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 (معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية) 28: التعديالت التحريرية املقرتحة على مالحق املعيار الدولي 1املرفق 
 

 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

 معاملة تشعيع آلفة 1النباتية  معاملة الصحة

Anastrepha ludens 

 Anastrephaي ملنع ظهور اآلفة البالغة من راغ 70 جرعة ممتصة دنيا تبلغ

ludens 

 .%95ثقة عند مستوى  9968.99EDهو  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن  ملةتبلغ درجة الثقة بأن املعا

 .95، نسبة Anastrepha ludensلآلفة البالغة من  يف املائة 9968.99

 يف املائة

اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة التأكيدية على أن دلت التجارب 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثالث 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  

 آلفة معاملة تشعيع 2النباتية  معاملة الصحة

Anastrepha obliqua 

ملنع ظهور اآلفات البالغة من  رايغ 70اجلرعة املمتصة الدنيا البالغ 
Anastrepha obliqua 

 مستوى الثقةمن  %95عند  9968.99EDيبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Anastrepha obliquaلآلفة البالغة من  يف املائة 9968.99

اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة  التأكيدية على أندلت التجارب 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثالث 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  

 آلفة معاملة تشعيع 3النباتية  معاملة الصحة

Anastrepha serpentina 

 ي ملنع ظهور اآلفة البالغة منراغ 100 الدنيا البالغةمتصة املرعة اجل
Anastrepha serpentine 

 من مستوى الثقة. %95عند  9972.99EDيبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Anastrepha obliquaلآلفة البالغة من  يف املائة 7299.99

اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة  التأكيدية على أن دلت التجارب 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثالث 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا. 
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

 آلفة معاملة تشعيع 4النباتية  معاملة الصحة

Bactrocera jarvisi 

من البالغة  ي ملنع ظهور اآلفاتراغ 100الدنيا البالغة متصة املرعة اجل
Bactrocera jarvisi 

 من مستوى الثقة. %95عند  9981.99ED يبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Bactrocera jarvisiلآلفة البالغة من يف املائة  9981.99

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

يومًا واحدًا البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي بيوضًا يبلغ عمرها 

 ويرقات الطور الثالث اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 آلفة معاملة تشعيع 5النباتية  معاملة الصحة

Bactrocera tryoni 

البالغة من  ي ملنع ظهور اآلفاتراغ 100الدنيا البالغة متصة املرعة اجل
Bactrocera tryoni 

 من مستوى الثقة. %95عند  9978.99ED يبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Bactrocera tryoniلآلفة البالغة من  يف املائة 8799.99

اآلفة دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور 

البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي بيوضًا يبلغ عمرها يومًا واحدًا 

 ويرقات الطور الثالث اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 آلفة معاملة تشعيع 6النباتية  معاملة الصحة

 Cydia pomonella 

 Cydiaالبالغة من  اآلفاتي ملنع ظهور راغ 200 الدنيا البالغةمتصة املرعة اجل

pomonella  

 من مستوى الثقة. %95عند  9978.99ED يبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  pomonella Cydiaلآلفة البالغة من  يف املائة 8799.99

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور الثالث 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.  
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

 ذبابمعاملة تشعيع آلفة  7النباتية  معاملة الصحة

 مثار الفاكهة من فصيلة

Tephritidae  )عام( 

ذباب البالغة من  ي ملنع ظهور اآلفاتراغ 150ا البالغة اجلرعة املمتصة الدني

 .الفاكهة

 من مستوى الثقة. %95عند  9968.99EDيبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  ذباب الفاكهةلآلفة البالغة من  يف املائة 8699.99

اجلرعة املذكورة قد حالت دون ظهور اآلفة دلت التجارب التأكيدية على أن 

حتتوي عددًا من األنواع اهلامة البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت 

 يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.  Tephritidae فصيلةاقتصاديًا من 

 آلفة معاملة تشعيع 8النباتية  معاملة الصحة

Rhagoletis pomonella 

 Rhagoletisمن  ظهور اآلفات البالغةي ملنع راغ 60 الدنيا البالغةمتصة املرعة اجل

pomonella 

 من مستوى الثقة. %95عند  9921.99EDيبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن عاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Rhagoletis pomonellaت خلادرا يف املائة 99.9921

 تكون خادراتدلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة قد حالت دون 

حتتوي يرقات الطور الثالث الذي يعترب أكثر يف الثمار اليت عوجلت واليت كانت 

 مراحل احلياة صمودًا. 

 آلفة معاملة تشعيع 9النباتية  معاملة الصحة

Conotrachelus 
nenuphar 

ي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 92اجلرعة املمتصة الدنيا البالغ 
Conotrachelus nenuphar 

 من مستوى الثقة. %95عند  99.9880EDيبلغ  يف املعاملةمستوى الفعالية والثقة 

ما ال يقل تكاثر   بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 95نسبة  Conotrachelus nenupharلآلفة اليافعة من  يف املائة 8809.99عن 

 .يف املائة

الناجح  التكاثردلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة قد حالت دون 

األول( لدى البالغات اليت جرت معاجلتها  الطورما بعد  اجليل البنوي األول)منو 

 أكثر مراحل احلياة صمودًا. ت يفعتربواليت ا
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

النباتية  معاملة الصحة

10 

 تشعيع آلفةمعاملة 

Grapholita molesta 

 Grapholitaي ملنع ظهور اآلفات البالغة من راغ 232 جرعة ممتصة دنيا مقدارها

molesta. 

 .%95عند مستوى ثقة 9949.99ED معاملة مستوى الفعالية والثقة لل

ما ال يقل عن ظهور  بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Grapholita molestaلآلفة اليافعة من  يف املائة 9949.99

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

 البالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور اخلامس 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 

النباتية  معاملة الصحة

11 

 تشعيع اآلفة معاملة

Grapholita molesta   يف

 كسجنيواأل ظروف نقص

 غراي ملنع تبويض بالغات  232جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 . Grapholita molestaآفة 

 .%95عند مستوى ثقة  9932.99ED مستوى الفعالية والثقة للمعاملة 

ما ال يقل  تبويض بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 .يف املائة 95نسبة  Grapholita molesta.آلفة  يف املائة 3299.99عن 

التبويض لدى دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي يرقات الطور البالغات اليت نشأت 

 اخلامس اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 

النباتية  معاملة الصحة

12 

 Cylasمعاملة تشعيع آلفة 

formicarius 
elegantulus 

 غراي ملنع تكاثر بالغات  165جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 .Cylas formicarius elegantulusآفة 

 .%95عند مستوى ثقة  9952.99EDمستوى الفعالية والثقة للمعاجلة، 

ما ال يقل عن منو  بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 Cylas formicariusاجليل البنوي األول آلفة  بالغات من يف املائة 5299.99

elegantulus،  يف املائة 95نسبة 

منو بالغات دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

معاملة اجليل البنوي األول من البيوض اليت وضعتها البالغات اليت خضعت لل

 واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 



Attachment 1  CPM 2016/12 

International Plant Protection Convention Page 5 of 10 

 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

النباتية  معاملة الصحة

13 

 معاملة تشعيع آلفة

Euscepes 
postfasciatus 

 Euscepesة غراي ملنع تكاثر بالغات آف 150جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

postfasciatus 

 .%95عند مستوى ثقة  9950.99ED، ةمستوى الفعالية والثقة للمعامل

 منو  بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

 من بالغات اجليل البنوي األول  يف املائة 5099.99ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95نسبة ،  Euscepes postfasciatusآلفة 

منو بالغات دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة  قد حالت دون 

معاملة األول من البيوض اليت وضعتها البالغات اليت خضعت للاجليل البنوي 

 واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 

النباتية  معاملة الصحة

14 

 معاملة تشعيع آلفة 

Ceratitis capitata 

 

 

 غراي ملنع ظهور بالغات  100جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 ..Ceratitis capitataآفة 

 .%95عند مستوى ثقة  9970.99EDوالثقة للمعاجلة، مستوى الفعالية 

 ظهور   بناء على هذا اجلدول حتول دونعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

نسبة ، Ceratitis capitataمن اآلفة البالغة لـ  يف املائة 7099.99ما ال يقل عن 

 .يف املائة 95

دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد حالت دون ظهور اآلفة 

  يرقات الطور الثالثالبالغة من الثمار اليت عوجلت واليت كانت حتتوي 

 اليت تعترب من أكثر مراحل احلياة صمودًا.
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

النباتية  معاملة الصحة

15 

الكنتالوب معاملة 

Cucumis melo var. 

reticulatus ( الشمام

املشبك( حبرارة البخار 

للتخلص من ذبابة البطيخ 

Bactrocera cucurbitae  

 نطاق املعاجلة]

 Cucumis melo var. reticulatusالكنتالوب معاملة من عاملة تتألف هذه امل

  )الشمام املشبك( لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة البطيخ

(Bactrocera cucurbitae) بالفعالية احملددة.] 

 جدول املعاجلة

عند مستوى ثقة بنسبة  )ED(9889.99 ويبلغ مستوى الفعالية والثقة للمعاجلة،

95%. 

ما ال يقل عن  بناء على هذا اجلدول تقضي علىعاملة تبلغ درجة الثقة بأن امل

  Bactroceraمن البيوض والريقات لآلفة البالغة لـيف املائة  8999.99

cucurbitae  ، يف املائة 95نسبة.  

