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 tryoniيابدربمدة ييفي مث ررد يا يريدكليز ي Prunus aviumيمريدرب زقيريدل ررداب ي Prunus salicinaيمريخلزخي مريد كا ررداال ي
022Bي) يPrunus persicaيي( 2017ي
إطدايريحلدد
ال يُشكل هذا جزءا رمسيا من املعيار وسوف تُعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده.
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ائ يريدزثلق

مشروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم

ريمللحر يريحلددل يدرزثلق

للعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا اخلامسة عشرة ()2021

ريمللريحليريدلئلسل

 06-2017تقدددا املعدداسددة اسد د د د د د ددت ددابددة للدددعوة املوجهددة يف  02-2017لتقدددا معدداسددات
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(معاسة الفاكهة األس ديالية ات النواة ابلربودة من اببة الفاكهة املتوس د ية و اببة هاكهة
كوينزالند).

 10-2017قيام الفريق التقين املعين مبعاسات الص د ددحة النباتية ابس د ددتعراض املعاسة املقدمة
(اجتماع اهياضي).

 05-2018قيام سنة املعايري إبض د د د د دداهة موض د د د د ددوع معاسة الفاكهة ات النواة ابلربودة من
اببدة هداكهدة كوينزالندد  )022B-2017( Bactrocera tryoniإىل برانمج عمدل الفريق
التقين املعين مبعاسات الصحة النباتية مع إسناد األولوية .1

 06-2018قيام الفريق التقين املعين مبعاسات الص د ددحة النباتية بتنقير املش د ددروع والتوص د ددية
بتقدميه إىل سنة املعايري للتشاور بشأنه.
 11-2018االسد د د د د ددتعراض النها ي من الفريق التقين املعين مبعاسات الصد د د د د ددحة النباتية من
خالل منتدى إلكيوين (.)2018_eTPPT_Oct_01
 03-2019مواهقة سنة املعايري على التش د د د دداور بش د د د ددأ املش د د د ددروع عن ريق قرار إلكيوين
(.)2019_eSC_May_08
 07-2019املشاورة األوىل.
 02-2020قيام الفريق التقين املعين مبعاسات الصد د د د د ددحة النباتية ابسد د د د د ددتعراض الردود على
تعليقات املشاورة واملشروع ورهع توصية إىل سنة املعايري ابملواهقة على عقد مشاورة اثنية.
 03-2020انتهاء الفريق التقين املعين مبعاسات الص د ددحة النباتية من الردود على تعليقات
املشاورة من خالل منتدى إلكيوين (.)2020_eTPPT_Feb_01
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 04-2020مواهقدة سندة املعدايري على إجراء مش د د د د د د دداورة اثنيدة لول الردود على التعليقدات
واملشروع عن ريق قرار إلكيوين (.)2020_eSC_May_14
 07-2020املشاورة الثانية.
 11-2020قيام الفريق التقين املعين مبعاسات الص د د د د ددحة النباتية يف اجتماعه ابس د د د د ددتعراض
املشروع ورهع توصية إىل سنة املعايري ابملواهقة على عرضه على اهليئة العتماده.
ريملسؤمليع يريمل دة

( Toshiyuki DOHINO 06-2017اليااب ).

مالحظدت

 06-2018اجتماع الفريق التقين املعين مبعاسات الصحة النباتية:
−

تشمل مثار  Prunus persicaيف مشروع هذه املعاسة اخلوخ والنكتارين.

−

مت ل ددذف اس دددول األصد د د د د د ددلي املقي للمع دداس ددة ب دددرج ددة لرارة  1مئوي ددة لثم ددار
 P. domesticaومثددار  P. aviumألندده أرهر هعدداليددة أقددل من جدددول املعدداسددة
ابستخدام  3درجات مئوية.

 07-2018مت حترير النص.
 03-2020أتكد أ السد ددلعة املسد ددتهدهة اخلاضد ددعة للوا ر هي  Prunus salicinaعلى
أسد د د د د دداذ الصد د د د د ددنف اللذين مت اختبار ا و ا " "Angelinoو" "Tegan Blueوليس

.Prunus domestica

 11-2020مت حترير النص.

طدقيريمل دة
تصدده هذه املعاسة اسددتخدام الربودة ملعاسة مثرة الكرز ( )Prunus aviumالربقوق الياابين ( )Prunus salicinaواخلوخ
والنكتددارين ( )Prunus persicaلكي تُسد د د د د د ددفر عن نفوق بي اببددة هدداكهددة كوينزالنددد  Bactrocera tryoniويرقدداهتددا
ابلفعالية احملددة.1

مصفيريمل دة
ريس يريمل دة

معدداسددة اببددة هدداكهددة كوينزالنددد  Bactrocera tryoniابلربودة يف مثددار الكرز
 Prunus aviumوالربقوق الي د دداابين  Prunus salicinaواخلوخ والنكت د ددارين
Prunus persica

