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منظمة األغذية والزراعة تشّجع نسخ ونشر املواد اإلعالمية الواردة يف هذا املطبوع. وجيوز عند الطلب 

لغري األغراض التجارية. وقد يتوّجب دفع رسوم مالية لقاء نسخه بغرض إعادة بيعه استخدامه جمانًا 

أو ألغراض جتارية أخرى، مبا يف ذلك لألغراض التعليمية. وتقدم طلبات احلصول على إذن بنسخ أو 

نشر منتجات املنظمة احملمّية مبوجب حقوق الطبع وغريها من استفسارات عن احلقوق والرتاخيص 
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 التسلسل التارخيي للمطبوع:

 املعيار من جزءًا هذا ليس

 خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة مناطق: العمل برنامج موضوع

 .موضوع برنامج العمل: الدورة السادسة للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية إضافة 6002-02

 .الفاكهة مثار لذباب اآلفات من خالية مناطق – 62 املواصفة على توافق املعايري جلنة 6002-11

 .مشروع املعيار  دراسة 6002-02

 .على مشروع املعيار ملشاورة األعضاء، جلنة املعايري املوافقة 6002-02

 .األعضاء شاورةم 6002-02

 .على النص املعدل إلحالته لالعتماد، جلنة املعايري املوافقة 6002-11

 .: الدورة األو ى هليئة تدابري الصحة النباتيةاتاعتماد 6002-02

  خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهةإنشاء منطقة . 62لتدابري الصحة النباتية  الدولي املعيار

 .والزراعة األغذية منظمة. روما. اتاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. (Tephritidae)فصيلة 

 : اصطياد ذبابة الفاكهة: الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية 1املرفق  اعتماد 6011-00

     62املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  ا ى 6 اعتمدت امللحق CPM-9 النباتية الصحة تدابري هليئة التاسعة الدورة 6012-02

 روما (6012. تدابري مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة )6 :امللحق 62املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  

FAO, IPPC 

 يف بيان احملتويات اءخطاتاتصحيح بمانة األقامت  6012-02

 ( إ ى برنامج العمل.6010-6002)جلنة املعايري إضافة موضوع: إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستئصاهلا  أوصت 6002-11

 ( 6010-6002( موضوع: إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستئصاهلا )6002أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها األو ى ) 6002-02

 .03وافقت جلنة املعايري على املواصفة  6002-11

 املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة مثار الفاكهة بوضع مشروع النص الفينقام الفريق  6003-03

بابة الفاكهة جلنة املعايري باعتبار مشروع املعيار الدولي أوصى الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذ 6011-01

 . 62( ملحقًا للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 6002-6010) (Tephritidae)إجراءات إدارة ذبابة الفاكهة لتدابري الصحة النباتية 

 الية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة الفاكهةأحاطت جلنة املعايري علمًا بتوصية الفريق الفين املعين باملناطق اخل 6011-02

 قامت جلنة املعايري باستعراض مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية وأعادته إ ى املشرف إلعادة صياغته 6016-02

 الفاكهة مثارالنظم املتعلقة بذبابة  قام املشرف بتنقيح املشروع بالتشاور مع الفريق املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج 6016-16
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 ت على إخضاعه ملشاورة بني األعضاءفققامت جلنة املعايري بتنقيحه يف اجتماعها ووا 6010-02

 مشاورة األعضاء  6010-02

 قام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 6012-06

 ( باستعراض املشروع وتنقيحه واملوافقة على إخضاعه لفرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية أعضاء بعةقامت جلنة املعايري )س 6012-02

 فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية 6012-02

 قام املشرف بتنقيح املشروع بعد انتهاء فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية 6012-11

 ري بتنقيح املشروع ووافقت على إحالته إ ى هيئة تدابري الصحة النباتية تاعتمادهقامت جلنة املعاي 6012-11

     62املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  ا ى 0 امللحق الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية اعتمدت  6012-00

  FAO, IPPC ( روما6012) (Tephritidae)إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة  0 :امللحق 62املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

  عايرياملإبطال  إلجراءاتطبقا لالتعديالت  أمانة اتاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أدرجت 02 -6012

  6012-02 :املطبوع لتاريخ األخري لتحديث
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 االعتماد

 ومّت اعتماد مراجعة. 6002اعُتمد هذا املعيار خالل الدورة األو ى هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان  

 .6011بشأن اصطياد ذبابة الفاكهة فقد اعتمد أثناء الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار  1املرفق 

 0مّت اعتماد امللحق . 6012سعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان خالل الدورة التا 6ومّت اعتماد امللحق 

 .6012 مارس/آذارخالل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية يف 

 املقدمة

 النطاق

( Tephritidaeيقدم هذا املعيار خطوطًا توجيهية إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )فصيلة  

 ذات األهمية اتاقتصادية واحلفاظ على حالتها كمناطق خالية من تلك اآلفات.

 

 املراجع

 

. روما، اتاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،منظمة األغذية والزراعة لألمم 1332 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

 املتحدة. 

 IPP البوابة ة النباتية تتوفر علىيشري هذا املعيار أيضا إ ى معايري دولية أخرى لتدابري الصح

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 
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 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 8

 تعاريف
 

يف املعايري الدولية  2ميكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار حتت املعيار رقم 

 لتدابري الصحة النباتية )مسرد مصطلحات الصحة النباتية(

 

 خالصة املتطلبات:
 

 تشمل املتطلبات العامة إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة: 
 

 حتضري برنامج توعية مجاهريي -

 لتوثيق واملراجعة، حفظ السجالت(عناصر اإلدارة للنظام )نظم ا -

 .اإلشرافأنشطة  -

 

 إن العناصر الرئيسة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة هي:
 

 توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة -

 ب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها.إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذبا -

 

وتشمل هذه العناصر أنشطة مراقبة اتاصطياد ومجع عينات الثمار، واملراقبة الرمسية على حركة البنود  

 .6و 1توجيهات مفصلة عن أنشطة املراقبة ومجع عينات الثمار يف املرفقني  وترداخلاضعة للوائح. 

 

تعليق وفقد حالة اخللو من آفة واستئنافها )إن كان وتصحيحية، وتشمل العناصر اإلضافية: ختطيط األعمال ال 

وصف لتخطيط األعمال  1يف امللحق رقم  ويردملنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. بالنسبة إ ى اذلك ممكنًا( 

 التصحيحية.

 

 اخللفية
 

يعد ذباب مثار الفاكهة جمموعة مهّمة من اآلفات لعديد من البلدان نظرًا إلمكانيته إحداث ضرر يف الثمار و  

تقييد وصول املنتجات النباتية إ ى األسواق العاملية. ويؤدي اتاحتمال العالي لدخول ذباب مثار الفاكهة املرتافق مع نطاق 

تتوطن فيها هذه من البلدان املستوردة على قبول الثمار من مناطق  واسع من العوائل وتوطنه إ ى قيود تضعها عديد

. وهلذه األسباب، هناك حاجة ملعيار دولي يتيح توجيهات حمددة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار اآلفات

 الفاكهة واحلفاظ عليها.
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 3يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

عينها كما يستدل من األدلة العلمية منطقة تا تظهر فيها آفة بوتعرف املنطقة اخلالية من آفة بعينها كونها "  

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. وميكن  2 " )املعيار رقم مع احملافظة رمسيًا على خلوها على النحو املناسب

، للمناطق اخلالية من ذباب مثار الفاكهة منذ البداية أن تبقى خالية طبيعيًا منه نظرًا لوجود حواجز أو شروط مناخية

و/أو احلفاظ على خلوها من خالل قيود على احلركة والتدابري املرافقة )رغم أن لذباب مثار الفاكهة إمكانية على التوطن 

خطوط توجيهية بشأن برامج استئصال ) 3هناك(، أو ميكن جعلها خالية من خالل برنامج استئصال )املعيار رقم 

متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من ) 2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. كما يصف املعيار رقم  (اآلفـــات

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية أمناطًا خمتلفة من املناطق اخلالية من اآلفات ويقدم توجيهات عامة  (اآلفـات

اف باحلاجة لتوجيهات إضافية حول إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات حول إنشاء هذه املناطق. على أنه مت اتاعرت

واحلفاظ عليها وخباصة لذباب مثار الفاكهة )مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة(. ويصف هذا املعيار املتطلبات 

هذا  طًورستهدفة الي اإلضافية إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. وتشمل اآلفات امل

(، من Tephritidaeعائلة ذباب مثار الفاكهة )/( وفصيلةDipteraاملعيار ألجلها حشرات تتبع رتبة ذات اجلناحني )

 ".Anastrepha, Bactrocera ، Ceratitis،Dacus ، "Rhagoletis Toxotrypanaأجناس

 

ضرورة اختاذ تدابري خاصة للصحة النباتية ويتضمن انشاء مناطق خالية من اآلفات واحلفاظ عليها، عدم  

 لألنواع املستهدفة بالنسبة ا ى السلع فى املناطق اخلالية من اآلفات.

 

 املتطلبات
 

 متطلبات عامة - 0
 

على إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات  2تطبق مفاهيم واحتياطات املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  

 باقرتان مع هذا املعيار. 2واحلفاظ عليها لكل اآلفات مبا يف ذلك ذباب مثار الفاكهة وعليه يراعى العزو. للمعيار رقم 

 

ميكن أن تكون تدابري الصحة النباتية وإجراءات حمددة كما هي موصوفة تاحقًا يف هذا املعيار مطلوبة إلنشاء  

إنشاء منطقة رمسية خالية من آفات بخالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. وميكن أن يتخذ القرار مناطق 

ذباب مثار الفاكهة باتاستناد إ ى العوامل الفنية املقدمة يف هذا املعيار. وتشمل هذه العوامل بيولوجية اآلفة، مساحة 

 الشروط اإليكولوجية، العزل اجلغرايف وتوافر طرائق تاستئصال اآلفات. املنطقة، مستويات عشائر اآلفة وطريق انتشارها،

 

وميكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بتوافق مع هذا املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  

املعيار، يف حني يتطلب حتت مدى من حاتات خمتلفة. يتطلب بعضها تطبيق نطاق واسع من العناصر الي يتيحها هذا 

 بعضها اآلخر تطبيق بعض ٍٍ من هذه العناصر فقط.
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 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 10

ويف املناطق الي تا يتمكن ذباب مثار الفاكهة فيها من التوطن ألسباب مناخية أو جغرافية أو غريها ،  ُيراعى  

حتديد )8  غري موجودة هاقد يكون من املعقول أن نستنتج أنلكنه ، و األفة لوجود سجالتتيكون هناك  تا ينبغي أن

ويف حال كشف ذباب مثار الفاكهة وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء املوسم )املادة  .(حالة اآلفات فى منطقة ما

من اتاتفاقية الدولية لوقاية النباتات(، ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح باحلفاظ على منطقة خالية من  0الفقرة  2

 آفات ذباب مثار الفاكهة.

 

غائب، فإن املراقبة العامة بتوافق  معروف أنه فيها ولكنه الفاكهة التوطنويف املناطق الي يستطيع ذباب مثار  

كافية عادة لغرض حتديد وإنشاء منطقة خالية من آفة بعينها. وميكن أن يتطلب األمر، وحيثما  تكون 8رقم مع املعيار 

كان ذلك مناسبًا، متطلبات استرياد و/أو قيود على احلركة الداخلية ملنع دخول األنواع املهمة من ذبابة مثار الفاكهة إ ى 

 اآلفة.تلك املنطقة بغية احلفاظ على خلًو ها من 

 

 ية اجلماهرييةالتوع 1-1
 

. ويعًد دعم اآلفةخطر دخول  يتزايد فيهايعًد برنامج التوعية اجلماهريية عظيم األهمية يف املناطق الي  

اجلمهور )خصوصًا اجملتمع احمللي( ومشاركته يف املناطق القريبة من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة 

عربها، مبا يف ذلك األطراف ذات اتاهتمامات املباشرة أو غري املباشرة، عنصرًا  واألشخاص الذين يسافرون إ ى املنطقة أو

ن على علم ومهمًا يف إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها. وُيراعى أن يكون اجلمهور واملعني

إدخال أو إعادة إدخال مادة عائل قد  بأهمية إنشاء املنطقة واحلفاظ على وضع اخللو من اآلفة فيها، وبأهمية تفادي

من خالل أشكال خمتلفة من وسائل اإلعالم )املكتوبة، املذياع، التلفزيون(. وميكن هلذا  ، وذلك بالتوعيةتكون مصابة

اإلعالم أن يسهم يف حتسني التقّيد بتدابري الصحة النباتية للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. وُيراعى أن 

 ميكن أن يتضمن معلومات عن:و ،يكون برنامج التوعية اجلماهريية والتعليم الصحي النباتي مستمرًا
 

 نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية -

 يف نقاط الدخول وممرات العبور /لوحاتوضع شاخصات -

 وضع أكياس قمامة، تستعمل ملرة واحدة، ملواد العائل -

 توزيع وريقات أو مطوًيات تضم معلومات عن اآلفة واملنطقة اخلالية من آفة بعينها -

 ة أو وسائط الكرتونية(مطبوعات )مطبوع -

 نظم لتنظيم حركة الثمار -

 العوائل غري التجارية -

 أمان املصائد -

 عند اتاقتضاًءغرامات عدم التقّيد،  -
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 11يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 التوثيق وحفظ السجالت 0-6
 

 ُيراعى توثيق تدابري الصحة النباتية املستخدمة إلنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة على حنو كاف 

. كما ُيراعى مراجعة هذه التدابري وحتديثها بانتظام، مبا يف ذلك األعمال كجزء من اجراءات الصحة النباتية

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. 2املعيار رقم أنظر أيضا التصحيحية، إذا كانت مطلوبة )

 

شي اآلفة ونتائج التدابري وُيراعى اإلبقاء على سجالت املسوحات، والكشوفات، وحدوث وتف 

شهرًا على األقل. وُيراعى إتاحة هذه السجالت للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد  62التطبيقية/التنفيذية لـ 

 املستورد عند الطلب.
 

 أنشطة اإلشراف 0-3
 

املكافحة التنظيمية، وإجراءات ُيراعى أن يتقّيد برنامج املنطقة اخلالية من ذباب مثار الفاكهة، مبا يف ذلك  

مع ختطيط العمل التصحيحي وضرورة تطابق اتاصطياد ومجع عينات الثمار(  ذلك على سبيل املثال، املراقبة )من

 اإلجراءات املصادق عليها.

 

 ُيراعى أن تتضمن هذه اإلجراءات تفويضًا رمسيًا باملسؤولية ملوظفني أساس، على سبيل املثال: و 
 

 سلطة ومسؤولية حمددة لضمان أن تكون النظم/اإلجراءات مطبقة وحمافظ عليها بشكل مناسب؛شخص ذو  -

إخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقهم مسئولية التحديد املوثوق/الرمسي لذباب مثار الفاكهة إ ى مستوى  -

 النوع

 

، من خالل ة الربنامج بشكل دورير رصد فاعليعلى املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصد ُيراعىو 

 إجراءات املراجعة والتوثيق.

 

 املتطلبات اخلاصة -6

 

 توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة 6-0
 

 احملدّدة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة: املواصفاتتشمل  
 

 املنطقة أو يف جوارها.األنواع املستهدفة من ذبابة مثار الفاكهة وتوزيعها ضمن  -

 أنواع العوائل التجارية وغري التجارية -
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 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 16

الذي يظهر احلدود، واحلواجز  (GPS)حتديد املنطقة )خرائط مفصلة أو إحداثيات نظام املوقع الشامل  -

 الطبيعية، ونقاط الدخول وأماكن منطقة العائل، واملناطق الواقية، حيثما كان ذلك ضروريًا(

 املطري، الرطوبة النسبية، احلرارة، سرعة الريح السائدة واجتاهها.املناخ، كاهلطل  -

 

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية توجيهات إضافية إلنشاء منطقة خالية من اآلفات  2ويتيح املعيار رقم  

 ووصفها.

 

 إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة 6-6
 

 التالية وتطبيقها:ُيراعى تطوير البنود  
 

 أنشطة املراقبة إلنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة -

 حتديد املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة -

 تدابري الصحة النباتية ذات العالقة حبركة مادة العائل أو البنود اخلاضعة للوائح -

 تقاني تقليص اآلفة إذا كان مناسبًا. -

 

( وقد يكون من املفيد مجع 1-6-6قد يكون من الضروري أيضًا إنشاء مناطق واقية )كما هي موصوفة يف الفقرة  

 معلومات فنية إضافية أثناء إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

 

 املنطقة الواقية 6-6-0
 

اجلغرايف كافيًا ملنع الدخول إ ى أو إعادة إصابة منطقة ُيراعى إنشاء منطقة واقية يف املناطق حيث تا يعترب العزل  

خالية من آفة ما أو حيث تا توجد سبل أخرى ملنع حركة ذباب مثار الفاكهة إ ى املنطقة اخلالية من آفة ما. وتتضمن 

 العوامل الي ُيراعى اعتبارها يف إنشاء وفاعلية املنطقة الواقية ما يلي:
 

 كن استعماهلا خلفض عشائر ذبابة الفاكهة، مبا يف ذلك:تقاني تقليص اآلفة الي مي -
 

  مببيد حشرات معني استخدام طعم 

 الرش 

  احلشرات العقيمة تقنية 

 تقنية إتالف الذكر 

 املكافحة البيولوجية 

 .املكافحة امليكانيكية، إخل 

 الطبيعي، الغطاء األخضرتوافر العائل، النظم احملصولية،  -

CPM 2016/06 - Attachment 2- Ar



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 10يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 الظروف املناخية -

 جغرافية املنطقة -

 حمددة مساراتاملقدرة على اتانتشار الطبيعي عرب  -

 املقدرة على تطبيق نظام لرصد فعالية إنشاء املنطقة الواقية )مثل شبكة اتاصطياد(. -

 

  أنشطة املراقبة قبل إنشاء املنطقة 6-6-6
 

لتحديد غياب  اخليار املفضلهو وقد يكون اتاصطياد  وتنفيذه، واستخدام برنامج رصد نظامي إنشاء ضرورة 

ذبابة الفاكهة أو وجودها يف منطقة ما بالنسبة لألنواع املستجيبة للطعوم/املواد اجلاذبة. على أن أنشطة مجع العينات قد 

 جلاذبات نوعية.بدرجة أقل ألنواع املستجيبة ومن ذلك مثال ا ،تكون مطلوبة أحيانًا كي تتمم برنامج اتاصطياد

 

باملراقبة، قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، لفرتة حتددها املواصفات  وُيراعى القيام 

شهرًا متتالياً، إذا كان ذلك مناسب فنيًا، يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار  16املناخية للمنطقة، وملدة تا تقل عن 

وينبغي عدم الفاكهة يف كافة مناطق النباتات العائلة التجارية وغري التجارية إليضاح أن اآلفة غري موجودة يف املنطقة. 

أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة، تبعًا حلالة  وجود عشائر كشف عنها أثناء أنشطة املراقبة قبل إنشاء املنطقة. وميكن

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية( إ ى عدم استبعاد منطقة ما من تعينيها تاحقًا  8رقم  للمعياراملنطقة )وفقًا 

وجود منوذج كمنطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة. ولتأهيل املنطقة كمنطقة خالية من آفة ما، ينبغي أتًا يكشف فيها 

غري بالغ، بالغتني خصبتني أو أكثر، أو أنثى ملقحة من النوع املستهدف أثناء فرتة املسح. وتوجد نظم خمتلفة لالصطياد 

ُيراعى القيام باملسوحات باستعمال اخلطوط التوجيهية  ومجع عينات الثمار لألنواع املختلفة من ذبابة الفاكهة. و

ن مراجعة هذه اخلطوط التوجيهية عند حتسن فاعليات املصيدة، واجلاذب ومجع . وميك6و 1احملددة يف املرفقني 

 عينات الثمار.

 

 إجراءات االصطياد   6-6-6-0
 

وقد تتباين اتاصطياد لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة.  إجراءاتيتضمن هذا القسم معلومات عامة عن  

 1وتوجد يف املرفق رقم ظروف اتاصطياد اعتمادا على عوامل منها مثال الذبابة املستهدفة والظروف البيئية السائدة. 

معلومات أكثر تفصياًل، مبا يف ذلك توصيات اصطياد خاصة باآلفة. وعند التخطيط للقيام بعمليات اتاصطياد، ُيراعى 

 اعتبار األمور التالية:

 

 دة واملواد اجلاذبةاملصي منط
 

على مدى عقود، تطوير عدة أمناط من املصائد واملواد اجلاذبة ملسح عشائر ذباب مثار الفاكهة. وخيتلف  ،مت 

عدد احلشرات املمسوكة تبعًا ألمناط املادة اجلاذبة املستعملة. ويتوقف منط املصيدة املختارة للمسح على النوع/األنواع 
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 ، Jackson ، McPhailفاكهة وطبيعة اجلاذب. وتشمل املصائد األكثر استعماتًا مصائد املستهدفة من ذباب مثار ال

Steiner ( واملصيدة اجلافة املفتوحة القعرOBDT)  واملصائد ذات الصفيحة الصفراء، والي ميكن أن تستعمل مواد جاذبة

نوعية )جاذبات بارافريمونية أو فريمونية خاصة بالذكور(، أو روائح الغذاء أو العائل ) بروتني سائل أو مصنع جاف( 

على حد سواء، مع ويستخدم الربوتني السائل ملسك مدى واسع من أنواع ذباب مثار الفاكهة وميسك الذكور واإلناث 

 نسبة مئوية أعلى لإلناث املمسوكة. 
 

على أن حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة قد يكون صعبًا نظرًا للتحلل يف الطعم السائل. ويف مصائد كمصيدة  

McPhail ميكن إضافة غليكول اإليثيلني لتأخري التحلل. وتكون الطعوم املكونة من بروتني مصّنع متحيزة إلناث ،

ة، ومتسك عددًا أقل من الكائنات غري املستهدفة، وعند استخدام هذه الطعوم يف مصائد جافة، ميكن أن متنع احلشر

 التحلل املبكر للنماذج املمسوكة.

