اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية معالجة الصحة النباتية هذه خالل دورتها الثانية عشرة في عام .2017

وهذا الملحق جزء ُملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
28
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معالجة الكليمونتين  Citrus clementinaبالبرودة للتخلص من آفة Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2018

نطاق المعالجة
تصف هففذه المعالجفة معالجففة رمفرة الكليمففتنتين
بيض ويرقات ذبابة  Ceratitis capitataبالععالية المحددة .

clementina

 1Citrusبفالبرودة لكففي ترفعر عففن نعففت

2

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
نوع المعاملة
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

معالجففة الكليمففتنتين

clementina

 Citrusبففالبرودة للففتمل

مففن فففة

Ceratitis capitata

ال يتجد
فيزيائية (بالبرودة)
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

رمار الكليمتنتين

Citrus clementina Hort. ex Tanaka

جدول المعالجة
درجتان مئتيتان (درجة الحرارة القصتى في قلب الثمرة) أو أقل لمدة  16يتما متتاليا
هناك مرتتى رقة بنربة  95في المائة بأن المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى نعفت مفا ال يقفل عفن
 99.9900في المائة من بيض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبفل بفدء مفدة التعفرل للمعالجفة .وينبغفي ردفد
درجففة حففرارة الثمففرة وترففجيلها وينبغففي أال تتجففاو درجفة الحففرارة المرففتتى المحفدلد دففتال مففدة
المعالجة.

معلومات أخرى ذات صلة

يرتند هذا الجدول إلى عمل  Santaballaو خرين ( )2009وتم وضعه باسفتمدام دفن
وباستمدام معدل نعت اليرقات.

""Clemenules

 1ترفففففففمى أنفففففففتام الليمفففففففتن الحفففففففامض  Citrusواألنفففففففتام الهجينفففففففة منفففففففه وففففففففق الترفففففففميات المشفففففففار إليهفففففففا ففففففففي
.Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2ال يتضففمن نقففا معالجففات الصففحة النباتيففة القضففايا المتصففلة بترففجيل المبيففدات أو الشففرود المحليففة األخففرى لألدففرا
المتعاقدة المادة بالمتافقة على المعالجات .كذلك ال تتضمن المعالجات المعتمدة من هيئفة تفدابير الصفحة النباتيفة معلتمفات
عفن اثرفار المحفددة بالنرفبة للصفحة البشفرية أو سفالمة األهذيففة وهفي القضفايا التفي ينبغفي التعامفل معهفا وفقفا ل جففراءات
المحلية قبل متافقة األدرا المتعاقدة على المعالجفة .وباإلضفافة إلفى ذلفك يُنظفر ففي التفأريرات المحتملفة للمعالجفات علفى
نتعية المنتجات بالنربة لبعض الرلع العائلة قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم رفار معالجفة مفا علفى نتعيفة الرفلع قفد يقتضفي
دراسففة إضففافية .وال يتجففد إلففزام علففى دففر متعاقففد فففي مففا يتصففل بالمتافقففة علففى المعالجففات أو ترففجيلها أو اعتمادهففا
لالستمدام في أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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معالجات الصحة النباتية لآلفات الماضعة للتائح

المراجع
قففد يشففير ملحففق المعيففار هففذا إلففى المعففايير الدوليففة لتففدابير الصففحة النباتيففة .ويمكففن االدففالم علففى
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية على البتابة الدولية للصحة النباتية على المتقع التالي
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
Santaballa, E., Laborda, R. & Cerdá, M. 2009. Quarantine cold treatment against Ceratitis capitata
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) to export clementine mandarins to Japan. Boletín de Sanidad
Vegetal Plagas, 35: 501–512. (in English).

تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رسميا من المعيار
 2010-04تفم تقفديم معالجفة
 var Clemenulesبفففففالبرودة للفففففتمل مفففففن ففففففة
)102-2010( Ceratitis capitata
 2010-07قففام العريفففق العنفففي المعنففي بمعالجفففات الصفففحة
النباتية باستعرال المعالجفة ودلفب الحصفتل علفى
معلتمات إضافية
 2012-05تلقففى العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتية معلتمات إضافية
 2012-12دلففب العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتية من مقدم المعالجة تتفير معلتمات إضافية
 2013-02بعففا العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتية برسالة إلى مقدم المعالجة عن دريق األمانة
 2013-05رد مقدم المعالجة على الرسالة
 2013-07رفففع العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتيففة تتدففية بالمعالجففة فق ف لصففن Clemenules
إلى لجنة المعايير لمشاورة األعضاء
 2013-09وافففق العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتية على جدول المعالجة (اجتمام افتراضي)
 2014-02دفففدر قفففرار إلكترونفففي عفففن لجنفففة المعفففايير
للمتافقة عليه في مشاورة األعضاء
 2014-06انعقدت مشاورة األعضاء
 2015-02اسفففتعرل العريفففق العنفففي المعنفففي بمعالجفففات
الصحة النباتية التعليقات التي ددرت عفن مشفاورة
األعضاء
 2015-11حددت لجنة المعايير الحالة بأنها "معلقة"
 2016-07جففرى تعففديل التريقففة مففن قبففل المرففؤول عففن
المعالجفففة ( )EWاسففففتجابة للتعليقفففات الففففتاردة مففففن
البلدان
 2016-09عقفففد العريفففق العنفففي المعنفففي بمعالجفففات الصفففحة
النباتية اجتماعه (اتعفق االجتمفام علفى تغييفر العنفتان
الكليمفتنتين Citrus clementina
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(حففففذ كلمففففة "أدففففنا "( )varietiesودعففففا لجنففففة
المعايير إلى اإلحادة علما بتغيير العنتان من معالجفة
Citrus clementina
الكليمففففففففتنتين var Clemenules
مففن فففة 102-( Ceratitis capitata
بففالبرودة للففتمل
 )2010إلففففى معالجففففة الكليمففففتنتين Citrus clementina
مففن فففة 102-( Ceratitis capitata
بففالبرودة للففتمل
)2010؛ واتعق العريق العني المعني بمعالجات الصفحة
النباتيففة علففى عففدم وجففتد اختالفففات فففي مجمتعففات
ذباب رمار العاكهة بالنربة إلى المعالجة بالبرودة)
 2016-09رفففع العريففق العنففي المعنففي بمعالجففات الصففحة
النباتية تتدية إلى لجنة المعايير العتمادها
 2016-11رفعففل لجنففة المعففايير تتدففية إلففى هيئففة تففدابير
الصحة النباتية في دورتهفا الثانيفة عشفرة العتمادهفا
عففففن دريففففق عمليففففة اتمففففاذ القففففرارات إلكترونيففففا
()eSC_Nov_07_2016
 2017-04اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة
الصحة النباتية
المعيار الددولي رقدم  .28الملحد  .29معالجفة الكليمفتنتين
 Citrus clementinaبففففففالبرودة للففففففتمل مففففففن فففففففة
 .)2017( Ceratitis capitataرومففا االتعاقيففة الدوليففة
لتقاية النباتات منظمة األهذية والزراعة
 2018-01راجعل خدمات الترجمة التابعة لمجمتعة
مراجعة اللغة المادة باللغة العربية معامالت
الصحة النباتية هذه وقامل أمانة االتعاقية الدولية
لتقاية النبات بدمج التعديالت وفقا َ لذلك.
 2018-04الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية
( )CPM-13في  2018أحيقل علما بأن مجمتعة مراجعة
اللغات راجعل هذا الملحق.

أخر تحديث لتاريخ المطبوع:
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