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معالجة بتبخير الحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة ال :28المعيار الدولي رقم بملحق مشروع  ]1[
 (101A-2007) فلوريد السلفوريل

 الحالة الراهنة ]2[

له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعوف ســــــــــــــاملعيار و امللحق ب ال يشــــــــــــــكل هذا جزءاً رمسياً من د تعدَّ
 اعتماده.

 2016-11-28  الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم باملحق مشروع  فئة الوثيقة

 امن أجل اعتماده تدابري الصحة النباتية هيئةللعرض على  ةللوثيق مرحلة الحاليةال

 )2006يف دورهتا األوىل ( أضــــــــــــــافت هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية 2006-04 الرئيسيةالمراحل 
(إخضـــــــاع مواد  15الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية رقم  تنقيح املعيارموضـــــــوع 

 )2006-011( )التعبئة اخلشبية للوائح يف التجارة الدولية

جهة يف املو  معاجلاتلدعوة إىل تقدمي ل ُقدِّمت املعاجلة اســــــــــــــتجابةً  09-2006
 2008أغسطس/آب 

 املعاجلة استعراضب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  12-2006

 نّقحيف املشروع امل التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2007

 لنباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة اُقدم املشروع املنّقح إىل  12-2007

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيالفريق أجرى  12-2008

 استعراض املشروعب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية قام 01-2009

 عّدليف املشروع امل التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2009

 ايريإىل جلنة املع شأنهجرى حتديث املشروع ورُفعت توصية ب 07-2010

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيأجرى الفريق  09-2010

 جلنة املعايري قراراً إلكرتونياً  اختذت 04-2011

 نباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصـحة العادت جلنة املعايري إىل  05-2011
 عرب نقاش إلكرتوين
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ملشــــــــــــــروع ا الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةراجع  07-2011
 باالستناد إىل تعليقات جلنة املعايري 

 استعراض املشروعب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  10-2011

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيأجرى الفريق  02-2012

 استعراض املشروعب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  12-2012

استعراض املشروع ب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  07-2013
 باالستناد إىل معلومات إضافية من اجلهة املقّدمة للمشروع

ل  01-2014 ســــــــــــــتعراض ا الفريق الفين املعين مبعـاجلـات الصــــــــــــــحـة النبـاتيـةأجـّ
 املشروع بانتظار معلومات من األخصائيني

املشــــــــروع   مبعاجلات الصــــــــحة النباتيةالفريق الفين املعيناســــــــتعرض  06-2014
 مباالســـــتناد إىل املعلومات الواردة من األخصـــــائيني؛ وأوصـــــى الفريق بأن يُقســــّ 

 )2007-101( تبخري مواد التعبئة اخلشــــــــــــــبية بفلوريد الســــــــــــــلفوريل موضــــــــــــــوع
إىل موضـــوعني (األول يتعلق باحلشـــرات والثاين بالديدان اخليطية واحلشـــرات)؛ 

رة املعايري توصــــــيًة مبشــــــاريع هبذا الصــــــدد تُعرض على مشــــــاو لجنة لورفع الفريق 
 األعضاء

 شــــاورة اخلرباء من خاللوافقت جلنة املعايري على عرض مشــــروع م 09-2014
 (eSC_Nov_09_2014)قرار إلكرتوين 

عبئــة تبخري مواد التاتفقــت جلنــة املعــايري على تقســــــــــــــيم موضــــــــــــــوع  11-2014
 تبخري احلشــــــراتإىل موضــــــوعني:  )2007-101( اخلشــــــبية بفلوريد الســــــلفوريل

تبخري و  )101A-2007( يف األخشــــــاب املقشــــــورة بواســــــطة فلوريد الســــــلفوريل
 الديدان اخليطية واحلشـــرات يف األخشـــاب املقشـــورة بواســـطة فلوريد الســـلفوريل

)2007-101B( 

 املشاورة األوىل انعقدت 07-2015

جلنة إىل  وصــــــــيةت النباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــحة  رفع 09-2016
 اعتمادهب املعايري

ا رفعت جلنة املعايري توصــية إىل هيئة تدابري الصــحة النباتية يف دورهت 11-2016
عن طريق عمليـــــــة اختـــــــاذ القرارات إلكرتونيـــــــا الثـــــــانيـــــــة عشــــــــــــــرة العتمـــــــاده 

