
038-2017 730-7201                                                                                 لیة لوقایة النباتاتاالتفاقیة الدو  و   
  عثّة التفاح معالجة: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

pomonellaCydia  وعثّة الفاكھة الشرقیة Grapholita molesta في التفاح من نوع  
Malus pumila والدراق من نوع persicaus Prun  المعدّلالجّو  –بحرارة البخار  

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 4

 Cydiaعّثة التفاح  ةمعالج: 28مش������روع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الص������حة النباتیة رقم 
pomonella 

یة  فاكھة الش������رق فاح من نوع  Grapholita molestaوعّثة ال لدراق من  Malus pumilaفي الت  وا
 )038-2017و 037-2017( المعّدلالجّو  –بحرارة البخار  Prunus persica نوع

 إطار الحالة

المعیار وسوف تُعدلھ أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات بملحق الال یُشكل ھذا جزًءا رسمیًا من 
 بعد اعتماده.

 2021دیسمبر/ كانون األول  11 تاریخ ھذه الوثیقة
 28لمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم بامشروع ملحق  فئة الوثیقة

المرحلة الحالیة 
 للوثیقة

 للعرض على ھیئة تدابیر الصحة النباتیة العتماده

تحكم فیھ/الحرارة ضد  الجوّ  ةمعالجنظام  تقدیم موضوَعي 2017-12 المراحل الرئیسیة المـ����ُ
ة التف��اح  Rhagoletis(ذب��اب��ة الكرز الغربی��ة ) وCydia pomonella( عث��ّ
indifferens (في الكرز )تحكم فیھ  الجوّ  ةمعالجنظام و)، 037-2017 المـ�����ُ

ة ال�����������ت�����������ف�����������اح/  ال�����������ح�����������رارة ض�����������������د ع�����������ث�����������ّ
)Cydia pomonella (وعثّة الفاكھة الش������رقیة )Grapholita molesta ( في

 ال�����������������������������������������������������ت�����������������������������������������������������ف�����������������������������������������������������اح
 لجات.لتقدیم المعا 2017-02في )، استجابة للدعوة الموّجھة 2017-038(

قی���ام الفریق التقني المعني بمع���الج���ات الص������ح���ة النب���اتی���ة  06-2018
باس���تعراض المش���روعین وطلب الحص���ول على معلومات إض���افیة من 

م المعالجات.  مقدِّ
إض�����افة لجنة المعاییر الموض�����وعین إلى برنامج عمل الفریق  11-2018

 لھما. 3التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة مع إسناد األولویة 
قیام الفریق التقني المعني بمعالجات الص����حة النباتیة بمناقش����ة  07-2019

 ال���������������������������م���������������������������وض���������������������������������وع���������������������������ی���������������������������ن
ما ( )038-2017) و(2017-037( یةبودمجھ بة الكرز الغرب با ناء ذ  اس������تث
)Rhagoletis indifferens((  في الكرز، وتنقیح المش��روع، ورفع توص��یة

 إلى لجنة المعاییر بالموافقة على عقد مشاورة بھذا الشأن.
موافقة لجنة المعاییر على عقد مش���اورة أولى عن طریق قرار  02-2020

 ) eSC_May_10_2020(إلكتروني 
 المشاورة األولى. انعقاد 07-2020
قی���ام الفریق التقني المعني بمع���الج���ات الص������ح���ة النب���اتی���ة  10-2020

باس����تعراض المش����روع، والموافقة على االس����تجابات للتعلیقات الواردة 
 خالل المشاورة، ورفع توصیة لعقد مشاورة ثانیة بھذا الشأن. 



