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5.  บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 ด าเนินการโดยอาศัยแนวทางตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช ซึ่งจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูเนื่องจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านขออนุญาต
น าเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีประเทศไทยเป็นพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
ผลการศึกษาพบศัตรูพืชกักกันของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จ านวน 25 ชนิด ซึ่งมีความ
เสี่ยงในการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่กระจาย และมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีดังนี้  
(1) ต้องมีการจัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออก ณ ประเทศต้นทาง เช่น การจดทะเบียนสวนส่งออก การจัดการ
ศัตรูพืชในแปลงปลูกและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงในโรงบรรจุผลไม้ มีการตรวจรับรองผลเชอรี่ สดก่อนส่งออกด้วย
กระบวนการที่เหมาะสม และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า  (2) ส าหรับศัตรูพืชกักกันที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงได้แก่แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata ต้องจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีการก าจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็น (3) การจัดการความเสี่ยง ณ ด่านตรวจพืช ณ ประเทศปลายทาง โดยสุ่มผลเชอรี่ สดเพ่ือ
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ตรวจสอบว่ามีศัตรูพืชติดมาหรือไม่ หากพบศัตรูพืชกักกันให้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม 
(ถ้ามีวิธีการก าจัด) หรือส่งกลับ หรือท าลาย 
  Study on pest risk analysis (PRA) for the importation of fresh cherry fruit from the Islamic 
Republic of Iran was conducted from October 2017 to September 2019 by using the guideline of 
the International Standards for Phytosanitary Measures. PRA on cherry fruit was initiated by the 
Islamic Republic of Iran requests market access of cherry fruit from the Islamic Republic of Iran. 
Thailand was considered as a PRA area. There are 25 quarantines pest of cherry fruit from Islamic 
Republic of Iran which have risk of entry, establishment spread and potential to cause economic 
impact in Thailand. Management measures are needed to the risk of quarantine pests of cherry 
fruit imported from the Islamic Republic of Iran as follows: (1) Risk management must be done 
before exporting in the country of origin such as registration of orchard, pest management in 
orchard and after harvest including in Packinghouses, cherry fruit have been inspected in 
accordance with appropriate official procedures and a phytosanitary certificate attached with 
consignment. (2) For quarantine pest which has a high risk is Ceratitis capitata must require risk 
management measures subjected to cold disinfestation treatment. (3) Risk management at plant 
quarantine station in the destination country by sample of the consignments for inspection are 
pests attached or not. If quarantine pests are found must be treated with an appropriated 
treatment (if available), re-exported or destroyed. 
 
6. ค าน า 
  กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร คือ พระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2551) ที่แบ่งประเภทสินค้าเกษตรน าเข้าเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งมีขั้นตอนการน าเข้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสิ่งต้องห้ามจะน าเข้ามาได้
วัตถุประสงค์เพ่ือการทดลองหรือวิจัย เพ่ือการค้า หรือเพ่ือกิจการอื่น การน าเข้าเพ่ือการค้าส่วนใหญ่น ามาปริมาณ
มาก และมาจากแหล่งที่มีศัตรูพืชกักกัน เช่น แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean fruit fly, Ceratitis 
capitata) หรือแมลงวันผลไม้ควีนส์แลนด์ (Queensland fruit fly, Bactrocera tryoni) ซึ่ งไม่สามารถใช้
มาตรการทางภาษีหรือจ านวนโควตามาเป็นตัวควบคุมได้อีกเช่นเดิม 
  กรณีการน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ในมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.  2507 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดว่าการน าเข้าหรือน าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามเพ่ือ
การค้าจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) เพ่ือให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและน าไป
พิจารณาก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชกักกันนั้น ๆ 
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  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ยื่นขอเปิดตลาดน าเข้าผลเชอรี่สด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Prunus avium (L.) L. 
ซึ่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนด
เป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2550) จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เชอรี่น าเข้าจากแหล่งดังกล่าวมีศัตรูพืชที่ส าคัญที่ไม่มีใน
ประเทศไทย เช่น แมลงวันผลไม้  Ceratitis capitata, หนอนเจาะผล Grapholita funebrana, Cydia 
pomonella เพลี้ยหอย Diaspidiotus ostreaeformis และ รา Monilinia fructigena (CABI, 2019) เป็นต้น 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลเชอรี่สดน าเข้าจาก
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบ
ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for pest risk analysis) (FAO, 2017a) และฉบับที่ 11 
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests) (FAO, 
2017b) เพ่ือให้ทราบชนิดของศัตรูพืชกักกันและวางแนวทางก าหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืช
ส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ ์

1. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น 
2. หนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  และฐานข้อมูลศัตรูพืช เช่น ฐานข้อมูล Crop 

Protection Compendium (CABI Online) เป็นต้น 
3.  มาตรฐานระหว่ า งประ เทศว่ าด้ วย มาตรการสุ ขอนามั ย พืช  ( International Standards for 

Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for 
pest risk analysis) (FAO, 2017a) 

4.  มาตรฐานระหว่ า งประ เทศว่ าด้ วย มาตรการสุ ขอนามั ย พืช  ( International Standards for 
Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที ่11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk 
analysis for quarantine pests) (FAO, 2017b) 
 - วิธีการ 

1. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล (2561) 
1.1 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเชอรี่ เช่น ชื่อ ชนิด สายพันธุ์ สถิติการน าเข้า ส่งออก แหล่งผลิต 

ผลผลิต เป็นต้น  

1.2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลศัตรูเชอรี่ เช่น ชื่อ ชนิด สายพันธุ์ พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย การ
แพร่ระบาด ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากการท าลายของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่มีรายงานว่าเป็นศัตรู เชอรี่ใน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ  
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การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลทั่วไปของเชอรี่ เช่น ชื่อ ชนิด สายพันธุ์ แหล่งผลิต ผลผลิต เป็นต้น  
- บันทึกข้อมูลศัตรูเชอรี่ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย และข้อมูล

การพบศัตรเูชอรี่แต่ละชนิดในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (2561-2562) 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช 
(ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for pest risk analysis) (FAO, 
2017a) และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for 
quarantine pests) (FAO, 2017b) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation) (2561) วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบว่า 
 1.1 จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชว่าอาจเกิดจากศัตรูพืช (pest) หรือ เส้นทางที่
ศัตรูพืชจะติดเข้ามา (pathway) หรือการทบทวนนโยบาย (policy) ของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกักกันพืช 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้ชัดเจน 
 1.3 ตรวจสอบว่าเคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยศัตรูพืช หรือเส้นทางศัตรูพืช หรือนโยบายของ
รัฐมาก่อนหรือไม่ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ กรณีท่ีมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้ว 
ให้ตรวจสอบดูว่ายังมีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ เนื่องจากสภาพอาจเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการน าเอาการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากเส้นทางศัตรูพืชที่เหมือนกัน หรือศัตรูพืชที่เหมือนกัน มาใช้เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมด  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) มี 4 ขั้นตอน  
ที่สัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 2.1 การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization) (2561-2562) 

2.1.1 พิจารณาแบ่งกลุ่มของชนิดศัตรูเชอรี่ เช่น แมลง ไร ไวรัส แบคทีเรีย และรา เป็นต้น  
2.1.2 ตรวจสอบว่าเป็นศัตรูพืชที่มีพบในประเทศไทยหรือไม่ รวมถึงสถานภาพการควบคุม

ศัตรูพืชดังกล่าวในประเทศไทย 
2.1.3 พิจารณาคัดเลือกเฉพาะศัตรูเชอรี่ที่ไม่พบในประเทศไทย หรือพบแต่มีการควบคุมอย่าง

เป็นทางการ ที่มีศักยภาพในการเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายในประเทศไทยได้ ตลอดจนอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจหากศัตรูเข้ามาได้ในประเทศไทยในภาพรวม  

การบันทึกข้อมูล  บันทึกรายละเอียดของศัตรูเชอรี่แต่ละชนิด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย/อาศัย และเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอื่นหรือไม่ 

2.2  การประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดของศัตรูพืช (Assessment 
of the probability of introduction and spread) (2562) 

2.2.1 ประเมินโอกาสการเข้ามา โดยให้ประเมินโอกาสที่ศัตรู เชอรี่จะปะปนมากับเส้นทาง
ศัตรูพืชเข้ามาในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ ระยะการเจริญเติบโตของศัตรูพืช 
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เช่น ไข่ หนอน สปอร์ ที่มีความเสี่ยงติดเข้ามากับส่วนของพืชที่น าเข้า ลักษณะการติดเข้ามากับส่วนของพืชที่น าเข้า 
ความยากง่ายในการตรวจพบ การมีชีวิตรอดระหว่างขนส่ง การเล็ดลอดจากการตรวจที่จุดน าเข้า การเคลื่อนย้าย
ไปยังพืชอาศัย/พืชอาหารที่เหมาะสม  

2.2.2 ประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร โดยให้ประเมินโอกาสที่ศัตรูเชอรี่สามารถมีชีวิต
อยู่รอดในประเทศไทยได้ ซึ่งปัจจัยที่น ามาพิจารณาคือ ข้อมูลชีววิทยาของศัตรูพืช เช่น วงจรชีวิต จ านวนรุ่นต่อปี 
พืชอาหาร/พืชอาศัย จ านวนและการกระจายตัวของพืชอาหาร/พืชอาศัย พาหะ การแพร่ขยายพันธุ์ ความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ เป็นต้น 