(2016_eSC_Nov_15) 

 )نيوزيلندا( Mike ORMSBYالسيد  2006-12 المعالجةالمسؤول عن 
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 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 2007-07 مالحظات

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 03-2008

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 03-2009

حة الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــ ُقّدمت معلومات إضــــافية إىل 10-2009
 النباتية

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 09-2010

 تنسيق النص يف القالب النموذجيجرى  04-2011

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 11-2011

 حترير النص مت 01-2015

 حترير النص مت 04-2016

 حترير النص مت 11-2016

ــــيتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــق هســ ـ ـ ـ ـ ـــــمن بما ي، هابعد اعتمادمعالجة ال هذترتيب نســ ـ ـ ـ ـ د وجو ضــ
 نفس الصفحة التي يظهر فيها رمز الحاشية. الحواشي السفلية في

 

 نطاق المعالجة ]3[

احلشرات  للحّد من خماطر إدخال آفات بواسطة فلوريد السلفوريلتصف هذه املعاجلة تبخري األخشاب املقشورة  ]4[
 .1وانتشارها

 وصف المعالجة ]5[

  فلوريد السلفوريل: معاجلة احلشرات يف األخشاب املقشورة بواسطة سم المعالجةا ]6[

 )السلفوريل فلوريددي ،السلفوريل ثاين أكسيد فلوريد(املعروف أيضاً باسم دي فلوريد السلفوريل المكّون الفعال: ]7[
 : التبخرينوع المعالجة ]8[

 Anoplophora حشــــــــــرة مراحل حياة احلشــــــــــرات اليت حتملها األخشــــــــــاب، مبا يف ذلك اآلفات المســــــــتهدفة: ]9[

glabripennis (Motschulsky, 1853) ، حشـــــــــــــــــــــــــرة وAnobium punctatum (De Geer, 1774) 
(Coleoptera: Cerambycidae) )Coleoptera: Anobiidae ( حشــــــــــــــــــــــــــــرة وArhopalus tristis 

 (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) 
 ســـــنتيمرتاً يف املقطع 20أكثر من األخشـــــاب املقشـــــورة اليت ال تتجاوز الســــلع المســــتهدفة الخاضــــعة للوائح:  ]10[

 (على أساس املادة اجلافة) يف املائة 75، وذات حمتوى من الرطوبة بنسبة عند اجلزء األصغر منها
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  لمعالجةل الزمني جدولال ]11[

وى ، وذات حمتسنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصغر منها 20أكثر من تبخري األخشاب املقشورة اليت ال تتجاوز  ]12[
زمن  يثح األدىن من املنتجحيقق  زمين جلدول (على أســــــــــاس املادة اجلافة) وفقا يف املائة 75من الرطوبة بنســــــــــبة 

 .1ساعة عند درجة احلرارة والرتكز املتخلف النهائي احملددين يف اجلدول رقم  24ملدة  )CT( زالرتكّ 
لألخشـــــــــاب املقشـــــــــورة اليت يتم تبخريها  ســـــــــاعة 24ملدة  )CT(ز الرتكّ زمن حيث األدىن من  املنتج :1الجدول  ]13[

  السلفوريلبفلوريد 

 من حيث زمن الترّكز المطلوبلحّد األدنى ا درجة الحرارة ]14[
 )3ساعة/م-(غرام

 )3التركز األدنى (غ/م

 93 3 200  درجة مئوية أو أكثر 15

 67 2 300 درجة مئوية أو أكثر 20

 44 1 500 درجة مئوية أو أكثر 25

  41 1 400 درجة مئوية أو أكثر 30
 

 وهناك ليت تنقلها األخشـــــاب.المعاجلة فعال ملكافحة مجيع مراحل حياة آفات احلشـــــرات ل الزمين دولاجلهذا إن  ]15[
وق يف مراحل فحتقق املســــــــتويات التالية من النّ  الزمين يف املائة بأن املعاجلة وفق هذا اجلدول 95 بنســــــــبة ثقة درجة

 احلياة آفات احلشرات التالية اليت تنقلها األخشاب:

