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Bactrocera tryoniلدكلم يابدربمدةيعرىين ريتيييVitis viniferaييي(023-ي2017Bي)ي

 إطري يلحلريد 
 الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده.ال ُيشكل هذا جزًءا رمسًيا من املعيار وسوف تُعد ِّله أمانة االتفاقية 

 2020-11-30 ات يخيهذهيلدوثلق 
 28مشروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  ةئ يلدوثلق 

 (2021على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا اخلامسة عشرة ) للعرض لمللحر يلحلريدل يدروثلق 
عنب )معاجلة    02- 2017تقدمي معاجلات يف  ل تقدمي املعاجلة استتتتتتتتدابة للدعوة   06- 2017 لملللحليلدلئلسل 

 (. املائدة األسرتايل ابلربودة من ذاببة الفاكهة املتوسطية وذاببة فاكهة كوينزالند 
 قيام الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ابستعراض املعاجلة املقدَّمة. 2017-07
ذاببتتتة فتتتاكهتتتة كوينزالنتتتد معتتتاجلتتتة املعتتتايري فةتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة موةتتتتتتتتتتتتتتوع قيتتتام جلنتتتة  2018-05

Bactrocera tryoni   عنب املائدةيف  ابلربودة (023B-2017)   إىل برانمج عمل الفريق
 .1التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مع إسناد األولوية 

التوصتتتتتتية و الصتتتتتتحة النباتية بتنقيو املشتتتتتتروع  مبعاجلات  املعين التقين قيام الفريق   2018-06
  ملناقشته يف املشاورة األوىل.جلنة املعايري بتقدميه إىل 

الصتتتتتتتتتتتتحة النباتية من مبعاجلات املعين  التقينمن الفريق االستتتتتتتتتتتتتعراض النهائ    2018-11
 . (eTPPT_Oct_01_2018خالل منتدى إلكرتوين )

 قرار إلكرتوينموافقة جلنة املعايري على التشتتتتتتتتتاور بشتتتتتتتتت   املشتتتتتتتتتروع عن  ريق   2019-03
(2019_eSC_May_08.) 

 املشاورة األوىل. 2019-07
الصتتتتتتتتتتتتتحة النباتية ابستتتتتتتتتتتتتتعراض الردود على  مبعاجلاتاملعين التقين قيام الفريق   2020-02

 . املشروع ورفع توصية إىل جلنة املعايري ابملوافقة على عقد مشاورة اثنيةتعليقات املشاورة و 
الصتتتتتتحة النباتية من الردود على تعليقات   مبعاجلاتانتهاء الفريق التقين املعين   2020-03

 .(eTPPT_Feb_01_2020املشاورة من خالل منتدى إلكرتوين )
موافقتة جلنتة املعتايري على إجراء مشتتتتتتتتتتتتتتتاورة اثنيتة لول الردود على التعليقتات  2020-04

 (eSC_May_16_2020) قرار إلكرتوينواملشروع عن  ريق 
 املشاورة الثانية. 2020-07
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ابستتتتتتتتتتتتعراض الصتتتتتتتتتتتحة النباتية يف اجتماعه مبعاجلات  املعين التقين قيام الفريق   2020-11
 اهليئة العتماده. ه على توصية إىل جلنة املعايري ابملوافقة على عرةاملشروع ورفع 

 .(اليااب ) Toshiyuki DOHINO 07-2017 لملسؤمليعنيلمل ري  
 2اجتمتتاع الفريق التقين املعين مبعتتاجلتتات الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة النبتتاتيتتة  لتتذف اجلتتدول  06-2018 مالحظريت

 األصل  املقرتح. 3الخنفاض فعاليته عن اجلدول  ااألصل  املقرتح نظرً 
 .مت حترير النص 2018-07
 .مت حترير النص 2020-11

 نطريقيلمل ري  

نبات الكرمة )عنب املائدة( لك  ُتستتتتتفر عن نفو  بية ذاببة فاكهة فاكهة    عاجلةاستتتتتتادام الربودة ملتصتتتتت  هذه املعاجلة  
 .1احملدَّدةويرقاهتا ابلفعالية  Bactrocera tryoniكوينزالند 

 مصفيلمل ري  

ابلربودة يف نبتات الكرمتة  Bactrocera tryoniذاببتة فتاكهتة كوينزالنتد معتاجلتة  لس يلمل ري  
Vitis vinifera 

 يوجدال  لملكو ِّنيلدف ريل
 )ابلربودة( فيزايئية نوعيلمل ري  

Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897 ) ذاببتتتتتتتة فتتتتتتتاكتتتهتتتتتتتة كتتتويتتتنتتتزالنتتتتتتتد لآلة يلملسي لة 
(Diptera: Tephritidae) 

