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 المعاالجةنطاق 

 Ceratitisآفةغراي لمنع ظهور بالغات  100ثمار الفاكهة والخضر عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  إشعاععلى  المعالجةتطبق هذه 
capitata  انسجاماً مع المتطلبات المبينة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  المعالجةويتعيّن تطبيق هذه . عند الفعالية المبينة
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 المعاالجةوصف 

 المعاالجةاسم  Ceratitis capitata ستخدام اإلشعاع آلفةبا معالجة

 الالمكّون الفعّ  غير متوافر

 المعاالجةنمط  إشعاع

 Diptera:رتبة ذات الجناحين ( Ceratitis capitata  ذبابة ثمار الفاكهة المتوسطية
 Tephritidae)فصيلة 

 اآلفة المستهدفة

 البنود الخاضعة للوائح المستهدفة Ceratitis capitata آلفةجميع ثمار الفاكهة والخضر التي تكون عوائل 

 المعاالجةجدول 

  Ceratitis capitata غراي لمنع ظهور بالغات آفة 100جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 %.95عند مستوى ثقة  ED99.99 70 لمعالجةمستوى الفعالية والثقة ل

 .2003: 18انسجاماً مع متطلبات المعيار الدولي  المعالجةيتعيّن تطبيق 

 .اإلشعاع هذه على ثمار الفاكهة والخضر المخزنة في أجواء متحّكم بها معالجةال يتعيّن تطبيق 
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 معلومات أخرى ذات صلة

 Ceratitis capitataنظراً ألن استخدام اإلشعاع قد ال يُسفر عن نفوق كامٍل لآلفة، قد يُصادف المفتشون أثناء عملية التفتيش آغة 
 .المعالجةوهذا ال يعني إخفاق ). يرقات أو عذارى(حيّة ولكنها غير حيوية 

 و Folletعلى العمل البحثي المنفّذ من قبل  المعالجةلهذه  ارتكز تقويم الفريق الفني المعني بمعامالت الصحة النباتية عند تقويمه
Armstrong 2004) ( و Torres-Rivera وHallman )2007(  لهذه اآلفة في الباباظ  معالجةك;الذي حدد فعالية اإلشعاع

Carica papaya  والمانغوMangifera indica 

بأن نظم قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة وتجربة الفاكهة والخضر على معرفة  ثمارعلى جميع  المعالجةكفاءة ارتكز استقراء 
. من اآلفات والسلعطائفة عن سلعة العائل، وقرائن من دراسات بحثية على  بشكل مستقلاآلفة المستهدفة التي تمتصها اإلشعاع الفعلية 

  Anastrepha ludensذبابة الثمار المكسيكية ):بين قوسينمع األسماء العلمية للعوائل (ويتضمن ذلك دراسات على اآلفات التالية 
،  Averrhoa carambolaالكرامبوالMangifera indica( ،A. suspensa )والمانغو   Citrus paradisi الشادوك /البوملي(

 Citrusالبرتقال الشائع Mangifera indica ( ،Bactrocera tryoni )والمانغو  Citrus paradisiالشادوك /البوملي
sinensis ،الطماطم /البندورةLycopersicon lycopersicum التفاح ،Malus domestica المانغو ،Mangifera indica ،

التفاح (  Cydia pomonella، دودة ثمار التفاح )avium Prunus، والكرز الحلو americana  Perseaاألفوكادو األمريكي
Malus domesticaوغذاء اصطناعي أيضاً  ؛( ، Grapholita molesta ) التفاحMalus domesticaوغذاء اصطناعي أيضاً  ؛ ( 

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

. على جميع العوائل المحتملة من ثمار الفاكهة والخضر لآلفة المستهدفة المعالجةومن المعترف به مع ذلك، أنّه لم يتم اختبار فاعلية 
 .المعالجةلتغطية كافة عوائل هذه اآلفة غير صحيح، سيتم إعادة النظر في هذه  المعالجةوعند توافر قرائن إلظهار أن استقراء 
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