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يادفرررب اررر ياةا  رررررررررر لررر ييم ررربذررر ي  قررر ي:ي28مشررررررررررلمعيمر ايدريل لررربرييادررر مليداررر اقمياد رررررررررر ررر ياد  رررب لررر يري  ي
Ceratitis capitataي در يي يPrunus salicinaمادر  ر ايادرلرررررب  ييPrunus aviumيادرررل يييفيمثررررربرييمدة

ي(ي022A-ي2017)ييPrunus persicaيماخل خيماد رابرييني

 إطبريياحلبد 
 له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده. املعيار وسوف تُعد   من  ارمسي   اُيشكل هذا جزء  ال 

 2020-11-30 اترييخيهذهياد ثلق 
 .28مشروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  فئ ياد ثلق 

 .(2021على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا اخلامسة عشرة ) للعرض اةلحر ياحلبدل يدر ثلق 
لتقدددا معدداسددات  02-2017يف املوجهددة تقدددا املعدداسددة اسددددددددددددددت ددابددة للدددعوة  06-2017 اةلاحليادلئلسل 

الفاكهة املتوسددد ية وذاببة هاكهة   ذاببة من ابلربودة ذات النواة األسددديالية  الفاكهة  معاسة)
 كوينزالند(.

قيام الفريق التقين املعين مبعاسات الصددددحة النباتية ابسددددتعراض املعاسة املقد مة   2017-10
 )اجتماع اهياضي(.

ذات النواة  معاسة الفاكهة األسددددددددددددياليةاملعايري إبضدددددددددددداهة موضددددددددددددوع  قيام سنة   2018-05
إىل برانمج عمددل الفريق التقين  (022A-2017) ذاببددة الفدداكهددة املتوسدددددددددددددد يددة ابلربودة من

 .1املعين مبعاسات الصحة النباتية مع إسناد األولوية 
التوصددددددية و الصددددددحة النباتية بتنقيو املشددددددروع  مبعاسات  املعين التقين قيام الفريق   2018-06

 سنة املعايري للتشاور بشأنه. بتقدميه إىل 
الصددددددددددددحة النباتية من مبعاسات املعين  التقينمن الفريق االسددددددددددددتعراض النها ي   2018-11

 . (eTPPT_Oct_01_2018خالل منتدى إلكيوين )
 قرار إلكيوينمواهقة سنة املعايري على التشددددددددداور بشدددددددددأ  املشدددددددددروع عن  ريق   2019-03

(2019_eSC_May_08.) 
 املشاورة األوىل. 2019-07
الصدددددددددددددحة النباتية ابسدددددددددددددتعراض الردود على  املعين مبعاساتالتقين قيام الفريق   2020-02

 . املشروع ورهع توصية إىل سنة املعايري ابملواهقة على عقد مشاورة اثنيةتعليقات املشاورة و 
الصددددددحة النباتية من الردود على تعليقات   املعين مبعاساتانتهاء الفريق التقين   2020-03

 .(eTPPT_Feb_01_2020املشاورة من خالل منتدى إلكيوين )
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مواهقدة سندة املعدايري على إجراء مشددددددددددددددداورة اثنيدة لول الردود على التعليقدات  2020-04
 .(eSC_May_13_2020) قرار إلكيوينواملشروع عن  ريق 

 املشاورة الثانية. 2020-07
ابسدددددددددددتعراض الصدددددددددددحة النباتية يف اجتماعه   املعين مبعاساتالتقين قيام الفريق   2020-11

  اهليئة العتماده.ه على توصية إىل سنة املعايري ابملواهقة على عرضاملشروع ورهع 

 .(اليااب ) Toshiyuki DOHINO 07-2017 اةسؤمليعنياة بذ 

 Prunus  مثار إىل أ   الصدددددددددددحة النباتية  املعين مبعاساتالفريق التقين أشدددددددددددار    06-2018 مالحظبت
persica  شروع اخلوخ والنكتارينهذا امليف تشمل. 

