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ZAƏ-lərdə meyvə
milçəklərinin spesifikası
Meyvə milçəkləri çox mühüm zərərvericilər qrupudur. Bura
Tephritidae ailəsinin növləri, o cümlədən Anastrepha, Bactrocera,
Ceratitis, Dacus, Rhagoletis və Toxotrypana daxildir.
Xüsusilə meyvə milçəkləri üçün zərərvericilərdən azad
ərazilərin yaradılması və saxlanması ilə bağlı əlavə təlimata ehtiyac
olduğu aşkar edilmişdir. İki hal mümkündür:
• ilkin olaraq meyvə milçəklərindən azad olan ərazilər təbii olaraq
meyvə milçəklərindən azad qala bilər
- maneələrin və ya iqlim şəraitinin mövcudluğu nəticəsində və/və
ya
- hərəkət məhdudiyyətləri və müvafiq tədbirlər vasitəsilə onlar
sərbəst saxlanıla bilər
• ərazilər eradikasiya proqramı vasitəsilə azad edilə bilər

FTBS 26
FTBS 26 (Meyvə milçəkləri (Tephritidae) üçün
zərərvericilərdən azad ərazilərin yaradılması) iqtisadi
əhəmiyyət kəsb edən meyvə milçəkləri üçün zərərvericilərdən
təmiz ərazilərin yaradılması və onların zərərvericilərdən azad
statusunun saxlanması üçün təlimatları təmin edir.
Meyvə milçəklərindən təmizlənmiş ərazinin (MM-ZAƏ)
yaradılması üçün ümumi tələblərə aşağıdakılar daxildir:
• ictimai maarifləndirmə proqramının hazırlanması
• sistemin idarəetmə elementləri (sənədləşdirmə və yoxlama
sistemləri, uçotun aparılması)
• nəzarət fəaliyyətləri

MM-ZAƏ-nin əsas elementləri
MM-ZAƏ-nin əsas elementləri aşağıdakılardır:
• MM-ZAƏ-nin xarakteristikası
• MM-ZAƏ-nin yaradılması və saxlanması

Bu elementlərə daxildir:
• meyvə milçəklərinin tutulmasına nəzarət
fəaliyyəti (Standartın 1 nömrəli əlavəsi)
• meyvə nümunələrinin götürülməsi (Əlavə 2)
• və tənzimlənən maddələrin hərəkətinə rəsmi
nəzarət

MM-ZAƏ-nin əlavə elementləri
MM-ZAƏ-nin əlavə elementləri aşağıdakılardır:
• düzəldici fəaliyyətin planlaşdırılması (hədəf
zərərverici(lər) MM-ZAƏ-də və ya həmin ərazidən
gələn ana (əsas) materialda aşkar edildikdə və ya səhv
prosedurlar müəyyən edildikdə)
- İslahedici fəaliyyət planları (Əlavə 1)
- MM-ZAƏ daxilində epidemiyaya qarşı nəzarət
tədbirləri (Əlavə 2)
- Meyvə milçəklərinin idarə olunması üçün fitosanitar
prosedurlar (Əlavə 3)
• MM-ZAƏ-nin zərərvericilərdən azad statusunun
dayandırılması, bərpası (mümkünsə) və ləğvi

İctimai maarifləndirmə
İctimai maarifləndirmə proqramı daxilolma riskinin daha
yüksək olduğu ərazilərdə xüsusilə vacibdir. Əhalinin
maarifləndirilməsi və fitosanitar məlumatlılıq proqramı davamlı
olmalıdır və aşağıdakılarla bağlı məlumatları əhatə edə bilər:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

daimi və ya təsadüfi yoxlama məntəqələri
giriş məntəqələrində və tranzit dəhlizlərində işarələrin vurulması
Əsas (ana) material üçün tullantı qutuları
zərərvericilər və zərərvericilərdən təmizlənmiş ərazi haqqında
məlumatı əks etdirən vərəqələr və ya broşürlər
nəşrlər (məsələn, çap, elektron)
meyvələrin daşınmasını tənzimləyən sistemlər
qeyri-kommersiya ev sahibləri (hostlar)
tələlərin təhlükəsizliyi
uyğunsuzluğa görə cəzalar (müvafiq olduqda)

MM-ZAƏ-nin xarakteristikası
MM-ZAƏ-nin xarakterik xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə aşağıdakılar daxildir:
•
•
•

