
MG664Rev-1/A 

 [1]  
 (5002-5000) (Tephritidaeإجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة )

[2]  

 صندوق احلالة

   هذا ال يشكل جزءًا رمسيًا من املواصفة وسوف يتّم تعديله من جانب األمانة بعد اعتماده

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  42 تاريخ هذه الوثيقة

 لتدابري الصحة النباتية 42للمعيار الدولي رقم  مشروع ملحق جديد  فئة الوثيقة

ُترفررإ  ا الرردورع العاهلرررع ديبررة ترردابري الصررحة النباتيررة  4102أكتوبر/تشرررين األو    املرحلة احلالية للوثيقة

 ( العتمادها4102)

على  جلنة املعايري  ضافة موضوع:  جراءات القضاء أوصت 4100نوفمرب/تشرين الثاني   املراحل الرئيسية

 (  ا برنامج العمل.4101-4112ذباب الفاكهة واستبصادا )

( 4112أضرافت هيبرة تردابري الصرحة النباتيرة ت دورتهرا األوا )       4112أبريل/نيسان 

 ( 4101-4112موضوع:  جراءات القضاء على ذباب الفاكهة واستبصادا )

 .93وافقت جلنة املعايري على املواصفة  4112نوفمرب/تشرين الثاني 

املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبرنهج الرن م   الفين قام الفريق  4113سبتمرب/أيلو  

 الفاكهة بوضإ مشروع النص مثار املتعلقة بذبابة

املعرين باملنراطق اخلاليرة مرن اآلفرات       الفرين  أوصى الفريرق  4100يناير/ كانون الثاني 

اعتبار مشروع املعيار الدولي لتردابري  وبنهج الن م املتعلقة بذبابة الفاكهة جلنة املعايري ب

( ملحقرًا  4112-4101) (Tephritidae) جراءات  دارع ذبابة الفاكهرة  الصحة النباتية 

 . 4112: 42للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

املعرين باملنراطق    الفرين  أحاطرت جلنرة املعرايري علمرًا بتوصرية الفريرق       4100مايو/أيار 

 وبنهج الن م املتعلقة بذبابة الفاكهةاخلالية من اآلفات 

قامرت جلنرة املعرايري باسرتعرار مشرروع املعيرار الردولي لتردابري          4104أبريل/نيسان 

 الصحة النباتية وأعادته  ا املشرف إلعادع صياغته

قام املشرف بتنقري  املشرروع بالتشراور مرإ الفريرق املعرين        4104ديسمرب/ كانون األو  

 الفاكهةمثار آلفات وبنهج الن م املتعلقة بذبابة باملناطق اخلالية من ا

ت علرى  ضضراعه   فقر وواقامت جلنرة املعرايري بتنقيحره ت اجتماعهرا      4109مايو/أيار 

 ملشاورع بني األعضاء

 مشاورع األعضاء  4109يوليو/متوز 
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 قام املشرف بتنقي  مشروع املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 4102فرباير/هلباط 

باستعرار املشروع وتنقيحره   4102ة املعايري ت دورتها السابعة ت مايو/أيار قامت جلن

 واملوافقة على  ضضاعه لفرتع  بداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية 

 فرتع  بداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية 4102يوليو/متوز 

اء فرتع  بداء التعليقات قام املشرف بتنقي  املشروع بعد انته 4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 بشأن الشواغل اجلوهرية

قامت جلنة املعايري بتنقي  املشروع ووافقت على  حالته  ا هيبة تدابري الصحة النباتية 

 العتماده

 Mr Odilson RIBEIRO E SILVA جلنررة املعررايري  4112نوفمرب/تشرررين الثرراني  مراحل اإلشراف

 )الربازيل، مشرف رئيسي(

) سررائيل،   Mr David OPATOWSKIجلنرة املعرايري    4112الثراني  نوفمرب/تشررين  

 مشرف رئيسي(

)السرودان، مشررف    Mr Khidir MUSAجلنرة املعرايري    4112نوفمرب/تشررين الثراني   

 مساعد(

)فييررت نررام، مشرررفة  Ms Thanh Huong HAجلنررة املعررايري  4104أبريل/نيسرران 

 رئيسية(

) سررائيل، مشررف    Mr David OPATOWSKIجلنرة املعرايري    4104أبريل/نيسران  

 مساعد(

) سررائيل،   Mr David OPATOWSKIجلنرة املعرايري    4104نوفمرب/تشررين الثراني   

 مشرف رئيسي(

)فييررت نررام،  Ms Thanh Huong HAجلنررة املعررايري  4104نوفمرب/تشرررين الثرراني 

 مشرف مساعد(

 مّت حتريره 4109مايو/أيار  مالحظات األمانة

  

 ديبة تدابري الصحة النباتية ت ]الشهر[ ]السنة[. XXهذا امللحق ضال  الدورع مت اعتماد   [3]

