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  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 18 نباتيةالصحة المعاملة 

  الندزبالربودة للتخلص من ذبابة كوين Citrus limon معاجلة الليمون احلامض

Bactrocera tryoni 

 (2017؛ نشر يف 2015اعتمد يف )

 عاجلةامل قنطا

لكي تسففففن  عو  نوو بيور وت ذاا ةبابة    بالربودة   Citrus limon احلامض  معاجلة الليمون   على املعاجلة  تنطبق هذه  

 .1بالنعالية احملددة tryoni Bactrocera كوتنزال د

 عاجلةوصف امل

 Bactrocera tryoni كوتنزال د ةبابةبالربودة للتخلص مو  Citrus limon احلامض الليمونمعاجلة  عاجلةامل اسم

 متاح غري الفعال املكون

 (بالربودة) فيزتائية عاجلةامل نوع

 (ال دزكوتن ةبابة) Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) املستهدفة اآلفة

 اخلاضللعة املسللتهدفة السللل 

 للوائح

 Citrus limon احلامض الليمون مثار

 عاجلةجدول امل

 يومًا متواصاًل 14أو أقل ملدة  درجتان مئويتان: 1اجلدول 

مو بيور وت ذاا   يف املائة   99.99تقل عو  ال تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضففففي على ما            

Bactrocera tryoni ، يف املائة 95 سبة. 

                                                      
صة               1 ش وط احمللية األخ ى لألط اف املتعاذدة اخلا سجيل املبيداا أو ال صلة بت ضاتا املت صحة النباتية الق ضمو  طاو معاجلاا ال افقة على باملوال تت

مة األغذتة  سالاملعاجلاا. كذلك ال تتضمو املعاجلاا املعتمدة مو هيئة تدابري الصحة النباتية معلوماا عو اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البش تة أو  

ا وباإلضفففافة ذل ةلك  ترنيف  يف التأثريا وهي القضفففاتا الن تنباي التعامل معوا وفقاإل لاج اءاا احمللية ذبل موافقة األط اف املتعاذدة على املعاجلة.

املوافقة على باحملتملة للمعاجلاا على  وعية املنتجاا بالنسبة لبعض السلع العائلة ذبل اعتمادها دوليا. وال توجد ذلزام على ط ف متعاذد فيما تتصل 

 املعاجلاا  أو تسجيلوا أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.



 يومًا متواصاًل 14درجات مئوية أو أقل ملدة  3: 2اجلدول 

  مو بيور وت ذاايف املائة  99.9872تقل عو ال تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضفففي على ما 

Bactrocera tryoni ، يف املائة 95 سبة. 

. وتنباي رصففد درجة ا ارة الثم ة وتسففجيلوا  وتنباي البدء فيواذبل  املعاجلةوجيب أن تصففل الثم ة ذل درجة ا ارة 

 أاّل تتجاوز درجة احل ارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة. 
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 ُذدِّمت املعاجلة استجابة لطلب تقدتم معاجلاا  09-2007

 مو كوتنزال د ةبابةبالربودة للتخلص مو  Citrus limon احلامض الليمونمعاجلة الن تق النين املعين مبعاجلاا الصفففحة النباتية  ذسففّفم 12-2007

 206G-2007 لتشمل 2007-106

 ةبابة الناكوة  أضافت الدورة الثالثة هيئة تدابري الصحة النباتية هذه املعاجلة حتت موضوع معاجلاا 04-2008
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 ( العتماده2012وا السابعة )يف دورت

 ذدَّمت جلنة املعاتري تعليقاتوا على املعاجلة عو ط تق عملية الق اراا اإللكرتو ية 11-2011



ض ار النامجة عو التربتد املناجئ      12-2012 سألة األ صحة النباتية مو ال د على م صى  النص و و قحا توى اجتماع الن تق النين املعين مبعاجلاا ال أو

 بع ضه على جلنة املعاتري لتقدميه ذل هيئة تدابري الصحة النباتية العتماده

 وافقت جلنة املعاتري على التوصية بع ر املعاجلة على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها 11-2013

 تلقي اعرتار رمسي 2014-03

 اتية مسودة رّد على االعرتاضاا ال مسية وذام مب اجعة النصأعّد الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النب 2014-06

لصحة ااستع ضت جلنة املعاتري رّد الن تق النين املعين مبعاجلاا الصحة النباتية ووافقت على املش وع متويداإل العتماده مو ذبل هيئة تدابري  2014-11

 النباتية 

 املعاجلةاعتمدا  هيئة تدابري الصحة النباتية العاش ةالدورة   03-2015

 .  علما بالتعدتالا التح ت تة املقرتاة مو ذبل جمموعة م اجعة اللاة الع بية(11) ابري الصحة النباتية  يف دورتوااخدا هيئة تد 04-2016

( هيئة تدابري الصحة 11أدرجت أما ة االتناذية الدولية لوذاتة النباتاا التعدتالا التح ت تة املتعلقة ب"اجل عة النعالة" مو الدورة ) 2016-04

 النباتية.

  Bactrocera tryoniكوتنزال د  ةبابةبالربودة للتخلص مو  Citrus limon احلامض الليمونمعاجلة  18امللحق  28املعيار الدولي رذم 
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