
2011اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية يف 

 28 رقممن املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  اإلتباعهذا امللحق هو جزء واجب 

1 -13معاملة صحة نباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

28 رقمالمعيار الدولي 

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

13نباتية الصحة المعاملة 

معاملة تشعيع آلفة

Euscepes postfasciatus

(2017، نشر يف 2011)أعتمد يف 

املعاجلةنطاق 

 آفةغراي ملنع تكاثر بالغات  150يا مقدارها مثار الفاكهة واخلضر عند جرعة ممتصة دن إشعاععلى  املعاجلةتطبق هذه 

Euscepes postfasciatus  انسجامًا مع املتطلبات املبينة يف املعيار املعاجلة عند الفعالية املبينة. ويتعّين تطبيق هذه

1.(الصحة النباتية خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف) 18الدولي 

املعاجلةصف و

Euscepes postfasciatus آلفة إشعاعمعاجلة   املعاجلةاسم 

غري متوافر  املكّون الفّعال

 منط املعاملة تشعيع

Euscepes postfasciatus (Fairmaire) (Coleoptera: Curculionidae)  اآلفة املستهدفة

حلشعععععرةمجيعععععع مثعععععار الفاكهعععععة واخلضعععععار الععععع  تكعععععون عوا عععععل  
Euscepes postfasciatus

دفةاملستهالبنود اخلاضعة للوا ح 

جدول املعاجلة

كما ال  .متطلبات حملية ملعامالت مصدقةيشمل نطاق معامالت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسا ل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية  ال  1

صادقة على تؤّمن املعامالت معلومات عن تأثريات حمددة يف صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، ال  يتعّين معاجلتها باستخدام إجراءات حملية قبل امل

, وليس هناك إلزام لطرف متعاقد باملوافقة على املعامالت، معاملة ما. وعالوة على ذلك،ُ ينظر يف تأثري املعاملة يف جودة املنتج قبل اعتمادها دوليا

 تسجيلها واعتمادها الستخدامها يف أراضيه.



 معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوا ح 2011:13معاجلة صحة نباتية 

فاقية الدولية لوقاية النباتاتاالت  2   -13 معاملة صحة نباتية

 Euscepes postfasciatusغراي ملنع تكاثر بالغات آفة  150 مقدارهاجرعة ممتصة دنيا 

معن بالغعات    يف املا عة  99.9950معا ال يقعل ععن     منعو  تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون

 .يف املا ة 95نسبة ، Euscepes postfasciatusآلفة  اجليل البنوي األول

 .18 انسجامًا مع متطلبات املعيار الدولي رقم املعاجلةيتعّين تطبيق 

 باإلشعاع هذه على مثار الفاكهة واخلضر املخزنة يف أجواء متحّكم  بها. املعاجلةال يتعّين تطبيق 

 

 معلومات أخرى ذات صلة

 Euscepesأثنعاء عمليعة التفتعيف آفعة      نظرًا ألن اإلشعاع قعد ال يسعفر ععن نفعوق كامعل لآلفعة، قعد يصعادف املفتشعون         

postfasciatus  املعاجلةحية ولكنها غري حيوية )بيوض، يرقات، عذارى أو بالغات(. وهذا ال يعين إخفاق. 

أن تأخعذ يف االعتبعار    Euscepes postfasciatusعلى البلدان ال  توجد فيها أنشطة اصعطياد ومراقبعة مسيسعية آلفعة     

غات اآلفة يف املصاا د يف البلد املستورد. ورغم أن هذه احلشرات لن تتوّطن، حتتاج البلعدان إ   حقيقة أنه ميكن كشف بال

تقدير فيما إذا كانت مثل هذه املعاجلات قابلة للتطبيعق يف بلعدانهم، أي فيمعا إذا كانعت مثعل هعذه النتعا ج سعتؤدي إ          

 عرقلة برامج املراقبة القا مة أم ال.