2.2.3 ประเมินโอกาสการแพร่ระบาด โดยให้ประเมินโอกาสที่ศัตรูเชอรี่สามารถแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชไปกับผลิตผลเกษตร สินค้า 
หรือพาหนะขนส่ง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายหาพืชอาหารโดยศัตรูพืชเอง หรือต้องอาศัยพาหะ ซึ่งต้อง
พิจารณาต่อว่าพาหะดังกล่าวมีปรากฏในประเทศไทยหรือไม่ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติ 
สิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ และพืชอาหาร/พืชอาศัย (รวมทั้งพืชที่มีความใกล้เคียงกับพืชอาหาร/พืชอาศัย) เป็นต้น 

2.3  การประ เมิ นผลทาง เศรษฐกิ จที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น  (Assessment of potential economic 
consequence) (2562) 

น ารายชื่อศัตรู เชอรี่ที่ได้จากข้อ 2.2 มาพิจารณาความเป็นไปได้ที่ศัตรูพืชจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางตรงต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เช่น ท าให้พืชสูญเสียผลผลิต หรือมีผลกระทบ
ทางอ้อม เช่น การเพ่ิมต้นทุนในการป้องกันก าจัด กระทบต่อระบบการผลิตพืชภายในประเทศ กระทบต่อการค้า
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบจนถึงระดับที่ประเทศไทยไม่สามารถ
ยอมรับได ้

2.4  ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk assessment 
stage) (2562) 
 ให้สรุปผลของการประเมินโอกาสการเข้ามา การตั้งรกรากถาวร และการแพร่ระบาด รวมถึง
ศักยภาพที่อาจเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อมภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืช โดยใช้แนว
ทางการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) (2562) 
การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชโดยจ าแนกวิธีการที่จะด าเนินการกับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสการ

เข้ามาเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในขั้นตอนที่ 2 ของศัตรูพืชแต่ละชนิด 
โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับน าไปใช้เป็ นแนวทางใน
การก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2551) 
ประกอบด้วยการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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3.1 ระดับความเสี่ยง (Level of risk) ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีระดับที่
เหมาะสมซึ่งสามารถยอมรับได้ (Appropriate Level of acceptable; ALOP) หรือระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ (acceptable) 

3.2 ข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
3.3 การยอมรับความเสี่ยง (Acceptable of risk) น าผลของการประเมินความเสี่ยงนับตั้งแต่การ

เข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่ระบาด และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แสดงความเสี่ยงว่าไม่สามารถยอมรับได้
นั้นมาจัดการจ าแนกมาตรการสุขอนามัยพืชเพ่ือลดความเสี่ยงลงให้ถึงระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้ 

3.4 จ าแนกและคัดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร
และแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่เหมาะสม มีเหตุผลภายใต้ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถด าเนินการได้ในการ
จัดการความเสี่ยง มาตรการสุขอนามัยพืชที่มีการน ามาใช้ในปัจจุบัน ที่มีการก าหนดให้ด าเนินการในประเทศต้น
ทาง และประเทศผู้น าเข้า ประกอบด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

- มาตรการที่ใช้กับสินค้าโดยตรง เช่น ก าหนดเงื่อนไขส าหรับการเตรียมสินค้า ก าหนดมาตรการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชกับสินค้า โดยวิธีการก าจัดศัตรูพืชนั้นอาจด าเนินการก าจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว และ
อาจจะรวมถึงการใช้สารเคมี อุณหภูมิ รังสี และวิธีการทางฟิสิกส์อื่น ๆ 

- มาตรการเพ่ือป้องกันหรือลดการเข้าท าลายของศัตรูพืชในแหล่งผลิต เช่น การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในแปลงผลิต หรือสถานที่ผลิต การปลูกภายใต้สภาพควบคุมเฉพาะ เก็บเกี่ยวพืชในช่วงอายุที่เหมาะสม 
ผลิตพืชภายใต้กระบวนการรับรอง  

- มาตรการที่ท าให้เชื่อมั่นว่าพ้ืนที่ผลิตหรือสถานที่ผลิตปราศจากศัตรูพืช เช่น การก าหนดพ้ืนที่
ผลิตปลอดศัตรูพืช แหล่งผลิตปลอดศัตรูพืช และการตรวจสอบพืชเพื่อยืนยันว่าสินค้าปราศจากศัตรูพืช 

- มาตรการภายในประเทศน าเข้า พิจารณามาตรการที่สามารถตรวจสอบการเข้ามาของศัตรูพืช
ให้พบตั้งแต่เริ่มแรกเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือก าหนดแผนการก าจัดให้หมดสิ้น ณ จุดที่มีการเข้าท าลาย และ /หรือ 
ปฏิบัติการควบคุมเพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาด 

- มาตรการห้ามน าเข้าสินค้า กรณีไม่มีมาตรการใดที่สามารถลดความเสี่ยงได้จนถึงระดับที่
ยอมรับได้ อาจใช้มาตรการห้ามน าเข้าส าหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงจะน าศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาระบาด 

3.5 การรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) พิจารณาก าหนดให้มีการรับรองว่า
สินค้าท่ีน าเข้าปราศจากศัตรูพืชกักกัน เพื่อยืนยันว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงตามท่ีก าหนด และอาจก าหนดให้ระบุ
ข้อความเพ่ิมเติม (additional declaration) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืชเป็นการ
เฉพาะซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในสากล  

การบันทึกข้อมูล บันทึกชนิดของศัตรูพืชกักกัน และมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันของ 
ผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนที่ 2 ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 และ 11 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (2562) 
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 สรุปผลด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อศัตรูพืชที่มีรายงาน
ว่าเป็นศัตรูเชอรี่ และมีรายงานพบในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประเทศไทย ผลการประเมินความเสี่ยง
ศัตรูพืชในขั้นตอนการจัดกลุ่มศัตรูพืช และผลการประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่ระบาด/แพร่กระจาย 
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะได้รายชื่อศัตรูพืชที่มีคุณสมบัติเป็นพืชกักกันของการน าเข้า  
ผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกันที่ระดับแตกต่างกัน ตลอดจนสรุป
มาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชส าหรับจัดการศัตรูพืชแต่ละชนิด และมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ส าหรับใช้
เป็นข้อมูลก าหนดมาตรการทางกฎหมายต่อไป 
 - เวลาและสถานที่ 

เวลา  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล  
1.1 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

 เชอรี่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Prunus avium (L.) L.เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Rosaceae มีถิ่นก าเนิดในยุโรป 
แอฟริกาตอนเหนือ และตะวันออกกลาง ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังอเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย พืชสกุล Prunus 
มีปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เช่น แอปริคอท เนคทารีน ท้อ และพลัม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีแหล่ง
ปลูกเชอรี่หลักอยู่ในหลายจังหวัด เช่น อาเซอร์ไบจานตะวันออก (East Azarbaijan), เอสแฟฮอน (Isfahan),  
แกซวีน (Qazvine), เตหะราน (Tehran), แอลโบร์ซ (Alborz) และโฆรอซอนเหนือ (North Khorasan) มีฤดูการ
เก็บเกี่ยวผลเชอรี่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน (Iran fruit center, 2018) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีปริมาณ
ผลผลิตเชอรี่ในปี ค.ศ. 2016 ประมาณ 220,300 ตัน เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากตุรกี และสหรัฐอเมริกา
ตามล าดับ (FAO, 2018) ประเทศไทยมีการน าเข้าผลเชอรี่สดในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2,601.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
448.8 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร , 2561) โดยน าเข้าจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา  

1.2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลศัตรูพืช 
ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของเชอรี่พบมีรายงานในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศไทย และ

ประเทศอ่ืน ๆ จ านวน 257 ชนิด ดังนี้ ไร 17 ชนิด แมลง 165 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด รา 43 ชนิด ไวรัส 16 ชนิด  
ไวรอยด ์3 ชนิด และไส้เดือนฝอย 6 ชนิด (Table 1) 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ขั้นตอน การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
1.1 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแบ่งสิ่งควบคุมเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่ง

ก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านขออนุญาตน าเข้าผลเชอรี่สด (Prunus avium) จากสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ซึ่งผลสดของพืชในสกุลพรูนัส Prunus spp. ได้แก่ Prunus avium จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม 
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ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะ จากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและ
เงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) ทั้งนี้ ศัตรูพืช
อาจจะติดเข้ามาพร้อมกับการน าเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งเป็นเส้นทางศัตรูพืช (pathway) 

1.2 พ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสาหรับการน าเข้าผลเชอรี่
สด คือ ประเทศไทย และเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย (endangered area) ที่ศัตรูพืชอาจจะติดเข้ามาพร้อมกับการ
น า 
ผลเชอรี่สด 

1.3 ประเทศไทยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลเชอรี่สดจากแคนาดา ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน 
ญี่ปุ่น อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา  

ขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช: การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization) 
2.1 ผลการจัดกลุ่มศัตรูพืชโดยตรวจสอบสถานภาพของศัตรูเชอรี่ในประเทศไทย พบว่ามีศัตรูเชอรี่ที่ไม่มีใน

ประเทศไทยแต่มีในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจ านวน 63 ชนิด ดังนี้ ไร 3 ชนิด แมลง 36 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด 
รา 14 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และไวรอยด์ 2 ชนิด (Table 2) 

