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االعتماد
اعتمةةد هةةذا المعيةةار مةةن قبةةل هيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة فةةي دورتهةةا الثانيةةة عشةةرة فةةي
أبريل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يقدم هذا المعيار توجيهات لتقيةيم مخةاطر اآلفةات المتعلقةة بوسةائط النمةو المرتبطةة بنباتةات
الغرس ،وهو يصف تدابير الصحة النباتية الرامية إلى إدارة مخاطر اآلفات المتعلقة بوسةائط النمةو
المرتبطة بنباتات الغرس ضمن سياق حركتها الدولية.
أمةةا وسةةائط النمةةو المنقولةةة كسةةلعة منفصةةلة والتةةي تلة ّةوث سةةلعا ً أخةةرى أو المسةةتخدمة كمةةواد
للتعبئة ،فليست مشمولة بهذا المعيار.

المراجع
يشير المعيار الحالي إلى المعايير الدولية لتةدابير الصةحة النباتيةة .المعةايير الدوليةة لتةدابير الصةحة
النباتية متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.

التعريفات
يمكةةن االطةةالع علةةى تعريفةةات المصةةطلحات المتعلقةةة بالصةةحة النباتيةةة المسةةتخدمة فةةي هةةذا
المعيار ضمن المعيار الدولي ( 5مسرد المصطلحات).

عرض عام للمتطلبات
ينبغي أن يقةدم تحليةل مخةاطر اآلفةات التبريةر الفنةي لمتطلبةات االسةتيراد المتعلقةة بالصةحة
النباتية في ما يخص وسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس.
يمكةةن لمنشةةأ مكونةةات وسةةائط النمةةو وطريقةةة إنتاجهةةا أن تةةؤثر فةةي مخةةاطر اآلفةةات المتعلقةةة
بوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس .وينبغي إنتاج وسائط النمو وتخزينها وحفظهةا فةي وةروف
تحول دون التلوث أو اإلصابة .وستعتمد هذه الظروف على نوع وسيط النمو المستخدم .وقد تحتةاج
وسائط النمو إلى أن تعالج بالشكل المناسب قبل استخدامها.
يمكةةن لطةةرق إنتةةاج نباتةةات الغةةرس أن تةةؤثر فةةي مخةةاطر اآلفةةات المتعلقةةة بوسةةائط النمةةو
المرتبطة بنباتات الغرس.
خيارات إدارة مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغةرس – بمةا يشةمل
تةةدابير الصةةحة النباتيةةة كالمعالجةةة والتفتةةيش وأخةةذ العينةةات واالختبةةار والحجةةر والحظةةر– فهةةي
موصوفة في هذا المعيار.

معلومات أساسية
تعتبر التربة ،بصفتها وسيطا ً للنمو ،طريقا ذا مخاطرة عالية ألنها تسةتطيع أن تةأوي العديةد
مةةن اآلفةةات الخاضةةعة للحجةةر الزراعةةي كمةةا أن هنةةاا اعتةةراف أيضةا َ بةةأن عةةددا ً مةةن وسةةائط النمةةو
األخرى تشكل طريقا ً لدخول آفات خاضعة للحجر الزراعيّ .
وإن مخةاطر اآلفةات المتعلقةة بوسةائط
النمةةو المقترنةةة بنباتةةات الغةةرس تعتمةةد علةةى عوامةةل متعلقةةة بإنتةةاج وسةةائط النمةةو وبإنتةةاج النباتةةات،
فضال عن التفاعل بين كل منهما.
المعيار الدولي رقم
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لدى العديد من البلدان تشريعات قائمة لتنظيم حركة وسائط النمو وخاصةة التربةة أو التربةة
كمكون من مكونات وسائط النمو ،ولكن ليس بالضرورة لوسائط النمو المرتبطةة بنباتةات الغةرس.
وتكون وسائط النمو ،وباألخص التربة ،محظورة في أكثر األحيان .وفي حين أنه مةن الممكةن نةزع
وسائط النمو من بعض نباتات الغرس ،قد يكون من الصةعب تجنةب حركةة وسةائط النمةو المرتبطةة
بنباتات الغرس بالكامل .وال يمكن لبعض النباتات البقاء حيةة أثنةاء نقلهةا إال إذا نقلةت ضةمن وسةيط
للنمو.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
قد يكون لدى اآلفات المرتبطةة بالحركةة الدوليةة لوسةائط النمةو المرتبطةة بنباتةات الغةرس،
كبير دخول وانتشةار
تأثيرات سلبية على التنوع الحيوي .تطبيق هذا المعيار يمكن أن يخفّض بشكل ً
اآلفةةات المرتبطةةة بوسةةائط النمةةو الخاضةةعة للحجةةر الزراعةةي ،ممةةا سةةيخفض بالتةةالي مةةن تأثيراتهةةا
السلبية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تطبيق تدابير الصحة النباتية وفقا ً لهذا المعيار مةن شةأنه أيضةا ً أن
يخفّض مةن احتمةال دخةول وانتشةار كائنةات أخةرى قةد تصةبح بمثابةة أنةواع دخيلةة غازيةة فةي البلةد
المستورد فتؤثر سلبا بالتالي في التنوع البيولوجي.
قد يكون لبعض تةدابير الصةحة النباتيةة (مثةل بعةض المعالجةات التبخيةر) تةأثير سةلبي علةى
البيئة .تش ّجع البلدان على ترويج استخدام تدابير الصحة النباتية التي لها أقل تأثير سلبي ممكن على
البيئة.

