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ونشرها .وما لم يذكر خالف ذلك ،يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض
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ﺿﺔ

األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي
خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها.
وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين ،سواء كانت مرخصة
أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو تفضيلها
على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

التسلسل التارخيي للمطبوع:

ا
ﻻﺳ

ليس هذا جزء ًا من المعيار

ﺗﻌ ﺎ

تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف
(المؤلفين) ،وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.

موضوع برنامج العمل :مناطق خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة

 04-2004إضافة موضوع برنامج العمل :الدورة السادسة للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية.
 11-2004جلنة املعايري توافق على املواصفة  – 27مناطق خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة.
 04-2005دراسة مشروع املعيار .

 04-2005املوافقة على مشروع املعيار ملشاورة األعضاء ،جلنة املعايري.
 06-2005مشاورة األعضاء.
 11-2005املوافقة على النص املعدل إلحالته لالعتماد ،جلنة املعايري.
 04-2006االعتماد :الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية.

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  .26إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة
(فصيلة  .)Tephritidaeروما .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة.
 03-2011اعتماد املرفق  :1اصطياد ذبابة الفاكهة :الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية
 04-2014الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة

النباتيةCPM-9

اعتمدت امللحق  2اىل املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

26

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية : 26امللحق  .2تدابري مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ( )2014روما
FAO, IPPC

 04-2014قامت األمانة بتصحيح االخطاء يف بيان احملتويات
 11-2005أوصت جلنة املعايري إضافة موضوع :إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستئصاهلا ( )2010-2005إىل برنامج العمل.
 04-2006أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها األوىل ( )2006موضوع :إجراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستئصاهلا ()2010-2005
 11-2006وافقت جلنة املعايري على املواصفة .39
 09-2009قام الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة مثار الفاكهة بوضع مشروع النص
 01-2011أوصى الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة الفاكهة جلنة املعايري باعتبار مشروع املعيار الدولي
لتدابري الصحة النباتية إجراءات إدارة ذبابة الفاكهة ) )2010-2005( (Tephritidaeملحقاً للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية .26
 05-2011أحاطت جلنة املعايري علماً بتوصية الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة الفاكهة
 04-2012قامت جلنة املعايري باستعراض مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية وأعادته إىل املشرف إلعادة صياغته
 12-2012قام املشرف بتنقيح املشروع بالتشاور مع الفريق املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنهج النظم املتعلقة بذبابة مثار الفاكهة
 05-2013قامت جلنة املعايري بتنقيحه يف اجتماعها ووافقت على إخضاعه ملشاورة بني األعضاء
 02-2014قام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

ﺿﺔ

 07-2013مشاورة األعضاء
 05-2014قامت جلنة املعايري (سبعة أعضاء) باستعراض املشروع وتنقيحه واملوافقة على إخضاعه لفرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية
 07-2014فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية

 11-2014قام املشرف بتنقيح املشروع بعد انتهاء فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية
03-2015

ﺗﻌ ﺎ

 11-2014قامت جلنة املعايري بتنقيح املشروع ووافقت على إحالته إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتماده

الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية اعتمدت امللحق  3اىل املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

ا
ﻻﺳ

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية : 26امللحق  3إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة

26

) )2015( (Tephritidaeروما FAO, IPPC

 04 -2015أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت طبقا لإلجراءات إبطال املعايري
 04-2015لتحديث األخري لتاريخ املطبوع
 04-2016اخدت هيئة تدابري الصحة النباتية  ،يف دورتها ، )11(.علما بالتعديالت التحريرية املقرتحة من قبل جمموعة مراجعة اللغة العربية .
 12 -2016قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة و ادراج التعديالت احلربية طبقاً إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10

آخر حتديث لتاريخ املطبوع.04 -2017 :
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النباتية
-1إنشاء منطقة استئصال اآلفات
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25
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26
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امللحق  :3إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ))2015( (Tephritidae
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 1-2قدرات تشخيص ذباب الفاكهة
 2-2معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة

ا
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 3-2حتديد املنطقة
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 4-1االستبعاد

 4-2مشاركة أصحاب الشأن
 5-2التوعية العامة

 6-2اخلطط التشغيلية

 -3إجراءات الصحة النباتية املستخدمة يف اسرتاتيجيات إدارة ذباب الفاكهة
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31

 2-2-3االستعمال اجلوي

32

 3-3حمطات الطعم

32

 4-3تقنية إتالف الذكر
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املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة

إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
النباتية

االعتماد
اعتُمد هذا املعيار خالل الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان  .2006ومتّ اعتماد مراجعة
املرفق  1بشأن اصطياد ذبابة الفاكهة فقد اعتمد أثناء الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار .2011
ومتّ اعتماد امللحق  2خالل الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان  .2014متّ اعتماد امللحق  3خالل
الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار .2015
املقدمة
النطاق

ﺿﺔ

يقدم هذا املعيار خطوطاً توجيهية إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
ذات األهمية االقتصادية واحلفاظ على حالتها كمناطق خالية من تلك اآلفات.
املراجع

ﺗﻌ ﺎ

ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
البوابة الدولية للصحة النباتية على https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-

ا
ﻻﺳ

./setting/ispms

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة  )Tephritidaeامللحق

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

1

التعريفات
ميكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات
الصحة النباتية)

اإلطار العام للمتطلبات:
تشمل املتطلبات العامة إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة:

ﺿﺔ

-

حتضري برنامج توعية مجاهريي
عناصر اإلدارة للنظام (نظم التوثيق واملراجعة ،حفظ السجالت)
أنشطة اإلشراف.

إن العناصر الرئيسة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة هي:

ﺗﻌ ﺎ

-

توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها.

ا
ﻻﺳ

وتشمل هذه العناصر أنشطة مراقبة االصطياد ومجع عينات الثمار ،واملراقبة الرمسية على حركة البنود اخلاضعة
للوائح .وترد توجيهات مفصلة عن أنشطة املراقبة ومجع عينات الثمار يف املرفقني  1و.2
وتشمل العناصر اإلضافية :ختطيط األعمال التصحيحية ،وتعليق وفقد حالة اخللو من آفة واستئنافها (إن كان
ذلك ممكناً) بالنسبة إىل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .ويرد يف امللحق رقم  1وصف لتخطيط األعمال
التصحيحية.

اخللفية
يعد ذباب مثار الفاكهة جمموعة مهمّة من اآلفات لعديد من البلدان نظراً إلمكانيته إحداث ضرر يف الثمار و تقييد
وصول املنتجات النباتية إىل األسواق العاملية .ويؤدي االحتمال العالي لدخول ذباب مثار الفاكهة املرتافق مع نطاق واسع
من العوائل وتوطنه إىل قيود تضعها عديد من البلدان املستوردة على قبول الثمار من مناطق تتوطن فيها هذه اآلفات .وهلذه
األسباب ،هناك حاجة ملعيار دولي يتيح توجيهات حمددة إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ
عليها.
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وتعرف املنطقة اخلالية من آفة بعينها كونها " منطقة ال تظهر فيها آفة بعينها كما يستدل من األدلة العلمية مع
احملافظة رمسياً على خلوها على النحو املناسب" (املعيار الدولي رقم  .)5وميكن للمناطق اخلالية من ذباب مثار الفاكهة

ﺿﺔ

منذ البداية أن تبقى خالية طبيعياً منه نظراً لوجود حواجز أو شروط مناخية ،و/أو احلفاظ على خلوها من خالل قيود
على احلركة والتدابري املرافقة (رغم أن لذباب مثار الفاكهة إمكانية على التوطن هناك) ،أو ميكن جعلها خالية من خالل
برنامج استئصال (املعيار الدولي رقم ( 9خطوط توجيهية بِشأن برامج استئصال اآلفات)) .كما يصف املعيار الدولي رقم 4
(متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات) أمناطاً خمتلفة من املناطق اخلالية من اآلفات ويقدم توجيهات عامة حول
إنشاء هذه املناطق .على أنه مت االعرتاف باحلاجة لتوجيهات إضافية حول إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات واحلفاظ
عليها وخباصة لذباب مثار الفاكهة (مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة) .ويصف هذا املعيار املتطلبات اإلضافية
إلنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها .وتشمل اآلفات املستهدفة اليت طوًر هذا املعيار ألجلها
حشرات تتبع رتبة ذات اجلناحني ( )Dipteraوفصيلة/عائلة ذباب مثار الفاكهة ( ،)Tephritidaeمن
أجناس ."Toxotrypana Rhagoletis" ،Dacus ، Ceratitis،Anastrepha, Bactrocera

املتطلبات
 - 1متطلبات عامة

ﺗﻌ ﺎ

ويتضمن انشاء مناطق خالية من اآلفات واحلفاظ عليها ،عدم ضرورة اختاذ تدابري خاصة للصحة النباتية لألنواع
املستهدفة بالنسبة اىل السلع فى املناطق اخلالية من اآلفات.

ا
ﻻﺳ

تطبق مفاهيم واحتياطات املعيار الدولي رقم  4على إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات واحلفاظ عليها لكل اآلفات
مبا يف ذلك ذباب مثار الفاكهة وعليه يراعى العزو .للمعيار رقم  4باقرتان مع هذا املعيار.
ميكن أن تكون تدابري الصحة النباتية وإجراءات حمددة كما هي موصوفة الحقاً يف هذا املعيار مطلوبة إلنشاء
مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها .وميكن أن يتخذ القرار بإنشاء منطقة رمسية خالية من آفات
ذباب مثار الفاكهة باالستناد إىل العوامل الفنية املقدمة يف هذا املعيار .وتشمل هذه العوامل بيولوجية اآلفة ،مساحة املنطقة،
مستويات عشائر اآلفة وطريق انتشارها ،الشروط اإليكولوجية ،العزل اجلغرايف وتوافر طرائق الستئصال اآلفات.
وميكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بتوافق مع هذا املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية
حتت مدى من حاالت خمتلفة .يتطلب بعضها تطبيق نطاق واسع من العناصر اليت يتيحها هذا املعيار ،يف حني يتطلب
بعضها اآلخر تطبيق بعضٍٍ من هذه العناصر فقط.
ويف املناطق اليت ال يتمكن ذباب مثار الفاكهة فيها من التوطن ألسباب مناخية أو جغرافية أو غريها  ،ال يكون
هناك تسجالت لوجود األفة  ،وقد يكون من املعقول أن نستنتج أنها غري موجودة (املعيار الدولي رقم ( 8حتديد حالة
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1

اآلفات فى منطقة ما)) .ويف حال كشف ذباب مثار الفاكهة وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء املوسم (املادة
الفقرة  3من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) ،ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح باحلفاظ على منطقة خالية من
آفات ذباب مثار الفاكهة.
7

ويف املناطق اليت يستطيع ذباب مثار الفاكهة التوطن فيها ولكنه معروف أنه غائب ،فإن املراقبة العامة بتوافق
مع املعيار الدولي رقم  8تكون كافية عادة لغرض حتديد وإنشاء منطقة خالية من آفة بعينها .وميكن أن يتطلب األمر،
وحيثما كان ذلك مناسباً ،متطلبات استرياد و/أو قيود على احلركة الداخلية ملنع دخول األنواع املهمة من ذبابة مثار
الفاكهة إىل املنطقة بغية احلفاظ على خل ًو ها من تلك اآلفة.
1-1

التوعية اجلماهريية

-

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

يع ًد برنامج التوعية اجلماهريية عظيم األهمية يف املناطق اليت يتزايد فيها خطر دخول اآلفة .ويعدً دعم اجلمهور
(خصوصاً اجملتمع احمللي) ومشاركته يف املناطق القريبة من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واألشخاص الذين
يسافرون إىل املنطقة أو عربها ،مبا يف ذلك األطراف ذات االهتمامات املباشرة أو غري املباشرة ،عنصراً مهماً يف إنشاء مناطق
خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة واحلفاظ عليها .ويُراعى أن يكون اجلمهور واملعنيون على علم بأهمية إنشاء املنطقة
واحلفاظ على وضع اخللو من اآلفة فيها ،وبأهمية تفادي إدخال أو إعادة إدخال مادة عائل قد تكون مصابة ،وذلك
بالتوعية من خالل أشكال خمتلفة من وسائل اإلعالم (املكتوبة ،املذياع ،التلفزيون) .وميكن هلذا اإلعالم أن يسهم يف
حتسني التقيّد بتدابري الصحة النباتية للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .ويُراعى أن يكون برنامج التوعية
اجلماهريية والتعليم الصحي النباتي مستمراً ،وميكن أن يتضمن معلومات عن:
نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية
وضع شاخصات/لوحات يف نقاط الدخول وممرات العبور
وضع أكياس قمامة ،تستعمل ملرة واحدة ،ملواد العائل
توزيع وريقات أو مطويًات تضم معلومات عن اآلفة واملنطقة اخلالية من آفة بعينها
مطبوعات (مطبوعة أو وسائط الكرتونية)
نظم لتنظيم حركة الثمار
العوائل غري التجارية
أمان املصائد
غرامات عدم التقيّد ،عند االقتضاءً
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2-1

التوثيق وحفظ السجالت

يُراعى توثيق تدابري الصحة النباتية املستخدمة إلنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة على حنو كاف كجزء
من اجراءات الصحة النباتية  .كما يُراعى مراجعة هذه التدابري وحتديثها بانتظام ،مبا يف ذلك األعمال التصحيحية ،إذا
كانت مطلوبة (أنظر أيضا املعيار الدولي رقم .)4
ويُراعى اإلبقاء على سجالت املسوحات ،والكشوفات ،وحدوث وتفشي اآلفة ونتائج التدابري التطبيقية/التنفيذية
لـ  24شهرًا على األقل .ويُراعى إتاحة هذه السجالت للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد عند الطلب.
3-1

أنشطة اإلشراف

ﺿﺔ

يُراعى أن يتقيّد برنامج املنطقة اخلالية من ذباب مثار الفاكهة ،مبا يف ذلك املكافحة التنظيمية ،وإجراءات
املراقبة (من ذلك على سبيل املثال ،االصطياد ومجع عينات الثمار) وضرورة تطابق ختطيط العمل التصحيحي مع اإلجراءات
املصادق عليها.
و يُراعى أن تتضمن هذه اإلجراءات تفويض ًا رمسي ًا باملسؤولية ملوظفني أساس ،على سبيل املثال:

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

-

شخص ذو سلطة ومسؤولية حمددة لضمان أن تكون النظم/اإلجراءات مطبقة وحمافظ عليها بشكل مناسب؛
إخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقهم مسئولية التحديد املوثوق/الرمسي لذباب مثار الفاكهة إىل مستوى
النوع

ويُراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدر رصد فاعلية الربنامج بشكل دوري ،من خالل
إجراءات املراجعة والتوثيق.
-2
1-2

املتطلبات اخلاصة
توصيف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
تشمل املواصفات احملددّة للمنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة:

-

األنواع املستهدفة من ذبابة مثار الفاكهة وتوزيعها ضمن املنطقة أو يف جوارها.
أنواع العوائل التجارية وغري التجارية
حتديد املنطقة (خرائط مفصلة أو إحداثيات نظام املوقع الشامل ) (GPSالذي يظهر احلدود ،واحلواجز الطبيعية،
ونقاط الدخول وأماكن منطقة العائل ،واملناطق الواقية ،حيثما كان ذلك ضرورياً)
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1

املناخ ،كاهلطل املطري ،الرطوبة النسبية ،احلرارة ،سرعة الريح السائدة واجتاهها.
ويتيح املعيار الدولي رقم  4توجيهات إضافية إلنشاء منطقة خالية من اآلفات ووصفها.

2-2

إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
يُراعى تطوير البنود التالية وتطبيقها:

ﺿﺔ

-

أنشطة املراقبة إلنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
حتديد املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
تدابري الصحة النباتية ذات العالقة حبركة مادة العائل أو البنود اخلاضعة للوائح
تقاني تقليص اآلفة إذا كان مناسباً.

1-2-2

املنطقة الواقية

ﺗﻌ ﺎ

قد يكون من الضروري أيضاً إنشاء مناطق واقية (كما هي موصوفة يف الفقرة  )1-2-2وقد يكون من املفيد مجع
معلومات فنية إضافية أثناء إنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

ا
ﻻﺳ

يُراعى إنشاء منطقة واقية يف املناطق حيث ال يعترب العزل اجلغرايف كافي ًا ملنع الدخول إىل أو إعادة إصابة منطقة
خالية من آفة ما أو حيث ال توجد سبل أخرى ملنع حركة ذباب مثار الفاكهة إىل املنطقة اخلالية من آفة ما .وتتضمن
العوامل اليت يُراعى اعتبارها يف إنشاء وفاعلية املنطقة الواقية ما يلي:
-

تقاني تقليص اآلفة اليت ميكن استعماهلا خلفض عشائر ذبابة الفاكهة ،مبا يف ذلك:

-

 استخدام طعم معني مببيد حشرات
 الرش
 تقنية احلشرات العقيمة
 تقنية إتالف الذكر
 املكافحة البيولوجية
 املكافحة امليكانيكية ،إخل.
توافر العائل ،النظم احملصولية ،الغطاء األخضر الطبيعي،
الظروف املناخية
جغرافية املنطقة
املقدرة على االنتشار الطبيعي عرب مسارات حمددة
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2-2-2

املقدرة على تطبيق نظام لرصد فعالية إنشاء املنطقة الواقية (مثل شبكة االصطياد).
أنشطة املراقبة قبل إنشاء املنطقة

ضرورة إنشاء واستخدام برنامج رصد نظامي وتنفيذه ،وقد يكون االصطياد هو اخليار املفضل لتحديد غياب ذبابة
الفاكهة أو وجودها يف منطقة ما بالنسبة لألنواع املستجيبة للطعوم/املواد اجلاذبة .على أن أنشطة مجع العينات قد تكون
مطلوبة أحيان ًا كي تتمم برنامج االصطياد ،ومن ذلك مثال األنواع املستجيبة بدرجة أقل جلاذبات نوعية.

ا
ﻻﺳ

1-2-2-2

إجراءات االصطياد

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

ويُراعى القيام باملراقبة ،قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،لفرتة حتددها املواصفات املناخية
للمنطقة ،وملدة ال تقل عن  12شهراً متتاليا ً،إذا كان ذلك مناسب فنياً ،يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
يف كافة مناطق النباتات العائلة التجارية وغري التجارية إليضاح أن اآلفة غري موجودة يف املنطقة .وينبغي عدم وجود عشائر
كشف عنها أثناء أنشطة املراقبة قبل إنشاء املنطقة .وميكن أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة ،تبعاً حلالة املنطقة (وفقاً
للمعيار الدولي رقم  ) 8إىل عدم استبعاد منطقة ما من تعينيها الحقاً كمنطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة .ولتأهيل املنطقة
كمنطقة خالية من آفة ما ،ينبغي أالً يكشف فيها وجود منوذج غري بالغ ،بالغتني خصبتني أو أكثر ،أو أنثى ملقحة من
النوع املستهدف أثناء فرتة املسح .وتوجد نظم خمتلفة لالصطياد ومجع عينات الثمار لألنواع املختلفة من ذبابة الفاكهة.
و يُراعى القيام باملسوحات باستعمال اخلطوط التوجيهية احملددة يف املرفقني  1و .2وميكن مراجعة هذه اخلطوط التوجيهية
عند حتسن فاعليات املصيدة ،واجلاذب ومجع عينات الثمار.

يتضمن هذا القسم معلومات عامة عن إجراءات االصطياد لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة .وقد تتباين
ظروف االصطياد اعتمادا على عوامل منها مثال الذبابة املستهدفة والظروف البيئية السائدة .وتوجد يف املرفق رقم  1معلومات
أكثر تفصيالً ،مبا يف ذلك توصيات اصطياد خاصة باآلفة .وعند التخطيط للقيام بعمليات االصطياد ،يُراعى اعتبار األمور
التالية:
منط املصيدة واملواد اجلاذبة
مت ،على مدى عقود ،تطوير عدة أمناط من املصائد واملواد اجلاذبة ملسح عشائر ذباب مثار الفاكهة .وخيتلف عدد
احلشرات املمسوكة تبع ًا ألمناط املادة اجلاذبة املستعملة .ويتوقف منط املصيدة املختارة للمسح على النوع/األنواع املستهدفة
من ذباب مثار الفاكهة وطبيعة اجلاذب .وتشمل املصائد األكثر استعماالً مصائد  Steiner، McPhail ،Jacksonواملصيدة
اجلافة املفتوحة القعر ( )OBDTواملصائد ذات الصفيحة الصفراء ،واليت ميكن أن تستعمل مواد جاذبة نوعية (جاذبات
بارافريمونية أو فريمونية خاصة بالذكور) ،أو روائح الغذاء أو العائل ( بروتني سائل أو مصنع جاف) ويستخدم الربوتني
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السائل ملسك مدى واسع من أنواع ذباب مثار الفاكهة وميسك الذكور واإلناث على حد سواء ،مع نسبة مئوية أعلى لإلناث
املمسوكة.
على أن حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة قد يكون صعباً نظراً للتحلل يف الطعم السائل .ويف مصائد كمصيدة
 ،McPhailميكن إضافة غليكول اإليثيلني لتأخري التحلل .وتكون الطعوم املكونة من بروتني مصنّع متحيزة إلناث احلشرة،
ومتسك عددًا أقل من الكائنات غري املستهدفة ،وعند استخدام هذه الطعوم يف مصائد جافة ،ميكن أن متنع التحلل املبكر
للنماذج املمسوكة.
كثافة املصائد

ﺗﻌ ﺎ

ترتيب املصائد (حتديد املكان اخلاص للمصائد)

ﺿﺔ

تعدً كثافة املصائد (عدد املصائد يف وحدة املساحة) عامالً مهم ًا يف املسوحات الفعًالة لذبابة الفاكهة و يُراعى أن
تصمم باالستناد إىل النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة ،فاعلية املصيدة ،ممارسات الزراعة والعوامل األحيائية والالأحيائية،
وميكن أن تتغري الكثافة تبعاً لطور الربنامج.مع كثافات خمتلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار
الفاكهة وطور احلفاظ عليها .كما تتوقف كثافة املصائد أيضاً على املخاطر املرتافقة مع نقاط الدخول املمكنة ،اىل املناطق
احملددة اخلالية من الذبابة.

