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التسلسل التاريخي للمطبوع:

ليس هذا جزءاً من المعيار
موضوع برنامج العمل :مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة
 04-2004إضافة موضوع برنامج العمل :الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية.
 11-2004لجنة المعايير توافق على المواصفة  – 27مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة.
 04-2005دراسة مشروع المعيار .
 04-2005الموافقة على مشروع المعيار لمشاورة األعضاء ،لجنة المعايير.
 06-2005مشاورة األعضاء.
 11-2005الموافقة على النص المعدل إلحالته لالعتماد ،لجنة المعايير.
 04-2006االعتماد :الدورة األولى لهيئة تدابير الصحة النباتية.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  .26إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة
(فصيلة  . )Tephritidaeروما .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة.
 03-2011اعتماد المرفق  : 1اصطياد ذبابة الفاكهة :الدورة السادسة لهيئة تدابير الصحة النباتية
 04-2014الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية CPM-9اعتمدت الملحق  2الى المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 26
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية : 26الملحق  . 2تدابير مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب
ثمار الفاكهة ( )2014روما FAO, IPPC
 04-2014قامت األمانة بتصحيح االخطاء في بيان المحتويات
 11-2005أوصت لجنة المعايير إضافة موضوع :إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستئصالها ( )2010-2005إلى برنامج
العمل.
 04-2006أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها األولى ( ) 2006موضوع :إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة
واستئصالها ()2010-2005
 11-2006وافقت لجنة المعايير على المواصفة .39
 09-2009قام الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنهج النظم المتعلقة بذبابة ثمار الفاكهة بوضع مشروع
النص
 01-2011أوصى الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنهج النظم المتعلقة بذبابة الفاكهة لجنة المعايير باعتبار
مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية إجراءات إدارة ذبابة الفاكهة ) )2010-2005( (Tephritidaeملحقا ً للمعيار
الدولي لتدابير الصحة النباتية .26
 05-2011أحاطت لجنة المعايير علما ً بتوصية الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنهج النظم المتعلقة بذبابة
الفاكهة
 04-2012قامت لجنة المعايير باستعراض مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وأعادته إلى المشرف إلعادة
صياغته
 12-2012قام المشرف بتنقيح المشروع بالتشاور مع الفريق المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنهج النظم المتعلقة بذبابة
ثمار الفاكهة
 05-2013قامت لجنة المعايير بتنقيحه في اجتماعها ووافقت على إخضاعه لمشاورة بين األعضاء
 07-2013مشاورة األعضاء
 02-2014قام المشرف بتنقيح مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 05-2014قامت لجنة المعايير (سبعة أعضاء ) باستعراض المشروع وتنقيحه والموافقة على إخضاعه لفترة إبداء التعليقات
بشأن الشواغل الجوهرية
 07-2014فترة إبداء التعليقات بشأن الشواغل الجوهرية
 11-2014قام المشرف بتنقيح المشروع بعد انتهاء فترة إبداء التعليقات بشأن الشواغل الجوهرية
 11-2014قامت لجنة المعاي ير بتنقيح المشروع ووافقت على إحالته إلى هيئة تدابير الصحة النباتية العتماده
 03-2015الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت الملحق  3الى المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 26
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية : 26الملحق  3إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ))2015( (Tephritidae
روما FAO, IPPC
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 04 -2015أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت طبقا لإلجراءات إبطال المعايير
 04-2015لتحديث األخير لتاريخ المطبوع
 04-2016اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية  ،في دورتها ، )11(.علما بالتعديالت التحريرية المقترحة من قبل مجموعة
مراجعة اللغة العربية .
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االعتماد
اعتُمد هذا المعيار خالل الدورة األولى لهيئة تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان .2006
وت ّم اعتماد مراجعة المرفق  1بشأن اصطياد ذبابة الفاكهة فقد اعتمد أثناء الدورة السادسة لهيئة
تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار  .2011وت ّم اعتماد الملحق  2خالل الدورة التاسعة لهيئة تدابير
الصحة النباتية في أبريل/نيسان  .2014ت ّم اعتماد الملحق  3خالل الدورة العاشرة لهيئة تدابير
الصحة النباتية في مارس/آذار .2015
المقدمة
النطاق
يقدم هذا المعيار خطوطا ً توجيهية إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة
(فصيلة  )Tephritidaeذات األهمية االقتصادية والحفاظ على حالتها كمناطق خالية من تلك اآلفات.
المراجع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة.
يشير هذا المعيار أيضا إلى معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية تتوفر على البوابة IPP
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير

الصحة النباتية7 /

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة  )Tephritidaeالملحق  1المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

تعاريف
يمكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار تحت المعيار رقم
 5في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (مسرد مصطلحات الصحة النباتية)

خالصة المتطلبات:
تشمل المتطلبات العامة إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة:
-

تحضير برنامج توعية جماهيري
عناصر اإلدارة للنظام (نظم التوثيق والمراجعة ،حفظ السجالت)
أنشطة اإلشراف.

إن العناصر الرئيسة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة هي:
-

توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها.

وتشمل هذه العناصر أنشطة مراقبة االصطياد وجمع عينات الثمار ،والمراقبة الرسمية
على حركة البنود الخاضعة للوائح .وترد توجيهات مفصلة عن أنشطة المراقبة وجمع عينات الثمار
في المرفقين  1و.2
وتشمل العناصر اإلضافية :تخطيط األعمال التصحيحية ،وتعليق وفقد حالة الخلو من آفة
واستئنافها (إن كان ذلك ممكناً) بالنسبة إلى المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة .ويرد في
الملحق رقم  1وصف لتخطيط األعمال التصحيحية.

الخلفية
يعد ذباب ثمار الفاكهة مجموعة مه ّمة من اآلفات لعديد من البلدان نظرا ً إلمكانيته إحداث
ضرر في الثمار و تقييد وصول المنتجات النباتية إلى األسواق العالمية .ويؤدي االحتمال العالي
لدخول ذباب ثمار الفاكهة المترافق مع نطاق واسع من العوائل وتوطنه إلى قيود تضعها عديد من
البلدان المستوردة على قبول الثمار من مناطق تتوطن فيها هذه اآلفات .ولهذه األسباب ،هناك حاجة
لمعيار دولي يتيح توجيهات محددة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها.

وتعرف المنطقة الخالية من آفة بعينها كونها " منطقة ال تظهر فيها آفة بعينها كما يستدل
من األدلة العلمية مع المحافظة رسمياً على خلوها على النحو المناسب " (المعيار رقم  5في

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) .ويمكن للمناطق الخالية من ذباب ثمار الفاكهة منذ البداية
أن تبقى خالية طبيعيا ً منه نظرا ً لوجود حواجز أو شروط مناخية ،و/أو الحفاظ على خلوها من
خالل قيود على الحركة والتدابير المرافقة (رغم أن لذباب ثمار الفاكهة إمكانية على التوطن
هناك) ،أو يمكن جعلها خالية من خالل برنامج استئصال (المعيار رقم ( 9خطوط توجيهية بشأن
برامج استئصال اآلفـــات) في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) .كما يصف المعيار رقم 4
(متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات) في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية أنماطا ً
مختلفة من المناطق الخالية من اآلفات ويقدم توجيهات عامة حول إنشاء هذه المناطق .على أنه تم
االعتراف بالحاجة لتوجيهات إضافية حول إنشاء المناطق الخالية من اآلفات والحفاظ عليها
وبخاصة لذباب ثمار الفاكهة (مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة) .ويصف هذا المعيار
المتطلبات اإلضافية إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها .وتشمل اآلفات
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طور هذا المعيار ألجلها حشرات تتبع رتبة ذات الجناحين ( )Dipteraوفصيلة/عائلة
المستهدفة التي ً
ذباب ثمار الفاكهة ( ،)Tephritidaeمن أجناس Rhagoletis" ،Dacus ، Ceratitis،Anastrepha, Bactrocera

."Toxotrypana

ويتضمن انشاء مناطق خالية من اآلفات والحفاظ عليها ،عدم ضرورة اتخاذ تدابير خاصة
للصحة النباتية لألنواع المستهدفة بالنسبة الى السلع فى المناطق الخالية من اآلفات.

المتطلبات
 - 1متطلبات عامة
تطبق مفاهيم واحتياطات المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  4على إنشاء المناطق
الخالية من اآلفات والحفاظ عليها لكل اآلفات بما في ذلك ذباب ثمار الفاكهة وعليه يراعى العزو.
للمعيار رقم  4باقتران مع هذا المعيار.
يمكن أن تكون تدابير الصحة النباتية وإجراءات محددة كما هي موصوفة الحقا ً في هذا
المعيار مطلوبة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها .ويمكن أن يتخذ
القرار بإنشاء منطقة رسمية خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة باالستناد إلى العوامل الفنية المقدمة
في هذا المعيار .وتشمل هذه العوامل بيولوجية اآلفة ،مساحة المنطقة ،مستويات عشائر اآلفة
وطريق انتشارها ،الشروط اإليكولوجية ،العزل الجغرافي وتوافر طرائق الستئصال اآلفات.
ويمكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة بتوافق مع هذا المعيار الدولي
لتد ابير الصحة النباتية تحت مدى من حاالت مختلفة .يتطلب بعضها تطبيق نطاق واسع من
بعض ٍٍ من هذه العناصر
العناصر التي يتيحها هذا المعيار ،في حين يتطلب بعضها اآلخر تطبيق
ٍ
فقط.
وفي المناطق التي ال يتمكن ذباب ثمار الفاكهة فيها من التوطن ألسباب مناخية أو جغرافية
أو غيرها  ،ي ُراعى ينبغي أن ال يكون هناك تسجالت لوجود األفة  ،ولكنه قد يكون من المعقول أن
نستنتج أنها غير موجودة (8تحديد حالة اآلفات فى منطقة ما) .وفي حال كشف ذباب ثمار الفاكهة
وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء الموسم (المادة  7الفقرة  3من االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات) ،ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح بالحفاظ على منطقة خالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة.
وفي المناطق التي يستطيع ذباب ثمار الفاكهة التوطن فيها ولكنه معروف أنه غائب ،فإن
المراقبة العامة بتوافق مع المعيار رقم  8تكون كافية عادة لغرض تحديد وإنشاء منطقة خالية من
آفة بعينها .ويمكن أن يتطلب األمر ،وحيثما كان ذلك مناسباً ،متطلبات استيراد و/أو قيود على
الحركة الداخلية لمنع دخول األنواع المهمة من ذبابة ثمار الفاكهة إلى المنطقة بغية الحفاظ على
خلو ها من تلك اآلفة.
ً
1-1

التوعية الجماهيرية

يعدً برنامج التوعية الجماهيرية عظيم األهمية في المناطق التي يتزايد فيها خطر دخول
اآلفة .ويعدً دعم الجمهور (خصوصا ً المجتمع المحلي) ومشاركته في المناطق القريبة من المنطقة
الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة واألشخاص الذين يسافرون إلى المنطقة أو عبرها ،بما في ذلك
األطراف ذات االهتمامات المباشرة أو غير المباشرة ،عنصرا ً مهما ً في إنشاء مناطق خالية من
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آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها .ويُراعى أن يكون الجمهور والمعنيون على علم بأهمية
إنشاء المنطقة والحفاظ على وضع الخلو من اآلفة فيها ،وبأهمية تفادي إدخال أو إعادة إدخال مادة
عائل قد تكون مصابة ،وذلك بالتوعية من خالل أشكال مختلفة من وسائل اإلعالم (المكتوبة،
المذياع ،التلفزيون) .ويمكن لهذا اإلعالم أن يسهم في تحسين التقيّد بتدابير الصحة النباتية للمنطقة
الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة .ويُراعى أن يكون برنامج التوعية الجماهيرية والتعليم الصحي
النباتي مستمرا ً ،ويمكن أن يتضمن معلومات عن:
-

نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية
وضع شاخصات/لوحات في نقاط الدخول وممرات العبور
وضع أكياس قمامة ،تستعمل لمرة واحدة ،لمواد العائل
توزيع وريقات أو مطويًات تضم معلومات عن اآلفة والمنطقة الخالية من آفة بعينها
مطبوعات (مطبوعة أو وسائط الكترونية)
نظم لتنظيم حركة الثمار
العوائل غير التجارية
أمان المصائد
غرامات عدم التقيّد ،عند االقتضا ًء
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التوثيق وحفظ السجالت

يُراعى توثيق تدابير الصحة النباتية المستخدمة إلنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة
على نحو كاف كجزء من اجراءات الصحة النباتية .كما يُراعى مراجعة هذه التدابير وتحديثها
بانتظام ،بما في ذلك األعمال التصحيحية ،إذا كانت مطلوبة (أنظر أيضا المعيار رقم  4في المعايير
الدولية لتدابير الصحة النباتية).
ويُراعى اإلبقاء على سجالت المسوحات ،والكشوفات ،وحدوث وتفشي اآلفة ونتائج
التدابير التطبيقية/التنفيذية لـ  24شهرا ً على األقل .ويُراعى إتاحة هذه السجالت للمنظمة القطرية
لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
3-1

أنشطة اإلشراف

يُراعى أن يتقيّد برنامج المنطقة الخالية من ذباب ثمار الفاكهة ،بما في ذلك المكافحة
التنظيمية ،وإجراءات المراقبة (من ذلك على سبيل المثال ،االصطياد وجمع عينات الثمار)
وضرورة تطابق تخطيط العمل التصحيحي مع اإلجراءات المصادق عليها.
و يُراعى أن تتضمن هذه اإلجراءات تفويضا ً رسميا ً بالمسؤولية لموظفين أساس ،على
سبيل المثال:
شخص ذو سلطة ومسؤولية محددة لضمان أن تكون النظم/اإلجراءات مطبقة ومحافظ
عليها بشكل مناسب؛
إخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقهم مسئولية التحديد الموثوق/الرسمي لذباب ثمار
الفاكهة إلى مستوى النوع
ويُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر رصد فاعلية البرنامج
بشكل دوري ،من خالل إجراءات المراجعة والتوثيق.
-2
1-2

المتطلبات الخاصة
توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
تشمل المواصفات المحددّة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة:

-

األنواع المستهدفة من ذبابة ثمار الفاكهة وتوزيعها ضمن المنطقة أو في جوارها.
أنواع العوائل التجارية وغير التجارية
تحديد المنطقة (خرائط مفصلة أو إحداثيات نظام الموقع الشامل ) (GPSالذي يظهر الحدود،
والحواجز الطبيعية ،ونقاط الدخول وأماكن منطقة العائل ،والمناطق الواقية ،حيثما كان ذلك
ضرورياً)
المناخ ،كالهطل المطري ،الرطوبة النسبية ،الحرارة ،سرعة الريح السائدة واتجاهها.

ويتيح المعيار رقم  4في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية توجيهات إضافية إلنشاء
منطقة خالية من اآلفات ووصفها.
2-2

إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
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يُراعى تطوير البنود التالية وتطبيقها:
-

أنشطة المراقبة إلنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
تحديد المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
تدابير الصحة النباتية ذات العالقة بحركة مادة العائل أو البنود الخاضعة للوائح
تقاني تقليص اآلفة إذا كان مناسباً.

قد يكون من الضروري أيضا ً إنشاء مناطق واقية (كما هي موصوفة في الفقرة  )1-2-2وقد
يكون من المفيد جمع معلومات فنية إضافية أثناء إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
1-2-2

المنطقة الواقية

يُراعى إنشاء منطقة واقية في المناطق حيث ال يعتبر العزل الجغرافي كافيا ً لمنع الدخول
إلى أو إعادة إصابة منطقة خالية من آفة ما أو حيث ال توجد سبل أخرى لمنع حركة ذباب ثمار
الفاكهة إلى المنطقة الخالية من آفة ما .وتتضمن العوامل التي ي ُراعى اعتبارها في إنشاء وفاعلية
المنطقة الواقية ما يلي:
-

تقاني تقليص اآلفة التي يمكن استعمالها لخفض عشائر ذبابة الفاكهة ،بما في ذلك:

-

 استخدام طعم معين بمبيد حشرات
 الرش
 تقنية الحشرات العقيمة
 تقنية إتالف الذكر
 المكافحة البيولوجية
 المكافحة الميكانيكية ،إلخ.
توافر العائل ،النظم المحصولية ،الغطاء األخضر الطبيعي،
الظروف المناخية
جغرافية المنطقة
المقدرة على االنتشار الطبيعي عبر مسارات محددة
المقدرة على تطبيق نظام لرصد فعالية إنشاء المنطقة الواقية (مثل شبكة االصطياد).

2-2-2

أنشطة المراقبة قبل إنشاء المنطقة

ضرورة إنشاء واستخدام برنامج رصد نظامي وتنفيذه ،وقد يكون االصطياد هو الخيار
المفضل لتحديد غياب ذبابة الفاكهة أو وجودها في منطقة ما بالنسبة لألنواع المستجيبة
للطعوم/المواد الجاذبة .على أن أنشطة جمع العينات قد تكون مطلوبة أحيانا ً كي تتمم برنامج
االصطياد ،ومن ذلك مثال األنواع المستجيبة بدرجة أقل لجاذبات نوعية.
ويُراعى القيام بالمراقبة ،قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،لفترة تحددها
المواصفات المناخية للمنطقة ،ولمدة ال تقل عن  12شهرا ً متتاليا ً،إذا كان ذلك مناسب فنياً ،في
المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة في كافة مناطق النباتات العائلة التجارية وغير التجارية
إليضاح أن اآلفة غير موجودة في المنطقة .وينبغي عدم وجود عشائر كشف عنها أثناء أنشطة
المراقبة قبل إنشاء المنطقة .ويمكن أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة ،تبعا ً لحالة المنطقة (وفقا ً
للمعيار رقم  8في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) إلى عدم استبعاد منطقة ما من تعينيها
الحقا ً كمنطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة .ولتأهيل المنطقة كمنطقة خالية من آفة ما ،ينبغي أال ً
يكشف فيها وجود نموذج غير بالغ ،بالغتين خصبتين أو أكثر ،أو أنثى ملقحة من النوع المستهدف
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أثناء فترة المسح .وتوجد نظم مختلفة لالصطياد وجمع عينات الثمار لألنواع المختلفة من ذبابة
الفاكهة .و يُراعى القيام بالمسوحات باستعمال الخطوط التوجيهية المحددة في المرفقين  1و.2
ويمكن مراجعة هذه الخطوط التوجيهية عند تحسن فاعليات المصيدة ،والجاذب وجمع عينات
الثمار.
1-2- 2-2

إجراءات االصطياد

يتضمن هذا القسم معلومات عامة عن إجراءات االصطياد لألنواع المستهدفة من ذباب
ثمار الفاكهة .وقد تتباين ظروف االصطياد اعتمادا على عوامل منها مثال الذبابة المستهدفة
والظروف البيئية السائدة .وتوجد في المرفق رقم  1معلومات أكثر تفصيالً ،بما في ذلك توصيات
اصطياد خاصة باآلفة .وعند التخطيط للقيام بعمليات االصطياد ،يُراعى اعتبار األمور التالية:
نمط المصيدة والمواد الجاذبة
تم ،على مدى عقود ،تطوير عدة أنماط من المصائد والمواد الجاذبة لمسح عشائر ذباب
ثمار الفاكهة .ويختلف عدد الحشرات الممسوكة تبعا ً ألنماط المادة الجاذبة المستعملة .ويتوقف نمط
المصيدة المختارة للمسح على النوع/األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة وطبيعة الجاذب.
وتشمل المصائد األكثر استعماالً مصائد  Steiner، McPhail ،Jacksonوالمصيدة الجافة المفتوحة
القعر ( )OBDTوالمصائد ذات الصفيحة الصفراء ،والتي يمكن أن تستعمل مواد جاذبة نوعية
(جاذبات بارافيرمونية أو فيرمونية خاصة بالذكور) ،أو روائح الغذاء أو العائل ( بروتين سائل أو
مصنع جاف) ويستخدم البروتين السائل لمسك مدى واسع من أنواع ذباب ثمار الفاكهة ويمسك
الذكور واإلناث على حد سواء ،مع نسبة مئوية أعلى لإلناث الممسوكة.
على أن تحديد هوية ذباب ثمار الفاكهة قد يكون صعبا ً نظرا ً للتحلل في الطعم السائل .وفي
مصائد كمصيدة  ،McPhailيمكن إضافة غليكول اإليثيلين لتأخير التحلل .وتكون الطعوم المكونة من
بروتين مصنّع متحيزة إلناث الحشرة ،وتمسك عددا ً أقل من الكائنات غير المستهدفة ،وعند
استخدام هذه الطعوم في مصائد جافة ،يمكن أن تمنع التحلل المبكر للنماذج الممسوكة.
كثافة المصائد
تعدً كثافة المصائد (عدد المصائد في وحدة المساحة) عامال ً مهما ً في المسوحات الفعًالة
لذبابة الفاكهة و يُراعى أن تصمم باالستناد إلى النوع المستهدف من ذبابة الفاكهة ،فاعلية المصيدة،
ممارسات الزراعة والعوامل األحيائية والالأحيائية ،ويمكن أن تتغير الكثافة تبعا ً لطور البرنامج.مع
كثافات مختلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة وطور الحفاظ عليها.
كما تتوقف كثافة المصائد أيضا ً على المخاطر المترافقة مع نقاط الدخول الممكنة ،الى المناطق
المحددة الخالية من الذبابة.
ترتيب المصائد (تحديد المكان الخاص للمصائد)
يُراعى ،في برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة ،ترتيب شبكة اصطياد في
كامل المنطقة .ويتوقف مخطط شبكة االصطياد على مواصفات المنطقة ،وتوزيع العائل،
وبيولوجية ذبابة الفاكهة موضع االهتمام .إن اختيار مكان مناسب للمصيدة وموقع المصيدة ضمن
النبات العائل هو إحدى أبرز السمات المهمة لوضع المصائد .ويعدّ استخدام نظام الموقع الشامل
( )GPSونظم المعلومات الجغرافي ( )GISمفيدا ً إلدارة شبكة االصطياد.
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ويُراعى أن يأخذ المكان بعين االعتبار وجود العوائل المفضلة (عوائل أولية ،عوائل ثانوية
ع َرضية) لألنواع المستهدفة .ونظرا ً ألن اآلفة تكون مترافقة مع الثمرة أثناء نضجها،
وعوائل َ
يُراعى أن يتبع المكان بما في ذلك تبديل المصائد تتالي نضج الثمار في النباتات العائلة .ويُراعى
إعطاء االعتبار لممارسات اإلدارة التجارية في المنطقة التي يتم فيها اختيار أشجار العائل .فقد
يكون للتطبيق النظامي لمبيدات الحشرة (و /أو غيرها من المواد الكيميائية) على أشجار العائل
المختارة ،على سبيل المثال ،تأثير سلبي كاذب في برنامج االصطياد.
خدمة المصائد
يُراعى أن يعتمد تكرار خدمة المصائد (المحافظة على المصائد وإعادة تجهيزها) خالل
فترة االصطياد على:
-

طول عمر الطعوم (مثابرة الجاذب)
طاقة االحتجاز
معدل المسك
موسم نشاط ذبابة الفاكهة
وضع المصائد
بيولوجية النوع
الظروف البيئية.

