املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املستورد احل [22]

للتحقق من استيفاء اشرتاطات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية أو لتطبيق تدابري ، املقرتنة بوسائط النمو

فيما عدا ، ما بعد الدخول اخليار الوحيدالصحي وقد يكون احلجر . الصحة النباتية قبل اإلفراج عن الشحنة

 . ف عنهامنع اآلفات اليت ال يسهل الكش

                                                                        
وخالية من اآلفات قبيل التصدير حبال ، ميكن أن يتبع نزع وسائط النمو بإعادة الزرع يف وسائط للنمو غري مستخدمة من قبل ،يف بعض احلاالت  1

 .املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد مسحت بذلك
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فشل هناك مؤشرات أن ويف احلاالت اليت تكون فيها املعارف املتعلقة مبخاطر اآلفات غري كاملة أو حيث  [20]

ما بعد  الصحي قد يكون احلجر، (مثل العدد املرتفع من احلاالت املكتشفة)التدابري املتخذة يف البلد املصّدر 

 . الدخول واحدا من خيارات الرصد

  املنع 3-5 [22]

وال سيما )ت اليت ال تعترب فيها التدابري املفّصلة أعاله قابلة للتطبيق أو جمدية أو كافية لوسائط النمو يف احلاال [22]

ميكن منع دخول شحنات نباتات الغرس املقرتنة بوسائط النمو احملددة ، املقرتنة ببعض نباتات الغرس( الرتبة

 . تلك

 .هذا املرفق هو جزء توصيفي للمعيار [29]

  مرّتبة حبسب درجة ارتفاع خماطر اآلفات املرتبطة بهاملكونات الشائعة لوسائط النمو ا: 1املرفق  [21]

إن الرتتيب املعروض يف هذا اجلدول خيّص مكونات وسائط النمو اليت مل تستعمل من قبل للغرس واليت مت  [21]

 (. كأن تكون خالية من الرتبة)تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون اإلصابة أو التلوث 

يفّصل اجلدول خماطر اآلفات ذات الصلة اليت تطرحها املكونات املختلفة لوسائط النمو ولكن غري املقرتنة مع  [24]

 . نباتات الغرس

[22] 
دعم بقاء   مكونات وسائط النمو

اآلفة على 

 قيد احلياة

  التعليقات

 راكدة ال  كريات الطني املشوي 

مثل الصوف الزجاجي والصوف )وسائط مصطنعة 

عدني والبوليستريين والرغوة الزهرية واجلسيمات امل

والبولي إيثيلني والنشاء مثّبت ، البالستيكية

والبولي يوريثان والبوليمريات املمتصة ، البوليمري

 ( للماء

 راكدة ال 

َمعَدن قشور السيليكا والبريليت والصخر الربكاني 

  واخلبثوالزيوليت 

 تعقيم معدن قشور يؤدي تسخني اإلنتاج إىل ال 

 . السيليكا والبريليت عمليا

  ال  طني صرف 
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  ال  رمال صرف، حصى

 درجة عالية من التجهيز  نعم  ورق 

خضع للمعاجلة باملعقام أو للتعقيم بوسيلة  نعم  ( شبيه باألجار)وسيط لزرع األنسجة 

 أخرى قبل االستخدام 

وز ليف القشرة اخلارجية جل)ألياف جوز اهلند 

 ( خث جوز اهلند/اهلند

مثال )تعتمد املخاطرة على مستوى التجهيز  نعم 

، Bursaphelenchus cocophilusوجدت 

يف ، الدودة االسطوانية ذات الطوق األمحر

 ( قشور اجلوز الساقط

ميكن لعدد اجلسيمات أن يؤثر يف احتمال  نعم  ( جنارة)قشور اخلشب ، نشارة اخلشب

 صمود اآلفات

 تكون املخاطرة رهن املصدر واملعاجلة  نعم  املاء 

ميكن حلجم اجلسيمات أن يؤثر يف احتمال  نعم  رقائق اخلشب 

 صمود اآلفات

 تكون املخاطرة رهن مستوى التجهيز  نعم  الفلني 

يكون اخلطر أدنى حني ال يكون املنشأ  نعم  ( باستثناء تربة اخلث)اخلث 

لبوغات مثل ا)معرضا من الناحية الزراعية 

 . بذور النباتات تعترب شائعة كآفات( املصدقة

بذور . تكون املخاطرة رهن مستوى التجهيز نعم  ( اإلسفغنوم)طحالب غري قابلة للحياة 

النباتات شائعة كآفات يف الطحالب احلية 

 (. اإلسفغنوم)