المتطلبات
تحليل مخاطر اآلفات
-1
يعالج هذا المعيار مخاطر اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي في وسائط النمو ،وفقط وسائط
النمو المرتبطة بنباتات الغرس .ولكن في بعض الحاالت قد تكون هناا حاجة أيضةا إلةى االخةذ فةي
االعتيار اآلفات الغير حجرية الخاضعة للوائح المرتبطة بنباتات الغرس في تحليل مخاطر اآلفات.
ينبغي أن تكون متطلبات االستيراد المتعلقة بتدابير الصحة النباتية التي تخص وسائط النمو
المرتبطة بنباتات الغرس مبررة فنيا ّ وعلى أساس تحليل مخاطر اآلفات طبقا ً للمعيار الدولي لتدابير
الصةةحة النباتيةةة رقةةم ( 2إطةةار لتحليةةل مخةةاطر اآلفةةات) ،والمعيةةار رقةةم ( 11تحليةةل مخةةاطر اآلفةةات
الحجرية) والمعيار رقم  (21تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة لآلفات غير الحجرية الخاضةعة للةوائح).
وينبغي أن يأخةذ تحليةل مخةاطر اآلفةات باالعتبةار العوامةل التةي تةؤثر فةي مخةاطر اآلفةات المتعلقةة
بوسائط النمو الموصوفة في هذا المعيار وكذلك العوامل المتعلقة بإنتةاج نباتةات الغةرس الموصةوفة
في الملحق  1من المعيار رقم ( 36التدابير المتكاملة لنباتات الغرس) .وينبغي أن تخضع للتقييم معةا ً
مخاطر اآلفات التي تشكلها نباتات الغرس وتلك التي تشكلها وسائط النمو المرتبطة بهةا التةي كانةت
هذه النباتات قد زرعت فيها.
وتجةةدر اإلشةةارة إلةةى أن اآلفةةات الخاضةةعة للحجةةر الزراعةةي التةةي تحملهةةا وسةةائط النمةةو
المرتبطة بنبات ما ،قد تكون آفات لنباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات أخرى.
العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو
-2
يمكةةن لطةةرق إنتةةاج نباتةةات الغةةرس أن تةةةؤثر فةةي مخةةاطر اآلفةةات المتعلقةةة بوسةةائط النمةةةو
المستخدمة في حين أن بعض وسائط النمو قد تشكل درجة متدنية من المخةاطر بحكةم طبيعةة إنتاجهةا،
فإنهةةا قةةد تصةةبح ملوثةةة أو مصةةابة  ،تبعةا ً لنةةوع وتكةةوين وسةةيط النمةةو خةةالل عمليةةة إنتةةاج السةةلعة (أي
وسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس).
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ويجةةوز للمنظمةةة القطريةةة لوقايةةة النباتةةات لةةدى البلةةد المسةةتورد أن تضةةع فةةي االعتبةةار عنةةد
إجراء تحليل لمخاطر اآلفات بغية تحديد تدابير الصحة النباتية المناسبة لمخاطر اآلفات في وسةائط
النمو (كما حددت فةي الملحةق  1والملحةق  2والمرفةق  .)1وبنةاء علةى اآلفةات الخاضةعة للةوائح مةن
جانب البلد المستورد ،ينبغي لتحليل مخاطر اآلفةات أن يراعةي أوضةاع اآلفةات فةي البلةد المسةتورد
والبلد ال ُمصد ّر .عالوة على ذلك ،فإن مخاطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي:
 إذا كانت وسائط النمو جديدة أو سبق استعمالها منشأ وسائط النمو مكونات وسائط النمو التدابير المستخدمة في إنتاج وسائط النمةو ،بمةا فةي ذلةك درجةة التجهيةز وأيةة معالجةاتمطبقة
 التدابير الرامية إلةى الحيلولةة دون تلةوث وسةائط النمةو أو إصةابتها قبةل الغةرس ،خةاللالنقل والتخزين مثالً ،وكذلك خالل اكثار النباتات وإنتاجهةا (مةثالً ،اسةتخدام بةاد نبةات
نظيف ومعالجة مياه الري وتجنب التعرض لوسائط نمو مرتفعة المخاطر).
 طول دورة إنتاج النبات كمية وسائط النمو الموجودة المرتبطة بكافة نباتات الغرس في شحنة معينة.فةةي تقيةةيم مخةةاطر اآلفةةات ،قةةد تكةةون ذات صةةلة البيانةةات عةةن االسةةتيراد السةةابق أو الحةةالي
لوسائط النمو أو منشئها الجغرافي.
مكونةةات وسةةائط النمةةو وطريقةةة إنتاجهةةا ،فةةي مخةةاطر اآلفةةات المتعلقةةة بوسةةائط
يةةؤثر منشةةأ ّ
النمو .ويعرض الملحق  1المكونات الشائعة لوسائط النمو ويشةير إلةى مخةاطر اآلفةات الخاصةة بهةا
على افتراض أنها لم تستخدم من قبةل كوسةائط للنمةو وبأنةه قةد تةم تناولهةا وتخزينهةا بطريقةة تحةول
دون تلوثها أو تلوثها من جديد.
قد يكون احتمال أن تؤوي وسائط النمةو التةي تحتةوي مكونةات عضةوية (بمةا فةي ذلةك بقايةا