تفتيش المصايد (فحص المصائد بحثا ً عن ذباب ثمار الفاكهة)
يُراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أثناء فترة االصطياد على:
-

النشاط المتوقع لذبابة ثمار الفاكهة (بيولوجية النوع)؛
استجابة ذبابة ثمار الفاكهة المستهدفة فيما يخص حالة العائل في أوقات مختلفة من العام؛
العدد النسبي لذباب ثمار الفاكهة المستهدف وغير المستهدف المتوقع مسكه في مصيدة ما؛
نمط المصيدة المستعمل؛
الظرف الفيزيائي للذباب في المصيدة (وفيما إذا كان يمكن تحديد هويته).

وفي مصائد معينة ،يمكن أن تتلف النماذج بسرعة على نحو يجعل عملية تحديد هويتها
صعبة أو مستحيلة إال إذا فحصت المصائد على نحو متكرر.
تحديد المقدرة:
يُراعى أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات بنية تحتية سابقة التجهيز ،أو بنية يسهل
الوصول إليها ،وموظفين مدربين لتحديد النماذج الممسوكة من النوع/األنواع المستهدفة على نحو
سريع ،يفضل أن يكون ضمن  48ساعة .وقد يكون الوصول المستمر إلى الخبرة ضروريا ً أثناء
طور اإلنشاء أو عند تطبيق األعمال التصحيحية.
2-2- 2-2

إجراءات جمع عينات الثمار

يمكن استخدام طريقة جمع عينات الثمار كنهج فى الرقابة الى جانب االصطياد وحيثما
يكون األخير أقل استجابة .ويُراعى مالحظة أن جمع العينات طريقة فاعلة لمسوحات تعيين
الحدودد على مستو صغير في منطقة تفشّي .على أنها تتطلب عمال ً مكثفاً ،ووقتا ً طوليا ً وهي مكلفة
نظرا ً إلتالف الثمار .ومن المهم حفظ عينات الثمار في ظرف مناسب للحفاظ على حيوية كافة
األطوار غير الناضجة من ذبابة الفاكهة في ثمرة مصابة لغرض تحديد هويتها.
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التفضيل العائلي
ع َرضية للنوع
يُراعى أن يأخذ جمع عينات الثمار في االعتبار وجود عوائل أولية وثانوية و َ
المستهدف .كما عليه أن يأخذ بالحسبان نضوج الثمرة ،و العالمات الظاهرة لإلصابة فيها،
والممارسات التجارية (كاستخدام مبيدات الحشرات) في المنطقة.
التركيز على مناطق عالية المخاطر
يُراعى أن يستهدف جمع العينات مناطق محتملة لوجود ذباب ثمار الفاكهة مثل:
-

المناطق المدنية
البساتين المهجورة
الثمار المرفوضة في أماكن التعبئة
أسولق الثمار
المواقع التي توجد فيها العوائل األولية بتركيزات عالية
نقاط الدخول إلى منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،حيثما كان ذلك مناسباً.

يُراعى استعمال تتالي العوائل التي من المحتمل أن تصاب باألنواع المستهدفة من ذبابة
الفاكهة كمناطق ألخذ عينات الثمار.
حجم العينة واالنتخاب
وتتضمن العوامل الواجب اعتبارها:
-

مستوى الثقة المطلوب
توافر مادة العائل األولي في الحقل
الثمار التي تبدي أعراضا ً على األشجار أو ،الثمرة الساقطة أو المستبعدة (في أماكن التعبئة
مثالً) ،وحيثما كان ذلك مناسباً.

إجراءات معاملة الثمار المأخوذة كعينات للتفتيش
يُراعى جلب عينات الثمار المجموعة في الحقل إلى منطقة من أجل حفظها وتقطيع الثمرة
إلى شرائح ،واسترداد اآلفة و تحديد هويتها .و يُراعى وضع لصاقة على الثمرة ،ونقلها وحفظها
بأسلوب مضمون الجتناب خلط الثمار من عينات مختلفة.
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تحديد المقدرة
يُراعى أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات ،بنية تحتية سابقة التجهيز ،أو بنية يسهل
الوصول إليها ،و موظفين مدربين لتحديد األطوار غير الناضجة لذبابة الفاكهة والبالغات المنبثقة
للنوع المستهدف بطريقة سريعة.
3-2-2

مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح

يُراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح لمنع دخول اآلفات المستهدفة
إلى داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة .وتتوقف هذه المراقبات على المخاطر
ال ُمقيَّمة (بعد تحديد الطرق الممكنة والبنود الخاضعة للوائح) ويمكن أن تشمل:
-

4-2-2

تسجيل النوع المستهدف من ذبابة الفاكهة على قائمة آفة حجرية
تنظيم الطرق والبنود التي تتطلب مراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة
القيود المحلية لمراقبة حركة البنود الخاضعة للوائح إلى داخل المنطقة الخالية من آفات
ذباب ثمار الفاكهة
تفتيش البنود الخاضعة للوائح ،وفحص التوثيق المناسب ،على نحو سليم ،وحيثما كان
ضروريا ً لحاالت عدم التقيّد ،وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة (كالمعالجة ،أو الرفض
أو اإلتالف).
معلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة

قد تكون المعلومات اإلضافية مفيدة أثناء طور إنشاء المناطق الخالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة .وهذه تشمل:
السجالت التاريخية للكشف ،بيولوجيا وديناميكيات عشائر اآلفة/اآلفات المستهدفة ،وأنشطة
المسح لآلفة/اآلفات المستهدفة المعنية في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
نتائج تدابير الصحة النباتية المتخذة كجزء من أعمال عقب كشوف ذباب ثمار الفاكهة في
المنطقة الخالية منها
سجالت اإلنتاج التجاري للمحاصيل العائلة في المنطقة ،وتقديرا ً لإلنتاج غير التجاري
ووجود مادة عائل بري
ً
قوائم أنواع ذباب ثمار الفاكهة األخرى المهمة اقتصاديا و التي يمكن أن توجد في المنطقة
الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
5-2-2

اإلعالن المحلي بالخلو من اآلفة

يُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتأكد من حالة خلو المنطقة من ذبابة
الفاكهة (وفق المعيار رقم  8في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) على نحو محدًد بتأكيد التقيّد
تصرح المنظمة
مع اإلجراءات الموضوعة وفق هذا المعيار ( المراقبة والمكافحات) ويُراعى أن
ً
اإلقليمية لوقاية النباتات وأن تعلم بإنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،كما هو
مناسب.
وبغية التم ًكن من تأكيد حالة خلو المنطقة من ذبابة الفاكهة ألغراض اإلدارة الداخلية،
الخلو من آفات ذباب ثمار الفاكهة بعد أن تكون المنطقة الخالية من
يُراعى فحص استمرارية حالة
ً
آفة ما قد أنشئت ووضعت أية تدابير صحية نباتية قيد التنفيذ للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات
ذباب ثمار الفاكهة.
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الحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة

بغية الحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،يُراعي على المنظمة
القطرية لوقاية النباتات أن تستمر في رصد عمليات المراقبة والمكافحة ،مؤكدة باستمرار حالة
الخلو من اآلفة.
1-3-2

المراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من ذباب ثمار الفاكهة

بعد التأكد والتصريح بالمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،يُراعى أن يستمر
البرنامج الرسمي للمراقبة عند مستو مقد ّر بأنه ضروري للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات
ذباب ثمار الفاكهة .و يُراعى إصدار التقارير الفنية ألنشطة المسح بشكل منتظم (شهريا ً على سبيل
المثال) .وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساسا ً لمتطلبات إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة (انظر القسم  )2-2ولكن مع اختالفات في كثافة المصائد وأماكنها تبعا ً لمستوى الخطر ال ُمقيم
لدخول النوع المستهدف.
2-3-2

الفاكهة.
3-3-2

مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح
وهذه مماثلة لتلك المذكورة في الفقرة

3-2- 2

إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار

األعمال التصحيحية (بما في ذلك االستجابة لتفشي)

يُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططا ً لألعمال التصحيحية
التي يمكن وضعها حيز التنفيذ عند كشف اآلفة/اآلفات المستهدفة في المنطقة الخالية من آفات ذباب
ثمار الفاكهة أو في مادة العائل من تلك المنطقة ،أو عند وجود إجراءات خاطئة (ويتيح الملحق 1
خطوطا ً توجيهية مفصلة) ويُراعى أن تتضمن هذه الخطة عناصر أو نظما ً لتغطي:
التصريح بالتفشي وفقا ً للمعايير الموجودة في المعيار رقم  8واإلعالم عنه
إجراء مراقبة تحديديه (االصطياد وجمع عينات الثمار) لتحديد المنطقة الموجودة تحت
األعمال التصحيحة
تطبيق تدابير المكافحة
إجراء مراقبة إضافية
معايير الستئناف خلو المنطقة االمتأثرة بالتفشي
االستجابات العتراضات اآلفة.
ويُراعى البدء بخطة عمل تصحيحية بالسرعة الممكنة وفي أي حالة خالل
اكتشاف ذبابة بالغة واحدة أو أطوار غير ناضجة لآلفة المستهدفة).
4-2

تعليق أو استئناف حالة منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة أو فقدها

1-4-2

التعليق

72

ساعة (من

يُراعى أن يتم تعليق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة عند حدوث تفشي
باآلفة المستهدفة أو الجزء المتضرر منها باالستناد إلى واحد أو أكثر بالدليل العلمى من األسباب
التالية :كشف نموذج غير ناضج ،أو بالغتين مخصبتين أو أكثر أو أنثى ملقحة ضمن فترة محددة.
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كما يمكن أن يطبق تعليق الحالة إذا ما وجد أن اإلجراءات كانت خاطئة (على سبيل المثال اصطياد
غير كاف ،مراقبات حركة العائل أو معامالت).
و عند توافر المعايير لمواجهة التفشي ،يُراعى أن يؤدي ذلك إلى تطبيق خطة العمل
التصحيحية كما هي محددة في هذا المعيار واإلعالم المباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات
صاحبة الشأن في البلدان المستوردة المعنية (انظر المعيار رقم (17اإلبالغ عن اآلفات) في
المعايير الدولية للصحة النباتية) .ويمكن أن يتم تعليق كل أو جزء من المنطقة الخالية من آفات
ذباب ثمار الفاكهة أو إلغائها .وفى معظم الحاالت سيؤدى التعليق الى حصر الجزء المصاب من
المنطقة الخالية .ويعتمد ذلك على بيولوجية وايكولوجية الذبابة المستهدفة وأن تكون المعايير لرفع
التعليق واضحة .ويُراعى أن يتم إعالم المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المعنية
المستوردة بأي تغيير في حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
2-4-2

االستئناف
ضرورة أن يستند االستئناف الى مستلزمات االنشاء وفقا للظروف التالية:

-

عدم ظهور دالئل جديدة عن األنواع المستهدفة من اآلفات لفترة تتقرر وفقا لبيولوجية
األنواع ونمط الظروف المناخية السائدة 1وذلك استنادا الى التأكيدات الرقابية أو فى حالة
مثل االجراءات ما لم يتسنى تصحيحها؛
في حال حدوث خطأ ما في اإلجراءات ،فقط عندما يتم تصحيح الخطأ.

 3-4-2فقد حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
إذا لم تكن تدابير المكافحة فاعلة وأصبحت اآلفة متوطنة في المنطقة بأكملها (المنطقة المعروفة
كمنطقة خالية من آفة) ،فإن وضع المنطقة ينبغي أن يفقد .وبغية الوصول ثانية إلى وضع المنطقة
الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،ينبغي إتباع إجراءات اإلنشاء والحفاظ المحددة المبينة في هذا
المعيار.

 1تبدأ الفترة من آخر تحرى بالنسبة الى بعض األنواع ،وأن تتوقف لمدة ثالث دورات حياتية على األقل ،ومع ذلك ينبغى أن
تستند الفترة الى معلومات علمية بما ذلك ما يقدمه نظام الرقابة فى الموقع.
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هذا الملحق هو جزء واجب االتباع من المعيار
الملحق  :1خطوط توجيهية لخطط العمل التصحيحية
إن كشف ذبابة فاكهة واحدة (بالغة أو غير ناضجة) من النوع المستهدف في المنطقة
الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،ينبغي أن يكون منطلقا وضع خطة العمل التصحيحية حيز
التنفيذ.
وفي حالة حدوث تفشي ،فإن الغاية من خطة العمل التصحيحية هو ضمان استئصال اآلفة
بغية السماح باستئناف حالة اآلفة في المساحة المتأثرة داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة.
وينبغي أن تعد خطة العمل التصحيحية بحيث تأخذ في اعتبارها بيولوجية النوع المستهدف
من ذبابة الفاكهة وجغرافية المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،والظروف المناخية
وتوزيع العائل ضمن المنطقة.
وتشمل العناصر المطلوبة لتطبيق خطة العمل التصحيحية:
-

اإلطار القانوني الذي يمكن بموجبه تطبيق خطة العمل التصحيحية
معايير إعالن تفشي اآلفة
الجدول الزمني لالستجابة المبدئية
المعايير الفنية لالصطياد التحديدي ،وأخذ عينات الثمار ،وتطبيق أعمال االستئصال وإنشاء
تدابير تنظيمية
توافر مصادر تنفيذية/تطبيقية كافية
تحديد المقدرة
االتصال الفاعل ضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات والمنظمة/المنظمات القطرية في
البلد/البلدان المستوردة ،بما في ذلك توفير تفصيالت االتصال لكل األطراف المعنية.

التدابير المعتمدة لتطبيق خطة العمل التصحيحية
-1

تحديد حالة الكشف من منظور األفة (يمكن االستناد إليه في العمل أم ال)

 1-1إذا كان الكشف حدثا ً وقتيا ً عارضا ال يمكن االستناد إليه كمنطلق للعمل (المعيار رقم  8في
المعايير الصحية لتدابير الصحة النباتية) ،فال توجد حاجة ألي عمل إضافي.
 2-1إذا كان كشف آفة ما مستهدفة يمكن أن يكون منطلقا للعمل ،ينبغي تنفيذ مسح لتعيين
الحدود ،يتضمن وضع مصائد إضافية ،وعادة جمع عينات ثمار ،وزيادة في معدل تفتيش المصائد،
تفشًٍ ما ،ويحدد أعمال
وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير فيما إذا كان الكشف يمثل ٍ
االستجابة الضرورية .وعند تفشي اآلفة ،يمكن أيضا ً استخدام هذه التدابير أيضا ً لتحديد حجم
المنطقة المتأثرة.
-2

تعليق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة

إذا ما تم بعد الكشف تحديد أن تفش ما قد حدث أو تم الوصول إلى أي من األسباب المحددة
الفقرة
في
ّ
 ،1-4-2فإن حالة المساحة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة في المنطقة المتأثرة ينبغي أن تعلق.
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ويمكن أن تكون المساحة المتأثرة محدودة في أجزاء من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار
الفاكهة ويمكن أن تكون كل هذه المنطقة.
-3

تطبيق تدابير المكافحة في المنطقة المتأثرة

طبقا ً لما هو مذكور في المعيار رقم  9في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ،يُراعى
تطبيق أعمال تصحيحية محددة أو أعمال استئصال مباشرة في المنطقة/المناطق المتأثرة وأن يتم
إيصال ذلك إلى ساكني/قاطني المجتمع في المنطقة بشكل كاف .ويمكن أن تشمل أعمال
االستئصال:
-

معامالت بطعوم تستخدم مبيد حشرات انتخابي
إطالق حشرات عقيمة
قطف جميع الثمار من األشجار
تقنية إتالف الذكور
إتالف الثمرة المصابة
معالجة التربة (كيماويا) أو فيزيائيا)
استخدام المبيدات.

و يُراعى تنفيذ تدابير الصحة النباتية بصرامة ،لمراقبة حركات السلع التى قد تعيل ذباب
الفاكهة .وقد تشمل هذه االجراءات إلغاء شحنات سلع الفاكهة من المنطقة المصابة ،وإقامة حواجز
الطرق لمنع حركة الثمار المصابة من المساحة المتأثرة إلى بقية المنطقة الخالية من اآلفات ،على
نحو مناسب .كما يمكن تبني تدابير أخرى ،إذا وافق البلد المستوردة عليها ،مثل المعاملة ،وزيادة
المسوحات ،واالصطياد اإلضافي.
-4

معايير الستئناف تحديد منطقة خالية من اآلفات بعد التفشي ،واألعمال الواجب اتخاذها

ترد معايير نجاح االستئصال ًفى القسم  ،2-4-2وينبغى أن تشمل خطة االجراءات
التصحيحية لمعالجة ذباب الفاكهة المستهدف .وتتوقف الفترة الزمنية على بيولوجية النوع
والظروف البيئية السائدة .وعندما يتم الوفاء بهذه المعايير ،يُراعى األخذ باألعمال التالية:
-

إعالم المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة
استئناف المستويات الطبيعية للمراقبة
استئناف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.

-5

إعالم الهيئات المعنية

يُراعى أن تبقى المنظمات القطرية لوقاية النباتات وغيرها من الهيئات ذات الصلة على علم
دائم بأية تغييرات تطرأ على حالة المناطق الخالية ،كما ينبغي أن تراعى التزامات اإلبالغ عن
اآلفات التي نصت عليها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( المعيار رقم  17في المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية).
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اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا الملحق في دورتها التاسعة في أبريل/نيسان .2014
هذا الملحق جزء ملزم لهذا المعيار
الملحق  :2تدابير مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
()2014
معلومات أساسية
إن حالة تفشي ذباب ثمار الفاكهة ( )Tephritidaeالتي ت ّم اكتشافها في منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة
قد تش ّكل خطرا ً على البلدان المستوردة التي تعتبر فيها أنواع ذباب ثمار الفاكهةة آفةة حجريةة .ويصةف
هذا الملحق تدابير المكافحةة الواجةب اتخاذهةا فةي منطقةة الستئصةال ذبةاب ثمةار الفاكهةة أُقيمةت ضةمن
منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة في حال التفشي.
ويغطي هذا المعيار التدابير التصحيحية وغيرها مةن تةدابير الصةحة النباتيةة التةي يمكةن اسةتخدامها فةي
منطقة استئصال اآلفة ضمن منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة.
تُقام منطقة االستئصال وتدابير المكافحة ذات الصلة بهدف استئصال األنواع المستهدفة من ذباب ثمةار
الفاكهة ،وإعادة حال المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،وحماية المنطقة المحيطة الخالية من
آفات ذباب ثمةار الفاكهةة ،واالسةتجابة إلةى متطلبةات االسةتيراد التةي يضةعها البلةد المسةتورد فةي مجةال
الصةةحة النباتيةةة ،حيثمةةا تنطبةةق .وبخاصةةة ،إن تةةدابير المكافحةةة ضةةرورية ألن حركةةة البنةةود الخاضةةعة
للوائح التي تدخل إلى منطقة استئصال اآلفة وتخةرج منهةا تطةرح خطةرا ً محةتمالً علةى انتشةار األنةواع
المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة.
-1

إنشاء منطقة استئصال اآلفات

تصرح عةن التفشةي وفقةا ً لهةذا المعيةار
يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن
ّ
ولمعةةايير دوليةةة أخةةرى ذات الصةةلة بتةةدابير الصةةحة النباتيةةة .وحةةين يةةت ّم اكتشةةاف حالةةة تفشةةي لألنةةواع
المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة ضمن منطقة خالية من آفات ذباب ثمةار الفاكهةة ،ينبغةي إقامةة منطقةة
الستئصال اآلفات استنادا ً إلى تقييم فني .وتُعلَّق حالة المنطقة الخالية من آفةات ذبةاب الثمةار .وفةي حةال
عدم التمكن من تطبيق تدابير مكافحة إلقامةة منطقةة الستئصةال اآلفةة ،تُلغةى حالةة المنطقةة الخاليةة مةن
آفات ذباب ثمار الفاكهة وفقا ً لهذا المعيار.
ويجب أن تضم منطقة استئصال اآلفة المنطقة المصةابة .وإضةافةً إلةى ذلةك ،ينبغةي إقامةة منطقةة واقيةة
تماشيا ً مع هذا المعيار ،ووفقا ً لما يرد في مسوحات تحديد مناطق اآلفات ،مع األخةذ فةي االعتبةار قةدرة
االنتشةةار الطبيعيةةة لألنةةواع المسةةتهدفة مةةن ذبةةاب ثمةةار الفاكهةةة ،وخصائصةةه البيولوجيةةة ذات الصةةلة،
وغيرها من العوامل الجغرافية والبيئية.
ويجب رسم دائرة تحدّد المسةاحة الةدنيا لمنطقةة استئصةال اآلفةة ،علةى أن تر ّكةز علةى اكتشةاف األنةواع
الحالية المستهدفة من ذباب ثمةار الفاكهةة وضةمن قطةر واسةع بمةا فيةه الكفايةة ليتطةابق مةع االعتبةارات
أعاله ،وفقا ً لما تحدّده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر .وفي حال اكتشاف عةدة آفةات،
سم عدة دوائر (قد تكون متداخلة) ،كما يبينه الشكل .1
يجب أن تُر َ
و إذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي لمنطقة استئصال اآلفة ،قد تقةرر المنظمةة الوطنيةة لوقايةة النباتةات فةي
البلد المصدّر تعديل هذه المنطقة لتتطابق مع الحةدود اإلداريةة أو مةع الطوبوغرافيةا ،أو مقاربةة الةدائرة
بمضلّع
ويمكةةن اسةةتخدام جهةةاز لإلسةةناد الجغرافةةي (مثةةل النظةةام العةةالمي لتحديةةد المواقةةع) أو خريطةةة تتضةةمن
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إحةداثيات جغرافيةةة لتحديةةد منطقةةة استئصةال اآلفةةة وتمكةةين التعة ّةرف عليهةا .كمةةا يمكةةن وضةةع عالمةةات
إرشادية على طول الحدود والطرقات لتحذير العامة ،ونشر إشعارات لتسهيل توعية الناس.
-2

تدابير المكافحة

كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج (مثل الزراعة ،والفرز ،والتعليةب ،والنقةل ،واإلرسةال) قةد تةؤدي
إلى انتشار األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة من منطقة استئصال اآلفة إلى المنطقة الخالية مةن
آفات ذباب ثمار الفاكهة .وال ينطبق هذا على أي منشآت موجةودة فةي المنطقةة الخاليةة مةن آفةات ذبةاب
ثمار الفاكهة ومناولة الفاكهة القابلة لإلصةابة فقةط فةي هةذه المنطقةة .كمةا ينبغةي تطبيةق تةدابير مكافحةة
مالئمة إلدارة خطر اآلفات في المنطقة المحيطة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والبلد المستورد.
يمكن تنفيذ تدابير المكافح ة المستخدمة في المناطق المصةابة بةذباب ثمةار الفاكهةة فةي منطقةة استئصةال
اآلفة.
يمكةةن أن تةةدقّق المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد المسةةتورد فةةي تةةدابير المكافحةةة ،تماشةةيا ً مةةع
متطلبات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر.
يرد وصف تدابير المكافحة المطبَّقة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج في األجزاء التالية.
1-2

اإلنتاج

2-2

حركة المواد الخاضعة للوائح

إن حركة المواد الخاضعة للوائح (مثل التربة ،النباتات القابلة لإلصابة ،والفاكهة القابلةة لإلصةابة) إلةى
منطقة استئصال اآلفة ،أو منها ،أو عبرها ،أو داخلها يجب أن تتطابق مع تدابير المكافحة للحؤول دون
انتشار األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهةة ،ويجةب أن تترافةق بالوثةائق الضةرورية لإلشةارة إلةى
منشأ المواد ووجهتها .وهذا يتعلق أيضا ً بنقل المواد الخاضعة للوائح من أجل إصةدار شةهادات الصةحة
النباتية.
3-2

التعليب ومنشآت التعليب

يمكن أن تتواجد منشآت تعليب الفاكهة داخل منطقة استئصال اآلفات وخارجها ،ويمكةن تعليةب الفاكهةة
القابلة لإلصابة المزروعة داخل هذه المنطقة أو خارجها .وينبغةي أن تؤخةذ فةي االعتبةار فةي كةل حالةة
تدابير المكافحة التي تحول دون انتشار األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة .
يتعين على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن تقوم بما يلي:
 تسجيل المنشأة طلب وضع تةدابير مكافحةة للحةؤول دون دخةول األنةواع المسةتهدفة مةن ذبةاب الفاكهةة إلةىالمنشأة أو الهروب منها ،كما هو مالئم.
 طلب وضع أساليب للفصل المادي بين مختلف مجموعات الفاكهة القابلة لإلصابة (من قبيلاستخدام حزم مانعة للحشرات) لتالفي التلوث المتبادل بينها ،والموافقة على هذه األساليب.
 طلةةب وضةةع تةةدابير مالئمةةة للحفةةاظ علةةى الفصةةل بةةين الفاكهةةة القابلةةة لإلصةةابة واآلتيةةة مةةنمناطق ذات حاالت مختلفةة لآلفةات (مثةل إقامةة مواقةع منفصةلة لتلقّةي الفاكهةة ،وتجهيزهةا،
وتخزينها ،وإرسالها).
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ةص مناولةةة الفاكهةةة القابلةةة لإلصةةابة وحركتهةةا عبةةر
 طلةةب وضةةع تةةدابير مالئمةةة فةةي مةةا يخة ّالمنشةةأة لتالفةةي الخلةةط بةةين الفاكهةةة القادمةةة مةةن منةةاطق ذات حةةاالت مختلفةةة لآلفةةات (مثةةل
المخططات االنسيابية ،واإلشارات ،وتدريب الموظفين)
 طلب وضع أساليب للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصابة القادمة من منطقةة استئصةال اآلفةةوالمرفوضة ،والموافقة على هذه األساليب.
 رصد األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في المنشةأة ،وعنةد الضةرورة ،فةي المنطقةةالمتاخمة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
 -التحقق من أن مواد التعليب مانعة للحشرات ونظيفة.