 

 كثافة املصائد
 

 ُيراعى أن تعًد كثافة املصائد )عدد املصائد يف وحدة املساحة( عاماًل مهمًا يف املسوحات الفًعالة لذبابة الفاكهة و 

تصمم باتاستناد إ ى النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة، فاعلية املصيدة، ممارسات الزراعة والعوامل األحيائية 

والالأحيائية، وميكن أن تتغري الكثافة تبعًا لطور الربنامج.مع كثافات خمتلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات 

، ا تتوقف كثافة املصائد أيضًا على املخاطر املرتافقة مع نقاط الدخول املمكنةذباب مثار الفاكهة وطور احلفاظ عليها. كم

 .ا ى املناطق احملددة اخلالية من الذبابة

 

 ترتيب املصائد )حتديد املكان اخلاص للمصائد(
 

وقف ُيراعى، يف برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة، ترتيب شبكة اصطياد يف كامل املنطقة. ويت 

خمطط شبكة اتاصطياد على مواصفات املنطقة، وتوزيع العائل، وبيولوجية ذبابة الفاكهة موضع اتاهتمام. إن اختيار 

مكان مناسب للمصيدة وموقع املصيدة ضمن النبات العائل هو إحدى أبرز السمات املهمة لوضع املصائد. ويعّد استخدام 

 مفيدًا إلدارة شبكة اتاصطياد.( GISاجلغرايف )( ونظم املعلومات GPSنظام املوقع الشامل )

 

وُيراعى أن يأخذ املكان بعني اتاعتبار وجود العوائل املفضلة )عوائل أولية، عوائل ثانوية وعوائل َعَرضية(  

ل لألنواع املستهدفة. ونظرًا ألن اآلفة تكون مرتافقة مع الثمرة أثناء نضجها، ُيراعى أن يتبع املكان مبا يف ذلك تبدي

املصائد تتالي نضج الثمار يف النباتات العائلة. وُيراعى إعطاء اتاعتبار ملمارسات اإلدارة التجارية يف املنطقة الي يتم فيها 

اختيار أشجار العائل. فقد يكون للتطبيق النظامي ملبيدات احلشرة )و/ أو غريها من املواد الكيميائية( على أشجار العائل 

 ثال، تأثري سل ي كاذب يف برنامج اتاصطياد.املختارة، على سبيل امل

 

 خدمة املصائد
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 ُيراعى أن يعتمد تكرار خدمة املصائد )احملافظة على املصائد وإعادة جتهيزها( خالل فرتة اتاصطياد على: 
 

 طول عمر الطعوم )مثابرة اجلاذب( -

 طاقة اتاحتجاز -

 معدل املسك -

 موسم نشاط ذبابة الفاكهة -

 دوضع املصائ -

 بيولوجية النوع -

 الظروف البيئية. -

 

 د )فحص املصائد حبثًا عن ذباب مثار الفاكهة(يتفتيش املصا
 

 ُيراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أثناء فرتة اتاصطياد على: 
 

 ؛النشاط املتوقع لذبابة مثار الفاكهة )بيولوجية النوع( -

 ؛فيما خيص حالة العائل يف أوقات خمتلفة من العاماستجابة ذبابة مثار الفاكهة املستهدفة  -

 العدد النس ي لذباب مثار الفاكهة املستهدف وغري املستهدف املتوقع مسكه يف مصيدة ما؛ -

 منط املصيدة املستعمل؛ -

 الظرف الفيزيائي للذباب يف املصيدة )وفيما إذا كان ميكن حتديد هويته(. -

 

النماذج بسرعة على حنو جيعل عملية حتديد هويتها صعبة أو مستحيلة إتا ويف مصائد معينة، ميكن أن تتلف  

 إذا فحصت املصائد على حنو متكرر.
 

 حتديد املقدرة:
 

ُيراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات بنية حتتية سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها،   

ساعة.  28وموظفني مدربني لتحديد النماذج املمسوكة من النوع/األنواع املستهدفة على حنو سريع، يفضل أن يكون ضمن 

 طور اإلنشاء أو عند تطبيق األعمال التصحيحية. وقد يكون الوصول املستمر إ ى اخلربة ضروريًا أثناء
 

 عينات الثمار إجراءات مجع   6-6-6-6
 

ميكن استخدام طريقة مجع عينات الثمار كنهج فى الرقابة ا ى جانب اتاصطياد وحيثما يكون األخري أقل  

ملسوحات تعيني احلدودد على مستو صغري يف منطقة تفّشي.  العينات طريقة فاعلة . وُيراعى مالحظة أن مجعاستجابة

على أنها تتطلب عماًل مكثفًا، ووقتًا طوليًا وهي مكلفة نظرًا إلتالف الثمار. ومن املهم حفظ عينات الثمار يف ظرف 

 .اهويته ذبابة الفاكهة يف مثرة مصابة لغرض حتديدمناسب للحفاظ على حيوية كافة األطوار غري الناضجة من 
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 يالتفضيل العائل
 

يف اتاعتبار وجود عوائل أولية وثانوية وَعَرضية للنوع املستهدف. كما عليه  الثمارعينات ذ مجع ُيراعى أن يأخ 

الظاهرة لإلصابة فيها، واملمارسات التجارية )كاستخدام مبيدات  العالماتذ باحلسبان نضوج الثمرة، وأن يأخ

 .احلشرات( يف املنطقة

 

 على مناطق عالية املخاطرالرتكيز 
 

 ذباب مثار الفاكهة مثل:مجع العينات مناطق حمتملة لوجود ُيراعى أن يستهدف  
 

 املناطق املدنية -

 البساتني املهجورة -

 الثمار املرفوضة يف أماكن التعبئة -

 أسولق الثمار -

 املواقع الي توجد فيها العوائل األولية برتكيزات عالية -

 ذلك مناسبًا.الفاكهة، حيثما كان  مثار ذبابنقاط الدخول إ ى منطقة خالية من آفات  -

 

ذ ذبابة الفاكهة كمناطق ألخُيراعى استعمال تتالي العوائل الي من احملتمل أن تصاب باألنواع املستهدفة من  

 عينات الثمار.

 

 حجم العينة واالنتخاب
 

 :وتتضمن العوامل الواجب اعتبارها 
 

 توى الثقة املطلوبمس -

 توافر مادة العائل األولي يف احلقل -

الثمار الي تبدي أعراضًا على األشجار أو، الثمرة الساقطة أو املستبعدة )يف أماكن التعبئة مثاًل(، وحيثما كان  -

 ذلك مناسبًا.

 

 ذة كعينات للتفتيشإجراءات معاملة الثمار املأخو
 

يف احلقل إ ى منطقة من أجل حفظها وتقطيع الثمرة إ ى شرائح، واسرتداد  ُيراعى جلب عينات الثمار اجملموعة 

ُيراعى وضع لصاقة على الثمرة، ونقلها وحفظها بأسلوب مضمون تاجتناب خلط الثمار من  حتديد هويتها. و اآلفة و

 عينات خمتلفة.
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 حتديد املقدرة
 

 سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها، حتتيةبنية  تات،ُيراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النبا 

 ذبابة الفاكهة والبالغات املنبثقة للنوع املستهدف بطريقة سريعة.وموظفني مدربني لتحديد األطوار غري الناضجة ل

 

 مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح    6-6-3
 

ُيراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح ملنع دخول اآلفات املستهدفة إ ى داخل املنطقة  

)بعد حتديد الطرق املمكنة والبنود  امُلقيَّمةعلى املخاطر  ذه املراقباتوتتوقف هالفاكهة.  مثار ذباباخلالية من آفات 

 اخلاضعة للوائح( وميكن أن تشمل:
 

 ذبابة الفاكهة على قائمة آفة حجريةستهدف من تسجيل النوع امل -

 الفاكهة  مثار ذبابالطرق والبنود الي تتطلب مراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  تنظيم  -

 الفاكهة مثار ذبابالقيود احمللية ملراقبة حركة البنود اخلاضعة للوائح إ ى داخل املنطقة اخلالية من آفات  -

اخلاضعة للوائح، وفحص التوثيق املناسب، على حنو سليم، وحيثما كان ضروريًا حلاتات عدم  تفتيش البنود -

 التقّيد، وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة )كاملعاجلة، أو الرفض أو اإلتالف(.

 

 الفاكهة مثار ذبابمعلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات  6-6-4
 

 تشمل:ذه وهالفاكهة.  مثار ذبابقد تكون املعلومات اإلضافية مفيدة أثناء طور إنشاء املناطق اخلالية من آفات  

السجالت التارخيية للكشف، بيولوجيا وديناميكيات عشائر اآلفة/اآلفات املستهدفة، وأنشطة املسح  -

 الفاكهة مثار ذبابلآلفة/اآلفات املستهدفة املعنية يف املنطقة اخلالية من آفات 

 ذباب مثار الفاكهة يف املنطقة اخلالية منهاذة كجزء من أعمال عقب كشوف نتائج تدابري الصحة النباتية املتخ -

 بري لسجالت اإلنتاج التجاري للمحاصيل العائلة يف املنطقة، وتقديرًا لإلنتاج غري التجاري ووجود مادة عائ -

ذباب والي ميكن أن توجد يف املنطقة اخلالية من آفات  اقتصاديًاالفاكهة األخرى املهمة  مثار ذبابقوائم أنواع  -

 مثار الفاكهة.

 

 اإلعالن احمللي باخللو من اآلفة  6-6-2
 

)وفق املعيار رقم  الفاكهة ةذبابُيراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتأكد من حالة خلو املنطقة من  

ذا املعيار ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية( على حنو حمًدد بتأكيد التقّيد مع اإلجراءات املوضوعة وفق ه 8

 ذباباملنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات وأن تعلم بإنشاء املنطقة اخلالية من آفات ح أن تصًر ُيراعىاملراقبة واملكافحات( و

 . بالفاكهة، كما هو مناس مثار
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ُيراعى فحص  اإلدارة الداخلية، راض غذبابة الفاكهة ألمن  املنطقةوبغية التمًكن من تأكيد حالة خلو  

 املنطقة اخلالية من آفة ما قد أنشئت ووضعت أيةتكون الفاكهة بعد أن  مثار ذباباستمرارية حالة اخللًو من آفات 

 الفاكهة. مثار ذبابخلالية من آفات ذ للحفاظ على املنطقة اصحية نباتية قيد التنفي تدابري

 

 الفاكهة مثار ذباباحلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  6-3

 

على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن  ُيراعي الفاكهة، مثار ذباببغية احلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات  

 باستمرار حالة اخللو من اآلفة. مؤكدة املراقبة واملكافحة، عمليات تستمر يف رصد 

 

  الفاكهة مثار ذباباملراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من  6-3-0
 

ُيراعى أن يستمر الربنامج الرمسي للمراقبة  ،الفاكهة مثار ذباببعد التأكد والتصريح باملنطقة اخلالية من آفات  

ُيراعى إصدار التقارير الفنية  من آفات ذباب مثار الفاكهة. وعند مستو مقّدر بأنه ضروري للحفاظ على املنطقة اخلالية 

ألنشطة املسح بشكل منتظم )شهريًا على سبيل املثال(. وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساسًا ملتطلبات إنشاء املنطقة 

( ولكن مع اختالفات يف كثافة املصائد وأماكنها تبعًا ملستوى 6-6قسم ال)انظر  ةاخلالية من آفات ذباب مثار الفاكه

 يم  لدخول النوع املستهدف. امُلقاخلطر 

 

 مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح 6-3-6

 

 إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. 0-6-6وهذه مماثلة لتلك املذكورة يف الفقرة  

 

 )مبا يف ذلك االستجابة لتفشي( األعمال التصحيحية 6-3-3

 
ُيراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططًا لألعمال التصحيحية الي ميكن وضعها  

حيز التنفيذ عند كشف اآلفة/اآلفات املستهدفة يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو يف مادة العائل من تلك 

خطوطًا توجيهية مفصلة( وُيراعى أن تتضمن هذه اخلطة عناصر  1عند وجود إجراءات خاطئة )ويتيح امللحق املنطقة، أو 

 أو نظمًا لتغطي:
 

 واإلعالم عنه 8التصريح بالتفشي وفقًا للمعايري املوجودة يف املعيار رقم  -

 املوجودة حتت األعمال التصحيحةإجراء مراقبة حتديديه )اتاصطياد ومجع عينات الثمار( لتحديد املنطقة  -

 تدابري املكافحة تطبيق -

 إجراء مراقبة إضافية -

 معايري تاستئناف خلو املنطقة ااملتأثرة بالتفشي -

 اتاستجابات تاعرتاضات اآلفة. -
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ساعة )من اكتشاف ذبابة بالغة  26وُيراعى البدء خبطة عمل تصحيحية بالسرعة املمكنة ويف أي حالة خالل  

 واحدة أو أطوار غري ناضجة لآلفة املستهدفة(.

 

 تعليق أو استئناف حالة منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو فقدها 6-4
 

 التعليق 6-4-0
 

هدفة أو ُيراعى أن يتم تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة عند حدوث تفشي باآلفة املست 

من األسباب التالية: كشف منوذج غري ناضج، أو بالغتني بالدليل العلمى باتاستناد إ ى واحد أو أكثر اجلزء املتضرر منها 

خمصبتني أو أكثر أو أنثى ملقحة ضمن فرتة حمددة. كما ميكن أن يطبق تعليق احلالة إذا ما وجد أن اإلجراءات كانت 

 ري كاف، مراقبات حركة العائل أو معامالت(.خاطئة )على سبيل املثال اصطياد غ

 

لك إ ى تطبيق خطة العمل التصحيحية كما هي حمددة يف ذتفشي، ُيراعى أن يؤدي ملواجهة وعند توافر املعايري  

 رقم  املعيارذا املعيار واإلعالم املباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات صاحبة الشأن يف البلدان املستوردة املعنية )انظر ه

. وميكن أن يتم تعليق كل أو جزء من املنطقة اخلالية من (يف املعايري الدولية للصحة النباتية ()اإلبالغ عن اآلفات12

وفى معظم احلاتات سيؤدى التعليق ا ى حصر اجلزء املصاب من املنطقة اخلالية. غائها. الفاكهة أو إل مثار ذبابآفات 

وُيراعى أن يتم إعالم أن تكون املعايري لرفع التعليق واضحة. يكولوجية الذبابة املستهدفة وويعتمد ذلك على بيولوجية وا

 مثار ذباباملنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املعنية املستوردة بأي تغيري يف حالة املنطقة اخلالية من آفات 

 .ةالفاكه

 

 االستئناف 6-4-6
 

 مستلزمات اتانشاء وفقا للظروف التالية: ضرورة أن يستند اتاستئناف ا ى 
 

عدم ظهور دتائل جديدة عن األنواع املستهدفة من اآلفات لفرتة تتقرر وفقا لبيولوجية األنواع ومنط الظروف  -

 وذلك استنادا ا ى التأكيدات الرقابية أو فى حالة مثل اتاجراءات ما مل يتسنى تصحيحها؛ 1املناخية السائدة

 طأ ما يف اإلجراءات، فقط عندما يتم تصحيح اخلطأ.يف حال حدوث خ -

 

                                                      
 تبدأ الفرتة من آخر حترى بالنسبة ا ى بعض األنواع، وأن تتوقف ملدة ثالث دورات حياتية على األقل، ومع ذلك ينبغى أن تستند الفرتة ا ى  1

 معلومات علمية مبا ذلك ما يقدمه نظام الرقابة فى املوقع.
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 ةالفاكه مثار ذبابفقد حالة املنطقة اخلالية من آفات  6-4-3

تدابري املكافحة فاعلة وأصبحت اآلفة متوطنة يف املنطقة بأكملها )املنطقة املعروفة كمنطقة خالية من آفة(،  مل تكن ذا إ

الفاكهة، ينبغي  مثار ذبابفإن وضع املنطقة ينبغي أن يفقد. وبغية الوصول ثانية إ ى وضع املنطقة اخلالية من آفات 

 ذا املعيار.ه يف املبينةاحملددة  إجراءات اإلنشاء واحلفاظ إتباع
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 61يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 
 هذا امللحق هو جزء واجب اتاتباع من املعيار

 

 خطوط توجيهية خلطط العمل التصحيحية: 1لحق امل

 

ذباب ذبابة فاكهة واحدة )بالغة أو غري ناضجة( من النوع املستهدف يف املنطقة اخلالية من آفات كشف إن  

 ذ.وضع خطة العمل التصحيحية حيز التنفيينبغي أن يكون منطلقا مثار الفاكهة، 

 

ل التصحيحية هو ضمان استئصال اآلفة بغية السماح ويف حالة حدوث تفشي، فإن الغاية من خطة العم 

 الفاكهة. مثار ذبابباستئناف حالة اآلفة يف املساحة املتأثرة داخل املنطقة اخلالية من آفات 

 

املستهدف من ذبابة الفاكهة نوع الذ يف اعتبارها بيولوجية خطة العمل التصحيحية حبيث تأخ تعدأن  وينبغي 

 الظروف املناخية وتوزيع العائل ضمن املنطقة.و، الفاكهة مثار ذبابة من آفات جغرافية املنطقة اخلاليو

 

 وتشمل العناصر املطلوبة لتطبيق خطة العمل التصحيحية:
 

 تطبيق خطة العمل التصحيحية مبوجبهذي ميكن اإلطار القانوني ال -

 معايري إعالن تفشي اآلفة -

 لالستجابة املبدئية اجلدول الزمين -

 تنظيمية تدابريتطبيق أعمال اتاستئصال وإنشاء وذ عينات الثمار، املعايري الفنية لالصطياد التحديدي، وأخ -

 /تطبيقية كافيةةتنفيذي توافر مصادر -

 حتديد املقدرة -

، مبا اتاتصال الفاعل ضمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنظمة/املنظمات القطرية يف البلد/البلدان املستوردة -

 األطراف املعنية. لذلك توفري تفصيالت اتاتصال لكيف 

 

 لتطبيق خطة العمل التصحيحية التدابري املعتمدة
 
 )ميكن اتاستناد إليه يف العمل أم تا( فةحتديد حالة الكشف من منظور األ - 1

 
يف املعايري الصحية  8)املعيار رقم  عارضا تا ميكن اتاستناد إليه كمنطلق للعملإذا كان الكشف حدثًا وقتيًا  1-1

 لتدابري الصحة النباتية(، فال توجد حاجة ألي عمل إضايف.
 
، ينبغي تنفيذ مسح لتعيني احلدود، يتضمن وضع ميكن أن يكون منطلقا للعملإذا كان كشف آفة ما مستهدفة  1-6

مصائد إضافية، وعادة مجع عينات مثار، وزيادة يف معدل تفتيش املصائد، وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير فيما 
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 ريالتداب، ميكن أيضًا استخدام هذه تفشي اآلفةحيدد أعمال اتاستجابة الضرورية. وعند وإذا كان الكشف ميثل تفشً  ما، 

 أيضًا لتحديد حجم املنطقة املتأثرة.
 
 تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة - 6

 
 إذا ما مت بعد الكشف حتديد أن تفش ما قد حدث أو مت الوصول إ ى أي من األسباب احملددة يف الفقرة 

املنطقة املتأثرة ينبغي أن تعّلق. وميكن أن تكون ، فإن حالة املساحة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة يف 6-2-1

 املساحة املتأثرة حمدودة يف أجزاء من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وميكن أن تكون كل هذه املنطقة.

 

 تطبيق تدابري املكافحة يف املنطقة املتأثرة - 0

 

يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ُيراعى تطبيق أعمال تصحيحية  3طبقًا ملا هو مذكور يف املعيار رقم  

مباشرة يف املنطقة/املناطق املتأثرة وأن يتم إيصال ذلك إ ى ساكين/قاطين اجملتمع يف املنطقة  لحمددة أو أعمال استئصا

 بشكل كاف. وميكن أن تشمل أعمال اتاستئصال:
 

 ات انتخابيمعامالت بطعوم تستخدم مبيد حشر -

 إطالق حشرات عقيمة -

 قطف مجيع الثمار من األشجار -

 روالذك تقنية إتالف  -

 إتالف الثمرة املصابة -

 معاجلة الرتبة )كيماويا( أو فيزيائيا( -

 .استخدام املبيدات -

 

ملراقبة حركات السلع التى قد تعيل ذباب الفاكهة. وقد تشمل تدابري الصحة النباتية بصرامة،  و ُيراعى تنفيذ  

إلغاء شحنات سلع الفاكهة من املنطقة املصابة، وإقامة حواجز الطرق ملنع حركة الثمار املصابة من هذه اتاجراءات 

إذا وافق البلد املساحة املتأثرة إ ى بقية املنطقة اخلالية من اآلفات، على حنو مناسب. كما ميكن تبين تدابري أخرى، 

 املستوردة عليها، مثل املعاملة، وزيادة املسوحات، واتاصطياد اإلضايف.

 

 معايري تاستئناف حتديد منطقة خالية من اآلفات بعد التفشي، واألعمال الواجب اختاذها - 2

 

ة ذباب ، وينبغى أن تشمل خطة اتاجراءات التصحيحية ملعاجل6-2-6فى القسم معايري لجاح اتاستئصالً ترد  

وتتوقف الفرتة الزمنية على بيولوجية النوع والظروف البيئية السائدة. وعندما يتم الوفاء بهذه  الفاكهة املستهدف.

 املعايري، ُيراعى األخذ باألعمال التالية:
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 إعالم املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة -

 استئناف املستويات الطبيعية للمراقبة -

 استئناف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة. -
 
 إعالم اهليئات املعنية - 2

 
بأية تغيريات ُيراعى أن تبقى املنظمات القطرية لوقاية النباتات وغريها من اهليئات ذات الصلة على علم دائم  

التزامات اإلبالغ عن اآلفات الي نصت عليها اتاتفاقية الدولية  كما ينبغي أن تراعى، تطرأ على حالة املناطق اخلالية

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية(. 12املعيار رقم  لوقاية النباتات )
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 .6012التاسعة يف أبريل/نيسان  يف دورتها تدابري الصحة النباتية هذا امللحقاعتمدت هيئة 

 هذا امللحق جزء ملزم هلذا املعيار

 

 (6104) ذباب مثار الفاكهةتدابري مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات : 6امللحق 

 

 معلومات أساسية

من ذباب مثار الفاكهة قد تشّكل خطرًا  ( الي مّت اكتشافها يف منطقة خاليةTephritidaeإن حالة تفشي ذباب مثار الفاكهة )

املكافحـة الواجـب   على البلدان املستوردة الي تعترب فيها  أنواع ذباب مثار الفاكهة آفة حجرية. ويصف هذا امللحـق تـدابري   

 اختاذها يف منطقة تاستئصال ذباب مثار الفاكهة ُأقيمت ضمن منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة يف حال التفشي.

ويغطي هذا املعيار التدابري التصحيحية وغريها من تدابري الصحة النباتية الي ميكـن اسـتخدامها يف منطقـة استئصـال اآلفـة      

 مثار الفاكهة.ضمن منطقة خالية من ذباب 

األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة، وإعـادة حـال    استئصالُتقام منطقة اتاستئصال وتدابري املكافحة ذات الصلة بهدف 

املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، ومحاية املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، واتاستجابة إ ى 

ترياد الي يضعها البلـد املسـتورد يف جمـال الصـحة النباتيـة، حيثمـا تنطبـق. وخباصـة، إن تـدابري املكافحـة           متطلبات اتاس

ضرورية ألن حركة البنود اخلاضعة للوائح الي تدخل إ ى منطقة استئصال اآلفة وخترج منها تطرح خطرًا حمتماًل على انتشار 

 األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة.