2.2 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเชอรี่น าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในขั้นตอนการจัดกลุ่ม
ศัตรูพืช โดยตรวจสอบศัตรูเชอรี่จากข้อ 2.1 ว่าเป็นศัตรูพืชที่มีพบในประเทศไทยหรือไม่ รวมถึงการประเมินศักยภาพใน
การเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายในประเทศไทยได้ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหากศัตรูพืชเข้า
มาได้ในประเทศไทย พบว่าศัตรูพืชที่มีโอกาสติดมากับผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ไม่มีรายงานพบ
ในประเทศไทย จ านวน 25 ชนิด ดังนี้ (Table 3) 

(1) ไร 2 ชนิด ได้แก ่Amphitetranychus viennensis และ Panonychus ulmi 
( 2 )  แมลง 18 ชนิ ด ได้ แก่  Ceratitis capitata, Parthenolecanium corni, Aspidiotus nerii, 

Diaspidiotus ostreaeformis, Epidiaspis leperii, Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, 
Parlatoria oleae, Pseudaulacaspis pentagona, Phenacoccus aceris, Operophtera brumata, Archips 
rosana, Cydia pomonella, Grapholita funebrana, Hedya nubiferana, Lobesia botrana, Taeniothrips 
inconsequens และ Thrips angusticeps 

(3) แบคทีเรีย 1 ชนิด ได้แก่ Xanthomonas arboricola pv. pruni  
(4) รา 4 ชนิด ได้แก่ Chalara elegans, Monilinia fructigena, Monilinia laxa และ Phytophthora 

megasperma 
2.3 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในขั้นตอนการ

ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช โดยการประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกรากถาวร และแพร่กระจาย รวมทั้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืชจ านวน 25 ชนิด ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท าให้ทราบ
ชนิดของศัตรูพืชกักกัน และระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

ศัตรูพืชความเสี่ยงสูง ได้แก่ แมลงวันผลไม ้Ceratitis capitata  
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ศัตรู พืชความเสี่ ย งปานกลาง  ได้ แก่  เพลี้ ยหอย  Parthenolecanium corni, Aspidiotus nerii, 
Diaspidiotus ostreaeformis, Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, Parlatoria oleae, 
Pseudaulacaspis pentagona เ พลี้ ย แป้ ง  Phenacoccus aceris หนอนผี เสื้ อ  Lobesia botrana และไร 
Amphitetranychus viennensis, Panonychus ulmi 

ศัตรูพืชความเสี่ยงต่ า ได้แก่ เพลี้ยหอย Epidiaspis leperii หนอนผีเสื้อ Operophtera brumata, 
Archips rosana, Cydia pomonella, Grapholita funebrana, Hedya nubiferana เพลี้ยไฟ Taeniothrips 
inconsequens, Thrips angusticeps แบคที เรีย  Xanthomonas arboricola pv. pruni และรา Chalara 
elegans, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Phytophthora megasperma 

2.4 สรุปการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช 
ผลการประเมินโอกาสการเข้ามา การตั้งรกรากถาวร การแพร่กระจาย และประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืชกักกันทั้ง 25 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นศัตรูพืชกักกันของ 
ผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

3. การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 
ผลการวิเคราะห์ได้มาตรการส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันทั้ง 25 ชนิด และแนวทางการก าหนด

มาตรการทางสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ดังนี้ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูกักกันแต่ละชนิดมี ดังนี้ 
1. แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata วิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น (cold treatment) ที่ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นวิธีก าจัดศัตรูพืชส าหรับก าจัดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata ในผลเชอรี่สด 
2. เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ ไร แบคทีเรีย และรา การบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และมีกระบวนการคัดเลือกผลผลิตให้ได้มาตรฐานในโรงบรรจุผลไม้ เช่น โดยคัดเลือกผลเชอรี่
สดที่ดีไม่มีรอยท าลายของแมลง เชื้อสาเหตุโรคหรือผลแตก ล้าง ท าความสะอาด เพ่ือก าจัดศัตรูพืชบางชนิดที่
ท าลายอยู่บนผิวของผลเชอรี่สด เป็นต้น  

แนวทางการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน ด าเนินการดังนี้ 

การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันก่อนการส่งออก ณ ประเทศต้นทาง 
1. การจดทะเบียนสวนที่จะส่งออกเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับกรณีตรวจพบศัตรูพืชในสินค้า 
2. การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในแปลงปลูก ได้แก่ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช

ในแปลงปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. การจัดการขณะเก็บเก่ียว ต้องมีการจัดการที่ดี การเก็บผลผลิตต้องมีภาชนะรองรับ 
4. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การจัดการในโรงคัดบรรจุผลไมท้ี่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการคัดเลือก

ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยคัดผลเชอรี่สดที่ดีไม่มีรอยท าลายของแมลงหรือผลแตก ล้าง ท าความสะอาด เพื่อก าจัด
ศัตรูพืชบางชนิดที่ท าลายอยู่บนผิวของผลเชอรี่สด และสุ่มตรวจศัตรูพืช 

5. ข้อก าหนดส าหรับศัตรูพืชกักกัน 
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ก าจัดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata ของเชอรี่โดยวิธีการก าจัดศัตรูด้วยความเย็นก่อนส่งออกหรือ
ระหว่างการขนส่ง โดยวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีก าจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชส าหรับก าจัดแมลงวัน
ผลไม้ Ceratitis capitata ในผลเชอรี่สด Treatment: T107-a Cold treatment (USDA, 2016) ที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลา ดังนี้ 
 

อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล ระยะเวลา (จ านวนวันติดต่อกัน) 
1.11 องศาเซลเซียส (34 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 14 วัน หรือมากกว่า 
1.67 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 16 วัน หรือมากกว่า 
2.22 องศาเซลเซียส (36 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 18 วัน หรือมากกว่า 

 
6. บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่ ผลเชอรี่สดต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย 

และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอ่ืน เช่น ใบ กิ่งก้าน เมล็ด เศษซากพืช เป็นต้น และแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบน
บรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ 

7. การสุ่มตรวจผลเชอรี่สดก่อนส่งออกด้วยกระบวนการที่เหมาะสม 
8. มีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า 
การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน ณ จุดน าเข้า ที่ด่านตรวจพืช 
การตรวจน าเข้า เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการน าเข้าตามเงื่อนไข และสุ่มเก็บผลเชอรี่สดเพ่ือตรวจสอบว่ามี

ศัตรูพืชติดมาหรือไม่ดังนี้ (1) น าเข้าจ านวนน้อยกว่า 1,000 ผล เก็บตัวอย่างผลไม้จ านวน 450 ผล หรือทั้งหมด  
(2) น าเข้าจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 ผล เก็บตัวอย่างผลไม้จ านวน 600 ผล หากพบศัตรูพืชกักกันให้
ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการก าจัด) หรือส่งกลับ หรือท าลาย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  ผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2562 
ณ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เชอรี่ มีถิ่นก าเนิดในยุโรป แอฟริกาตอนเหนือ และ
ตะวันออกกลาง ต่อมาได้แพร่ขยายไปยังอเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย พืชสกุล Prunus มีปลูกในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย เช่น แอปริคอท เนคทารีน ท้อ และพลัม ประเทศไทยมีการน าเข้าผลเชอรี่สดในปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 2,601.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 448.8 ล้านบาท โดยน าเข้าจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี 
ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งด าเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบ
ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน 
พบว่า ศัตรูพืชกักกันของผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีจ านวน 25 ชนิด จ าแนกออกเป็น 3 
กลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ ศัตรูพืชความเสี่ยงสูง ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata ศัตรูพืชความเสี่ยง
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ปานกลาง ได้แก่  เพลี้ยหอย Parthenolecanium corni, Aspidiotus nerii, Diaspidiotus ostreaeformis, 
Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, Parlatoria oleae, Pseudaulacaspis pentagona เพลี้ย
แป้ ง  Phenacoccus aceris หนอนผี เ สื้ อ  Lobesia botrana และ ไ ร  Amphitetranychus viennensis, 
Panonychus ulmi ศัตรูพืชความเสี่ยงต่ า ได้แก่ เพลี้ยหอย Epidiaspis leperii หนอนผีเสื้อ Operophtera 
brumata, Archips rosana, Cydia pomonella, Grapholita funebrana, Hedya nubiferana เ พลี้ ย ไฟ 
Taeniothrips inconsequens, Thrips angusticeps แบคทีเรีย Xanthomonas arboricola pv. pruni และ
รา Chalara elegans, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Phytophthora megasperma 
  แนวทางในการก าหนดมาตรการส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันทั้ง 25 ชนิด ของผลเชอรี่สดน าเข้า
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีดังนี้ 

1. ต้องมีการจัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออก ณ ประเทศต้นทาง เช่น การจดทะเบียนสวนส่งออก การ
จัดการศัตรูพืชในแปลงปลูกและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงในโรงบรรจุผลไม้ มีการตรวจรับรองผลเชอรี่สดก่อนส่งออก
ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า 

2. ข้อก าหนดส าหรับศัตรูพืชกักกันแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูง ต้องจัดการ
ความเสี่ยงแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  

3. การจัดการความเสี่ยง ณ ด่านตรวจพืช ณ ประเทศปลายทาง โดยสุ่มผลเชอรี่ สดเพ่ือตรวจสอบว่ามี
ศัตรูพืชติดมาหรือไม่ หากพบศัตรูพืชกักกันให้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามี วิธีการ
ก าจัด) หรือส่งกลับ หรือท าลาย 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้รายชื่อศัตรูพืชกักกันส าหรับออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่ง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชเพ่ิมเติม 
 2. ได้แนวทางเพ่ือออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเชอรี่สดน าเข้าจากสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2550. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่ง