 1ال يشد ددمل ن اق معاسات الصد ددحة النباتية املسد ددا ل ات الصد ددلة بتس د د يل مبيدات ا هات أو املت لبات احمللية األخرى ال تقتاد دديها مواهقة األ راف
املتعاقدة على املعاسات .وقد ال توهر املعاسات ال تعتمدها هيئة تدابري الصد ددحة النباتية معلومات عن التأ ريات احملددة على صد ددحة ا نسد ددا أو سد ددالمة
األغذية وهو ما ينبغي معاسته ابس د د د د د ددتخدام ا جراءات احمللية قبل مواهقة األ راف املتعاقدة على املعاسة .واب ضد د د د د دداهة إىل ل يُن ر يف ا اثر احملتملة
للمعاسات على نوعية املنت ات ابلنس د د ددبة لبع الس د د ددلع قبل اعتمادها دوليا .غري أ تقييم جلاثر معاسة ما على نوعية السد د ددلع قد يقتا د د ددي ثا إض د د دداهيا.
وال يقع على أي رف متعاقد أي التزام ابملواهقة على املعاسات أو تس يلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
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ريمل ّك ِزنيريدف دل

ال يوجد

زعيريمل دة

هيزاي ية (ابلربودة)

ريآلا يريملسا لا

)Diptera: Tephritidae( )Froggatt, 1897( Bactrocera tryoni

ريدسرعيريملسا لا يريخلدض يدرزريئح

مثار هاكهة ( Prunus aviumالكرز) و( Prunus salicinaالربقوق الياابين)
و( Prunus persicaاخلوخ والنكتارين)

جلريمليريمل دة ي
ريةلملي:1يداج يمئزال يمريحلةيأميأ ليمللةي14يالزمييديمارر ي ي
هيما يتعلق بثماراخلوخ والنكتارين ( )Prunus persicaهناك قة بنسد د ددبة  95يف املا ة أب املعاسة وهقا هلذا اسدول تقتل
ما ال يقل عن  99.9928يف املا ة من بي اببة هاكهة كوينزالند  Bactrocera tryoniويرقاهتا.
ريةلملي:2ي3يداجدتيمئزال يأميأ ليمللةي14يالزمييديمارر ي ي
هيما يتعلق بثمار الكرز ( )Prunus aviumهناك قة بنس د د د ددبة  95يف املا ة أب املعاسة وهقا هلذا اسدول تقتل ما ال يقل
عن  99.9966يف املا ة من بي اببة هاكهة كوينزالند  Bactrocera tryoniويرقاهتا.
هيما يتعلق بثمار الربقوق الياابين ( )Prunus salicinaهناك قة بنسد د ددبة  95يف املا ة أب املعاسة وهقا هلذا اسدول تقتل
ما ال يقل عن  99.9953يف املا ة من بي اببة هاكهة كوينزالند  Bactrocera tryoniويرقاهتا.
هيما يتعلق بثمار اخلوخ والنكتارين ( )Prunus persicaهناك قة بنسبة  95يف املا ة أب املعاسة وهقا هلذا اسدول تقتل
ما ال يقل عن  99.9917يف املا ة من بي اببة هاكهة كوينزالند  Bactrocera tryoniويرقاهتا.
وجيب أ تص د ددل الثمرة يف كال اسدول إىل درجة لرارة املعاسة قبل بدء مدة التعرض للمعاسة .وينبغي رص د ددد درجة لرارة
قلب الثمرة وتس يلها وينبغي أال تت اوز درجة احلرارة املستوى احملدد وال مدة املعاسة.

وينبغي ت بيق هذه املعاسة وهقا ملت لبات املعيار الدويل رقم ( 42مت لبات اس د د د ددتخدام املعاسات ابحلرارة كتدابري للص د د د ددحة
النباتية).

م رزمدتيأخلىيذريتيصر ي
ن ر الفريق التقين املعين مبعداسدات الصد د د د د د دحدة النبداتيدة أ نداء تقييمده هدذه املعداسدة يف املس د د د د د د ددا دل املرتب دة بنُ م درجدات احلرارة
والتكييه احلراري مع مراعاة البحث الذي أجراه  Hallmanو.)1997( Mangan
اس ددتند اسدوال  1و 2إىل الدراس ددة ال أجرهتا إدارة نيو س دداو ويلز للص ددناعات األولية
ومت ت وير ا ابستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياذ ملعدل النفوق.

(2008( )NSW DPI

ُلسبت هعالية اسدول  1على أساذ األرقام التقديرية التالية ألعداد اببة الفاكهة هاكهة كوينزالند
املعاسة بدو أي لشرات انجية:

)2012

Bactrocera tryoni
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41 820

:)Prunus persica( ابلنسبة لثمار اخلوخ والنكتارين

−

 املعاسةBactrocera tryoni  على أسد د د د د دداذ األعداد التقديرية التالية لذاببة هاكهة كوينزالند2 ولسد د د د د ددبت هعالية اسدول
ُ
:بدو أي لشرات انجية
:)Prunus avium( ابلنسبة لثمار الكرز

−

:)Prunus salicina( ابلنسبة لثمار الربقوق الياابين

−

:)Prunus persica( ابلنسبة لثمار اخلوخ والنكتارين

−

89 322
64 226
35 987

: ابستخدام السلع واألصناف التالية2 و1 ومت وضع اسدول
)"Sweetheart"  (الكرز) (الصنهPrunus avium

−

)"Angelino"  (الربقوق الياابين) (الصنهPrunus salicina

−

)"Arctic Snow"  (النكتارين) (الصنهPrunus persica var. nectarina

−

 وجلخروVendramin(  يف هدذه املعداسدة يع األصد د د د د د دنداف واألنواع مبدا هيهدا النكتدارينPrunus persica وتشد د د د د د دمدل مثدار

.)2014

ريمللريجع ي
 وهذه املعايري الدولية متالة عرب البوابة الدولية للص د د د ددحة.قد يُش د د د ددري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الص د د د ددحة النباتية
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms : النباتية يف هذا العنوا
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