علعى العمعل البحثعي املنفعذ معن قبعل        املعاجلعة  عن معامالت الصحة النباتية عند تقوميه هلعذه  ارتكز تقويم الفريق الفين

Follet 2006) الذي حدد فعالية اإلشعاع هلذه اآلفة يف البطاطا احللوة )Ipomoea batatas 

تقعيس جرععة    على مجيع الثمار واخلضعر علعى معرفعة وةربعة أن نظعم جرععات اإلشععاع        املعاجلةارتكز استقراء كفاءة 

اإلشعاع الفعلي ال  متتصها األفة املستهدفة بشكل مستقل عن سلعة العا ل، وقرا ن من دراسات حبثية على طا فة معن  

 اآلفات والسلع. وتششمل هذه دراسات على اآلفات والعوا ل التالية:

 Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), A. suspensa (Averrhoa carambola, Citrus 
paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon lycopersicum, Malus 
domestica, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia pomonella (Malus 
domestica and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus domestica and artificial diet) (Bustos et 
al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; Jessup et al., 
1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 

على مجيع العوا عل اتتملعة معن مثعار الفاكهعة واخلضعر        املعاجلةومن املعيف به مع ذلك، أّنه مل يتم اختبار فاعلية  

لتغطية كافة عوا ل هذه اآلفة غعري صعحيح، سعيتم إععادة      املعاجلةلآلفة املستهدفة. وعند توافر قرا ن إلظهار أن استقراء 

 .املعاجلةالنظر يف هذه 

 

 املراجع



2011:13معاجلة صحة نباتية  معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوا ح

3-13 معاملة صحة نباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ذا املعيار إ  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على شري هي

https://www.ippc.int/en/core-ية على البوابة الدولية للصحة النبات

setting/ispms-activities/standards/.

Bustos, M.E., Enkerlin, W., Reyes, J. & Toledo, J. 2004. Irradiation of mangoes as a postharvest 

quarantine treatment for fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 97: 

286292.  

Follett, P.A. 2006. Irradiation as a methyl bromide alternative for postharvest control of Omphisa 

anastomosalis (Lepidoptera: Pyralidae) and Euscepes postfasciatus and Cylas formicarius 

elegantulus (Coleoptera: Curculionidae) in sweet potatoes. Journal of Economic Entomology, 

99: 3237. 

Gould, W.P. & von Windeguth, D.L. 1991. Gamma irradiation as a quarantine treatment for 

carambolas infested with Caribbean fruit flies. Florida Entomologist, 74: 297300. 

Hallman, G.J. 2004. Ionizing irradiation quarantine treatment against Oriental fruit moth 

(Lepidoptera: Tortricidae) in ambient and hypoxic atmospheres. Journal of Economic 

Entomology, 97: 824827. 

Hallman, G.J. & Martinez, L.R. 2001. Ionizing irradiation quarantine treatments against Mexican 

fruit fly (Diptera: Tephritidae) in citrus fruits. Postharvest Biology and Technology, 23: 7177. 

Jessup, A.J., Rigney, C.J., Millar, A., Sloggett, R.F. & Quinn, N.M. 1992. Gamma irradiation as a 

commodity treatment against the Queensland fruit fly in fresh fruit. Proceedings of the 

Research Coordination Meeting on Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and 

Agricultural Commodities, 1990: 1342. 

Mansour, M. 2003. Gamma irradiation as a quarantine treatment for apples infested by codling moth 

(Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Applied Entomology, 127: 137141. 

von Windeguth, D.L. 1986. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Caribbean fruit fly 

infested mangoes. Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 99: 131134. 

von Windeguth, D.L. & Ismail, M.A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Florida 

grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). Proceedings of the 

Florida State Horticultural Society, 100: 57 

املطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

يعود تاريخ املطبوع إ  النسخة الصادرة بهذه اللغعة فقعط، وللحصعول علعى تعة تارايعة شعاملة، ميكعن         

 الرجوع إ  النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية من هذا املعيار

هيئعة تعدابري الصعحة     معن قببعل   28تيعة  للمعيار الدولي لتدابري الصحة النبا 13امللحق  اعُتمد 03 -2011

 [ السادسةالدورة  –النباتية 

. رومعا،  Euscepes postfasciatus (2011) :معاملعة تشععيع آلفعة    .13امللحد   .2007. 28املعيار الددول  رقد    

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو. 

مجعة و ادراج التععديالت احلةيعة طبقعًا     قامت أمانة االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات بي     12 -2016

(2015) 10الدورة  –إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية 

.04 -2017آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/