النباتات) آفات احتماالً أكبر ،ولذا فإنها تش ّكل مخاطر آفات أكبةر مقارنةة بوسةائط النمةو المعدنيةة أو
المصطنعة بالكامل .وإذا كان وسيط النمو يتكون من مواد عضوية ،قد يكون من الصعب على وجه
الخصوص تقييم مخاطر اآلفات تقييما ً كامالً الحتمال وجود الكائنةات الحيةة غيةر المعروفةة .وعلةى
هذا ،ينبغي أن تعامل بطريقة تعالج مخاطر اآلفات عالجا ً كافيا ً.
خيارات إدارة مخاطر اآلفات
-3
يمكن استخدام التدابير التالية ك ٍّّل على حدة أو معا بالتضةافر لضةمان أن تةدار مخةاطر آفةات
وسائط النمو إدارة كافية.
 1-3وسائط النمو الخالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي
يمكن التوصل إلى وسائط نمو خالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي من خالل:
 استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة بجعل وسائط النمو خالية من اآلفات استخدام وسائط للنمو أو مكونات لها جمعت من منطقةة خاليةة مةن اآلفةات أو مةن موقةعإنتاج خال من اآلفات
 تطبيق المعالجات المناسبة على وسائط النمو غير الخالية من اآلفات ،قبل استخدامها.ينبغي إنتةاج وسةائط النمةو ضةمن نظةام يتةيح تتبعةا ً مناسةبا ً للوسةائط ولمكوناتهةا إلةى منشةأها
وإلى وجهتها ،عند االقتضاء.
المعيار الدولي رقم
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ينبغي تخزين وسائط النمو الخالية من اآلفات وحفظها في وةروف تحةافع علةى خلوهةا مةن
اآلفات الخاضعة للحجر الزراعةي .وال ينبغةي تعةريض وسةائط النمةو إلةى نباتةات أو آفةات أو تربةة
غير معالجةة أو غيرهةا مةن وسةائط النمةو غيةر المعالجةة أو ميةاه ملوثةة .وفةي حةال لةم يةتم ذلةك فقةد
تتوجب معالجة وسائط النمو بالشكل المناسب قبل استخدامها
ينبغي أن تكون النباتات المزمع غرسها في وسائط النمو الخاليةة مةن اآلفةات بةدورها خاليةة
من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي ذات الصلة.
يمكن استخدام التدابير التالية لمنع تلوث أو إصابة وسائط النمو بعد غرس النباتات:
 استخدام أدوات نظيفة ومعدات نظيفة وحاويات نظيفة ،وما إلى ذلك إبقاء وسائط النمو المرتبطةة بالنباتةات فةي منطقةة خاليةة مةن اآلفةات أو فةي موقةع إنتةاجخال من اآلفات
 استخدام مياه خالية من آفات خاضعة للحجر الزراعي اسةةتخدام العةةزل المةةادي (مثةةل الظةةروف المحميةةة ،ومنةةع انتقةةال اآلفةةات عبةةر الريةةاحواإلنتاج على منضدات مفصولة عن التربة).
تةةرد فةةي المعيةةار الةةدولي لتةةدابير الصةةحة النباتيةةة رقةةم  36أمثلةةة علةةى تةةدابير إدارة لآلفةةات
لخفض مخاطرها قد تكون مناسبة لوسائط النمو.
 2-3المعالجات
يمكن تطبيق المعالجات الرامية إلى تخفيف مخاطر آفات وسائط النمو على مراحةل مختلفةة
من دورة اإلنتاج .المعالجات التي يمكن استخدامها فرادى أو مجتمعة فتشمل:
 معالجةةة وسةةائط النمةةو قبةةل الغةةرس أو بعةةد الغةةرس (مثةةل المعالجةةة بالبخةةار والمعالجةةةالحرارية والمعالجة الكيميائية أو مزيج من المعالجات)
 معالجة الحقول أو االحواض المخصصة إلنتاج نباتات الغرس معالجةةة (بةةالتقطير أو التعقةةيم) المةةاء أو المحلةةول المغةةذي المةةائي المسةةتخدم للةةري أوكوسيط للنمو
 معالجة النباتات أو أجزاء النباتات المستخدمة لالكثار (كالبذور والبصيالت والشةتالت)قبل الغرس
 إزالة وسائط النمو( 1مثالً بواسطة غسل الجذور أو ّهز النبات).
يمكن لعوامل مثل درجة الحرارة أن تؤثر في نتيجة المعالجات .كما أن بعةض المبيةدات قةد
تقلةةص أعةةداد اآلفةةات بةةدالً مةةن استئصةةالها .وقةةد يكةةون التحقةةق مةةن فعاليةةة المعالجةةة بعةةد تطبيقهةةا
ضروريا.
التلوث أو إعادة اإلصابة.
بعد المعالجة ،ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة بغية تجنب إعادة ّ
 3-3التفتيش وأخذ العيّنات واالختبار
يمكةةن أن تخضةةع أمةةاكن إنتةةاج وسةةائط النمةةو وإجةةراءات تجهيزهةةا أو معالجتهةةا للتفتةةيش
والمراقبةةة ولموافقةةة المنظمةةة القطريةةة لوقايةةة النباتةةات للبلةةد المص ةدَر ،مةةا يفتةةرض ضةةمان اسةةتيفاء
متطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.
[

