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نطاق املعاجلة
تطبق هذه املعاجلة على إشعاع مثار الفاكهة واخلضر عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  100غراي ملنع ظهور بالغات
آفة  Ceratitis capitataعند الفعالية املبينة .ويتعيّن تطبيق هذه املعاجلة انسجاماً مع املتطلبات املبينة يف املعيار الدولي
1
لتدابري الصحة النباتية ( 18خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية).
وصف املعاجلة
اسم املعاجلة

معاجلة باستخدام اإلشعاع آلفة

املكوّن الفعّال

غري متوافر

منط املعاجلة

إشعاع

اآلفة املستهدفة

ذبابة مثار الفاكهة املتوسطية ( Ceratitis capitataرتبة ذات اجلناحني:
فصيلة (Tephritidae

البنووووود اخلالووووعة للوووووائ
املستهدفة

مجيع مثار الفاكهة واخلضر اليت تكون عوائل آلفة

Ceratitis capitata

Diptera

Ceratitis capitata

جدول املعاجلة

 1ال يشمل نطاق معامالت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات حملية ملعامالت مصدقة .كما ال
تؤمّن املعامالت معلومات عن تأثريات حمددة يف صحة اإلنسان أو سالمة األغذية ،اليت يتعّني معاجلتها باستخدام إجراءات حملية قبل املصادقة على
معاملة ما .وعالوة على ذلكُ ،ينظر يف تأثري املعاملة يف جودة املنتج قبل اعتمادها دولياً ,وليس هناك إلزام لطرف متعاقد باملوافقة على املعامالت،
تسجيلها واعتمادها الستخدامها يف أراليه.

جرعة ممتصة دنيا مقدارها  100غراي ملنع ظهور بالغات

آفة Ceratitis capitata

تبلغ درجة الثقة بأن املعاملة بناء على هذا اجلدول حتول دون ظهور موا ال يقول عون  99.9970يف املائوة مون اآلفوة
البالغة لو  ،Ceratitis capitataنسبة  95يف املائة.
يتعيّن تطبيق املعاجلة انسجاماً مع متطلبات املعيار الدولي رقم .18
ال يتعيّن تطبيق معاجلة اإلشعاع هذه على مثار الفاكهة واخلضر املخزنة يف أجواء متحكّم بها.

معلومات أخرى ذات صلة
نظراً ألن استخدام اإلشعاع قد ال يُسفر عن نفوق كام ٍل لآلفة ،قد يُصادف املفتشون أثناء عملية التفتيش آغوة
 capitataحيّة ولكنها غري حيوية (يرقات أو عذارى) .وهذا ال يعين إخفاق املعاجلة.

Ceratitis

ارتكز تقويم الفريق الفين املعين مبعامالت الصحة النباتية عند تقوميه هلذه املعاجلة على العمل البحثي املنفّوذ مون قبول
 Folletو  )2004) Armstrongو  Torres-Riveraو  (2007( Hallmanالذي حدد فعالية اإلشعاع كمعاجلة هلذه اآلفوة
يف الباباظ  Carica papayaواملانغو Mangifera indica
ارتكز استقراء كفاءة املعاجلة على مجيع مثار الفاكهة واخلضر على معرفة وجتربة بأن نظم قياس جرعة اإلشوعاع تقويس
جرعة اإلشعاع الفعلية اليت متتصها اآلفة املستهدفة بشكل مستقل عن سلعة العائل ،وقورائن مون دراسوات ةثيوة علوى
طائفة من اآلفات والسلع .ويتضمن ذلك دراسات على اآلفات التالية (مع األمساء العلمية للعوائول بوني قوسوني) :ذبابوة
الثمووار املكسوويكية ( Anastrepha ludensالبوملي/الشووادوك  Citrus paradisiواملووانغو ،)Mangifera indica
( A. suspenseالكرامبوال  ،Averrhoa carambolaالبوملي/الشوادوك  Citrus paradisiواملوانغو ،)Mangifera indica
( Bactrocera tryoniالربتقوووال الشوووائع  ،Citrus sinensisالبنووودورة/الطماطم ،Lycopersicon lycopersicum
التفوا  ،Malus domesticaاملوانغو  ،Mangifera indicaاألفوكوادو األمريكوي  ،Persea americanaوالكور اللوو
 ،)Prunus aviumدودة مثوار التفوا ( Cydia pomonellaالتفوا Malus domestica؛ وغوذاء اصووطناعي أيضواً)،
( Grapholita molestaالتفا Malus domestica؛ وغذاء اصطناعي أيضاً)
;(Bustos et al., 2004; Gould and von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman and Martinez, 2001
)Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth and Ismail, 1987

ومن املعرتف به مع ذلك ،أنّه مل يتم اختبار فاعلية املعاجلة على مجيع العوائل اتحمتملة من مثار الفاكهة واخلضر لآلفة
املستهدفة .وعند توافر قرائن إلظهار أن استقراء املعاجلة لتغطية كافة عوائل هذه اآلفة غري صوحي  ،سويتم إعوادة النظور
يف هذه املعاجلة.

املراجع
 ميكن مرا جعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على،ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
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تاريخ املطبوع

هذا ليس جزءًا رمسي ًا من املعيار
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