
 .هالصحة النباتية هذمعالجة  2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

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

 1-38معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 :38الصحة النباتية رقم  معالجة

 باإلشعاع Carposina sasakii الخوخ عثة ثمارمعالجة  

 2022، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

غراي  228تصففه هذه المعالجة تعر ا الكاةهة والخوففروات إل ففعاع بجرعة ممتصففة   ت   عن 

بالغة ية  Carposina sasakii الخوخ عثة ثمارمن  الحياة ال ادرة على لمنع ظهور األطوار ال بالكعال
  1المحدَّدة.

 وصف المعالجة

 باإل عاع Carposina sasakii الخوخ عثة ثمارمعالجة  المعالجةاسم 

ِّن الفعال     وجد المكو 

 إ عاع نوع المعالجة

 Carposina sasakii (Matsumura, 1900) اآلفة المستهدفة
(Lepidoptera: Carposinidae) 

السلع المستهدفة الخاضعة 
 للوائح

 ثمار لعثةجميع أنواع الكاةهة والخوروات التي تكون عوائ  
 الخوخ

Carposina sasakii 

 جدول المعالجة

 ثمار عثةمن  ال ادرة على الحياة غراي لمنع ظهور األطوار البالغة 228 عن ت    جرعة ممتصفففففة 
 .Carposina sasakii الخوخ

ال ادر على  ةالبالغ األطوار تطورلهذا الجدول تمنع  االمائة بأن المعالجة وف    في 95نسفففبة ث ة ب هناك
 .قاتهاو ر Carposina sasakii الخوخ ثمار عثة في المائة من بيا 99.9893نسبة   ت   عن الحياة ب

اإل عاع في خطوط توجيهية  ستخدام ) 18لمتطلبات المعيار الدولي رقم  ا نبغي تطبيق المعالجة وف   
 الصحة النباتية(.

                                                      
مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخرى التي معالجات الصففحة النباتية المسففائ  اات الصففلة بتسففجي     شففم  نطا    1

ت توففففففيها مواف ة األطراع المتعاقدة على المعالجات. وقد   توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
راءات المحلية معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذ ة، وهو ما  نبغي معالجته باستخدام اإلج

قب  مواف ة األطراع المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى الك،  ُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات 
  ع على  بالنسبة لبعا السلع قب  اعتمادها دولي ا. غير أن ت ييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد   توي بحث ا إضافي ا. و 

 متعاقد أي التزام بالمواف ة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه.  أي طرع



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة ل واعد الحجر الزراعي 38معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 38-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لة  نة في أجواء معدَّ كاةهة والخوففففففروات المخزَّ ن الجو أل نبغي عدم تطبيق هذه المعالجة على ال
 المعدَّل  مكن أن  ؤثر على فعالية المعالجة.

 معلومات أخرى ذات صلة

اتام، قد  جد المكتشففون  موت    ؤدي إلى  قداإل ففعاع ألن  انظر   قادرة على حيمة ولكنها غير  أطوار 
( أثناء عملية مشوهة أطوار بالغة)بيا أو  رقات أو  Carposina sasakiiالخوخ  ثمار عثةمن  الحياة

 التكتيش. غير أن الك    عني فش  المعالجة.

البحث الذي واسففففففتند الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية في ت ييمه لهذه المعالجة إلى 
تكاح فوجي  في معالجة هذه اآلفة في اإل فففففعاعفعالية  حدَّدالذي  ،(2014) وآخرون Zhan أ فففففار إليه

ا المعلومات اإلضافية المستمدة من. ’Malus pumila ‘Red Fuji األحمر  Li وأخذت في ا عتبار أ و 
 عن طور الحياة األةثر قدرة على التحم . (2016) وآخرون

عولج  بدون  الطور الخامس رقة من  30 580مجموعه فعالية هذا الجدول باسففففتخدام ما  وُحسففففب 
 في المائة.  91.4؛ وبلغ  نسبة الظهور الخاضع للمراقبة أطوار بالغة قادرة على الحياةظهور 

 بهاسفففففتناد ا إلى ما تكيد فعالية المعالجة في جميع أنواع الكاةهة والخوفففففروات  وتم ا سفففففتد ل على
اإل ففعاع الكعلي التي تمتصففها جرعة  ت يسنُظم قياس الجرعات اإل ففعاعية  من أنالمعرفة والخبرة 

