 ،Anastrepha ludensفهرست میزبان مگس میوه مکزیکی ،جوالی 2021

(برگرفته از دستور فدرال  14 ،DA-2021-17جوالی )2021
توت ،میوه ،میوه خشک یا ترکاریباب گونه های نباتی ذیل حاال به عنوان محصوالت تحت نظارت (میزبان) برای مگس
میوه مکزیکی در نظر گرفته میشوند و مشمول الزامات  7 CFR 301.32هستند .ضمن این ،تمام گونهها ،زیرگونهها و
گونههای پیوندی تحت نظارت مندرج در این فهرست ،میزبان مناسبی هستند مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
نام
Anacardium occidentale L.
Annona cherimola Mill.
Annona cherimola Mill. × Annona reticulata L.
Annona liebmanniana Baill.
Annona reticulata L.
Annona squamosa L.
Carica papaya L.
Casimiroa edulis La Llave & Lex.
Casimiroa greggii (S. Watson) F. Chiang
Casimiroa sapota Oerst.
Citrus spp.
Citrus ×aurantiifolia (Christm.) Swingle

نام متداول
بادام هندی
چریمویا ،سیب کاستارد
آتمویا
سیب کاستارد دارای پوست سخت
سیب کاستارد
شوگر اپل
پاپایا
سیب مکزیکی ،سافوت سفید
املوک زرد
ماتاسانو
مالته ،پروسیمکوات
لیمو ،لیمو عمانی ،لیموی مکزیکی ،لیمو
ترش ،مالته لیما
مالته تلخ ،کلمانتین ،مالته ترش ،تنجلو

علمی1

Citrus ×aurantium L. var. sinensis L.

مالته خونی ،مالته معمولی ،مالته ناوال،
مالته شیرین ،مالته ،مالته والنسیا

Citrus deliciosa Ten.
Citrus ×limon (L.) Osbeck

ماندارین ،کینوی ایتالیایی
لیموی پاکوتاه ،لیمو کانتون ،لیموی
پاکوتاه چینایی ،الیم یا لیمو شیرین،
لیمو سرخ ،لیمو میر

Citrus maxima (Burm.) Merr.
Citrus medica L.

چکوتره
بوداهندز ،بالنگ ،فینگر سیترون

Citrus ×nobilis Lour.
Citrus ×paradisi Macfad.
Citrus reshni hort. ex Tan

مالته کینگ ،ماندارینا ،تانگور
گریپفروت ،چکوتره ،ترنج
ماندارین کلئوپاترا ،ماندارینا ،ماندارین
اسپایس
ماندارین ،مالته سواتو ،کینو

Citrus unshiu Marcow
Coffea arabica L.
Cydonia oblonga Mill.
Diospyros kaki Thunb.

ماندارین ،مالته ساتسوما
قهوه ،قهوه عربی
بهی ،ممبریلو
املوک شرقی ،کائوکی ،املوک

Citrus ×aurantium L.

Citrus reticulata Blanco

 چاالهویت، آلگودونسیلو،آیسکریم-لوبیا

Inga inicuil Schltdl. & Cham. ex G. Don

چالوم
 مانزانا،سیب
سیب پارادایس
 زردآلوی، سیب مامی،مامی
گرمسیری
اَم
گواوا
، پارچا، لیلیکوی،پشن فروت
گرانادیالی بنفش
2
آووکادو
 شفتالو،دورازنو
 گواوای زرد،گواوای توت زمینی

Inga micheliana Harms
Malus domestica (Suckow) Borkh.
Malus pumila Mill.
Mammea americana L.

گواوا
انار
ناک
دانتو آماریلو
 تمپیسکی،دانتو آماریلو
 آلو، اوو،مومبین سرخ و بنفش
 جوکوت،اسپانیایی
 یامبو، سیب رز،جمبو
بادام گرمسیری

Mangifera indica L.
Melicoccus oliviformis Kunth
Passiflora edulis Sims
Persea americana Mill.
Prunus persica (L.) Batsch
Psidium cattleyanum Sabine var. littorale
(Raddi) Fosberg
Psidium guajava L.
Punica granatum L.
Pyrus communis L.
Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier
Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier subsp.
tempisque (Pittier) T. D. Penn.
Spondias purpurea L.
Syzygium jambos (L.) Alston
Terminalia catappa L.
میزبانهای پررنگ در این فهرست جدید هستند1
» تحت نظارت نیستندHass« آووکادوهای تازه و رسیده نوع سبز2