 وهذا امللحق جزء  لزامي من املعيار  [4]

[5]  
 )السنة( (Tephritidae)امللحق زال: إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة 

 .النباتية إلدارع ذباب الفاكهة يوّفر هذا امللحق ضطوطًا توجيهية لتطبيق  جراءات الصحة  [6]
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ُتستخدم  جراءات صحية نباتية متنّوعة للقضاء على ذباب الفاكهة، واحتوائه، واستبصاله واسرتبعاده. وككرن تطبيرق      [7]

هذه اإلجراءات إلقامة مناطق ضالية من ذباب الفاكهة واحلفاظ عليها )هذا املعيار( ومناطق ينخفض فيها انتشرار ففرات   

  نشاء مناطق ينخفض فيها انتشار ففرات ذبراب الفاكهرة   لتدابري الصحة النباتية ) 91اكهة )املعيار الدولي رقم ذباب الف

(Tephritidae) نهج ن رم إلدارع اراطر   ) 92(، ووضإ نهج ن م  لذباب الفاكهة )املعيار الولي لتدابري الصحة النباتية

 .((Tephritidaeذباب الفاكهة )

الصحة النباتية املكافحة امليكانيكية والزراعية، وتقنية تطبيق طعم معرّين ببيرد حشررات، وتطرات     تتضمن  جراءات   [8]

الطعوم، وتقنية  تالف الذكر، واالصطياد الكتلي، وتقنية احلشرات العقيمرة، واملكافحرة البيولوجيرة، ومراقبرات علرى      

اءات بردائل مراعيرة للبيبرة لوضرإ مبيردات      حركة البنود اخلاضعة للروائ . وككرن أن تشركل العديرد مرن هرذه اإلجرر       

 احلشرات من أجل  دارع ذباب الفاكهة.

[9]  
 أهداف اسرتاتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة -0

 االستبصرا  ، وواالحترواء ، القضراء  ذباب الفاكهة املسرتهدفة هري   جمموعاتاالسرتاتيجيات األربإ املستخدمة ت  دارع   [10]

هذه االسرتاتيجيات أو أكثر حسب ال روف واألهداف. و جراءات الصرحة النباتيرة   . وككن استخدام  حدى االستبعادو

جيب أن تأضذ ت االعتبار متطلبات الصحة النباتية اخلاصرة برواردات البلرد     واملستخدمة إلدارع ذباب الفاكهةاملطابقة 

ودرجرة حساسريتها، وبيولوجيرا     املستورد، وحالة ذبابة الفاكهة ت املنطقرة املسرتهدفة، والعوائرل، وم هريرة العوائرل     

 اآلفات، واجلدوى االقتصادية والفنية إلجراءات الصحة النباتية املتاحة، حسبما هو مالئم.

[11]  
 القضاء 0-0

 ألغرار مثل: القضاءككن تطبيق اسرتاتيجيات   [12]

[13]  
 الفاكهة املستهدفة  ا املستوى املقبو  أو أدنى منه جمموعات ذبابضفض  -0

[14]  
 -لتردابري الصرحة النباتيرة     44 نشاء مناطق ينخفض فيها انتشار ففات ذباب الفاكهرة )املعيرار الردولي رقرم      -4

 (91رقم الدولي اهلرتاطات  نشاء مناطق االنتشار املنخفض لآلفات(؛ املعيار 

[15]  
اوز املسرتوى ادردد   تنفيذ تدبري تصحيحي ت منطقة ينخفض فيهرا انتشرار اآلفرات حرني يكرون قرد مّت  ر        -9

 (91رقم  الدولي املعيار؛ 44رقم الدولي لالنتشار املنخفض لآلفات )املعيار 

[16]  
ذباب الفاكهة املستهدفة لبلوغ مستوى تدد من جمتمإ اآلفة ككن استخدامه كجرزء  جمموعات تقليل أعداد  -2

مرن أجرل  دارع اراطر    اسرتخدام التردابري املتكاملرة ت نهرج للرن م      : 02رقرم   الردولي  من نهج الن م )املعيار

 (92رقم  الدولي (؛ املعياراآلفات

[17]  
ذباب الفاكهة املستهدفة من أجل  نشاء مناطق ضاليرة مرن    جمموعات  باستبصاالقيام أواًل، ت  طار العملية،  -2

 (.اهلرتاطات  نشاء مناطق ضالية من ففات ذباب الفاكهة: 2ففات ذباب الفاكهة )املعيار رقم 

CPM 2015/06_04



2 

[18]  
 حتواءاال 0-5

 ككن تطبيق اسرتاتيجيات االحتواء ألغرار مثل:  [19]

[20]  
 منإ انتشار ذبابة الفاكهة املستهدفة من منطقة مصابة باآلفة  ا منطقة متامخة ضالية من ففات ذباب الفاكهة -0

