( Anastrepha ludensأناستريفا لودنز) ،قائمة المواد المضيفة لذبابة الفاكهة
المكسيكية ،يوليو 2021

(مقتطف من األمر الفدرالي رقم  14 ،DA-2021-17يوليو )2021

يُعتبر التوت أو الفاكهة أو الجوز أو الخضروات من األنواع النباتية التالية اآلن مواد خاضعة للتنظيم (مضيفة) لذبابة الفاكهة
المكسيكية وتخضع لمتطلبات الباب السابع من قانون اللوائح الفدرالية البند رقم  .)CFR 301.32 7( 301.32باإلضافة إلى
ذلك ،يُفترض أن تكون جميع األصناف واألنواع الفرعية والهجينة من المواد الخاضعة للتنظيم المدرجة مواد مضيفة مناسبة
ما لم يثبت خالف ذلك.
االسم العلمي1

االسم الشائع

( Anacardium occidentale L.اناكارديوم أوكسيدنتيل أل).
( Annona cherimola Mill.أنونا شيريموال ميل).

الكاجو
شيريمويا ،قشطة هندية
قشطة أتيمويا

.Annona cherimola Mill. × Annona reticulata L
(أنونا شيريموال ميل × .أنونا ريتكيوالتا ميل).
(Annona liebmanniana Baill.أنونا ليمبمانيانا)
( Annona reticulata L.أنونا ريتيكيوالتا أل).
( Annona squamosa L.أنونا سكواموزا أل).
( .Carica papaya Lكاريكا بابايا أل)
( Casimiroa edulis La Llave & Lex.كازيموريا إديوليس
ال لالف آند لكس).
( Casimiroa greggii (S. Watson) F. Chiangكاسيموي
جريجي (أس .واتسون) أف .تشيانغ)
( Casimiroa sapota Oerst.كازيموريا سابوتا أويرست).
( Citrus spp.ستريس سب).
ستريس×aurantiifolia (Christm.) Swingle (Citrus
×أورانتيفوليا(كريستم ).سوينجل)
( Citrus ×aurantium L.ستريس × أورانتيوم أل).

ماتاسانو
أورانجكوات ،بروسيميكوات
ليمون أخضر ،ليمون أخضر بلدي ،ليمون
أخضر مكسيكي ،ليمون أخضر حامض ،ليما
برتقال مر ،كلمنتينا ،برتقال حامض ،تانجيلو

( .Citrus ×aurantium L. var. sinensis Lستريس ×
أورانتيوم أل .فار .سينيسز أل).

برتقال أحمر ،برتقال عادي ،برتقال أبو صرة،
برتقال حلو ،برتقال ،برتقال فلنسيا

( Citrus deliciosa Ten.ستريس ديلييوسا تن).
( Citrus ×limon (L.) Osbeckستريس  xليمون (أل).
أوسبيك)

مندرينا ،تانجرين إيطالي
ليمون قزمي ،ليمون كانتون ،ليمون قزمي
صيني ،ليمون حلو أو ليمون أخضر،
ليمون أحمر ،ليمون ماير

( Citrus maxima (Burm.) Merr.ستريس ماكسيما (بيرم).
مير).
( Citrus medica L.ستريس ميديكا أل).

بوملي

( Citrus ×nobilis Lour.ستريس × نوبيليس لور).
( Citrus ×paradisi Macfad.ستريس  xباراديسي مافاد).
( Citrus reshni hort. ex Tanستريس ريشني هورت .إكس
تان)

قشطة هندية صدفية
قشطة هندية
تفاح سكري
بابايا
تفاح مكسيكي ،سابوتا بيضاء
شابوت صفراء

ليمون يد بوذا ،أترج ،أترج ذو أصابع
برتقال ملكي ،ماندرينا ،تانجور
جريب فروت ،بوملي ،ترنجة
كليوباترا ماندرين ،ماندرينا ،ماندرين التوابل

( Citrus reticulata Blancoستريس ريتيكوالتا بالنكو)

ماندرين ،برتقال سواتو ،تانجرين

( Citrus unshiu Marcowستريس يونشيو ماركاو)
( Coffea arabica L.كوفيا أرابيكا)
( Cydonia oblonga Mill.سيدونيا أوبلونجا ميل).

ماندرين ،برتقال ساتسوما
قهوة ،قهوة عربية
سفرجل ،ميمبريو

( Diospyros kaki Thunb.ديوسبيروس كاكي ثانب).
( Inga inicuil Schltdl. & Cham. ex G. Donإنجا
إنيسويل شتدل آند شام .إكس جي .دون)
( Inga micheliana Harmsإنجا ميشيليانا هارمز)
( Malus domestica (Suckow) Borkh.مالوس دومستيكا

بيريسيمين شرقي ،كاكا ،كاكي
حبوب البوظة ،ألجودونسيلو ،تشاالهويت
كالوم
تفاح ،مانزانا

(ساكاو) بورخ).
( Malus pumila Mill.مالوس بوميال ميل).
( Mammea americana L.ماميا أميريكانا أل).

تفاحة الجنة
مامي ،تفاح مامي ،مشمش استوائي

( Mangifera indica L.ماجنيفيرا إنديكا أل).
( Melicoccus oliviformis Kunthميليكوكاس أوليفيفوميس
كانث)
( Passiflora edulis Simsباسيفلورا إيدوليس سيمز)

منجا
غوايا

باشن فروت ،ليليكوي ،بارشا ،جراناديّا
أرجوانية
2
أفوكادو
( Persea americana Mill.بيرسي أميريكانا ميل).
( Prunus persica (L.) Batschبرونوس بيرسيكا (أل ).باتسك) دراق ،خوخ
جوافة فراولة ،جوافة صفراء
Psidium cattleyanum Sabine var. littorale
( (Raddi) Fosbergبسيديوم كاتيليانيوم سابين فار .ليوريل
(رادي) فوسبيرغ)
جوافة
( Psidium guajava L.بسيديوم جواجافا)
رمان
( Punica granatum L.بونيكا جراناتم أل).
إجاص
( Pyrus communis L.باريس كومينوس أل).
دانتو أمارييّو
( Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittierسايدروكيلون
كابيري (إيه .دي سي ).بيتيير)
دانتو أمارييذو ،تمبسيك
Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier subsp.
(سايدروكيلون كابيري (إيه .دي سي ).بيتيير سبسب).
( tempisque (Pittier) T. D. Penn.تمبسيك (بيتيير) تي .دي.
بن).
مومبين أحمر وأرجواني ،أوفو ،برقوق
( Spondias purpurea L.سبونياس بربوريا أل).
إسباني ،جوكوت
جامبوس ،تفاح الورد ،يامبو
( Syzygium jambos (L.) Alstonسيزيجيوم جامبوز(أل).
ألستون)
لوز استوائي
( Terminalia catappa L.تيرميناال كاتابا أل).

1الفاكهة المضيفة المكتوبة بخط عريض جديدة على القائمة
2الصنف األخضر الناضج الطازج من فاكهة أفوكادو "هاس" غير خاضع للتنظيم