•

hədəf meyvə milçəyi növləri, onların ərazi daxilində və ya ona
yaxın yerlərdə yayılması
kommersiya və qeyri-kommersiya ev sahibi növlər
ərazinin delimitasiyası (sərhədləri, təbii maneələri, giriş
nöqtələrini və qəbuledən ərazinin yerlərini və lazım olduqda
bufer zonalarını göstərən ətraflı xəritələr və ya qlobal
yerləşdirmə sistemi (GPS) koordinatları)
iqlim, məsələn, yağış, nisbi rütubət, temperatur, üstünlük təşkil
edən küləyin sürəti və istiqaməti

MM-ZAƏ-nin yaradılması
MM-ZAƏ yaradılarkən aşağıdakılar hazırlanmalı
və həyata keçirilməlidir:

• MM-ZAƏ-nin yaradılması üçün nəzarət fəaliyyətləri
• MM-ZAƏ-nin delimitasiyası
• qəbuledici materialın və ya tənzimlənən maddələrin
hərəkəti ilə bağlı fitosanitar tədbirlər
• zəruri hallarda zərərvericilərin qarşısının alınması
və məhv edilməsi üsulları

Bufer zonalarının yaradılması da zəruri ola bilər
və MM-ZAƏ-nin yaradılması zamanı əlavə
texniki məlumatların toplanması faydalı ola
bilər.

Bufer zonası
•
•

bufer zonaları zərərvericinin delimitasiya olunmuş ərazilərə və ya kənara
yayılma ehtimalını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
bufer zonasının ölçüsü zərərvericinin təbii yayılmaq və insanların köməyi
ilə yayılmaq qabiliyyətindən asılıdır.

Bufer zonası
Coğrafi izolyasiyanın ZAƏ-yə daxilolmanı və ya onun təkrar
infestasiyasının qarşısını ala bilməyən və ya meyvə
milçəklərinin ZAƏ-yə keçməsinin qarşısını almaq üçün başqa
vasitələrin olmadığı ərazilərdə bufer zonası yaradılmalıdır.
Bufer zonasının yaradılması zamanı nəzərə alınmalı olan
amillərə aşağıdakılar daxildir:
•
•
•
•
•
•

zərərvericilərin basdırılması (sıradan çıxarılması)
ev sahibinin mövcudluğu, əkin sistemləri, təbii bitki örtüyü
iqlim şəraiti
ərazinin coğrafiyası
müəyyən edilmiş yollarla təbii yayılma və yayılma qabiliyyəti
bufer zonasının effektivliyinə nəzarət etmək üçün bir sistemin tətbiqi
qabiliyyəti (məsələn, tələyə salmaq yolu ilə)

Bufer zonasında zərərvericilərin
basdırılması (sıradan çıxarılması)
Meyvə milçəklərinin sayını azaltmaq üçün istifadə edilə bilən
zərərvericilərin qarşısının alınması üsulları, o cümlədən:

•
•
•
•
•
•

bioloji nəzarət
zərərvericilərə qarşı inteqrasiya olunmuş idarəetmə
steril həşərat texnikası
İnsektisidlərin çilənməsi
selektiv insektisid yemli tələlərin istifadəsi
Erkəklərin məhv edilməsi texnikası (erkəklərin
kütləvi şəkildə tələyə salınması)
• mexaniki nəzarət
• aqrotexniki qaydalar və s.

Əlavə faydalı məlumat
MM-ZAƏ-lərın yaradılması mərhələsində
faydalı ola biləcək əlavə (ümumi nəzarətdən
əlavə) məlumatlara aşağıdakılar daxildir:
•
•
•
•

MM-ZAƏ-lərdə hədəf zərərverici(lər)in aşkarlanması,
biologiyası və populyasiya dinamikasının müəyyən dövr üzrə
uçotu və hədəf zərərverici(lər) üzrə sorğu fəaliyyətləri
MM-ZAƏ-lərdə meyvə milçəklərinin aşkarlanması ilə bağlı
fəaliyyət çərçivəsində görülmüş fitosanitar tədbirlərin
nəticələri
ərazidə əsas (ana) bitkilərin kommersiya istehsalının uçotu,
qeyri-kommersiya istehsalının təxmini və yabanı əsas (ana)
materialın mövcudluğu
MM-ZAƏ-də mövcud ola biləcək iqtisadi əhəmiyyət kəsb
edən digər meyvə milçək növlərinin siyahıları

Müşahidə fəaliyyəti
Müntəzəm müşahidə proqramı yaradılmalı və
həyata keçirilməlidir.
•
•

