
 [X]201 يف 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  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 82 املعيار الدولي رقم

 [XX] امللحق

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 معامالت الصحة النباتية 82املعيار الدولي 

 :[XX] نباتيةالصحة المعاملة 

 Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة

 Bactocera cucurbitae البطيخ ذبابة للتخلص منحبرارة البخار  (الشمام املشبك)

(201[X]) 

 املعاجلةنطاق 

لكي تسفر عن نفوق ( الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلةمن  املعاجلةهذه  تتألف

 .1يالفعالية احملدَّدة Bactrocera cucurbitae البطيخويرقات ذياية  ييوض

 املعاجلةوصف 

للتخلص من ذياية البطيخ حبرارة البخار  (الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة املعاجلةاسم 

Bactocera cucurbitae  

 غ ر متاح املكون الفعال

                                                      
 مبوافقةة األرةراا املتعاقةدة   احمللية األخرى اخلاصةة   املتطلباتيتسجيل املبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن نطاق  ال  1

لصحة البشرية أو ى ااملرتتبة علاآلثار احملددة  يشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلاتعلى 

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

معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسةة  إال أن تقييم آثار . ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات يالنسبة لبعض السلع للمعاجلات  احملتملة

 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتررا متعاقد ياملوافقة على  أي ُيلزموال . إضافية
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 اخلاضعة للوائحمعامالت الصحة النباتية لآلفات  201[X]: [XX]معاملة الصحة النباتية 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 2الصفحة 

 (حرارة البخار) فيزيائية املعاجلةمنط 

 Bactrocera cucurbitae( Diptera: Tephritidae( )Coquillett) البطيخذياية  املستهدفة اآلفة

السللللللله املسللللللتهدفة  

 اخلاضعة للوائح

 (Cucumis melo var. reticulatus) الكنتالوبمثار 

 املعاجلةجدول 

 :التعريض يف غرفة حرارة خبار

 يف املائة 59عن  لرروية نسبية ال تقل- 

 درجة مةوية 64أكثر من لتصل إىل  عن درجة حرارة الغرفة هواء تزيد لدرجة حرارة- 

 درجة مةوية 69ملدة ترتاوح يني ثالث ومخس ساعات إىل أن تصل درجة حرارة قلب الثمرة إىل - 

درجة مةوية  64يف املائة وتبلغ درجة حرارة اهلواء  59دقيقة يف رروية نسبية ال تقل عن  00ترتك يعد ذلك ملدة - 

 .درجة مةوية 69تقل درجة حرارة ُلب الثمرة عن وال 

حرارة قلب  يهبوط درجةيف درجة حرارة اهلواء احمليط للسماح  الكنتالوب، ينبغي تربيد مثار املعاجلةوحاملا تكتمل 

 .درجة مةوية 00الثمرة إىل ما دون 

 . يف املائة 59 ثقة ينسبةعند مستوى   ED99.9889 املعاجلةويبلغ مستوى الفعالية والثقة يف 

 ،املعاجلةياستمرار على فرتات تقل عن دقيقة واحدة يف أثناء  وررويتها النسبية ةوينبغي رصد درجة حرارة السلع

 . تقل عن املستوى احملدد أالوينبغي 

 معلومات أخرى ذات صلة

احلرارة  اتتصلة يأنظمة درجاملسائل امل املعاجلةتناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه 

 Mangan (7552.)و Hallmanآخذًا يعني االعتبار عمل  والتكييف احلراري

  "Earl’s Favourite"الصنف األصلي ومت وضعه ياستخدام ( 7550)وآخرين  Iwata عملواستند هذا اجلدول إىل 

   .درجة مةوية 62 لبهاإذا جتاوزت درجة حرارة  الثمرةوميكن أن تعطب 
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 201[X]: [XX]معاملة الصحة النباتية  معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

 3 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 للمطبوع التارخيي التسلسل

 هذا جزءًا رمسيًا من املعيار ال يعد 

 .8004الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف  الفريق إىل املعاجلة قدمت

  8070متوز /يوليو يفحتديث النص 

 .مشاورة البلدان على على عرضها 8077أيار /مايو يف الصادرقراراها اإللكرتوني  جلنة املعاي ر يفموافقة 

 .8077حزيران /يونيومشاورة البلدان  8077-02

 جلنة املعاي ر  إىل تعليقاتالالصحة النباتية على  اتمبعاجلالفريق الفين املعين  رد 8077-78

 الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  يإعادتها إىل املعاي رالقرار اإللكرتوني من جلنة  8078-09

 الصحة النباتية  مبعاجلاتالفريق الفين املعين استعراض من  8078-78

 .املقدمةرسالة إىل اجلهة  8070-08

هيةة تداي ر  على يعرض النصجلنة املعاي ر  وتوصيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من جانب املقدِّمة  اجلهةرد  استعراض 8070-02

 .العتماده الصحة النباتية

 (الشمام املشبك) Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب  معاجلة [XX] امللحق: 8002. 82رقم  الدولي لتدابري الصحة النباتية املعيار

 .، روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعةBactocera cucurbitae (201[X])للتخلص من ذياية البطيخ حبرارة البخار 

 .8070تشرين األول /آخر تعديل يف أكتوير: املطبوعتاريخ 
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