 

 منطقة استئصال اآلفات نشاءإ -0

يتعّين على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تصّرح عن التفشي وفقًا هلذا املعيار وملعايري دوليـة أخـرى ذات   

اليـة  الصلة بتدابري الصحة النباتية. وحني يتّم اكتشاف حالة تفشي لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ضـمن منطقـة خ  

من آفات ذباب مثار الفاكهة، ينبغي إقامة منطقة تاستئصال اآلفات استنادًا إ ى تقييم فين. وُتعلَّق حالة املنطقـة اخلاليـة مـن    

آفات ذباب الثمار. ويف حال عدم التمكن من تطبيق تدابري مكافحة إلقامة منطقة تاستئصال اآلفة، ُتلغى حالة املنطقة اخلالية 

 الفاكهة وفقًا هلذا املعيار. من آفات ذباب مثار

وجيب أن تضم منطقة استئصال اآلفة املنطقة املصابة. وإضافًة إ ى ذلك، ينبغي إقامة منطقـة واقيـة متاشـيًا مـع هـذا املعيـار،       

اب ووفقًا ملا يرد يف مسوحات حتديد مناطق اآلفات، مع األخذ يف اتاعتبار قدرة اتانتشار الطبيعية لألنـواع املسـتهدفة مـن ذبـ    

 مثار الفاكهة، وخصائصه البيولوجية ذات الصلة، وغريها من العوامل اجلغرافية والبيئية. 

وجيب رسم دائرة حتّدد املساحة الدنيا ملنطقة استئصال اآلفة، على أن ترّكز علـى اكتشـاف األنـواع احلاليـة املسـتهدفة مـن       

اتاعتبارات أعاله، وفقًا ملـا حتـّدده املنظمـة الوطنيـة لوقايـة       ذباب مثار الفاكهة وضمن قطر واسع مبا فيه الكفاية ليتطابق مع

 .1 الشكلالنباتات يف البلد املصّدر. ويف حال اكتشاف عدة آفات، جيب أن ُترَسم عدة دوائر )قد تكون متداخلة(، كما يبينه 
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النباتات يف البلـد املصـّدر تعـديل هـذه      وإذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي ملنطقة استئصال اآلفة، قد تقرر املنظمة الوطنية لوقاية

 املنطقة لتتطابق مع احلدود اإلدارية أو  مع التوبوغرافيا، أو مقاربة الدائرة مبضّلع

وميكن استخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف )مثل النظام العاملي لتحديد املواقع( أو خريطة تتضمن إحـداثيات جغرافيـة لتحديـد    

على طول احلدود والطرقات لتحـذير العامـة،    عالمات إرشادية. كما ميكن وضع عليهاالتعّرف  منطقة استئصال اآلفة ومتكني

 ونشر إشعارات لتسهيل توعية الناس.

 

 تدابري املكافحة -6

كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج )مثل الزراعة، والفـرز، والتعليـب، والنقـل، واإلرسـال( قـد تـؤدي إ ى انتشـار األنـواع         

املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة من منطقة استئصال اآلفة إ ى املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهـة. وتا ينطبـق هـذا    

خلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ومناولة الفاكهة القابلة لإلصابة فقط يف هذه املنطقـة.  على أي منشآت موجودة يف املنطقة ا

كما ينبغي تطبيق تدابري مكافحة مالئمة إلدارة خطر اآلفات يف املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهـة والبلـد   

 املستورد. 

 اطق املصابة بذباب مثار الفاكهة يف منطقة استئصال اآلفة.ميكن تنفيذ تدابري املكافحة املستخدمة يف املن

ميكن أن تدّقق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد يف تـدابري املكافحـة، متاشـيًا مـع متطلبـات املنظمـة الوطنيـة        

 لوقاية النباتات يف البلد املصّدر.

 من مراحل سلسلة اإلنتاج يف  األجزاء التالية.يرد وصف تدابري املكافحة املطبَّقة يف كل مرحلة 

 

 اإلنتاج 6-0

 حركة املواد اخلاضعة للوائح 6-6

إن حركة املواد اخلاضعة للوائح )مثل الرتبة، النباتات القابلة لإلصابة، والفاكهة القابلة لإلصابة( إ ى منطقة استئصال اآلفة، 

تدابري املكافحة للحؤول دون انتشار األنـواع املسـتهدفة مـن ذبـاب مثـار       أو منها، أو عربها، أو داخلها جيب أن تتطابق مع

الفاكهة، وجيب أن ترتافق بالوثائق الضرورية لإلشارة إ ى منشأ املواد ووجهتها. وهذا يتعلق أيضًا بنقل املواد اخلاضعة للـوائح  

 من أجل إصدار شهادات الصحة النباتية. 

 التعليب ومنشآت التعليب 6-3

أن تتواجد منشآت تعليب الفاكهة داخل منطقة استئصال اآلفات وخارجها، وميكـن تعليـب الفاكهـة القابلـة لإلصـابة      ميكن 

املزروعة داخل هذه املنطقة أو خارجها. وينبغي أن تؤخذ يف اتاعتبار يف كل حالة تـدابري املكافحـة الـي حتـول دون انتشـار      

 األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة .
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 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 62

 يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تقوم مبا يلي:

 تسجيل املنشأة -

 

طلب وضع تدابري مكافحة للحؤول دون دخول األنـواع املسـتهدفة مـن ذبـاب الفاكهـة إ ى املنشـأة أو اهلـروب         -

 منها، كما هو مالئم.

فاكهة القابلة لإلصـابة )مـن قبيـل اسـتخدام حـزم      طلب وضع أساليب للفصل املادي بني خمتلف جمموعات ال -

 مانعة للحشرات( لتاليف التلوث املتبادل بينها، واملوافقة على هذه األساليب.

طلب وضع تدابري مالئمة للحفاظ على الفصل بني الفاكهـة القابلـة لإلصـابة واآلتيـة مـن منـاطق ذات حـاتات         -

 الفاكهة، وجتهيزها، وختزينها، وإرساهلا(.خمتلفة لآلفات )مثل إقامة مواقع منفصلة لتلّقي 

طلب وضع تدابري مالئمة يف ما خيّص مناولة الفاكهة القابلة لإلصابة وحركتها عرب املنشـأة لـتاليف اخللـط بـني      -

الفاكهة القادمة من مناطق ذات حاتات خمتلفة لآلفـات )مثـل املخططـات اتانسـيابية، واإلشـارات، وتـدريب       

 املوظفني(

أساليب للتخّلص من الفاكهة القابلة لإلصابة القادمة من منطقة استئصال اآلفة واملرفوضة، واملوافقـة  طلب وضع  -

 على هذه األساليب.

رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة املتامخة اخلالية من آفـات   -

 ذباب مثار الفاكهة.

 التعليب مانعة للحشرات ونظيفة.التحقق من أن مواد  -

 طلب وضع تدابري مكافحة مالئمة تاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها. -

 

 التخزين ومنشآت التخزين 6-4

 ميكن أن تتواجد منشآت التخزين يف مواقع داخل منطقة استئصال اآلفة وخارجها. وجيـب أن تكـون هـذه املنشـآت مسـجلة     

لدى املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر، وأن تتطابق مع تدابري املكافحة للحؤول دون انتشـار األنـواع املسـتهدفة    

 من ذباب مثار الفاكهة؛ ويتعني عليها على سبيل املثال أن تقوم مبا يلي:

منطقـة استئصـال اآلفـة، ومـن املنطقـة      احلفاظ على التمييز والفصل بني الفاكهة القابلة لإلصـابة والقادمـة مـن     -

 اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

استخدام أسلوب مواَفق عليه للتخّلص من الفاكهة القابلة لإلصابة والقادمة من منطقـة استئصـال اآلفـة، والـي      -

 ُرفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشطة ملراقبة اجلودة.
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  6امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 62يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

فاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة املتامخة اخلالية من آفـات  رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار ال -

 ذباب مثار الفاكهة.

 اختاذ تدابري مكافحة مالئمة تاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها. -

 

 التجهيز ومنشآت التجهيز 6-2

اآلفة، فإن الفاكهة القابلة لإلصابة واملعّدة للتصنيع )من قبيل الفاكهـة   إذا كانت منشأة التجهيز واقعة داخل منطقة استئصال

 املعدة إلنتاج العصري، أو للتعليب، أو إنتاج العجينة( تا تشكل خطرًا إضافيًا على املنطقة من حيث ذباب مثار الفاكهة.

ية لوقاية النباتـات يف البلـد املصـّدر أن تطلـب     إذا كانت املنشأة واقعة خارج منطقة استئصال اآلفة، يتعّين على املنظمة الوطن

وضع تدابري داخل املنشأة للحؤول دون هروب األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة، من خالل مناطق تلّقي وختـزين وجتهيـز   

 مانعة للحشرات.

تامخة اخلالية مـن ذبـاب  مثـار    ميكن رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة، وعند الضرورة، يف املنطقة امل

 الفاكهة. وينبغي اختاذ تدابري مكافحة مالئمة تاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة لدى اكتشافها.

ة ويتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر أن تطلب اعتماد أسلوب مواَفق عليه للتخّلص من اللفاكهة القابلـ 

لإلصابة ومن نفايات املصنع يف منطقة استئصال اآلفة. وينبغي التخّلص من الفاكهة القابلة لإلصابة واملرفوضة حبيث تا تكون 

 األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة قابلة للحياة.  

 

 املعاجلة ومنشآت املعاجلة 6-2

 لوقاية النباتات يف البلد املصّدر. جيب أن تكون منشآت املعاجلة مسّجلة لدى املنظمة الوطنية

، أو املعاجلة باحلرارة، أو التبخري، أو  اإلشعاع(، أو يف بعـض  بالربودةوميكن طلب املعاجلة بعد احلصاد )من قبيل املعاجلة 

املنطقة اخلالية احلاتات املعاجلة قبل احلصاد )مثل رش الطعم، أو إحاطة الفاكهة بأكياس( لنقل الفاكهة القابلة لإلصابة من 

من آفات ذباب مثار الفاكهة أو لدى تصديرها من البلدان حيث ختضع األنواع املستهدفة من ذبـاب مثـار الفاكهـة إ ى لـوائح     

 على أنها آفة حجرية.

قد ُيطَلب وضع تدابري مكافحة للحؤول دون هروب األنواع املستهدفة مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة يف منشـآت املعاجلـة الواقعـة        

داخل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة، إذا كانت تقوم مبعاجلة مواد خاضعة للوائح قادمة من منطقـة استئصـال   

 اآلفة. وقد تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر العزل املادي داخل املنشأة.

املصـّدر أن توافـق علـى أسـلوب الـتخّلص مـن الفاكهـة املرفوضـة القابلـة          يتعّين على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد 

لإلصابة والقادمة من منطقة استئصال اآلفة، من أجل تقليص خطر انتشار األنواع املستهدفة لذباب مثـار الفاكهـة. وقـد تضـم     

 أساليب التخّلص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الدفن العميق أو احلرق.

CPM 2016/06 - Attachment 2- Ar



 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1امللحق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 68

 

 منطقة استئصال اآلفة البيع داخل 6-7

قد تكون الفاكهة القابلة لإلصابة والي يتم بيعها داخل منطقة استئصال اآلفة معّرضة خلطر اإلصابة قبـل بيعهـا )قـد تكـون     

معروضة مثاًل يف سوق يف اهلواء الطلق(، وبالتالي ينبغي محايتها ماديًا، عند اإلمكان، لـتاليف انتشـار األنـواع املسـتهدفة مـن      

 مثار الفاكهة لدى عرضها أو ختزينها.ذباب 

 

 التوثيق ومسك السجالت -3

جيب أن تكون تدابري املكافحة، مبا يف ذلك اإلجراءات التصحيحية، املستخدمة يف منطقة استئصال اآلفة موثقة، ومراجعـة،  

املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلـد  (. وجيب أن ُتتاح هذه الوثائق إ ى 2وحمدَّثة بصورة مالئمة )ُأنظر أيضًا املعيار الدولي 

 املستورد عند الطلب.

 

 إنهاء تدابري املكافحة يف منطقة استئصال اآلفة -4

جيب أن تستجيب عملية استئصال األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة يف منطقة استئصال اآلفة إ ى متطلبات إعادة استئناف 

مثار الفاكهة بعد التفشي، متشيًا مع هذا املعيار. وجيب أن يستند إعالن اتاستئصال إ ى  حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب

توّقف اكتشاف األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة لفرتة حمددة بتكوينها البيولوجي والشروط البيئيـة السـائدة، كمـا تؤكـده     

 2الرقابة امُلشار إليها يف هذا املعيار.

اآلفة. إذا لجح اتاستئصال، ميكن إنهاء تدابري املكافحة  لاستئصاملكافحة سارية إ ى حني اإلعالن عن جيب أن تبقى تدابري ا

اخلاصة يف منطقة استئصال اآلفة، وميكن اسـتئناف حالـة املنطقـة اخلاليـة مـن آفـات ذبـاب مثـار الفاكهـة. وأّمـا إذا فشـل            

اب مثـار الفاكهـة وفقـًا لـذلك، علـى أن تبلَّـغ بـذلك املنظمـة         اتاستئصال، فينبغي تعديل حدود املنطقة اخلالية من آفات ذبـ 

 ، كما هو مالئم. املستوردالوطنية لوقاية النباتات يف البلد 

  

                                                      
ورات حياتية على األقل، ومع ذلك جيب أن تستند الفرتة إ ى معلومات علمية مبـا يف ذلـك مـا يقدمـه نظـام الرقابـة يف       تبدأ الفرتة من آخر حتري. بالنسبة إ ى بعض األنواع، أن تتوقف ملدة ثالث د  2

 املوقع. 
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  0امللحق  (Tephritidae فصيلةمن اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) إنشاء منطقة خالية

 63يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 .6012هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار  العاشرةمت اعتماد هذا امللحق خالل الدورة 

 وهذا امللحق جزء إلزامي من املعيار

 

 (6102) (Tephritidae): إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة 3امللحق 
 

 .يوّفر هذا امللحق خطوطًا توجيهية لتطبيق إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذباب الفاكهة

على ذباب الفاكهة، واحتوائه، واستئصاله واستبعاده. وميكن تطبيق هذه  لقضاءيص لتقُتستخدم إجراءات صحية نباتية متنّوعة ل

ذباب الفاكهة واحلفاظ عليها )هذا املعيار( ومناطق ينخفض فيها انتشار آفـات   ل اآلفات مناطق خالية من قامةنشاء اإلجراءات إل

 يـنخفض فيهـا انتشـار آفـات ذبـاب الفاكهـة      إنشـاء منـاطق   لتـدابري الصـحة النباتيـة )    00ذباب الفاكهـة )املعيـار الـدولي رقـم     

(Tephritidae)نهـج نظـم إلدارة خمـاطر ذبـاب     ) 02ولي لتدابري الصحة النباتيـة  د(، ووضع نهج نظم  لذباب الفاكهة )املعيار ال

 .((Tephritidaeالفاكهة )

مببيـد حشـرات، وحمطـات الطعـوم،      تتضمن إجراءات الصحة النباتية املكافحة امليكانيكية والزراعية، وتقنية تطبيق طعم معـّين 

الذكر، واتاصطياد الكتلي، وتقنية احلشرات العقيمة، واملكافحة البيولوجيـة، ومراقبـات علـى حركـة البنـود       تالفباذة وتقنية إ

مبيدات احلشـرات مـن أجـل     وضعالستعمال اخلاضعة للوائح. وميكن أن تشكل العديد من هذه اإلجراءات بدائل مراعية للبيئة ل

 إدارة ذباب الفاكهة.

 أهداف اسرتاتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة -1

 اتاستئصـال ، وواتاحتـواء ، قضـاء تقلـيص  ال ذبـاب الفاكهـة املسـتهدفة هـي     جمموعاتاتاسرتاتيجيات األربع املستخدمة يف إدارة 

لظروف واألهداف. وإجـراءات الصـحة النباتيـة املطابقـة     . وميكن استخدام إحدى هذه اتاسرتاتيجيات أو أكثر حسب ااتاستبعادو

اوضـاع  جيب أن تأخذ يف اتاعتبار متطلبات الصحة النباتية اخلاصة بواردات البلـد املسـتورد، و   واملستخدمة إلدارة ذباب الفاكهة

ذبابة الفاكهة يف املنطقـة املسـتهدفة، والعوائـل، ومظهريـة العوائـل ودرجـة حساسـيتها، وبيولوجيـا اآلفـات، واجلـدوى            حالة

 اتاقتصادية والفنية إلجراءات الصحة النباتية املتاحة، حسبما هو مالئم.

 قضاءتقليص ال 1-1

 ألغراض مثل: قضاءتقليص الميكن تطبيق اسرتاتيجيات 

 الفاكهة املستهدفة إ ى املستوى املقبول أو أدنى منهخفض جمموعات ذباب   -

شروط  –-لتدابري الصحة النباتية  66إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة )املعيار الدولي رقم   -

 (00لآلفات(؛ املعيار الدولي رقم املنخفض نتشار اتاينخفض فيها إنشاء مناطق  اشرتاطات

تصحيحي يف منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات حني يكون قد مّت جتاوز املستوى احملدد  تدبريعمل او اجراء تنفيذ   -

 (00؛ املعيار الدولي رقم 66لالنتشار املنخفض لآلفات )املعيار الدولي رقم 
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 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 00

 ذباب الفاكهة املستهدفة لبلوغ مستوى حمدد من جمتمع اآلفة ميكن استخدامه كجزء من نهج جمموعاتتقليل أعداد   -

إدارة  من أجللنظم لا نهج اطار منهج يفدارة خماطر اآلفات تا: استخدام التدابري املتكاملة 12النظم )املعيار الدولي رقم 

 (02(؛ املعيار الدولي رقم خماطر اآلفات

ذباب الفاكهة المستهدفة من أجل إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب  مجموعات باستئصالالقيام أواًل، في إطار العملية،   -
 level of low pestذباب الفاكهةفات آاآلخالية من المناطق الإنشاء  اشتراطاتمتطلبات : 2الفاكهة )المعيار رقم 

prevalence.) 

 اتاحتواء 1-6

 ميكن تطبيق اسرتاتيجيات اتاحتواء ألغراض مثل:

 الفاكهة املستهدفة من منطقة مصابة باآلفة إ ى منطقة متامخة خالية من آفات ذباب الفاكهةمنع انتشار ذبابة   -

 ستهدفة إ ى مناطق غري موبوءةاملفاكهة الاحتواء دخول ذبابة   -

ناطق، كتدبري مؤقت، حني يكون قد مّت استئصال ذباب الفاكهة املستهدفة كجزء من برنامج مستمر امل فرادىمحاية   -

  منطقة أوسع نطاقًا.لالستئصال يف

 اتاستئصال 1-0

 ألغراض مثل: لاتاستئصاميكن تطبيق اسرتاتيجيات 

 (2ذباب الفاكهة من أجل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة )املعيار رقم  جمموعاتالقضاء على   -

جزءًا من خطة تدابري  القضاء على دخول ذباب فاكهة خاضعة للحجر قبل أن يتم إنشاء هذه املنطقة )قد يكون هذا  -

 تصحيحية يف منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة إذا مت اكتشاف األنواع احملددة من ذباب الفاكهة(.

 اتاستبعاد 1-2

 دون دخول ذبابة الفاكهة إ ى منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة ؤوليلولة ميكن تطبيق اسرتاتيجيات اتاستبعاد للح

 إجراءات الصحة النباتيةاشرتاطات تطبيق  -6

 :ينبغي النظر يف اتاشرتاطات التالية لدى تطبيق إجراءات الصحة النباتية يف جمال إدارة ذباب الفاكهة

 ذباب الفاكهةحديد شخيص قدرات ت 6-1

النباتيـة  ينبغي ضمان تعّرف حمّدد على األنواع احملّددة لذباب الفاكهة حبيث ميكن اختيار اتاسرتاتيجيات وإجـراءات الصـحة   

 حديـد شخيص النباتات من احلصول على موظفني مدّربني لت محايةوقاية املالئمة وتطبيقها. وجيب أن تتمكن املنظمات الوطنية ل

، وحيث ممكن، املراحل غري الناضجة من األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة علـى  عينات احلشرات البالغة الي مت الكشف عنها

 (.اخلطوط التوجيهية للمراقبة: 2حنو سريع )املعيار رقم 
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  0امللحق  (Tephritidae فصيلةمن اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) إنشاء منطقة خالية

 01يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة 6-6

ينبغي معرفة بيولوجيا األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة لتحديد اتاسرتاتيجية املالئمة من أجل معاجلة إدارتها واختيار إجراءات 

ة لـذباب الفاكهـة قـد تتضـمن دورة احليـاة،      الصحة النباتية الي سـوف ُتطّبـق. واملعلومـات األساسـية بشـأن األنـواع املسـتهدف       

، والتوزيـع اجلغـرايف وديناميكيـة    التكـاثر اتانتثـار او التشـتت   العوائل، وتوزيع العوائل ووفرتها، والقدرة على  ابعوالعوائل، وتت

 األعداد. وقد تؤثر أيضًا الظروف املناخية على اتاسرتاتيجية املعتمدة.

 حتديد املنطقة 6-0

املنطقة الي سوف ُتطبَّق فيها إجراءات الصحة النباتية. كما جيب أن ُتعَرف اخلصائص اجلغرافية وتوزيع العوائل ينبغي حتديد 

 ضمن هذه املنطقة.

 مشاركة أصحاب الشأن 6-2

جملموعـات مهتمـة    متسـقة متوافقـة  التنفيذ الناجح إلجراءات الصحة النباتية اخلاصة بذباب الفاكهة يتطّلـب مشـاركة ناشـطة و   

 متأثرة، مبا يف ذلك احلكومة، واجملتمعات احمللية والصناعة.و

 ةالعام ةوعيتال 6-2

مـن أجـل تـوفري املعلومـات جملموعـات مهتمـة ومتـأثرة عـن خمـاطر اآلفـات           املسـتمر   ةالعام ةوعيتللمستمر ينبغي وضع برنامج 

الفاكهة. وهكذا برنامج غايـة يف األهميـة يف منـاطق    وإجراءات الصحة النباتية الي سوف ُتنفَّذ كجزء من اسرتاتيجية إدارة ذباب 

حيث يكون خطر دخول األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة مرتفعًا. وكـي يـنجح برنـامج اإلدارة، مـن اهلـام احلصـول علـى دعـم         

 ويتنقلون داخلها.اجلمهور ومشاركته )وخباصة اجملتمع احمللي( ضمن منطقة برنامج اإلدارة واألفراد الذين يتوجهون إ ى املنطقة 

 اخلطط التشغيلية 6-2

ينبغي وضع خطة تشغيلية رمسية حتّدد إجراءات الصحة النباتية املطلوبة. وقد تتضمن هذه اخلطة التشغيلية اشرتاطات حمـددة  

رقـم  الدولي ار ؛ املعي2رقم  الدولي لتطبيق إجراءات الصحة النباتية وتصف أدوار ومسؤوليات اجملموعات املهتمة واملتأثرة )املعيار

66.) 