عثّة التفاح معالجة: 28 رقم الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة مشروع                038-2017 و 2017-037  
pomonellaCydia  وعثّة الفاكھة الشرقیة Grapholita molesta في التفاح من نوع  

Malus pumila والدراق من نوع Prunus persica  المعدّلالجّو  –بحرارة البخار  

 الصفحة 2 من 4  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 نطاق المعالجة
جة تعریض  عال ھذه الم فاح من نوع  ثمرتيتص������ف  لدراق من نوع  Malus pumilaالت  Prunusوا

persica بیض ویرقات عثّة التفاح  موتس������فر عن ی بما، الجّو المعدّل –بحرارة البخار  تھمالمعالج
Cydia pomonella  وعثّة الفاكھة الشرقیةGrapholita molesta 1بالفعالیة المحدَّدة.  

 وصف المعالجة
 Grapholitaوعثّ�ة الف�اكھ�ة الش������رقی�ة  Cydia pomonellaالتف�اح عثّ�ة مع�الج�ة  اسم المعالجة

molesta التفاح و فيMalus pumila  والدراقPrunus persica  بحرارة البخار– 
 الجّو المعدّل

 ال یوجد الالفعّ المكّوِن 
 الجّو المعدّلفیزیائي (حرارة البخار) و المعالجةنوع 

ة ال����ت����ف����اح اآلفتان المستھدفتان  ) :Cydia pomonella) ،Linnaeus ،1758(Lepidoptera ع����ث����ّ
Tortricidae) یة وعثة ا فاكھة الش������رق ) Grapholita molesta ) ،Busck ،1916ل

(Lepidoptera: Tortricidae) 
تف���اح) و Malus pumilaثمرة  السلع المستھدفة الخاضعة للوائح ل (ال���دراق  Malus pumila(ا

 والنكتارین) 

                                                      
ال یش��مل نطاق معالجات الص��حة النباتیة المس��ائل ذات الص��لة بتس��جیل مبیدات اآلفات أو المتطلبات المحلیة األخرى التي   1

وقد ال توفِّر المعالجات التي تعتمدھا ھیئة تدابیر الص������حة النباتیة  تقتض������یھا موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات.
معلومات عن التأثیرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذیة، وھو ما ینبغي معالجتھ باستخدام اإلجراءات المحلیة 

جات على نوعیة المنتجات وباإلضافة إلى ذلك، یُنظر في اآلثار المحتملة للمعال المعالجة.قبل موافقة األطراف المتعاقدة على 
سلع قبل اعتمادھا دولیًا.إلى بالنسبة  سلع قد یقتضي بحثًا إضافیًا. بعض ال یقع  وال غیر أن تقییم آثار معالجة ما على نوعیة ال

 أراضیھ. علىعلى أي طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجیلھا أو اعتمادھا لالستخدام 

المعاییر على عقد مش����اورة ثانیة عن طریق قرار  موافقة لجنة 03-2021
 )eSC_May_11_2021(إلكتروني 

 لمشاورة الثانیة.نعقاد اا 07-2021
قیام الفریق التقني بتنقیح المش������روع ورفع توص������یة إلى لجنة  10-2021

 المعاییر بالموافقة على عرضھ على الھیئة العتماده.
لجنة المعاییر على المش��روع العتماده من جانب الھیئة  موافقة 2021-12

 )eSC_May_05_2022(عن طریق قرار إلكتروني
 المسؤول عن

 المعالجة
 (نیوزیلندا) Michael ORMSBY السید 06-2018

 تم تحریر النص 2020-02 المالحظات
 تم تحریر النص 02-2021
 تم تحریر النص 10-2021



038-2017 و 037-7201                  عثّة التفاح معالجة: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  
pomonellaCydia  وعثّة الفاكھة الشرقیة Grapholita molesta في التفاح من نوع  

Malus pumila والدراق من نوع Prunus persica  المعدّلالجّو  –بحرارة البخار  

 4 من 3 صفحةال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 جدول المعالجة
 معدًّال: بخار في غرفة یكون فیھا الجوّ حرارة التعریض الثمرة ل

 درجة مئویة أو ما فوق؛ 45عند  الھواءمع إبقاء درجة حرارة  -
في المائة أو ما دون، وبلوغ تركیز ثاني  1عادي مع تقلیص تركیز األكسجین إلى  في جوّ  -