 1في بعض الحاالت ،يمكن أن يتبع إزالة وسائط النمو إعادة الزرع في وسائط للنمو غير مستخدمة من قبل وخالية من
اآلفات قبل التصدير بوقت قصير ،بحال سمحت بذلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد .
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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قد تدعو الحاجة إلى تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو المرتبطةة بهةا لتحديةد مةا إذا كانةت
فيها آفات أو لتحديد امتثالها لمتطلبات االسةتيراد المتعلقةة بالصةحة النباتيةة (المعيةار الةدولي لتةدابير
الصحة النباتية رقم ( 23الخطوط التوجيهيةة للتفتةيش)) .غيةر أن معظةم اآلفةات فةي وسةائط النمةو ال
يمكن أن تكتشف عبر التفتيش وحده وقد تكون هناا حاجه لإلختبار.
يمكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات
من وسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس واختبارها (المعيةار الةدولي لتةدابير الصةحة النباتيةة رقةم
( 20الخطةةوط التوجيهيةةة لنظةةام تطبيةةق لةةوائح الصةةحة النباتيةةة علةةى الةةواردات) ؛ والمعيةةار الةةدولي
لتةةدابير الصةةحة النباتيةةة (رقةةم( 31منهجيةةات أخةةذ العينةةات)) .غيةةر أن أخةةذ العينةةات واالختبةةار قةةد ال
يكشفان بعض أنواع اآلفات وال سيما في ما يخةص مسةتوى التلةوث أو اإلصةابة المةنخفض لوسةائط
النمةةو .وللتحقةةق مةةن أن التةةدابير المطلوبةةة قةةد اتخةةذت ،قةةد يشةةمل االختبةةار اختبةةارا ً للكائنةةات الدليلةةه
(وهي كائنات يسهل كشفها ويشير وجودها إلى أن التدابير المطلوبة لم تكن فعالة أو لم تطبق).
 4-3الحجر
قد تطلةب المنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات لةدى البلةد المسةتورد حجةر وسةائط نمةو مقترنةة
بنباتات الغرس لخفض مخاطر اآلفات .ويتيح الحجر خيةارات مةن مثةل االختبةار والمراقبةة لوجةود
عالمات أو أعراض ومعالجة نباتات الغرس ووسائط النمو المرتبطة بها خالل فترة الحجر.
يمكةةن أن يسةةتخدم الحجةةر أيض ةا ً للرصةةد فةةي الحةةاالت التةةي تكةةون فيهةةا المعرفةةة المتعلقةةة
بمخاطر اآلفات غير كاملة أو هناا مؤشرات تدل على فشل التدابير المتخذة في البلد المصدّر (مثل
العدد المرتفع من االعتراضات).
 5-3الحظر
فةةي الحةةاالت التةةي ال تعتبةةر فيهةةا التةةدابير المحةةددة أعةةاله قابلةةة للتطبيةةق أو مجديةةة أو كافيةةة
لوسائط النمو المرتبطة ببعض نباتات الغرس ،يمكةن حظةر دخةول وسةائط النمةو المرتبطةة بنباتةات
الغرس.
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هذا الملحق هو جزء إلزامي من المعيار

