اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة اخلامسة هليئة تدابري الصحة النباتية يف
هذا امللحق هو جزء واجب اإلتباع من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم
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معاملة تشعيع آلفة
Conotrachelus nenuphar
(أعتمد يف  ،2010نشر يف )2017

نطاق املعاجلة
تطبـق هذه املعاجلـة على استخـدام اإلشعـاع يف الفاكهـة واخلضـر جبرعـة ممتصـة دنيـا قدرهـا  70غي ملنع ظهور
اآلفة البالغة من  Conotrachelus nenupharيف حالـة الفعاليـة املبينـة .وينبغي تطبيق هذه املعاجلة وفقا للمتطلبات
املبينة يف املعيار الدولي رقم  18من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف
الصحة النباتية).1
وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

املعاجلة باإلشعاع آلفة

املكوّن الفعّال

غري متوافر

منط املعاملة

تشعيع

اآلفة املستهدفة

)Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae

Conotrachelus nenuphar

البنود اخلاضعة للواهح املستهدفة مجيع أنواع الفاكهة واخلضر ،مبا يف ذلك اجلـو ،،الـه هـي عواهـل هـذه اآلفـة
Conotrachelus nenuphar

جدول املعاجلة
اجلرعة املمتصة الدنيا البالغ  92غي ملنع ظهور اآلفات البالغة من .Conotrachelus nenuphar
 1ال يتضمن نطاق املعامالت امل نصوص عليها يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات القضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية األخرى اخلاصة
باملوافقة على املعامالت .كذلك ال تتضمن املعامالت معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية ،وهى القضايا اله ينبغي
التعام ل معها وفقا لإلجراءات احمللية قبل املوافقة على املعاملة .وعالوة على ذلك ،يُنظر يف التأثريات على جودة املنتج قبل اعتماد تلك املعامالت على
املستوى الدولي .وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ما يتصل باملوافقة على املعامالت ،أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

معاملة صحة نباتية 1-9

معاجلة صحة نباتية

2010:9

معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للواهح

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون تكاثر ما ال يقل عن  99.9880يف املاهة لآلفة اليافعة
من  Conotrachelus nenupharنسبة  95يف املاهة.
ينبغي تطبيق املعاجلة وفقا ملتطلبات املعيار الدولي رقم .18
ينبغي عدم تطبيق املعاجلة باإلشعاع هذه على الفاكهة واخلضر املخزنة يف أجواء حمورة.

معلومات أخرى ذات صلة
نظرا ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة ،قد يواجه املفتشون هذه اآلفة  Conotrachelus nenupharحية وإن
مل تكن حيوية (الريقات والعذارى و/أو اآلفة اليافعة) خالل عملية التفتيش .غري أن ذلك ال يعين فشل املعاجلة.
رغم أن هذه املعاجلة قد تؤدي إىل ظهور بالغات مشععة ،قد تؤثر العوامل التالية فرصة إمكانية وجو البالغات يف املصاهد
يف البلدان املستوردة:
يندر وجود بالغات اآلفة (إذا حدث) يف الثمار املشحونة ألن اآلفة تتعذر خارج الثمار.
من غري احملتمل مثابرة البالغات املشععة ألكثر من أسبوع ،بعد املعاملة باإلشعاع ،وتكون بالتالي أقل احتماالً لالنتشار
من بالغات اآلفة غري املشععة.
استند فريق اخلرباء املختص املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة إىل أعمال البحوث اله اضطلع
بها  )2003( Hallmanاله حددت فعالية اإلشعاع كمعاجلة هلذه اآلفة يف التفاح .Malus domestica
وكان ا ستنتاج فعالية املعاجلة يف مجيع الفاكهة واخلضر يستند إىل املعارف واخلربات بأن أنظمة قياس جرعة اإلشعاع
تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية اله متتصها اآلفة املستهدفة بصورة منفصلة عن السلعة الكاملة ،وإىل القراهن من الدراسات
البحثية بشأن طاهفة من اآلفات والسلع .ويشمل ذلك دراسات عن اآلفات والعوامل التالية:
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus
paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus
domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus
domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et
al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al.,
1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).

غري أنه لوحظ أن فعالية املعاجلة مل تتعرض الختبـار بالنسـبة جلميـع الفاكهـة واخلضـر العاهلـة لآلفـة املسـتهدفة .وإذا
توافرت قراهن تشري إىل أن استنتاج املعاجلة بأنها تغطي مجيع عواهل هذه اآلفة هي قراهن غـري صـحيحة سـيعاد النظـر
عندهذ يف هذه املعاجلة.
املراجع
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 كمكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على،يشري هذا امل عيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
على
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
https://www.ippc.int/en/core./activities/standards-setting/ispms
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تاريخ املطبوع

هذا ليس جزءًا رمسي ًا من املعيار

 كمكـن، وللحصـول علـى حملـة تارايـة شـاملة،يعود تاريخ املطبوع إىل النسخة الصادرة بهذه اللغـة فقـط
الرجوع إىل النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية من هذا املعيار
 مـن قببـل هيئـة تـدابري الصـحة28  للمعيار الدولي لتـدابري الصـحة النباتيـة9  اعتُمد امللحق03 -2010
النباتية – الدورة اخلامسة
، رومـا.)2010( Conotrachelus nenuphar : معاملـة تشـعيع آلفـة.9 امللحم.2007 .28 املعيار الدولي رقم
. الفاو،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 قامت أمانة االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات بومجـة و ادراج التعـديالت ابربيـة طبقـ ًا12 -2016
)2015( 10 إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية – الدورة
.04 -2017 :آخر حتديث لتاريخ املطبوع
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