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معالجة الصحة النباتية رقم 44:
Cydia pomonella معالجة عثّة التفاح

 Grapholita وعثّة الفاكهة الرشقية 
 Malus يف التفاح من نوع molesta
 Prunus والدراق من نوع pumila
persica بحرارة البخار – الجّو املعّدل

المعيار
الدولي رقم
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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 معالجة الصحة النباتية هذه. 2022اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة عشرة في عام 

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

 1-44معالجة الصحة النباتية رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 Cydia pomonellaعثّة التفاح  ةمعالج :44الصحة النباتية رقم  معالجة
 Malus pumilaفي التفاح من نوع  Grapholita molestaالفاكهة الشرقية  وعثّة

 المعّدل الجوّ  –البخار  بحرارة Prunus persica نوع من والدراق

 2202، نشر في 2202اعتمد في 

 نطاق المعالجة

جة تعر    هذه المعال فاح من نوع  ثمرتيتصففففففا  لدراق من نوع  Malus pumilaالت  Prunusوا

persica بي  و رقات عثّة التفاح  موتسفففففففر عن   بما، الجّو المعدّل –بحرارة البخار  تهمالمعالج

Cydia pomonella  وعثّة الفاكهة الشرقيةGrapholita molesta 1بالفعالية المحدَّدة.  

 وصف المعالجة

جة  اسم المعالجة ّثة معال فاح ع ية  Cydia pomonellaالت فاكهة الشففففففرق ّثة ال  Grapholitaوع

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

 ال  وجد الالفعّ المكّوِّن 

 الجّو المعدّلفيز ائي )حرارة البخار( و المعالجةنوع 

ة الففففتفففففففففاح اآلفتان المستهدفتان  ):Cydia pomonella( ،Linnaeus ،1758) Lepidoptera عففففثففففّ

Tortricidae)  لفاكهة الشففففففرقية ا وعثةGrapholita molesta( ،Busck ،1916 )
(Lepidoptera: Tortricidae) 

)الفففدراق  Malus pumila)الففتففففففاح( و Malus pumilaثففمففرة  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
 والنكتار ن( 

 جدول المعالجة

: بخار في غرفة  كون فيها الجوّ حرارة التعر   الثمرة ل  معداّلا

 درجة مئو ة أو ما فوق؛ 45عند  الهواءمع إبقاء درجة حرارة  -

في المائة أو ما دون، وبلوغ تركيز ثاني  1عادي مع تقليص تركيز األكسجين إلى  في جوّ  -

إضافة وازن من خالل في المائة، والحفاظ على الت 1± في المائة  15أكسيد الكربون 

 النيتروجين؛

مئو ة أو ما فوق في غضون ساعتين ونصا  اتدرج 44.5تبلغ حرارة قلب الثمرة إلى أن  -

 كحد أقصى؛ (2.5الساعة )

                                                      
ال  شففمن نقاق معالجات الصففحة النباتية المسففائن صات الصففلة بتسففجين مبيدات امفات أو المتقلبات المحلية األخر  التي   1

وقد ال توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية  تقتضففففففيها موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجات.
اإلنسان أو سالمة األغذ ة، وهو ما  نبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية  معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة

جة. قدة على المعال عا قة األلراع المت بن مواف لة للمعال ق لر،   نآلر في امثار المحتم فة إلى ص جات على نوعية وباإلضفففففففا
معالجة ما على نوعية السفففففلع قد  قتضفففففي بحثاا غير أن تقييم آثار  بع  السفففففلع قبن اعتمادها دولياا.إلى المنتجات بالنسفففففبة 

 أراضيه. على قع على أي لرع متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام  وال إضافياا.



الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت 44معالجة الصحة النباتية رقم    

2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -44معالجة الصحة النباتية رقم    

مئو ة أو ما فوق ورلوبة نسبية  اتدرج 44.5لحفاظ على درجة حرارة قلب الثمرة عند ل -

 دقيقة متواصلة على األقن؛ 30أو أكثر لمدة  في المائة 90معدّل ب

 تسخين الثمرة لمدة إجمالية ال تقن عن ثالث ساعات.ل -

المائة  في 99.9884في المائة بأن المعالجة وفقاا لهذا الجدول تقتن ما ال  قن عن  95هناك ثقة بنسفففففبة 
 و رقاتهما. Grapholita molestaعّثة الفاكهة الشرقية و Cydia pomonella بي  عّثة التفاحمن 

 معلومات أخرى ذات صلة

استند الفر ق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلى البحث الذي أشار 
الجّو ، الذي حدد فعالية المعالجة بحرارة البخار وObenland  (2006)و Rehfield-Rayو Nevenإليه 