 البيوض اليت قضت علىدلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد 

اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة  وعلى يرقات الطور الثالثمعاملة خضعت لل

 صمودًا.
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

النباتية  معاملة الصحة

16 

 Citrusالربتقال معاملة 

sinensis  بالربودة

للتخلص من ذبابة فاكهة 

 Bactroceraكوينالند 

tryoni 

 عاملة نطاق امل]

على البارد لكي تسفر   Citrus sinensisالربتقال معاملة من عاملة تتألف هذه امل

 [ Bactrocera tryoniعن نفوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة كوينالند 

 جدول املعاجلة

عند مستوى ثقة نسبته  )ED(9981.99وتبلغ الفعالية يف حالة الصنف "أبو سرة" 

 يف املائة.  95

 95عند مستوى ثقة نسبته  9973.99EDوتبلغ الفعالية بالنسبة للصنف "فالينسيا" 

 يف املائة. 

تبلغ درجة الثقة يف حالة صنف "أبو سرة" بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول 

 Bactroceraمن بيوض ويرقات  يف املائة 8199.99يقل عن ال تقضي على ما 

tryoni ، يف املائة 95نسبة. 

تبلغ درجة الثقة يف حالة صنف "فالينسيا" بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول 

 Bactroceraمن بيوض ويرقات  يف املائة  99.9973يقل عن ال تقضي على ما 

tryoni ، يف املائة 95نسبة. 

يرقات الطور  التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت علىدلت 

 اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.ومعاملة األول اخلاضعة لل
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 معاملة الصحةرقم 

 النباتية
 املربر املنطقي للتعديل التحريري مبا يعكس نقطة النهاية التغيريات يف جدول املعاجلة النباتية معاملة الصحة إسم

النباتية  معاملة الصحة

17 

 Citrusاملندارين معاملة 

reticulate  والربتقال

Citrus sinensis  بالربودة

للتخلص من ذبابة فاكهة 

 Bactroceraكوينالند 

tryoni 

 نطاق املعاجلة]

والربتقال  Citrus reticulateمثرة املندارين معاملة  منعاملة تتألف هذه امل

Citrus sinensis  بالربودة لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة

 [.بالفعالية احملددة Bactrocera tryoniكوينالند 

 عاملة جدول امل

 يف املائة.  95عند مستوى ثقة نسبته  )ED(9986.99 تبلغ الفعالية 

يقل عن ال تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على ما 

 .يف املائة 95نسبة ، Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات  يف املائة 9986.99

يرقات الطور  دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت على

 اليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.ومعاملة األول اخلاضعة لل
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الليمون احلامض معاملة 

Citrus limon  بالربودة

للتخلص من ذبابة كوينالند 
Bactrocera tryoni 

 عاملة نطاق امل]

بالربودة لكي  Citrus limonالليمون احلامض معاملة على عاملة تنطبق هذه امل

بالفعالية  Bactrocera tryoniتسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة كوينالند 

 [احملددة. 

 عاملة جدول امل

 يومًا متواصاًل 14: درجتان مئويتان أو أقل ملدة 1اجلدول 

 يف املائة.  95مبستوى ثقة نسبته   (ED)99.99 تبلغ الفعالية 

يقل عن ال درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على ما  تبلغ

 .يف املائة 95نسبة ، Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات  يف املائة 99.99

 يومًا متواصاًل  14درجات مئوية أو أقل ملدة  3: 2اجلدول 

 يف املائة.  95مبستوى ثقة نسبته  9872.99EDتبلغ الفعالية 

يقل عن ال درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول تقضي على ما  تبلغ

 .يف املائة 95نسبة ، Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات يف املائة  9872.99

يرقات الطور  دلت التجارب التأكيدية على أن  اجلرعة املذكورة  قد قضت على

 مراحل احلياة صمودًا.اليت اعتربت يف أكثر ومعاملة األول اخلاضعة لل

. 
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 Dysmicoccusمعاملة 

neobrevipes   و
Planococcus lilacinus 

 Planococcus minorو 

 \غراي ملنع تكاثر اإلناث البالغات من 231اجلرعة الدنيا املمتصة قدرها 

Dysmicoccus neobrevipes وPlanococcus lilacinus وPlanococcus 

minor  

at the  99023.99Efficacy and confidence level of the treatment is ED
% confidence level.95 

 يف املائة.  95عند مستوى ثقة نسبته  99023.99EDوموثوقيتها عاملة تبلغ فعالية امل

 تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون تكاثر على 

 Dysmicoccusمن البالغات اإلناث لكل من  يف املائة 99023.99يقل عن ال ما 

neobrevipes  وlilacinus Planococcus   وminor Planococcus  ، نسبة

 يف املائة 95

دلت التجارب التأكيدية على أن اجلرعة املذكورة قد حالت دون منو الريقات من 

اليت جرت البيوض من اجليل البنوي األول اليت وضعتها اإلناث البالغات 

 معاجلتها واليت اعتربت يف أكثر مراحل احلياة صمودًا.

 