 طلب وضع تدابير مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذبةاب الفاكهةة فةي المنشةأةعند اكتشافها.
4-2

التخزين ومنشآت التخزين

يمكن أن تتواجد منشآت التخزين في مواقع داخل منطقة استئصال اآلفة وخارجها .ويجب أن تكون هذه
المنشةةآت مسةةجلة لةةدى المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد المص ةدّر ،وأن تتطةةابق مةةع تةةدابير
المكافحة للحؤول دون انتشار األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة؛ ويتعين عليها على سبيل المثال
أن تقوم بما يلي:
 الحفةاظ علةةى التمييةز والفصةةل بةين الفاكهةةة القابلةة لإلصةةابة والقادمةة مةةن منطقةة استئصةةالاآلفة ،ومن المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
 اسةةتخدام أسةةلوب موافَةةق عليةةه للةةتخلّص مةةن الفاكهةةة القابلةةة لإلصةةابة والقادمةةة مةةن منطقةةةاستئصال اآلفة ،والتي ُرفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشطة لمراقبة الجودة.
 رصد األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في المنشةأة ،وعنةد الضةرورة ،فةي المنطقةةالمتاخمة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
 اتخاذ تدابير مكافحة مالئمة الستئصةال أنةواع مسةتهدفة مةن ذبةاب الفاكهةة فةي المنشةأة عنةداكتشافها.
5-2

التجهيز ومنشآت التجهيز

إذا كانةةت منشةةأة التجهيةةز واقعةةة داخةةل منطقةةة استئصةةال اآلفةةة ،فةةإن الفاكهةةة القابلةةة لإلصةةابة والمع ةدّة
للتصنيع (من قبيل الفاكهة المعدة إلنتاج العصير ،أو للتعليب ،أو إنتاج العجينة) ال تشكل خطرا ً إضةافيا ً
على المنطقة من حيث ذباب ثمار الفاكهة.
إذا كانت المنشأة واقعة خارج منطقة استئصال اآلفة ،يتعيّن علةى المنظمةة الوطنيةة لوقايةة النباتةات فةي
البلد المصدّر أن تطلب وضع تدابير داخةل المنشةأة للحةؤول دون هةروب األنةواع المسةتهدفة مةن ذبةاب
الفاكهة ،من خالل مناطق تلقّي وتخزين وتجهيز مانعة للحشرات.
يمكةةن رصةةد األنةةواع المسةةتهدفة مةةن ذبةةاب ثمةةار الفاكهةةة فةةي المنشةةأة ،وعنةةد الضةةرورة ،فةةي المنطقةةة
المتاخمة الخالية من ذباب ثمار الفاكهة .وينبغي اتخاذ تدابير مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة
من ذباب الفاكهة في المنشأة لدى اكتشافها.
و يتعين على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلةد المصةدّر أن تطلةب اعتمةاد أسةلوب موافَةق عليةه
المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير
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للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصابة ومن نفايات المصنع في منطقةة استئصةال اآلفةة .وينبغةي الةتخلّص
من الفاكهة القابلة لإلصابة والمرفوضة بحيث ال تكون األنواع المستهدفة من ذبةاب ثمةار الفاكهةة قابلةة
للحياة.
6-2

المعالجة ومنشآت المعالجة

يجب أن تكون منشآت المعالجة مس ّجلة لدى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر.
ويمكن طلب المعالجة بعد الحصاد (من قبيل المعالجة بةالبرودة ،أو المعالجةة بةالحرارة ،أو التبخيةر ،أو
اإلشعاع) ،أو في بعض الحاالت المعالجة قبةل الحصةاد (مثةل رش الطعةم ،أو إحاطةة الفاكهةة بأكيةاس)
لنقل الفاكهة القابلةة لإلصةابة مةن المنطقةة الخاليةة مةن آفةات ذبةاب ثمةار الفاكهةة أو لةدى تصةديرها مةن
البلدان حيث تخضع األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة إلى لوائح على أنها آفة حجرية.
قةةد يُطلَةةب وضةةع تةةدابير مكافحةةة للحةةؤول دون هةةروب األنةةواع المسةةتهدفة مةةن ذبةةاب ثمةةار الفاكهةةة فةةي
منشآت المعالجة الواقعة داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ،إذا كانت تقوم بمعالجة مواد
خاضعة للوائح قادمة من منطقة استئصال اآلفة .وقد تطلةب المنظمةة الوطنيةة لوقايةة النباتةات فةي البلةد
المصدّر العزل المادي داخل المنشأة.
يتعةيّن علةةى المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد المصةدّر أن توافةةق علةةى أسةةلوب الةةتخلّص مةةن
الفاكهة المرفوضة القابلة لإلصابة والقادمة من منطقة استئصال اآلفةة ،مةن أجةل تقلةيص خطةر انتشةار
األنواع المستهدفة لذباب ثمار الفاكهة .وقد تضم أساليب التخلّص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الةدفن
العميق أو الحرق.
7-2

البيع داخل منطقة استئصال اآلفة

معرضةة لخطةر اإلصةابة
قد تكون الفاكهة القابلة لإلصابة والتي يتم بيعها داخل منطقة استئصةال اآلفةة ّ
ً
قبل بيعها (قد تكون معروضة مةثالً فةي سةوق فةي الهةواء الطلةق) ،وبالتةالي ينبغةي حمايتهةا ماديةا ،عنةد
اإلمكان ،لتالفي انتشار األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة لدى عرضها أو تخزينها.
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التوثيق ومسك السجالت

يجب أن تكون تدابير المكافحة ،بما في ذلك اإلجراءات التصةحيحية ،المسةتخدمة فةي منطقةة استئصةال
اآلفة موثقة ،ومراجعة ،ومحدَّثة بصورة مالئمة (أُنظةر أيضةا ً المعيةار الةدولي  .)4ويجةب أن تُتةاح هةذه
الوثائق إلى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
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إنهاء تدابير المكافحة في منطقة استئصال اآلفة

يجب أن تستجيب عملية استئصال األنواع المستهدفة من ذباب الفاكهةة فةي منطقةة استئصةال اآلفةة إلةى
متطلبات إعادة استئناف حالة المنطقة الخالية من آفات ذبةاب ثمةار الفاكهةة بعةد التفشةي ،تمشةيا ً مةع هةذا
المعيار .ويجب أن يستند إعةالن االستئصةال إلةى توقّةف اكتشةاف األنةواع المسةتهدفة مةن ذبةاب الفاكهةة
لفتةةرة محةةددة بتكوينهةةا البيولةةوجي والشةةروط البيئيةةة السةةائدة ،كمةةا تؤكةةده الرقابةةة ال ُمشةةار إليهةةا فةةي هةةذا
المعيار.
2

 2تبدأ الفترة من آخر تحري .بالنسبة إلى بعض األنواع ،أن تتوقف لمدة ثالث دورات حياتية على األقل ،ومع ذلك يجب أن تستند الفترة إلى معلومات علمية بما في
ذلك ما يقدمه نظام الرقابة في الموقع.
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يجب أن تبقى تدابير المكافحة سارية إلى حين اإلعالن عن استئصال اآلفة .إذا نجح االستئصال ،يمكةن
إنهاء تدابير المكافحة الخاصةة فةي منطقةة استئصةال اآلفةة ،ويمكةن اسةتئناف حالةة المنطقةة الخاليةة مةن
آفات ذباب ثمار الفاكهة .وأ ّما إذا فشل االستئصال ،فينبغي تعديل حدود المنطقة الخالية من آفةات ذبةاب
ثمار الفاكهة وفقا ً لذلك ،على أن تبلَّغ بذلك المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسةتورد ،كمةا هةو
مالئم.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

تم اعتماد هذا الملحق خالل الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار .2015
وهذا الملحق جزء إلزامي من المعيار

الملحق  :3إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ))2015( (Tephritidae
يوفّر هذا الملحق خطوطا ً توجيهية لتطبيق إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذباب الفاكهة.
متنوعةةة لتقلةةيص علةةى ذبةةاب الفاكهةةة ،واحتوائةةه ،واستئصةةاله واسةةتبعاده.
تُسةةتخدم إجةةراءات صةةحية نباتيةةة ّ
ويمكن تطبيق هذه اإلجراءات إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب الفاكهة والحفاظ عليها (هةذا المعيةار)
ومناطق يةنخفض فيهةا انتشةار آفةات ذبةاب الفاكهةة (المعيةار الةدولي رقةم  30لتةدابير الصةحة النباتيةة (إنشةاء
مناطق ينخفض فيها انتشار آفةات ذبةاب الفاكهةة ) ،)(Tephritidaeووضةع نهةج نظةم لةذباب الفاكهةة (المعيةار
الدولي لتدابير الصحة النباتية ( 35نهج نظم إلدارة مخاطر ذباب الفاكهة (.))Tephritidae
تتضمن إجراءات الصحة النباتية المكافحة الميكانيكية والزراعية ،وتقنية تطبيق طعم معيّن بمبيد حشةرات،
ومحطةةةات الطعةةةوم ،وتقنيةةةة إبةةةاذة الةةةذكر ،واالصةةةطياد الكتلةةةي ،وتقنيةةةة الحشةةةرات العقيمةةةة ،والمكافحةةةة
البيولوجيةة ،ومراقبةات علةةى حركةة البنةةود الخاضةعة للةةوائح .ويمكةن أن تشةةكل العديةد مةةن هةذه اإلجةةراءات
بدائل مراعية للبيئة لالستعمال مبيدات الحشرات من أجل إدارة ذباب الفاكهة.
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أهداف استراتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة

االستراتيجيات األربع المستخدمة في إدارة مجموعات ذباب الفاكهة المسةتهدفة هةي التقلةيص  ،واالحتةواء،
واالستئصال واالسةتبعاد  .ويمكةن اسةتخدام إحةدى هةذه االسةتراتيجيات أو أكثةر حسةب الظةروف واألهةداف.
وإجراءات الصحة النباتية المطابقة والمستخدمة إلدارة ذباب الفاكهةة يجةب أن تأخةذ فةي االعتبةار متطلبةات
الصحة النباتية الخاصة بواردات البلد المستورد ،واوضاع ذبابة الفاكهة في المنطقة المستهدفة ،والعوائل،
ومظهرية العوائل ودرجة حساسيتها ،وبيولوجيا اآلفةات  ،والجةدوى االقتصةادية والفنيةة إلجةراءات الصةحة
النباتية المتاحة ،حسبما هو مالئم.

 1-1التقليص
يمكن تطبيق استراتيجيات التقليص ألغراض مثل:
خفض مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة إلى المستوى المقبول أو أدنى منه
إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (المعيار الدولي رقم  22لتدابير الصحة
النباتية – شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار لآلفات)؛ المعيار الدولي رقم )30
تنفيذ عمل او اجراء تصحيحي في منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات حين يكون قد ت ّم تجاوز
المستوى المحدد لالنتشار المنخفض لآلفات (المعيار الدولي رقم 22؛ المعيار الدولي رقم )30
تقليل أعداد مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة لبلوغ مستوى محدد من مجتمع اآلفة يمكن
استخدامه كجزء من نهج النظم (المعيار الدولي رقم  :14استخدام التدابير المتكاملة إلدارة مخاطر
اآلفات في اطار منهج النظم )؛ المعيار الدولي رقم )35
القيام أوالً ،في إطار العملية ،باستئصال مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة من أجل إنشاء مناطق
خالية من آفات ذباب الفاكهة (المعيار رقم  :4متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات level of
.)low pest prevalence

 2-1االحتواء
يمكن تطبيق استراتيجيات االحتواء ألغراض مثل:
منع انتشار ذبابة الفاكهة المستهدفة من منطقة مصابة باآلفة إلى منطقة متاخمة خالية من آفات
ذباب الفاكهة
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احتواء دخول ذبابة الفاكهة المستهدفة إلى مناطق غير موبوءة
حماية فرادى المناطق ،كتدبير مؤقت ،حين يكون قد ت ّم استئصال ذباب الفاكهة المستهدفة كجزء
من برنامج مستمر لالستئصال في منطقة أوسع نطاقاً.

 3-1االستئصال
يمكن تطبيق استراتيجيات االستئصال ألغراض مثل:
القضاء على مجموعات ذباب الفاكهة من أجل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة (المعيار
رقم )4
القضاء على دخول ذباب فاكهة خاضعة للحجر قبل أن يتم إنشاء هذه المنطقة (قد يكون هذا جزءا ً
من خطة تدابير تصحيحية في منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة إذا تم اكتشاف األنواع المحددة
من ذباب الفاكهة).

 4-1االستبعاد
يمكن تطبيق استراتيجيات االستبعاد للحيلولةة دون دخةول ذبابةة الفاكهةة إلةى منطقةة خاليةة مةن آفةات ذبةاب
الفاكهة
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اشتراطات تطبيق إجراءات الصحة النباتية

ينبغي النظر في االشتراطات التالية لدى تطبيق إجراءات الصحة النباتية في مجال إدارة ذباب الفاكهة:

 1-2قدرات تشخيص ذباب الفاكهة
تعةةرف محةةدّد علةةى األنةةواع المحةةدّدة لةةذباب الفاكهةةة بحيةةث يمكةةن اختيةةار االسةةتراتيجيات
ينبغةةي ضةةمان ّ
وإجةةراءات الصةةحة النباتيةةة المالئمةةة وتطبيقهةةا .ويجةةب أن تةةتمكن المنظمةةات الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات مةةن
مدربين لتشخيص عينات الحشةرات البالغةة التةي تةم الكشةف عنهةا ،وحيةث ممكةن،
الحصول على موظفين ّ
المراحل غيةر الناضةجة مةن األنةواع المسةتهدفة لةذباب الفاكهةة علةى نحةو سةريع (المعيةار رقةم  :6الخطةوط
التوجيهية للمراقبة).

 2-2معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة
ينبغةةي معرفةةة بيولوجيةةا األنةةواع المسةةتهدفة لةةذباب الفاكهةةة لتحديةةد االسةةتراتيجية المالئمةةة مةةن أجةةل معالجةةة
إدارتها واختيار إجراءات الصحة النباتية التي سوف تُطبّق .والمعلومات األساسية بشأن األنواع المسةتهدفة
لذباب الفاكهة قد تتضمن دورة الحياة ،والعوائل ،وتتةابع العوائةل ،وتوزيةع العوائةل ووفرتهةا ،والقةدرة علةى
االنتثةةار او التشةةتت  ،والتوزيةةع الجغرافةةي وديناميكيةةة األعةةداد .وقةةد تةةؤثر أيض ةا ً الظةةروف المناخيةةة علةةى
االستراتيجية المعتمدة.

 3-2تحديد المنطقة
عةرف الخصةةائص
ينبغةي تحديةد المنطقةةة التةي سةةوف تُطبَّةق فيهةةا إجةراءات الصةحة النباتيةةة .كمةا يجةةب أن ت ُ َ
الجغرافية وتوزيع العوائل ضمن هذه المنطقة.

 4-2مشاركة أصحاب الشأن
التنفيةةةذ النةةةاجح إلجةةةراءات الصةةةحة النباتيةةةة الخاصةةةة بةةةذباب الفاكهةةةة يتطلّةةةب مشةةةاركة ناشةةةطة ومتوافقةةةة
لمجموعات مهتمة ومتأثرة ،بما في ذلك الحكومة ،والمجتمعات المحلية والصناعة.
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 5-2التوعية العامة
ينبغةةي وضةةع برنةةامج مسةةتمر للتوعيةة العامةة مةةن أجةةل تةةوفير المعلومةةات لمجموعةةات مهتمةةة ومتةةأثرة عةةن
مخاطر اآلفات وإجراءات الصحة النباتية التي سوف تُنفَّذ كجزء من استراتيجية إدارة ذباب الفاكهة .وهكذا
برنامج غاية في األهمية في مناطق حيث يكون خطر دخول األنواع المستهدفة لذباب الفاكهة مرتفعاً .وكي
ينجح برنامج اإلدارة ،من الهام الحصول على دعم الجمهور ومشاركته (وبخاصة المجتمع المحلي) ضةمن
منطقة برنامج اإلدارة واألفراد الذين يتوجهون إلى المنطقة ويتنقلون داخلها.

 6-2الخطط التشغيلية
ينبغةةي وضةةع خطةةة تشةةغيلية رسةةمية تح ةدّد إجةةراءات الصةةحة النباتيةةة المطلوبةةة .وقةةد تتضةةمن هةةذه الخط ةة
التشةةغيلية اشةةتراطات محةةددة لتطبيةةق إجةةراءات الصةةحة النباتيةةة وتصةةف أدوار ومسةةؤوليات المجموعةةات
المهتمة والمتأثرة (المعيار الدولي رقم 4؛ المعيار الدولي رقم .)22
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إجراءات الصحة النباتية المستخدمة في استراتيجيات إدارة ذباب الفاكهة

قد تنطوي استراتيجيات إدارة ذباب الفاكهة على استخدام أكثر من إجراء واحد للصحة النباتية.
يمكن تطبيق إجراءات الصحة النباتيةة فةي منطقةة محةددة ،فةي مكةان اإلنتةاج أو فةي موقةع اإلنتةاج؛ وخةالل
فترة ما قبل الحصاد وما بعده؛ وفي مكان التعليب؛ أو خةالل شةحن أو توزيةع السةلع .وأ ّمةا المنةاطق الخاليةة
من اآلفات ،وأماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج فقد تتطلّةب إنشةاء منطقةة واقيةة مالئمةة والحفةاظ عليهةا .ويمكةن
تطبيق إجراءات مالئمة للصحة النباتية في المنطقة الواقيةة عنةد االقتضةاء (هةذا المعيةار والمعيةار رقةم :10
متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات.

 1-3المكافحة الميكانيكية والزراعية
يمكةةن تطبيةةق إجةةراءات المكافحةةة الميكانيكيةةة والزراعيةةة مةةن أجةةل التقليةةل مةةن مسةةتوى مجموعةةات ذبةةاب
الفاكهةةة .وقةةد تتضةةمن هةةذه المكافحةةة إجةةراءات الصةةحة النباتيةةة مةةن قبيةةل الصةةرف الصةةحي فةةي البسةةاتين
والحقةةول ،وتجريةةد الثمةةار ،والتقلةةيم ،وإزالةةة النبةةات العائةةل أو وضةةع الشةةباك ،وإحاطةةة الفاكهةةة بأكيةةاس،
وفترات خالية من العوائل ،واستخدام أصناف مقاومة ،ووضع المصايد ،وحرث األرض وإغراقها بالماء.
إن فعالية الصرف الصحي في الحقول تزداد حين تتركز عملية جمع الفاكهة الساقطة والةتخلص منهةا علةى
العوائل المفضلة ،وتت ّم على نحو مستمر على نطاق المنطقة بكاملها .وللحصول على نتائج جيةدة ،يجةب أن
تتم عملية الجمع والتخلص من الفاكهة قبل الحصاد ،وخالله وبعده.
الفاكهةةة التةةي تبقةةى علةةى النباتةةةات العوائةةل  ،والفاكهةةة المرفوضةةة بسةةةبب الجةةودة السةةيئة خةةالل الحصةةةاد
والتعليب ،والفاكهة على النباتات العوائل الموجودة في المنطقة المحيطة يجةب أن تُج َمةع وأن يةتم الةتخلص
منها على نحو آمن (مثالً من خالل الدفن العميق).
من شأن القضاء على الغطةاء النبةاتي أو الحفةاظ علةى مسةتوى مةنخفض منةه أن يسةهل عمليةة جمةع الفاكهةة
الساقطة .وإضةافةً إلةى ذلةك ،حةين يبقةى الغطةاء النبةاتي منخفضةاً ،قةد تصةبح الفاكهةة بيرقةات أكثةر تعرضةا ً
ألشعة الشمس المباشرة واألعداء الطبيعيين ،وهو ما سوف يساهم في موت يرقات ذباب الفاكهة.
وإحاطة الفاكهة في أكياس واستخدام شباك االسةتبعاد قةد يحةول دون إصةابة الفاكهةة بةذباب الفاكهةة .ويجةب
معرضةةة
تطبيةةق أسةةلوب اإلحاطةةة بأكيةةاس أو شةةباك االسةةتبعاد ،لةةدى اسةةتخدامهما ،قبةةل أن تصةةبح الفاكهةةة ّ
لإلصابة بذباب الفاكهة.
ويمكن استهداف خادرات ( )Pupaeالعديد من ذبابات الفاكهة عبر تعكير التربة التي تنمو فيها .ويمكن القيةام
بذلك من خالل إغراق األرض بالمياه (ما يسبّب نقص األكسةجين للخةادرات) أو حةرث األرض (مةا يسةبّب
التلف المادي ،وجفاف الخادرات وتعريضها إلى أعداء طبيعيين).
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 2-3تقنية تطبيق طعم من مبيد الحشرات
تستخدم هذه التقنية مبيد حشرات مالئم يُمزَ ج مع طعم غذائي .والطعوم الغذائية الشائعة االستخدام تتضمن
مةةواد جاذبةةة مةةن قبيةةل البةةروتين المتحلةةل بالميةةاه ،والشةةراب المر ّكةةز بنسةةبة عاليةةة مةةن الفركتةةوز والةةدبس،
المسةتخدمة بمفردهةةا أو الممزوجةة بمةةواد أخةرى .وتشةةكل هةذه التقنيةةة أداة فعالةة لمكافحةةة مجموعةات ذبةةاب
الفاكهة البالغة ،وتقلص اآلثار السلبية على الحشرات غير المستهدفة والبيئة.
يجب أن يبدأ وضع الطعوم من مبي دات الحشرات في الوقت المناسب السةتهداف الةذبابات البالغةة فةي طةور
النضج والحيلولة دون إصابة الفاكهة بها .ولحماية الفاكهة ،قد تمتد هذه الفترة حتةى ثالثةة أشةهر قبةل بدايةة
موسةم حصةاد الفاكهةة المعةدّة للتصةدير ،أو لةدى اكتشةةاف الةذبابات البالغةة األولةى أو اليرقةات فةي الحقةةل أو
المنطقة الحضرية .وينبغي استهداف الذبابات البالغة في طور النضج إذ يكون عندها الطلب على البةروتين
رش الطعوم والفترات الفاصلة بينها سةوف يعتمةد علةى خصةائص
في أعلى مستوياته .كما أن عدد عمليات ّ
األنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواع المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدفة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ذبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب الفاكهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
(البيولوجيا ،والوفرة ،والتصرف ،والتوزيع ،ودورة الحياة ،إلخ ،).ومظهرية العائل والظروف المناخية.
الجو.
يمكن ّ
رش الطعوم من مبيدات الحشرات من األرض أو من ّ

 1-2-3االستعمال األرضي
يتم اللجوء عادة إلى االستعمال األرضي للطعوم من مبيدات الحشرات في منةاطق اإلنتةاج الصةغيرة نسةبياً،
من قبيل البساتين الفردية أو في المناطق الحضرية.
ّ
ينبغي وضع الطعوم من مبيدات الحشرات عامة على الجزء المتوسط إلى األعلى من ظلة النبات العائةل أو
النبات الذي يؤمن مأوى لها أو داخل هذا الجزء ،إنما يجب أن تتناسب هذه العملية مع طةول النبةات العائةل.
فبالنسبة إلى النباتات العوائل القصيرة (مثل القرعيات ،والطماطم ،والفليفلة) ،يجب وضةع الطعةم مةن مبيةد
الحشةةرات علةةى نباتةةات أطةةول تحةةيط بالمنطقةةة المزروعةةة التةةي تشةةكل مةةأوى أو مصةةدر غةةذاء لهةةا .وفةةي
المناطق الخالية من آفات ذبةاب الفاكهةة ،وفةي إطةار خطةة اجةراء طارئةة للقضةاء علةى تفشةي اآلفةة ،يمكةن
أيضا ً وضع الطعم مةن مبيةد الحشةرات علةى النباتةات غيةر العائةل أو علةى غيرهةا مةن المسةاحات المالئمةة
حول موقع اكتشاف اآلفة.