•

Cəlb etmək və ya yemə cavab verən növlər üçün ərazidə
meyvə milçəklərinin olmamasını və ya mövcudluğunu
müəyyən etmək üçün tələyə salmaq üstünlük verilən seçimdir.
Tələyəsalma proqramını tamamlamaq üçün bəzən meyvə
nümunələrinin götürülməsi fəaliyyəti tələb oluna bilər.
Məsələn, növlər spesifik cazibələrə daha az reaksiya verdikdə,
tələyəsalma daha az effektivdir.
MM-ZAƏ-nin yaradılmasından əvvəl zərərvericinin ərazidə
olmadığını nümayiş etdirmək üçün kommersiya və qeyrikommersiya əsaslı (ana) bitkilərin bütün müvafiq sahələrində
ardıcıl ən azı 12 ay müddətində müşahidələr aparılmalıdır.

Müşahidənin nəticələri
Müşahidənin nəticələri düzgün şərh edilməlidir.
• Statusundan asılı olaraq, yetkin zərərvericinin
aşkarlanması ərazini MM-ZAƏ kimi təyin
etməkdən məhrum etməyə bilər.
• Ərazinin MM-ZAƏ kimi təsnifləşdirilməsi üçün
müşahidə dövründə hədəf növlərin yetişməmiş
nümunəsi, iki və ya daha çox münbit yetkin və ya
mayalanmış dişi aşkar edilməməlidir.

Tələyə salma prosedurları
Hədəf meyvə milçəyi və ətraf mühit şəraitindən asılı
olaraq tələyə salmaq fərqli ola bilər. Tutmanı
planlaşdırarkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

• tələ növü və aldadıcı yem
• tələnin sıxlığı və yerləşdirilməsi
• yemlərin uzunömürlülüyündən, saxlama
qabiliyyətindən, tutma sürətindən, meyvə
milçəklərinin aktivlik mövsümündən, tələlərin
yerləşdirilməsindən, növlərin biologiyasından və
ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq tələyə xidmət
(tələlərin saxlanması və yenilənməsi).
• tələnin yoxlanması (meyvə milçəkləri üçün tələlərin
yoxlanılması tezliyi)
• identifikasiya qabiliyyəti

Tez-tez istifadə olunan meyvə milçəyi tələləri
Öldürücü vasitə əsasında çoxlu müxtəlif tələlər var.
Əsas istifadə olunanlar: quru, yaş və quru/yaş (FTBS
26-da təsvir edilmişdir)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cook və Cunningham tələsi
ChamP tələsi
Asan tələ
Floresan sarı yapışqan «gizlədici" tələ
Cekson tələsi və ya Delta tələsi
Lynfield tələsi
McPhail tələsi
Modifikasiya olunmuş qıf tələ
Bir neçə aldadıcı yemi olan tələ
Altı quru açıq tələni və ya IV Faza tələsi
Qırmızı kürə tələsi
Sensus tələsi
Steiner tələsi
Tephri tələsi
Sarı panel tələsi və Rebell tələsi

Çox istifadə olunan cəlbedicilər
Erkəkləri, dişiləri və ya hər ikisini tələyə salmaq
üçün müxtəlif cəlbedicilərdən (feromonlar, erkək
cazibəsi və qida cəlbediciləri) istifadə olunur.
•
•
•

•

Ən çox istifadə edilən cəlbedicilər erkəklərə xas olan
feromonlar və ya erkək yemləridir.
Qadınlara xas feromonlar adətən kommersiya
baxımından mövcud deyildir
Dişi əsaslı cəlbedicilər (təbii, sintetik, maye və ya
quru) adətən qida (zülallar) və ya ev sahibi
qoxularına əsaslanır.
Cəlbedicilər meyvə milçəyi növlərinə çox və ya az
şəkildə xas ola bilər

Tələlərin məkan üzrə
paylanması və yerləşdirilməsi

Tələlərin məkan üzrə paylanmasının növləri:
•
•
•
•

şəbəkə sistemində (məsələn, şəhər yerlərində)
yollar boyu (məsələn, kənd yerlərində)
bütün ərazidə (məsələn, məhvetmə/bağlama proqramlarında)
yüksək riskli sahələrdə (məsələn, erkən aşkarlama proqramlarında)

Tələlərin yerləşdirilməsinin ən vacib amili uyğun tələ
yerinin seçilməsidir.
•
•
•
•

Feromon tələləri cütləşmə yerlərində yerləşdirilməlidir (məsələn,
uyğun tələ yerləri ağacın şərq tərəfidir)
zülal tələləri ev sahibi bitkilərdə kölgəli yerlərdə yerləşdirilməlidir
eyni ağacda müxtəlif cəlbedicilərlə yemlənmiş tələlərin
yerləşdirilməsindən yayınmaq lazımdır
meyvə sahiblərinin yetişmə fenologiyasından sonra tələlərin yeri
dəyişdirilməlidir

Tələ xəritəsi
Tələlər yerləşdirildikdən sonra onların yeri qeyd
edilməlidir:
• GPS avadanlığından istifadə etməklə
• görünən nişanlar və ya ünvanlar daxil olmaqla
• hər bir tələnin dəqiq yerini göstərən (daha yaxşı
olar) GIS xəritələri ilə

Tələlərə xidmət
Tələlərə xidmət intervalları cəlbedicinin yarı
ömrünə əsaslanır. Bu, tələnin təmiz və uyğun işlək
vəziyyətdə saxlanması və yemlə təmin olunmasını
əhatə edir. Tələyə salma dövründə tələlərə qulluq
tezliyi aşağıdakılardan asılı olmalıdır:
• yemlərin uzunömürlülüyü (cəlbedicinin
davamlılığı)
• saxlama qabiliyyəti
• tutma nisbəti
• meyvə milçəyinin aktivlik mövsümü
• tələlərin yerləşdirilməsi
• növlərin biologiyası
• ətraf mühit şəraiti

Tələlərin yoxlanılması
Yoxlama intervalları (meyvə milçəklərinin tutulmasının
yoxlanılması) ümumiyyətlə bir gündən 30 günə qədər
(MM-ZAƏ-də 14 gün tövsiyə olunur) dəyişə bilər və ətraf
mühit şəraitinə, zərərvericilərin vəziyyətinə və meyvə
milçəklərinin biologiyasına uyğun olaraq düzəliş
edilməlidir. Yoxlamanın tezliyi aşağıdakılardan asılı
olmalıdır:
•
•
•
•
•

meyvə milçəyinin gözlənilənfəaliyyəti (növün biologiyası)
ilin müxtəlif vaxtlarında ev sahibi statusu ilə bağlı hədəf meyvə
milçəyinin reaksiyası (FTBS 37)
Tələdə tutulması gözlənilən hədəf və qeyri-hədəf meyvə
milçəklərinin nisbi sayı
istifadə edilən tələ növü
tələdəki milçəklərin fiziki vəziyyəti (və onları müəyyən etməyin
mümkün olub-olmaması)

Tələ sıxlığı
Tələ sıxlığı müşahidənin məqsədinə, tələnin səmərəliliyinə,
yerləşdiyi yerə (ev sahibinin növü və mövcudluğu, iqlim və
topoqrafiya), zərərvericilərin vəziyyətinə və yem növünə uyğun
olmalıdır. Aşağıdakı yer növləri maraqlı ola bilər:
•
•
•

istehsal sahələri
şəhər və marjinal ərazilər
giriş nöqtələri (və meyvə bazarları kimi digər yüksək riskli ərazilər)

ZAƏ-də yüksək riskli giriş nöqtələrində tələlərin daha yüksək sıxlığı
və kommersiya xarakterli bağlarda daha az sıxlıq tələb olunur. FTBS
26 tələb olunan sıxlıqları təmin edir:
•
•
•

müxtəlif tədqiqat məqsədləri və zərərvericilərin vəziyyəti
hədəf meyvə milçəyi növləri
iş sahələri ilə əlaqəli zərərverici riski

Meyvə nümunələrinin
götürülməsi prosedurları
Meyvə nümunələrinin götürülməsi nəzarət metodu
kimi tələyə salmanın daha az effektiv olduğu
yerlərdə birlikdə istifadə edilə bilər. Meyvə
nümunələri yoluxmuş meyvələrin olması ehtimal
olunan ərazilərdə hədəflənməlidir, məsələn:
• şəhər əraziləri
• tərk edilmiş bağlar
• qablaşdırma müəssisələrində tərk olunmuş
meyvələr
• meyvə bazarları
• əsas hostların (ana bitkilərin) yüksək
konsentrasiyası olan yerlər
• MM-ZAƏ-yə giriş nöqtələri

Nümunənin ölçüsü
• FTBS 31 tələb olunan inam və effektivlik səviyyələrini əldə
etmək üçün nümunə ölçüsündə (n) (nümunədəki vahidlərin sayı)
tövsiyələr təqdim edir.
• Bu ölçü orqanizmin aşağı paylanmasından asılıdır
• FTBS 31 nümunənin ölçüsünü hesablamaq üçün cədvəllər təqdim
edir:

- hiperhəndəsi paylanma
N vahidli nümunədə i sayda yoluxmuş
vahidi tapmaq üçün ehtimal
- binomial paylanma
n tənliklə müəyyən olunur. Burada
İnfestasiya səviyyəsi (p), səmərəlilik ( )
ə etibarlılıq səviyyəsi (1- P (X > 0))
MBMT tərəfindən müəyyən olunur.

