
 

 .201Xيف عام  النباتيةيةة تداي ر الصحة هل Xالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعُتمدت

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

3 من   1  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة

 82 الدولي املعيار

 [XX] امللحق

 

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الصحة النباتية معاجلات 82املعيار الدولي 

 :[XX] الصحة النباتية رقم معاجلة

  بالربودة للتخلص من ذبابة كوينالند Citrus limonالليمون احلامض معاجلة 

Bactrocera tryoni 

([X]802) 
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 الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح معامالت X :X201الصحة النباتية  معاملة

3 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من   2   الصفحة

 الندزكوين ذبابةبالربودة للتخلص من  CITRUS LIMON احلامض الليمون معاجلة

TRYONI BACTROCERA – (802[X]) 

 عاجلةامل قنطا

لكي تسفر عنن ففنوب يينوي وارقنات ةياينة      يالربودة  Citrus limon احلامض معاجلة الليمون على املعاجلةتنطبق هذه 

 .1يالفعالية احملددة Bactrocera tryoni كوانزالفد

 عاجلةوصف امل

 Bactrocera tryoni كوانزالفد ةيايةيالربودة للتخلص من  Citrus limon احلامض الليمونمعاجلة  عاجلةامل اسم

 متاح غ ر الفعال املكون

 (يالربودة) فيزاائية عاجلةامل نوع

 (الفدزكوان ةياية) Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) املستهدفة اآلفة

 اخلاضلللعة املسلللتهدفة السلللل 

 للوائح

 Citrus limon احلامض الليمون مثار

 عاجلةجدول امل

 يومًا متواصاًل 21أو أقل ملدة  درجتان مئويتان: 2اجلدول 

 يف املائة. 59 فسبتهمبستوى ثقة  ED99.99تبلغ الفعالية 

 يومًا متواصاًل 21درجات مئوية أو أقل ملدة  3: 8اجلدول 

 يف املائة. 59مبستوى ثقة فسبته   ED99.9872تبلغ الفعالية 

. وانبغي رصد درجة حرارة الثمنرة وتسنليلهاو وانبغني    البدء فيهاقبل  املعاجلةوجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة 

 أاّل تتلاوز درجة احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة. 

 معلومات أخرى ذات صلة

احلنرارة   اتاجلة املسنائل املتصنلة يظفةمنة درجن    قييمه هلذه املعوتناول الفراق الفين املعين ملعاجلات الصحة النباتية يف ت

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

 (.Lisbon) "لشبوفة" صنفومت وضعه ياستخدام  و(8002وآخران )  De Limaإىل عمل  8و 7واستند اجلدوالن 

                                                      
علنى   اتضمن فطاب معاجلات الصحة النباتية القضااا املتصلة يتسليل املبيدات أو الشروط احمللية األخرى لألطراف املتعاقندة اااصنة ياملوافقنة    ال  1

سالمة األغذاةو املعاجلات. كذلك ال تتضمن املعاجلات املعتمدة من هيةة تداي ر الصحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة يالنسبة للصحة البشراة أو 

ةنر يف التنظث رات   وهي القضااا اليت انبغي التعامل معها وفقًا لإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على املعاجلة. وياإلضنافة إىل ةلنكو ُان  

على طنرف متعاقند فيمنا اتصنل ياملوافقنة      احملتملة للمعاجلات على فوعية املنتلات يالنسبة لبعض السلع العائلة قبل اعتمادها دوليا. وال اوجد إلزام 

 على املعاجلاتو أو تسليلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
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 X :X201الصحة النباتية  معاملة الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائحمعامالت 

3 3 من   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة

الصحة النباتية أاضًا املسائل املتصلة ياألضرار النامجة عن الترباد املفاجئ يف مثنار   اتناول الفراق الفين املعين مبعاجلوت

 (.8078الصحة النباتيةو  اتمون )الفراق الفين املعين مبعاجلاللي
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 التسلسل التارخيي للمطبوع

 ال ُاعّد هذا جزءًا رمسيًا من املعيار

 ُقدِّمت املعاجلة استلاية لطلب تقدام معاجلات  05-8002

 منن  كوانزالفند  ةياينة يالربودة للنتخلص منن    Citrus limon احلامض الليمونمعاجلة الفراق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  قّسم 78-8002

 206G-2007 لتشمل 2007-106

 ةياية الفاكهة  أضافت الدورة الثالثة هليةة تداي ر الصحة النباتية هذه املعاجلة حتت موضوع معاجلات 04-8002

 وافقت جلنة املعاا ر على عري املعاجلة على مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتوفيًا 05-8002

 ُأرسلت إىل مشاورة األعضاء 06-8005

الصحة النباتية يتنقيح النص وأوصى يعرضه على جلنة املعاا ر لتقدميه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتينة  قام الفراق الفين املعين مبعاجلات  02-8070

 ( العتماده8078يف دورتها السايعة )

 قدَّمت جلنة املعاا ر تعليقاتها على املعاجلة عن طراق عملية القرارات اإللكرتوفية 77-8077

النص وأوصنى   وفقحاجتماع الفراق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من الرد على مسظلة األضرار النامجة عن الترباد املفاجئ  افتهى 78-8078

 يعرضه على جلنة املعاا ر لتقدميه إىل هيةة تداي ر الصحة النباتية العتماده

 تداي ر الصحة النباتية العتمادهاوافقت جلنة املعاا ر على التوصية يعري املعاجلة على هيةة  77-8072

 تلقي اعرتاي رمسي 8074-02

 أعّد الفراق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مسودة رّد على االعرتاضات الرمسية وقام مبراجعة النص 8074-06

شروع همهيدًا العتماده من قبل هيةة تداي ر استعرضت جلنة املعاا ر رّد الفراق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ووافقت على امل 8074-77

 الصحة النباتية 

  ةيايةيالربودة للتخلص من  Citrus limon احلامض الليمون معاجلة[ XX: امللحق ]8002 82املعيار الدولي رقم 

 و روماو االتفاقية الدولية لوقااة النباتاتو الفاوtryoni Bactrocera - (807[X]) كوانزالفد

 8074: آخر تعدال يف أكتوير/تشران األول املطبوعتاراخ 
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