الملحق  :1المكونات الشائعة لوسائط النمو مرتّبة بحسب درجة ارتفاع مخاطر اآلفات
المرتبطة بها
ةص مكونةةات وسةةائط النمةةو التةةي لةةم
إن الترتيةةب التقريب ةي المعةةروض فةةي هةةذا الجةةدول يخة ّ
تستعمل من قبل للغرس والتي تم تناولهةا وتخزينهةا بطريقةة تحةول دون اإلصةابة أو التلةوث (مةثالً،
تكون خالية من التربة).
يحدد الجدول المخاطر النسبية لآلفات التي تشكلها المكونات المختلفة لوسائط النمو ولكةن
غير المرتبطة بنباتات الغرس.
مكونات وسائط النمو

تيسييييييير بقييييييا
اآلفيية علييى قيييد
الحياة

تعليقات

كريات الطين المشوي

ال

مادة خاملة

وسةةةائط مصةةةطنعة (مثةةةل الصةةةوف الزجةةةاجي
والصةةةوف المعةةةدني والبوليسةةةتيرين والرغةةةوة
الزهريةةةةة والجسةةةةيمات البالسةةةةتيكية والبةةةةولي
إيثيلين ونشاء مثبّت البوليمير والبةولي يوريثةان
والبوليميرات الممتصة للماء)

ال

مادة خاملة

َمعةةةدَن قشةةةةور السةةةيليكا والبيرليةةةةت والصةةةةخر
البركاني والزيوليت والخَبث

ال

يةةةؤدي تسةةةخين اإلنتةةةاج إلةةةى تعقةةةيم معةةةدن قشةةةور
السيليكا والبيرليت عمليا.