Tənzimlənən maddələrin
hərəkətinə nəzarət
Hədəf zərərvericilərin MM-ZAƏ-yə daxil olmasının qarşısını
almaq üçün tənzimlənən məhsulların hərəkətinə nəzarət
həyata keçirilməlidir. Bu nəzarətlər qiymətləndirilmiş
risklərdən asılıdır və bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:
• hədəf meyvə milçəyi növlərinin karantin siyahısına
salınması
• MM-ZAƏ-ni saxlamaq üçün nəzarət tələb edən yolların
və maddələrin tənzimlənməsi
• MM-ZAƏ-yə tənzimlənən məhsulların hərəkətinə
nəzarət etmək üçün daxili məhdudiyyətlər
• tənzimlənən məhsulların yoxlanılması, müvafiq
sənədlərin yoxlanılması və uyğunsuzluq halları üçün
zəruri hallarda müvafiq fitosanitar tədbirlərin (məsələn,
müalicə, imtina və ya məhvetmə) tətbiqi

Bufer zonası
•
•

bufer zonaları zərərvericinin delimitasiya olunmuş ərazilərə və ya kənara
yayılma ehtimalını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
bufer zonasının ölçüsü zərərvericinin təbii yayılmaq və insanların köməyi
ilə yayılmaq qabiliyyətindən asılıdır.

Zərərvericilərdən azadolmanın
bəyannaməsi və onun
saxlanması
MBMT MM-ZAƏ-nin yaradılmasını elan etməli və
bu barədə məlumat verməlidir. Sonra ZAƏ-nin
saxlanması üçün tədbirlər tətbiq edilməlidir:
•
•
•

nəzarət proqramı aşağıdakılarla davam etdirilməlidir
tələyə salmaq
meyvə nümunələrinin götürülməsi
MM-ZAƏ-yə tənzimlənən məhsulların hərəkətinə
nəzarət etmək üçün məhdudiyyətlər
zərərvericinin tənzimlənməsi

Düzəldici tədbirlər
MBMT-də hədəf zərərverici(lər) MM-ZAƏ-də və ya həmin
ərazidə ana materialda aşkar edildikdə, həyata keçirilə
biləcək düzəldici tədbirlər üçün hazırlanmış planlar
olmalıdır. Bu planlar aşağıdakı komponentləri və ya
sistemləri əhatə etməlidir:
•
•

•
•
•
•

FTBS 8-dəki meyarlara uyğun olaraq epidemiyanın bəyan
olunması və bu barədə bildiriş
Korreksiyaedici tədbirlər çərçivəsində yoluxmuş ərazini
müəyyən etmək üçün delimitasiya tədqiqatları (tələyə salma və
meyvə nümunələrinin götürülməsi)
nəzarət/aradan qaldırılma tədbirləri
nəzarətin daha da davam etdirilməsi
epidemiyanın təsirinə məruz qalan ərazinin zərərvericilərdən
azad olmasının bərpası üzrə meyarlar
müdaxilələrə verilən reaksiyalar

MM-ZAƏ statusunun
dayandırılması, bərpası və ya ləğvi
Mümkün qədər tez və istənilən halda zərərvericinin
aşkarlanmasından sonra 72 saat ərzində düzəldici
fəaliyyət planına başlamaq lazımdır.
•
•
•

•

Meyvə milçəyinin epidemiyası baş verdikdə, MM-ZAƏ və ya
onun təsirlənmiş hissəsinin statusu dayandırılmalıdır.
Əgər epidemiya üçün meyarlar varsa, bu, düzəldici tədbirlərin
həyata keçirilməsi ilə nəticələnməlidir
Bərpa, müşahidə ilə təsdiq edilmiş, zərərvericinin biologiyası ilə
müəyyən edilmiş müddət ərzində hədəf zərərvericinin daha da
aşkar edilmədən yaradılması tələblərinə əsaslanmalıdır və ya
Nəzarət tədbirləri effektiv olmadıqda və zərərverici bütün ərazidə
(ZAƏ kimi tanınır) bərqərar olarsa, MM-ZAƏ statusu ləğv
edilməlidir.

Thank you
for your
attention
Diqqətiniz
üçün
təşəkkürlər!

