اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام  2021معالجة الصحة النباتية هذه.
هذا الملحق هو جزء واجب اإلتباع من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية .28
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معالجة الصحة النباتية رقم :34
معالجة ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataبالتبريد
في ثمار الكرز  Prunus aviumوالبرقوق الياباني Prunus salicina
والخوخ والنكتارين Prunus persica
اعتمد في  ،2021نشر في

2022

نطاق المعالجة
تصففففففا هذه المعالجة اسففففففتخدام التبريد لمعالجة ثمرة ( Prunus aviumالكرز)،
(البرقوق الياباني) و( Prunus persicaالخوخ والنكتارين) لكي تؤدي إلى موت بيض ويرقات ذبابة
فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataبالفعالية المحدَّدة.1
وPrunus salicina

وصف المعالجة
معالجة ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسففففط
اسم المعالجة
بفففالتبريفففد في ثمفففار الكرز  Prunus aviumوالبرقوق اليفففابفففاني
 Prunus salicinaوالخوخ والنكتارين .Prunus persica
ال يوجد
المكون الفعال
ِّ
فيزيائية (بالتبريد)
نوع المعالجة
)Diptera: Tephritidae( )Wiedemann, 1824( Ceratitis capitata
اآلفة المستهدفة
السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة ثمفففار ( Prunus aviumالكرز) ،و( Prunus salicinaالبرقوق
الياباني) و( Prunus persicaالخوخ والنكتارين).
لاوائح
Ceratitis capitata

جداول المعالجة
الجدول  :1درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة  16يوما متصاة
في ما يتعلق بثمار الكرز ( ،)Prunus aviumهناك ثقة بنسففففففبة  95في المائة بأن المعالجة وفقا لهذا
الجفففدو تقتفففا مفففا ال يقفففا عن  99.9979في المفففائفففة من بيض ذبفففابفففة ففففاكهفففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.

 1ال يشففما نقاق معالجات الصففحة النباتية المسففائا ذات الصففلة بتسففجيا مبيدات اافات لو المتقلبات المحلية األ ر التي
تقتضففففففيها موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجات .وقد ال توفِّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان لو سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية
قبا موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات
بالنسبة لبعض السلع قبا اعتمادها دوليا .غير لن تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحثا إضافيا .وال يقع على
لي لرع متعاقد لي التزام بالموافقة على المعالجات لو تسجيلها لو اعتمادها لالستخدام في لراضيه.
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في ما يتعلق بثمار البرقوق الياباني ( ،)Prunus salicinaهناك ثقة بنسفففبة  95في المائة بأن المعالجة
وفقفا لهففذا الجففدو تقتففا مففا ال يقففا عن  99.9984في المففائففة من بيض ذبففابففة فففاكهففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
في ما يتعلق بثمار الخوخ والنكتارين ( ،)Prunus persicaهناك ثقة بنسبة  95في المائة بأن المعالجة
وفقفا لهففذا الجففدو تقتففا مففا ال يقففا عن  99.9983في المففائففة من بيض ذبففابففة فففاكهففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
الجدول  3 :2درجات مئوية أو أقل لمدة  20يوما متصاة
في ما يتعلق بثمار الكرز ( ،)Prunus aviumهناك ثقة بنسففففففبة  95في المائة بأن المعالجة وفقا لهذا
الجفففدو تقتفففا مفففا ال يقفففا عن  99.9982في المفففائفففة من بيض ذبفففابفففة ففففاكهفففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
في ما يتعلق بثمار البرقوق الياباني ( ،)Prunus salicinaهناك ثقة بنسفففبة  95في المائة بأن المعالجة
وفقفا لهففذا الجففدو تقتففا مففا ال يقففا عن  99.9978في المففائففة من بيض ذبففابففة فففاكهففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
في ما يتعلق بثمار الخوخ والنكتارين ( ،)Prunus persicaهناك ثقة بنسبة  95في المائة بأن المعالجة
وفقفا لهففذا الجففدو تقتففا مففا ال يقففا عن  99.9986في المففائففة من بيض ذبففابففة فففاكهففة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
ويجب لن تصففا الثمرة في كال الجدولين إلى درجة حرارة المعالجة قبا بدء مدة التعرض للمعالجة.
وينبغي رصففففففد درجة حرارة لب الثمرة وتسففففففجيلها ،وينبغي لال تتجاوز درجة الحرارة المسففففففتو
المحدَّد لوا مدة المعالجة.
وينبغي تقبيق المعالجة وفقا لمتقلبات المعيار الدولي رقم ( 42متقلبات استخدام المعالجات

بالحرارة كتدابير للصحة النباتية).

