
 معالجة الصحة النباتية هذه. 2022اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة عشرة في عام 
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 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة لجاتمعا

 :41الصحة النباتية رقم  معالجة

  Bactrocera zonataفة آل بالبرودةمعالجة ال
 Citrus sinensisعلى أنواع البرتقال 

 2302، نشر في 2202اعتمد في 

 نطاق المعالجة

sinensis Citrusتصف هذه المعالجة استخدام البرودة لمعالجة أنواع البرتقال 
 موت التي تؤدي إلى 1 

  .2 ويرقاتها بالفعالية المحدَّدة zonata Bactroceraبيض آفة 

 وصف المعالجة

  Citrus sinensisبالبرودة على أنواع البرتقال  Bactrocera zonata معالجة آفةاسم المعالجة 

ِّن الف  ال يوجد الع  المكو 

 فيزيائية )بالبرودة( نوع المعالجة

 Bactrocera zonata (Saunders, 1842) (Diptera: Tephritidae) المستهدفةاآلفة 

 Citrus sinensisثمرة  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح

  جدول المعالجة

 يوًما متواصًًل. 18لمدة مئوية أو أقل  اتدرج 1.7

في المائة  99.9916في المائة بأن المعالجة وفقًا لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  95هناك ثقة بنسببببببة 
 ويرقاتها. Bactrocera zonata آفةمن بيض 

وينبغي رصبببد  أن تصبببل إلى درجة ررارة المعالجة قبل بدء مدة التعرل للمعالجة. وينبغي للثمرة
درجة ررارة قلب الثمرة وتسببجيلهاو وينبغي أالت تتجاود درجة الحرارة المسببتوم المحدَّد  وال مدة 

 المعالجة.

يار  بات المع ًقا لمتطل جة وف عال لدوليوينبغي تطبيق الم جا) 42رقم  ا عال خدام الم بات اسببببببت ت متطل
 (.بالحرارة كتدابير للصحة النباتية

                                                      
 Citrus of the , R. 2002. Cottinواألنواع الهجينة منه وفق التسميات المشار إليها في: Citrus الحامض الليمونتسمى أنواع   1

world– A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
موافقة لال يشمل نطاق معالجات الصحة النباتية المسائل المتصلة بتسجيل مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخرم   2

ت التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات عن التأثيرات وقد ال توفتِّر المعالجا .المعالجاتاأل راف المتعاقدة على 
المحددة على صحة اإلنسان أو سًلمة األغذيةو وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية قبل موافقة األ راف 

عية المنتجات بالنسبة إلى بعض المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى ذلكو يُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات على نو
السلع قبل اعتمادها دوليًا. غير أن تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. وال يقع على أي  رف 

 متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لًلستخدام على أراضيه.
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  معلومات أخرى ذات صلة

أثناء تقييمه هذه المعالجة في المسائل المرتبطة  النباتيةنظر الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة 
 Manganو Hallmanبنُظم درجات الحرارة والتكييف الحراريو مع مراعاة الدراسببببببة التي أجراها 

(1997.) 

لمعالجة الخاضعة ليرقة من الطور الثالث  35 733وُرسبت فعالية هذا الجدول باستخدام ما مجموعه 
يرقةو تم تصبببببحيحه لكل  36 820ويسبببببتند هذا العدد إلى  .على قيد الحياةدون ظهور أي أ وار من 

 المائة.في  2.06 الموت؛ وكانت نسبة متوسط التحكم بنسبة الموتتجربة مكررة للتحكم في نسبة 

 Solimanو وHashem(و وب2013و أ2013) وآخرون Hallmanإلى عمبببل  الجبببدولواسببببببتنبببد هبببذا 
وتم إعداد هذا الجدول باسبببتخدام الصبببنفين  .El-Wakkad (2009)و Mohamedو وSoliman (2004)و

Valencia وNavel اليرقات. موتو واستخدام  

 المراجع

هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصبببحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متارة عبر  يُشبببيرقد 
-www.ippc.int/core-activities/standardsالبواببببة البببدوليبببة للصببببببحبببة النبببباتيبببة في هبببذا العنوان: 

setting/ispms. 
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 تاريخ المطبوع
ل هذا جزءً   .من المعيار ارسميً  اال يُشكتِّ

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقطو وللحصول على لمحة 
 على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار. اال ًلعتاريخية شاملةو يرجى 

 .لتقديم معالجات 2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعرال المشروع  11-2017
 )اجتماع افتراضي(.

قيام أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإرسال موجز عن المناقشات و لب  04-2018
م المعالجة.  الحصول على معلومات إضافية من مقدتِّ

بالبرودة على  Bactrocera zonataآفة إضافة لجنة المعايير موضوع معالجة  05-2018
( إلى برنامج عمل الفريق التقني المعني 2017-013) Citrus sinensisأنواع البرتقال 

 .بمعالجات الصحة النباتية

م المعالجة. 2019-05  تقديم معلومات إضافية من مقدتِّ

شروع ورفع قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بمراجعة الم 07-2019
 توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة بهذا الشأن.

موافقة لجنة المعايير على عقد مشاورة أولى عن  ريق قرار إلكتروني  02-2020
(2020_eSC_May_09). 

 انعقاد المشاورة األولى. 07-2020

اجتماعه بالرد على قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية خًلل  03-2021
 تعليقات المشاورة والمشروع المنقتح ورفع توصية بعقد مشاورة ثانية.

موافقة لجنة المعايير على عقد مشاورة ثانية عن  ريق قرار إلكتروني  05-2021
(2021_eSC_May_15). 

 انعقاد المشاورة الثانية. 07-2021

قيام الفريق التقني بمراجعة المشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة  10-2021
 على عرضه على الهيئة العتماده.

موافقة لجنة المعايير على المشروع العتماده من جانب الهيئة عن  ريق قرار  12-2021
 .(eSC_May_02_2022إلكتروني )

 المعيار .النباتية الصحة معالجة عشرة السادسة دورتها في الهيئة اعتمدت 04-2022
 Bactrocera Zonata معالجة آفة :41. الملحق 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية االتفاقية أمانة. روماCitrus Sinensis (2022 .) بالبرودة على أنواع البرتقال
 .والزراعة األغذية منظمة. النباتات لوقاية

مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخلت أمانة قامت مجموعة  01-3202
االتفاقية الدولية لوقاية النبات التعديًلت وفقًا لذلك. قامت مجموعة مراجعة اللغة 

 العربية بتعديل العنوان األصلي باللغة العربية.

  01-2023آخر تحديث لتاريخ المطبوع:


