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 المعالجةنطاق 

 من اآلفة البالغة ظهورغراي لمنع  232ثمار الفاكهة والخضار عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها استخـدام اإلشعـاع  المعالجةتطبق هذه 
Grapholita molesta   انسجاماً مع المتطلبات المبينة في المعيار الدولي الدولي المعالجة ويتعيّن تطبيق هذه . عند الفعالية المبينة
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 المعالجةوصف 

 المعالجةاسم   Grapholita molestaتشعيع لحشرة  معالجة

 الالمكّون الفعّ  غير متوافر

 المعالجةنمط  اإلشعاع

Grapholita molesta  (Busck) (Lepidoptera: Torticidae) اآلفة المستهدفة 

 للوائح البنود الخاضعة Grapholita molesta  جميع ثمار الفاكهة والخضار التي تكون عوائل لحشرة
 المستهدفة
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 المعالجةجدول 

  Grapholita molesta غراي لمنع ظهور اآلفات البالغة من 232جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

 %.95عند مستوى ثقة  .ED99.9949 لمعالجةمستوى الفعالية والثقة ل

 2003:18انسجاماً مع متطلبات المعيار الدولي رقم المعالجة يتعيّن تطبيق 

 .ال يتعيّن تطبيق معاملة التشعيع هذه على ثمار الفاكهة والخضار المخزنة في أجواء محورة

 معلومات أخرى ذات صلة 

حية ولكنها  Grapholita molesta آفةكامل لآلفة، قد يصادف المفتشون أثناء عملية التفتيش  نفوققد ال يسفر عن  اإلشعاعنظراً ألن 
 .المعالجةوهذا ال يعني إخفاق  ).أو عذارى/يرقات و(غير حيوية 

)) Hallman 2004على العمل البحثي المنفذ من قبل المعالجة ارتكز تقويم الفريق الفني عن معامالت الصحة النباتية عند تقويمه لهذه 
 Malus domesticaفي التفاح  اآلفةلهذه  اإلشعاعالذي حدد فعالية 

ر والخضار على معرفة وتجربة أن نظم جرعات اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلي ارتكز استقراء كفاءة المعاملة على جميع الثما
وتششمل . التي تمتصها األفة المستهدفة بشكل مستقل عن سلعة العائل، وعلى قرائن من دراسات بحثية على طائفة من اآلفات والسلع

 :ت على اآلفات والعوائل التاليةالمعالجة  هذه دراسا

 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 ) وتغذية اصطناعية  and Grapholita molesta (Malus domestica (وتغذية اصطناعية )  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 جميع العوائل المحتملة من ثمار الفاكهة والخضر لآلفة المستهدفةالمعالجة ومن المعترف به مع ذلك، أنّه لم يتم اختبار فاعلية 
 .هذه اآلفة غير صحيح، سيتم إعادة النظر في هذه المعالجة  لتغطية كافة عوائلالمعالجة وعند توافر قرائن إلظهار أن استقراء 
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