ا
ﻻﺳ

يُراعى ،يف برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة ،ترتيب شبكة اصطياد يف كامل املنطقة .ويتوقف
خمطط شبكة االصطياد على مواصفات املنطقة ،وتوزيع العائل ،وبيولوجية ذبابة الفاكهة موضع االهتمام .إن اختيار مكان
مناسب للمصيدة وموقع املصيدة ضمن النبات العائل هو إحدى أبرز السمات املهمة لوضع املصائد .ويع ّد استخدام نظام
املوقع الشامل ( )GPSونظم املعلومات اجلغرايف ( )GISمفيدًا إلدارة شبكة االصطياد.
ويُراعى أن يأخذ املكان بعني االعتبار وجود العوائل املفضلة (عوائل أولية ،عوائل ثانوية وعوائل عَرَضية) لألنواع
املستهدفة .ونظراً ألن اآلفة تكون مرتافقة مع الثمرة أثناء نضجها ،يُراعى أن يتبع املكان مبا يف ذلك تبديل املصائد تتالي
نضج الثمار يف النباتات العائلة .ويُراعى إعطاء االعتبار ملمارسات اإلدارة التجارية يف املنطقة اليت يتم فيها اختيار أشجار
العائل .فقد يكون للتطبيق النظامي ملبيدات احلشرة (و /أو غريها من املواد الكيميائية) على أشجار العائل املختارة ،على
سبيل املثال ،تأثري سليب كاذب يف برنامج االصطياد.
خدمة املصائد
يُراعى أن يعتمد تكرار خدمة املصائد (احملافظة على املصائد وإعادة جتهيزها) خالل فرتة االصطياد على:
-

طول عمر الطعوم (مثابرة اجلاذب)
طاقة االحتجاز
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-

معدل املسك
موسم نشاط ذبابة الفاكهة
وضع املصائد
بيولوجية النوع
الظروف البيئية.

تفتيش املصايد (فحص املصائد حبثاً عن ذباب مثار الفاكهة)
يُراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أثناء فرتة االصطياد على:

ﺿﺔ

-

النشاط املتوقع لذبابة مثار الفاكهة (بيولوجية النوع)؛
استجابة ذبابة مثار الفاكهة املستهدفة فيما خيص حالة العائل يف أوقات خمتلفة من العام؛
العدد النسيب لذباب مثار الفاكهة املستهدف وغري املستهدف املتوقع مسكه يف مصيدة ما؛
منط املصيدة املستعمل؛
الظرف الفيزيائي للذباب يف املصيدة (وفيما إذا كان ميكن حتديد هويته).

حتديد املقدرة:

ﺗﻌ ﺎ

ويف مصائد معينة ،ميكن أن تتلف النماذج بسرعة على حنو جيعل عملية حتديد هويتها صعبة أو مستحيلة إال
إذا فحصت املصائد على حنو متكرر.

2-2-2-2

ا
ﻻﺳ

يُراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات بنية حتتية سابقة التجهيز ،أو بنية يسهل الوصول إليها،
وموظفني مدربني لتحديد النماذج املمسوكة من النوع/األنواع املستهدفة على حنو سريع ،يفضل أن يكون ضمن  48ساعة.
وقد يكون الوصول املستمر إىل اخلربة ضروري ًا أثناء طور اإلنشاء أو عند تطبيق األعمال التصحيحية.
إجراءات مجع عينات الثمار

ميكن استخدام طريقة مجع عينات الثمار كنهج فى الرقابة اىل جانب االصطياد وحيثما يكون األخري أقل
استجابة .ويُراعى مالحظة أن مجع العينات طريقة فاعلة ملسوحات تعيني احلدودد على مستو صغري يف منطقة تفشّي.
على أنها تتطلب عم ًال مكثفاً ،ووقتاً طولياً وهي مكلفة نظراً إلتالف الثمار .ومن املهم حفظ عينات الثمار يف ظرف مناسب
للحفاظ على حيوية كافة األطوار غري الناضجة من ذبابة الفاكهة يف مثرة مصابة لغرض حتديد هويتها.
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التفضيل العائلي
يُراعى أن يأخذ مجع عينات الثمار يف االعتبار وجود عوائل أولية وثانوية وعَرَضية للنوع املستهدف .كما عليه
أن يأخذ باحلسبان نضوج الثمرة ،و العالمات الظاهرة لإلصابة فيها ،واملمارسات التجارية (كاستخدام مبيدات احلشرات)
يف املنطقة.
الرتكيز على مناطق عالية املخاطر
يُراعى أن يستهدف مجع العينات مناطق حمتملة لوجود ذباب مثار الفاكهة مثل:

ﺿﺔ

-

املناطق املدنية
البساتني املهجورة
الثمار املرفوضة يف أماكن التعبئة
أسولق الثمار
املواقع اليت توجد فيها العوائل األولية برتكيزات عالية
نقاط الدخول إىل منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،حيثما كان ذلك مناسباً.

ا
ﻻﺳ

حجم العينة واالنتخاب

ﺗﻌ ﺎ

يُراعى استعمال تتالي العوائل اليت من احملتمل أن تصاب باألنواع املستهدفة من ذبابة الفاكهة كمناطق ألخذ
عينات الثمار.

وتتضمن العوامل الواجب اعتبارها:
-

مستوى الثقة املطلوب
توافر مادة العائل األولي يف احلقل
الثمار اليت تبدي أعراضاً على األشجار أو ،الثمرة الساقطة أو املستبعدة (يف أماكن التعبئة مثالً) ،وحيثما كان
ذلك مناسباً.

إجراءات معاملة الثمار املأخوذة كعينات للتفتيش
يُراعى جلب عينات الثمار اجملموعة يف احلقل إىل منطقة من أجل حفظها وتقطيع الثمرة إىل شرائح ،واسرتداد
اآلفة و حتديد هويتها .و يُراعى وضع لصاقة على الثمرة ،ونقلها وحفظها بأسلوب مضمون الجتناب خلط الثمار من عينات
خمتلفة.
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حتديد املقدرة
يُراعى أن متتلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات ،بنية حتتية سابقة التجهيز ،أو بنية يسهل الوصول إليها ،و
موظفني مدربني لتحديد األطوار غري الناضجة لذبابة الفاكهة والبالغات املنبثقة للنوع املستهدف بطريقة سريعة.
3-2-2

مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح

يُراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح ملنع دخول اآلفات املستهدفة إىل داخل املنطقة اخلالية
من آفات ذباب مثار الفاكهة .وتتوقف هذه املراقبات على املخاطر املُقيَّمة (بعد حتديد الطرق املمكنة والبنود اخلاضعة
للوائح) وميكن أن تشمل:

-

5-2-2

معلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
قد تكون املعلومات اإلضافية مفيدة أثناء طور إنشاء املناطق اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .وهذه تشمل:
السجالت التارخيية للكشف ،بيولوجيا وديناميكيات عشائر اآلفة/اآلفات املستهدفة ،وأنشطة املسح لآلفة/اآلفات
املستهدفة املعنية يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
نتائج تدابري الصحة النباتية املتخذة كجزء من أعمال عقب كشوف ذباب مثار الفاكهة يف املنطقة اخلالية منها
سجالت اإلنتاج التجاري للمحاصيل العائلة يف املنطقة ،وتقديرًا لإلنتاج غري التجاري ووجود مادة عائل بري
قوائم أنواع ذباب مثار الفاكهة األخرى املهمة اقتصادياً و اليت ميكن أن توجد يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب
مثار الفاكهة.

ا
ﻻﺳ

-

ﺗﻌ ﺎ

4-2-2

ﺿﺔ

-

تسجيل النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة على قائمة آفة حجرية
تنظيم الطرق والبنود اليت تتطلب مراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
القيود احمللية ملراقبة حركة البنود اخلاضعة للوائح إىل داخل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
تفتيش البنود اخلاضعة للوائح ،وفحص التوثيق املناسب ،على حنو سليم ،وحيثما كان ضرورياً حلاالت عدم
التقيّد ،وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة (كاملعاجلة ،أو الرفض أو اإلتالف).

اإلعالن احمللي باخللو من اآلفة

يُراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتأكد من حالة خلو املنطقة من ذبابة الفاكهة (وفق املعيار رقم
يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية) على حنو حمدًد بتأكيد التقيّد مع اإلجراءات املوضوعة وفق هذا املعيار ( املراقبة
واملكافحات) ويُراعى أن تصرًح املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات وأن تعلم بإنشاء املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار
الفاكهة ،كما هو مناسب.
8
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وبغية التمكًن من تأكيد حالة خلو املنطقة من ذبابة الفاكهة ألغراض اإلدارة الداخلية ،يُراعى فحص استمرارية
حالة اخللوً من آفات ذباب مثار الفاكهة بعد أن تكون املنطقة اخلالية من آفة ما قد أنشئت ووضعت أية تدابري صحية
نباتية قيد التنفيذ للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.
3-2

احلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة

بغية احلفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،يُراعي على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن
تستمر يف رصد عمليات املراقبة واملكافحة ،مؤكدة باستمرار حالة اخللو من اآلفة.
1-3-2

املراقبة للحفاظ على املنطقة اخلالية من ذباب مثار الفاكهة

2-3-2

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

بعد التأكد والتصريح باملنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،يُراعى أن يستمر الربنامج الرمسي للمراقبة
عند مستو مقدّر بأنه ضروري للحفاظ على املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .و يُراعى إصدار التقارير الفنية
ألنشطة املسح بشكل منتظم (شهرياً على سبيل املثال) .وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساساً ملتطلبات إنشاء املنطقة اخلالية
من آفات ذباب مثار الفاكهة (انظر القسم  ) 2-2ولكن مع اختالفات يف كثافة املصائد وأماكنها تبعاً ملستوى اخلطر املُقيم
لدخول النوع املستهدف.
مراقبات على حركة البنود اخلاضعة للوائح

3-3-2

ا
ﻻﺳ

وهذه مماثلة لتلك املذكورة يف الفقرة  3-2-2إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.
األعمال التصحيحية (مبا يف ذلك االستجابة لتفشي)

يُراعى على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططاً لألعمال التصحيحية اليت ميكن وضعها
حيز التنفيذ عند كشف اآلفة/اآلفات املستهدفة يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو يف مادة العائل من تلك
املنطقة ،أو عند وجود إجراءات خاطئة (ويتيح امللحق  1خطوطاً توجيهية مفصلة) ويُراعى أن تتضمن هذه اخلطة عناصر
أو نظم ًا لتغطي:
-

التصريح بالتفشي وفق ًا للمعايري املوجودة يف املعيار رقم  8واإلعالم عنه
إجراء مراقبة حتديديه (االصطياد ومجع عينات الثمار) لتحديد املنطقة املوجودة حتت األعمال التصحيحة
تطبيق تدابري املكافحة
إجراء مراقبة إضافية
معايري الستئناف خلو املنطقة ااملتأثرة بالتفشي
االستجابات العرتاضات اآلفة.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
النباتية

ويُراعى البدء خبطة عمل تصحيحية بالسرعة املمكنة ويف أي حالة خالل  72ساعة (من اكتشاف ذبابة بالغة
واحدة أو أطوار غري ناضجة لآلفة املستهدفة).
4-2

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

1-4-2

التعليق

يُراعى أن يتم تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة عند حدوث تفشي باآلفة املستهدفة أو
اجلزء املتضرر منها باالستناد إىل واحد أو أكثر بالدليل العلمى من األسباب التالية :كشف منوذج غري ناضج ،أو بالغتني
خمصبتني أو أكثر أو أنثى ملقحة ضمن فرتة حمددة .كما ميكن أن يطبق تعليق احلالة إذا ما وجد أن اإلجراءات كانت
خاطئة (على سبيل املثال اصطياد غري كاف ،مراقبات حركة العائل أو معامالت).

2-4-2

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

و عند توافر املعايري ملواجهة التفشي ،يُراعى أن يؤدي ذلك إىل تطبيق خطة العمل التصحيحية كما هي حمددة
يف ه ذا املعيار واإلعالم املباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات صاحبة الشأن يف البلدان املستوردة املعنية (انظر املعيار
الدولي رقم ( 17اإلبالغ عن املخاطر)) .وميكن أن يتم تعليق كل أو جزء من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
أو إلغائها .وفى معظم احلاالت سيؤدى التعليق اىل حصر اجلزء املصاب من املنطقة اخلالية .ويعتمد ذلك على بيولوجية
وايكولوجية الذبابة املستهدفة وأن تكون املعايري لرفع التعليق واضحة .ويُراعى أن يتم إعالم املنظمات القطرية لوقاية
النباتات يف البلدان املعنية املستوردة بأي تغيري يف حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.
االستئناف

ضرورة أن يستند االستئناف اىل مستلزمات االنشاء وفقا للظروف التالية:
-

عدم ظهور دالئل جديدة عن األنواع املستهدفة من اآلفات لفرتة تتقرر وفقا لبيولوجية األنواع ومنط الظروف املناخية
السائدة 1وذلك استنادا اىل التأكيدات الرقابية أو فى حالة مثل االجراءات ما مل يتسنى تصحيحها؛
يف حال حدوث خطأ ما يف اإلجراءات ،فقط عندما يتم تصحيح اخلطأ.

 3-4-2فقد حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة
إذا مل تكن تدابري املكافحة فاعلة وأصبحت اآلفة متوطنة يف املنطقة بأكملها (املنطقة املعروفة كمنطقة خالية من آفة) ،فإن
وضع املنطقة ينبغي أن يفقد .وبغية الوصول ثانية إىل وضع املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،ينبغي إتباع
إجراءات اإلنشاء واحلفاظ احملددة املبينة يف هذا املعيار.
 1تبدأ الفرتة من آخر حترى بالنسبة اىل بعض األنواع ،وأن تتوقف ملدة ثالث دورات حياتية على األقل ،ومع ذلك ينبغى أن تستند الفرتة اىل معلومات
علمية مبا ذلك ما يقدمه نظام الرقابة فى املوقع.
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1

هذا امللحق هو جزء واجب االتباع من املعيار
امللحق  :1خطوط توجيهية خلطط العمل التصحيحية
إن كشف ذبابة فاكهة واحدة (بالغة أو غري ناضجة) من النوع املستهدف يف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار
الفاكهة ،ينبغي أن يكون منطلقا وضع خطة العمل التصحيحية حيز التنفيذ.
ويف حالة حدوث تفشي ،فإن الغاية من خطة العمل التصحيحية هو ضمان استئصال اآلفة بغية السماح باستئناف
حالة اآلفة يف املساحة املتأثرة داخل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

وتشمل العناصر املطلوبة لتطبيق خطة العمل التصحيحية:

اإلطار القانوني الذي ميكن مبوجبه تطبيق خطة العمل التصحيحية
معايري إعالن تفشي اآلفة
اجلدول الزمين لالستجابة املبدئية
املعايري الفنية لالصطياد التحديدي ،وأخذ عينات الثمار ،وتطبيق أعمال االستئصال وإنشاء تدابري تنظيمية
توافر مصادر تنفيذية/تطبيقية كافية
حتديد املقدرة
االتصال الفاعل ضمن املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنظمة/املنظمات القطرية يف البلد/البلدان املستوردة ،مبا يف
ذلك توفري تفصيالت االتصال لكل األطراف املعنية.

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

-

ﺿﺔ

وينبغي أن تعد خطة العمل التصحيحية حبيث تأخذ يف اعتبارها بيولوجية النوع املستهدف من ذبابة الفاكهة
وجغرافية املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،والظروف املناخية وتوزيع العائل ضمن املنطقة.

التدابري املعتمدة لتطبيق خطة العمل التصحيحية
-1

حتديد حالة اآلفة للكشف من منظور األفة (ميكن االستناد إليه يف العمل أم ال)

 1-1إذا كان الكشف حدثاً وقتياً عارضا ال ميكن االستناد إليه كمنطلق للعمل (املعيار الدولي رقم  ،)8فال توجد حاجة
ألي عمل إضايف.
 2-1إذا كان كشف آفة ما مستهدفة ميكن أن يكون منطلقا للعمل ،ينبغي تنفيذ مسح لتعيني احلدود ،يتضمن وضع
مصائد إضافية ،وعادة مجع عينات مثار ،وزيادة يف معدل تفتيش املصائد ،وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير فيما
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النباتية

إذا كان الكشف ميثل تفش ما ،وحيدد أعمال االستجابة الضرورية .وعند تفشي اآلفة ،ميكن أيض ًا استخدام هذه التدابري
أيضاً لتحديد حجم املنطقة املتأثرة.
-2

تعليق حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة

إذا ما مت بعد الكشف حتديد أن تفش ما قد حدث أو مت الوصول إىل أي من األسباب احملددة يف الفقرة
 ،1-4-2فإن حالة املساحة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة يف املنطقة املتأثرة ينبغي أن تعلّق .وميكن أن تكون
املساحة املتأثرة حمدودة يف أجزاء من املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وميكن أن تكون كل هذه املنطقة.
-3

تطبيق تدابري املكافحة يف املنطقة املتأثرة

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

-

معامالت بطعوم تستخدم مبيد حشرات انتخابي
إطالق حشرات عقيمة
قطف مجيع الثمار من األشجار
تقنية إتالف الذكور
إتالف الثمرة املصابة
معاجلة الرتبة (كيماويا) أو فيزيائيا)
استخدام املبيدات.

ﺿﺔ

طبقاً ملا هو مذكور يف املعيار الدولي رقم  ،9يُراعى تطبيق أعمال تصحيحية حمددة أو أعمال استئصال مباشرة يف
املنطقة/املناطق املتأثرة وأن يتم إيصال ذلك إىل ساكين/قاطين اجملتمع يف املنطقة بشكل كاف .وميكن أن تشمل أعمال
االستئصال:

و يُراعى تنفيذ تدابري الصحة النباتية بصرامة ،ملراقبة حركات السلع التى قد تعيل ذباب الفاكهة .وقد تشمل
هذه االجراءات إلغاء شحنات سلع الفاكهة من املنطقة املصابة ،وإقامة حواجز الطرق ملنع حركة الثمار املصابة من املساحة
املتأثرة إىل بقية املنطقة اخلالية من اآلفات ،على حنو مناسب .كما ميكن تبين تدابري أخرى ،إذا وافق البلد املستوردة
عليها ،مثل املعاملة ،وزيادة املسوحات ،واالصطياد اإلضايف.
-4

معايري الستئناف حتديد منطقة خالية من اآلفات بعد التفشي ،واألعمال الواجب اختاذها

ترد معايري جناح االستئصال ًفى القسم  ،2-4-2وينبغى أن تشمل خطة االجراءات التصحيحية ملعاجلة ذباب
الفاكهة املستهدف .وتتوقف الفرتة الزمنية على بيولوجية النوع والظروف البيئية السائدة .وعندما يتم الوفاء بهذه املعايري،
يُراعى األخذ باألعمال التالية:
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1

-

إعالم املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان املستوردة
استئناف املستويات الطبيعية للمراقبة
استئناف املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

-5

إعالم اهليئات املعنية

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

يُراعى أن تبقى املنظمات القطرية لوقاية النباتات وغريها من اهليئات ذات الصلة على علم دائم بأية تغيريات
تطرأ على حالة املناطق اخلالية ،كما ينبغي أن تراعى التزامات اإلبالغ عن اآلفات اليت نصت عليها االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ( املعيار الدولي رقم .)17
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2

النباتية

اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا امللحق يف دورتها التاسعة يف أبريل/نيسان .2014
هذا امللحق جزء ملزم هلذا املعيار
امللحق  :2تدابري مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ()2014
معلومات أساسية
إن حالة تفشي ذباب مثار الفاكهة ( )Tephritidaeاليت ّمت اكتشـــافها يف منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة قد تشـــكّل
خطرًا على البلدان املســـتوردة اليت تعترب فيها أنواع ذباب مثار الفاكهة آفة حجرية .ويصـــف هذا امللحق تدابري املكافحة
الواجب اختاذها يف منطقة الســــتئصــــال ذباب مثار الفاكهة أُقيمت ضــــمن منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة يف حال
التفشي.

ﺿﺔ

ويغطي هذا املعيار التدابري الت صحيحية وغريها من تدابري ال صحة النباتية اليت ميكن ا ستخدامها يف منطقة ا ستئ صال اآلفة
ضمن منطقة خالية من ذباب مثار الفاكهة.