قشور التنب /مثل قشر األرز)مواد نباتية أخرى 

واألوراق ، وقشور حبوب النب، وقشور القمح

، وتفل العنب، ونفايات قصب السكر، املتساقطة

 ( وفحم صفد زيت النخل ،وقشور حبوب الكاكاو

تنخفض املخاطر حبال املعاجلة أو إذا كان  نعم 

 مصدرها نظيفا وغري مصاب 

قابلية إيواء )تكون املخاطرة رهن املصدر  نعم  حلاء 

 ودرجة التجهيز أو التخمر ( آفات حرجية
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 تكون املخاطرة رهن املصدر ودرجة التجهيز نعم  بيولوجية نفايات 

  للمادة

تكون املخاطرة رهن املصدر ودرجة التجهيز  نعم  (مثل الدبال وعفن األوراق)السماد العضوي 

 أو التخمر

 ميكن خفض املخاطرة حبال متت معاجلتها  نعم  الرتبة 

  نعم   Tree Fernألواح من مادة 

 قد حيتوي بقايا مواد عضوية غري مهضومة  نعم  ن السماد املكّون من ديدا
  

 . هذا املرفق هو جزء توصيفي للمعيار [22]

أمثلة عن وسائط النمو والتدابري اليت قد تدير بفعالية خماطر اآلفات املتصلة بوسائط النمو : 2املرفق  [22]

  املقرتنة بنباتات الزرع

[20] 
 أمثلة  التدابري  مغذيات/ماء   وسيط النمو

املاء أو حملول مغذ  ملاء ا

 مائي 

قد تدعو احلاجة إىل 

مياه معقمة أو معاجلة أو 

 مقطرة 

نباتات 

متجذرة يف 

 املاء 

متت احملافظة عليه يف  مدمج يف وسيط معقم  وسيط لزرع األنسجة 

 ظروف مطهرة 

نباتات 

مزروعة يف 

أنسجة 

ومنقولة ضمن 

 مقفلة  حاويات

منو اآلفات مواد راكدة ال تستطيع إعالة 

 ( مثل البريليت)

حيفظ يف ظروف كفيلة  حملول مغذ مائي معّقم 

 مبنع غزو اآلفات 

نباتات قابلة 

للزرع يف املاء 

حيث ميكن 

التحقق من 

 غياب اآلفات 
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مثال )وسيط للنمو قد خضع للتعقيم 

بواسطة احلرارة حتى بلوغ درجة حرارة 

 ( حمددة وملدة زمنية حمددة

الي كمية من املاء اخل

معقم أو )من اآلفات 

 ( معاجل أو مقّطر

حيفظ يف ظروف كفيلة 

 مبنع غزو اآلفات 

نباتات تنمو 

من بذور ضمن 

 ظروف حممية 
  

 . هذا املرفق هو ألغراض مرجعية وليس جزءا توصيفيا للمعيار [22]

 عادةأمثلة عن نباتات الغرس يف سياق احلركة الدولية ووسائط النمو املقرتنة بها  :1املرفق  [22]

[29] 
 التعليقات  وسائط النمو  نوع النبتة 

نباتات متجذرة 

يف املاء أو يف 

حملوالت 

 مغذية مائية 

ميكن لبعض النباتات أن تنمو انطالقا من تعقيالت يف املاء أو يف حملوالت  املاء 

 .مغذية مائية مع وسائط منو مصطنعة أو بدونها

نباتات مزروعة 

 يف أنسجة 

تنتج النباتات املزروعة يف األنسجة باالقرتان مع وسائط منو معقمة شبيهة  ر مثل األجا، معقمة

 .مطّهرة خمتومة أو خارج األجار حاوياتوميكن شحنها يف . باألجار

النباتات 

 اهلوائية 

 Treeألواح مادة 

Fern ، واللحاء

والطحالب غري 

القابلة للعيش 

والرماد ( اإلسفغنوم)