 إجراءات الصحة النباتية املستخدمة يف اسرتاتيجيات إدارة ذباب الفاكهة -0

 استخدام أكثر من إجراء واحد للصحة النباتية.على اسرتاتيجيات إدارة ذباب الفاكهة  تنطويقد 

أو يف موقع اإلنتاج؛ وخالل فرتة ما قبـل احلصـاد ومـا    اإلنتاج ميكن تطبيق إجراءات الصحة النباتية يف منطقة حمددة، يف مكان 

؛ أو خالل شحن أو توزيع السلع. وأّما املناطق اخلالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج ومواقـع اإلنتـاج فقـد    التعليببعده؛ ويف مكان 

يف املنطقة الواقية عند اتاقتضـاء   تتطّلب إنشاء منطقة واقية مالئمة واحلفاظ عليها. وميكن تطبيق إجراءات مالئمة للصحة النباتية

 اآلفـات  إنتـاج خاليـة مـن   لال إنتاج خالية مـن اآلفـات ومواقـع   لال إنشاء أماكن متطلبات اشرتاطات: 10)هذا املعيار واملعيار رقم 

 .(اجاإلنت
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 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 06

 املكافحة امليكانيكية والزراعية 0-1

وقـد تتضـمن هـذه    . ذبـاب الفاكهـة   جمموعاتميكن تطبيق إجراءات املكافحة امليكانيكية والزراعية من أجل التقليل من مستوى 

املكافحة إجراءات الصحة النباتية من قبيل الصرف الصحي يف البسـاتني واحلقـول، وجتريـد الثمـار، والتقلـيم، وإزالـة النبـات        

أو وضع الشباك، وإحاطة الفاكهة بأكيـاس، وفـرتات خاليـة مـن العوائـل، واسـتخدام أصـناف مقاومـة، ووضـع           مضيفعائل ال

 املصايد، وحرث األرض وإغراقها باملاء.

إن فعالية الصرف الصحي يف احلقول تزداد حني ترتكز عملية مجع الفاكهة الساقطة والتخلص منها على العوائل املفضـلة، وتـتّم   

على نطاق املنطقة بكاملها. وللحصول على نتائج جيدة، جيب أن تتم عملية اجلمع والتخلص من الفاكهة قبـل   على حنو مستمر

 احلصاد، وخالله وبعده.

، والفاكهة املرفوضة بسبب اجلودة السيئة خالل احلصـاد والتعليـب، والفاكهـة    مضيفةعوائل الفاكهة الي تبقى على النباتات ال

املوجودة يف املنطقة احمليطة جيب أن ُتجَمع وأن يتم التخلص منها على حنو آمن )مثاًل من خـالل   يفةمضعوائل على النباتات ال

 الدفن العميق(.

من شأن القضاء على الغطاء النباتي أو احلفاظ على مستوى منخفض منه أن يسـهل عمليـة مجـع الفاكهـة السـاقطة. وإضـافًة إ ى       

قد تصبح الفاكهة بريقات أكثر تعرضًا ألشعة الشمس املباشرة واألعداء الطبيعيني، وهو ذلك، حني يبقى الغطاء النباتي منخفضًا، 

 ما سوف يساهم يف موت يرقات ذباب الفاكهة.

وإحاطة الفاكهة يف أكياس واستخدام شباك اتاستبعاد قد حيـول دون إصـابة الفاكهـة بـذباب الفاكهـة. وجيـب تطبيـق أسـلوب         

 اد، لدى استخدامهما، قبل أن تصبح الفاكهة معّرضة لإلصابة بذباب الفاكهة.اإلحاطة بأكياس أو شباك اتاستبع

العديد من ذبابات الفاكهة عرب تعكري الرتبة الي تنمو فيها. وميكن القيام بذلك مـن خـالل    (Pupaeخادرات )وميكن استهداف 

 اخلـادرات ب التلـف املـادي، وجفـاف    ( أو حـرث األرض )مـا يسـبّ   للخـادرات إغراق األرض باملياه )ما يسّبب نقص األكسـجني  

 وتعريضها إ ى أعداء طبيعيني(.

 تقنية تطبيق طعم من مبيد احلشرات 0-6

تستخدم هذه التقنية مبيد حشرات مالئم ُيمَزج مع طعم غذائي. والطعوم الغذائية الشـائعة اتاسـتخدام  تتضـمن مـواد جاذبـة مـن       

، والشراب املرّكز بنسبة عالية من الفروكتوز والدبس، املستخدمة مبفردها أو املمزوجة مبواد أخـرى.  املتحلل باملياهقبيل الربوتني 

ذباب الفاكهة البالغة، وتقلص اآلثار السلبية علـى احلشـرات غـري املسـتهدفة      جمموعاتوتشكل هذه التقنية أداة فعالة ملكافحة 

 والبيئة.

 ؤوليلولـة  يف الوقت املناسب تاستهداف الذبابات البالغة يف طـور النضـج واحل   جيب أن يبدأ وضع الطعوم من مبيدات احلشرات

دون إصابة الفاكهة بها. وحلماية الفاكهة، قد متتد هذه الفرتة حتى ثالثة أشهر قبل بداية موسم حصاد الفاكهة املعّدة للتصدير، 

قة احلضرية. وينبغـي اسـتهداف الـذبابات البالغـة يف طـور      أو لدى اكتشاف الذبابات البالغة األو ى أو الريقات يف احلقل أو املنط

النضج إذ يكون عندها الطلب على الربوتني يف أعلى مستوياته. كما أن عدد عمليات رّش الطعوم والفرتات الفاصـلة بينهـا سـوف    

 يعتمــــــــــــد علــــــــــــى خصــــــــــــائص األنــــــــــــواع املســــــــــــتهدفة مــــــــــــن ذبــــــــــــاب الفاكهــــــــــــة

 والظروف املناخية. مضيفعائل ، ودورة احلياة، إخل.(، ومظهرية الّزعزيع)البيولوجيا، والوفرة، والتصرف، والتو
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  0امللحق  (Tephritidae فصيلةمن اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) إنشاء منطقة خالية

 00يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 ميكن رّش الطعوم من مبيدات احلشرات من األرض أو من اجلّو.

 اتاستعمال األرضي 0-6-1

الفردية يتم اللجوء عادة إ ى اتاستعمال األرضي للطعوم من مبيدات احلشرات يف مناطق اإلنتاج الصغرية نسبيًا، من قبيل البساتني 

 أو يف املناطق احلضرية.

ينبغي وضع الطعوم من مبيدات احلشرات عامة على اجلزء املتوسط إ ى األعلى من ظّلة النبات العائل أو النبات الذي يؤمن مأوى 

 فةمضـي عوائـل  هلا أو داخل هذا اجلزء، إمنا جيب أن تتناسب هذه العملية مـع طـول النبـات العائـل. فبالنسـبة إ ى النباتـات ال      

القصرية )مثل القرعيات، والطماطم، والفليفلة(، جيب وضع الطعم من مبيد احلشرات على نباتات أطول حتيط باملنطقة املزروعـة  

طارئة للقضاء علـى   اجراءعمل الي تشكل مأوى أو مصدر غذاء هلا. ويف املناطق اخلالية من آفات ذباب الفاكهة، ويف إطار خطة 

أو على غريهـا مـن املسـاحات املالئمـة      مضيفةعائل ضع الطعم من مبيد احلشرات على النباتات غري التفشي اآلفة، ميكن أيضًا و

 حول موقع اكتشاف اآلفة.

 اتاستعمال اجلوي 0-6-6

 مضـيفة عوائـل  ميكن اللجوء إ ى اتاستعمال اجلوي للطعوم من مبيدات احلشرات يف مناطق إنتاج أكرب ويف مناطق حيث النباتات ال

مبعثرة على مساحات واسعة من األرض. وقد يكون الرش اجلوي فعـاتًا مـن حيـث الكلفـة أكثـر مـن الـرش األرضـي يف الـربامج          

الواسعة النطاق، كما ميكن التوصل إ ى تغطية أكثر اتساقًا للطعوم يف املنطقة املستهدفة. لكن يف بعـض البلـدان قـد خيضـع الـرش      

 .اجلوي لقيود نظرًا تاعتبارات بيئية

لها يف خـرائط رقميـة باسـتخدام    يسـج تبعد اختيار منطقة العالج، ميكن حتديدها من خالل استخدام جهـاز لإلسـناد اجلغـرايف و   

 األثر على البيئة. تقليصحصر برنامج معلوماتي لنظم املعلومات اجلغرافية من أجل ضمان رّش فعال للطعوم و

الضروري استخدام الطعوم من مبيدات احلشرات كتغطيـة كاملـة إمنـا فقـط يف بعـض      وملعاجلة املنطقة املستهدفة، قد تا يكون من 

مناطق العالج، كما يف املنطقة الثانية أو الثالثة. وينبغي تكييف ارتفاع وسرعة الرش اجلوي مع الظروف السائدة من قبيل لزاجـة  

 فيا األرض.الطعم وخصائص خرطوم الرش، وسرعة الرياح، واحلرارة، وغطاء السحب وطبوغرا

 حمطات الطعم 0-0

قد تشكل أجهزة الطعم وأجهزة القتل املعروفة باسم "حمطات الطعم" إجراء مكافحة أكثر مراعاة للبيئة مـن الطعـوم مـن مبيـدات     

احلشرات للقضاء على ذباب الفاكهة. وتتألف حمطات الطعم من مادة جاذبة ومادة قاتلة قد تكـون موجـودة يف جهـاز أو توضـع     

 علـــــى الســــطح املالئـــــم. وعلــــى عكـــــس املصــــائد، تا تســـــتبقي حمطــــات الطعـــــم ذبــــاب الفاكهـــــة     مباشــــرة  

 الي جتذبها.

حمطات الطعوم مالئمة اتاستخدام مثاًل يف العمليات التجارية إلنتاج الفاكهة، وبرامج إدارة ذبـاب الفاكهـة علـى نطـاق املنطقـة،      

كن استخدام حمطات الطعـم يف منـاطق خاليـة مـن آفـات ذبـاب       واملساحات العامة، ويف بعض احلاتات، يف بساتني عضوية. ومي

األعداد يف حاتات التفشي احمللية واملعزولة جيدًا. ويف املناطق املوبوءة واملعروفة بأنهـا خّزانـًا لـذباب    لقضاء على تقليص الفاكهة ل
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من آفـات ذبـاب الفاكهـة، ينبغـي نشـر       الفاكهة ومصادر دخوهلا إ ى مناطق ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة واملناطق اخلالية

 حمطات الطعوم بكثافة مرتفعة.

 يوصـــى بـــأن تكـــون املـــادة اجلاذبـــة املســـتخدمة متحيـــزة إلنـــاث احلشـــرات فـــتقّلص بصـــورة مباشـــرة إصـــابة الفاكهـــة  

 .اإلمجالية باآلفة

 تقنية إتالف الذكر 0-2

الي تتألف من طعم ذكر ممزوج مع مبيد للحشرات لتقلـيص  تتعلق تقنية إتالف الذكر باستخدام كثافة عالية من حمطات الطعوم 

ــداد  ــأعـ ــزاوج    يف ذكور الـ ــل التـ ــل أن حيصـ ــن احملتمـ ــيس مـ ــث لـ ــدّن حبيـ ــتوى متـ ــتهدف إ ى مسـ ــة املسـ ــاب الفاكهـ  ذبـ

 (.6002)الفاو، 

اللـتني تنجـذبان بطعـوم     Dacus و Bactroceraوميكن استخدام تقنية إتالف الذكر ملكافحة أنواع ذبـاب الفاكهـة مـن فصـيلي     

ذكرية )كيولور أو ميثيل يوجينول(. وامليثيل يوجينول أكثر فعاليـة مـن الكيولـور إلتـالف الـذكور يف األنـواع الـي جتـذبها هـذه          

 الطعوم.

 اتاصطياد الكتلي 0-2

جمموعات ذباب الفاكهة. وبصورة عامة، فإن إجـراءات   لقضاء علىتقليص يستخدم اتاصطياد الكتلي نظم اصطياد بكثافة عالية ل

(. وينبغي نشر املصائد يف مكان اإلنتـاج يف وقـت مبكـر    1اتاصطياد الكتلي هي اإلجراءات ذاتها املستخدمة ألغراض املسح )املرفق 

تدنيـة، كمـا جيـب تشـغيلها     من املوسم حني تنتقل الذبابات البالغة األو ى إ ى احلقل، وحني تكون األعداد تا تزال مبسـتويات م 

 على حنو مالئم.

جيب أن تستند كثافة املصائد على عوامل من قبيل كثافة ذباب الفاكهة، واملرحلة الفيزيولوجية لـذباب الفاكهـة، وكفـاءة املـواد     

أن يسـتند علـى    وكثافته. وأّما التوقيت، واملخطط، ونشر املصائد فيجـب  مضيفعائل اجلاذبة واملواد القاتلة، ومظهرية النبات ال

 .مضيفعائل األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة وعلى بيانات إيكولوجية عن النبات ال

 تقنية احلشرات العقيمة 0-2

هي تقنية خاصة باألنواع ومراعيـة للبيئـة ميكنهـا أن تـوّفر مكافحـة فعالـة جملموعـات ذبـاب الفاكهـة           العقيمةتقنية احلشرات 

 (.6002املستهدفة )منظمة األغذية والزراعة، 

 تقنية احلشرات العقيمة فعالة فقط يف مستويات متدنية من أعداد األنواع املستهدفة وقد ُتستخَدم من أجل:

فاكهة، حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة إجراًء وحيدًا للصحة النباتية أو ممزوجًا ذبابة العلى  تقليصالقضاء   -

 مع إجراءات أخرى للصحة النباتية للوصول إ ى مستويات متدنية من األعداد واحملافظة على هذه املستويات.

ناطق خالية إ ى حد بعيد من احتواء ذبابة الفاكهة، حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة فعالة بصورة خاصة يف م  -

 اآلفات )من قبيل املناطق العازلة( إمنا ختضع لدخول منتظم لآلفات من مناطق موبوءة.

استئصال ذبابة الفاكهة، حيث ميكن تطبيق تقنية احلشرات العقيمة حني تكون مستويات األعداد متدنية تاستئصال   -

 األعداد الباقية.
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تطبيق تقنية احلشرات العقيمة يف مناطق معّرضة للخطر ختضع لضغوطات عالية  استبعاد ذبابة الفاكهة، حيث ميكن  -

 من آفات تأتي من مناطق جماورة.

 إطالق ذباب الفاكهة العقيم 0-2-1

اجلو. وجيب أن تكون الفرتات الفاصلة بني عمليات إطالقـه معّدلـة وفقـًا     إ ىاو من ميكن إطالق ذباب الفاكهة العقيم من األرض 

لطول حياة احلشرة. وُيطلق عامة ذباب الفاكهة العقيم مرة أو مرتني يف األسبوع إمنا قد يتأثر تواتر إطالقه بظروف من قبيل عـدد  

افة إطالق الذباب العقيم، ينبغي النظـر يف جـودة   ئة لوجود ذباب بالغ، ومناخ غري مؤاتٍٍ. ولتحديد كثر، واحلالة الطااخلادرات

 ذباب الفاكهة العقيم، ومستوى األعداد الربية والنسبة املرغوب فيها من ذباب الفاكهة الربي إ ى ذباب الفاكهة العقيم.

إجـراء اإلطـالق    بعد إطالق ذباب الفاكهة العقيم، ينبغي البدء باتاصطياد وحتديد الذباب العقيم والربي مـن أجـل تقيـيم فعاليـة    

دون تدابري تصحيحية غري ضرورية. ثم ينبغي إعادة التقاط الذباب العقيم الذي مّت إطالقه يف املصـائد ذاتهـا الـي     ؤوليلولة واحل

عّما إذا مّت بلوغ الكثافة املرغوب فيها من ذباب الفاكهـة   مسرتجعةسُتخدمت تاكتشاف األعداد الربية إذ قد يوّفر ذلك معلومات ا

 (.6002قيم ونسبة الذباب العقيم إ ى الذباب الربي )منظمة األغذية والزراعة، الع

ميكن استخدام اإلطالق األرضي حني تا يكون اإلطالق اجلوي فعاتًا من حيث الكلفة أو كفوءًا )أي توزيع متقطع أو منطقة صغرية 

لتوفري كثافة أعلى من ذباب الفاكهة لسبب معّين )مثاًل يف مناطق يتم فيها  ضروريةنسبيًا(، أو حني تكون عمليات إطالق إضافية 

 جتاوز مستوى حمدد من انتشار اآلفة(.

اإلطالق اجلوي أكثر فعالية من حيث الكلفة مقارنًة باإلطالق األرضي يف الربامج الواسعة النطاق، ويوّفر توزيعًا أكثر اتساقًا لذباب 

األرضي، وهذا ما قد جيمع ذباب الفاكهة العقيم يف مواقع حمددة أو على طول مسارات اإلطالق. بعـد   الفاكهة العقيم من اإلطالق

اختيار منطقة اإلطالق، ميكن حتديدها باستخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف وتسجيلها يف خرائط رقمية باستخدام برنامج معلومـاتي  

يع كفوء للذباب العقيم. واألساليب األكثر شيوعًا لإلطالق اجلوي هي نظـم  لنظم املعلومات اجلغرافية: هذا قد يساعد يف ضمان توز

 (.6002الذباب البالغ املربد واألكياس الورقية )منظمة األغذية والزراعة، 

ولتحديد ارتفاع اإلطالق، ينبغي النظر يف عدة عوامـل، مبـا يف ذلـك سـرعة الريـاح، واحلـرارة، وغطـاء السـحب، وطوبوغرافيـا          

مرت فـوق   200و 600أو ريفية. وترتاوح ارتفاعات اإلطالق بني  حضريةلغطاء النباتي، وما إذا كانت املنطقة املستهدفة األرض، وا

سطح األرض. غري أنه ينبغي تفضيل ارتفاعات اإلطالق املتدنية، وخباصة يف املناطق الي تتعرض لرياح قوية )ملنع انتشار ذبـاب  

الكيس( ويف مناطق يكون فيها اتافرتاس من جانب الطيور مرتفعًا وغالب احلصول. ومـن املفضـل   الفاكهة العقيم املفرط أو احنراف 

ــاح       ــون الريـــــــ ــني تكـــــــ ــباح، حـــــــ ــن الصـــــــ ــر مـــــــ ــت مبكـــــــ ــالق يف وقـــــــ ــل اإلطـــــــ  ألن حيصـــــــ

 واحلرارة معتدلة.

 ة جودة ذباب الفاكهة العقيمبمراق 0-2-6

يـد تـأثري الرتبيـة اجلماعيـة، واإلشـعاع، واملناولـة، ومـدة        ينبغي إجراء اختبارات روتينية ودورية ملراقبة اجلودة مـن أجـل حتد  

)الفاو/ الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة/     اجلودة املرغوب فيها لبارامرتاتالشحن، واستبقاء ذباب الفاكهة العقيم أو إطالقه، وفقًا 

 .(6012وزارة الزراعة األمريكية، 
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 املكافحة البيولوجية 0-2

علـى  القضـاء عليهـا   تقليصها جمموعات ذباب الفاكهة. وللتمكن من  صل البيولوجية الكالسيكية لتقلي ميكن اللجوء إ ى املكافحة

حنو أكرب، ميكن استخدام اإلطالق الكثيف. وخالل هذا اإلطالق الكثيف، فإن أعـدادًا كـبرية مـن األعـداء الطبيعـيني، وتا سـيما       

أعـداد اآلفـات. واسـتخدام املكافحـة      صل فـرتات حامسـة لتقليـ    الطفيليات املفيـدة، جتـري تربيتهـا مجاعـًة وإطالقهـا خـالل      

البيولوجية الكثيفة حمدود مبواد املكافحة البيولوجية الي تتوفر هلا تكنولوجيا الرتبية اجلماعية. كذلك، جيب أن يكون األعداء 

جمموعـات ذبـاب    القضـاء علـى  تقلـيص  الطبيعيون الذين خيضعون للرتبية اجلماعية ذات جودة عالية حبيث ميكن التوصـل إ ى  

الفاكهة املستهدف على حنو فعال. وجيب أن يتوجه إطالق مواد املكافحة البيولوجية إ ى املناطق اهلامشية الي يصـعب الوصـول   

، واملعروفة بأنها تشكل خزانـًا لـذباب الفاكهـة ومصـادر إصـابة إنتـاج       مضيفةعوائل إليها والي فيها كثافة عالية من النباتات ال

 لفاكهة التجاري أو املناطق احلضرية باآلفة.ا

 مراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائح 0-8

بالنسبة إ ى املناطق اخلالية من آفات ذباب الفاكهة، ويف بعض الظروف، املناطق الي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، 

 للحؤول دون دخول أو انتشار أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة.ينبغي تنفيذ املراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائح 

 املواد املستخدمة يف إجراءات الصحة النباتية -2

ينبغي أن يكون أداء املواد املستخدمة يف إجراءات الصحة النباتية عند مستوى مقبـول مـن الفعاليـة واملوثوقيـة لفـرتة مالئمـة مـن        

زة واملعـدات طـوال فـرتة انتشـارها يف احلقـل. كمـا جيـب أن تكـون املـواد اجلاذبـة           الوقت. وجيب احملافظة على سالمة األجه

 والكيميائية جمازة أو مقَيمة بيولوجيًا ملستوى مقبول من األداء.

 التحقق والتوثيق -2

بـاب الفاكهـة،   ذ على القضاءتقليص النباتات من فعالية اتاسرتاتيجيات املختارة ) محايةوقاية جيب أن تتحقق املنظمة الوطنية ل

 وواحتواؤه، واستئصاله، واستبعاده( وإجراءات الصحة النباتية ذات الصلة. وإجراء الصحة النباتية الرئيسي املستخدم للتحقيق ه

 لتدابري الصحة النباتية. 2مراقبة الذباب البالغ والريقات، كما جيري وصفه يف املعيار الدولي رقم 

تقليص النباتات حفظ سجالت املعلومات الي تدعم مجيع مراحل اسرتاتيجيات  محايةية وقاجيب أن تضمن املنظمات الوطنية ل

 ذباب الفاكهة، واحتوائه، واستئصاله، واستبعاده ملدة سنتني على األقل. القضاء على

 املراجع -2

FAO. 2007. Guidance for packing, shipping, holding and release of sterile flies in area-wide fruit fly control 

programmes, ed. W. Enkerlin. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 

FAO Plant Production and Protection Paper 190. Rome. 145 + vii pp.  

FAO/IAEA/USDA. 2014. Product quality control for sterile mass-reared and released tephritid fruit flies. 

Version 6.0. Vienna, International Atomic Energy Agency. 164 pp.  
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 .6011اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املرفق يف دورتها السادسة يف مارس/آذار 
 

 .فقط وليس جزءًا ملزمًا هلذا املعيار إن هذا املرفق هو لغايات مرجعية

 

 (6100الفاكهة ) مثار: اصطياد ذباب 0املرفق 

 

( ذي األهمية اتاقتصادية Tephritidaeيؤّمن هذا املرفق معلومات تفصيلية تاصطياد ذباب مثار الفاكهة )فصيلة  

تطبيقها، نوع ذبابة مثار الفاكهة وحالة حتت حاتات خمتلفة لآلفة. يتعّين استخدام نظم اصطياد حمددة تبعًا إلمكانية 

الصحة النباتية للمناطق احملددة، الي قد تكون إما منطقة مصابة، منطقة تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى 

. يصف املرفق نظم اتاصطياد األوسع (FF-PFA، أو منطقة خالية من ذبابة مثار الفاكهة )(FF-ALPPمنخفض )

ذلك املواد كاملصائد واجلاذبات، كثافات اتاصطياد ومسوحات التحديد، إضافة إلجراءات تشمل استعماتًا، مبا يف 

 التقويم، تسجيل البيانات وحتليلها.