 2-2-3االستعمال الجوي
يمكن اللجوء إلى االستعمال الجوي للطعوم من مبيدات الحشرات في مناطق إنتاج أكبر وفةي منةاطق حيةث
النباتات العوائل مبعثرة على مساحات واسعة من األرض .وقد يكون الرش الجوي فعةاالً مةن حيةث الكلفةة
أكثر من الرش األرضي في البرامج الواسعة النطةاق ،كمةا يمكةن التوصةل إلةى تغطيةة أكثةر اتسةاقا ً للطعةوم
في المنطقة المستهدفة .لكن في بعض البلدان قد يخضع الرش الجوي لقيود نظرا ً العتبارات بيئية.
بعد اختيار منطقة العالج  ،يمكن تحديدها من خالل استخدام جهاز لإلسناد الجغرافةي وتسةجيلها فةي خةرائط
رش فعةال للطعةوم وحصةر
رقمية باستخدام برنامج معلوماتي لنظم المعلومات الجغرافيةة مةن أجةل ضةمان ّ
األثر على البيئة.
ولمعالجة المنطقة المستهدفة ،قد ال يكون مةن الضةروري اسةتخدام الطعةوم مةن مبيةدات الحشةرات كتغطيةة
كاملة إنما فقط في بعض مناطق العالج ،كما في المنطقة الثانيةة أو الثالثةة .وينبغةي تكييةف ارتفةاع وسةرعة
الةرش الجةوي مةع الظةروف السةائدة مةن قبيةةل لزاجةة الطعةم وخصةائص خرطةوم الةرش ،وسةرعة الريةةاح،
والحرارة ،وغطاء السحب وطبوغرافيا األرض.

 3-3محطات الطعم
قد تشكل أجهزة الطعم وأجهزة القتل المعروفةة باسةم "محطةات الطعةم" إجةراء مكافحةة أكثةر مراعةاة للبيئةة
من الطعوم من مبيدات الحشرات للقضاء على ذباب الفاكهة .وتتألف محطات الطعم من مةادة جاذبةة ومةادة
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قاتلة قد تكون موجودة في جهاز أو توضع مباشرة على السطح المالئم .وعلةى عكةس المصةائد ،ال تسةتبقي
محطات الطعم ذباب الفاكهة التي تجذبها.
محطات الطعوم مالئمة االستخدام مثالً في العمليات التجاريةة إلنتةاج الفاكهةة ،وبةرامج إدارة ذبةاب الفاكهةة
علةةى نطةةاق المنطقةةة ،والمسةةاحات العامةةة ،وفةةي بعةةض الحةةاالت ،فةةي بسةةاتين عضةةوية .ويمكةةن اسةةتخدام
محطةةات الطعةةم فةةي منةةاطق خاليةةة مةةن آفةةات ذبةةاب الفاكهةةة لتقلةةيص األعةةداد فةةي حةةاالت التفشةةي المحليةةة
والمعزولة جيداً .وفي المناطق الموبوءة والمعروفة بأنها ّ
خزانا ً لذباب الفاكهة ومصادر دخولها إلى منةاطق
ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة والمناطق الخاليةة مةن آفةات ذبةاب الفاكهةة ،ينبغةي نشةر محطةات الطعةوم
بكثافة مرتفعة.
ّ
يوصى بأن تكون المادة الجاذبة المستخدمة متحيزة إلناث الحشرات فتقلص بصورة مباشرة إصابة الفاكهةة
اإلجمالية باآلفة.

 4-3تقنية إتالف الذكر
تتعلق تقنية إتالف الذكر باستخدام كثافة عالية من محطات الطعةوم التةي تتةألف مةن طعةم ذكةر ممةزوج مةع
ّ
متدن بحيث لةيس مةن المحتمةل أن
مبيد للحشرات لتقليص أعداد ذكور ذباب الفاكهة المستهدف إلى مستوى
يحصل التزاوج (الفاو.)2007 ،
ويمكةن اسةتخدام تقنيةة إتةالف الةذكر لمكافحةة أنةواع ذبةاب الفاكهةة مةن فصةيلتي  Bactroceraو Dacusاللتةين
تنجذبان بطعوم ذكرية (كيولور أو ميثيةل يوجينةول) .والميثيةل يوجينةول أكثةر فعاليةة مةن الكيولةور إلتةالف
الذكور في األنواع التي تجذبها هذه الطعوم.

 5-3االصطياد الكتلي
يستخدم االصطياد الكتلي نظةم اصةطياد بكثافةة عاليةة لتقلةيص مجموعةات ذبةاب الفاكهةة .وبصةورة عامةة،
فةإن إجةراءات االصةطياد الكتلةي هةي اإلجةةراءات ذاتهةا المسةتخدمة ألغةراض المسةح (المرفةق  .)1وينبغةةي
نشر المصائد في مكان اإلنتاج في وقةت مبكةر مةن الموسةم حةين تنتقةل الةذبابات البالغةة األولةى إلةى الحقةل،
وحين تكون األعداد ال تزال بمستويات متدنية ،كما يجب تشغيلها على نحو مالئم.
يجةب أن تسةتند كثافةة المصةائد علةى عوامةل مةن قبيةل كثافةة ذبةاب الفاكهةة ،والمرحلةة الفيزيولوجيةة لةةذباب
الفاكهة ،وكفاءة المواد الجاذبة والمواد القاتلة ،ومظهرية النبات العائل وكثافته .وأ ّمةا التوقيةت ،والمخطةط،
ونشةر المصةةائد فيجةةب أن يسةةتند علةةى األنةةواع المسةةتهدفة مةةن ذبةةاب الفاكهةةة وعلةةى بيانةةات إيكولوجيةةة عةةن
النبات العائل .

 6-3تقنية الحشرات العقيمة
تقنية الحشرات العقيمة هي تقنية خاصة باألنواع ومراعية للبيئة يمكنها أن توفّر مكافحةة فعالةة لمجموعةات
ذباب الفاكهة المستهدفة (منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،
تقنية الحشرات العقيمة فعالة فقط في مستويات متدنية من أعداد األنواع المستهدفة وقد تُستخدَم من أجل:
تقليص ذبابة الفاكهة ،حيث قد تكون تقنية الحشرات العقيمة إجرا ًء وحيدا ً للصحة النباتية أو
ممزوجا ً مع إجراءات أخرى للصحة النباتية للوصول إلى مستويات متدنية من األعداد والمحافظة
على هذه المستويات.
احتواء ذبابة الفاكهة ،حيث قد تكون تقنية الحشرات العقيمة فعالة بصورة خاصة في مناطق خالية
إلى حد بعيد من اآلفات (من قبيل المناطق العازلة) إنما تخضع لدخول منتظم لآلفات من مناطق
موبوءة.
استئصال ذبابة الفاكهة ،حي ث يمكن تطبيق تقنية الحشرات العقيمة حين تكون مستويات األعداد
متدنية الستئصال األعداد الباقية.
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معرضة للخطر
استبعاد ذبابة الفاكهة ،حيث يمكن تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مناطق
ّ
تخضع لضغوطات عالية من آفات تأتي من مناطق مجاورة.

 1-6-3إطالق ذباب الفاكهة العقيم
يمكن إطالق ذباب الفاكهة العقيم من األرض او من الجو .ويجب أن تكةون الفتةرات الفاصةلة بةين عمليةات
إطالقه معدّلة وفقا ً لطول حياة الحشرة .ويُطلق عامة ذباب الفاكهة العقيم مرة أو مرتين في األسبوع إنما قةد
يتةةأثر تةةواتر إطالقةةه بظةةروف مةةن قبيةةل عةةدد الخةةادرات ،والحالةةة الطارئةةة لوجةةود ذبةةاب بةةالغ ،ومنةةاخ غيةةر
مؤاتٍ .ولتحديد كثافة إطالق الذباب العقيم ،ينبغي النظر فةي جةودة ذبةاب الفاكهةة العقةيم ،ومسةتوى األعةداد
البرية والنسبة المرغوب فيها من ذباب الفاكهة البري إلى ذباب الفاكهة العقيم.
بعد إطالق ذباب الفاكهة العقيم ،ينبغي البدء باالصطياد وتحديد الذباب العقيم والبةري مةن أجةل تقيةيم فعاليةة
إجراء اإلطالق والحيلولة دون تدابير تصحيحية غير ضرورية .ثم ينبغي إعادة التقاط الةذباب العقةيم الةذي
ت ّم إطالقه في المصائد ذاتها التي استُخدمت الكتشاف األعةداد البريةة إذ قةد يةوفّر ذلةك معلومةات مسةترجعة
ع ّمةا إذا تة ّم ب لةةوغ الكثافةةة المرغةةوب فيهةةا مةةن ذبةةاب الفاكهةةة العقةةيم ونسةةبة الةةذباب العقةةيم إلةةى الةةذباب البةةري
(منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،
يمكن استخدام اإلطالق األرضي حين ال يكون اإلطالق الجوي فعةاالً مةن حيةث الكلفةة أو كفةؤا (أي توزيةع
متقطع أو منطقة صغيرة نسبياً) ،أو حين تكةون عمليةات إطةالق إضةافية ضةرورية لتةوفير كثافةة أعلةى مةن
ذباب الفاكهة لسبب معيّن (مثالً في مناطق يتم فيها تجاوز مستوى محدد من انتشار اآلفة).
اإلطالق الجوي أكثر فعالية من حيث الكلفة مقارنةً باإلطالق األرضي في البرامج الواسعة النطاق ،ويوفّر
توزيعا ً أكثر اتساقا ً لذباب الفاكهة العقيم من اإلطالق األرضي ،وهةذا مةا قةد يجمةع ذبةاب الفاكهةة العقةيم فةي
مواقع محددة أو على طول مسارات اإلطالق .بعد اختيار منطقة اإلطالق ،يمكةن تحديةدها باسةتخدام جهةاز
لإلسناد الجغرافي وتسجيلها في خرائط رقمية باستخدام برنامج معلوماتي لةنظم المعلومةات الجغرافيةة :هةذا
قد يساعد في ضمان توزيع كفوء للذباب العقيم .واألساليب األكثر شيوعا ً لإلطالق الجوي هةي نظةم الةذباب
البالغ المبرد واألكياس الورقية (منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،
ولتحديد ارتفاع اإلطالق ،ينبغةي النظةر فةي عةدة عوامةل ،بمةا فةي ذلةك سةرعة الريةاح ،والحةرارة ،وغطةاء
السةةحب ،وطوبوغرافيةةا األرض ،والغطةةاء النبةةاتي ،ومةةا إذا كانةةت المنطقةةة المسةةتهدفة حضةةرية أو ريفيةةة.
وتتةةراوح ارتفاعةةات اإلطةةالق بةةين  200و 600متةةر فةةوق سةةطح األرض .غيةةر أنةةه ينبغةةي تفضةةيل ارتفاعةةات
اإلطالق المتدنية ،وبخاصة في المناطق التي تتعرض لرياح قوية (لمنع انتشار ذباب الفاكهة العقيم المفةرط
أو انحراف الكيس) وفةي منةاطق يكةون فيهةا االفتةراس مةن جانةب الطيةور مرتفعةا ً وغالةب الحصةول .ومةن
المفضةةةةةةةل ألن يحصةةةةةةةةل اإلطةةةةةةةالق فةةةةةةةةي وقةةةةةةةت مبكةةةةةةةةر مةةةةةةةن الصةةةةةةةةباح ،حةةةةةةةين تكةةةةةةةةون الريةةةةةةةةاح
والحرارة معتدلة.

 2-6-3مراقبة جودة ذباب الفاكهة العقيم
ينبغي إجراء اختبارات روتينية ودورية لمراقبة الجودة من أجل تحديد تأثير التربيةة الجماعيةة ،واإلشةعاع،
والمناولة ،ومدة الشحن ،واستبقاء ذباب الفاكهة العقةيم أو إطالقةه ،وفقةا ً لبةارامترات الجةودة المرغةوب فيهةا
(الفاو /الوكالة الدولية للطاقة الذرية /وزارة الزراعة األمريكية.)2014 ،

 7-3المكافحة البيولوجية
يمكن اللجوء إلى المكافحةة البيولوجيةة الكالسةيكية لتقليةل مجموعةات ذبةاب الفاكهةة .وللةتمكن مةن تقليصةها
على نحو أكبر ،يمكن استخدام اإلطالق الكثيف .وخالل هذا اإلطالق الكثيف ،فإن أعدادا ً كبيرة من األعداء
الطبيعيين ،وال سيما الطفيليات المفيدة ،تجري تربيتها جماعةً وإطالقها خالل فتةرات حاسةمة لتقليةل أعةداد
اآلفات .واستخدام المكافحة البيولوجية الكثيفة محدود بمواد المكافحة البيولوجيةة التةي تتةوفر لهةا تكنولوجيةا
التربية الجماعية .كذلك ،يجةب أن يكةون األعةداء الطبيعيةون الةذين يخضةعون للتربيةة الجماعيةة ذات جةودة
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عالية بحيث يمكةن التوصةل إلةى تقلةيص مجموعةات ذبةاب الفاكهةة المسةتهدف علةى نحةو فعةال .ويجةب أن
يتوجه إطالق مواد المكافحة البيولوجية إلى المناطق الهامشية التي يصعب الوصول إليها والتي فيهةا كثافةة
عاليةة مةن النباتةةات العوائةل  ،والمعروفةة بأنهةةا تشةكل خزانةا ً لةةذباب الفاكهةة ومصةادر إصةةابة إنتةاج الفاكهةةة
التجاري أو المناطق الحضرية باآلفة.

 8-3مراقبة على حركة المواد الخاضعة للوائح
بالنسةبة إلةى المنةةاطق الخاليةة مةةن آفةات ذبةاب الفاكهةةة ،وفةي بعةةض الظةروف ،المنةاطق التةةي يةنخفض فيهةةا
انتشار آفات ذباب الفاكهة ،ينبغي تنفيذ المراقبة على حركة المواد الخاضعة للةوائح للحةؤول دون دخةول أو
انتشار أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة.
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المواد المستخدمة في إجراءات الصحة النباتية

ينبغةةي أن يكةةون أداء المةةواد المسةةتخدمة فةةي إجةةراءات الصةةحة النباتيةةة عنةةد مسةةتوى مقبةةول مةةن الفعاليةةة
والموثوقية لفترة مالئمة من الوقت .ويجب المحافظة على سالمة األجهزة والمعةدات طةوال فتةرة انتشةارها
فةي الحقةةل .كمةةا يجةةب أن تكةةون المةةواد الجاذبةةة والكيميائيةةة مجةةازة أو مق َيمةةة بيولوجيةا ً لمسةةتوى مقبةةول مةةن
األداء.

-5

التحقق والتوثيق

يجةةب أن تتحقةةق المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات مةةن فعاليةةة االسةةتراتيجيات المختةةارة (تقلةةيص ذبةةاب
الفاكهة ،واحتواؤه ،واستئصاله ،واستبعاده) وإجراءات الصحة النباتية ذات الصلة .وإجراء الصةحة النباتيةة
الرئيسي المستخدم للتحقيق هو مراقبة الذباب البالغ واليرقات ،كما يجري وصفه في المعيار الةدولي رقةم 6
لتدابير الصحة النباتية.
يجةةب أن تضةةمن المنظمةةات الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات حفةةظ سةةجالت المعلومةةات التةةي تةةدعم جميةةع مراحةةل
استراتيجيات تقليص ذباب الفاكهة ،واحتوائه ،واستئصاله ،واستبعاده لمدة سنتين على األقل.

-6
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اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا المرفق في دورتها السادسة في مارس/آذار .2011

إن هذا المرفق هو لغايات مرجعية فقط وليس جزءا ً ملزما ً لهذا المعيار.
المرفق  :1اصطياد ذباب ثمار الفاكهة ()2011
يؤ ّمن هذا المرفق معلومات تفصيلية الصطياد ذباب ثمار الفاكهة (فصيلة  )Tephritidaeذي
األهمية االقتصادية تحت حاالت مختلفة لآلفة .يتعي ّن استخدام نظم اصطياد محددة تبعا ً إلمكانية
تطبيقها ،نوع ذبابة ثمار الفاكهة وحالة الصحة النباتية للمناطق المحددة ،التي قد تكون إما منطقة
مصابة ،منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض ( ،)FF-ALPPأو منطقة خالية من
ذبابة ثمار الفاكهة ( .)FF-PFAيصف المرفق نظم االصطياد األوسع استعماالً ،بما في ذلك المواد
كالمصائد والجاذبات ،كثافات االصطياد ومسوحات التحديد ،إضافة إلجراءات تشمل التقويم،
تسجيل البيانات وتحليلها.
-1

حاالت اآلفة وأنماط المسح

هناك خمسة أنماط لحاالت اآلفة يمكن فيها تطبيق المسوحات:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

اآلفة موجودة بدون مكافحة .مجتمع اآلفة موجود لكنه غير خاضع ألية تدابير مكافحة
اآلفة موجودة تحةت التقلةيص .مجتمةع اآلفةة موجةود ويخضةع لتةدابير مكافحةة ،تشةمل منطقةة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض.
اآلفة موجودة تحت االستئصال .مجتمع اآلفة موجود ويخضع لتدابير مكافحة
األفة غير موجودة وتتم المحافظة على المنطقة التي تنتشر فيهةا ذبابةة ثمةار الفاكهةة بمسةتوى
منخفض اآلفة غائبة (مثل مستأصلة ،ال تسجيالت لآلفة ،لم تعد موجودة) والتدابير للمحافظةة
على غياب اآلفة مطبقة.
اآلفة عابرة .قابلة للعمل ،تحت المراقبة وقابلة للعمل ،تحت االستئصال

األنماط الثالث لمسوحات االصطياد ،واألهداف الموافقة لها هي:
-

مسوحات رصدية لتدقيق المواصفات المميزة لمجتمع اآلفة.
مسوحات تعيين الحدود إلرساء حدود منطقة معتبرة مصابة أو خالية من اآلفة.
مسوحات كشفية لتحديد فيما إذا كانت اآلفة موجودة في منطقة ما.

