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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

6نباتية الصحة المعاملة 

معاملة تشعيع آلفة

Cydia pomonella

(2017، نشر يف 2009)أعتمد يف 

املعاجلةنطاق 

غةي ملنةظ وهةور ا  ةة      200قةدرها  تطبق هذه املعاجلة على استخدام اإلشعاع يف الفاكهة واخلضر جبرعةة تتصةة يايةا    

 املعيةار يف حالة الفعالية املبينة. وينبغي تطبيق هةذه املعاجلةة و  ةا للمتطلبةات املبينةة يف       Cydia pomonellaالبالغة من

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

املعاجلةصف و

Cydia pomonellaاملعاجلة باإلشعاع   ة   املعاجلةاسم 

 املكّون الفّعال غري متوا ر

 منط املعاملة تشعيظ

Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) ا  ة املستهد ة

Cydia pomonellaمجيظ أاواع الفاكهة واخلضر اليت تعول   املستهدفةالبنوي اخلاضعة للوائح 

 جدول املعاجلة

.Cydia pomonellaغي ملنظ وهور ا  ات البالغة من  200غة اجلرعة املمتصة الدايا البال

ال ضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية األخرى اخلاصة  ال يتضمن اطاق املعامالت املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  1

ا اليت ينبغي باملوا  ة على املعامالت. كذلك ال تتضمن املعامالت معلومات عن ا ثار احملدية بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهى ال ضاي

املعاملة. وعالوة على ذلك، ُينظر يف التأثريات على جوية املنتج قبل اعتماي تلك املعامالت على التعامل معها و  ا لإلجراءات احمللية قبل املوا  ة على 

 املستوى الدولي. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ما يتصل باملوا  ة على املعامالت، أو تسجيلها أو اعتمايها لالستخدام يف أراضيه.



 امالت الصحة النباتية لآل ات اخلاضعة للوائحمع 2009:6معاجلة صحة اباتية 

2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -6 معاملة صحة نباتية

لآل ةة البالغةة    يف املائة 99.9978تبلغ يرجة الث ة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول يون وهور ما ال ي ل عن 

 . 18رقم  الدولي ينبغي تطبيق املعاجلة و  ا ملتطلبات املعيار.يف املائة 95اسبة  Cydia pomonellaمن 

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

 

 معلومات أخرى ذات صلة

حية وإن مل تكةن   Cydia pomonellaاظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن افوق كامل لآل ة، قد يواجه املفتشون هذه ا  ة 

 ية التفتيش. غري أن ذلك ال يعين  شل املعاجلة.سليمة )الريقات و/أو ا  ة اليا عة( خالل عمل

استند  ريق اخلرباء املختص املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة إىل أعمال البحةو  الةيت اضةطلظ    

 .Malus domestica( اليت حديت  عالية اإلشعاع كمعاجلة هلذه ا  ة يف 2003) Mansourبها 

املعاجلة يف مجيظ الفاكهة واخلضر يستند إىل املعارف واخلربات بأن أاظمة قياس جرعة اإلشعاع  وكان استنتاج  عالية

ت يس جرعة اإلشعاع الفعلية اليت متتصها ا  ة املستهد ة بصورة منفصلة عن السلعة العائلة، وإىل ال رائن من الدراسات 

  :ا  ات والعوامل التاليةالبحثية بشأن طائفة من ا  ات والسلظ. ويشمل ذلك يراسات عن 

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 أاه لوحظ أن  عالية املعاجلة مل ختترب بالنسبة جلميظ عوائةل ا  ةة احملتملةة مةن الفاكهةة واخلضةر. وإذا تةوا رت        

قرائن تشري إىل أن استنتاج املعاجلة بأاها تغطي مجيظ عوائل هذه ا  ة هي قرائن غري صحيحة سةيعاي النظةر عندئةذ يف    

 .هذه املعاجلة
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املطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

يرجى  ية   ط، وللحصول على حملة تارخيية شاملة،تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصايرة باللغة العرب

اإلطالع على النسخة الصايرة باللغة اإلاكليزية للمعيار.

[ اعتماي املعيار.الرابعةالدورة ] –الصحة النباتية  هيئة تدابري 03 -2009
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