
 .2017الثانية عشرة في عام تها دور خاللمعالجة الصحة النباتية هذه  تدابير الصحة النباتيةت هيئة اعتمد

 .28 هذا الملحق جزء ُملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقمو

 1-26 معالجة الصحة النباتية رقم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :26رقم  معالجة الصحة النباتية

 بالبرودة Citrus limon معالجة الليمون الحامض
 Ceratitis capitataللتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط 

 2018في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

 المعالجةنطاق 
لكذي تفذ ر عذن ن ذن   بذالبرودةlimon Citrus 1الليمذن  الحذام   معالجذة ممذرة المعالجذةهذذه  تصف

 .2بال عالية المحددة Ceratitis capitataبي  ويرقات ذبابة 

 المعالجةوصف 
 ذبابذةبذالبرودة للذتصلم مذن  Citrus limon الحام  الليمن معالجة  المعالجةاسم 

 Ceratitis capitata المتنسط البحر فاكهة
 ينجد ال المكون الفعال

 (بالبرودة) فيزيائية المعالجةنمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفةاآلفة 
 Citrus limon الحام  الليمن  ممار الخاضعة للوائح المستهدفةالسلع 
 المعالجة جدول

 متتاليا   يوما   16لمدة  تان أو أقل  مئوي درجتان: 1الجدول 

في المائة بأّ  المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى ن ذن  مذا ال يقذّع عذن  95هناك مفتنى مقة بنفبة 
 .Ceratitis capitataبي  ويرقات ذبابة في المائة من  99.9975

 متتاليا  يوما   18لمدة أو أقل  مئوية  درجات 3: 2الجدول 

في المائة بأّ  المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى ن ذن  مذا ال يقذّع عذن  95هناك مفتنى مقة بنفبة 
 .Ceratitis capitateبي  ويرقات ذبابة في المائة من  99.9973

. وينبغذي ردذد مذدة التعذرل للمعالجذةويجب أ  تصع الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبذع بذدء 
الحذذرارة المفذذتنى المحذذدلد دذذنال مذذدة  ةدرجذذة حذذرارة الثمذذرة وتفذذجيلها  وينبغذذي أالّ تتجذذاو  درجذذ

 المعالجة.

 ذات صلة  أخرىمعلومات 

 .Ceratitis capitataعائالً مشروداً لذبابة فاكهة البحر المتنسط  C. limonيعتبر الليمن  الحام  

                                                 
 الهجينذذذذذذة منذذذذذذا وفذذذذذذق التفذذذذذذميات المشذذذذذذار إليهذذذذذذا فذذذذذذي واألنذذذذذذناح  Citrus تفذذذذذذمى أنذذذذذذناح الليمذذذذذذن  الحذذذذذذام   1
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD . 
لألدذذرا   القضذذايا المتصذذلة بتفذذجيع المبيذذدات أو الشذذرود المحليذذة األخذذرى معالجذذات الصذذحة النباتيذذةيتضذذمن نقذذا   ال  2

معلنمذات  المعتمدة من هيئذة تذدابير الصذحة النباتيذة المعالجات تتضمنالصادة بالمنافقة على المعالجات. كذلك ال  المتعاقدة
عذن اثمذار المحذددة بالنفذبة للصذحة البشذرية أو سذالمة األهذيذذة  وهذي القضذايا التذي ينبغذي التعامذع معهذا وفقذاً ل جذذراءات 

علذى  المحتملذة للمعالجذات يُنظذر فذي التذأميراتوباإلضذافة إلذى ذلذك  لمعالجذة. على ا منافقة األدرا  المتعاقدةالمحلية قبع 
إال أ  تقييم آمذار معالجذة مذا علذى ننعيذة الفذلع قذد يقتضذي . ها دولياقبع اعتمادننعية المنتجات بالنفبة لبع  الفلع العائلة 

  أو تفذذجيلها أو اعتمادهذذا المعالجذذاتمذذا يتصذذع بالمنافقذذة علذذى  . وال ينجذذد إلذذزام علذذى دذذر  متعاقذذد فذذي ًدراسذذة إضذذافية
 .لالستصدام في أراضيا



 مالت الصحة النباتية لآلفات الصاضعة لقناعد الحجر الزراعيمعا 26رقم  الصحة النباتية ةمعالج

26-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   رقم معالجة الصحة النباتية

الصذحة النباتيذة فذي تقييمذا لهذذه المعالجذة المفذائع المتصذلة  اتوتناول ال ريق ال ني المعني بمعالج
 Mangan (1997.)و Hallmanبأنظمة درجة الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في االعتبار عمع 

 "لشذبننة" باستصدام دنف ما( وتم وضعه2007) خرينوآ De Limaإلى عمع  2و 1واستند الجدوال  
(Lisbon)  وباستصدام عدم القدرة على التحنل إلى شرنقة كمقياس لمعدل النّ ن. 