 15أكسید الكربون 
 وازن من خالل إضافة النیتروجین؛في المائة، والحفاظ على الت 1± في المائة 

مئویة أو ما فوق في غضون ساعتین ونصف  اتدرج 44.5تبلغ حرارة قلب الثمرة إلى أن  -
  )2.5الساعة (

 كحد أقصى؛
مئویة أو ما فوق ورطوبة نسبیة  اتدرج 44.5لحفاظ على درجة حرارة قلب الثمرة عند ل -

 في المائة 90معدّل ب
 دقیقة متواصلة على األقل؛ 30أو أكثر لمدة 

 ساعات.تسخین الثمرة لمدة إجمالیة ال تقل عن ثالث ل -
المائة  في 99.9884في المائة بأن المعالجة وفقًا لھذا الجدول تقتل ما ال یقل عن  95ھناك ثقة بنس������بة 

 ویرقاتھما. Grapholita molestaعثّة الفاكھة الشرقیة و Cydia pomonella بیض عثّة التفاحمن 

 معلومات أخرى ذات صلة
استند الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة في تقییمھ لھذه المعالجة إلى البحث الذي أشار 

الجّو ، الذي حدد فعالیة المعالجة بحرارة البخار وObenland  (2006)و Rehfield-Rayو Nevenإلیھ 
في  Grapholita molestaعثّة الفاكھة الش������رقیة و Cydia pomonella عثّة التفاحفي معالجة  المعدّل

الذي حدد فعالیة  Rehfield-Ray (2006)و Nevenالدراق والنكتارین، وإلى البحث الذي أش�������ار إلیھ 
ة ال����ت����ف����احف����ي م����ع����ال����ج����ة  ال����ج����ّو ال����م����ع����دّلال����م����ع����ال����ج����ة ب����ح����رارة ال����ب����خ����ار و  ع����ث����ّ

Cydia pomonella عثّة الفاكھة الش����رقیة وGrapholita molesta ن في التفاح باس����تخدام معدّل تس����خی
ا في  درجة مئویة/ في الس��اعة. 12قدره  ونظر الفریق التقني المعني بمعالجات الص��حة النباتیة أیض��ً

 Nevenفي  Cydia pomonella عث�ّ�ة التف��احعلى  الجّو المع��دّلمعلوم��ات عن ت��أثیر حرارة البخ��ار و
 ، Hansen (2010)و
 Millerو Yokoyama، وMiller  (1987)و Yokoyama، و)Hansen )2014و Lehrmanو Nevenو
 ).Dowell )1991و

من األطوار  Cydia pomonella یرقة 25 882وُحس������بت فعالیة ھذا الجدول باس������تخدام ما مجموعھ 
النجاة من دون ظھور أي أطوار ناجیة؛ وبلغت نس������بة من الرابعة والخامس������ة التي تمت معالجتھا 

  في المائة. 89.6مكافحة عملیة ال
تالي على  الجوّ تكون رطوبة و بال جة لمنع حدوث تكثُّف على الثمرة وللحفاظ  عال یة الم بدا قل في  أ

 من اآلثار على جودة الس���لعة، ینبغي للمس���تخدمین الرجوع إلىممكن وللتقلیل إلى أدنى حد  جودتھا.
Neven وRehfield-Ray )2006(و ،Neven وRehfield-Ray و Obenland)2006(. 

 



عثّة التفاح معالجة: 28 رقم الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة مشروع                038-2017 و 2017-037  
pomonellaCydia  وعثّة الفاكھة الشرقیة Grapholita molesta في التفاح من نوع  

Malus pumila والدراق من نوع Prunus persica  المعدّلالجّو  –بحرارة البخار  

 الصفحة 4 من 4  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 المراجع
وھذه المعاییر الدولیة متاحة عبر  إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الص���حة النباتیة.قد یُش���یر ھذا الملحق 

activities/standards-https://www.ippc.int/core-: على العنوان التاليالبوابة الدولیة للصحة النباتیة 
.setting/ispms 
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