تكون المسوحات الرصدية ضرورية في الحاالت الثالثة األولى (أ ،ب وجـ) للتحقّق من مواصفات
مجتمع اآلفة قبل الشروع أو أثناء تطبيق تدابير التقليص واالستئصال للتحقّق من مستويات المجتمع
ولتقويم فاعلية تدابير المكافحة .تطبّق مسوحات تعيين الحدود لتحديد حدود منطقة منشأة تنتشر فيها
ذبابةةة ثمةةار الفاكهةةة بمسةةتوى مةةنخفض وكجةةزء مةةن خطةةة عمةةل تصةةحيحي عنةةدما تتجةةاوز اآلفةةة
مستويات االنتشار المنخفض (الحالة ب) (المعيار الةدولي  )30أو فةي منطقةة خاليةة مةن ذبابةة ثمةار
الفاكهة كجزء من خطة عمل تصحيحي عنةدما يحةدث كشةف مةا (الحالةة هةـ) .المسةوحات الكشةفية
ضرورية لبيان غياب اآلفة (الحالة د) ولكشف دخةو ٍل محنمة ٍل لآلفةة إلةى المنطقةة الخاليةة مةن ذبابةة
ثمار الفاكهة ( اآلفة عابرة قابلة للعمل) (المعيار )8
يمكن العثور على معلومات إضافية عن كيف ومتى يمكن تطبيق أنماط محةددة مةن المسةوحات فةي
معايير دولية أخرى ذات صةلة تتنةاول موضةوعات محةددة مثةل حالةة اآلفةة ،االستئصةال ،المنةاطق
الخالية من اآلفات أو المناطق التي تنتشر فيها اآلفات بمستو منخفض.
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سيناريوهات االصطياد

تبعا ً لحالة اآلفة المستهدفة ،هناك سيناريوهين يمكن أن يتقدما تدريجيا ً باتجاه السيناريوهات التالية:
ّ
متوطن بدون مكافحة (الحالة أ) ،يمكن تطبيق تدابير الصحة
اآلفة موجودة -بدءا ً من مجتمع
النباتيةةة ،ومةةن المحتمةةل أن تقةةود باتجةةاه منطقةةة تنتشةةر فيهةةا ذبابةةة تمةةار الفاكهةةة بمسةةتوى
منخفض (الحالة ب وجـ) أو منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة (الحالة د).
اآلفة غير موجودة/غائبة .بدءا ً من منطقة خالية من ذابة ثمار الفاكهة (الحالة د) ،حالة اآلفة
إمةا محةافظ عليهةا أو حةدث كشةف لهةا (الحالةةة هةـ) ،أو عنةدما قةد يةتم تطبيةق تةدابير بهةةدف
استعادة المنطقة الخالية من ذبابة ثمار الفاكهة.
-3

مواد االصطياد

1-3

الجاذبات

يتوقف االستخدام الفاعل للمصائد في فهم مسوحات ذباب ثمار الفاكهة على المقدرة على الجمع بين
المصائد ،الجاذبات وعوامل القتل لجذب األنوع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهةة ومسةكها ومةن ثة ّم
قتلها وحفظها لتحديد هوياتها على نحو فاعةل ،جمةع بيانةات العةدّ وتحليلهةا .تسةتخدم نظةم االصةطياد
لمسوحات ذباب ثمار الفاكهة المواد التالية:
-

أجهزة لالصطياد
جاذبات (فرمونات ،بارافرمونات أو جاذبات غذائية)
عوامل قتل في المصائد الرطبة والجافة (بفعل فيزيائي أو كيميائي)
مواد الحفظ (رطبة أو جافة)

يعةةرض الجةةدول رقةةم  1األنةةواع الرئيسةةة لةةذباب ثمةةار الفاكهةةة ذات األهميةةة االقتصةةادية والجاذبةةات
المستخدمة عادة لجذبها .إن وجود أو غياب نوع ما في هذا الجدول ال يشير إلى إنجاز تحليل خطةر
اآلفة كما أنه ليس مؤشراً ،بأي حال ،للحالة التنظيمية لنوع ما من ذبابة ثمار الفاكهة.
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 األنةةواع الرئيسةةة لةةذباب ثمةةار الفاكهةةة ذات األهميةةة االقتصةةادية والجاذبةةات الشةةائع:1 الجدددول رقددم
استخدامها
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)

الجاذب

)PA( جاذب بروتيني
)PA( جاذب بروتيني
)PA( C-112 جاذب بروتيني
)PA( C-112 جاذب بروتيني
جاذب بروتيني
جاذب بروتيني
)PA( C-112 جاذب بروتيني
)ME( ميثيل يوجينول
ME
ME
ME
ME, 3C2
ME
ME
ME
ME
ME
)AA(  خالت األمونيوم،ME, 3C2
Cuelure (CUE), 3C-2, AA
CUE
CUE
CUE
PA
PA
PA
PA
Spiroketal ، بيكربونات األمونيوم،PA
PA
Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C2, 2C-23
PA, 3C2, 2C-23
TML, PA, 3C2, 2C-23
PA, 3C2, AA

Myopardalis pardalina (Bigot)

PA

Rhagoletis cerasi (Linnaeus)
Rhagoletis cingulat (Loew)
Rhagoletis pomonella (Walsh)

ACِ ، AAٍِِ ،)AS( ) أمالح أمونيوم
AS, AA, AC
AS ،) BuH, AS (  هسكانويت البوتيلBuH

)MVP(  فينيل – بيرازين- ميثيل-2
. لمسك اإلناث بشكل رئيس،) جاذب غذائي مر ّكب من خالت األمونيوم والبوتريسينC-12(  مكونين12
.) تراي ميثيل أمين، بوتريسين، لمسك اإلناث بشكل رئيس (خالت األمونيوم،) جاذب غذائي مر ّك بC3(  ثالثة مكونات3
. لمسك اإلناث بشكل رئيس،) جاذب غذائي مركب من خالت األمونيوم والتراي ميثيل أمينC-22(  مكونين4
. غير مؤ ّكدBactrocera dorsalis إن الوضع التصنيفي لبعض األعضاء المدرجة في معقد

Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker)

الجاذبات المتخصصة للذكور1-1-3
تحتوي معظم المصائد المستعملة بشكل واسع جاذبات فرمونيةة أو بارافرمونيةة متخصصةة
C.  (بمةا فةي ذلةكCeratitis ) أنةواع مةن الجةنسTML(  ويمسةك البةارافرمون تةراي ميةدلور.للةذكور
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 capitataو  .)C. rosaويمسةةك البةةارافرمون ميثيةةل يوجينةةول ( )MEعةةددا ً كبيةةرا ً مةةن أنةةواع الجةةنس
( Bactroceraبمةا فةي ذلةك  B. dorsalis, B. zonata,B. invadens, B. carambolae, B. philippinensisو B.
 .)musaeيمسك البارافرمون  )CUE( cuelureعددا ً كبيرا ً من األنواع األخرى للجةنس  Bactroceraبمةا
في ذلك  B. cucurbitaeو  .B. tryoniتكون البارافرمونات عامة عالية التطةاير ،ويمكةن اسةتعمالها فةي
عديد من المصائد (جدول  2أ) .وتوجةد مستحضةرات ُمحكمةة اإلطةالق لةـ  ،TML, CUE, MEمؤمنةة
جاذبا ً يدوم مفعوله لفترة أطةول لالسةتعمال الحقلةي .ومةن المهةم الحةذر بةأن بعةض الظةروف البيئيةة
األصيلة قد تؤثر في طول عمر الجاذبات الفرمونية والبارافرمونية
2-1-3المتحيّزة لإلناث
التتوافر الفرمونات/البارافرمونات المتخصصة باإلناث على نحةو تجةاري عةادة (باسةتثناء،
علةةى سةةبيل المثةةال-2 ،ميثيةةل -فينيةةل بيةةرازين) .وعليةةه فةةإن الجاذبةةات المتحيّةةزة لإلنةةاث (طبيعيةةة،
تركيبيةةة ،سةةائلة أو جافةةة) التةةي يشةةيع اسةةتخدامها ترتكةةز علةةى الغةةذاء ،أو روائةةح العائةةل (طبيعيةةة،
تركيبية ،سائلة أو جافة) (جدول  2ب) .ومن وجهة نظر تاريخية ،تةم اسةتخدام الجاذبةات البروتينيةة
السائلة لمسك مدى واسع من أنواع ذباب ثمةار الفاكهةة .تمسةك الجاذبةات البروتينيةة السةائلة الةذكور
واإلناث على حد سواء .علةى أن الجاذبةات السةائلة تكةون عمومةا ً أقةل حساسةية مةن البارافرمونةات.
وباإلضةةافة لةةذلك ،يةةؤدي اسةةتخدام الجاذبةةات السةةائلة إلةةى مسةةك أعةةداد عاليةةة مةةن الحشةةرات غيةةر
المستهدفة.
تم تطوير عدة جاذبات مصنعة مرتكزة على الغةذاء باسةتخدام األمونيةا ومشةتقاتها .وهةذا قةد
يقلل من عدد الحشرات غير المستهدفة الممسوكة .فبغية مسةك  ،C. capitataعلةى سةبيل المثةال ،يةتم
استعمال جاذب تركيبي مؤلف من ثالث مكونات (خالت األمونيوم ،بوتريسين وتراي ميثيل أمين).
ويمكن إزالة تراي ميثيل أمين لمسك أنواع  .Anastrephaيستمر مفعول الجاذب التركيبةي حةوالي -4
 10أسابيع حسب الظروف المناخية .ويمسك الجاذب عددا ً قليالً من الحشرات غير المستهدفة وعددا ً
أقل معنويا ً من ذكور الذباب ،وهذا يجعل استخدام هذا الجاذب مناسبا ً لالسةتخدام فةي بةرامج إطةالق
ذباب ثمار الفاكهة العقيم .وتتوافر تقنيات جديدة للجاذبات الغذائية التركيبية لالستخدام ،بما فةي ذلةك
الخالئط ثالثية المكونات المديدة والخالئةط ثنائيةة المكونةات المحتةواة فةي البطاقةة نفسةها ،باإلضةافة
إلى الخالئط ثالثية المكونات المضمنة في سدادة مفردة مخروطية الشكل (الجدول  1و)3
وإضافة لما تقدم ،ونظرا ً ألن ذكةور وإنةاث ذبةاب ثمةار الفاكهةة الباحثةة عةن غةذاء تسةتجيب
للجاذبات الغذائية التركيبية في مرحلة البالغة غير الناضجة جنسياً ،فإن لهةذه األنمةاط مةن الجاذبةات
المقدرة على كشف إناث ذباب ثمةار الفاكهةة بشةكل مبكةر وعنةد مسةتويات أخفةض للمجتمةع مقارنةة
بالجاذبات البروتينية السائلة.
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)Tephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة
 جاذبات ومصائد لمسوحات ذكور ذباب ثمار الفاكهة. ) (أ2 الجدول
(المصائد والجاذبات)أنظر أدناه للمختصرات

أنواع ذباب ثمار الفاكهة
TML/CE
CC

CH

ET

JT

LT

MM

ME

ST

SE

TP

YP

VARs

CUE

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

Bactrocera carambolae

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera caryeae

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera dorsalis

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha striata
Anastrepha suspensa

Bactrocera citri (B. minax)
Bactrocera correcta
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae

Bactrocera latifrons
Bactrocera occipitalis
Bactrocera oleae

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ceratitis cosyra
Ceratitis rosa
Dacus ciliatus
Myiopardalis pardalina
Rhagoletis cerasi
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 في المعايير الدولية لتدابير26 المعيار

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
تابع الجدول ( 2أ)  .جاذبات ومصائد لمسوحات ذكور ذباب ثمار الفاكهة
المصائد والجاذبات )أنظر أدناه للمختصرات(
CUE
YP

TP

ST

MM

LT

أنواع ذباب ثمار الفاكهة

ME
JT

ET

CH

YP

TP

ST

MM

TML/CE
LT

JT

ET

CH

VARs

YP

TP

SE

ST

MM

LT

JT

ET

CH

CC
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis pomonella
Toxotrypana curvicauda

مختصرات الجاذبات

مختصرات المصائد
مصيدة تفري
مصيدة القمع المعدل
مصيدة اللوحة الصفراء

TP
VARs
YP
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مصيدة لينقيلد
المصيدة المغربية المتوسطية
مصيدة ستاينر
مصيدة سنسوس

LT
MM
ST
SE

مصيدة كوك وكوننغهام
مصيدة شام ب
المصيدة السهلة
مصيدة جاكسون

CC
CH
ET
JT

ترايميدلور
كابيلور
ميثيل يوجينول
كيولور

TML
CE
ME
CUE

 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية26 المعيار

)Tephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة
 الجاذبات والمصائد للمسوحات المتحيّزة إلناث ذباب ثمار الفاكهة. ) (ب2 الجدول
)أنظر أدناه للمختصرات (المصائد والجاذبات

أنواع ذباب ثمار الفاكهة
3C
ET

SE

MLT

OBDT

2C-1
LT

MM

TP

ET

MLT

LT

2C-2
MM

TP

MLT

PA
ET

Anastrepha fraterculus
Anastrepha grandis

SK+AC

McP

MLT

x

x

x

x

Anastrepha ludens

x

x

x

Anastrepha obliqua

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

Bactrocera kandiensis

x

x

Bactrocera latifrons

x

x

Bactrocera occipitalis

x

x

Anastrepha striata
Anastrepha suspensa

x

Bactrocera cucurbitae

x

Bactrocera dorsalis
Bactrocera invadens

x

Bactrocera oleae

x

x

Bactrocera papayae

x

x

x

Bactrocera philippinensis

x

x

Bactrocera tau

x

x

Bactrocera tryoni

x

x

Bactrocera tsuneonis

x

x

Bactrocera umbrosa

x

x

x

x

x

x

Bactrocera zonata
Ceratitis capitata

x
x

x

Ceratitis cosyra
Ceratitis rosa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CH

YP

x

x

AS (AA, AC)
RB

RS

BuH

YP

PALz

x

x

RS

YP

MVP
PALz

GS

 الجاذبات والمصائد للمسوحات المتحيّزة إلناث ذباب ثمار الفاكهة. ) (ب2 تابع الجدول
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المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
المصائد والجاذبات )أنظر أدناه للمختصرات(

MVP
GS

BuH

SK+AC

)AS (AA, AC

PALz

YP

RS

PALz

YP

RS

RB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

YP

CH

PA
MLT

McP

x

x

x

x

2C-2
ET

MLT

أنواع ذباب ثمار الفاكهة
2C-1

TP

MM

LT

3C
MLT

ET

TP

MM

LT

OBDT

MLT
x

SE

ET
Dacus ciliatus
Myiopardalis pardalina
Rhagoletis cerasi
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis pomonella

x

Toxotrypana curvicauda

x

مختصرات الجاذبات

مختصرات المصائد
Red sphere trap

RS

Sensus trap

SE

مصيدة ماكفيل
المصيدة متعددة الطعوم

Tephri trap

TP

المصيدة الجافة المفتوحة من األسفل OBDT

Yellow panel trap

YP

المصيدة الالصقة الصفراء المومضة
مصيدة روبل
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McP
MLT
PALz
RB

مصيدة شام ب
المصيدة السهلة
الكرة الخضراء
مصيدة لينفيلد
المصيدة المغربية المتوسطية

CH
ET
GS
LT
MM

أمالح أمونيوم
خالت أمونيوم
هكسانوين بيوتيل
فرمون ذبابة ثمار الباباظ
) ميثيل فينيل بيرازين(2
بوتريسين
تراي ميثيل أمين

AS

)(AA+Pt+TMA

3C

AA

)(AA+TMA

2C-1

BuH

)(AA+Pt

2C-2

جاذب بروتيني

PA

MVP
Pt
TMA

lسبيوكيتال
بيكربونات األمونيوم

SK
AC

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

الجدول  :3قائمة بالجاذبات
1

المدّة العمرية في الحقل
(باألسابيع)

المستحضر

االسم الشائع

مختصر الجاذب

بارافرمونات

10-4
8-4
10-4
8-4
36- 12

سدادة بوليميرية
صفيحة رقيقة
سائل
كيس بالستيكي
سدادة بوليميرية
سائل
سدادة بوليميرية
سائل
سائل

6-4

بطاقات

MVP

10-4
6-3
4-1
5-4

TML

ترايميدلور

ME

ميثيل يوجينولl

CUE

كيولور

CE

كابيلور ( TMLوممدد)
فرمونات
من ذابابة ثمار الباباظ ()T. curvicauda
( 2ميثيل فينيل بيرازين)

6-4

بوليمير

SK

2-1
2-1
6-4
1
4-2
6-4
1
4-1
1
10-6
10-6
2
10-6
26- 18

أقراص
سائل
بطاقات
سائل
بوليمير
بطاقات
سائل
بوليمير
ملح
بطاقات
بطاقات
قارورة صغيرة
بطاقات/مخروط
بطاقات مديدة البقاء

PA
PA
AA

من ذبابة الزيتون )(spiroketal
جاذبات مرتكزة على الغذاء
خميرة توروال/بوراكس
مشتقات بروتينية
خالت أمونيوم

AC

(بيـ) كربونات األمونيوم

AS
Pt
TMA
BuH
C3
C3

10-6

بطاقات

C-12

10-6

بطاقات

C-22

أمالح أمونيوم
بوتريسين
تراي ميثيل أمين
هكسانويت البوتيل
تراي ميثيل أمين
خالت أمونيوم
بوتريسين
تراي ميثيل أمين
خالت أمونيوم
تراي ميثيل أمين
خالت أمونيوم
بوتريسين
خالت أمونيوم  +بيكربونات األمونيوم

4-3
كيس بالستيكي مع غطاء
الومينيوم
1
باالرتكاز على نصف العمر .إن طول عمر الجاذب مؤشر فقط .يتعيّن دعم العمر الفعلي باختبار وتصديق حقليين
AA/AC

2-3

عوامل القتل

يتم احتجاز الذباب المنجذب فةي عةدد مةن المصةائد مةن خةالل اسةتخدام عوامةل قتةل وحفةظ.
وتكةةون عوامةةل القتةةل فةةي بعةةض المصةةائد الجافةةة مةةادة الصةةقة أو سةةامة .ويمكةةن لةةبعض مركبةةات
الفوسفور العضوية أن تعمل كمادة طاردة عند جرعةات أعلةى .يخضةع اسةتخدام مبيةدات الحشةرات
في المصائد إلى تسجيل ال ُمنتج واعتماده في التشريع القطري الموافق.

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير

الصحة النباتية41 /
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

وفي مصائد أخةرى ،يعةدّ السةائل هةو عامةل القتةل .وعنةد اسةتخدام جاذبةات بروتينيةة سةائلة،
أخلط البوراكس بتركيز  %3لحفظ ذباب ثمار الفاكهة الممسوك .وتوجد جاذبات بروتينيةة محضّةرة
مع البوراكس ،وبالتالي ال يطلب وضع بوراكس إضافي .وعند استخدام الماء في المناخات الحارة،
يضاف بروبلين غليكول بتركيز  %10لمنع تب ّخر الجاذب ولحفظ الذباب الممسوك.
3-3

مصائد ذ باب ثمار الفاكهة شائعة االستخدام

يصف هذا القسم مصائد ذباب ثمار الفاكهة شائعة االستخدام .على أن قائمة المصةائد ليسةت شةاملة؛
وقد تتمكن أنماط أخرى تحقيق نتائج معادلة ويمكن استخدامها الصطياد ذباب ثمار الفاكهة
هناك ثالثة أنماط من المصائد المستعملة عادة ،باالرتكاز على عوامل القتل:
-

-

المصائد الجافةُ :يمسك الذباب على لوحة من مواد الصقة أو يقتل بعامةل كيميةائي .وبعةض
مةةن المصةةائد الجافةةة األكثةةر اسةةتعماالً هةةي مصةةيدة كةةوك وكوننغهةةام ( ،)C & Cشةةام ب،
جاكسةةون/دلتا ،لينفيلةةد ،المصةةيدة الجافةةة المفتوحةةة مةةن األسةةفل ( )OBDTأو الطةةور الرابةةع،
الكرة الحمراء ،ستاينر واللوحة الصفراء/مصيدة .Rebelle
المصددائد الرطبددة :تمسةةك الذبابةةة وتغطةةس فةةي محلةةول الجةةاذب أو فةةي المةةاء المضةةاف إليةةه
خافض توتر سطحي .وتعدّ مصيدة ماكفيل واحةدة مةن المصةائد األوسةع اسةتخداماً .كمةا تعةدّ
مصيدة هاريس مصيدة رطبة أيضا ً مع استخدام أكثر تحديداً.
المصدائد الجافدة أو الرطبددة :يمكةن اسةتخدام هةةذه المصةائد إمةا جافةةة أو رطبةة .وبعةض مةةن
المصائد األكثر استخداما ً المصيدة السهلة ،المصيدة متعددة الطعوم ومصيدة تفري.

 / 42المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

مصيدة كوك وكوننغهام ()C&C

الوصف العام

تتكةةةون مصةةةيدة كةةةوك وكوننغهةةةام مةةةن ثالثةةةة
صفائح قابلة لإلزالة كريمية بيضاء ،تبعةد كةل
واحةدة عةةن األخةةرى حةوالي  2.5سةةم .وتصةنّع
مقةةةةوى
الصةةةةفيحتان الخارجيتةةةةان مةةةةن ورق
ّ
مستطيل الشكل بأبعاد  14.0×22.8سم .تغطةى
إحدى الصفائح أو كلتيهما بمادة الصقة (شةكل
 .)1ولصةةةفيحة الالصةةةق ثقةةةب واحةةةد أو أكثةةةر
يسةةةمح بمةةةرور الهةةةواء مةةةن خاللةةةه .تسةةةتعمل
ألةةواح بوليميريةةة تحتةةوي علةةى
المصةةيدة مةةع
ٍ
جةةاذب ذي رائحةةة (تةةراي ميةةدلور عةةادة) ،يةةتم
وضعه ما بين الصفيحتين الخةارجيتين .وتةأتي الشكل  .1مصيدة كوك وكوننغهام.
الصفائح البوليميرية بحجمةين قياسةي ونصةف
حجم .تحوي الصةفيحة القياسةية ( 15.2×15.2سةم)على  20غ مةن التةراي ميةدلور .فةي حةين تحتةوي
الصفيحة ذات الحجم النصفي ( 15.2×7.5سم) على  10غرامات .وتمسك الوحدة الكاملة مع بعضها
البعض بوساطة مالقط ،وتعلّق في ظلة الشجرة بوساطة عالّقة من السلك.

االستعمال

تعيين للحدود اقتصادي وعالي الحساسية لـ  ،C. copitataتم تطوير الصةفائح
نتيجة الحاجة الصطياد
ٍ
ً
البوليميرية لإلطالق المحكوم لكميات أعظم من التراي ميدلور.وهذا يُبقي معدل اإلطالق ثابتا لمةدة
زمنية أطول خافضا ً بذلك العمل اليدوي مع زيادة الحساسية .ولمصيدة كةوك وكوننغهةام مةع هيكلهةا
متعدد الصفائح سطح الصق كبير لمسك الذباب.
يمكن العودة إلى الجدول  2أ لمعرفة األنواع التي تُستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدول  4د لالستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى
بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة شام ب ()CH

الوصف العام

مصةةيدة شةةام ب هةةي مصةةيدة مجوفةةة ،ذات لوحةةة
صةةةفراء مةةةع لةةةوحتين مثقبتةةةين والصةةةقتين مةةةةن
الةةةوجهين .وعنةةةد فةةةرد اللةةةوحتين ،تبةةةدو المصةةةيدة
مستطيلة الشكل ( 15×18سم) ،مةع حجةرة داخليةة
مخصصةةةة لوضةةةع الجةةةاذب (شةةةكل  .)2توضةةةع
عالًقة من السلك على قمة المصيدة لوضعها على
األغصان.

االستعمال

يمكن لمصةيدة شةام ب اسةتخدام بطاقةات ،صةفائح
بوليميرية وسةدادات .وهةي مكافئةة فةي حساسةيتها
شكل  .2مصيدة شام ب.
لمصيدة اللوحة الصفراء/مصيدة .Rebell
يمكن العودة إلى الجدول  2أ و  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدولين  4د و 4جـ لالستعمال تحت سةيناريوهات مختلفةة والكثافةات
الموصى بها.
المصيدة السهلة ()ET

الوصف العام

تتألف المصيدة السةهلة مةن وعةاء بالسةتيكي مسةتطيل الشةكل ذي
جزأين مةع عالّقةة مبنيّةة داخليةاً .يبلةغ ارتفةاع المصةيدة  14.5سةم،
وعرضها  9.5سم ،وعمقها  5سنتيمترات ويمكن أن تتسةع لةـ 400
مل مةن السةائل (شةكل  .)3يكةون الجةزء األمةامي للمصةيدة شةفافا ً
والجزء الخلفي أصفرا ّ ّ
معززا ً مقةدرة المصةيدة علةى مسةك ذبةاب
ثمةةةةار الفاكهةةةةة .وهةةةةي تجمةةةةع مةةةةا بةةةةين تةةةةأثيرات الرؤيةةةةة مةةةةع
البارافرمونات والجاذبات المرتكزة على الغذاء.

