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

 :28رقم  معالجة الصحة النباتية

 بالبرودةلتخلص ل Citrus reticulataبرتقال معالجة 
 Ceratitis capitata البحر المتوسط ذبابة فاكهةمن 

 2018في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

 المعالجةنطاق 
عةن ن ة ب بةي   لكةي تفة ربةالبرودة  Citrus reticulata 1 برتقةال ثمةرة معالجةةتصف هذه المعالجةة 

 2ال عالية المحددة.ب Ceratitis capitataويرقات ذبابة البحر المت سط 

 وصف المعالجة
 مةن ذبابةة فاةهةة بةالبرودةلةتلل  ل Citrus reticulataبرتقال معالجة  المعالجةاسم 

 Ceratitis capitata البحر المت سط
 متاحغير  المكون الفعال

 (بالبرودة) فيزيائية المعالجةنمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفةاآلفة 

 المستهدفةالسلع 
 Citrus reticulata ثمرة الخاضعة للوائح

 المعالجة جدول
 .مت اصال   ي ما   23( مئ يتان أو أقل لمدة 2درجتان )

في المائة بأّن المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى ن ة ب مةا ي يقةّل عةن  95هناك مفت ى ثقة بنفبة 
 .Ceratitis capitataفي المائة من بي  ويرقات ذبابة  99.9918

ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبةل بةدء مةدة التعةرم للمعالجةة. وينبدةي رصةد 
درجةةة حةةرارة الثمةةرة وتفةةجيلها  وينبدةةي أيّ تتجةةاور درجةةة الحةةرارة المفةةت ى المحةةدّد  ةة ال مةةدة 

 المعالجة.

 ذات صلة  أخرىمعلومات 

الصةحة النباتيةة فةي تقييمةذ لهةذه المعالجةة المفةائل المتصةلة  بمعالجةاتتناول ال ريةق ال نةي المعنةي 
 .Mangan ((1997)و Hallmanبأنظمة درجة الحرارة والتكييف الحراري آخذا  في ايعتبار عمل 

( وتةةم وهةةعذ 2007) وآخةةرين Willink( و2007) وآخةةرين Gastaminzaاسةةتند هةةذا الجةةدول إلةةى عمةةل 
 وباستلدام معدل ن  ب اليرقات.Nova( "C. reticulata )"باستلدام صنف 

                                                 
 :وفقا  للمفميات ال اردة في ينةجهلاأصناف الحمضيات واألن اع يتم تفمية   1

 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD 
ي يتضمن نطاب معالجات الصحة النباتيةة القضةايا ذات الصةلة بتفةجيل المبيةدات أو المتطلبةات المحليةة األخةرى اللاصةة  2

معل مةات  هيئةة تةدابير الصةحة النباتيةةة على المعالجات. وقد ي تقدم المعالجات المعتمةدة مةن قلبةل بم افقة األ راف المتعاقد
بشأن اآلثار المحددة المترتبة على الصحة البشرية أو سالمة األغذية  وه  ما ينبدي معالجتةذ باسةتلدام ارجةراءات المحليةة 

ة إلةةى ذلةةُ  يُنظةةر فةي اآلثةةار المحتملةةة للمعالجةةات علةةى ن عيةةة قبةل م افقةةة األ ةةراف المتعاقةةدة علةةى معالجةة مةةا. وبارهةةاف
المنتجات بالنفبة لبع  الفلع قبل اعتمادها دوليا. إي أن تقييم آثار معالجة ما على ن عية الفلع قد يقتضةي دراسةة إهةافية. 

 أراهيذ.يُلزم أي  رف متعاقد بالم افقة على المعالجات  أو تفجيلها أو اعتمادها لالستلدام في  وي
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 المطبوعتاريخ 
 جزءا  رسميا  من المعيار ليس هذا 
 .تم تقديم المعالجة استجابة للدع ة اللاصة بتقديم معالجات 09-2007
ال ريق ال ني المعني بمعالجات الصحة النباتية )ال ريق ال ني( بتنقيح قام  12-2007

للتلل   Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulataمعالجة المندارينمشروع 
 .Ceratitis capitataالبحر األبي  المت سط  فاةهة ذبابةبالبرودة من 

الثالثة  هذا الم ه ع تحت إ ار م ه ع  دورتهاأهافت الهيئة  في  04-2008
 .معالجات ذباب ثمار ال اةهة

وافقت لجنة المعايير على عرهذ على مشاورة األعضاء عن  ريق  09-2008
 .إلكترونياعملية اتلاذ القرارات 

 .مشاورة األعضاء لدرمتم إرسال المعالجة  06-2009
بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع ورفع  المعنيقام ال ريق ال ني  07-2010

 .ت صية إلى لجنة المعايير يعتماده
 .ت صية إلى الهيئة في دورتها الفابعة يعتماده المعاييررفعت لجنة  11-2011
 .اعتراهات رسمية عالجةالمتلقت  03-2012
الصحة النباتية بصياغة رد على  بمعالجاتقام ال ريق ال ني المعني  09-2012

ايعتراهات الرسمية )لم يتم رفع ت صية بإجراء أي تنقيح عقب 
 .ايعتراهات الرسمية(

الصحة النباتية المشروع )لم  بمعالجاتال ريق ال ني المعني استعرم  12-2012
 .تجر أي تدييرات تذةر( وتقدم بت صية إلى لجنة المعايير باعتماده

في اآلراء خالل النقاش الذي دار في  ت افق إلىم تت صل لجنة المعايير ل 06-2013
منتديات النقاش ووافقت على مناقشة المشروع في دورتها في ن فمبر/تشرين 

 .2013الثاني 
ال ريق ال ني المعني بمعالجات أن تطلب إلى  علىقت لجنة المعايير واف 11-2013

 .المعايير معالجة ش اغل أعضاء لجنةالصحة النباتية 
 .حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلّقة" 11-2015
اجتماعذ على عدم الصحة النباتية  بمعالجات المعنيال ريق ال ني وافق  09-2016

مجم عات ذباب ثمار ال اةهة بالنفبة إلى المعالجة بالبرودة وج د اختالفات بين 
 .وي تأثيرات على األن اع / األصناف  ولذلُ أوصى ال ريق ال ني بتديير العن ان

ت صية إلى لجنة  الصحة النباتية بمعالجاتالمعني  رفع ال ريق ال ني 09-2016
 .المعايير باعتماده

إلى الهيئة في دورتها الثانية عشرة باعتماده  ت صيةرفعت لجنة المعايير  11-2016
 .(eSC_Nov_09_2016)عن  ريق عملية اتلاذ القرارات إلكترونيا 

 .اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية 04-2017
للتلل   Citrus reticulataمعالجة برتقال  .28. الملحق 28المعيار الدولي رقم 

روما  Ceratitis capitata (2017 .) المت سط البحر بالبرودة من ذبابة فاةهة
 .ايت اقية الدولية ل قاية النباتات  منظمة األغذية والزراعة

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجم عة مراجعة اللدة اللاصة باللدة  01-2018
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة ايت اقية الدولية ل قاية 

 النبات بدمج التعديالت وفقاَ لذلُ.
أن مجم عة أحيطت علما  ب 2018( في CPM-13: الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )2018-04

 مراجعة اللدات راجعت هذا الملحق.
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