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28 رقمالمعيار الدولي 

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

2 نباتيةالصحة المعاملة 

معاملة تشعيع آلفة

Anastrepha obliqua

(2017، نشر يف 2009)أعتمد يف 

املعاجلةنطاق 

غـي ملنـظ وهـور     70تصــة يـيــا قدرهــا    تطبـق هذه املعاجلـة على استخـدام اإلشعـاع يف الفاكهـة واخلضـر جبرعـة مم

يف حالـة الفعاليـة املبينـة. وينبغي تطبيق هذه املعاجلة وفقا للمتطلبات املبينة يف  Anastrepha obliquaاآلفة البالغة من 

.1(الصحة النباتية خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف) 18رقم  الدولي املعيار

املعاجلةصف و

Anastrepha obliquaآلفة  املعاجلة باإلشعاع  املعاجلةاسم 

غري متوافر  املكّون الفّعال

 منط املعاملة تشعيظ

Anastrepha obliqua (Macquart) (Diptera: Tephritidae)  اآلفة املستهدفة

مجيظ أـواع الفاكهة واخلضر، مبا يف ذلك اجلـو،، الـه هـي عواهـل هـذه اآلفـة       
Anastrepha obliqua

املستهدفةضعة للواهح البنوي اخلا

 جدول املعاجلة

.Anastrepha obliquaغي ملنظ وهور اآلفات البالغة من  70اجلرعة املمتصة الدـيا البالغ 

اصة األخرى اخلال يتضمن ـطاق املعامالت املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية  1

ا اله ينبغي باملوافقة على املعامالت. كذلك ال تتضمن املعامالت معلومات عن اآلثار احملدية بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهى القضاي

قبل اعتماي تلك املعامالت على التعامل معها وفقا لإلجراءات احمللية قبل املوافقة على املعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر يف التأثريات على جوية املنتج 

 املستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ما يتصل باملوافقة على املعامالت، أو تسجيلها أو اعتمايها لالستخدام يف أراضيه.
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لآلفـة البالغـة    يف املاهة 99.9968تبلغ يرجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول يون وهور ما ال يقل عن 

 يف املاهة. 95ـسبة  Anastrepha obliquaمن 

 .18رقم  الدولي ينبغي تطبيق املعاجلة وفقا ملتطلبات املعيار

 ينبغي عدم تطبيق املعاجلة باإلشعاع هذه على الفاكهة واخلضر املخزـة يف أجواء حمورة.

 

 

 معلومات أخرى ذات صلة

حيـة وإن     Anastrepha obliquaـظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن ـفوق كامل لآلفة، قد يواجه املفتشون هـذه اآلفـة   

 تكن سليمة )الريقات و/أو اآلفة اليافعة( خالل عملية التفتيش. غري أن ذلك ال يعين فشل املعاجلة.

استند فريق اخلرباء املختص املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة إىل أعمال البحـو  الـه اضـطلظ    

( اله حـديت فعاليـة   1999) Hallman & Worley( و2001) Hallman & Martinez(، و2004) Bustos et alبها 

 .Mangifera indicaاإلشعاع كمعاجلة هلذه اآلفة يف الطفيليات احلمضية و

وكان استنتاج فعالية املعاجلة يف مجيظ الفاكهة واخلضر يستند إىل املعارف واخلربات بأن أـظمة قياس جرعة اإلشعاع 

لفعلية اله متتصها اآلفة املستهدفة بصورة منفصلة عن السلعة الكاملة، وإىل القراهن من الدراسات تقيس جرعة اإلشعاع ا

  البحثية بشأن طاهفة من اآلفات والسلظ. ويشمل ذلك يراسات عن اآلفات والعوامل التالية:

Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus 

paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus 

domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus 

domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) 

(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; 

Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 

غري أـه لوحظ أن فعالية املعاجلة   تتعرض الختبـار بالنسـبة جلميـظ الفاكهـة واخلضـر العاهلـة لآلفـة املسـتهدفة. وإذا         

توافرت قراهن تشري إىل أن استنتاج املعاجلة بأـها تغطي مجيظ عواهل هذه اآلفة هي قراهن غـري صـحيحة سـيعاي النظـر     

 عندهذ يف هذه املعاجلة.
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املطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

يرجى  تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصايرة باللغة العربية فقط، وللحصول على حملة تارخيية شاملة،

الصايرة باللغة اإلـكليزية للمعيار.اإلطالع على النسخة 
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 النسخة اإلـكليزية للمعيار. والتعاريف مظ لالتساق يف معلومات االعتماي، واملراجظ،

قامت أماـة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ايراج التعديالت احلربية طبقًا  12 -2016
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.04 -2017آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 




