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…..ikke det, da har du mulighet til å lære deg litt om denne anonyme og 
litt uanselige karanteneskadegjøreren her og nå. 
 
Man skulle kanskje tro at nellikvikler bare hadde nellik som vertplante, 
men slik er det dessverre ikke. Nellikvikleren har mange vertplanter både 
innen prydplanter, busker, trær og grønnsaker. Av aktuelle 
veksthuskulturer nevnes blant annet; Dianthus, Chrysanthemum, 
Euphorbia, Fuchsia, Hedera, Rosa, Pelargonia og Petunia. 
 
Nellikvikler (Cacoecimorpha pronubana Hüber) er en liten vikler  
(sommerfugl) med et vingespenn på 1,5-2,2 cm. Forvingene er 
orangebrune med varierende rødbrune til svarte tegninger. Bakvingene 
er orange. 
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Egg: lysegrønne, ovale. Eggene legges i hauger med 10-200 egg, ofte 
på oversiden av et blad. 
 
 
 
 
 



 
Larve: 1,5-2,0 cm, fargen på 
larven kan variere, men er gjerne 
gulgrønn til olivengrønn og 
blekere i fargen på undersiden. 
Hodet er grønngult eller gulbrunt 
med mørke flekker. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puppe: 9-12 mm lang, mørk 
brun til svart og ligger inni et 
tett vev av silketråder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total utviklingstid fra egg til voksen varierer fra 18-46 dager og de 
voksne viklerne lever i 2-18 dager. På friland i andre land har 
nellikvikleren 4-6 generasjoner i året. 
 
Skade: Larvene gnager på blader, blomster og frukter og kan gjøre mye 
skade. I nellik blir kronbladene spunnet sammen og gjennomhullet av 
gnag. Til slutt borer larven seg inn i basis av blomsterknoppene. 
 
Utbredelse: Finnes etablert i deler av Afrika, Asia og Europa. I Europa er 
den utbredt i blant annet Italia, Malta, Spania, Frankrike og Israel. I 
tillegg er nellikvikler funnet lokalt etablert i en rekke andre europeiske 
land og har de senere årene også etablert seg i Nederland. Nellikvikler 
har sporadisk også blitt funnet i Danmark, Tyskland, Luxenburg og 
Belgia, men er ikke etablert i disse landene. Det er så langt i 2009 gjort 
ett funn av nellikvikler i norske veksthus. 
 



 
Kilde: http://nlbif.eti.uva.nl/bis/tortricidae.php?menuentry=soorten&id=140 
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