ที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และ เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2550 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม124 ตอนพิเศษ 66 ง ลงวันที่ 1 
มิถุนายน 2550 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2551. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์และ
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, กรุงเทพฯ. 73 หน้า. 
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13. ภาคผนวก 
Table 1 A list pests of cherry in present in Iran, Thailand and other countries 
 

Pest Scientific name 
Mites  1 7  species are Aculus fockeui, Amphitetranychus viennensis, 

Bryobia practiosa, Bryobia rubrioculus, Oiigonychus perseae, 
Panonychus citri, Panonychus ulmi, Tetranychus canadensis, 
Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus kanzawai, Tetranychus 
ludeni, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus neocaledonicus, 
Tetranychus pacificus, Tetranychus turkestani, Tetranychus 
urticae, Orthotydeus californicus 

Insects 165 species are Xylotrechus namanganensis, Scolytus rugulosus, 
Xyleborus dispar, Involvulus cylindricollis, Parabemisia myricae, 
Philaenus spumarius, Rhynchites auratus, Chaetocnema 
confinis, Eucolaspis brunnea, Syneta albida, Forficula 
auricularia, Stethorus nigripes, Ambrosiodmus rubricollis, 
Ambrosiodmus tachygraphus, Anthonomus quadrigibbus, 
Anthonomus rectirostris, Coccotorus scutellaris, Conotrachelus 
nenuphar, Leptopius squalidus, Magdalis gracilis, Naupactus 
xanthographus, Otiorhynchus cribricollis, Pantomorus cervinus, 
Phlyctinus callosus, Sitona discoideus, Xylosandrus 
crassiusculus, Aporia crataegi, Aleurodicus disperses, Drosophila 
suzukii, Drosophila melanogaster, Anastrepha fraterculus, 
Anastrepha serpentine, Bactrocera correcta, Bactrocera 
dorsalis, Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata, Euphranta 
japonica, Malacosoma parallela, Euproctis chrysorrhoea, 
Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulate, Rhagoletis fausta, 
Rhagoletis indifferens, Rhagoletis pomonella, Paramemisia 
myricae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Appelia 
prunicola, Brachycaudus amygdalinus, Brachycaudus helichrysi, 
Brachycaudus persicae, Chaetosiphon fragaefolii, Hyalopterus 
amygdali, Hyalopterus pruni, Hysteroneura setariae, Myzus 
cerasi, Myzus persicae,  
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Table 1 A list pests of cherry in present in Iran, Thailand and other countries (continue) 
 

Pest Scientific name 
Insects (continue) Rhopalosiphum nymphaeae, Eulecanium pruinosum, 

Eulecanium tiliae, Parthenolecanium corni, Parthenolecanium 
persicae, Pulvinaria hydrangea, Saissetia oleae, 
Sphaerolecanium prunastri, Coccinella californica, Aonidiella 
aurantii, Aspidiotus nerii, Diaspidiotus ancylus, Diaspidiotus 
ostreaeformis, Diaspidiotus perniciosus, Diaspidiotus prunorum, 
Epidiaspis leperii, Hemiberlesia lataniae, Lepidosaphes ulmi, 
Lopholeucaspis japonica, Parlatoria oleae, Pseudaulacaspis 
pentagona, Quadraspidiotus juglansregiae, Metcalfa pruinosa, 
Lymantria dispar, Leucoptera malifoliell, Phenacoccus aceris, 
Pseudococcus calceolariae, Pseudococcus comstocki, 
Pseudococcus longispinus, Pseudococcus maritimus, Cacopsylla 
pyricola, Monosteira unicostata, Urochela luteovaria, Diprion 
pallidus, Diprion pini, Myrmica rubra, Technomyrmex albipes, 
Caliroa cerasi, Eriocampoides limacine, Hoplocampa cookie, 
Hyphantria cunea, Choreutis pariana, Cossus cossus, Anarsia 
lineatella, Agriopis bajaria, Bupalus piniarius, Operophtera 
brumata, Oiketicus platensis, Acrobasis indigenella, Acrobasis 
tricolorella, Amyelois transitella, Cadra cautella, Euzophera 
semifuneralis, Saturnia pyri, Synanthedon exitiosa, 
Synanthedon hector, Synanthedon pictipes, Adoxophyes orana, 
Archips argyrospila, Archips breviplicanus, Archips 
cerasivoranus, Archips fuscocupreanus, Archips podana, Archips 
rosana, Archips xylosteanus, Argyrotaenia citrana, Argyrotaenia 
mariana, Argyrotaenia velutinana, Cacoecimorpha pronubana, 
Carposina adreptella, Ctenopseustis herana, Ctenopseustis 
obliquana,  
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Table 1 A list pests of cherry in present in Iran, Thailand and other countries (continue) 
 

Pest Scientific name 
Insects (continue) Cydia pomonella, Choristoneura rosaceana, Epichoristodes 

acerbella, Epiphyas postvittana, Grapholita funebrana, 
Grapholita molesta, Grapholita packardi, Grapholita prunivora, 
Hedya nubiferana, Homona magnanima, Lobesia botrana, 
Pandemis limitata, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, 
Pandemis pyrusana, Planotortrix excessana, Planotortrix octo, 
Platynota idaeusalis, Platynota stultana, Proeulia auraria, 
Spilonota ocellana, Yponomeuta padellus, Frankliniella 
occidentalis, Frankliniella fusca, Frankliniella tritici, Leptothrips 
mali, Neohydatothrips variabilis, Scirtothrips citri, Scirtothrips 
perseae, Taeniothrips inconsequens, Thrips angusticeps, Thrips 
meridionalis, Thrips obscuratus, Thrips imagines, Thripes tabaci 

Bacteria 7  species are Agrobacterium tumefaclens, Pseudomonas syringae 
pv. morsprunorum, Pseudomonas syringae pv. syringae, 
Pseudomonas viridiflava, Rhizobium radiobacter, Rhizobium 
rhizogenes, Xanthomonas arboricola pv. pruni 

Fungi 43 species are Armillaria mellea, Blumeriella jaapii, Botryosphaeria 
obtuse, Botrytis cinerea, Chalara elegans, Globisporangium 
irregular, Monilinia fructicola, Monilinia fructigena, Monilinia 
kusanoi, Monilinia laxa, Mucor piriformis, Mycosphaerella 
cerasella, Mycosphaerella tassiana, Nectria cinnabarina, 
Penicillium expansum, Pithomyces sacchari, Podosphaera 
clandestina var. clandestina, Podosphaera leucotricha, 
Podosphaera tridactyla, Podosphaera pannosa, Pucciniastrum 
areolatum, Pythium irregular, Phytophthora cactorum, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora drechsleri, 
Phytophthora megasperma, Rosellinia necatrix, Rhizopus 
arrhizus, Stereum purpureum, Taphrina deformans, 
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Table 1 A list pests of cherry in present in Iran, Thailand and other countries (continue) 
 

Pest Scientific name 
Fungi (continue) Taphrina pruni, Taphrina wiesneri, Thielaviopsis basicola, 

Thyrostroma carpophilum, Trametes versicolor, Tranzschelia 
discolor, Tranzschelia pruni-spinosae, Trichothecium roseum, 
Valsa cincta, Valsa leucostoma, Venturia carpophila, Venturia 
cerasi, Verticillium dahlia  

Virus  16  species are Apple chlorotic leaf spot virus Tricovirus, Apple 
mosaic Ilarvirus, Apple stem grooving virus Capillovirus, Arabis 
mosaic Nepovirus, Cherry leaf roll virus, Cherry mottle leaf 
Trichovirus, Cherry necrotic rusty mottle virus, Cherry green ring 
mottle virus, Green ring mottle virus, Plum pox virus, Prune 
dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus,  Raspberry ringspot 
virus, Strawberry latent ringspot virus, Tobacco ringspot virus, 
Tomato ringspot virus 

Viroid  3  species are Apple scar skin viroid, Hop stunt viroid, Peach 
latent mosaic viroid 

Nematode 6  species are Pratylenchus loosi, Pratylenchus penetrans, 
Pratylenchus vulnus, Xiphinema americanum, Xiphinema index, 
Xiphinema rivesi 
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Table 2 A list pests of cherry in present in Iran and not present in Thailand 
 

Pest Scientific name 
Mites  3 species are Amphitetranychus viennensis, Bryobia rubrioculus, 

Panonychus ulmi 
Insects  36 species are Xylotrechus namanganensis, Scolytus rugulosus, 

Xyleborus dispar, Forficula auricularia, Parabemisia myricae, 
Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Aphis spiraecola, Euproctis 
chrysorrhoea, Lymantria dispar, Philaenus spumarius, 
Parthenolecanium corni, Leucoptera malifoliell, Aporia 
crataegi, Sphaerolecanium prunastri, Saturnia pyri, Aspidiotus 
nerii, Diaspidiotus ostreaeformis, Diaspidiotus prunorum, 
Epidiaspis leperii, Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, 
Parlatoria oleae, Malacosoma parallela, Pseudaulacaspis 
pentagona, Phenacoccus aceris, Hyphantria cunea, 
Operophtera brumata, Archips rosana, Cydia pomonella, 
Grapholita funebrana, Hedya nubiferana, Lobesia botrana, 
Scirtothrips citri, Taeniothrips inconsequens, Thrips angusticeps 

Bacteria  3  species are Pseudomonas viridiflava, Rhizobium radiobacter, 
Xanthomonas arboricola pv. pruni 