-1

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

تُقام منطقة االستئصال وتدابري املكافحة ذات الصلة بهدف استئصال األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ،وإعادة حال
املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،ومحاية املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،واالســتجابة
إىل متطلبات اال سترياد اليت ي ضعها البلد امل ستورد يف جمال ال صحة النباتية ،حيثما تنطبق .وخبا صة ،إن تدابري املكافحة
ضــرورية ألن حركة البنود اخلاضــعة للوائح اليت تدخل إىل منطقة اســتئصــال اآلفة وخترج منها تطرح خطراً حمتمالً على
انتشار األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة.
إنشاء منطقة استئصال اآلفات

يتعيّن على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تصرّح عن التفشي وفقاً هلذا املعيار وملعايري دولية أخرى ذات
الصلة بتدابري الصحة النباتية .وحني يت ّم اكتشاف حالة تفشي لألنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ضمن منطقة خالية
من آفات ذباب مثار الفاكهة ،ينبغي إقامة منطقة الستئصال اآلفات استنادًا إىل تقييم فين .وتُعلَّق حالة املنطقة اخلالية من
آفات ذباب الثمار .ويف حال عدم التمكن من تطبيق تدابري مكافحة إلقامة منطقة الســــتئصــــال اآلفة ،تُلغى حالة املنطقة
اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وفقاً هلذا املعيار.
وجيب أن ت ضم منطقة ا ستئ صال اآلفة املنطقة امل صابة .وإ ضافةً إىل ذلك ،ينبغي إقامة منطقة واقية متا شياً مع هذا املعيار،
ووفق ًا ملا يرد يف م سوحات حتديد مناطق اآلفات ،مع األخذ يف االعتبار قدرة االنت شار الطبيعية لألنواع امل ستهدفة من ذباب
مثار الفاكهة ،وخصائصه البيولوجية ذات الصلة ،وغريها من العوامل اجلغرافية والبيئية.
وجيب ر سم دائرة حتدّد امل ساحة الدنيا ملنطقة ا ستئ صال اآلفة ،على أن تركّز على اكت شاف األنواع احلالية امل ستهدفة من
ذباب مثار الفاكهة وضــمن قطر واســع مبا فيه الكفاية ليتطابق مع االعتبارات أعاله ،وفقاً ملا حتدّده املنظمة الوطنية لوقاية
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1

النباتات يف البلد امل صدّر .ويف حال اكت شاف عدة آفات ،جيب أن تُر سَم عدة دوائر (قد تكون متداخلة) ،كما يبينه ال شكل
.1
و إذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي ملنطقة استئصال اآلفة ،قد تقرر املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر تعديل هذه
املنطقة لتتطابق مع احلدود اإلدارية أو مع الطوبوغرافيا ،أو مقاربة الدائرة مبضلّع
وميكن استخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف (مثل النظام العاملي لتحديد املواقع) أو خريطة تتضمن إحداثيات جغرافية لتحديد
منطقة اســـتئصـــال اآلفة ومتكني التعرّف عليها .كما ميكن وضـــع عالمات إرشـــادية على طول احلدود والطرقات لتحذير
العامة ،ونشر إشعارات لتسهيل توعية الناس.
-2

تدابري املكافحة

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

كل مرحلة من مراحل ســلســلة اإلنتاج (مثل الزراعة ،والفرز ،والتعليب ،والنقل ،واإلرســال) قد تؤدي إىل انتشــار األنواع
املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة من منطقة استئصال اآلفة إىل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .وال ينطبق هذا
على أي منشــــوت موجودة يف املنطقة ا خلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ومناولة الفاكهة القابلة لإلصــــابة فقط يف هذه
املنطقة .كما ينبغي تطبيق تدابري مكافحة مالئمة إلدارة خطر اآلفات يف املنطقة احمليطة اخلالية من آفات ذباب مثار
الفاكهة والبلد املستورد.
ميكن تنفيذ تدابري املكافحة املستخدمة يف املناطق املصابة بذباب مثار الفاكهة يف منطقة استئصال اآلفة.

ا
ﻻﺳ

ميكن أن تدقّق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املســـتورد يف تدابري املكافحة ،متاشـــياً مع متطلبات املنظمة الوطنية
لوقاية النباتات يف البلد املصدّر.
يرد وصف تدابري املكافحة املطبَّقة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج يف األجزاء التالية.
1-2

اإلنتاج

2-2

حركة املواد اخلاضعة للوائح

إن حركة املواد اخلاضــعة للوائح (مثل الرتبة ،النباتات القابلة لإلصــابة ،والفاكهة القابلة لإلصــابة) إىل منطقة اســتئصــال
اآلفة ،أو منها ،أو عربها ،أو داخلها جيب أن تتطابق مع تدابري املكافحة للحؤول دون انتشار األنواع املستهدفة من ذباب
مثار الفاكهة ،وجيب أن ترتافق بالوثائق الضرورية لإلشارة إىل منشأ املواد ووجهتها .وهذا يتعلق أيضاً بنقل املواد اخلاضعة
للوائح من أجل إصدار شهادات الصحة النباتية.
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التعليب ومنشآت التعليب

ميكن أن تتواجد من شوت تعليب الفاكهة داخل منطقة ا ستئ صال اآلفات وخارجها ،وميكن تعليب الفاكهة القابلة لإل صابة
املزروعة داخل هذه املنطقة أو خارجها .وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف كل حالة تدابري املكافحة اليت حتول دون انتشـــار
األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة .
يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تقوم مبا يلي:
 تسجيل املنشأة طلب وضــع تدابري مكافحة للحؤول دون دخول األنواع املســتهدفة من ذباب الفاكهة إىل املنشــأة أو اهلروبمنها ،كما هو مالئم.

ﺿﺔ

 طلب و ضع أ ساليب للف صل املادي بني خمتلف جمموعات الفاكهة القابلة لإل صابة (من قبيل ا ستخدام حزممانعة للحشرات) لتاليف التلوث املتبادل بينها ،واملوافقة على هذه األساليب.
 طلب وضــع تدابري مالئمة للحفاظ على الفصــل بني الفاكهة القابلة لإلصــابة واآلتية من مناطق ذات حاالتخمتلفة لآلفات (مثل إقامة مواقع منفصلة لتلقّي الفاكهة ،وجتهيزها ،وختزينها ،وإرساهلا).

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

 طلب و ضع تدابري مالئمة يف ما خيصّ مناولة الفاكهة القابلة لإل صابة وحركتها عرب املن شأة لتاليف اخللط بنيالفاكهة القادمة من مناطق ذات حاالت خمتلفة لآلفات (مثل املخططات االنســيابية ،واإلشــارات ،وتدريب
املوظفني)
 طلب وضــع أســاليب للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصــابة القادمة من منطقة اســتئصــال اآلفة واملرفوضــة،واملوافقة على هذه األساليب.
 رصــد األنواع املســتهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشــأة ،وعند الضــرورة ،يف املنطقة املتاةة اخلالية منآفات ذباب مثار الفاكهة.
 التحقق من أن مواد التعليب مانعة للحشرات ونظيفة. طلب وضع تدابري مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها.4-2

التخزين ومنشآت التخزين

ميكن أن تتواجد منشوت التخزين يف مواقع داخل منطقة استئصال اآلفة وخارجها .وجيب أن تكون هذه املنشوت مسجلة
لدى املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر ،وأن تتطابق مع تدابري املكافحة للحؤول دون انتشار األنواع املستهدفة
من ذباب مثار الفاكهة؛ ويتعني عليها على سبيل املثال أن تقوم مبا يلي:
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1

-

احلفاظ على التمييز والفصــل بني الفاكهة القابلة لإلصــابة والقادمة من منطقة اســتئصــال اآلفة ،ومن املنطقة
اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة.

-

استخدام أسلوب موافَق عليه للتخلّص من الفاكهة القابلة لإلصابة والقادمة من منطقة استئصال اآلفة ،واليت
رُفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشطة ملراقبة اجلودة.

 رصــد األنواع املســتهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشــأة ،وعند الضــرورة ،يف املنطقة املتاةة اخلالية منآفات ذباب مثار الفاكهة.
 اختاذ تدابري مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة عند اكتشافها.5-2

التجهيز ومنشآت التجهيز

ﺿﺔ

إذا كانت منشــأة التجهيز واقعة داخل منطقة اســتئصــال اآلفة ،فإن الفاكهة القابلة لإلصــابة واملعدّة للتصــنيع (من قبيل
الفاكهة املعدة إلنتاج العصــري ،أو للتعليب ،أو إنتاج العجينة) ال تشــكل خطراً إضــافياً على املنطقة من حيث ذباب مثار
الفاكهة.

ﺗﻌ ﺎ

إذا كانت املن شأة واقعة خارج منطقة ا ستئصال اآلفة ،يتعيّن على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد امل صدّر أن تطلب
وضع تدابري داخل املنشأة للحؤول دون هروب األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة ،من خالل مناطق تلقّي وختزين وجتهيز
مانعة للحشرات.

ا
ﻻﺳ

ميكن رصد األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف املنشأة ،وعند الضرورة ،يف املنطقة املتاةة اخلالية من ذباب مثار
الفاكهة .وينبغي اختاذ تدابري مكافحة مالئمة الستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة يف املنشأة لدى اكتشافها.
و يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصـــدّر أن تطلب اعتماد أســـلوب موافَق عليه للتخلّص من الفاكهة
القابلة لإلصابة ومن نفايات املصنع يف منطقة استئصال اآلفة .وينبغي التخلّص من الفاكهة القابلة لإلصابة واملرفوضة حبيث
ال تكون األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة قابلة للحياة.
6-2

املعاجلة ومنشآت املعاجلة

جيب أن تكون منشوت املعاجلة مسجّلة لدى املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر.
وميكن طلب املعاجلة بعد احلصـــاد (من قبيل املعاجلة بالربودة ،أو املعاجلة باحلرارة ،أو التبخري ،أو اإلشـــعاع) ،أو يف
بعض احلاالت املعاجلة قبل احلصاد (مثل رش الطعم ،أو إحاطة الفاكهة بأكياس) لنقل الفاكهة القابلة لإلصابة من املنطقة
اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة أو لدى تصــديرها من البلدان حيث ختضــع األنواع املســتهدفة من ذباب مثار الفاكهة
إىل لوائح على أنها آفة حجرية.
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قد يُطلَب وضــع تدابري مكافحة للحؤول دون هروب األنواع املســتهدفة من ذباب مثار الفاكهة يف منشــوت املعاجلة الواقعة
داخل املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة ،إذا كانت تقوم مبعاجلة مواد خاضعة للوائح قادمة من منطقة استئصال
اآلفة .وقد تطلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر العزل املادي داخل املنشأة.
يتعيّن على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصـ ـدّر أن توافق على أســـلوب التخلّص من الفاكهة املرفوضـــة القابلة
لإلصابة والقادمة من منطقة استئصال اآلفة ،من أجل تقليص خطر انتشار األنواع املستهدفة لذباب مثار الفاكهة .وقد تضم
أساليب التخلّص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الدفن العميق أو احلرق.
7-2

البيع داخل منطقة استئصال اآلفة

-3

ﺿﺔ

قد تكون الفاكهة القابلة لإلصابة واليت يتم بيعها داخل منطقة استئصال اآلفة معرّضة خلطر اإلصابة قبل بيعها (قد تكون
معرو ضة مث ًال يف سوق يف اهلواء الطلق) ،وبالتالي ينبغي محايتها مادياً ،عند اإلمكان ،لتاليف انت شار األنواع امل ستهدفة من
ذباب مثار الفاكهة لدى عرضها أو ختزينها.
التوثيق ومسك السجالت

-4

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

جيب أن تكون تدابري املكافحة ،مبا يف ذلك اإلجراءات التصـــحيحية ،املســـتخدمة يف منطقة اســـتئصـــال اآلفة موثقة،
ومراجعة ،وحمدَّثة ب صورة مالئمة (أُنظر أي ضاً املعيار الدولي رقم  .)4وجيب أن تُتاح هذه الوثائق إىل املنظمة الوطنية لوقاية
النباتات يف البلد املستورد عند الطلب.
إنهاء تدابري املكافحة يف منطقة استئصال اآلفة

جيب أن تســتجيب عملية اســتئصــال األنواع املســتهدفة من ذباب الفاكهة يف منطقة اســتئصــال اآلفة إىل متطلبات إعادة
ا ستئناف حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة بعد التف شي ،مت شياً مع هذا املعيار .وجيب أن ي ستند إعالن
االســتئصــال إىل توقّف اكتشــاف األنواع املســتهدفة من ذباب الفاكهة لفرتة حمددة بتكوينها البيولوجي والشــروط البيئية
السائدة ،كما تؤكده الرقابة املُشار إليها يف هذا املعيار.
2

جيب أن تبقى تدابري املكافحة ســارية إىل حني اإلعالن عن اســتئصــال اآلفة .إذا جنح االســتئصــال ،ميكن إنهاء تدابري
املكافحة اخلا صة يف منطقة ا ستئ صال اآلفة ،وميكن ا ستئناف حالة املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة .وأمّا إذا
فشل االستئصال ،فينبغي تعديل حدود املنطقة اخلالية من آفات ذباب مثار الفاكهة وفقاً لذلك ،على أن تبلَّغ بذلك املنظمة
الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد ،كما هو مالئم.

 2تبدأ الفرتة من آخر حتري .بالنســــبة إىل بعض األنواع ،أن تتوقف ملدة ثالث د ورات حياتية على األقل ،ومع ذلك جيب أن تســــتند الفرتة إىل معلومات علمية مبا يف ذلك ما يقدمه نظام الرقابة يف
املوقع.
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مت اعتماد هذا امللحق خالل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار .2015
وهذا امللحق جزء إلزامي من املعيار

امللحق  :3إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ))2015( (Tephritidae
يوفّر هذا امللحق خطوطاً توجيهية لتطبيق إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذباب الفاكهة.
تُســتخدم إجراءات صــحية نباتية متنوّعة لتقليص على ذباب الفاكهة ،واحتوائه ،واســتئصــاله واســتبعاده .وميكن تطبيق هذه
اإلجراءات إلنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب الفاكهة واحلفاظ عليها (هذا املعيار) ومناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب
الفاكهة (املعيار الدولي رقم ( 30إنشـــاء مناطق ينخفض فيها انتشـــار آفات ذباب الفاكهة ) ،)(Tephritidaeووضـــع نهج نظم
لذباب الفاكهة (املعيار الدولي رقم ( 35نهج نظم إلدارة خماطر ذباب الفاكهة (.))Tephritidae
تتضــمن إجراءات الصــحة النباتية املكافحة امليكانيكية والزراعية ،وتقنية تطبيق طعم معيّن مببيد حشــرات ،وحمطات الطعوم،
وتقنية إباذة الذكر ،واالصطياد الكتلي ،وتقنية احلشرات العقيمة ،واملكافحة البيولوجية ،ومراقبات على حركة البنود اخلاضعة
الفاكهة.

 -1أهداف اسرتاتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة

ﺿﺔ

للوائح .وميكن أن تشـــكل العديد من هذه اإلجراءات بدائل مراعية للبيئة لالســـتعمال مبيدات احلشـــرات من أجل إدارة ذباب

ﺗﻌ ﺎ

االسرتاتيجيات األربع املستخدمة يف إدارة جمموعات ذباب الفاكهة املستهدفة هي التقليص  ،واالحتواء ،واالستئصال واالستبعاد.
وميكن ا ستخدام إحدى هذه اال سرتاتيجيات أو أكثر ح سب الظروف واألهداف .وإجراءات ال صحة النباتية املطابقة وامل ستخدمة

ا
ﻻﺳ

إلدارة ذباب الفاكهة جيب أن تأخذ يف االعتبار متطلبات الصحة النباتية اخلاصة بواردات البلد املستورد ،واوضاع ذبابة الفاكهة
يف املنطقة املستهدفة ،والعوائل ،ومظهرية العوائل ودرجة حساسيتها ،وبيولوجيا اآلفات ،واجلدوى االقتصادية والفنية إلجراءات
الصحة النباتية املتاحة ،حسبما هو مالئم.

 1-1التقليص

ميكن تطبيق اسرتاتيجيات التقليص ألغراض مثل:

-

خفض جمموعات ذباب الفاكهة املستهدفة إىل املستوى املقبول أو أدنى منه

-

إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (املعيار الدولي رقم ( 22شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار
لآلفات)؛ املعيار الدولي رقم )30

-

تنفيذ عمل او اجراء تصحيحي يف منطقة ينخفض فيها انتشار اآلفات حني يكون قد ّمت جتاوز املستوى احملدد لالنتشار
املنخفض لآلفات (املعيار الدولي رقم 22؛ املعيار الدولي رقم )30

-

تقليل أعداد جمموعات ذباب الفاكهة املستهدفة لبلوغ مستوى حمدد من جمتمع اآلفة ميكن استخدامه كجزء من نهج
النظم (املعيار الدولي رقم ( 14استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف اطار منهج النظم)؛ املعيار الدولي رقم
)35
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-

القيام أوالً ،يف إطار العملية ،باستئصال جمموعات ذباب الفاكهة املستهدفة من أجل إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب
الفاكهة (املعيار رقم  :4متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات .)level of low pest prevalence

 2-1االحتواء
ميكن تطبيق اسرتاتيجيات االحتواء ألغراض مثل:

-

منع انتشار ذبابة الفاكهة املستهدفة من منطقة مصابة باآلفة إىل منطقة متاةة خالية من آفات ذباب الفاكهة

-

احتواء دخول ذبابة الفاكهة املستهدفة إىل مناطق غري موبوءة

-

محاية فرادى امل ناطق ،كتدبري مؤقت ،حني يكون قد ّمت استئصال ذباب الفاكهة املستهدفة كجزء من برنامج مستمر
لالستئصال يف منطقة أوسع نطاقاً.

ميكن تطبيق اسرتاتيجيات االستئصال ألغراض مثل:

ﺿﺔ

 3-1االستئصال
-

القضاء على جمموعات ذباب الفاكهة من أجل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة (املعيار رقم )4

-

القضاء على دخول ذباب فاكهة خاضعة للحجر قبل أن يتم إنشاء هذه املنطقة (قد يكون هذا جزءًا من خطة تدابري

 4-1االستبعاد

ﺗﻌ ﺎ

تصحيحية يف منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة إذا مت اكتشاف األنواع احملددة من ذباب الفاكهة).

ميكن تطبيق اسرتاتيجيات االستبعاد للحيلولة دون دخول ذبابة الفاكهة إىل منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة

ا
ﻻﺳ

 -2اشرتاطات تطبيق إجراءات الصحة النباتية

ينبغي النظر يف االشرتاطات التالية لدى تطبيق إجراءات الصحة النباتية يف جمال إدارة ذباب الفاكهة:

 1-2قدرات تشخيص ذباب الفاكهة

ينبغي ضــمان تعرّف حمدّد على األنواع احملدّدة لذباب الفاكهة حبيث ميكن اختيار االســرتاتيجيات وإجراءات الصــحة النباتية
املالئمة وتطبيقها .وجيب أن تتمكن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات من احلصــــول على موظفني مدرّبني لتشــــخيص عينات
احلشــرات البالغة اليت مت الكشــف عنها ،وحيث ممكن ،املراحل غري الناضــجة من األنواع املســتهدفة لذباب الفاكهة على حنو
سريع (املعيار رقم ( 6اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة).

 2-2معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة
ينبغي معرفة بيولوجيا األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة لتحديد االسرتاتيجية املالئمة من أجل معاجلة إدارتها واختيار إجراءات
الصحة النباتية اليت سوف تُطبّق .واملعلومات األساسية بشأن األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة قد تتضمن دورة احلياة ،والعوائل،
وتتابع العوائل ،وتوزيع العوائل ووفرتها ،والقدرة على االنتثار او التشــــتت  ،والتوزيع اجلغرايف وديناميكية األعداد .وقد تؤثر
أيض ًا الظروف املناخية على االسرتاتيجية املعتمدة.
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 3-2حتديد املنطقة
ينبغي حتديد املنطقة اليت سوف تُطبَّق فيها إجراءات الصحة النباتية .كما جيب أن تُعرَف اخلصائص اجلغرافية وتوزيع العوائل
ضمن هذه املنطقة.

 4-2مشاركة أصحاب الشأن
التنفيذ الناجح إلجراءات ال صحة النباتية اخلا صة بذباب الفاكهة يتطلّب م شاركة نا شطة ومتوافقة جملموعات مهتمة ومتأثرة،
مبا يف ذلك احلكومة ،واجملتمعات احمللية والصناعة.

 5-2التوعية العامة
ينبغي وضــــع برنامج مســــتمر للتوعية العامة من أجل توفري املعلومات جملموعات مهتمة ومتأثرة عن خماطر اآلفات وإجراءات
ال صحة النباتية اليت سوف تُنفَّذ كجزء من اسرتاتيجية إدارة ذباب الفاكهة .وهكذا برنامج غاية يف األهمية يف مناطق حيث يكون

ﺿﺔ

خطر دخول األنواع املستهدفة لذباب الفاكهة مرتفعاً .وكي ينجح برنامج اإلدارة ،من اهلام احلصول على دعم اجلمهور ومشاركته
(وخباصة اجملتمع احمللي) ضمن منطقة برنامج اإلدارة واألفراد الذين يتوجهون إىل املنطقة ويتنقلون داخلها.

 6-2اخلطط التشغيلية

ﺗﻌ ﺎ

ينبغي وضع خطة تشغيلية رمسية حتدّد إجراءات الصحة النباتية املطلوبة .وقد تتضمن هذه اخلطة التشغيلية اشرتاطات حمددة
لتطبيق إجراءات ال صحة النباتية وت صف أدوار وم سؤوليات اجملموعات املهتمة واملتأثرة (املعيار الدولي رقم 4؛ املعيار الدولي رقم
.)22

ا
ﻻﺳ

 -3إجراءات الصحة النباتية املستخدمة يف اسرتاتيجيات إدارة ذباب الفاكهة
قد تنطوي اسرتاتيجيات إدارة ذباب الفاكهة على استخدام أكثر من إجراء واحد للصحة النباتية.
ميكن تطبيق إجراءات الصـــحة النباتية يف منطقة حمددة ،يف مكان اإلنتاج أو يف موقع اإلنتاج؛ وخالل فرتة ما قبل احلصـــاد وما
بعده؛ ويف مكان التعليب؛ أو خالل شــحن أو توزيع الســلع .وأمّا املناطق اخلالية من اآلفات ،وأماكن اإلنتاج ومواقع اإلنتاج فقد
تتطلّب إن شاء منطقة واقية مالئمة واحلفاظ عليها .وميكن تطبيق إجراءات مالئمة لل صحة النباتية يف املنطقة الواقية عند االقت ضاء
(هذا املعيار واملعيار الدولي رقم ( 10متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات).

