
 2015 يف عام النباتيةيةة تداي ر الصحة هل العاشرةالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

 28 الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم من املعيار واجب االتباعجزء هو  امللحق هذا

 

 

 28 رقمالمعيار الدولي 

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 16 نباتيةالصحة المعاملة 

 الند زللتخلص من ذبابة فاكهة كوين بالربودة Citrus sinensisالربتقال  معاجلة

Bactrocera tryoni 

 (2017؛ نشر يف 2015اعتمد يف )

 املعاجلةنطاق 

فاكهة  يرقات ذيايةو ييوض نفوق لكي تسفر عن على البارد Citrus sinensis لربتقالا معاجلةمن  املعاجلةتتألف هذه 

 .1 يالفعالية احملددة Bactrocera tryoni الندزكوين

 املعاجلةوصف 

 الند(ز)ذياية فاكهة كوين Bactrocera tryoniعلى البارد للتخلص من  Citrus sinensisمثرة الربتقال  معاجلة املعاجلةاسم 

 غ ر متاح املكون الفعال

 (يالربودة) فيزيائية املعاجلةمنط 

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

السللللمل املسلللتهللدفللة   

 اخلاضعة للوائح

 (Citrus sinensisمثار الربتقال )

                                                      

على  ملتعاقدةا مبوافقة األطرافاحمللية األخرى اخلاصة  املتطلباتيتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  1

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

 احملتملة راآلثاُينظر يف إىل ذلك، وياإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته ياستخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

ال وإال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسة إضافية. . ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع للمعاجلات 

 .مادها لالستخدام يف أراضيه، أو تسجيلها أو اعتاملعاجلاتطرف متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزم



 معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح 16النباتية معاملة الصحة 

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  4 من 2الصفحة 

 املعاجلةجدول 

 اًليومًا متواص 16درجات مئوية أو أقل ملدة  3

يف  99.9981يقل عن ال تبلغ درجة الثقة يف حالة صنف "أيو سرة" يأن املعاملة يناء على هذا اجلدول تقضي على ما 

 .يف املائة 95، نسبة Bactrocera tryoniمن ييوض ويرقات  املائة

يف  99.9973 يقل عنال تبلغ درجة الثقة يف حالة صنف "فالينسيا" يأن املعاملة يناء على هذا اجلدول تقضي على ما 

  .يف املائة 95، نسبة Bactrocera tryoniمن ييوض ويرقات  املائة

، اوتسجيله. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة معاجلةللقبل يداية التعريض  املعاجلةوجيب أن تبلغ الثمرة درجة حرارة 

 .املعاجلةمدة  طيلةوينبغي أاّل تتجاوز درجة احلرارة املستوى احملدد 

 معلومات أخرى ذات صلة

رارة املسائل ذات الصلة يأنظمة درجات احل املعاجلةتناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (1997.) و Hallmanوالتكييف احلراري آخذًا يعني االعتبار عمل 

 (.2007وآخرين ) De Limaويستند هذا اجلدول إىل عمل 
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 :عالتسلسل التارخيي للمطبو

 جزءًا رمسيًا من املعيار يعد هذاال 

 طلب املعاجلاتل استجاية املعاجلة قدمت 2007-09

 Bactrocera tryoniللتخلص من  يالربودة Citrus sinensisالربتقال  معاجلةمبعاجلات الصحة النباتية  املعيناجتماع الفريق الفين  قسم 2007-12

 206E - 2007 البند لوضع 106 - 2007من )ذياية فاكهة كوينالند( 

 أضافت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها الثالثة موضوع معاجلات ذياية الفاكهة 2008-04

 اختاذ القرارال عملية اإللكرتونيةالاألعضاء عن طريق  مشاورةوافقت جلنة املعاي ر على  2008-09

 ُأرسلت إىل مشاورات األعضاء 2009-06



 16معاملة الصحة النباتية  معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

 4 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وأوصى جلنة املعاي ر يعرضه على هيةة تداي ر الصحة النباتية يف  املعاجلةالفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نص  الفريقراجع اجتماع  2010-07

 ( العتماده 2012دورتها السايعة )

 أوصت جلنة املعاي ر هيةة تداي ر الصحة النباتية ياعتماده 2011-11

 املعاجلة علىاالعرتاض رمسيًا  2012-03

يأي تنقيح  مل تتم التوصيةرد على االعرتاضات الرمسية )الللفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يصياغة  االفرتاضيقام االجتماع  2012-09

 االعرتاض الرمسي( ردًا على 

ة ه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتيوأوصى جلنة املعاي ر يرفع املعاجلةالفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نص  الفريقراجع اجتماع  2012-12

 العتماده

 العتمادههيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها التاسعة يعرضه على  املعاي رأوصت جلنة  2013-06

 مت االعرتاض رمسيًا على املعاجلة 2014-03

 مسودة رد على االعرتاضات الرمسية والنص املراجع الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفريقاجتماع أعد  2014-06

ووافق على املسودة متهيدًا العتمادها من قبل هيةة تداي ر الصحة  الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفريقاستعرضت جلنة املعاي ر رد  2014-11

 النباتية

 اجلةاملعاعتمدت  هليةة تداي ر الصحة النباتية العاشرةالدورة  03-2015

 .علما يالتعديالت التحريرية املقرتحة من قبل جمموعة مراجعة اللغة العريية ،(11. )، يف دورتهاهيةة تداي ر الصحة النباتية أخذت 04-2016

( هليةة تداي ر الصحة 11أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت التحريرية املتعلقة ب"اجلرعة الفعالة" من الدورة ) 2016-04

 النباتية.

 Bactrocera) كوينالندذياية فاكهة  للتخلص من يالربودة Citrus sinensisالربتقال  معاجلة 16. امللحق 28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

tryoni) (2015 ،روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،)األغذية والزراعة منظمة 

داي ر تقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يرتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقًا إلجراءات ايطال املعاي ر املعتمدة من هيةة  12 -2016

 (2015) 10الدورة  – الصحة النباتية

 .04 -2017آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 
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