Fungi 1 4  species are Chalara elegans, Globisporangium irregular, 
Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Mycosphaerella tassiana, 
Phytophthora cactorum, Phytophthora cryptogea, 
Phytophthora drechsleri, Phytophthora megasperma, 
Podosphaera clandestina var. clandestina, Podosphaera 
tridactyla, Rosellinia necatrix, Thyrostroma carpophilum, 
Venturia cerasi 

Virus  5  species are Apple chlorotic leaf spot virus Tricovirus, Cherry 
leaf roll virus, Plum pox virus, Prunus necrotic ringspot virus, 
Raspberry ringspot virus 

Viroid  2 species are Apple scar skin viroid, Peach latent mosaic viroid 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Ceratitis capitata 
[Diptera: Tephritidae] 

Mediterranean 
fruit fly 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). C. capitata egg 
size 1 mm long, the larvae last 
instar is usually 7 to 9 mm in 
long, the pupa is 4 to 4.3 mm 
long and the adult fly is 3.5 to 
5 mm in length (Thomas et al., 
2017). C. capitata is internal 
feeding pest of fruit (CABI, 
2019). C. capitata can survival 
in transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, C. capitata likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

C. capitata is a highly polyphagous species 
e.g. apple, lime, pomelo, guava, cherry and 
date palm (USDA, 2010; CABI, 2019). All 
stage mean temperature ranges from 20.6 
to 26.1°C (Thomas et al., 2017). Northern of 
Thailand has temperature approximate 20-
26°C in the Winter. C. capitata originates in 
tropical Africa, from where it has spread to 
South America, Asia include and Iran (USDA, 
2014b; CABI, 2019; EPPO, 2019). 
Pomegranate, guava and pomelo are grown 
wide area in Thailand, apple and date palm 
are growing in Northern of Thailand. 
Females may deposit as many as 800 eggs 
in a lifetime, although 300 is the more 
typical number (USDA, 2008). There is 
evidence that C. capitata can fly at least 20 
km (CABI, 2019). Therefore, C. capitata has 
the potential to establish and spread in 
Thailand. 

C. capitata is highly 
polyphagous and thus has 
the potential to attack 
plants. Damage to fruit 
crops is frequently high and 
may reach 100%. In Central 
America, losses to coffee 
crops were estimated at 5-
15% and the berries 
matured earlier and fell to 
the ground with reduced 
quality (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by C. capitata. 

High 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Parthenolecanium 
corni 
[Hemiptera: Coccidae] 

European brown 
scale 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(BA, 2003; CABI, 2019). P. corni 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, P. corni 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

P. corni is highly polyphagous, attacking 
some 350 plant species placed in 40 
families include fig, apple, plum, peach, 
pear, cherry and grapevine (BA, 2003; MAPA, 
2008; CABI, 2019). Grapevine is grown wide 
area in Thailand. Fig, apple, plum, peach 
and pear are growing in Northern of 
Thailand. P. corni is present in Asia include 
Iran, Africa, North and South America, 
Europe, Australia and New Zealand (PPO, 
2015; García et al., 2019). On apple in 
Turkey, P. corni had one generation a year, 
the female were laid 502-4025 eggs per 
female (CABI, 2019). Dispersal is by the first-
instar crawler, aided by wind and animal 
agencies, and by human transport of 
infested material (CABI, 2019). Therefore, P. 
corni has the potential to establish and 
spread in Thailand. 

P. corni has direct feeding 
damage, the honeydew 
excreted forms a substrate 
for the growth of black 
sooty moulds, fouling fruit 
and impairing 
photosynthesis, sometimes 
causing premature leaf 
drop. Sooty mould fouling 
reduces the value and 
marketability (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by P. corni. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Aspidiotus nerii  
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

aucuba scale Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(USDA, 2010; CABI, 2019). The 
adult female is 2 mm is long 
(CABI, 2019). A. nerii can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, A. nerii likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

A. nerii is a highly polyphagous insect that 
has been recorded on hundreds of host 
species in over 100 plant families. Citrus, 
grape, date palm, cherry, apple, peach, 
pear and mango is host (BA, 2006; USDA, 
2010; CABI, 2019; García et al., 2019). Citrus, 
grape and mango are growing in wide area 
in Thailand. Date palm, peach and pear are 
growing in Northern of Thailand. 
Development time is about 5 weeks, with 
2-3 generations produced each year, 
depending on climatic conditions (CABI, 
2019). A. nerii has a worldwide distribution 
such as Iran, and is considered to be native 
to the Mediterranean area (PPO, 2015; CABI, 
2019). Dispersal of sessile adults and eggs 
occurs through human transport of infested 
plant material (CABI, 2019). Therefore, A. 
nerii has the potential to establish and 
spread in Thailand. 

A. nerii infests on the leaves 
and stems may cause 
wilting and may reduce the 
photosynthetic area of the 
plants, leading to lower 
yield. Damage to fruit 
occurs in heavy infestations, 
where spotting and often 
deformity of fruits affects 
market value (CABI, 2019). 
Economic loss on table 
olives due to damage to 
fruits and reduced oil yield 
can be up to 70% (CABI, 
2019). Therefore, may be 
affected on economic 
impact caused by A. nerii. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Diaspidiotus 
ostreaeformis  
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

pear oyster scale Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(USDA, 2007; BA, 2010). D. 
ostreaeformis can survival in 
transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, D. ostreaeformis 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

D. ostreaeformis has a wide host plants 
have been reported from 41 genera in 18 
families include apple, date palm, cherry, 
plum, peach and pears (USDA, 2007; BA, 
2010; CABI, 2019). Apple, date palm, cherry, 
plum, peach and pears are growing in 
Northern of Thailand. D. ostreaeformis is 
widely distributed in Palearctic and Nearctic 
regions include Iran, Poland and Turkey (BA, 
2010; CABI, 2019; García et al., 2019). D. 
ostreaeformis has one generation per year. 
There are 3 instars in the female and 5 in 
the male. It overwinters as second-instar 
larvae. In central Europe, the adults appear 
at the end of April, and in northern Europe 
1 or 2 months later. Egg-laying continues 
for 2 month, the females each lay about 
60-200 eggs (CABI, 2019). Therefore, D. 
ostreaeformis has the potential to establish 
and spread in Thailand. 

D. ostreaeformis is a major 
scale pest of apple and 
pear and D. ostreaeformis is 
Quarantine pests for apple 
fruit from China to Australia 
(BA, 2010). D. ostreaeformis 
also causes red spots on 
the fruits (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by D. ostreaeformis. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Epidiaspis leperii 
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

European pear 
scale 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(CABI, 2019). E. leperii can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, E. leperii likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

E. leperii has host plants such as apple, 
cherry, olive, plum, peach and pears (CABI, 
2019). Olive, plum, peach and pears are 
growing in Northern of Thailand. E. leperii is 
widely distributed in Asia include Iran, 
Africa, North America, South America and 
Europe (CABI, 2019; García et al., 2019). E. 
leperii has one generation per year. Each 
female produced 20-90 eggs, E. leperii 
apparently prefers warm climates (CABI, 
2019). Natural dispersal of E. leperii is by 
the crawling of the first-instar females, 
crawlers may be dislodged by the wind, 
which can carry them for tens of kilometers 
(CABI, 2019). Therefore, E. leperii has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

E. leperii causes pitting of 
the young stems of pear 
and apple and plum. It was 
listed as a pest of 
deciduous fruit trees of 
world importance but 
especially as an important 
pest of pear and plums, on 
pear and cherry in Turkey 
(CABI, 2019). In California, 
USA, where large 
populations weaken trees 
and reduce nut size and 
yield (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by E. leperii. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Lepidosaphes ulmi 
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

oystershell scale Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
leaf and stem (USDA, 2010; 
CABI, 2019). L. ulmi size 1-3 
mm long (CABI, 2019). L. ulmi 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, L. ulmi 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

L. ulmi infest over 130 host plants in the 
USA, representing 98 genera in 33 families, 
such as apple, stone fruit, cherry, pear, 
pomegranate, etc. are host (USDA, 2010; 
CABI, 2019; García et al., 2019). Apple, fig 
and pear are main host but these fruits 
aren't main crop in Thailand. Stone fruit are 
growing in Northern part Thailand. The eggs 
laid on apple were found to contain 
primitive embryos which develop when 
conditions become favorable (CABI, 2019). 
The populations in the more north-eastern 
regions of the USA have one generation per 
year, while two generations occur in more 
southern areas (CABI, 2019). It is generally 
found distributed throughout the 
temperate regions and tropical regions such 
as Iran, Israel, South Africa, Turkey, UK etc. 
(PPO, 2015; CABI, 2019; García et al., 2019) 
Therefore, L. ulmi has the potential to 
establish and spread in Thailand. 