 

 حاالت اآلفة وأمناط املسح -0

 

 هناك مخسة أمناط حلاتات اآلفة ميكن فيها تطبيق املسوحات:
 

 غري خاضع ألية تدابري مكافحة اآلفة موجودة بدون مكافحة. جمتمع اآلفة موجود لكنه )أ(

اآلفة موجودة حتت التقليص. جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة، تشـمل منطقـة تنتشـر فيهـا ذبابـة       )ب(

 مثار الفاكهة مبستوى منخفض.

 اآلفة موجودة حتت اتاستئصال. جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة )ج(

اآلفـة غائبـة    فظة على املنطقة الي تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى منخفضاألفة غري موجودة وتتم احملا )د(

 )مثل مستأصلة، تا تسجيالت لآلفة، مل تعد موجودة( والتدابري للمحافظة على غياب اآلفة مطبقة.

 قابلة للعمل، حتت املراقبة وقابلة للعمل، حتت اتاستئصال. اآلفة عابرة )هـ(

 

 ملسوحات اتاصطياد، واألهداف املوافقة هلا هي:األمناط الثالث 
 

 لتدقيق املواصفات املميزة جملتمع اآلفة. مسوحات رصدية -

 إلرساء حدود منطقة معتربة مصابة أو خالية من اآلفة. مسوحات تعيني احلدود -

 لتحديد فيما إذا كانت اآلفة موجودة يف منطقة ما. مسوحات كشفية -

 
تكون املسوحات الرصدية ضرورية يف احلاتات الثالثة األو ى )أ، ب وجـ( للتحّقق من مواصفات جمتمع اآلفة قبل الشروع 

أو أثناء تطبيق تدابري التقلـيص واتاستئصـال للتحّقـق مـن مسـتويات اجملتمـع ولتقـويم فاعليـة تـدابري املكافحـة. تطّبـق            

ة تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى منخفض وكجـزء مـن خطـة    مسوحات تعيني احلدود لتحديد حدود منطقة منشأ
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1املرفق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 03يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

( أو يف منطقة خالية مـن  00عمل تصحيحي عندما تتجاوز اآلفة مستويات اتانتشار املنخفض )احلالة ب( )املعيار الدولي 

ضـرورية  املسـوحات الكشـفية   . عندما حيدث كشف ما )احلالة هــ(   ذبابة مثار الفاكهة كجزء من خطة عمل تصحيحي

لبيان غياب اآلفة )احلالة د( ولكشف دخول  حمنمل  لآلفة إ ى املنطقة اخلالية من ذبابة مثار الفاكهة ) اآلفة عابرة قابلـة  

 (8للعمل( )املعيار 

 

ميكن العثور على معلومات إضافية عن كيف ومتى ميكن تطبيق أمناط حمددة من املسوحات يف معايري دولية أخـرى ذات  

موضوعات حمددة مثل حالة اآلفة، اتاستئصال، املناطق اخلاليـة مـن اآلفـات أو املنـاطق الـي تنتشـر فيهـا        صلة تتناول 

 اآلفات مبستو منخفض.

 سيناريوهات االصطياد -6
 

 تبعًا حلالة اآلفة املستهدفة، هناك سيناريوهني ميكن أن يتقدما تدرجييًا باجتاه السيناريوهات التالية:
 
من جمتمع متوّطن بدون مكافحة )احلالة أ(، ميكن تطبيق تـدابري الصـحة النباتيـة، ومـن      بدءًا -اآلفة موجودة -

احملتمل أن تقود باجتاه منطقة تنتشر فيها ذبابة متار الفاكهة مبستوى منخفض )احلالـة ب وجــ( أو منطقـة    

  خالية من ذبابة مثار الفاكهة )احلالة د(.

خالية من ذابة مثار الفاكهة )احلالة د(، حالة اآلفة إما حمافظ عليها اآلفة غري موجودة/غائبة. بدءًا من منطقة  -

أو حدث كشٌف هلا )احلالة هـ(، أو عندما قد يتم تطبيق تدابري بهدف استعادة املنطقة اخلالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة.

 

  االصطياد مواد -3
 

 اجلاذبات 3-0
 

ذباب مثار الفاكهة على املقدرة على اجلمع بني املصائد، اجلاذبـات  يتوقف اتاستخدام الفاعل للمصائد يف فهم مسوحات 

وعوامل القتل جلذب األنوع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ومسكها ومن ثّم قتلها وحفظها لتحديد هوياتها علـى حنـو   

 لتالية:اب مثار الفاكهة املواد افاعل، مجع بيانات العّد وحتليلها. تستخدم نظم اتاصطياد ملسوحات ذب
 
 أجهزة لالصطياد   -

 جاذبات )فرمونات، بارافرمونات أو جاذبات غذائية( -

 عوامل قتل يف املصائد الرطبة واجلافة )بفعل فيزيائي أو كيميائي( -

 مواد احلفظ )رطبة أو جافة( -
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 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 20

األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية اتاقتصادية واجلاذبات املستخدمة عادة جلـذبها.   1يعرض اجلدول رقم 

إن وجود أو غياب نوع ما يف هذا اجلدول تا يشري إ ى إلجاز حتليل خطر اآلفة كما أنه ليس مؤشرًا، بأي حـال، للحالـة   

 .التنظيمية لنوع ما من ذبابة مثار الفاكهة
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  1املرفق  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

   األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية اتاقتصادية واجلاذبات الشائع استخدامها :0دول رقم اجل

 اجلاذب (1) االسم العلمي

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
Anastrepha grandis (Macquart) 
Anastrepha ludens (Loew) 
Anastrepha obliqua (Macquart) 
Anastrepha sepentina (Wiedemann) 
Anastrepha striata (Schiner) 
Anastrepha suspensa (Loew) 

 
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) 
Bactrocera caryeae (Kapoor) 

Bactrocera correcta (Bezzi) 
Bactrocera dorsalis (Hendel)4 
Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & White) 
Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera occipitalis (Bezzi)  
Bactrocera papayae (Drew & Hancock)  
Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera umbrosa (Fabricius) 
Bactrocera zonata (Saunders) 
Bactrocera cucurbitae (Croquillet) 
Bactrocera tryoni (Froggatt) 
Bactrocera neotumeralis (Hardy) 
Bactrocera tau (Walker) 

 
Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein)  
Bactrocera cucumis (French) 
Bactrocera jarvis (Tryon) 
Bactrocera latifrons (Hendel)  
Bactrocera oleae (Gmelin) 
Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

 
Ceratitis capitata (Wiedemann) 
Ceratitis cosyra (Walker) 
Ceratitis rosa (Karsh) 

 
Dacus ciliatus (Loew) 

 
Myopardalis pardalina (Bigot) 
 
Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 
Rhagoletis cingulat (Loew) 
Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 

 (PAجاذب بروتيين )

 (PAجاذب بروتيين )

 C (PA)-611جاذب بروتيين 

 C (PA)-611جاذب بروتيين 

 جاذب بروتيين

 جاذب بروتيين 

 C (PA)-611جاذب بروتيين 

 

 (MEميثيل يوجينول )

ME 
ME 
ME 

2ME, 3C 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

 2ME, 3C ،( خالت األمونيومAA) 

, AA2-Cuelure (CUE), 3C 
CUE  
CUE 
CUE 

 
PA 
PA 
PA 
PA 

PA ،بيكربونات األمونيوم ، Spiroketal 

PA 
 
 32-, 2C2Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C 
32-, 2C2PA, 3C 
32-, 2C2TML, PA, 3C 
 

, AA2PA, 3C 
 

PA 
 

 ASِِ ،)AA  ِ،AC( أمالح أمونيوم )

AS, AA, AC 

BuH ( هسكانويت البوتيلBuH, AS   ،)AS 
 
 (MVPبريازين ) –فينيل  -ميثيل -6
 ( جاذب غذائي مرّكب من خالت األمونيوم والبوتريسني، ملسك اإلناث بشكل رئيس.C-61مكونني ) 1
 ب، ملسك اإلناث بشكل رئيس )خالت األمونيوم، بوتريسني، تراي ميثيل أمني(.جاذب غذائي مرّك (0Cثالثة مكونات ) 6
 من خالت األمونيوم والرتاي ميثيل أمني، ملسك اإلناث بشكل رئيس.( جاذب غذائي مركب C-62مكونني ) 0
 غري مؤّكد. Bactrocera dorsalisإن الوضع التصنيفي لبعض األعضاء املدرجة يف معقد  2
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 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 26

 للذكوراجلاذبات املتخصصة  3-0-0

 

للـذكور. وميسـك   حتتوي معظم املصـائد املسـتعملة بشـكل واسـع جاذبـات فرمونيـة أو بارافرمونيـة متخصصـة          

(. وميســك C. rosa و C. capitata)مبــا يف ذلــك  Ceratitis( أنــواع مــن اجلــنس TMLالبــارافرمون تــراي ميــدلور )

 .B. dorsalis, B. zonata,B)مبا يف ذلك  Bactrocera( عددًا كبريًا من أنواع اجلنس MEالبارافرمون ميثيل يوجينول )

invadens, B. carambolae, B. philippinensis و B. musae ميسك البارافرمون .)cuelure (CUE  عددًا كبريًا مـن )

. تكـون البارافرمونـات عامـة عاليـة     B. tryoni و B. cucurbitaeمبـا يف ذلـك    Bactroceraاألنـواع األخـرى للجـنس    

 ,TML, CUEطـالق لــ   أ(. وتوجـد مستحضـراتُ حمكمـة اإل    6التطاير، وميكن استعماهلا يف عديد من املصائد )جدول 

MEلفرتة أطول لالستعمال احلقلي. ومن املهم احلذر بأن بعض الظروف البيئية األصـيلة قـد    دوم مفعوله، مؤمنة جاذبًا ي

 تؤثر يف طول عمر اجلاذبات الفرمونية والبارافرمونية

 

 لإلناث املتحّيزة 3-0-6

 

-6تاتتوافر الفرمونات/البارافرمونات املتخصصة باإلناث على حنو جتاري عادة )باستثناء، على سبيل املثـال،   

فينيل بريازيـن(. وعليـه فـإن اجلاذبـات املتحّيـزة لإلنـاث )طبيعيـة، تركيبيـة، سـائلة أو جافـة( الـي يشـيع              -ميثيل

ب(. ومـن وجهـة نظـر     6كيبية، سـائلة أو جافـة( )جـدول    استخدامها ترتكز على الغذاء، أو روائح العائل )طبيعية، تر

تارخيية، مت استخدام اجلاذبات الربوتينية السائلة ملسك مدى واسع من أنواع ذبـاب مثـار الفاكهـة. متسـك اجلاذبـات      

الربوتينيــة الســائلة الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء. علــى أن اجلاذبــات الســائلة تكــون عمومــًا أقــل حساســية مــن   

 مونات. وباإلضافة لذلك، يؤدي استخدام اجلاذبات السائلة إ ى مسك أعداد عالية من احلشرات غري املستهدفة. البارافر

 

مت تطوير عدة جاذبات مصنعة مرتكزة علـى الغـذاء باسـتخدام األمونيـا ومشـتقاتها. وهـذا قـد يقلـل مـن عـدد            

يل املثال، يتم استعمال جاذب تركي ي مؤلف من ، على سبC. capitataاحلشرات غري املستهدفة املمسوكة. فبغية مسك 

ثــالث مكونــات )خــالت األمونيــوم، بوتريســني وتــراي ميثيــل أمــني(. وميكــن إزالــة تــراي ميثيــل أمــني ملســك أنــواع  

Anastrepha أسابيع حسب الظروف املناخية. وميسـك اجلـاذب عـددًا     10-2. يستمر مفعول اجلاذب الرتكي ي حوالي

ري املستهدفة وعددًا أقل معنويًا مـن ذكـور الـذباب، وهـذا جيعـل اسـتخدام هـذا اجلـاذب مناسـبًا          قلياًل من احلشرات غ

لالستخدام يف برامج إطالق ذباب مثار الفاكهة العقيم. وتتوافر تقنيات جديدة للجاذبات الغذائية الرتكيبيـة لالسـتخدام،   

ملكونات احملتواة يف البطاقة نفسها، باإلضـافة إ ى اخلالئـط   مبا يف ذلك اخلالئط ثالثية املكونات املديدة واخلالئط ثنائية ا

 ( 0و 1دول اجلثالثية املكونات املضمنة يف سدادة مفردة خمروطية الشكل )

 

وإضافة ملا تقدم، ونظرًا ألن ذكور وإناث ذباب مثار الفاكهة الباحثة عـن غـذاء تسـتجيب للجاذبـات الغذائيـة       

الناضجة جنسيًا، فإن هلذه األمناط من اجلاذبات املقدرة على كشـف إنـاث ذبـاب مثـار     الرتكيبية يف مرحلة البالغة غري 

 الفاكهة بشكل مبكر وعند مستويات أخفض للمجتمع مقارنة باجلاذبات الربوتينية السائلة.
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 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 20يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 . جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة)أ( 6دول اجل

(أنظر أدناه للمختصرات) أنواع ذباب مثار الفاكهة واجلاذباتاملصائد   

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Anastrepha fraterculus                            
Anastrepha ludens                            
Anastrepha obliqua                            
Anastrepha striata                            

Anastrepha suspensa                            
Bactrocera carambolae            x x x x x x x x         

Bactrocera caryeae            x x x x x x x x         
Bactrocera citri (B. minax)                            

Bactrocera correcta            x x x x x x x x         
Bactrocera cucumis                            

Bactrocera cucurbitae                    x x x x x x x x 
Bactrocera dorsalis            x x x x x x x x         
Bactrocera invadens            x x x x x x x x         

Bactrocera kandiensis            x x x x x x x x         
Bactrocera latifrons                            

Bactrocera occipitalis            x x x x x x x x         
Bactrocera oleae                            

Bactrocera papayae            x x x x x x x x         
Bactrocera philippinensis            x x x x x x x x         

Bactrocera tau                    x x x x x x x x 
Bactrocera tryoni                    x x x x x x x x 

Bactrocera tsuneonis                            
Bactrocera umbrosa            x x x x x x x x         
Bactrocera zonata            x x x x x x x x         
Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x                 
Ceratitis cosyra                            
Ceratitis rosa  x x x x x x x x x x                 
Dacus ciliatus                            

Myiopardalis pardalina                            
Rhagoletis cerasi                            
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 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 22

 

 . جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة)أ( 6 اجلدول تابع

(أنظر أدناه للمختصرات)   أنواع ذباب مثار الفاكهة   املصائد واجلاذبات

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Rhagoletis cingulata                            
Rhagoletis pomonella                             
Toxotrypana curvicauda                            

 

 خمتصرات املصائد خمتصرات اجلاذبات

TML ترامييدلور CC مصيدة كوك وكوننغهام LT  لينقيلدمصيدة  TP مصيدة تفري 

CE كابيلور CH مصيدة شام ب MM  املصيدة املغربية املتوسطية VARs مصيدة القمع املعدل 

ME ميثيل يوجينول ET املصيدة السهلة ST مصيدة ستاينر YP مصيدة اللوحة الصفراء 

CUE كيولور JT مصيدة جاكسون SE مصيدة سنسوس  
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 22يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 زة إلناث ذباب مثار الفاكهة . اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتحّي(ب) 6دول اجل

 (املصائد واجلاذبات) أنظر أدناه للمختصرات  أنواع ذباب مثار الفاكهة

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Anastrepha fraterculus               x x           
Anastrepha grandis                x x           
Anastrepha ludens             x  x x           
Anastrepha obliqua             x  x x           
Anastrepha striata                x x           
Anastrepha suspensa             x  x x           
Bactrocera carambolae               x x           
Bactrocera caryeae               x x           
Bactrocera citri (B. minax)               x x           
Bactrocera correcta               x x           
Bactrocera cucumis                x x           
Bactrocera cucurbitae   x            x x           
Bactrocera dorsalis               x x           
Bactrocera invadens    x            x x           
Bactrocera kandiensis                x x           
Bactrocera latifrons                x x           
Bactrocera occipitalis               x x           
Bactrocera oleae               x x x x x   x x     
Bactrocera papayae               x x           
Bactrocera philippinensis                x x           
Bactrocera tau                x x           
Bactrocera tryoni               x x           
Bactrocera tsuneonis                x x           
Bactrocera umbrosa                x x           
Bactrocera zonata    x            x x           
Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x x x  x x x           
Ceratitis cosyra    x      x      x x           
Ceratitis rosa   x x      x      x x           
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 زة إلناث ذباب مثار الفاكهة. اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتحّي)ب( 6دول اجلتابع 

(أنظر أدناه للمختصرات)   أنواع ذباب مثار الفاكهة   املصائد واجلاذبات

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Dacus ciliatus    x            x x           
Myiopardalis pardalina                x x           
Rhagoletis cerasi                    x x x x x x x  
Rhagoletis cingulata                     x x  x x  
Rhagoletis pomonella                    x  x x x    
Toxotrypana curvicauda                          x 

 

 خمتصرات املصائد خمتصرات اجلاذبات

3C  (AA+Pt+TMA) AS  أمالح أمونيوم CH مصيدة شام ب McP  مصيدة ماكفيل RS Red sphere trap 

2C-1 (AA+TMA) AA  خالت أمونيوم ET املصيدة السهلة MLT  املصيدة متعددة الطعوم  SE Sensus trap 

2C-2 (AA+Pt) BuH هكسانوين بيوتيل GS الكرة اخلضراء OBDT  املصيدة اجلافة املفتوحة من األسفل TP Tephri trap 

PA جاذب بروتيين MVP فرمون ذبابة مثار الباباظ LT مصيدة لينفيلد PALz  املومضةاملصيدة الالصقة الصفراء  YP Yellow panel trap 

 (2 ميثيل فينيل بريازين  ) MM املصيدة املغربية املتوسطية RB مصيدة روبل  

SK  سبيوكيتالl Pt بوتريسني    

AC بيكربونات األمونيوم TMA تراي ميثيل أمني    
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 قائمة باجلاذبات :3دول اجل

 املستحضر خمتصر اجلاذب االسم الشائع
 0املّدة العمرية يف احلقل

 (باألسابيع)

    

    بارافرمونات

 10-2 سدادة بوليمريية TML ترامييدلور

 2-0 صفيحة رقيقة

 سائل

 كيس بالستيكي

1-2 

2-2 

 10-2 سدادة بوليمريية l MEميثيل يوجينول

 8-2 سائل

 10-2 سدادة بوليمريية CUE كيولور

 8-2 سائل

  02-16 سائل CE وممدد( TMLكابيلور )

    فرمونات

 (T. curvicauda) من ذابابة مثار الباباظ

 ميثيل فينيل بريازين( 6)

 

MVP 2-2 بطاقات 

 2-2 بوليمري SK (spiroketal)ذبابة الزيتون من 

    جاذبات مرتكزة على الغذاء

 6-1 أقراص PA مخرية توروتا/بوراكس

 6-1 سائل PA مشتقات بروتينية

 2-2 بطاقات AA خالت أمونيوم

 1 سائل

 2-6 بوليمري

 2-2 بطاقات AC )بيـ( كربونات األمونيوم

 1 سائل

 2-1 بوليمري

 1 ملح AS أمالح أمونيوم

 10-2 بطاقات Pt بوتريسني

 10-2 بطاقات TMA تراي ميثيل أمني

 6 قارورة صغرية BuH هكسانويت البوتيل

 10-2 بطاقات/خمروط 0C أمني تراي ميثيل

 خالت أمونيوم

 بوتريسني 

 تراي ميثيل أمني

0C 62-18 بطاقات مديدة البقاء 

 خالت أمونيوم 

 تراي ميثيل أمني

6C-1 10-2 بطاقات 

  خالت أمونيوم

 بوتريسني

6C-2 10-2 بطاقات 

كيس بالستيكي مع غطاء  AA/AC خالت أمونيوم + بيكربونات األمونيوم

 الومينيوم

0-2 

 باتارتكاز على نصف العمر. إن طول عمر اجلاذب مؤشر فقط. يتعّين دعم العمر الفعلي باختبار وتصديق حقليني   1
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 عوامل القتل  3-6

 

يتم احتجاز الذباب املنجذب يف عدد من املصائد من خالل استخدام عوامل قتل وحفظ. وتكون عوامل القتـل يف   

مادة تاصقة أو سامة. وميكن لبعض مركبات الفوسفور العضوية أن تعمل كمادة طاردة عنـد جرعـات   بعض املصائد اجلافة 

 أعلى. خيضع استخدام مبيدات احلشرات يف املصائد إ ى تسجيل امُلنتج واعتماده يف التشريع القطري املوافق.

 

ة سـائلة، أخلـط البـوراكس    ويف مصائد أخرى، يعّد السائل هو عامل القتل. وعنـد اسـتخدام جاذبـات بروتينيـ     

حلفظ ذباب مثار الفاكهة املمسوك. وتوجد جاذبات بروتينية حمّضرة مع البوراكس، وبالتالي تا يطلب وضـع   %0برتكيز 

وحلفظ ملنع تبّخر اجلاذب  %10بوراكس إضايف. وعند استخدام املاء يف املناخات احلارة، يضاف بروبلني غليكول برتكيز 

 الذباب املمسوك.

 

 باب مثار الفاكهة شائعة االستخداممصائد ذ  3-3

 

يصف هذا القسم مصائد ذباب مثار الفاكهة شائعة اتاستخدام. على أن قائمة املصائد ليسـت شـاملة؛ وقـد تـتمكن أمنـاط      

 أخرى حتقيق نتائج معادلة وميكن استخدامها تاصطياد ذباب مثار الفاكهة  

 

 عادة، باتارتكاز على عوامل القتل:هناك ثالثة أمناط من املصائد املستعملة 
 

:ُ ميسك الذباب على لوحة من مواد تاصقة أو يقتل بعامل كيميائي. وبعض مـن املصـائد اجلافـة    املصائد اجلافة -

(، شـام ب، جاكسـون/دلتا، لينفيلـد، املصـيدة اجلافـة      C & Cاألكثر استعماتًا هي مصيدة كـوك وكوننغهـام )  

 .Rebelle، الكرة احلمراء، ستاينر واللوحة الصفراء/مصيدة طور الرابعال( أو OBDTاملفتوحة من األسفل )

: متسك الذبابة وتغطس يف حملول اجلاذب أو يف املاء املضاف إليه خافض تـوتر سـطحي. وتعـّد    املصائد الرطبة -

ام مصيدة ماكفيل واحدة من املصائد األوسع استخدامًا. كما تعّد مصيدة هاريس مصـيدة رطبـة أيضـًا مـع اسـتخد     

 أكثر حتديدًا.