[21]  
 احتواء دضو  ذبابة فاكهة مستهدفة  ا مناطق غري موبوءع -4

[22]  
، كتدبري مؤقت، حني يكون قد مّت استبصا  ذباب الفاكهة املستهدفة كجزء من برنرامج  ناطقفرادى املمحاية  -9

 .مستمر لالستبصا  ت منطقة أوسإ نطاقًا

[23]  
 لاالستئصا 0-3

 ألغرار مثل:  االستبصاككن تطبيق اسرتاتيجيات   [24]

[25]  
 (2ة من ففات ذباب الفاكهة )املعيار رقم ذباب الفاكهة من أجل  نشاء منطقة ضالي جمموعاتالقضاء على  -0

[26]  
القضاء على دضو  ذباب فاكهة ضاضعة للحجر قبل أن يتم  نشاء هذه املنطقة )قد يكون هذا جزءًا مرن ضطرة    -4

تدابري تصحيحية ت منطقرة ضاليرة مرن ففرات ذبراب الفاكهرة  ذا مت اكتشراف األنرواع ادرددع مرن ذبراب            

 الفاكهة(.

[27]  
 ستبعاداال 0-4

 ككن تطبيق اسرتاتيجيات االستبعاد للحؤو  دون دضو  ذبابة الفاكهة  ا منطقة ضالية من ففات ذباب الفاكهة  [28]

[29]  
 اشرتاطات تطبيق إجراءات الصحة النباتية -5

 :لفاكهةينبغي الن ر ت االهلرتاطات التالية لدى تطبيق  جراءات الصحة النباتية ت جما   دارع ذباب ا  [30]

[31]  
 قدرات حتديد ذباب الفاكهة 5-0

ينبغي ضمان تعّرف تّدد على األنواع ادّددع لذباب الفاكهة حبيث ككن اضتيار االسرتاتيجيات و جراءات الصرحة    [32]

ني النباتية املالئمة وتطبيقها. وجيب أن تتمكن املن مات الوطنيرة حلمايرة النباترات مرن احلصرو  علرى مروظفني مردّرب        

، وحيث ممكن، املراحل غرري الناضرجة مرن األنرواع املسرتهدفة      عينات احلشرات البالغة اليت مت الكشف عنهالتحديد 

 (.اخلطوط التوجيهية للمراقبة: 2لذباب الفاكهة على حنو سريإ )املعيار رقم 

[33]  
 معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة 5-5

ذباب الفاكهة لتحديد االسرتاتيجية املالئمة من أجل معاجلة  دارتها واضتيار ينبغي معرفة بيولوجيا األنواع املستهدفة ل  [34]

 جراءات الصحة النباتية اليت سوف ُتطّبق. واملعلومات األساسية بشأن األنرواع املسرتهدفة لرذباب الفاكهرة قرد تتضرمن       

كاثر، والتوزيإ اجلغرات وديناميكيرة  العوائل، وتوزيإ العوائل ووفرتها، والقدرع على الت ابإدورع احلياع، والعوائل، وتت
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 األعداد. وقد تؤثر أيضًا ال روف املناضية على االسرتاتيجية املعتمدع.

[35]  
 حتديد املنطقة 5-3

ينبغي حتديد املنطقة اليت سوف ُتطبَّق فيها  جراءات الصرحة النباتيرة. كمرا جيرب أن ُتعررصف اخلصرائص اجلغرافيرة          [36]

 ذه املنطقة.وتوزيإ العوائل ضمن ه

[37]  
 مشاركة أصحاب الشأن 5-4

التنفيذ الناج  إلجراءات الصحة النباتية اخلاصة بذباب الفاكهة يتطّلب مشراركة ناهلرطة ومتسرقة عموعرات مهتمرة        [38]

 ومتأثرع، با ت ذلك احلكومة، واعتمعات ادلية والصناعة.

[39]  
 الوعي العام 5-2

للوعي العام املسرتمر مرن أجرل تروفري املعلومرات عموعرات مهتمرة ومترأثرع عرن اراطر اآلفرات            ينبغي وضإ برنامج   [40]

و جراءات الصحة النباتية اليت سوف ُتنفَّذ كجزء من اسرتاتيجية  دارع ذباب الفاكهة. وهكذا برنرامج غايرة ت األهميرة    

. وكري يرنج  برنرامج اإلدارع، مرن ادرام      ت مناطق حيث يكون ضطر دضو  األنواع املستهدفة لرذباب الفاكهرة مرتفعراً   

احلصو  على دعم اجلمهور ومشاركته )وخباصة اعتمإ ادلي( ضمن منطقة برنامج اإلدارع واألفراد الذين يتوجهرون  

  ا املنطقة ويتنقلون داضلها.

