
 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 

 

  1-40معالجة الصحة النباتية رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحةلجات معا

 :40معالجة الصحة النباتية رقم 

 على الفاكهة Tortricidaeحشرة ل باإلشعاعمعالجة 

 2302، نشر في 2202اعتمد في 

 نطاق المعالجة

تصفففذ هفففذه المعالجفففة تعفففرال الواتهفففة والرعفففروات إل فففعاع بجرعفففة ممتصفففة 
غفففرام لمنففف  ألهفففور االفففوار الباللفففة القفففادرة علففف  الحيفففاة مفففن  250ال تقفففن عفففن 

  1عل  الواتهة المعّرضة لأل عة بالوعالية المحددة. Tortricidaeارقات 

 وصف المعالجة

 باإل عاع عل  الواتهة Tortricidaeمعالجة حشرة  المعالجةاسم 

 ال اوجد المكّوِّن الفعّال

 المعالجة باإل عاع نوع المعالجة

 Tortricidae (Lepidoptera)اانواع من فصيلة  اآلفات المستهدفة

جمي  أنواع الواتهة التي تكون عوائن انواع  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
 Tortricidaeمن فصيلة 

 جدول المعالجة

غرام لمن  ألهور االوار الباللة القادرة عل  الحياة  250جرعة ممتصفففة ال تقن عن 
 المعّرضة لأل عة. Tortricidaeمن بيل وارقات 

في المائة بأن المعالجة وفًقا لهذا الجدول تمن  ألهور االوار  95هناك ثقة بنسففففففبة 
 .Tortricidaeفي المائة من بيل وارقات  99.9949الباللة السليمة بنسبة ال تقن عن 

لدولي رقم هذه انبلي تطبيق  بات المعيار ا ًقا لمتطل خطول توجيهية ) 18المعالجة وف
 (.الستردام اإل عاع في الصحة النباتية

نففة في أجواء معففد لففة ان الجو  انبلي عففدم تطبيق هففذه المعففالجففة عل  الوففاتهففة المرز 
 عل  فعالية المعالجة. المعد ل امكن أن اؤثر

                                                      
ال اشمن نطاق معالجات الصحة النباتية المسائن ذات الصلة بتسجين مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية   1

موافقة االراف المتعاقدة عل  المعالجات. وقد ال توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة لااخرى 
سالمة ااغذاة، وهو ما انبلي معالجته النباتية معلومات عن التأثيرات المحددة عل  صحة اإلنسان أو 

باستردام اإلجراءات المحلية قبن موافقة االراف المتعاقدة عل  المعالجة. وباإلضافة إل  ذلك، اُنظر في 
اآلثار المحتملة للمعالجات عل  نوعية المنتجات بالنسبة إل  بعل السل  العائلة قبن اعتمادها دوليًا. غير أن 

ا عل  نوعية السل  قد اقتعي بحثًا إضافيًا. وال اق  عل  أم لرف متعاقد أم التزام تقييم آثار معالجة م
 بالموافقة عل  المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستردام في أراضيه.



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الراضعة لقواعد الحجر الزراعي 40معالجة الصحة النباتية رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2-40 معالجة الصحة النباتية رقم

 معلومات أخرى ذات صلة

تام، قد اجد الموتشون بيًعا أو القتن الؤدم إل  تقد ال  المعالجة باإل عاعنظًرا إل  أن 
حيّة ولكن غير قادرة عل  الحياة أثناء  ، أو ألواًرا باللة مشففففففّوهةTortricidaeارقات 

 عملية التوتيش. غير أن ذلك ال اعني فشن المعالجة.

واسففففتند الوراق التقني المعني بمعالجات الصففففحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إل  
 المعالجة باإل عاع( الذم حد د فعالية 2013وآخرون ) Hallmanالبحث الذم أ ار إليه 

 عل  السل  العائلة. Tortricidaeفي معالجة حشرة 

 Grapholita molestaارقة  58 779وُحسففبف فعالية هذا الجدول باسففتردام ما مجموعه 
من الطور الرففامع ُعولجففف لمن  ألهور االوار البففاللففةن وبللففف نسففففففبففة مكففافحففة 

ئة ) 94.8ألهورها  ما قة بيرقة Hallman، 2004في ال نات المتعل يا ردمف الب (. واسففففففتُ
Grapholita molesta  ًا لكونها ااتثر قدرة عل  تحمن اإل ففففففعاع من بين اانواع نظر

 (.2013وآخرون،  Hallmanدراستها )التي جرت 

 Arthurونظر الوراق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية أاًعا في البحوث التالية 
(2004 ،)Arthur ،Arthur وMachi (2016 ،)Arthur ،Arthur وMachi (2016 ،)

