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اعتُمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة ] [Xهليةة تداي ر الصحة النباتية يف عام ].201[X
هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم .8002 :82

املعيار الدولي رقم 82
امللحق ][XX

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
املعيار الدولي

82

معامالت الصحة النباتية

معاملة الصحة النباتية ]:[XX
معاجلة الربتقال  Citrus sinensisبالربودة للتخلص من ذبابة
فاكهة البحر املتوسط

Ceratitis capitata

)](201[X
نطاق املعاجلة
تتألف هذه املعاجلة من معاجلة مثرة الربتقال  Citrus sinensisيالربودة لكي تسفر عن نفوق ييوض ويرقات ذياية فاكهة
البحر املتوسط  Ceratitis capitatيالفعالية

احملددة.

1

وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

معاجلةةةةةة الربتقةةةةةال

sinensis

 Citrusيةةةةةالربودة للةةةةةت ل

مةةةةةن ذيايةةةةةة فاكهةةةةةة البحةةةةةر املتوسةةةةةط

Ceratitis capitata

املكون الفعال

1

غ ر متاح

ال يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية القضايا ذات الصلة يتسجيل املبيدات أو املتطلبات احمللية األخرى اخلاصةة مبوافقةة األطةرا املتعاقةدة

على املعاجلات .وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من قِبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات معلومات يشأن اآلثار احملددة املرتتبة على الصحة البشرية أو
سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معاجلته ياست دام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطرا املتعاقدة على معاجلة ما .وياإلضافة إىل ذلك ،يُنظر يف اآلثار
احملتملة للمعاجلات على نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسةة
إضافية .وال ُيلزم أي طر متعاقد ياملوافقة على املعاجلات ،أو تسجيلها أو اعتمادها لالست دام يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

معاملة الصحة النباتية ]201[X] :[XX

منط املعاجلة

فيزيائية (يالربودة)

اآلفة املستهدفة

ذياية فاكهة البحر املتوسط

السللللللله املسللللللتهدفة مثار الربتقال

(Ceratitis capitata )Diptera: Tephritidae

Citrus sinensis

اخلاضعة للوائح

جدول املعاجلة
اجلدول  8 :1درجة مئوية أو أقل ملدة  12يوماً متواصالً
يبلغ مستوى الفعالية لصنف "الربتقال أيو سرة" ED99.9981عند مستوى ثقة نسبته  59يف املائة.
وتبلغ الفعالية يالنسبة لصنف

"فالينسيا"ED99.9978

عند مستوى ثقة نسبته  59يف املائة.

اجلدول  3 :8درجة مئوية أو أقل ملدة  82يوماً متواصالً
تبلغ الفعالية لصنف "الربتقال أيو سرة" ED99.9980عند مستوى ثقة نسبته  59يف املائة.
تبلغ الفعالية يالنسبة لصنف "الفالينسيا" ED99.9977عند مستوى ثقة نسبته  59يف املائة.
اجلدول  8 :3درجة مئوية أو أقل ملدة  81يوماً متواصالً.
ويالنسبة ألصنا

"Navel

 ،"Washingtonو" ،"Salustianaو"،"Valencia

و"Gim Gong

 "Lueتبلغ الفعالية

 ED99.9917عند مستوى ثقة نسبته  59يف املائة.
وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل يداية التعريض للمعاجلة .وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة
وتسجيلها ،وينبغي أال تتجاوز درجة احلرارة املستوى احملددة طيلة مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات صلة
قد يلزم تربيد السلعة مسبقاً حتى تصل إىل درجة حرارة املعاجلة.
وتناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسائل املتصلة يأنظمة درجة احلرارة
والتكييف احلراري آخذًا يعني االعتبار عمل  Hallmanو .)7552( Mangan
يستند اجلدوالن  7و 8إىل عمل  De Limaوآخرين (.)8002
واستند اجلدول  3استند إىل عمل  Willinkوآخرين (.)2007a, b

الصفحة  2من 3
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التسلسل التارخيي للمطبوع

ال يعد هذا جزءًا رمسي ًا من املعيار
 قُدمت املعاجلة استجاية لطلب املعاجلات06-8002
من ذياية فاكهة

يالربودة للت ل

Citrus sinensis الربتقال

مجع اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يني معاجلة

78-8002

.Ceratitis capitata البحر املتوسط
2007-206A

 لوضع البند2007-TPPT-109 و2007-TPPT-106 ويني

 أضافت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها الثالثة موضوع معاجلات ذياية الفاكهة04-8002
 وافقت جلنة املعاي ر على عرض املعاجلة على مشاورة األعضاء عن طريق العملية اإللكرتونية لصنع القرار05-8002
 أرسلت إىل مشاورة األعضاء06-8005
املعاجلة وأوصى جلنة املعاي ر يعرضه على هيةة تداي ر الصحة النباتية يف

 راجع اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ن02-8070
) العتماده8078( دورتها السايعة

 أيدت جلنة املعاي ر تعليقاتها عن طريق عملية القرارات اإللكرتونية77-8077
املعاجلة وأوصى جلنة املعاي ر يعرضها على هيةة تداي ر الصحة النباتية

 راجع اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ن78-8078
العتماده

 أوصت جلنة املعاي ر يعرضه على هيةة تداي ر الصحة النباتية يف دورتها التاسعة العتماده06-8078
من ذياية فاكهة البحر

 يالربودة للت لCitrus sinensis [ معاجلة الربتقالX]  امللحق:8002 .82 املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم
. منظمة األغذية والزراعة، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، روما،)201[X]( Ceratitis capitat املتوسط
.8073 تشرين األول/ آخر تعديل يف أكتوير:تاريخ املطبوع

3  من3 الصفحة
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