االستعمال

المصيدة متعددة األغةراض .إذ يمكةن اسةتعمالها جافةة بعةد وضةع
طعم فيها مةن البارافرمونةات (مثةل  )ME, TML, CUEأو جاذبةات
غذائية تركيبية (مثل الجاذبات ثنائيةة  C2وثالثيةة المكونةات )C 3
ونظام احتجاز مثل داي كلورفوس .كما يمكن استعمالها أيضا ً مع
الطعوم الرطبة للجاذبات البروتينية السائلة حيث تتسةع حتةى 400
مةةل مةةن الخلةةيط .وعنةةد اسةةتخدام جاذبةةات الغةةذاء التركيبيةةة ،فةةإن الشكل  .3المصيدة السهلة.
ّ
الموزعةةةات (ذاك الةةةذي يحتةةةوي البوتريسةةةين) يكةةةون
واحةةةدا ً مةةةن
حرة.
موصوالً من الداخل مع الجزء األصفر من المصيدة في حين تبقى الموزعات األخرى ّ

تعد المصيدة واحدة من المصائد المتاحة تجاريا ً األكثر اقتصادية .فهي سهلة الحمةل ،سةهلة المناولةة
والخدمة ،مؤمنة الفرصة لخدمة عدد أعظم من المصائد لكةل سةاعة عمةل-رجةل مقارنةة مةع بعةض
المصائد األخرى.
-

يمكن العودة إلى الجدولين  2أ و  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها

 / 44المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

-

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدول  4د لالستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى
بها.

المصيدة الصفراء الالصقة المومضة مصيدة ")PALz( "cloak

الوصف العام

يةةتم إعةةداد المصةةيدة الصةةفراء الالصةةقة المومضةةة مةةن
صفائح صفراء بالستيكية ( 36سةم  23 xسةم) .يغطةى
أحد جوانبها بمادة الصقة ،وعنةد وضةعها بشةكل قةائم،
توضةةع الصةةفيحة الالصةةقة حةةول غصةةن عمةةودي أو
عمةةةةود (شةةةةكل  ،)4مةةةةع الجانةةةةب الالصةةةةق بمواجهةةةةة
الخارج ،فةي حةين تةربط الزوايةا الخلفيةة معةا ً بوسةاطة
ملقط

االستعمال

تسةةةتخدم المصةةةةيدة التوليفةةةةة الفضةةةةلى مةةةةن الجاذبةةةةات
البصرية (أصفر مومض) والكيميائية (طعم مركب
من ذبابة ثمار الكرز) .يمكن اإلبقاء على المصيدة فةي
مكانها بقطعة سلك متصلة مع غصن أو
عمود يتم تثبيت موزع الطعم في حافة القمةة األماميةة
للمصيدة ،ويكون الطعم معلقا ً أمام الصفيحة
الالصقة .للسطح الالصةق المقةدرة علةى مسةك حةوالي
 600-500ذبابة ثمار فاكهة .تنجذب
الحشةةرات مةةن العمةةل المتحةةد لهةةذين الحةةاثين وتمسةةك
على السطح الالصق.
يمكن العودة إلى الجدول  2ب لمعرفة األنةواع
التي تستخدم المصيدة لمسكها )
يرجى العودة إلى الجةدولين  2و  3فيمةا يخةص
الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم
(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدول  4هـ لالسةتعمال
تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصةى
بها.

الشكل  4المصيدة الصفراء الالصقة المومضة

مصيدة جاكسون ( )JTأو مصيدة دلتا

الوصف العام

تكون مصيدة جاكسون مجوفة بشكل دلتا ومصنوعة
المقوى المش ّمع األبيض .يبلغ
من الورق
ّ
ارتفاعها  8سنتيمترات ،طولها  12.5سم وعرضها 9
سنتيمترات (شكل  .)5وتتضمن األجزاء
األخرى اإلضافية إدخاالً أبيض أو أصفر اللةون مةن
الةةورق المقة ّةوى المسةةتطيل المش ة ّمع المغطةةى بطبقةةة
رقيقةةة مةةن الصةةق معةةروف باسةةم "المةةادة الالصةةقة"
تسةتعمل لمسةك الةةذباب عنةد هبوطةه فةةي داخةل جسةةم
المصيدة؛ وتسةتخدم سةدادة بوليميريةة أو فتيةل قطنةي

الشكل  .5مصيدة جاكسون أو دلتا
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في سلّة بالستيكية أو على حامل سلكي ،مع عالّقة من السلك موضوعة على قمة جسم المصيدة.

االستعمال

تستخدم هذه المصيدة أساسا ً مع الجاذبات البارفرمونية لمسك ذكور ذباب ثمةار الفاكهةة .والجاذبةات
المسةةتعملة فةةي مصةةيدة جاكسةةون/دلتا هةةي  ME ،TMLأو  .CUEوعنةةد اسةةتعمال  MEو  CUEينبغةةي
إضافة مادة سامة.
استخدمت هذه ال مصيدة لعدة سنوات فةي بةرامج االسةتبعاد واالستئصةال ألغةراض متعةددة ،بمةا فةي
ذلك دراسة بيئة المجتمع (الوفرة الموسمية ،التوزيع ،تتالي العوائل ،الةخ).؛ فةي االصةطياد الكشةفي
واصطياد تعيين الحدود؛ مسةح مجتمعةات ذبةاب ثمةار الفاكهةة العقةيم فةي منةاطق تخضةع إلطالقةات
كتلية لذباب ثمار الفاكهة العقيم .قد ال تكون مصيدة جاكسون/دلتا مالئمة لبعض الظةروف المناخيةة
(مثل المطر والغبار).
ً
تعد مصةائد جاكسةون/دلتا واحةدة مةن أكثةر المصةائد المتاحةة تجاريةا اقتصةادية .فهةي سةهلة الحمةل،
المناولة والخدمة ،مؤمنة فرصة خدمةة عةدد أعظةم مةن المصةائد بالنسةبة لسةاعة -رجةل مقارنةة مةع
بعض المصائد األخرى.
يمكن العودة إلى الجدول  2أ لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2أ و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدولين  4ب و 4د لالستعمال تحت سةيناريوهات مختلفةة والكثافةات
الموصى بها.

 / 46المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

مصيدة لينفيلد ()LT

الوصف العام

تتةةةةألف مصةةةةيدة لينفيلةةةةد
التقليديةةةة مةةةةن مرطبةةةةان
بالستيكي يسةتعمل لمةرة
واحةةةةدة فقةةةةط ،بارتفةةةةاع
 11.5سم ،وقطةر  10سةم
عند القاعدة و  9سم عنةد
القمة الحلزونية للغطةاء.
يوجد في جسم المرطبان
البالستيكي أربعةة ثقةوب
دخةةول موزعةةة بتجةةانس
حةةةول جةةةدران المصةةةيدة
(الشةةةةةةةةةةكل  .)5وتعةةةةةةةةةةدّ
المصةةةةةةةةةيدة المغربيةةةةةةةةةة
المتوسطية نسخة أخةرى
لمصيدة لينفيلد (الشكل .)6

الشكل  .7مصيدة المغرب المتوسطية
الشكل  .6مصيدة لينفيلد

االستعمال

تستخدم المصيدة جاذبا ً ونظاما ً لمبيد حشري لجذب وقتل ذبةاب ثمةار الفاكهةة المسةتهدف .وغالبةا ً مةا
ير ّمةةز الغطةةاء الحلزونةةي لوني ةا ً لةةنمط الجةةاذب المسةةتعمل (أحمةةرCAP/TML ،؛ أبةةيض  MEوأصةةفر
 .)CUEولمسك الجاذب ،يستعمل خطاف حلزوني القمة ببعد  2.5سم(الفتحة مغلقة بشدة) يشدّ خةالل
الغطاء من األعلى .تستعمل المصيدة جاذبةات مةن البارافرمونةات المتخصصةة علةى الةذكور ،CUE
كابيلور ( TML ،)CEو .ME
يخلط الجاذبان  CUEو  MEاللذان تبتلعهما ذكور ذباب ثمار الفاكهة مع الماالثيون .علةى أنةه ونظةرا ً
ألن  CEو  TMLال يبتلعةةةةان مةةةةن أي مةةةةن  C. capitataو  ،C. rosaeتوضةةةةع مصةةةةفوفة مشةةةةبعة
بالدايكلوروفوس داخل المصيدة لقتل حشرات الذباب الداخلة.
يمكن العودة إلى الجدول  2أ لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدولين  4ب و 4د لالستعمال تحت سةيناريوهات مختلفةة والكثافةات
الموصى بها.
نمط مصيدة ماكفيل ()MCP

الوصف العام

تتةةةألف مصةةةيدة ماكفيةةةل التقليديةةةة ( )McPمةةةن وعةةةاءٍ
ُمحتوى على شكل كأس زجاجي أو بالسةتيكي شةفاف،
إجاصةةةةي الشةةةةكل ،يبلةةةةغ ارتفةةةةاع المصةةةةيدة  17.2سةةةةم
وعرضها  16.5سم عند القاعدة وتتسةع لةـ  500مةل مةن
المحلةةةول (شةةةكل  )8وتضةةةم أجةةةزاء المصةةةيدة سةةةدادة
مطاطيةة أو غطةاء بالسةةتيكيا يُغلةق الجةةزء العلةوي مةةن
المصيدة وخطافا ً من السلك لتعليق المصائد على أفرع
الشةةجرة .توجةةد نسةةخة بالسةةتيكية مةةن مصةةيدة ماكفيةةل
بارتفاع  18سم وعرض  16سةم عنةد القاعةدة وتتسةع لةـ
 500مةةل مةةن المحلةةول (شةةكل  .)9يكةةون الجةةزء القمةةي
شفافا ً والقاعدي أصفر اللون.

االستعمال

الشكل  .8مصيدة ماكفيل

كي تعمل المصيدة بشكل مناسب ،من الضروري أن يبقى جسم المصةيدة نظيفةاً .ولةبعض التصةاميم
جزأين يمكن فيها فصل الجزء العلوي عن قاعدة المصيدة للسماح بخدمة أيسر (إعادة وضع الطعم)
وتفتيش الممسوكات من ذباب ثمار الفاكهة.
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تستعمل المصيدة جاذبا ً غذائيا ً سائالً ،يرتكز على البروتين الممةاه
أو حبةةوب خميةةرة توروال/بةةوراكس .وتع ةدّ حبةةوب تةةوروال أكثةةر
كفاءة من البروتين المماه مع مرور الوقت ألن درجةة الحموضةة
تكون ثابتة عند ُ .9.2ويسهم مستوى درجة الحموضةة فةي الخلةيط
بدور مهةم فةي جةذب ذبةاب ثمةار الفاكهةة .حيةث تنجةذب حشةرات
الةذباب أقةل للخلةيط عنةدما تضةحي درجةة الحموضةة ) (pHأكثةر
حامضية.
لوضع طعم من حبةوب الخميةرة ،أخلةط ثالثةة إلةى خمسةة حبةوب
خميةةرة تةةوروال فةةي  500مةةل مةةن المةةاء .حة ّةرك لتةةذويب الحبةةوب.
ولوضع طعم من البروتين الممةاه ،إخلةط هيةدروزيالت البةروتين
مع البوراكس (إذا كان لةم يكةن مضةافا ً مسةبقا ً إلةى البةروتين) فةي الشكل  .9مصيدة ماكفيل البالستيكية
الماء لتصل إلى تركيةز  %9-5بالنسةبة لهيةدروليزات البةروتين و
 %3للبوراكس.
إن طبيعة الجاذب المستخدم فةي هةذه المصةيدة يعنةي أنهةا أكثةر كفةاءة فةي مسةك اإلنةاث .فالجاذبةات
الغذائيةةة عامةةة/غير متخصصةةة بطبيعتهةةا ،وعليةةه تميةةل مصةةيدة ماكفيةةل إلةةى مسةةك مةةدى واسةةع مةةن
الذباب غير المستهدف التابع لفصيلة  Tephritidaeوغير التابع لها باإلضافة لألنواع المستهدفة.
تستخدم مصائد نمط ماكفيل في برامج إدارة ذباب ثمار الفاكهة بتوليفة مع مصائد أخرى .وتسةتخدم
هذه المصائد ،في المنةاطق الخاضةعة ألعمةال تقلةيص واستئصةال ،لرصةد مجتمعةات اإلنةاث بشةكل
بةري باسةتخدام برنةامج
رئيس .ويعدّ مسك اإلناث حاسما ً في تقدير كميةة العقةم المدخلةة إلةى مجتمةع ّ
تقنية الحشرات العقيمة .وفي البرامج التي تطلق ذكورا ً عقيمة فقط او في برنامج تقنية إبادة الةذكر،
تستخدم مصائد ماكفيل كأداة لكشف مجتمع ما باستهدافها عددا ً قليالً من اإلناث البريةة ،فةي حةين ان
صصةة علةى الةذكور ،تمسةك
مصائد أخرى (مثل مصائد جاكسون) ،التي ُتسةتعمل مةع جاذبةات متخ ّ
مكون تقنية الحشةرات
الذكور العقيمة المطلقة ،ويجدر تحديد استخدامها في البرامج التي يدخل فيها ّ
ً
ً
العقيمة .وإضافة لما تقدّم ،تعدّ مصائد ماكفيل ،في المناطق الخالية من اآلفات ،جزءا مهما من شبكة
اصطياد ذباب ثمار الفاكهة الغريب نظرا ً لمقدرتها على مسك أنواع ذباب ثمار الفاكهة ذي األهميةة
الحجرية والتي ال يوجد لها جاذبات محددة.
تتطلب مصائد ماكفيل مةع جةاذب بروتينةي سةائل عمالةة مكثفةة .إذ أن عمليةة الخدمةة وإعةادة وضةع
الطعم تستغرق وقتاً ،وعدد المصائد التي يمكن خةدمتها فةي يةوم عمةل اعتيةادي يعةادل نصةف العةدد
لبعض المصائد األخرى الموصوفة في هذا الملحق.
يمكن العودة إلى الجدول  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةى العةةودة إلةةى الجةةدولين  2و  3فيمةةا يخةةص الجاذبةةات
المستخدمة
وإعادة وضع الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كمةةةا يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  4أ 4 ،ب 4،د و 4هةةةـ
لالستعمال تحت
سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
مصيدة القمع المعدل ()VARs

الوصف العام

تتةةألف مصةةيدة القمةةع المعةةدل مةةن قمةةع بالسةةتيكي ووعةةاء مسةةك
أخفةةض (شةةكل  )10للسةةطح فةةي القمةةة ثقةةب واسةةع (بقطةةر  5سةةم)،
يوضع فوقه وعاء مسك علوي (من البالستيك الشفاف)

االستعمال

نظرا ً لكونها تصميم مصيدة غير الصقة ،فهي تمتلةك مقةدرة غيةر
محددة على
الشكل  .10مصيدة القمع المعدل
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المسك وعمر طويل جدا ً في الحقل .يتصل الطعم بالسقف ،بحيث يكون موزع
الطعم متوضعا ً في وسط الثقب الواسع على السطح .وتوضع قطعة صغيرة من مصفوفة مشبعة
بعامل القتل داخل وعاءي المسك العلوي والسفلي لقتل ذباب ثمار الفاكهة الذي يدخل
المصيدة
يمكن العودة إلى الجدول  2أ لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجى العودة إلى الجدولين  2و  3فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة
وضع الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدول  4د لالستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى
بها.
المصيدة متعددة الطعوم ()MLT

الوصف العام

المصةةيدة متعةةددة الطعةةوم ( )MLTهةةي نسةةخة مةةن مصةةيدة ماكفيةةل
الموصةةوفة سةةةابقاً .يبلةةةغ ارتفةةةاع المصةةيدة  18سةةةم ،وعرضةةةها عنةةةد
القاعةةدة  15سةةم ،وتتسةةع حتةةى  750مةةل مةةن السةةائل (شةةكل رقةةم .)11
تتألف المصيدة من وعاء ذي قطعتين بالستيكيتين اسطوانيتي الشكل
محتواتين .يكون الجزء القمي شفافا ً والقاعةدي أصةفر اللةون .الجةزء
العلوي مفصول عن قاعدة المصيدة ،للسماح بخدمة المصيدة وإعادة
وضع الطعةم .ويتبةاين الجةزء العلةوي الشةفاف مةع القاعةدة الصةفراء
مما يزيد من مقدرة المصيدة على مسك ذباب ثمار الفاكهة .وتستخدم
عالّقةةة مةةةن السةةةلك ،موضةةوعة علةةةى قمةةةة جسةةم المصةةةيدة ،لتعليةةةق
المصيدة على أغصان الشجرة.

االستعمال

تتبةةع هةةذه المصةةيدة المبةةادل ذاتهةةا لمصةةائد ماكفيةةل ،علةةى أن جةةاذب
المصةةيدة متعةةددة الطعةةوم المسةةتعمل مةةع جةةاذب تركيبةةي جةةاف أكثةةر
كفةةاءة وانتخابيةةة مةةن المصةةيدة متعةةددة الطعةةوم أو مصةةيدة ماكفيةةل الشكل  .11المصيدة متعددة الطعوم
المستعملتين مع جاذب بروتيني سائل .والفةارق المهةم اآلخةر هةو أن
المصيدة متعددة الطعوم مع جاذب تركيبي جاف تسمح بخدمة أنظف وتتطلب عمالة أقةل بكثيةر مةن
ّ
الموزعةةات إلةةى الجةةدران الداخليةةة للجةةزء
مصةةيدة ماكفيةةل .وعنةةد اسةةتخدام جاذبةةات غذائيةةة ،تةةربط
األسةةطواني األعلةةى مةةن المصةةيدة أو تعلّةةق بوسةةاطة ملقةةط مةةن الق ّمةةة .وحتةةى تةةؤدي هةةذه المصةةيدة
وظيفتها بشكل مناسب ،من الضروري أن يبقى الجزء العلوي شفافاً.
عندما تستخدم المصيدة مت عددة الطعوم كمصيدة رطبةة ،يتعةين إضةافة خةافض تةوتر سةطحي للمةاء.
وفي المناخات الحارة يمكن استعمال بروبلين غليكول بتركيز  %10لتقليل تب ّخر الماء وتحلّل الذباب
الممسوك.
عندما تستخدم المصيدة متعددة الطعوم كمصيدة جافة ،يتم وضع مبيةد حشةري مناسةب (غيةر طةارد
عند التركيز ال مستخدم) مثةل دايكلوروفةوس أو شةريط دلتةا مثةرين داخةل المصةيدة لقتةل ذبةاب ثمةار
صةة البالسةتيكية العليةا
الفاكهة .ويطبق الدلتا مثرين على شريط من البولي إثيلين موضوع على المن ّ
داخل المصيدة .وعلى نحو مناوب ،قد يسةتعمل الةدلتا مثةرين فةي دائةرة مةن شةبكة للبعةوض مشةبعة
وسيحتفظ بتأثيره القاتل لمدة ستة أشهر على األقل في الظروف الحقلية .ويتعيّن تثبيت الشةبكة علةى
السقف ضمن المصيدة باستعمال مادة الصقة.
يمكن العودة إلى الجدول  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كمةةا يرجةةى العةةودة إلةةى الجةةدولين  4أ 4 ،ب و 4د لالسةةتعمال تحةةت سةةيناريوهات مختلفةةة
والكثافات الموصى بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المصيدة الجافة مفتوحة األسفل ( )OBDTأو مصيدة (الطور الرابع)

الوصف العام

هي مصيدة جافة اسةطوانية مفتوحةة مةن األسةفل يمكةن أن ُتصةنّع مةن
بالسةةتيك أخضةةر معةةتم أو ورق مقة ّةوى أخضةةر مطلةةي بالشةةمع .يبلةةغ
ارتفةاع األسةطوانة  15.2سةةم وقطرهةا  9سةم عنةةد القمةة و  10سةم عنةةد
القاعدة (شكل رقم  .)12للمصيدة قمة شةفافة ،ثالثةة ثقةوب (كةل بقطةر
 2.5سم) متجانسة التباعد حول جدار األسطوانة عند منتصف المسافة
بين النهايتين ،وقاعدة مفتوحة ،وتستخدم مع مةدخل الصةق .وتسةتخدم
عالّقة من السلك موضوعة على قمةة جسةم المصةيدة لتعليةق المصةيدة
على أغصان الشجرة.

االستعمال

الشدددددكل  .12المصةةةةةيدة الجافةةةةةة
مفتوحةةةةةةة األسةةةةةةفل أو مصةةةةةةيدة
(الطور الرابع)

يمكن استعمال جاذب كيميائي تركيبي غذائي األساس متحيةز للإلنةاث
لمسك  .C. capitataعلى أنه يمكن استخدامها أيضا ً لمسك الةذكور.
وتربط الجاذبات التركيبية لذباب ثمار الفاكهة إلى الجدران الداخلية لألسةطوانة .إن خدمةة المصةيدة
سهلة ألن اإلدخال الالصق يسمح بإزال ٍة وتبدي ٍل سهلين ،بطريقةة مشةابهة لإلدخةاالت المسةتعملة فةي
مصيدة جاكسون .كما أن هذه المصيدة أقل تكلفة من مصائد نمط ماكفيل البالستيكية أو الزجاجية.
يمكن العودة إلى الجدول  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجى العودة إلى الجدولين  2ب و  3فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة
وضع الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدول  4د لالستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى
بها.
مصيدة الكرة الحمراء ()RS

الوصف العام

المصيدة هي كرة حمةراء قطرهةا  8سةم (شةكل  .)13تحةاكي المصةيدة
حجم وشكل تفاحة ناضجة .كما قد تسةتخدم أيضةا ً نسةخة مةن المصةيدة
بلون أخضرّ .
تغطى المصيدة بمةادة الصةقة وتطعّةم بمةادة هكسةانوات
البوتيل التي تمتلك رائحة تشةبه رائحةة الثمةرة الناضةجة .ويتصةل مةع
قمةةة الكةةرة عآلقةةة مةةن السةةلك تسةةتخدم لتعليةةق الكةةرة علةةى أغصةةان
الشجرة.

االستعمال

يمكن استعمال مصيدة الكرة الحمراء بدون ُ
طعةم ،ولكنهةا أكثةر كفةاءة
فةةي مسةةك الةةذباب عنةةد وضةةع ُ
طعةةم فيهةةا .تنجةةذب حشةةرات الةةذباب
الناضجة جنسيا ً والجاهزة لوضع البيض عادة لهذه المصيدة.
يتم مسك أنماط عديدة من الحشرات بهةذه المصةائد .ومةن الضةروري
تحديد هويةة الذبابةة المسةتهدفة إيجابيةا ً مةن الحشةرات غيةر المسةتهدفة الشكل .13مصيدة الكرة الحمراء
التي يحتمل وجودها في المصائد.
يمكن العودة إلى الجدول  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2ب و 3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كمةةا يرجةةى العةةودة إلةةى الجةةدولين  4هةةـ لالسةةتعمال تحةةت سةةيناريوهات مختلفةةة والكثافةةات
الموصى بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة سنسوس ()SE

الوصف العام

تتةةةألف مصةةةيدة سنسةةةوس مةةةن جةةةردل بالسةةةتيكي عةةةامودي
ارتفاعه  12.5سم وقطره  11.5سم (شكل  .)14وتمتلك جسما ً
مةةزود بثقةةب فةةي أسةةفله.
شةةفافا ً وغطةةا ًء أزرق معلةةق فوقةةه
ّ
ويستعمل سلك معلّق يوضع على قمة جسم المصةيدة لتعليةق
المصيدة على اغصان األشجار.