Batchelor ،O’Donnell وRoby (1984 ،)Bestagno ( 1973وآخففففرون ،)Burditt 
(1986 ،)Burditt وHungate (1989 ،)Burditt وMoffitt (1985 ،)Dentener ،Waddell 
 Lowerو Follett (2008 ،)Follett(، 1998وآخففففرون ) Batchelor (1990 ،)Fariaو
(2000 ،)Follett وSnook (2012 ،)Hofmeyr ،Hofmeyr  وSlabbert (2016 ،)

Hofmeyr ( 2016وآخففففرون ،)Lester وBarrington (1997 ،)Lin ،Horng وHung 
(2003 ،)Mansour (2003 ،)Mansour وAl-Attar (2014 ،)Nadel ( 2018وآخرون )
 van de Vrie (1986.)و Witو

وتم االسففففففتدالل عل  فعالية المعالجة في جمي  أنواع الواتهة اسففففففتنادًا إل  ما تويد به 
ي التي المعرفففة والربرة من أن نُظم قيففاج الجرعففات تقيع جرعففة اإل ففففففعففاع الوعل

ا إل   تمتصففها اآلفة المسففتهدفة بصففورة منوصففلة عن السففلعة العائلة، وباالسففتناد أاعففً
اادلة المسففففففتمدة من دراسفففففففات البحوث التي تناولف مجموعة متنوعة من اآلفات 

ولكن، من المعروف أن فعالية المعالجة لم  .عل  النحو المبيّن في المراج والسففففففل ، 
المسفففتهدفة. وسفففيُعاد  اتالتي امكن أن تكون عوائن اآلف هةترتبر في جمي  أنواع الوات

النظر في المعالجة إذا توافرت أدلة تثبف عدم صفففففحة ما تم االسفففففتدالل عليه من أنها 
 .Tortricidaeتشمن جمي  الواتهة العائلة لحشرة 

 المراجع

ير الدولية هذا الملحق إل  المعااير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وهذه المعاا اُشيرقد 
هذا العنوان   ية في  بات حة الن ية للصفففففف لدول بة ا تاحة عبر البوا -www.ippc.int/coreم

activities/standards-setting/ispms 
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 تاريخ المطبوع
ن هذا جزءً   .من المعيار ارسميً  اال اُشّكِّ

تاراخ هذا المطبوع متصن بالنسرة الصادرة بالللة العربية فقط، وللحصول عل  لمحة 
 عل  النسرة الصادرة بالللة اإلنكليزاة للمعيار. االلالعتارارية  املة، ارج  

 .لتقدام معالجات 2017-02تقدام المعالجة استجابةً للدعوة الموجهة في  06-2017
قيام الوراق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع وللب  07-2017

م المعالجة.  الحصول عل  معلومات إضافية من مقدِّّ
إضافة لجنة المعااير موضوع المعالجة باإل عاع لبيل وارقات فصيلة  08-2018

Tortricidae ( )( إل  الوراق التقني2017-11)عامة. 
التقني باستعراض المشروع وللب الحصول عل  معلومات إضافية من  قيام الوراق 06-2018

م المعالجة.  مقدِّّ
قيام الوراق التقني باستعراض المشروع، وتعييق نطاق الثمار، ورف  توصية إل   07-2019

 لجنة المعااير بالموافقة عل  عقد مشاورة أول .
لمشروع عن لراق قرار موافقة لجنة المعااير عل  عقد مشاورة أول  بشأن ا 02-2020

 (eSC_May_07_2020إلكتروني )
 المشاورة ااول . 07-2020
قيام الوراق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية خالل اجتماعه بالرد عل   02-2021

 تعليقات المشاورة وتنقيح المشروع ورف  توصية بعقد مشاورة ثانية.
رة ثانية عن لراق قرار إلكتروني موافقة لجنة المعااير عل  عقد مشاو 05-2021

(2021_eSC_May_14) 
 المشاورة الثانية. 07-2021
قيام الوراق التقني بتنقيح المشروع ورف  توصية إل  لجنة المعااير بالموافقة عل   10-2021

 عرضه عل  الهيئة العتماده.
موافقة لجنة المعااير عل  المشروع العتماده من جانب الهيئة عن لراق قرار  12-2021

 (eSC_May_01_2022إلكتروني )
 النباتية الصحة معالجة عشرة السادسة دورتها في الهيئة اعتمدت 04-2022

حشرة ل باإل عاعمعالجة  :40. الملحق 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار
Tortricidae  النباتات لوقااة الدولية االتواقية أمانة. روما(. 2022)عل  الواتهة .

 .والزراعة ااغذاة منظمة

قامف مجموعة مراجعة الللة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخلف أمانة االتواقية  2023-01

بتعدان قامف مجموعة مراجعة الللة العربية  الدولية لوقااة النبات التعداالت وفقًا لذلك.

 العنوان ااصلي بالللة العربية.

  01-2023آخر تحداث لتاراخ المطبوع 