معاومات أخرى ذات صاة
نظر الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية لثناء تقييمه هذه المعالجة في المسائا المرتبقة
بنُظم درجات الحرارة والتكييا الحراري ،مع مراعاة الدراسفففففففة التي لجراها  HallmanوMangan
(.)1997
اسفففففتند الجدوالن  1و 2إلى الدراسفففففة التي لجراها  )2011( De Limaوتم تقويرهما باسفففففتخدام عدم
القدرة على التحو إلى شرنقة كمقياس لمعد الموت.
ُحسففففففبي فعالية الجدو  1على لسفففففففاس األرقام التقديرية التالية ألعداد ذبابة فاكهة البحر األبيض
المتوسط  Ceratitis capitataالمعالجة بدون لي حشرات ناجية:
 بالنسبة لثمار الكرز (143 810 :)Prunus avium
 بالنسبة لثمار البرقوق الياباني (185 646 :)Prunus salicina
 بالنسبة لثمار الخوخ والنكتارين (174 710 :)Prunus persica
و ُحسففبي فعالية الجدو  2على لسففاس األعداد التقديرية التالية لذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسففط
المعالجة بدون لي حشرات ناجية:
 بالنسبة لثمار الكرز (163 906 :)Prunus avium
 بالنسبة لثمار البرقوق الياباني (133 798 :)Prunus salicina
معالجة الصحة النباتية
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218 121

:)Prunus persica( بالنسبة لثمار الخوخ والنكتارين



: باستخدام السلع واألصناع التالية2 و1 وتم وضع الجدولين
)"Lapin" " وSweetheart"  (الكرز) (الصنفانPrunus avium 
)"Tegan Blue" و،"Angelino"  (البرقوق الياباني) (الصنفانPrunus salicina 
)"Zee Lady"" وSnow King"  (الخوخ) (الصنفانPrunus persica 
)"August Red"" وArctic Snow"  (النكتارين) (الصنفانPrunus persica var. nectarina 
 بما فيها، في هذه المعالجة جميع األصناع واألنواعPrunus persica وتشما ثمار
.)2014 ، وآ رونVendramin(.النكتارين

المراجل
 وهذه المعايير الدولية متاحة عبر.قد يُشفففير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية
https://www.ippc.int/core-activities/standards- :البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان
.setting/ispms
De Lima, C.P.F. 2011. Cold treatment and methyl bromide fumigation of Australian cherries, peaches,
nectarines and plums (8 cultivars) infested with eggs and larvae of the Mediterranean fruit fly
(Ceratitis capitata Wiedemann) Diptera: Tephritidae. South Perth, Australia, Department of
Agriculture and Food Western Australia. 420 pp.
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In
G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the Annual International Research Conference on Methyl
Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, USA, 3–5 November 1997, pp. 791–79-4.
Vendramin, E., Pea, G., Dondini, L., Pacheco, I., Dettori, MT., Gazza, L., Scalabrin, S., Strozzi,
F., Tartarini, S., Bassi, D., Verde, I. & Rossini, L. 2014. A unique mutation in a MYB gene
cosegregates with the nectarine phenotype in peach. PLoS ONE, 9(3): e90574 [online]. [Cited
27 November 2020]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090574
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تاريخ المطبوع

ال يُشكا هذا جزءا رسميا من المعيار.
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط ،وللحصول على لمحة تاريخية شاملة،
يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.
 2017-06تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  2017-02لتقديم معالجات (معالجة الفاكهة األسترالية

ذات

النواة

بالبرودة

من

ذبابة

الفاكهة

المتوسقية

وذبابة

فاكهة

كوينزالند).

 2017-10ق يام الفريق التقني المعني بم عال جات الصففففففف حة الن بات ية باسفففففففتعراض الم عال جة الم قدَّمة (اجت ماع
افتراضي).

 2018-05قيام لجنة المعايير بإضفافة موضفوع معالجة الفاكهة األسفترالية ذات النواة بالبرودة من ذبابة الفاكهة
المتوسقية ( )022A-2017إلى برنامج عما الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية.
 2018-06قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصففففحة النباتية بتنقيم المشففففروع والتوصففففية بتقديمه إلى لجنة
المعايير للتشاور بشأنه.
 2018-11االسففتعراض النهائي من الفريق التقني المعني بمعالجات الصففحة النباتية من ال منتد إلكتروني
(.)2018_eTPPT_Oct_01
 2019-03موافقففففة لجنففففة المعففففايير على التشففففففففففاو ر بشففففففففففأن المشفففففففروع عن لريق قرار إلكتروني
(.)2019_eSC_May_08
 2019-07المشاورة األولى.
 2020-02قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصفففففحة النباتية باسفففففتعراض الردود على تعليقات المشفففففاورة
والمشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة ثانية.
 2020-03انتهاء الفريق التقني المعني بمعالجات الصفففحة النباتية من الردود على تعليقات المشفففاورة من ال
منتد إلكتروني (.)2020_eTPPT_Feb_01
 2020-04موافقة لجنة المعايير على إجراء مشففففاورة ثانية حو الردود على التعليقات والمشففففروع عن لريق
قرار إلكتروني (.)2020_eSC_May_13
 2020-07المشاورة الثانية.
 2020-11قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في اجتماعه باستعراض المشروع ورفع توصية
إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده.
 2021-03اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،28الماحق  .34معالجة ذبابة الفاكهة المتوسقية Ceratitis
 capitataبالبرودة في ثمار الكرز  Prunus aviumوالبرقوق الياباني Prunus salicinaوالخوخ
والنكتارين  .)2021( Prunus persicaروما .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة.
 2022-02قامي مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق ولد لي لمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النبات التعديالت وفقا لذلك.
آ ر تحديث لتاريخ المقبوع2022-02 :
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