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Các loại ký chủ và có khả năng là ký chủ của ruồi đục trác Queensland (Qfly)

Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

biu  biu 

acerola  sơ ri Việt Nam 

achachairu  dâu hạ châu 

apple  bôm 

apricot mơ 

avocado  bơ 

babaco  đu đủ rừng 

banana  chuối 

Berries (any 
variety) 

các loại dâu 

black sapote  hồng đen 

Brazil cherry  sơ ri Brazil 

breadfruit trái sa kê 

caimito (star 
apple) 

vú sửa 

Cape gooseberry  Cape gooseberry 

capsicum  Ớt chuông 

carambola  khế 

cashew apple  đào lộn hột 

casimiroa (white 
sapote) 

bứa 

cherimoya, 
custard apple, 
soursop, 
sweetsop  

Mảng cầu ta 

chilli  các loại ớt 

Chinese mulberry Chinese mulberry 

Citrus (any 
variety) 

các loại cam quit chanh 
bưởi 

climbing fig dây thằn lằn 

clivia huệ củ 

coffee berry  trái cà phê 

date (fresh)  chà là 

durian  sầu riêng 

eggplant  cà tím 

feijoa  Ổi tây 

fig  sung 

granadilla  granadilla 

grapes  nho 

grumichama  grumichama 

guava  ổi ta 

hog plum  cóc 

Indian hawthorn Indian hawthorn 

jaboticaba  nho thân gổ 

jackfruit  mít 

Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

jew plum cóc 

Ju jube táo tàu 

kiwifruit  trái ki qui 

lilly pilly mận kiểng 

loganberry loganberry 

longan nhãn 

loofah loofah 

loquat  lô quất 

lychee  vãi 

mango  mango 

mangosteen  măng cụt 

miraclefruit trái thần kỳ 

Moreton fig cây sanh 

mulberry  dâu da 

nashi  lê vàng 

nectarine Mơ lai 

olive  ô liu 

Orange 
jessamine 

cần thăng 

ornamental pear lê kiểng 

passionfruit  chanh dây 

pawpaw  đu đủ 

peach đào 

peacharine đào lai 

pear  lê xanh 

pepino  cà thân gổ 

persimmon  hồng 

plum mận tây 

plumcot mơ lai 

pomegranate  lựu 

prickly pear  trái xương rồng 

pummelo bưởi 

quince  đào rừng 

rambutan  chôm chôm 

rollinia  rollinia 

rose apple  mận/điều 

santol  santol 

sapodilla  sa pô chê / hồng xiêm 

strawberry  dâu tây 

tamarillo  tamarillo 

tangello bưởi lai 

tomato  cà chua 

wax jambu/ water 
apple  

mận, điều, thị 

 
LƯU Ý SỬ DỤNG: Phần dịch tiếng Việt do Võ Thế Truyền – Chuyên viên phát triển nông thôn, Hiệp hội rau màu 
Tây Úc – thực hiện. Tài liệu này là một bản dịch không chính thức cho mục đích cung cấp thông tin mà thôi. 


