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 المعالجةنطاق 

غراي لمنع تبويض بالغات  232ثمار الفاكهة والخضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  على تشعيع المعالجةتطبق هذه 
: 18انسجاماً مع المتطلبات المبينة في المعيار الدولي المعالجة ويتعيّن تطبيق هذه . عند الفعالية المبينة   Grapholita molestaآفة
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1. 

 المعالجةوصف 

 المعالجةاسم  في ظروف نقص األوكسجين  .Grapholita molesta المعالجة باستخدام اإلشعاع آلفة

 الالمكّون الفعّ  غير متوافر

 المعالجةنمط  اإلشعاع

Grapholita molesta  (Busck) (Lepidoptera: Torticidae) اآلفة المستهدفة 

للوائح  البنود الخاضعة Grapholita molesta  آلفةجميع ثمار الفاكهة والخضار التي تكون عوائل 
 المستهدفة

 المعالجةجدول 

  Grapholita molesta آفة بالغات تبويضغراي لمنع  232جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 .%95عند مستوى ثقة  .ED99.9932مستوى الفعالية والثقة للمعاملة 

 .2003: 18انسجاماً مع متطلبات المعيار الدولي المعالجة يتعيّن تطبيق 

  معلومات أخرى ذات صلة

حية  Grapholita molesta آفاتكامل لآلفة، قد يصادف المفتشون أثناء عملية التفتيش  نفوققد ال يسفر عن  اإلشعاعنظراً ألن 
 .المعالجةوهذا ال يعني إخفاق  .)أو بالغات/يرقات، عذارى و(ولكنها غير حيوية 
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  2010:11 صحة نباتية  لجةمعا  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
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الموجودة في المصائد في البلدان  البالغات ، فإن العوامل التالية قد تؤثر في حياة قد تؤدي إلى وجود بالغات مشععةالمعالجة ورغم أن 
 :المستوردة

 اإلشعاعصغيرة جداً من البالغات بعد  مئوية تنبثق نسبة

 .المشععةتنتشر مقارنة بالبالغات غير  ، وهي لذلك أقل احتماالً ألناإلشعاعاليحتمل مثابرة البالغات المشععة ألكثر من أسبوع، بعد 

 Hallmanعلى العمل البحثي المنفذ من قبل المعالجة ارتكز تقويم الفريق الفني عن معامالت الصحة النباتية عند تقويمه لهذه 
 Malus domesticaفي التفاح  اآلفةلهذه  اإلشعاعالذي حدد فعالية ) (2004

على جميع الثمار والخضار على معرفة وتجربة أن نظم جرعات اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلي المعالجة ارتكز استقراء كفاءة 
وتششمل . قرائن من دراسات بحثية على طائفة من اآلفات والسلععلى التي تمتصها األفة المستهدفة بشكل مستقل عن سلعة العائل، و

 :هذه دراسات على اآلفات والعوائل التالية

 Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus 
paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, 

Malus domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus 
domestica وتغذية اططناعبة) and Grapholita molesta (Malus domestica وتغذية اططناعبة) (Bustos et al., 

2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 1992; 
Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).   

. على جميع العوائل المحتملة من ثمار الفاكهة والخضار لآلفة المستهدفةالمعالجة ومن المعترف به مع ذلك، أنّه لم يتم اختبار فاعلية 
 .المعالجةظر في هذه سيتم إعادة الن لتغطية كافة عوائل  هذه اآلفة غير صحيح، المعالجة توافر قرائن إلظهار أن استقراء  دوعن
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