ا إلىعن السفففلعة العائلة،  منكصفففلةاآلفة المسفففتهدفة بصفففورة  األدلة المسفففتمدة من  وبا سفففتناد أ وففف 
اآلفات الك دراسات عن و شم  متنوعة من اآلفات والسلع.  مجموعة دراسات البحوث التي تناول 

 Mangiferaو Malus pumilaو Anastrepha fraterculus  (Eugenia pyriformisوالعوائففف  التفففاليفففة 

indica ؛)Anastrepha ludens (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial 

diet )Anastrepha obliqua (Averrhoa carambola وC. sinensis وPsidium guajava؛)Anastrepha 

suspensa (Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera tryoni 
(C. sinensis وSolanum lycopersicum وMalus pumila وMangifera indica وPersea americana 
 Grapholita molesta( وartificial dietو Malus pumila) Cydia pomonella( وPrunus aviumو
(Malus pumila وartificial dietو )Pseudococcus jackbeardsleyi (Cucurbita sp. وSolanum 

tuberosumو )Tribolium confusum (Triticum aestivum وHordeum vulgare وZea mays) (Bustos 

et al., 2004 و؛Gould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 2013 و؛Hallman 

and Martinez, 2001 و؛Hallman et al., 2010 و؛Jessup et al., 1992 و؛Mansour, 2003 ؛
؛ von Windeguth and Ismail, 1987و؛ von Windeguth, 1986و؛ Tunçbilek and Kansu, 1996و
كاةهة  .(Zhan et al., 2016و جة لم تُختبر في جميع أنواع ال ية المعال عال غير أن من المعروع أن ف

إاا توافرت سفففيعاد النظر في المعالجة لآلفة المسفففتهدفة. ووالخوفففروات التي  مكن أن تكون عوائ  
 جميع عوائ  هذه اآلفة.أنها تشم  ما تم ا ستد ل عليه من أدلة تثب  عدم صحة 

 المراجع
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة ل واعد الحجر الزراعي 38معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 38-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

    ُشك  هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تار خ هذا المطبوع متص  بالنسخة الصادرة باللغة العربية ف ط، وللحصول على لمحة تار خية  املة، 

 . رجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليز ة للمعيار

 لت د م معالجات. 2017-02ت د م المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع وطلب الحصول  11-2017
م المعالجة.  على معلومات إضافية من م دمع

باإل عاع  Carposina sasakiiقيام لجنة المعا ير بإضافة موضوع معالجة ابابة الخوخ  05-2018
 م  الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية. ( إلى برنامج ع026-2017)

 رد م دم المعالجة على طلب الحصول على معلومات إضافية. 05-2018

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتن يح المشروع ورفع توصية إلى لجنة  06-2018
 المعا ير بع د مشاورة أولى بشأنه. 

الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع من خالل منتدى  قيام الكر ق 11-2018
 (. eTPPT_Oct_02_2018إلكتروني )

مواف ة لجنة المعا ير على التشاور بشأن المشروع عن طر ق قرار إلكتروني  01-2019
(2019_eSC_May_04.) 

 المشاورة األولى. 07-2019

مواف ة ا جتماع ا فتراضي للكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية على الردود  02-2020
 على تعلي ات المشاورة والتوصية بالتشاور بشأن المشروع. 

مواف ة لجنة المعا ير على المشاورة الثانية عن طر ق قرار إلكتروني  06-2020
(2020_eSC_May_20.) 

 المشاورة الثانية. 07-2020

قيام الكر ق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع ورفع توصية إلى  11-2020
 لجنة المعا ير بالمواف ة على عرضه على الهيئة  عتماده.

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

 Carposina الخوخ ابابة معالجة .38الملحق  ،28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار
sasakii منظمة األغذ ة والزراعة.  .ا تكاقية الدولية لوقا ة النباتات .روما .(2021) باإل عاع 

الدولية لوقا ة قام  مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخل  أمانة ا تكاقية  2022-02

 النبات التعد الت وف  ا لذلك.

 2022-02آخر تحد ث لتار خ المطبوع  


