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28 رقمالمعيار الدولي 

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

5نباتية الصحة المعاملة 

معاملة تشعيع آلفة 

Bactrocera tryoni

(2017، نشر يف 2009)أعتمد يف 

املعاجلةنطاق 

غـي ملنـظ وهـور     100ا ـة دنيا قدرهـ ـممتصة ـر جبرعـة واخلضـاع يف الفاكهـدام اإلشعـة على استخـذه املعاجلـق هـتطب

يف حالة الفعالية املبينة. وينبغـي تطبيـق هـذه املعاجلـة وفلـا للمتطلبـات املبينـة يف Bactrocera tryoniاآلفة البالغة من

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

املعاجلةصف و

Bactrocera tryoniة املعاجلة باإلشعاع آلف  املعاجلةاسم 

 املكّون الفّعال غري متوافر

 منط املعاملة تشعيظ

Bactrocera tryoni (Froggatt) (Diptera: Tephritidae) اآلفة املستهدفة

Bactrocera tryoniمجيظ أنواع الفاكهة واخلضر اليت تعول   املستهدفةالبنود اخلاضعة للوائح 

 جدول املعاجلة

.Bactrocera tryoniغي ملنظ وهور اآلفات البالغة من  100عة املمتصة الدنيا البالغة اجلر

 األخرى اخلاصةال يتضمن نطاق املعامالت املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اللضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية   1

ا اليت ينبغي باملوافلة على املعامالت. كذلك ال تتضمن املعامالت معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهى اللضاي

اعتماد تلك املعامالت على  التعامل معها وفلا لإلجراءات احمللية قبل املوافلة على املعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر يف التأثريات على جودة املنتج قبل

 املستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ما يتصل باملوافلة على املعامالت، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
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لآلفـة البالغـة    يف املائة 99.9978تبلغ درجة الثلة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون وهور ما ال يلل عن 

 .يف املائة 95نسبة  Bactrocera tryoniمن 

 . 18رقم  الدولي تطلبات املعيارينبغي تطبيق املعاجلة وفلا مل

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

 

 معلومات أخرى ذات صلة

حية وإن مل تكن  Bactrocera tryoniنظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه املفتشون هذه اآلفة 

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

استند فريق اخلرباء املختص املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تلييمه هلذه املعاجلة إىل أعمال البحـو  الـيت اضـطلظ    

 .Mangifera indicaذه اآلفة يف ( اليت حــددت فعاليـــة اإلشعــــاع كمعاجلـــة هل1991) .Heather et alبها 

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

تليس جرعة اإلشعاع الفعلية اليت متتصها اآلفة املستهدفة بصورة منفصلة عن السلعة العائلة، وإىل اللرائن من الدراسات 

  :بشأن طائفة من اآلفات والسلظ. ويشمل ذلك دراسات عن اآلفات والعوامل التالية البحثية

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 أنه لوحظ أن فعالية املعاجلة مل ختترب بالنسبة جلميظ عوائـل اآلفـة احملتملـة مـن الفاكهـة واخلضـر. وإذا تـوافرت        

قرائن تشري إىل أن استنتاج املعاجلة بأنها تغطي مجيظ عوائل هذه اآلفة هي قرائن غري صحيحة سـيعاد النظـر عندئـذ يف    

 .هذه املعاجلة
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املطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

يرجى  تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فلط، وللحصول على حملة تارخيية شاملة،

صادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.اإلطالع على النسخة ال
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو.

)على أفضل وجه باللغة العربية(  تنسيق املعيار االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأعادت أمانة  12 -2012

النسخة اإلنكليزية للمعيار. لالتساق يف معلومات االعتماد، واملراجظ، والتعاريف مظ

قامت أمانة االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات بومجـة و ادراج التعـديالت ابربيـة طبلـًا          12 -2016
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