 )عنب املائدة( Vitis vinifera ةالكرم لدسرعيلملسي لة يلخلريض  يدرولئح

يجللمليلمل ري  

يمي ر يرييوم يي12:يد ج يمئوي يملحلةيأميأ ليمللةي1ل لملي

يف املائة من بية ذاببة فاكهة   99.9964هلذا اجلدول تقتل ما ال يقل عن   ايف املائة أب  املعاجلة وفقً   95هناك ثقة بنستتتتتتتبة  
 ويرقاهتا. Bactrocera tryoniكوينزالند 

 
الصتتتتلة بتستتتتديل مبيدات اافات أو املتطلبات احمللية األخرى الا تقتفتتتتيها موافقة األ راف معاجلات الصتتتتحة النباتية املستتتتائل ذات ال يشتتتتمل نطا     1

اإلنستتتتا  أو ستتتتالمة  املتعاقدة على املعاجلات. وقد ال توف ِّر املعاجلات الا تعتمدها هيئة تدابري الصتتتتحة النباتية معلومات عن الت ثريات احملددة على صتتتتحة
ابستتتتتتتتتتتتتتادام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األ راف املتعاقدة على املعاجلة. وابإلةتتتتتتتتتتتتتافة إىل ذل ، يُنظر يف اااثر احملتملة األغذية، وهو ما ينبغ  معاجلته  

ا إةتتتتتتتافًيا. للمعاجلات على نوعية املنتدات ابلنستتتتتتتبة لبعة الستتتتتتتلع قبل اعتمادها دولًيا. غري أ  تقييم لاثر معاجلة ما على نوعية الستتتتتتتلع قد يقتفتتتتتتت   ثً 
 قع على أي  رف متعاقد أي التزام ابملوافقة على املعاجلات أو تسديلها أو اعتمادها لالستادام يف أراةيه. ي وال
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يمي ر يرييوم يي14مللةيأ ليد جريتيمئوي يأميي3:ي2ل لملي

فاكهة يف املائة من بية ذاببة   99.9984هلذا اجلدول تقتل ما ال يقل عن   اأب  املعاجلة وفقً يف املائة   95هناك ثقة بنستتتتتتتتبة  
 ويرقاهتا. Bactrocera tryoni كوينزالند

درجة لرارة درجة لرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. وينبغ  رصتتتتتد كال اجلدولني إىل    يفالثمرة تصتتتتتل  وجيب أ  
 قلب الثمرة وتسديلها، وينبغ  أال  تتداوز درجة احلرارة املستوى احملدَّد  وال مدة املعاجلة.

 متطلبات استادام املعاجلات ابحلرارة كتدابري للصحة النباتية(. )   42ملتطلبات املعيار الدويل رقم    ا املعاجلة وفقً هذه وينبغ  تطبيق 

يم رومريتيأخلىيذلتيصر 

بُنظم درجتات احلرارة املستتتتتتتتتتتتتتتائتل املرتبطتة يف الفريق التقين املعين مبعتاجلتات الصتتتتتتتتتتتتتتحتة النبتاتيتة أثنتاء تقييمته هتذه املعتاجلتة نظر 
 Mangan (1997 .) و Hallmanالدراسة الا أجراها والتكيي  احلراري، مع مراعاة 

 82 863الا عوجلع بدو  أي يرقات انجية  ُلستتتبع فعالية اجلداول على أستتتاا األرقام التقديرية التالية ألعداد الريقات  
 .2للددول  182 450، و1للددول 

نيو والدراسة الا أجرهتا إدارة   (2011) ولخرو De Lima  الدراسة الا أجراهاعلى أساا    2و  1 ولنيُلسبع فعالية اجلد
القدرة على التحول إىل شتتتتتترنقة (، ومت تطويرمها ابستتتتتتتادام عدم 2007) (NSW DPI) ويلز للصتتتتتتناعات األولية ستتتتتتاو 

  كمقياا ملعدل النفو .

 . "Thompson Seedless"و ،"Flame Seedless"، و"Ruby Seedless" ابستادام األصناف 1اجلدول مت وةع 

  ."Thompson Seedless"و "Crimson Seedless"، و"Red Globe"ابستادام األصناف  2مت وةع اجلدول 

يلملللجع

قد ُيشتتتتتتتتتري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية. وهذه املعايري الدولية متالة عرب البوابة الدولية للصتتتتتتتتتحة 
 .setting/ispms-ties/standardsactivi-https://www.ippc.int/coreالنباتية يف هذا العنوا   
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