: ميكن استخدام هذه املصائد إما جافة أو رطبة. وبعض من املصائد األكثـر اسـتخدامًا   املصائد اجلافة أو الرطبة -

 املصيدة السهلة، املصيدة متعددة الطعوم ومصيدة تفري.
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 .مصيدة كوك وكوننغهام. 0شكل ال

 (C&Cمصيدة كوك وكوننغهام )

 

 الوصف العام 

تتكون مصيدة كوك وكوننغهام من ثالثة صفائح قابلـة  

لإلزالة كرميية بيضاء، تبعد كل واحدة عـن األخـرى   

سم. وتصّنع الصفيحتان اخلارجيتان مـن   6.2حوالي 

سـم.   12.0×66.8ورق مقّوى مستطيل الشكل بأبعاد 

تغطى إحدى الصفائح أو كلتيهما مبادة تاصقة )شـكل  

أو أكثــر يســمح (. ولصــفيحة الالصــق ثقــب واحــد 1

مبرور اهلواء من خالله. تسـتعمل املصـيدة مـع ألـواح      

بوليمرييــة حتتــوي علــى جــاذب ذي رائحــة )تــراي 

ميدلور عادة(، يتم وضعه ما بني الصفيحتني اخلارجيتني. وتأتي الصفائح البوليمرييـة حبجمـني قياسـي ونصـف حجـم.      

ميـدلور. يف حـني حتتـوي الصـفيحة ذات احلجـم       غ مـن الـرتاي   60سم(على  12.6×12.6حتوي الصفيحة القياسية )

غرامات. ومتسك الوحدة الكاملة مع بعضها البعض بوسـاطة مالقـط، وتعّلـق يف ظلـة      10سم( على  12.6×2.2النصفي )

 الشجرة بوساطة عاّلقة من السلك.

 

 اتاستعمال

مت تطـوير الصـفائح البوليمرييـة    ، C. copitataنتيجة احلاجة تاصطياد تعيني  للحـدود اقتصـادي وعـالي احلساسـية لــ      

لإلطالق احملكوم لكميات أعظم من الرتاي ميدلور.وهذا ُيبقي معدل اإلطالق ثابتًا ملدة زمنيـة أطـول خافضـًا بـذلك العمـل      

 اليدوي مع زيادة احلساسية. وملصيدة كوك وكوننغهام مع هيكلها متعدد الصفائح سطح تاصق كبري ملسك الذباب.

 أ ملعرفة األنواع الي ُتستخدم املصيدة ملسكها  6دول ميكن العودة إ ى اجل -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إ ى اجلدول  -

CPM 2016/06 - Attachment 2- Ar



 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) النباتية يف املعايري الدولية لتدابري الصحة 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 20

 

. مصيدة شام ب.6شكل   

 

 املصيدة السهلة. .3شكل ال

 (CHمصيدة شام ب )

 

 الوصف العام

ــة، ذات    ــيدة جموف ــي مص ــام ب ه ــيدة ش مص

لوحة صفراء مع لوحتني مثقبتني وتاصقتني من 

الوجهني. وعند فرد اللوحتني، تبـدو املصـيدة   

سـم(، مـع حجـرة     12×18مستطيلة الشكل )

(. 6داخلية خمصصة لوضـع اجلـاذب )شـكل    

املصــيدة توضــع عاًلقــة مــن الســلك علــى قمــة 

 لوضعها على األغصان.

 

 اتاستعمال

ميكن ملصـيدة شـام ب اسـتخدام بطاقـات، صـفائح بوليمرييـة وسـدادات. وهـي مكافئـة يف حساسـيتها ملصـيدة اللوحـة             

 .Rebellالصفراء/مصيدة 

 ب ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها  6أ و  6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6 يرجى العودة إ ى اجلـدولني  -

 احلقل(

 جـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2د و 2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 

 (ETاملصيدة السهلة )

 الوصف العام 

تتألف املصيدة السهلة من وعاء بالستيكي مستطيل الشـكل ذي جـزأين مـع    

سـم،   3.2سـم، وعرضـها    12.2عاّلقة مبنّية داخليًا. يبلغ ارتفـاع املصـيدة   

(. 0مل مـن السـائل )شـكل     200سنتيمرتات وميكن أن تتسع لـ  2وعمقها 

مقـدرة  يكون اجلزء األمـامي للمصـيدة شـفافًا واجلـزء اخللفـي أصـفرّا معـّززًا        

املصيدة على مسك ذباب مثار الفاكهة. وهي جتمع ما بـني تـأثريات الرؤيـة    

 مع البارافرمونات واجلاذبات املرتكزة على الغذاء.

 اتاستعمال 

املصيدة متعددة األغراض. إذ ميكن استعماهلا جافة بعد وضع طعم فيهـا مـن   

)مثـل  ( أو جاذبات غذائية تركيبيـة  ME, TML, CUEالبارافرمونات )مثل 

( ونظــام احتجـاز مثــل داي   0Cت وثالثيــة املكونـا  6Cاجلاذبـات ثنائيـة   

كلورفوس. كما ميكن استعماهلا أيضًا مع الطعوم الرطبة للجاذبات الربوتينية 
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 املصيدة الصفراء الالصقة املومضة 4الشكل  

مل من اخلليط. وعند استخدام جاذبات الغذاء الرتكيبية، فإن واحدًا من املوّزعات )ذاك  200السائلة حيث تتسع حتى 

 الذي حيتوي البوتريسني( يكون موصوتًا من الداخل مع اجلزء األصفر من املصيدة يف حني تبقى املوزعات األخرى حّرة. 

 

سـهلة احلمـل، سـهلة املناولـة واخلدمـة، مؤمنـة        تعد املصيدة واحدة من املصائد املتاحة جتاريًا األكثر اقتصـادية. فهـي  

 رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.-الفرصة خلدمة عدد أعظم من املصائد لكل ساعة عمل
 
 ب ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها  6أ و  6ميكن العودة إ ى اجلدولني  -

دمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف     فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخ     0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إ ى اجلدول  -

 

 cloak( "PALz )ملصيدة الصفراء الالصقة املومضة مصيدة "ا

 الوصف العام 

املصيدة الصـفراء الالصـقة املومضـة مـن صـفائح صـفراء       يتم إعداد 

سـم(. يغطـى أحـد جوانبهـا مبـادة       x 60سـم   02بالستيكية  )

تاصقة، وعند وضعها بشكل قائم، توضع الصفيحة الالصقة حـول  

(، مع اجلانب الالصق مبواجهـة  2غصن عمودي أو عمود )شكل 

 اخلارج، يف حني تربط الزوايا اخللفية معًا بوساطة ملقط

 اتاستعمال

تستخدم املصيدة التوليفة الفضلى من اجلاذبات البصـرية  )أصـفر   

 مومض( والكيميائية )طعم مركب 

من ذبابة مثار الكرز(. ميكن اإلبقاء على املصيدة يف مكانها بقطعة 

 سلك متصلة مع غصن أو  

عمود  يتم تثبيت موزع الطعم يف حافة القمـة األماميـة للمصـيدة،    

 معلقًا أمام الصفيحةويكون الطعم  

 200-200الالصقة. للسطح الالصق املقـدرة علـى مسـك حـوالي     

 ذبابة مثار فاكهة. تنجذب 

احلشرات من العمل املتحد هلذين احلاثني ومتسـك علـى السـطح    

 الالصق.

ــدول   - ــودة إ ى اجل ــن الع ــي   6ميك ــواع ال ــة األن ب ملعرف

 تستخدم املصيدة ملسكها (

ــدولني   - ــودة إ ى اجلـ ــى العـ ــص   0و  6يرجـ ــا خيـ فيمـ

 اجلاذبات املستخدمة وإعادة وضع الطعم

 .)املدة العمرية يف احلقل(
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 مصيدة جاكسون أو دلتا. 2شكل ال

 هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إ ى اجلدول  -

 

 ( أو مصيدة دلتاJTمصيدة جاكسون )

 الوصف العام 

 تكون مصيدة جاكسون جموفة بشكل دلتا ومصنوعة من الورق املقّوى املشّمع األبيض. يبلغ 

 (. وتتضمن األجزاء 2سنتيمرتات )شكل  3سم وعرضها  16.2سنتيمرتات، طوهلا  8ارتفاعها 

املستطيل املشّمع املغطى بطبقة رقيقـة مـن تاصـق معـروف     األخرى اإلضافية إدخاتًا أبيض أو أصفر اللون من الورق املقّوى 

باسم "املادة الالصقة" تستعمل ملسك الـذباب عنـد هبوطـه    

يف داخل جسـم املصـيدة؛ وتسـتخدم سـدادة بوليمرييـة أو      

فتيل قطين يف سّلة بالستيكية أو على حامل سـلكي، مـع   

 عاّلقة من السلك موضوعة على قمة جسم املصيدة.

 

 اتاستعمال

خدم هذه املصيدة أساسـًا مـع اجلاذبـات البارفرمونيـة     تست

ملسك ذكور ذباب مثار الفاكهـة. واجلاذبـات املسـتعملة يف    

. وعنــد CUEأو  TML ،MEمصــيدة جاكســون/دلتا هــي 

 ينبغي إضافة مادة سامة. CUE وME استعمال 

، مبا يف ذلك دراسة بيئـة اجملتمـع   استخدمت هذه املصيدة لعدة سنوات يف برامج اتاستبعاد واتاستئصال ألغراض متعددة

)الوفرة املومسية، التوزيع، تتالي العوائل، اخل.(؛ يف اتاصطياد الكشفي واصطياد تعيني احلدود؛ مسح جمتمعات ذبـاب  

مثار الفاكهة العقيم يف مناطق ختضع إلطالقات كتلية لـذباب مثـار الفاكهـة العقـيم. قـد تا تكـون مصـيدة جاكسـون/دلتا         

 الظروف املناخية )مثل املطر والغبار(.مالئمة لبعض 

تعد مصائد جاكسون/دلتا واحدة من أكثر املصائد املتاحة جتاريًا اقتصادية. فهي سهلة احلمل، املناولة واخلدمة، مؤمنـة  

 رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.  -فرصة خدمة عدد أعظم من املصائد بالنسبة لساعة

 عرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها أ مل 6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيما خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف         0أ و  6يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 20يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 (LTمصيدة لينفيلد )
 

 الوصف العام 

ــد   ــيدة لينفيلــ ــألف مصــ تتــ
ــة مــــن مرطبــــان    التقليديــ
بالستيكي يستعمل ملرة واحدة 

ســم،  11.2فقــط، بارتفــاع  
سم عنـد القاعـدة و    10وقطر 

سـم عنـد القمـة احللزونيــة     3
للغطــــاء. يوجــــد يف جســــم 
ــة   ــتيكي أربع ــان البالس املرطب
ثقوب دخول موزعة بتجـانس  

شـكل  الحول جدران املصيدة )
 (.2شكل ال(. وتعّد املصيدة املغربية املتوسطية نسخة أخرى ملصيدة لينفيلد )2

 
 اتاستعمال 

اب مثار الفاكهة املستهدف. وغالبًا ما يرّمز الغطاء احللزونـي  تستخدم املصيدة جاذبًا ونظامًا ملبيد حشري جلذب وقتل ذب

(. وملسـك اجلـاذب، يسـتعمل خطـاف     CUEوأصـفر   ME؛ أبـيض  CAP/TMLلونيًا لنمط اجلاذب املستعمل )أمحـر،  

سـم)الفتحة مغلقـة بشـدة( يشـّد خـالل الغطـاء مـن األعلـى. تسـتعمل املصـيدة جاذبـات مـن              6.2حلزوني القمـة ببعـد   

 .MEو  TML(، CE، كابيلور )CUEنات املتخصصة على الذكور البارافرمو

 TMLو  CEاللذان تبتلعهما ذكور ذباب مثار الفاكهة مع املاتاثيون. علـى أنـه ونظـرًا ألن     MEو  CUEخيلط اجلاذبان 

، توضع مصفوفة مشبعة بالدايكلوروفوس داخل املصـيدة لقتـل حشـرات    C. rosae و C. capitataتا يبتلعان من أي من 

 الذباب الداخلة. 

 أ ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها  6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2العودة إ ى اجلدولني كما يرجى  -
 

 (MCPمنط مصيدة ماكفيل )

 الوصف العام 

( مـن وعـاءٍٍ ُمحتـوى علـى     McPتتألف مصيدة ماكفيل التقليديـة ) 
شكل كأس زجاجي أو بالستيكي شفاف، إجاصي الشـكل، يبلـغ   

سم عند القاعـدة وتتسـع    12.2سم وعرضها  12.6ارتفاع املصيدة 
( وتضـم أجـزاء املصـيدة سـدادة     8مل من احمللول )شـكل   200لـ 

مطاطية أو غطاء بالستيكيا ُيغلق اجلزء العلوي من املصيدة وخطافًا 
مــن الســلك لتعليــق املصــائد علــى أفــرع الشــجرة. توجــد نســخة  

سم عنـد   12سم وعرض  18بالستيكية من مصيدة ماكفيل بارتفاع 
(. يكـون اجلـزء   3مل من احمللول )شـكل   200القاعدة وتتسع لـ 

 شفافًا والقاعدي أصفر اللون. القمي

 

 مصيدة لينفيلد. 2شكل ال

 

 املتوسطية مصيدة املغرب .7 شكلال

 

 مصيدة ماكفيل. 8شكل ال

CPM 2016/06 - Attachment 2- Ar



 (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة ) النباتية يف املعايري الدولية لتدابري الصحة 62املعيار 

 يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62 املعيار / 22

 
 اتاستعمال 

كي تعمل املصيدة بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى جسم املصيدة نظيفًا. ولبعض التصاميم جزأين ميكن فيهـا فصـل   

اجلزء العلوي عن قاعدة املصيدة للسماح خبدمة أيسر )إعـادة وضـع الطعـم(    

 املمسوكات من ذباب مثار الفاكهة.وتفتيش 

تستعمل املصيدة جاذبًا غذائيًا سائاًل، يرتكز على الربوتني املمـاه أو حبـوب   

مخرية توروتا/بوراكس. وتعّد حبوب توروتا أكثر كفاءة من الربوتني املماه مع 

. ُويسـهم مسـتوى   3.6مرور الوقت ألن درجة احلموضـة تكـون ثابتـة عنـد     

ليط بدور مهم يف جذب ذباب مثـار الفاكهـة. حيـث    درجة احلموضة يف اخل

 تنجذب حشرات الـذباب أقـل للخلـيط عنـدما تضـحي درجـة احلموضـة        

(pH).أكثر حامضية 

لوضع طعم من حبـوب اخلمـرية، أخلـط ثالثـة إ ى مخسـة حبـوب مخـرية        

مل مـن املـاء. حـّرك لتـذويب احلبـوب. ولوضـع طعـم مـن          200توروتا يف 

دروزيالت الربوتني مع البوراكس )إذا كان مل يكن مضافًا مسبقًا إ ى الـربوتني( يف املـاء لتصـل إ ى    الربوتني املماه، إخلط هي

 للبوراكس. %0بالنسبة هليدروليزات الربوتني و  %3-2تركيز 

إن طبيعة اجلاذب املستخدم يف هذه املصيدة يعـين أنهـا أكثـر كفـاءة يف مسـك اإلنـاث. فاجلاذبـات الغذائيـة عامـة/غري          

ة بطبيعتها، وعليه متيـل مصـيدة ماكفيـل إ ى مسـك مـدى واسـع مـن الـذباب غـري املسـتهدف التـابع لفصـيلة             متخصص

Tephritidae .وغري التابع هلا باإلضافة لألنواع املستهدفة 

تستخدم مصائد منط ماكفيل يف برامج إدارة ذباب مثار الفاكهة بتوليفة مـع مصـائد أخـرى. وتسـتخدم هـذه املصـائد، يف       

ق اخلاضعة ألعمال تقليص واستئصال، لرصد جمتمعات اإلناث بشكل رئيس. ويعّد مسك اإلنـاث حامسـًا يف تقـدير    املناط

كمية العقم املدخلة إ ى جمتمع بّري باستخدام برنامج تقنية احلشرات العقيمة. ويف الربامج الي تطلق ذكورًا عقيمـة فقـط   

كفيل كأداة لكشـف جمتمـع مـا باسـتهدافها عـددًا قلـياًل مـن اإلنـاث         او يف برنامج تقنية إبادة الذكر، تستخدم مصائد ما

الربية، يف حني ان مصائد أخرى )مثل مصائد جاكسون(، اليُ تستعمل مع جاذبـات متخّصصـة علـى الـذكور، متسـك      

وإضافة ملـا   الذكور العقيمة املطلقة، وجيدر حتديد استخدامها يف الربامج الي يدخل فيها مكّون تقنية احلشرات العقيمة.

تقّدم، تعّد مصائد ماكفيل، يف املناطق اخلالية من اآلفات، جزءًا مهمًا من شبكة اصطياد ذباب مثار الفاكهة الغريب نظرًا 

 ملقدرتها على مسك أنواع ذباب مثار الفاكهة ذي األهمية احلجرية والي تا يوجد هلا جاذبات حمددة.

 

 مصيدة ماكفيل البالستيكية. 9شكل ال
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 22يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 

 املصيدة متعددة الطعوم .00شكل ال

 . مصيدة القمع املعدل01الشكل 

مصائد ماكفيـل مـع جـاذب بـروتيين سـائل عمالـة        تتطلب

مكثفة. إذ أن عملية اخلدمـة وإعـادة وضـع الطعـم تسـتغرق      

ــوم عمــل    ــًا، وعــدد املصــائد الــي ميكــن خــدمتها يف ي وقت

ــرى     ــائد األخ ــبعض املص ــدد ل ــف الع ــادل نص ــادي يع اعتي

 املوصوفة يف هذا امللحق.

ب ملعرفة األنواع الـي   6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

 تخدم املصيدة تس

 ملسكها

فيمــا خيــص  0و  6يرجــى العــودة إ ى اجلــدولني  -

 اجلاذبات املستخدمة 

 وإعادة وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل( -

د  2ب، 2أ،  2كما يرجى العـودة إ ى اجلـدولني    - 2و

 هـ لالستعمال حتت  

 سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

 (VARsمصيدة القمع املعدل )

 الوصف العام
تتألف مصيدة القمع املعدل من قمع بالستيكي ووعـاء مسـك   

 سم(، يوضع فوقه وعاء مسك علوي )من البالستيك الشفاف( 2( للسطح يف القمة ثقب واسع )بقطر 10أخفض )شكل 

 اتاستعمال
 نظرًا لكونها تصميم مصيدة غري تاصقة، فهي متتلك مقدرة غري حمددة على 

 املسك وعمر طويل جدًا يف احلقل. يتصل الطعم بالسقف، حبيث يكون موزع 

 الطعم متوضعًا يف وسط الثقب الواسع على السطح. وتوضع قطعة صغرية من مصفوفة مشبعة 

 بعامل القتل داخل وعاءي املسك العلوي والسفلي لقتل ذباب مثار الفاكهة الذي يدخل 

 املصيدة

 أ ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها 6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة      0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 وإعادة

  وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل(

ت د لالســتعمال حتــت ســيناريوها 2كمــا يرجــى العــودة إ ى اجلــدول   -

 خمتلفة والكثافات املوصى بها.

 (MLTاملصيدة متعددة الطعوم )

 الوصف العام 

( هي نسخة من مصـيدة ماكفيـل املوصـوفة سـابقًا.     MLTاملصيدة متعددة الطعوم )

 220سـم، وتتسـع حتـى     12سم، وعرضها عند القاعدة  18يبلغ ارتفاع املصيدة 

ــم     ــكل رق ــائل )ش ــن الس ــل م ــاء  11م ــن وع ــيدة م ــألف املص ــتني  (. تت ذي قطع
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املصــيدة اجلافــة مفتوحــة . 06شكككل ال
 األسفل أو مصيدة )الطور الرابع(

 

بالستيكيتني اسطوانيي الشكل حمتواتني. يكون اجلزء القمي شفافًا والقاعدي أصفر اللـون. اجلـزء العلـوي مفصـول عـن      

قاعدة املصيدة، للسماح خبدمة املصيدة وإعادة وضع الطعم. ويتباين اجلزء العلوي الشفاف مع القاعدة الصـفراء ممـا يزيـد    

مثار الفاكهة. وتستخدم عاّلقة من السلك، موضوعة على قمة جسم املصـيدة، لتعليـق   من مقدرة املصيدة على مسك ذباب 

 املصيدة على أغصان الشجرة.

 

 االستعمال  

تتبع هذه املصيدة املبادئ ذاتها ملصائد ماكفيل، على أن جاذب املصيدة متعـددة الطعـوم املسـتعمل مـع جـاذب تـركي ي       

متعددة الطعوم أو مصيدة ماكفيل املستعملتني مع جاذب بروتيين سـائل. والفـارق   جاف أكثر كفاءة وانتخابية من املصيدة 

املهم اآلخر هو أن املصيدة متعددة الطعوم مع جاذب تركي ي جاف تسمح خبدمة أنظف وتتطلب عمالـة أقـل بكـثري مـن     

األسـطواني األعلـى مـن     مصيدة ماكفيل. وعند استخدام جاذبات غذائية، تربط املوّزعـات إ ى اجلـدران الداخليـة للجـزء    

املصيدة أو تعّلق بوساطة ملقط من القّمة. وحتى تؤدي هذه املصيدة وظيفتها بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى اجلـزء  

 العلوي شفافًا.

بة، يتعني إضـافة خـافض تـوتر    عندما تستخدم املصيدة متعددة الطعوم كمصيدة رط

 %10سطحي للماء. ويف املناخات احلارة ميكن اسـتعمال بـروبلني غليكـول برتكيـز     

 لتقليل تبّخر املاء وحتّلل الذباب املمسوك.

عندما تستخدم املصيدة متعددة الطعـوم كمصـيدة جافـة، يـتم وضـع مبيـد حشـري        

وس أو شريط دلتـا مثـرين   مناسب )غري طارد عند الرتكيز املستخدم( مثل دايكلوروف

داخل املصيدة لقتل ذباب مثار الفاكهة. ويطبق الدلتا مثرين على شريط من البـولي  

إثيلني موضوع على املنّصة البالستيكية العليا داخل املصيدة. وعلـى حنـو منـاوب،    

قد يستعمل الدلتا مثـرين يف دائـرة مـن شـبكة للبعـوض مشـبعة وسـيحتفظ بتـأثريه         

أشهر على األقل يف الظروف احلقلية. ويتعّين تثبيت الشـبكة علـى   القاتل ملدة ستة 

 السقف ضمن املصيدة باستعمال مادة تاصقة.

ب ملعرفــة األنــواع الــي تســتخدم املصــيدة  6ميكــن العــودة إ ى اجلــدول  -

 ملسكها

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2ب و 2أ،  2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 

 أو مصيدة )الطور الرابع( (OBDTاملصيدة اجلافة مفتوحة األسفل )

 الوصف العام

هي مصيدة جافة اسطوانية مفتوحة من األسفل ميكن أنُ تصّنع مـن بالسـتيك أخضـر معـتم أو ورق مقـّوى أخضـر مطلـي        

(. للمصيدة قمـة  16سم عند القاعدة )شكل رقم  10سم عند القمة و  3سم وقطرها  12.6بالشمع. يبلغ ارتفاع األسطوانة 

سم( متجانسة التباعد حول جدار األسطوانة عند منتصـف املسـافة بـني النهـايتني،      6.2شفافة، ثالثة ثقوب )كل بقطر 
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 22يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

وقاعدة مفتوحة، وتستخدم مع مدخل تاصق. وتستخدم عاّلقة من السلك موضوعة على قمة جسم املصيدة لتعليق املصـيدة  

 على أغصان الشجرة. 