طين (صلصال)

ال

حصى ،رمل

ال

المموج
ورق ،بما في ذلك الورق المقوى
ّ

نعم

درجة عالية من التجهيز

وسيط لزرع األنسجة (شبيه باألجار)

نعم

خضع للمعالجة بالمعقام أو التعقيم قبل االستخدام

ألياف جوز الهند (ليف القشرة الخارجية لجةوز
الهند/خث جوز الهند)

نعم

تعتمد مخاطر اآلفات على مستوى التجهيز

نشارة الخشب ،قشور الخشب (نجارة)

نعم

يمكةةةةةن أن يةةةةةؤثر حجةةةةةم الجسةةةةةيمات والمعالجةةةةةة
الحرارية على احتمال بقاء اآلفات حيّة

الماء

نعم

تعتمد مخاطر اآلفات على المصدر والمعالجة

رقائق الخشب

نعم

يمكةن أن يةؤثر حجةم الجسةيمات علةى احتمةال بقةاء
اآلفات على قيد الحياة

الفلين

نعم

تعتمد مخاطر اآلفات على مستوى التجهيز

الخث (باستثناء التربة الخثية)

نعم

يكون الخطر أدنى حين ال يكون المنشأ قةد تعةرض
للزراعةةة (مثةةل السةةبخات ال ُمصةةدقة) .قةةد يحتةةوي
الخث على بذور نباتات تكون بمثابة آفات.
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طحالب غير قابلة للحياة (اإلسفغنوم)

نعم

تعتمةةد مخةةاطر اآلفةةات علةةى مسةةتوى التجهيةةز .قةةد
تحتةةوي الطحالةةب الحيةةة (اإلسةةفغنوم) علةةى بةةذور
نباتات تكون بمثابة آفات.

مواد نباتية أخرى (مثل قشر األرز/قشور التبن
وقشةةور القمةةح وقشةةور حبةةوب الةةبن واألوراق
المتسةاقطة ونفايةةات قصةةب السةكر وتفةةل العنةةب
وقشور حبوب الكاكاو وفحم صفد زيت النخل)

نعم

تةةنخفض المخةةاطر فةةي حةةال المعالجةةة أو إذا كةةان
مصدرها نظيفا ً وغير مصاب

القشر (اللحاء)

نعم

تعتمد مخاطر اآلفةات علةى المصةدر (إمكةان إيةواء
آفات حرجية) ودرجة التجهيز أو التخمير

نفايات بيولوجية

نعم

تعتمةةةد مخةةةاطر اآلفةةةةات علةةةى المصةةةدر ودرجةةةةة
التجهيز

السماد العضوي (مثل نفايات السةماد الزراعيةة
ومن البلديات والد ُبال وعفن األوراق)

نعم

تعتمةةةد مخةةةاطر اآلفةةةةات علةةةى المصةةةدر ودرجةةةةة
التجهيةةةز أو التخميةةةر .يشةةةيع وجةةةود بةةةذور نباتةةةات
تكون بمثابة آفات.

التربة

نعم

يمكن تقليل مخاطر اآلفات في حال تمت معالجتها

ألواح شجرة السرخس (المنشار)

نعم

تعتمةةةد مخةةةاطر اآلفةةةةات علةةةى المصةةةدر ودرجةةةةة
المعالجة

المكون بفعل الديدان
السماد العضوي
ّ

نعم

قةةد يحتةةوي بقايةةةا مةةواد عضةةةوية غيةةر مهضةةةومة.
المكةةون بفعةةةل
ينبغةةي أن يج ّهةةةز السةةماد العضةةةوي
ّ
الديةةةدان بةةةاكرا ً حسةةةب وقةةةت الحاجةةةة لةةةه ويعةةةالج
للقضةةةاء علةةةى أي كةةةائن حةةةي فيةةةه قبةةةل اسةةةتخدامه
كوسيط نمو.
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الملحق  :2أمثلة عن وسائط النمو والتدابير التي قد تدير بفعالية مخاطر اآلفات المتصلة
بوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس
وسيط النمو