االستعمال

المصةةيدة جافةةة وتسةةتخدم بارافرمونةةات متخصصةةة للةةذكور
أو ،بالنسبة للمسك المتحيّز لإلناث ،جاذبات غذائية تركيبية.
وتوضع قطعة دايكلوروفوس فةي المشةط علةى الغطةاء لقتةل
الذباب.
يمكةن العةودة إلةى الجةةدول  2أ لمعرفةة األنةواع التةةي الشكل  .14مصيدة سنسوس
تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجةدول  4د لالسةتعمال تحةت
سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
مصيدة ستاينر ()ST

الوصف العام

هي مصيدة اسطوانية الشكل أفقية من البالستيك الشفاف مع
فتحات عند كل نهاية .وتبلغ أبعاد مصيدة ستاينر التقليدية
 14.5سم طوالً وقطرها  11سم (شكل  .)15والنسخ األخرى
من مصائد ستاينر يبلغ طولها  12سم وقطرها  10سم (شكل
 )16و  14سم طول وقطر  8.5سم (شكل  .)17تيستعمل
عالّقة من السلك موضوعة في قمة جسم المصيدة لتعليق
المصيدة على أغصان الشجرة.

الشكل  .15مصيدة ستاينر التقليدية

االستعمال

تسةةةتخدم هةةةذه المصةةةيدة جاذبةةةات بارافرمونيةةةة منخصصةةةة
للذكور  ME ،TMLو  .CUEويعلّق الجاذب من مركز داخل
المصيدة .قد يكون الجةاذب فتةيالً قطنيةا ً منقوعةا ً فةي  3-2مةل
مةةن خلةةيط مةةن البارافرمونةةات أو مةةوزع مةةع جةةاذب ومبيةةد
حشرات (عادة ماالثيون ،داي بروم أو ديلتا مثةرين) كعامةل
قتل.
يمكةن العةودة إلةى الجةدول  2أ لمعرفةة األنةواع التةي
تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2أ و  3فيمةةةا يخةةةص
الجاذبةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع الطعم(.المةةةدة
العمرية في الحقل)
كمةةةةةا يرجةةةةةى العةةةةةودة إلةةةةةى الجةةةةةدولين  4ب و 4د
لالسةةةتعمال تحةةةت سةةةيناريوهات مختلفةةةة والكثافةةةات
الموصى بها.

الشكل  .16مصيدة ستاينر

الشكل  .17مصيدة ستاينر
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة )TP( Tephri

الوصف العام

تشةةبه مصةةةيدة تفةةةري مصةةةيدة ماكفيةةةل .وهةةةي أسةةةطوانة عاموديةةةة
ارتفاعها  15سم وقطرها  12سم عند القاعدة وتتسةع حتةى  450مةل
من السائل (شكل  .)18تمتلك قاعةدة صةفراء وغطةاء فاتحةاً ،يمكةن
فصله لتيسير الخدمة .توجد ثقوب دخول حول قمةة محةيط القاعةدة
الصفراء ،وفتحات محاطة القعر .وتوجد داخل القمة منصة لمسك
الجاذبةةات .وتسةةتعمل عالّقةةة مةةن السةةلك ،توضةةع علةةى قمةةة جسةةم
المصيدة لتعليقها على أغصان الشجرة.

االستعمال

يوضع في المصيدة طعم من البروتين المماه بتركيز  .%9على أنه
يمكن استعمالها مع جاذبةات بروتينيةة أخةرى كمةا جةاء وصةفه فةي
مصةةيدة ماكفيةةل الزجاجيةةة التقليديةةة أو مةةع جةةاذب غةةذائي تركيبةةي
جاف لإلنةاث ومةع  TMLفةي سةدادة أو سةائل كمةا جةاء وصةفه فةي
الشكل  .18مصيدة تفري
مصةةةيدة جاكسةةةةون/دلتا ذات اللوحةةةة الصةةةةفراء .وعنةةةد اسةةةةتعمال
المصيدة مع الجاذبات البروتينية السائلة أو مع جاذبات تركيبية جافة مع نظام احتجاز السةائل بةدون
الثقوب .الجانبية ،لن يكون مبيد الحشرات ضرورياً .على أنه عند استخدامها كمصيدة جافة وبوجود
ثقةوب جانبيةةة ،فهنةاك حاجةةة لمحلةةول مبيةد حشةةرات (مثةل مةةاالثيون) منقةةوع فةي فتيةةل قطنةةي أو أي
عوامل قتل أخرى الجتناب هرب الحشةرات الممسةوكة .ومةن مبيةدات الحشةرات المناسةبة األخةرى
شرائط داي كلوروفس أو الدلتا مثرين موضوعة داخل المصيدة لقتل ذباب ثمار الفاكهةة .ويسةتخدم
الدلتامثرين في شريط من البولي إيثيلين يوضع علةى منصةة بالسةتيكية داخةل قمةة المصةيدة .وعلةى
نحو مناوب ،يمكن استعمال الدلتا مثرين في دائرة شبكة للبعوض مشبعة تحتفظ بالتأثير القاتةل لمةدة
ستة أشهر على األقل تحت الظروف الحقلية .وينبغي تثبيت الشبكة على السقف داخل جسم المصيدة
باستعمال مادة الصقة.
يمكن العودة إلى الجدول  2أ و 2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2أ و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كما يرجى العودة إلى الجدولين  4ب و  4د لالستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافةات
الموصى بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

المصيدة ذات اللوحة الصفراء (/)YTمصيدة )RB( Rebell

الوصف العام

تتألف المصةيدة ذات اللوحةة الصةفراء مةن لوحةة صةفراء
ةةةوى ( 14×23سةةةةم) مغطةةةةاة
اسةةةةطوانية مةةةةن الةةةةورق المقة ّ
بالبالسةةةتيك (شةةةكل  .)19ويغطةةةي المسةةةتطيل مةةةن جانبيةةةه
بطبقة رقيقة من مادة الصقة .ومصيدة  Rebellهي مصيدة
ثالثيةةة األبعةةاد ( 20×15سةةم) مةةن نمةةط اللوحةةة الصةةفراء
مصةةنوعة مةةن البالسةةتيك (بةةولي بةةروبلين) الةةذي يجعلهةةا
شديدة الديمومة (شكل  .)20تغطةى المصةيدة أيضةا ً بطبقةة
رقيقةةة مةةن مةةادة لزجةةة مةةن كةةال الجةةانبين لكلتةةا اللةةوحتين.
وتسةةةتعمل عالّقةةةة مةةةن السةةةلك ،توضةةةع علةةةى قمةةةة جسةةةم
المصيدة لتعليق المصيدة على أغصان الشجرة.
الشكل .19المصيدة ذات اللوحة الصفراء

االستعمال

تستخدم هذه المصائد كمصائد رؤية بمفردها أو بوضع طعم
من التراي ميدلور ،سةبيروكيتا أو أمةالح األمونيةوم (خةالت
األمونيةةوم) .يمكةةن احتةةواء الجاذبةةات فةةي ّ
موزعةةات محكمةةة
اإلطةةالق مثةةل سةةدادة بوليميريةةة .تةةربط الجاذبةةات إلةةى وجةةه
المصيدة .كما يمكن خلط الجاذبةات فةي طبقةة غطةاء الةورق
المقة ّةوى .ويجعةةل التصةةميم ثنةةائي األبعةةاد والسةةطح األعظةةم
لالتصةةةال هةةةذه المصةةةائد أكثةةةر كفةةةاءة ً ،فيمةةةا يخةةةص مسةةةك
الةةذباب ،مقارنةةة مةةع مصةةائد جاكسةةون ومصةةائد مةةن نمةةط
ماكفيةةةل .ومةةةن المهةةةةم مراعةةةاة أن هةةةةذه المصةةةائد تتطلةةةةب
إجةراءات خاصةة للنقةةل ،التقةديم وطرائةةق غربلةة الحشةةرات الشكل  .20مصيدة Rebell
كونهةةا الصةةقة إلةةى درجةةة يمكةةن فيهةةا تلةةف العينةةات أثنةةاء
المناولة .ورغم أنه يمكن استعمال هذه المصائد في معظم أنمةاط اسةتخدامات برنةامج المكافحةة ،إال
أنةةه يوصةةى باسةةتخدامها فةةي طةةور مةةا بعةةد االستئصةةال وللمنةةاطق الخاليةةة مةةن اآلفةةات ،حيةةث تكةةون
الحاجة إلى مصائد عالية الحساسية مطلوبة .ويجدر عدم استعمال هذه المصائد في مناطق خاضةعة
إلى إطالق كتلي لذباب ثمار الفاكهة العقيم نظةرا ً للعةدد الكبيةر مةن ذبةاب ثمةار الفاكهةة الةذي قةد يةتم
مسكه .ومن المهم مالحظةة أن لونهةا األصةفر وتصةميمها المفتةوح يسةمح لهةا بمسةك حشةرات غيةر
مستهدفة أخرى بما في ذلك األعداء الطبيعية لذباب ثمار الفاكهة والحشرات الملقحة.
يمكن العودة إلى الجدول  2أ و  2ب لمعرفة األنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
يرجةةةى العةةةودة إلةةةى الجةةةدولين  2و  3فيمةةةا يخةةةص الجاذبةةةات المسةةةتخدمة وإعةةةادة وضةةةع
الطعم(.المدة العمرية في الحقل)
كمةةا يرجةةى العةةودة إلةةى الجةةداول  4ب 4،د و 4هةةـ لالسةةتعمال تحةةت سةةيناريوهات مختلفةةة
والكثافات الموصى بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

إجراءات االصطياد
التوزيع المكاني للمصائد

يُو ّجةةه تخطةةيط شةةبكة االصةةطياد بالغايةةة مةةن المسةةح ،الصةةفات الجوهريةةة للمنطقةةة ،المواصةةفات
البيولوجيةةة لذبابةةة ثمةةار الفاكهةةة وتآثرهةةا مةةع عوائلهةةا ،إضةةافة إلةةى كفةةاءة الجةةاذب والمصةةيدة .وفةةي
صة من البساتين التجاريةة وفةي منةاطق المةدن والضةواحي حيةث
المناطق التي توجد فيها قطع مترا ّ
توجد العوائل ،تُنشر المصائد عادة في نظام شبكة قد يكون لها توزع متجانس.
تكةةون مصةةفوفات شةةبكة المصةةائد ،فةةي المنةةاطق حيةةث تكةةون البسةةاتين التجاريةةة متفرقةةة ،المنةةاطق
الريفيةةة مةةع عوائةةل ثمريةةة وفةةي المنةةاطق الهامشةةية حيةةث توجةةد عوائ ةل ،موزعةةة عةةادة علةةى طةةول
الطرقات التي تؤمن وصوالً إلى مادة العائل.
توضع شبكات االصطياد أيضا ً كجةزء مةن بةرامج الكشةف المب ّكةر لةذباب ثمةار الفاكهةة المسةتهدف.
وفي هةذه الحالةة ،توضةع المصةائد فةي المنةاطق العاليةة الخطةر مثةل نقةاط الةدخول ،أسةواق الفاكهةة
ومكبّات قمامة المناطق ا لمدنية ،حسب المناسب .ويمكن دعم هذه أكثةر بمصةائد توضةع علةى طةول
جوانب الطرقات لتشةكل مقةاطع وفةي منةاطق اإلنتةاج القريبةة أو المجةاورة لتخةوم األرض ،بوابةات
الدخول والطرق القطرية.
2-4

نشر المصائد (وضعها في المكان)

يشمل نشةر المصةائد الوضةع الفعلةي للمصةائد فةي الحقةل .ويعةدّ اختيةار الموقةع المناسةب واحةدأ مةن
العوامل اآلكثر أهمية في نشر المصائد .ومن األهمية بمكان امتالك قائمة بالعوائل األولية ،الثانويةة
والعرضية لذباب ثمار الفاكهةة ،مظهريتها/فينولوجيتهةاّ ،
توزعهةا ووفرتهةا .ومةن الممكةن ،مةع هةذه
المعلومةةات األساسةةية ،وضةةع المصةةائد وتوزيعهةةا فةي الحقةةل بشةةكل مناسةةب ،كمةةا يسةةمح هةةذا أيض ةا ً
بتخطةةةيط فاعةةةل لبرنةةةامج إعةةةادة وضةةةع المصةةةائد .ويتعةةةيّن تبةةةديل وضةةةع المصةةةائد انسةةةجاما ً مةةةع
مظهرية/فينولوجية العوائل.
وحيثما أمكن ،يتعيّن وضع المصائد الفرمونية في مناطق التزاوج ،حيث يحةدث تةزاوج ذبةاب ثمةار
الفاكهة عادة في تاج النباتات العائلة أو بالقرب منه ،اختيار بقع شةبه مظللةة وفةي الجانةب مةن التةاج
عكةس الةريح .وتعةدّ منةةاطق االسةتراحة والتغذيةة فةةي النباتةات التةي تةؤمن مةةأوى مةن الريةاح القويةةة
والمفترسات وتحمي حشرات لذباب ثمار الفاكهة مواقع مالئمة أخرى للمصائد .وفي حاالت محددة
قد تدعو الحاجة إلى تغليف عالّقات المصائد بمبيد حشرات مناسب لمنع النمل مةن أكةل ذبةاب تمةار
الفاكهة الممسوك
يجدر أن تنشر المصائد البروتينية في المنةاطق الظليلةة مةن النباتةات العائلةة .يراعةى ،فةي مثةل هةذه
الحالة ،نشر المصائد في نباتات العائل األولي أثناء فترة نضج ثمارها .في حالة غياب نباتات العائل
األولي ،يتعيّن استخدام نباتات العائل الثانوي .وفةي المنةاطق التةي لةم يةتم فيهةا تحديةد عوائةل نباتيةة،
يراعى نشر المصائد في النباتات التي توفر المأوى ،الحماية والغذاء لذباب ثمار الفكهة البالغ.
يتعيّن أن تنشر المصائد في الجزء المتوسط إلى القمي من ظلّة النبةات العائةل ،تبعةا ً الرتفةاع النبةات
العائةةل ،وموج ّهةةة نحةةو الجانةةب عكةةس الةةريح .ويتع ةيّن عةةدم تعةةريض المصةةائد إلةةى أشةةعة الشةةمس
المباشةةرة ،الريةةةاح العاتيةةةة أو الغبةةةار .ومةةةن األهميةةةة بمكةةان أن تكةةةون بوابةةةة المصةةةيدة خاليةةةة مةةةن
األغصةةان ،األوراق والسةةادّات األخةةرى مثةةل شةةبكات العنكبةةوت للسةةماح بانسةةياب هةةوائي مناسةةب
ووصول ذباب ثمار الفاكهة إليها بشكل سهل.
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يتعيّن اجتناب وضع المصائد في شجرة واحدة بها طعوم من جاذبات مختلفة ألن ذلك يسبب تةداخالً
بين الجاذبات ونقصا ً في كفاءة المصيدة .فوضةع مصةيدة لةـ  C. capitataمةع جةاذب ترايمةدلور TML
صص للذكور وجاذب بروتيني في الشجرة ذاتها ،يسبب نقصا ً فةي مسةك اإلنةاث فةي المصةائد
المتخ ّ
ذات الجاذبات البروتينية ألن ترايمدلور يعمل كطارد لإلناث.
ينبغي إعادة وضع المصائد بعد النضةج المظهري/الفينولةوجي للعوائةل األوليةة لةذباب ثمةار الفاكهةة
الموجةود فةةي المنطقةة وبيولوجيةةة نةةوع ذبابةة ثمةةار الفاكهةة .ومةةن الممكةةن ،بإعةادة وضةةع المصةةائد،
متابعة مجتمع ذبابة ثمار الفاكهة خالل كامل العام وزيادة عدد المواقع التي يتم فحصها لذباب ثمةار
الفاكهة.
3-4

رسم الخرائط للمصائد

بعد وضع المصائد في مواقع مختارة بحرص وعند الكثافة والتوزيع المناسبين في مصةفوفة كافيةة،
ينبغي تسجيل موقع المصائد .ويوصةى بةالعزو إلةى المواقةع جغرافيةا ً باسةتعمال جهةاز نظةام الموقةع
الجغرافي ( .) GPSويجدر تحضير خريطة أو مخطط لموقع المصيدة والمنطقة المحيطة بالمصائد.
وقد أثبت استعمال نظامي الموقع الجغرافي ونظم المعلومات الجغرافةي ) (GISأنهمةا أداتةان قويتةان
في إدارة شبكة االصطياد .إذ يسمح نظام الموقع الجغرافي بالعزو جغرافيةا ً لكةل مصةيدة مةن خةالل
إحداثيات جغرافية ،يمكن استعمالها فيما بعد كمدخالت في نظام المعلومات الجغرافي.
باإلضافة إلى بيانات الموقع الجغرافةي أو إذا لةم تتةوافر بيانةات الموقةع الجغرافةي لمواقةع المصةائد،
يتعيّن أن يتضمن العزو إلى موقع المصيدة عالمات أرضية مرئية ،وفي حالة المصائد الموضةوعة
في النباتات العائلة الموجودة في مناطق الضةواحي والمةدن ،يتعةيّن أن يضةم العةزو العنةوان الكامةل
للملكية التي وضعت فيها المصيدة .ويجدر أن يكون العةزو للمصةيدة واضةحا ً بدرجةة كافيةة للسةماح
للعمال الذين يقومون بخدمة المصائد ،فرق المكافحة والمشرفين بالعثور على المصيدة بسهولة.
يةةتم حفةةظ قاعةةدة بيانةةات أو كتةةاب االصةةطياد لجميةةع المصةةائد مةةع إحةةداثياتها الموافقةةة ،مةةع سةةجالت
خدمات المصيدة ،إعادة وضع الطعم ،وما تمسكه المصيدة من ذبةاب الةخ .ويةؤمن نظةام المعلومةات
الجغرافي خرائط بدقة عالية تُظهر الموقع الدقيق لكل مصةيدة ومعلومةات قيّمةة أخةرى مثةل الموقةع
ّ
التةوزع الجغرافةةي لآلفةة الحجةةم
الةدقيق لكشةوفات ذبةةاب ثمةار الفاكهةةة ،لمحةات تاريخيةةة عةن أنمةةاط
النسبي للمجتمع في مناطق معينة ،وانتشار مجتمع ذباب ذبابة ثمار الفاكهة في حالةة حةدوث فاشةية
وتع ةدّ هةةذه المعلومةةات مفيةةدة جةةدا ً فةةي تخطةةيط أنشةةطة المكافحةةة ،ضةةمان أن تكةةون رشةةات الطعةةوم
وإطالقات ذباب ثمار الفاكهة العقيم موضوعة بدقة واستخدامها مجدي التكلفة.
4-4

خدمة المصائد وتفتيشها

تكون الفواصل الزمنية للخدمة محددة لكل نظام اصطياد وترتكز على نصف عمةر الجةاذب (أنظةر
جةةدول  .)3ويتوقةةف مسةةك الةةذباب ،جزئي ةاً ،علةةى الجةةودة التةةي تُخةةدم بهةةا المصةةيدة .وتشةةمل خدمةةة
المصائد إعادة وضع الطعم والمحافظة على المصيدة في حالة نظيفة وظرف تشغيل جيد .كما يتعيّن
أن تكةةون المصةةائد فةةي ظةةرف للقتةةل المسةةتمر والمحافظةةة علةةى أي نةةوع مسةةتهدف مةةن ذبةةاب ثمةةار
الفاكهة الذي ت ّم مسكه في ظرف جيد.
ينبغةةي اسةةتعمال الجاذبةةات بةةالحجوم والتركيةةزات المناسةةبة واسةةتبدالها فةةي الفتةةرات الموصةةى بهةةا.
وتختلف معدالت إطالق الجاذبات بشدة مع الظروف المناخية .يكون معدّل اإلطالق عا ٍل بشكل عام
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في المناطق الحارة الجافة ،ومنخفضا ً فةي المنةاطق البةاردة الرطبةة .وعليةه ،قةد يكةون إعةادة وضةع
الطعوم في المصائد في المناخات الباردة أقل غالبا ً مقارنة بالظروف الحارة.
يتعيّن تعديل الفواصل الزمنية للتفتيش (مثل فحص الممسوك من ذباب ثمار الفاكهة) تبعا ً للظةروف
البيئية السائدة وحةاالت اآلفةة وبيولوجيةة ذبةاب ثمةار الفاكهةة .ويمكةن أن يتةراوح الفاصةل مةن يةوم
واحد إلى  30يوماً .مع أن فترة التفتيش األكثر شةيوعا ً هةي سةبعة أيةام فةي المنةاطق التةي توجةد فيهةا
مجتمعات ذباب ثمار الفاكهة و 14يوما ً في المنةاطق الخاليةة مةن الةذباب .وقةد يكةون فاصةل التفتةيش
أكثر ترددا ً في حالة مسوحات تعيين الحدود ،وفي هذه الحالة يعد الفاصل يومين إلى  3أيام الفاصةل
األكثر شيوعاً.
يتعين اجتناب مناولة أكثر من نمط للجاذب في الوقت ذاته عندما يتم اسةتخدام أكثةر مةن نمةط واحةد.
ذلك أن التلوث المتبادل بين مصةائد ذات أنمةاط مختلفةة مةن الجاذبةات (مثةل  Cueو )MEيقلةل كفةاءة
المصيدة ويجعل التحديد المختبري صةعبا ً بةدون موجةب .ومةن المهةم أثنةاء تغييةر الجاذبةات اجتنةاب
انسكابها أو تلويث السطح الخارجي لجسم المصةيدة أو األرض بهةا .إذ قةد يقلةل انسةكاب الجةاذب أو
تلوث المصيدة من فرص دخول ذباب ثمار الفاكهةة إلةى المصةيدة .وبالنسةبة للمصةائد التةي تسةتخدم
ّ
إدخةاالً الصةةقا ً لمسةةك ذبةةاب ثمةةار الفاكهةةة  ،مةةن المهةم اجتنةةاب المنةةاطق الملوثةةة مةةن المصةةيدة غيةةر
المخصصة لمسك ذباب ثمار الفاكهة بالمادة الالصقة .وهذا ينطبق أيضا ً علةى األوراق واألغصةان
الموجودة في جدار المصيدة .فالجاذبات ،بطبيعتها ،عالية التطاير ويتعين بةذل العنايةة أثنةاء خزنهةا،
تعبئتها ،مناولتها والتخلص من الجاذبات الجتناب مساومة الجاذب او أمان العامل
يختلةةةةف عةةةةدد المصةةةةائد الُمخدّمةةةةة فةةةةي اليوم/شةةةةخص حسةةةةب نمةةةةط المسةةةةح ،والظةةةةروف البيئيةةةةة
والطوبوغرافية وخبرة العاملين.
5-4

سجالت االصطياد

ينبغةةي تضةةمين المعلومةةات التاليةةة بغيةةة حفةةظ سةةجالت اصةةطياد مناسةةبة كونهةةا تتةةيح ثقةةة فةةي نتةةائج
المسوحات :موقع المصيدة ،النبات الذي تةم فيةه وضةع المصةيدة ،نمةط المصةيدة والجةاذب ،تةواريخ
الخدمة والتفتيش ،ومسك ذبابة ثمار الفاكهة المستهدفة .ويمكن إضافة أيةة معلومةات أخةرى معتبةرة
ض ة رورية إلةةى سةةجالت االصةةطياد .ويتعةةين حفةةظ سةةجالت االصةةطياد لمةةدة  24شةةهرا ً علةةى األقةةل
وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
 6-4عدد الذباب في المصيدة في اليوم
يعدّ عدد الذباب في المصيدة في اليوم ( )FTDمؤشرا ً للمجتمةع يشةير إلةى متوسةط عةدد ذبةاب النةوع
معرضةة فةي
المستهدف الممسوك في المصيدة في اليوم خالل فتةرة محةددة كانةت خاللهةا المصةيدة ّ
الحقل.
ّ
إن وظيفة هذا المؤشر المجتمعي هو الحصول على قياس نسبي لحجم مجتمع بالغات اآلفة في مكان
وزمان محددين.
وهو يستخدم كمعلومات أساسية لمقارنة حجم المجتمع قبل ،أثناء وبعد تطبيق برنامج مكافحةة ذبابةة
ثمار الفاكهة .ويتعيّن استعمال قيمة  FTDفي كل تقارير مسوحات االصطياد.
إن قيمة  FTDقابلةة للمقارنةة ضةمن البرنةامج؛ علةى أنةه إلجةراء مقارنةات معنويةة مةا بةين البةرامج،
يتعيّن أن ترتكز هذه القيمة على نوع ذبابة ثمار الفاكهة ذاته ،نظام االصطياد وكثافة المصيدة ذاتها.
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وفةي المنةاطق التةي يةتم فيهةا إطةالق ذبةاب ثمةةار الفاكهةة العقةيم ،تسةتعمل هةذه القيمةة لقيةاس الةةوفرة
والبري.
النسبية لذباب ثمار الفاكهة العقيم
ّ
يمكن الحصول على قيمة  FTDبقسمة العدد الكلي للذباب الممسوك على الناتج المتحصةل عليةه مةن
معرضةة.
حاصل جداء العدد الكلي للمصائد المفتشة بمتوسةط عةدد األيةام التةي كانةت فيهةا المصةائد ّ
والمعادلة هي كالتالي:
𝐹
= 𝐷𝑇𝐹
𝐷×𝑇
حيث
 =Fالعدد الكلي للذباب
 =Tعدد المصائد المفتشة
 =Dمتوسط عدد األيام التي كانت فيها المصائد معرضة.
-5

كثافات المصيدة

إن إنشاء كثافة اصطياد مناسبة للغايةة مةن المسةح أمةر بةالغ األهميةة ويةدعم الثقةة فةي نتةائج المسةح
وتحتاج كثافات المصيدة إلى تعديل باالستناد إلى عوامل عديدة تشمل نمط المسةح ،كفةاءة المصةيدة،
يخص نمط
الموقع (نمط العائل ووجوده ،المناخ ،والطوبوغرافية) ،حالة اآلفة ونمط الجاذب .وفيما
ّ
العوائل ووجودها ،باإلضافة للخطر المشمول ،فإن األنماط التالية من المواقع هي موضع اهتمام:
-

مناطق اإلنتاج
المناطق الهامشية
المناطق الحضرية
نقاط الدخول (وغيرها من المناطق عالية الخطورة كأسواق ثمار الفاكهة).

