
 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 

 

 1-42معالجة الصحة النباتية رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة لجاتمعا

 :42الصحة النباتية رقم  معالجة

 باإلشعاع Zeugodacus tauمعالجة آفة 

 2302، نشر في 2202اعتمد في 

 نطاق المعالجة

 85أو  72تقل عن تصف هذه المعالجة تعريض الفاكهة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال 

  2المحددة. عاليةبالف 1Zeugodacus tauغراي لمنع ظهور األطوار البالغة آلفة 

  وصف المعالجة

 باإلشعاع Zeugodacus tauمعالجة آفة   اسم المعالجة

 ال يوجد الفعالالمّكون 

 المعالجة باإلشعاع  نوع المعالجة

 Zeugodacus tau (Walker،1849) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

جميع أنواع الفاكهة والخضررررررروات التي تاول عوا ل آلفة  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
Zeugodacus tau 

  جداول المعالجة

 Zeugodacusمن آفة  غراي لمنع ظهور األطوار البالغة 72جرعة ممتصررررررة ال تقل عن  :1الجدول 

tau . 

ال تقل  لهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ بنسررربة  ة بأل المعالجة وفقًاافي الم 95 بنسررربةهناك ثقة 
 ويرقاتها. Zeugodacus tauآفة في الما ة من بيض  99.9933عن 

 Zeugodacusغراي لمنع ظهور األطوار البالغة من آفة  85جرعة ممتصررررررة ال تقل عن  :2الجدول 

tau . 

لهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ بنسررربة ال تقل   ة بأل المعالجة وفقًاافي الم 95بنسررربة هناك ثقة 
 ويرقاتها. Zeugodacus tauفي الما ة من بيض آفة  99.9970عن 

توجيهية السررررررتخدام الخطوط ال) 18 رقمالمعالجة وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي هذه تطبيق ينبغي 
 (.اإلشعاع في الصحة النباتية

                                                      
إلى مسررتو   )Bactrocera )Zeugodacus(، بعد رفع الجنس الفرعي 2018) وآخرول Doorenweerd تتوافق أسررماء األنواع مع  1

 (.2015 وآخرول ،Virgilioالجنس )
موافقة لبتسررجيل مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخر   المتصررلة نطاق معالجات الصررحة النباتية المسررا ل ال يشررمل   2

معلومات عن التأثيرات وقد ال توف ِّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية  . األطراف المتعاقدة على المعالجات
المحددة على صرررحة اإلنسرررال أو سرررةمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجتم باسرررتخدام اإلجراءات المحلية قبل موافقة األطراف 

بعض إلى جات على نوعية المنتجات بالنسرررربة وباإلضررررافة إلى  لُ، ي نير في اآلثار المحتملة للمعال المتعاقدة على المعالجة.
على أي طرف  يترت ب وال غير أل تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. مادها دوليًا.السلع قبل اعت

  .أراضيم علىمتعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لةستخدام 



 الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي لجاتمعا 42معالجة الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  2-42معالجة الصحة النباتية رقم 

 معلومات أخرى ذات صلة

تام، قد يجد المفتشول أطواًرا حي ة ولان غير الموت الؤدي إلى تقد ال  اول المعالجة باإلشعاعل نيًرا
)يرقات أو خادرات( أثناء عملية التفتيش. غير أل  لُ  Zeugodacus tau قادرة على الحياة من جنس

 ال يعني فشل المعالجة.

ستند أفاد الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمم لهذه المعالجة إلى البحث الذي  وا
معالجة هذه اآلفة في  المعالجة باإلشررررررعاع من أجلالذي حدَّد فعالية ( و2015) وآخرول Zhan عنم

Cucurbita maxima. 

سبت فعالية الجدولين  يرقة من الطور الثالث على  135 107و 700 48باستخدام ما مجموعم  2و 1وح 
دول ظهور أي أطوار بالغة؛ وكال ظهور األطوار البالغة المسرررتخدم كمقياع أعلى من من التوالي، 

  ة في جميع التجارب التأكيدية التي أجريت.افي الم 90

على فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاكهة والخضرررررروات اسرررررتنادًا إلى ما تفيد بم وتم االسرررررتدالل 
المعرفة والخبرة من أل ن يم قياع الجرعات تقيس جرعة اإلشررررررعاع الفعلي التي تمتصررررررها اآلفة 

ا إلى األدلة المسررتمدة من د راسررات المسررتهدفة بصررورة منفصررلة عن السررلعة العا لة، وباالسررتناد أيضررً
. ويشمل  لُ دراسات عن اآلفات والعوا ل البحوث التي تناولت مجموعة متنوعة من اآلفات والسلع

