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

نطاق املعاجلة
تطبق هذه املعاجلة استخـدام اإلشعـاع مثار الفاكهة واخلضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  232غراي ملنع ظهور
اآلفة البالغة من  Grapholita molestaعند الفعالية املبينة .ويتعيّن تطبيق هذه املعاجلة انسجاماً مع املتطلبات املبينة
1
يف املعيار الدولي رقم ( 18خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية).
وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

معاجلة تشعيع حلشرة

املكوّن الفعّال

غري متوافر

منط املعاجلة

اإلشعاع

اآلفة املستهدفة

)Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera: Torticidae

Grapholita molesta

البنود اخلاضعة للوائح املستهدفة مجيع مثار الفاكهة واخلضار اليت تكون عوائل حلشرة

Grapholita molesta

جدول املعاجلة
جرعة ممتصة دنيا مقدارها  232غراي ملنع ظهور اآلفات البالغة من

Grapholita molesta

 1ال يشمل نطاق معامالت الصحة النباتية مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات حملية ملعامالت معتمدة .كما ال تؤمّن املعامالت
معلومات عن تأثريات حمددة يف صحة اإلنسان أو سالمة ا ألغذية ،اليت يتعيّن معاجلتها باستخدام إجراءات حملية قبل املصادقة على معاملة ما.
وعالوة على ذلكُ ،ينظر يف التأثريات املمكنة للمعامالت يف جودة املنتج لبعض سلع العائل قبل اعتمادها دوليا .على أن تقويم أية تأثريات ملعاملة ما يف
جودة املنتج قد حيتاج إىل اعتبارات إضافية .وليس هناك إلزام لطرف متعاقد باملوافقة على املعامالت ،تسجيلها واعتمادها الستخدامها يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور ما ال يقل عن  99.9949يف املائة لآلفة اليافعة
من  Grapholita molestaنسبة  95يف املائة.
يتعيّن تطبيق املعاجلة انسجام ًا مع متطلبات املعيار الدولي رقم .18
ال يتعيّن تطبيق معاملة التشعيع هذه على مثار الفاكهة واخلضار املخزنة يف أجواء حمورة.

معلومات أخرى ذات صلة
نظراً ألن اإلشعاع قد ال يسفر عن نفوق كامل لآلفة ،قد يصادف املفتشون أثناء عملية التفتيش آفة
 Grapholita molestaحية ولكنها غري حيوية (يرقات و/أو عذارى) .وهذا ال يعين إخفاق املعاجلة.
ارتكز تقويم الفريق الفين عن معامالت الصحة النباتية عند تقوميه هلذه املعاجلة على العمل البحثي املنفذ من قبل
 ))Hallman 2004الذي حدد فعالية اإلشعاع هلذه اآلفة يف التفاح Malus domestica
ارتكز استقراء كفاءة املعاملة على مجيع الثمار واخلضار على معرفة وجتربة أن نظم جرعات اإلشعاع تقيس جرعة
اإلشعاع الفعلي اليت متتصها األفة املستهدفة بشكل مستقل عن سلعة العائل ،وعلى قرائن من دراسات حبثية على
طائفة من اآلفات والسلع .وتشمل هذه دراسات املعاجلة على اآلفات والعوائل التالية:
Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus
paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus
domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus
domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et
al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al.,
1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987).

ومن املعرتف به مع ذلك ،أنّه مل يتم اختبار فاعلية املعاجلة على مجيع العوائل احملتملة من مثار الفاكهة واخلضر لآلفة
املستهدفة .وعند توافر قرائن إلظهار أن استقراء املعاجلة لتغطية كافة عوائل هذه اآلفة غري صحيح ،سيتم إعادة النظر
يف هذه املعاجلة.

املراجع
يشري ه ذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
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تاريخ املطبوع

هذا ليس جزءًا رمسي ًا من املعيار

 ميكـن، وللحصـول علـى حملـة تارايـة شـاملة،يعود تاريخ املطبوع إىل النسخة الصا درة بهذه اللغـة فقـط
الرجوع إىل النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية من هذا املعيار
 مـن قببـل هيئـة تـدابري الصـحة28  للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيـة10  اعتُمد امللحق03 -2010
] النباتية – الدورة اخلامسة
 االتفاقيـة، رومـا.)2010( Grapholita molesta : معاملـة تشـعيع آلفـة.10 امللحق.2007 .28 املعيار الدولي رقم
. الفاو،الدولية لوقاية النباتات

 قامت أمانة االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات برتمجـة و ادراج التعـديالت احلقيـة 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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