 Anoplophora glabripennisحلشرة  )الريقات واآلفات اليافعة من( 2يف املائة 99683.99ما ال يقّل عن  • ]16[

 (مجيع مراحل احلياة) Anobium punctatumيف املائة من حشرة  99,7462ما ال يقّل عن  • ]17[

 (مجيع مراحل احلياة) Arhopalus tristisيف املائة من حشرة  99 ما ال يقّل عن • ]18[

 حتســــابالواهلواء احمليط (أيهما أقل)  (مبا يف ذلك يف صــــلب اخلشــــب) م درجة احلرارة املســــجلة للمنتجســــتخدتُ  ]19[
 .مئوية على األقل طوال مّدة املعاجلة ةدرج 15 وجيب أن تبلغالسلفوريل، فلوريد جرعة 

  معلومات أخرى ذات الصلة ]20[

ألخشـــــــــــاب لمن حيث زمن الرتّكز املطلوب معاجلة حيقق احلّد األدىن الزمين للدول اجلعن  مثال 2يرد يف اجلدول  ]21[
 .املقشورة اليت تتّم معاجلتها بفلوريد السلفوريل

شـــــــــــــــاب لألخ من حيــث زمن الرتّكزاحلــّد األدىن املطلوب قق حيُ معــاجلــة لل الزمين دولاجلــعن  مثــال -2الجدول  ]22[
 .املقشورة اليت تتّم معاجلتها بفلوريد السلفوريل
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]23[ 

درجـــة الحرارة الـــدنيـــا 
 خالل المعالجة

الــــــحــــــّد األدنــــــى 
الــــمــــطــــلــــوب مــــن 
 حيـــث زمن الترّكز

 )3ساعة/م-(غرام

جـــــــــــرعـــــــــــة 
ــــــد  ــــــوري ــــــل ف
 †السلفوريل

 )3(غ/م

 ) عند مرور3األدنى (غ/مالتركز 

نصف 
 ساعة

 ساعتين
4 

 ساعات
12 

 ساعة

24 
ســــاع

 ة

 93 131 163 176 188 183 3 200 درجة مئوية أو أكثر 15

 67 95 118 128 136 131 2 300 درجة مئوية أو أكثر 20

 44 62 78 83 94 88 1 500 درجة مئوية أو أكثر 25

 41 58 73 78 87 82 1 400 درجة مئوية أو أكثر 30
 

 .قد تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسرب † ]24[
 البحثإىل  .glabripennis Aحلشــــرة  اســــتند فريق اخلرباء املعين مبعاجلات الصــــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة ]25[

 ).Barak et al. )2006 ي اضطلع بهذال
)، Barak et al. )2010لقــد حظيــت الفعــاليــة العــامــة هلــذه املعــاجلــة يف مكــافحــة آفــات أخرى بــدعم كــل من  ]26[

 .Mizobuchi et al)، و1982(.La Fage et al )، و2003( .Ducom et al )، وBinker et al. )1999و
) 1990( Sprenkelو Williams)، و1996 ،1997( .Soma et al)، و1987(.Osbrink et al )، و1996(
 ).Zhang )2006و

ري ، ينبغي اختــاذ تــداب(حىت وإن حتّقق احلــّد األدىن للرتكيز) فقط ســـــــــــــــاعــة 24خالل ز زمن الرتكّ تحقق يوإذا مل  ]27[
 . وجيوز متديد املعاجلة ملدة أقصــــــــاها ســــــــاعتني من دون إضــــــــافة فلوريد الســــــــلفوريل، أو جيوز إعادهتاتصــــــــحيحية
  من البداية.

  المراجع ]28[

قد يشري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري 
https://www.ippc.int/core- الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة على البوابـــة الـــدوليـــة للصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة على املوقع التـــايل:

setting/ispms-activities/standards. 
]29[ Barak, A., Messenger, M., Neese, P., Thoms, E. & Fraser, I. 2010. Sulfuryl fluoride 

treatment as a quarantine treatment for emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) in ash logs. 
Journal of Economic Entomology, 103(3): 603–611. 

]30[ Barak, A., Wang, Y., Zhan, G., Wu, Y., Xu, L. & Huang, Q. 2006. Sulfuryl fluoride as a 
quarantine treatment for Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae) in regulated 
wood packing material. Journal of Economic Entomology, 99(5): 1628–1635. 

