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

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

 

 

3 من    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 1

 82 املعيار الدولي رقم

 [XX] امللحق

 

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الصحة النباتية معامالت 82املعيار الدولي 

 [XX]: نباتيةالصحة المعاملة 

 املتوسط البحر فاكهة ذبابةبالربودة للتخلص من  CITRUS LIMON احلامض الليمونمعاجلة 

CERATITIS CAPITATA 

(201[X]) 

 

 

 

 نطاق املعاجلة

لكاي تفافر عان قفاوو يياوق و رقاات        ياالووةة  Citrus limonالليمون احلامض  معاجلة مثرةعلى  املعاجلةتنطبق هذه 

 .1يالفعالية احملدةة Ceratitis capitataذياية فاكهة البحر املتوسط 

 وصف املعاجلة

 املتوسااط البحاار فاكهااة ذيايااةيااالووةة للااتمل  ماان    Citrus limon احلااامض الليمااونمعاجلااة  املعاجلة اسم
Ceratitis capitata 

  وجد ال الفعال املكون

 (يالووةة) فيز ائية املعاملة نوع

                                                      
اخلاصاة ياملوافقاة علاى     لألطراف املتعاقادة  القضا ا املتصلة يتفجيل املبيدات أو الشروط احمللية األخرى معاجلات الصحة النباتية تضمن قطاو  ال  1

معلومات عن اآلثار احملدةة يالنفبة للصحة البشر ة أو سالمة األغذ ة،  املعتمدة من هيةة تداي ر الصحة النباتية عاجلاتكذلك ال تتضمن امل. عاجلاتامل

 ُ نظار يف التاريث رات  إىل ذلاك،  وياإلضاافة  . عاجلةعلى امل موافقة األطراف املتعاقدةوهي القضا ا اليت  نبغي التعامل معها وفقًا لإلجراءات احمللية قبل 

وال  وجد إلزام على طارف متعاقاد فيماا  تصال ياملوافقاة      . ها ةولياقبل اعتماة العائلة على قوعية املنتجات يالنفبة لبعض الفلع للمعاجلات احملتملة

 .، أو تفجيلها أو اعتماةها لالستمدام يف أراضيهاملعاجلاتعلى 
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح 201[X]: [XX]معاملة الصحة النباتية 

 

3 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من   2   الصفحة

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

 احلامض الليمون مثار للوائح اخلاضعة املستهدفة السلع

 جدول املعاجلة

  يومًا متواصاًل 61درجة مئوية أو أقل ملدة  8: 1اجلدول 

 .يف املائة 59مبفتوى ثقة قفبته  ED99.975تبلغ الفعالية 

 يومًا متواصاًل 12درجة مئوية أو أقل ملدة  3: 8اجلدول 

 .يف املائة 59مبفتوى ثقة قفبته   ED99.9973تبلغ الفعالية 

و نبغي رصد ةرجة حرارة الثمارة وتفاجيلها، و نبغاي    . وجيب أن تصل الثمرة إىل ةرجة حرارة املعاجلة قبل البدء فيها

 .أاّل تتجاوز ةرجات احلرارة املفتوى احملدَّة طوال مدة املعاجلة

 معلومات أخرى ذات صلة

 .د الفلعة مفبقًا للوصول يها إىل ةرجة حرارة املعاجلةقد  لزم تو 

 .Ceratitis capitata عتو الليمون احلامض عائاًل مشروطًا لذياية فاكهة البحر املتوسط و

الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلاة املفاائل املتصالة يريقظماة ةرجاة احلارارة        اتناول الفر ق الفين املعين مبعاجلوت

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

 (.Lisbon) "لشبوقة" صنفومت وضعه ياستمدام ( 8002)وآخر ن  De Limaإىل عمل  8و 7واستند اجلدوالن 

الصحة النباتية أ ضًا املفائل املتصلة ياألضرار النامجة عن التو د املفاجئ يف مثاار   اتاملعين مبعاجلناول الفر ق الفين وت

 (.8078الصحة النباتية،  اتالفر ق الفين املعين مبعاجل)مون اللي
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 201[X]: [XX]معاملة الصحة النباتية  معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

 

 

3 3 من   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة

 

 التسلسل التارخيي للمطبو

 . ميكن االطالع على الوثيقة والتقار ر الداعمة يف البواية الدولية للصحة النباتية

 ُقدِّمت املعاجلة استجاية لطلب تقد م معاجلات  05-8002

معاجلة الصحة النباتية يف اجتماعه يتقفيم  اتقام الفر ق الفين املعين مبعاجل 78-8002

 Ceratitis املتوسط البحر فاكهة ذيايةيالووةة للتمل  من  Citrus limon احلامض الليمون

capitata 2007 من-TPPT-106 206-2007 إلقشاءC. 

أضافت هيةة تداي ر الصحة النباتية يف ةورتها الثالثة هذه املعاجلة حتت موضوع  04-8002

 معاجلات

 ذياية الفاكهة 

 وافقت جلنة املعا  ر على عرق املعاجلة على مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتوقيًا 05-8002

 ُأرسلت املعاجلة إىل مشاورة األعضاء 06-8005

املعين مبعاجلات الصحة النباتية يتنقيح ق  املعاجلة وأوصى قام الفر ق الفين  02-8070

يعرضها على جلنة املعا  ر لتقدميها إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية يف ةورتها الفايعة 

 العتماةها( 8078)

 قدَّمت جلنة املعا  ر تعليقاتها على املعاجلة عن طر ق عملية القرارات اإللكرتوقية 77-8077

اجتماع الفر ق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من وضع اللمفات  اقتهى 78-8078

األخ رة على استجايته ملفريلة األضرار النامجة عن التو د املفاجئ، وققَّح ق  املعاجلة 

 وأوصى يعرضها على جلنة املعا  ر لتقدميها إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية العتماةها 

يف املنتدى ةار عا  ر إىل توافق عام يف اآلراء يف أثناء النقا  الذي مل تتوصل جلنة امل 06-8072

 8072تشر ن الثاقي /ووافقت على مناقشة املعاجلة يف قوفمو

وافقت جلنة املعا  ر على التوصية يتقد م املعاجلة إىل هيةة الصحة النباتية  77-8072

 العتماةها

 الربتقال معاجلة [X]امللحق : 8002. 82املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

Citrus  limon املتوسط  البحر فاكهة ذياية من للتمل  يالووةةCeratitis capitata 

(201[X])روما، االتفاقية الدولية لوقا ة النباتات، منظمة األغذ ة والزراعة ،. 

ر يف تعد لآخر : املطبوع تار خ ناي  . 8074 األول ي
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