L. ulmi is often found 
infesting apples in many 
regions, and heavy 
populations may cause 
serious damage to the fruit. 
Heavy infestations can 
weaken or stunt plants and 
reduce plant growth and 
lower frost resistance, 
endangering trees and 
possibly leading to death in 
2-3 years (CABI, 2019). Even 
minor infestations of fruit 
may cause major economic 
losses as a result of the 
zero tolerance policies for 
export produce (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by L. ulmi. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Lopholeucaspis 
japonica 
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

Japanese maple 
scale 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(CABI, 2019). L. japonica can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, L. japonica likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

L. japonica is polyphagous, it has been 
recorded on hosts from 37 genera in 13 
plant families. Citrus is main host, 
persimmon, cherry and apple are other 
hosts (USDA, 2007; CABI, 2019). Citrus sp. is 
growing wide area in Thailand. L. japonica 
originated in the Far East, but has spread to 
several sub-tropical and tropical areas 
world-wide. L. japonica is present in Iran 
(CABI, 2019; García et al., 2019). The main 
dispersal phase of the first-instar crawler, 
which is probably capable of walking no 
more than a meter or so, within the same 
tree or possibly from one tree to another if 
the branches are touching (CABI, 2019). 
Crawlers can be carried greater distances by 
the wind and on larger animals including 
people as they move around the orchard 
(CABI, 2019). Therefore, L. japonica has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

L. japonica attacks all citrus 
severely, multiplying rapidly 
to cover the trunk, branches 
and young shoots with 
dense colonies. Individual 
trees are killed by heavy 
infestations, while 
neighboring trees may be 
virtually unaffected (CABI, 
2019). In the USSR, it was 
recorded damaging citrus, 
Japanese persimmon, pears 
and other plants. It is able 
to kill the branches of 
maples in the USA (CABI, 
2019). Therefore, may be 
affected on economic 
impact caused by L. 
japonica. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Parlatoria oleae 
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

olive scale Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(USDA, 2007; BA, 2009). Scale 
cover of adult female in life 
1.0-2.0 mm diameter 
(Ulenberg, 2019). P. oleae can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, P. oleae likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

P. oleae is a highly polyphagous species 
that has been recorded from over 200 host 
species belonging to 39 plant families such 
as apple, cherry, pear, grape and mango 
(USDA, 2007; García et al., 2019; Ulenberg, 
2019). Grape and mango are growing wide 
area in Thailand, apple and pear are 
growing in Northern of Thailand. P. oleae is 
found throughout southern Europe, North 
Africa, the Middle East, the Orient and 
North and South America, and it is reported 
to infest species in over 80 genera in 
Europe, and this pest present in Iran (de 
Jong et al., 2018; CABI, 2019; García et al., 
2019). In central Asia, P. oleae has two 
generations per year. Adult females each 
lay a maximum of about 100 eggs although 
30 is about average (García et al., 2019). 
Therefore, P. oleae has the potential to 
establish and spread in Thailand. 

P. oleae to be one of 43 
major armored scale pests 
and consider it to be a 
serious world pest. Crawlers 
that settle during early fruit 
development to cause 
abnormalities and 
deformations on the fruit 
making it unpalatable, 
heavily infested olives may 
have their oil content 
reduced by as much as 20 
percent (García et al., 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by P. oleae. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Pseudaulacaspis 
pentagona 
[Hemiptera: 
Diaspididae] 

mulberry scale Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(USDA, 2010; Branscome, 2019; 
Gerson and Applebaum, 2019). 
Adult female overall length 
measuring between 2.0 to 2.5 
mm. and adult male body 
length is approximately 0.7 
mm with a 1.4 mm wingspan 
(Branscome, 2019). P. 
pentagona can survival in 
transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, P. pentagona likely 
to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

P. pentagona is one of the most 
polyphagous scale insect species in the 
world, the host genera of commercial 
Malus, Prunus, Pyrus and Rubus include 
cherry, mango, date palm and grape 
(Malumphy et al., 2009; CABI, 2019). Mango, 
date palm and grape are growing in 
Thailand. P. pentagona has been reported 
in Asia, Africa, North America, South 
America, Europe and Oceania include Iran 
(PPO, 2015; CABI, 2019; EPPO, 2019; García 
et al., 2019). Each female lays between 100 
- 150 eggs, depending largely on host plant 
species. There are 1 - 4 generations per 
year, depending upon climate, although in 
the UK one is most likely (Malumphy et al., 
2009). P. pentagona are distributed across 
much greater distances by wind, flying 
insects and birds (Malumphy et al., 2009). 
Therefore, P. pentagona has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

P. pentagona inhabits up to 
121 host plants in Florida 
and can cause major 
economic damage 
(Branscome, 2019). P. 
pentagona is the main pest 
of peaches in eastern 
Turkey, especially along the 
coastal plain, and a serious 
pest in kiwifruits in Northern 
Greece (Gerson and 
Applebaum, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by P. pentagona. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Phenacoccus aceris 
[Hemiptera: 
Pseudococcidae] 

apple mealybug Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport are fruit 
(BA, 2009). Adult females are 
3–4 mm long (BA, 2010). P. 
aceris can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, P. aceris 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

P. aceris infests  27 families and over 100 
species or subspecies of host plants such 
as apple, cherry, pear, plum, grape and 
apricot (BA, 2010; CABI, 2019; García et al., 
2019). Grape is growing in wide area in 
Thailand. Plum, apricot and pear are 
growing in Northern of Thailand. P. aceris 
has been reported in UK, Poland, 
Netherlands, Moldova, Turkey, US, Iran and 
China (BA, 2009; BA, 2010; de Jong et al., 
2018; García et al., 2019). P. aceris has one 
generation per year (BA, 2010). Mealybugs 
can enter into the environment through 
distribution of fruit, by crawling, dispersal 
on wind currents or by other human 
activities (BA, 2010). Therefore, P. aceris has 
the potential to establish and spread in 
Thailand. 

Damage at harvest is 
considerable when sooty 
molds, a consequence of 
the pest's honeydew 
production, cover the fruits. 
Indirect damage of an 
infection is caused in cherry 
cultivation through 
transmission of the Little 
cherry virus (LChV2) 
(Bangels et el., 2014). P. 
aceris is quarantine pests 
for apple fruit from China to 
Australia (BA, 2010). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by P. aceris. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Operophtera brumata 
[Lepidoptera: 
Geometridae] 

winter moth Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). The female adult 
is almost wingless (having only 
stubs), about 5-10 cm long. 
The eggs are 0.5 x 0.4 mm 
(CABI, 2019). O. brumata can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, O. brumata likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

O. brumata have been recorded on about 
100 different host plants such as cherry, 
peach, gooseberry and pears (MAPA, 2008; 
CABI, 2019). Cherry, peach, gooseberry and 
pears are growing in Northern of Thailand. 
O. brumata has been distribution in Asia 
include Iran, Africa, North America and 
Europe (CABI, 2019; EPPO, 2019). O. 
brumata reported that in northern Norway 
the pupae respond non-linearly to 
temperature, with 9°C giving rise to the 
highest development rate (CABI, 2019). 
Females lay 100-200 eggs singly or in small 
groups of between two and six. There is 
one generation per year. (CABI, 2019). 
Therefore, O. brumata has the potential to 
establish and spread in Thailand. 

O. brumata is considered an 
economically important 
defoliator of fruit and 
deciduous trees in western 
Europe. It has caused 
serious defoliations in 
deciduous fruit, forest and 
shade trees in eastern 
Canada and in British 
Columbia (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by O. brumata. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Archips rosana 
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

European 
leafroller 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(BA, 2009). Eggs of A. rosana 
size 0.7-0.9 mm, larvae can 
measure up to 22 mm in lengt, 
pupae are between 9 and 11 
mm long, adults are 15-18 mm 
long (CABI, 2019). A. rosana 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, A. rosana 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

A. rosana is a polyphagous insect, feeding 
on a range of fruit trees and deciduous 
trees and shrubs including apple, pear, 
peach, nectarine, apricot, plum, cherry, 
raspberry and blackcurrant (BA, 2009; CABI, 
2019). Peach, nectarine, apricot, plum and 
pear are growing in Northern of Thailand. A. 
rosana is distributed in USA, Turkey, 
Belgium, Netherlands, Iran, Poland and UK 
(USDA, 2014b; PPO, 2015; de Jong et al., 
2018; CABI, 2019). A. rosana have one 
generation a year throughout the USA (BA, 
2009). On hatching, the larvae mainly feed 
on leaf rolls but will also feed on the buds, 
flowers and fruits of the attacked plant 
(CABI, 2019). Therefore, A. rosana has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

The larvae of A. rosana are 
polyphagous (CABI, 2019). 
Larvae feed in the buds 
resulting in fruit loss and, 
later, within spun leaves or 
rolled leaf, also on 
blossoms and young 
fruitlets reducing 
marketability due to surface 
feeding damage (BA, 2009). 
Damage is incisions on the 
bud peduncle and feeding 
on fruit can be quite deep 
resulting in markedly 
deformed fruits (BA, 2009). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by A. rosana. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Cydia pomonella 
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

codling moth Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(USDA, 2007; BA, 2010). Eggs 
size 1.3x1.0 mm, larvae can 
measure up to 20 mm in 
length, pupae are 8.0 to 11.5 
mm long, adult forewings are 
14 to 22 mm long (CABI, 2019). 
C. pomonella internal feeding 
fruit (CABI, 2019). C. pomonella 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, C. 
pomonella likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

The main hosts of codling moth are apple 
and pear. Its larvae are known to be 
polyphagous and, apart from apple and 
pear, they can also feed on cherry, apricot, 
plum, peach, nectarine and walnut (USDA, 
2007; BA, 2010). Apricot, plum and peach 
are growing in Northern of Thailand. C. 
pomonella has been reported South Africa, 
China, UK, Turkey, Moldova, USA, Iran and 
Netherlands (BA, 2006; BA, 2009; BA, 2010; 
de Jong et al., 2018; CABI, 2019). The 
number of generations per year varies from 
1 to 4, depending on the climate and on 
the host plant (BA, 2010). Adult females 
usually lay approximately 250-300 eggs, 
ovipositing for 4 to 7 days (CABI, 2019). 
Therefore, C. pomonella has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

C. pomonella is a well-
known pest of apples as 
well as pear and walnut. 
Larvae damage developing 
shoots and fruit. Severe 
damage can occur causing a 
reduction in marketability of 
fruit (BA, 2009). Therefore, 
may be affected on 
economic impact caused by 
C. pomonella. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Grapholita funebrana 
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

red plum maggot Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(USDA, 2014a). Eggs size 0.6 x 
0.7 mm, larvae 10-12 mm in 
length, pupae are 6-6.5 mm 
long, adult forewings are 10-15 
mm long (CABI, 2019). G. 
funebrana internal feeding fruit 
(CABI, 2019). G. funebrana can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, G. funebrana likely 
to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

