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  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 15النباتية صحة المعاملة 

 Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة

 Bactrocera cucurbitae البطيخ ذبابة للتخلص منحبرارة البخار  )الشمام املشبك(

 (2017، نشر يف 2014)أعتمد يف 

 املعاجلةنطاق 

( لكي تسفر عن نفوق الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلةمن  املعاجلةهذه  تتألف

 .1بالفعالية احملدَّدة Bactrocera cucurbitae البطيخويرقات ذبابة  بيوض

 املعاجلةوصف 

)الشمام املشبك( حبرارة البخار للتخلص من ذبابة البطيخ  Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة املعاجلةاسم 
Bactocera cucurbitae  

 غري متاح املكون الفعال

 (حرارة البخار) فيزيائية املعاجلةمنط 

 Bactrocera cucurbitae( Diptera: Tephritidae( )Coquillett) البطيخذبابة  املستهدفة اآلفة

السلع املستهدفة 

 وائحاخلاضعة لل

 (Cucumis melo var. reticulatus) الكنتالوبمثار 

 املعاجلةجدول 

 التعريض يف غرفة حرارة خبار:
 
 يف املائة 95عن  لرطوبة نسبية ال تقل -

 درجة مئوية 46أكثر من لتصل إىل  عن درجة حرارة الغرفة هواء تزيد لدرجة حرارة -

                                                      
 مبوافقةة األطةراا املتعاقةدة   احمللية األخرى اخلاصةة   املتطلباتبتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  1

لصحة البشرية أو املرتتبة على اار احملددة اآلث بشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

 اآلثارُينظر يف إىل ذلك، وباإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األطراا املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باستخدامينبغي  وهو ماسالمة األغذية، 

إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسةة  . ياها دولقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنسبة لبعض السلع للمعاجلات  احملتملة

 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتطرا متعاقد باملوافقة على  أي ُيلزموال إضافية. 



 درجة مئوية 45رجة حرارة قلب الثمرة إىل ملدة ترتاوح بني ثالث ومخس ساعات إىل أن تصل د -

درجة مئوية  46يف املائة وتبلغ درجة حرارة اهلواء  95دقيقة يف رطوبة نسبية ال تقل عن  30ترتك بعد ذلك ملدة  -

 درجة مئوية. 45وال تقل درجة حرارة ُلب الثمرة عن 

 

حرارة قلب  بهبوط درجةاهلواء احمليط للسماح  يف درجة حرارة الكنتالوب، ينبغي تربيد مثار املعاجلةوحاملا تكتمل 

 درجة مئوية. 30الثمرة إىل ما دون 

من البيوض يف املائة  99.9989تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة ، Bactrocera cucurbitae والريقات لآلفة البالغة لة

 ،املعاجلةباستمرار على فرتات تقل عن دقيقة واحدة يف أثناء  ورطوبتها النسبية ةجة حرارة السلعوينبغي رصد در

 تقل عن املستوى احملدد.  أالوينبغي 

 

 

 معلومات أخرى ذات صلة

 
 

رارة احل املسائل املتصلة بأنظمة درجات املعاجلةتناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (1997.)و Hallmanآخذًا بعني االعتبار عمل  والتكييف احلراري

  "Earl’s Favourite"الصنف األصلي ( ومت وضعه باستخدام 1990)وآخرين  Iwata عملواستند هذا اجلدول إىل 

 درجة مئوية. 47 لبهاإذا جتاوزت درجة حرارة  الثمرةوميكن أن تعطب 
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