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 Bactrocera dorsalis الشرقية ذبابة الفاكهة للتخلص منحبرارة البخار   لتدابري الصحة النباتية: معاجلة الببايا دويل معيارمشروع  

 4من  1الصفحة  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

( بحرارة Carica papaya) باياب: معالجة ال28مشروع ملحق المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 (2009-109) (Bactrocera dorsalisذبابة الفاكهة الشرقية ) لمكافحةالبخار 

 إطار الحالة

 اية النباتات بعد اعتماده.من املعيار وسوف تُعدله أمانة االتفاقية الدولية لوق اا رمسي  ال ُيشكِّل هذا جزء  

 2017-11-27 تاريخ الوثيقة

 28مشروع ملحق للمعيار الدويل رقم  فئة الوثيقة

 (2018)العرض على الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية  المرحلة الحالية للوثيقة

حبددرارة البخددار  (’Carica papaya var. ‘Soloببايددا اللددولو )قُدددِّمم معاجلددة  2009 المراحل الرئيسية
 ذبابة الفاكهة الشرقية.  ملكافحة

دددد اسددددتعرض 07-2010 ة وللدددد  الفريددددق الفددددع املعددددع  عاجلددددات الصددددحة النباتيددددة املعاجل 
 معلومات إضافية

 ا بأن املعاجلة يف انتظار تقدمي بياناتأحالم جلنة املعايري علم   05-2012
 الصحة النباتية معلومات إضافية لل  الفريق الفع املعع  عاجلات 12-2012
إ  ددار ئددا    عددع  عاجلددات الصددحة النباتيددة   ددا أرسددل الفريددق الفددع امل 02-2013

 إىل مقدِّم املشروع من  الل األمانة
 هأرسل مقدِّم املشروع رد   05-2013
اسددتعرض الفريدددق الفدددع املعدددع  عاجلدددات الصدددحة النباتيدددة رد مقددددِّم املشدددروع  07-2013

  للتشاور بشأنهجلنة املعايري  توصية إىلورفع 
جددددول املعاجلدددة علدددى وافدددق الفريدددق الفدددع املعدددع  عاجلدددات الصدددحة النباتيدددة  09-2013

 )اجتماع إلكرتوين(
 ،(eSC_May_03_2014)عدن لريدق قدرار إلكدرتوين  ،وافقدم جلندة املعدايري 02-2014

  إحالته للتشاورعلى 
 املشاورة األوىل 07-2014
 ة "ُمعلق" صفجلنة املعايري  إليه ندتأس 11-2015
 املعاجلة استجابة لتعليقات املشاورة  عدله امللؤول عن 07-2016
عقدددددد اجتمددددداع الفريدددددق الفدددددع املعدددددع  عاجلدددددات الصدددددحة النباتيدددددة  وللددددد   09-2016

 االجتماع بيانات أو دراسات إضافية
  ا بالتغيري يف العنوانأحالم جلنة املعايري علم   11-2016



 Bactrocera dorsalis الشرقية ذبابة الفاكهة تخلص منللحبرارة البخار  لتدابري الصحة النباتية: معاجلة الببايا معيار دويلمشروع  2009-109

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4من  2الصفحة 

 قد م مقدِّم املشروع معلومات إضافية 03-2017
ددددداجتمددددداع الفريدددددق الفدددددع املعدددددع  عاجلدددددات الصدددددحة النباتيدددددة أجدددددر   07-2017 ا تنقيح 

 املشروع ونتا ج آ ر البحوث مقدم منباالستناد إىل البيانات اإلضافية 
 ،(eSC_Nov_07_2017)عددن لريددق قددرار إلكددرتوين  ،وافقددم جلنددة املعددايري 10-2017

 العتماده هيئة تدابري الصحة النباتية لته إىل إحاعلى 

 المسؤول عن المعالجة
 )زامبيا( Alice BAXTERالليدة  01-2009
 )الواليات املتحدة(  Guy HALLMANالليد  12-2012

 للمت لبات اجلديدة اترتي  النلق وفق   2013-09 مالحظات
 ملتعلقة باعتماد املعاجلةا اباستخدام احلاشية املنقحة سابق   بدأت األمانة 09-2013
 للنص مراجعة حتريرية 04-2014
 انتظار نتا ج البحثيف  05-2015
إىل أن فريددق اادد اء  انظددر  ، (Solo) ‘لددولوال’صددن  تغيددري العنددوان: حددذف  11-2016

الفددع املعددع  عاجلددات الصددحة النباتيددة ل  ددد أأ أدلددة لدددعم أأ ا تالفددات  كنددة يف 
مدن تقريدر اجتمداع فريدق  2-5انظر القلدم   (Carica Papaya) اأصناف أو أنواع البباي

 (2016اا اء الفع املعع  عاجلات الصحة النباتية لعام 
املعاجلددة و لددص  مشددروعالصددحة النباتيددة  ق ددا الفريددق الفددع املعددع  عاجلدداتن 07-2017

بددددا تالف مددددن نتددددا ج البحددددوث إىل أن االسددددتجابة للمعاجلددددة حبددددرارة البخددددار ال  تلدددد  
 B. dorsalisعات ذبابة جتم  
 ُأجريم مراجعة حتريرية  09-2017