 1-3املكافحة امليكانيكية والزراعية
ميكن تطبيق إجراءات املكافحة امليكانيكية والزراعية من أجل التقليل من مســــتوى جمموعات ذباب الفاكهة .وقد تتضــــمن هذه
املكافحة إجراءات الصحة النباتية من قبيل الصرف الصحي يف البساتني واحلقول ،وجتريد الثمار ،والتقليم ،وإزالة النبات العائل
أو وضــع الشــباك ،وإحاطة الفاكهة بأكياس ،وفرتات خالية من العوائل ،واســتخدام أصــناف مقاومة ،ووضــع املصــايد ،وحرث
األرض وإغراقها باملاء.
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إن فعالية ال صرف ال صحي يف احلقول تزداد حني ترتكز عملية مجع الفاكهة ال ساقطة والتخلص منها على العوائل املف ضلة ،وتت ّم
على حنو مســتمر على نطاق املنطقة بكاملها .وللحصــول على نتائج جيدة ،جيب أن تتم عملية اجلمع والتخلص من الفاكهة قبل
احلصاد ،وخالله وبعده.
الفاكهة اليت تبقى على النباتات العوائل  ،والفاكهة املرفوضــة بســبب اجلودة الســيئة خالل احلصــاد والتعليب ،والفاكهة على
الن با تات العوا ئل املوجودة يف املنط قة احملي طة جيب أن تُجمَع وأن يتم التخلص من ها على حنو آمن (مث ًال من خالل ا لدفن
العميق).
من شــأن القضــاء على الغطاء النباتي أو احلفاظ على مســتوى منخفض منه أن يســهل عملية مجع الفاكهة الســاقطة .وإضــافةً إىل
ذلك ،حني يبقى الغطاء النباتي منخفضاً ،قد تصبح الفاكهة بريقات أكثر تعرض ًا ألشعة الشمس املباشرة واألعداء الطبيعيني ،وهو
ما سوف يساهم يف موت يرقات ذباب الفاكهة.
وإحاطة الفاكهة يف أكياس واســتخدام شــباك االســتبعاد قد حيول دون إصــابة الفاكهة بذباب الفاكهة .وجيب تطبيق أســلوب
اإلحاطة بأكياس أو شباك االستبعاد ،لدى استخدامهما ،قبل أن تصبح الفاكهة معرّضة لإلصابة بذباب الفاكهة.

ﺿﺔ

وميكن اســــتهداف خادرات ( )Pupaeالعديد من ذبابات الفاكهة عرب تعكري الرتبة اليت تنمو فيها .وميكن القيام بذلك من خالل
إغراق األرض باملياه (ما يســـبّب نقص األكســــجني للخادرات) أو حرث األرض (ما يســـبّب التلف املادي ،وجفاف اخلادرات
وتعريضها إىل أعداء طبيعيني).

ﺗﻌ ﺎ

 2-3تقنية تطبيق طعم من مبيد احلشرات

تستخدم هذه التقنية مبيد حشرات مالئم يُمزَج مع طعم غذائي .والطعوم الغذائية الشائعة االستخدام تتضمن مواد جاذبة من قبيل
الربوتني املتحلل باملياه ،والشراب املركّز بنسبة عالية من الفركتوز والدبس ،املستخدمة مبفردها أو املمزوجة مبواد أخرى .وتشكل

ا
ﻻﺳ

هذه التقنية أداة فعالة ملكافحة جمموعات ذباب الفاكهة البالغة ،وتقلص اآلثار السلبية على احلشرات غري املستهدفة والبيئة.
جيب أن يبدأ و ضع الطعوم من مبيدات احل شرات يف الوقت املنا سب ال ستهداف الذبابات البالغة يف طور الن ضج واحليلولة دون
إ صابة الفاكهة بها .وحلماية الفاكهة ،قد متتد هذه الفرتة حتى ثالثة أ شهر قبل بداية مو سم ح صاد الفاكهة املعدّة للت صدير ،أو
لدى اكتشاف الذبابات البالغة األوىل أو الريقات يف احلقل أو املنطقة احلضرية .وينبغي استهداف الذبابات البالغة يف طور النضج
إذ يكون عندها الطلب على الربوتني يف أعلى مســتوياته .كما أن عدد عمليات رشّ الطعوم والفرتات الفاصــلة بينها ســوف يعتمد
على خ صائص األنواع امل ستهدفة من ذباب الفاكهة (البيولوجيا ،والوفرة ،والت صرف ،والتوزيع ،ودورة احلياة ،إخل ،).ومظهرية
العائل والظروف املناخية.
ش الطعوم من مبيدات احلشرات من األرض أو من اجلوّ.
ميكن ر ّ

 1-2-3االستعمال األرضي
يتم اللجوء عادة إىل االستعمال األرضي للطعوم من مبيدات احلشرات يف مناطق اإلنتاج الصغرية نسبي ًا ،من قبيل البساتني الفردية
أو يف املناطق احلضرية.
ينبغي وضع الطعوم من مبيدات احلشرات عامة على اجلزء املتوسط إىل األعلى من ظلّة النبات العائل أو النبات الذي يؤمن مأوى
هلا أو داخل هذا اجلزء ،إمنا جيب أن تتناســب هذه العملية مع طول النبات العائل .فبالنســبة إىل النباتات العوائل القصــرية
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(مثل القرعيات ،والطماطم ،والفليفلة) ،جيب وضـــع الطعم من مبيد احلشـــرات على نباتات أطول حتيط باملنطقة املزروعة اليت
تشــكل مأوى أو مصــدر غذاء هلا .ويف املناطق اخلالية من آفات ذباب الفاكهة ،ويف إطار خطة اجراء طارئة للقضــاء على تفشــي
اآلفة ،ميكن أيضــ ًا وضــع الطعم من مبيد احلشــرات على النباتات غري العائل أو على غريها من املســاحات املالئمة حول موقع
اكتشاف اآلفة.

 2-2-3االستعمال اجلوي
ميكن اللجوء إىل االســتعمال اجلوي للطعوم من مبيدات احلشــرات يف مناطق إنتاج أكرب ويف مناطق حيث النباتات العوائل مبعثرة
على مســـاحات واســـعة من األرض .وقد يكون الرش اجلوي فعاالً من حيث الكلفة أكثر من الرش األرضـــي يف الربامج الواســـعة
النطاق ،كما ميكن التوصــل إىل تغطية أكثر اتســاقاً للطعوم يف املنطقة املســتهدفة .لكن يف بعض البلدان قد خيضــع الرش اجلوي
لقيود نظرًا العتبارات بيئية.
بعد اختيار منطقة العالج ،ميكن حتديدها من خالل اســتخدام جهاز لإلســناد اجلغرايف وتســجيلها يف خرائط رقمية باســتخدام

ﺿﺔ

ش فعال للطعوم وحصر األثر على البيئة.
برنامج معلوماتي لنظم املعلومات اجلغرافية من أجل ضمان ر ّ

وملعاجلة املنطقة املســتهدفة ،قد ال يكون من الضــروري اســتخدام الطعوم من مبيدات احلشــرات كتغطية كاملة إمنا فقط يف بعض
مناطق العالج ،كما يف املنطقة الثانية أو الثالثة .وينبغي تكييف ارتفاع و سرعة الرش اجلوي مع الظروف ال سائدة من قبيل لزاجة

 3-3حمطات الطعم

ﺗﻌ ﺎ

الطعم وخصائص خرطوم الرش ،وسرعة الرياح ،واحلرارة ،وغطاء السحب وطبوغرافيا األرض.

قد تشـــكل أجهزة الطعم وأجهزة القتل املعروفة باســـم "حمطات الطعم" إجراء مكافحة أكثر مراعاة للبيئة من الطعوم من مبيدات

ا
ﻻﺳ

احلشــرات للقضــاء على ذباب الفاكهة .وتتألف حمطات الطعم من مادة جاذبة ومادة قاتلة قد تكون موجودة يف جهاز أو توضــع
مباشرة على السطح املالئم .وعلى عكس املصائد ،ال تستبقي حمطات الطعم ذباب الفاكهة اليت جتذبها.
حمطات الطعوم مالئمة االســــتخدام مث ًال يف العمليات التجارية إلنتاج الفاكهة ،وبرامج إدارة ذباب الفاكهة على نطاق املنطقة،
واملســاحات العامة ،ويف بعض احلاالت ،يف بســاتني عضــوية .وميكن اســتخدام حمطات الطعم يف مناطق خالية من آفات ذباب
الفاكهة لتقليص األعداد يف حاالت التفشــــي احمللية واملعزولة جيداً .ويف املناطق املوبوءة واملعروفة بأنها خزّان ًا لذباب الفاكهة
ومصــادر دخوهلا إىل مناطق ينخفض فيها انتشــار ذباب الفاكهة واملناطق اخلالية من آفات ذباب الفاكهة ،ينبغي نشــر حمطات
الطعوم بكثافة مرتفعة.
يوصــــى بأن تكون ا ملادة ا جلاذ بة املســــت خد مة متحيزة إل ناث احلشــــرات فتقلّص بصــــورة م باشــــرة إصـــــا بة ال فاك هة
اإلمجالية باآلفة.

 4-3تقنية إتالف الذكر
تتعلق تقنية إتالف الذكر با ستخدام كثافة عالية من حمطات الطعوم اليت تتألف من طعم ذكر ممزوج مع مبيد للح شرات لتقليص
أعداد ذكور ذباب الفاكهة املستهدف إىل مستوى متد ّن حبيث ليس من احملتمل أن حيصل التزاوج (الفاو.)2007 ،
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وميكن استخدام تقنية إتالف الذكر ملكافحة أنواع ذباب الفاكهة من فصيليت

 BactroceraوDacus

اللتني تنجذبان بطعوم ذكرية

(كيولور أو ميثيل يوجينول) .وامليثيل يوجينول أكثر فعالية من الكيولور إلتالف الذكور يف األنواع اليت جتذبها هذه الطعوم.

 5-3االصطياد الكتلي
ي ستخدم اال صطياد الكتلي نظم ا صطياد بكثافة عالية لتقليص جمموعات ذباب الفاكهة .وب صورة عامة ،فإن إجراءات اال صطياد
الكتلي هي اإلجراءات ذاتها امل ستخدمة ألغراض امل سح (املرفق  .)1وينبغي ن شر امل صائد يف مكان اإلنتاج يف وقت مبكر من املو سم
حني تنتقل الذبابات البالغة األوىل إىل احلقل ،وحني تكون األعداد ال تزال مبســــتويات متدنية ،كما جيب تشــــغيلها على حنو
مالئم.
جيب أن تســـتند كثافة املصـــائد على عوامل من قبيل كثافة ذباب الفاكهة ،واملرحلة الفيزيولوجية لذباب الفاكهة ،وكفاءة املواد
اجلاذبة واملواد القاتلة ،ومظهرية النبات العائل وكثافته .وأمّا التوقيت ،واملخطط ،ونشــر املصــائد فيجب أن يســتند على األنواع

 6-3تقنية احلشرات العقيمة

ﺿﺔ

املستهدفة من ذباب الفاكهة وعلى بيانات إيكولوجية عن النبات العائل .

تقنية احلشــــرات العقيمة هي تقنية خاصــــة باألنواع ومراعية للبيئة ميكنها أن توفّر مكافحة فعالة جملموعات ذباب الفاكهة
املستهدفة (منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،

-

ﺗﻌ ﺎ

تقنية احلشرات العقيمة فعالة فقط يف مستويات متدنية من أعداد األنواع املستهدفة وقد تُستخدَم من أجل:

تقليص ذبابة الفاكهة ،حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة إجراءً وحيدًا للصحة النباتية أو ممزوج ًا مع إجراءات
أخرى للصحة النباتية للوصول إىل مستويات متدنية من األعداد واحملافظة على هذه املستويات.

ا
ﻻﺳ

-

احتواء ذبابة الفاكهة ،حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة فعالة بصورة خاصة يف مناطق خالية إىل حد بعيد من
اآلفات (من قبيل املناطق العازلة) إمنا ختضع لدخول منتظم لآلفات من مناطق موبوءة.

-

استئصال ذبابة الفاكهة ،حيث ميكن تطبيق تقنية احلشرات العقيمة حني تكون مستويات األعداد متدنية الستئصال
األعداد الباقية.

-

استبعاد ذبابة الفاكهة ،حيث ميكن تطبيق تقنية احلشرات العقيمة يف مناطق معرّضة للخطر ختضع لضغوطات عالية
من آفات تأتي من مناطق جماورة.

 1-6-3إطالق ذباب الفاكهة العقيم
ميكن إطالق ذباب الفاكهة العقيم من األرض او من اجلو .وجيب أن تكون الفرتات الفاصلة بني عمليات إطالقه معدّلة وفقاً لطول
حياة احلشــــرة .ويُطلق عامة ذباب الفاكهة العقيم مرة أو مرتني يف األســــبوع إمنا قد يتأثر تواتر إطالقه بظروف من قبيل عدد
اخلادرات ،واحلالة الطار ئة لوجود ذباب بالغ ،ومناخ غري مؤاتٍٍ .ولتحديد كثافة إطالق الذباب العقيم ،ينبغي النظر يف جودة
ذباب الفاكهة العقيم ،ومستوى األعداد الربية والنسبة املرغوب فيها من ذباب الفاكهة الربي إىل ذباب الفاكهة العقيم.
بعد إطالق ذباب الفاكهة العقيم ،ينبغي البدء باالصــــطياد وحتديد الذباب العقيم والربي من أجل تقييم فعالية إجراء اإلطالق
واحليلولة دون تدابري تصـــحيحية غري ضـــرورية .ثم ينبغي إعادة التقاط الذباب العقيم الذي ّمت إطالقه يف املصـــائد ذاتها اليت
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ا ستُخدمت الكت شاف األعداد الربية إذ قد يوفّر ذلك معلومات م سرتجعة عمّا إذا ّمت بلوغ الكثافة املرغوب فيها من ذباب الفاكهة
العقيم ونسبة الذباب العقيم إىل الذباب الربي (منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،
ميكن ا ستخدام اإلطالق األر ضي حني ال يكون اإلطالق اجلوي فعا ًال من حيث الكلفة أو كفؤا (أي توزيع متقطع أو منطقة صغرية
نسبياً) ،أو حني تكون عمليات إطالق إضافية ضرورية لتوفري كثافة أعلى من ذباب الفاكهة لسبب معيّن (مث ًال يف مناطق يتم فيها
جتاوز مستوى حمدد من انتشار اآلفة).
اإلطالق اجلوي أكثر فعالية من حيث الكلفة مقارن ًة باإلطالق األرضي يف الربامج الواسعة النطاق ،ويوفّر توزيع ًا أكثر اتساق ًا لذباب
الفاكهة العقيم من اإلطالق األر ضي ،وهذا ما قد جيمع ذباب الفاكهة العقيم يف مواقع حمددة أو على طول م سارات اإلطالق .بعد
اختيار منطقة اإلطالق ،ميكن حتديدها باستخدام جهاز لإلسناد اجلغرايف وتسجيلها يف خرائط رقمية باستخدام برنامج معلوماتي
لنظم املعلومات اجلغرافية :هذا قد يساعد يف ضمان توزيع كفوء للذباب العقيم .واألساليب األكثر شيوع ًا لإلطالق اجلوي هي نظم
الذباب البالغ املربد واألكياس الورقية (منظمة األغذية والزراعة.)2007 ،
ولتحديد ارتفاع اإلطالق ،ينبغي النظر يف عدة عوامل ،مبا يف ذلك سرعة الرياح ،واحلرارة ،وغطاء السحب ،وطوبوغرافيا األرض،

ﺿﺔ

والغطاء النباتي ،وما إذا كانت املنطقة املســتهدفة حضــرية أو ريفية .وترتاوح ارتفاعات اإلطالق بني  200و 600مرت فوق ســطح
األرض .غري أنه ينبغي تفضــــيل ارتفاعات اإلطالق املتدنية ،وخباصــــة يف املناطق اليت تتعرض لرياح قوية (ملنع انتشــــار ذباب
الفاكهة العقيم املفرط أو احنراف الكيس) ويف مناطق يكون فيها االفرتاس من جانب الطيور مرتفع ًا وغالب احلصــول .ومن املفضــل
واحلرارة معتدلة.

ﺗﻌ ﺎ

ألن حيصــــــــل اإلطــــالق يف وقــــت مــــبــــكــــر مــــن الصــــــــبــــاح ،حــــني تــــكــــون الــــريــــاح

ا
ﻻﺳ

 2-6-3مراقبة جودة ذباب الفاكهة العقيم

ينبغي إجراء اختبارات روتينية ودورية ملراقبة اجلودة من أجل حتد يد تأثري الرتبية اجلماعية ،واإلشــــعاع ،واملناولة ،ومدة
الشــحن ،واســتبقاء ذباب الفاكهة العقيم أو إطالقه ،وفق ًا لبارامرتات اجلودة املرغوب فيها (الفاو /الوكالة الدولية للطاقة الذرية/
وزارة الزراعة األمريكية.)2014 ،

 7-3املكافحة البيولوجية

ميكن اللجوء إىل املكافحة البيولوجية الكالســيكية لتقليل جمموعات ذباب الفاكهة .وللتمكن من تقليصــها على حنو أكرب ،ميكن
اســـتخدام اإلطالق الكثيف .وخالل هذا اإلطالق الكثيف ،فإن أعدادًا كبرية من األعداء الطبيعيني ،وال ســـيما الطفيليات املفيدة،
جتري تربيتها مجاع ًة وإطالقها خالل فرتات حامسة لتقليل أعداد اآلفات .وا ستخدام املكافحة البيولوجية الكثيفة حمدود مبواد
املكافحة البيولوجية اليت تتوفر هلا تكنولوجيا الرتبية اجلماعية .كذلك ،جيب أن يكون األعداء الطبيعيون الذين خيضــــعون
للرتبية اجلماعية ذات جودة عالية حبيث ميكن التوصل إىل تقليص جمموعات ذباب الفاكهة املستهدف على حنو فعال .وجيب
أن يتوجه إطالق مواد املكافحة البيولوجية إىل املناطق اهلامشــية اليت يصــعب الوصــول إليها واليت فيها كثافة عالية من النباتات
العوائل  ،واملعروفة بأنها تشكل خزان ًا لذباب الفاكهة ومصادر إصابة إنتاج الفاكهة التجاري أو املناطق احلضرية باآلفة.
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 8-3مراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائح
بالنسبة إىل املناطق اخلالية من آفات ذباب الفاكهة ،ويف بعض الظروف ،املناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة،
ينبغي تنفيذ املراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائح للحؤول دون دخول أو انتشار أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة.

 -4املواد املستخدمة يف إجراءات الصحة النباتية
ينبغي أن يكون أداء املواد املســـتخدمة يف إجراءات الصـــحة النباتية عند مســـتوى مقبول من الفعالية واملوثوقية لفرتة مالئمة من
الوقت .وجيب احملافظة على ســــالمة األجهزة واملعدات طوال فرتة انتشــــارها يف احلقل .كما جيب أن تكون املواد اجلاذبة
والكيميائية جمازة أو مقيَمة بيولوجي ًا ملستوى مقبول من األداء.

 -5التحقق والتوثيق
جيب أن تتحقق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات من فعالية االســــرتاتيجيات املختارة (تقليص ذباب الفاكهة ،واحتواؤه،

ﺿﺔ

وا ستئ صاله ،وا ستبعاده) وإ جراءات ال صحة النباتية ذات ال صلة .وإجراء ال صحة النباتية الرئي سي امل ستخدم للتحقيق هو مراقبة
الذباب البالغ والريقات ،كما جيري وصفه يف املعيار الدولي رقم  6لتدابري الصحة النباتية.

جيب أن تضـــمن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات حفظ ســـجالت املعلومات اليت تدعم مجيع مراحل اســـرتاتيجيات تقليص

 -6املراجع

ﺗﻌ ﺎ

ذباب الفاكهة ،واحتوائه ،واستئصاله ،واستبعاده ملدة سنتني على األقل.

ا
ﻻﺳ

FAO. 2007. Guidance for packing, shipping, holding and release of sterile flies in area-wide fruit fly control
programmes, ed. W. Enkerlin. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. FAO
Plant Production and Protection Paper 190. Rome. 145 + vii pp.
FAO/IAEA/USDA. 2014. Product quality control for sterile mass-reared and released tephritid fruit flies.
Version 6.0. Vienna, International Atomic Energy Agency. 164 pp.
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املرفق يف دورتها السادسة يف مارس/آذار .2011

إن هذا املرفق هو لغايات مرجعية فقط وليس جزءاً ملزماً هلذا املعيار.
املرفق  :1اصطياد ذباب مثار الفاكهة ()2011

-1

حاالت اآلفة وأمناط املسح

ﺗﻌ ﺎ

هناك ةسة أمناط حلاالت اآلفة ميكن فيها تطبيق املسوحات:

ﺿﺔ

يؤمّن هذا املرفق معلومات تفصيلية الصطياد ذباب مثار الفاكهة (فصيلة  )Tephritidaeذي األهمية االقتصادية
حتت حاالت خمتلفة لآلفة .يتعيّن استخدام نظم اصطياد حمددة تبعاً إلمكانية تطبيقها ،نوع ذبابة مثار الفاكهة وحالة
الصحة النباتية للمناطق احملددة ،اليت قد تكون إما منطقة مصابة ،منطقة تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستوى منخفض
( ،)FF-ALPPأو منطقة خالية من ذبابة مثار الفاكهة ( .)FF-PFAيصف املرفق نظم االصطياد األوسع استعماالً ،مبا يف
ذلك املواد كاملصائد واجلاذبات ،كثافات االصطياد ومسوحات التحديد ،إضافة إلجراءات تشمل التقويم ،تسجيل البيانات
وحتليلها.