الصذحة النباتيذة أيضذاً المفذائع المتصذلة باألضذرار الناجمذة  اتوتناول ال ريق ال ني المعني بمعالج
 (.2012الصحة النباتية   اتعن التبريد الم اجئ في ممار الليمن  )ال ريق ال ني المعني بمعالج

 المراجع

قذذد يشذذير ملحذذق المعيذذار هذذذا إلذذى المعذذايير الدوليذذة لتذذدابير الصذذحة النباتيذذة. ويمكذذن االدذذالح علذذى 
 لتدابير الصحة النباتية على البنابة الدولية للصحة النباتية على المنقع التالي المعايير الدولية 

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

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 

Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 

and Horticultural Science, 35: 39–50. 
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 
TPPT (Technical Panel on Phytosanitary Treatments). 2012. TPPT response to SC’s concerns about 

chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting 

report, December 2012, pp. 55–57. 

 

  

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


 26رقم  الصحة النباتية ةمعالج مالت الصحة النباتية لآلفات الصاضعة لقناعد الحجر الزراعيمعا

 3-26 معالجة الصحة النباتية رقم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 المطبوعتاريخ 
 .جزءاً رسمياً من المعيارليس هذا 
 .تم تقديم المعالجة 09-2007
قام ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتقفيم معالجة الليمن   12-2007

بالبرودة للتصلم من ذبابة فاكهة البحر المتنسط  Citrus limonالحام  
Ceratitis capitata  2007من-TPPT-106 إلنشاء 

2007-206C. 
أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة هذه المعالجة تحت  04-2008

 .ذبابة ال اكهة منضنح معالجات
وافقت لجنة المعايير على عرل المعالجة على مشاورة األعضاء للبت  09-2008

 ً  .فيها إلكترونيا
 .انعقدت مشاورة األعضاء 06-2009
ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروح قام ال ريق  07-2010

 .وأودى بعرضا على لجنة المعايير العتماده
 .قدلمت لجنة المعايير تعليقاتها عن دريق عملية اتصاذ القرارات إلكترونيا 11-2011
انتهى ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية من وضع اللمفات  12-2012

استجابتا لمفألة األضرار الناجمة عن التبريد الم اجئ  األخيرة على 
 .والمشروح المنقح وأودى بعرضا على لجنة المعايير العتماده

تتندع لجنة المعايير إلى تنافق عام في اثراء في أمناء النقاش الذي  لم 06-2013
دار في المنتدى ووافقت على مناقشة المشروح في إدار لجنة المعايير في 

 .2013تشرين الثاني /ننفمبر
رفعت لجنة المعايير تندية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  11-2013

 .التاسعة العتمادها
ورد اعترال رسمي على المعالجة قبع انعقاد الدورة التاسعة لهيئة  04-2014

 .تدابير الصحة النباتية
 .حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة" 11-2015
وافق ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية على عدم وجند  09-2016

اختالفات في مجمنعات ذباب ممار ال اكهة بالنفبة إلى المعالجة بالبرودة 
 .تأميرات على األنناح أو األدنا  وال

رفع اجتماح ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية تندية إلى  09-2016
 .المعايير العتمادهالجنة 

رفعت لجنة المعايير تندية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  11-2016
الثانية عشرة العتمادها عن دريق عملية اتصاذ القرارات إلكترونيا 

(2016_eSC_Nov_07). 
 الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية  اعتمدت 04-2017

بالبرودة  Citrus limon معالجة الليمن  الحام  .26. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
رومذذا  Ceratitis capitata  (2017 .) المتنسذذط للذذتصلم مذذن ذبابذذة فاكهذذة البحذذر

 .االت اقية الدولية لنقاية النباتات  منظمة األهذية والزراعة

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجمنعة مراجعة اللغة الصادة باللغة  01-2018

العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة االت اقية الدولية لنقاية النبات 

 بدمج التعديالت وفقاَ لذلك.
بأ  مجمنعة أحيقت علماً  2018( في CPM-13  الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )2018-04

 مراجعة اللغات راجعت هذا الملحق.

  122018-: أخر تحديث لتاريخ المطبوع