ما ومغذيات

التدابير

أمثلة

وسةةةةةيط للنمةةةةةو قةةةةةد خضةةةةةع
للتعقةةةةةةيم (مةةةةةةثال بواسةةةةةةطة
الحةةرارة حتةةى بلةةو درجةةة
حةرارة محةةددة ولمةةدة زمنيةةة
محددة)

كمية من الماء الخةالي مةن
اآلفةةةات (معقةةةم أو معةةةالج
أو مق ّ
طر)

يحفةةةةةع فةةةةةي وةةةةةروف
تحول دون اإلصابة

نباتةةةةات تنمةةةةو مةةةةن بةةةةذور ضةةةةمن
وروف محمية

مةةةةةةةةةةةادة خاملةةةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةةةةل
الفيرميكوليت أو البيرليت

محلول مغذ مائي معقّم

يحفةةةةةع فةةةةةي وةةةةةروف
تحول دون اإلصابة

نباتات قابلة للزرع فةي المةاء حيةث
يمكن التحقق من غياب اآلفات

وسيط لزرع األنسجة

مدمج في وسيط ُمعقّم

تمةةةت المحافظةةةة عليةةةه
في وروف معقّمة

نباتةةةةةات مزروعةةةةةة فةةةةةي أنسةةةةةجة
ومنقولة ضمن حاويات مقفلة

ماء

المياه أو المياه على أساس
الحل المغذيات

قةةةد تةةةدعو الحاجةةةة إلةةةى
ميةةاه معقمةةة أو معالجةةة
أو مقطرة

نباتات متجذرة في الماء
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المعيار الدولي

الحركة الدولية لوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس  -المرفق 1

رقم 40

أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال يش ّكل جزءاً ملزما ً لهذا المعيار.

المرفق  :1أمثلة لمجموعات شائعة من نباتات الغرس ووسائط النمو المنقولة دوليا
نوع النبتة

وسيط النمو

تعليقات

مةةةةةةواد المشةةةةةةاتل التربة
ّ
المقزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اصطناعيا

تكون جذور النباتات عادة صعبة الغسل لتحريرها من التربة .ويمكن نقةل
النباتات لزرعها في وسائط للنمو خالية من التربة وجعلها تنمو في الدفيئة
مةةع االسةةتعانة بالتةةدابير المتكاملةةة للتخفيةةف مةةن المخةةاطر فةةي سةةعي إلةةى
خفض مخاطر اآلفات المرتبطة بها.

مةةةةةةواد المشةةةةةةاتل تربة أو ال تربة
العارية الجذور

تشكل مواد المشةاتل عاريةة الجةذور تقنيةة لزراعةة األشةجار قائمةة علةى نةبش
الشجرة أو الشجيرة النامية في الحقل من أجل وضةعها فةي حالةة مةن السةبات.
يمكةةن هةةز مةةواد المشةةاتل مةةن أجةةل إزالةةة بعةةض التربةةة عنهةةا أو يمكةةن غسةةلها
لتحريرها من أيةة تربةة أو وسةائط نمةو .ولحجةم النبتةة وهيكةل جةذورها ونةوع
التربة تأثير كبير على إمكانية إزالة التربة عن شبكة الجذور.

بصيالت ودرنات تربة أو خث أو ال شيء
خاملةةةةةة وجةةةةةذور
درنيةةةةةة وجةةةةةذور
مع ّمرة عشبية

إن البصةةةيالت والةةةدرنات (بمةةةا فيهةةةا الكعةةةوب والريزومةةةات) ،والجةةةذور
الدرنية والجذور المعمرة العشةبية تنتشةر وتنمةو عةادة فةي الحقةول ولكنهةا
تشةةحن وهةةي فةةي حالةةة مةةن الخمةةول وخاليةةة مةةن وسةةائط النمةةو .غيةةر ّ
أن
البصيالت الخاملة قةد تعبةأ أحيانةا ً بمثابةة عةدة للنمةو إلةى جانةب وسةائط
النمو .ويمكن لوسائط النمةو تلةك أن تعتبةر كسةلعة منفصةلة (مةادة للتعبئةة)
شريطة أال تكون النباتات متجذرة في الوسائط.