ا
ﻻﺳ

(أ) اآلفة موجودة بدون مكافحة .جمتمع اآلفة موجود لكنه غري خاضع ألية تدابري مكافحة
(ب) اآلفة موجودة حتت التقليص .جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة ،تشمل منطقة تنتشر فيها ذبابة مثار
الفاكهة مبستوى منخفض.
(ج) اآلفة موجودة حتت االستئصال .جمتمع اآلفة موجود وخيضع لتدابري مكافحة
(د) األفة غري موجودة وتتم احملافظة على املنطقة اليت تنتشــر فيها ذبابة مثار الفاكهة مبســتوى منخفض اآلفة غائبة
(مثل مستأصلة ،ال تسجيالت لآلفة ،مل تعد موجودة) والتدابري للمحافظة على غياب اآلفة مطبقة.
(هـ) اآلفة عابرة .قابلة للعمل ،حتت املراقبة وقابلة للعمل ،حتت االستئصال
األمناط الثالث ملسوحات االصطياد ،واألهداف املوافقة هلا هي:
-

مسوحات رصدية لتدقيق املواصفات املميزة جملتمع اآلفة.

-

مسوحات تعيني احلدود إلرساء حدود منطقة معتربة مصابة أو خالية من اآلفة.

-

مسوحات كشفية لتحديد فيما إذا كانت اآلفة موجودة يف منطقة ما.

تكون املسوحات الرصدية ضرورية يف احلاالت الثالثة األوىل (أ ،ب وجـ) للتحقّق من مواصفات جمتمع اآلفة قبل الشروع
أو أثناء تطبيق تدابري التقليص واالســــتئصــــال للتحقّق من مســــتويات اجملتمع ولتقويم فاعلية تدابري املكافحة .تطبّق
م سوحات تعيني احلدود لتحديد حدود منطقة من شأة تنت شر فيها ذبابة مثار الفاكهة مب ستوى منخفض وكجزء من خطة
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1

النباتية

عمل تصحيحي عندما تتجاوز اآلفة مستويات االنتشار املنخفض (احلالة ب) (املعيار الدولي رقم  )30أو يف منطقة خالية
من ذبابة مثار الفاكهة كجزء من خطة عمل تصـــحيحي عندما حيدث كشـــف ما (احلالة هــــــــ) (املعيار الدولي رقم
.)26املســوحات الكشــفية ضــرورية لبيان غياب اآلفة (احلالة د) ولكشــف دخول حمنمل لآلفة إىل املنطقة اخلالية من
ذبابة مثار الفاكهة ( اآلفة عابرة قابلة للعمل) (املعيار الدولي رقم )8
ميكن العثور على معلومات إضافية عن كيف ومتى ميكن تطبيق أمناط حمددة من املسوحات يف معايري دولية أخرى ذات
صــلة تتناول موضــوعات حمددة مثل حالة اآلفة ،االســتئصــال ،املناطق اخلالية من اآلفات أو املناطق اليت تنتشــر فيها
اآلفات مبستو منخفض.
 -2سيناريوهات االصطياد
تبعاً حلالة اآلفة املستهدفة ،هناك سيناريوهني ميكن أن يتقدما تدرجيي ًا باجتاه السيناريوهات التالية:
-

-

1-3

اجلاذبات

ا
ﻻﺳ

-3

مواد االصطياد

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

اآلفة موجودة -بدءاً من جمتمع متوطّن بدون مكافحة (احلالة أ) ،ميكن تطبيق تدابري الصــــحة النباتية ،ومن
احملتمل أن تقود باجتاه منطقة تنتشر فيها ذبابة متار الفاكهة مبستوى منخفض (احلالة ب وجــــ) أو منطقة
خالية من ذبابة مثار الفاكهة (احلالة د).
اآلفة غري موجودة/غائبة .بدءًا من منطقة خالية من ذابة مثار الفاكهة (احلالة د) ،حالة اآلفة إما حمافظ عليها
أو حدث كشفٌ هلا (احلالة هـ) ،أو عندما قد يتم تطبيق تدابري بهدف استعادة املنطقة اخلالية من ذبابة مثار
الفاكهة.

يتوقف االستخدام الفاعل للمصائد يف فهم مسوحات ذباب مثار الفاكهة على املقدرة على اجلمع بني املصائد ،اجلاذبات
وعوامل القتل جلذب األنوع املسـتهدفة من ذباب مثار الفاكهة ومسـكها ومن ثمّ قتلها وحفظها لتحديد هوياتها على حنو
فاعل ،مجع بيانات الع ّد وحتليلها .تستخدم نظم االصطياد ملسوحات ذباب مثار الفاكهة املواد التالية:
-

أجهزة لالصطياد
جاذبات (فرمونات ،بارافرمونات أو جاذبات غذائية)
عوامل قتل يف املصائد الرطبة واجلافة (بفعل فيزيائي أو كيميائي)
مواد احلفظ (رطبة أو جافة)
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

يعرض اجلدول رقم  1األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية االقتصادية واجلاذبات املستخدمة عادة جلذبها.
إن وجود أو غياب نوع ما يف هذا اجلدول ال يشــري إىل إجناز حتليل خطر اآلفة كما أنه ليس مؤشــراً ،بأي حال ،للحالة
التنظيمية لنوع ما من ذبابة مثار الفاكهة.
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1

) املرفقTephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة
النباتية

 األنواع الرئيسة لذباب مثار الفاكهة ذات األهمية االقتصادية واجلاذبات الشائع استخدامها:1 اجلدول رقم
اجلاذب

االسم العلمي

)PA( جاذب بروتيين
)PA( جاذب بروتيين
)PA( C-112 جاذب بروتيين
)PA( C-112 جاذب بروتيين
جاذب بروتيين
جاذب بروتيين
1
)PA( C-1 2 جاذب بروتيين

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)

ﺿﺔ

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)

ﺗﻌ ﺎ

Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein)
Bactrocera cucumis (French)
Bactrocera jarvis (Tryon)
Bactrocera latifrons (Hendel)
Bactrocera oleae (Gmelin)
Bactrocera tsuneonis (Miyake)

Dacus ciliatus (Loew)
Myopardalis pardalina (Bigot)
Rhagoletis cerasi (Linnaeus)
Rhagoletis cingulat (Loew)
Rhagoletis pomonella (Walsh)
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker)

ا
ﻻﺳ

Ceratitis capitata (Wiedemann)
Ceratitis cosyra (Walker)
Ceratitis rosa (Karsh)

)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

PA
ACِ ، AAِ ،)AS( ) أمالح أمونيوم
AS, AA, AC
AS ،) BuH, AS (  هسكانويت البوتيلBuH
)MVP(  فينيل – بريازين- ميثيل-2

. ملسك اإلناث بشكل رئيس،) جاذب غذائي مركّب من خالت األمونيوم والبوتريسنيC-12(  مكونني1
.) تراي ميثيل أمني، بوتريسني، ملسك اإلناث بشكل رئيس (خالت األمونيوم،) جاذب غذائي مركّبC3(  ثالثة مكونات2
. ملسك اإلناث بشكل رئيس،) جاذب غذائي مركب من خالت األمونيوم والرتاي ميثيل أمنيC-22(  مكونني3
. غري مؤكّدBactrocera dorsalis  إن الوضع التصنيفي لبعض األعضاء املدرجة يف معقد4
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

 1-1-3اجلاذبات املتخصصة للذكور
حتتوي معظم املصــائد املســتعملة بشــكل واســع جاذبات فرمونية أو بارافرمونية متخصــصــة للذكور .وميســك
البارافرمون تراي ميدلور ( )TMLأنواع من اجلنس ( Ceratitisمبا يف ذلك  C. capitataو  .)C. rosaوميسك البارافرمون
ميثيل يوجينول ( )MEعدداً كبرياً من أنواع اجلنس ( Bactroceraمبا يف ذلك B. dorsalis, B. zonata,B. invadens,
 B. carambolae, B. philippinensisو  .)B. musaeميســـــك البارافرمون  )CUE( cuelureعدداً كبرياً من األنواع
األخرى للجنس  Bactroceraمبا يف ذلك  B. cucurbitaeو  .B. tryoniتكون البارافرمونات عامة عالية التطاير ،وميكن
استعماهلا يف عديد من املصائد (جدول  2أ) .وتوجد مستحضرات ُحمكمة اإلطالق لـــ  ،TML, CUE, MEمؤمنة جاذب ًا
يدوم مفعوله لفرتة أطول لالســـتعمال احلقلي .ومن املهم احلذر بأن بعض الظروف البيئية األصـــيلة قد تؤثر يف طول عمر
اجلاذبات الفرمونية والبارافرمونية

ﺿﺔ

 2-1-3املتحيّزة لإلناث

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

التتوافر الفرمونات/البارافرمونات املتخصصة باإلناث على حنو جتاري عادة (باستثناء ،على سبيل املثال-2 ،
ميثيل -فينيل بريازين) .وعليه فإن اجلاذبات املتحيّزة لإلناث (طبيعية ،تركيبية ،ســــائلة أو جافة) اليت يشــــيع
اســــتخدامها ترتكز على الغذاء ،أو روائح العائل (طبيعية ،تركيبية ،ســــائلة أو جافة) (جدول  2ب) .ومن وجهة نظر
تارخيية ،مت اســتخدام اجلاذبات الربوتينية الســائلة ملس ـك مدى واســع من أنواع ذباب مثار الفاكهة .متســك اجلاذبات
الربوتينية السائلة الذكور واإلناث على حد سواء .على أن اجلاذبات السائلة تكون عموماً أقل حساسية من البارافرمونات.
وباإلضافة لذلك ،يؤدي استخدام اجلاذبات السائلة إىل مسك أعداد عالية من احلشرات غري املستهدفة.
مت تطوير عدة جاذبات مصــــنعة مرتكزة على الغذاء باســــتخدام األمونيا ومشــــتقاتها .وهذا قد يقلل من عدد
احلشرات غري املستهدفة املمسوكة .فبغية مسك  ،C. capitataعلى سبيل املثال ،يتم استعمال جاذب تركييب مؤلف من
ثالث مكو نات (خالت األمونيوم ،بوتريســــني وتراي ميث يل أمني) .وميكن إزا لة تراي ميث يل أمني ملســـــك أنواع
 .Anastrephaي ستمر مفعول اجلاذب الرتكييب حوالي  10-4أ سابيع ح سب الظروف املناخية .ومي سك اجلاذب عدداً
قليالً من احلشـــرات غري املســـتهدفة وعددًا أقل معنوياً من ذكور الذباب ،وهذا جيعل اســـتخدام هذا اجلاذب مناســـب ًا
لالســتخدام يف برامج إطالق ذباب مثار الفاكهة العقيم .وتتوافر تقنيات جديدة للجاذبات الغذائية الرتكيبية لالســتخدام،
مبا يف ذلك اخلالئط ثالثية املكونات املديدة واخلالئط ثنائية املكونات احملتواة يف البطاقة نفســها ،باإلضــافة إىل اخلالئط
ثالثية املكونات املضمنة يف سدادة مفردة خمروطية الشكل (اجلدول  1و)3
وإضـــافة ملا تقدم ،ونظراً ألن ذكور وإناث ذباب مثار الفاكهة الباحثة عن غذاء تســـتجيب للجاذبات الغذائية
الرتكيبية يف مرحلة البالغة غري الناضــجة جنســياً ،فإن هلذه األمناط من اجلاذبات املقدرة على كشــف إناث ذباب مثار
الفاكهة بشكل مبكر وعند مستويات أخفض للمجتمع مقارنة باجلاذبات الربوتينية السائلة.
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)Tephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة
 جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة.) (أ2 اجلدول

أنواع ذباب مثار الفاكهة

(املصائد واجلاذبات)أنظر أدناه للمختصرات
TML/CE
CC

CH

ET

JT

LT

MM

ME

ST

SE

TP

YP

VARs

CUE

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha striata
Anastrepha suspensa
Bactrocera carambolae

ﺿﺔ

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

ﺗﻌ ﺎ

Bactrocera invadens
Bactrocera kandiensis
Bactrocera latifrons
Bactrocera occipitalis
Bactrocera oleae

ا
ﻻﺳ

Bactrocera papayae
Bactrocera philippinensis
Bactrocera tau
Bactrocera tryoni
Bactrocera tsuneonis
Bactrocera umbrosa
Bactrocera zonata
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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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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تابع اجلدول ( 2أ) .جاذبات ومصائد ملسوحات ذكور ذباب مثار الفاكهة

املصائد واجلاذبات )أنظر أدناه للمختصرات(

CUE
YP

TP

ST

MM

LT

أنواع ذباب مثار الفاكهة

ME
JT

CH

ET

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

خمتصرات املصائد
مصيدة القمع املعدل

VARs

مصيدة اللوحة الصفراء

YP

LT

مصيدة كوك وكوننغهام

CC

ترامييدلور

MM

مصيدة شام ب

CH

كابيلور

CE

مصيدة ستاينر

ST

املصيدة السهلة

ET

ميثيل يوجينول

ME

مصيدة سنسوس

SE

مصيدة جاكسون

JT

كيولور

CUE

املصيدة املغربية املتوسطية

ا
ﻻﺳ
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خمتصرات اجلاذبات
TML

ﺗﻌ ﺎ

مصيدة تفري

TP

مصيدة لينقيلد

ﺿﺔ

Toxotrypana curvicauda
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)Tephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة
 اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتح ّيزة إلناث ذباب مثار الفاكهة.) (ب2 اجلدول

أنواع ذباب مثار الفاكهة

)أنظر أدناه للمختصرات (املصائد واجلاذبات
3C
E
T

S
E

ML
T

OBD
T

2C-1
L
T

M
M

T
P

E
T

ML
T

L
T

2C2
M
M

T
P

MLT

PA
E
T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ﺿﺔ

Anastrepha striata
Anastrepha suspensa
Bactrocera carambolae
Bactrocera caryeae
Bactrocera citri (B.
minax)
Bactrocera correcta
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae

x

Bactrocera dorsalis
x

x

Bactrocera kandiensis
Bactrocera latifrons
Bactrocera occipitalis
Bactrocera oleae

x

Bactrocera papayae
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

43 / يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية26 املعيار

C
H

Y
P

ا
ﻻﺳ

Bactrocera invadens

ML
T
x

x

Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua

Mc
P
x

ﺗﻌ ﺎ

Anastrepha fraterculus
Anastrepha grandis

SK+AC

x

x

AS (AA, AC)
R
B

R
S

BuH

Y
P

PAL
z

x

x

R
S

Y
P

MV
P
PAL
z

GS

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

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
تابع اجلدول ( 2ب) .اجلاذبات واملصائد للمسوحات املتح ّيزة إلناث ذباب مثار الفاكهة
املصائد واجلاذبات )أنظر أدناه للمختصرات(

GS

BuH

SK+AC

PALz

YP

RS

PALz

YP

RS

RB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

YP

CH

MLT

McP

x

x

x

x

2C-2
ET

MLT

2C-1
TP

MM

LT

3C
MLT

ET

TP

MM

OBDT

LT

MLT
x

SE

ET
Dacus ciliatus
Myiopardalis pardalina
Rhagoletis cerasi
Rhagoletis cingulata

x

x

خمتصرات املصائد

Rhagoletis pomonella

ﺿﺔ

MVP

)AS (AA, AC

PA

أنواع ذباب مثار الفاكهة

Toxotrypana curvicauda

خمتصرات اجلاذبات

Sensus trap

SE

املصيدة متعددة الطعوم

MLT

املصيدة السهلة

ET

Tephri trap

TP

املصيدة اجلافة املفتوحة من األسفل OBDT

الكرة اخلضراء

GS

Yellow panel trap

YP

املصيدة الالصقة الصفراء املومضة

PALz

مصيدة لينفيلد

LT

املصيدة املغربية املتوسطية

MM

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

Red sphere trap

RS

مصيدة ماكفيل

McP

مصيدة شام ب

CH

مصيدة روبل
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RB

أمالح أمونيوم

AS

)(AA+Pt+TMA

3C

خالت أمونيوم

AA

)(AA+TMA

2C-1

هكسانوين بيوتيل

BuH

)(AA+Pt

2C-2

فرمون ذبابة مثار الباباظ

MVP

جاذب بروتيين

PA

) ميثيل فينيل

بريازين(2

بوتريسني

Pt

lسبيوكيتال

SK

تراي ميثيل أمني

TMA

بيكربونات األمونيوم

AC
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
اجلدول  :3قائمة باجلاذبات
املدّة العمرية يف احلقل1

املستحضر

(باألسابيع)

االسم الشائع

خمتصر اجلاذب

بارافرمونات
10-4

سدادة بوليمريية

6-3

صفيحة رقيقة

4-1

سائل

5-4

كيس بالستيكي

10-4

سدادة بوليمريية

8-4

سائل

10-4

سدادة بوليمريية

8-4

سائل

36-12

سائل

6-4

بطاقات

MVP

6-4

بوليمري

SK

2-1

أقراص

PA

ةرية توروال/بوراكس

2-1

سائل

PA

مشتقات بروتينية

6-4

بطاقات

AA

خالت أمونيوم

1

سائل

4-2

بوليمري

6-4

بطاقات

1

سائل

4-1

بوليمري

1

ملح

AS

10-6

بطاقات

Pt

10-6

بطاقات

TMA

تراي ميثيل أمني

2

قارورة صغرية

BuH

هكسانويت البوتيل

10-6

بطاقات/خمروط

C3

تراي ميثيل أمني

26-18

بطاقات مديدة البقاء

C3

خالت أمونيوم

10-6

بطاقات

C-12

10-6

بطاقات

C-22

TML

ترامييدلور

ميثيل يوجينولl

ME

كيولور

CUE

كابيلور ( TMLوممدد)

CE

فرمونات

ﺿﺔ

من ذابابة مثار الباباظ ()T. curvicauda

( 2ميثيل فينيل بريازين)

من ذبابة الزيتون )(spiroketal

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

جاذبات مرتكزة على الغذاء

AC

(بيـ) كربونات األمونيوم

أمالح أمونيوم
بوتريسني

بوتريسني
تراي ميثيل أمني
خالت أمونيوم
تراي ميثيل أمني
خالت أمونيوم
بوتريسني
4-3
كيس بالستيكي مع غطاء
الومينيوم
 1باالرتكاز على نصف العمر .إن طول عمر اجلاذب مؤشر فقط .يتعيّن دعم العمر الفعلي باختبار وتصديق حقليني
AA/AC

خالت أمونيوم  +بيكربونات األمونيوم
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2-3

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

عوامل القتل

يتم احتجاز الذباب املنجذب يف عدد من امل صائد من خالل ا ستخدام عوامل قتل وحفظ .وتكون عوامل القتل يف
بعض املصائد اجلافة مادة الصقة أو سامة .وميكن لبعض مركبات الفوسفور العضوية أن تعمل كمادة طاردة عند جرعات
أعلى .خيضع استخدام مبيدات احلشرات يف املصائد إىل تسجيل املُنتج واعتماده يف التشريع القطري املوافق.
ويف مصــائد أخرى ،يع ّد الســائل هو عامل القتل .وعند اســتخدام جاذبات بروتينية ســائلة ،أخلط البوراكس
برتكيز  %3حلفظ ذباب مثار الفاكهة املمسوك .وتوجد جاذبات بروتينية حم ضّرة مع البوراكس ،وبالتالي ال يطلب وضع
بوراكس إضايف .وعند استخدام املاء يف املناخات احلارة ،يضاف بروبلني غليكول برتكيز  %10ملنع تبخّر اجلاذب وحلفظ
الذباب املمسوك.

ﺿﺔ

3-3

مصائد ذ باب مثار الفاكهة شائعة االستخدام

ي صف هذا الق سم م صائد ذباب مثار الفاكهة شائعة اال ستخدام .على أن قائمة امل صائد لي ست شاملة؛ وقد تتمكن أمناط
أخرى حتقيق نتائج معادلة وميكن استخدامها الصطياد ذباب مثار الفاكهة

-

-

امل صائد اجلافةُ :مي سك الذباب على لوحة من مواد ال صقة أو يقتل بعامل كيميائي .وبعض من امل صائد اجلافة
األكثر اســتعما ًال هي مصــيدة كوك وكوننغهام ( ،)C & Cشــام ب ،جاكســون/دلتا ،لينفيلد ،املصــيدة اجلافة
املفتوحة من األسفل ( )OBDTأو الطور الرابع ،الكرة احلمراء ،ستاينر واللوحة الصفراء/مصيدة .Rebelle
امل صائد الرطبة :مت سك الذبابة وتغطس يف حملول اجلاذب أو يف املاء امل ضاف إليه خافض توتر سطحي .وتع ّد
م صيدة ماكفيل واحدة من امل صائد األو سع ا ستخداماً .كما تع ّد م صيدة هاريس م صيدة رطبة أي ض ًا مع ا ستخدام
أكثر حتديداً.
املصائد اجلافة أو الرطبة :ميكن ا ستخدام هذه امل صائد إما جافة أو رطبة .وبعض من امل صائد األكثر ا ستخدامًا
املصيدة السهلة ،املصيدة متعددة الطعوم ومصيدة تفري.