G. funebrana is a polyphagous pest that 
feeds on apple, apricot, peach, sweet 
cherry, plum, and Prunus spinosa (MAPA, 
2008; USDA, 2014a; CABI, 2019). Apricot and 
peach are growing in Northern of Thailand. 
G. funebrana has been reported China, UK, 
Turkey, Iran, Poland and Netherlands 
(USDA, 2014a; USDA, 2014b; CABI, 2019; 
EPPO, 2019). Recorded 2 or 3 generations 
per year. The threshold for development is 
10°C. The development time (in day-
degrees C) averages 75 for eggs, 175 for 
larvae and 160 for pupae Allowing 10 day-
degrees for the pre-oviposition period, the 
complete life cycle takes 420 day-degrees. 
The first captures in sex-attractant traps in 
the field occur at 30 day-degrees, and the 
flight of the second generation begins at 
450-500 day-degrees. (CABI, 2019). 
Therefore, G. funebrana has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

Early season fruit infestation 
tends to result in fruit drop, 
but the second generation 
can be highly injurious to 
fruit production, with 
damage to the later ripening 
varieties reaching 43-52 
percent (USDA, 2014a). This 
pest may damage over 50% 
of fruit, can be seriously 
damaged (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by G. funebrana. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Hedya nubiferana 
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

bud moth Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(BA, 2009). Eggs size 0.85 x 0.65 
mm, larvae 18-20 mm in 
length, pupae are 8.5 to 11  
mm long, adult forewings are 
15-21 mm long (CABI, 2019). H. 
nubiferana can borne internal 
fruit (CABI, 2019). H. nubiferana 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, H. 
nubiferana likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

H. nubiferana is polyphagous pest of 
rosaceous fruit trees and bushes including 
apple, pear, quince, apricot, cherry, sweet 
cherry, plum, rowan, hawthorn and 
raspberry (CFIA, 2008; BA, 2009). Apple, 
pear, apricot, plum and peach are growing 
in Northern of Thailand. H. nubiferana has 
been reported UK, Belgium, Iran, Turkey, 
USA, Poland and Netherlands (Afonin et al., 
2008; BA, 2009; de Jong et al., 2018; CABI, 
2019). After mating, up to 300 eggs are laid 
singly or in small groups on the undersides 
of leaves (CABI, 2019). Adult moths are 
capable of independent flight, thus 
allowing for unassisted movement between 
areas. Adults have been recorded flying up 
to a lateral distance of 400 m (BA, 2009).  
Therefore, H. nubiferana has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

Larvae destroy buds and 
flower buds of several 
economic crops including 
apple, apricot, cherry, plum, 
pear, raspberry as well as 
roses (BA, 2009). Young 
larvae nibble the skin of 
late apples which 
encourages the growth of 
moulds and rotting of the 
fruit which obviously results 
in the fruit being 
unmarketable (BA, 2009). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by H. nubiferana. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Lobesia botrana  
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

grape berry moth Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). The egg of L. 
botrana measures about 0.65-
0.90 x 0.45-0.75 mm. Adults 
are 6-8 mm long with a 
wingspan of about 10-13 mm 
(CABI, 2019). L. botrana can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, L. botrana likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

L. botrana have host plants such as 
persimmon, grapevine, cherry, plum, peach, 
pomegranate and jujube (CABI, 2019). 
Cherry, peach, plum and persimmon are 
growing in Northern of Thailand. Grapevine 
and jujube are growing wide area in 
Thailand. L. botrana has been distributed in 
Asia include Iran, Africa, North America, 
South America and Europe (Afonin et al., 
2008; CABI, 2019; EPPO, 2019). The moth 
achieves two generations in northern cold 
areas, and more usually three in southern 
temperate ones (CABI, 2019). About 35 eggs 
are laid per day, for a total of over 300 
(Venette et al., 2003). Egg-laying can occur 
at temperatures ranging from 13-34.5°C, 
though it was observed that optimal 
temperature range for oviposition was 21-
25°C (Venette et al., 2003). Therefore, L. 
botrana has the potential to establish and 
spread in Thailand. 

On grapes (summer 
generations), indirect 
damage is usually more 
important than direct, at 
least in the event of less 
severe attacks. Thus global 
damage may appear of little 
importance if it is evaluated 
exclusively as weight loss 
(direct damage), because 
greater damage is due to 
rot-derived reduction in 
quality (indirect damage) 
(CABI, 2019). Therefore, may 
be affected on economic 
impact caused by L. 
botrana. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Taeniothrips 
inconsequens 
[Thysanoptera: 
Thripidae] 

pear thrips Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). T. inconsequens is 
a small 1-2 mm long (CABI, 
2019). T. inconsequens can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, T. inconsequens 
likely to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

T. inconsequens ornamental species apple, 
stone fruit, cherry and pear (MAF, 2005; 
CABI, 2019). Stone fruit and pear are 
growing in Northern of Thailand. In general, 
thrips high fecundity, short generation time, 
and capacity to reproduce by 
parthenogenesis suggest that minimal 
numbers are required for establishment of 
founding populations (MAF, 2009). T. 
inconsequens has been reported UK, 
Poland, Moldova, Iran, USA, Japan, Korea 
and Netherlands (MAF, 2009; PPO, 2015; de 
Jong et al., 2018; CABI, 2019). T. 
inconsequens has mainly been collected 
between the latitudes of 30° and 60°, from 
sea level up to 1810 m (CABI, 2019). 
Therefore, T. inconsequens has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

T. inconsequens was 
considered one of the more 
important insect pests of 
pear, prune, and other 
deciduous fruit tree crops in 
North America (CABI, 2019). 
It is an irregular and 
occasional, but sometimes 
serious, pest of deciduous 
fruit trees in Europe and 
Asia (CABI, 2019). Therefore, 
may be affected on 
economic impact caused by 
T. inconsequens. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Insects  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Thrips angusticeps 
[Thysanoptera: 
Thripidae] 

field thrips Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(MAPA, 2008). The eggs are too 
small size 0.3 mm long by 0.2 
mm wide, adults are dark 
brown and about 1 to 1.5 mm 
long (CABI, 2019). T. 
angusticeps can survival in 
transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, T. angusticeps likely 
to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

T. angusticeps have host plants such as 
potato, peach, cabbage and cherry (MAPA, 
2008; CABI, 2019). Potato, peach, cabbage 
and cherry are growing in Northern of 
Thailand. T. angusticeps has been 
distributed in Asia include Iran, Africa and 
Europe (CABI, 2019; EPPO, 2019). The life 
cycle has been well studied in the 
Netherlands and France. Usually there are 
two generations of adults per year and 
three generations per year in Egypt (CABI, 
2019). The maximum lifetime fecundity is 
about 50 to 60 eggs (CABI, 2019). T. 
angusticeps spends the winter in the soil 
adults. At 20°C, the eggs take 10 to 12 days 
to hatch. Development takes longer at 
lower temperatures (CABI, 2019).  
Therefore, T. angusticeps has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

Damage to sugar beet can 
be severe in some years. In 
1996 in the UK, more than 
500 hectares had to be 
redrilled as a result of T. 
angusticeps (CABI, 2019). 
Damage to nectarine fruit 
from several thrips species, 
including T. angusticeps, can 
reach 40 to 60% of fruits in 
Italy (CABI, 2019). Therefore, 
may be affected on 
economic impact caused by 
T. angusticeps. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Mites  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Amphitetranychus 
viennensis 

hawthorn spider 
mite 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(BA, 2010). Adult females are 
0.54 mm long and red. Adult 
males are 0.43 mm long (BA, 
2010). When mite populations 
are high, female mites may 
over-winter in the calyx 
crevices, or in the depression 
on the stem-end of mature 
apple fruit (BA, 2010). A. 
viennensis can survival in 
transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, A. viennensis likely 
to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

A. viennensis feeds on many very common 
host plants which include apple cherry, 
apricot, peach, plum, pear, groundnut, 
hazel, quince, fig, cotton and raspberry (BA, 
2010; MAFF, 2015). Peach, fig, plum and 
pear are growing in Northern of Thailand. A. 
viennensis has been reported UK, Belgium, 
Turkey, Iran, Poland, Germany, China and 
Netherlands (BA, 2010; USDA, 2014a; de 
Jong et al., 2018; CABI, 2019). A. viennensis 
produces from 3 to 10 generations a year in 
China (BA, 2010). Laboratory studies 
indicated that the population of the mites 
could double in 12.2 days at 15 °C and in 
2.6 days at 35 °C (BA, 2010). Aerial dispersal 
by wind over longer distances involves two 
different launching behaviours: spinning 
down from the foliage on a thread until the 
wind breaks the thread (BA, 2010). 
Therefore, A. viennensis has the potential 
to establish and spread in Thailand. 

A. viennensis is an 
important pest in apple, 
peach, pear, apricot, plum, 
hawthorn, cherry, sweet 
cherry and raspberry in 
China, Japan, Russia, Turkey, 
Ukraine and other European 
countries. The mite causes 
a reduction in fruit size and 
weight, but not in the 
number of fruit produced 
(CABI, 2019). In China, it can 
reduce the yield of the fruit 
during that current year by 
more than 10% and The 
mite causes a reduction in 
fruit size and weight (BA, 
2010). Therefore, may be 
affected on economic 
impact caused by A. 
viennensis. 