]31[ Binker, G., Binker, J., Fröba, G., Graf, E. & Lanz, B. 1999. Laboratory study on Anobium 
punctatum, number 130377/A and 403972 (bioassay 11–15), unpublished, Binker 

CPM 2017/03_07

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


 101A-2007 ريلاملعاجلة بتبخري احلشرات يف األخشاب املقشورة بواسطة فلوريد السلفو : معاجلة الصحة النباتية شروعم
 

الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية   Page 6 of 6 

Materialschutz, Germany. In Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC: 
Assessment report: Sulfuryl fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 29, September 
2006.  

]32[ Ducom, P., Roussel, C. & Stefanini, V. 2003. Efficacy of sulfuryl fluoride on European house 
borer eggs, Hylotrupes bajulus (L.) (Coleoptera: Cerambycidae), contract research project. 
Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Station d`Etude des Techniques de 
fumigation et de Protection des Denrées Stockées, Chemin d`Artigues - 33150 Cenon, France. 
In Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC: Assessment report: Sulfuryl 
fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 31, September 2006.  

]33[ La Fage, J.P., Jones, M. & Lawrence, T. 1982. A laboratory evaluation of the fumigant, 
sulfuryl fluoride (Vikane), against the Formosan termite Coptotermes formosanus Shiraki. 
International Research Group on Wood Protection (IRGWP) Thirteenth Annual Meeting. 
Stockholm, May 1982. Stockholm, IRGWP Secretariat. 

]34[ Mizobuchi, M., Matsuoka, I., Soma, Y., Kishino, H., Yabuta, S., Imamura, M., Mizuno, 
T., Hirose, Y. & Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 
2. Ambrosia beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 77–82.  

]35[ Osbrink, W.L.A., Scheffrahn, R.H., Su, N-Y. & Rust, M.K. 1987. Laboratory comparisons 
of sulfuryl fluoride toxicity and mean time of mortality among ten termite species (Isoptera: 
Hodotermitidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae). Journal of Economic Entomology, 80: 
1044–1047. 

]36[ Soma, Y., Mizobuchi, M., Oogita, T., Misumi, T., Kishono, H., Akagawa, T. & Kawakami, 
F. 1997. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 3. Susceptibility to sulfuryl 
fluoride at 25 °C. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 33: 25–30.  

]37[ Soma, Y., Yabuta, S., Mizoguti, M., Kishino, H., Matsuoka, I., Goto, M., Akagawa, T., 
Ikeda, T. & Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 1. 
Wood borers and bark beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 69–
76.  

]38[ Williams, L.H. & Sprenkel, R.J. 1990. Ovicidal activity of sulfuryl fluoride to anobiid and 
lyctid beetle eggs of various ages. Journal of Entomological Science, 25(3): 366–375. 

]39[ Zhang, Z. 2006. Use of sulfuryl fluoride as an alternative fumigant to methyl bromide in export 
log fumigation. New Zealand Plant Protection, 59: 223–227. 

النباتية القضــــايا املتصــــلة بتســــجيل املبيدات أو الشــــروط احمللية يتضــــمن نطاق معاجلات الصــــحة ال  :1الحاشـــية  ]40[
األخرى لألطراف املتعاقدة اخلاصـة باملوافقة على املعاجلات. كذلك ال تتضـمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري 

ليت ينبغي ا الصــحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة بالنســبة للصــحة البشــرية أو ســالمة األغذية، وهي القضــايا
 التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على املعاجلة. وباإلضــــــــــــــافة إىل ذلك، يُنظر
 .يف التــأثريات احملتملــة للمعــاجلــات على نوعيــة املنتجــات بــالنســــــــــــــبــة لبعض الســــــــــــــلع العــائلــة قبــل اعتمــادهــا دوليــاً 

ا م سلع قد يقتضي دراسة إضافية. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يفإال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية ال
 أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه. باملوافقة على املعاجلات يتصل

فوق الذي حتقق بفعل معاجلة هذه األنواع من خالل االســــــتقراء من منوذج مت تقدير احلد األدىن للنّ : 2الحاشـــــية  ]41[
 البيانات التجريبية.متناسب مع 
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