ا
ﻻﺳ

-

ﺗﻌ ﺎ

هناك ثالثة أمناط من املصائد املستعملة عادة ،باالرتكاز على عوامل القتل:
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة كوك وكوننغهام ()C&C

الوصف العام

ﺗﻌ ﺎ

االستعمال

ﺿﺔ

تتكون مصـــيدة كوك وكوننغهام من ثالثة صـــفائح قابلة
لإلزالة كرميية بيضــــاء ،تبعد كل واحدة عن األخرى
حوالي  2.5ســم .وتص ـنّع الصــفيحتان اخلارجيتان من
ورق مقوّى مســتطيل الشــكل بأبعاد  14.0×22.8ســم.
تغطى إحدى الصــفائح أو كلتيهما مبادة الصــقة (شــكل
 .)1ول صفيحة الال صق ثقب واحد أو أكثر ي سمح مبرور
اهلواء من خالله .تســتعمل املصــيدة مع ألواح بوليمريية
الشكل  .1مصيدة كوك وكوننغهام.
حتتوي على جاذب ذي رائ حة (تراي م يدلور عادة)،
يتم و ضعه ما بني ال صفيحتني اخلارجيتني .وتأتي ال صفائح البوليمريية حبجمني قيا سي ون صف حجم .حتوي ال صفيحة
القياسية ( 15.2×15.2سم)على  20غ من الرتاي ميدلور .يف حني حتتوي الصفيحة ذات احلجم النصفي (15.2×7.5
سم) على  10غرامات .ومتسك الوحدة الكاملة مع بعضها البعض بوساطة مالقط ،وتعلّق يف ظلة الشجرة بوساطة عالّقة
من السلك.

ا
ﻻﺳ

نتيجة احلاجة ال صطياد تعيني للحدود اقت صادي وعالي احل سا سية لــــ ـ  ،C. copitataمت تطوير ال صفائح البوليمريية
لإلطالق احملكوم لكميات أعظم من الرتاي ميدلور.وهذا يُبقي معدل اإلطالق ثابت ًا ملدة زمنية أطول خافضــــ ًا بذلك العمل
اليدوي مع زيادة احلساسية .وملصيدة كوك وكوننغهام مع هيكلها متعدد الصفائح سطح الصق كبري ملسك الذباب.
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ ملعرفة األنواع اليت تُستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
كما يرجى العودة إىل اجلدول  4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة شام ب ()CH

الوصف العام

م صيدة شام ب هي م صيدة جموفة ،ذات لوحة صفراء مع
لوحتني مثقبتني والصــــقتني من الوجهني .وعنــد فرد
اللوحتني ،تبدو املصــيدة مســتطيلة الشــكل ( 15×18ســم)،
مع حجرة داخلية خمصــصــة لوضــع اجلاذب (شــكل .)2
توضــع عالًقة من الســلك على قمة املصــيدة لوضــعها على
األغصان.

االستعمال

شكل  .2مصيدة شام ب.

الوصف العام

ا
ﻻﺳ

املصيدة السهلة ()ET

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

ميكن ملصــيدة شــام ب اســتخدام بطاقات ،صــفائح بوليمريية وســدادات .وهي مكافئة يف حســاســيتها ملصــيدة اللوحة
الصفراء/مصيدة .Rebell
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ و  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4د و 4جـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-

تتألف املصــيدة الســهلة من وعاء بالســتيكي مســتطيل الشــكل ذي جزأين مع
عالّقة مبنيّة داخلياً .يبلغ ارتفاع املصـــيدة  14.5ســـم ،وعرضـــها  9.5ســـم،
وعمقها  5سنتيمرتات وميكن أن تت سع لــــ ـ  400مل من ال سائل ( شكل .)3
يكون اجلزء األمامي للمصيدة شفافاً واجلزء اخللفي أصفراّ معزّزاً مقدرة املصيدة
على مســـــك ذ باب مثار ال فاك هة .وهي جتمع ما بني تأثريات الرؤ ية مع
البارافرمونات واجلاذبات املرتكزة على الغذاء.

االستعمال

املصــيدة متعددة األغراض .إذ ميكن اســتعماهلا جافة بعد وضــع طعم فيها من
البارافرمونات (مثل  ) ME, TML, CUEأو جاذبات غذائية تركيبية (مثل
ا جلاذ بات ث نائ ية  C2وثالث ية املكو نات  )C 3ون ظام احت جاز م ثل داي
الشكل  .3املصيدة السهلة.
كلورفوس .كما ميكن اســتعماهلا أيضــاً مع الطعوم الرطبة للجاذبات الربوتينية
السائلة حيث تتسع حتى  400مل من اخلليط .وعند استخدام جاذبات الغذاء الرتكيبية ،فإن واحداً من املوزّعات (ذاك
الذي حيتوي البوتريسني) يكون موصوالً من الداخل مع اجلزء األصفر من املصيدة يف حني تبقى املوزعات األخرى حرّة.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

تعد املصــيدة واحدة من املصــائد املتاحة جتارياً األكثر اقتصــادية .فهي ســهلة احلمل ،ســهلة املناولة واخلدمة ،مؤمنة
الفرصة خلدمة عدد أعظم من املصائد لكل ساعة عمل-رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.
-

ميكن العودة إىل اجلدولني  2أ و  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدول  4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

املصيدة الصفراء الالصقة املومضة مصيدة ")PALz( "cloak

الوصف العام

ﺗﻌ ﺎ

االستعمال

ﺿﺔ

يتم إعداد املصــيدة الصــفراء الالصــقة املومضــة من صــفائح صــفراء
بالســـتيكية ( 36ســـم  23 xســـم) .يغطى أحد جوانبها مبادة
الصقة ،وعند وضعها بشكل قائم ،توضع الصفيحة الالصقة حول
غ صن عمودي أو عمود ( شكل  ،)4مع اجلانب الال صق مبواجهة
اخلارج ،يف حني تربط الزوايا اخللفية معاً بوساطة ملقط

ا
ﻻﺳ

ت ستخدم امل صيدة التوليفة الف ضلى من اجلاذبات الب صرية (أ صفر
مومض) والكيميائية (طعم مركب
من ذبابة مثار الكرز) .ميكن اإلبقاء على املصــيدة يف مكانها بقطعة
سلك متصلة مع غصن أو
عمود يتم تثبيت موزع الطعم يف حافة القمة األمامية للمصــــيدة،
ويكون الطعم معلقاً أمام الصفيحة
الالصــقة .للســطح الالصــق املقدرة على مســك حوالي 600-500
ذبابة مثار فاكهة .تنجذب
احلشــرات من العمل املتحد هلذين احلاثني ومتســك على الســطح
الالصق.
ميكن العودة إىل اجلــدول  2ب ملعرفــة األنواع اليت
تستخدم املصيدة ملسكها )
الشكل  4املصيدة الصفراء الالصقة املومضة
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات
املستخدمة وإعادة وضع الطعم
(.املدة العمرية يف احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدول  4هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة جاكسون ( )JTأو مصيدة دلتا

الوصف العام

ﺿﺔ

تكون م صيدة جاك سون جموفة ب شكل دلتا وم صنوعة من الورق
املقوّى املشمّع األبيض .يبلغ
ارتفاعها  8ســــنتيمرتات ،طوهلا  12.5ســــم وعرضــــها 9
سنتيمرتات (شكل  .)5وتتضمن األجزاء
األخرى اإل ضافية إدخا ًال أبيض أو أ صفر اللون من الورق املقوّى
املســتطيل املشـمّع املغطى بطبقة رقيقة من الصــق معروف باســم الشكل  .5مصيدة جاكسون أو دلتا
"املادة الالصــقة" تســتعمل ملســك الذباب عند هبوطه يف داخل
جسم املصيدة؛ وتستخدم سدادة بوليمريية أو فتيل قطين يف سلّة بالستيكية أو على حامل سلكي ،مع عالّقة من السلك
موضوعة على قمة جسم املصيدة.

االستعمال

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

تستخدم هذه املصيدة أساساً مع اجلاذبات البارفرمونية ملسك ذكور ذباب مثار الفاكهة .واجلاذبات املستعملة يف مصيدة
جاكسون/دلتا هي  ME ،TMLأو  .CUEوعند استعمال  MEو  CUEينبغي إضافة مادة سامة.
استخدمت هذه املصيدة لعدة سنوات يف برامج االستبعاد واالستئصال ألغراض متعددة ،مبا يف ذلك دراسة بيئة اجملتمع
(ال وفرة املومسية ،التوزيع ،تتالي العوائل ،اخل).؛ يف االصطياد الكشفي واصطياد تعيني احلدود؛ مسح جمتمعات ذباب
مثار الفاكهة العقيم يف مناطق ختضـــع إلطالقات كتلية لذباب مثار الفاكهة العقيم .قد ال تكون مصـــيدة جاكســـون/دلتا
مالئمة لبعض الظروف املناخية (مثل املطر والغبار).
تعد مصائد جاكسون/دلتا واحدة من أكثر املصائد املتاحة جتارياً اقتصادية .فهي سهلة احلمل ،املناولة واخلدمة ،مؤمنة
فرصة خدمة عدد أعظم من املصائد بالنسبة لساعة -رجل مقارنة مع بعض املصائد األخرى.
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2أ و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4ب و 4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة لينفيلد ()LT

الوصف العام

تتــألف مصــــيــدة لينفيلــد
ا ل ت ق ليــديــة من مر طبــان
بالستيكي يستعمل ملرة واحدة
فقط ،بارت فاع  11.5ســــم،
وقطر  10ســـم عند القاعدة و
 9ســــم عند القمة احللزونية
للغطــاء .يوجــد يف جســــم
الشكل  .7مصيدة املغرب املتوسطية
املرطبان البالســــتيكي أربعة الشكل  .6مصيدة لينفيلد
ثقوب دخول موزعة بتجانس
حول جدران امل صيدة (ال شكل
 .)5وتع ّد املصيدة املغربية املتوسطية نسخة أخرى ملصيدة لينفيلد (الشكل .)6

ﺿﺔ

االستعمال

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

تستخدم املصيدة جاذباً ونظاماً ملبيد حشري جلذب وقتل ذباب مثار الفاكهة املستهدف .وغالباً ما يرمّز الغطاء احللزوني
لونياً لنمط اجلاذب املســتعمل (أمحرCAP/TML ،؛ أبيض  MEوأصــفر  .)CUEوملســك اجلاذب ،يســتعمل خطاف
حلزوني القمة ببعد  2.5ســـم(الفتحة مغلقة بشـــدة) يشـــدّ خالل الغطاء من األعلى .تســـتعمل املصـــيدة جاذبات من
البارافرمونات املتخصصة على الذكور  ،CUEكابيلور ( TML ،)CEو .ME
خيلط اجلاذبان  CUEو  MEاللذان تبتلعهما ذكور ذباب مثار الفاكهة مع املاالثيون .على أنه ونظرًا ألن  CEو TML
ال يبتلعان من أي من  C. capitataو  ، C. rosaeتو ضع م صفوفة م شبعة بالدايكلوروفوس داخل امل صيدة لقتل ح شرات
الذباب الداخلة.
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4ب و 4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
منط مصيدة ماكفيل ()MCP

الوصف العام

تتألف مصــــيدة ماكفيل التقليدية ( )McPمن وعاءٍٍ مُحتوى على
شكل كأس زجاجي أو بالستيكي شفاف ،إجاصي الشكل ،يبلغ
ارتفاع املصيدة  17.2سم وعرضها  16.5سم عند القاعدة وتتسع لـ
 500مل من احمللول (شـــكل  )8وتضـــم أجزاء املصـــيدة ســـدادة
مطاطية أو غطاء بالستيكيا يُغلق اجلزء العلوي من املصيدة وخطافاً
من الســـلك لتعليق املصـــائد على أفرع الشـــجرة .توجد نســـخة
بالستيكية من مصيدة ماكفيل بارتفاع  18سم وعرض  16سم عند
القاعدة وتتسع لـــــ  500مل من احمللول (شكل  .)9يكون اجلزء
القمي شفافاً والقاعدي أصفر اللون.

الشكل  .8مصيدة ماكفيل

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية51 /

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

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

االستعمال

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

كي تعمل املصيدة بشكل مناسب ،من الضروري أن يبقى جسم املصيدة نظيفاً .ولبعض التصاميم جزأين ميكن فيها فصل
اجلزء العلوي عن قاعدة املصيدة للسماح خبدمة أيسر (إعادة وضع الطعم) وتفتيش املمسوكات من ذباب مثار الفاكهة.
تســـتعمل املصـــيدة جاذباً غذائي ًا ســـائالً ،يرتكز على الربوتني املماه أو حبوب
ةرية توروال/بوراكس .وت عدّ حبوب توروال أكثر ك فاءة من الربوتني امل ماه مع
مرور الوقت ألن درجة احلمو ضة تكون ثابتة عند  .9.2وُي سهم م ستوى درجة
احلموضــــة يف اخلليط بدور مهم يف جذب ذباب مثار الفاكهة .حيث تنجذب
حشـــرات الذباب أقل للخليط عندما تضـــحي درجة احلموضـــة ) (pHأكثر
حامضية.
لوضع طعم من حبوب اخلمرية ،أخلط ثالثة إىل ةسة حبوب ةرية توروال يف
 500مل من املاء .حرّك لتذويب احلبوب .ولوضــــع طعم من الربوتني املماه،
الشكل  .9مصيدة ماكفيل البالستيكية
إخلط هيدروزيالت الربوتني مع البوراكس (إذا كان مل يكن مضـــافاً مســـبق ًا إىل
الربوتني) يف املاء لتصل إىل تركيز  %9-5بالنسبة هليدروليزات الربوتني و  %3للبوراكس.
إن طبيعة اجلاذب املســــتخدم يف هذه املصــــيدة يعين أنها أكثر كفاءة يف مســــك اإلناث .فاجلاذبات الغذائية عامة/غري
متخصــصــة بطبيعتها ،وعليه متيل مصــيدة ماكفيل إىل مســك مدى واســع من الذباب غري املســتهدف التابع لفصــيلة
 Tephritidaeوغري التابع هلا باإلضافة لألنواع املستهدفة.
تســتخدم مصــائد منط ماكفيل يف برامج إدارة ذباب مثار الفاكهة بتوليفة مع مصــائد أخرى .وتســتخدم هذه املصــائد ،يف
املناطق اخلا ضعة ألعمال تقليص وا ستئ صال ،لر صد جمتمعات اإلناث ب شكل رئيس .ويع ّد م سك اإلناث حامس ًا يف تقدير
كمية العقم املدخلة إىل جمتمع برّي باســتخدام برنامج تقنية احلشــرات العقيمة .ويف الربامج اليت تطلق ذكوراً عقيمة فقط
او يف برنامج تقنية إبادة الذكر ،تســـتخدم مصـــائد ماكفيل كأداة لكشـــف جمتمع ما باســـتهدافها عدداً قليالً من اإلناث
ص صة على الذكور ،مت سك
الربية ،يف حني ان م صائد أخرى (مثل م صائد جاك سون) ،اليت ُت ستعمل مع جاذبات متخ ّ
الذكور العقيمة املطلقة ،وجيدر حتديد استخدامها يف الربامج اليت يدخل فيها مكوّن تقنية احلشرات العقيمة .وإضافة ملا
تقدّم ،تعدّ مصائد ماكفيل ،يف املناطق اخلالية من اآلفات ،جزءًا مهماً من شبكة اصطياد ذباب مثار الفاكهة الغريب نظرًا
ملقدرتها على مسك أنواع ذباب مثار الفاكهة ذي األهمية احلجرية واليت ال يوجد هلا جاذبات حمددة.
تتطلب مصــائد ماكفيل مع جاذب بروتيين ســائل عمالة مكثفة .إذ أن عملية اخلدمة وإعادة وضــع الطعم تســتغرق وقتاً،
وعدد املصائد اليت ميكن خدمتها يف يوم عمل اعتيادي يعادل نصف العدد لبعض املصائد األخرى املوصوفة يف هذا امللحق.
ميكن العودة إىل اجلدول  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
-
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يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املستخدمة
وإعادة وضع الطعم(.املدة العمرية يف احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4أ 4 ،ب 4،د و 4هــــــ لالسـتعمال
حتت
سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

مصيدة القمع املعدل ()VARs

الوصف العام

تتألف م صيدة القمع املعدل من قمع بال ستيكي ووعاء م سك أخفض ( شكل )10
لل سطح يف القمة ثقب وا سع (بقطر  5سم) ،يو ضع فوقه وعاء م سك علوي (من
البالستيك الشفاف)

االستعمال

الشكل  .10مصيدة القمع املعدل

الوصف العام

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

نظرًا لكونها تصميم مصيدة غري الصقة ،فهي متتلك مقدرة غري حمددة على
املسك وعمر طويل جداً يف احلقل .يتصل الطعم بالسقف ،حبيث يكون موزع
الطعم متوضعاً يف وسط الثقب الواسع على السطح .وتوضع قطعة صغرية من مصفوفة مشبعة
بعامل القتل داخل وعاءي املسك العلوي والسفلي لقتل ذباب مثار الفاكهة الذي يدخل
املصيدة
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املستخدمة وإعادة
وضع الطعم(.املدة العمرية يف احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدول  4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
املصيدة متعددة الطعوم ()MLT
املصيدة متعددة الطعوم ( )MLTهي نسخة من مصيدة ماكفيل املوصوفة سابقاً .يبلغ
ارتفاع امل صيدة  18سم ،وعر ضها عند القاعدة  15سم ،وتت سع حتى  750مل من
الســـائل (شـــكل رقم  .)11تتألف املصـــيدة من وعاء ذي قطعتني بالســـتيكيتني
اســطوانييت الشــكل حمتواتني .يكون اجلزء القمي شــفافاً والقاعدي أصــفر اللون.
اجلزء العلوي مفصــول عن قاعدة املصــيدة ،للســماح خبدمة املصــيدة وإعادة وضــع
الطعم .ويتباين اجلزء العلوي الشــــفاف مع القاعدة الصــــفراء مما يزيد من مقدرة
املصيدة على مسك ذباب مثار الفاكهة .وتستخدم عالّقة من السلك ،موضوعة على
قمة جسم املصيدة ،لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة.

االستعمال
تتبع هذه املصــيدة املبادذ ذاتها ملصــائد ماكفيل ،على أن جاذب املصــيدة متعددة
الطعوم املستعمل مع جاذب تركييب جاف أكثر كفاءة وانتخابية من املصيدة متعددة
الطعوم أو مصــيدة ماكفيل املســتعملتني مع جاذب بروتيين ســائل .والفارق املهم اآلخر هو أن املصــيدة متعددة الطعوم مع
الشكل  .11املصيدة متعددة الطعوم

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية53 /

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

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

ﺿﺔ

جاذب تركييب جاف تسمح خبدمة أنظف وتتطلب عمالة أقل بكثري من مصيدة ماكفيل .وعند استخدام جاذبات غذائية،
تربط املوزّعات إىل اجلدران الداخلية للجزء األ سطواني األعلى من امل صيدة أو تعلّق بو ساطة ملقط من القمّة .وحتى تؤدي
هذه املصيدة وظيفتها بشكل مناسب ،من الضروري أن يبقى اجلزء العلوي شفافاً.
عندما تســتخدم املصــيدة متعددة الطعوم كمصــيدة رطبة ،يتعني إضــافة خافض توتر ســطحي للماء .ويف املناخات احلارة
ميكن استعمال بروبلني غليكول برتكيز  %10لتقليل تبخّر املاء وحتلّل الذباب املمسوك.
عندما تستخدم املصيدة متعددة الطعوم كمصيدة جافة ،يتم وضع مبيد حشري مناسب (غري طارد عند الرتكيز امل ستخدم)
مثل دايكلوروفوس أو شريط دلتا مثرين داخل املصيدة لقتل ذباب مثار الفاكهة .ويطبق الدلتا مثرين على شريط من البولي
إثيلني مو ضوع على املن صّة البال ستيكية العليا داخل امل صيدة .وعلى حنو مناوب ،قد ي ستعمل الدلتا مثرين يف دائرة من
شبكة للبعوض م شبعة و سيحتفظ بتأثريه القاتل ملدة ستة أ شهر على األقل يف الظروف احلقلية .ويتعيّن تثبيت ال شبكة
على السقف ضمن املصيدة باستعمال مادة الصقة.
ميكن العودة إىل اجلدول  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4أ 4 ،ب و 4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-

الوصف العام

ﺗﻌ ﺎ

املصيدة اجلافة مفتوحة األسفل ( )OBDTأو مصيدة (الطور الرابع)

ا
ﻻﺳ

هي مصيدة جافة اسطوانية مفتوحة من األسفل ميكن أن ُتصنّع من بالستيك أخضر
معتم أو ورق مقوّى أخضر مطلي بالشمع .يبلغ ارتفاع األسطوانة  15.2سم وقطرها 9
سم عند القمة و  10سم عند القاعدة ( شكل رقم  .)12للم صيدة قمة شفافة ،ثالثة
ثقوب (كل بقطر  2.5ســم) متجانســة التباعد حول جدار األســطوانة عند منتصــف
املسافة بني النهايتني ،وقاعدة مفتوحة ،وتستخدم مع مدخل الصق .وتستخدم عالّقة
من السلك موضوعة على قمة جسم املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة.

االستعمال

الشككككل  .12املصـــيدة اجلافة مفتوحة
األسفل أو مصيدة (الطور الرابع)

ميكن اســــتعمال جاذب كيميائي تركييب غذائي األســــاس متحيز للإلناث ملســــك  .C. capitataعلى أنه ميكن
اســتخدامها أيضــاً ملســك الذكور .وتربط اجلاذبات الرتكيبية لذباب مثار الفاكهة إىل اجلدران الداخلية لألســطوانة .إن
خدمة املصيدة سهلة ألن اإلدخال الالصق يسمح بإزالةٍٍ وتبديل سهلني ،بطريقة مشابهة لإلدخاالت املستعملة يف مصيدة
جاكسون .كما أن هذه املصيدة أقل تكلفة من مصائد منط ماكفيل البالستيكية أو الزجاجية.
ميكن العودة إىل اجلدول  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2ب و  3فيما خيص اجلاذبات املستخدمة وإعادة
وضع الطعم(.املدة العمرية يف احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدول  4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة الكرة احلمراء ()RS

الوصف العام

املصــيدة هي كرة محراء قطرها  8ســم (شــكل  .)13حتاكي املصــيدة حجم وشــكل
تفاحة ناضجة .كما قد تستخدم أيض ًا نسخة من املصيدة بلون أخضر .تغطّى املصيدة
مبادة ال صقة وتطعّم مبادة هك سانوات البوتيل اليت متتلك رائحة ت شبه رائحة الثمرة
الناضجة .ويتصل مع قمة الكرة عآلقة من السلك تستخدم لتعليق الكرة على أغصان
الشجرة.