Medium 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Mites  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Panonychus ulmi European red mite Plant parts liable to carry the 

pest in trade/transport is fruit 
(AQIS, 1998; BA, 2003). Egg 
about 0.15 mm in diameter, 
adult the body is 0.4 mm long 
(CABI, 2019). P. ulmi can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, P. ulmi likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

P. ulmi is a major pest of many deciduous 
fruit crops, including apple, cherry, pear, 
peach and plum. It is also widespread on 
grapevines (BA, 2003; CABI, 2019). Grape is 
growing in wide area Thailand. Apple, pear 
and peach are growing in Northern of 
Thailand. P. ulmi females took 31, 20 and 
14 days to develop from egg lay to adult at 
15, 18 and 21°C, respectively (CABI, 2019). 
P. ulmi has been reported South Africa, UK, 
Turkey, Iran, Poland, Netherlands and China 
(BA, 2010; PPO, 2015; de Jong et al., 2018; 
CABI, 2019). P. ulmi is able to get through 
several generations in a season: estimates 
range from 5 or 6 generations in Canada 
(CABI, 2019). Mites are able to produce 
silken threads and so are dispersed to other 
orchards/plantations by being blown on the 
wind (CABI, 2019). Therefore, P. ulmi has 
the potential to establish and spread in 
Thailand. 

Feeding by P. ulmi on 
leaves causes pale spotting, 
then as mite population 
increase the leaves take on 
a characteristic 'bronzed' 
appearance (CABI, 2019). 
Fruit weight may be 
reduced, and there is often 
an effect on return bloom 
and fruit load in the 
following season on apple 
(Palevsky et al., 1996). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by P. ulmi. 

Medium 

 
  



41 

 

Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Bacteria  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 

bacterial canker of 
stone fruit 

Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(USDA, 2010). X. arboricola pv. 
pruni can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, X. 
arboricola pv. pruni likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into Thailand 

X. arboricola pv. pruni have host plants 
such as apricot, plum, peach and cherry 
(USDA, 2010; CABI, 2019). Apricot, plum, 
peach and cherry are growing in Northern 
of Thailand. X. arboricola pv. pruni has 
been distributed in Asia include Iran, Africa, 
North America, South America and Europe 
(CABI, 2019; EPPO, 2019). Severe infection is 
favoured by a warm season (19-28°C) with 
light, frequent rains accompanied by fairly 
heavy winds. This bacteria have survived 
ice-box conditions of -2°C to +2°C for 5 
months and the disease is not usually 
found in arid regions (CABI, 2019). Ooze of 
this bacteria is dispersed by insects, wind 
and rain, can be spread by water splash to 
the opening leaf buds. The bacteria can 
also be spread on harvesting equipment 
(Elphinstone and Aspin, 2016). Therefore, X. 
arboricola pv. pruni has the potential to 
establish and spread in Thailand. 

X. arboricola pv. pruni 
causes very severe damage 
in the USA, where it has 
precluded the cultivation of 
Prunus salicina in many 
areas (CABI, 2019). In 
Europe, the disease has 
generally been rated as of 
little economic importance 
by the EPPO countries 
(CABI, 2019). Therefore, may 
be affected on economic 
impact caused by X. 
arboricola pv. pruni. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Fungi  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Chalara elegans black root rot Plant parts liable to carry the 

pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). C. elegans can 
survival in transport condition, 
freight transport in the reefer 
container to prevent damage. 
Therefore, C. elegans likely to 
be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

C. elegans have host plants such as 
watermelon, lemon, melon, cucumber, 
pumpkin, plum and cherry (CABI, 2019). 
Plum and cherry are growing in Northern of 
Thailand. Watermelon, melon, cucumber 
and pumpkin are growing wide in Thailand. 
C. elegans has been distributed in Asia 
include Iran, Africa, North America, Central 
America and Caribbean, South America and 
Europe (CABI, 2019; EPPO, 2019). C. elegans 
is a soil borne pathogen and as such it is 
associated with soils. Movement in fields 
may be limited to mechanical movement 
of soil and movement of soil as a result of 
rainfall or irrigation water (CABI, 2019). C. 
elegans has been reported to be 
seedborne in groundnut on infested seed 
(CABI, 2019). Therefore, C. elegans has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

Losses associated with this 
pathogen are very difficult 
to determine as a result of 
the chronic nature of the 
disease, it reported that pea 
yields in fields infested with 
C. elegans were 19% lower 
than fields without the 
pathogen. (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by C. elegans. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Fungi  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Monilinia fructigena brown rot Plant parts liable to carry the 

pest in trade/transport is fruit 
(MAPA, 2008; BA, 2010). M. 
fructigena overwinters in 
infected fruit, peduncles and 
twig cankers on branches. 
Conidia produced on infected 
blossoms and twigs infect 
wounded apple fruit as they 
mature (BA, 2010). M. 
fructigena can survival in 
transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage 
and protect the pathogen too. 
Therefore, M. fructigena likely 
to be associated with the 
pathway (fruit) that could be a 
potential of entry into 
Thailand. 

M. fructigena can infect many fruit crops 
including apple, guava, pear, plum, cherry, 
quince, peach, apricot, nectarine, grape, 
tomato and hazel (MAPA, 2008; BA, 2010; 
CABI, 2019). M. fructigena can growing wide 
are of Thailand, based on host plant such 
as pear, plum, peach and apricot. M. 
fructigena occurs in UK, Turkey, Iran, 
Poland, Netherlands and China (BA, 2010; 
USDA, 2014b; PPO, 2015; CABI, 2019; EPPO, 
2019). The dissemination of conidia of M. 
fructigena is promoted by wind at high 
temperatures and low relative humidity 
(BA, 2010). The spores of this fungus can be 
spread from one orchard to another 
through the air (BA, 2010). M. fructigena can 
be passed from one fruit to others in 
contact with it during packing, storage and 
distribution (BA, 2010). Therefore, M. 
fructigena has the potential to establish 
and spread in Thailand. 

M. fructigena causes 
significant yield losses both 
before and after harvest. In 
Europe, losses of 7-36% 
were reported in individual 
orchards (BA, 2010). M. 
fructigena can infect a wide 
range of fruit crops (BA, 
2010). Therefore, may be 
affected on economic 
impact caused by M. 
fructigena. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Fungi  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Monilinia laxa blossom blight Plant parts liable to carry the 

pest in trade/transport is fruit 
(BA, 2009). M. laxa can survival 
in transport condition, freight 
transport in the reefer 
container to prevent damage 
and protect the pathogen too. 
Therefore, M. laxa likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

Apple, apricot, cherry, plum, peach, pear 
are host (BA, 2003; MAF, 2005; CABI, 2019). 
Plum, peach and pear are growing in 
Northern of Thailand. M. laxa occurs in 
South Africa, UK, Belgium, Turkey, Iran, 
Poland, Netherlands and Moldova (PPO, 
2015; CABI, 2019). At 20°C, a period of 
about 12 h after water-soaking is required 
for sporulation to take place; maximum 
sporulation was obtained between 36 and 
48 h. Three phases in the dispersal of fungi: 
liberation of spores from sporogenous 
tissues, transport to a suitable substratum 
for growth, and deposition on the host 
(CABI, 2019). The spores are set free by air 
currents and wind. Rain splashes are 
important as a means of liberating spores 
(CABI, 2019). Therefore, M. laxa has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

Although M. laxa causes 
significant losses both 
before and after harvest, it 
is not easy to assess the 
overall losses in a particular 
country, or on a worldwide 
scale, due to several factors 
(CABI, 2019). Post-harvest 
decay of peaches has been 
estimated to cause 9% 
losses during transporting 
and marketing in the USA, 
and accounted for annual 
losses plus control 
expenses of US$2.82 million 
in 1963 (CABI, 2019). 
Therefore, may be affected 
on economic impact caused 
by M. laxa. 

Low 
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Table 3 Quarantine Pests associated with cherry fruit from Iran (continue) 
Scientific name Common name Risk assessment for Quarantine Pests 

Fungi  Entry Establishment and Spread Economic Impact Risk of Over all 
Phytophthora 
megasperma 

root rot Plant parts liable to carry the 
pest in trade/transport is fruit 
(CABI, 2019). P. megasperma 
can survival in transport 
condition, freight transport in 
the reefer container to prevent 
damage. Therefore, P. 
megasperma likely to be 
associated with the pathway 
(fruit) that could be a potential 
of entry into Thailand. 

P. megasperma have host plants such as 
kiwifruit, asparagus, carrot, apple, apricot, 
plum, peach, tomato, potato and cherry 
(CABI, 2019). Carrot, apricot, plum and 
peach are growing in Northern of Thailand. 
Asparagus, potato and tomato are growing 
wide in Thailand. P. megasperma has been 
distributed in Asia include Iran, North 
America, South America, Europe and 
Australia (CABI, 2019). P. megasperma has a 
relatively broad host range, and survives for 
up to 5 years as oospores either free in the 
soil, or in host tissue the most favourable 
temperatures for growth and disease 
development are around 20°C (CABI, 2019). 
Zoospores can be passively spread long 
distances in irrigation water (CABI, 2019). 
Therefore, P. megasperma has the 
potential to establish and spread in 
Thailand. 

P. megasperma is 
considered a major 
pathogen of apples in USA 
and New Zealand and 
Prunus species in California, 
USA, particularly cherry 
(CABI, 2019). Generally, P. 
megasperma is one of the 
less aggressive species of 
Phytophthora and causes 
debilitation rather than 
substantial plant death 
(CABI, 2019). Therefore, may 
be affected on economic 
impact caused by P. 
megasperma. 

Low 

 
 