[41]  
 اخلطط التشغيلية 5-6

اتيرة املطلوبرة. وقرد تتضرمن هرذه اخلطرة التشرغيلية        ينبغي وضإ ضطة تشرغيلية رمسيرة حترّدد  جرراءات الصرحة النب       [42]

 اهلرتاطات تددع لتطبيق  جراءات الصرحة النباتيرة وتصرف أدوار ومسرؤوليات اعموعرات املهتمرة واملترأثرع )املعيرار        

 (.44رقم الدولي ؛ املعيار 2رقم  الدولي

[43]  
 لفاكهةإجراءات الصحة النباتية املستخدمة يف اسرتاتيجيات إدارة ذباب ا -3

 استخدام أكثر من  جراء واحد للصحة النباتية.على اسرتاتيجيات  دارع ذباب الفاكهة  تنطويقد   [44]

أو ت موقرإ اإلنترا ؛ وضرال  فررتع مرا قبرل       اإلنترا   ككن تطبيق  جراءات الصحة النباتية ت منطقة تددع، ت مكان   [45]

و توزيرإ السرلإ. وأّمرا املنراطق اخلاليرة مرن اآلفرات، وأمراكن         ؛ أو ضال  هلحن أالتعليباحلصاد وما بعده؛ وت مكان 

اإلنتا  ومواقإ اإلنتا  فقد تتطّلب  نشاء منطقة واقية مالئمة واحلفاظ عليها. وككرن تطبيرق  جرراءات مالئمرة للصرحة      

ترا  ضاليرة مرن اآلفرات     اهلرتاطات  نشاء أماكن  ن: 01النباتية ت املنطقة الواقية عند االقتضاء )هذا املعيار واملعيار رقم 

 (.ومواقإ  نتا  ضالية من اإلنتا 

[46]  
 املكافحة امليكانيكية والزراعية 3-0

وقد تتضمن . ذباب الفاكهة جمموعاتككن تطبيق  جراءات املكافحة امليكانيكية والزراعية من أجل التقليل من مستوى   [47]
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الصحي ت البساتني واحلقو ، و ريد الثمار، والتقليم، و زالة هذه املكافحة  جراءات الصحة النباتية من قبيل الصرف 

النبات املضيف أو وضإ الشباك، و حاطة الفاكهة بأكياس، وفرتات ضالية مرن العوائرل، واسرتخدام أصرناف مقاومرة،      

 ووضإ املصايد، وحرث األرر و غراقها باملاء.

عملية مجرإ الفاكهرة السراقطة والرتخلص منهرا علرى العوائرل         ن فعالية الصرف الصحي ت احلقو  تزداد حني ترتكز   [48]

املفضلة، وتتّم على حنو مستمر على نطاق املنطقة بكاملها. وللحصو  على نتائج جيردع، جيرب أن ترتم عمليرة اجلمرإ      

 والتخلص من الفاكهة قبل احلصاد، وضالله وبعده.

رفوضة بسبب اجلودع السيبة ضال  احلصاد والتعليب، والفاكهرة  الفاكهة اليت تبقى على النباتات املضيفة، والفاكهة امل  [49]

على النباتات املضيفة املوجودع ت املنطقة اديطة جيب أن ُتجمصإ وأن يتم الرتخلص منهرا علرى حنرو فمرن )مرثاًل مرن        

 ضال  الدفن العميق(.

سرهل عمليرة مجرإ الفاكهرة السراقطة.      من هلأن القضاء على الغطاء النباتي أو احلفاظ على مسرتوى مرنخفض منره أن ي     [50]

و ضافًة  ا ذلك، حني يبقى الغطاء النباتي منخفضًا، قد تصب  الفاكهة بريقات أكثرر تعرضرًا ألهلرعة الشرمب املباهلررع      

 واألعداء الطبيعيني، وهو ما سوف يساهم ت موت يرقات ذباب الفاكهة.

قد حيو  دون  صرابة الفاكهرة برذباب الفاكهرة. وجيرب تطبيرق       و حاطة الفاكهة ت أكياس واستخدام هلباك االستبعاد   [51]

أسلوب اإلحاطة بأكياس أو هلرباك االسرتبعاد، لردى اسرتخدامهما، قبرل أن تصرب  الفاكهرة معّرضرة لبصرابة برذباب           

 الفاكهة.