االستعمال

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

ميكن ا ستعمال م صيدة الكرة احلمراء بدون طُعم ،ولكنها أكثر كفاءة يف م سك الذباب
عند وضــع طُعم فيها .تنجذب حشــرات الذباب الناضــجة جنســي ًا واجلاهزة لوضــع
البيض عادة هلذه املصيدة.
الشكل .13مصيدة الكرة احلمراء
يتم مســك أمناط عديدة من احلشــرات بهذه املصــائد .ومن الضــروري حتديد هوية
الذبابة املستهدفة إجيابياً من احلشرات غري املستهدفة اليت حيتمل وجودها يف املصائد.
ميكن العودة إىل اجلدول  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2ب و 3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

مصيدة سنسوس ()SE

الوصف العام

تتألف مصيدة سنسوس من جردل بالستيكي عامودي ارتفاعه  12.5سم
وقطره  11.5ســم (شــكل  .)14ومتتلك جســماً شــفافاً وغطاءً أزرق معلق
فوقه مزوّد بثقب يف أ سفله .وي ستعمل سلك معلّق يو ضع على قمة ج سم
املصيدة لتعليق املصيدة على اغصان األشجار.

االستعمال

الوصف العام

ا
ﻻﺳ

مصيدة ستاينر ()ST

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

املصــيدة جافة وتســتخدم بارافرمونات متخصــصــة للذكور أو ،بالنســبة
للمســــك املتحيّز لإلناث ،جاذبات غذائية تركيبية .وتوضــــع قطعة
دايكلوروفوس يف املشط على الغطاء لقتل الذباب.
الشكل  .14مصيدة سنسوس
ميكن العودة إىل ا جلدول  2أ ملعر فة األنواع اليت تســــت خدم
املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كمــا يرجى العودة إىل اجلــدول  4د لالســــتعمــال حتــت
سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.

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

االستعمال

تستخدم هذه املصيدة جاذبات بارافرمونية منخصصة للذكور  ME ،TMLو  .CUEويعلّق
اجلاذب من مركز داخل املصــــيدة .قد يكون اجلاذب فتي ًال قطني ًا منقوع ًا يف  3-2مل من
خليط من البارافرمونات أو موزع مع جاذب ومبيد حشــــرات (عادة ماالثيون ،داي بروم أو
ديلتا مثرين) كعامل قتل.
الشكل  .16مصيدة ستاينر
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

-
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ميكن العودة إىل اجلدول  2أ ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2أ و  3فيما خيص اجلاذبات املستخدمة وإعادة وضع
الطعم(.املدة العمرية يف احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4ب و 4د لال ستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة
والكثافات املوصى بها.

مصيدة )TP( Tephri

الوصف العام

االستعمال

ﺿﺔ

تشــبه مصــيدة تفري مصــيدة ماكفيل .وهي أســطوانة عامودية ارتفاعها  15ســم
وقطرها  12ســم عند القاعدة وتتســع حتى  450مل من الســائل (شــكل .)18
متتلك قاعدة صـــفراء وغطاء فاحتاً ،ميكن فصـــله لتيســـري اخلدمة .توجد ثقوب
دخول حول قمة حميط القاعدة الصـــفراء ،وفتحات حماطة القعر .وتوجد داخل
القمة منصة ملسك اجلاذبات .وتستعمل عالّقة من السلك ،توضع على قمة جسم
املصيدة لتعليقها على أغصان الشجرة.

الشكل  .17مصيدة ستاينر

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

يوضــع يف املصــيدة طعم من الربوتني املماه برتكيز  .%9على أنه ميكن اســتعماهلا
مع جاذبات بروتينية أخرى كما جاء وصــــفه يف مصــــيدة ماكفيل الزجاجية
الشكل  .18مصيدة تفري
التقليدية أو مع جاذب غذائي تركييب جاف لإلناث ومع  TMLيف ســــدادة أو
سـائل كما جاء وصـفه يف مصـيدة جاكسـون/دلتا ذات اللوحة الصـفراء .وعند اسـتعمال املصـيدة مع اجلاذبات الربوتينية
الســــائلة أو مع جاذبات تركيبية جافة مع نظام احتجاز الســــائل بدون الثقوب .اجلانبية ،لن يكون مبيد احلشــــرات
ضــرورياً .على أنه عند اســتخدامها كمصــيدة جافة وبوجود ثقوب جانبية ،فهناك حاجة حمللول مبيد حشــرات (مثل
ماالثيون) منقوع يف فتيل قطين أو أي عوامل قتل أخرى الجتناب هرب احلشــرات املمســوكة .ومن مبيدات احلشــرات
املناســبة األخرى شــرائط داي كلوروفس أو الدلتا مثرين موضــوعة داخل املصــيدة لقتل ذباب مثار الفاكهة .ويســتخدم
الدلتامثرين يف شــريط من البولي إيثيلني يوضــع على منصــة بالســتيكية داخل قمة املصــيدة .وعلى حنو مناوب ،ميكن
اســتعمال الدلتا مثرين يف دائرة شــبكة للبعوض مشــبعة حتتفظ بالتأثري القاتل ملدة ســتة أشــهر على األقل حتت الظروف
احلقلية .وينبغي تثبيت الشبكة على السقف داخل جسم املصيدة باستعمال مادة الصقة.
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ و 2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2أ و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلدولني  4ب و  4د لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

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

الوصف العام
تتألف املصــيدة ذات اللوحة الصــفراء من لوحة صــفراء اســطوانية من
الورق املقوّى ( 14×23ســم) مغطاة بالبالســتيك (شــكل  .)19ويغطي
املســتطيل من جانبيه بطبقة رقيقة من مادة الصــقة .ومصــيدة Rebell
هي مصـــيدة ثالثية األبعاد ( 20×15ســـم) من منط اللوحة الصـــفراء
مصنوعة من البالستيك (بولي بروبلني) الذي جيعلها شديدة الدميومة
( شكل  .)20تغطى امل صيدة أي ض ًا بطبقة رقيقة من مادة لزجة من كال
اجلانبني لكلتا اللوحتني .وتستعمل عالّقة من السلك ،توضع على قمة
جسم املصيدة لتعليق املصيدة على أغصان الشجرة.

ﺿﺔ

االستعمال

الشكل .19املصيدة ذات اللوحة الصفراء

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

تســتخدم هذه املصــائد كمصــائد رؤية مبفردها أو بوضــع طعم من الرتاي
ميدلور ،ســـبريوكيتا أو أمالح األمونيوم (خالت األمونيوم) .ميكن احتواء
اجلاذبات يف موزّعات حمكمة اإلطالق مثل ســـــدادة بوليمريية .تربط
اجلاذبات إىل وجه املصــــيدة .كما ميكن خلط اجلاذبات يف طبقة غطاء
الورق املقوّى .وجيعل التصــميم ثنائي األبعاد والســطح األعظم لالتصــال
هذه املصــائد أكثر كفاءةً ،فيما خيص مســك الذباب ،مقارنة مع مصــائد
جاكســـون ومصـــائد من منط ماكفيل .ومن املهم مراعاة أن هذه املصـــائد
الشكل  .20مصيدة Rebell
تتطلب إجراءات خاصــة للنقل ،التقديم وطرائق غربلة احلشــرات كونها
الصقة إىل درجة ميكن فيها تلف العينات أثناء املناولة .ورغم أنه ميكن استعمال هذه املصائد يف معظم أمناط استخدامات
برنامج املكافحة ،إال أنه يوصـــى باســـتخدامها يف طور ما بعد االســـتئصـــال وللمناطق اخلالية من اآلفات ،حيث تكون
احلاجة إىل مصائد عالية احلساسية مطلوبة .وجيدر عدم استعمال هذه املصائد يف مناطق خاضعة إىل إطالق كتلي لذباب
مثار الفاكهة العقيم نظرًا للعدد الكبري من ذباب مثار الفاكهة الذي قد يتم مســـكه .ومن املهم مالحظة أن لونها األصـــفر
وتصــميمها املفتوح يســمح هلا مبســك حشــرات غري مســتهدفة أخرى مبا يف ذلك األعداء الطبيعية لذباب مثار الفاكهة
واحلشرات امللقحة.
ميكن العودة إىل اجلدول  2أ و  2ب ملعرفة األنواع اليت تستخدم املصيدة ملسكها
يرجى العودة إىل اجلدولني  2و  3فيما خيص اجلاذبات املســــتخدمة وإعادة وضــــع الطعم(.املدة العمرية يف
احلقل)
كما يرجى العودة إىل اجلداول  4ب 4،د و 4هـ لالستعمال حتت سيناريوهات خمتلفة والكثافات املوصى بها.
-
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إجراءات االصطياد

1-4

التوزيع املكاني للمصائد
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يُوجّه ختطيط شبكة االصطياد بالغاية من املسح ،الصفات اجلوهرية للمنطقة ،املواصفات البيولوجية لذبابة مثار الفاكهة
وتوثرها مع عوائلها ،إضافة إىل كفاءة اجلاذب واملصيدة .ويف املناطق اليت توجد فيها قطع مرتا صّة من البساتني التجارية
ويف مناطق املدن والضواحي حيث توجد العوائل ،تُنشر املصائد عادة يف نظام شبكة قد يكون هلا توزع متجانس.
تكون مصـفوفات شـبكة املصـائد ،يف املناطق حيث تكون البسـاتني التجارية متفرقة ،املناطق الريفية مع عوائل مثرية ويف
املناطق اهلامشية حيث توجد عوائل ،موزعة عادة على طول الطرقات اليت تؤمن وصو ًال إىل مادة العائل.

ﺗﻌ ﺎ

2-4

نشر املصائد (وضعها يف املكان)

ﺿﺔ

تو ضع شبكات اال صطياد أي ض ًا كجزء من برامج الك شف املبكّر لذباب مثار الفاكهة امل ستهدف .ويف هذه احلالة ،تو ضع
املصــائد يف املناطق العالية اخلطر مثل نقاط الدخول ،أســواق الفاكهة ومكبّات قمامة املناطق املدنية ،حســب املناســب.
وميكن دعم هذه أكثر مبصــائد توضــع على طول جوانب الطرقات لتشــكل مقاطع ويف مناطق اإلنتاج القريبة أو اجملاورة
لتخوم األرض ،بوابات الدخول والطرق القطرية.

ا
ﻻﺳ

يشمل نشر املصائد الوضع الفعلي للمصائد يف احلقل .ويعدّ اختيار املوقع املناسب واحدأ من العوامل اآلكثر أهمية يف نشر
املصـــــا ئد .ومن األهم ية مب كان امتالك قائ مة بالعوا ئل األول ية ،ال ثانو ية والعرضــــ ية لذ باب مثار ال فاك هة،
مظهريتها/فينولوجيتها ،توزّعها ووفرتها .ومن املمكن ،مع هذه املعلومات األ سا سية ،و ضع امل صائد وتوزيعها يف احلقل
بشكل مناسب ،كما يسمح هذا أيضاً بتخطيط فاعل لربنامج إعادة وضع املصائد .ويتعيّن تبديل وضع املصائد انسجاماً مع
مظهرية/فينولوجية العوائل.
وحيثما أمكن ،يتعيّن وضـــع املصـــائد الفرمونية يف مناطق التزاوج ،حيث حيدث تزاوج ذباب مثار الفاكهة عادة يف تاج
النباتات العائلة أو بالقرب منه ،اختيار بقع شــــبه مظللة ويف اجلانب من التاج عكس الريح .وتع ّد مناطق االســــرتاحة
والتغذية يف النباتات اليت تؤمن مأوى من الرياح القوية واملفرتســات وحتمي حشــرات لذباب مثار الفاكهة مواقع مالئمة
أخرى للم صائد .ويف حاالت حمددة قد تدعو احلاجة إىل تغليف عالّقات امل صائد مببيد ح شرات منا سب ملنع النمل من
أكل ذباب متار الفاكهة املمسوك
جيدر أن تنشــر املصــائد الربوتينية يف املناطق الظليلة من النباتات العائلة .يراعى ،يف مثل هذه احلالة ،نشــر املصــائد يف
نباتات العائل األولي أثناء فرتة نضــــج مثارها .يف حالة غياب نباتات العائل األولي ،يتعيّن اســــتخدام نباتات العائل
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الثانوي .ويف املناطق اليت مل يتم فيها حتديد عوائل نباتية ،يراعى نشــر املصــائد يف النباتات اليت توفر املأوى ،احلماية
والغذاء لذباب مثار الفكهة البالغ.
يتعيّن أن تنشــر املصــائد يف اجلزء املتوســط إىل القمي من ظلّة النبات العائل ،تبعاً الرتفاع النبات العائل ،وموجهّة حنو
اجلانب عكس الريح .ويتعيّن عدم تعريض املصائد إىل أشعة الشمس املباشرة ،الرياح العاتية أو الغبار .ومن األهمية مبكان
أن تكون بوابة امل صيدة خالية من األغ صان ،األوراق وال سادّات األخرى مثل شبكات العنكبوت لل سماح بان سياب هوائي
مناسب ووصول ذباب مثار الفاكهة إليها بشكل سهل.
يتعيّن اجتناب وضــع املصــائد يف شــجرة واحدة بها طعوم من جاذبات خمتلفة ألن ذلك يســبب تداخالً بني اجلاذبات
ونقصاً يف كفاءة املصيدة .فوضع مصيدة لــــ  C. capitataمع جاذب تراميدلور  TMLاملتخصّص للذكور وجاذب بروتيين
يف الشجرة ذاتها ،يسبب نقصاً يف مسك اإلناث يف املصائد ذات اجلاذبات الربوتينية ألن تراميدلور يعمل كطارد لإلناث.

ﺗﻌ ﺎ

3-4

رسم اخلرائط للمصائد

ﺿﺔ

ينبغي إعادة وضــــع املصــــائد بعد النضــــج املظهري/الفينولوجي للعوائل األولية لذباب مثار الفاكهة املوجود يف املنطقة
وبيولوجية نوع ذبابة مثار الفاكهة .ومن املمكن ،بإعادة وضـــع املصـــائد ،متابعة جمتمع ذبابة مثار الفاكهة خالل كامل
العام وزيادة عدد املواقع اليت يتم فحصها لذباب مثار الفاكهة.

ا
ﻻﺳ

بعد وضــع املصــائد يف مواقع خمتارة حبرص وعند الكثافة والتوزيع املناســبني يف مصــفوفة كافية ،ينبغي تســجيل موقع
املصــائد .ويوصــى بالعزو إىل املواقع جغرافياً باســتعمال جهاز نظام املوقع اجلغرايف ( .)GPSوجيدر حتضــري خريطة أو
خمطط ملوقع املصيدة واملنطقة احمليطة باملصائد.
وقد أثبت استعمال نظامي املوقع اجلغرايف ونظم املعلومات اجلغرايف ) (GISأنهما أداتان قويتان يف إدارة شبكة االصطياد.
إذ يســـمح نظام املوقع اجلغرايف بالعزو جغرافي ًا لكل مصـــيدة من خالل إحداثيات جغرافية ،ميكن اســـتعماهلا فيما بعد
كمدخالت يف نظام املعلومات اجلغرايف.
باإلضــافة إىل بيانات املوقع اجلغرايف أو إذا مل تتوافر بيانات املوقع اجلغرايف ملواقع املص ـائد ،يتعيّن أن يتضــمن العزو إىل
موقع املصيدة عالمات أرضية مرئية ،ويف حالة املصائد املوضوعة يف النباتات العائلة املوجودة يف مناطق الضواحي واملدن،
يتعيّن أن ي ضم العزو العنوان الكامل للملكية اليت و ضعت فيها امل صيدة .وجيدر أن يكون العزو للم صيدة وا ضح ًا بدرجة
كافية للسماح للعمال الذين يقومون خبدمة املصائد ،فرق املكافحة واملشرفني بالعثور على املصيدة بسهولة.
يتم حفظ قاعدة بيانات أو كتاب اال صطياد جلميع املصائد مع إحداثياتها املوافقة ،مع سجالت خدمات املصيدة ،إعادة
وضــع الطعم ،وما متســكه املصــيدة من ذباب اخل .ويؤمن نظام املعلومات اجلغرايف خرائط بدقة عالية تُظهر املوقع الدقيق
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لكل مصــيدة ومعلومات قيّمة أخرى مثل املوقع الدقيق لكشــوفات ذباب مثار الفاكهة ،حملات تارخيية عن أمناط التوزّع
اجلغرايف لآلفة احلجم النســـيب للمجتمع يف مناطق معينة ،وانتشـــار جمتمع ذباب ذبابة مثار الفاكهة يف حالة حدوث
فا شية وتع ّد هذه املعلومات مفيدة جدًا يف ختطيط أن شطة املكافحة ،ضمان أن تكون ر شات الطعوم وإطالقات ذباب مثار
الفاكهة العقيم موضوعة بدقة واستخدامها جمدي التكلفة.
4-4

خدمة املصائد وتفتيشها

تكون الفواصـــل الزمنية للخدمة حمددة لكل نظام اصـــطياد وترتكز على نصـــف عمر اجلاذب (أنظر جدول  .)3ويتوقف
م سك الذباب ،جزئياً ،على اجلودة اليت تُخدم بها امل صيدة .وت شمل خدمة امل صائد إعادة و ضع الطعم واحملافظة على
امل صيدة يف حالة نظيفة وظرف ت شغيل جيد .كما يتعيّن أن تكون امل صائد يف ظرف للقتل امل ستمر واحملافظة على أي نوع
مستهدف من ذباب مثار الفاكهة الذي ّمت مسكه يف ظرف جيد.

ﺿﺔ

ينبغي اســتعمال اجلاذبات باحلجوم والرتكيزات املناســبة واســتبداهلا يف الفرتات املوصــى بها .وختتلف معدالت إطالق
اجلاذبات بشدة مع الظروف املناخية .يكون معدّل اإلطالق عال بشكل عام يف املناطق احلارة اجلافة ،ومنخفضاً يف املناطق
الباردة الرطبة .وعليه ،قد يكون إعادة وضع الطعوم يف املصائد يف املناخات الباردة أقل غالباً مقارنة بالظروف احلارة.

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

يتعيّن تعديل الفواصـــل الزمنية للتفتيش (مثل فحص املمســـوك من ذباب مثار الفاكهة) تبعاً للظروف البيئية الســـائدة
وحاالت اآلفة وبيولوجية ذباب مثار الفاكهة .وميكن أن يرتاوح الفاصل من يوم واحد إىل  30يوماً .مع أن فرتة التفتيش
األكثر شـــيوعاً هي ســـبعة أيام يف املناطق اليت توجد فيها جمتمعات ذباب مثار الفاكهة و 14يوماً يف املناطق اخلالية من
الذباب .وقد يكون فاصل التفتيش أكثر تردداً يف حالة مسوحات تعيني احلدود ،ويف هذه احلالة يعد الفاصل يومني إىل 3
أيام الفاصل األكثر شيوعاً.
يتعني اجتناب مناولة أكثر من منط للجاذب يف الوقت ذاته عندما يتم اســــتخدام أكثر من منط واحد .ذلك أن التلوث
املتبادل بني مصــائد ذات أمناط خمتلفة من اجلاذبات (مثل  Cueو )MEيقلل كفاءة املصــيدة وجيعل التحديد املختربي
صــعباً بدون موجب .ومن املهم أثناء تغيري اجلاذبات اجتناب انســكابها أو تلويث الســطح اخلارجي جلســم املصــيدة أو
األرض بها .إذ قد يقلل انســكاب اجلاذب أو تلوّث املصــيدة من فرص دخول ذباب مثار الفاكهة إىل املصــيدة .وبالنســبة
للمصـــائد اليت تســـتخدم إدخاالً الصـــقاً ملســـك ذباب مثار الفاكهة  ،من املهم اجتناب املناطق امللوثة من املصـــيدة غري
املخصصة ملسك ذباب مثار الفاكهة باملادة الالصقة .وهذا ينطبق أيض ًا على األوراق واألغصان املوجودة يف جدار املصيدة.
فاجلاذبات ،بطبيعتها ،عالية التطاير ويتعني بذل العناية أثناء خزنها ،تعبئتها ،مناولتها والتخلص من اجلاذبات
الجتناب مساومة اجلاذب او أمان العامل
خيتلف عدد املصائد الُمخدّمة يف اليوم/شخص حسب منط املسح ،والظروف البيئية والطوبوغرافية وخربة العاملني.
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سجالت االصطياد

ينبغي تضمني املعلومات التالية بغية حفظ سجالت اصطياد مناسبة كونها تتيح ثقة يف نتائج املسوحات :موقع املصيدة،
النبات الذي مت فيه وضـــع املصـــيدة ،منط املصـــيدة واجلاذب ،تواريخ اخلدمة والتفتيش ،ومســـك ذبابة مثار الفاكهة
املستهدفة .وميكن إضافة أية معلومات أخرى معتربة ضرورية إىل سجالت االصطياد .ويتعني حفظ سجالت االصطياد ملدة
 24شهراً على األقل وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد عند الطلب.
 6-4عدد الذباب يف املصيدة يف اليوم
يعدّ عدد الذباب يف امل صيدة يف اليوم ( )FTDمؤ شرًا للمجتمع ي شري إىل متو سط عدد ذباب النوع امل ستهدف املم سوك يف
املصيدة يف اليوم خالل فرتة حمددة كانت خالهلا املصيدة معرّضة يف احلقل.