النباتات المالزمة ألةةةةواح شةةةةجرة السةةةةرخس ،فةي كثيةةر مةةن األحيةةان ،تشةةحن النباتةات المالزمةةة ،كتلةةك التةةي تنتمةةي إلةةى
والقشةةةور والطحالةةةب غيةةةر الفصةةيلة البروميليةةة واألوركيةةدات ،مةةع ألةةواح شةةجرة السةةرخس والقشةةور
القابلةةةة للحيةةةاة (اإلسةةةفغنوم) والطحالةب غيةةر القابلةة للحيةةاة (اإلسةفغنوم) والرمةةاد البركةاني والصةةخور
والرماد البركاني والصخر وما شابهها .تستخدم هذه المواد عموما ً للدعم والزينةة أكثةر منهةا كوسةائط
للنمو حقيقية.
غرسات ،شتول

منوعةةةةة (بمةةةةا فيهةةةةا الخةةةةث تكون هةذه النباتةات اليانعةة متجةذرة عةادة فةي التربةة أو فةي وسةائط النمةو
ومعةةةةةدن قشةةةةةور السةةةةةيليكا الخالية من التربة داخل حاويات أو أطباق.
والتراب كملوثات)

النباتةةات المنزليةةة منوعةةة (بمةةا فيهةةا الوسةةائط يمكن للنباتات أن تنمو في تربة الحقول أو كمةواد للمشةاتل داخةل حاويةات
المسةةتعملة للزينةةة المصةةةطنعة ومعةةةدن قشةةةور أو كنباتات مزروعة في أصص داخل الدفيئة في وسةائط للنمةو خاليةة مةن
والمنتجة للزهر السةةةيليكا والبيرليةةةت وخةةةث التربة.
جوز الهند)
النباتةةةةةةات التةةةةةةي منوعةةةةةة (تتضةةةةةمن الخةةةةةث عادة ما تنمو النباتات الحولية وثنائية الحول من بذور داخل وسةائط النمةو
و َمعةةةةةدَن قشةةةةةور السةةةةةيليكا ومن ثم تنقل وهي متجذرة في وسائط النمو.
تنمو من بذور
والبيرليت)
نباتةةةةات متجةةةةذرة مةةةةاء أو محلةةةةوالت مغذيةةةةة يمكةةن لةةبعض النباتةةات أن تنمةةو انطالقةةا مةةن تعقةةيالت فةةي المةةاء أو فةةي
محلوالت مغذية مائية مع وسائط نمو مصطنعة أو بدونها.
فةةي المةةاء أو فةةةي مائية
محلةةةوالت مغذيةةةة
مائية
تعقةةةيالت عشةةةبية منوعةةةةة (بمةةةةا فيهةةةةا الخةةةةث تكون التعقيالت العشبية المتجذرة عادة متجةذرة ومنقولةة فةي وسةائط نمةو
وخث جوز الهنةد والوسةائط خالية مةن التربةة داخةل أصةص مةن الخةث أو جةوز الهنةد .تكةون الجةذور
متجذرة
المصطنعة والطحالةب غيةر طرية بحيث ال يمكن نزع وسائط النمو بدون الضرر بالنباتات.
القابلة للحياة (اإلسفغنوم))
نباتةةات مزروعةةة معقمة شبيهة باآلجار
في أنسجة

تنةةتج النباتةةات المزروعةةة فةةي األنسةةجة بةةاالقتران مةةع وسةةائط نمةةو معقمةةة
شةةبيهة باآلجةةار .ويمكةةن شةةحنها فةةي حاويةةات معقّمةةة مختومةةة أو خةةارج
اآلجار.

أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجار تربة

تنقةةةل األشةةةجار والشةةةجيرات األقةةةدم سةةةنا ،بمةةةا فيهةةةا األشةةةجار المسةةةتعملة
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40

تعليقات

وشجيرات

كعينات ،في غالب األحيةان ضةمن تجةارة المشةاتل ،كأشةجار منبوشةة أو
مغلفة بالخيش .

مةةةةةواد عضةةةةةوية تربة
سةةةةةةةةةةةةةةةةةطحية أو
سجادات عشبية

تحتوي المواد العضةوية السةطحية أو السةجادات العشةبية كميةة كبيةرة مةن
التربة.
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.ippc.int :