برذلك  العديد من ذبابات الفاكهة عرب تعكري الرتبة اليت تنمو فيها. وككرن القيرام    (Pupaeضادرات )وككن استهداف   [52]

( أو حررث األرر )مرا يسرّبب التلرف املرادي،      للخرادرات من ضال   غراق األرر باملياه )ما يسّبب نقرص األكسرجني   

 وتعريضها  ا أعداء طبيعيني(. اخلادراتوجفاف 

[53]  
 تقنية تطبيق طعم من مبيد احلشرات 3-5

عروم الغذائيرة الشرائعة االسرتخدام  تتضرمن مرواد       تستخدم هذه التقنية مبيد حشرات مالئم ُيمزص  مإ طعم غرذائي. والط   [54]

، والشراب املرّكز بنسبة عالية مرن الفروكتروز والردبب، املسرتخدمة بفردهرا أو      املتحلل باملياهجاذبة من قبيل الربوتني 

ذباب الفاكهة البالغة، وتقلص اآلثار السرلبية   جمموعاتاملمزوجة بواد أضرى. وتشكل هذه التقنية أداع فعالة ملكافحة 

 على احلشرات غري املستهدفة والبيبة.

شررات ت الوقرت املناسرب السرتهداف الرذبابات البالغرة ت طرور النضرج         جيب أن يبدأ وضإ الطعوم مرن مبيردات احل    [55]

واحلؤو  دون  صابة الفاكهة بها. وحلماية الفاكهة، قد متتد هذه الفرتع حترى ثالثرة أهلرهر قبرل بدايرة موسرم حصراد        

ة احلضررية. وينبغري   الفاكهة املعّدع للتصدير، أو لدى اكتشاف الذبابات البالغرة األوا أو الريقرات ت احلقرل أو املنطقر    

استهداف الذبابات البالغة ت طور النضج  ذ يكون عندها الطلب على الربوتني ت أعلى مستوياته. كما أن عدد عمليرات  

 رّش الطعرروم والفرررتات الفاصررلة بينهررا سرروف يعتمررد علررى ضصررائص األنررواع املسررتهدفة مررن ذبرراب الفاكهررة           
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 ورع احلياع،  خل.(، وم هرية املضيف وال روف املناضية.)البيولوجيا، والوفرع، والتصرف، والتوّزع، ود

 ككن رّش الطعوم من مبيدات احلشرات من األرر أو من اجلّو.  [56]

[57]  
 االستعمال األرضي 3-5-0

مرن قبيرل    يتم اللجوء عادع  ا االستعما  األرضي للطعوم مرن مبيردات احلشررات ت منراطق اإلنترا  الصرغريع نسربيًا،         [58]

 البساتني الفردية أو ت املناطق احلضرية.

ينبغي وضإ الطعوم من مبيدات احلشرات عامة على اجلزء املتوسط  ا األعلى من ظّلة النبات العائرل أو النبرات الرذي      [59]

اتات يؤمن مأوى دا أو داضل هذا اجلزء،  منا جيب أن تتناسب هذه العملية مإ طو  النبات العائل. فبالنسبة  ا النب

املضيفة القصريع )مثل القرعيات، والطماطم، والفليفلة(، جيب وضإ الطعم من مبيد احلشرات على نباتات أطو  حتيط 

باملنطقة املزروعة اليت تشكل مأوى أو مصدر غذاء دا. وت املناطق اخلالية مرن ففرات ذبراب الفاكهرة، وت  طرار ضطرة       

ًا وضإ الطعم من مبيد احلشرات علرى النباترات غرري املضريفة أو علرى      عمل طارئة للقضاء على تفشي اآلفة، ككن أيض

 غريها من املساحات املالئمة حو  موقإ اكتشاف اآلفة.

[60]  
 االستعمال اجلوي 3-5-5

ككن اللجوء  ا االستعما  اجلوي للطعوم من مبيدات احلشرات ت مناطق  نتا  أكرب وت مناطق حيث النباتات املضيفة   [61]

بعثرع على مساحات واسعة من األرر. وقد يكون الرش اجلوي فعااًل مرن حيرث الكلفرة أكثرر مرن الررش األرضري ت        م

الربامج الواسعة النطاق، كما ككن التوصل  ا تغطية أكثر اتساقًا للطعوم ت املنطقة املستهدفة. لكن ت بعض البلدان قرد  

 خيضإ الرش اجلوي لقيود ن رًا العتبارات بيبية.

لها ت ضررائط رقميرة   يسرج تبعد اضتيار منطقة العال ، ككن حتديدها من ضرال  اسرتخدام جهراز لبسرناد اجلغررات و       [62]

 باستخدام برنامج معلوماتي لن م املعلومات اجلغرافية من أجل ضمان رّش فعا  للطعوم وتقليص األثر على البيبة.

