
 .[X]201يف عام  النباتيةيةة تداي ر الصحة هل [XX]الدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

 .8002: 82 الدولي لتداي ر الصحة النباتية رقم من املعيار واجب االتباعجزء هو  امللحق هذا

 

 3 من 1الصفحة  النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية 

 82 الدولي املعيار

 [XX] امللحق

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 معامالت الصحة النباتية 82املعيار الدولي 

 :[XX] الصحة النباتية رقم معاملة

للتخلص من ذبابة فاكهة  بالربودة Citrus paradisi( ون اجلنةملي)اجلريب فروت  معاجلة

 Ceratitis capitata البحر املتوسط

(201[X]) 

 املعاجلةنطاق 

لكري تفر ر عرن ق رو       يرالووةة  Citrus paradisi( ليمرو  اجلنرة  )اجلريب فرروت   معاملة مثرةمن  املعاجلةتتألف هذه 

 .1يال عالية احملدةة Ceratitis capitataييوض ويرقات ذياية فاكهة البحر املتوسط 

 املعاجلةوصف 

للرتلل  مرن ذيايرة فاكهرة البحرر املتوسرط        يرالووةة  Citrus paradisi (ليمرو  اجلنرة  )معاملة مثررة اجلريرب فرروت     املعاجلةاسم 

Ceratitis capitata 

 غ ر متاح املكون الفعال

 (يالووةة) فيزيائية املعاجلةمنط 

                                                      
 مبوافقة األطراف املتعاقدةاحمللية األخرى اخلاصة  املتطلباتيتفجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن قطا   ال  1

لصحة البشرية أو املرتتبة على ااآلثار احملدةة  يشأ معلومات  لوقاية النباتات وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االت اقية الدولية. املعاجلاتعلى 

 اآلثارُينظر يف إىل ذلك، وياإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته ياستلدامينبغي  وهو ماسالمة األغذية، 

إال أ  تقييم آثار معاجلة ما على قوعية الفلع قد يقتضي ةراسة . ها ةولياقبل اعتماةالنفبة لبعض الفلع على قوعية املنتجات يللمعاجلات  احملتملة

 .، أو تفجيلها أو اعتماةها لالستلدام يف أراضيهاملعاجلاتطرف متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزموال . إضافية
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح 201[X]: [XX]معاملة الصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 2الصفحة 

  Ceratitis capitata(Diptera: Tephritidae) املتوسط ذياية فاكهة البحر اآلفة املستهدفة

السللللللله املسللللللتهدفة  

 اخلاضعة للوائح

 Citrus paradisi( جريب فروت)مثرة ليمو  اجلنة 

 املعاجلةجدول 

 يومًا متواصاًل 11درجة مئوية أو أقل ملدة  8: 1اجلدول 

 .يف املائة 59مبفتوى ثقة قفبته  ED99.9917 ال عاليةبلغ ت

 يومًا متواصاًل 83درجات مئوية أو أقل ملدة  3: 8اجلدول 

 .يف املائة 59مبفتوى ثقة قفبته  ED99.9916 ال عاليةتبلغ 

وينبغي رصد ةرجة حرارة الثمرة وتفرجيلها،  . قبل يداية زمن التعريض املعاجلةوجيب أ  تصل الثمرة إىل ةرجة حرارة 

 .املعاجلةطيلة مدة  نبغي أاّل تتجاوز املفتوى احملدةوي

 معلومات أخرى ذات صلة

 .املعاجلةقد يلزم تويد الفلعة مفبقًا للوصول يها إىل ةرجة حرارة 

املفائل املتصرلة يأقظمرة ةرجرات ارررارة      املعاجلةوتناول ال ريق ال ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (7552.) و Hallmanوالتكييف ارراري آخذًا يف االعتبار عمل 

 (.2007a, b)خرين آو Willinkإىل عمل  8و 7استند اجلدوال  و

، "Henninger’s Ruby"، و"Star Ruby"، و"Marsh Seedless" األصرلية  ياسرتلدام األصرناف   7مت وضع اجلردول  و

 . "Rouge la Toma"و

 ."Henninger’s Ruby" األصلي ياستلدام الصنف 8مت وضع اجلدول و

CPM 2014/03_10



 201[X]: [XX]نباتية الصحة ال معاملة معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

 3 من 3الصفحة  النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية 
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 التسلسل التارخيي للمطبوع

 ال ُيعد هذا جزءًا رمسيًا من معاملة الصحة النباتية

 لطلب املعاجلات استجاية املعاجلةُقدِّمت  8002-05

 يالووةة Citrus paradisi (ليمو  اجلنة)مثرة اجلريب فروت  معاجلةراجع اجتماع ال ريق ال ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ق   8002-78

 Ceratitis capitataللتلل  من ذياية فاكهة البحر املتوسط 

 أضافت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف ةورتها الثالثة موضوع معاجلات ذياية ال اكهة 8002-04

 وافقت جلنة املعاي ر على مشاورات األعضاء عن طريق عملية القرارات اإللكرتوقية 8002-05

 ُأرسلت إىل مشاورة األعضاء 8005-06

جلنة املعاي ر يعرضه على هيةة تداي ر الصحة النباتية  ىالصحة النباتية ق  املعاجلة وأوصراجع اجتماع ال ريق ال ين املعين مبعاجلات  8070-02

 (8078)يف ةورتها الفايعة العتماةه 

 ياعتماةه النباتية أوصت جلنة املعاي ر هيةة تداي ر الصحة 8077-77

  املعاجلةمت االعرتاض رمسيًا على  8078-03

مل تتم التوصية يأي تعديل )قام االجتماع االفرتاضي لل ريق ال ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يصياغة الرة على االعرتاضات الرمسية  8078-05

 (يشأ  االعرتاض الرمسي

وأوصى جلنة املعاي ر يعرضه على ( ومل يتم إةخال أي تغي رات) املعاجلةلنباتية ق  راجع اجتماع ال ريق ال ين املعين مبعاجلات الصحة ا 8078-78

 هيةة تداي ر الصحة النباتية العتماةه

 عتماةهيف ةورتها التاسعة ال النباتية هيةة تداي ر الصحة يعرضه على أوصت جلنة املعاي ر 8073-06

للتلل  من  يالووةة Citrus paradisi (ليمو  اجلنة)معاملة اجلريب فروت  [XX]امللحق : 8002. 82املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 .، روما، االت اقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعةCeratitis capitata (201[X])ذياية فاكهة البحر املتوسط 

 8073تشرين األول /يف أكتوير تعديلآخر : املطبوعتاريخ 
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