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المعالجةنطاق   
غي لمنع ظهور اآلفة البالغة من  70تطبـق هـذه المعالجـة علـى استخـدام اإلشعـاع في الفاكهـة والخضر بجرعـة ممتصـة دنيـا قدرهـا 

Anastrepha ludens الدولي لتدابير الصحة وينبغي تطبيق هذه المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار . في حالة الفعالية المبينة
2003.0F: 18رقم النباتية 

1  

 وصف المعالجة
  Anastrepha ludensالمعالجة باإلشعاع لآلفة  اسم المعالجة

 غير متوافرة المكونات الفعالة
 إشعاع نوع المعالجة

 Anastrepha ludens (Loew) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

  Anastrepha ludensتشكل عوائل لـ جميع أنواع الفاكهة والخضر التي  السلع المنظمة المستهدفة

 جدول المعالجة
 .Anastrepha ludensغي لمنع ظهور اآلفة البالغة من  70جرعة ممتصة دنيا تبلغ 
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 2009:1معالجة صحة نباتية   معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح  

   

2-1معاملة صحة نباتية   

 .في المائة 95عند مستوى ثقة  ED99.9968مستوى الفعالية والثقة في المعالجة هو 

الخطوط التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبير (من معايير تدابير الصحة النباتية  18لمتطلبات المعيار رقم ينبغي تطبيق المعالجة وفقا 
 ).من تدابير الصحة النباتية

 .ةورينبغي عدم تطبيق هذه المعالجة باإلشعاع على الفاكهة والخضر المخزنة في أجواء مح

 معلومات أخرى ذات صلة
اليرقات ( حيويةوإن لم تكن  حية Anastrepha ludensكامل لآلفة، قد يواجه المفتشون آفة  موتقد ال يسفر عن التشعيع نظرا ألن 

 .المعالجةإخفاق خالل عملية التفتيش غير أن ذلك ال يعني ) أو اآلفة اليافعة/و

 Hallmanلى أعمال البحوث التي اضطلع بها استند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إ
& Martinez )2001 ( كمعالجة لهذه اآلفة في التشعيع التي حددت فعاليةCitrus paradisi. 

وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكهة والخضر يستند إلى المعارف والخبرات بأن أنظمة قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة  
لتي تمتصها اآلفة المستهدفة بصورة منفصلة عن السلعة العائلة، وإلى القرائن من الدراسات البحثية بشأن طائفة من اإلشعاع الفعلية ا

 :تاليةويشمل ذلك دراسات عن اآلفات والعوامل ال. اآلفات والسلع

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). 

وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن . غير أنه لوحظ أن فعالية المعالجة لم تختبر بالنسبة لجميع عوائل اآلفة المحتملة من الفاكهة والخضر
 .استنتاج المعالجة بأنها تغطي جميع عوائل هذه اآلفة هي قرائن غير صحيحة سيعاد النظر عندئذ في هذه المعالجة
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