من الضروري استخدام الطعوم من مبيدات احلشرات كتغطية كاملة  منا فقرط ت   وملعاجلة املنطقة املستهدفة، قد ال يكون  [63]

بعض مناطق العال ، كما ت املنطقة الثانية أو الثالثة. وينبغي تكييف ارتفاع وسرعة الرش اجلوي مإ ال روف السرائدع  

 وغرافيا األرر.من قبيل لزاجة الطعم وضصائص ضرطوم الرش، وسرعة الرياح، واحلرارع، وغطاء السحب وطب

[64]  
 حمطات الطعم 3-3

قد تشكل أجهزع الطعم وأجهزع القتل املعروفة باسم "تطات الطعم"  جراء مكافحة أكثر مراعاع للبيبة من الطعروم مرن     [65]

مبيدات احلشرات للقضاء على ذباب الفاكهة. وتتألف تطات الطعم من مادع جاذبة ومادع قاتلة قد تكون موجرودع ت  

 از أو توضررإ مباهلرررع علررى السررط  املالئررم. وعلررى عكررب املصررائد، ال تسررتبقي تطررات الطعررم ذبرراب الفاكهررة  جهرر

 اليت  ذبها.

تطات الطعوم مالئمة االستخدام مثاًل ت العمليات التجارية إلنتا  الفاكهة، وبرامج  دارع ذبراب الفاكهرة علرى نطراق       [66]
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االت، ت بساتني عضوية. وككن استخدام تطات الطعرم ت منراطق ضاليرة    املنطقة، واملساحات العامة، وت بعض احل

من ففات ذباب الفاكهة للقضاء على األعداد ت حاالت التفشي ادلية واملعزولة جيردًا. وت املنراطق املوبروءع واملعروفرة     

هة واملناطق اخلاليرة مرن ففرات    بأنها ضّزانًا لذباب الفاكهة ومصادر دضودا  ا مناطق ينخفض فيها انتشار ذباب الفاك

 ذباب الفاكهة، ينبغي نشر تطات الطعوم بكثافة مرتفعة.

 يوصررى بررأن تكررون املررادع اجلاذبررة املسررتخدمة متحيررزع إلنرراث احلشرررات فررتقّلص بصررورع مباهلرررع  صررابة الفاكهررة      [67]

 .اإلمجالية باآلفة

[68]  
 تقنية إتالف الذكر 3-4

كر باستخدام كثافة عالية من تطات الطعوم اليت تتألف من طعم ذكر ممزو  مإ مبيد للحشرات تتعلق تقنية  تالف الذ  [69]

 لتقليص أعداد الذكور ت ذباب الفاكهة املسرتهدف  ا مسرتوى متردّن حبيرث لريب مرن ادتمرل أن حيصرل الترزاو          

 (.4117)الفاو، 

اللرتني تنجرذبان    Dacus و Bactroceraفاكهة مرن فصريليت   وككن استخدام تقنية  تالف الذكر ملكافحة أنواع ذباب ال  [70]

بطعوم ذكرية )كيولور أو ميثيل يوجينو (. وامليثيل يوجينو  أكثر فعالية من الكيولور إلترالف الرذكور ت األنرواع الريت     

  ذبها هذه الطعوم.

[71]  
 االصطياد الكتلي 3-2

الفاكهرة. وبصرورع عامرة، فر ن      جمموعرات ذبراب  ليرة للقضراء علرى    يستخدم االصطياد الكتلي ن م اصطياد بكثافرة عا   [72]

(. وينبغري نشرر املصرائد ت مكران     0 جراءات االصطياد الكتلي هي اإلجراءات ذاتها املستخدمة ألغرار املس  )املرفرق  

  بسرتويات  اإلنتا  ت وقت مبكر من املوسم حني تنتقل الذبابات البالغة األوا  ا احلقل، وحني تكون األعداد ال ترزا 

 متدنية، كما جيب تشغيلها على حنو مالئم.

جيب أن تستند كثافة املصائد على عوامل من قبيل كثافرة ذبراب الفاكهرة، واملرحلرة الفيزيولوجيرة لرذباب الفاكهرة،          [73]

ر املصرائد فيجرب   وكفاءع املواد اجلاذبة واملواد القاتلة، وم هرية النبات املضيف وكثافته. وأّما التوقيت، واملخطط، ونش

 أن يستند على األنواع املستهدفة من ذباب الفاكهة وعلى بيانات  يكولوجية عن النبات املضيف.

[74]  
 تقنية احلشرات العقيمة 3-6

 موعرات ذبراب  هي تقنية ضاصة باألنواع ومراعية للبيبرة ككنهرا أن تروّفر مكافحرة فعالرة ع      العقيمةتقنية احلشرات   [75]

 (.4117هدفة )من مة األغذية والزراعة، الفاكهة املست

 تقنية احلشرات العقيمة فعالة فقط ت مستويات متدنية من أعداد األنواع املستهدفة وقد ُتستخدصم من أجل:  [76]

[77]  
القضاء على ذبابة الفاكهة، حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة  جراًء وحيدًا للصحة النباتيرة أو ممزوجرًا    -0

 جراءات أضرى للصحة النباتية للوصو   ا مستويات متدنية من األعداد واداف ة على هذه املستويات.مإ  
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[78]  
احتواء ذبابة الفاكهة، حيث قد تكون تقنية احلشرات العقيمة فعالة بصورع ضاصة ت منراطق ضاليرة  ا حرد     -4

 نت م لآلفات من مناطق موبوءع.بعيد من اآلفات )من قبيل املناطق العازلة(  منا ختضإ لدضو  م

[79]  
استبصا  ذبابة الفاكهة، حيث ككن تطبيق تقنية احلشرات العقيمة حرني تكرون مسرتويات األعرداد متدنيرة       -9

 الستبصا  األعداد الباقية.