ﺿﺔ

إنّ وظيفة هذا املؤشر اجملتمعي هو احلصول على قياس نسيب حلجم جمتمع بالغات اآلفة يف مكان وزمان حمددين.
وهو يســـتخدم كمعلومات أســـاســـية ملقارنة حجم اجملتمع قبل ،أثناء وبعد تطبيق برنامج مكافحة ذبابة مثار الفاكهة.
ويتعيّن استعمال قيمة  FTDيف كل تقارير مسوحات االصطياد.

ﺗﻌ ﺎ

إن قيمة  FTDقابلة للمقارنة ضــــمن الربنامج؛ على أنه إلجراء مقارنات معنوية ما بني الربامج ،يتعيّن أن ترتكز هذه
القيمة على نوع ذبابة مثار الفاكهة ذاته ،نظام االصطياد وكثافة املصيدة ذاتها.

ا
ﻻﺳ

ويف املناطق اليت يتم فيها إطالق ذباب مثار الفاكهة العقيم ،تســــتعمل هذه القيمة لقياس الوفرة النســــبية لذباب مثار
الفاكهة العقيم والربّي.
ميكن احل صول على قيمة  FTDبق سمة العدد الكلي للذباب املم سوك على الناتج املتح صل عليه من حا صل جداء العدد
الكلي للمصائد املفتشة مبتوسط عدد األيام اليت كانت فيها املصائد معرّضة .واملعادلة هي كالتالي:
𝐹
= 𝐷𝑇𝐹
𝐷×𝑇
حيث
 =Fالعدد الكلي للذباب
 =Tعدد املصائد املفتشة
 =Dمتوسط عدد األيام اليت كانت فيها املصائد معرضة.
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كثافات املصيدة

إن إنشاء كثافة اصطياد مناسبة للغاية من املسح أمر بالغ األهمية ويدعم الثقة يف نتائج املسح وحتتاج كثافات املصيدة إىل
تعديل باالستناد إىل عوامل عديدة تشمل منط املسح ،كفاءة املصيدة ،املوقع (منط العائل ووجوده ،املناخ ،والطوبوغرافية)،
حالة اآلفة ومنط اجلاذب .وفيما خيصّ منط العوائل ووجودها ،باإلضــافة للخطر املشــمول ،فإن األمناط التالية من املواقع
هي موضع اهتمام:
-

مناطق اإلنتاج
املناطق اهلامشية
املناطق احلضرية
نقاط الدخول (وغريها من املناطق عالية اخلطورة كأسواق مثار الفاكهة).

ﺗﻌ ﺎ

ﺿﺔ

وجيب ان ختتلف كثافات املصــائد حســب تدريج ما من مناطق اإلنتاج إىل املناطق اهلامشــية ،املناطق احلضــرية ونقاط
الدخولل .ففي منطقة خالية من اآلفات ،على ســبيل املثال ،تكون الكثافة األعلى من املصــائد مطلوبة عند نقاط الدخول
عالية اخلطورة والكثافة األخفض يف البساتني التجارية .أو ،يف منطقة يتم فيها التقليص ،كما هو احلالة يف منطقة تنتشر
فيها اآلفة مبســتو منخفض أو منطقة حتت منهج النظم حيث يكون النوع املســتهدف موجوداً ،حيدث العكس ،ويتعني
أن تكون كثافات االصـــطياد ،لتلك اآلفة أعلى يف حقل اإلنتاج وتنخفض باجتاه نقاط الدخول .كما يتعيّن مراعاة حاالت
أخرى مثل املناطق احلضرية عالية اخلطورة عند تقدير كثافة املصائد.

ا
ﻻﺳ

تظهر اجلداول من  4آ إىل  4و كثافات امل صائد املو صى بها لألنواع املختلفة من ذباب مثار الفاكهة ا ستنادًا إىل ممار سة
شائعة .وقد مت حتديد هذه الكثافات مبراعاة نتائج البحوث ،قابلية التطبيق وجدوى التكلفة .كما تتوقف كثافات املصائد
أيضاً على أنشطة املسح املرافقة ،مثل منط وشدة مجع عينات الثمار لكشف األطوار غري الناضجة من ذباب مثار الفاكهة.
يف تلك احلاالت حيثما يتم إكمال برامج مســـح االصـــطياد بأنشـــطة مجع مكافئة جلمع عينات الثمار ،ميكن ان تكون
كثافات املصائد أخفض من الكثافات املوصى بها املعروضة.
مت عمل توصيات الكثافة املعروضة يف اجلداول من  4أ –  4و مع مراعاة العوامل الفنية التالية:
-

األهداف املختلفة للمسح وأوضاع اآلفة
نوع ذبابة مثار الفاكهة املستهدف (جدول )1
خطر اآلفة املرتبط مبناطق العمل (مناطق اإلنتاج وغريها من املناطق).

وضــمن املنطقة احملددة ،يتعيّن تطبيق الكثافة املوصــى بها مع فرصــة مهمة ملســك ذباب مثار الفاكهة كمناطق العوائل
األولية والطرق احملتملة (مثل مناطق إنتاج إزاء مناطق صناعية.
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
اجلدول ( 4أ) .كثافات املصيدة ألنواع Anastrepha spp.
االصطياد

منط املصيدة 1

اجلاذب

كثافة املصيدة/كم

)2( 2

نقاط دخول 3

مسح رصدي ،بدون مكافحة

MLT/McP

C/PA2

-0.251

-0.251

مسح رصدي للتقليص

MLT/McP

C/PA2

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر
فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو
منخفض بعد زيادة متوقعة يف
اجملتمع

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 يف منطقة خالية من ذبابة
مثار 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

–20450

–2050

–2050

–2050

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر
فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو
منخفض بعد كشف باإلضافة للمسح
الكشفي
 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.

( )2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.

 3أيضاً مواقع أخرى عالية اخلطورة.

ﺿﺔ

منطقة إنتاج

هامشية

حضرية

اجلاذب

PA

منط املصيدة

)(AA+Pt

McP

ا
ﻻﺳ

C2

ﺗﻌ ﺎ

 4يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة.

جاذب بروتيين
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MLT

مصيدة ماكفيل
املصيدة متعددة الطعوم

املعيار  26يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

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

اجلدول ( 4ب) كثافات املصــــيدة ألنواع  Bactrocera spp.املســــتجيبة ملثيل يوجينول ( )CUE( Cuelure ،)MEواجلاذبات الغذائية =PA( 1جاذبات
بروتينية)

االصطياد

منط املصيدة 2

اجلاذب

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

ME/CUE/PA

1-0.5

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

ME/CUE/PA

4-2

كثافة املصيدة/كم

منطقة إنتاج

مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر
فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو
منخفض بعد زيادة متوقعة يف
اجملتمع
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة
مثار الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة
ولالستبعاد
مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر
فيها ذبابة مثار الفاكهة مبستو
منخفض بعد كشف باإلضافة للمسح
الكشفي4

نقاط دخول 4

هامشية

حضرية

0.5-0.2

0.5-0.2

0.5-0.2

0.5-0.25

0.5-0.25

2-1

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

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

1

5-1

12-3

50-20

50-20

1

ﺿﺔ

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص

)2( 2

ME/CUE/PA

450-20

50-20

TP
YP

McP

MLT

مصيدة ماكفيل
املصيدة متعددة الطعوم
املصيدة املغربية املتوسطية

ا
ﻻﺳ

ST

مصيدة ستاينر
مصيدة تفري
مصيدة اللوحة الصفراء

ﺗﻌ ﺎ

 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.
 2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.
 3أيضاً مواقع أخرى عالية اخلطورة.
 4يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة.
منط املصيدة

MM

CH
JT
LT

مصيدة شام ب
مصيدة جاكسون
مصيدة لينفيلد

اجلدول ( 4جك) كثافات املصيدة لـ Bactrocera oleae
االصطياد

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر فيها
ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد
زيادة متوقعة يف اجملتمع
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار
الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
مسح تعيني احلدود يف منطقة تنتشر فيها
ذبابة مثار الفاكهة مبستو منخفض بعد
كشف باإلضافة للمسح الكشفي4

منط املصيدة 1

اجلاذب

MLT/CH/YP

AC+SK/PA

1-0.5

كثافة املصيدة/كم
منطقة إنتاج

)2( 2

نقاط دخول 3

هامشية

حضرية

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

450-20

50-20

50-20

50-20

0.5-0.25
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
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اجلدول ( 4د).كثافة املصائد ألنواع Ceratitis spp
االصطياد

منط املصيدة 2

اجلاذب

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح تعيني احلدود يف منطقة
تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة
مبستو منخفض بعد زيادة
متوقعة يف اجملتمع
5
مسح رصدي لالستئصال
مسح كشفي يف منطقة خالية من
ذبابة مثار الفاكهة للتحقق من
غياب اآلفة ولالستبعاد
مسح تعيني احلدود يف منطقة
تنتشر فيها ذبابة مثار الفاكهة
مبستو منخفض بعد كشف
6
باإلضافة للمسح الكشفي

منطقة إنتاج

هامشية

حضرية

نقاط دخول 4

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

1-0.5

0.5-0.2

0.5-0.2

0.5-0.2

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

4-2

2-1

0.5-0.25

0.5-0.25

5-3

5-3

5-3

5-3

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

TML/CE/3C/2
C/PA

5-3

5-3

5-3

5-3

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

TML/CE/3C/2
C/PA

1

1

5-1

12-3

TML/CE/3C/2
C/PA

650-20

50-20

50-20

50-20

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

ﺿﺔ

مسح رصدي للتقليص

كثافة املصيدة/كم

)3( 2

 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.
 3أ يض ًا مواقع أخرى عالية اخلطورة.
 4يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة.
اجلاذب
PA
SK

منط املصيدة

بيكربونات األمونيوم
جاذبات بروتينية

MLT

Spiroketal

YP

CH

ا
ﻻﺳ

AC

ﺗﻌ ﺎ

( )2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.

مصيدة شام ب
املصيدة متعددة الطعوم
مصيدة اللوحة الصفراء

 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.
( )2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.
 3أ يض ًا مواقع أخرى عالية اخلطورة.
 4نسبة ( 1:1مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور).
 5نسبة ( 1.3مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور)
 6يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة (نسبة 5 ،1:5مصائد إناث لكل مصيدة ذكور).
منط املصيدة
اجلاذب
(
AA+TMA
)
C2
 CCمصيدة كوك وكوننغهام (مع ترميدلور ملسك الذكور )
CC
)(AA+Pt+TMA
C3
 ETاملصيدة السهلة (مع طعوم  C 2و C3للمسك املتحيّز لإلناث )
ET
أمونيوم
خالت
AA
 JTمصيدة جاكسون ( مع طعم تراميدلور ملسك الذكور)
LT
كابيلور
CE
 LTمصيدة لينفيلد ( مع طعم تراميدلور ملسك الذكور)
JT

جاذب بروتيين
PA
بوتريسني
Pt
 TMAتراي ميثيل أمني
 TMLترميدلور

 McPمصيدة ماكفيل

MLT
 MLTاملصيدة متعددة الطعوم (مع طعوم  C 2و C3للمسك املتحيّز لإلناث )
MM

املصيدة املغربية املتوسطية

 OBDTاملصيدة اجلافة مفتوحة األسفل (مع طعوم  C 2و C3للمسك املتحيّز لإلناث )
ST
 SEمصيدة سنسوس (مع طعوم  CEملسك الذكور و C3للمسك املتحيّز لإلناث )
SE
 STمصيدة ستينر (مع  TMLملسك الذكور )
TP
 TPمصيدة تفري (مع طعوم  C 2و C3للمسك املتحيّز لإلناث )
YP
 VARs+مصيدة القمع املعدل
 YPمصيدة اللوحة الصفراء
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae
اجلدول ( 4هك) كثافات املصيدة ألنواع
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Rhagoletis spp.

االصطياد
مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مســح تعيني احلدود يف منطقة تنتشــر فيها
ذبابة مثار الفاكهة مبســــتو منخفض بعد
زيادة متوقعة يف اجملتمع
مسح رصدي لالستئصال

منط املصيدة 1

اجلاذب

)2 ( 2

كثافة املصيدة/كم
منطقة إنتاج هامشية

حضرية

نقاط دخول 3

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

BuH/As

1-0.5

0.5-0.25

0.5-0.25

0.5-0.25

BuH/As

4-2

2 -1

0.5-0.25

0.5-0.25

RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As

5-3

5 -3

5-3

5-3

RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As

5-3

5 -3

5-3

5-3

3-0.4

5-3

12-4

50-20

50-20

50-20

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار
الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
مســح تعيني احلدود يف منطقة تنتشــر فيها
4
50-20
BuH/As
ذبابة مثار الفاكهة مبســــتو منخفض بعد RB/RS/PALz/YP/McP
4
كشف باإلضافة للمسح الكشفي
 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.
( )2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.
 3أيضاً مواقع أخرى عالية اخلطورة.
 4يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليطة
RB/RS/PALz/YP/McP

اجلاذب
 ASملح أمونيوم
 BuHهكسانويت بوتيل
 CEكابيلور
 AAخالت األمونيوم

ﺗﻌ ﺎ

Toxotrypana curvicauda

مسح رصدي ،بدون مكافحة
مسح رصدي للتقليص
مســح تعيني احلدود يف منطقة تنتشــر فيها
ذبابة مثار الفاكهة مبســــتو منخفض بعد
زيادة متوقعة يف اجملتمع
مسح رصدي لالستئصال

منط املصيدة 1

اجلاذب

GS

MVP

1-0.5

GS

MVP

4-2

GS

MVP

5-3

5 -3

GS

MVP

5-3

5 -3

5-3

3 -2

6-3

12-5

50-20

50-20

50-20

مسح كشفي يف منطقة خالية من ذبابة مثار
الفاكهة للتحقق من غياب اآلفة ولالستبعاد
مســح تعيني احلدود يف منطقة تنتشــر فيها
4
50-20
MVP
ذبابة مثار الفاكهة مبســــتو منخفض بعد GS
4
كشف باإلضافة للمسح الكشفي
 1ميكن مجع مصائد خمتلفة للوصول إىل العدد اإلمجالي.
( )2تعزو إىل العدد الكلي للمصائد.
 3أيضاً مواقع أخرى عالية اخلطورة.
 4يشمل هذا املدى االصطياد عالي الكثافة يف املنطقة املباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باجتاه مناطق االصطياد احمليط
GS

اجلاذب
MVP

MVP

فرمون ذبابة مثار الباباظ (--2ميثيل فينيل بريازين)

2

MVP

منط املصيدة
GS

)2 ( 2

كثافة املصيدة/كم
منطقة إنتاج هامشية

ا
ﻻﺳ

االصطياد

BuH/As

ﺿﺔ

منط املصيدة
 McPمصيدة ماكفيل
 RBمصيدة Rebell
 RSمصيدة الكرة احلمراء
 PALzاملصيدة الصفراء الالصقة املومضة
 YPاملصيدة ذات اللوحة الصفراء

اجلدول ( 4و) .كثافات املصيدة لـ

1

حضرية

نقاط دخول 3

0.5-0.25

0.5-0.25

0.5-0.25

1

0.5-0.25

0.5-0.25

5-3

5-3

5-3

الكرة اخلضراء
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إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذباب مثار الفاكهة (فصيلة )Tephritidae

أنشطة اإلشراف

يشــمل اإلشــراف على أنشــطة االصــطياد تقدير نوعية املواد املســتعملة ومراجعة كفاءة اســتعمال هذه املواد وإجراءات
االصطياد.
يتعيّن أن تؤدي املواد املســتعملة دورها بفاعلية ومصــداقية عند مســتوى مقبول من الفرتة الزمنية املوصــوفة .ويتعيّن أن
حتافظ املصــائد بذاتهاعلى تكاملها لكامل الفرتة اليت يتوقع أن تبقى فيها يف احلقل .وجيدر أن تكون اجلاذبات مصــدقة
وخمتربة حيوي ًا ملستوى مقبول من األداء باالستناد إىل استعماهلا املتوقّع.

ﺿﺔ

يتعيّن عمل تقويم فين بشــكل دوري من قبل أشــخاص غري مشــاركني مباشــرة بتطبيق الربنامج .يتوقف توقيت التقويم
ح سب الربنامج ،ولكن يو صى بإجنازه مرتني على األقل يف العام يف الربامج اليت ت ستمر ملدة ستة أ شهر أو أكثر .ويتعيّن
أن يعاجل التقويم كافة النواحي املتعلقة مبقدرة برنامج االصـــطياد على كشـــف اآلفات املســـتهدفة يف إطار الفرتة الزمنية
احملددة للوفاء مبخرجات الربنامج مثل الكشـــف املبكر لدخول ذبابة مثار فاكهة ما .تشـــمل نواحي التقويم نوعية مواد
اال صطياد ،حفظ ال سجالت ،ختطيط شبكة اال صطياد ،ر سم اخلرائط للم صائد ،و ضع امل صائد ،ظروف امل صيدة ،خدمة
املصيدة ،تردّد تفتيش املصيدة واملقدرة على حتديد هوية ذباب مثار الفاكهة.

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

جيدر تقويم نشــر املصــائد لضــمان أن تكون األمناط املوصــوفة للمصــائد وكثافاتها موضــوعة يف املكان .ويتم الوصــول إىل
اإلثباتات احلقلية من خالل تفتيش الدروب الفردية.
يتعيّن تقويم و ضع امل صائد ل ضمان أن تكون األمناط والكثافات املو صوفة من امل صائد يف املكان .ويتم الو صول إىل اإلثبات
احلقلي من خالل تفتيش الدروب الفردية.
يتعيّن تقويم و ضع امل صائد الختيار العائل املنا سب ،توقيت إعادة و ضع امل صائد ،االرتفاع ،التوازن ضوء/ظل ،و صول
ذبابة مثار الفاكهة إىل امل صيدة ،والقرب من م صائد أخرى .وميكن تقويم اختيار العائل ،إعادة و ضع امل صائد والقرب من
مصائد أخرى من السجالت اخلاصة بكل درب للمصيدة .كما ميكن تقويم اختيار العائل ،التوضّع والقرب إضافيا بفحص
حقلي ً.
يع ّد احلفظ املناسب للسجالت أساسياً لعمل برنامج االصطياد بشكل مناسب .ويتعيّن تفتيش السجالت لكل درب مصيدة
لضمان أنها كاملة وحمدثة .ميكن بعدئذ استعمال اإلثبات احلقلي للمصادقة على دقة السجالت.
جيدر تقويم املصائد للظرف اإلمجالي ،اجلاذب الصحيح ،اخلدمة املناسبة للمصائد ،الفواصل الزمنية املناسبة للتفتيش،
عالمات ال تحديد ال صحيحة (مثل حتديد امل صائد وتاريخ و ضعها) ،الدليل عن التلوّث ول صاقات التحذير املنا سبة .ويتم
إجناز ذلك يف احلقل يف كل موقع يتم فيه وضع املصيدة.
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ميكن حدوث التقويم والقابلية على حتديد اهلوية من خالل ذباب مثار الفاكهة املســتهدف الذي مت تعليمه ببعض الطرق
بغية متييزه عن ذباب مثار الفاكهة الربّي املم سوك .يو ضع ذباب مثار الفاكهة املعلّم يف امل صائد بغية تقويم مقدرة ال صيّاد
على خدمة املصائد ،كفاءته يف التعرّف على األنواع املستهدفة من ذباب مثار الفاكهة ،ومعرفته بإجراءات اإلبالغ املناسبة
عند العثور على ذبابة مثار فاكهة .ومن نظم التعليم الشائعة األصبغة املومضة و/أو قص األجنحة.
ويف بعض الربامج اليت يتم فيها امل سح لال ستئ صال للمحافظة على املناطق اخلالية من اآلفات ،ميكن تعليم الذباب أي ض ًا
باســـتعمال ذباب مثار فاكهة عقيم مشـــعّع بغية تقليل فرص اخلطأ يف حتديد هوية ذبابة مثار الفاكهة املعلّمة على أنها
ذبابة مثار فاكهة بريّة وما يرتتب على ذلك من أعمال غري ضرورية من قبل الربنامج .وهناك ضرورة لطريقة خمتلفة قلي ًال
يف شـــروط برنامج إطالق لذباب مثار الفاكهة العقيم لتقويم مقدرة املوظفني على متييز ذباب مثار الفاكهة الربّي عن ذباب
مثار الفاكهة العقيم الذي مت إطالقه بدقة .حيث يكون ذباب مثار الفاكهة املعلّم عقيم ًا ولكنه يفتقر إىل الصــبغة املومضــة،
لكنه معلم فيزيائياً بقص األجنحة أو بطريقة أخرى .ويوضــع هذا الذباب يف عينات املصــائد بعد مجعها من احلقل ولكن
قبل تفتيشها من قبل املشغلني.

ﺿﺔ

يتعني تلخيص التقويم يف تقرير يف صّل عدد املصائد املفتشة يف كل درب اليت وجد أنها متتثل للمعايري املقبولة مثل ،رسم
اخلرائط للمصـــائد ،مكان وضـــعها ،الظرف ،اخلدمة والفاصـــل الزمين للتفتيش .ويتعيّن حتديد النواحي اليت وجدت
ناقصة ،كما جيدر عمل توصيات حمددة إلصالح هذه النواقص.

ا
ﻻﺳ

ﺗﻌ ﺎ

وم سك ال سجالت على حنو مالئم حا سم األهمية حل سن عمل امل صائد .وينبغي إجراء تفتيش ل سجالت كل م سار م صيد
لضمان أن تكون كاملة وحمدّثة .وميكن أيضاً استخدام التأكيد امليداني للمصادقة على دقة السجالت .كما يوصى باحلفاظ
على مناذج لقسائم خاصة باألنواع اجملمعة من أنواع ذباب الفاكهة اخلاضعة للوائح.
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