في  Grapholita molestaعّثة الفاكهة الشففففففرقية و Cydia pomonella عّثة التفاحفي معالجة  المعدّل
الذي حدد فعالية  Rehfield-Ray (2006)و Nevenالدراق والنكتار ن، وإلى البحث الذي أشففففففار إليه 

ة الففففتفففففففففاحفففففي مففففعففففالففففجففففة  الففففجففففّو الففففمففففعففففدّلالففففمففففعففففالففففجففففة بففففحففففرارة الففففبففففخففففار و  عففففثففففّ
Cydia pomonella عّثة الفاكهة الشفففرقية وGrapholita molesta ن في التفاح باسفففتخدام معدّل تسفففخي

ا في  درجة مئو ة/ في السففاعة. 12قدره  ونآلر الفر ق التقني المعني بمعالجات الصففحة النباتية أ ضففا
ة التفففاحعلى  الجّو المعففدّلمعلومففات عن تففأثير حرارة البخففار و  Nevenفي  Cydia pomonella عثففّ

، Miller  (1987)و Yokoyama، وHansen (2014)و Lehrmanو Neven، وHansen (2010)و
 Dowell (1991.)و Millerو Yokoyamaو

سففففففبي فعالية هذا الجدول باسففففففتخدام ما مجموعه  من األلوار  Cydia pomonella  رقة 25 882وح 
النجاة من دون ظهور أي ألوار ناجية؛ وبلغي نسففففففبة من الرابعة والخامسففففففة التي تمي معالجتها 

  في المائة. 89.6مكافحة عملية ال

تالي على  الجوّ تكون رلوبة و بال بدا ة المعالجة لمنع حدوث تكثُّا على الثمرة وللحفاظ  قن في  أ
 من امثار على جودة السففلعة،  نبغي للمسففتخدمين الرجوع إلىممكن وللتقلين إلى أدنى حد  جودتها.
Neven وRehfield-Ray (2006)و ،Neven وRehfield-Ray و Obenland(2006). 
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ن هذا جزءاا رسمياا من المعيارال   .  شّكِّ

تار خ هذا المقبوع متصن بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة 
 .تار خية شاملة،  رجى اإللالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليز ة للمعيار

 Cydiaموضوَعي نآلام معالجة الجّو المـ تحكم فيه/الحرارة ضد عثّة التفاح ) تقد م  12-2017

pomonella( وصبابة الكرز الغربية )Rhagoletis indifferens( في الكرز )ونآلام 037-2017 ،)

( وعثّة الفاكهة Cydia pomonella) معالجة الجّو المـ تحكم فيه /الحرارة ضد عثّة التفاح

-02(، استجابة للدعوة الموّجهة في 038-2017) ( في التفاحGrapholita molestaالشرقية )

 لتقد م المعالجات. 2017

قيام الفر ق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروعين  06-2018

م المعالجات.  وللب الحصول على معلومات إضافية من مقدِّّ

برنامج عمن الفر ق التقني المعني  إضافة لجنة المعا ير الموضوعين إلى 11-2018

 بمعالجات الصحة النباتية.

-2017)الموضوعين  بدمجقيام الفر ق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية  07-2019

، وتنقيح (Rhagoletis indifferens) الغربية( باستثناء صبابة الكرز 038-2017( و)037

 لموافقة على عقد مشاورة بهذا الشأن.المشروع، ورفع توصية إلى لجنة المعا ير با

موافقة لجنة المعا ير على عقد مشاورة أولى عن لر ق قرار إلكتروني  02-2020

(2020_eSC_May_10 ) 

 انعقاد المشاورة األولى. 07-2020

قيام الفر ق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع،  10-2020

والموافقة على االستجابات للتعليقات الواردة خالل المشاورة، ورفع توصية لعقد 

 مشاورة ثانية بهذا الشأن. 

موافقة لجنة المعا ير على عقد مشاورة ثانية عن لر ق قرار إلكتروني  03-2021

(2021_eSC_May_11) 

 انعقاد المشاورة الثانية. 07-2021

قيام الفر ق التقني بتنقيح المشروع ورفع توصية إلى لجنة المعا ير بالموافقة  10-2021

 على عرضه على الهيئة العتماده.
موافقة لجنة المعا ير على المشروع العتماده من جانب الهيئة عن لر ق  12-2021

 (eSC_May_05_2022قرار إلكتروني)
 هذه. النباتية الصحة معالجةدورتها السادسة عشرة  فيالهيئة  اعتمدت 04-2022

 Cydia معالجة عّثة التفاح :44. الملحق 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

pomonella وعّثة الفاكهة الشرقية Grapholita molesta في التفاح من نوع Malus 

pumila نوع  والدراق منPrunus persica  (. 2022) الجّو المعدّل –بحرارة البخار
 .والزراعة األغذ ة منآلمة. النباتات لوقا ة الدولية االتفاقية أمانة. روما

 2022-04 آخر تحد ث لتار خ المقبوع:



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