[80]  
استبعاد ذبابرة الفاكهرة، حيرث ككرن تطبيرق تقنيرة احلشررات العقيمرة ت منراطق معّرضرة للخطرر ختضرإ              -2

 غوطات عالية من ففات تأتي من مناطق جماورع.لض

[81]  
 إطالق ذباب الفاكهة العقيم 3-6-0

ككن  طالق ذباب الفاكهة العقيم من األرر  ا اجلو. وجيب أن تكون الفرتات الفاصرلة برني عمليرات  طالقره معّدلرة        [82]

رتني ت األسبوع  منا قد يتأثر تواتر  طالقه ب رروف  وفقًا لطو  حياع احلشرع. وُيطلق عامة ذباب الفاكهة العقيم مرع أو م

ئة لوجود ذباب بالغ، ومناخ غري مؤاٍت. ولتحديد كثافة  طالق الذباب العقيم، ر، واحلالة الطااخلادراتمن قبيل عدد 

لرربي  ا  ينبغي الن ر ت جودع ذباب الفاكهة العقيم، ومستوى األعداد الربية والنسبة املرغوب فيها من ذباب الفاكهة ا

 ذباب الفاكهة العقيم.

بعد  طالق ذباب الفاكهة العقيم، ينبغي البدء باالصطياد وحتديد الذباب العقيم والربي مرن أجرل تقيريم فعاليرة  جرراء        [83]

اإلطالق واحلؤو  دون تدابري تصحيحية غري ضرورية. ثم ينبغي  عادع التقاط الذباب العقيم الذي مّت  طالقره ت املصرائد   

عّمرا  ذا مّت بلروغ الكثافرة املرغروب      مسرتجعةسُتخدمت الكتشاف األعداد الربية  ذ قد يوّفر ذلك معلومات اتها اليت ذا

 (.4117فيها من ذباب الفاكهة العقيم ونسبة الذباب العقيم  ا الذباب الربي )من مة األغذية والزراعة، 

اجلوي فعااًل مرن حيرث الكلفرة أو كفروءًا )أي توزيرإ متقطرإ أو        ككن استخدام اإلطالق األرضي حني ال يكون اإلطالق  [84]

لتوفري كثافة أعلى من ذباب الفاكهة لسبب معرّين   ضروريةمنطقة صغريع نسبيًا(، أو حني تكون عمليات  طالق  ضافية 

 )مثاًل ت مناطق يتم فيها  اوز مستوى تدد من انتشار اآلفة(.

ن حيث الكلفة مقارنًة باإلطالق األرضي ت الربامج الواسرعة النطراق، ويروّفر توزيعرًا أكثرر      اإلطالق اجلوي أكثر فعالية م  [85]

اتساقًا لذباب الفاكهة العقيم من اإلطالق األرضي، وهذا ما قد جيمإ ذباب الفاكهة العقيم ت مواقإ تددع أو على طو  

م جهاز لبسناد اجلغررات وتسرجيلها ت ضررائط    مسارات اإلطالق. بعد اضتيار منطقة اإلطالق، ككن حتديدها باستخدا

رقمية باستخدام برنامج معلوماتي لن م املعلومات اجلغرافية: هرذا قرد يسراعد ت ضرمان توزيرإ كفروء للرذباب العقريم.         

واألساليب األكثر هليوعًا لبطالق اجلوي هي ن م الذباب البالغ املرربد واألكيراس الورقيرة )من مرة األغذيرة والزراعرة،       

4117.) 

ولتحديد ارتفراع اإلطرالق، ينبغري الن رر ت عردع عوامرل، برا ت ذلرك سررعة الريراح، واحلررارع، وغطراء السرحب،                [86]

أو ريفية. وترتاوح ارتفاعات اإلطالق بني  حضريةوطوبوغرافيا األرر، والغطاء النباتي، وما  ذا كانت املنطقة املستهدفة 

ينبغي تفضيل ارتفاعات اإلطالق املتدنية، وخباصة ت املناطق اليت تتعررر   مرت فوق سط  األرر. غري أنه 211و 411
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لرياح قوية )ملنإ انتشار ذباب الفاكهة العقيم املفرط أو احنراف الكريب( وت منراطق يكرون فيهرا االفررتاس مرن جانرب        

  تكرون الريراح  الطيور مرتفعًا وغالب احلصرو . ومرن املفضرل ألن حيصرل اإلطرالق ت وقرت مبكرر مرن الصرباح، حرني          

 واحلرارع معتدلة.