 

 اتاستعمال 

. علـى أنـه ميكـن    C. capitataيـز للإلنـاث ملسـك    ميكن اسـتعمال جـاذب كيميـائي تـركي ي غـذائي األسـاس متح      

استخدامها أيضًا ملسك الذكور. وتربط اجلاذبات الرتكيبيـة لـذباب مثـار الفاكهـة إ ى اجلـدران الداخليـة لألسـطوانة. إن        

ة خدمة املصيدة سهلة ألن اإلدخال الالصق يسمح بإزالةٍٍ وتبديل  سهلني، بطريقة مشابهة لإلدخاتات املسـتعملة يف مصـيد  

 جاكسون. كما أن هذه املصيدة أقل تكلفة من مصائد منط ماكفيل البالستيكية أو الزجاجية.

 ب ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها 6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

 فيما خيص اجلاذبات املستخدمة وإعادة 0ب و  6يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل(

د لالستعمال حتت سـيناريوهات خمتلفـة    2كما يرجى العودة إ ى اجلدول  -

 والكثافات املوصى بها.

 

 (RSمصيدة الكرة احلمراء )

 الوصف العام

(. حتـاكي املصـيدة حجـم وشـكل     10سـم )شـكل    8املصيدة هي كرة محراء قطرهـا  

نسخة من املصيدة بلون أخضر. تغّطى املصـيدة  تفاحة ناضجة. كما قد تستخدم أيضًا 

مبادة تاصقة وتطّعم مبادة هكسانوات البوتيل الي متتلك رائحة تشبه رائحـة الثمـرة   

الناضجة. ويتصل مع قمة الكرة عآلقة من السلك تستخدم لتعليق الكرة على أغصـان  

 الشجرة.

 اتاستعمال

ولكنها أكثـر كفـاءة يف مسـك الـذباب عنـد وضـع ُطعـم فيهـا. تنجـذب          ميكن استعمال مصيدة الكرة احلمراء بدون ُطعم، 

 حشرات الذباب الناضجة جنسيًا واجلاهزة لوضع البيض عادة هلذه املصيدة.

يتم مسك أمناط عديدة من احلشرات بهذه املصائد. ومن الضروري حتديد هوية الذبابة املستهدفة إجيابيـًا مـن احلشـرات    

 جودها يف املصائد.غري املستهدفة الي حيتمل و

 ب ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها 6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيما خيص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف        0ب و 6يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 احلقل(

 الكثافات املوصى بها.هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة و 2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

  

 

 . مصيدة الكرة احلمراء03شكلال
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 (SEمصيدة سنسوس )

 الوصف العام 

سـم   16.2تتألف مصيدة سنسوس من جردل بالستيكي عامودي ارتفاعه 

(. ومتتلـك جسـمًا شـفافًا وغطـاًء أزرق معلـق      12سم )شكل  11.2وقطره 

فوقه مزّود بثقب يف أسفله. ويستعمل سلك معّلق يوضع علـى قمـة جسـم    

 املصيدة لتعليق املصيدة على اغصان األشجار. 

 االستعمال

املصــيدة جافــة وتســتخدم بارافرمونــات متخصصــة للــذكور أو، بالنســبة 

ــة تركيبيــ   ــات غذائي ــاث، جاذب ــز لإلن ــك املتحّي ــة للمس ــع قطع ة. وتوض

 دايكلوروفوس يف املشط على الغطاء لقتل الذباب.

أ ملعرفــة األنــواع الــي تســتخدم  6ميكــن العــودة إ ى اجلــدول  -

 املصيدة ملسكها

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2كما يرجى العودة إ ى اجلدول  -
 

 (STمصيدة ستاينر )

 الوصف العام 

هي مصيدة اسطوانية الشكل أفقية من البالستيك الشفاف مع فتحات 

سم طوتًا  12.2عند كل نهاية. وتبلغ أبعاد مصيدة ستاينر التقليدية 

(. والنسخ األخرى من مصائد ستاينر يبلغ 12سم )شكل  11وقطرها 

 8.2سم طول وقطر  12( و 12سم )شكل  10سم وقطرها  16طوهلا 

(. تيستعمل عاّلقة من السلك موضوعة يف قمة جسم 12سم )شكل 

  املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة.

 اتاستعمال 

. ويعّلـق اجلـاذب مـن مركـز داخـل      CUEو   TML ،MEتستخدم هذه املصيدة جاذبات بارافرمونية منخصصة للذكور 

مـل مـن خلـيط     0-6املصيدة. قد يكون اجلاذب فتياًل قطنيًا منقوعـًا يف  

من البارافرمونات أو موزع مع جاذب ومبيد حشرات )عـادة مـاتاثيون،   

 ل قتل.داي بروم أو ديلتا مثرين( كعام

أ ملعرفـة األنـواع الـي تسـتخدم      6ميكن العـودة إ ى اجلـدول    -

 املصيدة ملسكها

فيمـا خيـص اجلاذبـات     0أ و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 املستخدمة وإعادة وضع الطعم.)املدة العمرية يف احلقل(

د لالسـتعمال حتـت    2ب و 2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

 

 مصيدة سنسوس. 04شكل ال

 

 مصيدة ستاينر التقليدية. 20شكل ال

 

 

 ستاينرمصيدة . 20شكل ال
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  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 23يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 

  Tephri (TP)مصيدة 

 الوصف العام 

سـم   12تشبه مصيدة تفري مصيدة ماكفيل. وهـي أسـطوانة عاموديـة ارتفاعهـا     

(. 18مـل مـن السـائل )شـكل      220سم عند القاعدة وتتسع حتـى   16وقطرها 

متتلك قاعدة صفراء وغطاء فاحتًا، ميكن فصـله لتيسـري اخلدمـة. توجـد ثقـوب      

دخول حول قمة حميط القاعدة الصفراء، وفتحات حماطة القعر. وتوجـد داخـل   

القمة منصة ملسك اجلاذبات. وتستعمل عاّلقة من السلك، توضع على قمة جسم 

 املصيدة لتعليقها على أغصان الشجرة. 

 اتاستعمال

. على أنه ميكـن اسـتعماهلا   %3 املصيدة طعم من الربوتني املماه برتكيز يوضع يف

مع جاذبـات بروتينيـة أخـرى كمـا جـاء وصـفه يف مصـيدة ماكفيـل الزجاجيـة          

يف ســدادة أو ســائل كمــا جــاء وصــفه يف مصــيدة  TMLالتقليديــة أو مــع جــاذب غــذائي تــركي ي جــاف لإلنــاث ومــع 

د استعمال املصيدة مع اجلاذبـات الربوتينيـة السـائلة أو مـع جاذبـات تركيبيـة       جاكسون/دلتا ذات اللوحة الصفراء. وعن

جافة مع نظام احتجاز السائل بدون الثقوب. اجلانبية، لن يكون مبيد احلشـرات ضـروريًا. علـى أنـه عنـد اسـتخدامها       

كمصيدة جافة وبوجود ثقوب جانبية، فهناك حاجـة حمللـول مبيـد حشـرات )مثـل      

فتيل قطين أو أي عوامل قتل أخـرى تاجتنـاب هـرب احلشـرات      ماتاثيون( منقوع يف

املمسوكة. ومن مبيدات احلشرات املناسـبة األخـرى شـرائط داي كلـوروفس أو الـدلتا      

مثرين موضوعة داخل املصيدة لقتـل ذبـاب مثـار الفاكهـة. ويسـتخدم الـدلتامثرين يف       

صيدة. وعلى حنـو  شريط من البولي إيثيلني يوضع على منصة بالستيكية داخل قمة امل

مناوب، ميكن استعمال الدلتا مثرين يف دائرة شبكة للبعوض مشـبعة حتـتفظ بالتـأثري    

القاتل ملدة ستة أشهر على األقل حتت الظروف احلقلية. وينبغي تثبيت الشبكة على 

 السقف داخل جسم املصيدة باستعمال مادة تاصقة.

ب ملعرفـة األنـواع الـي تسـتخدم املصـيدة       6أ و 6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

 ملسكها

فيما خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف         0أ و  6يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 احلقل(

 ت املوصى بها.د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافا 2ب و  2كما يرجى العودة إ ى اجلدولني  -

 

  

 

 مصيدة تفري. 08شكل ال

 

 مصيدة ستاينر. 70شكل ال
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 Rebell (RB)/مصيدة (YTاملصيدة ذات اللوحة الصفراء )

 الوصف العام 

 
تتألف املصيدة ذات اللوحة الصفراء مـن لوحـة صـفراء اسـطوانية مـن      

(. ويغطـي  13سم( مغطاة بالبالسـتيك )شـكل    12×60الورق املقّوى )

 Rebellاملستطيل من جانبيه بطبقة رقيقة من مـادة تاصـقة. ومصـيدة    

سـم( مـن منـط اللوحـة الصـفراء       60×12هي مصيدة ثالثيـة األبعـاد )  

مصنوعة من البالستيك )بولي بروبلني( الذي جيعلها شديدة الدميومـة  

(. تغطى املصيدة أيضًا بطبقة رقيقة من مادة لزجة مـن كـال   60)شكل 

 لكلتا اللوحتني. وتستعمل عاّلقة من السلك، توضع على قمة اجلانبني

 جسم املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة. 

 
 

 اتاستعمال 

تستخدم هذه املصائد كمصائد رؤية مبفردهـا أو بوضـع طعـم مـن الـرتاي      

ميدلور، سبريوكيتا أو أمالح األمونيوم )خالت األمونيوم(. ميكـن احتـواء   

اجلاذبـات يف موّزعـات حمكمـة اإلطـالق مثـل سـدادة بوليمرييـة. تـربط         

اجلاذبات إ ى وجه املصيدة. كما ميكـن خلـط اجلاذبـات يف طبقـة غطـاء      

ملقّوى. وجيعل التصميم ثنـائي األبعـاد والسـطح األعظـم لالتصـال      الورق ا

هذه املصائد أكثر كفاءًة، فيما خيص مسك الـذباب، مقارنـة مـع مصـائد     

جاكسون ومصائد من منـط ماكفيـل. ومـن املهـم مراعـاة أن هـذه املصـائد        

تتطلب إجراءات خاصة للنقل، التقديم وطرائق غربلة احلشـرات كونهـا   

ميكن فيها تلف العينات أثناء املناولة. ورغم أنه ميكن استعمال هذه املصائد يف معظم أمناط اسـتخدامات   تاصقة إ ى درجة

باستخدامها يف طور مـا بعـد اتاستئصـال وللمنـاطق اخلاليـة مـن اآلفـات، حيـث تكـون          برنامج املكافحة، إتا أنه يوصى 

ية مطلوبة. وجيدر عدم استعمال هذه املصائد يف مناطق خاضعة إ ى إطالق كتلـي لـذباب   احلاجة إ ى مصائد عالية احلساس

مثار الفاكهة العقيم نظرًا للعدد الكبري من ذباب مثار الفاكهة الذي قد يتم مسكه. ومـن املهـم مالحظـة أن لونهـا األصـفر      

عـداء الطبيعيـة لـذباب مثـار الفاكهـة      وتصميمها املفتوح يسمح هلا مبسك حشرات غري مستهدفة أخـرى مبـا يف ذلـك األ   

 واحلشرات امللقحة.

 ب ملعرفة األنواع الي تستخدم املصيدة ملسكها 6أ و  6ميكن العودة إ ى اجلدول  -

فيمـا خيـص اجلاذبـات املسـتخدمة وإعـادة وضـع الطعم.)املـدة العمريـة يف          0و  6يرجى العودة إ ى اجلـدولني   -

 احلقل(

 هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها. 2د و 2ب، 2كما يرجى العودة إ ى اجلداول  -

 

  

 

 الصفراء اللوحةاملصيدة ذات . 09شكلال

 

 Rebellمصيدة . 61شكل ال

CPM 2016/06 - Attachment 2- Ar



  يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 62املعيار  (Tephritidae فصيلةإنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة )

 21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 إجراءات االصطياد  -4
 

 التوزيع املكاني للمصائد  4-0

 

ُيوّجه ختطيط شبكة اتاصطياد بالغاية من املسح، الصفات اجلوهرية للمنطقة، املواصفات البيولوجية لذبابة مثار الفاكهـة  

إضافة إ ى كفاءة اجلاذب واملصيدة. ويف املناطق الي توجد فيها قطع مرتاّصة من البساتني التجاريـة  وتآثرها مع عوائلها، 

 ويف مناطق املدن والضواحي حيث توجد العوائل، ُتنشر املصائد عادة يف نظام شبكة قد يكون هلا توزع متجانس.

 

ية متفرقة، املناطق الريفيـة مـع عوائـل مثريـة ويف     تكون مصفوفات شبكة املصائد، يف املناطق حيث تكون البساتني التجار

 املناطق اهلامشية حيث توجد عوائل، موزعة عادة على طول الطرقات الي تؤمن وصوتًا إ ى مادة العائل.

 

توضع شبكات اتاصطياد أيضًا كجزء من برامج الكشف املبّكر لذباب مثار الفاكهـة املسـتهدف. ويف هـذه احلالـة، توضـع      

املناطق العالية اخلطر مثل نقاط الدخول، أسواق الفاكهـة ومكّبـات قمامـة املنـاطق املدنيـة، حسـب املناسـب.        املصائد يف 

وميكن دعم هذه أكثر مبصائد توضع على طول جوانب الطرقات لتشكل مقـاطع ويف منـاطق اإلنتـاج القريبـة أو اجملـاورة      

 لتخوم األرض، بوابات الدخول والطرق القطرية.

 

 ائد )وضعها يف املكان(املص نشر 4-6

 

يشمل نشر املصائد الوضع الفعلي للمصائد يف احلقل. ويعّد اختيار املوقع املناسب واحدأ من العوامل اآلكثر أهمية يف نشـر  

املصــائد. ومـــن األهميـــة مبكــان امـــتالك قائمـــة بالعوائــل األوليـــة، الثانويـــة والعرضــية لـــذباب مثـــار الفاكهـــة،     

ّزعها ووفرتها. ومن املمكن، مع هذه املعلومات األساسية، وضع املصـائد وتوزيعهـا يف احلقـل    مظهريتها/فينولوجيتها، تو

بشكل مناسب، كما يسمح هذا أيضًا بتخطيط فاعل لربنامج إعادة وضع املصائد. ويتعّين تبديل وضع املصائد انسجامًا مع 

 مظهرية/فينولوجية العوائل.

 

ونية يف مناطق التزاوج، حيث حيدث تزاوج ذبـاب مثـار الفاكهـة عـادة يف تـاج      وحيثما أمكن، يتعّين وضع املصائد الفرم

النباتات العائلة أو بالقرب منه، اختيار بقع شبه مظللة ويف اجلانب مـن التـاج عكـس الـريح. وتعـّد منـاطق اتاسـرتاحة        

مثـار الفاكهـة مواقـع مالئمـة     والتغذية يف النباتات الي تؤمن مأوى من الرياح القوية واملفرتسات وحتمي حشرات لذباب 

أخرى للمصائد. ويف حاتات حمددة قد تدعو احلاجة إ ى تغليف عاّلقات املصائد مببيد حشرات مناسب ملنـع النمـل مـن    

 أكل ذباب متار الفاكهة املمسوك

 

، نشـر املصـائد يف   جيدر أن تنشر املصائد الربوتينية يف املناطق الظليلة من النباتات العائلة. يراعى، يف مثـل هـذه احلالـة   

نباتات العائل األولي أثناء فرتة نضج مثارها. يف حالة غيـاب نباتـات العائـل األولـي، يتعـّين اسـتخدام نباتـات العائـل         
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الثانوي. ويف املناطق الي مل يتم فيها حتديد عوائل نباتية، يراعى نشر املصائد يف النباتات الي تـوفر املـأوى، احلمايـة    

 ر الفكهة البالغ.والغذاء لذباب مثا

 

يتعّين أن تنشر املصائد يف اجلزء املتوسط إ ى القمي من ظّلة النبات العائل، تبعًا تارتفـاع النبـات العائـل، وموجّهـة حنـو      

اجلانب عكس الريح. ويتعّين عدم تعريض املصائد إ ى أشـعة الشـمس املباشـرة، الريـاح العاتيـة أو الغبـار. ومـن األهميـة         

بة املصيدة خالية من األغصان، األوراق والساّدات األخرى مثل شبكات العنكبـوت للسـماح بانسـياب    مبكان أن تكون بوا

 هوائي مناسب ووصول ذباب مثار الفاكهة إليها بشكل سهل.

 

يتعّين اجتناب وضع املصائد يف شجرة واحدة بها طعوم من جاذبـات خمتلفـة ألن ذلـك يسـبب تـداخاًل بـني اجلاذبـات        

املتخّصص للذكور وجـاذب بـروتيين    TMLمع جاذب تراميدلور  C. capitataاملصيدة. فوضع مصيدة لـ  ونقصًا يف كفاءة

 يف الشجرة ذاتها، يسبب نقصًا يف مسك اإلناث يف املصائد ذات اجلاذبات الربوتينية ألن تراميدلور يعمل كطارد لإلناث.

 

للعوائـل األوليـة لـذباب مثـار الفاكهـة املوجـود يف املنطقـة        ينبغي إعادة وضع املصائد بعـد النضـج املظهري/الفينولـوجي    

وبيولوجية نوع ذبابة مثار الفاكهة. ومن املمكن، بإعادة وضع املصائد، متابعة جمتمع ذبابة مثـار الفاكهـة خـالل كامـل     

 العام وزيادة عدد املواقع الي يتم فحصها لذباب مثار الفاكهة.

 

 رسم اخلرائط للمصائد 4-3

 

املصائد يف مواقع خمتارة حبرص وعند الكثافة والتوزيـع املناسـبني يف مصـفوفة كافيـة، ينبغـي تسـجيل موقـع        بعد وضع 

(. وجيـدر حتضـري خريطـة أو    GPSاملصائد. ويوصى بالعزو إ ى املواقع جغرافيًا باستعمال جهاز نظـام املوقـع اجلغـرايف )   

 خمطط ملوقع املصيدة واملنطقة احمليطة باملصائد.

 

أنهمــا أداتـان قويتـان يف إدارة شــبكة    (GIS)اسـتعمال نظــامي املوقـع اجلغـرايف ونظــم املعلومـات اجلغـرايف       وقـد أثبـت  

اتاصطياد. إذ يسمح نظام املوقع اجلغرايف بالعزو جغرافيًا لكل مصيدة من خـالل إحـداثيات جغرافيـة، ميكـن اسـتعماهلا      

 فيما بعد كمدخالت يف نظام املعلومات اجلغرايف.

 

إ ى بيانات املوقع اجلغرايف أو إذا مل تتوافر بيانات املوقع اجلغرايف ملواقع املصـائد، يتعـّين أن يتضـمن العـزو إ ى     باإلضافة 

موقع املصيدة عالمات أرضية مرئية، ويف حالة املصائد املوضوعة يف النباتات العائلة املوجودة يف مناطق الضواحي واملـدن،  

للملكية الي وضعت فيها املصيدة. وجيدر أن يكون العـزو للمصـيدة واضـحًا بدرجـة      يتعّين أن يضم العزو العنوان الكامل

 كافية للسماح للعمال الذين يقومون خبدمة املصائد، فرق املكافحة واملشرفني بالعثور على املصيدة بسهولة.

 

ت خدمات املصـيدة، إعـادة   يتم حفظ قاعدة بيانات أو كتاب اتاصطياد جلميع املصائد مع إحداثياتها املوافقة، مع سجال

وضع الطعم، وما متسكه املصيدة من ذباب اخل. ويؤمن نظام املعلومات اجلغرايف خرائط بدقة عاليـة ُتظهـر املوقـع الـدقيق     
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لكل مصيدة ومعلومات قّيمة أخرى مثل املوقع الدقيق لكشوفات ذباب مثار الفاكهة، حملات تارخيية عـن أمنـاط التـوّزع    

جم النس ي للمجتمع يف مناطق معينة،  وانتشار جمتمع ذبـاب ذبابـة مثـار الفاكهـة يف حالـة حـدوث       اجلغرايف لآلفة احل

فاشية وتعّد هذه املعلومات مفيدة جدًا يف ختطيط أنشطة املكافحة، ضمان أن تكون رشات الطعوم وإطالقـات ذبـاب مثـار    

 الفاكهة العقيم موضوعة بدقة واستخدامها جمدي التكلفة.

 

 ملصائد وتفتيشها خدمة ا 4-4

 

(. ويتوقـف  0تكون الفواصل الزمنية للخدمة حمددة لكل نظام اصطياد وترتكز على نصـف عمـر اجلـاذب )أنظـر جـدول      

مسك الذباب، جزئيًا، على اجلودة الي ُتخدم بها املصيدة. وتشمل خدمة املصائد إعادة وضـع الطعـم واحملافظـة علـى     

. كما يتعّين أن تكون املصائد يف ظرف للقتل املستمر واحملافظة علـى أي نـوع   املصيدة يف حالة نظيفة وظرف تشغيل جيد

 مستهدف من ذباب مثار الفاكهة الذي مّت مسكه يف ظرف جيد.

 

ينبغي استعمال اجلاذبات باحلجوم والرتكيزات املناسبة واستبداهلا يف الفرتات املوصـى بهـا. وختتلـف معـدتات إطـالق      

ملناخية. يكون معّدل اإلطـالق عـال  بشـكل عـام يف املنـاطق احلـارة اجلافـة، ومنخفضـًا يف         اجلاذبات بشدة مع الظروف ا

املناطق الباردة الرطبة. وعليه، قد يكون إعادة وضع الطعوم يف املصائد يف املناخات البـاردة أقـل غالبـًا مقارنـة بـالظروف      

 احلارة.

 

مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة( تبعـًا للظـروف البيئيـة السـائدة         يتعّين تعديل الفواصل الزمنية للتفتيش )مثل فحص املمسوك 

يومًا. مع أن فرتة التفتيش  00وحاتات اآلفة  وبيولوجية ذباب مثار الفاكهة. وميكن أن يرتاوح الفاصل من يوم واحد إ ى 

نـاطق اخلاليـة مـن    يومـًا يف امل  12األكثر شيوعًا هي سبعة أيام يف املناطق الي توجد فيها جمتمعات ذباب مثار الفاكهة و

الذباب. وقد يكون فاصل التفتيش أكثر ترددًا يف حالة مسوحات تعيني احلدود، ويف هذه احلالة يعـد الفاصـل يـومني إ ى    

 أيام الفاصل األكثر شيوعًا. 0

 

 يتعني اجتناب مناولة أكثر من منط للجاذب يف الوقت ذاته عندما يتم اسـتخدام أكثـر مـن منـط واحـد. ذلـك أن التلـوث       

( يقلل كفاءة املصيدة وجيعـل التحديـد املختـربي    MEو Cueاملتبادل بني مصائد ذات أمناط خمتلفة من اجلاذبات )مثل 

ومن املهم أثناء تغيري اجلاذبات اجتناب انسـكابها أو تلويـث السـطح اخلـارجي جلسـم املصـيدة أو       صعبًا بدون موجب. 