ويجةةب ان تختلةةف كثافةةات المصةةائد حسةةب تةةدريج مةةا مةةن منةةاطق اإلنتةةاج إلةةى المنةةاطق الهامشةةية،
المناطق الحضرية ونقاط الدخولل .ففي منطقة خالية من اآلفات ،علةى سةبيل المثةال ،تكةون الكثافةة
األعلةةى مةةن المصةةائد مطلوبةةة عنةةد نقةةاط الةةدخول عاليةةة الخطةةورة والكثافةةة األخفةةض فةةي البسةةاتين
التجارية .أو ،في منطقة يتم فيها التقليص ،كما هو الحالة في منطقة تنتشر فيها اآلفة بمستو منخفض
أو منطقة تحت منهج النظم حيث يكون النوع المستهدف موجوداً ،يحدث العكس ،ويتعةين أن تكةون
كثافةةات االصةةطياد ،لتلةةك اآلفةةة أعلةةى فةةي حقةةل اإلنتةةاج وتةةنخفض باتجةةاه نقةةاط الةةدخول .كمةةا يتع ةيّن
مراعاة حاالت أخرى مثل المناطق الحضرية عالية الخطورة عند تقدير كثافة المصائد.
تظهةر الجةداول مةةن  4آ إلةى  4و كثافةةات المصةائد الموصةةى بهةا لألنةةواع المختلفةة مةةن ذبةاب ثمةةار
الفاكهةةة اسةةتنادا ً إلةةى ممارسةةة شةةائعة .وقةةد تةةم تحديةةد هةةذه الكثافةةات بمراعةةاة نتةةائج البحةةوث ،قابليةةة
التطبيق وجدوى التكلفة .كما تتوقف كثافات المصائد أيضا ً على أنشةطة المسةح المرافقةة ،مثةل نمةط
وشدة جمع عينات الثمار لكشف األطوار غير الناضةجة مةن ذبةاب ثمةار الفاكهةة .فةي تلةك الحةاالت
حيثما يتم إكمال برامج مسح االصطياد بأنشةطة جمةع مكافئةة لجمةع عينةات الثمةار ،يمكةن ان تكةون
كثافات المصائد أخفض من الكثافات الموصى بها المعروضة.
تم عمل توصيات الكثافة المعروضة في الجداول من  4أ –  4و مع مراعاة العوامل الفنية التالية:
-

األهداف المختلفة للمسح وأوضاع اآلفة
نوع ذبابة ثمار الفاكهة المستهدف (جدول )1
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

خطر اآلفة المرتبط بمناطق العمل (مناطق اإلنتاج وغيرها من المناطق).

وضمن المنطقة المحددة ،يتعيّن تطبيةق الكثافةة الموصةى بهةا مةع فرصةة مهمةة لمسةك ذبةاب ثمةار
الفاكهة كمناطق العوائل األولية والطرق المحتملة (مثل مناطق إنتاج إزاء مناطق صناعية.
الجدول ( 4أ) .كثافات المصيدة ألنواع Anastrepha spp.
االصطياد

نمط المصيدة

1

كثافة المصيدة/كم

الجاذب

)2( 2

نقاط دخول

3

منطقة إنتاج

هامشية

حضرية

مسح رصدي ،بدون مكافحة

MLT/McP

C/PA2

-0.251

-0.251

مسح رصدي للتقليص

MLT/McP

C/PA2

مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد زيادة
متوقعة في المجتمع

MLT/McP

C/PA2

4-2
5-3

2-1
5-3

0.5 – 0.25
0.5 – 0.25
5-3

0.5 – 0.25
0.5 – 0.25
5-3

مسح رصدي لالستئصال

MLT/McP

C/PA2

مسح كشفي في منطقة خالية من
ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من
غياب اآلفة ولالستبعاد

MLT/McP

C/PA2

5-3
2-1

5-3
3-2

5-3
5-3

5-3
12-5

MLT/McP

C/PA2

–20 50

4

–2050

–2050

–2050

مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد كشف
باإلضافة للمسح الكشفي
1
يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.
( )2
تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
3
أيضا ً مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيطة.

الجاذب
C2

)(AA+Pt

PA

جاذب بروتيني
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نمط المصيدة
مصيدة ماكفيل
McP
MLT

المصيدة متعددة الطعوم
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

الجددول ( 4ب) كثافةات المصةيدة ألنةواع  Bactrocera spp.المسةتجيبة لمثيةل يوجينةول ( )CUE( Cuelure ،)MEوالجاذبةات الغذائيةةة
( =PAجاذبات بروتينية)

االصطياد

نمط المصيدة

2

)2( 2

الجاذب

كثافة المصيدة/كم
حضرية
هامشية

منطقة
إنتاج

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد زيادة
متوقعة في المجتمع
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي في منطقة خالية
من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق
من غياب اآلفة ولالستبعاد
مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد كشف
4
باإلضافة للمسح الكشفي

JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP
JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP
/TP

1

4نقاط دخول

ME/CUE/PA

1-0.5

0.5-0.2

0.5-0.2

0.5-0.2

ME/CUE/PA

4-2

2-1

0.5-0.25

0.5-0.25

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//Mc
P/YP

ME/CUE/PA

5-3

5-3

5-3

5-3

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
//YP

ME/CUE/PA

5-3

5-3

5-3

5-3

CH/ST/LT/MM/MLT/McP//T
P/YP

ME/CUE/PA

1

1

5-1

12-3

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
/TP

ME/CUE/PA

50- 20

50- 20

50- 20

50- 20

4

1

يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.
2
تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
3
ً
أيضا مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيطة.
نمط المصيدة
ST
TP
YP

مصيدة ستاينر
مصيدة تفري
مصيدة اللوحة الصفراء

مصيدة ماكفيل
المصيدة متعددة الطعوم
المصيدة المغربية المتوسطية

McP
MLT
MM

CH
JT
LT

مصيدة شام ب
مصيدة جاكسون
مصيدة لينفيلد

الجدول ( 4جـ) كثافات المصيدة لـ Bactrocera oleae
االصطياد

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة
في المجتمع
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي في منطقة خالية من
ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من
غياب اآلفة ولالستبعاد
مسح تعيين الحدود في منطقة
تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة
بمستو منخفض بعد كشف
4
باإلضافة للمسح الكشفي
1

نمط المصيدة

1

كثافة المصيدة/كم

الجاذب

)2( 2

منطقة
إنتاج

هامشية

حضرية

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

1-0.5

0.5-0.25

0.5-0.25

0.5-0.25

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

4-2

2-1

0.5-0.25

0.5-0.25

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

5-3

5-3

5-3

5-3

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

5-3

5-3

5-3

5-3

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

1

1

5-2

12-3

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

50- 20

50- 20

50- 20

50- 20

يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.

( )2

4

نقاط دخول
3

تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
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الجدول ( 4د).كثافة المصائد ألنواع Ceratitis spp
2

االصطياد

نمط المصيدة

مسح رصدي ،بدون
مكافحة
مسح رصدي للتقليص

JT/
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E
T/LT/TP/VARs+
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E
T/LT/MM/TP/VARs+
JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/
MM/TP/VARs+

TML/CE/3C/2
C/PA
TML/CE/3C/2
C/PA

JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/L
T/MM/TP/VARs+

TML/CE/3C/2
C/PA

5-3

JT/MLT/McP/
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+

TML/CE/3C/2
C/PA

1

JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/E
T/LT/MM/TP/VARs+

TML/CE/3C/2
C/PA

50- 20

مسح تعيين الحدود في
منطقة تنتشر فيها ذبابة
ثمار الفاكهة بمستو
منخفض بعد زيادة متوقعة
في المجتمع
5
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي في منطقة
خالية من ذبابة ثمار
الفاكهة للتحقق من غياب
اآلفة ولالستبعاد
مسح تعيين الحدود في
منطقة تنتشر فيها ذبابة
ثمار الفاكهة بمستو
منخفض بعد كشف
6
باإلضافة للمسح الكشفي

الجاذب

)3( 2

كثافة المصيدة/كم
هامشية
منطقة
إنتاج

حضرية

4نقاط دخول

TML/CE/3C/2
C/PA

1-0.5

0.5-0.2

0.5-0.2

0.5-0.2

4-2

2-1

0.5-0.25

0.5-0.25

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

1

5-1

12-3

50- 20

50- 20

50- 20

6

3

أ يضا ً مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيطة.
نمط المصيدة
الجاذب
مصيدة شام ب
CH
بيكربونات األمونيوم
AC
المصيدة متعددة الطعوم
MLT
جاذبات بروتينية
PA
Spiroketal
SK
مصيدة اللوحة الصفراء
YP
1
يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.
( )2
تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
3
أ يضا ً مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
نسبة ( 1:1مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور).
5
نسبة ( 1.3مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور)
6
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيطة (نسبة ،1:5
5مصائد إناث لكل مصيدة ذكور).
نمط المصيدة
الجاذب
)(AA+TMA
C2
 CCمصيدة كوك وكوننغهام (مع تريمدلور لمسك الذكور )
CC
)(AA+Pt+TMA
C3
 ETالمصيدة السهلة (مع طعوم  C 2و C3للمسك المتحيّز لإلناث )
ET
خالت أمونيوم
AA
 JTمصيدة جاكسون ( مع طعم ترايمدلور لمسك الذكور)
LT
كابيلور
CE
 LTمصيدة لينفيلد ( مع طعم ترايمدلور لمسك الذكور)
JT

جاذب بروتيني
PA
بوتريسين
Pt
 TMAتراي ميثيل أمين
 TMLتريمدلور

MLT

 McPمصيدة ماكفيل

 MLTالمصيدة متعددة الطعوم (مع طعوم  C 2و C3للمسك المتحيّز لإلناث )
 MMالمصيدة المغربية المتوسطية
 OBDTالمصيدة الجافة مفتوحة األسفل (مع طعوم  C 2و C3للمسك المتحيّز لإلناث
ST

)

SE
ST
TP

مصيدة سنسوس (مع طعوم  CEلمسك الذكور و C3للمسك المتحيّز لإلناث )

SE
مصيدة ستينر (مع  TMLلمسك الذكور )
TP
مصيدة تفري (مع طعوم  C 2و C3للمسك
YP
 VARs+مصيدة القمع المعدل
 YPمصيدة اللوحة الصفراء

الجدول ( 4هـ) كثافات المصيدة ألنواع

المتحيّز لإلناث )

Rhagoletis spp.
1

االصطياد

نمط المصيدة

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مسةةةح تعيةةةين الحةةةدود فةةةي منطقةةةة
تنتشةةةر فيهةةةا ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة

RB/RS/PALz/YP/McP
RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As
BuH/As

RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As
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الجاذب

)2 ( 2

كثافة المصيدة/كم
منطقدددددددددددة هامشية
إنتاج

حضرية

3نقدداط دخددول

1-0.5
4-2

0.5-0.25
2-1

0.5-0.25
0.5-0.25

0.5-0.25
0.5-0.25

5-3

5-3

5-3

5-3

المعيار  26في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
بمستو مةنخفض بعةد زيةادة متوقعةة
في المجتمع
مسح رصدي لالستئصال
RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As

5-3

5-3

5-3

مسةح كشةةفي فةةي منطقةةة خاليةةة مةةن
ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة للتحقةةةق مةةةن
غياب اآلفة ولالستبعاد
مسةةةح تعيةةةين الحةةةدود فةةةي منطقةةةة
4
50-20
50-20
50-20
BuH/As
تنتشةةةر فيهةةةا ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة RB/RS/PALz/YP/McP
ةةةةةد كشةةةةةةف
بمسةةةةةةتو مةةةةةةنخفض بعة
4
باإلضافة للمسح الكشفي
1
يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.
( )2
تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
3
أيضا ً مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيطة
RB/RS/PALz/YP/McP

نمط المصيدة
 McPمصيدة ماكفيل
 RBمصيدة Rebell
 RSمصيدة الكرة الحمراء
 PALzالمصيدة الصفراء الالصقة المومضة
 YPالمصيدة ذات اللوحة الصفراء
الجدول ( 4و) .كثافات المصيدة لـ

BuH/As

1

3-0.4

5-3

1

الجاذب

)2 ( 2

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مسةةةح تعيةةةين الحةةةدود فةةةي منطقةةةة
تنتشةةةر فيهةةةا ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة
بمستو مةنخفض بعةد زيةادة متوقعةة
في المجتمع
مسح رصدي لالستئصال

GS
GS

MVP
MVP

GS

MVP

5-3

GS

MVP

5-3

كثافة المصيدة/كم
منطقدددددددددددة هامشية
إنتاج

حضرية

3نقدداط دخددول

1-0.5
4-2

0.5-0.25
1

0.5-0.25
0.5-0.25

0.5-0.25
0.5-0.25

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

5-3

مسةح كشةةفي فةةي منطقةةة خاليةةة مةةن
ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة للتحقةةةق مةةةن
غياب اآلفة ولالستبعاد
مسةةةح تعيةةةين الحةةةدود فةةةي منطقةةةة
تنتشةةةر فيهةةةا ذبابةةةة ثمةةةار الفاكهةةةة
4
50-20
50-20
50-20
MVP
GS
ةةةةةد كشةةةةةةف
بمسةةةةةةتو مةةةةةةنخفض بعة
4
باإلضافة للمسح الكشفي
1
يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد اإلجمالي.
( )2
تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
3
أيضا ً مواقع أخرى عالية الخطورة.
4
يشمل هذا المدى االصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق االصطياد المحيط
GS

MVP

50-20

Toxotrypana curvicauda

االصطياد

الجاذب

12-4

الجاذب
 ASملح أمونيوم
 BuHهكسانويت بوتيل
 CEكابيلور
 AAخالت األمونيوم

نمط المصيدة

MVP

5-3

فرمون ذبابة ثمار الباباظ (--2ميثيل فينيل بيرازين)

MVP

2

3-2

6-3

12-5

50-20

نمط المصيدة
الكرة الخضراء
GS
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

أنشطة اإلشراف

يشمل اإلشراف على أنشطة االصطياد تقدير نوعية المواد المستعملة ومراجعة كفاءة استعمال هةذه
المواد وإجراءات االصطياد.
يتعيّن أن تؤدي المواد المستعملة دورها بفاعلية ومصةداقية عنةد مسةتوى مقبةول مةن الفتةرة الزمنيةة
الموصوفة .ويتعيّن أن تحافظ المصائد بذاتهاعلى تكاملها لكامل الفترة التي يتوقةع أن تبقةى فيهةا فةي
الحقل .ويجدر أن تكون الجاذبات مصدقة ومختبرة حيويةا ً لمسةتوى مقبةول مةن األداء باالسةتناد إلةى
استعمالها المتوقّع.
يتعةيّن عمةةل تقةةويم فنةةي بشةةكل دوري مةةن قبةةل أشةةخاص غيةةر مشةةاركين مباشةةرة بتطبيةةق البرنةةامج.
يتوقف توقيت التقويم حسب البرنامج ،ولكن يوصى بإنجازه مرتين على األقل في العام في البرامج
التي تستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر .ويتعيّن أن يعالج التقويم كافة النواحي المتعلقةة بمقةدرة برنةامج
االصطياد على كشف اآلفات المستهدفة في إطار الفترة الزمنية المحددة للوفاء بمخرجات البرنةامج
مثل الكشف المبكر لدخول ذبابة ثمار فاكهة ما .تشمل نواحي التقويم نوعيةة مةواد االصةطياد ،حفةظ
السجالت ،تخطيط شةبكة االصةطياد ،رسةم الخةرائط للمصةائد ،وضةع المصةائد ،ظةروف المصةيدة،
خدمة المصيدة ،تردّد تفتيش المصيدة والمقدرة على تحديد هوية ذباب ثمار الفاكهة.
يجدر تقويم نشةر المصةائد لضةمان أن تكةون األنمةاط الموصةوفة للمصةائد وكثافاتهةا موضةوعة فةي
المكان .ويتم الوصول إلى اإلثباتات الحقلية من خالل تفتيش الدروب الفردية.
يتعيّن تقويم وضع المصائد لضمان أن تكون األنماط والكثافات الموصوفة من المصائد في المكةان.
ويتم الوصول إلى اإلثبات الحقلي من خالل تفتيش الدروب الفردية.
يتع ةيّن تقةةويم وضةةع المصةةائد الختيةةار العائةةل المناسةةب ،توقيةةت إعةةادة وضةةع المصةةائد ،االرتفةةاع،
التوازن ضوء/ظل ،وصول ذبابة ثمار الفاكهةة إلةى المصةيدة ،والقةرب مةن مصةائد أخةرى .ويمكةن
تقويم اختيار العائل ،إعادة وضع المصائد والقةرب مةن مصةائد أخةرى مةن السةجالت الخاصةة بكةل
درب للمصيدة .كما يمكن تقويم اختيار العائل ،التوضّع والقرب إضافيا بفحص حقلي ً.
يع ةدّ الحفةةظ المناسةةب للسةةجالت أساسةةيا ً لعمةةل برنةةامج االصةةطياد بشةةكل مناسةةب .ويتع ةيّن تفتةةيش
السةةجالت لكةةل درب مصةةيدة لضةةمان أنهةةا كاملةةة ومحدثةةة .يمكةةن بعدئةةذ اسةةتعمال اإلثبةةات الحقلةةي
للمصادقة على دقة السجالت.
يجةةدر تقةةويم المصةةائد للظةةرف اإلجمةةالي ،الجةةاذب الصةةحيح ،الخدمةةة المناسةةبة للمصةةائد ،الفواصةةل
الزمنية المناسبة للتفتيش ،عالمات التحديد الصحيحة (مثل تحديد المصائد وتاريخ وضةعها) ،الةدليل
التلةوث ولصةاقات التحةذير المناسةبة .ويةتم إنجةاز ذلةك فةي الحقةل فةي كةل موقةع يةتم فيةه وضةع
عن
ّ
المصيدة.
يمكن حدوث التقويم والقابلية على تحديد الهويةة مةن خةالل ذبةاب ثمةار الفاكهةة المسةتهدف الةذي تةم
تعليمةةه بةةبعض الطةةرق بغيةةة تمييةةزه عةةن ذبةةاب ثمةةار الفاكهةةة البة ّةري الممسةةوك .يوضةةع ذبةةاب ثمةةار
التعةرف علةى
الفاكهة المعلّم في المصائد بغية تقويم مقدرة الصيّاد على خدمة المصائد ،كفاءتةه فةي
ّ
األنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهةة ،ومعرفتةه بةإجراءات اإلبةالغ المناسةبة عنةد العثةور علةى
ذبابة ثمار فاكهة .ومن نظم التعليم الشائعة األصبغة المومضة و/أو قص األجنحة.
وفي بعض البرامج التي يتم فيهةا المسةح لالستئصةال للمحافظةة علةى المنةاطق الخاليةة مةن اآلفةات،
يمكن تعليم الذباب أيضا ً باستعمال ذباب ثمار فاكهة عقيم مشعّع بغية تقليل فةرص الخطةأ فةي تحديةد
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هوية ذبابة ثمار الفاكهة المعلّمة على أنها ذبابة ثمار فاكهةة بريّةة ومةا يترتةب علةى ذلةك مةن أعمةال
غير ضرورية من قبل البرنامج .وهناك ضرورة لطريقة مختلفةة قلةيالً فةي شةروط برنةامج إطةالق
البةري عةن ذبةاب
لذباب ثمار الفاكهة العقيم لتقويم مقدرة الموظفين علةى تمييةز ذبةاب ثمةار الفاكهةة ّ
ثمار الفاكهة العقيم الذي تم إطالقه بدقة .حيث يكون ذباب ثمار الفاكهة المعلّم عقيما ً ولكنه يفتقر إلى
الصبغة المومضة ،لكنةه معلةم فيزيائيةا ً بقةص األجنحةة أو بطريقةة أخةرى .ويوضةع هةذا الةذباب فةي
عينات المصائد بعد جمعها من الحقل ولكن قبل تفتيشها من قبل المشغلين.
صةل عةدد المصةائد المفتشةة فةي كةل درب التةي وجةد أنهةا تمتثةل
يتعين تلخيص التقويم في تقريةر يف ّ
للمعايير المقبولة مثل ،رسم الخرائط للمصائد ،مكةان وضةعها ،الظةرف ،الخدمةة والفاصةل الزمنةي
للتفتيش .ويتعيّن تحديد النواحي التي وجدت ناقصة ،كما يجدر عمل توصيات محةددة إلصةالح هةذه
النواقص.
ومسةةك السةةجالت علةةى نحةةو مالئةةم حاسةةم األهميةةة لحسةةن عمةةل المصةةائد .وينبغةةي إجةةراء تفتةةيش
لسجالت كل مسار مصيد لضمان أن تكون كاملةة ومحدّثةة .ويمكةن أيضةا ً اسةتخدام التأكيةد الميةداني
للمصادقة على دقة السجالت .كما يوصى بالحفاظ على نماذج لقسائم خاصة بةاألنواع المجمعةة مةن
أنواع ذباب الفاكهة الخاضعة للوائح.
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