 .مت حترير النص 2018-07
على  Prunus salicina  أ  السدددددلعة املسدددددتهدهة اخلاضدددددعة للوا و هيأتكد   2020-03

وليس  "Tegan Blue"و "Angelino"أسدددددددددددددددا  الصددددددددددددددنف  اللدذين مت اختبدار دا  و دا 
Prunus domestica. 

  .مت حترير النص 2020-11

 ن باياة بذ 

 )الربقوق الياابين(   Prunus salicina)الكرز(  و Prunus avium مثرة  اسددددددددددددتملدام الربودة ملعاسةتصدددددددددددد  هذه املعاسة 

 Ceratitis capitata)اخلوخ والنكتارين( لكي ُتسدددددددددددفر عن نفوق بيك ذاببة الفاكهة املتوسددددددددددد ية  Prunus persicaو
 . 1احملد دةويرقاهتا ابلفعالية 

 اة بذ مصفي

 الكرز  يف مثار ابلربودة  Ceratitis capitata الفاكهة املتوسدددددددد ية  معاسة ذاببة ا  ياة بذ 
Prunus avium  والربقوق اليددددداابينPrunus salicina  واخلوخ والنكتدددددارين

Prunus persica.  

 ال يوجد اةر  ِّنيادف بل
 )ابلربودة( هيزاي ية ن عياة بذ 

 
معاسات الصددددحة النباتية املسددددا ل ذات الصددددلة بتسدددد يل مبيدات ا هات أو املت لبات احمللية األخرى ال  تقتادددديها مواهقة األ راف  ال يشددددمل ن اق   1

و سددددالمة على املعاسات. وقد ال توه  ر املعاسات ال  تعتمدها هيئة تدابري الصددددحة النباتية معلومات عن التأ ريات احملددة على صددددحة ا نسددددا  أاملتعاقدة  
ر يف ا اثر احملتملة األغذية  وهو ما ينبغي معاسته ابسدددددددددددددتملدام ا جراءات احمللية قبل مواهقة األ راف املتعاقدة على املعاسة. واب ضددددددددددددداهة إىل ذل   يُن 

ا إضددددددداهي ا. للمعاسات على نوعية املنت ات ابلنسدددددددبة لبعك السدددددددلع قبل اعتمادها دولي ا. غري أ  تقييم لاثر معاسة ما على نوعية السدددددددلع قد يقتادددددددي  ث  
 يقع على أي  رف متعاقد أي التزام ابملواهقة على املعاسات أو تس يلها أو اعتمادها لالستملدام يف أراضيه.  وال
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 Ceratitis capitata    (Wiedemann, 1824 ( )Diptera: Tephritidae ) اةساا ف اآلف ي
 )الربقوق اليددددددداابين(  Prunus salicina)الكرز(  و Prunus aviumمثدددددددار  ادسرعياةساا ف ياخلبض  يدر ائح

 .)اخلوخ والنكتارين( Prunus persicaو

يج املياة بذ 

يما ر يبي م يي16:يدريج يمئ ي يماح ةيأميأ لية ةي1اذ ملي

ال يقل  تقتل ماهلذا اسدول   ايف املا ة أب  املعاسة وهق    95هناك  قة بنسددددبة   ( Prunus avium)  الكرز  بثمارما يتعلق  يف
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataاملتوس ية يف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة  99.9979عن 

هلذا اسدول تقتل  ايف املا ة أب  املعاسة وهق   95هناك  قة بنسدبة  (   Prunus salicina)  الربقوق الياابين بثمارما يتعلق  يف
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataيف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة املتوس ية  99.9984ما ال يقل عن 

هلدذا اسددول    ايف املدا دة أب  املعداسدة وهقد   95هنداك  قدة بنسددددددددددددددبدة  (  Prunus persica)  والنكتدارين اخلوخبثمدار  مدا يتعلق  يف
 ويرقاهتا.  Ceratitis capitataيف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة املتوس ية  99.9983يقل عن ال تقتل ما 