[87]  
 ة جودة ذباب الفاكهة العقيمبمراق 3-6-5

ينبغي  جراء اضتبارات روتينية ودورية ملراقبة اجلودع من أجل حتديد تأثري الرتبيرة اجلماعيرة، واإلهلرعاع، واملناولرة،       [88]

)الفراو/ الوكالرة الدوليرة     اجلودع املرغوب فيها رتاتلبارامومدع الشحن، واستبقاء ذباب الفاكهة العقيم أو  طالقه، وفقًا 

 .(4102للطاقة الذرية/ وزارع الزراعة األمريكية، 

[89]  
 املكافحة البيولوجية 3-7

الفاكهة. وللرتمكن مرن القضراء عليهرا علرى       جمموعات ذبابككن اللجوء  ا املكافحة البيولوجية الكالسيكية لتقليص   [90]

ام اإلطالق الكثيف. وضال  هذا اإلطالق الكثيف، ف ن أعدادًا كبريع من األعداء الطبيعريني، وال  حنو أكرب، ككن استخد

سيما الطفيليات املفيدع،  ري تربيتها مجاعرًة و طالقهرا ضرال  فررتات حامسرة لتقلريص أعرداد اآلفرات. واسرتخدام          

وفر درا تكنولوجيرا الرتبيرة اجلماعيرة. كرذلك،      املكافحة البيولوجية الكثيفة تدود بواد املكافحة البيولوجية اليت تت

جيب أن يكون األعداء الطبيعيون الذين خيضعون للرتبية اجلماعية ذات جودع عالية حبيث ككن التوصرل  ا القضراء   

الفاكهة املستهدف على حنو فعا . وجيب أن يتوجه  طالق مواد املكافحة البيولوجية  ا املناطق  جمموعات ذبابعلى 

اليت يصعب الوصو   ليها واليت فيها كثافة عالية من النباتات املضيفة، واملعروفة بأنها تشكل ضزانًا لرذباب   ادامشية

 الفاكهة ومصادر  صابة  نتا  الفاكهة التجاري أو املناطق احلضرية باآلفة.

[91]  
 مراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائح 3-8

من ففات ذباب الفاكهة، وت بعض ال روف، املناطق اليت ينخفض فيها انتشار ففات ذباب بالنسبة  ا املناطق اخلالية   [92]

الفاكهة، ينبغي تنفيذ املراقبة على حركة املواد اخلاضعة للوائ  للحؤو  دون دضو  أو انتشار أنواع مستهدفة من ذباب 

 الفاكهة.

[93]  
 املواد املستخدمة يف إجراءات الصحة النباتية -4

ينبغي أن يكون أداء املواد املستخدمة ت  جراءات الصحة النباتية عند مستوى مقبو  من الفعالية واملوثوقية لفرتع مالئمة   [94]

من الوقت. وجيب اداف ة على سالمة األجهزع واملعدات طوا  فرتع انتشارها ت احلقل. كمرا جيرب أن تكرون املرواد     

 ولوجيًا ملستوى مقبو  من األداء.اجلاذبة والكيميائية جمازع أو مقيصمة بي

[95]  
 التحقق والتوثيق -2

علرى ذبراب الفاكهرة،     جيب أن تتحقق املن مة الوطنية حلماية النباتات من فعاليرة االسررتاتيجيات املخترارع )القضراء      [96]

ة الرئيسري املسرتخدم   واحتواؤه، واستبصاله، واستبعاده( و جراءات الصحة النباتية ذات الصلة. و جراء الصحة النباتير 
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 لتدابري الصحة النباتية. 2مراقبة الذباب البالغ والريقات، كما جيري وصفه ت املعيار الدولي رقم  وللتحقيق ه

جيب أن تضمن املن مات الوطنية حلماية النباتات حفظ سجالت املعلومات الريت تردعم مجيرإ مراحرل اسررتاتيجيات        [97]

 توائه، واستبصاله، واستبعاده ملدع سنتني على األقل.القضاء على ذباب الفاكهة، واح

[98]  
 املراجع -6

[99]  FAO. 2007. Guidance for packing, shipping, holding and release of sterile flies in area-wide fruit fly 

control programmes, ed. W. Enkerlin. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and 

Agriculture. FAO Plant Production and Protection Paper 190. Rome. 145 + vii pp.  

[100]  FAO/IAEA/USDA. 2014. Product quality control for sterile mass-reared and released tephritid fruit 

flies. Version 6.0. Vienna, International Atomic Energy Agency. 164 pp.  

[101] The present standard also refers to other International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs). 

.setting/ispms-activities/standards-c.int/corehttps://www.ippISPMs are available on the IPP at  
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