املصيدة من فرص دخول ذبـاب مثـار الفاكهـة إ ى املصـيدة. وبالنسـبة      األرض بها. إذ قد يقلل انسكاب اجلاذب أو تلّوث 

للمصائد الي تستخدم إدخاتًا تاصقًا ملسك ذبـاب مثـار الفاكهـة ، مـن املهـم اجتنـاب املنـاطق امللوثـة مـن املصـيدة غـري            

وجودة يف جـدار املصـيدة.   املخصصة ملسك ذباب مثار الفاكهة باملادة الالصقة. وهذا ينطبق أيضًا على األوراق واألغصان امل

فاجلاذبات، بطبيعتها، عالية التطاير ويتعني بذل العناية أثنـاء خزنهـا، تعبئتهـا، مناولتهـا والـتخلص مـن اجلاذبـات        

 تاجتناب مساومة اجلاذب او أمان العامل

 

 ة العاملني.خيتلف عدد املصائد اُلمخّدمة يف اليوم/شخص حسب منط املسح، والظروف البيئية والطوبوغرافية وخرب
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 االصطياد سجالت 4-2

 

ينبغي تضمني املعلومات التالية بغية حفظ سجالت اصطياد مناسبة كونها تتيح ثقة يف نتائج املسوحات: موقع املصـيدة،  

النبات الذي مت فيه وضع املصيدة، منـط املصـيدة واجلـاذب، تـواريخ اخلدمـة والتفتـيش، ومسـك ذبابـة مثـار الفاكهـة           

رورية إ ى سجالت اتاصـطياد. ويـتعني حفـظ سـجالت اتاصـطياد      املستهدفة. وميكن إضافة أية معلومات أخرى معتربة ض

 شهرًا على األقل وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد عند الطلب. 62ملدة 

 

 عدد الذباب يف املصيدة يف اليوم 4-2

 

عـدد ذبـاب النـوع املسـتهدف املمسـوك يف      ( مؤشرًا للمجتمع يشري إ ى متوسط FTDيعّد عدد الذباب يف املصيدة يف اليوم )

 املصيدة يف اليوم خالل فرتة حمددة كانت خالهلا املصيدة معّرضة يف احلقل.

 

 إّن وظيفة هذا املؤشر اجملتمعي هو احلصول على قياس نس ي حلجم جمتمع بالغات اآلفة يف مكان وزمان حمددين.

، أثناء وبعـد تطبيـق برنـامج مكافحـة ذبابـة مثـار الفاكهـة.        وهو يستخدم كمعلومات أساسية ملقارنة حجم اجملتمع قبل

 يف كل تقارير مسوحات اتاصطياد. FTDويتعّين استعمال قيمة 

 

قابلة للمقارنة ضمن الربنامج؛ على أنه إلجراء مقارنات معنوية مـا بـني الـربامج، يتعـّين أن ترتكـز هـذه        FTDإن قيمة 

 نظام اتاصطياد وكثافة املصيدة ذاتها.القيمة على نوع ذبابة مثار الفاكهة ذاته، 

 

ويف املناطق الي يتم فيها إطالق ذباب مثار الفاكهة العقـيم، تسـتعمل هـذه القيمـة لقيـاس الـوفرة النسـبية لـذباب مثـار          

 الفاكهة العقيم والرّبي.

 

اصـل جـداء العـدد    بقسمة العدد الكلي للذباب املمسوك على الناتج املتحصل عليه مـن ح  FTDميكن احلصول على قيمة 

 الكلي للمصائد املفتشة مبتوسط عدد األيام الي كانت فيها املصائد معّرضة. واملعادلة هي كالتالي:  

 

 F 

FTD =  

 T × D 

 حيث 

Fالعدد الكلي للذباب = 

Tعدد املصائد املفتشة = 

D .متوسط عدد األيام الي كانت فيها املصائد معرضة = 
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 كثافات املصيدة  -2

 

إنشاء  كثافة اصطياد مناسبة للغاية من املسح أمر بالغ األهمية ويدعم الثقة يف نتائج املسح وحتتاج كثافات املصيدة إ ى إن 

ــاخ،       ــوده، املن ــل ووج ــط العائ ــع )من ــيدة، املوق ــاءة املص ــح، كف ــط املس ــمل من ــدة تش ــل عدي ــتناد إ ى عوام ــديل باتاس تع

خيّص منط العوائل ووجودها، باإلضافة للخطر املشـمول، فـإن األمنـاط     والطوبوغرافية(، حالة اآلفة ومنط اجلاذب. وفيما

 التالية من املواقع هي موضع اهتمام:
 
 مناطق اإلنتاج -

 املناطق اهلامشية -

 املناطق احلضرية -

 نقاط الدخول )وغريها من املناطق عالية اخلطورة كأسواق مثار الفاكهة(. -

 

تدريج ما من منـاطق اإلنتـاج إ ى املنـاطق اهلامشـية، املنـاطق احلضـرية ونقـاط        وجيب ان ختتلف كثافات املصائد حسب 

الدخولل. ففي منطقة خالية من اآلفات، على سبيل املثال، تكون الكثافة األعلى من املصائد مطلوبة عنـد نقـاط الـدخول    

يص، كما هو احلالة يف منطقة تنتشـر  عالية اخلطورة والكثافة األخفض يف البساتني التجارية. أو، يف منطقة يتم فيها التقل

فيها اآلفة مبستو منخفض أو منطقة حتت منهج النظم حيث يكون النوع املستهدف موجودًا، حيـدث العكـس، ويـتعني    

أن تكون كثافات اتاصطياد، لتلك اآلفة أعلى يف حقل اإلنتاج وتنخفض باجتاه نقاط الدخول. كما يتعّين مراعـاة حـاتات   

 احلضرية عالية اخلطورة عند تقدير كثافة املصائد.أخرى مثل املناطق 

 

و كثافات املصائد املوصى بها لألنواع املختلفة من ذباب مثار الفاكهـة اسـتنادًا إ ى ممارسـة     2آ إ ى  2تظهر اجلداول من  

شائعة. وقد مت حتديد هذه الكثافات مبراعاة نتائج البحوث، قابلية التطبيق وجدوى التكلفة. كما تتوقف كثافات املصائد 

ار لكشـف األطـوار غـري الناضـجة مـن ذبـاب مثـار        أيضًا على أنشطة املسح املرافقة، مثل منط وشـدة مجـع عينـات الثمـ    

الفاكهة. يف تلك احلاتات حيثما يتم إكمال برامج مسح اتاصطياد بأنشطة مجع مكافئة جلمـع عينـات الثمـار، ميكـن ان     

 تكون كثافات املصائد أخفض من الكثافات املوصى بها املعروضة. 

 

 و مع مراعاة العوامل الفنية التالية: 2 –أ  2مت عمل توصيات الكثافة املعروضة يف اجلداول من 
 
 األهداف املختلفة للمسح وأوضاع اآلفة -

 (1نوع ذبابة مثار الفاكهة املستهدف )جدول  -

 خطر اآلفة املرتبط مبناطق العمل )مناطق اإلنتاج وغريها من املناطق(. -

 

ملسك ذبـاب مثـار الفاكهـة كمنـاطق العوائـل      وضمن املنطقة احملددة، يتعّين تطبيق الكثافة املوصى بها مع فرصة مهمة 

 األولية والطرق احملتملة )مثل مناطق إنتاج إزاء مناطق صناعية.
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 .Anastrepha spp كثافات املصيدة ألنواع. )أ( 4دول اجل

 

 (6) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 0منط املصيدة  االصطياد

 3نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 MLT/McP 6C/PA 1-0.25 1-0.25 0.62 – 0.2 0.62 – 0.2 بدون مكافحةمسح رصدي، 

 MLT/McP 6C/PA 6-2 1-6 0.62 – 0.2 0.62 – 0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشر  تعيني احلدودمسح 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض 

 بعد زيادة متوقعة يف اجملتمع 

MLT/McP 6C/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 

 MLT/McP 6C/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 رصدي لالستئصال مسح

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة 

مثار الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة 

 ولالستبعاد

MLT/McP 6C/PA 1-6 6-0 0-2 2-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض 

 بعد كشف باإلضافة للمسح الكشفي

MLT/McP 6C/PA 202
20– 20–20 20–20 20–20 

  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي. 1

 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. (6)
 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 0
 يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليطة. 2

 

 اجلاذب منط املصيدة

McP 6 مصيدة ماكفيلC (AA+Pt)  

MLT املصيدة متعددة الطعوم  PA جاذب بروتيين  
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= جاذبـات  PA) 1( واجلاذبـات الغذائيـة  CUE) Cuelure(، MEاملسـتجيبة ملثيـل يوجينـول )     sppBactrocera.كثافـات املصـيدة ألنـواع     (ب) 4دول اجل

 بروتينية(

 (6) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 6منط املصيدة  االصطياد

 4نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP ME/CUE/PA 0.2-1 0.6-0.2 0.6-0.2 0.6-0.2 مسح رصدي، بدون مكافحة

JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP مسح رصدي للتقليص
/TP 

ME/CUE/PA 6-2 1-6 0.62-0.2 0.62-0.2 

يف منطقة تنتشر  تعيني احلدودمسح 

فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو 

منخفض بعد زيادة متوقعة يف 

 اجملتمع 

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//Mc
P/YP 

ME/CUE/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP مسح رصدي لالستئصال
//YP 

ME/CUE/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة 

مثار الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة 

 ولالستبعاد

CH/ST/LT/MM/MLT/McP//T
P/YP 

ME/CUE/PA 1 1 1-2 0-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر 

الفاكهة مبستو فيها ذبابة مثار 

منخفض بعد كشف باإلضافة للمسح 

 2الكشفي

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
/TP 

ME/CUE/PA 60-202 60-20 60-20 60-20 

 ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي. 1
 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. 6
 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 0
 يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليطة. 2

 منط املصيدة

CH مصيدة شام ب McP مصيدة ماكفيل ST مصيدة ستاينر 

JT مصيدة جاكسون MLT املصيدة متعددة الطعوم  TP مصيدة تفري 

LT مصيدة لينفيلد MM       املصيدة املغربية املتوسطية YP مصيدة اللوحة الصفراء 
 
 

 Bactrocera oleaeكثافات املصيدة لـ  (جك) 4دول اجل

 (6) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 0منط املصيدة  االصطياد

 3نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 مسح رصدي، بدون مكافحة
MLT/CH/YP AC+SK/PA 0.2-1 0.62-0.2 0.62-0.2 0.62-0.2 

 مسح رصدي للتقليص
MLT/CH/YP AC+SK/PA 6-2 1-6 0.62-0.2 0.62-0.2 

يف منطقة تنتشر فيها  تعيني احلدودمسح 

ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد 

 زيادة متوقعة يف اجملتمع 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 

 مسح رصدي لالستئصال
MLT/CH/YP AC+SK/PA 0-2 0-2 0-2 0-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
MLT/CH/YP AC+SK/PA 1 1 6-2 0-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر فيها 

ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد 

 2كشف باإلضافة للمسح الكشفي

MLT/CH/YP AC+SK/PA 60-202 60-20 60-20 60-20 
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 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. ( 6) ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي.  1
 يضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. أ 0
 يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليطة.2

 اجلاذب منط املصيدة

CH مصيدة شام ب AC بيكربونات األمونيوم 

MLT املصيدة متعددة الطعوم  PA جاذبات بروتينية 

YP مصيدة اللوحة الصفراء SK Spiroketal 

 ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي.  1
 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. (6) 
 يضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. أ 0 

 )مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور(. 1:1نسبة  2
 )مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور( 1.0نسبة  2
 مصائد إناث لكل مصيدة ذكور(.2، 2:1)نسبة   يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليطة 2

 اجلاذب منط املصيدة

CC  CC     6  ( مصيدة كوك وكوننغهام )مع ترميدلور ملسك الذكورC (AA+TMA) 

ET ET      مع طعوم( 6 املصيدة السهلةC   0وC للمسك املتحّيز لإلناث ) 0C (AA+Pt+TMA) 

LT JT       )مصيدة جاكسون ) مع طعم تراميدلور ملسك الذكور AA خالت أمونيوم 

JT LT        طعم تراميدلور ملسك الذكور(لينفيلد ) مع مصيدة CE كابيلور 

MLT McP    مصيدة ماكفيل PA جاذب بروتيين 

MLT    مع طعوم املصيدة متعددة الطعوم(6C   0وC للمسك املتحّيز لإلناث ) Pt بوتريسني 

MM    املصيدة املغربية املتوسطية TMA تراي ميثيل أمني 

ST OBDT  مع طعوماملصيدة اجلافة مفتوحة األسفل( 6C   0وC للمسك املتحّيز لإلناث )  TML ترميدلور 

SE SE    مع طعوم( مصيدة سنسوس CE   0و ملسك الذكورC للمسك املتحّيز لإلناث )  

TP ST      مع( مصيدة ستينر TML ملسك الذكور )  

YP TP      مع طعوم  مصيدة تفري(6C   0وC للمسك املتحّيز لإلناث )  

VARs+ مصيدة القمع املعدل  

YP      مصيدة اللوحة الصفراء  

 Ceratitis sppكثافة املصائد ألنواع .(د) 4دول اجل

 

 (3) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 6منط املصيدة  االصطياد

 4نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 /JT مسح رصدي، بدون مكافحة
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E

T/LT/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

0.2-1 0.6-0.2 0.6-0.2 0.6-0.2 

JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E مسح رصدي للتقليص
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

6-2 1-6 0.62-0.2 0.62-0.2 

يف منطقة  تعيني احلدودمسح 

تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة 

مبستو منخفض بعد زيادة 

 متوقعة يف اجملتمع 

JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/
MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

0-2 0-2 0-2 0-2 

JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/L 2مسح رصدي لالستئصال
T/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

0-2 0-2 0-2 0-2 

منطقة خالية من مسح كشفي يف 

ذبابة مثار الفاكهة للتحقق من 

 غياب اآلفة ولالستبعاد

JT/MLT/McP/ 
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

1 1 1-2 0-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة 

تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة 

مبستو منخفض بعد كشف 

 2باإلضافة للمسح الكشفي

JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/E
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

60-202 60-20 60-20 60-20 
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 23يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية/  62 املعيار

 .Rhagoletis sppكثافات املصيدة ألنواع  (هك) 4دول اجل

 
 (6) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 0منط املصيدة  االصطياد

 3نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0.2-1 0.62-0.2 0.62-0.2 0.62-0.2 مسح رصدي، بدون مكافحة

 RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 6-2 1-6 0.62-0.2 0.62-0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشـر فيهـا    تعيني احلدودمسح 

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 زيادة متوقعة يف اجملتمع  
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0-2 0-2 0-2 0-2 

 مسح رصدي لالستئصال
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0-2 0-2 0-2 0-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 1 0.2-0 0-2 2-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشـر فيهـا   

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 2الكشفيكشف باإلضافة للمسح 
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 60-202 60-20 60-20 60-20 

  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي. 1

 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. (6)
 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 0
 يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليطة 2

 اجلاذب منط املصيدة

McP  مصيدة ماكفيل AS   ملح أمونيوم 

RB     مصيدةRebell BuH هكسانويت بوتيل 

RS     مصيدة الكرة احلمراء CE   كابيلور 

PALz املصيدة الصفراء الالصقة املومضة AA  خالت األمونيوم 

YP     املصيدة ذات اللوحة الصفراء  
 
 

 Toxotrypana curvicaudaكثافات املصيدة لـ . (و) 4دول اجل

 

 (6) 6كثافة املصيدة/كم اجلاذب 0منط املصيدة  االصطياد

 3نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 GS MVP 0.2-1 0.62-0.2 0.62-0.2 0.62-0.2 مكافحةمسح رصدي، بدون 

 GS MVP 6-2 1 0.62-0.2 0.62-0.2 مسح رصدي للتقليص

يف منطقة تنتشـر فيهـا    تعيني احلدودمسح 

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 زيادة متوقعة يف اجملتمع  

GS MVP 0-2 0-2 0-2 0-2 

 مسح رصدي لالستئصال
GS MVP 0-2 0-2 0-2 0-2 

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار 

 الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
GS MVP 6 6-0 0-2 2-16 

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشـر فيهـا   

ذبابة مثـار الفاكهـة مبسـتو مـنخفض بعـد      

 2كشف باإلضافة للمسح الكشفي

GS MVP 60-202 60-20 60-20 60-20 

  ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إ ى العدد اإلمجالي. 1

 تعزو إ ى العدد الكلي للمصائد. (6)
 أيضًا مواقع أخرى عالية اخلطورة. 0
 يشمل هذا املدى اتاصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف )منطقة القلب( ويتناقص باجتاه مناطق اتاصطياد احمليط 2

 

 اجلاذب منط املصيدة

GS الكرة اخلضراء MVP MVP    ( 6فرمون ذبابة مثار الباباظ--)ميثيل فينيل بريازين 
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 أنشطة اإلشراف -2

 

يشمل اإلشراف على أنشطة اتاصـطياد تقـدير نوعيـة املـواد املسـتعملة ومراجعـة كفـاءة اسـتعمال هـذه املـواد وإجـراءات            

 اتاصطياد.

 

بفاعلية ومصداقية عنـد مسـتوى مقبـول مـن الفـرتة الزمنيـة املوصـوفة. ويتعـّين أن         يتعّين أن تؤدي املواد املستعملة دورها 

حتافظ املصائد بذاتهاعلى تكاملها لكامل الفرتة الي يتوقع أن تبقى فيها يف احلقل. وجيدر أن تكـون اجلاذبـات مصـدقة    

 وخمتربة حيويًا ملستوى مقبول من األداء باتاستناد إ ى استعماهلا املتوّقع.

 

يتعّين عمل تقويم فين بشكل دوري من قبل أشخاص غري مشـاركني مباشـرة بتطبيـق الربنـامج. يتوقـف توقيـت التقـويم        

حسب الربنامج، ولكن يوصى بإلجازه مرتني على األقل يف العام يف الربامج الي تستمر ملدة ستة أشهر أو أكثـر. ويتعـّين   

برنامج اتاصطياد علـى كشـف اآلفـات املسـتهدفة يف إطـار الفـرتة الزمنيـة        أن يعاجل التقويم كافة النواحي املتعلقة مبقدرة 

احملددة للوفاء مبخرجات الربنامج مثل الكشف املبكر لدخول ذبابة مثار فاكهة ما. تشـمل نـواحي التقـويم نوعيـة مـواد      

صـيدة، خدمـة   اتاصطياد، حفظ السجالت، ختطيط شبكة اتاصطياد، رسم اخلرائط للمصائد، وضـع املصـائد، ظـروف امل   

 املصيدة، ترّدد تفتيش املصيدة واملقدرة على حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة.

 
جيدر تقويم نشر املصائد لضـمان أن تكـون األمنـاط املوصـوفة للمصـائد وكثافاتهـا موضـوعة يف املكـان. ويـتم الوصـول إ ى           

 اإلثباتات احلقلية من خالل تفتيش الدروب الفردية. 

املصائد لضمان أن تكون األمناط والكثافات املوصوفة من املصـائد يف املكـان. ويـتم الوصـول إ ى اإلثبـات      يتعّين تقويم وضع 

 احلقلي من خالل تفتيش الدروب الفردية.

 
يتعّين تقويم وضع املصائد تاختيار العائل املناسب، توقيت إعادة وضـع املصـائد، اتارتفـاع، التـوازن ضـوء/ظل، وصـول       

إ ى املصيدة، والقرب من مصائد أخرى. وميكن تقويم اختيار العائل، إعادة وضع املصائد والقـرب مـن    ذبابة مثار الفاكهة

مصائد أخرى من السجالت اخلاصة بكل درب للمصيدة. كما ميكن تقويم اختيار العائل، التوّضع والقرب إضافيا بفحص 

 حقليً .

 

اد بشكل مناسب. ويتعّين تفتيش السجالت لكل درب مصيدة يعّد احلفظ املناسب للسجالت أساسيًا لعمل برنامج اتاصطي

 لضمان أنها كاملة وحمدثة. ميكن بعدئذ استعمال اإلثبات احلقلي للمصادقة على دقة السجالت. 

 
جيدر تقويم املصائد للظرف اإلمجالي، اجلاذب الصحيح، اخلدمة املناسبة للمصائد، الفواصل الزمنية املناسبة للتفتـيش،  

تحديد الصحيحة )مثل حتديد املصائد وتاريخ وضعها(، الدليل عن التلّوث ولصاقات التحـذير املناسـبة. ويـتم    عالمات ال

 إلجاز ذلك يف احلقل يف كل موقع يتم فيه وضع املصيدة. 
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ميكن حدوث التقويم والقابلية على حتديد اهلوية من خالل ذباب مثار الفاكهة املستهدف الذي مت تعليمه ببعض الطـرق  

بغية متييزه عن ذباب مثار الفاكهة الرّبي املمسوك. يوضع ذباب مثار الفاكهة املعّلم يف املصائد بغية تقويم مقـدرة الصـّياد   

على خدمة املصائد، كفاءته يف التعّرف على األنـواع املسـتهدفة مـن ذبـاب مثـار الفاكهـة، ومعرفتـه بـإجراءات اإلبـالغ          

 فاكهة. ومن نظم التعليم الشائعة األصبغة املومضة و/أو قص األجنحة. املناسبة عند العثور على ذبابة مثار 

 
ويف بعض الربامج الي يتم فيها املسح لالستئصال للمحافظة على املناطق اخلالية من اآلفات، ميكن تعلـيم الـذباب أيضـًا    

ر الفاكهـة املعّلمـة علـى أنهـا     باستعمال ذباب مثار فاكهة عقيم مشّعع بغية تقليل فرص اخلطأ يف حتديد هوية ذبابة مثـا 

ذبابة مثار فاكهة برّية وما يرتتب على ذلك من أعمال غري ضرورية من قبل الربنامج. وهناك ضرورة لطريقة خمتلفة قلياًل 

يف شروط برنامج إطالق لذباب مثار الفاكهة العقيم لتقويم مقدرة املوظفني على متييز ذباب مثار الفاكهة الرّبي عـن ذبـاب   

الفاكهة العقيم الذي مت إطالقه بدقة. حيث يكون ذباب مثار الفاكهة املعّلم عقيمًا ولكنه يفتقر إ ى الصـبغة املومضـة،   مثار 

لكنه معلم فيزيائيًا بقص األجنحة أو بطريقة أخرى. ويوضع هذا الذباب يف عينات املصائد بعد مجعها من احلقـل ولكـن   

 قبل تفتيشها من قبل املشغلني.

 
ص التقويم يف تقرير يفّصل عدد املصائد املفتشة يف كل درب الي وجد أنها متتثل للمعايري املقبولة مثل، رسم يتعني تلخي

اخلرائط للمصائد، مكان وضعها، الظرف، اخلدمة والفاصـل الـزمين للتفتـيش. ويتعـّين حتديـد النـواحي الـي وجـدت         

 ناقصة، كما جيدر عمل توصيات حمددة إلصالح هذه النواقص. 

 
املصائد. وينبغي إجراء تفتيش لسـجالت كـل مسـار مصـيد     عمل سن ومسك السجالت على حنو مالئم حاسم األهمية حل

لضمان أن تكون كاملة وحمّدثة. وميكن أيضًا استخدام التأكيد امليداني للمصادقة على دقة السجالت. كما يوصى باحلفاظ 

 على مناذج لقسائم خاصة باألنواع اجملمعة من أنواع ذباب الفاكهة اخلاضعة للوائح. 
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