
 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 

 1-37معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :37الصحة النباتية رقم  معالجة

  Bactrocera tryoni كوينزالند فاكهة ذبابة معالجة
 Vitis vinifera الكرمةعلى نبات  تبريدبال

 2022، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

تؤدي إلى موت نبات الكرمة )عنب المائدة( لكي ثمار  معالجةل تبريداسفتخدام التصف  هذه المعالجة 
 .1المحدَّدةويرقاتها بالفعالية  Bactrocera tryoniكوينزالند بيض ذبابة فاكهة 

 وصف المعالجة

بة فاكهة كوينزالند معالجة  اسم المعالجة في  تبريدبال Bactrocera tryoniذبا
 Vitis viniferaنبات الكرمة 

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 (تبريد)بال فيزيائية نوع المعالجة

Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897 ) ذبففابففة فففاكهففة كوينزالنففد اآلفة المستهدفة
(Diptera: Tephritidae) 

السللللل المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 للوائح

 )عنب المائدة( Vitis vinifera ةالكرم

 جداول المعالجة

 متصلة ايوم   12: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

في المائة  99.9964لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  افي المائة بأن المعالجة وفق   95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Bactrocera tryoniكوينزالند من بيض ذبابة فاكهة 

                                                      
المتقلبات المحلية األخرى التي معالجات الصففحة النباتية المسففائل ذات الصففلة بتسففجيل مبيدات ا فات  و ال يشففمل نقا   1

تقتضففففففيها موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان  و سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى ذلك، يُنظر في ا ثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات  قبل
يقع على  بالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي ا. غير  ن تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحث ا إضافي ا. وال

 بالموافقة على المعالجات  و تسجيلها  و اعتمادها لالستخدام في  راضيه.   ي لرع متعاقد  ي التزام



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي 37معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 37-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 متصلة ايوم   14لمدة أقل درجات مئوية أو  3: 2الجدول 

في المائة  99.9984لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  ابأن المعالجة وفق  في المائة  95هناك ثقة بنسفففففبة 
 ويرقاتها. Bactrocera tryoni كوينزالندفاكهة من بيض ذبابة 

درجة حرارة المعالجة قبل بدء مدة التعرض للمعالجة. كال الجدولين إلى  فيالثمرة تصففل ويجب  ن 
الثمرة وتسففففففجيلها، وينبغي  الم تتجاو  درجة الحرارة المسففففففتوى لب وينبغي رصففففففد درجة حرارة 

 مدة المعالجة.المحدَّد لوال 

ق  هذه وينبغي تقبيق  لدولي رقم  االمعالجة وف بات المعيار ا بات اسففففففتخدام المعالجات ) 42لمتقل متقل
 بالحرارة كتدابير للصحة النباتية(.

 معلومات أخرى ذات صلة

المسائل المرتبقة في الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية  ثناء تقييمه هذه المعالجة نظر 
 Manganو Hallmanالدراسفففففففة التي  جراها بنُظم درجات الحرارة والتكيي  الحراري، مع مراعاة 

(1997 .) 

ُحسففففبا فعالية الجداول على  سففففا  األرقام التقديرية التالية ألعداد اليرقات التي عولجا بدون  ي 
 .2للجدول  182 450، و1للجدول  82 863يرقات ناجية: 

والدراسة  (2011) وآخرونDe Lima  الدراسة التي  جراهاعلى  سا   2و 1 ولينُحسبا فعالية الجد
ها إدارة  ية سفففففففاو نيو التي  جرت عات األول نا (، وتم تقويرهما 2007) (NSW DPI) ويلز للصفففففف

  .موتباستخدام عدم القدرة على التحول إلى شرنقة كمقيا  لمعدل ال

 Thompson"و ،"Flame Seedless"، و"Ruby Seedless" باسفففتخدام األصفففناع 1الجدول تم وضفففع 

Seedless" . 

 Thompson"و "Crimson Seedless"، و"Red Globe"باسفففففتخدام األصفففففناع  2تم وضفففففع الجدول 

Seedless".  

 المراجل

قد يُشفففير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر 
s/standardsactivitie-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 
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 37معالجة الصحة النباتية   مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 

 3-37معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

 ال يُشكل هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تاريخ هذا المقبوع متصففففل بالنسففففخة الصففففادرة باللغة العربية فقل، وللحصففففول على لمحة تاريخية شففففاملة، 

 .على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار االلالعيرجى 

)معالجة عنب المائدة األسففففففترالي  02-2017تقديم المعالجة اسففففففتجابة للدعوة لتقديم معالجات في  2017-06
 ذبابة الفاكهة المتوسقية وذبابة فاكهة كوينزالند(.بالبرودة من 

 قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المعالجة المقدَّمة. 07 -2017

 Bactrocera tryoniمعالجة ذبابة فاكهة كوينزالند قيام لجنة المعايير بإضفففففففافة موضفففففففوع  05-2018
( إلى برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات الصفففففففحة 023B-2017) عنب المائدةفي بالبرودة 

 .1النباتية مع إسناد األولوية 

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصففحة النباتية بتنقيا المشففروع والتوصففية بتقديمه إلى لجنة  06-2018
 المعايير لمناقشته في المشاورة األولى. 

لفريق التقني المعني بمعالجات الصففففحة النباتية من خالل منتدى إلكتروني لاالسففففتعراض النهائي  11-2018
(2018_eTPPT_Oct_01 .) 

موافقة لجنة المعايير على التشاور بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروني  03-2019
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة األولى. 07-2019

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض الردود على تعليقات المشاورة  02-2020
 والمشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة ثانية. 

ل انتهاء الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية من الردود على تعليقات المشاورة من خال 03-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020منتدى إلكتروني )

موافقة لجنة المعايير على إجراء مشاورة ثانية حول الردود على التعليقات والمشروع عن لريق  04-2020
 (eSC_May_16_2020قرار إلكتروني )

 المشاورة الثانية. 07-2020

عه باسفففففتعراض المشفففففروع ورفع قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصفففففحة النباتية في اجتما 11-2020

 توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده. 

 اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. 03-2021

 Bactrocera معالجة ذبابة فاكهة كوينزالند .37، الملحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

tryoni   على نبات الكرمةبالبرودة Vitis vinifera (2021). االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما. 

 منظمة األغذية والزراعة.

قاما مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق و دخلا  مانة االتفاقية الدولية لوقاية  2022-02

 لذلك.النبات التعديالت وفق ا 

 2022-02آخر تحديث لتاريخ المقبوع: 