( Mangifera indicaو Malus pumilaو Eugenia pyriformis) Anastrepha fraterculus الررترررالرريرررة 
 ،(اصرطناعيوغذاء   Mangifera indicaو Citrus sinensisو Citrus paradisi) Anastrepha ludensو
، (Psidium guajavaو Citrus sinensisو Averrhoa carambola) Anastrepha obliquaو
(، Mangifera indicaو Citrus paradisi، وAverrhoa carambola) Anastrepha suspensaو
 Mangiferaو Malus pumilaو Solanum lycopersicum، وBactrocera tryoni  (Citrus sinensisو

indica وPersea americana وPrunus aviumو )Cydia pomonella (Malus pumila  وغرررررذاء
 Pseudococcusغرررذاء اصرررررررطنررراعي( و Malus pumila) Grapholita molestaواصرررررررطنررراعي( 

jackbeardsleyi (Cucurbita sp. وSolanum tuberosumو )Tribolium confusum (Triticum 

aestivumو ،Hordeum vulgare وZea mays( )Bustos  ،و ؛(2004وآخررررررولGould  وvon 

Windeguth ،1991؛ وHallman، 2004و ؛2013، ب2004 ،أHallman  وMartinez ،2001؛ وHallman 
 ؛Kansu، 1966 و  Tunçbilek؛ وMansour ،2003؛ و1992، وآخرول Jessup؛ و2010، وآخرول

من  مأنغير  (.2016 ،وآخرول Zhan؛ وIsmail ،1987و von Windeguth؛ von Windeguth ،1986و
المعروف أل فعالية المعالجة لم تختبر في جميع أنواع الفاكهة والخضررررررروات التي يمان أل تاول 

وسي عاد النير في المعالجة إ ا توافرت أدلة تثبت عدم صحة ما تم االستدالل  عوا ل اآلفة المستهدفة.
  ل هذه اآلفة.عليم من أنها تشمل جميع عوا

  



 42معالجة الصحة النباتية رقم  الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي لجاتمعا
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 تاريخ المطبوع
ل هذا جزءً ال   .من المعيار ارسميً  اي شا ِّ

تررراريذ هرررذا المطبررروع متصرررل بالنسرررخة الصرررادرة باللغرررة العربيرررة فقررر ، وللحصرررول 
علرررررى النسرررررخة الصرررررادرة  االطرررررةععلرررررى لمحرررررة تاريخيرررررة شررررراملة، يرجرررررى 

 باللغة اإلناليزية للمعيار.

لتقديم معالجات )معالجة  2017-02تقديم المعالجة اسررررتجابة للدعوة الموجهة في  06-2017
 باإلشعاع(. Bactrocera tauآفة 

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض تقديم المعالجة  2018- 01
 )اجتماع افتراضي( وطلب الحصول على معلومات إضافية من مقد م المعالجة.

 إتاحة مقد م المعالجة معلومات إضافية. 05-2018
باإلشررررررعاع  Bactrocera tauقيام لجنة المعايير بإضررررررافة موضرررررروع معالجة آفة  05-2018

 ( إلى برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية. 2017-025)
 متحالإوقيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصرررحة النباتية بتنقيل المشرررروع  06-2018

 إلى لجنة المعايير للتشاور بشأنم.
االستعراض النها ي من جانب الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية  11-2018

 (.eTPPT_Oct_02_2018من خةل منتد  إلاتروني )
موافقررة لجنررة المعررايير على عرض المشررررررروع للتشرررررررراور عن طريق قرار  01-2019

 (. eSC_May_05_2019إلاتروني )
 المشاورة األولى. 07-2019
تماع الثاني( اسرررتعراض الفريق التقني المعني بمعالجات الصرررحة النباتية )االج 02-2020

 للمشروع ورفع توصية بعقد مشاورة ثانية.
موافقررة الفريق التقني المعني بمعررالجررات الصررررررحررة النبرراتيررة على الردود على  07-2020

 التعليقات الواردة من المشاورة األولى.
موافقررة لجنررة المعررايير على عرض المشررررررروع للتشرررررررراور عن طريق قرار  03-2021

 (.eSC_May_13_2021إلاتروني )
 المشاورة الثانية. 07-2021
قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصرررررحة النباتية باسرررررتعراض المشرررررروع  10-2021

  ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضم على الهيئة العتماده.
موافقة لجنة المعايير على عرض المشررررررروع على الهيئة العتماده عن طريق  12-2021

 (.eSC_May_03_2022قرار إلاتروني )
 هذه. النباتية الصحة معالجةدورتها السادسة عشرة  فيالهيئة  اعتمدت 04-2022

 آفررة معررالجررة: 42. الملحق 28الاادولي لتاادابير الصااااااحااة النباااتيااة رقم  المعيااار
Zeugodacus tau النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة. روما(. 2022) باإلشررررررعاع .

 .والزراعة األغذية منيمة

قامت مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخلت أمانة  2023-01

 االتفاقية الدولية لوقاية النبات التعديةت وفقًا لذلُ.

 2023-10 آخر تحديث لتاريذ المطبوع 
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