
 2017-027 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  (2017-027)باإلشعاع  Pseudococcus jackbeardsleyiمعالجة آفة  مشروع معالجة الصحة النباتية:

 4من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 Pseudococcusملالجة آفة  :28مشررررررموح الالحع االاليال الدولب ل داايم الصررررررحة النباتية لق  

jackbeardsleyi  (2017-027)ااإلشلاح 

 إطال الحالة

تُعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعيار وسوف بملحق الال يُشكل هذا جزًءا رسميًا من 

 بعد اعتماده.

 2022نوفمبر/ تشرين الثاني  1 تاريخ صدور الوثيقة

 28مشروع ملحق بالمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  فئة الوثيقة

  للعرض على هيئة تدابير الصحة النباتية العتماده المرحلة الحالية للوثيقة

لتقديم  2017-2المعالجة استتتتتتتجابة للدعوج الموج ة في  عرض 2017-6 المراحل الرئيسية

 .معالجات

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض  7-2017

م المعالجة.  المشروع وطلب الحصول على معلومات إضافية من مقد ِّ

 Pseudococcus معالجة آفةأضتتتتتافة لجنة المعايير موضتتتتتوع  5-2018

jackbeardsleyi  إلى برنامج عمل الفريق التقني ( 027-2017)باإلشتتتتتعاع

 .3المعني بمعالجات الصحة النباتية مع إسناد األولوية 

نق ح الفريق التقني مشتتتتتتروع المعالجة وطلب الحصتتتتتتول على  3-2018

م المعالجة.  معلومات إضافية من مقد ِّ

م  طلب الفريق التقني الحصتتتول على 7-2019 معلومات إضتتتافية من مقد ِّ

 المعالجة.

 أتاح مقد م المعالجة معلومات أوفى. 6-2020

نق ح الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية المشروع،  10-2020

 وأوصى لجنة المعايير بعقد مشاورج ب ذا الشأن.

أولى عن طريق قرار وافقة لجنة المعايير على عقد مشتتتتتاورج  3-2021

 (eSC_May_12_2020) إلكتروني

 المشاورج األولى. 7-2021

الفريق التقني المعني بمعالجات الصتتتتتتحة النباتية  استتتتتتتعرض 5-2022

 المشروع وأوصى لجنة المعايير بعقد مشاورج ب ذا الشأن.

وافقة لجنة المعايير على عقد مشتتتتتتاورج ثانية عن طريق قرار  6-2022

 (eSC_Nov_04_2022)إلكتروني 

 المشاورج الثانية. 7-2022

استتتتتتتعرض الفريق التقني المعني بمعالجات الصتتتتتتحة النباتية  10-2022

المشروع  قام بتنقيحاإلجابات على التعليقات الواردج خالل المشاورج، و

 وأوصى لجنة المعايير بالموافقة عليه لكي تقوم ال يئة باعتماده.

النباتية وافقة لجنة المعايير على مشتتتتتتروع معالجة الصتتتتتتحة  12-2022

  (eSC_Nov_01_2022)المعروض العتماده عن طريق قرار إلكتروني 



 باإلشعاع Pseudococcus jackbeardsleyiمعالجة آفة  مشروع معالجة الصحة النباتية: 027-2017

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4 من 2الصفحة 

المعنيان  شرفانالم

 بالمعالجة

 )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( Walther ENKERLIN السيد 7-2019

 )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( Andrew PARKER السيد 7-2017

 تحرير النص 2021-2 المالحظات

 تحرير النص 11-2022

 نطاق الالالجة

الفاك ة والخضروات والنباتات المستخدمة للزينة بجرعة ممتصة  كيفية معالجةتصف هذه المعالجة 

من  Pseudococcus jackbeardsleyi آفة حورياتالجيل األول من غراي لمنع ظ ور  166ال تقل عن 

  1الطور الثاني من اإلناث البالغات بالفعالية المحددج.

 الالالجةوصف 

 باإلشعاع Pseudococcus jackbeardsleyiمعالجة آفة  اس  الالالجة

ِّن الفلال  ال يوجد الاكو 

 المعالجة باإلشعاع  نوح الالالجة

 Pseudococcus jackbeardsleyi، Gimpel & Miller ،1996 اآلفة الاس هدفة

(Hemiptera: Pseudococcidae) 

النباتات المستخدمة وجميع أنواع الفاك ة والخضروات  الخاضلة للوائح السلع الاس هدفة
 Pseudococcus jackbeardsleyiالتي تكون عوائل آلفة للزينة 

  

                                                      
ال يشتتتمل نطاع معالجات الصتتتحة النباتية المستتتائل  ات الصتتتلة بتستتتجيل مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخر  التي 1

تقتضتتتتتتي ا موافقة األطراف المتعاقدج على المعالجات. وقد ال توف ِّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصتتتتتتحة النباتية 
معلومات عن التأثيرات المحددج على صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 

وباإلضافة إلى  لك، يُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات  المعالجة.قبل موافقة األطراف المتعاقدج على 
سلع قبل اعتمادها دوليًا.إلى بالنسبة  سلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. بعض ال يقع  وال غير أن تقييم آثار معالجة ما على نوعية ال

 تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. على أي طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو



 2017-027 باإلشعاع Pseudococcus jackbeardsleyiمعالجة آفة  مشروع معالجة الصحة النباتية:

 4من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 جدول الالالجة

بالغات من آفة  نمو  غراي لمنع  166عن  جرعة ممتصتتتتتتتة ال تقل    Pseudococcusنستتتتتتتل اإلناث ال

jackbeardsleyi  من الطور الثاني. الحورياتإلى مرحلة  

من الطور الثاني  الحوريات نمو  في المائة بأن المعالجة وفقًا ل ذا الجدول تمنع  95هناك ثقة بنستتتتتتبة 
 .Pseudococcus jackbeardsleyiة اإلناث البالغات من آف لد في المائة  99.9977بنسبة ال تقل عن 

لدولي رقم هذه ينبغي تطبيق   يتة الستتتتتتتختدام خطوط توجي) 18المعتالجتة وفقًتا لمتطلبتات المعيتار ا
 (.اإلشعاع في الصحة النباتية

ينبغي عدم تطبيق هذه المعالجة على الفاك ة أو الخضروات أو النباتات المستخدمة للزينة في أجواء 
 الجو المعدَّل يمكن أن يؤثر على فعالية المعالجة. كونمعدَّلة 

 مللومات أخمى ذات صلة

التام، قد يجد المفتشتتتتتتون أطواًرا حي ة ولكن غير  الموتالمعالجة باإلشتتتتتتعاع قد ال تؤدي إلى  أن   بما
أو البتتالغتتات، أثنتتاء  الحوريتتاتأو  Pseudococcus jackbeardsleyiقتتادرج على الحيتتاج من بيض آفتتة 

 غير أن  لك ال يعني فشل المعالجة. عملية التفتيش.

عالجة إلى البحث الذي واستتتتتتتند الفريق التقني المعني بمعالجات الصتتتتتتحة النباتية في تقييمه ل ذه الم
حدَّد فعالية المعالجة باإلشتتتتتتعاع ل ذه اآلفة على البطاطا  الذي، 2016وآخرون ) Zhanأشتتتتتتتار إليه 

(Solanum tuberosumواليقطي )( نCucurbita pepo.)  ونظر كذلك الفريق التقني المعني بمعالجات
في  Pseudococcus jackbeardsleyiالصتتتتحة النباتية في المعلومات المتعلقة ب ثار اإلشتتتتعاع على آفة 

Hofmeyr ( 2016وآخرين) وShao ( 2013وآخرين.) 

 خضتتتتعة للمعالجةاإلناث البالغات من  131 512وُحستتتتبة فعالية هذا الجدول باستتتتتخدام ما مجموعه 
الطور الثاني  نمو  من الطور الثاني؛ وبلغة نسبة مكافحة  الحورياتإلى مرحلة  نمو  لمنع نسل ا من ال

 في المائة. 98.5 آلفات الحديثة الوالدجامن 

النباتات المستتتتتتخدمة و وتم االستتتتتتدالل على فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاك ة والخضتتتتتروات
معرفة وخبرج من أن نُظم قياس الجرعات تقيس جرعة اإلشتتعاع هو متاح من استتتنادًا إلى ما للزينة 

منفصلة عن السلعة العائلة، وباالستناد أيًضا إلى األدلة الفعلي التي تمتص ا اآلفة المست دفة بصورج 
ويشتتتتتمل  لك  التي تناولة مجموعة متنوعة من اآلفات والستتتتتلع. ثالمستتتتتتمدج من دراستتتتتات البحو

 Anastrepha fraterculus (Eugenia pyriformis ،Malus :التتاليتةدراستتتتتتتات عن اآلفتات والعوائتل 

pumila و Mangifera indica ،)Anastrepha ludens (Citrus paradisi ،Citrus sinensis ،Mangifera 

indica و artificial diet ،)Anastrepha obliqua (Averrhoa carambola ،Citrus sinensis و Psidium 

guajava ،)Anastrepha suspensa (Averrhoa carambola ،Citrus paradisiو ،Mangifera indica ،)
Bactrocera tryoni (Citrus sinensis ،Solanum lycopersicum ،Malus pumila ،Mangifera indica ،

Persea americana و Prunus avium ،)Cydia pomonella (Malus pumila وartificial diet ،)
Grapholita molesta (Malus pumila وartificial diet ،)Pseudococcus jackbeardsleyi (Cucurbita 

pepo و Solanum tuberosum)و ، Tribolium confusum (Triticum aestivum ،Hordeum vulgare 
 ,Zea mays )(Bustos et al., 2004; Gould and von Windeguth, 1991; Hallman, 2004a, 2004bو

2013; Hallman and Martinez, 2001; Hallman et al., 2010; Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; 
Tunçbilek and Kansu, 1996; von Windeguth, 1986; von Windeguth and Ismail, 1987; Zhan 

et al., 2016 .)،جة لم  ولكن عال ية الم عال بارهامن المعروف أن ف فاك ة  يجرِّ اخت في جميع أنواع ال
وستتتيُعاد  آلفة المستتتت دفة.لعوائل  تشتتتكلالنباتات المستتتتخدمة للزينة التي يمكن أن و والخضتتتروات

النظر في المعالجة إ ا توافرت أدلة تثبة عدم صتتتتتحة ما تم االستتتتتتدالل عليه من أن ا تشتتتتتمل جميع 
 عوائل هذه اآلفة.

 الاماجع 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4 من 4الصفحة 
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