 نطاق المعالجة

فددوب بدديا ذبابددة حبددرارة البخددار لكدد  ُتلددفر عددن نُ  Carica papaya بايددابال مثددرةتتندداول هددذه املعاجلددة بالوصدد  معاجلددة  [1]
 .1لية احملددةكل ألوارها( بالفعايف  ويرقاهتا ) Bactrocera dorsalis الفاكهة الشرقية

 وصف المعالجة
  ذبابة الفاكهة الشرقية للتخلص منحبرارة البخار  بايابمعاجلة ال اسم المعالجة: [2]

                                                      
ضددديها موافقدددة األلدددراف تاب معاجلدددات الصدددحة النباتيدددة امللدددا ل ذات الصدددلة بتلدددجيل مبيددددات اةفدددات أو املت لبدددات احملليدددة األ دددر  الددد  تقال يشدددمل ن ددد  1

و سدالمة معلومدات عدن التدأتريات احملدددة علدى صدحة اإلنلدان أ املعاجلات ال  تعتمددها هيئدة تددابري الصدحة النباتيدةاملتعاقدة على املعاجلات. وقد ال توفِّر 
معاجلته باستخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقدة األلدراف املتعاقددة علدى املعاجلدة. وباإلضدافة إىل ذلدر، يُنظدر يف التدأتريات احملتملدة  ينبغ األغذية، وهو ما 

ميكددن أن عددن املعاجلددة علددى جددودة اللددلع اعتمادهددا دوليددا . غددري أن تقيدديم أأ تددأتريات مرتتبددة  قبددل العا لددة املرتتبددة عددن املعاجلددات علددى جددودة بعددا اللددلع
 و اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.. وال يقع على أأ لرف متعاقد أأ التزام باملوافقة على املعاجلات أو تلجيلها أمن البحث يت ل  مزيد ا



 Bactrocera dorsalis  2009-109 الشرقية ذبابة الفاكهة للتخلص منحبرارة البخار  لتدابري الصحة النباتية: معاجلة الببايا معيار دويلمشروع 

 4من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 متاحغري  المكوِّن الفعال: [3]

 فيزيا   )حرارة البخار( المعالجة: نوع [4]

نددداح ( )رتبددة ذات اجلBactrocera dorsalis (Hendel ،1912 )ذبابددة الفاكهددة الشدددرقية  اآلفة المستهدفة: [5]
(Diptera فصيلة :)Tephritidae 

 بايابمثار ال المستهدفة الخاضعة للوائح: السلع [6]

 جدول المعالجة

 خبار:التعريا يف غرفة حرارة  [7]

درجة مئويدة أو  47إىل من درجة حرارة الغرفة  ،  الل مدة ال تقل عن تالث ساعات، اهلواءدرجة حرارة  برفع -
 يف املا ة 80تزيد الرلوبة النلبية عن  أكثر، على أالا 

درجدة مئويدة أو أكثدر، علدى  47بعدد ذلدر بالثمدار عندد درجدة حدرارة  االحتفدا درجة حدرارة اهلدواء    استخدامب -
درجددة  47 حبيددث تبقددى درجددة حددرارة قلدد  الثمددرة يف كددل الفاكهددةيف املا ددة،  90تقددل الرلوبددة النلددبية عددن  أالا 

 دقيقة. 70عن  مئوية أو أكثر ملدة ال تقل

 .ع باملاء أو اهلواء املدفوع مثال  تعريا الثمرة لت يد سري ينبغ  عدمحاملا تكتمل املعاجلة،  [8]

يف املا دة  99.9841هلذا اجلدول الزمع تدؤدأ إىل قتدل مدا ال يقدل عدن  ا ة من الثقة بأن املعاجلة وفق ايف امل 95هناك نلبة  [9]
 ويرقاهتا. Bactrocera dorsalisمن بيا ذبابة 

 معلومات أخرى ذات صلة

يف امللددا ل املرتب ددة بددُنظم احلددرارة والتكييدد   لنباتيددة عنددد تقييمدده هددذه املعاجلددةالصددحة ا نظددر الفريددق الفددع املعددع  عاجلددات [10]
 Mangan (1997.)و Hallman الدراسة ال  أجراهارارأ، مع مراعاة احل

احلجر النبايت  الدا رة الولنية ادمات( والدراسة املشرتكة ب  1996) Santosجرها استند هذا اجلدول إىل الدراسة ال  أ [11]
البديا يف ذبابدة الفاكهدة الشدرقية  لدورإىل أن تلدر الدراسدة األ درية  وأشارت(، 1988الصناعات النباتية ) ملكت التابعة 

 ذا اجلدول.( إلعداد هSolo‘ )اللولو’بايا   بنحتمال  للحرارة. واسُتخدم ص هو األكثر

 بالتايل على جودة الثمرة. وللحفا   على الثمرة يف بداية املعاجلة ملنع حدوث تكث  أقل رلوبة اهلواء  تكون [12]

 المراجع

يف البوابددة الدوليددة للصددحة متاحددة هددذه املعددايري و ميكددن أن يشددري هددذا امللحددق إىل املعددايري الدوليددة لتدددابري الصددحة النباتيددة.  [13]
 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core: هذا العنوان على النباتية

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4من  4الصفحة 
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