 الربكاني والصخر 

مثل النباتات اليت تنتمي إىل الفصيلة ، ما تشحن النباتات اهلوائية غالبًا

، واللحاء Tree Fernباالقرتان مع ألواح مادة ، الربوميلية واألوركيدات

والرماد الربكاني والصخر وما ( اإلسفغنوم)والطحالب غري القابلة للعيش 

ائط للنمو تستخدم هذه املواد عادة لإلعالة والزينة أكثر منها وس. شابهها

 . بكل ما للكلمة من معنى

التعقيالت 

العشبية 

 املتجذرة 

مبا فيها )منوعة 

اخلث وخث جوز 

اهلند والوسائط 

املصطنعة 

والطحالب غري 

القابلة للحياة 

 (( اإلسفغنوم)

تكون التعقيالت العشبية املتجذرة عادة متجذرة ومنقولة يف وسائط منو خالية 

تكون اجلذور طرية . و أقدار جوز اهلندمن الرتبة داخل أقدار اخلث أ

 . حبيث ال ميكن نزع وسائط النمو بدون الضرر بالنباتات

النباتات اليت 

 تنمو من بذور 

تتضمن )منوعة 

اخلث وَمعَدن قشور 

السيليكا 

 ( والبريليت

عادة ما تنمو النباتات احلولية وثنائية احلول من بذور داخل وسائط النمو 

 . جذرة يف وسائط النموومن ثم تنقل وهي مت
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النباتات 

املنزلية 

املستعملة 

للزينة واملنتجة 

 للزهر 

مبا فيها )منوعة 

الوسائط املصطنعة 

ومعدن قشور 

السيليكا والبريليت 

 ( وخث جوز اهلند

أو  حاوياتميكن للنباتات أن تنمو يف تربة احلقول أو كمواد للمشاتل داخل 

 . ئة يف وسائط للنمو خالية من الرتبةكنباتات مزروعة يف أصص داخل الدفي

، غرسات

 شتول 

مبا فيها )منوعة 

اخلث ومعدن قشور 

السيليكا والرتبات 

 ( كملوثات

تكون هذه النباتات اليانعة متجذرة عادة يف الرتبة أو يف وسائط النمو اخلالية 

 . أو أطباق حاوياتمن الرتبة داخل 

بصيالت 

ودرنات خاملة 

وجذور درنية 

ر معّمرة وجذو

 عشبية 

خث أو ال ، تربة

 شيء 

واجلذور الدرنية ، (مبا فيها الكعوب والريزومات)إن البصيالت والدرنات 

واجلذور املعمرة العشبية تنتشر وتنمو عادة يف احلقول ولكنها تشحن وهي يف 

غري أّن البصيالت اخلاملة قد . حالة من اخلمول وخالية من وسائط النمو

وميكن لوسائط النمو . إىل جانب وسائط النمو" عدة للنمو"بة تعبأ أحيانًا مبثا

شريطة أال تكون النباتات متجذرة ( مادة للتعبئة)تلك أن تعترب سلعة منفصلة 

 .يف الوسائط

مواد املشاتل 

 عارية اجلذور 

تشكل مواد املشاتل عارية اجلذور تقنية لزراعة األشجار قائمة على نبش  تربة أو ال تربة 

. ة أو الشجرية النامية يف احلقل من أجل وضعها يف حالة من السباتالشجر

ميكن هز مواد املشاتل من أجل نزع بعض الرتبة عنها أو ميكن غسلها 

حلجم النبتة وهيكل جذورها ونوع .لتحريرها من أية تربة أو وسائط منو

 . الرتبة تأثري كبري على إمكانية إزالة الرتبة عن شبكة اجلذور

ملشاتل مواد ا

 املقّزم اصطناعيا 

ميكن نقل و. تكون جذور النباتات عادة صعبة الغسل لتحريرها من الرتبة الرتبة 

النباتات لزرعها يف وسائط للنمو خالية من الرتبة وجعلها تنمو يف الدفيئة مع 

يف سعي إىل خفض ، االستعانة بالتدابري املتكاملة للتخفيف من املخاطر

 .بها خماطر اآلفات املقرتنة

أشجار 

وشجريات مع 

 تربة 

، مبا فيها األشجار املستعملة كعينات، تنقل األشجار والشجريات األقدم سنا تربة 

. كأشجار منبوشة أو مغلفة باخليش، يف غالب األحيان ضمن جتارة املشاتل

 . هذه املادة حتتوي على كمية كبرية من الرتبة

مواد عضوية 

سطحية أو 

السجادات 

 العشبية 

حتتوي املواد العضوية السطحية أو السجادات العشبية كمية كبرية من  تربة 

 . الرتبة وهي ممر حمتمل للكثري من آفات الرتبة
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