يما ر يبي م يي20مئ ي يأميأ لية ةييدريجبتي3:ي2اذ ملي

هلذا اسدول تقتل ما ال يقل   ايف املا ة أب  املعاسة وهق    95  هناك  قة بنسددددبة (Prunus avium)  الكرز  بثمارما يتعلق  يف
 ويرقاهتا. Ceratitis capitata يف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة املتوس ية 99.9982عن 

هلذا اسدول تقتل  ايف املا ة أب  املعاسة وهق   95(  هناك  قة بنسدبة  Prunus salicina) الربقوق الياابين  بثمارما يتعلق  يف
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataيف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة املتوس ية  99.9978ما ال يقل عن 

هلدذا اسددول    ايف املدا دة أب  املعداسدة وهقد   95(  هنداك  قدة بنسددددددددددددددبدة  Prunus persica)  اخلوخ والنكتدارين  بثمدارمدا يتعلق  يف
 ويرقاهتا.  Ceratitis capitataيف املا ة من بيك ذاببة الفاكهة املتوس ية  99.9986يقل عن ال تقتل ما 

يف كال اسدول  إىل درجة لرارة املعاسة قبل بدء مدة التعرض للمعاسة. وينبغي رصدددددد درجة لرارة  الثمرةوجيب أ  تصدددددل  
 قلب الثمرة وتس يلها  وينبغي أال  تت اوز درجة احلرارة املستوى احملد د  وال مدة املعاسة.

 املعاسات ابحلرارة كتدابري للصحة النباتية(. مت لبات استملدام) 42ملت لبات املعيار الدويل رقم  اوهق   املعاسةوينبغي ت بيق 

يم ر مبتيأخلىي اتيصر 

بُن م درجدات احلرارة املسدددددددددددددددا دل املرتب دة يف املعين مبعداسدات الصددددددددددددددحدة النبداتيدة أ نداء تقييمده هدذه املعداسدة  التقينالفريق  ن ر
 Mangan (1997 .)و Hallman الدراسة ال  أجراهاوالتكيي  احلراري  مع مراعاة 
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ابسدددتملدام عدم القدرة على التحول إىل  ا( ومت ت وير 2011) De Lima الدراسدددة ال  أجراهاإىل   2و  1اسدددتند اسدوال  
 شرنقة كمقيا  ملعدل النفوق.

 Ceratitis capitata املتوسدددددددددد يةعلى أسددددددددددا  األرقام التقديرية التالية ألعداد ذاببة الفاكهة    1ُلسددددددددددبجل هعالية اسدول 
 املعاسة بدو  أي لشرات انجية:

 810 143: (Prunus avium) الكرز ابلنسبة لثمار −

 646 185: (Prunus salicina)الربقوق الياابين  ابلنسبة لثمار −

 710 174: (Prunus persica) اخلوخ والنكتارين ابلنسبة لثمار −
 األعداد التقديرية التالية لذاببة الفاكهة املتوس ية املعاسة بدو  أي لشرات انجية: أسا على  2هعالية اسدول  وُلسبجل

 906 163: (Prunus avium) الكرز ابلنسبة لثمار −

 798 133: (Prunus salicina)الربقوق الياابين  ابلنسبة لثمار −

 121 218: (Prunus persicaاخلوخ والنكتارين )ابلنسبة لثمار  −
 ابستملدام السلع واألصناف التالية:  2و 1ومت وضع اسدول  

− Prunus avium   الكرز( )الصنفا(" Sweetheart" و"Lapin") 

− Prunus salicina  )الصنفا  )الربقوق الياابين("Angelino"و  "Tegan Blue" ) 

− Prunus persica )الصنفا   )اخلوخ("Snow King" و"Zee Lady")  
− Prunus persica var. nectarina ()الصنفا   النكتارين("Arctic Snow" و"August Red" ) 
 (. 2014   ولخرو   Vendramin) . يف هذه املعاسة مجيع األصناف واألنواع  مبا هيها النكتارين   Prunus persica  مثار   وتشمل 
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