اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية يف
هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم
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معاملة تشعيع آلفة
Cylas formicarius elegantulus
(أعتمد يف  ،2011نشر يف )2017

نطاق املعاجلة
تطبق هذه املعاجلة على اإلشعاع لثمار الفاكهة واخلضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  165غراي ملنع تاعا ر بالتعات
آفة  Cylas formicarius elegantulusعند الفعالية املبينة .ويتعيّن تطبيق هذه املعاجلة انسجاماً مع املتطلبعات املبينعة
1.
يف املعيار الدولي رقم ( 18خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية)
وصف املعاملة
اسم املعاجلة

معاجلة باستخدام اإلشعاع فآفة

املاوّن الفعّال

غري متوافر

منط املعاجلة

تشعي

افآفة املستهدفة

)Cylas formicarius elegantulus (Summers) (Coleoptera: Brentidae

البنود اخلاضععة للعوا
املستهدفة

مجيععععع لعععععار الفاكهعععععة واخلضعععععار الععععع تاعععععون عوا عععععل شعععععرة

Cylas formicarius elegantulus

Cylas formicarius elegantulus

جدول املعاجلة
جرعة ممتصة دنيا مقدارها  165غراي ملن تاا ر بالتات آفة

Cylas formicarius elegantulus

 1ال يشمل نطاق معامالت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسا ل مرتبطة بتسجيل مبيدات افآفات أو أية متطلبات حملية ملعامالت مصعدقة .كمعا ال
تؤمّن املعامالت معلومات عن تأ ريات حمددة يف صحة اإلنسان أو سالمة األغذية ،ال يتعّني معاجلتها باستخدام إجراءات حملية قبل املصادقة على
معاملة ما .وعالوة على ذلكُ ،ينظر يف تأ ري املعاملة يف جودة املنتج قبل اعتمادها دوليا ,وليس هنعا إلعزام لطعرت متعاقعد باملوافقعة علعى املععامالت،
تسجيلها واعتمادها الستخدامها يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون منعو معا ال يقعل ععن  99.9952يف املا عة معن بالتعات
اجليل البنوي األول فآفة  ،Cylas formicarius elegantulusنسبة  95يف املا ة
يتعيّن تطبيق املعاجلة انسجاماً م متطلبات املعيار الدولي رقم .18
ال يتعيّن تطبيق املعاجلة باإلشعاع هذه على لار الفاكهة واخلضار املخزنة يف أجواء متحاّم بها.

معلومات أخرى ذات صلة
نظراً ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة ،قد يصادت املفتشون أ ناء عملية التفتيش آفعة
 elegantulusحية ولانها غري حيوية (يرقات ،عذارى أو بالتات) .وهذا ال يعين إخفاق املعاجلة.

Cylas formicarius

على البلدان ال توجد فيها أنشعطة اصعطياد ومراقبعة مسةسعية فآفعة  Cylas formicarius elegantulusأن تأخعذ يف
االعتبار حقيقة أنه ميان كشف بالتات افآفة يف املصاا د يف البلد املسعتورد .ورغعم أن هعذه افآفعات لعن تتعوتّن ،حتتعا
البلدان إىل تقدير فيما إذا كانت مثل هذه املعاجلات قابلعة للتطبيعق يف بلعدانهم ،أي فيمعا إذا كانعت مثعل هعذه النتعا ج
ستؤدي إىل عرقلة برامج املراقبة القا مة أم ال.
ارتاز تقويم الفريق الفين عن معامالت الصحة النباتية عند تقوميه هلعذه املعاجلعة علعى العمعل البحثعي املنفعذ معن قبعل
 )2006) Folletالذي حدد فعالية اإلشعاع هلذه افآفة يف البطاتا ا لوة .Ipomoea batatas
ارتاز استقراء كفاء ة املعاجلة على مجي الثمار واخلضعر علعى معرفعة وةربعة أن نظعم جرععات اإلشععاع تقعيس جرععة
اإلشعاع الفعلي ال متتصها األفة املستهدفة بشال مستقل عن سلعة العا ل ،وقرا ن من دراسات حبثية على تا فة معن
افآفات والسل  .وتششمل هذه دراسات على افآفات والعوا ل 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

ومن املعةت به م ذلك ،أنّه مل يتم اختبار فاعلية املعاجلة على مجي العوا ل احملتملة من لار الفاكهة واخلضر لآلفة
املستهدفة .وعند توافر قرا ن إلظهار أن استقراء املعاجلة لتتطية كافة عوا ل هذه افآفة غري صحي  ،سيتم إععادة النظعر
يف هذه املعاجلة.
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تاريخ املطبوع

هذا ليس جزءًا رمسي ًا من املعيار

 مياعن، وللحصعول علعى حملعة تارايعة شعاملة،يعود تاريخ املطبوع إىل النسخة الصادرة بهذه اللتعة فقعط
الرجوع إىل النسخة الصادرة باللتة اإلناليزية من هذا املعيار
 معن قببعل2011 آذار/  يف معار28  للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيعة12  اعتُمد امللحق03 -2011
هيئة تدابري الصحة النباتية – الدورة السادسة
.)2011(Cylas formicarius elegantulus : معاملعة تشععي فآفعة.12 امللحد.2007 .28 املعيار الددول رقد
ًيعة تبقعا
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. الفاو، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،روما

 قامت أمانة االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات بةمجعة و ادرا التععديالت ا12 -2016
)2015( 10 إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية – الدورة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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آخر حتديث لتاريخ املطبوع.04 -2017 :
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